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  الشكر والعرفان
  

  نجاز ھذه الرسالة.إالشكر هللا من قبل ومن بعد على عونھ وتوفیقھ في 

  -ال یحصي المرء كثرة من یحب أن یشكرھم في مثل ھذا المقام، ولكن منھم:

ھذه الرسالة، والذي لم اإلشراف على باألستاذ الدكتور حسام الدین عفانة، الذي قام 
  یبخل علّي في نصحي وإرشادي حتى أنھیتھا.

  لجنة المناقشة على قبول مناقشة رسالتي ھذه.

  .نمرحلة الماجستیر من سعدت بصحبتھ والشكر إلى زمیالتي في

والشكر كذلك إلى جامعة القدس وكلیة الدعوة عمیًدا ومدرسین وموظفین خاصة 
  الماجستیر في الفقھ والتشریع وأصولھ  منسًقا وأعضاء ھیئة تدریسیة. برنامج

الخلیل التي قدمت لي ید المساعدة في بلدیة العاملین في مكتبة  إلىوالشكر كذلك 
  توفیر المصادر والمراجع التي احتجت إلیھا إلتمام ھذه الرسالة.
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  الملخص

كتاب فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد يمان من هذه الرسالة هي تحقيق لكتاب األ
هـ، الذي يعد من أشهر شروح  861الحنفي السيواسي، المعروف بابن الهمام، المتوفى سنة 

  هـ. 593كتاب الهداية لبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني، المتوفى سنة 

الكتب المهمة والمعتمدة في تكمن أهمية هذه الرسالة في أنها تحقيق لجزء من كتاب من 
  المذهب الحنفي بشكل خاص والفقه بشكل عام.

ة والثالثة مخطوط نسختينوقد انتهج الباحث في تحقيقه المنهج الوصفي، حيث اعتمد على 
بعزو اآليات القرآنية، وتخريج األحاديث النبوية الشريفة واآلثار مع مطبوعة غير محققة، وقام 

عليها، وتوثيق المسائل من الكتب الفقهية المعتمدة، والتعريف ذكر حكم أهل العلم 
بالمصطلحات الفقهية واللغوية، وبيان معاني المصطلحات المبهمة، وكذلك التعريف باألعالم، 

  واألماكن، والكتب التي اعتمد عليها ابن الهمام، و أبيات الشعر.

نقلية في المسائل الفقهية، وخاصة إن كتاب فتح القدير من الكتب التي اهتمت بذكر األدلة ال
في تعليقه على المسائل  -رحمه اهللا -األحاديث النبوية الشريفة، كما برزت شخصية ابن الهمام

  التي يطرحها.

يوصي الباحث بضرورة إكمال تحقيق هذا الكتاب من قبل طلبة الدراسات العليا، ودعمه من 
  أصحاب القرار في الجامعة لطباعته لتعم الفائدة.
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Achieve the Book of Faith from the book open to the Almighty Kamal bin All- 
Ahamam ( 790-861 ) on his guidance to explain the beginning of Alambtda 

Burhanuddin Almargennane ( 551-593 ) 

Prepared by: Norah Hussein Hammoudeh Abu Quieder 

 Supervisor: prof. Hussam Addeen Afana 

Abstract  

This research is to achieve abook of faith and Alndhurmen book open for  
AL‐ Kadeer Kamal Addeen Mohammad ibn abdelwahid Ibn Al‐  Humam  Alswasi 
 who is  known  as  Ibn Al‐  Humam    who died in 861.H, which is the most famous 
book of annotations guidance by Burhanuddin Ali bin Abi Bakr Almargnana's, who 
died in 593 .H. 

The importance of this message in it to achieve part of a book of important books and 
approved of the Hanafi school, in particular, jurisprudence in general  The researcher 
followed to achieve the descriptive approach, which relied on two manuscript copies 
and the third printed but unachieved , and I have to attribute the Quranic verses and 
Hadith and the effects together with the judgment of the scholars who know it, and 
documenting issues of the books of jurisprudence adopted, and the definition of 
jurisprudence and linguistic terms ,and defining  the meanings of vague terms, as well 
as  defining  known areas  and places, and verses. 

 The AL‐ Kadeer book focused on defining the evidence for  in doctrinal matters, 
especially AlA hadeth 0f Prophet Muhammad in Sunnah, has emerged the character 
of Ibn Al‐  Humam   – mercy be upon him- in his commentary on the issues raised by 
Ibn AL Hamam. 

 The researcher recommends the need to complete the achievement of this book by 
graduate students, and a support of decision-makers at the university to print it for the 
benefit. 
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  المقدمة

وعظيم ملكه وكماله، ونعوذ باهللا العظيم من  هإن الحمد هللا نحمده ونستعينه حمدا يليق بجالل
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اهللا فهو المهتد ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال  

عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله  اًإله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمد
  وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

  أما بعد:

ير الحديث كتاب اهللا، وخير الهدى هدي محمد صلى اهللا عليه وسلم، وشر األمور فإن خ     
  محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة في النار.  

ن الناظر في تراث األمة المحمدية يجد أن اهللا عز وجل قد امتن عليها بعلماء أفذاذ في كل إ
وجمعنا به  -رحمه اهللا -ئك اإلمام ابن الهمامزمن يستهدى ويسترشد بعلمهم، ومن أول

هـ، وهو من العلماء الذين حباهم اهللا تعالى  861وبالمسلمين في جنات النعيم، المتوفى سنة
  لخدمة دينه، حيث ألف المؤلفات القيمة في الفقه واألصول واللغة، وغيرها من العلوم. 

  أولًا: موضوع البحث

وقع اختياري على تحقيق كتاب األيمان إعداد رسالة علمية  اجستير تتطلبلما كانت مرحلة الم
، وذلك لما سيأتي من -رحمه اهللا -من كتاب فتح القدير لإلمام كمال الدين بن الهمام كامالً

  أسباب اختيار الموضوع.

  أهمية الموضوع. ثانيا:

  تتجلى أهمية هذا البحث من وجهة نظر الباحث في أمور منها:

 القدير متنًا وشرحا ومؤِلفًا.أهمية كتاب فتح  •

 المساهمة في إحياء التراث اإلسالمي، والذي نحن في أمس الحاجة إليه. •
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ن العمل في علم التحقيق يعطي ويكسب الباحث معرفة في علوم شتى، فهو كما إ •
يحتاج للفقه فهو يحتاج للغة واألصول والحديث والتفسير والتراجم، وغيرها من 

 العلوم.  

  باب اختيار المخطوط:ثالثاً: أس

خدمة هذا العالم الجليل الذي شهد له العلماء بالفضل، والمكانة العلمية في الفقه  •
 واألصول  والحديث واللغة، وغيرها من العلوم.

 اإلسهام بجهد المقل في تحقيق التراث اإلسالمي. •

ملما بعلوم ميول الباحث لعلم التحقيق، فالتحقيق يعود بالفائدة على الباحث حيث يصبح  •
 غير الفقه من حديث وتفسير ولغة وغيرها من العلوم.

  رابعا: أهداف البحث:

 خدمة الكتاب الخدمة الالئقة. •

 الوصول بالنص إلى أقرب صورة تركها المؤلف.    •

  :التي تمت على تحقيق أجزاء من كتاب فتح القديرخامسا: الدراسات 

جموعة من طالب الدراسات العليا في قسم لقد قام بتحقيق أجزاء من كتاب فتح القدير م
القضاء الشرعي في جامعة الخليل، وفي برنامج ماجستير الدراسات اإلسالمية في جامعة 

هم مرتبه أصوله في جامعة القدس، وهذه أسماؤالقدس، وفي برنامج ماجستير الفقه والتشريع و
  حسب ترتيب الكتب الفقهية من كتاب فتح القدير. 

 كتاب الطهارة. -1

  إعداد الطالبة: فداء زعاترة.
 كتاب الصالة حتى أول اإلمامة. -2

 إعداد الطالبة: أمل صيام.

 من أول اإلمامة حتى صالة الوتر. -3

  إعداد الطالبة: نجوى مصلح.
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 من صالة الوتر إلى باب سجود السهو  -4

  إعداد الطالب: حمزة الذويب.
 من باب سجود السهو إلى آخر الصالة في الكعبة. -5

  الطالب: جمعة حمدان.إعداد 
 .كامالً كتاب الزكاة -6

  إعداد الطالب: رياض خويص.
 كتاب الصيام و االعتكاف. -7

  إعداد الطالب: نور الدين الرجبي.
 كتاب الحج من أوله إلى باب الجنايات في الحج. -8

  إعداد الطالب: عدنان دحدوالن.
 من أول جنايات الحج إلى آخر كتاب الحج. -9

  سبيتان.إعداد الطالب: أحمد أبو 
 كتاب النكاح من أوله إلى باب المهر. -10

  إعداد الطالب: ضرغام جرادات.
 من باب المهر إلى كتاب الطالق. -11

  إعداد الطالب: هيثم بجالي.
 كتاب الطالق إلى باب اإليالء. -12

  إعداد الطالب: أمين الرجوب.
 من باب اإليالء إلى أول باب العدة. -13

  إعداد الطالب: نضال إبراهيم.
 ة إلى أول كتاب العتاق( قيد التحقيق).من باب العد -14

  إعداد الطالب: ابراهيم الدرعاوي.
 كتاب العتاق كاملًا. -15

  إعداد الطالبة: هبة زواهرة.
 كاملًا. األيمان كتاب -16

  قويدر، وهو هذا الجزء. إعداد الطالبة: نورة ابو
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 من كتاب الحدود إلى حد القذف. -17

  إعداد الطالب: صهيب أبو جحيشة.
 إلى أول كتاب السير.من حد القذف  -18

  إعداد الطالب: إياد غنيم.
 من أول كتاب السير إلى أول باب الجزية(قيد التحقيق). -19

  إعداد الطالبة: أسماء حجازي.
 من أول باب الجزية إلى أول كتاب الشركة( قيد التحقيق). -20

  إعداد الطالب: منصور شماسنة.
 كتابا الشركة والوقف. -21

  .سلهب إعداد الطالب: أمجد عمران
 كتاب البيوع كاملًا. -22

  إعداد الطالب: جمال صقر.
 كتاب الربا إلى أول الصرف(قيد التحقيق). -23

  إعداد الطالبة: فايزة سليم.
 كتابا الصرف و الحوالة. -24

  إعداد الطالب: كنعان محمد.
 كتاب الحوالة. -25

  حقق في مساق البحث العلمي.
 كتاب أدب القضاء. -26

  إعداد الطالب:  حاتم البكري.
 الشهادات.كتاب  -27

  إعداد الطالب: محمد وليد القاضي.
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  خطة التحقيق.

مقدمة وقسمين: القسم األول عبارة عن فصل تمهيدي، والقسم الثاني  ىاشتملت خطة البحث عل
  عبارة عن قسم التحقيق، وتفصيل الخطة كاآلتي:

  المقدمة.

  القسم األول: الفصل التمهيدي.

  اشتمل على مبحثين.

  عريف باإلمام المرغيناني، وكتابه الهداية.المبحث األول: الت

  وفيه مطلبان.

  مسائل: ، وفيه سبع-رحمه اهللا -لمرغينانيدراسة حياة اإلمام ا المطلب األول:

  المسألة األولى: اسمه ونسبه.

  ونشأته. هالمسألة الثانية: مولد

  .هالمسألة الثالثة: شيوخ

  .هالمسألة الرابعة: تالميذ

  وثناء العلماء عليه. -اهللا هرحم -المرغيناني اإلمام ةالمسألة الخامسة: مكان

  مؤلفاته. المسألة السادسة:

  .-ه اهللارحم -المسألة السابعة: وفاته

  التعريف بكتاب الهداية، وأهم شروحه، وفية ثالث مسائل: المطلب الثاني:

  المسألة االولى: التعريف بكتاب الهداية، وذكر أهميته.

  والحواشي التي وضعت على كتاب الهداية. المسألة الثانية: الشروح
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  المسألة الثالثة: الكتب التي خرجت أحاديث كتاب الهداية.

  وكتابه فتح القدير. -رحمه اهللا -التعريف باإلمام ابن الهمام المبحث الثاني:

  وفيه مطلبان:

  .-رحمه اهللا -دراسة حياة ابن الهمامالمطلب األول: 

  وفيه سبع مسائل:

  ولى: اسمه ونسبه.المسألة األ

  المسألة الثانية: مولده ونشأته.

  المسألة الثالثة: شيوخه.

  المسألة الرابعة: تالميذه.

  المسألة الخامسة: مؤلفاته.

  وثناء العلماء عليه. -رحمه اهللا -المسألة السادسة: مكانة ابن الهمام

  .-رحمه اهللا -المسألة السابعة: وفاته

  فتح القدير.المطلب الثاني: التعريف بكتاب 

  وفيه ثالث مسائل:

  المسألة األولى: اسم الكتاب وتحقيق نسبته إلى المؤلف.

  في كتابه. -رحمه اهللا -المسألة الثانية: المصادر التي اعتمد عليها ابن الهمام

  في كتابه فتح القدير. -رحمه اهللا -المسألة الثالثة: منهج  ابن الهمام
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  القسم الثاني: قسم التحقيق.

  واشتمل على مبحثين. 

  المبحث األول: وصف النسخ.

  وقد اشتمل على مطلبين. 

  وصف النسخ المخطوطة. المطلب األول:

  وصف النسخة المطبوعة.المطلب الثاني: 

  المبحث الثاني: منهج التحقيق.

  كتاب األيمان كامالً محققاً.

  الفهارس وتشمل:

  فهرس اآليات القرآنية. -1
  الشريفة، واآلثار.فهرس األحاديث النبوية  -2
 فهرس األعالم. -3

 فهرس األبيات الشعرية. -4

  فهرس المصلحات الغريبة. -5
 فهرس القواعد الفقهية. -6

 فهرس الكتب الواردة في الشرح. -7

 فهرس األماكن، والبلدان. -8

 فهرس المصادر والمراجع. -9

  فهرس الموضوعات. -10

سنت فبفضله تعالى فإن أح -وهو جهد المقل -فهذا جهدي في تحقيق هذا الكتاب وأخيراً     
  ومنته، وإن أسأت فمن نفسي، ومن الشيطان.
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 القسم األول: الفصل التمهيدي.

  ن.اوفيه مبحث

  ، وكتابه الهداية.-رحمه اهللا -المبحث األول: التعريف باإلمام المرغيناني

  ، وكتابه فتح القدير.-رحمه اهللا -المبحث الثاني: التعريف باإلمام ابن الهمام
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  الهداية. تعريف باإلمام المرغيناني، وكتابهالمبحث األول: ال

  وفيه مطلبان.

  .-رحمه اهللا -المطلب األول: دراسة حياة اإلمام المرغيناني

  وفيه سبع مسائل:

  المسألة األولى: اسمه ونسبه.

  ونشأته. هالمسألة الثانية: مولد

  .هالمسألة الثالثة: شيوخ

  .هالمسألة الرابعة: تالميذ

  وثناء العلماء عليه. -اهللا هرحم -مام المرغينانياإل ةالمسألة الخامسة: مكان

  المسألة السادسة: مؤلفاته.

  .-ه اهللارحم -المسألة السابعة: وفاته

  المطلب الثاني: التعريف بكتاب الهداية، وأهم شروحه.

  وفيه ثالث مسائل:

  المسألة االولى: التعريف بكتاب الهداية، وذكر أهميته.

  المسألة الثانية: الشروح والحواشي التي وضعت على كتاب الهداية.

  المسألة الثالثة: الكتب التي خرجت أحاديث الهداية.
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  .-رحمه اهللا -المطلب األول: دراسة حياة اإلمام المرغيناني

  مسائل: وفيه سبع 

  اسمه ونسبه. المسألة األولى:
الحنفي،  2الفرغاني 1المرغيناني بن عبد الجليل هو برهان الدين، علي بن أبي بكرالمرغيناني: 

  3أبو الحسن، من أكابر فقهاء الحنفية. 

  ونشأته. همولد المسألة الثانية:

ي تاريخ ونوقد ذكر اللك -اهللا هرحم-اإلمامفية القديمة تاريخ والدة نلم تذكر كتب تراجم الح
هداية ولد عقب صاحب ال أننقلًا عن خط عالء الدين  أجداديوالدته فقال:" وكتب بعض 

  .4هـ511من رجب سنة  ثنيناالصالة العصر يوم 

  

  

  

  
                                                           

مرغينَان: بالفتح ثم السكون، وغين معجمية مكسورة، والياء ساكنة، ونون، وآخره نون أخرى: بلدة بما  إلىنسبه  - 1
ينظر: الحموي، ياقوت بن عبد اهللا الرومي، معجم  ، هي مرغالن حاليا.وراء النهر من أشهر البالد من نواحي فرغانة

م. ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، 1995 -هـ1415لبنان، الطبعة الثانية،  -دار صادر، بيروت 5/108البلدان، 
  https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%رابط

نسبه إلى فَرغَانَةُ: بالفتح ثم السكون، وغين معجمية، وبعد األلف نون: مدينة وكورة واسعة بما وراء النهر متاخمة  -2
. ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، 4/253لبالد تركستان، هي ازوبكستان حاليا. ينظر: الحموي، معجم البلدان، 

  https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8رابط

، المحقق، مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ 21/232ينظر: الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعالم النبالء،  -3
قرشي، عبد القادر بن محمد ، الجواهر م. ال1985 -هـ1405شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 

  كراتشي. -، مير محمد كتب خانه384-1/383المضية في طبقات الحنفية، 

ذكره في مقدمته لكتاب الهداية تحت عنوان (هداية في ترجمة مؤلف  وإنماي هذا في الفوائد البهية، ونلم يذكر اللك -4
، حققه وعلق عليه محمد محمد تامر وآخرون، دار السالم، 1/8، الهدايةعلي بن أبي بكر، الهداية) ينظر: المرغيناني، 

  .م2000-هـ1420الطبعة األولى، 

https://ar.wikipedia.org/w
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8
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  .هشيوخ المسألة الثالثة:

 شخصيتهالبالغ على  األثركبير من المشايخ كان لهم  عدد على يد -اهللا هرحم -اإلمامتفقه 
  -:أيديهمبرز هؤالء العلماء والمشايخ الذي تتلمذ على ألمية، ومن الع

 1هـ.530توفى سنة المعبد اهللا بن محمد بن الفضل الفراوي،  -1

 2هـ.535 توفى سنةالم، اإلسبيجابيعلي بن محمد  اإلسالمشيخ  -2

 3هـ.536توفى سنة الممام حسام الدين عمر بن عبد العزيز عمر بن مازة، اإل -3

 4هـ.537توفى سنة الممام نجم الدين أبو حفص عمر النسفي، اإل -4

 5.ـه552توفى سنة المالبيكندي،  مام عثمان بن علياإل -5

  6هـ.552توفى سنة المالليث،  أبوأحمد بن عمر  ماماإل -6

  .تالميذه المسألة الرابعة:

  -جمع غفير وعدد كبير من التالميذ منهم: -رحمه اهللا -تفقه على اإلمام

 ،الحسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز األوزجندي الفرغاني -1
 7.ـه592توفى سنة الم ،اإلمام الكبير المعروف بقاضي خان

  8هـ. 600، المتوفى سنة نظام الدين عمر ابنه  -2
توفى  سنة المالمحبر بن نصر أبو الفضائل اإلمام فخر الدين الدهستاني،  -3

  9هـ.605
  10.هـ640توفى سنة المبراهيم الزرنوجي، إبرهان الدين النعمان بن  -4

                                                           
 .1/288ينظر: القرشي، الجواهر المضية، -1
لبنان، بدون طبعة  -، مكتبة المثنى، بيروت7/183ينظر: كحالة، عمر بن رضا بن عبد الغني، معجم المؤلفين،  -2

 وبدون تاريخ.
 .2/407السابق، ينظر: المرجع  -3
 .1/394ينظر: المرجع نفسه،  -4
 .383، 1/345ينظر: المرجع نفسه،  - 5
 .1/86ينظر: المرجع نفسه،  -6
 .21/383. القرشي، الجواهر المضية، 21/232النبالء،  أعالمينظر: الذهبي، سير  -7
، مكتبة المثنى، 1/615والفنون، حاجي خليفة، مصطفى بن عبد اهللا، كشف الظنون عن أسامي الكتب ينظر:  - 8

  م.1941 -هـ1360العراق، سنة النشر،  - بغداد
  .2/151ينظر: القرشي، الجواهر المضية،  -9

  .1/425. حاجي خليفة، كشف الظنون، 2/312، 1/224ينظر: القرشي، الجواهر المضية،  -10
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 1.ـه642توفىالمشمس الدين محمد بن عبد الستار الكردري،  -5

  يه.وثناء العلماء عل العلمية، -اهللا رحمه -مام المرغينانياإل ةمكان المسألة الخامسة:

  مجموعة من العلماء: -رحمه اهللا -اإلمام ىعل أثنىلقد 

  3"-رحمه اهللا-:" كان من أوعية العلم 2قال الذهبي •
العالمة المحقق صاحب  المرغيناني:" شيخ اإلسالم برهان الدين 4قال القرشيو •

 ،وفاق شيوخه وأقرانه ،وتفقه على جماعة ،أقر له أهل مصر بالفضل والتقدم ،الهداية
  .5له كلهم وال سيما بعد تصنيفه لكتاب الهداية" اوأذعنو

 ،ورحل وسمع ولقي المشايخ ،علوم ن صاحب الهداية كان يعرف ثمانِإقيل فيه :" و •
  6وجمع لنفسه مشيخة".

  7."يعتبر المرغيناني من أكابر فقهاء الحنفية، ومن المجتهدين" :وقيل فيه أيضاً •

  .مؤلفاته المسألة السادسة:

 .8بداية المبتدي في الفروع.  -1

 9الفتوى. فيالتجنيس والمزيد  -2

 10شرح الجامع الكبير للشيباني. -3

 11بداية المبتدئ.كفاية المنتهى في شرح  -4
                                                           

 .21/383. القرشي، الجواهر المضية، 21/232النبالء،  أعالمينظر: الذهبي، سير  -1
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، شمس الدين، أبو عبد اهللا، حافظ، مؤرخ، عالمة محقق، تركماني هو  - 2

هـ. ينظر: 744الكنى واأللقاب، توفى سنة  ، منها: دول اإلسالم، وةالمائاألصل، له تصانيف كثيرة، وهي تقارب 
 م.2002 -هـ1423، الطبعة الخامسة عشر، 326-5/325الزركلي، خير الدين بن محمد بن فارس، األعالم، 

 .21/232النبالء،  أعالمينظر: الذهبي، سير  -3
عبد القادر بن محمد بن نصر اهللا القرشي، أبو محمد، محيي الدين: عالم بالتراجم، من حفاظ الحديث، من فقهاء هو  - 4

هـ، له تصانيف كثيرة منها:  العناية في تحرير أحاديث الهداية، والجواهر المضية في 696الحنفية، ولد بالقاهرة سنة 
  .4/24، ألعالما، الزركليهـ. ينظر: 775طبقات الحنفية، توفى سنة 

 . بتصرف.1/383ينظر: القرشي، الجواهر المضية،  - 5
 .1/384 ،المرجع نفسه :ينظر 6-
 .7/161، األعالمينظر: الزركلي،  -7
 .1/227.  حاجي خليفة، كشف الظنون، 21/232النبالء أعالمينظر: الذهبي، سير  -8
 1/352ينظر: حاجي خليفة، كشف الظنون،  -9

  .1/569نفسه، ينظر: المرجع  -10
  .1/227. حاجي خليفة، كشف الظنون، 1/382ينظر: الجواهر المضية،  -11
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 1فتاوى المرغيناني. -5

  2فرائض العثماني. -6
  3مختارات مجموع النوازل. -7
 4.مناسك الحج  -8

  5وع.فرمنتقى ال -9
 6نشر المذاهب. -10

 7الهداية في الفروع شرح بداية المبتدي. -11

  .-رحمه اهللا -وفاته المسألة السابعة:

 ،قضاها في التعلم والتعليم ةفي طاعة اهللا تعالى، ورحل -اهللا هرحم -مامبعد حياة قضاها اإل
  8هـ.593يوم الثالثاء التاسع من رجب، سنة   -رحمه اهللا -توفى

   

                                                           
 .2/1229ينظر: حاجي خليفة، كشف الظنون،  -1
  2/1250ينظر: حاجي خليفة، كشف الظنون،  -2
 .2/1624ينظر: المرجع نفسه،  -3
  .2/1130ينظر: المرجع نفسه،  -4
 .2/1852ينظر: المرجع نفسه،  -5
 . 2/1953. حاجي خليفة، كشف الظنون، 1/382ينظر: القرشي، الجواهر المضية،  -6
  .1/382ينظر: المراجع نفسه.  القرشي، الجواهر المضية،  -7
 .1/364ينظر: القرشي، الجواهر المضية،   -8
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  هم شروحه.لثاني: التعريف بكتاب الهداية، وأالمطلب ا

  وفيه ثالث مسائل: 

  التعريف بكتاب الهداية، وذكر أهميته. المسألة االولى:

نه إحيث  من الشروح المعتمدة عند الحنفية في نقل المذهب، يعتبر كتاب الهداية للمرغيناني
في تصنيفه ثالث عشرة سنة، فكأنه  -اهللا هرحم -مامحيث مكث اإلشرح لكتابه بداية المبتدي، 

ا، وكان ال يطلع كان يملي عليهم في أثناء تلك المدة، وكان يصوم في تلك المدة وال يفطر أصلً
ضع واذهب أنت، فإذا  :كان يأتي إليه بطعام وكان يقول لهعلى صومه أحدا، حتى إن خادمه 

غيرهم، فببركة هذا الزهد صار كتابه مقبولًا بين العامة  مضى كان يطعمه أحدا من الطلبة أو
  .1والخاصة وبلغ حيث ما بلغ اإلسالم

  2: " كتاب فاخر لم يكتحل عين الزمان بثانيه ".كتاب الهداية عنيل ق

  :3فقيل فيهو مدح كتاب الهداية 

  .ما صنفوا قبلها في الشرع من كتب ...سختْالهداية كالقرآن قد نَ إنِ

فاحفظ قواعدها واسلك سالكها م... يسلم مقالك مزيغٍ ن كذبٍ ومن.  

  

  

  

  

                                                           
لبنان، الطبعة  -بيروت، دار الكتب العلمية، 1/135ينظر: العيني، محمود بن أحمد بن حسين، البناية شرح الهداية،  -1

 .2/2022م. حاجي خليفة، كشف الظنون، 2000 - هـ1421األولى، 
، دار الصميعي للنشر والتوزيع، 353ينظر: ابن القاسم، عبد العزيز بن إبراهيم، الدليل إلى المتون العلمية، ص -2

 م.2000 -هـ 1420المملكة العربية السعودية، الطبعة األولى،  -الرياض
  .2/2022اجي خليفة، كشف الظنون، ينظر: ح -3
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  الشروح والحواشي التي وضعت على كتاب الهداية. المسألة الثانية:

  :1شرحا وتخريجا، فممن قام بشرحهلقد اعتنى بكتاب الهداية مجموعة من العلماء، 

، هـ667سنة  المتوفى، حميد الدين: علي بن محمد بن علي الضرير، البخاري -1
 .(وهو مخطوط)سماه: (الفوائد) 

 
اهللا المحبوبي،  الشيخ اإلمام، تاج الشريعة: عمر ابن صدر الشريعة األول: عبيد -2

هـ، سماه: (نهاية الكفاية، في دراية الهداية) 672سنة  الحنفي، المتوفى
  .(مخطوط)

 عروف: بالصغناقي الحنفي، المتوفىتلميذه، اإلمام، حسام الدين حسين بن علي، الم -3
 .(وهو مخطوط)هـ، سماه: (النهاية) 710سنة 

سماه:  هـ،749سنة  المتوفى ،ن: محمد بن محمد البخاري، الكاكيقوام الدي -4
   .(وهو مخطوط) دراية، إلى شرح الهداية)(معراج ال

العناية سماه( ـ،ه786سنة  المتوفى ،اإلمام أكمل الدين محمد بن محمد البابرتي  -5
 (وهو مطبوع). )على الهداية

البناية ، (هـ855سنة  المتوفى ،اإلمام بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العيني -6
 (وهو مطبوع). )في شرح الهداية

الشيخ، اإلمام، كمال الدين: محمد بن عبد الواحد السيواسي، المعروف: بابن  -7
وسماه: (فتح القدير، ، ، إلى كتاب: الوكالةهـ861سنة  المتوفى، همام الحنفيال

  (وهو مطبوع).للعاجز الفقير) 

، ، المعروف: بقاضي زاده، المفتيرثم أكمله: المولى، شمس الدين: أحمد بن قود
(وهو ، وسماه: (نتائج األفكار، في كشف الرموز واألسرار) هـ988 المتوفى سنة

  .مخطوط)

هـ، 710المتوفى: سنة  الشيخ اإلمام أبو العباس: أحمد ابن إبراهيم السروجي، -8
 المتوفى، القاضي، سعد الدين: محمد الديري ثم أكمله: ولم يكمله، سماه: (الغاية)،

 (وهو مطبوع). هـ867سنة 

                                                           
  .136- 135 ص . ابن القاسم، الدليل إلى المتون،2/2023ينظر: حاجي خليفة، كشف الظنون،  -1
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  :1الحواشيأما  

حاشية  ،هـ691 سنة المتوفى، اإلمام، جالل الدين: عمر بن محمد الخبازي لشَّيخا   -1
 (وهو مطبوع).(تكملة الفوائد) 

 المتوفى ،الشيخ سعد اهللا بن عيسى بن أمير خان المفتي الشهير بسعدي أفندي جلبي   -2
 ( وهو مطبوع). هـ، حيث قام بوضع حاشية على هوامش الهداية945سنة 

 
 المسألة الثالثة: الكتب التي خرجت أحاديث الهداية.

  :2كتاب الهداية مجموعة من العلماء منهم أحاديثلقد قام بتخريج 

سنة  ن التركماني، المارديني، المتوفىعالء الدين: علي بن عثمان، المعروف: باب -1
 .(وهو مخطوط)(الكفاية، في معرفة أحاديث الهداية) : سماه هـ،750

هـ، سماه: (نصب 762سنة  د اهللا بن يوسف الزيلعي، المتوفىعبالشيخ جمال الدين:  -2
  ( وهو مطبوع).الراية، ألحاديث الهداية) 

هـ، سماه: 775سنة  ىتوفالمالشيخ محيي الدين: عبد القادر بن محمد القرشي،  -3
  .(وهو مخطوط)(العناية، بمعرفة أحاديث الهداية) 

 :هـ، سماه852قالني، المتوفى سنة للحافظ أحمد بن علي المعروف بابن حجر العس  -4
  (وهو مطبوع). (الدراية في تخريج أحاديث الهداية)

   

                                                           
 .136- 135 ، صالمتونابن القاسم، الدليل إلى . 2/2023كشف الظنون، حاجي خليفة، ينظر:  1 -

  .1/357. ص 2/2022، المراجع نفسها ينظر: -2
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  فتح القدير. وكتابه -رحمه اهللا -ام ابن الهمامالتعريف باإلم المبحث الثاني:

  وفيه مطلبان:

  .-رحمه اهللا -دراسة حياة ابن الهمامالمطلب األول: 

  مسائل: وفيه سبع

  اسمه ونسبه. المسألة األولى:

  مولده ونشأته. المسألة الثانية:

  شيوخه. المسألة الثالثة:

  تالميذه. المسألة الرابعة:

  مؤلفاته. المسألة الخامسة:

  العلمية، وثناء العلماء عليه. -رحمه اهللا -مكانة ابن الهمام المسألة السادسة:

  .-رحمه اهللا -وفاته المسألة السابعة:

   



 18 تحقیق كتاب األیمان من كتاب فتح القدیر لكمال الدین بن الھمام

 

  بكتاب فتح القدير.المطلب الثاني: التعريف 

  مسائل: وفيه ثالث

  اسم الكتاب وتحقيق نسبته إلى المؤلف. المسألة األولى:

  في كتابه. -اهللا رحمه -لتي اعتمد عليها ابن الهمامالمصادر ا المسألة الثانية:

  فتح القدير. في كتابه -رحمه اهللا -منهج  ابن الهمام المسألة الثالثة:
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  .-رحمه اهللا -ابن الهمام المطلب األول: دراسة حياة

  مسائل: ه سبعوفي

  اسمه ونسبه. المسألة االولى:

هو كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي، ثم : الهمامابن 
  .1اإلسكندري، المعروف بابن الهمام الحنفي اإلمام العالمة

  مولده ونشأته. المسألة الثانية:

 أو نحوه، سنينهـ، ومات أبوه وهو ابن عشر 790باإلسكندرية سنة  -رحمه اهللا -ولد اإلمام
  .3، ونبغ في القاهرة، وأقام بحلب مدة2فنشأ في كفالة جدته من أمه، أصله من سيواس

  شيوخه. المسألة الثالثة:

  العلم على يد مجموعة من العلماء منهم: -رحمه اهللا -تَلقَّى الشيخ

  4هـ.816توفى سنة المزين الدين أبو بكر بن حسين المراغي المصري الشافعي،  -1
  5هـ.817توفى سنة المجمال الدين محمد بن عبد اهللا بن ظهيرة القرشي،  -2
 ،محمد بن أبي بكر بن عبد الْعزِيز بن محمد بن ِإبراهيم ابن سعد اهللا بن جماعة -3

  6هـ.819 توفى سنةالم

                                                           
 -، دار مكتبة الحياة، بيروت8/128محمد بن عبد الرحمن، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع،  ينظر: السخاوي، -1

  .6/255، األعالمالزركلي، . لبنان
. 2/59ينظر: الحموي، معجم البلدان، في تركيا.  ، وهي حاليا عاصمة سيباستياسيواس: هي أرض في بالد الروم -2

  https://ar.wikipedia.org/wiki/%D، الرابط الموسوعة الحرة ،اويكيبيدي
  .السابقةينظر: المراجع  - 3
  .7/297ابن العماد، شذرات الذهب، . 1/66ينظر: السيوطي، بغية الوعاة،  -4
لبنان، الطبعة  -دار الكتب العلمية، بيروت، 1/548 السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، طبقات الحفاظ،  ينظر: -  5

، حققه، 9/437م. ابن العماد، عبد الحي بن أحمد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، 1984 -هـ1403األولى، 
 -هـ1406سوريا، الطبعة األولى،  -دمشقمحمود األرناؤوط، خرج أحاديثه، عبد القادر األرناؤوط، دار ابن كثير، 

 م.1986
، المحقق، محمد أبو 1/6ينظر: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة،  -6

 .لبنان، بدون طبعة وبدون تاريخ -الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D
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توفى سنة الممد بن الحافظ أبي الفضل عبد الرحمن بن الحسين، أبو زرعة أح -4
  1هـ.826

 2هـ.827الدين بن الشحنة، أبو الوليد محمد بن محمد، المتوفى سنة  بمح -5

  3هـ.829 الشهير بقارئ الهداية، المتوفى سنة ،سراج الدين عمر بن على الكناني -6
  4هـ.842سنة توفى المشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان البساطي،   -7
  5هـ.855العيني بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العيني، المتوفى سنة  -8
  6هـ.862توفى سنة الميحيى بن عبد الرحمن بن صالح العجيسي،  -9
 7هـ.889 توفى سنةالمحسين بن أحمد البدر بن الخواجا الشهاب الكيالني،  -10

  تالميذه. المسألة الرابعة:

  عدد كبير من التالميذ منهم: -اهللارحمه  -تتلمذ على يد اإلمام

  8هـ.863 توفى سنةالمإبراهيم بن أحمد بن عبد الكافي الطباطبي،  -1
شمس الدين محمد بن محمد بن أمير حاج الحلبي، شرح له كتاب تجريد األصول،  -2

 9هـ. 879توفى سنة الموسماه التقرير والتحبير، 

أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد محمد بن محمد بن محمد الشهاب أبو المحاسن،  -3
 10.ـه881 توفى سنةالم

                                                           
 .7/297شذرات الذهب،  العماد،.  ابن 1/166ينظر: السيوطي، بغية الوعاة،  -1
 .7/297ابن العماد، شذرات الذهب، . 1/66ينظر: السيوطي، بغية الوعاة،  - 2
 .8/128، الضوء الالمعالسخاوي،  ينظر: -3
. ابن الغزي، محمد بن عبد 8/298شذرات الذهب،  . ابن العماد،8/129ينظر: السخاوي، الضوء الالمع،  -4

لبنان، الطبعة  - ، المحقق، سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت295-1/294الرحمن، ديوان اإلسالم، 
  م. 1990 -هــ1411األولى، 

 . 276-2/275.  السيوطي، بغية الوعاة، 8/128ينظر: السخاوي، الضوء الالمع،  -5
 . 1/166. السيوطي، بغية الوعاة، 10/230-8/127، ينظر: السخاوي، الضوء الالمع -6
  .136-3/135ينظر: السخاوي، الضوء الالمع،  -7
  .1/6.  15-1/14ينظر: المراجع نفسها،  -8
 .11/274. كحالة، معجم المؤلفين، 9/210ينظر: السخاوي، الضوء الالمع،  -9

لعلمية، ، الكتب ا1/130يخ المدينة الشريفة، ينظر: السخاوي، محمد بن عبد الرحمن، التحفة اللطيفة في تار -10
  م. 1993 -هـ1414ولى، لبنان، الطبعة األ -بيروت
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تَاج الدين الطوي القاهري الْحنَفي، ويعرف  ،عبد الْوهاب بن أبي بكر بن عمر -4
 ،نهالَْأخْذ عال بن الْهمام وة الْكَم1هـ.886 سنة توفىالمبالهمامي لمالزمته خدم  

محمد بن عبد الرحمن السخاوي، صاحب كتاب الضوء الالمع ألهل القرن التاسع،  -5
 2هـ.902توفى سنة الم

 3هـ.906 توفى سنةالمابن أبي شرِيف المقدسي كمال الدين محمد بن محمد،  -6

 4هـ.911 أبي بكر جالل الدين السيوطي، المتوفى سنة ،عبد الرحمن بن الكمال -7

إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن مجد الدين إسماعيل برهان الدين أبو الوفا  -8
  5هـ.922 توفى سنةالم ،يعرف بابن الكركي الكركي،

  مؤلفاته. المسألة الخامسة:

أثر واضح في تأليفه وتنوع كتبه في الفقه  -رحمه اهللا -لقد كان لغزارة علم الكمال بن الهمام
  :6فمن هذه التصنيفات ،واألصول واللغة وغيرها من العلوم

وسماه فتح القدير للعاجز الفقير، وموضوع  ،شرح الهداية في فروع الفقه الحنفي  -1
  ) منه.دراستنا هو كتاب (األيمان

  مختصر الرسالة القدسية بأدلتها البرهانية للغزالي.  -2
  المسايرة في العقائد المنجية في اآلخرة.  -3
  التحرير في أصول الفقه.  -4
  . حكام البن الساعاتيواأل ،الجامع بين كتابي البزدوي شرح بديع النظام  -5
  كراسة في إعراب سبحان اهللا وبحمده سبحان اهللا العظيم.  -6
  مختصر في الفقه سماه زاد الفقير في العبادات.  -7
  البن جماعة. شرح مقدمة التشريح فواتح األفكار  -8

                                                           
 .5/99السخاوي، الضوء الالمع، ينظر:  -1
 . 10/150. كحالة، معجم المؤلفين، 6/194ينظر: الزركلي، األعالم،  -2
، المحقق، فيليب حتي، المكتبة 195ينظر: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، نظم العقيان في أعيان األعيان، ص  -3

 . 3/173لبنان. بدون طبعة وبدون تاريخ. ابن الغزي، ديوان اإلسالم،  -العلمية، بيروت
  .165ينظر: الشحود، علي نايف، مشاهير أعالم المسلمين، ص -4
 .8/102ماد، شذرات الذهب، ينظر: ابن الع -5
. كحالة، معجم 298 -7/297. ابن العماد، شذرات الذهب، 8/130السخاوي، الضوء الالمع، ينظر:  -6

  .6/225.  الزركلي، األعالم، 10/264المؤلفين،
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  .العلمية وثناء العلماء عليه -رحمه اهللا-مكانة ابن الهمام المسألة السادسة:

والمعاني عالمة في الفقه واألصول والنحو والتصريف  -رحمه اهللا -كان اإلمام ابن الهمام
  1 .والتصوف، والمنطق والجدل نوالبيا

ابن الهمام يقول: " أنا  كان أيضاًفي حقه :" لم يوجد مثله في التحقيق" . وقال  2قال ابن عابدين
  3".ال أقلد في المعقوالت أحداً

  .4:" أنه يصلح أن يكون حكَم العلماء" -هأحد شيوخوهو  -وقال البساطي

  .5وقال فيه أحد أقرانه:" لو طلبت حجج الدين ما كان في بلدنا من يقوم بها غيره"

حجج باهرة،  وة أعجوبة، ذأولى الْعصر، حج : "عالم أهل اَألرض، ومحققوقيل فيه أيضاً
  . 6واختيارات كَثيرة، وترجيحات قَوِية"

  .-رحمه اهللا -وفاته المسألة السابعة:

في العلم تحصيلًا  -رحمه اهللا -بعد حياة حافلة بجليل األعمال، وعمرٍ أفناه ابن الهمام عليه
وخلَّف وراءه تَرِكةً عظيمة،  وتدريسا وتأليفًا، وبعد أن تتلمذ على يده عدد وافر من التالميذ،

وثروةً نفيسة من المصنفات الرائعة في مختلف العلوم، وبعد هذه الرحلة الميمونة، وافته المنية 
هـ، وحضر موكب جنازته السلطان فمن 861فمات يوم الجمعة السابع من رمضان سنة 

  دونه.

تاب فتح القدير، المطبوع ابن الهمام كانت كما ذكرنا مع إن ك ةأكدت كتب التراجم أن وفا
هـ، 681طبعة دار إحياء التراث، في بيروت، قد دونت على صفحتها األولى أنه توفى سنة 

 وفي اعتقادي أنه خطأ مطبعي ال سند له، يخالف فيه كتب التراجم المختلفة، واهللا أعلم.

                                                           
  .1/166. السيوطي، بغية الوعاة، 8/129ينظر: السخاوي، الضوء الالمع،  - 1
هـ، إمام الحنفية في عصره، من مصنفاته: 1198العزيز عابدين، ولد بدمشق سنة هو محمد أمين بن عمر بن عبد  -2

.  كحالة، معجم المؤلفين، 6/42هـ. ينظر: الزركلي، األعالم، 1252 حاشية رد المحتار على الدر المختار، توفى سنة
9/77. 
 -، دار الفكر1/26ابن عابدين)،  حاشية(ينظر: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر،  رد المحتار على الدر المختار -  3

 م.2008 -هـ1429بيروت، الطبعة الثانية، 
  .8/129ينظر: السخاوي، الضوء الالمع،  - 4
 .1/26ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ينظر:  - 5
 .6/255، األعالم. الزركلي، 9/437ابن العماد، شذرات الذهب،  .8/129ينظر: السخاوي: الضوء الالمع،  - 6
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  المطلب الثاني: التعريف بكتاب فتح القدير.

  وفيه ثالث مسائل:

  وتحقيق نسبته إلى المؤلف. ،اسم الكتاب األولى:المسألة 

عند الشروع في إقرائه  ،هـ829ذُكر أن ابن الهمام شرع في كتابة كتابه فتح القدير في سنة 
على بعض اإلخوان، كما ذَكر ذلك في مقدمة كتابه (فتح القدير) وقال: " ولما جاء بفضل اهللا 

ت أنه من فتح جود القادر على كل شيء ورحمته أكبر من قدري بما ال ينتسب بنسبه علم
  1: ( فتح القدير للعاجز الفقير)"المنةفسميته وهللا 

وصل إلى باب الوكالة، وشرح األوراق األولى من كتاب الوكالة إلى حيث إال أنه لم يكمله 
قول صاحب الهداية: (والعقد الذي يعقده الوكالء على ضربين)، ثم قام الشيخ شمس الدين 

بإكمال الشرح  -رحمه اهللا -هـ988قودر المعروف بقاضي زاده المتوفى سنة أحمد بن 
نتائج األفكار في  (المذكور، وابتدأ بشرح كتاب الوكالة من أوله إلى آخر الكتاب، وسماه: 

  2)كشف الرموز واألسرار

 يعد كتاب فتح القدير من أجل شروح الهداية حتى أنه قيل فيه: " هو غايةً في الحسن، بل لم
  .3يعمل على الهداية مثله "

يجب التنبيه إلى أن النسخ المطبوعة لهذا الكتاب تحمل اسم شرح فتح القدير، وهذا يخالف ما 
إلى أن جميع كتب  فةضاصرح به ابن الهمام في مقدمة كتابه أنه سماه فتح القدير، هذا باإل

أنه صنف شرحا على الهداية اسماه (فتح القدير)،  تهمام ذكرالبن ال تعندما ترجمالتراجم 
  فال بد من القيام بتصحيح عنوان الكتاب في هذه النسخ المطبوعة. 

  في كتابه. -اهللا رحمه -لتي اعتمد عليها ابن الهمامالمصادر ا المسألة الثانية:

 فتح القدير على عدد كبير من الكتب، وإن دل ذلك هفي كتاب -اهللا هرحم -ابن الهمام اعتمد
  فهو يدل على سعة اطالعه. على شيء

                                                           
لبنان، بدون طبعة وبدون تاريخ.   -، دار الفكر، بيروت1/12ينظر: ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد، فتح القدير،  -1

 .2/2023حاجي خليفة، كشف الظنون، 
  .355. ابن قاسم، الدليل إلى المتون العلمية، ص12-1/9ينظر: ابن الهمام، فتح القدير،  -2
  .355ن العلمية، صينظر: ابن قاسم، الدليل إلى المتو -3
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  وعة من الكتب التي اعتمد عليها.مفهذا ذكر لمج

  كتب الفقه وأصوله.

  للشيباني. ظاهر الرواية -1
  .للشيباني الجامع الصغير والجامع الكبير -2
  .للشيباني األصل -3
  .للشيباني الزيادات -4
  .البن مازة الذخيرة -5
  المبسوط، للسرخسي. -6
  المبسوط، للبزدوي.  -7
  مختصر القدوري، المعروف( الكتاب).  -8
  فتاوي قاضيخان. -9

  كتب الحديث.

 صحيح البخاري. -1

  صحيح مسلم. -2
  داود. يسنن أب -3
  سنن الترمذي. -4
  مسند أحمد.  -5
 .هسنن ابن ماج  -6

 سنن النسائي -7

 مصنف عبد الرزاق. -8

 صحيح ابن حبان. -9

  المستدرك على الصحيحين. -10

  األحكام وشروح األحاديث.كتب أحاديث 

 للطحاوي. شرح معاني اآلثار، -1

 التحقيق في أحاديث الخالف البن الجوزي. -2

  تنقيح التحقيق البن عبد الهادي. -3
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  كتب اللغة.

 ب سيبويه.اكت -1

 .للمطريزي المغرب في ترتيب المعرب -2

 كتاب األعلم شعر الشعراء الستة. -3

 النهاية في غريب الحديث البن االثير. -4

  والطبقات.كتب التراجم 

 .للجرجاني الكامل في معرفة الضعفاء والمتروكين -1

  كتب التفسير.

 في وجوه التأويل للزمخشري. األقاويلن حقائق التنزيل وعيون عالكشاف  -1

  فتح القدير. هفي  كتاب -اهللا هرحم -منهج ابن الهمام المسألة الثالثة:

  منها. -اهللا هرحم -الهمامى مالمح من منهج ابن وقفت عل األيمانمن خالل تحقيق كتاب 

 الكريم، والسنة المطهرة). القرآنللمسائل التي يذكرها بالمنقول(  استدالله -1

 ، أو ذكر القضايا التي سيناقشها فيه.هكان يبتدئ بتعريف موضوع أحيانا -2

اشتمل على مسائل زائدة على ما في الهداية، كان يضعها تحت عنوان فرع، أو   -3
 فروع.

، في المسألة، ووجه كل قول أقوالهمذكر  الحنفية األئمةكان في المسألة خالف بين  إذا -4
قرب للصواب، فمن أ هيرا ما األقوالوكان ال يكتفي بذلك، بل كان يرجح، ويختار من 

 :ختياراته في كتاب األيمانا

 الحلف باسم اهللا ليس يمينًا لعدم التعارف عليه. •

 بغير معصية.إن من شروط النذر أن يكون  :قال •

في النذر المعلق َأن المراد بالشرط الذي تجزئ فيه الكفارة الشرط الذي ال يرِيد  :قال •
كَونَه مثل دخول الدار وكالم فالن، فإنه إذا لم يرِد كَونَه يعلم أنه لم يرد كون المنذور 

نه ألن تعليق النذر على ما ال يريد كو ؛ا من فعل ذلك الشرطحيث جعله مانع
وإن كانت  بالضرورة يكون لمنع نفسه عنه فإن اإلنسان ال يريد إيجاب العبادات دائماً

 .مجلبة للثواب مخافة أن يثقل فيتعرض للعقاب



 26 تحقیق كتاب األیمان من كتاب فتح القدیر لكمال الدین بن الھمام

 

فََأكََل  ،طَباَأو حلَفَ لَا يْأكُُل بسرا ولَا ر ،واختار أن من حلَفَ لَا يْأكُُل بسرا َأو رطَبا •
 ، ال يحنث.اًبسرا مذَنِّب

 من حلَفَ لَا يكَلِّمه إلَّا بِِإذْنه فََأذن لَه ولَم يعلَم بِالِْإذْنِ حتَّى كَلَّمه ال يحنثَ. •

 من اختياراته َأن اِلاستثْنَاء من النَّفْيِ إثْباتٌ. •

لقول خارج المذهب بين الحنفية وغيرهم من الفقهاء، كان يعرض  فاالختالكان  إذا -5
 كل فريق، ويناقش أدلة المخالفين.

 عاني كلمات يذكرها في الشرح، وذلك حسب ما يقتضيه السياق.مكان يعرف ب أحيانا -6

يعلق على ما يراه بحاجة  وإنماشرح كل عبارة من عبارات صاحب الهداية، يكان ال  -7
 " قوله". : إلى توضيح، أو تفسير، ويسبق كالم صاحب الهداية بقوله
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  .من كتاب فتح القدير) ( تحقيق كتاب األيمانالتحقيق قسم القسم الثاني: 

  واشتمل على مبحثين.

  المبحث األول: وصف النسخ.

  وقد اشتمل على مطلبين.

  وصف النسخ المخطوطة. المطلب األول:

  وصف النسخة المطبوعة.المطلب الثاني: 

  المبحث الثاني: منهج التحقيق.

  كامالً محققاً.كتاب األيمان 
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  المبحث األول: وصف النسخ.

  وقد اشتمل على مطلبين.

  المطلب األول: وصف النسخ المخطوطة.

مخطوطة،  ختيننسو ثالث نسخفي تحقيق هذا الكتاب من فتح القدير على  الباحث اعتمد
  وواحدة مطبوعة.

  النسخ المخطوطة على النحو التالي:

هي نسخة مصورة محفوظة لدى مكتبة الملك عبد العزيز في المدينة المنورة،  النسخة األولى:
  لها برمز( أ ).  وأشرت

  وصف النسخة:

  فتح القدير للعاجز الفقير. اسم النسخة:

  ابراهيم باذمي. الناسخ:

  هـ.953 تاريخ النسخ:

  ./أ310 ق/أ، وينتهي 229قورقة، يبدأ (كتاب األيمان) من  81 عدد أوراق النسخة:

  .23 سطر الورقة:أعدد 

  .15 :عدد كلمات

  .ومقروءنسخي عادي، واضح  نوع الخط:

  هناك سقط لبعض الكلمات ولبعض الجمل كذلك. سقط الكلمات:

ة.صفحات المخطوطة مرتبة بطريقة تعقبي  
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، 274/3القدس، وتحمل رقم  -ث في أبو ديساالتر إحياءهي نسخة مؤسسة  النسخة الثانية:
  لها برمز( ب )  وأشرت

  فتح القدير شرح الهداية. اسم النسخة:

  مجهول. الناسخ:

  هـ.956يوم السبت الحادي والعشرين من شهر شعبان سنة  تاريخ النسخ:

  فلسطين. -نابلس مكان النسخ:

  /ب.152 ق/أ، وينتهي 112 قورقة، يبدأ( كتاب األيمان) من  40 عدد أوراق النسخة:

  .35 سطر الورقة:أعدد 

  .24 :كلمات عدد

  . أيضاًنسخي، وبشكل عام النسخة رديئة الخط، فالخط غير واضح، وغير مفهوم  نوع الخط:

  قليلة السقط. سقط الكلمات:

  .ةتعقبيصفحات المخطوطة مرتبة بشكل 
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  وصف النسخة المطبوعة. المطلب الثاني:

لبنان،  حيث طبع فيها كتاب  -التراث العربي، بيروت إحياءالنسخة المطبوعة هي نسخة دار 
صفحة الكتاب، ثم تاله كتاب فتح  أعلىفتح القدير مع كتاب الهداية للمرغيناني الذي جعل في 

القدير مفصولًا بينهما بخط، ثم تاله في أسفل الصفحة مفصولًا بينهما بخط كتاب الكفاية لجالل 
في حاشية الكتاب من الجهة العليا للصفحة كتاب العناية الدين الخزارزمي الكرالني، كما طبع 

  ).أفنديي( سعدي بلجللبابرتي، ثم تاله مفصولًا بينهما بخط من الجهة السفلى حاشية 

في هذه النسخة في  ير غير محققة، ويقع كتاب األيمانهذه النسخة المطبوعة من فتح القد نإ
  لها بالرمز( ط ). أشرت، وقد صفحة127حدود 

وردت في النسخة المطبوعة من فتح القدير طبعة دار إحياء التراث صفحة ساقطة من كتاب 
، وهي صفحة مكررة عن ذات 283، وجاء مكانها صفحة رقم 383األيمان وهي صفحة رقم 
، وليس لها عالقة بكتاب األيمان ، وهذه خاصة (بكتاب العتاق)283الصفحة من الكتاب وهي 
  ، وقد أشرت إلى ذلك في الرسالة.383لصفحة هو والمفروض أن يكون رقم ا
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  المبحث الثاني: منهج التحقيق.

  الباحث في التحقيق يتمثل بما يلي: اتبعهالمنهج الذي 

 إحدىطريقة النص المختار في التحقيق حيث لم توجد مزية خاصة تتفرد بها  تباعا -1
قابلة النسخ معليها في النسخ، ثم قمت ب لالعتمادالنسخ، فاعتمدت على النسخة( أ ) 

 .حاشيةفي ال قالفروثبت أعليها، و األخرى

 بخط غامق.كتابة ما يذكره ابن الهمام من نص الهداية بعد " قوله"  -2

 غامق.بين قوسين معكوفين هكذا[...]، وبخط  ووضعهمتن الهداية إلى الشرح،  إضافة -3

 بين قوسين معكوفين بخط غامق. وضعت عناوين فرعية للمسائل الفقهية، وجعلتها -4

 اإلشارةالنسخ بين قوسين معكوفين مع  إحدىوضع الكلمات والعبارات الساقطة من  -5
 .الحاشية إلى ذلك في

 .الحاشيةفي  إليها اإلشارةالواردة في النسخ بين معكوفين، مع  األخطاءتصحيح  -6

 الحديث. اإلمالئياتبعت في كتابة المتن الرسم  -7

 النسخ المخطوطة. أوراقإلى نهاية كل ورقة من  حاشيةفي ال اإلشارة -8

...﴾، ثم ﴿كتابة اآليات القرآنية بالرسم العثماني، ووضعها بين قوسين مزهرين هكذا -9
 السورة مع ذكر رقم اآلية، وذلك في المتن. إلىعزوها 

، ثم تخريج هذه «...»الواردة في الشرح بين قوسين تنصيص هكذا األحاديثوضع  -10
 الطريقة التالية: تباعامع  حاشيةي الف األحاديث

 كان الحديث في الصحيحين، أو أحدهما اكتفيت بذلك. إذا  - أ

عنهما، خرجته من كتب السنة مع الحكم على الحديث من أقوال  اًكان خارج إذا - ب
 المحدثين.

 ة لألعالم الواردة في الشرح.مالترج -11

 معاجم اللغة. إلىرجوع البيان معاني الكلمات الغريبة ب -12

العلماء في المسائل التي يذكرها الشارح سواء كانت فقهية، أو  أقوال إلى اإلشارة -13
 الحاشية.في  وإثباتها، أو نحوية، أصولية
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 إلى، وذلك بالرجوع واآلراء واألقوالتوثيق ما ورد في الكتاب من النقول  -14
 مصادرها.

 التي يذكرها الشارح. واألماكنالتعريف بالكتب،  -15

 ها.روثيق ذلك من مصادتها ويقائل إلى الشعرية األبياتعزو  -16

 ذلك. إلىضبطت بالشكل ما يحتاج  -17

 الفقهاء الترتيب الزمني. أقوالراعيت في الهامش عند ذكر  -18

من النسخ المخطوطة  واألخيرة من كتاب األيمانللورقة األولى  اًوضعت صور -19
 والنسخة المطبوعة.

 وضعت عدة فهارس وهي على النحو التالي: -20

 القرآنية.فهرس اآليات  -

 النبوية الشريفة، واآلثار. ثفهرس األحادي -

 .األعالمفهرس  -

 الشعرية. األبياتفهرس  -

 فهرس المصطلحات واأللفاظ الغريبة. -

 فهرس القواعد الفقهية. -

 فهرس الكتب الواردة في الشرح. -

 فهرس األماكن والبلدان. -

 قائمة المصادر والمراجع. -

  مسرد الموضوعات. -
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  التحقيق صور النسخ المعتمدة في

  .األيمانللنسخ المخطوطة والمطبوعة من كتاب  واألخيرةتشمل على الورقة األولى 
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  من النسخة (أ) األيمانصورة الورقة األولى من كتاب 
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  من النسخة (أ) األيمانصورة الورقة األخيرة من كتاب 
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  من النسخة (ب)األيمان صورة الورقة األولى من كتاب 

  
   



 37 تحقیق كتاب األیمان من كتاب فتح القدیر لكمال الدین بن الھمام

 

  من النسخة (ب) األيمانصورة الورقة األخيرة من كتاب 
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  من النسخة (ط) األيمانصورة الورقة األولى من كتاب 
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  من النسخة (ط) األيمانصورة الورقة األخيرة من كتاب 

  

  

  



 40 تحقیق كتاب األیمان من كتاب فتح القدیر لكمال الدین بن الھمام

 

  

  

  

  

 القسم الثاني: النص المحقق.
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  األيمان.1كتاب 
ر ال يؤثّ 7واإلكراه 6الهزل نفي ًأ 5والنكاح 4القوالطّ 3من اليمين والعتاق كّل 2اشترك     

الق رفعه بعد م، والطّكما تقد ،*النكاح؛ ألنه أقرب إلى العبادات على الكّل مدفيه، إال أنه قُ
  .هفإيالؤه إياه أوج ،قهتحقّ
   اإلعتاق عن األيمان بزيادة مناسبة بالطالق من جهة مشاركته إياه في تمام معناه  واختص

  اليمين. فقدمه على ايةري الذي هو السرعالزمه الشّ 8اط، وفيالذي هو اإلسق
                                                           

والفرض والقضاء  اإلثباتالْكتاب: في اَألصل مصدر سمي به المكتوب تسمية للمفعول، ويعبر عن  -1
هو الذي يشمل على مسائل، والكتاب: هو الصحف المجموعة والرسالة. ينظر: أبو البقاء،  :بالكتابة، والكتاب

، المحقق، عدنان درويش، 767-1/766أيوب بن موسى، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، 
لوسيط، ، المعجم اوآخرينلبنان. مجمع اللغة العربية، إبراهيم مصطفى  -، مؤسسة الرسالة، بيروتوآخرين

  ، تحقيق، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة.2/775
  في "ط" شترك. -2
بها أهالً للتصرفات الشرعية. ينظر:   اإلنسانهو قوة حكمية يصير  :العتاق: لغة القوة وفي الشرع -3

شر، ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناو، حققه 147الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، ص
، عبد النبي بن عبد حمد نكرياألم. 1983-هـ 1403لبنان، الطبعة األولى  -دار الكتب العلمية، بيروت

، عرب عباراته الفارسية، حسن هاني فحص، دار الكتب العلمية، 2/216الرسول األحمد، دستور العلماء، 
 م.2000 -هـ 1421لبنان، الطبعة األولى،  -بيروت

، وفي الشرع: إزالة ملك النكاح. ينظر: الجرجاني، التعريفات، ةإزالة القيد والتخليالطالق: هو في اللغة  -4
  . مادة (طلق). 2/563. مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، 141ص

. ينظر: الجرجاني، الوطءالنكاح: هو في اللغة الضم والجمع، وفي الشرع: عقد بين الزوجين يحل به  -5
، تحقيق، مكتب تحقيق 246، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، ص آباديالفيروز. 246التعريفات، ص

 -التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف، محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، بيروت
، 360م. أبو جيب، سعدي، القاموس الفقهي لغة واصطالحاً، ص2005 -هـ 1426لبنان، الطبعة الثامنة، 

  م. مادة (نكح).1988 -هـ 1408دمشق، الطبعة الثانية،  -سوريةدار الفكر، 
الهزل: هو أن ال يراد باللفظ معناه، ال الحقيقي وال المجازي، وهو ضد الجد. ينظر: الجرجاني،  -6

، المحقق، يوسف الشيخ 326. الرازي، محمد بن عبد القادر، مختار الصحاح، ص257التعريفات، ص
  م. مادة (هزل).1999 -هـ 1420صيدا، الطبعة الخامسة،  -بيروتمحمد، المكتبة العصرية ، 

، وهو اإللزام واإلجبار على ما يكره اإلنسان. واإلكراهاإلكراه: هو حمل الغير على ما يكرهه بالوعيد  -7
. المناوي، زين الدين محمد بن علي، التوقيف على مهمات التعاريف،  33ينظر: الجرجاني، التعريفات، ص

  م.1990 -هـ1410عبد الخالق ثروت، القاهرة، الطبعة األولى،  38م الكتب ، عال59ص
  /  أ  من " ب ".112 أ من" أ ". ونهاية ق  /229 *نهاية ق

  في "ب" في . -8
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  ]وداللته [ معنى اليمين
  الن ظاهران.و، واَأل3والقوة لغة 2والْقَسمِمشترك بين الجارحة  1ولفظ اليمين     

  ]45 اآلية الحاقة:سورة [ M     ̂ ]  \L  :القوة قوله تعالى 4وشاهد
  :6الْحطَيَئةُوقيل  5اخموقول الشَ

                                                           

  اليمين شرعاً.  -1

ينظر: الزيلعي، عثمان بن علي،  اليمين عند الحنفية: "هو عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك ". -
، الطبعة األولى، مصر -بوالق، القاهرة -، المطبعة الكبرى األميرية3/107يين الحقائق شرح كنز الدقائق، تب

 .م1892 -هـ1313

صادقة أو  ،اا أو ممتنعممكنً ،اا أو إثباتًنفي ،اأو مستقبلً ،ا كانماضي ،اليمين عند الشافعية: "تحقيق غير ثابت -
على العلم بالحال أو الجهل به". ينظر: الشربيني، محمد بن محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة  ،كاذبة

، قدم له، عماد زكي البارودي، وحققه، طه عبد الرؤوف سعد، راجعه، محمد عزت، 6/187ألفاظ المنهاج، 
  تاريخ. بدونالمكتبة التوفيقية، بدون طبعة و

بذكر اسم اهللا أو صفته". ينظر: الدسوقي، محمد بن أحمد بن  ،تحقيق  ما لم يجباليمين عند المالكية: " هو  -
  بيروت. -تحقيق، محمد عليش، دار الفكر، 2/128عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 

وهو المحلوف به  ،توكيد حكم أي محلوف عليه بذكر معظم اسم مفعولاليمين عند الحنابلة: "هو الحلف  -
خصوص". ينظر: البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى على وجه م

  م.1993 -هـ 1414، عالم الكتب، الطبعة األولى، 3/437المعروف بشرح منتهى اإلرادات، 

. أبو جيب، 2/735القسم: هو النصيب والحظ، والقسم اليمين، جمعها أقسام. ينظر: المعجم الوسيط،  -2
  . مادة (قسم).303ا، صلفقهي لغة واصطالحالقاموس ا

  في "ب" ولغة . -3
  مطموسة في " أ " . -4

الشماخ بن ضرار المازني الذبياني الغطفاني: شاعر مخضرم، أدرك الجاهلية واإلسالم يكنّى أبا سعيد، هو  -5
حجر، أحمد بن علي، هـ. ينظر: ابن 22وأبا كثير، شهد القادسية، وأخباره كثيرة، توفي في غزوة موقان سنة

  .3/175األعالم،  ، تحقيق، مركز هجر للبحوث، دار هجر. الزركلي،3/185اإلصابة في تمييز الصحابة، 

هو جرول بن أوس بن مالك العبسي، أبو ملكية، شاعر مخضرم، الحطَيَئة:  في "ب" الحطبة، وهو خطأ. -6
ثم عاد إلى اإلسالم، وكان  ،، ثم ارتد-صلّى اللَّه عليه وسلّم -أدرك الجاهلية واإلسالم، أسلم في عهد النبي

هـ. ينظر:  ابن حجر، اإلصابة في 45 سنة توفيله ديوان شعر،  يئة لقصره، كان هجاءاً عنيفاً،يلقب الحط
  .2/118. الزركلي، األعالم، 2/150تمييز الصحابة، 
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  إلَى الْخَيرات منْقَطع الْقَرِينِ ...يسمو  2عرابةَ الَْأوسي 1رَأيت
 دجتْ ِلمعفةٌ رايا رينِ ........إذَا ممةُ بِالْيابرا ع3تَلَقَّاه .   

  أي بالقوة.
  ]اية القسم يمينً[ سبب تسم

ى قووالحالف يت ،اليمين هو القوة نا لوجهين: أحدهما ًأي القسم يمينًمإنما س :ثم قولهم     
  يت بذلك.مّفس ،انهم عند القسمموالثاني أنهم كانوا يتماسكون بأي باإلقسام على الحمل أو المنع،

د بها جملة يؤك ،جملة أولى إنشائية صريحة الجزأين :غويومفهومه اللّ ،ه لفظ منقوليفيد أنّ
بعدها خبرية، وترك لفظ أولى يّصيه غير مانع لدخول نحور: زيد قائم، زيد وهو على  ،قائم

  .عكسه
كحلفت باهللا  من الفعلية وجملة أعم ،األولى هي المؤكدة بالثانية من التوكيد اللفظي نفِإ      

أو أحلف ،ألفعلن، 4يةواالسم أو مؤخرته نحو ،عهد اهللا مقدمة الخبر كعلي: لعمرك ألفعلن ،
 ا عنعل عوضالحرف ج نوتاهللا، فِإ ،ومنه واهللا ،ا لغير المصرح بجزأيهامثال أيض 5وهو

  الفعل.
   

                                                           
  في " أ " رأي، وهو خطأ. -1
 أدرك، األجاود المدينةاألرثي األنصاري، من سادات  األوسيبن قيظي  سأوعرابة بن  :هو الصحابي -2

بالمدينة  توفييوم أحد ورده،  -صلى اهللا عليه وسلم -ا، واستصغره النبيصغير -صلى اهللا عليه وسلم -النبي
، المحقق، 3/1238في معرفة األصحاب،  االستيعاب، يوسف بن عبد البر، ابن عبد البر ينظر:هـ. 60سنة 

الزركلي، األعالم، م. 1992 -هـ1412لبنان، الطبعة األولى،  -علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت
4/222. 
، دار الحديث، القاهرة، 1/307، الشعر والشعراء، قتيبةينظر: الدينوري، أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن  -3

، 1/108. المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد، الكامل في اللغة واألدب، م2002 -هـ1423سنة النشر، 
م. أبيات 1997 -هـ1417القاهرة، الطبعة الثالثة،  ،المحقق، محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي

  هذا الشعر للشماخ يمدح بها عرابة بن أوس.
  في " ب " أو اسمية. -4
  في " ب " وهذا . -5
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  أسماء اليمين][ 
، 5والِْإيلَاء ،4، والْميثَاق3ُوالْعهد، والْقَسم ،2فُالْحلْ ة:ستّ التوكيدي 1]عنىالم هذاوأسماء[     

 .ينمالْيو  
فليست التعاليق  ،األولى ليست إنشاء نفِإ، 6الق والعتاقوخرج بإنشائية نحو تعليق الطّ     
  لغة. اأيمانً
     وأم7ولىاأل جملةلاف ،يا مفهومه االصطالح إنشائية مم فيها باسم اهللا تعالى أو صفتهقس، 
فدخلت  ،م على تحقيق معناهاالمتكلّ 9وتحمل ،ابها مضمون ثانية في نفس السامع ظاهر8دومؤكَّ

 أو محبوب ،عنه منَعِلي أو زوال ملك على تقدير ،رالغموس أو التزام مكروه كفّ 10بقيد ظاهر
التاء  بضم ،فأنت طالق دخَلْتُِ وإن ،فعل فهو يهودي إن :عليقات مثلفدخلت التّ ،ل عليهمحيِل

  .حر بشرتني فأنتَ وإن ،لمنعها 11كسرهاوب ،لمنع نفسه
أو غيره على  ،نَفْسهوتارة حمل  ،في نفس السامع صدقهتارة إيقاع  12وسببها الغائي     
من وجه لتصادقهما في اليمين  14عموم والشرعي اللغوي 13أو الترك، فبين المفهوم ،الفعل

في الحلف باهللا، وانفراد اللغوي* بغيره ممفي التعليقات ا يعظم، وانفراد االصطالحي.  

                                                           
  معكوفين مطموس في " أ " .ما بين  -1
. أبو جيب، 801، القاموس المحيط، صالفيروزآباديا، أي أقسم، فهو حالف، وهي محلوفة. ينظر: حلف يحلف حلفً -2

  . مادة (حلف).98القاموس الفقهي، ص
  . مادة (وثق).2/634العهد: هو ميثاق يكون بين اثنين أو جماعتين. ينظر: المعجم الوسيط،  -3
هو ما وثق به العهد من القبول واإللزام والحلف، و المواثقة المعاهدة. ينظر:  :العهد، والجمع، والميثاق الميثاق: -4

  . مادة (وثق).332. الرازي، مختار الصحاح، ص320المناوي، التوقيف، ص
  ى).لَأ.  مادة (1/25. المعجم الوسيط، 21اإليالء: هو الحلف والقسم. ينظر: الرازي، مختار الصحاح، ص -5
  . لم تتعشَ عندي فعبدي حر إن :لم تتغد عندي اليوم فامرأتي طالق، أو يقول إن :يقول رجل آلخر أن أي -6
  في "ب" ، "ط" فجملة أولى. -7
  في " أ " يؤكد ، وفي" ب " تؤكد . - 8
  في " أ " أو محتمل، وفي "ب" أو تحمل. -9

  في "ب" ظاهراً. -10
  في " أ " وبفتحها . -11
  " المعاني . في " أ -12
  في"ب" بالمفهوم. -13
مستغرق جميع ما يصلح له". ينظر: الجرجاني،  ،"هو لفظ وضع وضعا واحدا لكثير غير محصور العام: -14

  .145التعريفات، ص
  " أ " . / ب من229 *  نهاية ق
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  الق والعتاق][حكم الحلف  بالطّ
     ثم ا من كان حالفً«: -موسلّى اهللا عليه صلّ -لقوله 1الق والعتاقره الحلف بالطّكقيل: ي

  الحديث.  2»فليحلف باهللا
ا ث غير التعليق ممالحدي 6، ومحمل5نفسه أو غيره 4ه لمنع؛ ألن3ّكرهه ال يواألكثر على أنّ    

  .7هو بحرف القسم
  

                                                           
  للعلماء في هذه المسألة قوالن: - 1

الموصلي، عبد اهللا بن مودود، القول األول: مكروه، وهو قول الحنفية والحنابلة، وقوٌل للمالكية. ينظر: 
، القاهرة، سنة النشر -، تعليق، الشيخ محمود أبو دقيقة، مطبعة الحلبي، مصر4/45لتعليل المختار،  االختيار
أحمد بن محمد الخلوتي، بلغة  . الصاوي،3/441م. البهوتي، شرح منتهى اإلرادات، 1937 -هـ 1356

، دار المعارف، بدون طبعة 2/576السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، 
  وبدون تاريخ.

عمر بن أحمد الشافعي، تحفة المحتاج  ،وهو قول الشافعية والمالكية. ينظر: ابن الملقن ،والقول الثاني: محرم
مكة  ،، المحقق، عبد اهللا بن سعاف اللحياني، دار حراء10/4إلى أدلة المنهاج على ترتيب المنهاج للنووي، 

م. النفراوي، أحمد بن غانم بن مهنا، الفواكه الدواني على 1985 -هـ1406األولى،  المكرمة، الطبعة
، المحقق، رضا فرحات، مكتبة الثقافة الدينية. العدوي، علي بن أحمد، 2/910رسالة ابن أبي زيد القيرواني، 

، المحقق، يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، 2/21حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، 
 م.1994 -هـ1414لبنان، بدون طبعة، سنة النشر،  -بيروت

 األيمانسماعيل أبو عبد اهللا، صحيح البخاري، كتاب الحديث متفق عليه. ينظر: البخاري، محمد بن إ -2
، تحقيق، مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، 6270 ، رقم الحديث6/2449والنذور، باب ال تحلفوا بآبائكم، 

صحيح مسلم،  ،م. مسلم، أبو الحسن القشيري النيسابوري1987 -هـ1407اليمامة، الطبعة الثالثة،  -بيروت
، المحقق، محمد فؤاد عبد 1646، رقم الحديث 3/1267لنهي عن الحلف بغير اهللا، كتاب األيمان، باب ا

  لبنان. -الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت
 .3/107 . الزيلعي، تبيين الحقائق،4/45 هذا القول هو قول عامة الناس. ينظر: الموصلي، االختيار، -3
  في " أ " يمنع . -4
  في " أ " و غيره. -5
  في " أ " محل. -6
قال ابن عابدين: "محمول عند األكثرين على غير التعليل فإنه مكره اتفاقاً لما فيه من مشاركة المقْسم به هللا  -7

تعالى في التعظيم، وأما إقسامه تعالى بغيره كاألضحى فقالوا أنه مختص به تعالى، إذ له أن يعظم ما شاء ولي 
يه تعظيم بل فيه الحمل أو المنع مع حصول الوثيقة فال يكره اتفاقاً كما هو لنا ذلك بعد نهينا، واما التعليق ف

، دار الفكر، بيرةت لبنان، الطبعة الثانية، 3/705ظاهر ما ذكرناه". ينظر حاشية ابن عابدين، محمد أمين، 
 م.1992-هـ1412
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  [ ركن اليمين] 
  .فظ الخاصاللّ 1وركنها      

  [شروط صحة اليمين]
  .3فالعقل والبلوغ 2وأما شرطها     

  اليمين][ حكم 
ترك معصية  5فيما إذا عقدت على طاعة أو ،الذي يلزم بوجودها وجوب البر 4وحكمها     

ا فيم 7هما أو ندبه، ووجوب الحنث في الحلف على ضدالفعل والبر ؛ألمرين 6فيثبت وجوبان
وسيأتي. ،8اإذا كان عدم المحلوف عليه جائز  
                                                           

لبنان، الطبعة األولى،  -، دار الكتب العلمية، بيروت5/156محمود بن أحمد، البناية شرح الهداية،  العيني،ينظر:  -1
، دار 4/300م. ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، البحر الرائق شرح كنز الدقائق،  2000 -هـ 1420

 المالكي، الفقهبد الوهاب بن نصر، التلقين في ، ع الوهاب عبد القاضيالكتاب اإلسالمي، الطبعة الثانية، بدون تاريخ.  
الشربيني، مغني  م. 2004 -هـ1425الحسني، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى،  خبزهبو أ، المحقق، محمد 1/101

لبنان،  -دار الكتاب العربي، بيروت ،11/162، المغني، موفق الدين عبد اهللا بن محمد. ابن قدامة، 6/188المحتاج، 
لذلك  وجودم. ركن الشيء لغةً: جانبه األقوى، وفي االصطالح: ركن الشيء: ما ال 1972 -هـ1392جديدة، طبعة 

الشيء إال به، ويطلق على جزء من الماهية، كقولنا: القيام ركن الصالة، وجمع ركن أركان. ينظر: أبو البقاء، الكليات، 
  . مادة ( ركن).35/109. الزبيدي، تاج العروس، 481ص

ا عن ما يتوقف عليه وجود الشيء، ويكون خارج :شرط: هو العالمة، ومنه أشراط الساعة، أي عالماتها، والشرطال -2
1/125. الجرجاني، التعريفات، 1/529ا في وجوده. ينظر: أبو البقاء، الكليات، ماهيته، وال يكون مؤثر.  

عبد الرحمن، مواهب الجليل بن ، محمد الحطاب. 4/300. ابن نجيم، البحر الرائق، 5/156العيني، البناية،  ينظر: -3
لبنان، الطبعة األولى،  -، المحقق، زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت4/489لشرح مختصر الخليل، 

 -، دار الكتب العلمية، بيروت4/489ل، م. المواق، محمد بن يوسف ، التاج واإلكليل لمختصر خلي1995 -هـ1416
إبراهيم بن علي، المهذب الشيرازي، . 2/190م. الصاوي، حاشية الصاوي، 1995 -هـ1416لبنان، الطبعة األولى، 

. 11/160. ابن قدامة، المغني، 6/188الشربيني، مغني المحتاج، ، دار الكتب العلمية. 3/94في فقه اإلمام الشافعي، 
لبنان، طبعة جديدة،  -دار الكتاب العربي، بيروت، 11/160الشرح الكبير،  الرحمن بن أحمد،عبد  ابن قدامة،

  م.1972 -هـ1392
القوانين الفقهية،  محمد بن أحمد، . ابن جزي،4/301. ابن نجيم، البحر الرائق، 5/156ينظر: العيني، البناية،  -4
م. 1980 -هـ1400لبنان، الطبعة األولى،  - ، دار الفكر، بيروت7/64. الشافعي، محمد بن إدريس، األم، 1/108

  .170-11/166ابن قدامة، المغني، 
  مكرره في " أ " . -5

  خطأ.ا، وهو وجوب " أ "في  6 -
 أبياقب تاركه. ينظر: السرخسي، محمد بن أحمد بن في " أ " ، "ب" وندبه. والمندوب: هو ما يثاب فاعله وال يع -7

  م.1993 -هـ1414ولى، لبنان ، الطبعة األ -، دار الكتب العلمية، بيروت17سهل، أصول السرخسي، ص
وال يعاقب تاركه. ينظر: السمعاني، منصور بن محمد ، قواطع األدلة في األصول،  ،الجائز: هو ما ال يثاب فاعله -8
 -هـ1418لبنان، الطبعة األولى،  -الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت إسماعيل، المحقق، محمد حسن 1/24

  م.1999
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  ارة.لزمته الكفّ 1وإذا حنث فيما يجوز فيه الحنث أو يحرم
  نواع اليمين ]َأ[

]وسالْغَم ينمالْي (ٍبرَأض لَى ثَلَاثَةع انمالَْأي) :لَغْوٍ قَاَل ينميةٌ، ودقنْعم ينميو[.  
 اليمين الغموس ،من النسخ صحواَأل2اليمين على ثالثة أضرب: يمين الغموس)(قوله:      

  .3]يمين غموسٍأو [على الوصف ال اإلضافة 
 بفإضافة الموصوف إلى صفته وهي ممنوعة، وما قيل هو كعلم الطّ ،وأما يمين الغموس     

رد الطّ بأنه إضافة الجنس إلى نوعه؛ ألنولى ومثل صالة األ ،للمضاف نوع ال وصفّ 4ب
  .مقصور على السماع

سم]ية الغموس بهذا اإل[ سبب تسم  
    وسمفي النار 5ثم ،صاحبها في اإلثما لغمسها يت غموس، بصيغة  هفاعل بمعنى 6لفعو

  7المبالغة.
  اليمين الغموس]عريف ت[

]وسفَالْغَم): ْأثَمي ينمالْي هذفَه ،يهف بالْكَذ دمتَعاضٍ يرٍ ملَى َأمفُ علالْح وا)  ههباحا صيهف
ِلهِلقَو- ص هلَيع لَّى اللَّهلَّمسو-: »النَّار اللَّه خَلَها َأدبلَفَ كَاذح نم«[  

                                                           
  سه.الحرام: هو الممنوع من فعله، وهو ما يثاب تاركه، ويعاقب فاعله. ينظر: المرجع نف -1
، تحقيق، خليل مي الدين الميس، دار الفكر، 8/224السرخسي، محمد بن أبي سهل، المبسوط، ينظر:  -2

. ابن عابدين، محمد 3/107الزيلعي، تبيين الحقائق، م. 2000 -هـ1421، لبنان، سنة النشر -بيروت
، تحقيق، عادل أحمد 5/475(حاشية ابن عابدين)، األبصارأمين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير 

لبنان، الطبعة األولى،  -، قدم له، محمد بكر إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروتوآخرينعبد الموجود 
. ابن رشد، محمد بن 1/107. ابن جزي، القوانين الفقهية، 5/156م.  العيني، البناية، 1994 -هـ1415

له وأشرف عليه، صالح بن عبد الموجود، حققه،  ، قدم172-2/171أحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 
ني غ. الشربيني، م7/66م. الشافعي، األم، 1006 -هـ1427، دار الفوائد، الطبعة األولى، إسماعيلبشرين 

، المكتب اإلسالمي، 4/374. ابن قدامة، موفق الدين عبد اهللا بن محمد، الكافي، 195-6/194المحتاج، 
  .3/437م.  البهوتي، شرح منتهى اإلرادات، 1988 -هـ1408الطبعة الخامسة، 

  ما بين معكوفين ليس في " أ ". -3
  في " أ " الطلب وهو خطأ. -4
  ليست في " أ " . -5
  .ومفعولفي " أ "  -6
  .5/475. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 4/46، االختيارينظر: الموصلي،  -7
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بل الحلف  ،وليس هذا بقيد1(قوله: فالغموس هو الحلف على أمر ماض يتعمد الكذب به)     
ا كذلك كَعلى الحال أيض2اهللاو ما لهذا علي د4غريب 3وهو يعلم خالفه، والحديث المذكور ،ين 

  بهذا اللفظ ومعناه ثابت بال شبهة.
قال رسول «قال:  7من حديث أبي أمامة 6انفي صحيح ابن حب 5وأقرب األلفاظ إليه ما     

ن حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم م -مى اهللا عليه وسلّصلّ -اهللا
8»ة وأدخله النارم اهللا عليه الجنّحر.  

                                                           
. 5/475.  ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 4/46االختيار، . الموصلي، 8/225ينظر: السرخسي، المبسوط،  -1

، دار الكتب وآخرين، تحقيق وتعليق، علي محمد معوض، 4/6الكاساني، عالء الدين بن مسعود، بدائع الصنائع، 
، مواهب الجليل، .  الحطاب1/412الفواكه الدواني، م. النفراوي، 1997 -هـ1418العلمية، الطبعة األولى، 

، تحقيق، زهير 11/3.  النووي، يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين، 7/66. الشافعي، األم، 3/266
. 6/207م.  ابن قدامة، المغني، 1991 -هـ1412لبنان، الطبعة الثالثة،  - الشاويش، المكتب اإلسالمي، بيروت

  . 4/374الكافي، 
  في " أ " كو أحد . -2
كتاب  الزيلعي، عبد اهللا بن محمد، نصب الراية ألحاديث الهداية،نص الحديث" من حلف كاذباً أدخله النار" . ينظر:  -3

 -قدم للكتاب، محمد يوسف البنُوري، المحقق، محمد عوامة، مؤسسة الريان، بيروت ،1، رقم الحديث3/292األيمان، 
  م.1997 -هـ1418لبنان، الطبعة األولى، 

  .1/37ث الغريب: هو مصطلح خاص بالزيلعي، يعني به أنه لم يجده. ينظر: الزيلعي، نصب الراية، الحدي -4
  في " أ " اليهما.5- 

 .2/1075، كشف الظنون، خليفة حاجيصحيح ابن حبان، ألبي حاتم  محمد بن حبان البستي. ينظر: هو كتاب  -6
الحافظ محمد بن حبان، أبو حاتم، الدارمي، البستي، شيخ خراسان، صاحب الكتب المشهورة، ولد  اإلمامابن حبان: هو 

، سمع النسائي، وأبا يعلى الموصلي، وحدث عنه: ابن منْده، وأبو عبد اهللا الحاكم، وطائفة، من مصنفاته: ـه209 سنة
. ينظر: الذهبي، محمد بن أحمد بن ـه273 سنة توفيتاريخ الثقات، المسند الصحيح، كتاب المجروحين وغيرها، 

 ، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة،وآخرين ،، المحقق، شعيب األرناؤوط94-16/92عثمان، سير أعالم النبالء، 
  م. 1985 -هـ1405

في صفين،  - رضي اهللا عنه -كان مع علي أمامه، ان عجالن بن وهب الباهلي، يكنى أبهو الصحابي صدي ب -7
 250هـ، وهو آخر من مات من الصحابة بالشام، له في الصحيحين  86 هـ، وقيل 81فيها سنة توفيوسكن الشام، و

  . 3/203. الزركلي، األعالم، 2/736، االستيعاب في معرفة األصحاب، ابن عبد البرا. ينظر: حديثً
لبستي، صحيح ابن حبان، كتاب الدعوى، باب تحريم اهللا جل وعال الجنة مع ينظر: ابن حبان، محمد بن حبان ا -8

م. قال 1993 -هـ1414، الطبعة الثانية، 5087 ، رقم الحديث11/483النار للفاعل الفعل الذي ذكرناه،  إيجاب
باب فيمن حلف جيد. أبو داود، سليمان بن األشعث، سنن أبي داود، كتاب األيمان والنذور،  إسناده: األرنؤوطشعيب 

 -، المحقق، محمد محيي الدين ، المكتبة العصرية، صيدا3243 ، رقم الحديث3/220ا ألحد، ا ليقتطع بها مالًيمينً
، رقم 1/2بيروت. قال األلباني: حديث صحيح. ينظر: األلباني، محمد ناصر الدين، صحيح وضعيف سنن أبي داود، 

يثية المجاني، من إنتاج مركز نور اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة ، برنامج منظومة التحقيقات الحد3243 الحديث
  باإلسكندرية.
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     من حديث عمران 2وفي سنن أبي داود  1»لقي اهللا وهو عليه غضبان«:حيحينوفي الص
 اكاذب مصبورة ف على يمينٍمن حلَ -مى اهللا عليه وسلّصلّ -قال رسول اهللا«قال:  3بن حصين

بالقضاء والحكم: أي المحبوس عليها؛  6الملزمة 5والمراد بالمصبورة 4»أ مقعده من النارفليتبو
  .7ألنها مصبور عليها

  يمين الغموس]الكفارة اختالف العلماء في  [
]يهف :هلَيالَى عتَع ةُ اللَّهمحر يعقَاَل الشَّافو (غْفَارتاِلاسةَ وبا إلَّا التَّويهةَ فلَا كَفَّارو) ُةا الْكَفَّار

 مِ اللَّهةَ اسمرح تَكفْعِ ذَنْبٍ هتْ ِلرا شُرِعِلَأنَّه ها فََأشْببكَاذ بِاَللَّه ادشْهتقَّقَ بِاِلاستَح قَدالَى، وتَع
نِّيةُ فَلَا تُنَاطُ الْمعقُودةَ. ولَنَا َأنَّها كَبِيرةٌ محضةٌ، والْكَفَّارةُ عبادةٌ تَتََأدى بِالصومِ، ويشْتَرطُ فيها ال

 ةقُودعالْم لَافا، بِخا بِهمٍإ، وتَدبارِ ميلِّقٌ بِاخْتتَعم تََأخِّرم وفَه ا ذَنْبيهف كَان لَوةٌ، واحبا مِلَأنَّه
  . ]في الْغَموسِ ملَازِم فَيمتَنع الِْإلْحاقُ

                                                           
الَذين يشْتَرون بِعهد  ِإن ﴿ينظر: البخاري، صحيح البخاري، كتاب األيمان والنذور، باب قول اهللا تعالى  -1

يمان، باب وعيد من صحيح مسلم، كتاب األ. مسلم، 6299 ، رقم الحديث6/2458، ﴾اهللا وَأيمانهم ثَمناً قَليالً
  .221 ، رقم الحديث1/123اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، 

هـ، جمع فيه 275 سنة توفي، السجستاني األشعثداود، لألمام الحافظ سليمان بن  أبيسنن هو كتاب  -2
  . 2/1005خليفة، كشف الظنون،  حاجيأربعة آالف حديث. ينظر: 

سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن عمرو األزدي السجستاني، صاحب السنن، ومحدث أبو داود: هو 
 هـ. ينظر: الذهبي، سير275 حديث، توفي سنة 4000 البصرة، له مصنفات عديدة منها السنن جمع فيه

 ، دراسة وتحقيق، زكريا2/127الذهبي، محمد بن أحمد ، تذكرة الحفاظ، . 204-13/203، النبالء أعالم
  م.1998 -هـ1419لبنان، الطبعة األولى،  -بيروت ،عميرات، دار الكتب العلمية

نجيد،  والخزاعي الكعبي، يكنى أبهو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف بن سلول بن كعب بن عمرو  -3
، االستيعاب في ابن عبد البرهـ. ينظر: 53هـ، وقيل52سنة  توفيأسلم عام خيبر، وهو مجاب الدعوة، 

، تحقيق، 4/2108نعيم، أحمد بن مهران األصبهاني، معرفة الصحابة،  ابن. 3/1208معرفة األصحاب، 
  م. 1998 -هـ 1419الرياض، الطبعة األولى،  -عادل بن يوسف العزازي، دار الوطن، السعودية

، رقم 3/220األيمان الفاجرة، داود، كتاب األيمان والنذور، باب التغليظ في  يينظر: أبو داود، سنن أب -4
 ، رقم الحديث1/2داوود،  يسنن أب وضعيفصحيح، في كتاب صحيح حديث  األلباني:. قال 2342 الحديث
2342.  

ا اقتطاع مال مسلم، سميت به لصبر ا الكذب، قاصدالتي يكون فيها متعمدهي اليمين:  يمين الصبر: " - 5
 .348 الزواجر من قلبه" . ينظر: المناوي، التوقيف، صصاحبه على اإلقدام عليها مع وجود 

  في " أ " الملزوم. -6
 .4/303. ابن نجيم، البحر الرائق، 5/158ينظر: العيني، البناية،  -7
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 2منهم مالك ،وهو قول أكثر العلماء1ارة فيها إال التوبة واالستغفار)(قوله: وال كفّ     
  .-رضي اهللا عنهما  -3وأحمد

(لرفع في األصل وهي المعقودة  عت)رِارة؛ ألنها شُ: فيها الكفّ-رحمه اهللا -4(وقال الشافعي
  ى إليه وجوبها. فيتعد ،موسفي الغَ ذنب هتك حرمة اسم اهللا تعالى وقد تحقق)

 -عنه  **5من حديث ابن عمر *لما ثبت في صحيح البخاري (ولنا أنها كبيرة محضة)     
الكبائر: اإلشراك باهللا، وعقوق الوالدين، وقتل النفس،  6]قال«أنه [ -مى اهللا عليه وسلّصلّ

  .7»واليمين الغموس
   

                                                           
  .  3/108. الزيلعي، تبيين الحقائق، 4/47، االختيار. الموصلي، 8/225ينظر: السرخسي، المبسوط،  -1
وأحد األئمة األعالم، ومؤسس المذهب  ،عامر األصبحي المدني، إمام دار الهجرةهو مالك بن أنس بن مالك بن  -2

هـ،  وسمع الزهري، ونافع، وروى عنه: 95 هـ، وقيل سنة93 المالكي، من التابعين، ولد بالمدينة المنورة سنة
األعيان وأنباء  هـ. ينظر: ابن خلكان، أحمد بن محمد البرمكي، وفيات179 سنة توفياألوزاعي، ويحيى بن سعيد، 

م. الذهبي، سير 1900 -هـ1321 لبنان، - ، المحقق، إحسان عباس، دار صادر، بيروت137 ،4/135الزمان، 
  .49- 8/48، أعالم النبالء

. الدسوقي، حاشية 3/172، مواهب الجليل، . الحطاب1/412الفواكه الدواني، ينظر رأيه في المسألة : النفراوي، 
  .2/127الدسوقي، 

 الفقيه المحدث، صاحب المذهب، ولد ببغداد سنة ،أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيبانيهو  -3
  .16-2/15. الذهبي، تذكرة الحفاظ، 11/177، النبالء هـ. ينظر: الذهبي، سير أعالم241 سنة توفيهـ، و164

ألحمد قول آخر: و.  3/443، اإلراداتشرح منتهى  .  البهوتي،11/201، المغني، ةينظر رأيه في المسألة: ابن قدام
  ن فيها كفارة. ينظر: المراجع نفسها.إ
هـ، ونشأ 150 هو محمد بن إدريس بن العباس أبو عبد اهللا، الفقيه المجتهد أحد األئمة األربعة، ولد في غزة سنة -4

ا في حجر أمه، وانتقلت به إلى مكة، أخذ العلم عن: مسلم بن خالد الزنجي، وداود بن عبد الرحمن العطار، روى يتيم
  . 6 - 10/5، أعالم النبالءسير  الذهبي،هـ.  ينظر: 204سنة  توفيعن: مالك، ومسلم بن خالد، 

  .11/3.النووي، روضة الطالبين، 6/195. الشربيني، مغني المحتاج، 7/66ينظر رأيه في المسألة: الشافعي، األم، 
  ب من "ب". /112*نهاية ق 

أبو عبد الرحمن القرشي، أسلم وهو صغير، وهاجر مع أبيه ولم  -رضي اهللا عنه -هو عبد اهللا بن عمر بن الخطاب -5
سنة  توفير، صلى اهللا عليه وسلم، وعن أبيه، وأبي بك -يحتلم، أول غزواته الخندق، روى علما كثيرا نافعا عن النبي

  م.1984 -هـ1405، دار الباز، الطبعة األولى، 269هـ. ينظر: العجلي، أحمد بن صالح، تاريخ الثقات، ص73
  أ  من " أ ".  /230** نهاية ق 

  ما بين معكوفين ليس في " أ " . -6
  .6298 ، رقم الحديث6/2457ينظر: البخاري، صحيح البخاري، كتاب األيمان، باب اليمين الغموس،  -7
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  [الرد على قول الشافعي] 
أي بما هو  2فال تناط بها) 1ةيشترط فيها النّوم، ويى بالصى تتأدعبادة حتّ :ارة(والكفّ     

ر بأن يحنث في موضع وجوب الب 3ولو كان فيها ذنب)(بخالف المعقودة؛ ألنها مباحة كبيرة 
غير مقارن متعمد بنفس اليمين  4)ق باختيار مبتدأر متعلّمتأخّ(فهو على ما ذكرنا من التفصيل 

  كما في الغموس فامتنع اإللحاق.
ر؛ المؤثّ وادعاء كونه جزء ،اوهو كونه مباح ،وحاصل هذا إبداء وصف في األصل     

  .5هاربالظّ ضقمناسب للحكم وقد نُلكونه غير 
     لعود ال نفس الظهار، قال تعالىالموجب فيه ا ويجاب بأن:  M  Y  X  W  V     U  TL 

اإلفطار في رمضان ولو وب ،ا بالمعروف] وهو مباح لكونه إمساك3ًاآلية :المجادلةسورة [
  . ىبخمر أو زن

هما في باعتبار أنّ 8العمد المشتهى، ويجب الحدارة باعتبار الفطر الكفّ 7بأن: 6أجيب     
  أنفسهما كبيرة. 

باألول  جب الحدفو ،وهو الصوم ،وحرام لغيره ،ذلك حرام في نفسه بأن ،صه آخرولخّ     
ا؛ عين الفعل ليس حرام وأجيب بأن، اا عمديدم صبقتل المحرِ 9اونقض أيض، انيارة بالثّوالكفّ

  .ما حرم بإحرامه وبالحرم ال بنفسهوإن ،اإلحرام والحرم لم يحرمى لو فعله في غير حتّ
                                                           

1- قصد الطاعة والتقرب إلى اهللا تعالى في إيجاد الفعل . ينظر: أبو  :ة: في اللغة القصد، وفي الشرعالني
  .3/295، دستور العلماء، حمد نكرياأل. 1/902البقاء، الكليات، 

نجيم،  . ابن5/159. العيني، البناية، 3/108. الزيلعي، تبيين الحقائق، 4/47، االختيارينظر: الموصلي،  -2
  .4/304البحر الرائق، 

  .4/304.  ابن نجيم، البحر الرائق، 5/159ينظر: العيني، البناية،  -3
  .4/304ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق،  -4
الظهار: هو تشبيه الرجل زوجته، أو ما عبر به عنها، أو جزء شائع منها، بعضو يحرم نظره إليه من  -5

كأمه وابنته وأخته، و الظهار قول الرجل المرأته: أنت علي كظهر أمي.  أعضاء محارمه، نسبا أو رضاعا،
  . مادة (ظهر).197. الرازي، مختار الصحاح، ص144ينظر: الجرجاني، التعريفات، ص

  . وأجيبفي " ب "، " ط "  -6
  ليست في " أ " ، "ب " . -7
ت حقاً هللا تعالى . ينظر: الجرجاني، الحد: في اللغة المنع، وجمعها حدود، وفي الشرع: عقوبة مقدرة وجب -8

  مادة (حد) . .1/160. المعجم الوسيط، 83التعريفات، ص
  في " أ " آخر. -9
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من  2اجواب وجعل المذكور، ارةا للكفّومنع نفي كون المعصية سبب 1وصحح شارح اإليراد     
كالمهم هذا يقتضي تقييد قولهم  ولم يبين موضع الفساد فيها، وهو واضح؛ ألن ،ااألجوبة خبطً

  .ا لعينهارة؛ لكونها عبادة بما إذا كان حرامللكفّ المعصية ال تصلح سبباً
وهو قليل  4ةلذاته، وهو منتف عند األشعري 3]في الفعل[ومرجعه إلى التحسين والتقبيح      

ا كأنه ال يزيد على الكفر والظّجداليمين في نفسه  لم، وكون اليمين الغموس منه قد يمنع؛ ألن
تعالى على وجه التعظيم، وهذا ال يسقط من قلب المؤمن أو عبادة إذ هو ذكر اهللا  5مباح

الحالف غموسمطابقة المحلوف  6إال بعدم ا، وإنما روج به باطله فقبحها ليسا، وإال كانت كفر
 ،عليه أو لقصده ذلك، وذلك خارج عن اليمين موجب لحرمتها فكان من قبيل ما حرم لغيره

  كون الحرمة لعينه أو لغيره. يفصل بين 9تمنع مناسبتها للعبادة ال 8ببالس 7على أن كون حرمة
     11أخفّ 10ارة جابرة أو ساترة في ذنبة الكفّولو قيل ال يلزم من شرعي ،يتها كذلك شرع

  في ذنب أعظم كان أوجه.
  

                                                           
  على التعريف.  االعتراضبعد البحث المقصود باإليراد: أي  -1
  ليست في " أ " ، " ط" . -2
  ما بين معكوفين ليس في " أ ". -3
ون إلى أبي الحسن األشعري. ينظر: الحنفي، عبد المنعم، األشعرية: هي فرقة من المتكلمين ينتسب -4

، مكتبة مدبولي، الطبعة 66موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب واألحزاب والحركات اإلسالمية، ص
  م.1999 -هـ1420الثانية، 

فيه المكلف بين الفعل والترك. ينظر: ابن أمير حاج، شمس الدين محمد بن  الشارعالمباح: هو ما خير  -5
م. أمير بادشاه، 1996 -هـ 1417لبنان، الطبعة  -، دار الفكر، بيروت1/399محمد، التقرير والتحبير، 

  لبنان. -، دار الفكر، بيروت2/225محمد أمين بن محمود البخاري، تيسير التحرير، 
  في " أ " لعدم . -6
  في " أ " مكررة . -7
" في اللغة أسم لما يتوصل إلى المقصود، وفي الشريعة: هو عبارة عما يكون طريقًا للوصول إلى  السبب: -8

." السبب عند األصوليين: ما يضاف إليه الحكم، 117الحكم غير مؤثر فيه". ينظر: الجرجاني، التعريفات، ص
 .190عرف له". ينظر: المناوي، التوقيف، صلتعلق الحكم به من حيث إنه معرف للحكم أو غير م

  في " أ " وال. -9
  في " أ " ذلك. -10
  في " أ " آخر.  -11
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  !  "M  :لقوله تعالى *ذ بهاوالمكسوبة يؤاخَ، 1ا الغموس مكسوبة بالقلبأيض افعيوللشّ     

+          *  )  (  '  &  %   $  #,  L  ] 225اآلية :البقرةسورةوبي [سبحانه وتعالى ن 

 :المائدةسورة [  M®  ¬  «  ª  ©¯     °L  المراد بالمؤاخذة بقوله تعالى:
  ارة. المراد بها الكفّ أن ن] فبي89اآلية
     فهي المراد بالمؤاخذة في المكسوبة، والمراد بها  ،ا في اآلخرةالمؤاخذة مطلقً والجواب أن

  .2ارة كما ذكرنافي المعقودة الكفّ
من غير حاجة إلى زيادة  4صارة بها بالنّفتجب الكفّ ،: الغموس داخلة في المعقودة3قالوا     

على وجه حمله  رع لالسم العظيم بمعنىها ربط في الشّمع أنها معقودة؛ ألنّ ،ف الجوابتكلّ
ت الرتفاع المانع والحامل أو لتوكيد صدقه عليه في المستقبل أو منعه منه، فإذا حنث انحلّ

والغموس قارنها  ،اليمين تنحّل 7بالحنث أن ت، وال شكوانحلّ 6ر، فإذا طابق الخبر ب5اهرالظّ
 9ةدمنع انعقادها كالر 8]ها فلم تنعقد؛ ألنه إذا قارنهاما يحلها وهو ما لو طرأ عليها رفعها وحلّ[

                                                           
، المحقق، علي 15/268الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي، الحاوي ينظر: الماوردي، علي بن محمد،  -1

م. 1999 -هـ1419لبنان، الطبعة األولى،   -، دار الكتب العلمية، بيروتوآخرينمحمد معوض، 
  السعودية.  -، مكتبة اإلرشاد، جده18/13المطيعي، محمد نجيب، تكملة المجموع شرح المهذب، 

 / ب من " أ ".230* نهاية ق 
  في " أ " ، " ب" ذكر . - 2
. الرملي، محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة، نهاية 15/267الكبير، الحاوي ينظر: الماوردي،  -3

  م.1984 -هـ1404لبنان، الطبعة األخيرة،  -، دار الفكر، بيروت8/175المنهاج، المحتاج إلى شرح 
  في " أ " في النص . - 4
 في " ب " الظاهر في . - 5
  (صح).كلمة في " ب " زيادة  - 6
  في " أ " (في الحنث). - 7
  في المستقبل ). انعدامهمتأخرة في " أ " وتأتي بعد جملة ( ما بين معكوفين  - 8
ة أو ا: قطع اإلسالم بنيالرجوع عن الشيء إلى غيره، واالرتداد: التحول والرجوع، وشرع :دة: لغةًالرِ -9

. عبد المنعم، محمود عبد الرحمن، معجم المصطلحات 176قول أو فعل مكفر. ينظر: المناوي، التوقيف، ص
  ، دار الفضيلة.2/140واأللفاظ الفقهية، 
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في النّ 1ضاعوالركاح، بخالف مس فإنه لم يقارنها؛ ألنّ ؛ماء ونحوهالسها عدت على أمر في ق
  ال في الحال. 2لها هو انعدامه في المستقبفما يحلّ ،المستقبل

     اليمين الشّ وعلى هذا قيل الغموس ليست بيمين حقيقة؛ ألن3ية تعقدرع وهو غير  ،للبر
ممكن فيها، وما قطع بانتفاء فائدته شرعا مجاز بعالقة ا، وتسميتها يمينًا يقطع بانتفائه شرع

 -وعلى أحدهما يحمل قوله  ة،غويمنقوشة أو هو من الحقيقة اللّالصورة كالفرس للصورة ال
عليه الص5ونحوه على ما ذكرناه 4»واليمين الفاجرة« -الم الة والس.  

  المعقودة عند الشافعي][ اليمين 
     المعقودة عند الشّ واعلم أنوكون الغموس قارنها 6ليست سوى المكسوبة بالقلب افعي ،

في  إذ ال شك ،بعيد عقد للبرا؛ ألنها لم تى يمينًكونها ال تسمالحنث ال ينفي االنعقاد عنده، و
 من أن 7فليس الوجه إال ما قدمناا بحيث ال تقبل التشكيك، ا وشرعا لغة وعرفًتسميتها يمينً

8ارة لرفع ذنب أصغر ال يستلزم شرعهاة الكفّشرعي ى لرفع أكبر، وإذا أدخلها في مسم

                                                           
لؤم إذا مص اللبن من الثدي أو الضرع،  :من (رضع) رضاعة لؤم فهو رضيع، يقال :الرضاع لغةً -1

111ا: مص الرضيع من ثدي اآلدمية في مدة الرضاع. ينظر: الجرجاني، التعريفات، صوالرضاع شرع .
  . مادة (رضع).1/350 المعجم الوسيط،

ا فهو ما لو طرأ عليها رفعها وجلها فلم في " أ " ورد تكرار جملة قد سبق ذكرها من قبل، وهي (فما يحله -2
ا؛ نه لم يقارنهإالنكاح، بخالف مس السماء ونحوه فدة والرضاع في تنعقد؛ ألنه إذا قارنها منع انعقادها كالرِ

  ل فما يحلها هو انعدامه في المستقبل).بألنها عقدت على أمر في المستق
  في " أ " تقيد. -3
، السنن الكبرى، كتاب األيمان، باب ما جاء في اليمين الغموس، البيهقي، أحمد بن الحسينينظر:  -4

، الطبعة األولى، الهند -حيدر آباد ،، مجلس دائرة المعارف النظامية20364 ، رقم الحديث10/35
 ، رقم الحديث3/245. البزار، أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي، مسند البزار، م1924 -هـ1344
، السعودية -، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورةوآخرينلرحمن زين اهللا، ، المحقق، محفوظ ا1034

الصحيحة،  األحاديثصحيح ثابت، في سلسلة حديث م. قال األلباني: 2009 -هـ1420 الطبعة األولى،
السعودية،  -الرياض، مكتبة المعارف، الرياض -، مكتبة المعارف، السعودية1836 ، رقم الحديث2/671

  م. 1995 -هـ  1415األولى، الطبعة 
  في " أ " ذكرنا. -5
  .18/13. المطيعي، تكملة المجموع، 15/268الكبير، الحاوي ينظر: الماوردي،  -6
  في " أ " قلنا. -7
8- ا.في " أ " شرع  
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و إال أن يكون لغة  ،عسر النظر معه المنعقدة وجعل المنعقدة تنقسم إلى غموس وغيرها
سم1ع.  

     وقد روى اإلمام أحمد في مسنده بإسناد جيعن رسول  2عبد الهادي *ابنرح بجودته د ص
باهللا  4ركارة: الشّكفّ خمس ليس لهن« :3ل قال فيهفي حديث مطو -مى اهللا عليه وسلّصلّ -اهللا
5وبهت، وقتل النفس بغير حقّ ،وجّل عز صابرة يقتطع  6يمينحف، ومؤمن، والفرار من الز

  . 8انتهى 7»ا بغير حقّبها مالً
ا على مال كاذب الغموس لم يفصل بين اليمين المصبورةارة في ال كفّ :ن قالم وكّل     

  .9وغيرها
ي بها؛ ألنها المصبورة المقض م أنمصبورة كعيشة راضية، وتقد **وصابرة بمعنى     

بر حبس النّمصبور عليها: أي محبوس، والصا إذا لم يكن فس على المكروه، ومنه قتله صبر
في حال تصرا عن نفسه.فه ودفعه مختار  

                                                           
  في " ط"  أو سمع . - 1
سمع من:  هـ،706 هـ، وقيل سنة704 ، ولد سنة، الحنبليهو محمد بن أحمد عبد الهادي بن قدامة -2

ومعرفة رجاله  ،القاضي سليمان بن حمزة، وغيره، روى عنه: الدمياطي وغيره، عني بالحديث وأنواعه
هـ. ينظر: الصفدي، 744 سنة توفيتنقيح التحقيق في أحاديث التعليق البن الجوزي،  :وعلله، ومن مصنفاته

، دار إحياء وآخريند األرناؤوط، ، المحقق، أحم4/45صالح الدين خليل بن عبد اهللا، الوافي بالوفيات، 
-29م.  ابن ناصر الدين، محمد بن مجاهد، الرد الوافر، ص2000 -هـ1420لبنان،  -التراث، بيروت

  . م1973 -هـ1393لبنان، الطبعة األولى،  -، المحقق، زهير الشاويش، المكتب اإلسالمي، بيروت30
  * نهاية ق/  أ  من " أ ".

  في " أ " في . - 3
  أ " اإلشراك.في "  -4
 ، وقذفه بالباطل. ينظر: المعجم الوسيط،كذب عليه أي ا:فالنً بهت فالن ،البهت، والبهيتة: (الكذب) - 5
 ( بهت). . مادة1/72
  في " ب" أو يمين. -6
، المحقق، 1399 ، رقم الحديث14/350ينظر: أحمد بن حنبل، أبو عبد اهللا، مسند اإلمام أحمد بن حنبل،  -7

، إشراف، عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، وآخرينشعيب األرنؤوط، 
حسن لغيره، في كتاب صحيح الترغيب والترهيب، كتاب الجهاد،  حديث م. قال األلباني:2001 -هـ 1421

  .1339، رقم الحديث 2/59كتساب بالبيع وغيره، باب الترغيب في اإل
  في " أ " حتى انتهى. -8
  . 4/304ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق،  -9
  /" أ " من "ب".113نهاية  **
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  اليمين المنعقدة][ 
وِإذَا حنثَ في ذَِلك لَزِمتْه  ،ما يحلفُ علَى َأمرٍ في الْمستَقْبِل َأن يفْعلَه َأو لَا يفْعلَه :والْمنْعقدةُ[

وهو  ﴾ ولَـكن يَؤاخذُكُم بِما عقَّدتُّملَا يَؤاخذُكُم اللَّـه بِاللَّغْوِ في َأيمانكُم  ﴿الْكَفَّارةُ) ِلقَوِله تَعالَى 
  ]ما ذَكَرنَا

ما يحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو ال يفعله، فإذا حنث  :(قوله: والمنعقدة     
 اآلية :المائدةسورة [ M®  ¬  «  ª  ©¯     °L1 لقوله تعالى  ،لزمته الكفارة

  ة: أي الحلف على أمر في المستقبل.مصدري "ما يحلف"" في قوله ] اآلية و"ما89
     ا فيه كَصادقً الحلف على ماضٍ وهذا يفيد أناهللا لقد قدم زيد أمسو، ى منعقدة، ال تسم

أنها إما ليست بيمين وهو بعيد، أو زيادة أقسام اليمين على الثالثة وهو مبطل  2ويقتضي
غو، فإن أراد لغة فممنوع؛ يفيد أنها من قبيل اللّ 5ما 4ةالسابق، وفي كالم شمس األئم 3لحصرهم

امع، وإن أراد ، وفي هذا اليمين فائدة تأكيد صدقه في خبره عند الس6ألنه ما ال فائدة له فيه
واختلفوا فيه، ولم يقل  7لفره السفقد فس ،غو المذكور في اآلية بحسب اإلرادةدخولها في اللّ

  8السلف.ا عن أقوال فكان خارج ،أحد بذلك

                                                           
 . ابن جزي، القوانين الفقهية، ص3/108ن الحقائق، ي. الزيلعي، تبي8/224ينظر: السرخسي، المبسوط،  -1

. 15/267الكبير، لحاوي ا. الماوردي، 7/66 . الشافعي، األم،1/411الدواني،  الفواكه. النفراوي، 107
. البهوتي، منصور بن بن إدريس، كشاف 6/207ني، غ. ابن قدامة، الم6/194المحتاج،  الشربيني، مغني

لبنان، سنة النشر،  -، تحقيق، هالل مصيلحي، دار الفكر، بيروت6/235القناع عن متن اإلقناع، 
 .م1989 -هـ1402

  في " أ " يقضي. - 2
  في " ب " في حصرهم.  - 3
 :هو محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي، فقيه أصولي حنفي، أخذ الفقه واألصول عن -4

ا ناصحا للحكام، سجنه الخاقان بسبب نصحه له، ولم يقعده السجن عن شمس األئمة الحلواني، كان عالما عاملً
 ،هـ. ينظر: القرشي، الجواهر 483 سنة توفيتعليم تالميذه؛ فقد أملى كتاب المبسوط ، وهو سجين في الجب

  .8/129: المبسوط، رأيه.  ينظر 5/315. الزركلي، األعالم، 2/28المضية، 
  ليست في " أ " . - 5
  ليست في " أ " . - 6
  م.2008 -هـ1429بيروت،  -، دار الفكر162-7/161ينظر: ابن عابدين، حاشية ابن عابدين،  - 7
، بوالق، القاهرة -، المطبعة الكبرى األميرية3/108يونس، حاشية الشلبي، الشلبي، أحمد بن محمد بن ينظر:  -8

  .م1892 -هـ1313األولى،  الطبعة
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    األقسام الثّ والجواب أنر فيه الحنث ال في مطلق اليمين.الثة فيما يتصو  
  غو][يمين اللّ

]اللَّغْو ينمالْيو:  ينمالْي هذفَه هلَافبِخ رالَْأما قَاَل وكَم َأنَّه ظُني وهاضٍ ورٍ ملَى َأمفَ علحي َأن
ظُنُّهي وهو ديلَز إنَّه اَللَّهقُوَل: وي اللَّغْوِ َأن نما) وهباحص بِه ذَ اللَّهَؤاخلَا ي و َأنجنَرِإنَّما وديا  ز

الْآيةَ،  ﴾بِاللّغْوِ في َأيمانكُم ولكن يؤاخذكُم اُهللا يَؤاخذُكُم ال﴿:هو عمرو، والَْأصُل فيه قَوله تَعالَى
يرِهي تَفْسف لَافاخْتِلل اءجبِالر لَّقَهع إلَّا َأنَّه[.  

 2أنه كما قال واألمر وهو يظن 1أن يحلف على أمر ماضٍ :غو(قوله: ويمين اللّ         
ا ونحوه، ويدخل في ذلك األفعال كما واهللا ما كلمت زيد ،ارواهللا لقد دخلت الد :مثل3بخالفه)

  .ذكرنا والصفات
 ثم ،فحلف ،ه السلطان أنه لم يعلم بأمر كذاف: رجل حل4َّومن الثاني ما في الخالصة

6اليمين نرجو أن ال يؤاخذ اهللا بها صاحبها) (فهذه5ال يحنث تذكر فعلم أنه كان يعلم أرجو أن 
دوإنما قي 7دمحم جاء مع أنه مقطوع به في كتاب اهللا تعالى حين قالعدم المؤاخذة بالر:       

                                                           
  ليست في " أ " ، " ب". - 1
  مطموسة في " أ ". -2
  . 5/160ينظر: العيني، البناية،  -3
  اختلف العلماء في صورة يمين اللغو . 
 الفواكها". ينظر: النفراوي، ا أو مستقبلًخالفه ماضي تبيينثم ي ه،يمين على ما يعتقد :فعند المالكية: "يمين اللغو هي 

  . 412- 1/411الدواني، 
ينظر: الشربيني، مغني المحتاج، هب كل يمين صدرت من غير قصد في الماضي وفي المستقبل. وعند الشافعية اللغو: 

6/195 .  
 .  11/181. ينظر: ابن قدامة، المغني، "على شيء يظنه فيبين خالفهأن يحلف  :عند الحنابلة: " لغو اليمين هو أما

هـ، هذا الكتاب اختصار 542 سنة توفيالخالصة لألمام ظاهر بن أحمد البخاري الحنفي السرخسي، المهو كتاب  -4
  . 720 ،1/702، كشف الظنون، خليفةلكتاب النوادر ألبي الليث السمرقندي. ينظر: حاجي 

  زيادة ( ونحوه). في " أ " ورد -5
، المحقق، أبو الوفا األفغاني، إدارة 3/171، )بالمبسوط(الشيباني، محمد بن الحسن، األصل المعروف ينظر:  - 6

. النفراوي، 5/161العيني، البناية،  .3/108ن الحقائق، يالزيلعي، تبي .الهند -كراتشي ،القرآن والعلوم اإلسالمية
 .11/181. ابن قدامة، المغني، 6/195الشربيني، مغني المحتاج، . 412 -1/411الدواني،  الفواكه

 توفي، فقيه العراق، روى عن مالك وغيره، ههو محمد بن الحسن الشيباني ، أبو عبد اهللا، صاحب اإلمام أبو حنيفة، وناشر مذهب -7
لدين المكرم  (ابن منظور) ، ، هذبه، محمد بن جالل ا135/ 1طبقات الفقهاء،  ،هـ . ينظر: الشيرازي، أبو إسحاق189سنة 
م. الذهبي، محمد بن أحمد، ميزان 1970 -هـ1390 لبنان، الطبعة األولى، -، إحسان عباس، دار الرائد العربي، بيروتحققه

سنة النشر، لبنان،  -علمية، بيروت، دار الكتب الوآخرين، تحقيق، الشيخ عادل أحمد، 107/ 6عتدال في نقد الرجال، اإل
  .3/171: األصل، رأيهم . ينظر 1995 -هـ1416
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 M &  %   $  #  "  !L ] فسره ، ف1ّاللغو ] لالختالف في معنى225اآلية: بقرة:السورة
كرحمد بما ذُم، 3وبه قال أحمد 2اسوهو مروي عن ابن عب. 

عن غير قصد في الماضي وفي المستقبل.  *يمين صدرت : كّل4افعيوقال الشّ   

ه، كما قال: ال يكون إال عن الحلف على أمر يظنُّ فسير المذكور؛ ألنوهو مباين للتّ
رضي اهللا  - 7عن عائشة 6نن، وهو معنى ما روى صاحب الس5قصد، وهو رواية عن أحمد

                                                           
" اللغو عندنا قسمان: األول ما ذكر في المتون، وهي كقول ابن الهمام: يمين اللغو أن  قال ابن عابدين: -1

ما ذكر عن محمد أن اللغو: ما يجري  :واألمر بخالفه. والثاني ،يحلف على أمر ماضٍ وهو يظن أنه كما قال
ا للقسم وهو محمول على الماضي أو الحال، فتكون هذه الرواية بيانً ،وبلى واهللا ،بين الناس من قولهم ال واهللا

الذي سكت عنه أصحاب المتون، ويأتي قريباَ عن الفتح التصريح بعدم المؤاخذة في اللغو على التفسيرين، فهذا 
 بتصرف. .5/477ينظر: حاشية ابن عابدين،  واهللا سبحانه أعلم".مؤيد لهذا التوفيق، 

هو الصحابي  عبد اهللا بن عباس بن عبد المطلب، الهاشمي أبو العباس، ابن عم رسول اهللا، ولد قبل  -2
.  33/ 1هـ . ينظر: الذهبي، تذكرة الحفاظ، 68سنوات، لقب بترجمان القرآن، توفي سنة  3الهجرة ب 

 مصر، ،، المكتبة التجارية الكبرى16/ 1رحمن بن أبي بكر، إسعاف المبطأ برجال الموطأ، السيوطي، عبد ال
  م.   1969 -هـ1389

. وللمالكية والشافعية نفس الرأي 6/237. البهوتي، كشاف القناع، 11/181ينظر: ابن قدامة، المغني،  -3
 .6/195شربيني، مغني المحتاج، . ال412-1/411النفراوي، الفواكه الدواني، في هذه المسألة. ينظر: 

. إن الشافعية يرون أن يمين 6/195ني المحتاج، غ. الشربيني، م11/3ينظر: النووي، روضة الطالبين،  -4
 :اللغو يكون في المستقبل. ينظر أن :المستقبل. ورواية عن أحمد أوفي الماضي  اللغو تكون على أمرٍ
بل اليمين على أمر في  ؛. أما الحنفية يقولون: ال لغو في المستقبل21-11/18،20المرداوي، اإلنصاف، 

، بدائع الصنائعا منعقدة، وتختص يمين اللغو في الماضي أو الحال فقط. ينظر:  الكاساني، المستقبل يعتبر يمينً
  .5/447. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 4/11-12

 / ب  من" أ ".231 * نهاية ق
 ،في معرفة الراجح من الخالف على مذهب االمام أحمد اإلنصافعلي بن سليمان،  ينظر: المرداوي، -5

، صححه وحققه، محمد حامد الفقي، دار احياء الثراث العربي، الطبعة األولى، 20-21، 11/18
  م.1958 -هـ1377

 صاحب السنن هو أبو داود. -6
هي عائشة بنت أبي بكر الصديق الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين، زوج النبي صلى اهللا عليه وسلم،  -7

ق هـ، تزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل الهجرة بسنتين، وهي 9ي السنة فوأشهر نسائه، ولدت 
ي معرفة الصحابة، هـ. ينظر: ابن األثير، علي بن أبي الكرم محمد، أسد الغابة ف58 بكر، توفت سنة

م.  1994 -هـ 1415، المحقق، علي محمد معوض، وآخرين، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، 7/186
  .3/240الزركلي، األعالم، 
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ا واهللا وبلى كلَّ ،جل في بيتهكالم الر 1هو -مى اهللا عليه وسلّصلّ -اهللا عن رسول « -عنها
 .2»واهللا

.5»بيمينه لغو اليمين أن يحلف على معصية فيتركها الغياً «:4ومسروق 3عبيوقال الشّ      

   
                                                           

  في " أ " وهو. -1
الرواية في  .4337 ، رقم الحديث4/1686كتاب التفسير، سورة المائدة،  ينظر: البخاري، صحيح البخاري، -2

لَا يَؤاخذُكُم اللَّـه بِاللَّغْوِ في ﴿: في قوله تعالى -اهللا عنها رضي -عن عائشة ،عن أبيه ،عن هشام بن عروه :البخاري
كُمانمداود، كتاب األيمان والنذور، باب لغو اليمين يأبو داود، سنن أبقالت: " هو قول الرجل ال واهللا وبلى واهللا".  ﴾َأي ،

ال أبو داود: "روى هذا الحديث داود بن أبي الفرات، عن إبراهيم الصائغ، موقوفاً على ق .3254 ، رقم الحديث3/223
رضي اهللا  -عائشة، وكذلك رواه الزهري، وعبد الملك بن أبي سليمان، ومالك بن مغول، وكلهم عن عطاء، عن عائشة

 ، رقم الحديث10/176 للغو،في وصف ا األخبارابن حبان، صحيح ابن حبان، كتاب األيمان، ذكر موقوفاً".  -عنها
" قال  . قال الدارقطني:19936 ، رقم الحديث10/84. البيهقي، السنن الكبرى، كتاب األيمان، باب لغو اليمين، 4333

رباح عن عائشة، واختلف عنه  أبيموقوفاً، ورواه عطاء بن  :-رضي اهللا عنها -عن عائشة ،عن عروة ،رواه الزهري
الصائغ عن عطاء عن عائشة موقوفاً، ورواه قاله عقيل بن خالد عن الزهري، وخالفه الليث بن سعد  إبراهيمفرواه 

علي ، والصحيح في جميعهم الموقوف". ينظر: الدارقطني، -رضي اهللا عنها - ه بلغه عن عائشةفرواه عن الزهري أنّ
علق عليه، محمد بن صالح الدباسي، دار  ،3486 ، رقم الحديث14/146، علل الدارقطني، بن عمر بن دينار البغدادي

رواه غير واحد  :قال ابن حجر: " قال أبو داود. م2006 -هـ1427الدمام، الطبعة األولى،  -ابن الجوزي، السعودية
ابن حجر، أحمد بن علي، وصحح الدارقطني الوقف". ينظر:  ،اموقوفً -رضي اهللا عنه -عن عائشة ،عن عطاء

، تحقيق، حسن بن عباس بن قطب، 6606 ، رقم الحديث6/3112أحاديث الرافعي الكبير، التلخيص الحبير في تخريج 
صحيح وضعيف  كتاب صحيح، فيحديث وقال األلباني:  م.1995 -هـ1416مؤسسة قرطبة، مصر، الطبعة األولى، 

   .3245 داود، رقم الحديث أبيسنن 
من أقوال وأفعال، وال يتجاوز ذلك الى  -اهللا عنهمرضي  -الحديث الموقوف: هو الحديث الذي يروى عن الصحابة

، المحقق، عامر حسن 99 القزويني، عمر بن علي، مشيخة القزويني، صينظر:  .- صلّى اهللا عليه وسلّم -النبي
  م.2005 -هـ 1426صبري، دار البشائر اإلسالمية، الطبعة األولى، 

، لست سنين -رضي اهللا عنه-ولد في إمرة عمر بن الخطاب ،هو الشعبي عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار -3
وصلى خلفه، هو تابعي جليل القدر، وافر العلم، سمع من  -رضي اهللا عنه -هـ، رأى عليا21ًخلت منها، وقيل: ولد

أعالم . الذهبي، سير 15-13- 3/12، األعيانهـ. ينظر: ابن خلكان، وفيات 103عدة من كبراء الصحابة، توفي سنة 
  296-295-4/294، الءالنب

هو مسروق بن األجدع بن مالك الوادعي الهمداني تابعي، ثقة، يكنى أبو عائشة الوادعي، الهمداني، الكوفي، حدث  -4
 أعالم . ينظر: الذهبي، سيرــه62عن: ُأبي بن كعب، وعمر، روى عنه: الشعبي، وإبراهيم النخعي، توفي سنة

، مطبعة دائرة المعارف 111-10/110د بن علي، تهذيب التهذيب، . ابن حجر، أحم67- 65-64-4/63 النبالء،
  .230-6/229 االستيعاب في معرفة االصحاب،، ابن عبد البر. م1908 -هـ1326النظامية، الهند، الطبعة األولى، 

  .15/649ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير،  -5



20 
 

. 2»اهللا له من قول أو عمل على نفسه ما أحلَّ ميحر أن «:1وقال سعيد بن جبير   

جاء. قه بالرغو علّفي معنى اللّفلما اختلف   
     واألصح اللّ أنفق على عدم المؤاخذة به في الث متّوكذا بالثّ ،لينغو بالتفسيرين األو

جاء، فاألوجه ما قيل إنه لم يرد بالر عليقالعذر عن التّ ارة فلم يتماآلخرة، وكذا في الدنيا بالكفّ
ألهل المقابر:  -م ى اهللا عليه وسلّصلّ -ب فهو كقولهأدك باسم اهللا والتّبربل التّ ،عليقبه التّ

. 3»وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون«  
     وأمابعا التفسير الر، هو اختيار سعيد افغير مشهور، وكونه لغو.  

  ]وجوب الكفارة على القاصد والمكره والناسي[
لَّى اللَّه ص -تَجِب الْكَفَّارةُ ِلقَوِلهقَاَل: (والْقَاصد في الْيمينِ والْمكْره والنَّاسي سواء) حتَّى [

لَّمسو هلَيع- »ينمالْيالطَّلَاقُ، وو ،النِّكَاح :جِد نلُهزهو جِد نهثَلَاثٌ جِد«.[ 

 ،ا عنهوهو من تلفظ باليمين ذاهلً اسي)عليه والنّ هركْصد في اليمين والم(قوله: والقا         
فظ به.ر أنه تلّتذكّ ثم  

                                                           
1-  ،هـ، أخذ العلم عن45 حبشي األصل، ولد سنةهو سعيد بن جبير األسدي، الكوفي، أبو عبد اهللا: تابعي: 

وابن عمر، كان ابن عباس، إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه، قال: أتسألونني وفيكم ابن أم  ،عبد اهللا بن عباس
الزركلي، األعالم، 2/371هـ. ينظر: ابن خلكان، وفيات األعيان، 95 ا، توفي سنةدهماء؟ يعني سعيد .

3/93.   
علي بن سلطان محمد، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، كتاب العتق، باب األيمان ظر: المال، ين -2

م.  2002 -هـ1422لبنان، الطبعة األولى،  -، دار الفكر، بيروت3417 ، رقم الحديث6/2241والنذور، 
قول أو الشعبي ومسروق، قال الشعبي ومسروق: "لغو اليمين أن يحرم ما أحل اهللا له من  :رواية المال عن

وكفارتها، باب ما جاء في اليمين الغموس ولغو  األيماننيل األوطار، أبوب  ،عمل". الشوكاني، محمد بن علي
 -هـ 1413، تحقيق، عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر، الطبعة األولى، 8/271اليمين، 
أحمد بن علي، فتح الباري  م. رواية الشوكاني عن سعيد بن جبير: "أن يحرم على نفسه". ابن حجر،1993

، رقم 6663، رقم الحديث 11/548ستئذان، باب قول الرجل لعمر اهللا، شرح صحيح البخاري، كتاب اإل
كتبه وأبوابه وأحاديثه، محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه، محب الدين 

. رواية ابن حجر، عن سعيد مثل ما م1959 -هـ1379سنة النشر، لبنان،  -الخطيب، دار المعرفة، بيروت
  .األوطارجاء في نيل 

  .102 ، رقم الحديث2/669ينظر: مسلم، صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور،  -3
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فجرى على لسانه  ،م بكالم غير الحلفسخ: الخاطئ وهو من أراد أن يتكلَّوفي بعض النّ     
  .1اليمين، فإذا حنث لزمته الكفارة

 ثَلَاثٌ جِدهن جِد وهزلُهن جِد: الطَّلَاقُ، والنِّكَاح،« -الم الة والسعليه الص -(لقوله      
وبعضهم كصاحب الخالصة جعل مكان اليمين العتاق، 3فهكذا ذكره المصنَّ )2»مينوالي ،

 -م ى اهللا عليه وسلّصلّ -عن النبي « -5]رضي اهللا عنه  -4حديث أبي هريرة [والمحفوظ 
 جِد نهةُثَلَاثٌ جِدعجالرو ،النِّكَاحالطَّلَاقُ، و :جِد نلُهزهوابن  8وأبو داود 7أحمد 6أخرجه »و

                                                           
 ،163. العيني، البناية، 4/46 ينظر: الموصلي، المختار،اتفق العلماء على أن القاصد في اليمين تلزمه الكفارة.  -1

، التاج واإلكليل، المواق. 2/907الدواني،  الفواكه. النفراوي، 5/489. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 165
. 15/572الكبير، الحاوي . الماوردي، 3/94. الشيرازي، المهذب، 1/99، التلقين، الوهاب عبد القاضي. 4/408

  .3/443. البهوتي، شرح منتهى اإلرادات، 11/20، اإلنصافالمرداوي، 
  -في هذه المسألة قوالن: فللعلماءوجوب الكفارة للمكره والناسي أما في 

ا أو نه تجب الكفارة في اليمين المنعقدة، سواء كان الحانث عامدإالقول األول: وهو قول الحنفية والمالكية حيث قالوا: 
ساهيابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 165 ،163. العيني، البناية، 4/46، االختيارينظر: الموصلي،  ا. ا،  أو مكره .

، 83خليل، خليل بن إسحاق بن موسى، مختصر العالمة خليل، ص .108ابن جزي، القوانين الفقهية، ص. 5/489
، التاج واإلكيل، المواق م.2005 - هـ1426، الطبعة األولى، مصر -المحقق، أحمد جاد، دار الحديث، القاهرة

  .1/556تهد، . ابن رشد، بداية المج4/446
الشيرازي، المهذب،  الناسي. ينظر:، نه ال تنعقد يمين المكرهإالقول الثاني: وهو قول الشافعية والحنابلة حيث قالوا: 

. 11/20 المرداوي، اإلنصاف،. 15/825الكبير، الحاوي ، الماوردي. 6/188. الشربيني، مغني المحتاج، 3/113
  .200 -6/199، المغني، ة. ابن قدام6/237البهوتي، كشاف القناع، 

. ابن حجر، أحمد بن 2 ، رقم الحديث3/293ا، ا كاذبينظر: الزيلعي، نصب الراية، كتاب األيمان، من حلف يمينً -2
، 927 ، رقم الحديث2/90ا، يكون يمينً يمان والنذور، باب ماعلي، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، كتاب األ

لبنان. المال، مرقاة المفاتيح، باب األيمان والنذور، كتاب العتق،  -اليماني، دار المعرفة، بيروتالمحقق، عبد اهللا هاشم 
  .3417 ، رقم الحديث6/2241
 أي: الكمال بن همام. - 3
، -مى اهللا عليه وسلّصلّ -سمه في الجاهلية عبد شمس، فسماه النبيايرة الدوسي األزدي اليماني، كان هو أبو هر -4

البخاري، . ينظر: هـ  75وشهدها، وهو أحفظ أصحابة، توفي سنة  ،عبد الرحمن، أسلم عام خيبر :وقيل عبد اهللا،
، طبع تحت مراقبة، محمد عبد المعيد خان، دائرة المعارف 133-6/132محمد بن إسماعيل، التاريخ الكبير، 

  .1772 -4/1768في معرفة األصحاب،  االستيعاب، ابن عبد البرالدكن.  -العثمانية، حيدر آباد
  ما بين معكوفين مكرر في " أ ". -5
  .وأخرجهفي " ط"  -6
 في مسند أحمد. قف عليهبعد البحث لم أ  -7
  .2194 ، رقم الحديث2/259داود، كتاب الطالق، باب في الطالق على الهزل،  يينظر: أبو داود، سنن أب -8
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قال رسول «قال:  3من حديث أبي ذر 2اقز، وقد ورد حديث العتاق في مصنف عبد الر1ماجه
فطالقه جائز، ومن أعتق وهو العب فعتقه  ،ق وهو العبطلّ نم -مى اهللا عليه وسلّصلّ -اهللا

 -بيعن النّ« -رضي اهللا عنه -ن حديث أبي هريرةم 6في الكامل 5وروى ابن عدي 4»جائز
ا فقد وجب عليه العب م بشيء منهنتكلّ نم :لعب ثالث ليس فيهن :قال -مى اهللا عليه وسلّصلّ

                                                           
 :رتحل إلى طلب الحديث، من شيوخهإهـ، 209 الحافظ أبو عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني، ولد سنة اإلمامهو  -1

، ابن ماجةسنن وعلي بن محمد الطنافسي، ومصعب بن عبد اهللا الزبيري، صنف مصنفات نافعة منها: تفسير القرآن، 
  . 7/144كلي، . األعالم، الزر2/155هـ. ينظر: الذهبي، تذكرة الحفاظ، 273 سنة توفي

 ا،، كتاب الطالق، باب من طلق أو نكح أو راجع العبابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجةينظر: 
: حديث األلبانيلبنان. قال  -، تحقيق وتعليق، محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت2039 ، رقم الحديث1/658

 -، إشراف، زهير الشاويش، المكتب اإلسالمي، بيروت1825 لحديث، رقم ا6/224إرواء الغليل،  كتاب حسن، في
  م.1985 -هـ  1405لبنان، الطبعة الثانية، 

هـ. ينظر: حاجي خليفة، كشف 226سنة  توفيحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني، لمصنف عبد الرزاق لهو  -2
  .2/1008الظنون، 

أبو بكر الصنعاني: من حفاظ الحديث الثقات، من أهل صنعاء، ولد هو عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري، موالهم، 
هـ، حدث عن: هشام بن حسان، وعبيد اهللا بن عمر، حدث عنه: شيخه سفيان بن عيينة، له الجامع الكبير في 126 سنة

 .580، 564-9/563، أعالم النبالءهـ. ينظر: الذهبي، سير 226 سنة توفيالحديث، وكتاب في تفسير القرآن، 
  .3/353الزركلي، األعالم، 

هو الصحابي جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد، من بني غفار، َأبو ذَر الغفاَري، من كبار الصحابة، قديم اإلسالم،  -3
يضرب به المثل في الصدق، وهو أول من حبتحية اإلسالم، روى له البخاري  - مصلّى اهللا عليه وسلّ -ا رسول اهللاي

  .2/140.  الزركلي، األعالم،  6/96ثير، أسد الغابة، هـ . ينظر: ابن األ32 سنة توفيا، يثًحد 281ومسلم 
عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام، المصنف، كتاب النكاح، باب ما يجوز من اللعب في النكاح ينظر:  -4

العلمي، الهند، الطبعة الثانية، ، المحقق، حبيب الرحمن األعظمي، المجلس 10249 ، رقم الحديث6/134والطالق، 
. قال ابن حجر: متروك. 3/294ا، ا كاذب. الزيلعي، نصب الراية، كتاب األيمان، من حلف يمينًم1983 -هـ1403

الطالق في الهزل،  إمضاءينظر: ابن حجر، أحمد بن علي، المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، كتاب الوليمة، باب 
، المحقق، رسائل علمية قدمت لجامعة اإلمام محمد بن سعود، تنسيق، سعد بن عبد العزيز، دار 2 يث، رقم الحد8/431

إرواء الغليل،  كتاب سنده واه جداً، في الحديث . قال األلباني:م1998 - هـ1419الغيث، السعودية، الطبعة األولى، 
  . 1826 ، رقم الحديث6/227كتاب النكاح، باب ركني النكاح وشروطه، 

هـ، عالمة بالحديث 177 هو عبد اهللا بن عدي بن محمد بن مبارك بن القطان الجرجاني، أبو أحمد، ولد سنة -5
ورجاله، وهو من األئمة الثقات في الحديث، أخذ عن أكثر من ألف شيخ، له: الكامل في معرفة الضعفاء والمتروكين من 

، تحقيق، يحيى 1/1ن عدي، عبد اهللا، الكامل في ضعفاء الرجال، هـ. ينظر: اب890 سنة توفيالرواة، وعلل الحديث، 
  .104-4/103م. الزركلي، األعالم، 1988 -هـ 1409لبنان، سنة النشر  -مختار غزاوي، دار الفكر، بيروت

ألبي أحمد عبد اهللا بن محمد، المعروف بابن عدي  ،هو كتاب الكامل في معرفة الضعفاء والمتروكين من الرواة -6
  .2/1382رجاني، يعد هذا الكتاب من أكمل كتب الجرح والتعديل. ينظر: حاجي خليفة، كشف الظنون، الج
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ثالث ال «أنهما قاال  موقوفاً 3وعمر 2علياق عن زوأخرج عبد الر 1»كاحالق والعتاق والنّالطّ
5ذر "والنّأربع " وزاد ""وفي رواية عنهما 4»الق، والعتاقكاح، والطّ: النّلعب فيهن وال شك أن 

  عليه. 6ذر فيقاساليمين في معنى النّ
المذكور فيه جعل الهزل باليمين  حديث اليمين لم يكن فيه دليل؛ ألن *واعلم أنه لو ثبت     

بعد مباشرته  شرعاً 7، والهازل قاصد لليمين غير راض بحكمه فال يعتبر عدم رضاه بهجداً
ولم يدر ما صنع، وكذا  أصالً 8اسي بالتفسير المذكور لم يقصد شيئاً، والنّبب مختاراًالس

في الناسي  فال يكون الوارد في الهازل وارداً ،بل بشيء آخر ،ظ بهالتلفّ المخطئ لم يقصد قطّ
فال يثبت في حقّ ،ببالذي لم يقصد قط مباشرة السه نصا، وإذا كان اللغو بتفسيرهم ا وال قياس

                                                           
عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، كتاب النكاح، باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطالق، ينظر:  -1
  .10247 ، رقم الحديث6/134
، ورابع -مى اهللا عليه وسلّصلّ -ابن عم رسول اهللا ،هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم -2

ابن عبد هـ. ينظر: 40ا وهو ابن عشرين سنة، قتل بالكوفة في رمضان سنة الخلفاء الراشدين، شهد بدر
  .3/1089في معرفة األصحاب،  االستيعاب، البر

حفص، ولد بعد الفيل  هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بن نفيل بن كعب بن لؤي القرشي العدوي، أبو -3
  .4/588بثالث عشرة سنة، شهد بدر وخيبر وغيرها. ينظر: ابن حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة، 

عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، كتاب النكاح، باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطالق، ينظر:  -4
حجاج، وهو ابن أرطاه مدلس، وقد عنعنه، ال أن. قال األلباني: رجاله ثقات إال 10247 ، رقم الحديث6/134

أرواء  كتاب فيينظر: هريرة، ومن طريق الحسن مرسل،  ييتلخص أن الحديث حسن عن طريق أب والذي
، عبد اهللا بن محمد، الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار(مصنف ابن أبي ه. ابن أبي شيب6/227 ،الغليل

الطالق، باب من قال ليس في الطالق والعتاق لعب، المحقق، ، كتاب 18721 ، رقم الحديث5/106)، هشيب
  م.1989 -هـ1409الرياض، الطبعة األولى،  -كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، السعودية

كتاب النكاح، باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطالق،  ينظر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، 5-
" والعتاق والصدقةث:" ثالث الالعب فيهن والجاد سواء: الطالق ، نص الحدي10248 ، رقم الحديث6/134

  " والهدى والنذر". :قال عبد الكريم وقال طَلْقُ بن حبيب
إلى أصل بعلة جامعة بينهما، وقيل حمل الفرع على األصل بعلة جامعة ". ينظر:   القياس: " هو رد فرعٍ -6

، حققه وعلق عليه، أحمد بن علي 1/174أصول الفقه،في أبو يعلى، محمد بن الحسين بن الفراء، العدة 
  . م 1990 -هـ  1410الثانية  المباركي، الطبعة

  /  أ  من " أ ".232*نهاية ق
  ليست في  " أ ". - 7
  في " أ " به . -8
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وهو أن يقصد اليمين مع ظن لم يقصده أصال بل هو كالنائم  ليس لها حكم اليمين، فما البر
  أولى أن ال يكون لها حكم اليمين.يجري على لسانه طالق أو عتاق ال حكم له 

 -عن رسول اهللا « -رضي اهللا عنها  -حديث عائشة  *غو المذكور فيفتفسير اللّ وأيضاً     
لم يكن هو  3، وإن2»ل في بيته كال واهللا وبلى واهللاجكالم الر 1هوهو أنّ -م ى اهللا عليه وسلّصلّ

بل يجري  ،نفس التفسير الذي فسروا به الناسي فإن المتكلم كذلك في بيته ال يقصد التكلم به
  على لسانه بحكم العادة غير مراد لفظه وال معناه.

الناسي على الالغي بالتفسير المذكور  4ولو لم يكن إياه كان أقرب إليه من الهازل، فحمل      
  ا.غافلً 5]فال تكن[وهذا الذي أدينه وتقدم لنا مثله في الطالق أولى من حمله على الهازل، 

  ]عند الشافعيئ ره والناسي والمخطك[ حكم يمين الم
 يعالشَّافو]-  اللَّه همحالَى] -رتَع اللَّه شَاء إن اهي الِْإكْرف نينُبسو ،ي ذَِلكخَاِلفُنَا في  

اسي وال ه وال النّكرال تنعقد يمين الم :فيقول 6يخالفنا في ذلك) افعي(قوله: والشّ      
  .8»وا عليهعن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره 7رفع«المخطئ للحديث المشهور 

  
  

                                                           
 / " ب " من " ب ".113* نهاية ق

  في " أ " أن. -1
  .19 صسبق تخريجه،  -2

  في " أ " أن . 3-
  في " أ " فهزل.  - 4
 ما بين معكوفين ليس في " ب " .  - 5

  .15/285الكبير، الحاوي . الماوردي، 6/188.  الشربيني، مغني المحتاج، 3/113ينظر: الشيرازي، المهذب،  6-
 في " ب " ورفع. - 7
، حققه وخرجه وفهرسه، أيمن 2158 ، رقم الحديث2/396الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم األوسط، ينظر:  -8

: الحديث حسن في طريق أبو هريرة، وفي طريق األلباني.  قال مصر -، دار الحديث، القاهرةوآخرينصالح شعبان، 
شيبه، مصنف ابن أبي شيبه، كتاب الطالق، باب من  أبيابن  .1/122، أرواء الغليل، ينظر: في كتاب الحسن مرسل

ز لكم عن ثالث الخطأ و. نص الحديث:" أن اهللا تجا1834 ، رقم الحديث6/49كان يرى طالق المكره جائز، 
، رقم 1/659، كتاب الطالق، باب طالق المكره والناسي، ابن ماجةسنن  ،ابن ماجةوما أكرهتم عليه".  ،والنسيان
لباني، حديث . نص الحديث: " أن اهللا وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" . قال األ2045 الحديث

  .1664 ، رقم الحديث247، صابن ماجةصحيح في كتاب صحيح، 
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في  3الجوزي ابن واستدّل في اإلكراه إن شاء اهللا تعالى) 2ذلك 1(وسنبين قال المصنف     
ه بما رواه كرفي عدم انعقاد يمين الم7]-اهللا عنهمارضي  -6وأحمد 5افعيللشّ[4حقيقالتّ

ليس  -مى اهللا عليه وسلّصلّاهللا قال رسول «وأبي أمامة قاال:  9عن واثلة بن األسقع 8الدارقطني
  ضعيف.  11قال عنبسة ثم 10»على مقهور يمين

                                                           
 في " ب "سنبيننه. -1
  لسيت في " أ " و " ب " - 2
هـ، من علماء 508 هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي، أبو الفرج، ولد في بغداد سنة -3

مناقب عمر بن وعصره في التاريخ والحديث، كثير التصانيف، له نحو ثالث مئة مصنف، منها: األذكياء وأخبارهم، 
  .8/236هـ. ينظر: الزركلي، األعالم، 597 عبد العزيز، و الناسخ والمنسوخ، توفي سنة

  ( للشافعي وأحمد). د جملةعبجملة (ابن الجوزي) مكررة في " أ " مرة تأتي مكانها ومرة تأتي 
 توفي، المكتاب التحقيق في أحاديث الخالف، ألبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، البغدادي، الحنبليهو -4

  .1/21. ينظر: حاجي خليفة، كشف الظنون، هـ597سنة 
  .15/285الكبير، الحاوي . الماوردي، 6/188، مغني المحتاج، شربيني. ال3/113الشيرازي، المهذب، ينظر:  5-
 . 6/200. ابن قدامة، المغني، 6/237ينظر: البهوتي، كشاف القناع،  -6
 وتأتي بعد جملة ( واستدل ابن الجوزي). ،متقدمة في " أ " ما بين معكوفين -7
أبو الحسن علي بن مهدي البغدادي الدارقطني، سمي بذلك نسبة إلى دار القطن، وهي محلة كبيرة  ،الحافظ اإلمامهو  -8

هـ، وهو عالم وفقيه شافعي، روى عنه: الحافظ أبو نعيم األصبهاني وغيره، صنف التصانيف 306ببغداد، ولد سنة
-3/297خلكان، وفيات األعيان،  هـ. ينظر: ابن385 سنة توفيالكثيرة منها: كتاب السنن، والمختلف والمؤتلف، 

  .4/31. الزركلي، األعالم، 451-450-16/449، النبالء أعالم . الذهبي، سير298-299

أبو قرصافة، أسلم  :هو واثلة بن األسقع بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر الليثي كنيته، أبو األسقع، وقد قيل -9
هـ. ينظر: 85ى عنه: أبو المليح الهذلي، ومكحول، توفي سنة يتجهز إلى تبوك، رو -مى اهللا عليه وسلّصلّ -والنبي

. ابن األثير، 5/2715نعيم، معرفة الصحابة،  ابن. 1564-4/1563، اإلستيعاب في معرفة األصحاب، ابن عبد البر
  .5/399أسد الغابة، 

قه وضبط نصه ، حق4353 ، رقم الحديث5/302 الدارقطني، علي بن عمر بن دينار، سنن الدارقطني،ينظر:  -10
م. ابن 2004 -هـ 1424لبنان، الطبعة األولى،  -، مؤسسة الرسالة، بيروتوآخرين، األرنؤوطوعلق عليه، شعيب 

، المحقق، مسعد عبد الحميد السعدني، دار 2/383 الجوزي، عبد الرحمن بن محمد، التحقيق في أحاديث الخالف،
موضوع، في سلسلة حديث . قال األلباني: م1995 -هـ1415لبنان، الطبعة األولى،  -الكتب العلمية، بيروت

  .4380 ، رقم الحديث9/368الضعيفة والموضوعة،  األحاديث
الحسن، ومحمد بن راذان، قال  :هو عنبسة بن عبد الرحمن بن سعيد بن العاص القرشي البصري، روي عن -11

 توفيضعيف،  :كان يضع الحديث، وقال الدارقطني :متروك، وقال أبو حاتم الرازي :ليس بشيء، وقال النسائي :يحيى
، دار إحياء التراث 403-6/302هـ. ينظر: ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد، الجرح والتعديل، 180سنة 

م. ابن الجوزي، عبد الرحمن بن محمد، الضعفاء  1952 -هـ1271لبنان، الطبعة األولى،  -العربي، بيروت
 -هـ1406لبنان، الطبعة األولى،  -ق، عبد اهللا القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، المحق2/236والمتروكون، 

  . م1986
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االحتجاج ، وفيه جماعة ال يجوز 3بل موضوع 2: حديث منكر1قال صاحب تنقيح التحقيق     
  4بهم.

  عند الحنفية] ئحكم يمين المكره والناسي والمخط [
مدنْعلَا ي ييققَل الْحعالْف ؛ ِلَأن (اءوس وا فَهينَاس ا َأوهكْرم هلَيلُوفَ عحَل الْمفَع نمو)] اهبِالِْإكْر 

 وهو لَهكَذَا إذَا فَعطُ، والشَّر وهيقَةً]وقح طالشَّر قُّقِلتَح نُونجم َأو هلَيع يغْمم  
كما لو  فارةعليه الكّ فتجب 5ا فهو سواء)ا أو ناسيهمكْر(قوله: ومن فعل المحلوف عليه      

ليمينه مخ افعله ذاكراتار .  
 افعيعند الشّ روايتان يحنث وال يحنث، وهو األصح 7وأحمد 6افعيمن الشّ وعن كّل     

الفعل الحقيقي  (ألنجوابه في طالق المكره من كتاب الطالق، وهذا  وقد مر ،للحديث المذكور
السبب  9الحنث هو 8ارة؛ ألنرط السبب لوجوب الكفّيعني بالشّرط) وهو الشّ *ال ينعدم باإلكراه

                                                           
، المتوفي سنة تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهاديهو كتاب  -1

سامي الكتب . ينظر: القسطنطيني، مصطفى بن عبد اهللا، إيضاح المكنون ذيل كشف الظنون عن أهـ744
  م. 1992 -هـ 1413لبنان، سنة النشر،  -، دار الكتب العلمية، بيروت3/330والفنون، 

الحديث المنكر هو: الحديث الذي تفرد به الراوي الضعيف. ينظر: ابن حجر، أحمد بن علي، نزهة النظر  -2
 -الرياض ،مطبعة سفير، المحقق، عبد اهللا الرحيلي، 112في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر، ص

  . م20001 -هـ1422، الطبعة األولى، السعودية
ا متنً -مى اهللا عليه وسلّصلّ -المختلَق المصنوع على رسول اهللا ،الحديث المكذوب الحديث الموضوع هو: -3

علوم األبناسي، إبراهيم بن موسى، الشذا الفياح من . 113ا. ينظر: القزويني، مشيخة القزويني، صأو إسناد
  م.1998  -هـ1418، المحقق، صالح فتحي هلل، مكتبة الرشد، الطبعة األولى، 1/223 ابن الصالح،

، 3238 ، رقم الحديث5/75ينظر: ابن عبد الهادي، محمد بن أحمد، تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق،  -4
  م.2007 -هـ1428لى، ، الطبعة األوالسعودية-، أضواء السلف، الرياضوآخرين ،تحقيق، سامي بن محمد

. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 3/109ن الحقائق، ي. الزيلعي، تبي4/49، االختيارينظر: الموصلي،  -5
5/480.  
. الشربيني، مغني المحتاج، 3/113. الشيرازي، المهذب، 15/285الكبير، الحاوي ينظر: الماوردي،  -6
6/188 . 
  . 6/237. البهوتي، كشاف القناع، 200-6/199ابن قدامة، المغني، ينظر:  -7

  / ب من " أ ".332* نهاية ق
  في " ب " ألنه. -8
  في " أ " ، " ب " وهو. -9
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السبب عنده اليمين والحنث شرط على ما  ؛ ألن2، وإنما يناسب حقيقة مذهب الشافعي1عندنا
  عرف.
      واإلكراه لم ينعدم  3وبالنسيان كان أو شرطاً الوجوب يثبت عنده سبباً والحاصل أن

  ارة.وجوده فاستعقب وجوب الكفّ
 5فيخرجها عنه 4ارةتلزمه الكفّ (وكذا إذا فعل المحلوف عليه وهو مغمى عليه أو مجنون)     

6رط: أي السبب حقيقةأفاق لما ذكرنا من تحقق الشّه أو هو إذا ولي .  
  ارة]يجاب الكفّإ[ الحكمة من 

بِ، واَللَّه [ولَو كَانَتْ الْحكْمةُ رفْع الذَّنْبِ فَالْحكْم يدار علَى دِليله وهو الْحنْثُ لَا علَى حقيقَة الذَّنْ
  تَعالَى َأعلَم بِالصوابِ].

هو و ،رجواب عن سؤال مقد )الذَّنْبِ ارة رفعوقوله: ولو كانت الحكمة في إيجاب الكفّ(     
ذَالحاصل بالحنث، وال  الذَّنْبِارة لرفع وجوب الكفّ أننب ا عليه أو على الحانث إذا كان مغمي

  ا. مجنونً
  

                                                           
. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين،  3/113الحقائق،  تبيين. الزيلعي، 6/137ينظر: العيني، البناية،  -1
5/502.  
 .11/17 البين،ينظر: النووي، روضة الط -2
  في " أ "  أو بالنسيان. -3
  . 2/480. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 4/49، االختيار ينظر: الموصلي، -4

  -للعلماء في هذه المسألة أقوال:
 يخرجها عنه وليه أو  ،أو مجنون تلزمه الكفارة ،عليه فعند المالكية: إذا فعل المحلوف عليه وهو مغمى

، دار الفكر، 3/83مد بن عبد اهللا، شرح مختصر خليل، ح. ينظر: الخرشي، مإن لم يكن له ولي ؛الحاكم
  لبنان، بدون طبعة، وبدون تاريخ. -بيروت

أما عند الشافعية: إذا فعل أو كلم المحلوف عليه وهو مجنون أو مغمى عليه، وكان ال يعلم بالكالم لم يحنث، 
،  الحاوي الكبير. الماوردي، 6/188ظر: الشربيني، مغني المحتاج، وإن علم بالكالم ولم يفهمه حنث. ين

15/445.  
  .1/582، ال يحنث. ينظر: ابن قدامة، المغني :أما الحنابلة: فقالوا

  ليست في " أ ". -5
  في " أ "حقيقته. -6
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وهو  1بمظنتها بل تناط ،االحكمة ال يجب حصولها مع شرع الحكم دائم بأن :فأجاب
ا، كما في االستبراء شرع وجوبه كون شرع الحكم مع الوصف يحصل مصلحة أو يدفع ضرر

د بالقبض يحصل معه دفع مفسدة اشتباه النسب فأدير على نفس الشراء مع مع الملك المؤكّ
 غيرة التي لم تبلغ حدأو ال كما في شراء األمة الص القبض، سواء كان ذلك الوهم حاصالً

  البلوغ.
وأمالتّ ا قولهم كما في شراء األمة البكر ومن المرأة فليس بصحيح؛ ألنم حاصل وه

ير تعظيم بل لتوف ،ممنوع ا لرفع الذنب دائماًكونه لجواز حبل البكر ومملوكة المرأة على أن
يجب فيه الحنث أو  3للعلم بذلك في موضع مجاناً 2يحلف عنه ثم ،االسم أن ينعقد على أمر

  لم.يندب، واهللا أع
  .4]وما ال يكون يميناً ما يكون يميناًباب [

]مَأس نم مٍ آخَربِاس الَى َأوتَع بِاَللَّه ينمالْيينًا قَاَل: (ومي كُونا لَا يمينًا ومي كُونا يم ابب اء
جو اللَّه ةزفًا كَعرا علَفُ بِهحي يالَّت هفَاتص نم فَةبِص يمِ َأوحالرنِ ومحالَى كَالرتَع لَاللَّه اِله

عظيم اللَّه وكبرِياِئه) ِلَأن الْحلفَ بِها متَعارفٌ، ومعنَى الْيمينِ وهو الْقُوةُ حاصٌل؛ ِلَأنَّه يعتَقد تَ
  ]وصفَاته فَصلُح ذكْره حاملًا ومانعا. 

  سمائه]أ[ الحلف باهللا أو باسم من 
 6المراد باهللا اللفظ تفيد لفظة آخر أن 5باهللا أو باسم آخر من أسمائه)واليمين  قوله:(     

حمنفتأمل، واالسم اآلخر كالر حيم والقدير، ومنه والذي ال إله إال هو.والر  
     ورب موات واألرضالس، 7العالمين ومالك يوم الدين واألول الذي ليس قبله شيء ورب 

  ذي ليس بعده شيء.واآلخر ال

                                                           
  في " أ " مظنتها. -1
  في " أ " منه. -2
  في " أ " بموضع. -3
  ما بين معكوفين ليس في " أ ". -4
، التاج مواق. ال1/546. ابن رشد، بداية المجتهد، 5/167. العيني، البناية، 4/50، االختيارينظر: الموصلي،  -5

. البهوتي، 11/162.ابن قدامة، المغني، 6/188. الشربيني، مغني المحتاج، 4/64. الشافعي، األم، 4/398واإلكليل، 
  .3/437شرح منتهى اإلرادات، 

  .أللفظهفي " أ " في  -6
  ليست في " أ ". -7
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  سم اهللا الطالب الغالب]ا[الحلف ب 
  به لزم.  2؛ ألنه تعارف أهل بغداد الحلف1الب الغالب إنه يمينوإذا قالوا في قوله والطّ     

  [يجب اعتبار العرف فيما لم يسمع من األسماء]
الب لم يسمع الطّ فإن ؛ةنّيسمع من األسماء من الكتاب والس 5فيما لم 4اعتبار العرف 3إما      

] وإما 21 اآلية :يوسفسورة [ M  À    ¿  ¾  ½L بل الغالب في قوله تعالى  ،بخصوصه
  .اا خاصال بد من كونه اسم *7ويفيد قوله آخر أنه، في األسماء 6كونه بناء على القول المفصل

لو قال باسم اهللا ليس  8ا، والمنقول أنههو عام يقتضي أن ال يكون يمينًاهللا وفلو قال واسم      
  .9بيمين
  .12مد أنه يمين فليتأمل عند الفتوىعن مح 11رواية ابن رستم 10وفي المنتقى     
  ذكر ذلك في الخالصة. ولو قال وباسم اهللا يكون يميناً    

  

                                                           
  .3/97. الشيرازي، المهذب، 5/482. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 54/52، االختيارينظر: الموصلي،  -1
  في " أ " أو الحلف. -2
  في " أ " ما . -3
4- التعريفات، رف: "هو ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول". ينظر: الجرجاني، الع

  .149ص
  في " أ " ال. -5
  في " أ " الفصل. -6
  في " أ " أن. -7

  / أ  من" أ ".233* نهاية ق
  ليست في " أ ". -8
ا لعدم . قال ابن عابدين: " باسم اهللا ألفعلن، المختار ليس يمين5/481ًابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ينظر:  -9

ا لمن تعارفه مثلهم ال واسم اهللا، إي يكون يمينً :رى ديارنا تعارفوه فيقولون، إال أن نصا"بالواو"وعلى هذا  ،التعارف
  لهم". 

هـ، كتاب المنتقى معتمد في نقل المذهب. 334 سنة توفيالمنتقى للحاكم الشهيد محمد بن محمد الحنفي، هو كتاب  -10
  .1/1282، كشف الظنون، خليفةينظر: حاجي 

محمد بن الحسن، وروى عن: أبي عصمة  :أبو بكر المروزي، يلقب بابن رستم، تفقه على ،هو إبراهيم بن رستم -11
 توفينوح بن أبي مريم المروزي، وأسد بن عمرو البجلي، وسمع من: مالك، والثوري، وروى عنه: أحمد بن حنبل، 

  .3/20. الزركلي، األعالم، 38 -1/37. ينظر: القرشي، الجواهر المضية، ـه211سنة 
لبنان،  -، دار الكتب العلمية، بيروت5/481ظر: الحصكفي، محمد بن علي، الدر المختار شرح تنوير األبصار، ين -12

 .4/16م. الكاساني، بدائع الصنائع، 1994 -هـ1415، الطبعة األولى
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  [الحلف بصفة من صفات اهللا عز وجل]
  .1قيد في الصفة فقط من صفاته التي يحلف بها عرفاً وقوله أو بصفة      

  [العرف ال اعتبار به في االسماء بل بالصفات] 
     بل هو يمين تعارفوه أو لم يتعارفوه، وهو  ،الحلف باالسم ال يتقيد بالعرف فأفاد أن

  6في قول 5والشافعي 4وأحمد 3، وهو الصحيح، وهو قول مالك2الظاهر من مذهب أصحابنا
  [ أقسام أسماء اهللا]

ى حمن فهو يمين، وما يسمى به غير اهللا كاهللا والراسم ال يسم بعض مشايخنا: كّلوقال      
فهو يمين، وإن لم يرد به  فإن أراد به يميناً ،به غير اهللا تعالى كالحكيم والعليم والقادر والعزيز

إرادة  نهللا سبحانه وتعالى ولغيره ال يتعي بأنه إن كان مستعمالً 8حه بعضهم، ورج7فليس يميناً
  ة.يأحدهما إال بالنّ

   

                                                           
، لمواقا. 1/546. ابن رشد، بداية المجتهد، 5/167. العيني، البناية، 4/50، االختيارينظر: الموصلي،  -1

. ابن قدامة، الكافي، 6/188. الشربيني، مغني المحتاج، 7/64. الشافعي، األم، 4/398التاج واإلكليل، 
  .438/ 3. البهوتي، شرح منتهى اإلرادات، 4/376
. ينظر: ابن عابدين، -رحمهم اهللا -بو يوسف، ومحمدمقصود بأصحابنا عند الحنفيه: أي أبو حنيفة، وأال - 2

  .1/625حاشية ابن عابدين، 
  .4/401، مواهب الجليل، الحطابينظر:  -3
  .11/256ينظر: ابن قدامة، الشرح الكبير،  -4
 .6/189ينظر: الشربيني، مغني المحتاج،  -5
  .)الشافعي(متقدمه في " ب " وتأتي قبل كلمة  -6
الشرح الكبير، .  ابن قدامة، 6/189. الشربيني، مغني المحتاج، 4/13ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  -7

11/165.  
 .400/ 4، التاج واإلكليل، مواقأيمان. ينظر: ال تعالى كلهااهللا  أسماءأما رأي المالكية فهو أن جميع  
. 3/109. الزيلعي، تبيين الحقائق، 4/50، االختيار. الموصلي، 4/13ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  -8

.  6/189. الشربيني، مغني المحتاج، 3/96رازي، المهذب، . الشي5/482ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 
  . 4/377. ابن قدامة، الكافي، 11/165ابن قدامة، الشرح الكبير، 
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فات وأقسامها][المراد  بالص  
     1فةوأما الص فالمراد بها اسم المنَعمن ذاتاًى الذي ال يتض ة وال يحمل عليها بهو هو كالعز

من [سواء كان  متعارفاً *والكبرياء والعظمة، بخالف نحو العظيم فقيده بكون الحلف بها
  .3وهو قول مشايخ ما وراء النهر ،أو الذات 2]صفات الفعل

  ]اهللا [الحلف بأمانة
ال أدري؛  :فقال ،ل عن معناهِئس ، ثم7اهللا أنه يمين 6في قولهم: وأمانة 5دقال محم 4ولهذا     

  ألنه رآهم يحلفون به فحكم بأنه يمين.
هللا األمين كعزة اووجهه أنه أراد معنى واهللا األمين، فالمراد األمانة التي تضمنتها لفظة      

  .ونحو ذلك ،التي هي ضمن العزيز
  

  

                                                           
  .5/483.  ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 4/50، االختيارينظر: الموصلي،  -1

 من "ب". / أ 114 ق *نهاية
  مطموس في " أ ".ما بين معكوفين  -2
زيد الدبوسي، وأبو منصور الماتريدي، والسرخسي. ينظر: ابن أمير حاج،  ما وراء النهر: أبومن مشايخ  -3

  .3/172التقرير والتحبير، 
 .5/483ينظر القول: ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 

  في " أ " ولذا. -4
 .4/50، اراالختي. الموصلي، 4/16. الكاساني، بدائع الصنائع، 8/237ينظر: السرخسي، المبسوط،  -5
  مطموسة في " أ " . -6
. ابن 4/50، االختيار. الموصلي، 4/16. الكاساني، بدائع الصنائع، 8/237ينظر: السرخسي، المبسوط،  -7

ن الحلف إومنهم أبو يوسف: فهو  الحنفية. هذا قول محمد. أما قول 5/496عابدين، حاشية ابن عابدين، 
  .باألمانة ليس بيمين. ينظر: المراجع نفسها

إن حلف العبد بأمانة اهللا التي هي صفه  :: فعند المالكية: يكره الحلف بها، وقيلأقوالللفقهاء في هذه المسألة 
، مواهب الجليل، الحطابشيء عليه. ينظر:  من صفاته فهي يمين، وإن حلف بأمانة اهللا التي بين العباد فال

  .4/401، التاج واإلكليل، مواق. ال4/406
الحاوي نظر: الماوردي، ييريد بها اليمين.  أن، ال تنعقد إال أفعالهأمانة اهللا كصفات  أنالشافعية: فرأيهم  أما

  .6/194. الشربيني، مغني المحتاج، 15/261الكبير، 
 وهو ،نه يمينإنه يكره الحلف باألمانة. والقول الثاني: إأما الحنابلة: فلهم في هذه المسألة قوالن: القول األول: 

  .3/441وتي، شرح منتهى اإلرادات، .  البه11/5المذهب. ينظر: المرداوي، اإلنصاف، 
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  [ الحلف بعلم اهللا وغضبه وسخطه ورحمته]
لعدم التعارف، ويزداد  وعلى هذا فعدم كون وعلم اهللا وغضبه وسخطه ورحمته يميناً     

  .2يراد به المعلوم 1قد العلم بأنه
الحلف بالعلم والرحمة والغضب مشروع  : إن4لةفي تبصرة األد 3فقول الشيخ أبي المعين     

إن كان مراده الصفة القائمة به فليس على هذا األصل، بل هو على محاذاة قول القائلين في 
وإال ال،  األسماء: إن ما كان بحيث يسمى به اهللا تعالى وغيره إن أراد به اهللا تعالى كان يميناً

يمين  5ات إن أريد صفته القائمة به فهودة عن الداللة على الذفجعل مثله في الصفات المجر
  وإال ال.

  [ الحلف بقدرة اهللا] 
     ال يقال: مقتضى هذا أن أو  فة كان يميناًيجري في قدرة اهللا مثله، إن أريد به الص

ويكون على حذف مضاف: أي أثر  ،على أن يراد بالمصدر المفعول أو المصدر *المقدور
ذلك؛ ألنا نقول: إنما اعتبر ذلك فيما لم يتعارف الحلف به  6المذهبا وليس قدرته ال يكون يمينً

  فينصرف إلى الحلف بال تفصيل في اإلرادة.  ،وقدرة اهللا الحلف بها متعارف

                                                           
  ليست في " ط ". -1
  .5/165. العيني، البناية، 4/15. الكاساني، بدائع الصنائع، 8/237ينظر: السرخسي، المبسوط،  -2
هو ميمون بن محمد بن محمد بن معبد بن مكحول، أبو المعين النسفي الحنفي: عالم باألصول والكالم، من كتبه:  -3

.الزركلي، األعالم،  2/189هـ. ينظر: القرشي، الجواهر المضية، 508 سنة توفياألدلة،  تبصرةبحر الكالم، و 
7/341.  
هـ، جمع فيه ما جل من 508 سنة توفيبن محمد النسفي، المميمون  ،تبصرة األدلة، لألمام أبي المعينهو كتاب  -4

  .1/337الدالئل في المسائل االعتقادية، وبين ما كان عليه مشايخ أهل السنة. ينظر: حاجي خليفة، كشف الظنون، 
  في " ب" فهي. -5

  ب من" أ " . /233*نهاية ق 
الحلف بقدرة اهللا يمين. ينظر: السرخسي، المبسوط، للعلماء في هذه المسألة تفصيل: فعند الحنفية والمالكية:  -6
، التاج مواق. ال5/165. العيني، البناية، 3/110. الزيلعي، تبيين الحقائق، 4/15. الكاساني، بدائع الصنائع، 8/135

  تاريخ.  أو، دار المعارف، بدون طبعة، 2/200الشرح الصغير،  أحمد بن محمد، ،الدردير .4/401واإلكليل، 
د الشافعية: الحلف بقدرة اهللا يمين؛ إال أن ينوي بالقدرة المقدور ال تكون يمين. ينظر: الشيرازي، المهذب، أما عن

  .190/ 6. الشربيني، مغني المحتاج، 3/96
. البهوتي، 11/185. ينظر: ابن قدامة، المغني، مقدورهعند الحنابلة: الحلف بقدرة اهللا يمين، ولو نوى بقدرة اهللا  أما

الرحيباني، مصطفى بن سعد بن عبده، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى،  .3/438هى اإلرادات، شرح منت
  م.1994 -هـ 1415لطبعة الثانية، ، المكتب اإلسالمي، ا6/359
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و بصفات الفعل ال  االحلف بصفات الذات يكون يمينً نتفصيل آخر هو أ 1ولمشايخ العراق    
بها وال يوصف بأضدادها كالقدرة والجالل ، وصفات الذات ما يوصف سبحانه يكون يميناً

2ة.والكمال والكبرياء والعظمة والعز  
      وصفات الفعل ما يصح أن يوصف بها وبأضدادها كالرضا لوصفه سبحانه حمة والر

  بالغضب والسخط.
  وقالوا: ذكر صفات الذات كذكر الذات، وذكر صفات الفعل ليس كالذات.     
  غير اهللا.  3الفرق اإلشارة إلى مذهبهم أن صفات الفعلقيل يقصدون بهذا      
انفكاكه  ما يصح 5أن صفات اهللا ال هو وال غيره، وهذا؛ ألن الغير هو 4والمذهب عندنا     

  بزمان أو بمكان أو بوجود.
     الفقه باعتباره. 6بتنىوال يخفى أن هذا اصطالح محض ال ينبغي أن ي  
يحلف بها  ااعتبار بالعرف وعدمه، بل صفة الذات مطلقً وظاهر قول هؤالء أنه ال     

عورف، وعلى هذا فيلزم أن سمع اهللا وبصره تعورف أو ال، وصفة الفعل ال يحلف بها ولو تُ
ا؛ ألنه لم يتعارف ، وعلى اعتبار العرف ال يكون يمين7ً]على قول هؤالء يكون يميناً[وعلمه 

  الحلف بها وإن كانت من صفات الذات.
ومالك يوم  9حمنالعالمين والر ى بها غيره كرب: األسماء التي ال يسم8وقال بعضهم     

فات التي ال حال، وكذا الص بكّل الدين إلى آخرما قدمنا أول الباب يكون الحلف بها يميناً

                                                           
من مشايخ العراق: أبو الحسن الكرخي، وأبو بكر الجصاص. ينظر: البخاري، عبد العزيز بن أحمد،  -1

  ، بدون طبعة أو تاريخ.304/ 2 كشف األسرار،
  .4/93. ينظر: الحموي، معجم البلدان، والعراق هي بالد

. ابن 5/168. العيني، البناية، 3/109. الزيلعي، تبيين الحقائق، 8/237ينظر: السرخسي، المبسوط،  -2
  .5/483ة ابن عابدين، يعابدين، حاش

  في " ب " زيادة جملة (ليس كذات). -3
  .8/237المبسوط، ينظر: السرخسي،  -4
  في " أ " هو . -5
  في " أ " يبنى. -6
  .)ا عند هؤالءيكون اليمين بها يمينً ، وفي " أ " جملة(في " أ "ما بين معكوفين ليس  -7
  .184-11/183. ابن قدامة، المغني، 6/190ينظر: الشربيني، مغني المحتاج،  -8
  ليست في " أ ". -9
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فينعقد بها اليمين  1تحتمل أن تكون غير صفاته كعزة اهللا وعظمته وجالله وكبريائه وكالمه
 وال حاجة إلى عرف فيها، بخالف األسماء التي تطلق على غيره تعالى كالحي ،حال بكّل

والمؤمن والكريم يعتبر فيها العرف أو نية الحالف، وكذا ما يكون من صفته تعالى كعلم اهللا 
  .اعاًفإنه قد يستعمل في المقدور والمعلوم اتس ،وقدرته
اغفر علمك فينا، وكذا صفات الفعل كخلقه ورزقه، ففي هذه يجري  اللهم :كما يقال     

  التعليل بالتعارف وعدمه، ووجه اهللا يمين إال إن أراد الجارحة.
  ][الحلف بعلم اهللا

ر ويراد بِه قَاَل (إلَّا قَولَه وعلْمِ اللَّه فَِإنَّه لَا يكُون يمينًا) ِلَأنَّه غَير متَعارف. وِلَأنَّه يذْكَ[
ن الْمعلُوم، يقَاُل اللَّهم اغْفر علْمك فينَا: َأي معلُومك (ولَو) (قَاَل وغَضبِ اللَّه وسخَطه لَم يكُ

قَد يراد بِها َأثَره، وهو ) وكَذَا ورحمة اللَّه؛ ِلَأن الْحلفَ بِها غَير متَعارف؛ وِلَأن الرحمةَ حاِلفًاً
    ].الْمطَر َأو الْجنَّةُ والْغَضب والسخَطُ يراد بِهِما الْعقُوبةُ

لكن قيد هناك بقوله التي يحلف  *استثناء من صفة من صفاته 2إال قوله وعلم اهللا) :(قوله     
فيتناوله الصدر فأخرجه من حكمه بعد دخوله  ،اا يحلف به عرفًعلمه مم نفيقتضي أ ،ابها عرفً
  ؛ ألنه لم يدخل.وليس كذلك؛ ألنه علله بأنه غير متعارف فكان استثناء منقطعاً ،في لفظه

  تعليله الثاني القدرة فإنها تذكرويراد بها المقدور. 4على 3وأورد

                                                           
  ليست في " أ " . -1
  للعلماء في هذه المسألة تفصيل.  - 2

.  الزيلعي تبيين 8/133ا. ينظر: السرخسي، المبسوط، فعند الحنفية والمالكية: الحلف بعلم اهللا ال يكون يمينً
. الدردير، الشرح الصغير، 4/406، مواهب الجليل، الحطاب. 5/168. العيني، البناية، 3/110الحقائق، 

2/200.  
. 3/96ا. ينظر: الشيرازي، المهذب، ا؛ إال أن يريد بالعلم المعلوم فال يكون يمينًيكون يمينًالشافعية: عند أما 

  .6/190الشربيني، مغني المحتاج، 
. البهوتي، شرح  11/185. ينظر: ابن قدامة، المغني، هولو نوى بعلم اهللا معلوم ،وأما عند الحنابلة: يمين

  . 6/359ب أولي النهى، باني، مطال. الرحي238/  3منتهى اإلرادات، 
  أ  من " أ ".  /233 *نهاية ق

  .وأورده في "ب" - 3
  في " أ " عليه . -4
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تحصيل الحاصل  ؛ ألنخرج عن أن يكون مقدوراً 1المقدور بالوجود فإن ،وأجيب بالمنع     
 فلم يكن ،ال تعارف بالحلف بالمعدوممحال فلم يحتمل إرادته بالحلف. وقيل الوجود معدوم و

فإنه ال  ،المراد بالحلف بالقدرة إال الصفة القائمة بذاته تعالى، بخالف العلم إذا أريد به المعلوم
  بالوجود فظهر الفرق. المعلوم عن أن يكون معلوماً 2يخرج

  وهو غير صحيح. 4بعد الوجود 3يوجب أن ال تصح إرادة المقدوروهذا      
  إال الموجود. إلى قدرة اهللا تعالى وليس المقصود قطعاً 5انظر :فقالوا ما وقوعاًأ     
ال يمتنع أن يطلق عليه مقدور بعد  القدرة في المقدور إذا كان مجازاً فألن وإما تحقيقاً[     

  في المرتبة الثانية. لفظ قدرة في المقدور بعد الوجود مجازاً ،باعتبار ما كان فيكون 6]الوجود
ليس إال  تفريع كون الحلف بالعلم ليس يميناً موقع للتعليل الثاني؛ ألنال أن  نعم الحقّ     

فيه، وأما لو  *على قول معتبري العرف وعدمه في اليمين، فالتعليل ليس إال بنفي التعارف
؛ ألن العلم من صفات وجب أن يكون يميناً 7فرع على القول المفصل بين صفة الذات وغيرها

  فال موقع للتعليل به. ،على القولين فة المفعوليراد بالص 8الذات فال معتبر بأنه
   

                                                           
  في " أ " في  الوجود. -1
  في " أ " ال يجتمع. -2
  في " أ " القدوم. -3
  في " أ " زيادة جملة (باعتبار ما كان فيكون لفظ قدرة في المقدور بعد الوجود). -4
  في " أ " انظروا. -5
  ما بين معكوفين ليس في " أ ". -6

  / ب من "ب".114*نهاية ق 
  في " أ " ونحوها. -7
  نه.أ في "ب " -8
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  [الحلف بغير اهللا]
] ِلهِلقَو (ةبالْكَعو اِلفًا كَالنَّبِيح كُني لَم رِ اللَّهلَفَ بِغَيح نمو)-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- » نم

ذَرِلي َأو فْ بِاَللَّهلحاِلفًا فَلْيح نْكُمم كَان «تَعم رغَي ِلَأنَّه (ِآنلَفَ بِالْقُركَذَا إذَا حو) قَاَل ،فار- 
 نْهالَى عتَع اللَّه يضر- كُونا يمنْهم رِيءقَاَل َأنَا ب ا لَوآنِ، َأمالْقُرو النَّبِيقُوَل وي َأن نَاهعم :

 ا كُفْرمنْهي مرالتَّب ينًا؛ ِلَأنمي.[  
          قوله: م)كالنّ حلف بغير اهللا لم يكن حالفاً نى اهللا عليه صلّ -لقوله 2والكعبة 1بي

  . 3متفق عليه »)من كان حالفا فليحلف باهللا أو ليصمت« -موسلّ
  .؛ ألنه غير متعارف 4(وكذا إذا حلف بالقرآن)قال 
  .والقرآن) بيأن يقول والنّ 5(ومعناهقال 

                                                           
ا، إال في رواية عن أحمد قال فيها: ال يكون يمينً -صلّى اهللا علية وسلّم -الحلف بالنبي أناتفق جمهور العلماء على  -1
. الموصلي، االختيار، 4/21يمين. ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  -مى اهللا عليه وسلّصلّ -ن الحلف بالنبي محمدإ

. 4/304، مواهب الجليل، الحطاب.  5/484. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 5/170. العيني، البناية، 4/51
ذب، . الشيرازي، المه6/188. الشربيني، مغني المحتاج، 7/64. الشافعي، األم، 2/203الدردير، الشرح الصغير، 

. البهوتي، شرح منتهى اإلرادات، 11/208. ابن قدامة، المغني، 15/162الكبير، الحاوي . الماوردي، 3/95
 .6/364. الرحيباني، مطالب أولي النهى، 3/441
  للعلماء في ذلك تفصيل: - 2

. العيني، 4/51، ختياراال. الموصلي، 4/21فعند الحنفية، ال يجوز الحلف بغير اهللا. ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع، 
  .5/484. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 5/170البناية، 

. 4/304، مواهب الجليل، الحطابأما عند المالكية والحنابلة في قول: الحلف بغير اهللا مكروه، وقيل حرام. ينظر: 
  .11/12نصاف، . المرداوي، اإل3/441. البهوتي، شرح منتهى اإلرادات، 2/203الدردير، الشرح الصغير، 

. 7/64" . ينظر: الشافعي، األم،  تكون معصية أن وأخشى ،الشافعية: قال الشافعي: " اليمين بغير اهللا مكروهة أما
  .15/162الحاوي الكبير، الماوردي، 

. مسلم، 2533 ، رقم الحديث2/951ينظر: البخاري، صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب كيف يستحلف،  -3
  . 1646 ، رقم الحديث3/1267كتاب األيمان، باب النهي عن الحلف بغير اهللا،  صحيح مسلم،

  للعلماء في ذلك تفصيل: -4
.  ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 4/51، االختيارألنه غير متعارف. ينظر: الموصلي،  ؛اال يكون يمينً :فعند الحنفية

  . 5/107. العيني، البناية، 5/484
ء (المالكية والشافعية والحنابلة) وقول للحنفية الحلف بالقرآن يمين. ينظر: الكاساني، بدائع أما عند جمهور العلما

. الشربيني، مغني 2/203. الدردير، الشرح الصغير، 5/485. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 4/21الصنائع، 
. البهوتي، شرح منتهى اإلرادات، 11/193. ابن قدامة، المغني، 11/13. النووي، روضة الطالبين، 6/191المحتاج، 

  . 4/378. ابن قدامة، الكافي، 3/439
  في " أ " معناه. -5
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  [من قال أنا بريء من النبي والقرآن]
 ،منهما كفر رَؤالتب ؛ ألنأنا بريء من النبي والقرآن كان يميناً :أما إذا حلف بذلك بأن قال     

وم يكون الة والصارة يمين كما سيأتي، وكذا إذا قال هو بريء من الصمنهما كفّ فيكون في كّل
  .1اعندن يميناً

  هو بريء من اإلسالم إن فعل كذا، وبحرمة شهد اهللا أو ال إله إال اهللا] [ من قال
  .2وبحرمة شهد اهللا أو ال إله إال اهللا ليس يميناً بريء من اإلسالم إن فعل كذا،ا هو وكذ     

 5ففعل تلزمه 4بريء مما فيه إن فعل 3]فقال هو[ولو رفع كتاب فقه أو حساب فيه البسملة 
  6.الكفارة

  [الحلف بالقرآن الكريم]

      ثم 8كما هو قول األئمة الثالثة 7ايمينً *الحلف بالقرآن اآلن متعارف فيكون ال يخفى أن.  
  

                                                           

-5/485. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 5/171. العيني، البناية، 4/51، االختيارينظر: الموصلي،  -1
486. 

، المدونة. مالك، مالك بن أنس، 5/172. العيني، البناية، 4/20ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  -2
. 2/203م. الدردير، الشرح الصغير، 1994 -هـ1415، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، 1/582

. ابن قدامة، 11/199. ابن قدامة، المغني، 15/271الكبير، الحاوي . الماوردي، 3/95الشيرازي، المهذب، 
  . 11/198وعليه كفارة. ينظر: ابن قدامة، المغني،  ،نها يمينإ.  وفي قول آخر ألحمد: 4/382الكافي، 

  مطموس في "ب".ما بين معكوفين  -3
  في "ب" إن فعلت. -4
  في " أ " و" ب" لزمته. -5
  .5/986ينظر: ابن عابدين، حاشية ابن عابدين،  -6

 ." أ" / ب من 234*نهاية ق
  . 5/485. ابن عابدين ، حاشية ابن عابدين، 4/21ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  -7
. النووي، روضة 6/191. الشربيني، مغني، المحتاج، 2/203ينظر: الدردير، الشرح الصغير،  -8

. البهوتي، شرح منتهى 4/378. ابن قدامة، الكافي، 11/193. ابن قدامة، المغني، 11/13الطالبين، 
 : صالتفصيل في هذه المسألة. ينظر سبق. 6/364. الرحيباني، مطالب أولي النهى، 3/439ادات، اإلر
36.  
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وغير المخلوق هو  ،؛ ألنه حروف1ا بأنه غيره تعالى؛ ألنه مخلوقوتعليل عدم كونه يمينً     
  القرآن كالم اهللا منزل غير مخلوق. منع بأن ،الكالم النفسي

     المنقضية المنعدمة وما ثبت قدمه  2المنزل في الحقيقة ليس إال الحروف وال يخفى أن
القرآن مخلوق تعدوا إلى الكالم  3العوام إذا قيل لهم استحال عدمه، غير أنهم أوجبوا ذلك؛ ألن

  .5الحلف بكالم اهللا تعالى فيجب أن يدور مع العرف 4وأما ،مطلقاً
  س السلطان]أان سرتو، والحلف بحياة رأسك أو رجِ[ الحلف بِ

 8فذلك إن ؛لطانرأس الس 7حياةومثله الحلف بحياة رأسك و 6رتوبجان سوأما الحلف       
  .9راعتقد أن البر واجب فيه يكفّ

  

                                                           
القرآن كالم اهللا، قد يراد به الكالم النفسي، وقد يراد به الكالم اللفظي،  فالمتكلمون يطلقون كالم اهللا على  -1

جب تَنَزهه عن الحوادث وأعراض الحوادث، في غير مخلوق،الكالم النفسي فقط، ويقررون أنه كالم قديم 
وتجرده عن الحروف اللفظية المتعاقبة المستلزمة لتجدد الزمان والحدوث، واألصوليون والفقهاء اهتموا 
بإطالق القرآن على الكالم اللفظي؛ ألن غرضهم االستدالل على األحكام، وهو ال يكون إلّا باأللفاظ. ينظر: 

دار  ،فواز أحمد زمرلي ، المحقق، 1/18، مناهل العرفان في علوم القرآن، لعظيمالزرقاتي، محمد عبد ا
محمد بكر، دراسات في  . إسماعيل،م1995 -هـ 1415، األولى الطبعة لبنان، -بيروت، الكتاب العربي

  م.1999 -هـ1419الثانية،  ، الطبعةدار المنار، 11، صعلوم القرآن
المخلوق هو القرآن بمعنى كالم اهللا الصفة النفسية القائمة به تعالى ال قال ابن عابدين: " وحاصلة أن غير 

 .5/484بمعنى الحروف المنزلة". ينظر: ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 
  في " أ " الحرف. -2
  في " أ " معهم. -3
  في " أ "وأما. -4
 .5/485عابدين، . ابن عابدين، حاشية ابن 4/311ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق،  -5
كما قال ابن الهمام خالل سياق الكالم نقالً  كما في  بعض كتب الحنفية. بحياتي)( :كلمة فارسية معناها -6

 عن قول علي الرازي.
  ليست في "ط". -7
  في " أ " إذا. -8
ين، . ابن عابدين، حاشية ابن عابد4/311. ابن نجيم، البحر الرائق، 5/171ينظر: العيني، البناية،  -9
. الماوردي، 7/64. الشافعي، األم، 4/304، مواهب الجليل، الحطاب. 1/583، المدونة. مالك، 5/485

 .3/441. البهوتي، شرح منتهى اإلرادات، 11/209. ابن قدامة، المغني، 5/162الكبير، الحاوي 
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: أخاف على من قال بحياتي وحياتك أنه يكفر، 2قال علي الرازي 1وفي تتمة الفتاوى     
  ولوال أن العامة يقولونه وال يعلمون لقلت إنه شرك. 

أحلف بغير اهللا  نمن َأ إلي ا أحبحلف باهللا كاذبَأ نَألَ «:-رضي اهللا عنه -3وعن ابن مسعود
  .4»اصادقً

   

                                                           
 سنة توفي، الممازةبن عبد العزيز بن لألمام برهان الدين محمود بن احمد  ،تتمة الفتاوىهو كتاب  -1

  .1/343هـ. ينظر: حاجي خليفة، كشف الظنون، 616
حنيفة، ويشهد ويناظر في  يكي الرازي، كان يفتي على مذهب أبهو األمام  الزاهد علي بن أحمد بن م -2

سنة  توفيالهموم،  وسلوةمسائل الخالف، من مصنفاته: خالصة الدالئل في تنقيح المسائل في شرح القدوري، 
  .4/256. الزركلي، األعالم، 1/353. ينظر: القرشي، الجواهر المضية، هـ598

هو عبد اهللا بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، صحابي جليل من السابقين إلى اإلسالم، وهو خادم  -3
هـ. ينظر: الذهبي، تذكرة 32 وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة، توفي سنة رسول اهللا وصاحب سره،

  .4/137. الزركلي، األعالم، 1/16الحفاظ، 
باب األيمان، وال يحلف إال باهللا،  كتاب األيمان والنذور، ينظر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، -4
، 8902 ، رقم الحديث9/205. الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير، 15929 ، رقم الحديث8/468

 -هـ1403 ، الطبعة الثانية،لبنان -، بيروتالتراثالمحقق، حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار إحياء 
شيبه،  أبي. ابن 2562 ، رقم الحديث8/191إرواء الغليل، كتاب في  حديث صحيح، م. قال األلباني:1983

، رقم 3/79شيبه، كتاب األيمان والنذور والكفارات، باب الرجل يحلف بغير اهللا أو بأبيه،  أبيمصنف ابن 
  . 12281 الحديث
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  ]: الباء، والتاء،والواو[ حروف القسم
]و بِاَللَّه ِلهكَقَو اءالْبو اَللَّهو ِلهكَقَو اومِ الْووفُ الْقَسرحمِ، والْقَس وفرفُ بِحلالْحقَاَل (و التَّاء

  ].كَقَوِله تَاللَّه) ِلَأن كُلَّ ذَِلك معهود في الَْأيمانِ ومذْكُور في الْقُرآنِ
~  �  M  :تعالىقال 2إلى قوله ومذكور في القرآن) 1(قوله: والحلف بحروف القسم     

 £   ¢  ¡L] 23 اآلية :الذارياتسورة [وقوله تعالى:  M    ¥         ¤  £  ¢   ¡L ] سورة

  اآلية. ] 63 اآلية :النحلسورة [  M  Â  Á  ÀL  :] وقال تعالى23 اآلية :األنعام

] وفيه 13 اآلية :لقمانسورة [ M?@    D  C    B  AL  :لباء بقوله تعالىومثل ل     

  .3]13 اآلية :لقمانسورة  M    >  =L  :وله تعالى قبلهبق احتمال كونه متعلقاً
  

                                                           
عن   "الباء"ضلت َأكثر استعماالً، فُ "الْواو": هي أصل حروف القسم، وِإن كَانَت "الباء"القسم ثالثة  حروف -1

، )قسم باهللاُأ:(سائر حروف القسم بثالثة أمور، أحدها أنها ال يجب حذف الفعل معها، بل يجوز إظهاره، نحو
نها تستعمل في الطلب وغيره، وزاد بعضهم والثاني أنها تدخل على المضمر، نحو: بك ألفعلن، والثالث أ

فإنهما ال تجران إال في القسم."تائه"القسم و "واو"ا، وهو أن الباء تكون جارة في القسم وغيره، بخالف رابع ،  
فَلَا تجر  ،MÁ  À  ¿  ¾  L  :: فهي من حروف الجر، وال تدخل إال على اسم اهللا نحو "التاء"

غَيره لَا ظَاهرلَا مضمروليس كذلك، ألنه قد )ترب الكعبة(دخولها على الرب؛ قالوا:  :األخفش وحكىا، ا و ،
القسم  "واو": فأما "الواو"، وذلك شاذ، و)تحياتك(، و)الرحمن(عنهم: تربي، وحكى بعضهم أنهم قالوا:  جاء

، فحرف يجر الظاهر، دون المضمر. ينظر: المرادي، حسن بن قاسم، الجنى الداني في حروف المعاني
 لبنان، الطبعة األولى، -، دار الكتب العلمية، بيروتوآخرين، المحقق، فخر الدين قباوة، 154، 57، 54ص

م. السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، 1992 -هـ 1413
  ، المحقق، عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية، مصر.2/477،479
. 2/199. الدردير، الشرح الصغير، 5/172. العيني، البناية، 4/94، االختيارينظر: الموصلي،  -2

. 6/191. الشربيني، مغني المحتاج، 3/97. الشيرازي، المهذب، 4/399، مواهب الجليل،  الحطاب
 .9/362. الرحيباني، مطالب أولي النهى، 3/439البهوتي، شرح منتهى اإلرادات، 

M  9  8   7  6  علىوالظاهر أن الباء متعلق بما عنده، ومن وقف نا للقسم، قال األلوسي: " ه "الباء" -3
?  >  =  <  ;   :@   D  C    B  AL جعل الباء للقسم؛ أي أقسم باهللا تعالى:  M  C    B  A

DL والسبع . ينظر: األلوسي، محمود بن عبد اهللا الحسيني، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم
األولى،  الطبعة ،لبنان -دار الكتب العلمية، بيروت ،علي عبد الباري عطية ،، المحقق11/84، المثاني
  م.1995 -هـ 1415



41 
 

لصاق لإل 1هي األصل؛ ألنها صلة الحلف، واألصل أحلف أو أقسم باهللا وهيثم قالوا الباء      
ف الفعل لكثرة االستعمال مع فهم المقصود، وألصالتها ذح ثم، تلصق فعل القسم بالمحلوف به

دخلت في المظهر والمضمر نحو بك ألفعلن.  
     وهي ما في اإللصاق من الجمع الذي هو معنى الواو ،الواو بدل منها لمناسبة معنوية ثم، 

  .انحطت عنها بدرجة فدخلت على المظهر ال المضمر فلكونها بدالً
 ،منها كما في تجاه والتاء بدل عن الواو؛ ألنهما من حروف الزيادة وقد أبدلت كثيراً     

عالى خاصة، وما فانحطت درجتين فلم تدخل من المظهر إال على اسم اهللا ت ،وتراث ،وتخمة
الكعبة ال يقاس عليه وكذا تحياتك. من قولهم تربي وتربِ روي  

  [فرع]
     لعدم التعارف، وعلى هذا بالواو  كذا اختلفوا فيه، والمختار ليس يميناً قال باسم اهللا ألفعلن

  3تعارفوه فيقولون واسم اهللا. 2بالدناإال أن نصارى 
   

                                                           
  في " أ " فهي. -1
  و" ب" ديارنا. في " ط" -2
  .5/481ينظر: ابن عابدين، حاشية ابن عابدين،  -3
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  .[حذف حرف القسم]
] قَدبِ (ورالْع ةادع نم فرذْفَ الْحح ُل كَذَا) ِلَأنلَا َأفْع اللَّه ِلهاِلفًا كَقَوح كُونفَ فَيرالْح رمضي

إيجازا، ثُم قيَل ينْصب ِلانْتزاعِ الْحرف الْخَافضِ، وقيَل يخْفَض فَتَكُون الْكسرةُ دالَّةً علَى 
ذُوفحالَىالْمتَع ا، قَاَل اللَّهُل بِهدتُب اءالْب خْتَارِ ِلَأني الْمف كَذَا إذَا قَاَل ِللَّهو ،:﴿نتُم لَهاآلية ﴾آم، 

بِه نْتُمآم َأي[  
           2كذا؛ ألن حذف الحرف 1كقوله اهللا ال أفعل ضمر الحرف فيكون حالفاً(قوله: وقد ي 

اإلضمار يبقى أثره بخالف الحذف،  ، والفرق أن*يريد بالحذف اإلضمار 3من عادة العرب)
وفي حالة ، ؛ ألنه لم يظهر أثرهاوعلى هذا فينبغي أن يكون في حالة النصب الحرف محذوفً

ا لظهور أثره وهو الجر في االسم.الجر مضمر  
 )على المحذوفيخفض فتكون الكسرة دالة (:، وقيل)الخافض ينصب النتزاع(قيل  ثم: وقوله

حيث قال: النصب مذهب أهل البصرة  4وهو تبع للمبسوط ،ظاهر في نقل الخالف في ذلك
، ونظر فيه بأنهما وجهان سائغان للعرب ليس أحد ينكر أحدهما 5والخفض مذهب أهل الكوفة

  ليتأتى الخالف.
واألولى كونه على حو اهللا ال أفعلن على إضمار مبتدأا نوحكي الرفع أيض ،إضمار خبر؛ ألن 

والتقدير اهللا قسمي أو قسمي اهللا  ،فهو أولى بأن يكون مبتدأ ،االسم الكريم أعرف المعارف
النصب أكثر في االستعمال. ألفعلن، غير أن  

                                                           
  في " أ " افعلن. -1
  في " أ " الفعل. -2
  العلماء في هذه المسألة على قولين.اختلف  -3

ن حذف حرف القسم يكون إ :القول األول: وهو قول جمهور العلماء (الحنفية، والمالكية، والحنابلة) حيث قالوا
. ابن 4/399، مواهب الجليل، الحطاب. 5/173. العيني، البناية، 4/50، االختيارا. ينظر: الموصلي، يمينً

  .3/440هوتي، شرح منتهى اإلرادات، . الب11/191قدامة، المغني، 
سواء أرفع، أم  نية،التصريح بحرف القسم تنعقد به اليمين بال  إنوهو قول الشافعية حيث قالوا:  القول الثاني:

  .6/192ة. ينظر: الشربيني، مغني المحتاج، بني إالنصب، أم جر، أما في حالة حذف القسم فال تنعقد اليمين 
  أ ". / أ  من "235*نهاية ق 

  .8/236ينظر: السرخسي، المبسوط،  - 4
ينظر: أبو البركات، عبد الرحمن بن محمد األنصاري، اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين  -5

  م.2003 -هـ1424 ،، المكتبة العصرية، الطبعة األولى1/325 البصريين والكوفيين،



43 
 

حذف  1بل هو عندهم بفعل القسم لما ،وقوله في النصب؛ النتزاع الخافض خالف أهل العربية
ا الجر فال شك وأم، د انتزاع الخافض: أي بالفعل عندهنالحرف اتصل الفعل به إال أن يراد ع

  وهو قليل شاذ في غير القسم كقوله: أنه بالحرف المضمر،
  .2َأشَارتْ كُلَيبٍ بِالَْأكُفِّ الَْأصابِع ...إذَا قيَل َأي النَّاسِ شَر قَبِيلَةً 

  .إلى كليب :أي
سورة [ M  f  eL  :*أي بالالم قال تعالى[3بها)(قوله وكذلك إذا قيل هللا؛ ألن الباء تبدل      

أورد عليه أنها ال ، 4واحدة ] والقصة76 اآلية :األعرافسورة M[  Z L ]  ]71 اآلية :طه
بمعنى أن توضع مكانها دالة على عين مدلولها، وفي اآليتين المعنى مختلف، فإن  5]تبدل بها

M  Z إليه طاعة  ] أي صدقتموه وانقدتم71 اآلية :طهسورة [ M  f  eL  :6]قوله تعالى[

[L ] وقعت صلة فعل خاص ] ال يفيد تلك الزيادة، ولو سلم فكونها 76اآلية  :األعرافسورة
بخالفه  في كل فعل؛ لجواز كون معنى ذلك الفعل يتأتى معناهما فيه 7]ال يلزمكذلك وهو آمنتم[

دخل آدم « :التعجب كقول ابن عباسفي القسم، وال تستعمل الالم إال في قسم متضمن معنى 
  .8»الجنة فلله ما غربت الشمس حتى خرج

                                                           
  في " أ " ال. -1
، تحقيق وشرح، عبد 9/113خزانة األدب ولب لباب لسان العرب،  ينظر: البغدادي، عبد القادر بن عمر، -2

م. هذا البيت 1997 -هـ1418، الطبعة الرابعة، مصر -السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة
  للفرزدق.

  . 5/174ينظر: العيني، البناية،  -3
  / أ من "ب".115 *نهاية ق

منوا به ، فقال آو -عليه السالم -هزموا أمام سيدنا موسىهي قصة فرعون مع السحرة الذين  هذه القصة: -4
. ينظر: الرازي، محمد بن عمر "آمنتم به قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر" :لهم فرعون

لبنان،  -، دار إحياء التراث العربي، بيروت22/75، )التفسير الكبيرالمعروف (ب الحسين، مفاتيح الغيب
  م.1999 -ــه1420الطبعة الثالثة 

  ما بين معكوفين ليس في " أ " -5
  ما بين معكوفين ليس في " أ ". -6
  ما بين معكوفين ليس في " أ ". -7
  .ى هذا األثرعلأقف بعد البحث لم  -8
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    وكقولهم: هللا ال يؤخر األجل، فاستعمالها قسما مجردغة إال أن في اللّ ا عنه ال يصح
  يتعارف كذلك.

 ا أنهاأن ال أكلم فالنً أنه إذا قال هللا علي 2ا عن أبي حنيفةاحتراز عم 1وقوله في المختار    
وتحتمل معنى اليمين، ولم يذكر في كثير من  ،ليست بيمين إال أن ينوي؛ ألن الصيغة للنذر

في المختار في بعض النسخ ال كلها فكان الواقع لهم ما  3لفظ الشروح فائدة هذا االحتراز؛ ألن
  ليس هو فيه.

 أو يسكنه خالفاً أو صواباً *هذا وال فرق في ثبوت اليمين بين أن يعرب المقسم به خطًأ      
إال بالنية؛ ألن معنى اليمين، وهو ذكر  فيما إذا أسكن من أنه ال يكون يميناً 4لما في المحيط

بما أريد منعه أو فعله ثابت فال يتوقف على خصوصية  5اسم اهللا تعالى للمنع أو الحمل معقوداً
  في اللفظ.

   

                                                           
المختار، في فروع الحنفية ألبي الفضل، مجد الدين: عبد اهللا بن محمود بن مودود الموصلي، هو كتاب  -1

  . 2/1622 حاجي خليفة، كشف الظنون، ). ينظر:االختيارهـ، ثم شرحه وسماه: (683 سنة توفيالحنفي، الم
، ينظر المسألة في: البابرتي، محمد بن محمد بن محمود، العناية شرح الهداية، االختيارعليه في  أقفلم 
  . 5/174وبدون تاريخ. العيني، البناية،  ،، دار الفكر، بدون طبعة5/90
هـ في 80األربعة، ولد سنة  األئمةثابت مولى بني تيم اهللا بن ثعلبة، الفقيه المجتهد أحد  هو النعمان بن -2

وقدم بغداد فمات بها في سنة  ،بالكوفة، وكان يبيع الخز ويطلب العلم في صباه، ثم انقطع للتدريس والفقه
محمد عبد القادر ، تحقيق، 7/233. ينظر: ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع، الطبقات الكبرى، ـه150

  .8/36م. الزركلي، األعالم،  1990 -هـ1410لبنان، الطبعة األولى،  -عطا، دار الكتب العلمية، بيروت
  ا.في " ب " و" ط " لفظً -3

  ب من" أ ". /235*نهاية ق
.  هـ671سنة توفي، الملإلمام رضي الدين محمد بن محمد السرخسي ،السرخسيالمحيط هو كتاب  -4

  .2/1620ليفة، كشف الظنون، ينظر: حاجي خ
5- ا.في " أ " منع  
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  اهللا] [الحلف بحقّ
رحمه  -: إذَا قَاَل وحقِّ اللَّه فَلَيس بِحاِلف، وهو قَوُل محمد -رحمه اللَّه  -وقَاَل َأبو حنيفَةَ [

وعنْه رِوايةٌ ُأخْرى َأنَّه  -رحمه اللَّه تَعالَى -وِإحدى الروايتَينِ عن َأبِي يوسفَ  -اللَّه تَعالَى 
 ينًا ِلَأنمي كُونفُ يلالْحقِّ والْح اَللَّهقَاَل و كََأنَّه ارفَص تُهيقح وهالَى وتَع اللَّه فَاتص نقَّ مالْح

  .]ولَهما َأنَّه يراد بِه طَاعةُ اللَّه تَعالَى، إذْ الطَّاعاتُ حقُوقُه فَيكُون حلفًا بِغَيرِ اللَّه ،بِه متَعارفٌ
د بحالف وهو قول محم 1اهللا فليس : إذا قال وحقّ-رحمه اهللا -بو حنيفة(قوله: وقال أ     

 (رواية أخرى أن يكونوعنه أي عن أبي يوسف  3)2وإحدى الروايتين عن أبي يوسف
في أسمائه الحسنى، قال  دّوقد ع ،من صفات اهللا تعالى الحقّ يعني إذا أطلق؛ ألن 4)يميناً
  .]71 اآلية المؤمنون:سورة [ M   ¸  ¶  µ  ´L  :تعالى

(والحلف به  موجودها فكأنه قال: واهللا الحقّ 5أي كونه تعالى ثابت الذات(وهو حقيته)      
: ال يقبل قوله: يعني في 7حتى قال أحمد 6ا، وهذا قول األئمة الثالثةفوجب كونه يمينً متعارف)

إلى ما يستحقه لنفسه  اليمين فانصرف الحقّ عدم اليمين؛ ألنه انصرف بعرف االستعمال إلى
  .من العظمة والكبرياء فصار كقدرة اهللا تعالى

                                                           
  في " أ " وليس. -1
حنيفة  وتلميذه،  يصاحب أب ،هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري الكوفي، البغدادي، أبو يوسف -2

. 1/214: الذهبي، تذكرة الحفاظ، ينظرهـ . 182سنة  توفيوأول من نشر مذهبه، ولد في الكوفة، 
، تحقيق، بشار عواد معروف، دار المغرب 134/ 1بن علي الخطيب، تاريخ بغداد،  البغدادي، أحمد

  م.2002 -هـ1422، الطبعة األولى، لبنان -اإلسالمي، بيروت
. 4/52، االختيارالموصلي،  .4/18، بدائع الصنائع، . الكاساني8/238ينظر: السرخسي، المبسوط،  -3

  .5/175البناية، . العيني، 3/111ن الحقائق، ييالزيلعي، تب
 ينظر: المراجع نفسها.  -4
  في " أ " زيادة كلمة ( هو). -5
، التاج مواقالحالف بالحق المخلوق، أو العبادات. ينظر: ال أرادا إذا ال يكون يمينً ةعند األئمة الثالث -6

. 3/97، . الشيرازي، المهذب7/65. الشافعي، األم، 2/200. الدردير، الشرح الصغير، 4/400واإلكليل، 
. البهوتي، شرح منتهى اإلرادات، 11/186. ابن قدامة، المغني، 6/190الشربيني، مغني المحتاج، 

3/438.  
 .4/378ينظر: ابن قدامة، الكافي،  -7
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وصار ذلك  الطاعات حقوقه) (يراد به طاعة اهللا إذأي حق اهللا  أنه) 1(قوله: ولهما     
امتبادر ا حتى كأنه حقيقة حيث ال يتبادر سواه إذ يعلم أنه ال يخطر من ذكره ا وعرفًشرع

، والمعدود من وثبوت ذاته، والحلف بالطاعات حلف بغيره وغير صفته فال يكون يميناًوجوده 
األسماء الحسنى هو الحق المقرون بالالم، وبهذا الوجه من التقرير اندفع ترجيح بعضهم القول 
بأنه يمين بأنه تقدم أن ما كان من صفات اهللا يعبر به عن غيرها يعتبر فيه العرف، وبه حصل 

  ن علم اهللا وقدرته.الفرق بي
  ا للتعارف فبحق اهللا كذلك للتعارف.كان الحلف بقدرة اهللا يمينً 2وإذا     
     التعارف يعتبر بعد كون الصفة مشتركة في االستعمال بين صفة اهللا تعالى وصفة  فإن

هو من حقوقه فصار نفس  3لفظ حق ال يتبادر منه ما هو صفة اهللا بل ما غيره، وقد بينا أن
  جوده ونحوه كالحقيقة المهجورة.و

 -عليه الصالة والسالم  -وأما االستدالل على أنه يراد به الطاعات بقول السائل للنبي       
إلى آخره كما وقع لبعض  5»اشيًئ 4ما حق اهللا تعالى على العباد؟ فقال: أن ال يشركوا به«

أنه غير وجوده وصفته. صلته بلفظ على العباد يبين المراد بالحقّ الشارحين فليس بشيء؛ ألن  
بخصوصه، فليس الوجه إال ما  ∗والكالم في لفظ حق غير مقرون بما يدل على أحد المعنيين

  .ذكرنا 
  

   

                                                           
. 5/175. العيني، البناية، 4/18أي ألبي حنيفة ومحمد. ينظر رأيهم: الكاساني، بدائع الصنائع، -1

  .4/52الموصلي، االختيار، 
  ي " أ " فإذا.ف -2
  ليست في " أ ". - 3
  في " أ " بي . -4
 -مى اهللا عليه وسلّصلّ -البخاري، صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب ما جاء من دعاء النبيينظر:  -5

يا  :-مى اهللا عليه وسلّصلّ -" قال النبي: . نص الحديث6938 ، رقم الحديث6/2685أمته إلى توحيد اهللا، 
 أتدريا، قال: اهللا ورسوله أعلم، قال: أن يعبدوه وال يشركوا به شيًئ قال:ما حق اهللا على العباد،  أتدريمعاذ 

  أن ال يعذبهم". قال:ما حقهم عليه، قال: اهللا ورسوله أعلم، 
 أ من" أ " . /236نهاية ق ∗
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  ]لف بقوله: والحق[الح
يكُون يمينًا؛ ِلَأن الْحقَّ من َأسماء اللَّه قَالُوا: ولَو قَاَل والْحقِّ يكُون يمينًا، ولَو قَاَل حقا لَا [

دعيقُ الْوقتَح بِه ادري نَكَّرالْمالَى، وتَع[.  
  .2باإلجماع 1أي ا)(قوله: ولو قال والحق يكون يمينً          

بالتعريف يطلق على غيره تعالى كقوله  شارح بأن الحقّ واعترضه كذا ذكره غير واحد،     
سورة [ M  ¸  ¶  µ  ´  ³L ] 32يونس: سورة [ M Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏL  :تعالى
بال خالف، لكن جوابه أنه إن نوى اليمين باسم اهللا تعالى  ] فكيف يكون يمينا76ً اآلية :يونس

  ا وإال فال. انتهى.يكون يمينً
     فيه النية وإن أطلق على غيره،  3له تعالى ال تعتبرا وأنت علمت أنه إذا ثبت كونه اسم

  وإنما ذلك القول المقابل للمختار.
أن يريد به اليمين وأن ال يريد فالحق يتبادر منه ذاته  4وأما على القول المفصل بين     

إن نوى بالحق اليمين كان  5ال بدليل، وبه يندفع قول أبي نصرا اتعالى، فصار غيره مهجور
وإال فال، وال يلزم بطالن قول من حكى اإلجماع من الشارحين؛ ألنه يريد إجماع علمائنا ا يمينً

  فإنه ال عبرة بخالف غير المجتهدين في انعقاد اإلجماع. ،6الثالثة
  

                                                           
  مطموسة في " أ ". -1
، التاج واإلكليل، مواق.  ال3/111ن الحقائق، يي. الزيلعي، تب8/238ينظر: السرخسي، المبسوط،  -2
. الشربيني، 3/97. الشيرازي، المهذب، 7/65. الشافعي، األم، 2/200. الدردير، الشرح الصغير، 4/400

  .3/438. البهوتي، شرح منتهى اإلرادات، 11/186. ابن قدامة، المغني، 6/190مغني المحتاج، 
  في " أ " يعتبر. -3
  في " أ " من .  -4
بن محمد بن محمد أبو نصر المعروف باألقطع، أحد شراح المختصر سكن بغداد، درس الفقه هو أحمد  -5

على مذهب أبى حنيفة، حصلت سرقة واتهم بأنه شارك فيها، فقطعت يده اليسرى لذا سمي األقطع، ونفى 
هـ. 474الصفدي في الوفيات ذلك، وقال: إن يده قطعت في حرب كانت بين المسلمين والتتار، وتوفي سنة 

  .1/213. الزركلي، األعالم، 1/119. القرشي، الجواهر المضية، 8/78ينظر: الصفدي، الوافي بالوفيات، 
. الدردير، الشرح 4/400، التاج واإلكليل، المواقأي المالكية والشافعية والحنابلة، بنظر أقوالهم:  -6

. 6/190شربيني، مغني المحتاج، . ال3/97. الشيرازي، المهذب، 7/65. الشافعي، األم، 2/200الصغير، 
 .3/438. البهوتي، شرح منتهى اإلرادات، 11/186ابن قدامة، المغني، 



48 
 

  [لو قال حقاً علي أن أعطيك كذا ونحوه]
الحق من  ألن؛ 1اأن أعطيك كذا ونحوه ال تكون يمينً ا عليبأن قال حقً ،اولو قال حقً     

فينعقد به اليمين، والمنكر يراد به تحقيق الوعد، وما نقل عن الشيخ إسماعيل  ،أسمائه تعالى
د ؛ ألنه لم يضفه إلى اهللا تعالى فصار كالحق مردو4أنه يمين 3، والحسن بن أبي مطيع2الزاهد

ا هللا تعالىبأن المنكر ليس اسم.  
  [ من قال بحق اهللا]

الناس يحلفون به،  ؛ ألن6: إن قوله بحق اهللا يمين5الضعيفة ما قال البلخي *ومن األقوال      
فكذا بحق  وضعفه لما علمت أنه مثل وحق اهللا باإلضافة وعلمت المغايرة فيه وأنه ليس يميناً

  اهللا.
  
  

  
  

                                                           
، محمود بن أحمد، مازه. ابن 4/18. الكاساني، بدائع الصنائع، 8/238ينظر: السرخسي، المبسوط،  -1

دار الكتب العلمية، ، المحقق، عبد الكريم سامي الجندي، 4/201المحيط البرهاني في الفقه النعماني، 
العيني، البناية، . 4/52، االختيارم. الموصلي،  2004 -هـ 1424لبنان، الطبعة األولى،  -بيروت

5/175.  
هو محمد بن محمد بن إسماعيل الزاهد، أبو نصر الكرابيسي النيسابوري، روى عن: مكي بن عبدان،  -2

بن عبد اهللا الطهماني، تلخيص تاريخ نيسابور،  هـ. ينظر: ابن البيع، محمد369 وابن الشّرقي، توفي سنة
طهران، عربه عن  -المعروف (بالخليفة النيسابوري)، كتابخانة ابن سينا ، تلخيص، أحمد بن محمد110ص

، بهمن كريمي، طهران. الذهبي، محمد بن أحمد، تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم، الفارسية
  م.2004 -هـ1424معروف، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األولى، ، المحقق، بشار عواد 8/313
  على ترجمته. أقفبعد البحث لم  -3
  .4/18ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  -4

  / ب من "ب".115*نهاية ق
بن سعيد، وإبراهيم  قتيبه :أبو علي البلخي محدث بلخ، سمع ،الحافظ العالم ،هو عبد اهللا بن محمد بن علي -5

 سنة توفي، وغيرهم، صنف كتاب العلل، وكتاب التاريخ، يوسف، روى عنه: ابن قانع، والجعاببن ي
  .2/188هـ. ينظر: الذهبي، تذكرة الحفاظ، 295

  . 5/495ابن عابدين، حاشية ابن عابدين،  .5/176. العيني، البناية، 4/52، االختيارينظر: الموصلي،  -6
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  .]األلفاظ المستعملة في القسم[ 
]بِاَللَّه دَأشْه َأو دَأشْه َأو فُ بِاَللَّهلَأح فُ َأولَأح َأو بِاَللَّه مُأقْس َأو مقَاَل ُأقْس لَواِلفٌ)؛  (وح وفَه

لاستقْباِل بِقَرِينَة ِلَأن هذه الَْألْفَاظَ مستَعملَةٌ في الْحلف وهذه الصيغَةُ ِللْحاِل حقيقَةً وتُستَعمُل ِل
ثُم قَاَل  ﴾اللَّه قَالُوا نَشْهد ِإنَّك لَرسوُل﴿فَجعَل حاِلفًا في الْحاِل، والشَّهادةُ يمين، قَاَل اللَّه تَعالَى 

والْحلفُ بِاَللَّه هو الْمعهود الْمشْروع وبِغَيرِه محظُور فَصرِفَ إلَيه.  ﴾اتَّخَذُوا َأيمانَهم جنَّةً﴿
رِ اللَّهينِ بِغَيمالْيو ةداِل الْعمتا ِلاحنْهم ديَل لَا بقو .ةإلَى النِّي تَاجحيَل لَا يذَا قِلهو[.  

القسم فإما بلفظ الماضي أو المضارع  1بفعلإذا حلف  )رهى آخ(قوله: ولو قال أقسم إل     
ا باالسم مثل ا موصولًبصفته أو ال، فإذا كان ماضي 2أو وكل منهما إما موصول باسم اهللا تعالى

، 4ألفعلن فهو يمين بال خالف 3]وكذا عزمت باهللا[حلفت باهللا أو أقسمت أو شهدت باهللا ألفعلن 
5باهللا أو أعزم باهللا إلخ فكذلك عندناا مثل أقسم وإذا كان مضارع.  

  ا.ا إال بالنية الحتمال أن يريد به المستقبل وعدال يكون يمينً -رحمه اهللا-6افعيوعند الشّ     
ووجه قولنا أن هذه الصيغة حقيقة في الحال ومجاز في االستقبال على ما تقدم في العتق       

  السين ونحوه فوجب صرفه إلى حقيقته.للمصنف، ولهذا ال ينصرف إليه إال بقرينة 
ففيه نظر؛ ألن ذلك بداللة  ∗وأما االستشهاد بأن في العرف كذلك كقولهم أشهد أن ال إله إال اهللا

الحال للعلم بأن ليس المراد الوعد بالشهادة، وكذا قول الشاهد أشهد بذلك عند القاضي ليس فيه 
هي للمستقبل، ويستعمل للحال بقرينة حالية  فجاز أن يقال دليل على أنه في نفسه كذلك عرفاً

  مقالية كالتقييد بلفظ اآلن ونحوه.أو 
  
  

                                                           
  في " أ " و " ب" بلفظ. -1
  و.في " ب"  -2
  ما بين معكوفين ليس في " ب ". -3
، الحطاب.  5/176. العيني، البناية، 3/5، االختيار. الموصلي، 3/10الكاساني، بدائع الصنائع،  ينظر: -4

. ابن قدامة، 2/174. ابن رشد، بداية المجتهد، 2/201. الدردير، الشرح الصغير، 4/399مواهب الجليل، 
 .11/8. المرداوي، اإلنصاف، 3/439تهى اإلرادات، . البهوتي، شرح من11/203المغني، 

  . 5/176. العيني، البناية، 3/5، االختيار. الموصلي، 3/10ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،   -5
 .3/99. الشيرازي، المهذب، 65-7/64ينظر: الشافعي، األم،  -6
  / ب من" أ ".236نهاية ق  ∗
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  أو أشهد أو أعزم دون ذكر اسم اهللا] قسمأمن قال [
     1]أو أعزم[أو أقسم أو أشهد  وإن ذكره من غير ذكر اسمه تعالى فيها مثل أحلف ألفعلن 

  .5]4روايةعن أحمدوهو [هو يمين نوى أو لم ينو،  3فعندنا 2أو حلفت
  . 7وإال ال : إن نوى يكون يمينا6ًوقال زفر     
  . 11أحمد 10عن 9: ليس بيمين نوى أو لم ينو، وهو رواية أخرى8وقال الشافعي     
  .14]13]وإن أطلق فال[ا، : إذا نوى في قوله أقسم باهللا إلخ يكون يمين12ًوقال مالك[     

يحتمل العدة  15ا، وكذاأو بغيره فال يكون يمينًوجه قولهم أن أقسم يحتمل أن يكون باهللا 
  ا وإال فال. ا كذا قيل، وإنما يشهد لقول القائل إن نوى كان يمينًواإلنشاء للحال فال يتعين يمينً

                                                           
  ليست في " أ ". -1
  أحلف. في "ب " -2
  .  5/176. العيني، البناية، 3/5. الموصلي، االختيار ،3/10، بدائع الصنائع،ينظر: الكاساني -3
، اإلنصاف. المرداوي، 3/439،اإلرادات. البهوتي، شرح منتهى 11/203ينظر: ابن قدامة، المغني، -4

11/8. 
  ما بين معكوفين ليس في " أ ". -5
6- هـ، هو 110لد سنة أبو الهذيل، العالمة الفقيه، المجتهد، و فر بن الهذيل بن قيس بن سلم العنبريهو ز

حنيفة، كان ثقة في الحديث، حدث عن: األعمش، وأبي حنيفة، حدث عنه: حسان بن إبراهيم  يأكبر تالميذ أب
. القرشي، الجواهر 39-8/38، النبالء أعالم هـ. ينظر: الذهبي، سير158 الكرماني، توفي في البصرة سنة

   .244-1/24المضية، 
7- 4/53، االختيار. الموصلي، 3/10ا. ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ال يكون يمينً :فر هوقول ز  .

 .5/167العيني، البناية، 
 .3/99. الشيرازي، المهذب، 7/64ينظر: الشافعي، األم،   -8
  ليست في "ب". -9

  ليست في " أ ". -10
. 11/204ا ولو نوى. ينظر: ابن قدامة، المغني، في لفظ (أعزم) ال يكون يمينً :الرواية عن أحمد هي -11

 .11/9المرداوي، اإلنصاف، 
. هذا قول مالك، إال في 2/174. ابن رشد، بداية المجتهد، 4/399، مواهب الجليل، الحطابينظر:  -12

  . 2/204ا ولو نواه. ينظر: الدردير، الشرح الصغير، قوله (أعزم) فأنه ال يكون يمينً
  ". ما بين معكوفين ليس في " أ -13
أ " و"ط" على  "ب" على قول الشافعي، وتأتي بعد قول زفر، ومتأخرة في " متقدم فيما بين معكوفين  -14

  قول الشافعي. 
  في " أ " وكلما. -15



51 
 

الحلف باهللا  فانصرف إليه، ومن أن ،وجوابه ما ذكره المصنف من أنه حقيقة في الحال      
إليه: أي إلى الحلف باهللا ولهذا قيل ال يحتاج  1هو المعهود المشروع وبغيره محظور فصرف

إلى النية، وقيل ال بد من النية الحتمال العدة: أي الحتمال استعماله في المستقبل والحتمال 
  ا في المذهب.فقد حكى المصنف وغيره هذا الخالف صريح ،اليمين بغير اهللا تعالى

     ومنهم من نوى أو لم  3]عند علمائنا الثالثة[ ايكون يمينً 2ح بأنه إذا لم يذكرالمقسم بهصر
  ا.ينو: يعني إذا نوى اليمين أو لم ينو شيًئ

فيما بينه وبين اهللا تعالى إال أن يكون  أنه ال يكون يميناً فال شك ،أما إذا نوى غيره       
  ا فإن اليمين على نية المستحلف ال الحالف حينئذ.شرع 4ا لمن يستحق اليمين عليهحالفً

أن  5وقد وقع في هذه المسألة خبط في موضعين أشدهما في الحكم، وهو توهم صاحب النهاية
وال حنث إذ  ،للكفارة من غير ذكر محلوف عليه 6مجرد قول القائل: أقسم أو أحلف موجب

وعند فواته [، 8]ا للبرموجب[شيء أو تركه  7علا على فأورد السؤال القائل: اليمين ما كان حاملً
ا للكفارة على وجه الخالفة.موجب  

  

                                                           
  في " أ " فانصرف. -1
  .)يذكر(عد كلمة متقدمة في "ب" و"ط" وتأتي ب -2
  مكرر في " أ ". ورأي العلماء في هذه المسألة غير هذا.ما بين معكوفين  -3

. ابن رشد، بداية 4/399، مواهب الجليل، الحطابنوى بها اليمين. ينظر:  إنفعند المالكية: هي يمين 
  . 2/174المجتهد، 

 .7/64ينوي. ينظر: الشافعي ، األم،  لمأما عند الشافعية: ليست يمين نوى بها أم 
نه يمين نوى أم لم ينوي. والقول الثاني: إ: األولعند الحنابلة فاختلفوا في هذه المسألة على قولين: القول  أما

. البهوتي، شرح منتهى اإلرادات، 11/203نه ليس بيمين نوى أم لم ينوي. ينظر: ابن قدامة، المغني، إ
  .11/8، . المرداوي، اإلنصاف3/439
  ليست في " أ ". -4
 سنة توفيهو كتاب النهاية شرح الهداية، لإلمام حسام الدين بن علي، المعروف بالصنغاقي الحنفي، الم -5

  .2/1989، كشف الظنون، خليفةهــ. ينظر: حاجي 710
  في " أ " و"ب" موجباً. -6
  ليست في " أ " و"ب ". -7
  ما بين معكوفين ليس في " أ " و"ب ". -8
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على فعل شيء أو  ا من البر بمجرده؛ ألنه لم يعقد يميناًا شيًئهنا ليس موجب1فقوله أقسم ها     
ا لستر ذنب هتك حرمة االسم، وليس في أقسم مجرد ا؛ وألن الكفارةفكيف يكون يمينً 2]تركه

  هتك، فكيف يوجب الكفارة. 
     حق بقوله عللأقسم ُأ 3أجاب بأن قوله ثميمين ي، ذكره في  ارةكفّموجب للذلك  فإن

  .يمين اهللا فهو يمين 5يمين أو وغيرها فقال: لو قال علي 4الذخيرة
ا؛ ألن يمين ال كفارة لها تجب الكفارة وإن نفى الكفارة صريح المنتقى: لو قال علي *وفي     

ارة لها: ثم قال: وإنما كان كذلك؛ ال يفيد قوله: ال كفّ 6]للكفارة موجباً[يمين لما كان  قوله علي
ألن كلمة علي ا عن موجب اليمين وموجبها البر إن لإليجاب، فلما كان كذلك كان هذا إقرار

 ؛ ألنه لم يعقد يمينه على شيء فكان إقرارا8ًتحقيق البر هاهنا 7ارة، ولم يمكنأمكن وإال فالكفّ
ارة، وكذا ارة على وجه الخالفة، وباإلقرار يجب الحد فكذا الكفّالموجب اآلخر وهو الكفّ 9عن

ارة يمين على ما يجيء بعد هذا.نذر فيه كفّ في قوله علي  
     فلما كان كذلك في قوله علي قران النية بالقسم  10نذر كان في قوله أقسم عند يمين وعلي

  .11]استعمال الفقهاء[كذا؛ ألن أصله الحال في 
  

                                                           
  و"ب". ليست في " أ " -1
  ما  بين معكوفين ليس في " أ " . -2
  ليست في " أ " و"ب". -3
محمد بن عبد العزيز بن  ،يسمى بالذخيرة البرهانية، لإلمام برهان الدين ، أو ماالفتاوىهو كتاب ذخيرة  -4

، كشف خليفةي في كتابه المحيط البرهاني. ينظر: حاج اختصرههـ، ثم 616 سنة توفي، المالبخاري مازه
  2/1619الظنون، 

  في " أ " و. -5
  " . أ أ من " / 237 * نهاية ق

  .)موجب الكفارة ، وفي " أ " جملة(في " أ "ما بين معكوفين ليس  -6
  في " أ " يكن. -7
  هنا. في " أ " -8
  في " أ " على. -9

  في " أ " عند. -10
  ما بين معكوفين ليس في " أ ". -11
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ارة لم يحتج ثم قال: وحاصل ذلك أن قوله أقسم لما كان عبارة عن اإلقرار بوجوب الكفّ     
وقد شنع على هذا بأن اليمين بذكر  ،إلى وجوب البر ابتداء وال إلى تصور هتك حرمة االسم

إذا وجد ذكر  ∗يمين موجب للكفارة معناه علي :المقسم عليه، وما ذكر في الذخيرة من أن قوله
المقسم عليه ونقضت اليمين، وال شك في ذلك، وإنما ترك ذلك للعلم به، فإن المقصود الذي 

القائل واهللا أو ال، فإما أن  يمين هل يجري مجرى قول علي: أن قوله 1يحتمل أن يخفى هو
أال [إلى التنصيص عليه،  3فيحتاج ،خفاء فيه 2وال، ارة فالبمجرد ذكر ذلك يحتمل أن تجب الكفّ

حلف باهللا أو باسم من أسمائه أو قال واهللا أو باهللا أو  6وإن 5إلى قول محمد في األصل 4]ترى
يهودي أو نصراني أو بريء من اإلسالم أو قال أشهد أو أشهد  7عهد اهللا أو ذمته أو هو علي

نذر اهللا أو أعزم أو أعزم  8]نذر أو[باهللا أو أحلف أو أحلف باهللا أو أقسم أو أقسم باهللا أو علي
وإذا حلف ، : فهذه كلها أيمان10]ثم قال[أفاد عين ذلك،  9]أو ما[يمين أو يمين اهللا  باهللا أو علي
  ارة.ليفعلن كذا وكذا فحنث وجبت عليه الكفّ 11بشيء منهما

وقد ذكر منها هو يهودي أو نصراني، وأن يقول واهللا وباهللا وتاهللا وحكم على كل منها أنه      
صرح  13ارة، بل، ولم يلزم من ذلك أن بمجرد قوله واهللا أو قوله هو يهودي تلزمه الكف12ّيمين

  .كما سمعتارة باشتراط الحنث في كل منها للزوم الكفّ

                                                           
  "ب"./ أ من 116 نهاية ق ∗
  ليست في " أ ".  -1
  ليست في " ب" و"ط". -2
  في "ب" ليحتاج. -3
  ما بين معكوفين ليس في " أ ". -4
 .3/175الشيباني، األصل، ينظر:  -5
  في " أ " فأن. -6
  أ " و"ب". ليست في " -7
  ما بين معكوفين ليس في " أ ". -8
  ما بين معكوفين ليس في " أ " و"ب ". -9

  ليس في " أ " و"ب ". ما بين معكوفين -10
  في " أ " منهما. -11
  في "ط" كاليمن. -12
  في "ب" ثم. -13
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من  ارة، وألنوإذا حلف بشيء منها ليفعلن كذا وكذا فحنث وجبت عليه الكفّ :قوله      
ارة إال إن كان في القضاء؛ ألنه يؤاخذ ارة ال يوجب الكفّد اإلقرار بوجوب الكفّالظاهر أن مجر

بل لو أقر به كان سبيله أن يفتيه  ∗بإقراره، وليس الكالم في أن يقول: أقسمت عند القاضي
ارة، وإنما الكالم في الحنث في اليمين وهو اإلنشاء، والحق أن ا فعليك الكفّبقوله إن كنت صادقً

ارة بناء على أنه التزم يمين إذا لم يزد عليه على وجه اإلنشاء ال اإلخبار يوجب الكفّ قوله علي
فإنه مثله من صيغ  ،نذر إذا لم يزد عليه قوله عليارة بهذه العبارة ابتداء كما يأتي في الكفّ

كذلك لغا، بخالف أحلف وأشهد ونحوهما ليست من صيغ النذر فال يثبت  1النذر، ولو لم يكن
  به االلتزام ابتداء.

     والموضع اآلخر استدالل صاحب النهاية وغيره على أن د قوله أحلف أو أقسم يمين مجر
+  ,   M :] وقوله تعالى96 اآلية :التوبةسورة M  Z  Y  X [\  L ]  :بقوله تعالى

 .  -L ] وال يخفى على أحد أن قوله أقسموا إخبار عن وجود 17 اآلية :القلمسورة [
  .2قسم منهم، وهو ال يستلزم أن ذلك القسم كان قولهم نقسم لنصرمنها

مصبحين لصح أن يقال في اإلخبار عنهم أقسموا  3فإنهم لو قالوا واهللا لنصرمنها     
] ال يلزم كون 96 اآلية :التوبةسورة M[   Z  Y  X\  L ]  ليصرمنها، ومثله في

  .الحلف بال ذكر اسم اهللا تعالى 4ا عن لفظا فضلًحلفهم كان بلفظ الحلف أصلً

ى اهللا عليه صلّ -رسول اهللاها على رؤيا فقص الذي رأى«وإنما استدل على ذلك بحديث     
ائذن لي فألعبرها فأذن له فعبرها، ثم قال: أصبت يا رسول اهللا، فقال  :5، فقال أبو بكرموسلّ

                                                           
 ب من" أ " /237 نهاية ق ∗
  في "ب " تكن. -1
  في " أ " ليصرمنها. -2
  في " أ " ليصرمنها. -3
  ليست في " أ ". -4
عثمان بن عامر بن كعب التيمي القرشي، أبو بكر، أول الخلفاء الراشدين،  ،هو عبد اهللا بن أبي قُحافَة -5

الرسول في قصة  لتصديقهق هـ ، لقب بالصديق؛  51 وأول من آمن بالرسول من الرجال، ولد بمكة سنة
  .4/102. الزركلي، األعالم، 1/9هـ . ينظر: الذهبي، تذكرة الحفاظ، 13 سنة توفياإلسراء والمعراج، 
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وهو  2هكذا رواه أحمد» ال تقسم :1أصبت وأخطأت، فقال أقسمت يا رسول اهللا لتخبرني، قال
  بلفظ آخر. 3في الصحيحين

  [الحلف بغير العربية]
خورم بخداي يكُون يمينًا) ؛ ِلَأنَّه ِللْحاِل. ولَو قَاَل سوكند  بِالْفَارِسية سوكند مي(ولَو قَاَل [

خورم قيَل لَا يكُون يمينًا ولَو قَاَل بِالْفَارِسية سوكند خورم بِطَلَاق زنم لَا يكُون يمينًا؛ ِلعدمِ 
فارالتَّع[.  
؛ ألنه للحال؛ ألن معناه  ا)يكون يمينً 4يسوكَنْدمي خُورم بخُد(قوله: ولو قال بالفارسية       

؛ ألنه مستقبل، ولو قال سوكند خورم قيل ال يكون يميناً 5أحلف اآلن باهللا، ولو قال سوكند

                                                           
  أ "و"ب" قال.  في " -1
  . 2113 ، رقم الحديث4/21ينظر: أحمد، مسند أحمد،  -2
البخاري، صحيح البخاري، كتاب التعبير، باب من لم ير الرؤيا ألول عابر إذا لم يصب، ينظر:  -3
، رقم 4/1777. مسلم، صحيح مسلم، كتاب الرؤيا، باب في تأويل الرؤيا، 6639 ، رقم الحديث6/2582

  .2269 الحديث
إني رأيت الليلة في المنام ظلة  :فقال -مسلّو ى اهللا عليهصلّ -لرواية في البخاري": أن رجال أتى رسول اهللا 

فالمستكثر والمستقل وإذا سبب واصل من األرض إلى  ،فأرى الناس يتكففون منها ،السمن والعسل تنطف
ا به ثم أخذ به رجل رجل آخر فعلً ثم أخذ به ،ثم أخذ به رجل آخر فعالً به ،السماء فأراك أخذت به فعلوت

صلى اهللا  -فقال النبي ،يا رسول اهللا بأبي أنت واهللا لتدعني فأعبرها :ثم وصل ، فقال أبو بكر ،آخر فانقطع
حالوته تنطف  ؛وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن ،، قال أما الظلة فاإلسالم" أعبرها " :-عليه وسلم

وأما السبب الواصل من السماء إلى األرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به  ،فالمستكثر من القرآن والمستقل
ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع  ،ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به ،فيعليك اهللا ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به

صلى اهللا عليه و  -أبي أنت أصبت أم أخطأت ؟ قال النبيفأخبرني يا رسول اهللا ب، ثم يوصل له فيعلو به ،به
  ( ال تقسم)". :فو اهللا لتحدثني بالذي أخطأت قال :، قال"اوأخطأت بعض ،اأصبت بعض " :-سلم

4- مخُور يكَنْدموس خُدكَنْد: بفتح السين وسكون الواو وفتح  يبوكلمة فارسية: معناها بالعربي الحلف باهللا، س
الكاف الصماء وسكون النون وبالدال المهملة، معناه اليمين، ومي خُورم: بكسر الميم وسكون الياء وضم الخاء 

ء الموحدة، وضم  الخاء المعجمية، المعجمية وفتح الراء المهملة وسكون الميم، معناه أحلف، وبخُد: بفتح البا
 .5/178وفتح الدال المهملة المقصورة، معناه باهللا. ينظر: العيني، البناية، 

ال يكون يميناً؛ ألنه بغير لفظ(مي) قيل لفظ، خورم، يكون لالستقبال، فال يكون يمينًا. ينظر:  خُورم سوكَنْد -5
  .179-5/178المرجع نفسه،
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ا لعدم التعارف في الطالق : يعني أحلف بطالق زوجتي ال يكون يمين1ًخورم بطالق زنم
  2كذلك.

  يم اهللا]ا[ الحلف بلفظ عمر اهللا و 
يم اللَّه معنَاه َأيمن اللَّه وهو ار اللَّه بقَاء اللَّه، ويم اللَّه) ِلَأن عماا قَولُه لَعمر اللَّه وقَاَل: (وكَذَ[

  ]كَالْواوِ، والْحلفُ بِاللَّفْظَينِ متَعارفٌ.جمع يمينٍ، وقيَل معنَاه واَللَّه وَأيم صلَةٌ 
ا كما هو حالف في أقسم باهللا يعني يكون حالف5ً)اللَّه 4يمااللَّه و 3لَعمر(قوله: وكذا قوله:     

وأخواته؛ ألن عاهللا بقاؤه، وفيه ضم العين وفتحها إال أنه ال يستعمل المضموم في القسم  مر
بينه وبين عمر،  6فإنها ألحقت للفرق ،وال يلحق المفتوحة الواو في الخط، بخالف عمرو العلم

والبقاء من صفة الذات على ما مر من قاعدته وهو أن يوصف به ال بضده، فكأنه قال: وبقاء 
  .7يائهاهللا كقدرة اهللا وكبر

 8وإذا أدخل عليه الالم رفع على االبتداء وحذف الخبر: أي لعمر اهللا قسمي، وإن لم تدخله     
في  9فتقول عمر اهللا ما فعلت ويكون على حذف حرف القسم كما ،الالم نصب نصب المصادر

  اهللا ألفعلن.

                                                           
ي والنون وسكون الميم، معناه أحلف بطالق امرأتي ال أفعل كذا ال يكون يمينًا؛ ألنه ليس زنَم: بفتح الزا -1

امرأتي، و(إن) اسم المرأة، وزيد فيه الميم الساكنة ليدل على معنى امرأتي،  -زنم -بمتعارف عندهم، ومعنى
 .5/179،  العيني، البنايةينظر:  والميم بمعنى ياء المتكلم.

. 1/409. النفراوي، الفواكه الدواني، 5/178. العيني، البناية، 3/110تبيين الحقائق، ينظر: الزيلعي،  -2
  للحنابلة في هذه المسألة رأي. أجد. لم 6/399 ،الشربيني، مغني المحتاج

  في "ب" لعمرو. -3
  في " أ " لم لم. -4
. الزيلعي، تبيين الحقائق، 4/52االختيار، . الموصلي، 236-8/235ينظر: السرخسي، المبسوط،  -5
. الدردير، الشرح 489-5/488. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 5/189. العيني، البناية، 3/110

. الشيرازي، المهذب، 4/399، مواهب الجليل، الحطاب. 4/499، التاج واإلكليل، المواق. 2/199الصغير، 
. عند الشافعية هي 274-15/273الكبير، حاوي ال. الماوردي، 6/194. الشربيني، مغني المحتاج، 3/98

 .3/438. البهوتي، شرح منتهى اإلرادات، 189-11/187ا.  ابن قدامة، المغني، راد بهم يمينًأيمين إن 
  في "ب" لتفرق. -6
  ليست في " أ ". -7
  في " أ " يدخله. -8
  ليست في " ب" . -9
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     وأما قولهم: عا؛ فمعناه بإقرارك له بالبقاء، وينبغي أن ال ينعقد يمينً ∗ك اهللا ما فعلتمر
  فعل المخاطب وهو إقراره واعتقاده.ألنه حلف ب

  ]يم اللَّها[ معنى 
فخفف بالحذف  2فمعناه أيمن اهللا وهو جمع يمين على قول األكثر يم اللَّها 1معنىوأما      

  واحدة. ااهللا ألفعلن كذا فيكون ميم ا فقيل: ميم اهللا ثم خفف أيضاحتى صار 
ا؛ ألن الجمع ال يبقى على حرف واحد، ويقال من اهللا أن يكون جمع 3وبهذا نفى سيبويه     

ا وصلت في الوصل تخفيفً 4بضم الميم والنون وفتحهما وكسرهما وهمزة أيمن بالقطع، وإنما
كهمزة ابن  ليمكن بها النطقهمزة وصل اجتلبت لكثرة االستعمال، ومذهب سيبويه أنها 

ا؛ ألن الحلف بهما متعارف، قال وامرئ من األسماء الساكنة األوائل، وإنما كان كل منهما يمينً
 -م ى اهللا عليه وسلّصلّ -قال] و72 اآلية: الحجرسورة [  M  ,   +  *  )  (L :تعالى

إن كنتم تطعنون في «حين طعن بعض الناس في إمارته  5في حديث إمارة أسامة بن زيد

                                                           
 / أ من " أ ".238نهاية ق ∗
  ليست في "ط" و"ب ". -1
. ابن عابدين، 5/179 . العيني، البناية،4/17 . ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،الكوفةهذا مذهب أهل  -2

 .5/489حاشية ابن عابدين، 
 عمرو بن عثمان بن قنبر، أبو بشر، الملقب سيبويه: إمام النحاة، وأول من بسط علم النحو، ولد سنةهو  -3

فاح)، تعلم على الخليل بن أحمد، وصنف  كتاب سيبويه في هـ، (سيبويه بالفارسية تعني رائحة الت148
هــ. ينظر: التنوخي، المفضل بن محمد بن مسعر، تاريخ العلماء النحويين من 180 سنة توفيالنحو، 

، تحقيق، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر، 93، 90البصريين والكوفيين وغيرهم، ص
سيبويه، عمرو . ينظر رأيه: 5/81م. الزركلي، األعالم، 1992 -هـ1412 ،الثانيةالقاهرة، الطبعة  -مصر

، مكتبة الخانجي، القاهرة، عبد السالم محمد هارون ، المحقق،325 -3/324 بن عثمان بن قنبر، الكتاب،
  م 1988 -هـ  1408الثالثة،  الطبعة

  .فإنمافي " أ "  -4
، ونشأ على اإلسالم، ـق ه7 هو أسامة بن زيد بن حارثة، من كنانة عوف، أبو محمد، ولد بمكة سنة -5

إلى المدينة،  -مصلّى اهللا عليه وسلّ -ا، وهاجر مع النبيا جميحبه حب -صلّى اهللا عليه وسلم -وكان رسول اهللا
ا، حديثً 128روى عنه: أبو عثمان النهدي، وعبد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة، وغيرهما، له في كتب الحديث 

  . 1/291. الزركلي، األعالم، 1/194هـ. ينظر: ابن األثير، أسد الغابة، 54 سنة توفي
ن كتاب الوحي، روى عنه من وأبوه هو الصحابي زيد بن ثابت بن الضحاك بن النجار األنصاري النجاري، م

هـ. ينظر: 15الصحابة: ابن عمر، وأنس، ومن التابعين: سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، توفي سنة 
 .2/346.  ابن األثير، أسد الغابة، 540، 538 -2/537، االستيعاب في معرفة األصحاب، ابن عبد البر
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الحديث » 2ا لإلمارةإن كان لخليقً َأيم اللَّهوأبيه من قبل،  *1إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة
  .3في البخاري

  [الحلف بعهد اهللا وميثاقه]
] دهالْع ِلَأن (يثَاقُهمو اللَّه دهعو لُهكَذَا قَوو)  {اللَّه دهفُوا بِعَأوو} الَىتَع قَاَل اللَّه .ينمي

نةٌ عاربيثَاقُ عالْمو دهالْع.[  
 7، وكذا عند مالك6إذا أطلق عندنا 5ميني اهللا وميثاقه) 4(قوله: وكذا قوله وعهد      
فال  ،يحتمل العبادات ا إال بالنية؛ ألن العهد والميثاقال يكون يمينً 9، وعند الشافعي8وأحمد

سورة [ M     d  c  b  a  `  _  ^  ]L وقوله تعالى  ،ا بغير النيةيكون يمينً
] ال يفيد أن العهد يمين لجواز كونهما شيئين: األمر باإليفاء بالعهد، والنهي 91 اآلية :النحل

ال يتم، وهذا؛  على أنها يمين 10عن نقض األيمان المؤكدة بأي معنى فرض النقض فاستداللهم
ارة بإخالف ما عقد عليه إال لو ثبت في مكان إيجاب الوفاء بالعهد ال يستلزم إيجاب الكفّ ألن

  آخر في الشرع أنه كذلك.

                                                           
  / ب من "ب".116ق  . * نهايةإمرة في "ب " -1
  مطموسة في " أ ". -2
م، باب مناقب زيد بن حارثة ى اهللا عليه وسلّصلّ -ينظر: البخاري، صحيح البخاري، كتاب أصحاب النبي -3

. مسلم، صحيح مسلم، كتاب الفضائل، 3730 ، رقم الحديث5/23، -صلى اهللا عليه وسلم -مولى رسول اهللا
  .إمرةفي مسلم هي  إمارة. لفظ 2426 لحديث، رقم ا4/1884باب فضائل زيد بن حارثة، وأسامة بن زيد، 

  في "ب " عهد. -4
  يعني. في "ط" -5
. 3/111. الزيلعي، تبيين الحقائق، 4/52، االختيار. الموصلي، 4/20ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  -6

 5/489. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 5/480العيني، البناية، 
  .1/401، مواهب الجليل، الحطاب. 2/201ينظر: الدردير، الشرح الصغير،  -7
.  البهوتي، شرح منتهى 11/172. ابن قدامة، الشرح الكبير، 11/196ينظر: ابن قدامة، المغني،  -8

 . 3/438اإلرادات، 
.  6/194. الشربيني، مغني المحتاج، 3/97. الشيرازي، المهذب، 7/65ينظر: الشافعي، األم،  -9

  .15/279الكبير، الحاوي الماوردي، 
  في " أ " استداللكم. -10
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أو ما هو في  ،قلنا: إن أهل التفسير لما جعلوا المراد باأليمان هي العهود المتقدم ذكرها     
ا بصفة اهللا تعالى كما حكم بأن ا، وإن لم يكن حلفًضمنها وجب الحكم باعتبار الشرع إياها يمينً

ا غلب االستعمال لهما في معنى اليمين فيصرفان إليه ا وإن لم يكن فيه ذلك، وأيضأشهد يمينً
  فال يصرفهما عنه إال نية عدمه.

ا وال غيره فهو يمين، وإن قصد غير اليمين : إذا نوى اليمين أو لم ينو يمينًفالحاالت ثالث     
يس بيمين فيما بينه وبين اهللا تعالى، وكذا الذمة واألمانة كأن يقول: وذمة اهللا أو وأمانة اهللا فل

  ألفعلن. 
إذا  :ا يقولكان إذا بعث جيشً« -مى اهللا عليه وسلّصلّ -بأنه ايمينً ∗على كونها واستدّل     

 2»فال تعطوهممة رسوله أو مدينة فأرادوكم على أن تعطوهم ذمة اهللا وذ 1حاصرتم أهل حصن
  ا يمين.فدل على أنه

 يى الذمولهذا يسم، والميثاق بمعنى العهد وكذا الذمةوال يخفى أنه ال يستلزم ذلك،      
ا، واألمانة على هذا الخالف.معاهد  
  رت بالعبادات.بالنية؛ ألنها فس 6هو يمين، وعند الشافعي 5وأحمد 4ومالك 3فعندنا     
إذا ذكرت بعد حرف القسم فوجب عدم توقفها على النية  7بها ليمينقلنا: غلب إرادة ا     

  للعادة الغالبة.
  

                                                           
 / ب من " أ ".238 ق نهاية ∗
  في " أ "مصراً. -1
، رقم 3/1357ينظر: مسلم، صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب تأمير اإلمام األمراء على البعوث،  -2

  . 1731 الحديث
. 3/111. الزيلعي، تبيين الحقائق، 4/52، االختيار. الموصلي، 4/20ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  -3

 .5/489. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 5/480العيني، البناية، 
  . 2/201.الدردير، الشرح الصغير، 4/401، مواهب الجليل، الحطابينظر:  -4
.  البهوتي، شرح منتهى 11/172. ابن قدامة، الشرح الكبير، 11/196ينظر: ابن قدامة، المغني،  -5

 . 3/438اإلرادات، 
  .15/279الكبير، الحاوي .  الماوردي، 7/65ينظر: الشافعي، األم،  -6
  ليست في " أ ". -7
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من حلف « -صلى اهللا عليه وسلم  -عنه  1واعلم أن في سنن أبي داود من حديث بريدة     
  ا.فقد يقال إنه يقتضي عدم كونه يمينً 2»باألمانة فليس منا

ارة عند الحنث، يستلزم ذلك أنه ال يقتضي الكفّوالوجه أنه إنما يقتضي منع الحلف به، وال 
  واهللا أعلم.

ولو  5وأحمد 4ومالك 3وال نية له فهو يمين عندنا ،عهد اهللا وأمانته وميثاقه علي :ولو قال     
  ارة واحدة.حنث لزمته كفّ

ارة؛ ألن كل لفظ يمين بنفسه، وهو قياس مذهبنا يجب عليه بكل لفظ كفّ 6وحكي عن مالك    
  8عن أبي حنيفة. 7كرر الواو، كما لو قال واهللا والرحمن والرحيم إال في رواية الحسن إذا

وإال يكون الجمع بين األلفاظ للتوكيد  ،ا تعددت األيمانإذا قصد بكل لفظ يمينً 9وعند الشافعي
  ارة واحدة.كفّ 10فتجب

  

                                                           
بن الحصيب بن عبد اهللا بن الحارث األسلمي، أسلم قبل بدر، ولم يشهدها، وشهد خيبر  بريدههو الصحابي  -1

هـ. 63 سنة توفيا، حديثً 167على صدقات قومه، له  -صلّى اهللا عليه وسلّم -تح مكة، واستعمله النبيوف
  .2/50. الزركلي، األعالم، 1/185، االستيعاب في معرفة األصحاب، ابن عبد البرينظر: 

، رقم 3/223والنذور، باب كراهية الحلف باألمانة،  األيمانكتاب  داود، أبيداود، سنن  ينظر: أبو -2
، رقم 10/53. البيهقي، السنن الكبرى، كتاب األيمان، باب من حلف بغير اهللا ثم حنث، 3253 الحديث
  .94 ، رقم الحديث1/196 صحيح، في سلسلة األحاديث الصحيحة،حديث : األلباني. قال 19836 الحديث

 .5/487عابدين،  ينظر: ابن عابدين، حاشية ابن -3
، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، ، محمد بن أحمدابن رشد ينظر: -4
 -هـ  1408لبنان، الطبعة الثانية،  -، دار الغرب اإلسالمي، بيروتوآخرين، حققه، محمد حجي، 3/179

  .م 1988
  .11/165الشرح الكبير، . ابن قدامة، 11/198ينظر: ابن قدامة، المغني،  -5
، البيان ابن رشد. 2/925، 1/58. النفراوي، الفواكه الدواني، 1/579، المدونةينظر: مالك،  -6

  .3/179والتحصيل، 
هو الفقيه والقاضي الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي، نسبته إلى بيع اللؤلؤ، من أصحاب أبي حنيفة، أخذ  -7

هـ. 204  سنة توفيعنه وسمع منه، من كتبه: الخراج و الفرائض، وعلماء الحديث يطعنون في روايته، 
 .2/191. الزركلي، األعالم، 3/15حاتم، الجرح والتعديل،  أبيينظر: ابن 

  .5/487ينظر: ابن عابدين، حاشية ابن عابدين،  -8
 .6/194ينظر: الشربيني، مغني المحتاج،  -9

  في " أ " فيجب. -10
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  .1قلنا: الواو للعطف وهو موجب للمغايرة    
  يسميه][حكم من نذر نذراً لم 

] ِلهِلقَو (اللَّه نَذْر َأو نَذْر لَيكَذَا إذَا قَاَل عو)-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- » لَما ونَذْر نَذَر نم
  ]»يسم فَعلَيه كَفَّارةُ يمينٍ

     قوله: وكذا إذا قال علي) ذكر المحلوف  ا إذايعني يكون يمينً 2نذر اهللا) نذر أو علي
بما حلف عليه لزمته  كذا حتى إذا لم يف 4أو ال أفعل 3كذا نذر اهللا ألفعلن بأن قال علي ؛عليه

  .ارة يمينكفّ
  أو العمرة] جحب كالرمن القُ ا[ من نذر ان يفعل شيًئ

 أو صوم، فإن كان نوى بقوله علي ب كحجرمن القُ هذا إذا لم ينو بهذا النذر المطلق شيئاً     
  .6لزمته تلك القربة 5نذر إن فعلت كذا قربة مقصودة يصح النذر بها ففعل

  

                                                           
  .5/487ينظر: ابن عابدين، حاشية ابن عابدين،  -1
. 5/516. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 5/180. العيني، البناية، 4/52، االختيارينظر: الموصلي،  - 2

. البهوتي، شرح منتهى اإلرادات، 1/570. ابن رشد، بداية المجتهد، 112انين الفقهية، صابن جزي، القو
  .11/333. ابن قدامة، الشرح الكبير، 11/332. ابن قدامة، المغني، 4/418. ابن قدامة، الكافي، 3/447

الشربيني،  النذر المطلق ال يصح وال يلزم الناذر شيء. ينظر: أنويطي من الشافعية أما عند الشافعية، ذكر الب
  .6/243مغني المحتاج، 

  ليست في "ط". -3
  في " أ " أفعلن. -4
  ليست في "ب". -5
  -اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: - 6
من  ئاًمن نذر شي إنوالحنابلة وقول للشافعية،  الحنفية والمالكيةالقول األول: هو قول جمهور الفقهاء من  

.  5/180. العيني، البناية، 8/241ينظر: السرخسي، المبسوط،  القربة.و تلزمه تلك  ،القرب يصح نذره
. 6/242. الشربيني، مغني المحتاج، 112. ابن جزي، القوانين الفقهية، ص585، صالمدونةمالك، 

. 11/332. ابن قدامة، المغني، 2/296. النووي، روضة الطالبين، 15/461الكبير، الحاوي الماوردي، 
  .3/479البهوتي، شرح منتهى اإلرادات، 

الكبير، الحاوي القول الثاني، وهو قول للشافعية: وهو أن الناذر يخير بين الحج والكفارة. ينظر: الماوردي، 
  .6/242الشربيني، مغني المحتاج،  .2/296. النووي، روضة الطالبين، 15/461
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وإن لم  ،أو عمرة فعليه ما نوى ا من حجبالنذر فإن نوى شيًئ 2: وإن حلف1قال الحاكم     
لم  امن نذر نذر« -م ى اهللا عليه وسلّصلّ -ارة يمين، وال شك أن قوله يكن له نية فعليه كفّ

 -رضي اهللا عنهما  -رواه أبو داود من حديث ابن عباس  3»ارة يمينارته كفّيسمه فكفّ
ا إال أنه لما نوى بالمطلق في اللفظ قربة معينة كانت كالمسماة؛ ألنها فيه الكفارة مطلقً 4يوجب

  ذر.لفظ الن *إلى ما ال نية معه من 5مسماة بالكالم النفسي، فإنما ينصرف الحديث
نذر أو نذر اهللا] [ من قال علي  

     ؛ ألن اليمين 7الم تجعله يمينً 6نذر أو نذر اهللا، ولم يزد على ذلك فهذه فأما إذا قال علي
ارة ابتداء بهذه زام الكفّارة فيكون هذا التإنما يتحقق بمحلوف عليه، فالحكم فيه أن تلزمه الكفّ

  العبارة.
ا أو صوم يوم مطلقً 9اكذا صالة ركعتين مثلً قول هللا عليي صيغة النذر بأن 8فأما إذا ذكر     

نذر صوم  هللا علي 11مثل ،به أو ذكر لفظ النذر مسمى معه المنذور 10اعن الشرط أو معلقً
  فسيأتي في فصل الكفارة، فظهر الفرق بين صيغة النذر ولفظ النذر. ؛12اا أو منجزيومين معلقً

                                                           
، الشهير بالحاكم، ويعرف بابن البيع، شافعي، من أكابر حفاظ النيسابوريهو محمد بن عبد اهللا بن نعيم الضبي  -1

 سنة توفيواإلكليل،  ،المستدرك على الصحيحين :ا كثيرة منها، صنف كتبـه321 ولد في نيسابور سنة الحديث،
، وآخرين، تحقيق، أحمد عمر هاشم، 236افعيين، صهـ. ينظر: القرشي، إسماعيل بن عمر بن كثير، طبقات الش405

  .6/227م. الزركلي، األعالم، 1993 -هـ 1413مكتبة الثقافة الدينية، سنة النشر، 
  في " أ " فعل حلف. - 2
. 3322 ، رقم الحديث2/241ا ال يطيقه، داود، كتاب األيمان والنذور، باب من نذر نذر أبيينظر: أبو داود، سنن  - 3

  .3322 ، رقم الحديث1/2في كتاب صحيح وضعيف سنن أبي داود،  ،األلباني: الحديث ضعيف مرفوعقال 
  في " ب" موجب. -4
  في "أ " بالحديث. -5

  من " أ ". أ/ 239* نهاية ق 
  في " أ " فهذا. -6
. 112لفقهية، ص. ابن جزي، القوانين ا5/516. ابن عابدين ، حاشية ابن عابدين، 5/181ينظر: العيني، البناية،  -7

 بيروت، الطبعة األولى، -. المحقق، محمد حجي، دار الغرب اإلسالمي4/74القرافي، أحمد بن إدريس، الذخيرة، 
. ابن قدامة، المغني، 3/296. النووي، روضة الطالبين، 1/567م. ابن رشد، بداية المجتهد، 1994 -هـ1414

11/334.  
  "ب" نذر. في " أ " و -8
  في" أ ". مطموسة -9

  ا.في " ب" و"ط" متعلقً -10
  مطموسة في " أ ". -11
12- ا.في" أ " ومنجز  
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  اإلسالم][ الحلف بملة غير 
الشَّرطَ (وِإن قَاَل إن فَعلْت كَذَا فَهو يهودي َأو نَصراني َأو كَافر تَكُون يمينًا) ؛ ِلَأنَّه لَما جعَل [

 وبِهجُل بِوالْقَو كَنَأم قَدنَاعِ، وتاِلام اجِبو هتَقَداع لَى الْكُفْرِ فَقَدا علَما عينًا كَممي هلعبِج رِهِلغَي
تَقُوُل في تَحرِيمِ الْحلَاِل.ولَو قَاَل ذَِلك ِلشَيء عقَد فعلَه فَهو الْغَموس، ولَا يكْفُر اعتبارا 

 وا إذَا قَاَل هكَم ارنًى فَصعم تَنْجِيز ؛ ِلَأنَّهكْفُريَل يقِل. وتَقْبسبِالْم كْفُرلَا ي َأنَّه يححالصو .يودهي
 ا؛ ِلَأنَّهيهِمف كْفُري فلبِالْح كْفُري َأنَّه هنْدع كَان ِإنو ،ينمي َأنَّه لَمعي كَان ا إنيهِمبِالْكُفْرِ ف يضر

  ]حيثُ َأقْدم علَى الْفعِل
فإذا فعله  2ا)أو نصراني أو كافر يكون يمينً 1هو يهودي(قوله: ولو قال إن فعلت كذا ف     

ى اهللا عليه صلّ -أنه«يمين بالنص، وذلك ا على تحريم المباح فإنه ارة يمين قياسلزمه كفّ
سورة [ M(  '  &  %  $    #  "  !)  L  :، فأنزل اهللا تعالى 4»على نفسه 3ةماريحرم  -موسلّ

  ] .2اآلية :التحريمسورة [ M  3  27  6  5  48  L  :] ثم قال1 اآلية :التحريم

                                                           
  في " أ " زيادة جملة (الفرق بين صيغة النذر ولفظ النذر) -1
  -للعلماء في هذه المسألة قوالن: -2

  القول األول: ليس يمين، وهذا قول المالكية والشافعية وقول للحنابلة. 
. الشربيني، مغني المحتاج، 1/549. ابن رشد، بداية المجتهد، 4/406، مواهب الجليل، الحطابينظر: 

. المرداوي، 11/199. ابن قدامة، المغني، 264 -15/263الكبير، الحاوي . الماوردي، 6/194
  .   3/445. البهوتي، شرح منتهى اإلرادات، 11/32اإلنصاف، 

  للحنابلة. وقوٌل ،نه يمين. وهو قول الحنفيةإالقول الثاني:  
. ابن عابدين، 5/181. العيني، البناية، 3/110. الزيلعي، تبيين الحقائق، 4/52، االختيارينظر: الموصلي، 

ي، شرح . البهوت11/32. المرداوي، اإلنصاف، 11/199. ابن قدامة، المغني، 5/492حاشية ابن عابدين، 
  .  3/445منتهى اإلرادات، 

، وأم ولده إبراهيم، مصرية -مى اهللا عليه وسلّصلّ -بنت شمعون القبطية، موالة رسول اهللا ماريههي  -3
ابن عبد هـ. ينظر: 16 األصل، أهداها المقوقس القبطي للرسول، توفيت في خالفة عمر بن الخطاب، سنة

  .5/255. الزركلي، األعالم، 4/1912، االستيعاب في معرفة االصحاب،  البر
، 1707، رقم الحديث 1/438سنن سعيد بن منصور،  ،الخراسانيبن منصور، أبو عثمان  ينظر: سعيد -4

م. البيهقي، السنن 1982 -هـ1403الهند، الطبعة األولى،  -حققه حبيب الرحمن األعظمي، الدار السلفية
الحديث ، رقم 7/578 ا،ال يريد عتاقً ،ألمته أنت علي حرام :الكبرى، كتاب الخلع والطالق، باب من قال

  . 4013، رقم الحديث 5/75. الدارقطني، سنن الدارقطني، كتاب الطالق والخلع واإليالء وغيره، 15077
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     ا على كفره، ومعتقده حرمة كفره ووجه اإللحاق أنه لما جعل الشرط وهو فعل كذا علم
  فكأنه قال حرمت على نفسي فعل كذا كدخول الدار. ،واجب االمتناع *فقد اعتقده: أي الشرط

ا فكان تعليق الكفر ونحوه على فعل مباح يمينً ،احرام كان يمينً ا عليولو قال دخول الدار مثلً
كذا فهو كافر وهو عالم  2فعلت 1إذا عرف هذا، فلو قال ذلك لشيء قد فعله كأن قال إن كنت

التوبة  5ارة فيها إال التوبة، وهل يكفر حتى تكونيمين الغموس ال كفّ 4فهي 3أنه قد فعله
؛ ألنه تنجيز معنى؛ ألنه 7، وقيل نعم6قيل ال جديد اإلسالم؟ الالزمة عليه التوبة من الكفر وت

  لما علقه بأمر كائن فكأنه قال ابتداء هو كافر.
ا ال يكفر، وإن كان في ارة إذا لم يكن غموسأنه يمين فيه الكفّ 8والصحيح أنه إن كان يعلم     

عليه كفره، حيث أقدم على الفعل الذي علق الكفر يكفر فيهما؛ ألنه رضي  9اعتقاده أنه يكفر به
  .11أنه يكفر إذا فعله 10وهو يعتقد

من حلف على يمين «أنه قال  -مى اهللا عليه وسلّصلّ -بت في الصحيحين عنهواعلم أنه ث     
بملة غير اإلسالم كاذب12»ا فهو كما قالا متعمد من أن يعتقده يمينً فهذا يتراءى أعما، ا أو كفر

 الغالب ممن يحلف بمثل هذه األيمان أن يكون من أهلوالظاهر أنه أخرج مخرج الغالب، فإن 

                                                           
  / أ من " ب".117* نهاية 

  ليست في " أ ". -1
  في "ب " قلت. -2
  في "ب " قال. -3
  في " أ " و"ب" فهو. -4
  في " أ " يكون. -5
. العيني، 3/111. الزيلعي، تبيين الحقائق، 8/239يوسف. ينظر: السرخسي، المبسوط،  يهذا قول أب -6

  .5/182البناية، 
  هذا قول محمد بن مقاتل الرازي. ينظر: المراجع نفسها. -7
  في " أ " علم. -8
  ليست في " أ ". -9

  في " أ " يعتقده. -10
  .5/182. العيني، البناية، 3/111الحقائق، . الزيلعي، تبيين 8/239ينظر: السرخسي، المبسوط،  -11
 ، رقم الحديث1/459ينظر: البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ما جاء في قاتل النفس،  -12

 ، رقم الحديث1/105نفسه،  اإلنساناإليمان، باب غلظ تحريم قتل  ، كتاب. مسلم، صحيح مسلم1297
  ا فهو كما قال".ا متعمدسالم كاذب. نص الحديث: "من حلف على ملة غير اإل110
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الكفر على تقدير الحنث، فإن  2لزوم 1الجهل ال من أهل العلم والخير، وهؤالء ال يعرفون إال
  أطلق القول بكفره. ∗تم هذا، وإال فالحديث شاهد لمن

  [الحلف بغضب اهللا وسخطه]
] بغَض لَيلْت كَذَا فَعفَع قَاَل إن لَوو) ،هلَى نَفْسع اءعد ِلَأنَّه (فلبِح سفَلَي خَطُ اللَّهس َأو اللَّه

فارتَعم رغَي ِلَأنَّه؛ وطبِالشَّر لَّقُ ذَِلكتَعلَا يو[.  
إن فعلت كذا فعليه غضب اهللا أو سخطه فليس بحالف؛ ألنه دعاء  :(قوله: ولو قال         

أي ال يلزم سببية الشرط له، غاية األمر أن يكون نفس الدعاء  3على نفسه وال يتعلق بالشرط)
فكأنه عند الشرط دعا على نفسه، وال يستلزم وقوع المدعو بل ذلك متعلق  ،بالشرط معلقاً

  وألنه غير متعارف.باستجابة دعائه 
إن فَعلْت كَذَا فََأنَا زانٍ َأو سارِقٌ َأو شَارِب خَمرٍ َأو آكُُل رِبا) ؛ ِلَأن حرمةَ هذه  :وكَذَا إذَا قَاَل[

فارتَعبِم سلَي ِلَأنَّهمِ واِلاس ةمرنَى حعي مف تَكُن يَل فَلَمدالتَّبخَ وُل النَّستَمتَح اءالَْأشْي[.  
 5أو سارق أو شارب خمر أو آكل ربا) 4إن فعلت كذا فهو زان أو فاسق :وكذا إن قال(      

الفعل بسبب لزوم لى فألن معنى اليمين أن يعلق ما يوجب امتناعه ع ،ا أما أوالال يكون يمينً
ا؛ ألنه ال يصير كذلك إال ا أو سارقًوجوده عند الفعل، وليس بمجرد وجود الفعل يصير زاني

ا؛ لوجود المحلوف عليه حتى بفعل مستأنف يدخل في الوجود، ووجود هذا الفعل ليس الزم
ن غير توقف فإنه بالرضا به يكفر م ؛الكفر ، بخالف6افال يكون يمينًعنه ا امتناعه يكون موجب

                                                           
  ليست في " أ ". -1
  .إلزامفي " أ "  -2
 / ب من " أ ".  239نھایة  ق  ∗
الزيلعي، تبيين الحقائق، . 4/52، االختيار. الموصلي، 8/241ينظر: السرخسي، المبسوط،  -3
. 1/583، المدونة. مالك، 5/496ابن عابدين، حاشية ابن عابدين،  .5/182العيني، البناية، .3/111

 في هذه المسألة. اً. لم أجد  للشافعية والحنابلة رأي4/406، مواهب الجليل، الحطاب
  ليست في " ب". -4
ليس بيمين،  األلفاظن الحلف بهذه إاتفق الفقهاء ( الحنفية والمالكية والشافعية وقول للحنابلة) على  -5

. ابن 4/312. ابن نجيم، البحر الرائق، 4/52، االختيارنه يمين. ينظر: الموصلي، إوللحنابلة قول آخر:  
. 1/415. النفراوي، الفواكه الدواني، 1/582، المدونة. مالك، 5/496عابدين، حاشية ابن عابدين، 

 . 6/194لشربيني، مغني المحتاج، . ا11/7. النووي، روضة الطالبين، 4/406، مواهب الجليل، الحطاب
  .3/446وتي، شرح منتهى اإلرادات، .  البه11/200ابن قدامة، المغني، 

  ليست في " أ ". -6
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يتحقق بمباشرة الشرط فيوجب عنده الكفر لوال قول طائفة  1على عمل آخر أو اعتقاد، والرضا
  .3بالكفارة 2من العلماء

     ا فألن حرمة هذه األشياء تحتمل السقوط، وهو المراد بقوله تحتمل النسخوأما ثاني 
  والتبديل. 

ذا أكرهت أما الخمر فظاهر، وأما السرقة فعند االضطرار إلى أكل مال الغير، وكذا إ      
السقوط فلم تكن حرمة هذه األشياء في  وحرمة االسم ال تحتمل ىالمرأة بالسيف على الزن

أو ال تحتمله ال أثر له، [معنى حرمة االسم، وهذا فيه نظر؛ ألن كون الحرمة تحتمل االرتفاع 
، 4]الرتفاعيحتمل تحريمه افإنه إن كان يرجع إلى تحريم المباح فهو يمين مع أن ذلك المباح 

معنى لزيادة كالم ال دخل له، وألنه ليس بمتعارف أن  5ا، واللم يرجع إليه ال يكون يمينًوإن 
  ا.فال يكون يمينً فأنا زانٍ 6كذايقال إن فعلت 

   

                                                           
  الرضا. في " أ " -1
  في " أ " بالعلماء. -2
 .3/15. المرداوي، اإلنصاف، 11/200ينظر: ابن قدامة، المغني،  -3
  ليست في " أ ". -4
  في " أ " و" ب" فال. -5
  ليست في "ط" و"ب". -6
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  : في تعدد اليمين ووحدتها وغير ذلك]1فروع [
كأن  3فهو يمين واحدة 2إذا عدد ما يحلف به بال واو مع اختالف اللفظ أو عدم اختالفه       

لألول  اتعليل هذا بأنه جعل الثاني نعتً 5، إال أن4يقول واهللا الرحمن الرحيم، أو يقول واهللا اهللا
رسوله، وإن كان وبريء من اهللا  8واهللا واهللا أو هو 7]بال اختالف مع الواو نحو 6وكذا[مؤول، 

تعددت اليمين بتعددها، وكذا بواوين مع  ،في االختالف نحو واهللا والرحمن والرحيم 9فهوبواو 
فيتفرع أنه لو قال واهللا وواهللا والرحمن أنها ثالثة أيمان، أو هو  10االتحاد نحو واهللا وواهللا

بريء من اهللا وبريء من رسوله فيمينان حتى لو قال هو بريء من اهللا وبريء من رسوله 
ارات، لفعل ما سماه أربع كفّ 11فعل كذا فهي أربعة أيمان، فيلزمه ∗واهللا ورسوله منه بريئان إن

  .12هذا كله ظاهر الرواية

                                                           
  في " أ " قوله. -1
  في " أ " اختالف اللفظ. -2
  في " أ " واحد. -3
  .4/316. ابن نجيم، البحر الرائق، 8/161، المحيط، مازه. ابن 6/133ينظر: العيني، البناية،  -4
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  .427-4/426، مواهب الجليل، الحطابالتأكيد. ينظر: 
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مختلفة مثل: واهللا ال أكلم فالناً، واهللا ال أشرب عنده،  ا،  فحنث فعليه كفارة واحدة، أما إذا حلف أيماناً على أجناسٍقريشً

-11/210واحدة ". ينظر: ابن قدامة، المغني، تجزئه كفارة  :فحنث في الجميع عليه في كل يمين كفارة، وقال أبو بكر
212.  

  متأخرة في " أ " تأتي بعد تعليل. -5
  في " أ " فكذا. -6
  ما بين معكوفين ليس في " ب". -7
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  .4/426الجليل، ، مواهب الحطابفي واهللا وواهللا، وتتحدد في واهللا واهللا. ينظر:  اليمين تتعدد :عند مالك -10
 /  أ من" أ ".240 نهاية ق ∗

  في " أ " فيلزمه. -11
حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد  بوأ( ظاهر الرواية: هي مسائل مروية عن أصحاب المذهب الحنفي، وهمكتاب  -12

الجامع رحمهم اهللا) وظاهر الرواية: هي المسائل التي وجدت في كتب محمد ( المبسوط، والزيادات، والجامع الصغير، و
)، وسميت بظاهر الرواية؛ ألنها رويت عن محمد برواية الثقات. ينظر: حاجي الصغير، والسير الكبير الكبير، والسير

. ابن نجيم، 6/133. العيني، البناية، 3/14. ينظر القول: الكاساني، بدائع الصنائع، 2/1282، كشف الظنون، خليفة
  .5/486بن عابدين، . ابن عابدين، حاشية ا4/316البحر الرائق، 
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الواو الكائنة بين  ارة واحدة؛ ألنوروى الحسن عن أبي حنيفة أن عليه في المختلفة كفّ     
وأكثر المشايخ على ظاهر الرواية، فلو قال  1األسماء للقسم ال للعطف، وبه أخذ مشايخ سمرقند

  .2بواوين كواهللا ووالرحمن فكفارتان في قولهم
نحو واهللا واهللا [ امطلق5ًاهللا] نحو واهللا و[عن محمد  4]في غير المختلفة[3وروى ابن سماعة     
  هذا قبل ذكر الجواب. 6]اهللا كفارة واحده مطلقًواهللا اأو 

ارتان، وكذا لو قال المرأته واهللا ال أقربك أفعل كذا ثم أعاده بعينه فكفّأما لو قال واهللا ال      
 -رحمه اهللا -8ي ذلك عن أبي يوسفارتان، رومرة لزمه كفّ 7ثم قال واهللا ال أقربك فقربها

  . 10في مجلس أو مجالس 9ذلكوسواء كان 

                                                           
ورئيسهم الشيخ  بوسي، وشمس األئمة السرخسي، وفخر اإلسالم البزدوي،د: هم  أبو زيد السمرقندمشايخ  -1

. 2/117ابن أمير حاج، التقرير والتحبير،. 1/108، كشف األسرار، البخاريأبو منصور الماتردي. ينظر: 
مشهور، ويقال لها بالعربية سمران، قيل: إنّه من أبنية ذي القرنين سمرقَنْد: بفتح أوله وثانيه، هي بلد معروف 

بما وراء النهر، وقال األزهري: بناها شمر أبو كرب فسميت شمر كنت فأعربت فقيل سمرقند، بين هذه 
ا في . تقع حالي248 -247 -3/246المدينة وبين صنعاء ألف فرسخ. ينظر: الحموي، معجم البلدان، 

   الرابط الموسوعة الحرة، كيبيديا، يينظر: و تان.جمهورية أوزبكس
http://search.handycafe.com/results  
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صدق ديانة، وهي عبارة متساهل  *وروى الحسن أنه إن نوى بالثاني الخبر عن األول     
األول وتأكيده، اختار هذا اإلمام أبو بكر محمد بن  1أن يريد بالثاني تكرار المرادفيها، وإنما 

  .3ارتانا يلزمه كفّقال: فإن نوى به المبالغة أو لم ينو شيًئ 2الفضل

ارة يمين كفّ وقد مر في اإليالء في التجريد عن أبي حنيفة: إذا حلف بأيمان عليه لكل[     
  .4والمجلس والمجالس فيه سواء

ولو قال عنيت بالثاني األول لم يستقم في اليمين باهللا سبحانه وتعالى ولو حلف بحجة أو      
  .5عمرة يستقيم، وهذا يخالف ما روى الحسن

نسخة اإلمام السرخسي في أيمان األصل: إذا حلف على أمر أن ال  6وفي الخالصة عن     
ا ثم فعله إن نوى يمينً ،احلف في ذلك المجلس أو في مجلس آخر أن ال يفعله أبد ثم ،يفعله
ارة ارة يمينين، أما إذا نوى بالثاني األول فعليه كفّأو التشديد أو لم ينو فعليه كفّ 7مبتدأة
  .8]واحدة
مه واهللا ال أكلّ ،امه شهرواهللا ال أكلّ ،اا يومم فالنًوقدمنا في اإليالء: لو قال واهللا ال أكلّ     
ثالثة أيمان؛ ألنه انعقد على تلك الساعة ثالثة أيمان يمين اليوم [مه بعد ساعة فعليه إن كلّ ؛سنة

مه بعد يوم فعليه ارات، وإن كلّثالث كفّ 9]مه بعد ساعةويمين الشهر ويمين السنة، فعليه إذا كلّ

                                                           
  / ب من "ب".117*نهاية ق 

  في "ب" تكرير. -1
هو محمد بن الفضل، أبو بكر الفضلي الكماري، تفقه على األستاذ أبي محمد عبد اهللا بن يعقوب  - 2

هـ. 381في بخاري سنة  توفيالزاهد،  إسماعيلالسبذموني، وتفقه عليه القاضي أبو علي النسفي، واإلمام 
  . 2/107ينظر: القرشي، الجواهر المضية، 

  .5/181ينظر: العيني، البناية،  -3
  .3/10. الكاساني، بدائع الصنائع، 4/316ابن نجيم، البحر الرائق، ينظر:  - 4
  .4/316. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/10الكاساني، بدائع الصنائع، ينظر:  - 5
  في " أ " في . -6
  في " أ " مبتدأ. -7
  ما بين معكوفين ليس في "ب ". -8
  " أ ". يما بين معكوفين ليس ف -9
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ارة ، وإن كلمه بعد شهر فكف2ّقبله فبقي على ذلك اليوم يمينان 1ارتان؛ ألن يمين اليوم انحلتكفّ
  .3واحدة، وإن كلمه بعد سنة فال شيء عليه

إن دخلت فأنت طالق إن دخلت [وعرف في الطالق أنه لو قال إن دخلت فأنت طالق      
  .5وقع عليها ثالث تطليقات 4]فأنت طالق فدخلت

كذا فهي يمين واحدة،  8أنه إذا قال هو يهودي هو نصراني إن فعل 7من6وما في األصل     
  .10هو نصراني إن فعل كذا فيمينان 9ولو قال هو يهودي إن فعل كذا

   

                                                           
  الحلف.في " أ "  -1
  " ب". ليست في " أ " و -2
 .6/133نظر: العيني، البناية، ي -3
  ما بين معكوفين ليس في " ب". -4
  .3/14الكاساني، بدائع الصنائع، ينظر:  -5
هـ.  ينظر: 189 سنة توفيكتاب األصل ويعرف (بالمبسوط)، لإلمام محمد بن الحسن الشيباني، المهو  -6

  . 2/1518حاجي خليفة، كشف الظنون، 
  ليست في " أ " و" ب". -7
  في " أ "فعلت . -8
  في " أ " ذلك. -9

 . 3/15. الكاساني، بدائع الصنائع، 8/238لم أقف عليه في األصل، ينظر: السرخسي، المبسوط،  -10
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االلتزام بالكفر، ولو  1يفيد أن في مثله تعدد اليمين منوط بتكرر المحلوف عليه مع تكرر     
هو بريء من التوراة [، وكذا لو قال 5واحدة 4يمين 3فهي 2قال أنا بريء من الكتب األربعة

  .6واإلنجيل والزبور والفرقان فهي يمين واحدة

وبريء  ،وبريء من الزبور ،اإلنجيل 8]وبريء من[ ،هو بريء من التوراة 7]ولو قال[        
كقوله يهودي ولو قال  10، ولو قال هو شريك اليهودي فهو9]فهي أربعة أيمان ؛من الفرقان

ا أو عن ا: يعني شهر رمضان إن أراد عن فرضيتها يكون يمينًبريء من هذه الثالثين يوم
ا، واالحتياط هو يمين، ولو قال من الصالة التي صليتها ا ال يكون يمينًأجرها أو لم ينو شيًئ

  .11القرآن الذي تعلمت وحنث ال يلزمه شيء بخالف قوله من

  .13: األصح أنه ليس بيمين12وفي مجموع النوازلواختلف في بريء من الشفاعة،     
  واهللا لقد دخلتها فقال نعم فهو حالف. 14]فقال له[ولو قال دخلت الدار أمس فقال نعم      

                                                           

  في " أ " تكرار. -1
  ، والزبور، والقرآن).واإلنجيلالكتب األربع ( التوراة،  - 2
  في " أ " فهو. -3
  فيمين.في " ب"  -4
  في " أ " واحد. -5
. ابن عابدين، حاشية ابن 4/309. ابن نجيم، البحر الرائق، 4/207، المحيط البرهاني، مازهينظر: ابن  -6

  .5/486عابدين، 
  ما بين معكوفين ليس في " أ ". -7
  ما بين معكوفين ليس في " أ ". -8
  ما بين معكوفين ليس في "ب". -9

  في " أ " هو. -10
 .5/468. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 4/307، المحيط البرهاني، مازهابن  ينظر:  - 11
 ىهـ، جمع فيه صور فتاو376 توفيالنوازل في الفروع : هو كتاب ألبي الليث السمرقندي، المكتاب  -12

  .2/1282، كشف الظنون، خليفةجماعه من المشايخ. ينظر: حاجي 
  .4/301، البحر الرائق، بن نجيمينظر: ا -13
  ما بين معكوفين ليس في " أ ". -14



72 
 

حر فقال نعم إال بإذنك  2ا فعبدكعن أبي يوسف قال آلخر: إن كلمت فالنً 1وروى بشر      
  .فهذا إن كلمه بغير إذنه يحنث

كذا أو واهللا لتفعلن كذا فقال اآلخر نعم، فإن أراد المبتدئ  3ولو قال رجل آلخر اهللا لتفعلن     
الحلف وكذا المجيب فهما حالفان على كل منهما كفارة إن لم يفعل المجيب؛ ألن قوله نعم 

ؤال فكأنه قال نعم واهللا ألفعلن كذا، وإن نوى المبتدئ جواب وهو يستدعي إعادة ما في الس
ا فالحالف هو االستحالف والمجيب الحلف فالمجيب هو الحالف، وإن لم ينو كل منهما شيًئ

وإن أراد المبتدئ  هو المبتدئ، 5وفي قوله واهللا بالواو فالحالف 4المجيب في قوله اهللا
ا بال يمين فهو وأن يكون قوله: نعم وعد، 7المجيب أن ال يكون عليه يمين 6االستحالف فأراد

  هللا فهو كقوله واهللا في جميع ذلك.كما نوى وال يمين على واحد منهما، ولو قال با
فقال له  ،نعم :فقال المديون ،فامرأتك طالق إن لم تقض ديني غداً :قال لمديونه 8ولو     

ا فتطلق ثنتين وإن دخل بينهما ، وأراد جوابه يلزمه اليمين ثاني9ثانياً نعم :فقال ،قل نعم :الرجل
  انقطاع.

اآلخر  10في الفتاوى وفي مجموع النوازل: فقال آلخر واهللا ال أجيء إلى ضيافتك فقال     
  .11اا ثانينعم يصير حالفً :وال تجيء إلى ضيافتي فقال

  
   

                                                           
اضي هـ، سمع: مالك، والق150هو بشر بن الوليد بن خالد بن الوليد الكندي، الحنفي، قاضي العراق، ولد في حدود  -1
سنة  توفييوسف، وعنه أخذ الفقه، وروى عنه كتبه وأماليه، حدث عنه: الحسن بن علويه، وأبو يعلى الموصلي،  اأب

  .  167-1/166. الشيرازي، طبقات الفقهاء، 674 -10/673هـ. ينظر: الذهبي، سير أعالم النبالء، 238
  في " أ " فعبدي. -2
  في " أ " ألفعلن. -3
  ليست في " أ ". -4
  في " أ " الحالف. -5
  . )وأوردكلمة (في " أ " زيادة  -6
 .3/849عابدين، حاشية ابن عابدين، . ابن 4/209، المحيط البرهاني، مازهينظر: ابن  -7
  ليست في " أ ". -8
  ليست في " ب" و"ط". -9

  في " أ " وقال. -10
 .5/579ينظر: ابن عابدين، حاشية ابن عابدين،  -11
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  1ارة][فصل في الكفّ
  .3في لَيلَة كَفَر النّجوم غَمامهاا قال:فعالة من الكفر وهو الستر وبه سمي الليل كافر 2ارةالكفّ   

 ،ارة اليمين إضافة إلى الشرط مجازاًإلى اليمين في قولنا كفّ[وتكفر بثوبه اشتمل به وإضافتها 
  .السبب وسيذكر المصنف المسألة 6إلى السبب فاليمين هو 5]إضافة 4وعند الشافعي

  ارة اليمين][كفّ
يناكسةَ مشَرا عكَس شَاء ِإنارِ وي الظِّهزِي فجا يا ميهزِي فجي ةقَبتْقُ رينِ عمةُ الْيقَاَل (كَفَّار] 

اكسةَ مشَرع مَأطْع شَاء ِإنلَاةُ والص يهف وزجا يم نَاهَأدو ،ادا زا فَمبثَو داحامِ كُلَّ وكَالِْإطْع ين
الْآيةَ، وكَلمةُ َأو  ﴾فَكَفَّارتُه ِإطْعام عشَرة مساكين﴿في كَفَّارة الظِّهارِ) والَْأصُل فيه قَوله تَعالَى 

[.الثَّلَاثَة اءالَْأشْي دَأح اجِبالْو رِ فَكَانِللتَّخَي  
أي إعتاقها ال نفس العتق، فإنه لو ورث من يعتق  7(قوله كفارة اليمين عتق رقبة)     
المجزئ في *وتقدم11في الظهار) ئفيها ما يجز 10ئ(ويجزالكفارة ال يجوز  9فنوى عن8عليه

                                                           
 ليست في " أ ". -1
 .2/792ينظر: المعجم الوسيط   -2
بيت الشعر هذا للشاعر لبيد بن لربيعة. ينظر: لَبِيد، لَبِيد بن ربيعة بن مالك، ديوان لبيد بن ربيعة  -3

 م. الجندي،2004 -هـ 1425عتنى به، حمدو طماس، دار المعرفة، الطبعة األولى، ا، 111العامري، ص
  م.1991 -هـ 1412، مكتبة دار التراث، الطبعة األولى، 339علي، في تاريخ األدب الجاهلي، ص

  .6/199ينظر: الشربيني، مغني المحتاج،  -4
 ليس في " أ ".ما بين معكوفين  -5
 "ب" هي . في " أ  " و -6
، الحطاب. 5/185. العيني، البناية، 4/48، االختيار. الموصلي، 8/256ينظر: السرخسي، المبسوط،  -7

لنووي، يحي بن شرف، منهاج الطالبين وعمدة . ا6/419، واإلكليل، التاج مواق.  ال4/419مواهب الجليل، 
ني، غ. ابن قدامة، الم6/199ني المحتاج، غ، مكتبة الثقافة، عدن.  الشربيني، م327المفتين في الفقه، ص

 . 4/385. ابن قدامة، الكافي، 11/262
  .199-6/198ينظر: الشربيني، مغني المحتاج،  -8
 ليست في " أ ". -9

 في " أ " ويجوز. -10
، الحطاب. 5/185. العيني، البناية، 4/48، االختيار. الموصلي، 8/144ينظر: السرخسي، المبسوط،  -11

. الشربيني، 327. النووي، منهاج الطالبين، ص6/419، واإلكليل، التاج . المواق4/419مواهب الجليل، 
  .4/386. الكافي، 11/262. ابن قدامة، المعني، 6/199معني المحتاج،  

 / أ  من " أ ".241* نهاية ق 
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الظهار من أنها المسلمة والكافرة والذكر واألنثى والصغيرة، وال يجزئ فائت جنس المنفعة، 
اليدين وإحدى الرجلين من خالف، بخالف غيره فتجزي العوراء ال العمياء ومقطوع إحدى 

اختالف *اليدين والرجلين، وفي األصم 1وال يجوز مقطوعهما من جهة واحدة وال مقطوع
  الرواية.

إذا كان بحيث إذا صيح عليه يسمع جاز، وال يجوز المجنون الذي ال يفيق،  2واألصح أنه     
حقاقهما الحرية نقص الرق وأم الولد ألنهما الست 4يفيق ويجن يجوز، وال المدبرة 3وفيمن

فيهما، بخالف المكاتب الذي لم يؤد شيئا يجوز، بخالف الذي أدى بعض شيء ألنه كالمعتوق 
  .بعوض

يعني إن كسا ثوبين أو ثالثة  5)فما زاد كل واحد ثوباً ،(وإن شاء كسا عشرة مساكين     
  .6)(وأدناه ما يجوز فيه الصالة، فهو أفضل

                                                           

  في " أ " مقطوعة. -1
  من" أ ". / أ 118*نهاية ق

 ليست في " أ ". -2
 في " أ " ومن. -3
  في " أ " المدبر. -4
. 6/199.  الشربيني، مغني المحتاج، 4/418، مواهب الجليل، الحطاب. 5/185ينظر: العيني، البناية،  -5

  .11/260ابن قدامة، المغني،  
  للعلماء في هذه المسألة أقوال:  -6

. الموصلي، 8/272عامة بدنه. ينظر: السرخسي، المبسوط، به  يوسف، أدناه ما يستر يوأب أبي حنيفةعند 
  . 4/48، االختيار

المالكية، والحنابلة: الكسوة عندهم ما تجوز فيه الصالة. ينظر: السرخسي، عند ، والحنفيةوعند محمد من 
. ابن قدامة، المغني، 4/418، مواهب الجليل، الحطاب. 4/48، االختيارلموصلي، . ا8/272المبسوط، 

11/260 .  
أما عند الشافعية: فالكسوة عندهم  تجوز في أقل ما يقع عليه اسم الكسوة من  القميص واألزار. ينظر: 

   . 327النووي، منهاج الطالبين، ص .6/201الشربيني، مغني المحتاج، 
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 وهي نصف صاع من بر ،كاإلطعام في كفارة الظهار 1مساكين) وإن شاء أطعم عشرة(     
صاع « قال: -رضي اهللا عنه -إلى عمر بإسناده 2أو شعير ذكره الكرخي أو صاع من تمر

  .4»من بر 3من تمر أو شعير ونصفه

  . 5»كفارة اليمين نصف صاع من حنطة « قال: -رضي اهللا عنه  -وبإسناده إلى علي    
  .8»يغديهم ويعشيهم « قال: -رضي اهللا عنه  - 7إلى الحسن 6وبسنده     

  

                                                           
. 4/416، مواهب الجليل، الحطاب. 4/48، االختيار. الموصلي، 8/272المبسوط، ينظر: السرخسي،  -1

 .11/250. ابن قدامة، المغني،6/201الشربيني، مغني المحتاج، 
هـ، سمع: 260 شيخ اإلمام الزاهد، مفتي العراق، أبو الحسن عبيد اهللا بن دالل الكرخي، ولد سنةهو ال -2

الحضرمي، حدث عنه: أبو بكر الرازي، وأبو القاسم التنوخي، توفي إسماعيل بن إسحاق القاضي، ومحمد 
  .1/337. القرشي، الجواهر المضية، 427-15/426، النبالء هـ. ينظر: الذهبي، سير أعالم340 سنة

  في " أ " أو نصفه. - 3
 يث، رقم الحد3/71كتاب األيمان والنذور والكفارات،  شيبه، أبيشيبه، مصنف بن  أبيينظر: ابن  -4

12204.  
، حققه وقدم 4762 ، رقم الحديث3/121ينظر: الطحاوي، أحمد بن محمد بن سلمة، شرح معاني اآلثار،  -5

، راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه، يوسف المرعشلي، عالم الكتب، وآخرينله، محمد زهري النجار، 
األثر ذكر عن ابن عباس. مالك، أن هذا  ،م. جاء في شرح معاني اآلثار 1994 -هـ1414الطبعة األولى، 

 -، تحقيق، تقي الدين الندوي، دار القلم، سوريا738 ، رقم الحديث3/123مالك بن أنس، موطأ اإلمام مالك، 
م. جاء في الموطأ أن هذا األثر روي عن الحسن. ابن حجر،  1991 -هـ  1413 ،دمشق، الطبعة  األولى

، تحقيق، 8841 ، رقم الحديث8/32كرة من أطراف العشرة، أحمد بن علي، إتحاف المهرة بالفوائد المبت
مركز خدمة السنة والسيرة ، بإشراف، زهير بن ناصر الناصر، مركز خدمة السنة والسيرة النبوية بالمدينة، 

  م. 1994 -هـ  1415الطبعة  األولى، 
، والجمع -معليه وسلّى اهللا صلّ -سلسلة الرجال الذين نقلوا الحديث عن رسول اهللاهو سند الحديث:  -6

، دار 251، معجم لغة الفقهاء، صوآخرين. رواس، محمد قلعجي 1/454أسانيد. ينظر: المعجم الوسيط، 
  م. 1988 -هـ  1408النفائس، الطبعة الثانية، 

الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي، أبو محمد: خامس الخلفاء الراشدين وآخرهم، ولد في هو  -7
، خلع نفسه وصالح -وسلّم صلّى اهللا عليه -هـ، وأمه فاطمة الزهراء بنت رسول اهللا3 منورة سنةالمدينة ال

. 2/13هـ. ينظر: ابن األثير، أسد الغابة، 50هـ، توفي سنة  41 ا لدماء المسلمين، عاممعاوية حقنً
  .200-2/199الزركلي، األعالم، 

، وقتادة -رضي اهللا عنه -علي :األثر مروي عن. وهذا 3/73ينظر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق،  -8
  وليس عن الحسن.
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  .2»كل كفارة في القرآن نصف صاع من بر لكل مسكين « قال: 1وبإسناده إلى مجاهد     
أن يغديهم  4لم يجز عن إطعام مسكين، ويجوز 3ااهم وفيهم فطيم أو فوقه سنًاهم وعشّولو غد

  ، وإن كان غيره فبإدام.6يشترط اإلداما ال إن كان بر 5]إال أنه [ويعشيهم بخبز
°  ±   M (واألصل فيه قوله تعالى  من التمليك واإلباحة وتقدم ويجوز في اإلطعام كّل

¾  ½  ¼            »  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²¿     L ] 89 اآلية :المائدةسورة [
  الخيار في تعيين أيها شاء.وللعبد  للتخيير فكان الواجب أحد األشياء الثالثة) "أو"وكلمة 

      ا بفعل العبد والمسألة طويلة في األصول، ودخل فيمن لم يقدر على ن الواجب عينًويتعي
  كفارة يمينه إال بالصوم. 7ال يكونفالعتق والكسوة واإلطعام العبد 

العبد  9، ولو صام8ولو أعتق عنه مواله أو أطعم أو كسا ال يجزيه وكذا المكاتب والمستسعى
  .11ا وجب عليه استئناف الكفارة بالمالقبل أن يفرغ ولو بساعة فأصاب مالً 10فيعتق

  
   

                                                           
، سمع ـه21 هو الحافظ المفسر مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي، مولى بني مخزوم: تابعي، ولد سنة -1

هـ. ينظر: الذهبي، تذكرة 104 سنة توفيسعد وعائشة، وأم هانئ، وروى عنه: قتادة، والحكم بن عتيبة، 
 .5/277الزركلي، األعالم،  .1/71الحفاظ، 

  .12197 ، رقم الحديث3/71شيبه،  أبيشيبه، مصنف ابن  أبيينظر: ابن  -2
 في " أ " قريباً. -3
  في "ب"ويجزئ. -4
 ليس في " أ ".ما بين معكوفين  -5
. 31/191ي، تاج العروس، زبيداإلدام: هو ما يؤكل مع الخبز، أي شيء كان، وجمعها أدم. ينظر: ال -6

 .1/10م الوسيط، المعج
  في " أ " وال يكون. -7
الذي يعتقه مالكه عند موته، وليس له مال غيره، فيعتق هو  :المستسعىومعتَقُ الْبعضِ، هو  :الْمستَسعى -8

، دار 14/387ينظر: ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، لسان العرب،  . ثلثه ويستسعى في ثلثي رقبته
م. النسفي، عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل، طلبة 1994 -ـه1414بيروت، الطبعة الثالثة،  -رصاد

  م.1891 -هـ1311، بدون طبعة، سنة النشر، العراق -بغداد، ، مكتبة المثنى26الطلبة، ص
  لو صام. في " أ " -9

 في " أ " فيعتق. - 10
  .4/315حر الرائق، ، الببن نجيم. ا5/97: الكاساني، بدائع الصنائع، ينظر -11
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  بالصوم] هعليفعتاق والكسوة واإلطعام عن اإل[ في حال عجز الحالف 
] (اتتَتَابِعامٍ مثَلَاثَةَ َأي امص الثَّلَاثَة اءالَْأشْي دلَى َأحع رقْدي لَم فَِإن) قَاَل يعقَاَل الشَّافو-  همحر

 اللَّه- ودعسنِ مةُ اباءرلَنَا قو .النَّص ِلِإطْلَاق رخَيي :-  نْهالَى عتَع اللَّه يضر-  ثَلَاثَة اميفَص
  ].َأيامٍ متَتَابِعات وهي كَالْخَبرِ الْمشْهورِ

(كان عليه من اإلعتاق والكسوة واإلطعام  ألشياء الثالثة)لم يقدر على أحد ا 1(قوله فإن     
  .2)صوم ثالثة أيام متتابعات

M   Ã  وهو قوله تعالى) صالنّ 4(إلطالق*بين التتابع والتفريق ر)خي: ي3وقال الشافعي(     

Å  ÄÆ  L ] كقولنا  6، وفي قول آخر شرط التتابع5] وهو قول مالك89 األية :المائدةسورة
  .7وهو ظاهر مذهب أحمد

       
   

                                                           
 في " أ " وأن . -1
 .4/48، االختيار. الموصلي، 2/218: الشيباني، األصل، ينظر -2
  .6/200. الشربيني، معني المحتاج، 327: النووي، منهاج الطالبين، صينظر -3

 ب من " أ ". /241*نهاية ق
، كشف األسرار، البخاري. ينظر: "ورقبة" "رجل" :هو: لفظ دل على شائع في جنسه مثل المطلق -4
2/417.  
  .4/419، واإلكليل، التاج مواق. ال1/280، المدونةينظر، مالك،   -5
 .ينظر: المراجع نفسها -6
  .571. البهوتي، الروض المربع، ص4/386الكافي،  .11/273ينظر: ابن قدامة، المغني،  -7
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وهي كالخبر  1فصيام ثالثة أيام متتابعات -رضي اهللا عنه  -(ولنا قراءة ابن مسعود 
، والخبر المشهور -رضي اهللا عنه  -لشهرتها على ما قيل إلى زمن أبي حنيفة  3)2المشهور

  النص القاطع به فيقيد ذلك المطلق به. 4يجوز تقييد
فإن قيل: الشافعي كان أولى بذلك منكم ألنه يحمل المطلق على المقيد وإن كانا في      

على موجب ذلك هنا وتركتموه في صدقة  6جريتم 5]ثم إنكم[حادثين وأنتم تحملونه في حادثة 
  .8»من المسلمين وعبد حر وا عن كّلأد«وقوله  7»وعبد حر وا عن كّلأد«الفطر في قوله 

ويستحيل أن يكون الفعل الواحد  ،رورةبأنا إنما نحمل في الحادثة الواحدة للضأجيب عنا 
األول يقتضي أن ال يجوز إال  بقيد زائد على المطلق، وبقيد إطالقه للتنافي بينهما، فإن مطلوباً

                                                           
ينظر: ابن أبي شيبه، مصنف ابن أبي شيبه، كتاب األيمان والنذور والكفارات، في الصيام ثالثة أيام في كفارة  -1

. الحاكم، المستدرك على الصحيين، كتاب التفسير، بسم اهللا 12504 األثر، رقم 3/429اليمين، يفرق بينهما أم ال؟ 
حديث صحيح  :. رواه الحاكم عن أبي بن كعب، وقال3091، رقم األثر 2/302(سورة البقرة)،  الرحمن الرحيم

، رقم 8/513اإلسناد، ولم يخرجاه. عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، كتاب األيمان والنذور، باب صيام ثالثة أيام، 
 ، رقم الحديث10/104. البيهقي، السنن الكبرى، كتاب األيمان، باب التتابع في صوم الكفارة، 16102 الحديث

. قال 4 ، رقم الحديث3/296ا، وما ال يكون يميناً، لزيلعي، نصب الراية، كتاب األيمان، باب ما يكون يمينً. ا20012
 .2578 ، رقم الحديث8/203 ،رواء الغليلإحديث صحيح،  في كتاب : األلباني

الخبر المشهور: وهو الذي رواه الجماعة لم يبلغوا حد التواتر. ينظر: ابن الملقن، عمر بن علي، التذكرة في علوم  -2
عمان، الطبعة  - ، قدم لها وضبط نصها وعلق عليها، علي حسن عبد الحميد، دار عمار، األردن17الحديث، ص

، المحقق، عبد 1/108يه النظر إلى أصول األثر، م. السمعوني، طاهر بن صالح، توج1988 -هـ 1408األولى، 
 م.1995 -هـ 1416حلب، الطبعة األولى،  -سورياالفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات اإلسالمية، 

3- ا، وتخالف خط المصحف العثماني، وهي هذه القراءة هي من القراءة الشاذة، والقراءة الشاذة: هي التي تروى آحاد
 الزركشي،قد تكون صحيحة السند وموافقة للغة العربية، ولكنها لم تثبت بطريق التواتر. ينظر: ال تعني ضعف السند، ف

لبنان،  -، دار المعرفة، بيروتمحمد أبو الفضل إبراهيم ، المحقق،محمد بن عبد اهللا بن بهادر، البرهان في علوم القرآن
 -سوريادار القلم،  ،221، صعلوم القرآنمعجم  ،إبراهيم محمد الجرمي،م.  1957 - هـ 1376األولى،  الطبعة
 .م 2001 -هـ  1422األولى،  ، الطبعةدمشق

4- 2/417كشف األسرار، ، البخاري. ينظر: هو اللفظ الدال على مدلول معين كزيد :قيدالم.  
 ما بين معكوفين ليس في " أ ". -5
  في " أ " فجريتم. -6
كتاب زكاة الفطر،  . الدارقطني، سنن الدارقطني،23663 ، رقم الحديث39/67ينظر: أحمد، مسند أحمد،  -7
ا من أو صاع ،ا من تمرأو صاع االثنين،جمع بين  أو ،ا من بر" أدوا صاع . نص الحديث:52 ، رقم الحديث2/150

في كتاب صحيح الجامع الصغير وزيادته،  ،صحيححديث  :على كل حر وعبد وصغير وكبير". قال األلباني ،شعير
  .241 قم الحديث، ر1/107
 ، رقم الحديث2/677ينظر: مسلم، صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير،  -8

ا من قال: " فرض زكاة الفطر على الناس صاع -مى اهللا عليه وسلّصلّ -. نص الحديث، عن ابن عمر عن النبي984
  أو أنثى من المسلمين". ،أو عبد ذكر ،ا من شعير على كل حرصاع أو ،تمر
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ا، وإذا وجب القيد كجوازه متتابع بقيد التتابع وال يجزي التفريق والثاني يقتضي جوازه مفرقاً
ول لزمه انتفاء الثاني فلزم الحمل ضرورة، وهذه الضرورة منتفية في صدقة الفطر لورود األ

، وال منافاة في األسباب فيكون كل من المطلق والمقيد 2األسباب 1النصين المطلق والمقيد في
ا، وهذا كالم محتاج إلى تحقيق.سبب  
    وهي المعارضة 3رورةوتحقيقه أن الحمل لما لم يجب إال لض وال  ،دبين المطلق والمقي

 6فإنه حينئذ يكون الحاصل من المطلق أن ملك ،5بمفهوم المخالفة 4معارضة بينهما إال لو قلنا
العبد سبب لوجوب األداء عنه مسلما.ا كان أو كافر  

ا لفرض داللة العبد المسلم سبب وغير المسلم ليس سبب 8ملك 7والحاصل من المقيد أن     
فيتعارضان في غير المسلم، فإذا فرض تقديم المفهوم على اإلطالق لزم انتفاء سببية  9المفهوم

 ،غير المسلم، ولزم أن المراد أن المسلم فقط هو السبب وهو الحمل ضرورة لكنا لم نقل به
  سبب. فبقي مقتضى المطلق بال معارض وهو أن المسلم وغيره

ارة تجاذبها أصالن في التتابع بأن هذه الكفّ -تعالى رحمه اهللا  -وأجابوا عما لزم الشافعي    
ارة القتل يوجب التتابع، وحمله على صوم د بالتتابع في كفّوعدمه، فحمل المطلق على المقي

                                                           
  ليست في " أ ". -1
 في " أ " لألسباب. -2
  في " أ " للضرورة. -3
  في "ب " قالوا. -4
، ويسمى دليل الخطاب، الحنفية ال تعتبر مفهوم للمسكوتنقيض حكم المنطوق  إثباتداللة المخالفة: هو  -5

ينظر: الزركشي، محمد بن عبد اهللا بن  الناس يؤخذون فيه).( لكن كالم ا من طرق فهم األحكام.المخالفة طريقً
لبنان، الطبعة،  -بهادر، البحر المحيط في أصول الفقه، تحقيق، محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت

  .1/184. السمعاني، قواطع األدلة، 15/151م. ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، 2000 -هـ1421
  ملكه.في " أ "  -6
  ليست في " ب". -7
  في " أ " ملكه. -8
صلّى اهللا  -قوله ،داللة المفهوم: هي ما دل عليه اللفظ ال في محل النطق، بل في محل السكوت كداللة -9

، وتقسم داللة المفهوم إلى ( داللة المفهوم هنا مطل غير الغني مظلمه)»مطل الغنى ظلم: «-عليه وسلم
.  عبد المنعم، معجم 3/212، دستور العلماء، حمد نكرياألهوم المخالفة. ينظر: قسمين: مفهوم الموافقة، ومف

  .2/85المصطلحات واأللفاظ الفقهية، 
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الحمل على كل منهما للتعارض  1المتعة بناء على أنه عنده دم جبر يوجب التفريق فترك
ارة.الكفّ وعمل بإطالق نص  

  ]ارة اليمينفي كفّ دنى الكسوةأ[ 
]دمحم نع وِيرم ةوسنَى الْكانِ َأديي بتَابِ في الْكف ذْكُورالْم َأبِي  ،ثُميفَةَ ونَأبِي ح نعو

هاوِيَل، ورالس وزجتَّى لَا يح هندةَ بامع تُرسا يم نَاهَأد َأن ا اللَّهمهمحفَ روسي ِلَأن يححالص و
فري الْعانًا فيرى عمسي هلَابِس[.  

بيان  (في3القدوري *أو مختصر 2أي المبسوط المذكور في الكسوة في الكتاب) ثم :(قوله     
رحمه  -)5(مروي عن محمدالمسقطة للواجب من أنه ما يجوز فيه الصالة  4أدنى الكسوة)

ألنه  ؛ال يجوز 6راويل امرأةوعنه تقييده بالرجل، فإن أعطى الس راويل،فيجزيه دفع الس -اهللا
  .ال يصح صالتها فيه

(وعن أبي حنيفة وأبي يوسف إن أدناه ما يستر عامة بدنه، وال يجوز السراويل على      
فعلى هذا ال بد أن يعطيه  7ا)ا عرفًعريانً *راويل يسمىهذا وهو الصحيح، ألن البس الس

قميصا أو ج8ةًب أو رداء أو قباء به عند أبي حنيفة وأبي يتوشح بحيث  10اسابلً 9اأو إزار

                                                           
 في "ب" وترك. -1
  .أي كتاب األصل للشيباني -2

  ب  من " أ ". /242*نهاية ق 
هـ، ويطلق 428 سنة توفيالم الحسين أحمد بن محمد القدوري الحنفي، أبيكتاب مختصر القدوري: لألمام هو  -3

  .210: القدوري، صرأيه. ينظر 2/1631كشف الظنون،  عليه لفظ الكتاب في المذهب. ينظر: حاجي خليفة،
   . 74 راجع صسبق ذكر أقوال العلماء في هذه المسألة،   -4
 .5/504. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 8/272ينظر: السرخسي، المبسوط،  -5
  المرأة.في " أ "  -6

 / ب من " أ ".118*نهاية ق
  5/504. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 8/273ينظر: السرخسي، المبسوط،  -7
، والجبه من أسماء الدرع، والجمع جبب وجباب. ثوب سابغ واسع الكمين مشقوق الْمقدم يلبس فَوق الثِّياب :الْجبة -8

  . مادة ( جبب).1/104الوسيط،  . المعجم2/119ينظر: الزبيدي، تاج العروس، 
. دوزِي، رينهارت بيتر 1/87هو ثوب يحيط بالنصف األسفل من البدن. ينظر: عمر، معجم اللغة العربية، ر: اإلزا -9

، وزارة الثقافة وآخرينإلى العربية وعلق عليه، محمد سليم النعيمي،  نقله، 1/120تكملة المعاجم العربية،  آن،
  م. 2000 - م 1979الجمهورية العراقية، الطبعة األولى، واإلعالم، 

. 29/162الزبيدي، تاج العروس، . ينظر: "نهى عن إسبال اإلزار"أسبل اإلزار: أرخاه، ومنه الحديث:  -10
  . مادة (سبل).415/ 1المعجم الوسيط، 
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مما  امجزًئ اثوب 1وإال فهو كالسراويل، وال تجزئ العمامة إال إن أمكن أن يتخذ منها ،يوسف
  ذكرنا جاز.

ئل عن أنه س الحصين، وإن كان قد روي عن عمران بن 3فال تجزئ بحال 2وأما القلنسوة     
 4قد كساهم :قيل ،قيل قد كساهم ،قلنسوةذلك فقال: إذا قدم وفد على األمير وأعطاهم قلنسوة 

  فال عمل على هذا.
 5قميص ومئزر :ال يجزي أقل من ثالثة أثواب «:-رضي اهللا عنه -وعن ابن عمر    

  .6»ورداء
  .9»ثوبان «:-رضي اهللا عنه -8أبي موسى األشعري 7وعن   
من خمار  فال بد ،ه إذا دفع إلى الرجل، أما إذا دفع إلى المرأةكلّ 11: هذا10الطحاويقال      

 1د في دفع السراويليشابه الرواية التي عن محم 12ألن صالتها ال تصح دونه، وهذا ؛الثوب

                                                           
 في "ب" منه. -1
. 3/111، المصطلحات. ينظر: عبد المنعم، معجم وقالسي، قالنس: هو ما يلبس على الرأس، وجمعها القلنسوة -2

  م. 2008 -هـ 1429، عالم الكتب، الطبعة األولى، 3/1855عمر، أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، 
. للشافعية رأي في هذه المسألة 5/504. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 8/273ينظر: السرخسي، المبسوط،  -3

، الكبيرالحاوي تجزئ. ينظر: الماوردي،  إنها :في القلنسوة في رأي لهم. وفي قول آخر قالوا الحنفية قالوا: كقولحيث 
  .3/116. الشيرازي، المهذب، 15/320

ضعيف". ابن الملقن، البدر  إسناده.  قال ابن حجر: " 4/318، ، التلخيص الحبير، كتاب األيمانينظر: ابن حجر -4
  .9/475المنير، 

 ومئزر.  وإزارفي " أ "  -5
 .15/319، الحاوي الكبيرينظر: الماوردي،  -6
 في " أ " عن. -7
ى اهللا صلّ -هو الصحابي عبد اهللا بن قيس أبو موسى األشعري، ذو الهجرتين، هجرة الحبشة والمدينة، بعثه النبي -8

 حسن صوته، توفي في سنة من مزامير آل داود منمزمارا عطي اليمن، كان قد ُأ إلىمع معاذ بن جبل  -معليه وسلّ
-4/1762، االستيعاب في معرفة األصحاب، ابن عبد البر. 2/1749هـ. ينظر: ابن نعيم، معرفة الصحابة، 52

  .307- 5/306. ابن األثير، أسد الغابة، 1763-1764
  .15/319الكبير، الحاوي الماوردي،  ينظر: - 9

الطحاوي، نسبة إلى طحا قرية في مصر، وهو فقيه  ،األزدي ،هو أبو جعفر بن محمد بن سالمه بن عبد الملك -10
 103- 1/102هـ. ينظر: القرشي، الجواهر المضية، 321 سنة توفيمن كتبه الطحاوية، ، ومحدث من شيوخ الحنفية

في شرح معاني اآلثار، ينظر: مال، درر الحكام،  رأيه. لم أقف على 28- 27/ 25. الذهبي، سير أعالم النبالء، 
 .5/504. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 2/41
  في " أ " وهذا. -11
  في " أ "هذا. -12
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ظاهر الجواب ما يثبت به اسم  3، وإنما2للمرأة ال يكفي، وهذا كله خالف ظاهر الجواب
اسم العريان، وعليه بني عدم إجزاء السراويل ال صحة الصالة وعدمها  4المكتسي وينتفي عنه

والمرأة  ،ا على ما ذكرنافإنه ال دخل له في األمر بالكسوة، إذ ليس معناه إال جعل الفقير مكتسي
ا سابلًإذا كانت البسة قميصاا وإزار ا وأذنيها دون عنقها ال شك في ثبوت غطى رأسه 5اوخمار

ثبوت ذلك االسم صحت فالعبرة ل ،صالتها اسم أنها مكتسية ال عريانة، ومع هذا ال تصح
 .الصالة أو ال

  اإلنتقال إلى الصوم] للحالف [ متى يجوز
كان [، فلو 8]عند الحنث 7وعند الشافعي[6ثم اعتبار الفقر والغنى عندنا عند إرادة التكفير      

عند التكفير أجزأه الصوم عندنا وبعكسه ال يجزيه، وعند  10]ثم أعسر[عند الحنث  9]موسراً
  وقت الوجوب للتنصيف بالرق. 11الشافعي على القلب قاسه على الحد فإن المعتبر

                                                                                                                                                                      
سروال جمعها سراويُل، وهو لباس يغطِّي الجسم من السرة إلى الركبتين، أو إلى القدمين. ينظر: عمر،  -1

 .1/514الكليات، . وقيل السروال تعريب شلوار. ينظر: أبو البقاء، 2/1062معجم اللغة العربية، 
  .5/504. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 4/314، البحر الرائق، الحطابينظر:  -2
  في " أ "فإنما. -3
  في " أ "  وينبغي منه. -4
وتستره من العيون، سميت  ،وجههاوالخمار: كل ما ستر، ومنه خمار المرأة، وهو ثوب تغطي به رأسها  -5

مادة (خمر). عبد المنعم، 1/255التغطية والستر. ينظر: المعجم الوسيط،  ا من التخمير، وهوا أخذًخمار .
  .2/54معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية، 

 .6/137. العيني، البناية، 8/258ينظر: السرخسي، المبسوط،  -6
  . 4/186، الطالبين. النووي، روضة 15/293الكبير، الحاوي ينظر: الماوردي،  -7

  ة رأي في هذه المسألة:للمالكية والحنابل
ال  ،هو يوم إخراج الكفارة، قال ابن عرفة: " المعتبر حاله حين تكفيره ،عند المالكية: المعتبر في العجز عندهم

  . 4/419، مواهب الجليل، الحطابيوم يمينه وال حنثه ". ينظر: 
ا عن قوته، تبر أن ال يجد فاضلًأما عند الحنابلة: قال ابن قدامة: " ينتقل الحالف إلى الصوم ثالثة أيام، يع

  .11/277وقوت عياله يومه وليلته". ينظر: ابن قدامة، المغني، 
 ما بين معكوفين ليس في " أ ". -8
 .)انيغفلو كان  ، وفي " أ " جملة(في " أ "ما بين معكوفين ليس  -9

  .)اصار فقير( ، وفي " أ " جملةفي " أ "ما بين معكوفين ليس  -10
 المعتبر فيه. في " أ " -11
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    فليس  ،يعتبر فيه وقت األداء، أما حد العبد 1وم خلف عن المال كالتيمم فإنماوقلنا: الص
ببدل عن حد الحر، 2قياسه عليه  فال يصح.  

  ارة]خراج القيمة في الكفّإحكم [
]ةيمارِ الْقبتامِ بِاعالطَّع نزِيه عجي ةوسالْك نع زِيهجا لَا يم نلَك.[  

ا ال يجزيه عن الكسوة الواقعة يعني لو أعطى الفقير ثوب 3لكن ما ال يجزيه إلخ) (قوله     
وقيمته تبلغ قيمة  *مثل السراويل على المختار أو نصف ثوب مجزئ ،كفارة بطريق الكسوة

، وكذا إذا 5ارةمن تمر أو شعير أجزأه عن إطعام فقير من الكفّ 4]من بر أو صاع[نصف صاع 
أعطى عشرة مساكين ثوبوتبلغ حصة كل منهم  كل واحد حصته منه للكسوة، 6ا ال يفيا كبير

أنه ال يشترط لإلجزاء عن  7باإلطعام، ثم ظاهر المذهبقيمة ما ذكرنا أجزأه عن الكفارة 
  اإلطعام أن ينوي به عن اإلطعام.

  : ال يجزيه إال أن ينويه عن اإلطعام. 8وعن أبي يوسف
  ال يجزيه نوى أو لم ينو.  9وعند زفر

فإذا لم ينو عن  10»امرئ ما نوى وإنما لكّل« :-صلى اهللا عليه وسلم -واعترض بقوله     
ر بين خصال ثالث، فإذا اختار أحدها صار كأنه ر المكفّتعالى خي 11اإلطعام ال يقع عنه، وألنه

  هو الواجب ابتداء وتنحى اآلخران.
                                                           

 في " أ " فإنه. -1
 .4/315. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/113. الزيلعي، تبيين الحقائق، 2/41ينظر: مال، درر الحكام،  -2
. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 4/314، البحر الرائق، ابن نجيم. 3/112ن الحقائق، يينظر: الزيلعي، تبي -3
. أما الشافعية فلهم قول مختلف عن جمهور 11/256. ابن قدامة، المغني، 4/416، مواهب الجليل، الحطاب. 5/504

  .18/113بجوازه بالمال. ينظر: المطيعي، تكملة المجموع،  :العلماء في هذه المسألة فهم يقولون
 ب من " أ ". /242*نهاية ق 

  ليس في " أ ".ما بين معكوفين  -4
  .6/137ينظر: العيني، البناية،  -5
 " أ " يكفي.في  -6
 .3/272. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 3/112ينظر: الشلبي، حاشية الشلبي،  -7
 ينظر: المراجع نفسها. -8
  .5/186ينظر: العيني، البناية،  -9

، - مى اهللا عليه وسلّصلّ -الرسول إلىينظر: البخاري، صحيح البخاري، كتاب الوحي، باب كيف كان بدء الوحي  -10
  . 1، رقم الحديث1/3
  نه.إفي " أ "و -11
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     ى اهللا عليه صلّ -ارة فصحيح وبه نقول، وقولهة الكفّمن ني والجواب أنه إن أراد أنه ال بد
ارة أو كسوة إلى كونه كفّ اي طعامف المؤدفال يتصر ،دليله» وإنما لكل امرئ ما نوى« -موسلّ

  .إال بنية
الواجب  فإن ،ا فممنوعوإن أراد أنه ال بد أن ينوي التكفير باإلطعام والتكفير بالكسوة مثلً     

التكفير بأحد األشياء التي كل منها متعلق الواجب وهو فعل الدفع الذي هو نفس الواجب، فإذا 
ا هو أحد أو غيره مم 2اإطعام 1الواجب سواء كان يصح ا االمتثال فقد تماويدفع أحدها ن

قوط على أن ينوي بدفع أحدها أنه عن اآلخر إذا لم يكف لنفسه لزم أن ف السالثالثة، ولو توقّ
وفي دفع الثوب أنه كسوة  3فيجب أن ينوي في اإلطعام أنه إطعام ،ينوي كل خصلة في نفسها

وال حاجة إلى ذلك، بل المحتاج إليه نية االمتثال بالفعل إذا كان مما يصلح لإلسقاط بوجه وقد 
 نوى اإلسقاط فانصرف إلى ما به اإلسقاط فظهر ضعف كالم المعترض على أن كونه مختاراً

وبين ما إذا أعطى دفع ما ال يستقيم كسوة ممنوع، وقد طولب بالفرق بين هذا  4للكسوة إذا
  ال يجزي عنه بطريق القيمة. ابر في صدقة الفطر قيمته نصف صاعٍ اتمر نصف صاعٍ

حاجة البطن من  بأن جنس الكفارة في التمر والبر متحد منصوص عليه وهو سد :وأجيب
  عير.فال يدفع أحدهما عن اآلخر كالقمح عن الشّ ،التغذي
ارة لدفع حاجتين متباينتين دفع حاجة فإنهما جنسان من الكفّ ؛بخالف الكسوة مع اإلطعام     

  .فجاز جعل إحداهما عن األخرى ،تغذيالبرد والحر ودفع حاجة ال
 6تبلغ قيمته ثوب كرباس 5]اا نفيسصغير[انظير المورد من صدقة الفطر لو دفع ثوب *وإنما    

  بل عن اإلطعام. ،عن الكسوة ينبغي أن ال يجزيه عن الكسوة 7يجزي
  

                                                           
 في " أ " يصلح. -1
2- ا.في " أ "  طعام 
 في " أ " طعام. -3
  .إذا في " أ " -4

 / أ  من " أ ".243*نهاية ق
5- في " أ " قدمت كلمة (نفيسا).ا) على كلمة (صغير 
، ابن 16/432الزبيدي، تاج العروس،  كرباس، هو ثوب من القطن األبيض، وجمعها كرابيس. ينظر: -6

  .مادة ( كربس) .6/195منظور، لسان العرب، 
  في " أ " مجزئ. -7
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  ارة على الحنث]تقديم الكفّ حكم[
بعد السببِ (وِإن قَدم الْكَفَّارةَ علَى الْحنْث لَم يجزِه) وقَاَل الشَّافعي: يجزِيه بِالْماِل ِلَأنَّه َأداها [

ينمالْي وهحِ.  ورالْج دعب يرالتَّكْف هتْ فََأشْبسلَينَا، واهةَ هلَا جِنَايو ةتْرِ الْجِنَايةَ ِلسالْكَفَّار لَنَا َأنو
  ]بِسببٍ ِلَأنَّه مانع غَير مفْضٍ، بِخلَاف الْجرحِ ِلَأنَّه مفْضٍ.

     1)ارة على الحنث لم يجزم الكفّ(قوله وإن قد.  
وإنما  بب وهو اليمين)بعد الس 3ى(ألنه أدوم دون الص : يجزيه بالمال)2افعيوقال الشّ(     

M         È  Ç بقوله تعالى صأضيف إليه الكفارة في النّ 4كان السبب للكفارة هو اليمين ألنه

ÉL ] وال يقولون  *اللغة والعرف يقولون كفارة اليمين 5] وأهل89 اآلية المائدةسورة
كفارة الحنث، واإلضافة دليل سببية المضاف إليه للمضاف الواقع حكمقه.ا أو متعلّا شرعي  

كما فيما نحن فيه، فإن الكفارة متعلق الحكم الذي هو الوجوب، وإذا ثبت سببيته جاز تقديم 
  الكفارة على الحنث ألنه حينئذ شرط. 

، كما جاز في الزكاة تقديمها على ابت شرعاًوالتقديم على الشرط بعد وجود السبب ث     
، وكما في تقديم التكفير بعد الجرح على الميت 6الحول بعد السبب الذي هو ملك النصاب

                                                           
  . 4/316. ابن نجيم، البحر الرائق، 6/137. العيني، البناية، 4/48، االختيار ينظر: الموصلي، -1

  للعلماء في هذه المسألة أقوال:
فالمالكية: يبيحون للحالف التكفير عن يمينه قبل الحنث، وبعد الحنث يكون أولى. ينظر: مالك، المدونة،  
  . 4/421، التاج واإلكليل، مواق.  ال2/182. ابن رشد، بداية المجتهد، 1/590

. 11/17ين، الكفارة قبل الحنث، ويجزيه بالمال. ينظر: النووي، روضة الطالب إخراجوالشافعية قالوا: بجواز 
  .18/113المطيعي، تكملة المجموع، 
قبل أو بعد. ينظر: البهوتي،  إخراجهاقبل الحنث، والحالف هنا مخير بين  إخراجهاأما الحنابلة: فهم يجوزون 

. البهوتي، منصور بن إدريس، الروض المربع شرح زاد المستنقع، تحقيق، عماد 6/243كشاف القناع، 
 م.19994 -هـ1415، قاهرة، الطبعة األولىال -عامر، دار الحديث، مصر

 .18/113. المطيعي، تكملة المجموع، 11/17ينظر: النووي، روضة الطالبين،  -2
  قوي.أفي" أ "  -3
 نه.في " أ " وأل -4
  .أهلفي " أ "  -5

 / أ  من " ب".119*نهاية ق
 في " أ " ملك النكاح النصاب. -6
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ال يقدم  2، وفي الجديد1بالسراية، ومقتضى هذا أن ال يفترق المال والصوم وهو قوله القديم
أن تقدم الواجب بعد السبب قبل ألن العبادات البدنية ال تقدم على الوقت: يعني  ؛الصوم

إلى  3فيقتصر عليه، وذهب جماعة من السلف ا إال في المالية كالزكاةالوجوب لم يعرف شرع
يستدل بها على التقديم  4ا وهو ظاهر األحاديث التيا كان أو مالًا صومالتكفير قبل الحنث مطلقً

  .كما سيذكر
  وهو الستر قال القائل: من الكفرارة لستر الجناية) (ولنا أن الكفّ    

  في ليلة كَفَر النُّجوم غَمامها.
     وبه سمألنها منوطة  ؛قبل الحنث (وال جناية)ا ألنه يستر البذر في األرض ي الزارع كافر

 -م ى اهللا عليه وسلّصلّ -النبي 6على وجه التعظيم، ولذا أقدم 5به ال باليمين ألنه ذكر اهللا
ا أخرج ا، وإنما إذ قد يكون فرضا ليس واقعوكون الحنث جناية مطلقً والصحابة على األيمان

  الكالم مخرج الظاهر المتبادر من إخالف المحلوف عليه. -رحمه اهللا تعالى -المصنف
الحنث سواء كان به معصية أو ال، والمدار توفير ما يجب السم  7]السبب أن[والحاصل     

نث، واليمين ليست بسبب ألن أقل ما في السبب أن يكون اهللا عليه، وهذا يفيد أن السبب الح
ا إلى المسبب واليمين ليس كذلك ألنه مانع عن عدم المحلوف عليه فكيف يكون مفضياًمفضي 
  إليه.
نفس أكل الفاكهة لم يتسبب فيه نفس  للعلم بأن *ا ال عن اليميننعم قد يتفق تحققه اتفاقً    

مفض إلى التلف فلزم أن اإلضافة المذكورة إضافة  8فإنه ؛الحلف على تركه، بخالف الجرح

                                                           
  .11/17 النووي، روضة الطالبين، في " أ " التقديم. ينظر رأي الشافعي: -1
. 4/198. الشربيني، مغني المحتاج ،7/66في " أ " الحديث. ينظر رأي الشافعي: الشافعي، األم،  -2

 . 18/113المطيعي، تكملة المجموع، 
. 4/421، التاج واإلكليل، المواق. 2/182. ابن رشد، بداية المجتهد، 1/590ينظر: مالك، المدونة،  -3

  .571. البهوتي، الروض المربع، ص6/243كشاف القناع، البهوتي، 
 في " الذي. -4
  ليست في " ب". -5
  في " أ " قدم. -6
  .27 ، ص. سبق البحث في هذه المسألة)نه سببجملة (أفي " أ " ما بين معكوفين ليس في " أ "، و -7

  ب  من " أ ". /243*نهاية ق
 .ألنهفي " أ "  -8
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ارة اإلحرام وصدقة رع كما في كفّالشرط جائزة وثابتة في الشّ إلى اإلضافة رط، فإنالشّ 1إلى
  الفطر.
     ارة الحنث شرط الوجوب للقطع بأن الكف2ّفال شك في أن ،اليمين سبب على أنه لو سلم أن

يقع التكفير  4الف ،قبل شرطه 3بمجرد اليمين، والمشروط ال يوجدال تجب قبله وإال وجبت 
 5ا، فهذا مقتضىفال يسقط الوجوب قبل ثبوته وال عند ثبوته بفعل قبله لم يكن واجب ،قبله واجباً

الدليل وقع الشرع على خالفه في الزكاة والجرح وصدقة الفطر على ما قدمناه في باب صدقة 
  الفطر فيقتصر على مورده فال يلحق غيره به.

فليكفر عن يمينه ثم ليأت « -صلى اهللا عليه وسلم  -به في قوله فإن قيل: قد ورد السمع     
 8قال: قال 7عبد الرحمن بن سمرة قلنا: المعروف في الصحيحين من حديث 6»الذي هو خير

ا منها فكفر حلفت على يمين فرأيت غيرها خير 9إذا« -صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللالي 
ى اهللا عليه صلّ -حديث أبي هريرة عنه 11وفي مسلم من 10»عن يمينك وائت الذي هو خير

وليفعل الذي هو  ،ا منها فليكفر عن يمينهمن حلف على يمين فرأى غيرها خير« -موسلّ
وليس في شيء من الروايات المعتبرة لفظ ثم إال وهو مقابل  13الواو وحديث البخاري 12»خير

                                                           
 ليست في " أ " و" ب". -1
  ( في). سبقت كلمة في " أ "  كلمة (أن) -2
  في " أ "ال يوجب. -3
 ليست في " أ ". -4
  في " أ " يقتضي. -5
 -، بيروت، دار الفكر1/53الجوهر النقي على سنن البيهقي،  ،ينظر: ابن التركماني، عالء الدين علي بن عثمان -6

 لبنان، بدون طبعة وبدون سنة النشر.
، شهد غزوة وقيل: عبد الكعبة ،كان اسمه عبد كالل ،الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمسهو الصحابي: عبد  7-

أسد الغابة،  ابن األثير، هـ. ينظر:50تبوك، وشهد فتوح العراق، روى عنه: الحسن، وابن سيرين، وتوفي سنة 
  .2/835، االستيعاب في معرفة األصحاب، ابن عبد البر. 3/350-351
 و"ب ".ليست في " أ "  -8
 في " أ " وإذا. -9

. مسلم، صحيح مسلم، 6248 ، رقم الحديث6/3443ينظر: البخاري، صحيح البخاري، كتاب األيمان والنذور،  -10
  .1652 ، رقم الحديث3/1273ا منها، ا فرأى غيرها خير، باب ندب من حلف يمينًاأليمانكتاب 

  ليست في " ب". -11
، رقم 3/1272ا منها، ا فرأى غيرها خير، باب ندب من حلف يمينًاأليمانينظر: مسلم، صحيح مسلم، كتاب  -12

  .1650 الحديث
 ليست في "ب " و"ط". -13



88 
 

فكفر عن «بروايات كثيرة بالواو، فمن ذلك حديث عبد الرحمن بن سمرة في أبي داود قال فيه 
ن هذا مقابلة بروايات عديدة كحديث عبد الرحم وهذه الرواية 1»يمينك ثم ائت الذي هو خير
ا منها فيجب حملها على معنى الواو حملً 3اذّفينزل منزلة الشّ 2في البخاري وغيره بالواو

  األقرب إلى الغلط على الكثير. 4للقليل
ى اهللا عليه صلّ -بيكان النّ« 5في المستدرك -رضي اهللا عنها -ومن ذلك حديث عائشة     
أن  ى، إل6]على يمين[ارة اليمين فقال: ال أحلف إذا حلف ال يحنث حتى أنزل اهللا كفّ -موسلّ

في البخاري عن عائشة أن أبا بكر  وهذا7» رت عن يميني ثم أتيت الذي هو خيرقال: إال كفّ
رواية [شذت  8كان إلى آخر ما في المستدرك، وفيه العطف بالواو وهو أولى باالعتبار، وقد

في  :فصدق عليها تعريف المنكر 12والمسانيد 11ننحيحين والسروايات الص 10لمخالفتها 9]ثم
: يعني من سواه ممن هو أولى منه بالحفظ 13علم الحديث وهو ما خالف الحافظ فيها األكثر

                                                           
 ، رقم الحديث3/229يحنث،  أنوالنذور، باب الرجل يكفر قبل  األيمانداود، كتاب  أبيداود، سنن  ينظر: أبو -1

3278.  
 ليست في " أ ". -2
ثقة يخالف فيه ما رواه الحفاظ". ينظر: القزويني، مشيخة القزويني،  هالذي يرويالحديث الشاذ: "هو الحديث  -3

  . 70. ابن حجر، نزهة النظر، ص104ص
 في " أ " للتقليل. -4
هـ. 405توفيالمستدرك على الصحيحين للحاكم، أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا الحاكم النيسابوري، المهو كتاب  -5

  .2/1672الظنون، ينظر: حاجي خليفة، كشف 
 ما بين معكوفين ليس في " أ " و" ب". -6
ال أحلف على يمين فأرى  ينظر: الحاكم، محمد بن عبد اهللا، المستدرك على الصحيحين، كتاب األيمان والنذور، -7

القاهرة، المحقق، مقبل بن هادي الوادعي، دار الحرمين، 7907 ، رقم الحديث4/441، ا كفرتا منها إلّغيرها خير- 
 م. 1997 -هـ1417سنة النشر،  مصر،

  فقد. في " ب " -8
 ما بين معكوفين ليس في " أ " و"ب ". -9

  في "ب" لمخالفة. -10
الصالح، صبحي السنن هم السنن األربعة: سنن ابي داود، وسنن الترمذي، وسسن النسائي، وسنن ابن ماجة. ينظر:  -11

 -هـ1405 الخامسة عشر،، الطبعة لبنان –دار العلم للماليين، بيروت  ،119ص  إبراهيم، علوم الحديث ومصطلحه،
  م. 1984

حاديث م أوض -رضي اهللا عنه -المسانيد هو: جمع مسند، وهي الكتب التي تخرج األحاديث على أسماء الصحابة -12
 .  123كل واحد من الصحابة بعضها إلى بعض في مكان واحد.ينظر: المرجع نفسه، ص

 .113زويني، مشيخة القزويني، صينظر: الق -13
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 فال يعمل بهذه الرواية ويكون التعقيب المفاد بالفاء لجملة المذكور كما في ادخِل ∗واإلتقان
المقصود تعقيب دخول السوق بشراء كل من األمرين، وهكذا  1ا وفاكهة، فإنلحم السوق فاشترِ

] اآلية، 6 اآلية :المائدةسورة [  M,  +  *  )   (L  :قلنا في قوله تعالى
ر ال يلزم تقديمه على الحنث بل جاز كونه الواو لما لم تقتض التعقيب كان قوله فليكفّ وهذا ألن

األمرين فيكون المعقب األمرين، ثم وردت  قبله كما بعده فلزم من هذا كون الحاصل فليفعل
صلى اهللا عليه  -عنه 3ما في صحيح مسلم من حديث عدي بن حاتم 2روايات بعكسه: منها

ر عن هو خير وليكفّ **ا منها فليأت الذيحلف على يمين فرأى غيرها خير نم« -وسلم
  . 4»يمينه

   

                                                           
  /  أ  من " أ ".244نهاية ق ∗
 ليست في "ب ". -1
  في " ب" منها حديث صح . -2
هـ، 9أبو طريف، أسلم سنة  :وقيل ،هو الصحابي عدي بن حاتم بن سعد بن الحشرج الطاقي، أبو وهب -3

هـ، 68  ا في قومه، توفي سنةشريفًا أحاديث كثيرة، وكان جواد -مى اهللا عليه وسلّصلّ -النبي :روى عن
ابن .  4/7. ابن األثير، أسد الغابة،  469/  4هـ . ينظر: ابن حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة، 69 وقيل

  .1059-3/1057، االستيعاب في معرفة االصحاب، عبد البر
  / " ب" من " ب".119 نهاية ق**
، 3/1272ا منها، ا فرأى غيرها خيرمن حلف يمينً ، باب ندباأليمانينظر: مسلم، صحيح مسلم، كتاب  4-

  .1650 رقم الحديث
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ى اهللا عليه صلّ -عمرقال: قال رسول اهللاد اهللا بن ومنها حديث رواه اإلمام أحمد عن عب[     
عن  1رليكفّ ثم منها فليأت الذي هو خير احلف على يمين فرأى غيرها خير نم« -وسلم
 ، حدثنا أبو6عن سفيان 5: أخبرنا أحمد بن منصور4ومنها ما أخرج النسائي 3]2»يمينه

لي آتيه  رأيت ابن عم :قلت يا رسول اهللا«قال  10عن أبيه 9األحوص 8عن عمه أبي 7الزعراء
أسأله فال يعطيني وال يلنيص، ثم فيأتيني ويسألني يحتاج إلي، ه وال وقد حلفت أن ال أعطي

                                                           
  في " أ " ويكفر. -1
، 2/689ينظر: الطيالسي، سليمان بن داود، مسند أبي داوود الطيالسي، المحقق، محمد بن عبد المحسن التركي،  -2

عبد الرحمن بن  :الطيالسي عنم. رواية 1999 -هـ1419 ، دار هجر، مصر، الطبعة األولى،1448 رقم الحديث
، رقم 3/296.  البيهقي، نصب الراية، كتاب األيمان، فصل في الكفارة، - مى اهللا عليه وسلّصلّ -سمرة عن النبي

 ، رقم الحديث2/91ا، الهداية، كتاب األيمان، باب ما يكون يمينً أحاديث. ابن حجر، الدارية في تخريج  5 الحديث
عبد اهللا بن  :حمد الرواية عنأ. في مسند 18251 ، رقم الحديث187- 30/186 أحمد،. أحمد بن حنبل، مسند 631
، رقم 7/165 ليل،غال إرواء كتاب في ،صحيححديث ، "وليكفر". قال األلباني: -مى اهللا علية وسلّصلّ -عن النبي ،عمر

  ، كتاب اإليالء، حديث من حلف على يمين فرأى غيرها.2084 الحديث
 ليس في " ب". ما بين معكوفين -3
هو اإلمام الحافظ الثبت، شيخ اإلسالم، ناقد الحديث، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر  -4

، وآخرينهـ، سمع من: إسحاق بن راهويه، وهشام بن عمار، 215الخراساني، النسائي، صاحب السنن، ولد سنة 
 .1/171. الزركلي، األعالم، 127، 14/125هـ. ينظر: الذهبي، سير األعالم، 303سنة  توفي

هـ، هو ثقة، رحل في طلب الحديث، 182 هو أحمد بن منصور بن سيار البغدادي الرمادي، أبو بكر، ولد سنة -5
. ابن حجر، 1/260م، هـ. ينظر: الزركلي، األعال265 سنة توفيوأكثر الكتابة والسماع، وصنف المسند في الحديث، 

 .1/83تهذيب التهذيب، 
محمد بن  :هـ ، روي عن 97اهللا، من تابعي التابعين، ولد سنة  هو سفيان بن سعيد الثوري الكوفي، أبو عبد -6

هـ . ينظر: 161وزعي ، اتصف بالبراعة في علم الحديث، والفقه، والورع، والزهد، توفي بالبصرة سنة عجالن، واأل
 .223-1/222. ابن حجر، تهذيب التهذيب،  92/ 4ريخ الكبير، البخاري، التا

بن مسعود، وعلي، روى عنه: سلمه اهو عبد اهللا بن هانئ الهمداني من أهل الكوفة يكنى أبو الزعراء، روي عن:  -7
، المحقق، شرف الدين أحمد، دار الفكر ،5/14 الثقات، ،كان ثقة وله أحاديث. ينظر: ابن حبان، محمد بن كهيل،

 .6/211م. ابن سعد، الطبقات الكبرى، 1975 -هـ1935 لبنان، الطبعة األولى، -بيروت
  في " أ " ابن . -8
بن  قتيبهومنصور، روى عنه:  ،يروي عن: أبي إسحاق ،من أهل الكوفة ،أبو األحوص الحنفي ،هو سالم بن سليم -9

. ابن حبان، الثقات، 4/135التاريخ الكبير، . ينظر: البخاري، ــه179سنة  توفيسعيد، ووكيع، وأهل العراق، 
6/417 .  

روى عنه: أبو إسحاق السبيعي فقط، قال النسائي: ليس به وهانئ بن هانئ الهمداني الكوفي، روى عن: علي، هو  10-
ابن حبان، مجهول. ينظر:  :بأس، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، قال ابن سعد: كان يتشيع، وقال ابن المديني

، المحقق، بشار عواد 30/145المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، . 5/509الثقات، 
م. ابن حجر، تهذيب التهذيب،  1980 -هـ1400لبنان، الطبعة األولى،  - معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت

11/22-23.   
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لو فرض  ورواه ابن ماجه بنحوه؛ ثم 1»ر عن يمينيالذي هو خير وأكفّ ه، فأمرني أن آتيأصلَ
" كان من تغيير الرواية، إذ قد ثبتت الروايات في الصحيحين وغيرهما من  " ثم 2صحة رواية

حمل القليل على الكثير الشهير ال عكسه،  3]كما قدمنا[كتب الحديث بالواو، ولو سلم فالواجب 
  ."ثم"التي امتألت كتب الحديث منها دون  "الواو"على  "ثم"فتحمل 

من حلف على «ا: أعني قوله فلم يعرف أصلًوأما لفظ الحديث على ما ذكره المصنف      
4ا منها فليأت الذييمين فرأى غيرها خير إال أن المطلوب لم  5»ر عن يمينهليكفّ هو خير ثم

» ن حلف على يمينم« -صلى اهللا عليه وسلم -ه كذلك، هذا ولفظ اليمين في قولهيتوقف علي
اليمين اسم لمجموع القسم  ألن ؛من إطالق اسم الكل على الجزء وهو المقسم عليه 6مجاز

  .والمقسم عليه وهو المراد
  ]؟قبل الحنث ت للفقيرفعحال د في  الكفارة ادستردا يجوز[هل 

  ](ثُم لَا يستَرِد من الْمسكينِ) ِلوقُوعه صدقَةً.[
الحنث وقلنا ال ارة قبل يعني إذا دفع إلى الفقير الكفّ 8ال يسترد من الفقير) 7ثم :(قوله     

وقد حصل  *ألنه تمليك هللا قصد به القربة مع شيء آخر ؛يجزيه فليس له أن يستردها منه
  فليس له أن ينقضه ويبطله. ،رب وترتب الثوابقّالتّ
  

                                                           
. قال 4712 ، رقم الحديث4/441والنذور، الكفارة بعد الحنث،  األيمانكتاب  النسائي، سنن النسائي، 1-

، ابن ماجة. 3788 ، رقم الحديث8/6360، في كتاب صحيح وضعيف سنن النسائي، األلباني: حديث صحيح
 ،  رقم الحديث1/681ا منها، ، كتاب الكفارات، باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرابن ماجةسنن 

2109.  
 ايته.في " أ " رو -2
 ما بين معكوفين ليس في "ب". -3
 في " أ " بالذي. -4
 .90 صسبق تخريجه،  -5
6- ا.في " أ " مجاز 
  ليست في "ط". -7
. ابن نجيم، البحر 3/728. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 3/114ينظر: الشلبي، حاشية الشلبي،  -8

الحالف إذا قدم الكفارة على الحنث  أن. للشافعية قول مخالف للحنفية في هذه المسألة: وهو 4/316الرائق، 
  .6/198ولم يحنث بيمينه استرجعها كالزكاة. ينظر: الشربيني، مغني المحتاج، 

 ب من " أ ". /244*نهاية ق
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  [الحلف بالمعصية]
]َأو اهَأب كَلِّملَا ي َأو لِّيصلَا ي ثَْل َأنم ةيصعلَى ملَفَ عح نمثَ  قَاَل (ونحي ي َأنغنْبفُلَانًا ي قْتُلَنلَي

 ِلهِلقَو (هينمي نع كَفِّريو هنَفْس-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها « -صهرَأى غَيرينٍ وملَى يلَفَ عح نم
مي نع كَفِّرِلي ثُم رخَي وي هبِاَلَّذ ْأتا فَلْينْها مرخَيهارٍ »ينإلَى ج تَفْوِيتُ الْبِر ا قُلْنَاهيمف ِلَأنو

.هدي ضف ةيصعِللْم ابِرلَا جةُ والْكَفَّار وهو[  

ا ينبغي ي أو ال يكلم أباه أو ليقتلن فالنًمثل أن ال يصلّ ،حلف على معصية نمو :1(قوله     
 -مهللا عليه وسلّى اصلّ -ويكفر عن يمينه لقوله(نفسه أي يجب عليه أن يحنث  2أن يحنث)

»من وقد  )3»ر عن يمينهأت الذي هو خير وليكفّفلي ا منهاحلف على يمين ورأى غيرها خير
  .ذكرناه آنفا

وثبوت جابر  تفويت البر إلى جابروهو الكفارة)نفسه ( 6تحنيث 5نم قلناه) 4(وألن فيما     
ما قلناه وهو  أي في ضد في ضده) (وال جابر للمعصيةالشيء كثبوت نفسه فكان المتحقق البر 

فإنه حينئذ تتقرر  ؛في يمينه بفعل المعصية نفسه هو أن يبر 8نفسه وضد تحنيث 7تحنيث
المحلوف عليه أنواع: فعل معصية أو ترك فرض  المعصية دون جابر يجبرها، واعلم أن

ا ونحوه، فإن نث واجب أو شيء غيره أولى منه كالحلف على ترك وطء زوجته شهرفالح
 نأو ليشكو ،عبده وهو يستأهل ذلك حلف ليضربن 9الرفق أيمن وكذا إذا ألن ؛الحنث أفضل

مديونه إن لم يوافه غدالعفو أفضل، وكذا تيسير المطالبة.  ا ألن  

                                                           
 في " أ ". مطموسة -1
. 4/413، التاج واإلكليل، مواق. ال4/316. ابن نجيم، البحر الرائق، 5/188ينظر: العيني، البناية،  -2

. ابن 11/172. ابن قدامة، المغني، 6/196. الشربيني، مغني المحتاج، 327النووي، منهاج الطالبين، ص
  .11/163قدامة، الشرح الكبير، 

 . 89 تخريجه، صسبق  -3
 في " أ " مما. -4
 ليست في " أ ". -5
 في " أ " يحنث. -6
 في " أ " يحنث. -7
  في " أ " يحنث. -8
 ليست في " أ ". -9
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فالبر في  ،على شيء وضده مثله كالحلف ال يأكل هذا الخبز أو ال يلبس هذا الثوب 1أو     
سورة [ MÌ  Î   ÍÏ     L  :هذا وحفظ اليمين أولى، ولو قال قائل إنه واجب لقوله تعالى

  ] على ما هو المختار في تأويلها أنه البر فيها أمكن.89 اآلية المائدة:

]؟الكافر يمين هل تصح [  
هٍل (وِإذَا حلَفَ الْكَافر ثُم حنثَ في حاِل كُفْرِه َأو بعد إسلَامه فَلَا حنْثَ علَيه) ِلَأنَّه لَيس بَِأ[

فَّارة ِلَأنَّها ِللْيمينِ ِلَأنَّها تُعقَد ِلتَعظيمِ اللَّه تَعالَى، ومع الْكُفْرِ لَا يكُون معظِّما ولَا هو َأهُل الْكَ
  ]عبادةٌ.

أي ال  2حنث في حال الكفر أو بعد إسالمه فال حنث عليه) وإذا حلف الكافر ثم: (قوله    
  .5]4وقولنا قول مالك[3كفارة عليه، فالمراد حكم الحنث المعهود

     وكذا إذا حلف مسلما ثم ارتد ،6]وعلى هذا الخالف[أسلم فحنث ال يلزمه شيء،  ثم  
إذا نذر الكافر ما هو قربة من صدقة أو صوم ال يلزمه شيء عندنا بعد اإلسالم  7]ا[وكذا ايض
  10]9قال مالك 8وبقولنا في مسألة الكتاب[وال قبله، 

ألنه عبادة  ؛بالمال ألنه أهل إليجابه دون الصوم ؛يلزمه الكفارة 12وأحمد 11وعند الشافعي     
ن عليه إحدى الخصال، فكذا ر عليه الكفارة بالمال تعيلها، وصار كالعبد لما تعذّ وليس أهالً

                                                           
 ليست في " أ ". -1
  .4/54، االختيار. الموصلي، 4/32ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  -2
  في " أ " العهود. -3
  .4/70. القرافي، الذخيرة، 17/616، البيان والتحصيل، رشدابن ينظر:  - 4
 ما بين معكوفين ليس في " أ " و"ط". -5
 ما بين معكوفين ليس في " ب". -6
 ما بين معكوفين ليس في " أ " و"ط". -7
  .210القدوري، مختصر القدوري، ص ينظر: - 8
 .4/70رة، . القرافي، الذخي17/616، البيان والتحصيل، ابن رشدينظر:  -9

 ما بين معكوفين ليس في "ب". -10
  .11/81. النووي، روضة الطالبين، 15/269الكبير، الحاوي ينظر: الماوردي،  -11
. ابن 4/373بالمال أم ال. ينظر: ابن قدامة، الكافي،  أتلزمهولكن لم يفصلوا  ؛تلزمه الكفارة :قول أحمد -12

 .11/161قدامة، المغني، 
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ا هو أهل للبر فإنه يعتقد حرمة اسم اهللا جل ن ما سواه، وأيضالصوم تعي 1هذا لما تعذر عليه
  .به عليه ولهذا يستحلف في الدعاوى 2وعال ويمتنع عن إخالف ما عقده

للشيطان ونحوه فيكون في  3كالعتقفإنه يقبل الفصل عن العبادة  ؛ويدخل في المال العتق     
بن  *عمر أن«سمع وهو ما في الصحيحين  4حقه مجرد إسقاط المالية، ثم ثبت في ذلك

قال: يا رسول اهللا إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في  -رضي اهللا عنه  -اب الخطّ
  5»، فقال: أوف بنذركالمسجد الحرام. وفي رواية: يوماً

رئكم يهود بخمسين بتَ: «-صلى اهللا عليه وسلم  -من الصحيحين قوله  6وفي حديث القسامة
  .7»ايمينً

M    x  w  :] وأما قوله بعده12 اآلية :التوبةسورة [ M  ¨  §  ¦  ¥L  :ولنا قوله تعالى

    yL ] فيعني صور األيمان التي أظهروها.12 اآلية :التوبةسورة [  

 ] كما قال الشافعي12 اآلية :التوبةسورة [ M   ¨  §  ¦L والحاصل لزوم تأويل إما في      

] على قول أبي 12 اآلية :التوبةسورة [ M   y    xL ا أو في أن المراد ال إيفاء لهم به
وترجح الثاني بالفقه، وهو أنا  ،حنيفة أن المراد ما هو صور األيمان دون حقيقتها الشرعية

شرعت  9إنما 8ألنها ؛ا لهاا للكفارة، وليس الكافر أهلًا لليمين يكون أهلًنعلم أن من كان أهلً

                                                           
  في " أ " منه. -1
  في " أ " عقده. -2
 في " أ " كالعتق. -3
  في " أ " هذا. -4

  / أ  من " أ ".245* نهاية ق
. 1927 ، رقم الحديث2/714ا، ينظر: البخاري، صحيح البخاري، كتاب االعتكاف، باب االعتكاف ليلً -5

 م الحديث، رق3/1277مسلم، صحيح مسلم، كتاب األيمان، باب نذر الكافر وما يفعل فيه المسلم إذا اسلم، 
1656.  

  .175القسامة: هي أيمان تقسم على المتهمين في الدم. ينظر: الجرجاني، التعريفات، ص -6
ينظر: البخاري، صحيح البخاري، كتاب الخمس، باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بمال أو غيره،  -7
القصاص والديات، باب . مسلم، صحيح مسلم، كتاب القسامة والمحاربين و3002 ، رقم الحديث2/1158

  .1669 ، رقم الحديث3/1291القسامة، 
 ليست في " أ ". -8
  في " أ " لما. -9
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عليه اسم اهللا  1عبادة يجبر بها ما ثبت من إثم الحنث إن كان، أو ما وقع من إخالف ما عقد
  ا لفعل عبادة.تعالى إقامة لواجبه، وليس الكافر أهلً

  [ الرد على دليل الشافعية والحنابلة]
يمكن تجريده عن معنى العبادة ليس بشيء ألن ذلك في وقولهم إيجاب المال والعتق      

إيجاب المال والعتق من حيث هو إيجابهما، والكالم في إيجابهما كفارة، وإيجابهما كفارة ال 
إال بتلك يثبت شرعاً *يقبل الفصل عما ذكرنا، إذ لو فصل لم يكن كفارة ألن ما شرع بصفة ال

  .الصفة وإال فهو شيء آخر
 2»تبريكم يهود بخمسين يميناً« :-صلى اهللا عليه وسلم  -القاضي وقوله وأما تحليف     

فالمراد كما قلنا صور األيمان، فإن المقصود منها رجاء النكول، والكافر وإن لم يثبت في حقه 
يعتقد في نفسه تعظيم اسم اهللا تعالى وحرمة  3اليمين الشرعي المستعقب لحكمه فهو شرعاً

فيمتنع عنه فيحصل المقصود من ظهور الحق فشرع التزامه بصورتها لهذه  اليمين به كاذباً
  الفائدة.
يقبل  ليس بصحيح إال أن يريد تعظيماً من أنه مع الكفر ال يكون معظماً 4وما في الهداية     

  .منه ويجازى عليه
أن نذر  5فالمشهور من مذهب الشافعي» أوف بنذرك« :-صلى اهللا عليه وسلم -وأما قوله     

وهم يؤولونه أنه أمره أن يفعل قربة مستأنفة في حال  6الكافر ال يصح، فاالستدالل به كاللجاج
دعا إلى هذا العلم من الشرع أن الكافر ليس أهال لقربة من  7اإلسالم ال على أنه الواجب بالنذر

                                                           
 في " أ " وقع. -1

 /  أ  من " ب".120*نهاية ق
  . 94 تخريجه، صسبق  -2
 في " أ " وهو. -3
، المحقق، طالل يوسف، 2/320ينظر: المرغيناني، علي بن أبي بكر، الهداية في شرح بداية المبتدي،  -4

  لبنان. –التراث العربي، بيروت إحياءدار 
. الشربيني، مغني المحتاج، 10/68، تحفة المحتاج، الهيتمي. 3/293ينظر: النووي، روضة الطالبين،  -5
4/241. 
تمادي في العناد في تعاطي الفعل المزجور عنه، ومنه لجة البحر تردد أمواجه. اللجاج: هي الخصومة، وال -6

  .203، القاموس المحيط، صالفيروزآبادي. 288ينظر: المناوي، التوقيف، ص
 في " أ " فالشرع -7
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 *االلتزام ابتداء، وتصحيح 2تصح منه 1القرب فليس أهال اللتزامها، أال ترى أنه لو فعلها لم
  يراد لفعل نفس الملتزم. ال إلضعاف العذاب.

 ،ا إلى اهللا تعالى بل إلى ربه الذي يعبده من دون اهللا: إنه ليس متقرب3وقول الطحاوي      
إنما يستقيم في بعض الكفار وهم المشركون على تقدير قصده بنذره الذي أشرك به ففيه 

  قصور عن محل النزاع.
  ما أحل اهللا] تحريمبالحلف [

  ].)(ومن حرم علَى نَفْسه شَيًئا مما يملكُه لَم يصر محرما وعلَيه إن استَباحه كَفَّارةُ يمينٍ[
     قوله ومن ح)ّرفْعلى نَ مسشيئاً ه مما يمكُله(حرام أو هذا الطعام أو هذه  كهذا الثوب علي

للزوم  اوليس ملكه شرطً يمين) ارةُكفّ هاحبتَاس إن هيلَا وعمرّحر مص(لم يالجارية أو الدابة 
من  ا ما هو أعمولو أريد بلفظ شيًئ[، حرام علي زيد في نحو: كالمِ فإنه جاز ؛حكم اليمين

الفعل دخل نحو: كالم ولم يدخل نحو زيد: هذا الطعام علي ه ألنّ ؛ال يملكه 5لطعام 4]حرام
مع أنّ ،فيه عليه التصرفُ حرامى لو أكله حاللًا، حتّبه حالفً ه يصير6ا لزمته الكفارةا أو حرام.  

 ،على نفسه م الخمرلو حر :رى إلى قولهمتأال  ،اه حلفًتحريم ه ال تمنعحرمتَ أن والحاصَل
ارة الكفّ أراد به التحريم: يعني اإلنشاء تجب ه إنالمختار للفتوى أنّ حرام أن علي الخمر :فقال

 ؛ال تجب الكفارة يرد شيئاً 8حلف ال أشرب الخمر، وإن أراد اإلخبار أو لم 7إذا شربها كأنه
ا، والمنقول فيه خالف بين أبي يوسف وأبي حنيفة، عند أحدهما ألنه أمكن تصحيحه إخبار

                                                           
  ليست في " أ ". -1
  في " أ " فيه. -2

  ب من" أ " /245 *نهاية ق
 .3/133ينظر: الطحاوي، شرح معاني اآلثار،  -3
 ما بين معكوفين ليس في " أ ". -4
  كطعام. في " أ " -5
دار إحياء الكتب ، 2/42، محمد بن فرامرز بن علي، درر الحكام شرح غرر األحكاممال، ينظر:  -6

. ابن عابدين، حاشية ابن 4/318. ابن نجيم، البحر الرائق، بدون طبعة وبدون تاريخ لبنان، -بيروت ،العربية
. البهوتي، الروض المربع، 4/382. ابن قدامة، الكافي، 11/249. ابن قدامة، المغني، 5/508عابدين، 

 وبالتفصيل .  القادمةقول المالكية والشافعية فيأتي في الصفحات  أما. 570ص
  في " أ " ألنه. -7
  ولم. في " أ "  االختيار -8
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فليس حرام  علي الخنزير :ولو قال، 1إلى نية وعند اآلخر ال يحنث من غير نظرٍ، يحنث مطلقاً
  . 2وهو الوجه ،الخمر وقيل هو قياس، إن أكلته :ا أن يقولبيمين إلّ

     كما  ،اليمين إلى الفعل المقصود منها أن الظاهر من تحريم هذه األعيان انصرافُ واعلم
] 23اآليةالنساء: سورة [  M    U  T  SL  :رع لها في نحوفي تحريم الشّ

وحرمت الخمر ولذا قال في الخالصة: 4واألكل ربِوالشِّ كاحِإلى النِّ ينصرفُ 3هأنّ والخنزير ،
هذا الطعام  أكلتَ إن :قال 5حرام فلبسه حنث إال أن ينوي غيره، وإن هذا الثوب علي :لو قال

حرام فأكله ال يحنث. فهو علي  
حرام ففي القياس ال  كل طعام آكله في منزلك فهو علي :في المنتقى: لو قالوذكر [     
: يحنث، والناس 7االستحسانروى ابن سماعة عن أبي يوسف، وفي  إذا أكله، هكذا 6]يحنث

لَأكَ يريدون بهذا أن8انتهى .ه حرام.  
     9وهو ،في التي قبلها وعلى هذا فيجب قوله إن أكلت هذا فهو علي حرام إذا  يحنثَ أن

10يلأكله، وكذا ما ذكر في الح: أكلتُ إن 11فهو ا عندك أبداًطعام ه لم يحنث ينبغي لَفأكَ ،حرام
القياس. أن يكون جواب  

  
  

                                                           
 .5/508. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 4/318ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق،  -1
  .4/318ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق،   -2
  في " أ " فـإنه. -3
 في " أ " واللبس. -4
  في " ب" ولو. -5
 ما بين معكوفين ليس في " أ " -6
، كشف األسرار، البخاري: هو ترك القياس والعدول عنه إلى قياس هو أقوى منه. ينظر: االستحسان -7
دار ابن  ،مشهور بن حسن آل سلمان المحقق، ،5/193 الشاطبي، إبراهيم بن موسى، الموافقات،. 4/3

 .م1997 -هـ1417 ،الطبعة األولى ،عفان
  .3/729ينظر: ابن عابدين، حاشية ابن عابدين،  -8
 أ " وهي.في "  -9

هـ. 261سنة  توفيبكر أحمد بن عمر، المعروف بالخصاف، الم أبيمام الشيخ كتاب الحيل لإلهو  -10
 .1/695، كشف الظنون، خليفةينظر: حاجي 

 في " أ " فهي. -11
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  حنث. 2م كلمأيه حرام كم عليكالم 1ولو قال لقوم    
     فالنٍ وفي مجموع النوازل: وكذا كالم وفالن علي أحدهما، وكذا كالم  يحنث بكالمِ حرام
بخالف ما لو قال واهللا [لقمة،  *يحنث بأكل 4]حرام علي[هذا الرغيف  3بغداد، وكذا أكل أهُل

  .6ال يحنث حتى يكلمهم ،ممهأكلّ 5ال
  .7]حنث بأكل لقمة حرام علي هذا الرغيفُ :وفي الخالصة: لو قال     
 ؛اال يكون حانثً 9: الصحيح أنه-رحمهم اهللا  -: قال مشايخنا8وفي فتاوى قاضي خان      

قوله ألن: حرام بمنزلة قوله واهللا ال آكل هذا الرغيف، ولو قال هكذا ال  هذا الرغيف علي
  .يحنث بأكل البعض

أو  جامعها طائعةً 10ا، فلومتك يكون يمينًحرام أو حر علي أنتَ :وإن قالت لزوجها     
  ال يحنث. 11َلخدفُأ ارالد هذه ال يدخُل :تحنث، بخالف ما لو حلف مكرهةً

  

                                                           
 في " أ "  زيادة كلمة (لكالم).  -1
 في " أ " و" ب " زيادة كلمة (منهم). -2
 في " أ " ال آكل. -3
  معكوفين ليس في "ب ".ما بين  -4

 / أ  من " أ ".246*نهاية ق
 في "ب " لم. -5
  . 4/317. ابن نجيم، البحر الرائق، 4/202، المحيط، مازهينظر: ابن  - 6
 ما بين معكوفين ليس في " أ ". ينظر القول: المراجع نفسها.  -7
بين أيدي  متداولو، معمول به ومام حسن بن منصور األوزجندي، وهخان، لإل فتاوى قاضيهو كتاب  -8

للحكم واإلفتاء، وذكر فيه جملة من المسائل التي يغلب وقوعها، وتمس الحاجة  صدريالعلماء والفقهاء، وكان 
  .2/1227هـ. ينظر: حاجي خليفة، كشف الظنون، 592 سنة توفيإليها، 

الفرغاني، المعروف  ندياألوزجالقاسم محمود بن عبد العزيز  أبي: هو الحسن بن منصور بن قاضي خان
نظر: الذهبي، سير يهــ. 592 سنة توفي، وشرح الجامع الصغير، الفتاوىبقاضي خان فخر الدين، له 

، دار 2/61. . ينظر قوله في المسألة: 20/83. القرشي، الجواهر المضية، 21/231، أعالم النبالء
  م.1973 -هـ1393لبنان. الطبعة الثالثة،  -المعرفة، بيروت

 ي "ب" أن.ف -9
  في " أ " ولو. -10
 في " أ " فإن  دخل. -11
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     راهم في يدهولو قال لد: هذه الدراهم علي حرام بها أو  قَإن اشترى بها حنث، وإن تصد
  .1وهبها لم يحنث بحكم العرف 

  في هذه المسألة] واإلمام مالك افعيالشّاإلمام [قول 
] ةُ اللَّهمحر يعقَاَل الشَّافوعِ فَلَا وشْرالْم لَاِل قَلْبالْح رِيمتَح ِلَأن هلَيةَ علَا كَفَّار :هلَيالَى عتَع

َأم قَدو ،ةمرالْح اتإثْب ننْبُِئ عاللَّفْظَ ي لَنَا َأنو .ينمالْي وهو وعشْرفٌ مرتَص بِه دقنْعي كَن
رالْح وتبِثُب الُهمإحهإلَي ارصينِ فَيموجِبِ الْيم اتبِِإثْب رِهِلغَي ةم[.  

ا في الجواري والنساء، وبه يعني إلّ 2عليه) ارةَ: ال كفّ-رحمه اهللا -افعيوقال الشّ :ه(قولُ     
ا وهو اليمين، إلّ مشروع فٌبه تصر فال ينعقد ؛المشروع قلب تحريم الحالِل 4، ألن3مالك قال
بعد هذا  الشرع ورد به في الجواري، والنساء في معناها فيقتصر على مورده، واالستدالُلأن 

M  4  3  2 : ] إلى قوله1 اآلية التحريم:سورة [  M(  '  &  %  $    #  "  !)  L : بقوله تعالى
7  6  58  L  ] 2 اآلية التحريم:سورةفبي [م ى اهللا عليه وسلّصلّ -ه أنّ *سبحانه ن- م حر

 التحريم:سورة [ M7  68  L :ر عن ذلك بقولهته فعبلّله تح فرض 5، وأنها مما هو حالٌلشيًئ
ألن الكالم  ؛مفيد ا فيها الكفارة غيرله يمينً اُهللا ما أحَل تحريم ه سبحانه جعَل] وعلم أن2ّ اآلية

  اآلن في تخصيصه بمورده أو تعميمه.

   

                                                           
. ابن عابدين، حاشية ابن 318 -4/317. ابن نجيم، البحر الرائق، 4/202، المحيط، مازهينظر: ابن   -1

 . 5/509عابدين، 
 .10/185، 18/4.  المطيعي، تكملة المجموع،  10/184الكبير، الحاوي ينظر: الماوردي،   -2
ال في أم ولد، وإن حرمها، وال في عبد، وال في خادم، وال في  ا في شيءيمينً مالك: " ال يكون الحرام قال -3

فيلزمه الطالق ". ينظر: ابن عسكر، عبد الرحمن بن  امرأتها أن يحرم في غيره، إلّ ، والطعام، وال شراب
، الطبعة حلبي وأوالده، مصرمطبعة مصطفى البابي ال ،53محمد، إرشاد السالك إلى أشرف المسالك، ص

  .  4/424، التاج واإلكليل، المواقالثالثة.  
  في " أ " أن. -4

 ب  من"ب". /120*نهاية ق
  في " أ " أو أنه. -5
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  [ الرد على الشافعية] 
     أجيب: العبرة لعموم اللفظ وهو قوله بأن:  M(  '  &  %)  L ] وقد  ،]1اآليةالتحريم: سورة

ولذا قال1ا لكالمراد به خصوص ما وقع تحريمه: أي لم حرمت ما كان حاللً يدفع بأن ، :
M,  +    *-  L ] 1 اآلية :التحريمسورةق بعموم تحريم ال يتعلّ ] وابتغاء مرضاتهن

ورد أنها  ماريهبل ببعض يسير، بل الجواب أنه كما ورد أنها أنزلت في تحريم  ،المباحات
  .3في تحريم العسل 2أنزلت
     يمكث عند  -مى اهللا عليه وسلّصلّ -كان« -رضي اهللا عنها -حيحين عن عائشةفي الص

 9دخل 8ا إننَتَأي على أن 7أنا وحفصة 6ا فتواصيتُعندها عسلً 5ويشرب 4زينب بنت جحش
فقال: ال، بل  ،له ذلك 12فدخل على إحدانا فقالت 11مغافير منك ريح ي أجدإنّ :فلتقل 10عليها

 اآلية :التحريمسورة [ M  $    #  "  !L  13فنزلت ،ولن أعود إليه ،ا عند زينبعسلً شربتُ

                                                           
  ليست في " ب". -1
 ليست في " ب". -2
  .1/196 الشاطبي، الموافقات،. 1/157ينظر: السمعاني، قواطع األدلة،  -3
وتزوجها النبي،  النبي صلى اهللا عليه وسلم، كانت قد تزوجها زيد بن حارثة،هي زينب بنت جحش، زوج  -4

وكانت تفخر على نساء النبي صلى اهللا عليه وسلم وتقول: إن آباءكن أنكحوكن وإن اهللا أنكحني إياه، توفيت 
 .212-2/211، أعالم النبالء . الذهبي، سير7/126أسد الغابة، ابن األثير، هـ. ينظر: 20

 أ " يشرب. في " -5
  في " أ " فتواضعت. -6
هي حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية، أم المؤمنين، وبنت أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن  -7

هـ، روت عنه: عدة أحاديث، 3الخطاب، ولدت قبل البعثه بخمس سنين، تزوجها النبي عليه السالم سنة 
-2/227، أعالم النبالء . الذهبي، سير12/410هـ. ينظر: ابن حجر، تهذيب التهذيب، 45توفيت سنة 

228.  
 ليست في " أ ". -8
  في " أ " ودخل. -9

  في " أ " علينا. -10
. 13/252كريهة.  ينظر: الزبيدي، تاج العروس،  رائحةٌله  حلو المغافير: جمع مغفور، وهو صمغٌ -11

 مادة ( غفر).
 في " أ " فقال. -12
 في " ب " زيادة كلمة (عليه). -13
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1«[1 ؛لى باالعتباروهذا أو راويه صاحبةُ ألن ة وفيه زيادةُالقص الصةح، من  وحينئذ ال مانع
 ،]1اآلية :التحريمسورة [ M,  +    *-  L  :وقوله تعالى ،اها في األمرين جميعنزوِل كونِ

مارية؛ا في أنها في تحريم وإن كان ظاهر ألن مرضاتفال  *كان في ذلك ال في ترك العسل هن
  في ترك شربه عند الضرة شك أنه أيضاً

  .حلةولزمت التّ ،اي تحريمفلذلك سم 3»واهللا ال أذوقه :ه قالأنّ«وي ر 2فإن قيل: إنه     
     فال يجوز أن يحكم به ويقيد به  ،ه لم يذكر في اآلية وال في الحديث الصحيحبأنّ :أجيب

  حكم النص.

     الذي في الحديث الصحيح هو قوله واعلم أن: »ولن إليه أعود «وال شك هذا ليس  أن
ا وجب الواقع منه كان يمينً فحيث ذكر اهللا تعالى ما يفيد أن ،أحد ارة عندبيمين موجب للكفّ

في تلك الرواية  لم يرو آخر مع ذلك القول قوٌل -مى اهللا عليه وسلّصلّ -ه كان منهالحكم بأنّ
م لفظ حر ا أنوجاز كونه لفظ التحريم، إلّ »واهللا ال أذوقه« :فجاز كونه قوله ،ثبت به اليمين

في إرادة على نفسه ظاهر، الوجه  وحاصُل، بخالف الحلف على تركه،مت كذا ونحوهقال حر
بإثبات  5عن إثبات الحرمة، وقد أمكن إعماله أن لفظه ينبُئ 4وهو ،الذي اقتصر عليه المصنف

 7]إذا لم[وهو البر  ،: أي حرمة ذلك الشيء لغيره وهو اليمين بإثبات موجب اليمين6حرمته

                                                           
، رقم الحديث 4/1865﴾َأحَل اهللا لَك ما ِلم تُحرِّم﴿ظر: البخاري، كتاب تفسير سورة الطالق، باب ين -1

ولم ينو الطالق،  امرأته. مسلم، صحيح مسلم، كتاب الطالق، باب وجوب الكفاره على من حرم 4628
  .1474، رقم الحديث 2/1100

  / ب  من " أ ".246* نهاية ق 
 ليست في " ب". -2
عصام بن عبد المحسن  ، المحقق،440، صعلي بن أحمد بن علي، أسباب نزول القرآنالواحدي، ينظر:  -3

 م 1992 -هـ  1412الثانية،  ، الطبعةدار اإلصالح، الدمام، الحميدان
  في " أ " هو. -4
  .إعالمهفي " أ "  -5
  في " أ " حرمه. -6
 ما بين معكوفين ليس في " ب". -7
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فعم المعنى المذكور  ،ا من اهللا عليهفضلً ،ا لكالمه عن اإللغاءصونً 2فعله والكفارة إن 1يفعله
 .النساء وغيرهن

  مرٍ حرام]أ[الحلف على فعل 
]احبتاِلاس ننَى معالْم وهةُ وتْ الْكَفَّاربجوثَ ونا حيركَث يلًا َأوقَل همرا حمَل مإذَا فَع ثُم ة

 ةذْكُورالْم.نْهم ءزَل كُلَّ جتَ تَنَاوإذَا ثَب رِيمالتَّح ِلَأن[  
االستباحة  3وهو المعنى من ،ا ووجبت الكفارةا أو كثيرقليلً مها حرإذا فعل مم ثم :(قوله     

ا مراده بقوله لم يصر محرم ارة يمين، وبه عرف أناستباحه كفّ وعليه إن ،في قوله المذكورة)
عليه المم لنفسهحر، وإال لم يصح التح (ألن ؛ا يحنث بالقليل والكثيرقوله استباحه، وإنمإذا  ريم

واهللا ال  :4من قوله دمتناول جزء يلزمه الحنث، وهذا بخالف ما تقّفي منه) كل جزء ثبت تناوَل
  .5حرام على ما نقل قاضي خان عن المشايخ وهذا الرغيف علي ،أكلمهم

  حرام] علي كل حالٍل :[لو قال
]اسيالْقو (ذَِلك رغَي نْوِيي ابِ إلَّا َأنالشَّرامِ ولَى الطَّعع وفَه امرح لَيلٍّ عقَاَل كُلُّ ح لَوو) َأن 

 فَرُل زذَا قَوه ،هونَحو التَّنَفُّس وها واحبلًا معف اشَرب غَ ِلَأنَّها فَرنَثَ كَمحالَى  -يتَع اللَّه همحر
لَا يتَحصُل مع اعتبارِ الْعمومِ، وِإذَا سقَطَ اعتباره  روجه اِلاستحسانِ َأن الْمقْصود وهو الْبِ -

ادُل عتَنَاوا ييمُل فمتَعسي فَِإنَّه فرابِ ِللْعالشَّرامِ ورِفُ إلَى الطَّعنْصَأةَ إلَّا يرُل الْمتَنَاولَا يةً. و
بِالنِّية ِلِإسقَاط اعتبارِ الْعمومِ. وِإذَا نَواها كَان إيلَاء ولَا تُصرفُ الْيمين عن الْمْأكُوِل 

 قَعخُنَا قَالُوا يشَايمو .ةايورِ الرظَاه ابوج ذَا كُلُّههوبِ، وشْرالْمو ةيرِ نغَي نالطَّلَاقُ ع بِه
فُوا في ِلغَلَبة اِلاستعماِل وعلَيه الْفَتْوى، وكَذَا ينْبغي في قَوِله حلَاٌل يروى حرام ِللْعرف. واخْتَلَ

والَْأظْهر َأنَّه يجعُل طَلَاقًا قَوِله هرجه بردست راستْ كيرم بِرِوي حرام َأنَّه هْل تُشْتَرطُ النِّيةُ 
.فرِللْع ةيرِ نغَي نم[  

  
                                                           

  كلمة ( فال).في "ب" زيادة  -1
 في " أ " قوله. -2
  في " أ " في . -3
 ليست في " أ ". -4
. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 2/320. المرغيناني، الهداية، 2/61، قاضي خانينظر: فتاوى  -5
5/509 . 
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 ينوي غير ذلك) ا أنراب إلّعام والشّفهو على الطّ ،حرام علي كل حالٍل :ولو قال :(قوله     
ه ألنّ ؛يحنث كما فرغ أن (والقياس ،حنث وال يحنث بجماع زوجته أو شرب فإذا أكَل
 بناء )1زفر (وهو قوُل ،كفتح العينين وتحريك الجفنين وهو التنفس ونحوه) ،اا مباحباشرفعلً

ال  وهو البر ،المقصود (وجه االستحسان أنكما هو ظاهر اللفظ  ،على انعقاده على العموم
عقد  من الغرض ال يكون : أيللحنث ابتداء 2عقده لم ياهر أنّوالظّ مع اعتبار العموم) يحصُل

إلى  ينصرفُ اعتباره (وإذا سقطَ ،عن صرافة العموم صارفةً فكان ذلك قرينةً *اليمين الحنث
 وهو الطعام ،)عادةً فيما يتناوُل ستعمُل(يهذا اللفظ  3أي ه)الطعام والشراب للعرف فإنّ

ر الحمُله تعذّإنّ :ما قيل والشراب، فظهر، أن الخصوص ال  على العموم فيحمل على أخص
يصح، بل حمل على ما تعورف فيه  ،الخصوص إذ ليس مجموع الطعام والشراب أخص
  .4اللفظ
راب مع عام والشّفي غير الطّ إلسقاط اعتبار العموم) ؛ا بالنيةإلّ المرأةَ (وال يتناوُل     

 :فيه دخولها في اإلرادة، بخالف نحو فصح صالحٍ ية بلفظصالحية اللفظ، فإذا نواها اتصلت النّ
نواها كان  (وإذاية اسقني إذا أريد به الطالق ال يقع لعدم الصالحية، فلو وقع كان بمجرد النّ

إيالء( راب فأيها فعل حنث، وإذا عام والشّعن الطّ وال ينصرفُ ،الحلف على قربانها إيالء ألن
كان إيالء 6اإليالء المؤبد 5مؤبد، فإن تركها أربعة أشهر بانت إلى آخر أحكام فهو إيالء.  

                                                           
.  الزيلعي، تبيين الحقائق، 4/53.  الموصلي، االختيار، 4/366الكاساني، بدائع الصنائع، ينظر:  -1
3/115. 
 في " أ " ينعقد. -2

  /  أ  من " أ ".247*نهاية ق
 مطموسة في " أ ". -3
. الزيلعي، تبيين الحقائق، 4/53. الموصلي، االختيار، 1/210ينظر: القدوري، مختصر القدوري،  -4
علي حرام فهو على الطعام والشراب  . أما عند المالكية كل حٍل4/319. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/115

  .2/913الدواني،  الفواكهإال الزوجة. ينظر: النفراوي، 
 في " أ " الكالم. -5
  .3/115. الزيلعي، تبيين الحقائق، 366 ،4/362ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  -6
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وأبي  2كأبي بكر اإلسكاف 1أي مشايخ بلخ ومشايخنا) ،الرواية ظاهر ه جواب(وهذا كلّ     
في  5ا لغلبة االستعمال)(قالوا يقع به الطالق منجز4والفقيه أبي جعفر 3بن أبي سعيدابكر 

  . 6الطالق فينصرف إليه من غير نية، وبه أخذ الفقيه أبو الليث
  ف: وعليه الفتوى.قال المصنّ

  
                                                           

، ونصير بن يحيى، ومحمد ه أبو جعفريمشايخ بلخ: هم أبو بكر اإلسكافي، وأبو بكر بن أبي سعيد، والفق -1
البابرتي، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد اهللا ابن الشيخ شمس ومعاذ البلخي،  وأبوبن سلمه، 

. 1/712،6/141، ة. العيني، البناي5/90 الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي. ينظر: البابرتي، العناية،
، صححه وعلق عليه، مصطفى أحمد الزرقا، 220د الفقهية، صالزرقا، أحمد بن الشيخ محمد، شرح القواع

  م. 1989 -هـ1409سوريا، الطبعة الثانية،  -دار القلم، دمشق
بلْخُ:هي مدينة مشهورة بخراسان، أول من بناها لهراسف الملك لما خرب صاحبه بخت نصر بيت المقدس، 

ا، وينسب إليها خلق كثير مثل أبو عبد اهللا البلخي. وقيل: بل اإلسكندر بناها، وكانت تسمى اإلسكندرية قديم
ينظر: ويكيبيديا، الموسوعة الحرة،  .أفغانستانفي  حاليا. تقع 480-1/479ينظر: الحموي، معجم البلدان، 

  https://ar.wikipedia.org/wikiالرابط 
قة، إسكاف بني جنيد ناحية ببغداد, ث :حمد بن محمد بن أحمد بن مالك أبو بكر اإلسكافي، نسبة إلىهو م -2

األحوص محمد بن الهيثم القاضي، وحدث عنه: أبو الحسن  اقالبة الرقاشي، وأب اهـ، سمع: أب263ولد سنة 
. ابن 4/357هـ. ينظر: البغدادي، تاريخ بغداد، 352 بن رزقويه، وأبو علي بن شاذان، وغيرهم، توفي سنة

، الطبعة األولى، مكتبة ابن تيمية، 2/23الجزري، محمد بن محمد بن يوسف، غاية النهاية في طبقات القراء، 
  .م1932 -هـ1351

قَاَل ابن ، ـه469 هو سعيد بن سعد اللَّه سعيد فضل اللَّه الميهني، أبو بكْر بن َأبِي سعيد، ولد سنة -3
، جميل الطّريقة، سمع من جماعة، سمع من جد أبيه سعيد، روى عنه: عبد الرحيم ، صالحالسمعاني: شيخٌ

  .964-11/963 اإلسالم،هـ. ينظر: الذهبي، تاريخ  549 توفيالسمعاني، وأبوه، 
من أهل بلخ، قال  اًكبير مهو محمد بن عبد اهللا بن محمد بن عمر أبو جعفر، الفقيه البلخي الهندواني، إما -4

 توفي، تفقه عليه: أبو الليث، روى عنه: يوسف بن منصور، هحنيفة الصغير لفقهِ أبوقال له كان ي :السمعاني
. كحالة، عمر بن رضا بن محمد راغب بن 2/68هـ. ينظر: القرشي، الجواهر المضية، 362 ببخارى سنة

 .لبنان -بيروت ،ء التراث، دار إحيا10/244 عبد الغني، معجم المؤلفين،
 . 2/42 . مال خسرو، درر الحكام،3/115 الحقائق، تبيينينظر: الزيلعي،  - 5
هو نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الحنفي، فقيه و محدث، روى عن: محمد بن الفضل بن أنيف  -6

البخاري وجماعة، وروى عنه: أبو بكر محمد بن عبد الرحمن الترمذي، وغيره، له تصانيف، منها:  تفسير 
. القرشي، 323-16/322، األعالمهـ. ينظر: الذهبي، سير 373 سنة توفيالقرآن، وتنبيه الغافلين، 

  . 196/ 2الجواهر المضية، 
 .3/115ينظر قوله في المسألة: الزيلعي، تبيين الحقائق، 

https://ar.wikipedia.org/wiki
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الناس رف ع 4ضح ليمشايخ سمرقند، ولم يت3ّ: هكذا قال2في مبسوطه *1وقال البزدوي     
ا في من ال امرأة له يحلف به كما يحلف ذو الحليلة، ولو كان العرف مستفيض ألن ؛في هذا

ذلك لما استعمله إال ذو الحليلة، فالصحيح أن يقيد ويقول ،في هذا الجواب: نوى الطالق  إن
  ف المتقدمين.فيه وال يخالّ اإلنسان يقفَ أن فاالحتياطُ داللة ن غيرِا ما، فأميكون طالقً

      واعلم أن بل المتعارفُ ،في ديارنا تعارفُمثل هذا اللفظ لم ي على كالمك  فيه حرام
في أنهم  كيلزمني، وال شَ ا الحراميغة العامة، وتعارفوا أيضكأكل كذا ولبسه دون الص ،ونحوه

وهو مثل تعارفهم 5كذا هم يذكرون بعده ال أفعل كذا أو ألفعلنفإنّ ،امعلقً القَالطّ يريدون ،
  ويجب إمضاؤه عليهم. ،كذا فهي طالق إن فعلتُ :به راده يفإنّ ،الق يلزمني ال أفعل كذاالطّ

 **إليها وله امرأة ينصرفُ 7خداي حالُل :أو قال ،حرام اهللا علي حالُل :: لو قال6وفي التتمة
  عليه الكفارة.  يجب لم يكن له امرأةٌ وعليه الفتوى، وإن ةني من غيرِ

على ما الق للعرف: يعني يقع به الطّ حرام 9رويب ينبغي في حالٍل 8قال المصنف: وكذا     
  .توىاختاره للف

                                                           
هو علي بن محمد بن الحسين بن مجاهد، أبو الحسن، المعروف بفخر اإلسالم البزدوي، الفقيه اإلمام  -1

حنيفة، صنف التصانيف هـ، عالم وراء النهر، صاحب الطريقة على مذهب أبي 400 الكبير، ولد سنة
نظر: القرشي، يهـ. 482 سنة توفيالمبسوط، وشرح الجامع الكبير، والجامع الصغير،  الكثيرة منها:

  .603-18/602، األعالم. الذهبي، سير 1/372المضية،  الجواهر
  /  أ  من " أ ".121* نهاية ق  
، كشف خليفة. ينظر: حاجي هـ482سنة  توفيكتاب المبسوط لألمام علي بن محمد البزدوي، الم -2

 .2/1581 الظنون،
  في " أ " و "ب " زيادة كلمة ( بعض). -3
 في " أ " و" ب" في. -4
  ليست في "ب " و"ط". -5
  / ب من" أ ".247نهاية ق **
 .   3/115ينظر القول: الزيلعي، تبيين الحقائق،  -6
 .   109/ 1المرجع نفسه، : خداي: تعني اهللا. ينظر -7
 كلمة ( قال). زيادةفي " ب "  -8
  .  109/ 1 ،، تعني علي. ينظر: المراجع نفسهبروي -9
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ه هل يشترط أنّ 5حرام بِرِوي 4 كيرم 3راستْ  2بردست 1 هرجِه :(واختلفوا في قوله     
قال في الخالصة: ال يصدق أنه لم  للعرف) ةا من غير نيه يجعل طالقًأنّ 7واألظهر ؟6النية

  .8ينو
  كيرفته أم فهو بمنزلة قوله كيرم. راست بدست هرجِه :ولو قال     
  نوى. وإن ،ا، في مجموع النوازل: ال يكون طالقًكيرم حب  بدست هرجِه :قال 9ولو     
وال  ،كيرم  :العرف في قوله ألن ،اكيرفتم ال يكون طالقً راست هرجِه بدست :ولو قال      

  عرف في قوله كيرفتم. 
 راست بدست هرجِه :أوجب فهو كقوله 10 راست :ولم يقل هرجِه بدست كيرم :ولو قال     

  كيرم. 11
 ةفي انصراف هذه األلفاظ عربية أو فارسية إلى معنى بال ني المعتبر أن والحاصُل     

فيه التعارف، لم يتعارفْ فإن ته. سئل عن ني  
بينه وبين اهللا تعالى  وفيما ،ه القاضيقُدصال ي[ ،غيره أردتُوفيما ينصرف بال نية لو قال      
هو مصّق. د  

   

                                                           
1- جِهرمحمد عبد الحي، عمدة الرعاية بتحشية  ي،وناللك. 6/142ينظر: العيني، البناية،  ، تعني كل شيء.ه

، للدراسات وتقنية المعلوماتمركز العلماء العالمي ، صالح محمد أبو الحاج المحقق، ،5/276 ،شرح الوقاية
 األولى. الطبعة 

 ينظر: المراجع نفسها. بدست، تعني بيدي. ت. وبدس في " أ"  -2
 ينظر: المراجع نفسها. راست، تعني اليمين يعني بيدي اليمين. - 3
  ينظر: المراجع نفسها. كيرم، تعني أمسكه. - 4
 ينظر: المراجع نفسها. بيدي، فهو علي حرام. امسكه شيءهذه جملة فارسية تعني كل  - 5
 في " أ " و " ب" زيادة جملة ( أو ال). -6
 في " أ " فاألظهر. -7
  .2/43. مال خسرو، درر الحكام، 3/115ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق،  -8
 في " ط" لو. -9

 في " أ " وراست. -10
 ليست في "ط" -11
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  [ النذر المطلق]
]زِ عنَجكَالْم طلَّقَ بِالشَّرعالْم ِلَأنو (فَاءالْو هلَيطْلَقًا فَعا منَذْر نَذَر نمو)َيفَةنَأبِي ح نعو) هنْد- 

اللَّه همحا  -رقَةُ مدص َأو نَةس موص ةٌ َأوجح لَيلْت كَذَا فَعفَع قَاَل: إذَا قَاَل إنو نْهع عجر َأنَّه
ةُ يكَفَّار ذَِلك نم َأهزَأج كُهلَأمدمحُل مقَو وهينٍ. وم- اللَّه همحر- فَاءبِالْو ةدهالْع نع جخْريو (

ما سمى َأيضا. وهذَا إذَا كَان شَرطًا لَا يرِيد كَونَه ِلَأن فيه معنَى الْيمينِ وهو الْمنْع وهو بِ
 نَهكَو رِيدطًا يشَر ا إذَا كَانم لَافبِخ ،نِ شَاءتَيالْجِه يُل إلَى َأيميو رتَخَيفَي نَذْر رِهبِظَاهكَقَو ِله

يححالص ويُل هذَا التَّفْصهو يهينِ فمنَى الْيعامِ مدي ِلانْعرِيضم شَفَى اللَّه إن.[  
أو  شهرٍ صوم علي ِهللا :معلق بشرط كأن يقول 2]غير 1أي ا)ا مطلقًنذر ومن نذر :(قوله     
 لنفسها ومن جنسها واجب مقصودةٌ ا هو طاعةٌركعتين ونحوه مم أو صالةٌ أو صدقةٌ حجةٌ

3بها) (فعليه الوفاء.  
ه غير ه ال يلزم ألنّفإنّ ،صالة ذر بالوضوء لكّلالنّ 5ذر، فخرجلزوم النّ 4وهذه شروط     

6ألنه ليس من جنسه واجب ؛دة المريضذر بعيالنفسه، وكذا النّ مقصود.  
   

                                                           
  .أوفي " أ "  -1
 ليس في " أ ". بدون كالم الهداية والعنوان.ما بين معكوفين  -2
. القرافي، 5/515. ابن عابدين، 4/320. ابن نجيم، البحر الرائق، 4/77 ،االختيارينظر: الموصلي،  -3

. النووي، منهاج 4/492، مواهب الجليل، الحطاب. 1/567. ابن رشد، بداية المجتهد، 4/74الذخيرة، 
. 4/442. الكافي، 11/332. ابن قدامة، المغني، 6/243لمحتاج، . الشربيني، مغني ا333الطالبين، ص

  . 575البهوتي، الروض المربع، ص
  شروط.أ " بفي "   -4
  في " أ " بخالف. -5
  .5/518حاشية ابن عابدين،  . ابن عابدين،4/77، االختيارالموصلي، ينظر:  -6

اختلف الشافعية والحنابلة مع الحنفية في هذه المسألة: فالشافعية والحنابلة قالوا: بانعقاد هذا النذر، ولزوم 
. ابن قدامة، المغني، 6/267. الشربيني، مغني المحتاج، 335الوفاء به. ينظر: النووي، منهاج الطالبين، ص

 .3/474، اإلرادات. البهوتي، شرح منتهى 11/333
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  [ نذر المعصية]
ا لعينه يكون معناه إذا كان حرام فيجب أن 1ذرالنَّ انعقاد يمنع وأما كون المنذور معصيةً     

أو ليس فيه جهة القربة، فإن يومِ نذر صومِ المذهب أن العيد بصوم يومٍ ينعقد، ويجب الوفاء 
غيره، ولو صامه خرج عن الع2دةه .  

فيه كفارة يمين  -رحمه اهللا -4، ومذهب أحمد3ذكرناه في مختصر األصول ولنا فيه بحثٌ     
 6ال نذر في معصية وكفارته« -م ى اهللا عليه وسلّصلّ -وهو قوله  ،فيه 5لحديث ورد يميناً

ومع ذلك فالحديث  هم ثقات،: كل8ُّبسند قال فيه صاحب التنقيح 7رواه الترمذي» كفارة يمين
  .9غير صحيح وبين علته، وكذا قال الترمذي

                                                           
. 4/72القرافي، الذخيرة، . 5/518. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 4/78، االختيارموصلي، الينظر:  -1

. 6/245. الشربيني، مغني المحتاج، 333. النووي، منهاج الطالبين، ص4/492، مواهب الجليل، الحطاب
 .3/472، اإلرادات. البهوتي، شرح منتهى 11/333ابن قدامة، المغني، 

 .5/518. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 4/77، االختيارالموصلي، ينظر:  -2
هـ. ينظر: حاجي 861سنة  توفيمام الكمال ابن الهمام، المالتحرير في أصول الفقه، لإل يقصد به كتاب -3

 .1/358خليفة، كشف الظنون، 
 .4/429. ابن قدامة، الكافي، 11/358ينظر: ابن قدامة، المعني،  -4
 ليست في " ب". - 5
 ليست في " ب". -6
 ، رقم الحديث4/103ال نذر في معصية)،  (أنواأليمان ينظر: الترمذي، سنن الترمذي، كتاب النذور  -7

. 2125 ، رقم الحديث1/686، كتاب الكفارات، باب النذر في المعصية، ابن ماجة، سنن ابن ماجة. 1524
  .2590 الحديث ، رقم8/241 ،الغليل كتاب إرواءحديث صحيح، في  األلباني:قال 

 الحافظ محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى، ولد سنة اإلمامهو  الترمذي:
209وشاركه في بعض شيوخه، وكان ي ،هـ, تتلمذ للبخاريبه المثل في الحفظ، صنّف الكثير، منها:  ضرب

. الزركلي، 155-2/145هـ. ينظر: الذهبي، تذكرة الحفاظ، 279 سنة توفيالعلل،  ، وكتابه الشهير الجامع
  .6/322، األعالم

  .329 ، رقم الحديث5/85ينظر: ابن عبد الهادي، تنقيح التحقيق،  -8
هذا الحديث  أن :صفوان عن يونس، وقال فيها يالرواية األولى عن أب :ن لهذا الحديثيذكر الترمذي روايت -9

ي حديث غريب لكنه أصح من حديث أب نهإ :: عن أبو إسماعيل الترمذي، وقال فيهاصح. والرواية الثانيةال ي
رقم الحديث  .4/103( أن ال نذر في معصية)، واأليمان صفوان. ينظر: سنن الترمذي، كتاب النذور 

1524-1525. 
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وهو  1التزمه به أو عين ال بكل وصف فعليه الوفاء به: أي من حيث هو قربةٌ :وقوله     
2ة زفرخالفي.  
     ق بهذا الدرهم فتصدقَفلو نذر أن يتصد بغيره عن نذره صدق في هذا اليوم التَّ أو نذر

على غيره عن نذره أجزأه في  3]على هذا الفقير فتصدق *أن يتصدق أو نذر في غد[ فتصدقَ
  .5لزفر ذلك خالفا4ًكل

خر ربة ال باعتبارات ُأباعتبار ما هو قُ 7لزوم ما التزمه ولنا أن ه أتى بغير ما نذره،أنّ 6له     
ركعتين في المسجد رربة الملتزمة، وكذا إذا نذوقد أتى بالقُ ،ربةقُ لها في صيرورته ال دخَل

  . 9ا لزفرله أجزأه خالفً 8فيه ا منه أو فيما ال شرفالحرام فأداها في أقل شرفً
، ثم مسجد بيت -مى اهللا عليه وسلّصلّ -األماكن المسجد الحرام، ثم مسجد النبي وأفضُل     

  .هفيلزم ه نذر بزيادة قربةله أنّ ،، ثم البيتالحي 11، ثم مسجد10المقدس، ثم الجامع
     موجب، ولم يثبت من الشّ التزامه ما هو قربةٌ قلنا: عرف من الشرع أنرع اعتبار 

القربة  أصِل رف ذلك هللا تعالى فال يتعدى لزومما عتخصيص العبد العبادة بمكان، بل إنّ
  ا بما هو قربة.وبقي الزم فكان ملغى ،بالتزامه إلى لزوم التخصيص بمكان

                                                           
  في "ب " عتق. -1
  .2/381ينظر: البابرتي، العناية،  -2

 / أ  من " أ ".248 *نهاية ق
 بين معكوفين ليس في "ب ".ما  -3
  ليست في " ط". -4
 ،، صالح الدين الناهي، تحقيق62، عيون المسائل، صالسمرقندي، نصر بن محمد بن إبراهيم ينظر: -5

 .1/92مال خسرو، درر الحكام، .م1968 -هـ1386 ، سنة النشر،بغداد -العراقمطبعة أسعد، 
 ليست في " أ " . -6
  ألزمه. في " أ " ما -7
 ليست في " أ " و"ط". -8
 .5/518ينظر: ابن عابدين، حاشية ابن عابدين،  -9

الجامع: هو المسجد الذي يصلي فيه المسلمون، ويطلق بشكل خاص على المسجد الذي يصلى فيه  -10
  .1/394عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة،  . مادة (جمع).1/135المسلمون الجمعة. المعجم الوسيط، 

. عمر، معجم 871و المكان الذي يصلي فيه الناس جماعة. ينظر: أبو البقاء، الكليات، ص المسجد: ه -11
  .2/1034اللغة العربية المعاصرة، 

الجمعة، والمسجد  فيهمن حيث صالة المسلمين  ،أن الجامع أخص من المسجد :الفرق بين الجامع والمسجد
  جماعة.أعم من الجامع من حيث الصالة فيه جميع الصلوات 
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     لت: من شروط النّقُ فإننذر ركعتين بال  إذا :فكيف قال أبو يوسف ذر كونه بغير معصية
1ا لمحمدنذره خالفً وضوء يصح.  

     أهدره لذلك، افالجواب أن محمد ا أبو يوسف فإنّوأمه حين نذر النّ[؛حه بوضوءما صح
  الشرط. المشروط التزام التزام 3ألن ؛2]بوضوءركعتين لزمتاه 

ألزمناه  ال يؤثر، ونظيره إذا نذرهما بال قراءة بغير وضوء لغو 4]فقوله بعد ذلك[     
  ألزمناه بأربع. األزمناه ركعتين أو ثالثً واحدةً ي ركعةًصلّي بقراءة، أو نذر أن5ركعتين

؛ذر في األوليينالنّ وقال زفر: ال يصح والركعة الواحدةُ ،الصالة بال قراءة ألن قربة، *غير 
نتين فصار كما إذا ه التزم ركعة بعد الثّألنَّ ؛يلزمه ركعتان بثالث وهي ما إذا نذر ،وفي الثالثة

  .6التزمها مفردة على قوله
ا به، وال صحة للصالة إلّ بما ال صحةَ االلتزام بشيء التزام وهو أن ،ولنا معنى ما قدمناه     

الواحدة كعةبال قراءة، وال للر إال بضم والثانية، القراءةَ االثانية، فكان ملتزم واحتاج إلى  محمد
والفرقُ والتزامها بال قراءة حيث أجازه، ،هحيث أبطل الفرق بين التزام الصالة بال وضوء أن 

ا، وبأصلً ليست عبادةً الصالة بال طهارةميكصالة اُأل تكون عبادةً ال قراءة.  
 هإخالء فلم أر ،ها باألصالةهذا المكان محلُّ إال أن وهذه المسائل وإن كانت تقدمت متفرقةً     

العالمين منها نصيحة لدين رب.  
   

                                                           
 .5/518ينظر: ابن عابدين، حاشية ابن عابدين،  -1
 ما بين معكوفين ليس في "ط".  -2
  .ألنهفي " أ "  -3
 ة في " أ ".رما بين معكوفين ليس في "ب " ومكر -4
  في " ب " زيادة جملة (أو ثالثاً)  -5

 من "ب ". /  ب121*نهاية ق
 .5/552ينظر: ابن عابدين، حاشية ابن عابدين،  -6
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  الوفاء بالنذر] حكم[
]ِلهِلقَو- سو هلَيع لَّى اللَّهصى« -لَّمما سبِم فَاءالْو هلَيى فَعمسو نَذَر نم «[.  

      2) 1» من نَذَر وسمى فَعلَيه الْوفَاء بِما سمى « -صلى اهللا عليه وسلم -(قوله لقوله     
 المنذورِ عنه، ففي لزومِ ه مستغنىإال أنَّ غريب وهو حديثٌ ،4بالمنذور الوفاء 3وهذا دليل لزومِ

والسنةُ الكتاب قال تعالىواإلجماع ،  M  ¡   �L ] 29 اآلية الحج:سورةح ] وصر
 توجبها بأنّ *لآلية، وتقدم االعتراض واجب بأن المنذور 6الصوم 5في كتاب المصنفُ

للقطعية. االفتراض  
فلم  9سه واجبنْجِ نوما ليس م ،بالمعصية ذرمنها النّ صمؤولة إذ خُ 8بأنها 7والجواب     

تكن قطعياللة.ة الد  
 أن رذَنَ طعه، ومنلياهللا فَ طيعي أن رذَنَ من«في البخاري  منها حديثٌ :نة كثيرالس 10ومن     

يعصي اهللا فال يعصرضي اهللا عنها -روته عائشة 11»ه-.  
 12]به، وبه استدل من قال من المتأخرين بافتراض اإليفاء [واإلجماع على وجوب اإليفاء     

  ر.ذْبالنّ
  

                                                           
.  قال الزيلعي حديث غريب. 6، رقم الحديث 3/300ينظر: الزيلعي، نصب الراية، كتاب األيمان، فصل الكفارة،  -1

  .632 ، رقم الحديث2/92ا، والنذور، باب ما يكون يمينً األيمانالهداية، كتاب  أحاديث، الدراية في تخريج ابن حجر
، مواهب الحطاب. 4/72. الذخيرة، القرافي، 4/320. ابن نجيم، البحر الرائق، 4/76، االختيارينظر: الموصلي،  -2

مغني ال. ابن قدامة، 6/241ني المحتاج، غ. الشربيني، م333هاج الطالبين، ص. النووي، من4/492الجليل، 
  .3/472، اإلرادات. البهوتي، شرح منتهى 11/331،
 ليست في " أ ". -3
 في " أ " النذر. -4
  في "ب "باب. -5
  .381/ 2. ابن الهمام، فتح القدير، 128/ 1ينظر: المرغيناني، الهداية،  -6

  / ب من "أ ".248*نهاية ق
 في " أ " فالجواب. -7
  .أنهافي " أ "  -8
 مكرره في " أ ". -9

 ليست في " أ ". -10
  . 6318 ، رقم الحديث6/2463والنذور، باب النذر في الطاعة،  األيمانينظر: البخاري، صحيح البخاري، كتاب  -11
 ما بين معكوفين ليس في " أ ". -12
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  [فروع]
     إذا نذر شهرا فإما بعينه كرجب وجالتَّ بتابع، لكن ا ال يلزمه االستقبال لو أفطر يوم

1لم يعينه، كذا هذا، ا ال يلزمه إال قضاُؤكرمضان لو أفطر فيه يوم عينه كشهر إن تابعه شاء، 
وإن شاء فرولو التزم بالن2َّالتتابع لزمه شرطَ قه، وإن ،ا يملكه لزمه ما يملكه هو ذر أكثر مم
  .3المختار

ا ا كان يمينًأقتل فالنً نَأ كلله علي ،ذر إلى سائر المعاصيالنّ : إذا أضاف4حاويقال الطّ     
 عند أبي حنيفة، هللا علي على عشرة 6أن أطعم المساكين يقع علي 5بالحنث، وهللا فارةُولزمه الكّ

وهو يملكها  ،ةبقَا، هللا علي أن أعتق هذه الرطعام مسكين لزمه نصف صاع حنطة استحسانً
فعليه أن يعتقها، فإن وال يجبره القاضي.  ،لم يعتقها أثم  

 :ال يلزمه شيء. ولو قال ،ها أو ذبحت شاةحأذب شاةٌ مرضي فعلي من تُْئرِب إن :قال     
ق بلحمه فذبح مكانه سبع فأتصد 7اأن أذبح جزور هللا علي :أذبحها وأتصدق بلحمها لزمه. قال

8جاز شياه.  
  
  
  
  
  

                                                           
 في " ب" و" ط " وإن بغير. -1
 في " أ " و " ب " زيادة كلمة ( فيستقل). -2
. 1/281، المدونة. مالك، 5/526. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 2/43ينظر: مال، درر الحكام،  -3

 .11/638. ابن قدامة، المغني، 333النووي، منهاج الطالبين، ص
الشلبي، حاشية . 2/317لم أقف عليه في شرح معاني اآلثار للطحاوي. ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق،  -4

 .524-5/523حاشية ابن عابدين،  ابن عابدين،.3/110الشلبي، 
  في " أ " هللا. -5
 "ب". ليست في " أ "و -6
. 1/120. ينظر: المعجم الوسيطواألنثىذبح من اإلبل، ويقع على الذكر، ي ألن ما يصلح الجزور: هو كلُّ -7

  .61أبوجيب، القاموس الفقهي، ص
 . 4/321. ابن نجيم، البحر الرائق، 2/43ينظر: مال، در  الحكام،  -8
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  ق]لَّعالم ذر[ النَّ
  
]يثدالْح ِلِإطْلَاق (ِبِنَفْسِ النَّذْر فَاءالْو هلَيطُ فَعالشَّر جِدفَو طبِشَر لَّقَ النَّذْرع ِإنو).[  

إلطالق  ؛ذربنفس النَّ رط فعليه الوفاءفوجد الشَّ بشرط 1ذرق النّوإن علّ :(قوله     
 ،قز وال معلّجنْمذلك من غير تقييد بِه أمر بفإنّ ؛وغيره من البخاري الذي رويناه 3)2الحديث

  كذا. هللا علي :ه قال عند الشرطرط كالمنجز عنده فصار كأنّق بالشّالمعلّ 4وألن
عنه: أي عن لزوم عين المنذور إذا كان  عه رجعنه أنّ -رحمه اهللا -وعن أبي حنيفة     

  .7وهو قول محمد ،فعله بعينه وكفارة يمين 6بين ه مخيرأنّ 5رط: أيا بالشّقًمعلّ
 شاء وإن ،سنة صام أو حجّ شاء إن ،حجة أو صوم سنة كذا فعلي فعلتُ إن :فإذا قال     

  ر. كفّ
     فإن كان فقيرا صار مخيرا بين صوم سنة به  وصوم ثالثة أيام، واألول وهو لزوم الوفاء

  .8والتخيير عن أبي حنيفة في النوادر الرواية،هو المذكور في ظاهر اعينً
  

                                                           
  شفاني اهللا من مرضي.  إن هللا علي صوم ثالثة أيام أن :أن يقول الشخص :النذر المعلق: مثل -1
من نذر أن يطيع اهللا فليطعه، ومن « -رضي اهللا عنها -ليست في " أ ". والحديث هو ما روي عن عائشة -2

 .»نذر أن يعصي اهللا فال يعصه
. ابن نجيم، البحر الرائق، 2/43الحكام، .  مال خسرو، درر6/91ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  -3
. النووي، روضة 3/93. الخرشي، شرح مختصر خليل، 4/494، مواهب الجليل، الحطاب. 4/320

. البهوتي، شرح 11/332. ابن قدامة، المغني، 233-6/243. الشربيني، مغني المحتاج، 3/293الطالبين، 
  . 3/474منتهى اإلرادات، 

  .ألنهفي " أ "  -4
  .إالفي " أ "  -5
 في " أ " من. -6
. ابن نجيم، البحر الرائق، 2/43الحكام،  . مال خسرو، درر6/91ئع الصنائع، ينظر: الكاساني، بدا - 7
4/320 . 
حنيفة، في غير كتب ظاهر الرواية، كنوادر ابن رستم.  أبيكتاب النوادر هي مسائل مروية عن تالميذ  -8

. 8/241السرخسي، المبسوط، . ينظر القول في المسألة: 2/1282ينظر: حاجي خليفة، كشف الظنون، 
 . 320/ 4. ابن نجيم، البحر الرائق، 6/144العيني، البناية، . 5/91الكاساني، بدائع الصنائع، 
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     ر1بن خالد الترمذي عن عبد العزيزِ وي الكوفة قرأتُ ا فلما دخلتُقال: خرجت حاج 
النذور والكفارات على أبي حنيفة، كتاب قف، :ا انتهيت إلى هذه المسألة قالفلم فإن رأيي  من
رجع  *أنه 2بن أبان ي، فأخبرني الوليدوفّإذا أبو حنيفة قد تُ من الحج ا رجعتُع، فلمجِرأن َأ

  .3قبل موته بسبعة أيام وقال يتخير، وبهذا كان يفتي إسماعيل الزاهد
قال: ، 6وهو اختيار شمس األئمة ،فتون بهذاي 5: مشايخ بلخ وبخارى4وقال الولوالجي     

  ث.اآلية الكريمة واألحادياهر النصوص من وجه الظّ لكثرة البلوى في هذا الزمان،
صلى اهللا  -عنه 7ووجه رواية النوادر ما في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر      

ا فيتعارض ارة مطلقًيسقط بالكفّ فهذا يقتضي أن 8»ارة اليمينر كفّذْارة النّكفّ«قال  -عليه وسلم
  جز. نْاإليفاء بعينه على الم 9قمطلُ حمُليفَ

                                                           
حنيفة، أخذ عنه الفقه، روى عن: هشام بن حسان،  يمن أصحاب اإلمام أب ،عبد العزيز بن خالد الترمذيهو  -1

. الذهبي، تاريخ 318والحجاج، روى عنه: أحمد بن يعقوب، وداود بن حماد. ينظر: القرشي، الجواهر المضية، ص
 .4/914اإلسالم، 

 االعتزاله في إلى بيع الكرابيس وهي الثياب، ل :متكلم من أهل البصرة، نسبته ،المعتزلي ،الوليد بن أبان الكرابيسي -2
. 548/ 10هـ. ينظر: الذهبي، سير األعالم، 230في حدود سنة توفيمقاالت، أخذ عنه الكالم: حسين الكرابيسي، 

  .170/ 13. كحالة، معجم المؤلفين،8/119الزركلي، األعالم، 
 / أ  من " أ ".249* نهاية ق 

 .5/91. الكاساني، بدائع الصنائع، 8/241ينظر: السرخسي، المبسوط،  - 3
هـ، له 467ولد سنة عبد الرشيد بن أبي حنيفة بن عبد الرزاق، أبو الفتح، ظهير الدين، الولوالجي، فقيه حنفي،هو  -4

 .3/353هـ.  ينظر: الزركلي، األعالم، 540توفيالفتاوى الولوالجية، 
برهان الدين، ومحمد بن مشايخ بخاري: هم أبو عاصم النبيل، ومسدد، والقعنبي، والقاضي جالل الدين، والشيخ  -5

 . ابن الشِّحنَة، أحمد بن محمد بن محمد، لسان الحكام في معرفة األحكام،5/649الفضل. ينظر: العيني، البناية، 
  م.1973 –هـ 1393القاهرة، الطبعة الثانية،  -، البابي الحلبي، مصر1/321

من آمل الشّطّ، وبينها وبين جيحون يومان من هذا  بخَارى بالضم:  من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلّها، يعبر إليها
ينظر: ويكيبيديا،  ُأوزبكستان. ا في. تقع حالي1/353الوجه، وكانت قاعدة ملك السامانية. ينظر: الحموي، معجم البلدان، 

  https://ar.wikipedia.org/wiki  الموسوعة الحرة، الرابط
  .8/241: السرخسي، المبسوط، قوله ينظر - 6

-7حماد، شهد حنين، وفتوح الشام، روى عنه: ابن عباس من  وهني، يكنى أبهو الصحابي عقبة بن عامر بن عبس الج
، 4/520هــ. ينظر: ابن حجر، اإلصابة في تميز الصحابة، 58سنة  توفيالصحابة، ومن التابعين علي بن رباح ، 

  .4/240الزركلي، األعالم، 
  .1645 ، رقم الحديث3/1265باب في كفارة النذر، لنذر، ينظر: مسلم ، صحيح مسلم، كتاب ا 8-
 في " أ " مقتضى. -9

https://ar.wikipedia.org/wiki
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ذر فالنّ ،في الحال ق منتفعلّالم ألن ؛ُلكشْوال ي ،قارة على المعلّسقوطه بالكفّمقتضى و      
فيه معدوم الحنث وهو ،سبب اإليجاب فيصير كاليمين في أن، حال التكلم فيلحق به منتف 

  في وقته فيعمل فيه حديث اإليفاء. ثابتٌ ه نذرألنّ ؛بخالف النذر المنجز
     والمحقِّ فُالمصنّ واختارالذي ال  رطُالشّ ارةُئ فيه الكفّجزِرط الذي تْالمراد بالشّ 1قون أن
ه لم يرد كون المنذور إذا لم يرد كونه يعلم أنّ 2دخول الدار وكالم فالن، فإنه :كونه مثل يريد
 بالضرورة 4كونه ذر على ما ال يريدتعليق النّ 3ألن ؛رطا من فعل ذلك الشّجعله مانع حيثُ
لمنع نفسه عنه يكون، فإن اإلنسان ال يريد للثواب  ا وإن كانت مجلبةًإيجاب العبادات دائم
 ،ذره نهى عن النّأنّ« -مى اهللا عليه وسلّصلّ -للعقاب، ولهذا صح عنه ل فيتعرضقَثْي أن مخافةَ
شفى اهللا  إن :قوله الذي يريد كونه مثَل *رطٌا الشَّالحديث، وأم 5»بخير ه ال يأتإنّ :وقال

ال يجزيه إال فعل  رطَفوجد الشّ شهرٍ صوم فلله علي ،غائبي أو مات عدوي مدمريضي أو قَ
في معنى المنجز فيندرج  ذرفكان النّ ،ا كون النذرألنه إذا أراد كونه كان مريد؛ المنذور 6عين

فصار محمل ما يقتضي اإليفاء المنجز والمعلق المراد  7وهو وجوب اإليفاء به ،في حكمه
وهو المسمى عند طائفة  ،كونه ق الذي ال يرادالكفارة المعلّ ، ومحمل ما يقتضى إجزاء8كونه

  ف.اختاره المصنّ 12التفصيل الذي 11فيه كهذا 10ومذهب أحمد اللجاج، 9من الفقهاء نذر
  

                                                           
  ن.في " أ " أل -1
 في " أ " وأنه. -2
 .أنفي " أ "  -3
  في "ب " زيادة كلمة (النذور). -4
 ، رقم الحديث3/1261ا، شيًئ دره ال يوأنّ ،باب النهي عن النذرينظر: مسلم، صحيح مسلم، كتاب النذر،  -5

1639.  
  / أ  من "ب".122*نهاية ق

 ليست في " أ ". -6
 ليست في " أ ". -7
 ليست في " أ ". -8
 في " أ " ونذر. -9

 .3/474، اإلرادات. البهوتي، شرح منتهى 11/332ينظر: ابن قدامة، المغني،  -10
  في " أ " كهذا. -11
 الفقهاء).(ال يراد كونه وهو المسمى عند طائفة من في " أ " زيادة جملة  -12
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خصوص هذا النذر بحديث  4في 3بالكفارة2لالكتفاء 1واستدل ابن الجوزي في التحقيق     
 دررط إذا لم يالشّ ألن ؛ا قيللى مموَأ ه مطلق، وليس هذا إال لما قلنا، وهذا التقريرمع أنّ 5مسلم
فإنه  ؛بخالف الذي يريد كونه ،7فيه الكفارة للمنع فأجزَأ 6عقدها تُكان في معنى اليمين فإنّ هكونُ

ورد على هذا التقرير أن اليمين كما يكون يختص معناها بما ال يراد  8فال للحمِل للمنع يكون
  .9كونه فالفرق على هذا تحكم

  [االستثناء في اليمين]
] ِلهِلقَو (هلَينْثَ عفَلَا ح هينملًا بِيتَّصم اللَّه شَاء قَاَل إنينٍ وملَى يلَفَ عح نمو) لَّى  -قَاَلص

 اللَّه لَّمسو هلَيقَاَل« -عينٍ وملَى يلَفَ عح نم: هينمي يف رب فَقَد اللَّه شَاء إن « دلَا ب إلَّا َأنَّه
  ].من اِلاتِّصاِل ِلَأنَّه بعد الْفَراغِ رجوع ولَا رجوع في الْيمينِ، واَللَّه تَعالَى َأعلَم بِالصوابِ

ا بيمينه اهللا متصلً شاء إن :أي على محلوف عليه (فقال ،على يمينٍ *فَلَح ومن :(قوله    
  .ه شيءا ال يلزمشاء اهللا متصلً إن :وكذا إذا نذر وقال فال حنث عليه)

رضي اهللا  -رموابن ع وابن عباسٍ ذلك عن ابن مسعود : بلغنا-رحمه اهللا-قال محمد      
  M }  |  {     z  y   xL  -عليه الصالة والسالم -وكذلك قال موسى،  -تعالى عنهم

أكثر  10الق وهو قولم في الطّا لوعده، وتقدفًلخْم دعر ولم يولم يصب ،]69 اآلية الكهف:سورة [
  . 11أهل العلم

                                                           
 .2026 ، رقم الحديث2/372ينظر:  -1
 في " أ " االكتفاء. -2
 ليست في "ب" و"ط". -3
 في " أ " وفي. - 4
  . »كفارة النذر كفارة اليمين«حديث مسلم هو:  -5
 في " أ " تنعقد. - 6
  في " أ " الكفارات. -7
  في " أ " فلم. -8
  في " أ " الحكم. -9

  ب  من " أ ". /249* نهاية ق
  في " أ " قوله تعالى. -10
. مالك، المدونة، 5/16. الزيلعي، تبيين الحقائق، 4/54في" أ " العلماء. ينظر القول : الموصلي، االختيار،  -11
.  6/231. الشربيني، مغني المحتاج، 4/11. النووي، روضة الطالبين، 4/410، مواهب الجليل، الحطاب. 1/584

 .4/375قدامة،  الكافي، . ابن 11/226ابن قدامة، المغني، 
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 يتغيرها بمشيئة اهللا تعالى فال األشياء كلّ ألن ؛اليمين والنذر : يلزمه حكم1وقال مالك     
 ،إن شاء اهللا :حلف على يمين وقال من« -صلى اهللا عليه وسلم -بذكره حكم، وللجمهور قوله

وقال: الترمذي حديث  ،5وابن ماجه 4والنسائي 3والترمذي 2رواه أبو داود» فال حنث عليه
 اليوم إن واهللا ال أخرج :أعني إذا قال[عليه بمشيئة اهللا تعالى:  7للمحلوف ه تعليقٌوألنّ ،6حسن
المعنى 9فإذا خرج ال يحنث، فإن 8]ق خروجه بمشيئة اهللا تعالىفقد علّ ،اُهللا شاء: إن اُهللا شاء 
ال أخرج الخروجِ عدم، فإذا خرج ن أنّتبيه تعالى لم يشأ عدتَنْم الخروج، وهذا يعلى  هض
  .10]باهللا تعالى[في اليمين  -رحمه اهللا -مالك

                                                           
  .4/410، مواهب الجليل،الحطاب. 1/584مالك، المدونة، ينظر:  -1
 رقم الحديث ،2/345والنذور، باب االستثناء في اليمين،  األيمانداود، كتاب  أبيأبو داود، سنن ينظر:  -2

  شاء اهللا فقد استثنى".   إن :فقال يمين، نص الحديث: " من حلف على 3261
، باب ما جاء في االستثناء في واأليمانليست في " أ ". ينظر: الترمذي، سنن الترمذي، كتاب النذور  -3

شاء اهللا فقد استثنى فال  إن :.  نص الحديث:" من حلف على يمين فقال153 ، رقم الحديث4/108اليمين، 
 .1532 رقم الحديثشاء اهللا لم يحنث "  إن :حنث عليه "  وفي رواية: " من حلف على يمين فقال

من  " . نص الحديث:4752، رقم الحديث 4/457، االستثناءينظر: النسائي، سنن النسائي، كتاب النذور،  -4
" الثنيا: اسم  ثنيشاء اهللا فله  إن :" من حلف فقال اُألخرىشاء اهللا فقد استثنى" ، والرواية  إنحلف فقال 

 بمعني  االستثناء.
، رقم الحديث 1/680ن ماجة، كتاب الكفارات، باب االستثناء في اليمين، ينظر: ابن ماجة، سنن اب -5

: " من حلف فاستثنى فلن أخرىشاء اهللا فله ثنياه "، وفي رواية  إن :. نص الحديث: "من حلف فقال2104
 ، رقم الحديث1/512الغليل،  إرواء كتاب ، حديث صحيح ، فياأللباني. قال 2106يحنث" رقم الحديث 

2571.  
 .4/108ينظر:  سنن الترمذي،  -6
 في " أ " المحلوف. -7
 ما بين معكوفين ليس في " أ ". -8
 في " أ " الن. -9

 ما بين معكوفين ليس في " أ " و"ب". -10
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 فالكالم مع 1ا في الطالقأمه بحسب المعنى عه إذا قالفإنّ ر،س: طالقٌ أنت ]شاء  إن
  قوله. 4]ألنه قد شاء اهللا ؛وال معنى له ،بالمشيئة هو أنت طالق 3قالمعلّ اهر أنفالظّ[2]اهللا

إلى  ه، فلو جعل مصروفاًفال يمكن إعدام 5هو الموجب للقطع بشرطه أنت طالقٌ :هوقولُ     
طالق الوقوع على معنى أنتأق بالمشيئه ان كان لفظ ق بشرط كما ذكرنا المعلّمعلّ [غيرنت 

  إذ ؛هاطالق وقوع ألنه قد شاء اُهللا ؛ال يجدي مك فخالف اللفظ، ثُإن شاء اهللا وقوع طالق 6طالق]
   

                                                           
ال يؤثر  -تعالى–أن االستثناء بمشيئة ااهللا المالكية  اختلف العلماء في مسألة االستثناء في الطالق: مذهب -1

 مثل الطالق، ذلك بمجرد في االستثناء يعلق أن من عندهم يخلو فال الطالق، ماأي تكفـر، إال في األيمان الت
 فهي كذا كان إن: يقول أن مثل الشروط، من بشرط الطالق يعلق أن وإما اهللا، شاء إن طالق هي: يقول أن

  ع خالف فال: األول القسم أما اهللا، شاء طالق إن
: قوالن فيه المذهب ففي بإطالق اليمين وهو: الثاني القسم وأما فيه، مؤثرة غير المشيئة المذهب أن في ندهم

الطـالق  نفـس إلـى صـرفه وإن صح الطالق به علق الذي الشرط إلى االستثناء صرف إذا أنه أصحهما
  .2/176 ،يصح. ينظر: ابن رشد، بداية المجتهد لم

 ااهللا بمشيئة امرأته طالق علق إذا:" الكاساني قال أن االستثناء يؤثر في الطالق،والشافعية  ومذھب الحنفیة
". ينظر: بدائع ...أخَّره أو... الذّكر، في االستثناء الطـالق على قـدم سواء الطالق، يقع وال االستثناء، يصح

  .3/157الصنائع، 
على نفسه أوجب  أو غيره، أو عتاق، أو بطالق، كانت ما، بيمين حلف أو اهللا،و قال من:" قوله األم كتاب وفي

 ". ينظر: الشافعي،اهللا موصوالً بكالمه، فقد استثنى، ولم يقع عليه شيء من اليمينشيئاً، ثم قال إن شاء 
5/201.  

األول: التوقف، وهو قول اإلمام أحمد في أقوال:  ثالثة ذلك في فللحنابلة والعتاق، الطالق في االستثناء وأما
االستثناء، وهو رواية عن اإلمام أحمد، وهو قول مرجوح في المذهب، أكثر الروايات عنه،والثاني: يصح 

لثالث: ال يصح االستثناء في الطالق والعتاق، وهو الراجح في المذهب وعليه الفتوى وا وعليه ال يقع الطالق،
 .9/525. ينظر: ابن قدامة، المغني عنـدهم

 ما بين معكوفين ليس في "ب". -2
 في "ب" المتعلق. -3
  بين معكوفين ليس في " أ " و"ب".ما  -4
  في " أ " شرط. -5
 "ط". ما بين معكوفين ليس في " أ "و -6



119 
 

 بالمشيئة إن كان لفظ أنتق علّالم لما ذكرنا أن بشرط غير معلق طالقٌ نتقد شاء تلفظه بَأ 
  ته وهو تلفظه.الوقوع فقد شاءه حيث شاء علّ فيوجد حكمه أو نفس دجِحيث و 1طالق فقد شاء

 في اإلبطاِل االستثناء عمِل شرطُ الق تقدم تضعيفه، وهذا ما وعدناه في الطالق، ثموما في الطّ
  .2ال يضر ونحوه عاٍلأو س طع بتنفسٍانقفلواالتصال، 

***  
  

اليمينِ [باب في الدكنى]خول والس  
     أراد األفعاِل بيان ا فعلًعليها فعلً حلفُالتي ي؛كنىا فبدأ بفعل الس أول األفعال التي  ألن

من  وغيره، وكلٌّ بس واألكِلا ثم يفعل ما يحتاج إليه من اللّمكانً يحتاج إليها اإلنسان أن يحلَّ
للجسم من أكله  ملزَأ في مكانٍ الحلوِل لكن حاجةَ، 3وإن كان من الضروريات ،رباألكل والشّ

  .ولبسه
  أو الكنيسة] أو المسجد فدخل الكعبةَ ابيتً ال يدخُل [ من حلفَ

الْكَعبةَ َأو الْمسجِد َأو الْبِيعةَ َأو الْكَنيسةَ لَم يحنَثْ) ِلَأن الْبيتَ  ا فدخلبيتً (ومن حلَفَ لَا يدخُُل[ 
) ِلما ذَكَرنَا، ما ُأعد ِللْبيتُوتَة وهذه الْبِقَاع ما بنيتْ لَها (وكَذَا إذَا دخََل دهليزا َأو ظُلَّةَ بابِ الدارِ

الظُّلَّةُ مو وهلًا واخقَى دبي ابقَ الْبُأغْل ثُ لَويبِح يزلهالد يَل إذَا كَانقو ،كَّةلَى السع ا تَكُون
ا فيهف تُوتَةينَى ِللْبا تُبِلَأنَّه (َثنفَّةً حخََل صد ِإنو) ًةادع يهاتُ فبي نَثْ ِلَأنَّهحقَفٌ يسضِ معي ب

انَتْ وقَات فَصار كَالشَّتْوِي والصيفي. وقيَل هذَا إذَا كَانَتْ الصفَّةُ ذَاتَ حواِئطَ َأربعة، وهكَذَا كَالَْأ
يححالص وهو هلَى إطْلَاقى عرجم ابويَل الْجقو .مفَافُهص[.  

                                                           
 في " أ " و"ب " شاءه. -1
، الحطاب. 1/584. مالك، المدونة، 5/16. الزيلعي، تبيين الحقائق، 4/54ينظر: الموصلي، االختيار،  -2

. ابن قدامة،  6/231الشربيني، مغني المحتاج، . 4/11. النووي، روضة الطالبين، 4/410مواهب الجليل، 
 .4/375.  الكافي، 11/226المغني، 

الدنيا على  مصالح رِجلم تَ دتْق: "هي ما ال بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فُالضروريات -3
وتهارجٍ استقامة، بل على فساد خرى فوتُحياة، وفي اُأل وفوت النجاة المبين بالخسرانِ والنعيم، والرجوع ."

 . 18-2/17ينظر: الشاطبي، الموافقات، 
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 وهي أو المسجد أو الكنيسة) َأو الْبِيعةَ الكعبة ا فدخَلاليدخل بيتً 1]ومن حلف[ :(قوله     
وهي ،البيعة 2د اليهود أومتعب ؛3د النصارى لم يحنثمتعب اَأل ألن األصل أنيعلى  مبنيةٌ مان

، وال على -رحمه اهللا -6كما نقل عن الشافعي ،اللغوية 5عندنا ال على الحقيقة 4العرف
رحمه  -8ا كما عن أحمدية مطلقًوال على النّ ،-رحمه اهللا -7االستعمال القرآني كما عن مالك

 عتْض: أعني األلفاظ التي يراد بها معانيها التي ورفيم بالكالم العما يتكلّم إنّالمتكلّ *، ألن-اهللا
لها في العرف، كما أن كونه بين أهل اللغة إنّ حاَل العربيما يتكلم بالحقائق ة فوجب اللغوي

  بها. راده المد أنّهِالمتكلم إلى ما ع ألفاظ صرفُ

                                                           
 ما بين معكوفين ليس في "ب"  -1
 ليست في " أ ". -2
إال في قول للحنابلة قالوا فيه بالحنث. ينظر: الموصلي،  المسألةاتفق العلماء على عدم الحنث في هذه  -3

. مالك، 5/531. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 4/324ئق، ، البحر الرانجيم. ابن 4/65، االختيار
. المطيعي، تكملة 4/457، واإلكليل، التاج المواق. 4/457، مواهب الجليل، الحطاب. 1/604، المدونة

. ابن قدامة، الشرح 11/322ابن قدامة، المغني،  .6/210. الشربيني، مغني المحتاج، 18/51المجموع، 
 ويحتمل أن ال ا يحنث عند أحمد،ا فدخل مسجدحلف ال يدخل بيتً من نإابن قدامة: " . قال 11/261الكبير، 

  يحنث"، والمذهب هو القول األول.
زين الدين بن إبراهيم بن محمد، األشباه والنظائر على مذهب أبي  ابن نجيم، هذه قاعدة فقهية، ينظر: -4

األولى،  ، الطبعةلبنان –الكتب العلمية، بيروتدار ، زكريا عميرات وضع حواشيه وخرج أحاديثه،حنيفة، 
  .م1999 -هـ1419

5- الحقيقة: لغة اسم أريد به ما وضهي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في االصطالحله، وفي  ع :
اصطالح به التخاطب احترز به عن المجاز، الذي استعمل فيما وضع له في اصطالح آخر غير اصطالح 

إذا استعملها المخاطب بعرف الشرع في الدعاء، فإنها تكون مجازا؛ لكون الدعاء غير. التخاطب، كالصالة 
  .361. أبو البقاء، الكليات، ص89التعريفات، ص ينظر: الجرجاني،

  .18/51. المطيعي، تكملة المجموع، 6/209ينظر: الشربيني، مغني المحتاج،   -6
. ابن رشد، بداية المجتهد، 4/424، مواهب الجليل،ابالحط. 108ينظر: ابن جزي، القوانين الفقهية، ص -7
1/556 . 
  .11/283. ابن قدامة، المغني، 4/190ينظر: ابن قدامة، الكافي،  -8

  / أ  من " أ ".250*نهاية ق
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     ثم المشايخ من من خيرةفي الفرع الذي ذكره صاحب الذّ جرى على هذا اإلطالق فحكم 
 نه يحنث بأنه خطأ، ومنهم مأنّ العنكبوت ا فهدم بيتَدم بيتًهوهو ما إذا حلف ال ي 1والمرغيناني

د حمل الكالمِقي ملم يرف بما إذا على العبحقيقته. كن العملي  
 لغويّ من األلفاظ ليس له وضع 2ا مااللغوية إلّ الحقيقةَ المعتبر رصيهذا ي ى أنّفْوال يخَ     

تكلم به  معناه اللغوي وإن عتبري عرفيّ ووضع لغوي ما له وضع العرف، وأن بل أحدثه أهُل
فإنّ ،يمان على العرفاَأل ل العرف، وهذا يهدم قاعدة حملمن أه متكلمه لم يصيا إلّ ر المعتبر

 الذي به التخاطب سواء رفإال بالع أن المتكلم ال يتكلم إذ ال شك ؛اللغة إال ما تعذر وهذا بعيد
  إن كان من غيرها.  4أو غيرها 3]إن كان من أهل اللغة[اللغة  كان عرفُ

  
رف، ها الععلى أنّ ∗عتبر اللغةاللغة وأهل العرف ن ا بين أهلشتركًنعم ما وقع استعماله م     

فأما الفرع فالوجه فيه أنّ المذكوركان نواه في عموم بيتً ه إنلم يخطر له وجب أن  ا حنث، وإن
  .ى المتعارف عند إطالق لفظ بيتال يحنث النصراف الكالم إل

 الكالمِ كان موجب يكن له نيةٌه إذا لم أن مرادنا بانصراف الكالم إلى العرف أنّ 5وظهر     
ا له، وإن كان له نيةُما يكون معنى عرفي واللفظ يحتمله انعقد اليمين باعتباره، إذا عرفنا  ،شيء

سورة [ M      l       k  j  i  h  g  fL  :في قوله تعالى عليها بيتٌ قَطلفالكعبة وإن ُأ ،هذا

النور: سورة [ M   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔL  :وكذا المسجد في قوله تعالى ،]96 اآلية آل عمران:
ما  6راد بهما يرف فإنّفي الع البيتُ طلقَذا ُأالعنكبوت وبيت الحمام، ولكن ِإ وكذا بيتُ ،]36اآلية

                                                           
 حاشية ابن عابدين، . ابن عابدين،4/323عليه في الهداية، ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق،  أقفلم  -1
5/513.  
  فيما،  وليست في" ب" في " أ " -2
 .)التخاطب(في "ب"، وتأتي بعد كلمة  ما بين معكوفين مقدم -3
  في " أ " وغيرها. -4
  ب من "ب ". /122نهاية ق ∗
 في " أ " فظهر. -5
  في " أ " يراد به على. -6
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1هليزيبات فيه عادة فدخل الد ؛يبات فيها بحيث إذا كان كبير ألن مثله يلضيوفل بيتوتةً عتاد 
بيت فيه بعض األتباع في بعض األوقات فيحنث.في بعض القرى وفي المدن ي  

     ّغلقَإذا ُأ موضعٍ كلَّ والحاصل أن الباب ال  اداخلً صاروله سعةٌ ،اريمكنه الخروج من الد 
 سواء كان لها أربع حوائط 3ةفّمسقف يحنث بدخوله، وعلى هذا يحنث بالص 2يصلح للمبيت

 صفافُ 4ا كما هيفًسقّحه المصنف بعد أن يكون معلى ما صح الكوفة أو ثالثةٌ كما هي صفاتُ
كان معناها ما هو داخل  *لة إذامفتحه واسع، وكذا الظُّ األمر أنّ فيه، غايةُ ه يباتُألنَّ ؛ديارنا

سقفًالباب ما، بخالف ما إذا كان س7ما على ظاهر الباب في الشارع من 6وهو 5ااطًاب له  سقف
الباب وأطرافها األخرى على جدار الجار المقابل له، وسيأتي  أطرافها على جدارِ جذوعأن 
  ا.مسقفً وإن لم يكن الدهليز ،فيحنث ا في مسمى البيتليس شرطً السقفَ

  ]داراًال يدخل  أن [حكم من حلف
] ةً لَما خَرِبارخََل دا فَدارخُُل ددلَفَ لَا يح نما (وخَلَهفَد ارالد هذخُُل هدلَفَ لَا يح لَونَثْ، وحي

دار بعد ما انْهدمتْ وصارتْ صحراء حنثَ) ِلَأن الدار اسم ِللْعرصة عنْد الْعربِ والْعجمِ، يقُوُل 
بِ بِذَِلكرالْع ارتْ َأشْعشَهِد قَدةٌ، ورامع الْو رِ لَغْواضي الْحفَ فصالْو َأن را غَييهفٌ فصو بِنَاء

رتَبعي الْغَاِئبِ مفو[.  
  8)لم يحنث ةًبرِا خَدار ا فدخَلدار حلف ال يدخُل ومن :(قوله      

                                                           
الدهليز: هو ما بين الباب والدار، وهي لفظ فارسي معرب، وجمعها دهاليز. ينظر: الرازي، مختار الصحاح،  -1

 . مادة (دهلز).511، القاموس المحيط،  ص الفيروزآبادي.  108ص
  في " أ " و"ب" للمبيت من سقف. -2
  . مادة (صفّ).1/517. المعجم الوسيط، 828/ 1، القاموس المحيط، الفيروزآباديالصفَّة: هو مكان مظلل. ينظر:  -3
  في " أ " هو. -4
  ب من " أ ". /250نهاية ق *
، القاموس الفيروزآبادي.  326الساباطُ: سقيفَةٌ بين حائطين تَحتَها طَرِيقٌ. ينظر: الرازي، مختار الصحاح، ص -5

  . مادة (سبط).669المحيط، ص
 ليست في " ب". -6
  في " أ " في. -7
. ابن 4/325. ابن نجيم، البحر الرائق، 4/56، االختيار. الموصلي، 2/321ينظر: المرغيناني، الهداية،  -8

 .6/207. الشربيني، مغني المحتاج، 5/532عابدين، حاشية ابن عابدين، 
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 2ألن ؛1)حنث صحراء وصارتْ فدخلها بعد ما انهدمتْ هذه الدار ولو حلف ال يدخُل(     
في العجم  عامرة ودار غير ،عامرةٌ دار :فيقال ،عند العرب والعجم 4لعرصةالدار ِل 3اسم

  واسمه زياد بن معاوية: ،6يذبيانالنابغة القال  ،بذلك العربِ أشعار شهدتْ 5والعرب، وقد
 نَدفَالس لياءةَ بِالعيم يا دار..... دلَيها ساِلفُ اَألبطاَل عت وَأقو  

  عيت جوابا وما بِالربعِ من َأحد ...وقَفتُ فيها ُأصيالنًا ُأساِئلُها 
  7والنُؤي كَالحوضِ بِالمظلومة الجلَد ......ِإلّا اَألوارِي لَأيا ما ُأبينُها 

وهو ارتفاع الجبل بحيث يسند إليه: أي يصعد لم يضرها  ،إذا كانت الدار بالعلياء فالسند     
أقفرت، وطال عليها سالف األبد بالباء السالف الماضي، واألبد الدهر: أي  8السيل، وأقوت

  طال عليها ماضي الزمان، وهذا كناية عن خرابها.
  

                                                           
. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 4/325. ابن نجيم، البحر الرائق، 4/56ينظر: الموصلي، االختيار،  -1
5/532.  
، مواهب الحطاب. 1/605للعلماء في هذه المسألة أقوال: فعند المالكية ال يحنث. ينظر: مالك، المدونة،  

صارت فضاء أو  إنال يحنث  :. أما عند الشافعية: قالوا11/483، واإلكليل، التاج المواق. 4/483الجليل، 
. الشربيني، مغني 328الطالبين، ص الحيطان. ينظر: النووي، منهاج  أساسساحة، ويحنث إن بقي منها 

عند الحنابلة فإنه يحنث. ينظر: ابن قدامة،  أما.  18/50تكملة المجموع،  ،. المطيعي6/207المحتاج، 
 . 4/394. ابن قدامة، الكافي، 11/312المغني، 

 في " أ " وألن. -2
 ليست في " أ ". -3
إسماعيل بن حماد،  ،لجوهريا العرصة: هي ساحة الدار والبقعة الواسعة بين الدور ال بناء فيها. ينظر: -4

الرابعة،  ، الطبعةدار العلم للماليين، بيروت، أحمد عبد الغفور عطار ، تحقيق،3/1045، الصحاح تاج اللغة
  . مادة (عرص).2/593المعجم الوسيط.. م1987 -  هـ1407

 ب".ليست في "  -5
: شاعر أمامةهو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري، أبو وفي " ط " نابغة ذبيان.  -6

 توفيحشو،  الحجاز، كان أحسن شعراء العرب ديباجة، من ميزات شعره: ال تكلف فيه وال أهلجاهلي، من 
 .55-3/45ق هـ. ينظر: الزركلي، األعالم، 18 سنة

 - ، تحقيق وشرح، كرم البستاني، دار صادر، بيروت30زياد بن معاوية، ديوان النابغة الذبياني، ص، لنابغةينظر: ا -7
  م.1963 -هـ1383لبنان، سنة النشر، 

  .أقوتفي " أ "  -8
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وقد تبدل نونه  ،وهو عشية النهار ،عرانصالن كبعير وبوأصيالنا تصغير جمع أصيل ُأ      
وقف فيه للمساءلة. وهذا  1ره للداللة على قصر الوقت الذيأصيالل، وإنما صغّ :فيقال االم

السؤال توجع وتحسالبدنيقال في تعب ، عجزت ار، وعيت جواب: عيا وفي والفعل َأ ،إعياء
بل  :م أعيا؟ فقالَأ موالنا عي ا فقيل لها إلى المدينة ماشي. ورئي فاضل قادماللسان عي كالل

  ت خالف المعروف.ا في البيت المذكور مكان عيجواب تَعيأعييت، فوضع َأ
     البطء: أي تبيني لها ببطء  واألواري جمع آري وهي محابس الخيل ومرابطها، والألي

  في التبين ال يكون إال لتعب فيه.  ءطْالب نر الألي بالشدة فهو بالالزم، فِإفس 2فاستلزم تعبا، فمن
من دخوله، وما وقع في بعض  يِلالس لمنعِ ؛3باءالخ جعل حوَلمن تراب ي زحاجِ ؤيوالنُّ

فإنها لو كانت  ،يله حفيرة غلط، وما عسى أن يبلغ عمق الحفيرة حتى تمنع السالمواضع أنّ
  قال في البيت بعده:، وإنما هو ما ذكرنا، ولذا 4وفاضت امتألت في لحظة بئراً

  .6ضرب الوليدة بِالمسحاة في الثََأد ...ولَبده  5علَيه َأقاصيه *ردت
النؤى بسبب تهدمه عليه  تراب ما تباعد من ابةُالشَّ وهي األمةُ ،يعني ردت الوليدة     

  بضرب المسحاة في الثأد وهي األرض الندية.
وصف به، وأراد بالمظلومة األرض التي لم تمطر، والجلد : وهو مصدر 7قال األعلم     

  .ا فيهاثباتً دّد أشَوالوتُ ثيْؤالصلبة، فيكون النَّ
  

                                                           
 في " ط" للذي. -1
 في " أ " من. -2
 أو ثالثة وما فوق ذلك، ،أو الصوف، وال يكون من شعر، يكون على عمودين الوبرالخباء: هو البيت من  -3

. مادة 1/213المعجم الوسيط، .88ينظر: الرازي، مختار الصحاح، ص و(استخبينا) الخباء أي نصبناه ودخلنا فيه.
  (خبأ).

  في " أ " فاض. -4
 / أ  من " أ ".251*نهاية ق

 في " أ " قاصيه. -5
 .30، ديوان النابغة، صنابغةينظر: ال -6
عالم باألدب واللغة، ولد هو يوسف بن سليمان بن عيسى الشمنتري األندلسي، أبو الحجاج المعروف باألعلم،  -7

 سنة توفي، الحماسةالجاهليين، وشرح ديوان  الستةهـ، ذهب بصره في آخر عمره، من كتبه أشعار الشعراء 410سنة
. لم أقف على قوله في كتاب أشعار 8/233عالم، . الزركلي، األ7/81ابن خلكان، وفيات األعيان،  :هــ. ينظر476

  .4/7الشعراء لألعلم،  ينظر قوله: البغدادي، خزانة األدب، 
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  :1وقال امرؤ القيس
  فَالسهبِ فَالخَبتَينِ من عاقل......َ بِالحاِئِل  يادار ماوِية

  2.واستَعجمتْ عن منطق الساِئِل ...صم صداها وعفَا رسمها 
     يريد قْأنها مفةٌر ال أنيس بها فيسمع صهتَو، دى. وهو الذي وال أحد يتكلم فيجيبه الص

  يسمى بابنة الجبل.
  وقال امرؤ القيس:  

  كَخَطِّ زبورٍ فَي عسيبِ يمانِ ...ِلمن طَلٌَل َأبصرتُه فَشَجاني 
 اريدتَنَى  ِلهِنْدفَرابِ وبالْرالَنِ ...ودب نم فنَا بِالْنَّعالَي3.لَي  

     يأنّ ريدها دروخَ تْسفيت اآلثار الكتابِ خطّ كخفاء ودقته إذا كان في ع4يبِس يوكان  ،انِم
 بأن شهدتَ وما ال يحصى كثرةً 5فهذه األشعار ،خلةالنَّ يبِسيكتبون عهودهم في ع اليمنِ أهُل

اسم الدار للعرةص ليس غيرهؤالء المتكلمين بهذه األشعار ال يريدون باالسم إلّ ، ألنا العرةَص 
ما إنّ منزوالتٌ صاتٌربل هي ع ،اأصلً يار التي ذكروها لم يكن فيها بناءهذه الدّ فإن ،فقط

ما الزم، وإنّ فيها غير وصفٌ البناء أن فصح 6ردالحجر والم األخبية ال أبنيةَ ∗يضعون فيها
فيها كونها قد  الالزمأنّ نزلت، غيرها في عال يقال إال بعد البناء فيها. أهل المدن رف  
ا إذا المفهوم لها، فأم جزء فيكون هذا الوصفُ خرابٍ دار :بعضها قيل ولو انهدم بعد ذلك     

فالظّ ساحةً ية وعادتَبالكلّ حيت األبنيةُماهر أن إطالق اسم الدار في العرف عليها كهذه دار 

                                                           
، م 497 بن حجر بن الحارث الكندي، من شعراء العرب في الجاهلية، ولد في نجد باليمن سنة القيسهو امرؤ  -1

 سنة توفي، وقيل عدي، كان أبوه ملك أسد وغطفان، وأمه أخت المهلهل الشاعر، هاختلف المؤرخون في اسمه، قيل مليك
، المحقق، محمود محمد شاكر، 1/51. ينظر: الجمحي، محمد بن سلّام بن عبيد اهللا، طبقات فحول الشعراء، م 545

 .2/11، األعالمجدة. الزركلي،  -السعودية دار المدني،
األعلم،  ، تحقيق محمد عبد الرحمن، دار الكتاب العربي، سوريا.95لقيس، ص امرؤ القيس، ديوان امرؤ ا ينظر: -2

 .19يوسف بن سليمان بن عيسى ، أشعار الشعراء الستة الجاهليين، ص
 .77ديوان امرؤ القيس، ص ينظر:  -3
4- العها ويتخذونها سكْشَط خوصالجريد المستقيمة ي وهسعف النّخل، و وهي  ،عصياًب: جمع عسيب، وف ونكْتُبكَانُوا يو

  . من مادة (عسب).2/600. المعجم الوسيط، 1/599طرفه العريض منْه. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، 
 .أعشارفي " أ "  -5
  / أ  من " ب"123نهاية ق ∗
6- المر: جمعها مدرة، وهو التراب المتلبد، وهو قطع الطين اليابس، والعرب تسمى القرية مدرة: ألنها بنيت د

 .473، القاموس المحيط، ص الفيروزآبادي. 2/566من الطين. ينظر: الفيومي، المصباح المنير، 
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 رف ذلك فإذا حلف ال يدخُلا، وإذا عكانت دار :يقال باعتبار ما كان، فالحقيقة أن 1مجاز فالنِ
دارمقابله ه قال في ا ال يحنث، وهذا هو المراد فإنّبأن صارت ال بناء به ا خربةًا فدخل دار

بين  ما تقع المقابلةُصحراء حنث، وإنّ ما صارتُلف ال يدخل هذه الدار فدخلها بعدفيما إذا ح
المعنِي ر في الحكم إذا توارد حكمهما على محّلكَّنَوالما إذا دخل بعدما زالتْ، فأم بعض 

خربةٌ حيطانها فهذه دار يحنث في فينبغي أن إلّ ركَّنَالميكون له نية، وإنما وقعت هذه  ا أن
 ؛وغْالوصف في الحاضر لَ ا فيها غير أنا فيها يعني معتبروإن كان وصفً البناء ألن ؛المفارقة

  له. فُعرِّه المألنَّ ؛بالوصف، وفي الغائب معتبر فُفوق ما تتعر باإلشارة ∗فُعرتَألن ذاته تَ
  

  
  
  
  

   

                                                           
1- ا أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما، كتسمية الشّالمجاز: اسم لما. ينظر: الجرجاني، جاع: أسد

 .297.  المناوي، التوقيف، ص202التعريفات، ص
  / ب من " ب ".251نهاية ق  ∗
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]حلف ال يدخُل حكم من هذه الدفخربت ار نيتْثم ب هاغير.[  
اسم باق (ولَو حلَفَ لَا يدخُُل هذه الدار فَخَرِبتْ ثُم بنيتْ ُأخْرى فَدخَلَها يحنَثُ) ِلما ذَكَرنَا َأن اِل[

فَدخَلَه لَم يحنَثْ) ِلَأنَّه لَم يبقَ  بعد اِلانْهِدامِ، (وِإن جعلَتْ مسجِدا َأو حماما َأو بستَانًا َأو بيتًا
علَا ي ِلَأنَّه هاهَأشْبامِ ومامِ الْحانْهِد دعب خَلَهكَذَا إذَا دو ،هلَيع مٍ آخَراضِ اسرتا ِلاعارد ماس ود

ةارِيالد[.  
لما  1)ها حنثخرى فدخلَا ُأنيت دارم بفخربت ثُ ارالد هذه ولو حلف ال يدخُل: (قوله     

بعد االنهدام،  ذكرنا أن االسم باق)نيتْولو ب مسجدا أو بستانًا أو حماما فدخله نيت بيتًا أو ب
ا فدخله العتراض اسم نهر لتْعأو ج ،عليها الماء لبوكذا إذا غَ ،ا)ها لم تبق دارألنّ ؛يحنث لم

ه ال يعود اسم ألنّ ؛من الحمام وما معه المبني ثانياً 2وكذا إذا دخله بعدما انهدم ،آخر عليه
ألنَّ ؛من الحمام ونحوه بعدما انهدم ما بني ثانياً ة بياء مشددة، وكذا إذا بنى داراًالداريها غير 

  . 3تلك الدار التي منع نفسه من الدخول فيها
     ويرد على هذا التفصيل أن ا فَكان جزء مفهوم الدار عرفً البناء إنعدالحنث إذا زال في  م

المحقّ نكر ثبوتَ لكن الحنث في المشار إليها بعدما صارت صحراء ؛شكٌلم ألن كون اإلشارة 
تعيالذات إنّ نما يقتضي تعين هذا البناء احة محلوفًمع السه ا أنّا عليه وفد انتفى، ويقتضي أيض

 ،ذلك هذا البناء الثاني ليس عين ألن ؛ا أخرى ال يحنثدار نيتْوب لو دخلها بعدما انهدمتْ
  والحكم عندهم خالفه.

                                                           
. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 4/325. ابن نجيم، البحر الرائق، 4/56ينظر: الموصلي، االختيار،  -1
، الحطاب. 1/605، المدونةنظر: مالك، ي .. للعلماء في هذه المسألة أقوال: فعند المالكية: يحنث5/532

بناء الدار المحلوف عليها بغير اآللة التي كانت  أعيد.  أما عند الشافعية فقالوا: إن 4/483مواهب الجليل، 
نه إالسابقة التي كانت عليها، ففيه قوالن: يحنث، وال يحنث، والصحيح  اآللةنفس  أعيدتيحنث، وإن  عليها ال

ا في كالم أجد.   ولم 6/207. الشربيني، مغني المحتاج، 18/49موع، يحنث. ينظر: المطيعي، تكملة المج
  المسألة في كتب الحنابلة.هذه 

  في " ط" انهدام. -2
. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 4/325. ابن نجيم، البحر الرائق، 4/56ينظر: الموصلي، االختيار،  -3
، المدونةنظر: مالك، ية: يحنث بالحمام ال بالمسجد. .  للعلماء في هذه المسألة أقوال: فعند المالكي5/532
الشافعية: ال يحنث . ينظر:  النووي، منهاج الطالبين، ص  أما. 4/483، مواهب الجليل، الحطاب. 1/604

نه يحنث. إ. أما عند الحنابلة، ف18/59. المطيعي، تكملة المجموع، 6/207مغني المحتاج،  . الشربيني،318
 .4/394. ابن قدامة، الكافي، 11/312المغني،  ينظر: ابن قدامة،  
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  الواحد.  الجزء فيحنث بوجود جزء فإن قيل: الحلف إذا وقع على معين وقع على كلِّ     
       كما لو حلف ،بل على المجموع قلنا: ممنوع: ال يكلم ازيد ال  ،الكوفة ا أو أهَلعمر

أشكل عليه عدم  1اأولً نيتب رصةكون الع ، بل المعتبريحنث بكالم أحدهم وإن لم يكن جزءاً
  ى. سمتمام الم لوجود ،وصارت صحراء فيما إذا دخلها بعدما انهدمتْ ركَّنَالمالحنث في 

  [ حكم من حلف ال يدخل هذا  البيت فدخله بعدما انهدم]
]ِإنو) تيمِ الْباِل اسونَثْ) ِلزحي لَم اءرحص ارصو مدا انْهمدعب خَلَهتَ فَديذَا الْبخُُل هدلَفَ لَا يح 

فٌ وص ِلَأنَّه لَا يباتُ فيه، حتَّى لَو بقيتْ الْحيطَان وسقَطَ السقْفُ يحنَثُ ِلَأنَّه يباتُ فيه والسقْفُ
  .]فيه (وكَذَا إذَا بنَى بيتًا آخَر فَدخَلَه لَم يحنَثْ) ِلَأن اِلاسم لَم يبقَ بعد اِلانْهِدامِ

 ألن لم يحنث) وصار صحراء وإذا حلف ال يدخل هذا البيت فدخله بعدما انهدم :(قوله      
ها ألنّ ؛بخالف الدار [يبات فيه، 2وهو البناء الذي ،مسماه لزواِل ،البيت قد زال باالنهدام اسم
تسما وال بناء فيها، فلو بقيت الحيطان وزاَلى دار ألنّ ،حنث قفُالسوالسقف  3]بات فيهه ي

ألنه  ؛ال حاجة إليه فٌسقّوهو م :هليز من قولهفي الد قفالس ذكر يفيدك أن وصف فيه، وهذا
وهو البيت  ،افًفقد تكون مسقّ قفُالس في مفهومه والبيت ال يلزم ،6]كما قدمنا[5للبيتوتة 4معتاد

الشتوي وغير مسقف وهو الصيفي.  
 وهذا المبنيّ )*بعد االنهدام لم يبقَ االسم ألن؛ آخر فدخله ال يحنث (وكذا إذا بنى بيتاً     
7البيت الذي منع نفسه دخوله غير.  
       

  

                                                           
 ليست في " ب" و" ط ". -1
 في " أ " والذي. -2
 ما بين معكوفين ليس في " أ ". -3
  في " أ " تعين. -4
  في " أ " أن البيتوته. - 5
  ما بين معكوفين ليس في " أ ". -6

 /  أ  من " أ ".252* نهاية ق
. 4/325. ابن نجيم، البحر الرائق، 4/56، االختيار. الموصلي، 4/84ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  -7

 .5/532ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 
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ا ال وإلّ ،أهل البادية حنث إن كان من 1اأو فسطاطً رٍعشَ بيتَ ا فدخَلبيتً ولو حلف ال يدخُل
  . 2يحنث

]حكم من ال يدخَل حلف أن هذه الدعلى سطحها]. فوقفَ ار  
]ارِ؛ َألَا تَرالد نم طْحالس ِلَأن (َثنا حهطْحلَى سقَفَ عفَو ارالد هذخُُل هدلَفَ لَا يح نمو) ى قَاَل

.جِدسطْحِ الْموجِ إلَى سبِالْخُر كَافُهتاع دفْسفَ لَا يتَكعالْم َأن[  
بأن  3من الباب فوقف على سطحها من غير دخوٍل هذه الدار ومن حلف ال يدخُل :(قوله     

 اعتكافه فسدالمعتكف ال ي رى أنتمن الدار، أال  طحالس ؛ألن ؛)حنث إلى سطحٍ سطحٍ من رفظَ
  .4ا فسدخارج السطح دفلو ع بالخروج إلى سطح المسجد

ما هو في حكم  بعضِ رف فجاز كونعلى الع األيمان مبنيةٌ فإن المبنى مختلفٌ :وقد يقال    
المسجد خارجا في العرف؛ أال ي5رى أن فناء 6له المسجد في بعضِ حكم المسجد ى حتّ األشياء

جاز اقتداء من ك أنَّفي المسجد، وال شَّ فيه بمنه خارج، فاألقرب ما قيل الدعبارةٌ ار ا عم
، فلو 7يرضحبِ طحإذا كان الس ، وهذا يتمفي علو الدار وسفلها ة، وهذا حاصٌلبه الدائر أحاطتْ

                                                           
 . مادة (فسط).2/688. المعجم الوسيط، 239بيت من الشعر. ينظر: الرازي، مختار الصحاح ، صهو الفسطاط:  -1
  . 4/331. ابن نجيم، البحر الرائق، 8/300ينظر: السرخسي، المبسوط،  -2

  اختلف العلماء في هذه المسألة.
عند المالكية والحنابلة يحنث سواء كان حضريواإلكليل، التاج المواق. 1/604، المدونةا. ينظر: مالك، ا أو بدوي ،

. أما عند الشافعية فوجهان:  قال الشربيني: يحنث 4/397. ابن قدامة، الكافي، 11/283. ابن قدامة، المغني، 4/457
سواء كان الحالف حضريالنووي فقال: " إن دخل بيت شعر  أما. 6/209ا. ينظر: الشربيني، مغني المحتاج، ا أو بدوي

 نظرت؛ فإن كان الحالف ممن يسكن بيوت الشعر حنث، وإن كان مما ال يسكنها ففيه وجهان: انه يحنث، والثاني ال
  . 18/51المطيعي، تكملة النووي،  يحنث. ينظر:

 .أبوابفي " أ "  -3
 .5/534. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 4/326. ابن نجيم، البحر الرائق، 4/56، االختيارينظر: الموصلي،  -4

، التاج المواق. 4/477، مواهب الجليل، الحطاب. 1/605، مالك، المدونة للمالكية والحنابلة نفس قول الحنفية. ينظر: 
. أما عند الشافعية 11/244. ابن قدامة، الشرح الكبير، 11/281. ابن قدامة، مغني المحتاج، 4/477، واإلكليل

فقالوا: إن وقف على السطح، وهو غير محجر لم  ال،ا أم فالمسألة عندهم فيها تفصيل: فرقوا بين أن يكون السطح محجر
يحنث. ينظر: النووي، منهاج  ا كان محجراً ففيه وجهان: أحدهما يحنث، واآلخر ال يحنث، واألصح أنه اليحنث، أما إذ

 .18/47. المطيعي، تكملة المجموع،  6/206. الشربيني، مغني المحتاج، 318الطالبين، 
. المعجم 6/2457، الصحاح، وهريالجفناء الدار: الساحة من الدار، وما امتد من جوانبها، والجمع أفْنيةٌ. ينظر:  -5

 . مادة (فني).2/704الوسيط، 
 ليست في " أ ". -6
 في " أ " حظير. -7
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 2فٌا أن يكون عريحنث من حيث اللغة إلّار فال الد فليس هو إال في هواء 1لم يكن له حضير
  داخل الدار. 3إنه :ه يقالأنّ

ال يلزم من القيام  4لكن ،احسمن أجزائها  ألنه ؛ه من الدارأنَّ ال شك طحالس أن والحقُّ     
لفظ دخل إال بجوف الدار حتّ بل ال يتعلقُ ،الدار دخَل :يقال في العرف عليه أنأن  ى صح

ليس أهل  رف منبحبل، وهذا في عطح من خارج ولكن صعد الس ،لم يدخل الدار :يقال
اللسان فطابق عرف العجم. ولو جمع بين قول المتقدمين والمتأخرين بأن يحمل جواب 

المتقدمين بالحنث على ما إذا كان للسطح حْ5يرض وجواب المتأخرين المعنهم بقوله عبر* 
على ما إذا لم 8]7طح يعنيبالوقوف على الس 6أياليحنث [وقيل في عرفنا يعني عرف العجم

  .وهذا اعتقادي ،اتجه 9ضيرحيكن له 
] ثَأبِي اللَّي يهالْفَق ارياخْت وهنَثُ وحنَا لَا يفري عيَل فقو.[  

  .11]طحبالوقوف على الس10إي)وقيل في عرفنا ال يحنث :(قوله[
     ؛داخلها وكذا ال يحنث بالصعود على شجرة ما لم يدخل  مى داخل الدارألنه ال يس

  .منها ، وكذا إذا قام على حائط12جوفها
  

                                                           
 في " أ " حظير. -1
  ليست في " ب ". -2
  في " أ " زيادة كلمة ( إذا). -3
 في " أ " لكنه. -4
  في " أ " حظير. -5

 / ب من " ب" .123* نهاية ق
  ليست في " أ "  -6
 .)وكذا بالصعود علىجملة (ليست في "ب "، في " ب "  - 7
 ما بين معكوفين ليس في " ط ". -8
 في " أ " حظير. -9

 في " أ " إال. -10
  باستثناء العنوان. ما بين معكوفين ليس في " ب " -11

. ابن نجيم، البحر 3/18الحقائق، تبيين. الزيلعي، 2/322ينظر القول في هذه المسألة: المرغيناني، الهداية، 
 .5/534 . ابن عابدين، حاشية ابن عابدين،4/326الرائق،

  في " أ " فوقها. -12
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م ]حلف ال يدخُل ن هافدخل دهليز ادار[  
] مي تَقَديِل الَّذلَى التَّفْصع تَكُون َأن جِبيو (اهيزلهخََل دكَذَا إذَا دو) قَاَل. [  

يكون  وهو أن ،المتقدم ويجب فيه التفصيُل ،يعني يحنث ا)وكذا إذا دخل دهليزه :(قوله      
1فسقّله حوائط وهو مفَقْ. وأنت علمت أن الس ى البيت بل في مسمى ا في مسمليس الزم

البيت الشتوي.  
] ابالْب ِلَأن (ْنَثحي ا لَمخَارِج كَان ابقَ الْبثُ إذَا ُأغْليابِ بِحالْب ي طَاققَفَ فو ِإنو) ِازرِلِإح

  .]الدارِ وما فيها فَلَم يكُن الْخَارِج من الدارِ
  فيها] هلباب، أو ادخل رأسه أو احدى رجلي[من حلف ال يدخل داراً فوقف في طاق ا

ا عن الباب لم وهو بحيث إذا أغلق الباب كان خارج ،البابِ في طاق وإن وقفَ :قوله(     
ولو أدخل  الدار) 2نم*ألن الباب إلحراز الدار وما فيها فلم يكن الخارج عن الباب ،يحنث

وبه قال  ،3حداهما أو رأسه لم يحنثِإ جرخَرأسه أو إحدى رجليه أو حلف ال يخرج فَأ
ه سْأر عائشةَ يناوُل -مى اهللا عليه وسلّصلّ -وقد كان« -رحمهم اهللا -6وأحمد 5ومالك4الشافعي

                                                           
  . 4/327. ابن نجيم، البحر الرائق، 57-4/56، االختيار. الموصلي، 2/322ينظر: المرغيناني، الهداية، -1

للعلماء في هذه المسألة أقوال: فعند الشافعية قوالن: يحنث وال يحنث. ينظر: النووي، منهاج الطالبين، ص 
، فال يحنث. الحنابلةعند  أما. 18/54 . المطيعي، تكملة المجموع،4/206، المتحاج. الشربيني، مغني 318

  ا في هذه المسألة.للمالكية كالم أجد.لم 4/397. ابن قدامة، الكافي، 11/261ينظر: ابن قدامة المغني، 
  ب  من " أ ". / 252*نهاية ق

 في" ب" و " ط" في . - 2
. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 4/327. ابن نجيم، البحر الرائق، 8/172ينظر: السرخسي، المبسوط،  -3
5/536.  
المطيعي، تكملة . 6/206. الشربيني، مغني المحتاج، 318ينظر: النووي، منهاج الطالبين، ص  -4

  .49/ 18المجموع، 
مواهب  ،الحطاب رأسه، ويحنث بدخول إحدى رجليه. ينظر: يحنث بدخول يده أو : الالحطابقال  -5

  . 4/471، الجليل
.  11/545، 8/449ابن قدامة، الشرح الكبير، للحنابلة قوالن في هذه المسألة: يحنث وال يحنث.  -6

 .    492البهوتي، الروض المربع، ص
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؛1»وهي في بيتها ،في المسجد وهو معتكفٌ ،هلتصلح قيامه بالرجلين فال يكون بإحداهما  ألن
  ا.ا وال خارجداخلً
 تإال بإذني فأنْ رجتخَ إن :قال المرأته 2الصة: لوفي الخُ ركَه ذَفإنّ وفي هذا خالفٌ     

 ،اطالق، فقامت على أسقفة الباب وبعض قدمها بحال لو أغلق الباب كان ذلك المقدار داخلً
صف صف الخارج حنث، وإن كان على النّا إن كان اعتمادها على النّخارج 3وبعضه الباقي

  .4الداخل أو عليهما ال يحنث
الشيخان اإلمامان شمسا  7حدى رجليه ال يحنث، وبه أخذِإ دخَللو َأ 6المحيط 5قال: وفي    

  .9رخسيوالس 8األئمة الحلواني
ا على ظهره أو بطنه أو جنبه فقد مستلقي 10ا إذا كان يدخلا، فأمقائم هذا إذا كان يدخُل     

ا، وإن كان ساقاه داخلً يصير الدارِ داخَل إن كان األكثر ،ه داخل الدارى صار بعضخرج حتّ
  ال يحنث. داخِل نم اولو تناول بيده شيًئ ،اهخارج

   

                                                           
، 2/719ينظر: البخاري، صحيح البخاري، كتاب االعتكاف، باب المعتكف يدخل رأسه للبيت للغسل،  -1

ى اهللا عليه و صلّ -. نص الحديث: " عن عائشة رضي اهللا عنها : أنها كانت ترجل النبي1941 رقم الحديث
 بمعنى: تسرح.هي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه " . ترجل  -مسلّ
 في " أ " أو. -2
 .)كان أغلقلو زيادة جملة (في " ب"  -3
  .4/327. ابن نجيم، البحر الرائق، 6/151ينظر: العيني، البناية،  -4
 في " أ " مقدمة كلمة (قال) على (في) . -5
 .4/317ينظر: ابن مازه، المحيط البرهاني،  -6
 في " أ " ذهب. -7
ه إلى بيع  الحلوى، ملقب بشمس األئمة، من فقهاء الحنفية، كان تالحلواني، نسبهو عبد العزيز بن أحمد  -8

القرشي، هـ. ينظر: 448 سنة توفيإمام أهل الري، من كتبه: المبسوط في الفقه، والنوادر في الفروع، 
  .4/13. الزركلي، األعالم،  1/318الجواهر المضية، 

  .   8/305ينظر: السرخسي، المبسوط،  -9
  ت في " ب ".ليس -10
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  [فروع]
وهو بحال ال  ،َلخد، فإن ُأ1ا ال يحنث: أي محمولًاًهركْل مخدحلف ال يدخل هذه الدار فُأ     

يقدر على المنع لكن رضي بقلبه اختلفوا، واألصح دخوله  ال يحنث، فلو خرج بعدكْمرأي : اه
  دخل هل يحنث اختلفوا.  ا ثمّمحمولً
      4. وقال القاضي اإلمام3: ال يحنث، وهكذا في شرح الطحاوي2جاعيد أبو شُقال الس :

  .5ه يحنث، وسيأتي له تتمةاألصح أنّ
      ا منها في المشي فوقع في الباب يحنث، ولو حلف ال يدخل هذه الدار فدخل بيتً ولو اشتد

قد أشرع إلى الس6كة حنث إذا كان أحد كة واآلخر في الدار، وكذا لو دخل في بابيه في الس
إذا كان بابه في الدار. 7ها على الطريق وله باب في الدار، وكذا الكنيفعلو  

، 10ستاقأو ر 9خاريب 8ورةمران، بخالف كُبلخ أو مدينة كذا فعلى الع ولو حلف ال يدخُل     
  كذا إذا دخل أرضها حنث.

                                                           
. 5/543. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 4/335. ابن نجيم، البحر الرائق، 4/54، االختيارينظر:  الموصلي،  -1

. المطيعي، تكملة 6/207. الشربيني، مغني المحتاج، 4/483، مواهب الجليل، الحطاب. 1/605، المدونةمالك، 
  . 11/286. ابن قدامة، الشرح الكبير، 265،288.  ابن قدامة، المغني، 18/105المجموع، 

2- هو العالمة، المحدث، أبو شجاع عمر بن محمد بن عبد اهللا  البسطامي، ثم البلخسمع: أباه، هـ،475، ولد سنة ي 
هـ.  ينظر: 562 معاني، وأبو الفرج ابن الجوزي، وجماعة، توفي سنةوإبراهيم بن محمد األصبهاني، روى عنه: الس

  .5/61. الزركلي، األعالم، 20/454، النبالء الذهبي، سير أعالم
خليفة، . ينظر: حاجي هـ321سنة  توفيشرح معاني اآلثار، لإلمام أبي جعفر بن محمد الطحاوي، المهو كتاب  -3

 .3/97: شرح معاني اآلثار، رأيه . ينظر2/1828كشف الظنون، 
 قاضي خان،. ينظر قوله، فتاوى 1/205. ينظر: القرشي، الجواهر المضية، قاضي خان اإلمام: هو اإلمامالقاضي   -4
4/318. 
 .4/335ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق،  -5
. 326المستوي، والزقاق. ينظر: الرازي، مختار الصحاح، صالسكة: السطر المصطف من الشجر، والطريق  -6

 . مادة (سكة).1/440المعجم الوسيط،
  مادة (كَنَفَ). .9/310ينظر: ابن منظور: لسان العرب،  .هو بيت الخالء الكنيف:  -7
يدي، تاج العروس، الكُورة: الْمدينَة والصقْع، والبقعة التي يجتمع فيها قرى ومحال، وجمعها كور. ينظر: الزب -8

  .  مادة ( كور)2/804. المعجم الوسيط، 2/810ي، الصحاح، جوهر. ال14/77
 ليست في " أ ". -9

الرستاق: هو كل موضع فيه مزارع وقرى، وال يقال ذلك للمدن، كالبصرة وبغداد، فهو عند الفرس بمنزلة السواد  -10
 .1/38عند أهل بغداد. ينظر: الحموي، معجم البلدان، 
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     كُ والفتوى في زماننا أنورة بال يدخل  1]إذا حلف[مران، وعلى هذا القياس خارى على الع
مران ال يحنث حتى يحنث، وعلى الحمل على الع 4فبدخول العريش 3اموهو بالشّ 2صرم كورةَ

يدخلها، ولو حلف ال يدخل بغداد فمر عند محمد يحنث، وعندهما ال  5بدجلة بها في سفينة
  .6يحنث وعليه الفتوى

  .8ا ال يحنثدخل جسر *فدخلت سفينته في الفرات أو 7يدخل الفراتولو حلف ال      
فوضع إحدى رجليه فيها ال يحنث على  ،قدمي في دار فالن فكذا إن وضعتُ :ولو قال     

وال يحنث في الحلف ال يدخل  ،عن الدخول القدم هنا مجاز [ألن وضع ؛جواب ظاهر الرواية
  . 9ا فدخله يحنث كالداربني مسجد ثم مدهولو حلف ال يدخل هذا المسجد فَ ،بوضع إحدى رجليه

  .10ها ال يحنث في المختارولم يدخلْ ،ا فيهافدخل مسجد فالنٍ ولو حلف ال يدخل سكةَ     

                                                           
 ما بين معكوفين ليس في " أ ". -1
ا كانت قديم -رضي اهللا عنه -، من فتوح عمرو بن العاص في أيام عمر بن الخطاب،هي بالد مصر -2

نسبه إلى بمصر بن مصرايم بن حام بن نوح، عليه  :منازل الفراعنة، واسمها باليونانية مقدونية، سميت مصر
 .5/137السالم. ينظر: الحموي، معجم البلدان، 

3- ا، وهي جنة األرض لحسن عمارتها، ونضارتها، وكثرة الفاكهة، وكثرة مياه، الشام: وهي دمشق حالي
  .2/463دان، ألنهم دمشقوا في بنائها أي أسرعوا.  ينظر: الحموي، معجم البل ؛وقيل: سميت بذلك

العريش: هي مدينة كانت أول عمل مصر من ناحية الشام على ساحل بحر الروم، في وسط الرمل،  -4
وكان ليوسف  ،ألن إخوة يوسف، عليه السالم، لما أقحط الشام ساروا إلى مصر يمتارون ؛وسمي العريش

إن أوالد يعقوب  ول له:حراس على أطراف البالد يمسكوا بالعريش، وكتب صاحب الحرس إلى يوسف يق
ا يستظلون تحته من الكنعاني قد وردوا يريدون البلد للقحط الذي أصابهم، فإلى أن أذن لهم، عملوا لهم عريشً

  . تقع اليوم في شمال سيناء.114-4/113الشمس فسمي الموضع العريش. ينظر:  الحموي، معجم البلدان، 
  .2/440. ينظر: الحموي، معجم البلدان،.من أرمينية منبعهدجلَةُ: نهر في بغداد،  -5
  .235، 4/233ينظر: ابن مازه، المحيط،  -6
ينظر: الحموي،  في أصل كالم العرب أعذب المياه. :والفرات ،من أرمينية منبعهالفرات: نهر في بغداد،  -7

  .2/241البلدان،  معجم
  /  أ  من " أ ". 253* نهاية ق

 .4/325ابن مازه، المحيط، . 3/385ينظر، الشيباني، األصل،  -8
 .4/319، المحيط، مازهينظر، ابن  -9

 .4/330، رائق، ابن نجيم، البحر ال4/323يط،، المحمازهينظر: ابن  -10
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ا في في السكة، وكذا إذا دخل بيتً قباب مسجديكن للوازل: هذا إذا لم قال في مجموع النَّ     
فيها وبابه في سكة أخرى ال يحنث،  كان ظهره فيها حنث، وإن كان له باب إن طريق السكة
هذا هو الص1فيها وباب في غيرها حنث حيح، ولو كان له بابان باب.  

     ولو حلف ال يدخل من باب هذه الدار فدخلها من غير بابها ال يحنث، ولو كان لها باب 
فيستوي  ،الحلف على باب منسوب إليها ألن ؛آخر فدخل منه حنث هل لها بابجحين حلف فَ

القديم والحادث إال إن عين ذلك الباب في حلفه، ولو نواه ولم يعينه في حلفه ال يدين في 
  .2القضاء
     ا فدخل قناةًولو حلف ال يدخل دار فْحتى صار تحتها إن كان لها مفي الدار ينتفع به  تح

  ال يحنث.  ما هو إلضاءة القناةبأن يستقوا منه حنث إذا وصل هناك، وإن كان ال ينتفعون به إنّ
  4في مكان آخر فدخله حنث. برِوض 3ضوقَفَ سطاطَولو حلف ال يدخل هذا الفُ

   

                                                           
  .4/330، رائق، ابن نجيم، البحر ال3/508يط،، المحمازهينظر: ابن  -1
  .4/327. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/375ينظر: الشيباني، األصل،  -2
قوض البناء نقضه من غير هدم، ويقال قوض الصفوف والمجالس فرقها.  ينظر: الرازي، مختار  -3

 . مادة (قوض).2/766. المعجم الوسيط، 262الصحاح، ص
، المحيط البرهاني، مازه. ابن 4/89. الكاساني، بدائع الصنائع، 9/41السرخسي، المبسوط، ينظر:  -4
 .5/535. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 4/330رائق، . ابن نجيم، البحر ال323، 320، 4/235
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]كْحم ُليدخ ال حلفَ من هذه ار وهو فيهاالد[  
ثُم يدخَُل)  يدخُُل هذه الدار وهو فيها لَم يحنَثْ بِالْقُعود حتَّى يخْرج قَاَل (ومن حلَفَ لَا[

والْقياس َأن يحنَثَ ِلَأن الدوام لَه حكْم اِلابتداء. وجه اِلاستحسانِ َأن الدخُوَل لَا  ،استحسانًا
هلَابِس وهو بذَا الثَّوه سلْبلَفَ لَا يح لَوِل (واخالْخَارِجِ إلَى الد ناٌل مصانْف ِلَأنَّه لَه امود 

 هعفَنَزلَم هتاعس نَل ما فَنَزهباكر وهةَ وابالد هذه كَبرلَفَ لَا يكَذَا إذَا حنَثْ) وحي اِل لَمي الْحف 
ر: زفَ يحنَثْ، وكَذَا لَو حلَفَ لَا يسكُن هذه الدار وهو ساكنُها فََأخَذَ في النَّقْلَة من ساعته. وقَاَل

يققتَح انمز نْهتَثْنَى مسفَي ِللْبِر قَدتُع ينمالْي لَنَا َأنقَلَّ. و ِإنو طالشَّر ودجنَثُ ِلوحلَبِثَ ي فَِإن) ه
َأنَّه يضرب لَها  علَى حاِله ساعةً حنثَ) ِلَأن هذه الَْأفَاعيَل لَها دوام بِحدوث َأمثَاِلها؛ َألَا يرى

دنَى الْمعا بِمموخَلْت يقَاُل دلَا ي خُوِل ِلَأنَّهالد لَافا بِخموت يلَبِسا وموت يبكقَاُل رةٌ يدم ة
هُل كَلَامتَمحم قُ ِلَأنَّهدصي الْخَاِلص اءدتى اِلابنَو لَوو يتقالتَّوو[.  

وهو  ،اكث فيها أيامبالم 1ار وهو فيها لم يحنث)هذه الد حلف ال يدخُل ومن :قوله(     
والقياس أن يحنث  ،اى يدخل بعد خروجه منها استحسانًحتّ 2بالقعود المذكور في الكتاب المراد

قَ بالمكث وإن؛رص ّألن الدوام له حكم الدخول حتّ ابتداءإرادته به: أعني لو حلف ال  تْى صح
يدخل هذه الدار ونوى به المكث والقرار فيها صحال يحنث فيما بينه  ، حتى لو دخل ابتداء

  .*وبين اهللا تعالى
     وجه االستحسان أن) وعرفً لغةً حقيقةً خول)الداخل وال ا في االنفصال من الخارج إلى الد

وال جزء مفهومه، وكونُوام مفهومه دوام لذلك، فليس الده مما يصح أن ؛ايراد باللفظ مجاز 
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اليمين ال  ألن ؛للمكث ال يقتضي الحنث به يراد1الالدخول  وإن قل كان للدخول عادةً ه الزمألنّ
  تنعقد على المعنى المجازي للفظ بل الحقيقي.

ه لم يدخلها ألنَّ ؛حنث الغدى مضى وهو فيها فمكث حتّ ،اها غدلنَّدخُيوكذا لو كان حلف لَ     
  فيه إذ لم يخرج، ولو نوى بالدخول اإلقامة فيه لم يحنث.

     قاُلوعلى هذا قد ي: في مقابلة االستحسان ليس هنا قياس*فإن الكائن في مقابلته هو  القياس
ما يتبادر ويتسارع إلى الذهن، وال يتسارع ألحد من لفظ فيقضى ا أدخل معنى أستمر مقيم

  بقوله بالحنث. 2العجب من زفر
  كقول زفر. 4افعيعند الشّ ا في وجهإلّ 3وهذه المسألة عليها األئمة األربعة

     المسألة حلف ال يخ ونظيرال يحنث حتّ رج وهو خارجى يدخل ثم يخرج، وكذا ال يتزوج 
  فاستدام النكاح والطهارة ال يحنث.  ،وهو متطهر وال يتطهر ،وهو متزوج

وهو البسه، وكذا ال  وبلو حلف ال يلبس هذا الثّ :بخالف المسائل التي ذكرها بقوله     
ابة وهو راكبهايركب هذه الد، فلو نزع  ،حنث افمكث قليلً ،ار وهو ساكنهاأو ال يسكن هذه الد

  .5ا لزفرمن ساعته أو نزل أو أخذ في النقلة لم يحنث خالفً وبالثّ
     أما األول وهو الحنث بمكثه فألن بحدوث أمثالها، ولهذا لو قال  هذه األفاعيل لها دوام

لقت، فإن يمكنها النزول فيها طُ وهي راكبة فمكثت ساعةً ،طالق فأنت كلما ركبت دابةً :لها
 لزمه طلقةً فركب ا ركبت دابةًكلم :قت أخرى، بخالف ما لو قاللخرى كذلك طُُأ مكثت ساعةً
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ا يراد به إنشاء الركوب فال لذا لم يكن الحالف راكب كبتألن لفظ ر ؛ثهكْوإن طال م ،واحدة
به  راده يفإنَّ ؛ركبال ي اكبالر فَلَح :وإن كان له حكم االبتداء، بخالف ،يحنث باالستمرار

واستُّامن ابتداء الفعل وما في حكمه عرفً األعم ،1]هذه األفعال وضح على أنلها دوام بتجدد 
، اا وسكنت شهرا ولبست يومركبت يوم2أمثالها بقوله أال يرى أنه يضرب لها مدة فيقال

ه ال يقاُلفإنّ ؛خولبخالف الد: بمعنى ضرب المدة والتوقيت لنفس الدخول، بل  ،ادخلت يوم
ا ة ال التقدير، وإمرفيبيان الظَّ ا مجردا به إما مرادعليه يوم دخلتُ :يقال في مجاري الكالم

  إذا كان ال يمتد فيراد به ما يعم النهار والليل. 3الوقت مطلق
     تجدد أمثال يصير به  ا للدخول دليل أنه ليس فيهوذلك أعني عدم ضرب المدة تقدير

متكررفال يحنث ِإ ا ليحنث بحدوث المتكرراتلِّإ الفعِل ال بابتداءنوي به البقاء.ا أن ي  
      بمقتضى مطلق اللّ وهذه على عكسه ينعقدا فظ على األعم من االبتداء والبقاء. وأم

فقط فمحتمله حتى لو أراد بقوله االبتداء: ال أسكن وأركب وألبس ه ألنّ ؛الفعل فقط صدق ابتداء
  ا.ا وراكبباستمراره ساكنً فال يحنثُ ،كالمه محتمُل
     وفرالعلمِ أهِل ع بعض على كون هذه لها تجده لو يصير بها في معنى االبتداء أنّ أمثاٍل د
نزلة ما لو ال يحنث بم ى مضى الغده حتّا واستمر البسغد هذا الثوب سلبِيلَ وهو البس ،حلف

  .4فيها إذا أمكنه النقُل ساعة بتأخيرِ *ما يحنثه إنّإنّ ثم لبسه في الغد، عه ثمزنَ
أو عدم موضع  ،لطانذي الس اللص أو منعِ فوخو ،الليل فأما إذا لم يقدر بأن كان بعذرِ     

ا ال يقدر على أو ضعيفًا أو كان شريفً ،فلم يستطع فتحه عليه الباب لقَغْأو ُأ ،ينتقل إليه حينئذ
بالعدم للعذر، وأورد ما  ذلك الوقتُ ويلحقُ ،ال يحنث ،حمل المتاع بنفسه ولم يجد من ينقلها
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من الخروج  عنأو م ديقُفَ طالقٌ فهي اليومِ لم أخرج من هذا المنزِل إن :فيمن قال 1ذكر الفضلي
  حنث.
فمنعها  ،منزلي فطالقٌ 2لم تحضري الليلة إن :في منزل أبيهاهي و ،وكذا إذا قال المرأته     

  . 3أبوها حنث
العدم ال  ألن ؛فيحنث بتحققه كيفما كان بالفرق بين كون المحلوف عليه عدماً :أجيب     

وينعدم  ،المعقود عليه االختياري ألن ؛ا فيتوقف عليه كالسكنىوكونه فعلً ،يتوقف على االختيار
ح الوجه بأتم ونوض ا فلم يتحقق شرط الحنث، وسنذكره في فروعٍا ال ساكنًبعدمه فيصير مسكنً

وترك األمتعة واألهل في هذه األيام ال يحنث  في طلب مسكنٍ إن شاء اهللا، وكذا لو بقي أياماً
إذا لم يفرط في  5مدة الطلب مستثناة 4وصار ،طلب المنزل من عمل النقل ألن ،في الصحيح

  ساعته في طلب المنزل.لب، وهذا إذا خرج من الطّ
ال تفتر ال يحنث، ولو أمكنه أن يستأجر  كانت النقالتُ ا، فإنا فشيًئقلة شيًئفي النّ ذَولو أخَ     

ما يسمى  بل بقدرِ 7الوجوه بأسرعِ قُلوال يلزمه النّ ،عليه ذلك 6من ينقل متاعه في يوم ليس
  رف. ا في العناقلً

     9إن الحنث :-رحمه اهللا -8ا الثاني فوجه قول زفروأم جِقد ود جِبما ومن القَ داليسير  رِد
من السكوب واللبس. كنى والر  
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     اليمين تُ ولنا أنعقد للبر وإن وجب الحنث في بعض األوقات، وإذا كان  ،ال للحنث ابتداء
وهو قدر ما يمكنه  ،وجب استثناء مقدار ما يحققه من الزمان ا البروضع ∗المقصود من اليمين

  زع.فيه النزول والنقلة والنَّ
]كم ححلفَ من ال يسكن ارهذه الد فخرج بنفسه ومتاعوترك اهله فيها ه[  

 ]جفَخَر ارالد هذه كُنسلَفَ لَا يح نملُ قَاَل (وَأهو هتَاعمو هبِنَفْسا  ههإلَي وعجالر رِدي لَما ويهف
ف ارِهةَ نَهامع يوقالس فًا، فَِإنرا عيهف هتَاعمو هلَأه قَاءا بِبنَهاكس دعي ثَ) ِلَأنَّهنح وقي الس

  .]ارِبِمنْزِلَة الد ويقُوُل َأسكُن سكَّةَ كَذَا، والْبيتُ والْمحلَّةُ
 ،وترك متاعه وأهله فيها همتاعو بنفسهفخرج  ارهذه الد ال يسكن حلفَ ومن :1(قوله     
وهذه المسألة فرع التي قبلها، لما كان باألخذ في النّ رد الرجوع حنث)ولم يقلة من ساعته يبر 

التي بها يتحقق البِ ذكر معنى النقلةرفبي ،أنَّ نا من الدار من نقل األهل في كونه منتقلً ه ال بد
والمال، وكذا الحلف على أن ال يسكن في هذه المحلة أو السكة ا على لو خرج بنفسه عازم

عدم العود أبدا حنث، وإن خرج على عمِز** ألنّ ؛من ينقلهم يرسَل أنه يا ساكنً المتأهُل عد
  .2ابمحل سكنى أهله وماله عرفً

     واستشهد للعرف بأن ّالسوقي ا أو بعض ا ليلًة نهاره في السوق بحيث ال يخرج عنه إلّعام
ويقول ،االليل أيض: وذلك لقرار أهله وماله بها، وبهذا القول قال  ،في محلة كذا أنا ساكن

  ة التحويل. ال يحنث إذا خرج بني :5، وعند الشافعي4ومالك 3أحمد
 العادةُ عتبرفظ، وال تُالعبرة عنده لحقيقة اللّ على أن وهذا الخالف بيننا وبينه مبني :قيل     

  في أنه بنفسه انتقل.  إذ ال شك ؛ة عدم العود فقد انتقلوهو إذا خرج بني ،بخالفها
  فيحمل كالمه عليه.  ااهروالحالف يريد ذلك ظ للعادة لطرؤها على الحقيقة، وعندنا العبرةُ 
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فبنى اللفظ عليه،  1]ا بالعرفعملً[فيه  هو بها فهو ساكن من كان أهله بمكان ببلدة أن والعادةُ
ساكن مع  كبيرٍ ا كابنٍكان سكناه تبع ا على عياله، فإنا بسكناه قائموهذا إذا كان الحالف مستقلً

أبيه أو فخرج بنفسه وترك أهله وماله وهي 2فلو حلف أحدهما ال يسكن هذه، مع زوجها امرأة
ة، فلو عقد ا بأن يكون حلفه بالعربيأيض 3يثده الفقيه أبو اللّوقي[زوجها ومالها ال يحنث، 

ا بسكناه.وإن كان مستقلً ،وترك أهله وماله ،إذا خرج بنفسه 5]4ة ال يحنثبالفارسي  
في  أنا ساكن :ما يقولإنّ وقيالس وذلك أن ،به للعرف استشهد 6نعم لقائل أن ينظر فيما     

ا على ا على ثبوت السكنى فيما إذا خرج عازمفال يكون دليلً ة العودوهو على ني ،كذا 7ةمحلَّ
العرف على  عي أنويد ،عدم العود كما هي صورة المسألة، فالوجه ترك خصوص هذا الشاهد

 عن 8يريد أن ينتقل خروجه كذلك فالنه يقال بعد ى إنّأنه ساكن ما لم ينقل أهله وماله حتّ
  .مسكنه ولكن لم ينتقل بعد 

؟]فيها هذه المدينة، هل يحنث ببقاء األهل أو المتاع [لو حلف ال يسكن  
 ولَو كَان الْيمين علَى الْمصرِ لَا يتَوقَّفُ الْبِر علَى نَقِْل الْمتَاعِ والَْأهِل فيما روِي عن َأبِي[

ِلَأنَّه لَا يعد ساكنًا في الَّذي انْتَقََل عنْه عرفًا. بِخلَاف الَْأوِل والْقَريةُ  -رحمه اللَّه  -يوسفَ 
  ]بِمنْزِلَة الْمصرِ في الصحيحِ من الْجوابِ.

هذه  ما تقدم كان فيما إذا حلف ال يسكن على المصر إلى آخره) ولو كان اليمين :(قوله     
ارالد، ّارة. وهي تسمى في عرفنا الح كة والمحلةومثله البيت والس  

                                                           
 ما بين معكوفين ليس في " أ " و" ب ". -1
 ( الدار). في " أ " زيادة كلمة -2
. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 4/332. ابن نجيم، البحر الرائق، 2/46الحكام،  رينظر: مال، در -3
5/539.  
 في " ب " فال يحنث.   -4
 ما بين معكوفين ليس في " أ ". -5
 في " أ " بما. -6
. 28/320. انظر: الزبيدي، تاج العروس، 79مختار الصحاح، صالرازي، ة: منزل القوم. ينظر: المحلّ -7

 . مادة (حل).1/194الوسيط، المعجم 
 في " أ " ينقل. -8



142 
 

     فلو كان حلف ال يسكن هذا المصر أو هذه المدينة قال: ال يتوقف البعلى نقل المتاع  ر
الليث عن أمالي أبي ، نقله الفقيه أبو -رحمه اهللا تعالى -1واألهل فيما روي عن أبي يوسف

وإن ترك أهله  ،ا في المصر الذي انتقل عنه بنفسهعد ساكنًه ال يألنّ -رحمه اهللا -2يوسف
البصرة ب بالكوفة هو ساكن ا فال يقال لمن أهله بالبصرة وماله وهو بنفسه قاطنوماله عرفً

والقرية بمنزلة الم)في  رِصفلو حلف ال يسكن هذه القرية أو البلدة حيح من الجواب)الص، 
وترك أهله وماله في األولى ال يحنث، وقوله في الصحيح  ،أخرى فانتقل إلى قرية وهي قريةٌ

  ال يسكن الدار فيحنث. 3]*عمن قال هي كما لو حلف[احتراز 
الْمتَاعِ، حتَّى لَو بقي وتَد يحنَثُ ِلَأن : لَا بد من نَقِْل كُلِّ -رحمه اللَّه  -ثُم قَاَل َأبو حنيفَةَ [

نْهم ءشَي يقا بقَى مبتَ بِالْكُلِّ فَيثَب كْنَى قَدالس[.  
نقل  (منا ذكرنا وما شاكلها مم ،في كونه انتقل من الدار )دال ب قال أبو حنيفة ثم :(قوله     
فتبقى ما  كنى من الحالف تثبت بالكّلالس ألن ؛ونحوه يحنث 4وتد المتاع، حتى لو بقي كلِّ

كون في العصير : وهذا أصل ألبي حنيفة حتى جعل صفة الس5في المبسوط بقي منه شيء)
ا من أن تصير دار أهلها مانع ارتد منا في بلدة واحد ا، وبقاء مسلمٍمن أن يكون خمر مانعاً

                                                           
. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 4/332. ابن نجيم، البحر الرائق، 6/154ينظر: العيني، البناية،  -1
5/538.  
هـ. ينظر: 183سنة  توفيأمالي اإلمام أبي يوسف، يعقوب بن إبراهيم األنصاري، الحنفي، المهو كتاب  -2

  .1/164لظنون،حاجي خليفة، كشف ا
  / أ  من " أ ". 255* نهاية ق 

عمن قال هي (، و في "ب ")عما قاله هي كالحلفوفي " أ " جملة ( ،"ب "و في " أ "ما بين معكوفين ليس  -3
 .)كالحلف

. مادة 2/1009الوتد: هو ما رز في األرض، أو الحائط من خشب، و أمثالهم. ينظر: المعجم الوسيط،  -4
 (وتد)

 .  8/289ينظر: السرخسي، المبسوط،  -5
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أو  أو وتد هذا إذا كان الباقي يتأتى به السكنى، وأما بقاء مكنسة :مشايخنا قالوا ا أنإلّ 1حربٍ
  .2ا فال يحنثال يبقى فيها ساكنً قطعة حصيرٍ

     قوله وحقيقة وجه دفعه أن: تثبت بالكّل 3كنىالس، إن مجموع الكّل أراد أن في  لةُهو الع
ه لو سرق بعض تلك األمتعة ا لزم أنّسكناه مع انقطاع نفسه إلى القرار في المكان منعناه، وإلّ

انتفت السكنى فعلم أن في العرف بقراره  فإنما هي منوطةٌ ،باتفاق الحال كنى تثبت مع الكلِّالس
كنى ثابتة كنى فكانت السالحاجات الكائنة في الس ى به دفعمع ما يتأتّ ،على وجه االنقطاع إليه

 دومن خرج ال يريد الع يعد والعرفُ ،م هنا باعتبار العرفالكال ، على أنوبدون الكّل مع الكّل
ا لتفاهته وعدم االلتفات إليه تاركً ،ونقل أهله وبعض ماله يريد أن ينقله بعد ذلك أو تركه

  .لسكنى ذلك المكان
  .]ُيعتَبر نَقُْل الَْأكْثَرِ ِلَأن نَقَْل الْكُلِّ قَد يتَعذَّر ،علَيه –تَعالَى رحمه اللَّه  -وقَاَل َأبو يوسفَ [

     وقال أبو يوسف: ي)عفي البِ تبر؛األكثر نقُل ر قد يتعذر) الكلِّ نقَل ألن بأن يغفل عن شيء 
كإبرة ّفي شق حائط 4رأو يتعس.  
علَيه: يعتَبر نَقُْل ما يقُوم بِه كَدخْداِئيته ِلَأن ما وراء ذَِلك  وقَاَل محمد رحمةُ اللَّه تَعالَى[      

  .]لَيس من السكْنَى
      )]في البِ وقال محمد: يعتبر5]نقُل ر به  ما يقومهتاِئيخْد؛أي سكناه فيما انتقل إليه)كَد 

6إذ ليس من حاجتها ؛كنى)(ألن ما وراء ذلك ليس من الس.  
  ]قَالُوا: هذَا َأحسن وَأرفَقُ بِالنَّاسِ[

                                                           
الدينية، والسياسية، لوجودها خارج نطاق السيادة  اإلسالمِ أحكامق فيها طبدار الحرب: " هي الدار التي ال تُ -1

دمشق،  -سوريا دراسة مقارنة، دار الفكر، اإلسالمياإلسالمية". ينظر: الزحيلي، وهبة، آثار الحرب في الفقه 
  م.1998 -هـ 1419، الطبعة الثالثة

. ابن 4/333. ابن نجيم، البحر الرائق، 4/58، االختيار. الموصلي، 5/106ينظر: البابرتي، العناية،  -2
 . 5/538عابدين، حاشية ابن عابدين، 

 ليست في " أ ". -3
. ابن نجيم، 4/58، االختيار. الموصلي، 8/289. السرخسي، المبسوط، 5/106البابرتي، العناية، ينظر:  -4

 . 5/538. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 4/333البحر الرائق، 
 ما بين معكوفين ليس في " ب ". -5
 ينظر: المراجع السابقة. -6
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عنهم،  بالناس في نفي الحنث) وأرفقُ حسن(قالوا: هذا َأ -اهللا *رحمه -قال المصنف     
1ح بأن الفتوى عليهومنهم من صروالكافي  3والفوائد الظهيرية 2منهم كصاحب المحيط . وكثير
 ليقوم ؛هنا ليس على نقل الكلِّ 4أن المدار قول أبي يوسف، وال شكعلى  على أن الفتوى

األكثر مقامه بل على العأو ال.  رف في أنه ساكن  
يقوم  ونقل من أمتعته فيه ما ،وعدم العود إليه ،ة ترك المكانخرج على ني من أنّ والحقُّ      

ا في هذا المكان بل انتقل عنه وسكن ساكنً 6ليس 5ل الباقي يقالقة نبه أمر سكناه وهو على ني
 ∗*من نقلهم كلهم البر 7في دأما األهل فال ب ،األمتعة في المكان الفالني، وهذا الخالف في نقِل

  .ااتفاقً
]كَّةانْتَقََل إلَى الس فَِإن ،ربتَّى ييرٍ حبِلَا تَْأخ نْزٍِل آخَرَل إلَى منْتَقي ي َأنغنْبيو  جِدسإلَى الْم َأو

ر يبقَى قَالُوا لَا يبر، دِليلُه في الزيادات َأن من خَرج بِعياِله من مصرِه فَما لَم يتَّخذْ وطَنًا آخَ
  .]وطَنُه الَْأوُل في حقِّ الصلَاة كَذَا هذَا. واَللَّه تَعالَى َأعلَم بِالصوابِ

كة أو ه لو انتقل إلى السباالتفاق، فإنّ ى يبر)آخر حتّ وينبغي أن ينتقل إلى منزٍل :(قوله     
ا بما المصنف استداللً وعليه اقتصر نقُل ،يحنث :قيل ،هم اختلفوافإنّ ،باالتفاق لم يبر 8المسجد

يرجع إلى  ا توطن بمكة بدا له أنليتوطن فلم ؛كوفي نقل عياله إلى مكة: 9في الزيادات

                                                           
  / أ  من " ب ". 125* نهاية ق

. ابن 4/58، االختيار. الموصلي، 8/289. السرخسي، المبسوط، 5/106البابرتي، العناية، ينظر:   -1
  .5/538. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 4/333م، البحر الرائق، نجي

 .3/120. الزيلعي، تبيين الحقائق، 4/333ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق،  -2
حمد بن عمر, أالفوائد الظهيريه شرح فوائد الجامع الصغير، لظهير الدين أبي بكر محمد بن هو كتاب  -3

كشف  هـ . ينظر: حاجي خليفة،618سنة  توفيالبخاري، جمع فيها: فوائد (الجامع الصغير الحسامي)، 
 .2/1298الظنون، 

 في " أ " الدار. -4
  في " أ " زيادة ال. -5
  في " أ " أنه. -6
 في " ب " من. -7
  ". أ"  من  ب/  255 ق نهاية *∗
 في " أ " والمسجد. -8
كشف  ،خليفةهـ. ينظر: حاجي 189 سنة توفيمحمد بن الحسن الشيباني، إلمام الزيادات، لهو كتاب  -9

  .2/962الظنون، 
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وطنه بالكوفة انتقض بوطنه بمكة، وإن بدا له  ألن ؛بالكوفة يصلي بها ركعتين فمر 1راسانخُ
وطنه األول بالكوفة  ألن ؛اا عليها أربعى بالكوفة مارفي الطريق قبل أن يدخل إلى مكة صلّ

2]فكذا هنا يبقى وطنه األول ما لم يتخذ وطنا آخر [آخر، ما لم يتخذ وطناً قائم.  
  .3األنه لم يبق ساكنً ؛ال يحنث :وقيل
     م داره بإجارةسلّ وقال أبو الليث: إن، وإن لم  ،المستأجرة إلى المؤاجر ال يحنث أو رد

ا أخرى، وإطالقُيتخذ دار ا في حقِّعدم الحنث أوجه، وكون وطنه باقي لم الة ما إتمام الص
بل يقطع من العرف فيمن نقل أهله  ،ا بذلك المكانا عرفًيستوطن غيره ال يستلزم تسميته ساكنً

وأمتعته وخرج مسافرا أن إنّ :قال فيهال يفي تلك الحال ه ساكن، انتقل  :فيه حال السفر قاُلبل ي
هو  :معين قيل سكنى كذا. وإذا لم يتحرر له قصد مكانٍ وهو قاصد ،عن سكنى هذا المكان

  . 4ى ينظر أين يسكن، وإذا ثبت نفي تلك السكنى ثبت البرفي مكان حتّ اآلن غير ساكنٍ
  واهللا تعالى أعلم.

  
  

***  
  
  
  
  
  

   

                                                           
خُراسان: هي بالد واسعة، مما يلي العراق، ومعنى خرسان: خر اسم للشمس بالفارسية الدرية، وأسان  -1

هل، واهللا أعلم. ينظر: الحموي، ألن معنى خر كل وأسان س ؛لشيء ومكانه، وقيل: معناه كل سهلكأنه أصل ا
 .2/350معجم البلدان، 

 ما بين معكوفين ليس في " أ ". -2
. ابن 4/330. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/58. الموصلي، االختيار، 5/107ينظر: البابرتي، العناية،  -3

  .5/539عابدين، حاشية ابن عابدين، 
 . 4/333لبحر الرائق، . ابن نجيم، ا3/58ينظر: الموصلي، االختيار،  -4
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)باب كوب)اليمين في الخروج واإلتيان والر  
     مقابٌل الخروج كوبللدخول فناسب إعقابه به، ويعقب الخروج الر، الرجوع وهو  ثم

  .ما ارتبطت أوردها في باب الخروجاإلتيان، فلّ
]حلفَ حكم من ال يخرج من بيته أو المسجد ا فأخرجه، أو ُأإنسانً فأمرخرج امكره[  

الْمْأمورِ  قَاَل (ومن حلَفَ لَا يخْرج من الْمسجِد فََأمر إنْسانًا فَحملَه فََأخْرجه حنثَ) ِلَأن فعَل[
الْف ِلَأن (ْنَثحي ا لَمهكْرم هجَأخْر لَوو) ْتجةً فَخَرابد بكا إذَا ركَم اررِ فَصافٌ إلَى الْآمضَل مع

، ِلَأن اِلانْتقَاَل بِالَْأمرِ لَم ينْتَقْل إلَيه ِلعدمِ الَْأمرِ (ولَو حملَه بِرِضاه لَا بَِأمرِه لَا يحنَثُ)في الصحيحِ
  .]لَا بِمجرد الرضا

ا فأمر إنسانً ،ار أو البيت أو غير ذلكأو الد من المسجد) ال يخرج حلفَ ومن :1(قوله     
 فخرجتْ إلى اآلمر فصار كما لو ركب دابةً فعل المأمور مضافٌ ألن ؛2فحمله فأخرجه حنث

  إليه كذا هذا.  ألن فعل الدابة مضافٌ ؛به فإنه يحنث
     ولو أخرجه م؛ا لم يحنثكره الفعل وهو الخروج لم ينتقل إلى الحالف لعدم األمر  ألن

وهو الموجب للنقل، والمراد من اإلخراج مكرهال  3ا لذلكا هنا أن يحمله ويخرجه كاره
ا عرف لم ،توعده فخرج بنفسه حنثه إذا فإنّ ى يفعل،المعروف، وهو أن يتوعده حتّاإلكراه 

ى أكله ه عليه حتّرِكْعام فُأاإلكراه ال يعدم الفعل عندنا، ونظيره ما لو حلف ال يأكل هذا الطّ أن
  حنث.
 :وقيلفي الصحيح،  ال يحنث، ولو حمله برضاه ال بأمره ال يحنث قهلْفي ح 4رجوولو َأ      
  فلم يفعل صار كاآلمر. ا كان يقدر على االمتناعألنه لم ؛يحنث

  
   

                                                           
 ليست في " أ ". -1
. ابن 4/335. ابن نجيم، البحر الرائق، 4/54. الموصلي، االختيار، 6/158ينظر: العيني، البناية،  -2

  .5/543عابدين، حاشية ابن عابدين، 
  في " أ " كذلك. -3
4- عجم الوسيط، . الم14/349ب الدواء في حلقه. ينظر: الزبيدي، تاج العروس، أوجر المريض ص
 . مادة (وجر).2/1014
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الفعل منه فال  1ولم يوجد األمر وال ،ضااالنتقال باألمر ال بمجرد الر حيح أنالص ∗وجه     
يإليه. الفعُل نسب  

 اضا أيضيجعل الر حنثُيقول ي من ألن ؛زاعالنّ االنتقال على اآلمر محلُّ قصر :ولو قيل     
النتساب  ،تلفالم ماله ففعل ال يضمن يتلفَ وهو ما إذا أمره أن، بفرع اتفاقي 2ا دفعلًناق

بين  ألحد من غير تفصيٍل منض ههنْفلم ي ينظر وهو ساكتٌ ،اإلتالف إليه باألمر، فلو أتلفه
حملته هل تنحل  أو بهبوب ريحٍ ا إلنسانٍا أو ال، ثم إذا لم يحنث بإخراجه محمولًكونه راضي

  .3بالناس وهو أرفقُ ،أبو شجاع: تنحلُّ اليمين؟ قال السيد
وهو الصحيح. ،من المشايخ: ال تنحلُّ وقال غيره  

النقطاع نسبة الفعل إليه، وإذا  ؛ه إنما ال يحنثوذلك ألنّ وقاضي خان، 4مرتاشيتّذكره ال     
  .6فبقيت على حالها في الذمة ؟اليمين المحلوف عليه كيف تنحلُّ 5لم يوجد منه

قال  ،انحلت :بعد هذا اإلخراج هل يحنث؟ فمن قال ويظهر أثر هذا الخالف فيما لو دخّل     
  بالناس. أرفقَ كونه وهذا بيان يحنث،ال 

  .7حيحوهو الص ،ارةووجبت الكفّ ،حنث :قال ،لم تنحل :ومن قال
   

                                                           
 /  أ  من " أ ". 256نهاية ق  ∗
  ليست في " أ " . -1
  في " أ " وقع. -2
 في " أ " للناس. -3
هو أحمد بن إسماعيل التمرتاشي الحنفي، أبو العباس، عالم بالحديث، مفتي خوارزم، صنف شرح الجامع  - 4

. الزركلي، 1/61ينظر: القرشي، الجواهر المضية، هـ. 610 سنة توفيالفرائض، والفتاوى، والصغير، 
  .1/97األعالم، 

 ليست في " أ ". -5
. الزيلعي، تبيين الحقائق، 6/159. العيني، البناية، 2/77، قاضي خانينظر: قاضي خان، فتاوى  -6
  .5/544. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 3/120
. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 3/120ين الحقائق، . الزيلعي، تبي6/159العيني، البناية، ينظر:  -7
5/544. 
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 ذهب إلى حاجات مفخرج إلى جنازة ث ا إلى جنازةه إلّمن بيت حلف ال يخرج منحكم [ 
  أخرى]

ثْ) قَاَل (ولَو حلَفَ لَا يخْرج من دارِه إلَّا إلَى جِنَازة فَخَرج إلَيها ثُم َأتَى حاجةً ُأخْرى لَم يحنَ[
  .]ِلَأن الْموجود خُروج مستَثْنًى، والْمضي بعد ذَِلك لَيس بِخُروجٍ

ثم ذهب  فخرج إلى جنازة 1ونحوه )ا إلى جنازةإلّ من داره ومن حلف ال يخرج :(قوله     
الخروج الموجود منه إلى الجنازة مستثنى من الخروج  ألن ،أخرى لم يحنث 2إلى حاجات له

ه ليس إال االنفصال من الباطن إلى ألنّ ؛بعد ذلك ليس بخروجٍ المحلوف عليه، والمضي
  .3ليس كذلكهاب والذَّ ،اهرالظّ

  .وفي الطريق قرر الرجوع] حكم من حلف ال يذهب إلى مكان بعينه، ثم خرج للذهاب ،[
(ولَو حلَفَ لَا يخْرج إلَى مكَّةَ فَخَرج يرِيدها ثُم رجع حنثَ) ِلوجود الْخُروجِ علَى قَصد مكَّةَ [

 وه وجطُ، إذْ الْخُرالشَّر وهنَثْ وحي ا لَميهْأتلَفَ لَا يح لَوِل إلَى الْخَارِجِ (واخالد ناُل مصاِلانْف
لَا حتَّى يدخُلَها) ِلَأنَّه عبارةٌ عن الْوصوِل، قَاَل اللَّه تَعالَى {فَْأتيا فرعون فَقُوال} ولَو حلَفَ 

  .]يانِ، وقيَل هو كَالْخُروجِوهو الَْأصح ِلَأنَّه عبارةٌ عن الزواِليذْهب إلَيها قيَل هو كَالِْإتْ
بدا  ثم ،فالن مكة أو دار ريداًأو دار فالن فخرج م ولو حلف ال يخرج إلى مكة) :(قوله     
الداخل إلى  فرجع قبل أن يصل حنث، وهذا ألن الخروج هو االنفصال من4]أن يرجع[له 

 رجع أو لم يرجع. ،وهو المحلوف على عدمه فيحنث به ،مكة الخارج وقد وجد بقصد
إنما يحنث إذا  :وقد قالوا ،هرِصوإن لم يجاوز عمران م ،إذا رجع *ومقتضى هذا أن يحنث

 إليها سفر يضالم لفظ أخرج معنى أسافر للعلم بأن نمه ضكأنّ ،جاوز عمرانه على قصدها
  .5اخلينبغي أن يحنث بمجرد انفصاله من الد سفرٍ لكن على هذا لو لم يكن بينه وبينها مدةُ

                                                           
 ليست في " أ ". -1
 ليست في " أ ". -2
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 ألن اإلتيان عبارةٌ ؛ى يدخلها(لم يحنث حتّفخرج بقصدها  ولو حلف ال يأتيها) :(قوله     
ولو حلف ال  ،]16اآلية الشعراء: سورة [ M  Á       À  ¿L  :عن الوصول، قال تعالى

1وهو قول نصير ،ى يدخلهافال يحنث حتّ هو كاإلتيان) :قيل ،إليها يذهب.  
: (وقيلسالة وتبليغه الر ] والمراد الوصول إليه43[طه:   M   t     s  rL  :قال تعالى    

الذهاب (كالخروج، وهو  :قال المصنف *3واختاره فخر اإلسالم ،2د بن سلمةوهو قول محم)
أي يزيله،  ،]33اآليةاألحزاب: سورة  M     \  [    ZL ]  :قال تعالى األصح)

  M   t     s  rL  :ا به الوصول فياستعمل مراد هق الحنث، وكونُوال تحقّق الزفبمجرد تحقّ
ا مع في استعماالته، غاية األمر أن يكون صادقً ه الزم] ال يدل على أن43ّاآلية طه: سورة [

بال وصول والخروج المتصل به فيكون للقدر المشترك بين الخروج  ،الوصول ومع عدمه
  ا.بالذهاب شيًئ 4فال يتعين أحدهما لتحقق المسمى بمجرد االنفصال، وهذا إذا لم ينو، وصول

     ولو نوى به الخروج أو اإلتيان صحته. ثت نيلحنث لهاب إليه يشترط في الخروج والذَّ م
إذا وصل إليه حنث قصد أو بل  للحنث، تيان إليه ال يشترط القصدوفي اإل الخروج عن قصد،

  .6ةوالفوائد الظهيري 5كذا في جامع قاضي خان لم يقصد،
ن الْبِر (وِإن حلَفَ لَيْأتين الْبصرةَ فَلَم يْأتها حتَّى ماتَ حنثَ في آخرِ جزء من َأجزاء حياته) ِلَأ[

وجرم َل ذَِلكقَب[.  
ا حلف على أن هذا ونحوه من األفعال المستقبلة إذ البصرة) نيتوإن حلف ليَأ :(قوله     

 7ا أو فيما بيني وبين يومغد ألفعلن :مثل ها بوقتتَقََؤطلقها أو يا أن يفإم يفعلها في المستقبل،
  الجمعة.

                                                           
 توفيلخي، ، روى عنه: أبو عتاب البالجوزانينصير بن يحيى البلخي، قيل هو نصر البلخي، تفقه على أبي سليمان  -1

 .2/200هـ. ينظر: القرشي، الجواهر المضية، 268سنة 
هـ، تفقه على: شداد بن حكيم، وأبي سليمان 192هو اإلمام محمد بن سلمة، أبو عبد اهللا الفقيه البلخي، ولد سنة  -2

 .168كوني، الفوائد البهية، ص لهـ. ينظر: ال287 سنة توفيالجوزجاني، 
/  256ق  نهاية*  .2/380، 1/372علي البزدوي. ينظر: القرشي، الجواهر المضية، فخر اإلسالم:هو االمام   - 3
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  ليست في " أ ". -4
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.  4/55، االختيار. الموصلي، 4/95. الكاساني، بدائع الصنائع، 93/ 1ينظر: قاضي خان، فتاوى قاضي خان،  -6

 .5/546ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، . 6/159العيني، البناية،
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زوجته لم يحنث حتى يقع اليأس  ا أو ليطلقنليعطين فالنًا أو زيد ليضربن :ففي المطلقة مثل 
؛عن البر اليمين تبقى ما أمكن البر.  ألن  

    وحيث لم يقيد اليمين بوقت ولم يلزم انحاللها فتبقى إلى  ،بفواته لم يسقط اليمين يفوت البر
أن يقع اليأس عن البر فيحكم حينئذ بالحنث، وال يقع إال في اليأس من أجزاء الحياة،  آخر جزء

ولم يفعل حنث بموت أحدهما، وال فرق في ذلك بين موته  فإن كان الحلف بطالقها ليفعلن
هذه في الطّ وتقدمتْ ،حيحوموتها في الصقَالق، وفي المّيبآخر الوقت، فلو مات قبل  تتعلقُ دة

مفإذا قاليفعل لم يحنث،  1الوقت ولم ضي: إن فمات قبل  ،ا فعبدي حرلم أفعل كذا غد
2عتق عبدهالغروب ولم يفعل ال ي.  

(ولَو حلَفَ لَيْأتينَّه غَدا إن استَطَاع فَهذَا علَى استطَاعة الصحة دون الْقُدرة، وفَسره في [
 لَمو ضرمي قَاَل: إذَا لَميرِ وغعِ الصامالْج فَلَم هانلَى إتْيع رقْدلَا ي رجِْئ َأمي لَمو لْطَانالس هنَعمي

قَةَ يْأته حنثَ، وِإن عنَى استطَاعةَ الْقَضاء دين فيما بينَه وبين اللَّه تَعالَى) وهذَا ِلَأن حقي
َل وعالْف قَارِنا ييمف ةطَاعتاِلاس .فارتَعي الْمابِ فبالَْأس ةحصو الْآلَات ةلَاملَى سع مطْلَقُ اِلاسي

َل وتَصح قَضاء فَعنْد الِْإطْلَاق ينْصرِفُ إلَيه وتَصح نيةُ الَْأوِل ديانَةً ِلَأنَّه نَوى حقيقَةَ كَلَامه ثُم قي
  .]ا، وقيَل لَا تَصح ِلَأنَّه خلَافُ الظَّاهرَِأيضا ِلما بينَّ

ه في وصورتُ استطاع) ا إنه غد(ليأتينَّ أو عتاق أي باهللا أو بطالق ولو حلف) :(قوله     
إلى  3االستطاعة ة له تصرفُإن استطعت، وال ني إن لم آتك غداً التعليق أن يقول امرأتي طالقٌ

 رفُنصفعند اإلطالق ي ،ه هو المتعارفألنَّ ؛سالمة آالت الفعل المحلوف عليه وصحة أسبابه
 6التي هي القدرة 5]االستطاعةأي دون [4القدرة الصحة دون استطاعةُ :إليه، وهذا ما أراد بقوله

هللا تعالى، ولو  أفعال العباد مخلوقةٌ ألن ؛لها فيه معه بال تأثيرٍ بل تخلقُ ،التي ال تسبق الفعل

                                                           
  في " ب " فلم. -1
 .4/338. ابن نجيم، البحر الرائق، 4/69، االختيار. الموصلي، 6/160ينظر: العيني، البناية،  -2
 ليست في " أ ". -3
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  في " أ " المقدرة. -6
 



151 
 

 ،أو لغير عذر ال يحنث ∗∗ها، فإذا لم يأته لعذر منهت إرادتُصح ،استطعت إن :أراد هذه بقوله
إتياني، وهو إذا لم يأت لم  1اهللا خلقا أن ال يأو إلّ ،خلق اهللا تعالى إتياني آلتينك إن :ه قالكأنَّ

يوال استطاعةُ خلق إتيانه ل يصدق ديانةًت إرادتها فهاإلتيان المقارنة وإال ألتى، وإذا صح 
الرازي،  اهر، وهو قوُله نوى خالف الظّألنّ ؛فقط يصدق ديانةً :قيل .فقط أو ديانةً وقضاء

 إذا كان اسم االستطاعة يطلق باالشتراك على كّل ،ألنه نوى حقيقة كالمه ؛وقضاء ديانةٌ :وقيل
  من المعنيين. 

عورف استعماله عند اإلطالق عن ا بينهما لكن تُه وإن كان مشتركًألنّ ؛واألول أوجه     
ا فيه فصار ظاهر ،أسبابه وصحةُ الفعِل آالت وهو سالمةُ ،القرينة ألحد المعنيين بخصوصه

  .2بخصوصه فال يصدقه القاضي في خالف الظاهر
خرى بغير ُأ مرةً خرجتْ ثم ،فخرجتْ ا بإذنه فأذن لها مرةًإلّ امرأته ال تخرج حلفَ منحكم [

  إذنه]
يرِ إذْنه (ومن حلَفَ لَا تَخْرج امرَأتُه إلَّا بِِإذْنه فََأذن لَها مرةً فَخَرجتْ ثُم خَرجتْ مرةً ُأخْرى بِغَ[

ى خُروج مقْرون بِالِْإذْنِ، وما وراءه داخٌل حنثَ ولَا بد من الِْإذْنِ في كُلِّ خُروجٍ) ِلَأن الْمستَثْنَ
ه خلَافُ في الْحظْرِ الْعام. ولَو نَوى الِْإذْن مرةً يصدقُ ديانَةً لَا قَضاء ِلَأنَّه محتَمُل كَلَامه لَكنَّ

  .]الظَّاهرِ
 مرةً خرجتْ ثم ،فخرجتْ لها مرةً فأذن ا بإذنهإلّ امرأته ال تخرج حلفَ ومن :(قوله     

 ؛3ونحوه إال بقناعٍ خروج، ومثله إن خرجتْ من اإلذن في كّل وال بد خرى بغير إذنه حنث)ُأ
                                                           

 /  أ  من " أ ". 257 نهاية ق ∗
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باإلذن، فما وراء ذلك الخروج الملصق  مقرون إال بإذني خروج :ألن المستثنى في قوله
المعنى ال  من الفعل في سياق النفي، فإن كرة المؤولةُفي الحظر العام، وهو النّ باإلذن داخٌل

إلّ 1اتخرجي خروجكلما أردت الخروج  :إسقاط هذا اإلذن أن يقول بإذني، وطريقُ 2اا خروج
  .3دا لمحمفإن قال ذلك ثم نهاها لم يعمل نهيه عند أبي يوسف خالفً ،فقد أذنت لك

     ا فكذا بعد اإلذن العام. ثم نهى عمل نهيه اتفاقً ه لو أذن لها مرةًد أنّوجه قول محم  
لبقاء اليمين بعده. بخالف النهي  ه مفيدألنّ ؛نهيه بعد المرة ما عمَله إنّوألبي يوسف أنّ      

 *لم غير مسموعٍ اولو أذن لها إذنً فيد الرتفاع اليمين باإلذن العام،ه ال يألنّ ؛بعد اإلذن العام
  . 4حنيفة ومحمدا في قول أبي يكن إذنً

ألنّ ؛وقال أبو يوسف: هو إذنفْه لم ي5بين المسموع وغيره ْلص.  
     اإلذن إنّ ولهما أنإذنً ما سميا لكونه معلما أو لوقوعه في اإلذن ولم يوجد. ثم انعقاد 

ا بإذني فأنت طالق، أو واهللا ال تخرجين إال بإذني إن خرجت إلّ :اليمين على اإلذن في قوله
ا وهو مثل السلطان إذا حلف إنسانً ،ما يصح لمن له المنعاإلذن إنَّ مقيد ببقاء النكاح، ألن

في المدينة كان على مدة واليته، فلو أبانها ثم تزوجها فخرجت بال  6داعرٍ كلِّ ليرفعن إليه خبر
على مدة بقاء  اإلّ ألنها لم تنعقد ؛اليمين عندنا الملك ال يبطُل طلق، وإن كان زواُلإذن ال تُ

 ه محتمُلألنّ ،ال قضاء باللفظ المذكور يصدق ديانةً واحدةً اإلذن مرةً **ولو نوى ،النكاح
فظاهر مما  ،القاضي، أما إنه خالف الظاهر قُدّصفلذا ال ي ،اهرخالف الظّ 7كالمه لكنه

ى آذن ال تخرجي حتّ :الغاية في قوله موجب اإلذن مرةً كالمه فألن ه محتمٌلا إنّوأم قررناه،
منهما بعد االستثناء والغاية  واحد حكم كّل من حيث إن لك، وبين الغاية واالستثناء مناسبةٌ
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. وقد واحدة بمرة وفي حتى آذن تنحُل ،ى آذنلما قبلهما، فيستعار إال بإذني لمعنى حتّ 1مخالفٌ
 M   Ê  ÉL  :الىواستدل بقوله تع ا توجب التكرار.ى أنها أيضبحث بعضهم في حتّ

نقول  2ونحن ،]28اآلية النور: سورة [ M *  )  (  '  &+  L  ،]27اآلية النور: سورة [
إن قام اإلجماع على أن فال نزاع. التكرار يراد  

قد  يكون ،حتى آذن لك :إذا قال 4ال، فإنه :فقلنا ؟هو مؤدى اللفظ 3ه هلما الكالم في أنَّوإنّ    
ا نفطلقًجعل النهي عن الخروج ما بوجود ما هو إذن. وبمرة واحدة من اإلذن يتحقق ما هو ي

آخر فبغيره من دليل  فإن كان منع ظ،إلى اللف المضافُ المنع إذن فيتحقق غاية النهي فيزوَل
ه أنّ ،ا بإذنيإلّ :في قوله 5علم أنه أريد به خالف مقتضاه، وظاهر مذهب الشافعياأو  ،آخر

وج أو بغير إذنه فال تطلق بالخروج بعده بال إذن. وفي بإذن الز واحدة هرجخْبِتنتهي اليمين 
7والقفال 6وهو اختيار المزني :كقولنا وجه.  
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إذْنه لَم يحنَثْ) (ولَو قَاَل إلَّا َأن آذَن لَك فََأذن لَها مرةً واحدةً فَخَرجتْ ثُم خَرجتْ بعدها بِغَيرِ [
  .]ِلَأن هذه كَلمةُ غَاية فَتَنْتَهِي الْيمين بِه كَما إذَا قَاَل حتَّى آذَن لَك

بعدها بغير إذنه لم  ثم خرجتْ ،واحدةً فأذن لها مرةً لك ا أن آذنإلّ :ولو قال :(قوله     
 ألن 4]قول الفراء[3وهو ،ا بإذنيمثل إلّ ،الزوم تكرار اإلذن فيه أيض 2ونقل عن أحمد 1يحنث)

ا بإذنيالمعنى إال خروج، أن والفعل في تأويل المصدر ألن، إلّ وال يصحا إذني فلزم ا خروج
  إرادة الباء فصار بإذني.

لنا من أو ما قُ ،كر من إرادة الباء محذوفةًا ما ذُمن أحد األمرين. أم ه ال بدوالجواب أنَّ     
ى آذن لك، وعلى األول يكون كاألول. وعلى الثاني ينعقد : أي حتّبمعنى حتى مجازاًجعلها 

  في إال أن آذن لك أحد المجازين وجب الراجح منهما. 5. وإذا لزمواحد على إذنٍ
ه تصرف في وصف اللفظ، ألنّ ؛ذف أولى من مجاز الحذف عندهمومجاز غير الح     

مع اإلرادة، ثم هو موافق لالستعمال القرآني، قال  في ذاته باإلعدام ومجاز الحذف تصرفٌ
] 110اآليةالتوبة: سورة [  M}     |  {  z   y  x  w   v  u  t∗  �  ~¡  L  :تعالى

M     m    l  k  j  i  h :في قوله تعالى فإن قيل: قد تحقق بمعنى ما بإضمار الباء أيضاً

 o  nL  ] اآلية، والثابت وجوب تكرار اإلذن. 53اآلية األحزاب: سورة [  
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أجيب بالمنع، بل وجوب التكرار بغيره من األدلة الموجبة منع دخول اإلنسان بيت غيره      
 ،وهو كثير ،ما كان مثل هذا 1ا بإذنه، وكذا كلإلّ -مى اهللا عليه وسلّصلّ -عن رسول اهللا افضلً
Mj    o  n   m   l  k] 30[اإلنسان:  MM  L  K   J  I  HN  L  :مثل

pL  ] 23اآليةالكهف: سورة [ Mu  t  s  rv    L ] 24اآلية الكهف: سورة [ M  P  O

W  V  U  T    S  R  QX   L ﴿ ] 235اآلية البقرة: سورة [M    >  =  <

G  F  E  D  C   B  A  @  ?H  L ] وغير ذلك ]29اآليةالنساء: سورة، فإن 
على المنع أو الفعل مع كل متكرر، فإنما يلزم لو لم يكن دليل على  فيه دليٌل ا منها يستقلُّكلً

  التكرار سواه.

    وقد أجيب أيضلزوم تكرار اإلذن للعلة المنصوصة فيها من قوله  ا عن اآلية األولى أن
] فألزم بعض 53اآلية األحزاب: سورة [  M§  ¦  ¥  ¤  £  ¢    ¡¨  L  :تعالى

وج ا يؤذي الزوج ممخروج المرأة بغير إذن الز ألن ؛أن يكون كذلك فيما نحن فيه 2المحشين
ا، وهذا ذهوٌلأيض ؛عظيم تعالى الثابت بالعلة المنصوصة في قوله  ألن:  M�    £  ¢    ¡

  ¥  ¤L ] 53اآليةاألحزاب: سورةالمنع الذي هو حكم [ وهو يثبت بالعلل شرعي ،
  ة.رعيالشّ

     فيما تنعقد عليه يمين الحالف ويلزم بعدمه الكفارة، وذلك ال يكون إال  3ظرا هنا فالنّأم
 العنبِ ماء قال واهللا ال أشرب :ال بالعلة لو صرح بها بأن ،اص على المحلوف عليهباللفظ النّ

يحلف ه لم مع أنّ ولزمه كفارةٌ ،ه حنثإنّ ال يقول أحد 4ازرفإنه لو شرب م ؛المشتد إلسكاره
ا، فكيف إذا لم يصرح بها بل استنبطت كما فعل هذا عليه، بخالف ما لو حلف ال يشرب مسكر

الباحث حيث استنبط أن وج يكره خروج زوجته بال إذن. الز  
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، وكل مشيئة للعباد إال بمشيئة ∗ا يدل على منع كل دخول إال بإذننعم قد قال: ال تجد دليلً      
ا في ا كذا إال بقرانه بالمشيئة سوى األدلة المذكورة خصوصفاعل غد اهللا تعالى، وكل قول إني

  األخير.

على ذلك فمستند اإلجماع ليس إال هذه األدلة. وأقل ما في الباب أن  رض اإلجماعولو فُ      
والكثرة من أسباب الترجيح، وحينئذ كون غير مجاز الحذف  ،يكون وجود هذا المجاز أكثر

ا من اللفظ بال زيادة ا مفهوما مستمرفي غير ما يكون الحذف فيه مطردأولى يجب أن يكون 
  تأمل.
وهنا لفظان آخران هما إلى أن  ،وأن مطرد ،علمت أن حذف حرف الجر مع أن *∗وأنت     

إال  :مثل ،، ويجب أن يسلك به مسلك حتى، وبغير إذني، ويجب فيه تكرار اإلذنآذن لك
ا إال ال أكلم فالنً :ألن المعنى فيهما واحد مع وجود الباء، وهذا كله بخالف ما لو قال ؛بإذني

ى يقدم، أو قال لرجل في أو حتّ ا أن يقدم فالنأو إلّ ،ا أن يأذنأو إلّ ،ى يأذنبإذن فالن أو حتّ
قدوم فالن ال يتكرر  ألن ؛فإنه ال يتكرر اليمين في هذا كله ،واهللا ال تخرج إال بإذني :داره

ا ال ما يوجد من الكالم بعد اإلذن، وكذا خروج الرجل مم واإلذن في الكالم يتناول كّل[عادة، 
عادة ال كل  2]فإنه ال يتناول إال ذلك الخروج المأذون فيه ،، بخالف اإلذن للزوجة1يتكرر عادة

الخروج ونحوه، فكان  ا أردتأن تخرجي كلم لك أذنتُ :فيه مثل صريحٍ خروج، إال بنصٍ
االقتصار على التفصيل  ارف عن التكرار، ال ألن العرف في الكّلفي هذا الوجود الص

ذلك المؤدى اللفظي في  المذكور بل مؤدى اللفظ ما ذكرنا، وثبوت خالفه للصارف العرفي، ثم
  لم يقع العرف بخالفه فوجب اعتباره كذلك. ،آذن لك ا أنإال بإذني، وإلّ خرجت إن :مثل

  لم يحنث] خرجتْ ثم فجلستْ ،فأنت طالق خرجت إن الزوج: فقال ،الخروج لو أرادت المرأةُ[
ِلك (ولَو َأرادتْ الْمرَأةُ الْخُروج فَقَاَل إن خَرجت فََأنْت طَاِلقٌ فَجلَستْ ثُم خَرجتْ لَم يحنَثْ) وكَذَ[

متُس هذهو هبرض ثُم كَهفَتَر ري حدبته فَعبرض إن آخَر فَقَاَل لَه هدبع برٌل ضجر ادى إذَا َأر
بِِإظْهارِه. ووجهه َأن مراد الْمتَكَلِّمِ الرد عن تلْك  -رحمه اللَّه  -يمين فَورٍ. وتَفَرد َأبو حنيفَةَ 
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نْدي قَاَل إن اجلس فَتَغَد ع الضربة والْخُرجة عرفًا، ومبنَى الَْأيمانِ علَيه.(ولَو قَاَل لَه رجٌل
الْج جخْرم جخَر هكَلَام نَثْ) ِلَأنحي ى لَمتَغَدو نْزِِلهإلَى م عجفَر جفَخَر ري حدبت فَعيابِ تَغَدو

ا إذَا قَاَل إنم لَافبِخ ،هإلَي وعدالْم اءرِفُ إلَى الْغَدنْصَؤاِل فَيلَى السنْطَبِقُ عفَي  ِلَأنَّه موت الْييتَغَد
  . ]زاد علَى حرف الْجوابِ فَيجعُل مبتَدءا

لم  خرجتْ ثم ،فجلستْ طالقٌ فأنت خرجت إن :الخروج فقال رادت المرأةُولو َأ :(قوله     
فتركه ثم  ضربته فعبدي حر إن :فقال له آخر عبده ضرب ذا أراد رجٌليحنث، وكذلك ُإ

وكانت  ،2)1بإظهارها -رضي اهللا عنه  -ضربه، وهذه تسمى يمين الفور، انفرد أبو حنيفة 
وهي أن يحلف أن ال يفعل  :ومؤقتة، اوهي أن يحلف مطلقً ،اليمين في عرفهم قسمين: مؤبدة

  الشهر. 3كذا اليوم أو هذا
معنى  ا مؤقتةٌلفظً مؤبدةٌ يمين 4وهي ،يمين الفور -رضي اهللا عنه -فأخرج أبو حنيفة     

لكالم يتعلق بالحال مثل اتتقيد بالحال، وهي ما يكون جواب: 5]آلخر تعال[يقال  أن عندي  تغد
ه حين ألنّ ؛فيتقيد بالحال. فإذا تغدى في يومه في منزله ال يحنث فعبدي حر تغديتُ إن :فيقول

فينصرف الحلف إلى الغداء  6الحاليالغداء والمسئول  ،ا تضمن إعادة ما في السؤالوقع جواب
اليوم فإنه  تغديتُ إن :فلزم الحال بداللة الحال، بخالف ما لو قال ،7لتقع المطابقة ،الحالي

ا فيعمل ا ال مجيبألنه زاد على الجواب فيعتبر مبتدًئ ؛يحنث إذا تغدى في منزله من يومه
يكون  8في معناه أو ما إلغاء لفظ صريحٍ *بظاهر لفظه ويلغى ظاهر الحال، وإلغاؤه أولى من

ثم خرجت ال  ،فإذا جلست ساعة ،أت للخروج فحلف ال تخرج، كامرأة تهيحاليٍ بناء على أمرٍ
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الساعة،  1أيإن خرجت  :قصده أن يمنعها من الخروج الذي تهيأت له فكأنه قال ألن ؛يحنث
كه ساعة بحيث يذهب فور ذلك ومنه من أراد أن يضرب عبده فحلف عليه ال يضربه. فإذا تر

  .2يحنث :-رحمه اهللا -ال يحنث لذلك بعينه. وقال زفر ثم ضربه
اعتبر اإلطالق وخروج وضرب. ف غداء يمينه على كلِّ ه عقدألنّ ؛3وهو قولي الشافعي     

  والكالم فيما إذا لم يكن للحالف نية. اللفظي وهو القياس، وجه االستحسان ما ذكرنا،
  

حكم من ] حلف ال يركب عبده ما فركب دابةَ شخصٍ ةَداب[  
]حي لَمونيدرِ مغَي ونٍ َأويدم ْأذُونٍ لَهم دبةَ عابد بكةَ فُلَانٍ فَرابد كَبرلَفَ لَا يح نمو) نْدنَثْ) ع

دين مستَغْرِقٌ لَا يحنَثُ وِإن نَوى ِلَأنَّه لَا ملْك إلَّا َأنَّه إذَا كَان علَيه  -رحمه اللَّه  -َأبِي حنيفَةَ 
ا لَمنَثُ محلَا ي نيد هلَيع كُني لَم َأو تَغْرِقسم رغَي نيالد كَان ِإنو ،هنْدع يهلَى فوِللْم  ِلَأن نْوِهي

من « -لَيه الصلَاةُ والسلَامع -عرفًا، وكَذَا شَرعا قَاَل إلَى الْعبد الْملْك فيه ِللْمولَى لَكنَّه يضافُ
الْحديثَ فَتَخْتَلُّ الِْإضافَةُ إلَى الْمولَى فَلَا بد من النِّية. وقَاَل َأبو » باع عبدا ولَه ماٌل فَهو ِللْباِئعِ

لِّها: يحنَثُ إذَا نَواه ِلاخْتلَاِل الِْإضافَة. وقَاَل محمد: يحنَثُ وِإن لَم ينْوِه يوسفَ: في الْوجوه كُ
  .]ِلاعتبارِ حقيقَة الْملْك إذْ الدين لَا يمنَع وقُوعه ِللسيد عنْدهما

  
ة فالن انعقد على داب حلف ال يركب إذا هاعلم أنّ )فالنٍ ةَداب حلف ال يركب ومن :(قوله     

ان اسم الدابة لما يدب على وإن ك ،حماره وبغلته وفرسه، فلو ركب جمله أو فيله لم يحنث
هذه األنواع  هو ركوب والمعتاد، المعتاد )6بالمركوبرف الع هخصص 5رفالع 4ألن( ؛األرض
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الثالثة فيتقيد به، وإن كان الجمل مما يركب وبعض األوقات فال يحنث  ،في األسفار اأيض
  1بالجمل إال إذا نواه، وكذا الفيل والبقر إذا نواه حنث وإال ال.

     وينبغي إن كان الحالف من البدو أن ؛ا بال نيةينعقد على الجمل أيض ألن ركوبها معتاد 
دخل في يمينه بال نية. وإذا كان  اٌلوالمحلوف على دابته جم ،االًجم لهم، وكذا إذا كان حضرياً

  مقتضى اللفظ انعقادها على األنواع الثالثة.

 ؛وال قضاء ال يصدق ديانةً بأن نوى الحمار دون الفرس مثالً فلو نوى بعضها دون بعضٍ     
ألن مل نية الخصوص ال تصح في غير اللفظ، وسيأتي تمامه في الفصل الذي بعده، ولو ح

ا العلى دابته مكرها وال  يحنث على وزان ما تقدم في أول الفصل، ولو حلف ال يركب مركب
  .نية له حنث بكل مركب سفينة أو محمل أو دابة

     ولو ركب دابله مديون أو غير مديون لم يحنث عند أبي حنيفة إال أن ينوي  ∗مأذون ة عبد
  دابة عبده فيحنث به.

     بركوبها 2ه ال يحنث حينئذفإنّ مستغرقٌ إال إذا كان على العبد دين، ة العبد وإن نوى داب
أيضرحمه اهللا -3لك للمولى فيه عند أبي حنيفةا ألنه ال م-ا أنه ال يحنث بركوب دابة ، وأم

وإن كان  ،لك فيهلكنه غير مستغرق إال أن ينويه فألن الم ،العبد وإن لم يكن عليه دين أو كان
  ا.ا وشرعللمولى لكنه عرضت إضافته إلى العبد عرفً
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، بتاعللبائع إال أن يشترطه الم فماله ∗ا وله ماٌلعبد من باع« -مى اهللا عليه وسلّصلّ -قال    
وإن نخلً باع2كلهم عن الزهري 1ةأخرجه الستّ» بتاعا قد أبرت فثمرته للبائع إال أن يشترط الم 

وإن  ،، فاختلت إضافة المال إلى المولى-صلى اهللا عليه وسلم -عن ابن عمر عنه 3عن سالم
  ا له فقصر اإلطالق عن تناوله إال بالنية. كان ملكً

أو [ ستغرقٌعليه م5دينأو  في الوجوه كلها: وهو ما إذا لم يكن عليه دين 4وقال أبو يوسف     
غير 6]ستغرقٌم ستغرقٌيحنث إذا نواه، فتحقق خالفه ألبي حنيفة فيما إذا كان عليه دين م، 

مملوك  7السيد لما في يده، وعند أبي يوسف هو ملك لعدم ؛ونواه فإن عند أبي حنيفة ال يحنث
  استغرق فيحنث بنيته. 8للسيد وإن

                                                           
  /  ب  من " أ ".259 نهاية ق  ∗
أو في ، أو شرب في حائط ،ممر، باب الرجل يكون له المساقاتينظر: البخاري، صحيح البخاري، كتاب  -1

، أبرت. مسلم، صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب من باع نخالً قد 2250 ،  رقم الحديث2/838نخل، 
. النسائي، سنن النسائي، 14214، رقم الحديث 22/124. أحمد، مسند أحمد، 3903 ، رقم الحديث5/17

. الترمذي، سنن الترمذي، 4636 ، رقم الحديث7/297رِي مالَه، كتاب البيوع، الْعبد يباع، ويستَثْني الْمشْتَ
. أبو 1244 ، رقم الحديث3/546كتاب البيوع، باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال، 

 .3433 ، رقم الحديث268/ 3داود، كتاب البيوع، باب في العبد يباع وله مال،  أبيسنن  داود،
الحديث،  دون ، وهو أول منهـ58بالمدينة سنة هو محمد بن مسلم بن عبد اهللا بن شهاب الزهري، ولد  -2

 سنة توفيحديث،  2200وهو من كبار التابعين والحفاظ والفقهاء، وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء، كان يحفظ 
  .7/97. الزركلي، األعالم، 1/183، الحفاظهــ. ينظر: الذهبي، تذكرة 124

بن الخطاب، القرشي العدوي: أحد فقهاء المدينة السبعة، ومن سادات  هو سالم بن عبد اهللا بن عمر -3
ينظر: ابن حجر،  هـ.106 سنة توفيوأبي رافع،  ،وأبي هريرة ،أبيه :التابعين وعلمائهم وثقاتهم، روى عن

  3/71. الزركلي، األعالم، 3/436تهذيب التهذيب، 
.  ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 4/343. ابن نجيم، البحر الرائق، 4/59، االختيارينظر: الموصلي،  -4
5/557. 
  ليست في " ب " و " ط ". -5
 ما بين معكوفين ليس في " ب ". -6
  في "ب " وهو مما. -7
 .وإنمافي " ب "  -8
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أو عليه دين  ،: يحنث في الوجوه الخمسة، وهي ما إذا لم يكن عليه دين1وقال محمد     
أو لم ينو العتباره حقيقة الملك في الدابة المحلوف  ،أو غير مستغرق نوى دابة العبد ،مستغرق

عليها: أي انعقدت يمينه على كل دابة يملكها المحلوف على دابته، وما في يد المأذون ملك 
2مالكا فيتحقق الحنث بركوبها، وقول محمد هو قول ا مستغرقًوإن كان مديونً ،السيد 

ه يقال هذه دابة أسعد بالعرف هنا، فإنّ -رحمه اهللا -أبا حنيفة اهر أن، والظ4ّوأحمد 3والشافعي
عبد فالن، وتلك دابة سيده فينصرف اليمين إلى ما يضيفه العرف إليه ال إلى ما يضيفه الملك 

 ضاف إلى كّلما يجب إذا صارت هذه الدابة تُ رف إياه إلى غيره، وأقلُّمع إضافة الع ،إليه
ألنه إن نظر إلى إضافتها إليه انعقدت عليها، وإن نظر  ؛ما أن ال ينعقد عليها إال بقصدهامنه

نعقد عليها إال أن ينويها غير أنه يقول إذا كان دينه تها إلى غيره لم تنعقد عليه فال تإلى إضاف
ف ما كان يضيفه إلى ألن العر؛ النعدام الملك ؛ا انقطعت اإلضافة إلى السيد بالكليةمستغرقً

  .5]واهللا أعلم[، السيد مع إضافته إلى العبد إال باعتبار ملكه، فإذا انتفى انتفى
***  

   

                                                           
  . 4/343. ابن نجيم، البحر الرائق، 4/151ينظر:  الكاساني، بدائع الصنائع، -1
  .  4/43 .   القرافي، الذخيرة،1/608، المدونةينظر: مالك،  -2
 . 10/532، البيان في المذهب،العمراني. 7/75ينظر: الشافعي، األم،  -3
 .6/258. البهوتي، كشاف القناع، 3/464ينظر: البهوتي: شرح منتهى اإلرادات،  -4
  ما بين معكوفين ليس في " ب" و" ط ". -5
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ربِوالشّ في األكِل اليمينِ [باب[  
     أعقبه ؛الخروج نْبه بقاء البِ 2ما 1الخروج من المنزل يراد لتحصيل ألنيمن المأكول  ة

] 15 اآلية الملك:سورة [  M?  >  =  <  ;  :@  L  :بقوله تعالى 3والمشروب إليه اإلشارة
  على ما يقال.

ما  رب إيصاُلوالشُّ ،وإن ابتلعه بال مضغ ى فيه المضغ إلى الجوفما يتأتّ إيصاُل واألكُل    
  .5في التجريد *هكذا 4ال يتأتى فيه المضغ كالماء واللبن والنبيذ

    6ستييندووذكر الز عن عمل  رةٌوق عباوالذَّ ،فاه والحلقعن عمل الشِّ األكل عبارةٌ أن
عن عمل  عبارةٌ والمص، عن عمل الحلق دون الشفاه عبارةٌ واالبتالع ،الشفاه دون الحلق

  . 7هاةاللّ
     وفي فتاوى أبي  ، يأكل فابتلعه ينبغي أن ال يحنثفحلف ال فعلى هذا لو كان في فمه شيء
إذ ال شك في أنه أكل إذا كان مما يمضغ على ؛ 9وهو الصواب ،ه يحنثما يدل على أنّ 8الليث

راد حركتها ما يعمل الشفاه إنّ :تفسيره بإيصال ما بحيث يمضغ إلى الجوف، وال شك أن قوله

                                                           
 في " أ " التحصيل. -1
  ليست في "ب ". -2
  في " أ " واإلشارة. -3
هو شراب مسكر يتخذ من عصير العنب، أو التمر، أو غيرهما، ويترك حتى يختمر، والجمع أنبذة.  :النبيذ -4

  . مادة (نبذ).2/897. المعجم الوسيط، 9/481تاج العروس، الزبيدي، ينظر: 
 أ  من "أ ".  /260* نهاية ق

هـ. 616 سنة يتوفالم، مازهألمام برهان الدين عبد العزيز بن عمر البخاري، ابن لكتاب التجريد: هو  -5
  . 2/404 ، هدية العارفين،البغداديينظر: 

 ، البناية،العيني. 4/118. الكاساني، بدائع الصنائع، 8/310، ينظر القول في المسألة: السرخسي، المبسوط
  .5/559الدر المختار،  ،الحصكفي. 4/344 . ابن نجيم، البحر الرائق،5/226
علي بن يحيى بن محمد، أبو الحسن الزنْدوِيستي البخاري: فقيه حنفي، من آثاره: روضة العلماء هو  -6

 .5/31هــ. ينظر: الزركلي، األعالم، 382سنة توفيونزهة الفضالء، و نظم في فقه الحنفية، 
 .2/843وجمعها اللهوات. ينظر: المعجم الوسيط، اللهاة: هي اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى الفم،  -7

  .333مادة (لها). ينظر: أبو جيب، القاموس الفقهي، ص
هـ. حاجي خليفة، 383سنة  توفيالم، أبي الليث، لإلمام نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي فتاوى - 8

  .2/1120كشف الظنون، 
  .3/74، النهر الفائق ابن نجيم، .3/125الحقائق، . الزيلعي، تبيين 5/226ينظر: العيني، البناية،  -9
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ألنه ال بد من حركة شفتيه، وهذا ألنه ال  ؛يحنث ببلع ما كان في فمه فهو في الكل، ويلزم أن
  يمكن أن يراد من عمل الشفاه هشمها.

وصل إلى الجوف أو ال. ،الفم لمجرد معرفة الطعم الذوق عمُل والحق أن  
  .مطلقٌ فيكون بينهما عموم ،اأكلً ذوق وليس كلُّ، ذوقٌ أكٍل قيل فكلُّ

لم يكن عمُل 1األكل إذا كان إيصال ما بحيث يهشم وال يخفى أن في مفهومه.  االفم معتبر  
 ،ا من وجه فيجتمعان في إيصال ما هشمبينهما عموم لزم أنّ 2فقد وإن كان قد يتحقق معه     

فإن واألكل فيما ابتُ ،: أعني الحنكين، وينفرد الذوق فيما لم يوصلالفمِ عمُل الهشمبال مضغ  لع
: حلف 3مما بحيث يمضغ وال يعرف طعمه إال بالمضغ كقلب اللوز والجوز، لكن في المحيط

  ال يذوق فأكل أو شرب يحنث، ولو حلف ال يأكل أو ال يشرب ال يحنث بالذوق.
وهو أن ال يصل إلى جوفه إال  ،وق حقيقةٌ: حلف ال يذوق فيمينه على الذ4َّوما روى هشام     

ا، ا وشرابمعه طعام فحلف ال يذوقُ ،معي تغد تعاَل :نحو أن يقول ،عليه يدلُّ كالم أن يتقدمه
من مفهوم الذوق،  لى أن عدم الوصول إلى الجوف مأخوذفهذا على األكل والشرب يدل ع

فعلى هذا ينبغي أن ال يحنث باألكل في الحلف على الذوق، والذي يغلب ظنه أن مسألة المحيط 
 ألنا نقطع ؛ا ال يتوقف معرفة طعمه على المضغلم ،ترن بالمضغ أو البلعيراد بها األكل المق

ا مما ال ال يقال فيه ذاق اللوز وال يحنث ببلعها، وإذا حلف ال يأكل شيًئ *بأن ابتالع قلب لوزة
يتأتى فيه المضغ فخلطه بغيره مما يؤكل فأكله معه حنث، ولو عنى بالذوق األكل لم يصدق 

  .5في القضاء

                                                           
. المعجم 705مختار الصحاح، صالرازي،  هشم الشيء كسره، ويقال هشم الثريد كسر الخبز. ينظر: -1

  مادة (هشم).. 2/986الوسيط، 
 ليست في " أ " و " ب". -2
   .4/345نجيم، البحر الرائق، ينظر: ابن  -3
 أبيهشام بن عبيد اهللا الرازي، فقيه حنفي، من أهل الري، أخذ عن أبي يوسف ومحمد، صاحبي هو  -4

ألف درهم، له كتاب  صالة األثر،  سبعمائةشيخ، وأنفقت في العلم  وسبعمائة ألفاًحنيفة، وكان يقول: لقيت 
  .8/78. الزركلي، األعالم، 2/206هــ. ينظر: القرشي، الجواهر المضية، 201 سنة توفي

  / ب من "ب ".127* نهاية ق
. ابن نجيم، البحر 3/125. الزيلعي، تبيين الحقائق،4/119ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  -5

 . 18/57المطيعي، تكملة المجموع، . 10/40، تحفة المحتاج،الهيتمي. 4/344الرائق،
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    بالمص ال  *ويبتلع المتحصل 1ا فجعل يمتصه ويرمي ثفلها أو رمانًولو حلف ال يأكل عنب
  .4ا فشربه ال يحنثولو حلف ال يأكل لبنً،3ا بل مصوال شرب هذا ليس أكالً 2يحنث، ألن

ا فثرد فيه فأكله ال يحنث، ولو فيه فأوصله إلى جوفه حنث، ولو حلف ال يشرب لبنً 5ولو ثرد
  .6شربه حنث

 ؛وهو الصحيح ،اه يحنث مطلقًإذا حلف بالفارسية فإنَّ 8]7ابالعربية، أم[قيل هذا إذا حلف      
بال نية صدق عليهما فيحنث  ،10نمى خرم :، فإذا قال9ردنا من األكل والشرب يسمى خَكلً ألن

ثم مرسه  ،هوهذا حق وعليه الفتوى، ولو حلف ال يأكل هذا الرغيف فجففه ودقّ ،بكل منهما
 ،اا ال أكلًإذا شربه بالماء يكون شرب 11ويقحنث، والس بالماء فشربه ال يحنث، ولو أكله مبلوالً

  .12فإن بله بالماء فأكله حنث
                                                           

. مادة (ثفل). عمر، معجم اللغة 1/97الوسيط، الثُّفُْل: هو ما يتبقى من المادة بعد عصرها. ينظر: المعجم  -1
  .1/317العربية المعاصرة، 

  / ب من " أ ".260*نهاية ق
  في " أ " فإن.  -2
. 4/344.  ابن نجيم، البحر الرائق، 5/226. العيني، البناية، 8/324ينظر: السرخسي، المبسوط،  -3

نث وال يحنث. ينظر: ابن قدامة، المغني، . أما الحنابلة فلهم قوالن يح8/201الرملي، نهاية المحتاج، 
  . 11/268. ابن قدامة، الشرح الكبير، 11/324

، تحفة المحتاج، الهيتمي.  5/559. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 5/116ينظر: العيني، العناية،  -4
ينظر: ابن . أما عند الحنابلة  رويتان : يحنث وال يحنث. 18/57.  المطيعي، تكملة المجموع، 10/40

  . 11/268. ابن قدامة، الشرح الكبير، 4/409 .  ابن قدامة، الكافي،324-11/323قدامة، المغني، 
، القاموس المحيط، الفيروزآبادي. 1/49ثرد الخبز كسره، وفته ثم بله . ينظر: الرازي، مختار الصحاح،  -5
 . مادة (ثرد).1/95. المعجم الوسيط، 1/270
. ابن 3/75. ابن نجيم، النهر الفائق، 3/125. الزيلعي، تبيين الحقائق، 5/226ينظر: العيني، البناية،  -6

  . 5/559عابدين، حاشية ابن عابدين، 
 في " أ " فأما. -7
 ما بين معكوفين ليس في " ب" . -8
  في " أ " خوردون. -9

  اً. كما قال ابن الهمام الحق والشرب كلمة فارسية: تعني األكل -10
11- ويق: هو طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير؛ سمي بذلك النسياقه في الحلق، والجمع أسوقة. الس

  . مادة (سوق).25/480. الزبيدي، تاج العروس، 157، القاموس  المحيط، صالفيروزآباديينظر: 
. ابن نجيم، البحر 282-4/281، المحيط البرهاني، مازه. ابن 4/119ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  -12

  . 10/39، تحفة المحتاج، الهيتمي. 4/344الرائق، 
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  يأكل من هذه النخلة] [ من حلف ال

] ِلَأنَّه (ارِهلَى ثَمع وفَه النَّخْلَة هذه نْأكُُل ملَفَ لَا يح نمو) ْؤكَُل قَاَلا لَا يإلَى م ينمافَ الْيَأض
ن لَا فَينْصرِفُ إلَى ما يخْرج منْه وهو الثَّمر ِلَأنَّه سبب لَه فَيصلُح مجازا عنْه، لَكن الشَّرطَ َأ

الدالْخَلِّ وو نَثَ بِالنَّبِيذحتَّى لَا يةً حيددج هنْعبِص رتَغَيوخِ.يطْبسِ الْمب[  
 ؛بالمثلثة: أي ما يخرج منها خلة فهو على ثمرها)النّ من هذه حلف ال يأكُل ومن :(قوله     

األكل قبل  ألنه ممتنع ؛اليمين إلى ما ال يؤكل، ومثله ال يحلف على عدم أكله ألنه أضاف
باسم  فيلغو الحلف فوجب لتصحيح كالم العاقل صرفها إلى ما يخرج منها تجوزاً ،اليمين

بصنع جديد، فال  تغيرٍ بال(لكن  ؛فيه ألنها سبب ؛وهو الخارج ،السبب وهو النخلة في المسبب
  .)بس المطبوخوالد 1اطفوالنَّ يحنث بالنبيذ والخّل

وهو الذي يسمى في  ،2بطَبنفسه من الر وهو ما يسيُل ،واحترز به عن غير المطبوخ     
وهذا  ،6علْوالط 5ارموالج 4امخوالر 3رسفإنه يحنث بالرطب والتمر والب ؛طبر الرعرفنا صقَ

M  o  :ولذا عطف عليه في قوله تعالى ،األن ما توقف على الصنعة ليس مما خرج مطلقً

                                                           
ا من اللوز والجوز والفستق، ويسمى أيض صنعمن الحلوى ي ائل من المائعات، وضرباطف: هو السالنّ -1

 . مادة (نطف).2/930، .  المعجم الوسيط3/390القبيط. ينظر: عبد المنعم، معجم المصطلحات، 
2- طَالروجمع رطبة رطب . ينظر:  ،و رطاب ،من النخل، نضيج البسر قبل أن يتمر، والجمع أرطاب ب

. مادة 1/351. المعجم الوسيط، 2/501. الزبيدي، تاج العروس، 1/124الرازي، مختار الصحاح، 
 (رطب).

3-  ،رسثم ب ،لَحثم خالل، ثم ب ،أولُه طَلْع رسوالجمع بسرات. ينظر: بسرهالواحدة  ،ثم رطب، ثم تمرالب ،
 . مادة (بسر).2/589الجوهري، الصحاح، 

وهو ما سقط من البسر أخضر فنضج. ينظر: الزبيدي،  ،الرمخ: البلح، واحدته رمخة، ومنه أرمخ النخل -4
  . مادة (رمخ).3/19. ابن منظور، لسان العرب، 7/260تاج العروس، 

شحم النخل الذي في قمة رأسها، تقطع قمتها، ثُم يكشط عن الجمار، وهي تشبه  :والتشديد الجمار بالضم -5
. 10/465العروس،  تاج. الزبيدي، 1/60، الصحاح، لجوهريقطعة السنام، تؤكل بالعسل والكافور. ينظر: ا

 مادة (جمر).
شبه بلونه األسنان  وبرائحته وهو الكم قبل أن ينشق، وهو شيء أبيض ي، لع : هو ما يطلع من النخلالطّ -6

، ناصر الدين بن عبد السيدبن، المغرب في  المطرزي. 191مختار الصحاح، صالرازي، المني . ينظر: 
حلب، الطبعة  -سوريا ، تحقيق، محمود فاخوري و آخرون، مكتبة أسامة بن زيد،2/24ترتيب المعرب، 

  م. مادة( طلع).1979 -هـ1400 األولى،
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t  s  r   q  pL  ألن ما تحصل بالصنعة ليس مما خرج  :وقيل ]35[سورة يس: اآلية
  ابتداء من النخلة، ومن ابتداء الغاية، وكل ما يخرج على وجه االبتداء انعقد عليه يمينه.

      من"، نعم ال ابتدائيةٌ "من" المذكورة في كالمه داخلة على النخلة تبعيضيةٌ وال يخفى أن" 
وهو غير مذكور وكأنه  ،المذكورة في التأويل: أعني قوله ال آكل مما يخرج من النخلة ابتدائية

فهو على عنبه وحصرمه وزبيبه  1اعتبر كالمذكور؛ ومثله حلف ال يأكل من هذا الكرم
  وعصيره.

وهو ما يخرج بال صنع  ،العنب فإنه ماء ،عصيره :وفي بعض المواضع دبسه والمراد     
من هذا  ما لو حلف ال يأكُل بين القشر، بخالف 2تهاء نضج العنب، وألنه كان كامناًعند ان

 ألن حقيقته ليست مهجورة فيتعلق الحلف بمسمى العنب، ثم ؛العنب ال يحنث بزبيبه وعصيره
لم  من الشجرة فيما إذا كان لها ثمرة، فإن *انصراف اليمين إلى ما يخرج في الحلف ال يأكل

 .3يكن لها ثمرة انعقدت على ثمنها فيحنث به: أي إذا اشترى به مأكوالً

  [فرع]
فأكل من ثمرة تلك  ،ا منها ووصله بشجرة أخرىصنًفقطع غُ الشجرة من هذه حلف ال يأكُل

  4الشجرة من هذا الغصن ال يحنث. وقال بعضهم: يحنث.
من ] أو تحول إلى  ، فصارحلف على أكل شيء آخر] شيء  

]ْأكُُل ملَفَ لَا يكَذَا إذَا حنَثْ. وحي لَم ا فََأكَلَهطَبر اررِ فَصسذَا الْبه نْأكُُل ملَفَ لَا يح ِإنذَا (وه ن
سفَةَ الْبص نَثْ) ِلَأنحي ا لَمازيرش ناللَّب ارص ا َأورتَم ارنِ فَصذَا اللَّبه نم طَبِ َأوالر ةور

ْأكُوٌل فَلَا يم ناللَّب ِلَأنو ،بِه دتَقَينًا فَيلَب نُهكَذَا كَوينِ، ومةٌ إلَى الْيياعد ةطُوبالرو ينمرِفُ الْينْص

                                                           
 .1/286عنب. ينظر: الرازي، مختار الصحاح، الكرم: شجر ال -1
  في " أ " متمكناً. -2

  / أ  من " أ ".261* نهاية ق
. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 5/227. العيني، البناية، 128، 8/321 ينظر: السرخسي، المبسوط، -3
، تحفة الهيتمي.  15/428 الكبير،الحاوي . الماوردي، 110. ابن جزي، القوانين الفقهية، ص5/262

. ابن قدامة، الكافي، 11/313. ابن قدامة، المغني، 18/56. المطيعي، تكملة المجموع، 10/37المحتاج، 
4/404 . 
.  ابن عابدين، حاشية ابن 3/126. الزيلعي، تبيين الحقائق، 4/293، المحيط البرهاني، مازهابن ينظر:  -4

  .5/562عابدين، 
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ذَا الشَّابه َأو بِيذَا الصه كَلِّملَفَ لَا يا إذَا حم لَافبِخ ،نْهتَّخَذُ ما يا شَاخَ  إلَى مم دعب هفَكَلَّم
  .]ِلَأن هجران الْمسلمِ بِمنْعِ الْكَلَامِ منْهِي عنْه فَلَم يعتَبر الداعي داعيا في الشَّرعِ

وكذا إذا حلف ال  ،فأكله لم يحنث اسر فصار رطبال يأكل من هذا الب وإن حلفَ :(قوله     
طب يأكل من هذا الرافصار تمر، أي )1اأو من هذا اللبن فصار شيراز: ا وهو الخاثر إذا رائب

استخرج ؛2(ال يحنث)فأكله  ماءه ألن األصل أن المحلوف عليه إذا كان بصفة إلى  داعية
  اليمين تقيد به في المعرفوالمنكر.

رف؛ وصفة عدون المكر نّاعتبر في الم داعيةً صلحين عنه، وما ال فإذا زالت زال اليمي     
زال فإذا زالت  ،ا قد تدعو إلى اليمين بحسب األمزجة، وكذا صفة اللبنيةالبسورة والرطوبة مم

  .ما عقد عليه اليمين فأكله أكل ما لم تنعقد عليه، ويخص اللبن وجه ذكره بقوله
ير مهجورة ألن الحقيقة غ ؛3وألن اللبن مأكول فال ينعقد إال على عينه ال على ما يصير إليه

 أو هذا الشاب ،وال بسمنه وزبده، بخالف ما إذا حلف ال يكلم هذا الصبي ،فال يحنث بشيرازه
ا فلم يعتبر ما يخال داعي ،عنه منهي 4هجران المسلم بمنع الكالم معه ألن ؛مه بعدما شاخفكلّ

مع علمه بأن  ،امنعنا من هجران المسلم مطلقً ارعوسوء أدبه إذا كان الشّ ،إلى اليمين من جهله
الداعي قد يكون كذا وكذا فوجب االتباع، ونظر فيه بأن الهجران قد يجوز أو يجب إذا كان هللا 

أن الشارع  فال نسلم ،أو فساد عرضه بكالمه ،يخشى فتنةً 5أو ،بأن كان يتكلم بما هو معصية
ه وجد المسوغ، وإذا وجد اعتبر حكم إال أنّفحيث حلف ال يكلمه ال ي ،منع الهجران مطلقاً

  ونذكر ما فيه في المسألة التي تليها. ،فتقيد بصباه وشبيبته ،الداعي

                                                           
، القاموس المحيط، الفيروزآباديذا استخرج منه ماؤه، والجمع شواريز. ينظر: الشيراز: هو اللبن الرائب إ -1

 . مادة (شرز).458. المطرزي، المغرب في ترتيب المعرب، ص438ص
. ابن عابدين، 4/345. ابن نجيم، البحر الرائق، 8/323.السرخسي، 4/68، االختيارينظر: الموصلي،  -2

  . 5/564حاشية ابن عابدين، 
يحنث وال يحنث:  :المسألة أقوال: فالمالكية والشافعية والحنابلة يقولون في هذه المسألة قوالن هذهللعلماء في 

. الشربيني، مغني 15/432الكبير، الحاوي . الماوردي، 110ينظر: ابن جزي، القوانين الفقهية، ص
. ابن قدامة، الشرح 11/312. ابن قدامة، المغني، 339. النووي، روضة الطالبين، ص6/214المحتاج، 

  . 4/4000. ابن قدامة، الكافي، 11/218الكبير، 
  في " أ " عليه. -3
 ليست في " ب ". -4
 في " أ " أنه. -5
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  ] بعدما صار كَبشًا حنثَولَو حلَفَ لَا يْأكُُل لَحم هذَا الْحمِل فََأكََل [
فََأكََل بعدما صار كَبشًا حنثَ) ِلَأن صفَةَ الصغَرِ في هذَا (ولَو حلَفَ لَا يْأكُُل لَحم هذَا الْحمِل [

  .]لَيستْ بِداعية إلَى الْيمينِ فَِإن الْممتَنع عنْه َأكْثَر امتنَاعا عن لَحمِ الْكَبشِ
 ألن ؛حنث 1امن لحم هذا الحمل فأكل منه بعدما صار كبشً ال يأكُل ولو حلفَ :(قوله     

به  *فال تقييد به فانعقدت على ذاته فيحنث 2إلى اليمين) غر في هذا ليست داعيةًصفة الص
إلى األكل ال إلى عدمه،  الصغر داعٍ ألن ؛ا لوجود ذاته فيه، وإنما قلنا ليست داعيةكبشً

ا في ألن الحمل ليس محمود ؛ا، وفي هذا نظرا عنه كبشًعنه مع صلوحه أشد امتناع 3فالممتنع
النّ :5ى قيل فيهحتّ ،لكثرة رطوباته زيادة 4أنالضحس بين الجّاكبشً هدين بخالفي، لحمه  فإن

طب فأكله من هذا الر فصار كالحلف ال يأكُل ،للبدن لقلة رطوباته وتقويةً **حينئذ أكثر قوةً
ا ال يحنث.تمر  

     واعلم أن عن وضع هذه  وما قبله في مسألة ال أكلم هذا الصبي ذهوٌل ،مثل هذا إيراد
رف في إلى المعتادة في العمل والع صرف اللفظُرف فينيت على العها بونسيان أنّ ،المسائل

اللفظ ال يمنع منه. ففي مسألة الحمل  6المتكلم لو أراد معنى تصح إرادته من القول، وأن
ا عرفوا شيًئ ا أفراده إلّسحوما يدرك نَ ،الحالص في غاية وهو عندهم غذاء ،العموم يفضلونه

                                                           
. مادة 2/774. المعجم الوسيط، 17/345الكبش: هو فحل الضأن. ينظر: الزبيدي، تاج العروس،  -1

  (كبش).
 من " أ ". / أ 128* نهاية ق

. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 8/323. السرخسي، المبسوط، 4/68، االختيارينظر: الموصلي،  -2
5/564 .  

ل حنث بما ينتقل إليه، وقيل ال قَمن حلف على فعل شيء ينتَ "للعلماء في هذه المسألة أقوال: فالمالكية قالوا: 
نه ال يحنث. ينظر: الشربيني، مغني إقولون . الشافعية ي110. ينظر: ابن جزي، القوانين الفقهية، ص"يحنث

. ابن قدامة، الشرح 11/312نه يحنث. ينظر: ابن قدامة، المغني،إالحنابلة قالوا:  أما. 6/216المحتاج، 
  .4/394. ابن قدامة، الكافي، 11/219الكبير، 

 في " أ " والممتنع. -3
. المعجم 2/365ومي، المصباح المنير، ذوات الصوف من الغنم، والجمع أضؤن. ينظر: الفي : هوالضأن -4

 . مادة (ضون).1/532الوسيط، 
  ليست في " ب ". - 5

  /  ب  من " أ ". 261** نهاية ق
 في " ب " بل. -6
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ه لما ألنّ ؛أن يصرف اليمين إلى ذات الحمل من الطب فوجب بحكم العرف إذا لم يكن له نيةٌ
ا في الغاية عند العموم ال يحكم على الفرد من العموم أنه على خالفهم فينصرف كان صالح

عند  والرحمة ا كان موضع الشفقةبي لما، وكذا الصقيد ةُليمححلفه إليهم فيلزم أن ال تعتبر ال
ا داعية إلى اليمين في حق العموم فينصرف إلى ذاته، وهذا رع لم يجعل الصبالعموم، وفي الشّ

ه ال يردعه إال لم أنّصبي ع ال ينفي كون حالف من الناس عرف عدم طيب الحمل وسوء أدب
ترك الكالم معه، أو عالكالم معه يضره في عرضه أو دينه فعقد يمينه في األول على  لم أن

  ا، وفي الثاني على مدة صباه.مدة كونه حملً
وصرفنا يمينه حيث صرفها،  ،با لم نمنعهة والصمليتقييده بالح فإنا نقول: لو أراد حالفٌ      

فليكن هذا  ،فيه أو أصابوا 1ئواما يسلك به ما عليه العموم أخطفإنّ ،اإذا لم ينو شيًئ ما الكالموإنّ
  .2على األئمة وردهذا الغلط الم ا من أمثاِلبه كثير ك تدفعفإنّ ،منك بباٍل

   

                                                           
يجوز كتابه هذه الكلمة على ثالثة أوجه: أخطأوا، أخطؤوا، أخطئوا. ينظر: الفرخ، محمد من باب التنبيه  - 1

 م. 1993 -هـ1413، الطبعة األولى، 48الرزقان، الواضح في اإلمالء ( حسب الكتابة المصرية)، ص
حتاج، . الشربيني، مغني الم110الفقهية، ص القوانينالمالكية والشافعية. ينظر رأيهم: ابن جزي،  أي -2
6/216. 
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  [من حلَفَ لَا يْأكُُل بسرا فََأكََل رطَبا].
] سلَي ِلَأنَّه (ْنَثحي ا لَمطَبا فََأكََل ررسْأكُُل بلَفَ لَا يح نمو) رٍقَاَلسبِب[.  

واليمين انعقدت  ،سر)بب ه ليسألنّ ،ا لم يحنثرطب ا فأكَلسرومن حلف ال يأكل ب :(قوله     
1لما ذكرنا أنها داعية لليمين ؛سريةعلى خصوص صفة الب.  

فََأكََل مذَنِّبا حنثَ عنْد َأبِي (ومن حلَفَ لَا يْأكُُل رطَبا َأو بسرا َأو حلَفَ لَا يْأكُُل رطَبا ولَا بسرا [
ِلَأن  حنيفَةَ، وقَالَا لَا يحنَثُ في الرطَبِ) يعني بِالْبسرِ الْمذَنِّبِ ولَا في الْبسرِ بِالرطَبِ الْمذَنِّبِ

ن الْيمين علَى فَصار كَما إذَا كَاالرطَب الْمذَنِّب يسمى رطَبا والْبسر الْمذَنِّب يسمى بسرا 
اءالشِّر،  هكْسلَى عع ذَنِّبالْم رسالْبرٍ، وسيُل بقَل ي ذَنَبِهف كُونا يم ذَنِّبالْم طَبالر َأن لَهو

بِخلَاف الشِّراء ِلَأنَّه يصادفُ  فَيكُون آكلُه آكَل الْبسرِ والرطَبِ، وكُلُّ واحد مقْصود في الَْأكِْل
يرالْكَث يهيُل فالْقَل عتْبلَةَ فَيمالْج[.  

ا بسر فأكَل ،اا وال رطبسرأو حلف ال يأكل ب ،اا أو رطبسرومن حلف ال يأكل ب :(قوله     
ّ2اليحنث) :وقاال(حنث عند أبي حنيفة، بكسر النون: وهو ما بدا اإلرطاب من ذنبه  )باًمذن 

   3هكذا ذكر المصنف الخالف، وأكثر كتب الفقه المعتبرة مثل المبسوط وشروحه وكافي الحاكم
   

                                                           
.  4/347. ابن نجيم، البحر الرائق، 5/229.  العيني، البناية، 4/131ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  -1

  . 5/567ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 
قال ابن  ،. للحنابلة قول في هذه المسألة347/ 4 . ابن نجيم، البحر الرائق،5/230ينظر: العيني، البناية،  -2

. ينظر: ابن قدامة، " ا ( الذي بعضه بسر وبعضه تمر) حنثا فأكل منصفًمن حلف ال يأكل رطب أنقدامة : " 
  . 4/404الكافي، ابن قدامة، . 11/313المغني، 

هـ، جمع في 334سنة  توفيللحاكم محمد بن محمد الحنفي، الم ،الكافي في فروع الحنفيةهو كتاب  -3
 .2/1378في المذهب. ينظر: حاجي خليفة، كشف الظنون،  المعتمدةالكافي كتب الشيباني، يعد من الكتب 
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وغيرها  6والمنظومة 5واألسرار 4واإليضاح3وشروح الجامعين 2لإلسبيجابي 1وشرح الطحاوي
  .-رحمهما اهللا -8مع أبي حنيفة دقول محم 7افيه الفه ذكرخطأ خ مما يغلب ظن

وما إذا [ا،با مذنِّطبا فأكل رطبوهما ما إذا حلف ال يأكل راتفاقيتان : 9المسألة أربع وصور
  ا. ا فإنه يحنث في هاتين اتفاقًبا مذنِّا فأكل بسرسرب حلف ال يأكُل

                                                           
ي جاحهـ. ينظر: 535 سنة توفي ،الطحاوي، لإلمام علي بن محمد بن إسماعيل مختصر شرحهو كتاب  -1

  .2/1627ة، كشف الظنون، يخلف
السمرقندي، فقيه  سبيجابياإلهو علي بن محمد بن إسماعيل، بهاء الدين  سبيجابي:واإل .ليست في " أ "  -2

هــ، له كتب منها: الفتاوى، و شرح مختصر 455 حنفي، ينعت بشيخ اإلسالم، ولد في سمرقند، سنة
  .7/183. كحاله، معجم المؤلفين، 4/329هـ. ينظر: الزركلي،  األعالم، 535 سنة توفيالطحاوي، 

الجامع الصغير في الفروع، والجامع الكبير في الفروع، لإلمام محمد بن الحسن الشيباني،  كتاب أي -3
هـ. للجامع الصغير شروح كثيرة منها: شرح اإلمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، 187 سنة توفيالم

الطبري، وشرح اإلمام أبي بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي، وشرح اإلمام أبي عمرو أحمد بن محمد 
وشرح اإلمام أبي بكر أحمد بن علي الظهير البلخي، وشرح اإلمام حسين بن محمد، المعروف بالنجم، وشرح 

الليث، وشرح  وللجامع الكبير شروح منها: شرح الفقيه أبأيضا تاج الدين: عبد الغفار بن لقمان الكردري. و
عبيد اهللا بن عمر الدبوسي، وشرح اإلمام،  زيد: وفخر اإلسالم: علي بن محمد البزدوي، وشرح القاضي، أب

برهان الدين: محمود بن أحمد، صاحب المحيط، وشرح شمس األئمة: أبي محمد بن عبد العزيز، وشمس 
األئمة: عبد العزيز بن أحمد الحلواني، وشرح شمس األئمة: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، وشرح 

لسيد، اإلمام، جمال الدين: محمود بن أحمد البخاري، اني، وشرحا محمد بن علي، الشهير: بابن عبدك الجرجا
المعروف: بالحصيري، وشرح اإلمام، أبي نصر: أحمد بن محمد بن عمر العتابي، البخاري، و شرح اإلمام، 

-1/563أبي بكر: أحمد بن علي، المعروف: بالجصاص، الرازي. ينظر: حاجي خليفة، كشف الظنون، 
569.  

سنة  توفيلإلمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني الحنفي، الم ،يضاح في الفروعاإلهو كتاب  -4
  .1/211هـ. ينظر: حاجي خليفة، كشف الظنون، 543

 سنة توفيأبي زيد عبيد بن عمر الدبوسي الحنفي، الم اممإلاألسرار في األصول والفروع، لهو كتاب  -5
  .1/81هـ. ينظر: حاجي خليفة، كشف الظنون، 430

 سنة توفيالشهير بعالمة سمرقند، الم ،حمد النسفيألإلمام عمر بن محمد بن  ،منظومة النسفي في الخالف -6
 .2/1867هـ. ينظر: حاجي خليفة، كشف الظنون، 537

 ليست في " أ ". -7
  .5/567. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 8/327، المبسوط، السرخسيينظر:  -8
. ابن عابدين، حاشية ابن 4/347. ابن نجيم، البحر الرائق، 4/128بدائع الصنائع، ينظر: الكاساني،  -9

  .5/567عابدين، 
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 2ال يأكل 1]ا. وأما إذا حلفبنّمذِّ سراًفأكل ب وخالفيتان: وهما ما إذا حلف ال يأكل رطباً      
  ا ألبي يوسف. فإنه يحنث في هاتين عند أبي حنيفة ومحمد خالفً ،باًمذنِّ طباًر *فأكل بسراً
     قوِل وجه أبي يوسف أن البالمذنِّ سرب ال يسمى ر؛اطب 3وأن ،ألن الرطب فيه مقلوب 

الرطب الذي فيه شيء من البفلم يفعل المحلوف عليه فال يحنث. وكذا ال  سراًسرية ال يسمى ب
  ا.ا أو رطبسرال يشتري ب 4يحنث في شرائهما بحلفه

 ألن 6وهذا ،رطب وبسر فيحنث به ال بالكل 5أكل وجه قولهما أن أكل ذلك الموضع هوو    
 فال يتبع القليل منه الكثير، ،وابتالع يخصه ،بمضغٍ عبلوي مضغُه يألنّ ؛جزء مقصود أكل كلِّ

  ا للكثير. لمشتري منهما فيكون القليل فيه تبعفإنه يتعلق بجملة ا ،راءبخالف الشّ
(ولَو حلَفَ لَا يشْتَرِي رطَبا فَاشْتَرى كباسةَ بسرٍ فيها رطَب لَا يحنَثُ) ِلَأن الشِّراء يصادفُ 

 غْلُوبالْملَةَ ومًئا الْجًئا فَشَيشَي فُهادصالَْأكَْل ي ِلَأن (ُنَثحلَى الَْأكِْل يع ينمكَانَتْ الْي لَوو) تَابِع
نْطَةً فى حفَاشْتَر ْأكُلُهلَا ي ا َأويرشْتَرِي شَعلَفَ لَا يا إذَا حكَم ارصا وودقْصا ممنْهكُلٌّ م ا فَكَانيه

  .]وَأكَلَها يحنَثُ في الَْأكِْل دون الشِّراء ِلما قُلْنَا حباتُ شَعيرٍ
 ألن ؛)فيها رطب ال يحنث بسرٍ 8باسةا فاشترى كطباليشتري ر 7أن[لو حلف ( وكذا      

فيها  ا فأكل حنطةًال يأكل شعير 9]ا، وكذا لو حلفطب تابعفكان الر المجموع راء صادفَالشّ
10حنث، وإن حلف على الشراء لم يحنث ذكره الشهيد في كافيه. حبةً حبةً شعير  

                                                           
 ما بين معكوفين ليس في " أ " . -1
  في " أ " أو ال يأكل. -2

 /  أ  من " أ ".262* نهاية ق 
  في " ب " وال. -3
 في " أ " في حلفه. -4
 ليست في " أ "  -5
  في " أ " هنا. -6
 في " أ ". ليست -7
. 3/969ي، الصحاح، الجوهروهو من التمر بمنزلة العنقود من العنب. ينظر:  ،الكباسةُ بالكسر: العذْقُ -8

  . مادة (كبس).569، القاموس المحيط، صالفيروزآبادي
 ما بين معكوفين ليس في " ب ". -9

. ابن 5/232. العيني، البناية، 3/127. الزيلعي، تبيين الحقائق، 8/326ينظر: السرخسي، المبسوط،  -10
  . 4/437نجيم، البحر الرائق، 
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ا لو أكل ذلك المحل ه فأكله وحده. أمعلى ما فصلّ يقتصر لمذكورالتعليل ا :اوقد يقال أولً
على انعقاد اليمين على الحقيقة  هو بناء بعية في األكل، وثانياًسر تحققت التّالب ا ببعضِمخلوطً
رفال الع، وإال فالرأبي  ال يقال آلكله آكل بسر في العرف فكان قوُل بسرٍ الذي فيه بقعةُ طب

  يوسف أقعد بالمبنى، واهللا أعلم.

ا  فأكل سمكًا ال يأكُل حلفَ [ منلحم [  
ِلَأنَّه يسمى لَحما في (ومن حلَفَ لَا يْأكُُل لَحما فََأكََل لَحم السمك لَا يحنَثُ) والْقياس َأن يحنَثَ [

يهف ملَا دمِ والد نم نْشَُؤهم ماللَّح ةٌ ِلَأنازِيجةَ ميمالتَّس انِ َأنسحتاِلاس هجآنِ. والْقُر هكُونِلس 
اءي الْمف.[  

 1والبقر والجاموس تنعقد هذه اليمين على لحم اإلبل ا إلخ)لحم ومن حلف ال يأكُل :(قوله      
ا، وفي حنثه بالنيء خالف األظهر ال يحنث، وعند الفقيه أبي ا ومشويوالغنم والطيور مطبوخً

وهو رواية شاذة عن أبي  ،)يحنث4والقياس أن(،3يحنث، فلو أكل لحم السمك ال يحنث 2الليث
 النحل:سورة [  M  ³  ²  ±  °L  :في القرآن، قال تعالى األنه سمي لحم ؛5يوسف

 6] أي من البحر وهو السمك، وبه استدل سفيان لمن استفتاه فيمن حلف ال يأكل لحما14 اآلية
ارجع فاسأله فيمن حلف ال يجلس على بساط  :فأخبره فقال 7ا فرجع إلى أبي حنيفةفأكل سمكً

                                                           
نوع من البقر يستعمل في الحرث والزرع والجمع جواميس. ينظر: الفيومي، المصباح  : هوالجاموس -1

  )..  مادة (جمس1/134. المعجم الوسيط، 1/108المنير، 
. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 4/348. ابن نجيم، البحر الرائق، 4/282، المحيط، مازهينظر: ابن  -2
5/568 . 
  . 4/348. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/67، االختيار. الموصلي، 8/311ينظر: المبسوط، السرخسي،  -3

نه يحنث بجميع أكل اللحوم حتى الحيتان. ينظر: ابن جزي، إللعلماء في هذه المسألة أقوال: فالمالكية قالوا: 
الشافعية  أما. 2/142. العدوي، حاشية العدوي، 2/243، الشرح الكبير، الدردير. 109القوانين الفقهية، ص

.  15/425الكبير، الحاوي قوالن: يحنث وال يحنث. ينظر: الماوردي،  في هذه المسألةوالحنابلة فلهم 
.  ابن 11/320. ابن قدامة، المغني، 329. النووي، منهاج الطالبين، ص6/213المحتاج،  الشربيني، مغني

  .4/396 . ابن قدامة، الكافي،11/258قدامة، الشرح الكبير، 
 في " أ " ال . - 4
 . 3/127. الزيلعي، تبيين الحقائق، 5/232ينظر: العيني، البناية،  -5
  ا. ا لحمفي " أ " ال يأكل سمكً -6
  " أ " أبي يوسف. في -7
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M  [     Z  Y  X  :أليس أنه قال تعالى :*ال يحنث، فقال :فقال ،فجلس على األرض، فسأله

   \L  ] فقال له سفيان: كأنك السائل الذي سألتني أمس؟ فقال نعم، 19 اآلية نوح:سورة [
  .2سفيان: ال يحنث في هذا وال في األول، فرجع عن ذلك القول1لهفقال 

    وظهر أن فُرف ال بما ذكره المصنِّتمسك أبي حنيفة إنما هو بالع في وجه االستحسان أن 
وال دم في  ،اللحم منشؤه من الدم ألن ؛ال حقيقيةٌ مجازيةٌ **التي وقعت في القرآن التسميةَ

فإنها تنعقد من الدم، وال يحنث  4ةلي. فإنه ينقض باَأل3السمك لسكونه الماء، ولذا حل بال ذكاة
العرف إليه عند إطالق  أهِل وال تذهب أوهام ،اوهو أنه ال يسمى لحم ،بأكلها لمكان العرف

اللحم باعتبار  اسم أن منعا يوأيض ا،مخالفً دا عا فاشترى سمكًلحم اشترِ ذا لو قاَلكاسم اللحم، و
ه لو بنى على االستعمال القرآني؛ أال ترى أنَّال تُ واأليمان ،االنعقاد من الدم بل باعتبار االلتحام

أو ال يجلس على وتد فجلس على جبل ال يحنث مع تسميتها  ،اكافر فركب حلف ال يركب دابةً
ا، وهذا كله إذا لم ينوِفي القرآن دابة وأوتادا إذا نواه فأكل سمكً، أما طري5ا حنث.ا أو مالح  

   

                                                           
  / ب  من " ب" .128* نهاية ق 

  ليست في " ب " و" ط". -1
  .7/355. األلوسي، روح المعاني،  20/188ينظر: الرازي، مفاتيح الغيب،   -2

  من " أ ".  "ب "/ 262نهاية ق * * 
. 1/314. المعجم الوسيط، 1/209الذكاة لغة: هي الذبح أو النحر. ينظر: الفيومي، المصباح المنير،  -3

 مادة (ذكى).

وهي من  ،معلُومة لحيوانلحمة الْمؤخر من ا :ليةو ما ركب العجز من شحم ولحم، واأل: العجيزة، أليةاأل -4
). ينظر: آلي. مادة (1260، القاموس المحيط، صالفيروزآبادينظر: يات. يلْأ ، وجمعهاابن آدم المقعدة

، ، دار التراث1/32السبتي، عياض بن موسى بن عمرون اليحصبي، مشارق األنوار على صحاح اآلثار، 
  .بدون طبعو، أو تاريخ

 . 4/347. ابن نجيم، البحر الرائق، 8/176ينظر: السرخسي، المبسوط،  -5
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  [فرع]
  .2ا فأكل من مرقه ال يحنث إال إذا كان نواهال يأكل لحم 1]لو حلف[

  محرماً][ من حلف ال يأكل لحماً فأكل لحماً 
]ينمالْيو .امرح إلَّا َأنَّه ييققح ملَح ِلَأنَّه (ُنَثحانٍ يإنْس ملَح نْزِيرٍ َأوخ مَأكََل لَح ِإنو) قَدتُع قَد 

  ]ِللْمنْعِ من الْحرامِ
واليمين  ،)حرامه حقيقة إال أنّ ه لحمألنّ؛ وإن أكل لحم خنزير أو لحم إنسان يحنث :(قوله     

وحملً ،اتنعقد على الحرام منعا وإن وجب ال نذر « :، بخالف النذر للنص3يحنث في الحمل أن
وال تذهب األوهام  ،رفبنى على العتُ األيمان ولما كان يرد عليه أن ،4»في معصية اهللا تعالى
ا وكذا اآلدمي لحم العرف لحم 5في ميس وإن ،أكل لحم اآلدمي والخنزيرفي أكل اللحم إلى 

دابة فالن  ال يركب 6كما فعلنا في لحماً أكل فالن :الواجب العرف في قولنا ألن ؛لحم الخنزير
 الركوب المحلوف عليه فتقيد ،نواعالمتبادر منه ركوب هذه األ فإن ،في ركب بر العرفُاعتُ
  .7به
  

                                                           
 ب ". ما بين معكوفين ليس في " -1
. ابن عابدين، حاشية ابن 4/348.  ابن نجيم، البحر الرائق، 3/127ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق،  -2

ن من  حلف ال يأكل اللحم فأكل المرق إ :. للعلماء في هذه المسألة أقوال: فالمالكية قالوا5/568عابدين، 
. العدوي، حاشية 2/145، الشرح الكبير، الدردير. 109الفقهية، ص القوانينيحنث. ينظر: ابن جزي، 

وفي  ،ا فأكل المرق ال يحنث في قولن من حلف ال يأكل لحمإ :عند الحنابلة: فقالوا أما. 2/144العدوي، 
  . 4/304. ابن قدامة، الكافي، 11/319يحنث. ينظر: ابن قدامة، المغني،  :قول آخر لهم

.  4/348. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/67، الختيارا. الموصلي، 8/312ينظر: السرخسي، المبسوط،  -3
. 11/232. ابن قدامة، الشرح الكبير، 11/320. ابن قدامة، المغني، 109الفقهية، ص القوانينابن جزي، 

الحاوي يحنث وال يحنث. ينظر: الماوردي،  :. للشافعية في هذه المسألة قوالن4/398ابن قدامة، الكافي، 
   .3/104ازي، المهذب، . الشير15/417الكبير، 
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أكله ليس  ألن ؛ال يحنث ا ينبغي أنإذا كان مسلم الحالفُ :فقال: قيل ،خالفه 2نقل العتابي 1ثم
بمتعارف3وهو الصحيح. وفي الكافي عليه الفتوى :قال ،رف، ومبنى األيمان على الع.  

ا رد 5صحيح، وقد قدمناه في نكاح الفضولي اللفظ غير ال يقيد 4العرف العملي :وما قيل     
  . 6على المصنف هناك

الحل  فيها معنى العبادة فكيف تجب بفعل هو حرام محض؟ وأجيب بأنوأورد أن الكفارة      
ا باليمين وإن كان متعلقً ،اليمينوالسبب في وجوب الكفارة  ،ي السببما يراعيان فوالحرمة إنّ

وإن كان السبب هو اليمين  ،والحنث، وإنما علق بهما حتى ال يجوز تقديم الكفارة على الحنث
لليمين والحظر للحنث، وهذا  7]والحرمة اإلباحة[ا باإلباحة ليكون سبب الكفارة موصوفً ،وحده

ه اليمين مذهب وكونُ ،عن المذهب المجمع على نقله من أن السبب هو الحنث انصرافٌ
 *ا أنعليه، وكان يغني عن التهالك في إثباته فيما تقدم تسليم 9وإلقاء الشراشر ،8الشافعي

ولكنا شرطنا لوجوب الكفارة الحنث لما ذكر، وحينئذ ال خالف بيننا وبينهم، اليمين سبب ،

                                                           
  ليست في " ب ". -1
أو أبو القاسم، من أهل بخاري عالم بالفقه  ،أحمد بن محمد بن عمر العتابي البخاري الحنفي، أبو نصرهو  -2

هـ. ينظر: القرشي، 586سنة  توفيوالتفسير، من كتبه: جوامع الفقه المعروف بالفتاوى العتابية، والتفسير، 
 .2/140. كحالة، معجم المؤلفين، 1/216. الزركلي، األعالم، 1/114الجواهر المضية، 

  .3/773عابدين، حاشية ابن عابدين، . ابن 6/172ينظر: العيني، البناية،  -3
ا لدى الناس، كما لو جرت العادة بلباس العرف العملي: هو أن تجرى العادة بفعل أمر ما حتى يصبح مألوفً -4

  .2/493معين، كلبس العمامة أو كشف الرأس. ينظر: عبد المنعم، معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية، 
أو رجل  ،أو امرأة بال إذنها بامرأة حاضرة ،ا بال إذنهجالً غائبنكاح الفضولي: هو أن يزوج رجل ر -5

حمد األا على إجازة ناكح غائب. ينظر: ا موقوفًد النكاح عقدقينع ؛فيقبل الحاضر ،حاضر بالنفس أو بالوكيل
 .3/290، دستور العلماء، نكري

 .4/348. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/128ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق،  -6
 ما بين معكوفين ليس في " أ " و"ب ". -7
  .27 صسبق البحث في هذه المسألة،  -8
 ،ألقى عليه شراشره :الشراشر: أطراف األجنحة والجسم، والشراشر األثقال، الواحدة شرشرة، وقالوا -9

الزبيدي، 2/696، الصحاح، الجوهري. ينظر: ا ومحبةًأعباءه وهمومه وأثقاله، أو ألقى عليه نفسه حرص .
  مادة (شر). 1/478. المعجم الوسيط، 12/159تاج العروس، 

 /  أ  من " أ ".263* نهاية ق 
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ال إلى  1ويوجب بطالن ما اتفقوا عليه في الجواب من أن اإلضافة في كفارة اليمين إلى الشرط
السبب، وكل هذا بسبب التزام أن الكفارة في اليمين لستر الجناية الثابتة بالحنث، ونحن جعلناها 

؛أو مندوبةً لحرمة اسم اهللا تعالى الفائتة بالحنث معصية كان الحنث أو طاعة واجبةً ؛اجبر 
وهذا ألن الحنث إذا كان واجبا استحال أن يكون حراما، وما يظن من أنه يصح واجبا ا حرام

ا له، ا عنه وطلبنهي رعِالشَّ خطاب2الحرام ما تعلق به من وجهين توهم، وإال فمعنى الواجب
ا من فليس ذلك إال وهم واحد اإليجاد في وقت العدم مطلوب كيف يكون بعينه مطلوبف

ااألوهام، ومثله في كفارة اإلحرام تثبت، وال جناية إذا كان مريض، من رأسه أو به أذى. 

ا ال يأكُل حلفَ [منالكبد أو الكرش أو القلب ] فأكَل لحم  
 ] ا َأوكَذَا إذَا َأكََل كَبِدمِ(واَل اللَّحمعتُل اسمتَعسيمِ والد نم هونُم يقَةً فَِإنقح ملَح كَرِشًا) ِلَأنَّه، 

  .]وقيَل في عرفنَا لَا يحنَثُ ِلَأنَّه لَا يعد لَحما
 ألن نموه( ؛: يعني يحنثاا أو طحالًأو رئة أو قلب ا)ا أو كرشًوكذا إذا أكل كبد :3(قوله     

  .)اللحم استعماَل من الدم ويستعمُل
 قال في الخالصة: هذا في عرفُ .4)الحم عدّألنه ال ي ؛ال يحنث :وقيل في عرفنا(          

  ا.أيض 5أهل الكوفة، وفي عرفنا ال يحنث، وذكره في المحيط
  
  

                                                           
 في " أ " المشروط. -1
  ليست في " ب " -2
 ليست في " أ ". -3
. ابن نجيم، البحر الرائق، 4/128الزيلعي، تبيين الحقائق، . 8/312ينظر: السرخسي، المبسوط،  -4
  .5/568عابدين، حاشية ابن عابدين، . ابن 4/348

للعلماء في هذه المسألة أقوال: فعند المالكية: يحنث من حلف ال يأكل لحمالقاضي ا. ينظر: ا أو كرشًا فأكل كبد
 ،الحبيب بن طاهر المحقق،عبد الوهاب، عبد الوهاب بن علي بن نصر، اإلشراف على نكت مسائل الخالف، 

يحنث وال يحنث . ينظر:   :أما عند الشافعية قوالنم. 1999 -هـ 1420األولى،  ، الطبعةدار ابن حزم
. 6/213.الشربيني، مغني المحتاج، 3/104. الشيرازي، المهذب، 15/426الكبير، الحاوي الماوردي، 

عند الحنابلة: فال يحنث بأكلهما. ينظر: ابن قدامة، المغني،  أما. 329النووي، روضة الطالبين، ص
  .  11/229قدامة، الشرح الكبير،  . ابن11/318

  .4/338نجيم، البحر الرائق، ينظر: ابن  -5
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  في األصح. 3، وبه قال الشافعي2يحنث 1ولو أكل الرأس واألكارع
ألنه  ؛نية بخالف شحم الظهر يحنث به بال ،ا إذا نواه في اللحمحم واأللية إلّبأكل الشّوال يحنث 

4لحم سمين :للحم في الوجود، ويقال في العرف تابع.  
  هر؟]الظَّ أم البطنِ هل يحنث في شحمِ اأو ال يشتري شحم ال يأكُل [ من حلفَ

شَحما لَم يحنَثْ إلَّا في شَحمِ الْبطْنِ عنْد َأبِي حنيفَةَ. وقَالَا: (ولَو حلَفَ لَا يْأكُُل َأو لَا يشْتَرِي [
 بالذَّو وهو يهمِ فالشَّح ةيخَاص ودجِلو ينمالس ماللَّح وها) وضرِ َأيمِ الظَّهي شَحنَثُ فحي

تَراه َأنَّه ينْشَُأ من الدمِ ويستَعمُل استعمالَه وتَحصُل بِه قُوتُه بِالنَّارِ. ولَه َأنَّه لَحم حقيقَةً؛ َألَا 
شَّحمِ، وِلهذَا يحنَثُ بَِأكْله في الْيمينِ علَى َأكِْل اللَّحمِ، ولَا يحنَثُ بِبيعه في الْيمينِ علَى بيعِ ال

بِيرذَا بِالْعيَل هقاٍلورِ بِحمِ الظَّهلَى شَحع قَعلَا ي ةيبِيه بِالْفَارِس ما اسفََأم ،ة[.  
ا لم يحنث إال في شحم البطن عند أبي ال يأكل أو ال يشتري شحم ولو حلفَ :(قوله     

وهو  ،حم فيهلوجود خاصية الشّ ؛حم السمينوهو اللّ،6)5حنيفة، وقاال: يحنث في شحم الظهر
M  Â   Á  À  :ار) فلزم كونه من نفس مسماه، ولذا استثنى في قوله تعالىبالنّ وبالذّ

                                                           
والجمع أكرع وأكارع. ينظر:  ،ما دون الركبة إلى الكعب، ومن الدابة: قوائمها :الكراع من اإلنسان -1

  . مادة (كرع).2/783. المعجم الوسيط، 1/785، القاموس المحيط، الفيروزآبادي
. ابن نجيم، البحر الرائق، 4/128الزيلعي، تبيين الحقائق، . 8/312ينظر: السرخسي، المبسوط،  -2
 . 5/570. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 4/348
. النووي، روضة 6/213. الشربيني، مغني المحتاج، 15/426الكبير، الحاوي الماوردي، ينظر:  -3

 . 3/104. الشيرازي، المهذب، 329الطالبين، ص
.  4/128الزيلعي، تبيين الحقائق، . 4/283، المحيط، مازه. ابن 8/313ينظر: السرخسي، المبسوط،  -4

  . 5/570ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 
للعلماء في هذه المسألة أقوال: فعند المالكية قال مالك : " من حلف ال يأكل لحمنه يحنث، ومن إا فا فأكل شحم

ا حلف ال يأكل شحمابن رشد، بداية المجتهد، 1/106، المدونةنظر: مالك، ي نه ال يحنث".إا ففأكل لحم .
. الشيرازي، 329نظر: النووي، روضة الطالبين، صييحنث وال يحنث. : الشافعية قوالن أما عند. 1/558

: ابن عند الحنابلة: ال يحنث بأكلهما. ينظر أما. 15/426 الكبير،الحاوي . الماوردي، 3/104المهذب، 
  .   11/229. ابن قدامة، الشرح الكبير، 11/318قدامة، المغني، 

 في " أ " أيضاً. -5
ابدين، حاشية ابن عابدين، . ا ابن ع4/283، المحيط، مازه. ابن 8/326ينظر: السرخسي، المبسوط،  -6
5/571.  
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Ã∗      Æ  Å  ÄL  ] 1]ه(وله أنَّبه [] فيحنث 146 اآلية األنعام:سورة ه ألنَّ ،حقيقةً لحم
ا ويلقى فيجعل قطع ،في اتخاذ ألوان الطعام والقاليا ويستعمل استعمال اللحم) ،ينشأ من الدم

يحنث بأكله في اليمين  2(وتحصل به قوته، ولهذاذلك بالشحم  فعُلوال ي ،كل أكل اللحمفيها ليُؤ
والقاطع بنفي  ا)على أن ال يأكل اللحم، وال يحنث ببيعه في اليمين على أن ال يبيع شحم

ا في امبائعه شح[وهو الذي يسمى  ،من اسم الشحم إال ما في البطن فهمالعرف ال ي إن :قولهما
واأليمان ال تبنى على األسماء الشرعية فال يضر تسميتها ، 3]اف، وبائع ذلك يسمى لحامالعر
ا في آية االستثناءشحم**.  
وليس  ،ه أليةإنَّ :شحم الظهر إما ألية أو لحم أو شحم ال قائل 4:وقول بعض الشارحين     
 فتعين أنه شحم ،ال لحم الظهر ،الظهر شحم :5له ا يقالألنه يذوب دون اللحم. وأيض ؛بلحم

واالستدالل عليه بأنه يذوب  ،على أنا نمنع كونه ليس بلحم ،فيحنث بأكله بعدما ذكرنا ال يفيد
معارض استعماَل ستعمُلبأنه ي اللحم كما ذكرنا، وبه يلزم كون الذوب ليس الزما، ا مختص

فتشترك األنواع المتباينة في الزم  ،وكونها أعم منه ،لملزومها واللوازم جاز كونها مساويةً
وال ضرر في ذلك ،وفي بعض ما هو لحم ،فجاز كون الذوب يتحقق فيما ليس بلحم ،واحد، 

 ،هروكذا نمنع أنه ال يقال له لحم الظهر بل نقطع أنه يقال له لحم سمين، ولو قيل هذا لحم الظّ
  .بي حنيفةأ قوَل واحد غير حا، ولذا صحأو من الظهر لم يعد مخطًئ

في األصح، وما  8والشافعي 7وهو قول مالك ،قول محمد مع أبي حنيفة 6وذكر الطحاوي     
ط بالعظم، وشحم على وشحم مختل ،ه فصارت الشحوم أربعة: شحم الظهرفي الكافي من قول

                                                           
  من " ب ".  أ /  129نهاية ق  ∗
 .ألنه)ألبي حنيفة  جملة (، وفي " أ " في " أ "ما بين معكوفين ليس  -1
 في " ولذا. -2
بائع ذلك يسمى  أنوالقاطع في العرف  ،اما يبيعه شحمجملة (في " أ "  و ما بين معكوفين ليس في" أ ". -3

  .)شحاماً
 / ب من " أ ".263** نهاية ق 

 في " ب " المتأخرين. -4
 ليست في " أ ".  - 5
   .4/349ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق،  -6
  .1/106، المدونةينظر: مالك،  -7
  . 3/104، المهذب، الشيرازيينظر:  -8
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ال  1على االختالف باالتفاق، والثالثةُ وشحم البطن، ففي شحم البطن يحنثُ ،ظاهر األمعاء
 : إن2رخسيبما في العظم. قال اإلمام الس[في عدم الحنث  يخلو من نظر، بل ال ينبغي خالفٌ

أحدخَّا لم يقل بأن م اهـ. العظم شحم  
  .األنه ال يختلف في تسميته شحم ؛بما على األمعاء 3]وكذا ال ينبغي خالف في الحنث

فأما اسم بيه بالفارسية فال يقع (أي الخالف فيماإذا قال بالعربية،  ،وقيل هذا) :(قوله     
 شحم أكَل ثم ،فال يحنث إذا عقد بالفارسية بأن قال: نمى خرم بيه ،)على شحم الظهر بحال

  .4هرالظّ
  ]أو أكلها يةًلْشحماً فاشترى َأأو أو ال يشتري لحماً [ من حلف ال يأكل 

يشْتَرِي َأو لَا يْأكُُل لَحما َأو شَحما فَاشْتَرى َألْيةً َأو َأكَلَها لَم يحنَثْ) ِلَأنَّه نَوع (ولَو حلَفَ لَا [
  .]ثَاِلثٌ حتَّى لَا يستَعمَل استعماَل اللُّحومِ والشُّحومِ

أو أكلها لم  يةًلْفاشترى َأ أو قال شحماً ولو حلف ال يأكل أو ال يشتري لحماً :(قوله     
والحق أنه ال يحنث به في  ،5حوم)والشّ اللحومِ ستعمل استعماَلال ي ثالثٌ ألنه نوع ؛يحنث

للعرف والعادة،  7ا ألحمد، وال في يمين الشحم خالف6ًلبعض الشافعية حلفه على اللحم خالفاً
ا أنه ال يستعمل استعمال الشحم ففيه نظروأم، إال أن ياستعماالته. راد جميع  
  

   

                                                           
  ليست في " ب ". -1
 .8/184ينظر: المبسوط،  -2
 ما بين معكوفين ليس في " ب ". -3
 .6/174. العيني، البناية، 3/128ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق،  -4
. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/128تبيين الحقائق،  . الزيلعي،4/124ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  -5
 . 5/237. العيني، البناية، 4/349
  .3/104ينظر: الشيرازي، المهذب،  -6
 .319-11/318ينظر: ابن قدامة، المغني،  -7
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  [فروع]
  يحنث. 1حلف ال يأكل لحم شاة فأكل لحم عنز     
  .2ا، وعليه الفتوى لتغير العرف فيها كان الحالف أو قرويمصري وقال أبو الليث: ال يحنثُ     
ال يتناول  3ألنه نوع ؛فأكل لحم الجاموس يحنث ال في عكسه ولو حلف ال يأكل لحم بقرٍ     
  . 4األعم
  .5يفرقون بينهما *الناس ألن ؛فتاوى قاضي خان: ينبغي أن ال يحنث في الفصلينوفي 
ألقاه ال  ثم ،من مائه 6ى دخل جوفه شيءماه فمضغه حتّا سطعام ولو حلف ال يأكُل     

والحب وابتلع الماء ال يحنث، وإن  شرالق 8]فإن رمى[. 7درازديحنث، ولو فعل هذا في العنب فَ
  .9ه أكل األكثرألنَّ ؛رمى قشره فقط وابتلع الماء والحب حنث

أو العسل  10شيء أكله من الحلوى من الخبيص ا من الحلوى فأيولو حلف ال يأكل شيًئ     
كر أو النّأو الساط11حنث، ذكره في األصل ف.  

                                                           
1-  :نْززِ والظباء. ينظر: االماعزالععالعروس، تاج. الزبيدي، 3/887 الصحاح، ،لجوهري، وهي األنثى من الم 

15/244. 
. ابن نجيم، البحر الرائق، 5/237. العيني، البناية، 4/68، االختيار. الموصلي، 4/283، المحيط، مازهينظر: ابن  -2
4/348.  
  ليست في " أ ".  -3
.  ابن نجيم، البحر 5/237. العيني، البناية، 4/68، االختيار. الموصلي، 4/283، المحيط، مازهينظر: ابن  -4

  .4/348الرائق، 
  /  أ  من " أ ".264* نهاية ق 

  .2/60ينظر:  قاضي خان،  -5
 ليست في " أ " و " ب ". -6
. 8/140. الزبيدي، تاج العروس، 135ليست في "ب " . زرد اللقمة أي بلعها. ينظر: الرازي، مختار الصحاح،  -7

  مادة (زرد).
  ما بين معكوفين ليس في " أ " و " ب ". -8
 .4/288، المحيط، مازه. ابن 8/329. السرخسي، المبسوط، 3/205ينظر: الشيباني، األصل،  -9

الخبيص: حلواء معروف يخبص بعضه في بعض، وهو معمول من التمر والسمن. ينظر: الرازي، مختار  -10
  .616، القاموس المحيط، صالفيروزآبادي. 87الصحاح، ص

واهللا ال أكلت  :قال و إذا. للشافعية رأي في هذه المسألة: قال الماوردي: " 206/ 3ينظر: الشيباني، األصل،  -11
الحلواء حنث بأكل كل ما عصر بالسكر، أو العسل، أو الدقيق، حتى امتزجه بضربه من لوز أو جوز، فيصير بالمزج 

ألنه حلو وليس بحلواء".  ينظر: الماوردي،  ؛دبس لم يحنث ا في اسم الخلط الحلواء، فإذا انفرد بأكل سكر، أوداخلً
 .15/443، الحاوي الكبير
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ا في عرفنا ال يحنث بالعسل هذا في عرفهم، أمي: في شرح الشاف سفيقال اإلمام النّ     
  والسكر والخبيص.

      اولو حلف ال يأكل ملح، فأكل طعاما يحنث، كما لو حلف ال يأكل الفلفل فأكل ا مالح
1فيه فلفل، إن وجد طعم الفلفل يحنث اطعام، ؛لفل يحنثلفل، في الفُبين الملح والفُ قُفرِّوالفقيه ي 

عينه ألن] مأكول فينصرف اليمين إلى ما يتخذ فيه، بخالف الملح فال يحنث ما لم يأكل  غير
ة على صرفه إلى الطعام المالح، مع غيره، إال إذا كان وقت الحلف دالل 3ا أومفرد 2]عينه

  فتي.قول الفقيه يبو
وجعلهما في العجين ال  فأخذ ماء وملحاً 4هنتْمن ملح خَ[وفي الخالصة فيمن حلف ال يأكل      
  ألنه تالشى. ؛يحنث
ولم  ،وإن رئيت عينه ،سفي ال يحنثفأكله ذكر النَّ بأرزٍ فطبخ لبناً 5]ولو حلف ال يأكل     

  .7ويوجد طعمه يحنث ،عينه 6يجعل فيه ماء. وفي مجموع النوازل: إذا كان يرى
  .9يحنثا على وجهه زعفران فأكل كعكً 8اولو حلف ال يأكل زعفرانً     
     ا وجد طعمه ولم ير عينه فأكله يحنث، إال إذ من فجعله خبيصاًولو حلف ال يأكل هذا الس

فأكلها ال يحنث، وفي  11فجعله عصيدةً 10]إذا حلف ال يأكله[وكذا على هذا التمر  ،فال يحنث

                                                           
 . 5/578. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 4/209، المحيط، مازهينظر: ابن  -1
 ما بين معكوفين ليس في " أ ". -2
  ومع. يؤكلفي " أ " في " أ " ليست   -3
،  كأبيها وأخيها، وكذلك زوج البنت، وزوج األخت، والجمع أختان، المرأةالختن: هو كل من كان من قبل  -4

 .1/218. المعجم الوسيط، 24/480ختنه. ينظر: الزبيدي، تاج العروس،  وأنثى
 ما بين معكوفين ليس في " أ ". -5
 في " أ " يروى. -6
ابن عابدين،  . ابن عابدين، حاشية 4/209، المحيط، مازه. ابن 3/315ينظر: الشيباني، األصل،  -7
5/578.  
، الجوهريزعفرتُ الثوب: صبغْتُه به. ينظر:  الزعفران: هو صبغ معروف، وهو نوع من الطيب، يقال: -8

 . مادة (زعفر).11/428. الزبيدي، تاج العروس، 2/670 الصحاح،
 .5/579ينظر: ابن عابدين ، حاشية ابن عابدين،  -9

 ما بين معكوفين ليس في " أ ". -10
11- لسان ابن منظور، . 8/380نظر: الزبيدي، تاج العروس، يبالسمن ويطبخ.  تُلَالعصيدة: هو دقيق ي

  . مادة (عصد).3/291العرب، 
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 3سخلة فأكل من لحمِ ا يشتريه فالن، وال يأكل لحم2كر ال يحنث بمص مائهالس 1أكل هذا
ال يعدها إذا علم  في بيته قليلةٌ 5وهي ،فالن ال يحنث، وعلى أن ليس في بيته مرقة 4اشتراها

قبل اليمين ال  رف منه شيءوقد غُ ،ال يحنث، وال يأكل من هذا القدر فاسدةٌ أو كثيرةٌ ،بها
  المحلوف على طعامها ما طبخه غيرها. 6يحنث بأكله، كما لو سخنت

لو أوقد غيرها  :بوضع القدر ال بإيقاد النار، وقيل *اسم الطبخ يقع :قيل وفي التجريد:     
  7فوضعت هي القدر ال يحنث اهـ.

ى صبي سماإليقاد كذلك، ومثله ي 8ومجرد ،اا قطعوفي عرفنا ليس واضع القدر طابخً     
  وإن لم يوقد.  ،باخ هو المركب بوضع التوابلمعينه، والطّ 9باخ: يعنيالطّ

     نتقى عن محمد: حلفَوفي الم على ما ال يال يأكله ؤكل أن، ؤكل فأكله فاشترى به ما ي
ما يؤكل فأكله ال يحنث، فعقد اليمين في األول  10حنث، ولو حلف على ما يؤكل فاشترى به

  . 11على بدله
  

                                                           
 ليست في " أ ". -1
في  رأي .  للحنابلة4/352. ابن نجيم، البحر الرائق، 199، 4/133ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  -2

ال يظهر فيه طعمه وال لونه،  ،ا فيه سمنفأكل خبيص ،ا" من حلف ال يأكل سمنًهذه المسألة: قال ابن قدامة: 
ال يحنث وهو الصحيح"  ينظر: ابن قدامة، المغني،  :، وقال غير الخرقي من أصحابناقال الخرقي: يحنث

11/320 .  
، الجوهريوجمعها سخال. ينظر:  ا كان أو أنثى،سواء كان من الضأن والمعز، ذكر ،أوالد الغنم :سخلال -3

. مادة 11/332. ابن منظور، لسان العرب، 1/269. الفيومي، المصباح المنير، 5/1728الصحاح، 
 (سخل).

  في " أ " اشتري به. -4
 ليست في " أ ". -5
  في " أ " حنث. -6

  /  ب  من " ب ". 129* نهاية ق 
 . 4/350ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق،  -7
 " بمجرد. في " أ -8
 ليست في " أ ". - 9

  ليست في " أ ". - 10
  .4/291، المحيط، مازه. ابن 178ينظر: السمرقندي، عيون المسائل، ص  -11
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ا ال يحنث، وكذا مم *هلكفأكل منه بعد خروجه عن م ا يملكه فالنال يأكل مم 1حلف     
اشتراه إذا باعه فأكله، وكذا من ميراثه إذا أخرجه الوارث عن ملكه ويحنث قبله، بخالف ما 

يحنث به عند زرع فالن ؛ارع، ومن اشترى منهالز ألن الشّ الزرع ال ينسخها لو راء، أم
اشترى شخص ذلك الزرع فبذره وأكل منه ال يحنث، ومثله من طعام يصنعه فصنعه  فالن

فاكتسب ومات فورث عنه فأكله حنث، ولو انتقل  فالنٍ فأكل يحنث، وكذا من كسبِوباعه 
بشراء أو هبة أو وصية ونحوها لم يحنث، وال يشتري ثوبا مس2فمسه فباعه منه حنث. ه فالن  
     ا فاشترى بدرهم غَحلف ال يأكل حرام؛فأكله ال يحنث ،طعاماً بٍص الثمن  لما عرف أن

ا غصبه حنث، ولو اشترى بذلك رهم، أما لو أكل خبزعليه إثم الد في الذمة فيصير ما يثبتإنّ
ا ال يحنث: يعني إذا أكل اللحم. ولو أكل لحم كلبٍالخبز لحم ال يحنث عند أسد بن  أو قرد

  : به نأخذ. وقال الحسن: كله حرام. 4، وقال نصر3عمرو
ا وهو حسن، ولو ا مطلقًيكون حرام 5العلماء ال قال الفقيه أبو الليث: ما كان فيه اختالف     

  .6اضطر ألكل الحرام أو الميتة اختلفوا، والمختار يحنث، وعن محمد روايتان
     ا فطحنه إن أعطى مثله قبل أن يأكله لم يحنث، وإن أكله قبل ذلك ولو كان المغصوب بر
ا إذا فعال شيًئ 8معتوه والمكرهما لم يؤد الضمان. وفي األجناس ال الحرمة ثابتةٌ ألن ؛7حنث

                                                           
  ليست في " أ " و " ب ". -1

 /  ب  من " أ ". 264* نهاية ق 
 . 4/291، المحيط، مازه. ابن 136-4/135، الصنائع بدائعينظر: الكاساني،  -2
  بن عمر. أسدفي " أ ".  -3

صحاب اإلمام أبي حنيفة، وهو أول من أهو القاضي أبو المنذر أسد بن عمرو بن عامر القشيري البجلي، من 
هـ. 188 سنة توفياإلمام أحمد بن حنبل،  :وروى عنه ،وتفقه عليه ،تب أبي حنيفة، سمع أبا حنيفةتب كُكَ
  .1/298 . الزركلي، األعالم،1/141نظر: القرشي، الجواهر المضية، ي
  لعله نصير بن يحيى، لم يذكر ابن الهمام نصر إال في هذا الموضع، وتكرر ذكر نصير.  -4
  في " أ " وال . - 5
 .121-4/120. الكاساني، بدائع الصنائع، 178ينظر: السمرقندي، عيون المسائل، ص -6
  في " أ " يحنث. -7
  في " أ " أو المكره. -8
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فهو ليس بحالل لهما. ولو أكل من الكرم الذي دفعه معاملة ال يحنث، أما عندهما فال  حراماً
  .1ه عقد فاسد، فإنما أكل ملك نفسهألنّ ،يشكل، وعنده كذلك

  بزها]كل خُقضمها أو َأفَ من هذه الحنطة [ من حلف ال يأكُل
من هذه الْحنْطَة لَم يحنَثْ حتَّى يقْضمها، ولَو َأكََل من خُبزِها لَم يحنَثْ (ومن حلَفَ لَا يْأكُُل [

نِلَأبِي حفًا. ورع نْهم ومفْهم ا) ِلَأنَّهضثَ َأينا حزِهخُب نَأكََل م قَالَا: إنيفَةَ. ونَأبِي ح نْدع يفَةَ َأن
يقَةً مقح لَى لَهع فارتَعازِ الْمجلَى الْمةٌ عيقَاض يها ومتُْؤكَُل قَضتُغْلَى وا تُقْلَى ولَةً فَِإنَّهمتَعس

ما هو الَْأصُل عنْده. ولَو قَضمها حنثَ عنْدهما هو الصحيح ِلعمومِ الْمجازِ، كَما إذَا حلَفَ لَا 
همقَد عضا يضثَ َأينزِ حي الْخُبف ِلهةُ بِقَوالِْإشَار هِإلَيارِ فُلَانٍ. وي دف[.  

ى يقضمها غير لم يحنث حتّ يعني وال نية له) من هذه الحنطة ومن حلف ال يأكُل :(قوله     
أو دقيقها أو سويقها، وهو قول [لم يحنث، وكذا لو أكل من خبزها  ، ولو قضمها نيئةًنيئة

  .2الشافعي
ا، وألبي منه عرفً مفهوم 5]خبزها األكل من ألن ؛حنث 4ا: إن أكل من خبزها أيض3وقاال      

 ،: أي في معناه الحقيقيالحنطة حقيقةً 7: يعني يستعمل لفظ أكلمستعملةً له حقيقةً أن 6حنيفة
الحنطة فإنّ وهو أن يأكل عينوهي التي  ،الناس يغلون الحنطة ويأكلونها ه معنى ثابت، فإن

قلى: أي توضع جافةً، وتُرف بالدنا بليلةًتسمى في ع ّدرفي الق، ا، وليس المراد ثم تؤكل قضم
بأطراف األسنان بل أن يأكل عينها بأطراف األسنان أو  وهو األكُل ،حقيقة القضم بخصوصها

 ،لى عند أبي حنيفة من المجاز المتعارفوَأ 8بسطوحها، فإذا ثبت للفظ حقيقة مستعملة فهي

                                                           
  .3/465الفائق، ينظر: ابن نجيم، النهر  -1
 .329، صالطالبين. النووي، منهاج 6/215ينظر: الشربيني، مغني المحتاج، -2
 .  3/130. الكاساني، بدائع الصنائع، 8/322يوسف ومحمد. ينظر: السرخسي، المبسوط،  أبوأي  -3
  .)حنث(بعد كلمة  متأخرة (أيضا)" أ " جاءت كلمة  في -4
 ما بين معكوفين ليس في " ب ". -5
  . 3/131. الكاساني، بدائع الصنائع، 8/322نظر: السرخسي، المبسوط، ي -6

من حلف ال يأكل الحنطة يحنث بأكل  إن :للمالكية والحنابلة رأي في هذه المسألة: فالمالكية والحنابلة قالوا
، التاج المواق. 1/599، المدونةعينها صحيحة، أو بأكل دقيقها، أو سويقها، أو خبزها, ينظر: مالك، 

  . 6/250. البهوتي، كشاف القناع، 11/312. ابن قدامة، المغني، 4/456واإلكليل، 
 في " أ " الكل. -7
 في " أ "  تستعمل فهو. -8
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وهو أن هذه البقرة أو الشاة  *وصار كما إذا حلف ال يأكل من ،خبزها الحنطة أكُل 1راد بأكلي
النعقاد اليمين  ،2أو من هذه البيضة فأكل من فرخها ال يحنث ،فأكل لبنها أو سمنها أو زبدها

  .صل ويريان المجاز المتعارف أولىا وهما يعكسان هذا األعلى عينها إذا كان مأكولً
      ورجح قولهما بأن العرف.فإذا لم يكن له نية انصرف إليه، بخالف  المتكلم إنما يريد

 أن على الحقيقة. والذي يغلب 3أشهر ليرجح فإنه ليس للفظ مجاز ،مسألة البقرة والبيضة
لفظ أكلت  5الحنطة ال الستعمال خبزِ أكِل فعِل وهو نفس ،4التعارف واألكثرية لوجود المعنى

كما يراد  ،راد به أكل عينهاي حنطة يحتمل أن أو ال آكل حنطة فيه بل لفظ أكلت ،اليوم الحنطة
لترجح الحقيقة عند مساواة المجاز، ال يقال:  ؛أبي حنيفة قوُل فيترجح ،ما يخبز من دقيقها

  اللفظ الذي يدل به عليه. أكثريةَ المعنى توجب أكثريةُ
 :ألنه يقال ؛لفظ واحد يدل به، وليس هنا كذلك 6إال إذا لم يكن إال ،ا نقول: ال يلزم ذلكألنّ     
منها إال لفظ  الخبزِ في أكِل ، بل اآلن ال يتعارف7ُ]ويقال أكلت الحنطة[خبز الحنطة،  أكلتُ
أو القضم فال  ،يحنث به ال بالقضموهو أكلت الخبز، اللهم إال أن ينوي أكل الخبز ف ،آخر

  وفتحها في المستقبل.  ،م بكسر العين في الماضيم يقضضا، وقَيحنث بأكل الخبز اتفاقً
 ،ه ال يحنث عندهما إذا قضمهاأنَّ 8عن رواية األصل اهو الصحيح احتراز :وقوله     

  وصححها في الذخيرة.
  .10ه يحنثوقاضي خان رواية الجامع أنّ 9ورجح شمس األئمة    

  

                                                           
  في " أ " بأكلت. -1

 /  أ  من " أ ". 265* نهاية ق 
  .4/131ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  -2
  .فترجحهفي " أ "  - 3
 غلب أن المتعارف واألكثر وجود المعنى.في " أ " والذي ي  -4
 في " أ " ال استعمال. -5
 ليست في " أ ". - 6
 مابين معكوفين ليس في " أ ". - 7
 . 3/395ينظر: الشيباني،  -8
 . 8/322ينظر: السرخسي، المبسوط،  - 9

  .2/60فتاوى قاضي خان، ينظر:  - 10
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بالقضم،  ه يحنثُأنَّ ا فإنه يفيدأيض 2]في الخبز[1حنث :قال المصنف: وإليه اإلشارة بقوله     
4بل يكون من عموم المجاز ،3اوال يلزم استعمال اللفظ حقيقة ومجازقدمه  ، كمن حلف ال يضع

حنث عند  *ولو أكل من سويقها ا في الدخول.لجعله مجاز ،افي دار فالن يحنث بالدخول زحفً
  . 6ويقفيحتاج أبو يوسف إلى الفرق بين الخبز والس ،ا ألبي يوسفخالفً 5محمد
ومحمد  ،7]ويقراد بها الخبز دون الساألكل يكرت مقرونة بإذا ذُ الحنطةَ أن والفرقُ[     

اعتبر عموم المجاز، وهذا الخالف إذا حلف على حنطة أما لو حلف ال يأكل حنطةً ،معينة 
  . وال يخفى أنه تحكم. 8جوابه كجوابهما ذكره شيخ اإلسالم ينبغي أن يكون

عينها  وهو أن ،نكرةالمذكور المتفق على إيراده في جميع الكتب يعم المعينة والم والدليُل     
  .مأكوٌل

حلف ال يأكُل [ من هذا من فأكل من خبزه] الدقيق  
] لَوفَ إلَى (ورْأكُوٍل فَانْصم رغَي نَهيع ثَ) ِلَأننح زِهخُب نفََأكََل م يققذَا الده نْأكُُل ملَفَ لَا يح

  .]ما يتَّخَذُ منْه (ولَو استَفَّه كَما هو لَا يحنَثُ) هو الصحيح ِلتَعينِ الْمجازِ مرادا
 ،مأكوٍل عينه غير ألن ؛لف ال يأكل من هذا الدقيق فأكل من خبزه حنثولو ح: (قوله     

  .فيحنث بعصيدته فانصرف اليمين إلى ما يتخذ منه)
  

                                                           
 . )في الخبز(في " أ " يحنث، وهي متأخرة على جملة  - 1
  ما بين معكوفين ليس في " ب" . - 2
  في "ب " ومجازاً. -3
الشوكاني، محمد بن علي، إرشاد . ينظر: الجمع بين معنيين أحدهما حقيقة وآخر مجاز عموم المجاز أي: -4

الشيخ خليل  قدم له، الشيخ أحمد عزو عناية، ، المحقق،1/80، الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول
  م.1999 -هـ 1419الطبعة األولى ، دار الكتاب العربي ،وآخرينالميس، 

 /  أ   من " ب ".130* نهاية ق 

  .3/397ينظر: الشيباني، األصل،  -5
 ينظر: المرجع نفسه. - 6
  ما بين معكوفين ليس في " ب ". - 7
 سنة توفيالهداية، المصاحب  المرغينانيمام هر به جماعة من العلماء منهم اإللقب اشت هو :شيخ اإلسالم - 8

ينظر:  .هـ535هـ، واإلمام علي اإلسبيجابي المتوفي سنة 483، واإلمام خواهر زاده المتوفي سنة هـ593
  .273، 1/107حاشية ابن عابدين، ابن عابدين، 
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؛ 3)ال يحنث 2عينه[1فلو استفَ(يحنث،  أن ا أخافُلو اتخذ منه خبيص :وفي النوازل     
ال  4]وإذا نواه ،هينوي ا أنفال يحنث بغيره إلّ ،ا في العرفمنه مراد وهو ما يتخذُ ،لتعين المجاز

كالمه.  ه حقيقةُألنَّ ؛يحنث :عن قول من قال اهو الصحيح احتراز :، وقوله*يحنث بأكل الخبز
كمن قال  ،سقط اعتبار الحقيقة المجازِ ا تعين إرادةُولم ،5نعم ولكن حقيقة مهجورة :قلنا

النصراف يمينه إلى العقد فلم يتناول  ؛ال يحنث ،فزنى بها فعبدي حر كإن نكحتُ :ألجنبية
  الوطء إال أن ينويه.

حلف ال يأكل الخبز] [من  
طَة (ولَو حلَفَ لَا يْأكُُل خُبزا فَيمينُه علَى ما يعتَاد َأهُل الْمصرِ َأكْلَه خُبزا) وذَِلك خُبز الْحنْ[

 وه يرِ ِلَأنَّهالشَّعى ومسلَا ي ِلَأنَّه (ُنَثحلَا ي زِ الْقَطَاِئفخُب نَأكََل م لَوو) ِانلْدي غَاِلبِ الْبف تَادعالْم
ي لَم اقرزِ بِالْعالُْأر زَأكََل خُب كَذَا لَوو) هُل كَلَامتَمحم ِلَأنَّه اهطْلَقًا إلَّا إذَا نَوا مزخُبنَثْ)ِلَأنَّهح  رغَي

  .]معتَاد عنْدهم حتَّى لَو كَان بِطَبرِستَان َأو في بلْدة طَعامهم ذَِلك يحنَثُ

 وذلك خبز ،اصره خبزفيمينه على ما يعتاده أهل م ،اولو حلف ال يأكل خبز :(قوله     
عير ال ولو كان أهل بلده ال يعتادون أكل الشَّ ،في غالب البلدان) ه المعتادألنَّ ،عيرالحنطة والشَّ

. 6رة كالحجاز واليمن حنث بأكله وال يحنث بأكل القطائفالذّ ولو اعتادوا خبز ،يحنث به

                                                           
1- سفً سف الدواء1/434الدواء. ينظر: المعجم الوسيط،  سففتُ :يقال ،ا غير معجونا تناوله يابس.  
  " منه.في " أ  -2
. ابن 4/280، المحيط، مازهابن  . 3/63. الموصلي، االختيار، 4/313الكاساني، بدائع الصنائع،  ينظر: -3

. للعلماء في هذه المسألة أقوال: فالمالكية والحنابلة، قالوا: من حلف ال يأكل هذا 4/349نجيم، البحر الرائق، 
. ابن 4/456، التاج واإلكليل، المواق. 1/599، المدونة: مالك، فاستفه أو أكل من خبزه يحنث. ينظر ،الدقيق
 حيثمختلف  قول. أما الشافعية فلهم 3/416. البهوتي، شرح منتهى اإلرادات، 11/312، المغني،قدامة
الكبير، الحاوي من حلف ال يأكل الدقيق ال يحنث بأكل خبزه، و يحنث لو استفه. ينظر: الماوردي، إن  :قالوا
15/422. 

  ما بين معكوفين ليس في " ب ". -4
 / ب  من " أ ". 265* نهاية ق

  .761البقاء، الكليات، ص أبوكناية كالمجاز غير غالب االستعمال. ينظر: هي  :الحقيقة المهجورة -5
هو رقائق من عجين البر مقوسة كاألهلة صغيرة، تحشى بالبندق، وأشباهه، وتقلى في السمن أو  :القطائف -6

. ابن منظور: لسان 2/747الزيت وتحلى بالسكر، ويكثر صنعها في شهر رمضان . ينظر، المعجم الوسيط، 
 . مادة (قطف).9/286العرب، 
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خبز وزيادة، فاالختصاص باسم للزيادة ال للنقص، وال  هألنَّ ؛ماجوينبغي أن يحنث بأكل الك
  .1امطلقً[ اه ال يسمى خبزألنَّ ؛يحنث بالثريد

ى ه ال يسمألنَّ؛ من هذا الخبز فأكله بعدما تفتت ال يحنث وفي الخالصة: حلف ال يأكُل     
وعن أبي حنيفة في حيلة 4، وال يحنث لو دقه فشربه3، وال يحنث بالعصيد والططماج2]اخبز .

ا، وال يحنث في خبز األرز إال الخبز هالكً ويطبخ حتى يصير ،أكله أن يدقه فيلقيه في عصيدة
والنسبة إليها طبري وهو اسم  ،6كما في طبرستان ،في بلدة يعتادونه 5أن يكون هذا الحالفُ

  .8وأعمالها 7آمل
  

      
   

                                                           
.  ابن نجيم، البحر الرائق، 3/63، ختياراال.  الموصلي، 4/123ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  -1
4/349 .  

 ، مواهب الجليل،الحطابنظر: يالخبز اسم لكل ما يخبز.  :للعلماء في هذه المسألة أقوال: فالمالكية قالوا
نه إ قالوا:الشافعية أما . 2/140. الدسوقي، حاشية الدسوقي، 2/140، الشرح الكبير، الدردير. 4/440

. النووي، روضة 6/216ولم يفرق بين جنس وآخر. ينظر: الشربيني، مغني المحتاج،  ،خبز كان بأييحنث 
ا فأكل خبز األرز، أو الذرة في من حلف ال يأكل خبز أنالحنابلة فقد قال ابن قدامة: "  أما. 11/38الطالبين

  .  4/398الكافي، ابن قدامة، . 11/323 نظر: المغني،يفيه حنث".  أكلهمكان ال يعتاد 
 ما بين معكوفين ليس في " أ ". -2
الططماج: هي أكلة شعبية لمنطة بالد الشام، يمد فيها العجين ويقطع ويطبخ في الماء حتى يستوي، ثم  - 3

عام، عكس السير، 500يوضع عليه اللبن والنعنع والثوم والسمن واللحم المقلي. ينظر: أكالت بالد الشام منذ
  http://www.aksalser.com/?pageدوت كوم، الرابط 

 . 6/217. الشربيني، مغني المحتاج، 4/350ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق،  -4
 في " أ " الحلف. -5
على بحر قزوين. ينظر: الحموي،  إيرانطبرستان هي البالد المعروفة بمازندران، وتقع اليوم شمال  -6

  https://ar.wipedia.org/wiki/%Dkiكيبيديا، الموسوعة الحرة، الرابط يو .4/14معجم البلدان، 

  .1/57الميم والالم: هي اسم أكبر مدينة بطبرستان. ينظر: الحموي، معجم البلدان،  آمل بضم -7
  في " أ " وبأعمالها. -8

http://www.aksalser.com/?page
https://ar.wipedia.org/wiki/%Dki
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؛ستانبرِإنما هي تَ :ببغداد يقول 1معاني: سمعت القاضي أبا بكر األنصاريقال الس أهلها  ألن
فَ كانوا يحاربون بالفاسعر2طبرستان :فقيل ب.  

، والمراد بالفاس 5]بيده اليمنى[أخذه الفاس  :معناه بالفارسية 4]: طبرستان3بيتَالقُوقال [     
  .6وهو معرب تبر، وهذا ال ينافي ما قال السمعاني بقليل تأمل ،الطبر
ا اعتاد أكل خبز الشعير لو أن بدوي : وقد سئلتُ-7غفر اهللا تعالى له -قال العبد الضعيف     

ا واستمر هو ال يأكل إال الشعير فحلف ال يأكل خبز ،فيها أكل خبز الحنطة المعتاد فدخل بلدةً
فقلت: ينعقد على عألنَّ ؛فيحنث بالشعير رف نفسه8]إذا كان[ا اس إلّرف النّه لم ينعقد على ع 

فيمن لم يوافقهم بل هو  الحالف يتعاطاه فهو منهم فيه فيصرف كالمه إليه لذلك، وهذا منتف
9لهم مجانب.  

   

                                                           
 :أحد الفقهاء الكبار درس على ،القاضي أبو بكر األنصاري الدامغاني ،أحمد بن محمد بن منصورهو  -1

د ابن األكفاني وغيره، وكان القاضي أبو محم :الكرخي، وأبي سعيد البردعي، روى عنه يوعل الطحاوي،
العلم والدين فيا إمام، وولى القضاء. ينظر: القرشي، الجواهر المضية،  ،الورع والزهادة فيا إليه مشار

، 148. الغزي، تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري، الطبقات السنية في تراجم الحنفية، ص121-122
 بدون طبعة، أو تاريخ.

  .5/573. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 6/177العيني، البناية، ينظر:  -2
هو عبد اهللا بن مسلم  من تحت بين التاء والياء، مثناه: بضم القاف وفتح التاء، وقد يزيدون فيه ياء يالقُتَب -3

بن يحيى، حرملة  قتيبه، سمع: ابن ـه213 الدينَوري، أبو محمد: من أئمة األدب، ولد ببغداد سنة قتيبهبن 
. ينظر: النووي، محيي الدين هـ 276 من كتبه: تأويل مختلف الحديث، وكتاب المعاني، توفي ببغداد سنة

 ،األعالم لبنان. الزركلي، –، دار الكتب العلمية، بيروت2/280يحيى بن شرف ، تهذيب األسماء واللغات، 
4/137. 
 ما بين معكوفين ليس في " أ ". - 4
 في "ب " قلت. - 5
  .5/573. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 6/177ينظر: العيني، البناية،  -6
 المسلمين. وألفاهفي " أ " اعزه اهللا  - 7
 في " ب " ألن.ما بين معكوفين  -8
  .5/573ينظر: ابن عابدين، حاشية ابن عابدين،  -9
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واء]حلف ال يأكل الشِّ [ من  
حم (ولَو حلَفَ لَا يْأكُُل الشِّواء فَهو علَى اللَّحمِ دون الْباذنْجانِ والْجزرِ) ِلَأنَّه يراد بِه اللَّ[

 رِهغَي بِيضٍ َأو نى مشْوا يم نْوِيي إلَّا َأن الِْإطْلَاق نْدع شْوِيالْميقَةقكَانِ الْحِلم[.  
 ولو حلف ال يأكل شواء فهو على اللحم فقط دون الباذنجان والجزر) :(قوله      

ا يشوى من مم ،ذلك نوي غيري ا أنإلّ ،راد به في العرف ذلك عند اإلطالقه يألنَّ ؛1المشويين
 في ذلك قوُل :وقولنا ،بيض أو غير ذلك كالفول األخضر الذي يسمى في عرفنا شوي العرب

  2أحمد.
بيخ]الطّ حلف ال يأكُل [ من  

]،فرا ِللْعاربتاع انسحتذَا اسهو (ِماللَّح نخُ مطْبا يلَى مع وْأكُُل الطَّبِيخَ فَهلَفَ لَا يح ِإنو) 
وهو اللَّحم الْمطْبوخُ بِالْماء إلَّا إذَا وهذَا ِلَأن التَّعميم متَعذِّر فَيصرفُ إلَى خَاص هو متَعارفٌ 

نَّه نَوى غَير ذَِلك ِلَأن فيه تَشْديدا، وِإن َأكََل من مرقه يحنَثْ ِلما فيه من َأجزاء اللَّحمِ وِلَأ
  .]يسمى طَبِيخًا

ما  يعني بالماء حتى إن طبخ من اللحم)فهو على ما ي،بيخ ولو حلف ال يأكل الطّ: (قوله      
 التعميم ألن ؛رفبالع *، وهذا استحسان3ا فال يحنث بهقلية من اللحم ال يسمى طبيخً يتخذُ

 :ا يطبخ، وكذا الفول الذي يسمى في عرفنا الفول الحار، وال يقال آلكلهالدواء مم ألن ؛متعذر
وهو  ،وهو اللحم المطبوخ بمرق ،ا فينصرف إلى خاص هو أخص الخصوصآكل طبيخً

ال يحنث  به، وهذا يقتضي أن ا يطبخ فيحنثُنوي غيره من الباذنجان ممي ا أن، إلّمتعارفٌ

                                                           
 في " أ " المشوي. -1
 .4/250. ابن نجيم، البحر الرائق، 5/241لبناية، . العيني، ا4/127ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  -2

زكريا بن السنيكي، . 11/89، الطالبينالنووي، روضة  للشافعية نفس قول الحنفية في هذه المسألة، ينظر:
دار الكتب ، محمد محمد تامر ، تحقيق،4/276، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، محمد األنصاري
ابن قدامة، المغني، ينظر: قول الحنابلة،  م.2000 – ـه 1422 األولى، لبنان، الطبعة  –العلمية، بيروت

  . 4/396. ابن قدامة، الكافي، 11/322
. 4/250. ابن نجيم، البحر الرائق، 5/241. العيني، البناية، 4/127ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  -3

  .4/276المطالب، . السنيكي، أسنى 11/89،الطالبينالنووي، روضة 
 /  أ  من " أ ".266* نهاية ق 
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ا، فإنه يسمى طبيخً 1كدوبخ بِباألرز المطبوخ بال لحم. وفي الخالصة: يحنث باألرز إذا طُ
  بخالف ما لو طبخ بزيت أو سمن.

اللحم بالماء طبيخ، وإنما  ا، وال شك أنحم أيضبيخ يقع على الشّقال ابن سماعة: الطّ     
  .2اللحم حنث به، ولو أكل من مرق ه ال يختصه هو المتعارف الظاهر أنّالكالم في أنّ

     ا فأكل قال المصنف: لما فيه من أجزاء اللحم، وهذا يقتضي أن من حلف ال يأكل لحم
 ؛ا من قولهمناه من المنقول خالفه. والوجه ما ذكره ثانيالمرق الذي طبخ فيه اللحم حنث، وقد

  .4رفا في العيسمى لحم 3ه الرف، بخالف مرق اللحم فإنّا: يعني في العه يسمى طبيخًوألنّ
ال يأكُل حلفَ [ من ءوس]الر  

ويباع في الْمصرِ) ويقَاُل  (ومن حلَفَ لَا يْأكُُل الرءوس فَيمينُه علَى ما يكْبس في التَّنَانيرِ[
رءوسِ الْبقَرِ والْغَنَمِ) عنْد َأبِي  يكْنَس (وفي الْجامعِ الصغيرِ: لَو حلَفَ لَا يْأكُُل رْأسا فَهو علَى

الْغَنَمِ خَاصةً، وهذَا  ، وقَاَل َأبو يوسفَ ومحمد رحمهما اللَّه علَى-رحمه اللَّه  -حنيفَةَ 
اخْتلَافُ عصرٍ وزمانٍ كَان الْعرفُ في زمنه فيهِما وفي زمنهِما في الْغَنَمِ خَاصةً وفي زماننَا 

  .]يفْتَى علَى حسبِ الْعادة كَما هو الْمذْكُور في الْمخْتَصرِ

في تلك البلدة  )5نانيرفي التّ كبسءوس فيمينه على ما يومن حلف ال يأكل الر :(قوله     
  .6ويباع فيها من رءوس اإلبل والبقر والغنم

  

                                                           
  مادة ( ودك). .382/ 27الودك: هو الدسم من اللحم، ودهنه الذي يستخرج منه. ينظر: الزبيدي، تاج العروس،  - 1
 .3/130. الشلبي، حاشية الشلبي، 4/350. ابن نجيم، البحر الرائق، 5/575ينظر: الحصكفي، الدر المختار،  -2
 في " أ ".ليست  -3
  .ةينظر: المراجع السابق -4
. مادة 357، القاموس المحيط، صالفيروزآبادي. 2/602ي، الصحاح، جوهر. ينظر: الالتَنُّور: الذي يخبز فيه -5

 (تنر).
. ابن نجيم، البحر 5/242.  العيني، البناية، 3/63، االختيار. الموصلي، 4/126نظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ي -6

يحنث برأس كل حيوان حتى الحوت والطير. ينظر:  قالوا: إنه . للعلماء في هذه المسألة أقوال: فالمالكية4/251الرائق، 
 ،ايمينه على ما يباع منفرد أن :. والشافعية قالوا4/452، التاج واإلكليل، المواق. 109ابن جزي، القوانين الفقهية، ص

الحنابلة  أما. 3/104.  الشيرازي، المهذب، 15/378الكبير، الحاوي ، وال يحنث برؤوس الطير. ينظر: الماوردي
ا، حتى رأس الطير، واختلفوا في رأس السمك والجراد. نه يحنث بأكل رأس كل حيوان جرت العادة بأكله منفردأ :فقالوا

  . 4/397 . ابن قدامة،  الكافي،11/259. ابن قدامة، الشرح الكبير، 11/323ينظر: ابن قدامة، المغني، 
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رءوس البقر والغنم عند أبي ا فهو على : لو حلف ال يأكل رأس1وفي الجامع الصغير(
، وهذا اختالف وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما اهللا: على الغنم خاصةً ،-رحمه اهللا -حنيفة
ثم صار في البقر والغنم، فرجع أبو حنيفة عن انعقاده في  ،رف في زمنه فيها، فكان الع)عصر

بما هو المعتاد  فتيي فوجب على المفتي أن ،وفي زمانهما في الغنم خاصة ،حق رءوس اإلبل
أن  3وأورد -رحمه اهللا -2دوريكما هو في مختصر الق∗ لحالفا في كل مصر وقع فيه حلفُ

كذلك في اللحم  ،كما هي في الرءوس مقتصرة على رءوس الغنم أو البقر معها ،العادة
مقتصرة على لحم ما يحل، إذ لم تجر العادة ببيع لحم اآلدمي والخنزير وأكله، مع أن اليمين 

ا.انعقدت باعتبارهما فحنث بأكل لحمهما إذا حلف ال يأكل لحم  
يعني اللغوية،  ،بالحقيقة العمُل يجب 4ه فيهافي جنس هذه المسائل أنَّ األصَل جيب بأنُأ     

حم يمكن فيه أكل كّلحينئذ، واللّ عارفُلم يكن وجب اعتبار التّ 5فإن فانعقد  ،اما يسمى لحم
إلى  مع اللحم فيصيرالعظم  إذ هي مجموع ؛باعتباره، بخالف الرءوس ال يمكن أكل حقيقتها

 لم ينعقد يمين **ومع ذلك ،ءوس على العمومفي الر راء فإنه يمكنبالشِّ ضقونُ ،المتعارف
   راء على العموم فيها.الشّ

الجواب عما  اآلدمي، وبهذا خرججيب بالمنع بل من الرءوس ما ال يمكن بيعه كرأس ُأ     
ا وهو دابة حقيقة فأمكن ه ال يحنث إذا ركب كافرأورد على مسألة الحلف ال يركب دابة أنَّ

إذ من  ،بحقيقة عمومه منتف العمِل إمكان ومع ذلك لم يجر على عمومه، فإن ،العمل بالحقيقة
 إلى المتعارف، وهذا يهدم ما تقدمركوبه فيصير  وال يمكن ،منها وما هو أصغر ،الدواب النمل

من إنّ[المتكلم  أن6]ما يتكلم بالعرف الذي به التخاطب فوجب عند عدم نيته أن يالمراد  حكم بأن
وليس  ،وغيره في لحم الخنزير واآلدمي عدم الحنث ،رف، وتقدم تصحيح العتابيما عليه الع

                                                           
هـ، اشتمل 189 سنة توفيالجامع الصغير في الفروع، لإلمام محمد بن الحسن الشيباني، المهو كتاب  -1

ية في المسألة: الشيباني، ص أ.  ينظر ر1/563مسألة.  ينظر: حاجي خليفة، كشف الظنون، 1532على 
206. 

 / ب من "ب". 130نھایة ق  ∗
  .212القدوري، صمختصرينظر رأيه في المسألة:  -2
  في " أ " فأورد. - 3
 ليست في " ب ". - 4
  في " أ " إذا. -5

 / ب  من " أ ".266نهاية ق * * 
 ما بين معكوفين ليس في " أ ". - 6
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على هذا األصل، ولو كان هذا األصُل إال بناء المذكور 2لما 1ا إليهمنظور على  تجاسر أحد
  خالفه في الفروع. 

الفاكهة] ال يأكُل حلفَ [ من  
وِإن َأكََل  (ومن حلَفَ لَا يْأكُُل فَاكهةً فََأكََل عنَبا َأو رمانًا َأو رطَبا َأو قثَّاء َأو خيارا لَم يحنَثْ،[

. وقَاَل َأبو يوسفَ -رحمه اللَّه  -تُفَّاحا َأو بِطِّيخًا ومشْمشًا حنثَ،وهذَا عنْد َأبِي حنيفَةَ 
تَفَكَّها يِلم مةَ اسهالْفَاك ُل َأنالَْأصا) وضانِ َأيمالرطَبِ والرنَبِ وي الْعثَ فنح :دمحمَل  وقَب بِه

َأن دعب اءوس يهف ابِسالْيو طَبالرو ،تَادعلَى الْمةً عادزِي بِه متَنَعي َأي :هدعبامِ والطَّع  كُوني
فَّاحِ وَأخَواته التَّفَكُّه بِه معتَادا حتَّى لَا يحنَثَ بِيابِسِ الْبِطِّيخِ، وهذَا الْمعنَى موجود في التُّ

 بِهِما. وَأما فَيحنَثُ بِها وغَير موجود في الْقثَّاء والْخيارِ ِلَأنَّهما من الْبقُوِل بيعا وَأكْلًا فَلَا يحنَثُ
ودجوم نَى التَّفَكُّهعم قُولَانِ إنا يمفَه انمالرو طَبالرو نَبالْع  مالتَّنَعو هاكالْفَو زا َأعا فَِإنَّهيهف

يقُوُل: إن هذه الَْأشْياء مما يتَغَذَّى بِها  -رحمه اللَّه  -بِها يفُوقُ التَّنَعم بِغَيرِها، وَأبو حنيفَةَ 
نَى التَّفَكُّهعي ما فورقُص بجا فََأوى بِهاوتَديو  ابِسالْي ذَا كَانِلهو قَاءالْب ةاجي حاِل فمعتاسِلل

اتالَْأقْو نم ابِِل َأوالتَّو نا منْهم[.  

لم  ،5اأو خيار 4ا أو قثاءأو رطب 3اانًما أو رعنب فأكَل فاكهةً حلف ال يأكُل ومن :(قوله     
واإلجاص  فرجِلوالس بالخوخِ وكذا يحنثُ، حنث) اا أو مشمشًا أو بطيخًفاحيحنث، وإن أكل تُ

وهذا التفصيل عند أبي حنيفة.6ثرىوالكم ،  
  

   

                                                           
  في " أ " منظور به. -1
 في " أ " ال. - 2
  في " أ " ورماناً. -3
القرعيات، ثماره أسطوانية مستطيلة، طعمها : وهو نبات عشبي حولي زراعي من فصيلة قثاءهقثّاء مفرد  -4

  .2/490المصباح المنير،  أقرب إلى الخيار، ويقال له أيضا الفَقُّوس . ينظر: الفيومي،
  .1/264هو نوع من الخضر يشبه القثاء. ينظر: المعجم الوسيط،  :الخيار -5
6- ينظر: الرازي، كمثراه، وهي شجر مثمر من الفصيلة الوردية، والواحدة الفواكهةنوع من  :ثرىالكم .

  .2/797. المعجم الوسيط، 1/273مختار الصحاح، 
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     )1)اوقال أبو يوسف ومحمد: يحنث في العنب والرطب والرمان أيض.  
)واألصل المتفق عليه أن الفاكهة اسم لما يبه  3يتنعم ويتلذذ 2أي ،وبعده الطعامِ به قبَل تفكه

  .فاكهةٌ والمزاح ،الشتاء فاكهةُ النار :ولهذا يقال ،الغذاء األصلي 4من )زيادة على المعتاد
ا في به معتاد سواء بعد أن يكون التفكه ،في معنى التفكه :أي :)والرطب واليابس فيه(     

فكه به فإنها خصت التّ ،التفكه بإحدى الحالتين دون األخرى كالبطيخ ت العادةُالحالين، فإن خص
وهذا معنى(ا، في حال رطوبته دون حال يبسه لم يحنث بأكله يابس(: فكه بأن معنى التّ أي

ؤكل زيادةًي في التفاح والبطيخ والمشمش فيحنث بها اتفاقً على الغذاء موجود5ا وغير موجود 
 البقُل وضعكما ي ،على المائدةى يوضعان ا حتّا وأكلًألنهما من البقول بيع ؛في القثاء والخيار

فوجه  ،الخالف محلُّ 6وهي ،مانطب والروالر ا العنبا، وأمفال يحنث بهما اتفاقً ،ونحوه
معنى التّ قولهما أنفيها فكه موجود، الفواكه، والتنعم بها يفوق التنعم بغيرها من  بل هي أعز

ستغنى بها في الجملة ى يحتّ تغذى بها منفردةًا يبها، وأبو حنيفة يقول: هي مم الفواكه فيحنثُ
البدن، وال  عوارضِ مان في بعضِتداوى ببعضها كالروي ،في قيام البدن ومقرونة مع الخبز

يأنّ نكرها يتفكه لحاجة البقاء قَ أصالةً *ستعمُلا كانت قد تُبها، ولكن لمصفال  ،فكهمعنى التّ ر
  .اينويه فيحنث بالثالثة اتفاقً ا أنيحنث بأحدها إلّ

  

                                                           
  . 4/351. ابن نجيم، البحر الرائق، 5/244. العيني، البناية، 4/121ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع، -1

الفاكهة هي كل ثمرة تخرج من الشجرة  :الحنابلة قالواللعلماء في هذه المسألة تفصيل: فالمالكية والشافعية و
القثاء والخيار ليس بفاكهة عند الشافعية  أماحتى الفول األخضر،  ،وغير ذلك ،من العنب والرمان ،يتفكه بها

، مواهب الحطاب. 109الفقهية، ص القوانيننظر: ابن جزي، يوالحنابلة، وفي البطيخ وجهان عند الحنابلة. 
. 6/219. الشربيني، مغني المحتاج، 441-15/439الكبير، الحاوي . الماوردي، 4/455الجليل، 

.  القول الراجح: 4/401. ابن قدامة، الكافي، 11/315. ابن قدامة، المغني، 3/106الشيرازي، المهذب، 
  هو قول الجمهور.

  في " أ " انه. -2
  ليست في " أ ". -3
  في " أ " ومن. -4
  غير. ب " أوفي " أ "غير. وفي "  -5
  في " أ " فهي. -6

 /  أ  من " أ ".267* نهاية ق 
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  .)مر والزبيبومن األقوات وهو التّ ،مانالر وابل كحبِّمنها من التّ كان اليابس 1ولهذا(     
فأفتى على حسب  ،ها من الفواكهزمان، ففي زمانه ال يعدونُّ والمشايخ قالوا: هذا اختالفُ     
  .2ت منها فأفتيا بهوفي زمانهما عد، ذلك

رف، مبنى هذا الع هذا الجمع، فإن خالفُألبي حنيفة ي المذكور فإن قيل: االستدالُل     
ذلك  الفاكهة ما يتفكه به، وال شك أن :قال حيثُ مبناه اللغةُ في أن صريح المذكور واالستدالُل

 إليه أصالة، وهذا معنى اللغة، واستعماُل على المحتاجِ به زيادةً تنعمفكه بالشيء ما ي، والتّلغةٌ
العنب وأخويه ليس كذلك دائما فقصر إلخ أمكن كونِ بجوازِ الجواب في  اللغةَ وافقَ العرف

  ثم خالفها في زمانهما. ،زمنه
ا أن ال يمكن فيعتبر ا من أن المعتبر اللغة إلّآنفً 4ما ذكر 3على عدم فإن قيل: وفيه دليٌل     

يمنعا  لجواز أن ،الزمٍ ه غير، فالجواب أن5ّ]على عدم اعتبارهما ذلك هذا يدُل نفإ [العرف،
  تفكه به.ا بالنسبة إلى بعض الناس يؤثر في نقص كونه مما يكون االستقالل به أحيانً

حلفَ [من أتَال يدم[  
] وفَه طُبِغَ بِهاُص ءفَكُلُّ شَي مْأتَدلَفَ لَا يح لَوذَا (وهو ،امإد لْحالْمامٍ وبِِإد سلَي اءالشِّوو امإد

وايةٌ عنْد َأبِي حنيفَةَ وَأبِي يوسفَ. وقَاَل محمد: كُلُّ ما يْؤكَُل مع الْخُبزِ غَاِلبا فَهو إدام) وهو رِ
ةمادوالْم نم امالِْإد فَ ِلَأنوسَأبِي ي نع  قٌ لَهافوزِ مالْخُب عْؤكَُل ما يكُلُّ مافَقَةُ ووالْم يهو

ةٌ ِليكُون كَاللَّحمِ والْبِيضِ ونَحوِه. ولَهما َأن الِْإدام ما يْؤكَُل تَبعا، والتَّبعيةُ في اِلاخْتلَاط حقيقَ
انْفراد حكْما، وتَمام الْموافَقَة في اِلامتزاجِ َأيضا، والْخَلُّ وغَيره قَاِئما بِه، وفي َأن يْؤكََل علَى اِل

يكُون من الْماِئعات لَا يْؤكَُل وحده بْل يشْرب، والْملْح لَا يْؤكَُل بِانْفراده عادةً وِلَأنَّه يذُوب فَ
وما يضاهيه ِلَأنَّه يْؤكَُل وحده إلَّا َأن ينْوِيه ِلما فيه من التَّشْديد، والْعنَب  تَبعا، بِخلَاف اللَّحمِ

يححالص وامٍ ها بِِإدسالْبِطِّيخُ لَيو[.  
  

                                                           
  ليست في " ب " . -1
 .4/351ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق،  -2
 ليست في " أ ". -3
  في " أ " ذكرنا. -4
 ما بين معكوفين ليس في " أ ". -5
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كالخل والزيت والعسل به فهو إدام)  1اصطبغ شيء فكلُّ مدأتْال ي حلفَ ومن :(قوله     
ه يئول إلى الذوب في الفم ويحصل به صبغ الخبز، ألنَّ ؛من والمرق والملحوالزبد والسواللبن 

ا إلى واحد متعدي وهو صبغَ ،ا كان ثالثيهبغ، ولممن الص وهو افتعاٌل ،واصطبغ مبني للمفعول
اصطبغَ :ا فال يقاُلجاء االفتعال منه الزم 2إلى المفعول بنفسه ألنه ال يصُل ؛الخبز قام حتى ي

اصطبغ  ونحوه، فلذا يقال *فإنما يقام غيره من الجار والمجرور ،إذا بني الفعل له 3الفاعل مقام
وهو بحيث يؤكل  ،، وما لم يصبغ الخبز مما له جرم كجرم الخبز4به وال يقال اصطبغ الخبز

  .ام كاللحم والبيض والتمر والزبيبوحده ليس بإد
ا فهو الخبز غالب ع: ما يؤكل موقال محمدأبي حنيفة وأبي يوسف،  عند فصيُلالتّوهذا (     
والحاصل أن ما  :-رحمهم اهللا -7وأحمد 6ول الشافعيوق 5)، وهو رواية عن أبي يوسفإدام

كالبطيخ والعنب والتمر  يصبغ به كالخل وما ذكرنا إدام باإلجماع، وما يؤكل وحده غالباً
باإلجماع: أي باالتفاق على ما هو الصحيح في البطيخ والعنب  وأمثالها ليس إداماً ،والزبيب

  .8ا لما قيل إنهما على الخالف، وممن صحح االتفاق شمس األئمةكما ذكره المصنف، خالفً

                                                           
الصباغ  :ومنهم من يقول ،وهو ما يصبغ به ،ا كله بمعنىبكسر الصاد والصبغة والصباغ أيض :الصبغ -1

 بئر وبئار والصبغ: ما يصبغ به الخبز في األكل، ويختص بكل إدام مائع كالخل ونحوه، :مثل ،جمع صبغ
. مادة 1/506. المعجم الوسيط، 1/332ينظر: الفيومي، المصباح المنير،  .﴾وصبغٍ ِلآلكلين﴿وفي التنزيل 

 (صبغ)
  في " أ " به نفسه. -2
  عول.في " ب" المف -3

 /  أ  من " ب ".131* نهاية ق 
 في " أ " به. -4
. ابن 3/65. الموصلي، االختيار، 4/122. الكاساني، بدائع الصنائع، 3/384ينظر: الشيباني، األصل،  -5

  .4/353نجيم، البحر الرائق، 
 6/218. الشربيني، مغني المحتاج، 5/442الكبير، الحاوي ينظر: الماوردي،  -6
. للمالكية رأي في هذه المسألة 11/236. ابن قدامة، الشرح الكبير، 11/315قدامة، المغني، ينظر: ابن  -7

حنث كما لو أكل زيتاً أو خالً، وليس الملح منه،  ،أو شوياً ،من حلف ال يأكل أداماً فأكل لحماً إن :حيث قالوا
  .4/74رافي، الذخيرة، . الق109ويرجع ذلك كله إلى العادة. انظر: ابن جزي، القوانين الفقهية، ص

 .8/314ينظر: السرخسي، المبسوط،   -8
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 *، وكذا2قال محمد: التمر والجوز ليسا بإدام، وكذا العنب والبطيخ والبقل 1وفي المحيط     
؛ا البقول فليست بإدام باالتفاقسائر الفواكه، ولو كان في بلد يؤكالن تبعا للخبز يكون إداما، أم 

ا إال ما قد يقال في أهل الحجاز بالنسبة إلى أكلهم الكُألن آكلها ال يسمى مؤتدموعند 3اثر ،
ا روي وجه إدام لموفي التمر عنده وجهان: في  .الثمار إدام والبصل وسائر البقوُل 4الشافعي

  .5رواه أبو داود» وقال هذه إدام هذه على كسرة وضع تمرةً -مى اهللا عليه وسلّصلّ -أنه«
ألنه فاكهة كالزبيب. ،اوفي وجه آخر: ليس إدام  

ا ألنها ال تؤكل وحدها غالب ؛اإدام 6واختلفوا في الجبن والبيض واللحم، فجعلها محمد     
م ى اهللا عليه وسلّصلّ -قوله «الموافقة ومنه  7له، والمؤادمة ا للخبز وموافقةفكانت تبع- 

يوفق، فما يؤكل  أي 9»ؤدم بينكماه أحرى أن يإليها فإنّ حين خطب امرأة: لو نظرتَ 8للمغيرة

                                                           
. دار 2/297شيخي زاده، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان، مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر، في  :ينظر -1

 .إحياء التراث العربي،  بدون طبعة وبدون تاريخ
. الرازي، 4/1636، الصحاح، الجوهريالبقُْل معروف، الواحدة بقْلَةٌ، فكلُّ نبات اخضرت له األرض فهو بقٌْل.  -2

  .1/38مختار الصحاح، 
 /  ب  من " أ ". 267* نهاية ق 

وسطها وفي  ،تخرج منها أوراق مفلطحة ليست جوفاء ،ذو بصلة أرضية ،: عشب معمر من الفصيلة الزنبقيةاثُرالكُ -3
شجرة جبلية لها ورق دقاق طوال خطرة وناعمة إذا فدغت  :كثيرة وله رائحة قوية، وقيل الكراث شمراخ يحمل أزهاراً

. المعجم 5/332.الزبيدي، تاج العروس، 1/290، الصحاح، الجوهرياهريقت لبناً، والناس يستمشون بلبنها. ينظر: 
  .  مادة ( كرث).2/782الوسيط، 

. 222/ 6. الشربيني، مغني المحتاج، 10/42، تحفة المحتاج، الهيتمي. 5/104الكبير، الحاوي ينظر: الماوردي،  -4
  .11/43النووي، روضة الطالبين، 

 ، رقم الحديث3/225ال يتأدم،  أنداود، كتاب األيمان والنذور، باب الرجل يحلف  أبوينظر: أبو داود، سنن  -5
 .3259 ، رقم الحديث2داود، ص أبوصحيح وضعيف سنن  كتاب ف، في: ضعياأللباني. قال 3259

. للشافعية نفس الرأي. ينظر: الماوردي، 4/352. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/385ينظر: الشيباني، األصل،  -6
 .15/442الكبير، الحاوي 

  في " أ " المراد منه. -7
 ، أسلمالثَّقَفي، أبو عبد اهللا: أحد دهاة العرب وقادتهم ووالتهمبن أبي عامر بن مسعود الصحابي المغيرة بن شعبة  هو -8

ابن األثير، أسد الغابة،  . ينظر:ـه50بالكوفة سنة توفي وغيرها، ،وفتوح الشام ،واليمامة ،شهد الحديبية ،هـ 5سنة 
 .7/277. الزركلي، األعالم، 5/238
، رقم الحديث 1/599يتزوجها،  أن أرادكتاب النكاح، باب النظر إلى المرأة أذا  ،ابن ماجة، سنن ابن ماجةينظر:  -9

صحيح ، في حديث : األلباني. قال 1087 ، رقم الحديث3/397. الترمذي، كتاب النكاح، النظر إلى المخطوبة، 1865
 .1865 ، رقم الحديث4/365، ابن ماجةكتاب صحيح وضعيف سن 
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غالبى اهللا عليه صلّ -ما روي عنها له إدام والجبن وأخواه كذلك، ويؤيده ا للخبز موافقًا تبع
  .2رواه ابن ماجه »كم اللحمأدام سيد«  :وقال1»في الدنيا واآلخرة اللحم اإلدام ديس« -موسلّ
، فبعث 4رجل على يد شر بشر إدامٍ إلي ابعثْ أن 3كتب إلى معاوية الرومِ ملك إن :ويقال    

، وبقول محمد أخذ الفقيه 5وهو من أهل اللسان ،يسكن في بيت أصهاره ا على يد رجٍلإليه جبنً
  . 6الليث أبو

ه من وهذا ألنّ ،اا ليس إدامولو أحيانً ا، فما يؤكل وحدهاإلدام ما يؤكل تبع أن 7ولهما     
وهي بأن يقوم به قيام  ،واحد وذلك بأن يصير مع الخبز كشيء ،وهي الموافقة ،المؤادمة

ليس  ونحوه الخَل ألن ؛مرادة غير القيامِ إذ حقيقةُ ؛وهو أن ينغمس فيه جسمه ،الصبغ بالثوب
ليس كذلك فليست بإدام. ،واألجرام المذكورة من البيض وما معه ،يقوم بالجوهر اعرض  

ا، سلمناه وال يستلزم ا للخبز موافقًبر في مسمى اإلدام بحيث يؤكل تبعاعتُ ه إنأنّ 8ويرد عليه
  ا منعناه.وإن اعتبر فيه كونه ال يؤكل إال تبع ،ألنه كذلك ؛نفي ما ذكر

  
                                                           

، قال 1856 رقم الحديث ،4/287، فضل العشاء، األطعمةكتاب  الترمذي،ينظر: الترمذي، سنن  -1
 ا من هذا الوجه، في صحيح وضعيف سنن الترمذي،ال نعرفه إلّ وهذا حديث منكر ،حديث ضعيف :األلباني

، 4353، رقم الحديث 7/314، مسند أبي يعلى ،أبو يعلى، أحمد بن علي .44 رقم الحديث ،210ص
قال  م.1984 -هـ 1404األولى،  ، الطبعةدمشق -سوريا دار المأمون للتراث،، أسدحسين سليم  المحقق،

  تالف. هحسين سليم أسد : إسناد
، نص 3315، رقم الحديث 2/1102، كتاب األطعمة، باب الملح، ابن ماجة، سنن ابن ماجةينظر:  -2

. الطبراني، المعجم 3714 ، رقم الحديث6/377يعلى، مسند أبي يعلى،  أبو الحديث" سيد أدامكم الملح".
حديث ا. قال األلباني: . قال شعيب األرنؤوط: إسناده ضعيف جد8854، رقم الحديث 8/354األوسط، 

  .3315 ، رقم الحديث7/315،  ابن ماجةوضعيف  صحيح كتاب في، ضعيف
أسلم وق هــ ، 20 ولد بمكة سنة ،صخر ابن حرب بن عبد مناف األموي ،معاوية بن أبي سفيانهو  -3

، يعد هو مؤسس الدولة األموية في الشام، وأول مسلم ركب بحر الروم للغزو، وأول هـ 8يوم فتحها سنة 
. 1418، 3/1416هـ. ينظر: القرطبي، االستيعاب، 60 سنة توفيمن اتخذ الحرس والحجاب في اإلسالم، 

  .262-7/261األعالم، الزركلي، 
 ليست في " أ ". - 4
  .4/353.  ابن نجيم، البحر الرائق، 5/248لعيني، البناية، ينظر الرواية: ا -5
 ينظر: المراجع نفسها. -6
 حنيفة وأبو يوسف. ينظر رأيهم : المراجع نفسها. أبوأي  -7
  يعتبر. أنفي " أ " زيادة  -8
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     ا تَإلّ ؤكُلنعم ما ال يكمُلا َأا موافقًبع في مسمى اإلدام، لكن اإلدام خُال ياسمه األكمل  ص
فال  ،أو قبله إلى الفم وحده بعد الخبزِ رفعه يا بأنّأيض وأبي يوسفَ دل ألبي حنيفةَمنه. واستُ

  به. بغِصطة، بخالف المالتبعي تتحققُ
     وأجيب كونَ عن الحديث بأناإلدامِ ه سيد ال يستلزم إذ قد يقال في الخليفة سيد  ؛اكونه إدام
  وليس هو منهم. ،العجم
 من إمامٍ إذ يبعد ؛وهي بعيدة منها ،االستدالل بها على صحتها فيتوقفُ معاويةَ وأما حكايةُ     
والسكنى  ،لكافر مٍلهم لمؤنته لغرضٍا إلى بالد الروم ملتزم شخصٍ *إرساَل يتكلفَ أن عالمٍ

ّطُهر قَفي بيت الص ال يوجب أن يكون الساكن 1شر رجل، فآثار على هذه  البطالن تلوح
القصة، ودفع االستدالل لهما بأن 2الفم والحلق هو فعُل في األكل، واألكُل التبعيةُ المعتبر 

في الفم بعد رفع كل  كون التبعية بأن دفعوي التبعية حينئذ. مختلطان فيه ثمة فتحصُل 3وهما
ا لآلخر، بخالف ما رفع إذ هما فيه إذا جسمان متكافئان ال يكون أحدهما تبع ؛حكمعلى حدته تُ

 بغ. وأما الجسمان المتكافئان فكلٌّالجوع بالخبز ال بالص المقصود به سد فإن ،للخبز 4اصبغً
اآلخر في رفعه. غير مفتقر إلى الجوعِ لرفعِ يصلح  
ا إال رغيفً ال يأكُل حلفَ بينهم على عكس اختالفهم فيمن قال التمرتاشي: وهذا االختالفُ     
  .5دوحنث عند محم ،لم يحنث عندهما ونحوه معه البيض فأكَل

حلفَ [ من ى]ال يتغد  
الْفَجرِ إلَى الظُّهرِ والْعشَاء من صلَاة الظُّهرِ إلَى (وِإذَا حلَفَ لَا يتَغَدى فَالْغَداء الَْأكُْل من طُلُوعِ [

 نصف اللَّيِل) ِلَأن ما بعد الزواِل يسمى عشَاء وِلهذَا تُسمى الظُّهر إحدى صلَاتَي الْعشَاء في
جرِ) ِلَأنَّه مْأخُوذٌ من السحرِ ويطْلَقُ علَى ما الْحديث (والسحور من نصف اللَّيِل إلَى طُلُوعِ الْفَ

نْهم بقْري.[  

                                                           
  أ  من " أ ". / 268 * نهاية ق

 أ " أشر.في "  -1
  في " أ " ما الحلق. -2
  في " أ " فهما. -3
  في " أ " تبعاً. -4
. ابن نجيم، النهر الفائق، 4/353. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/132ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق،  -5
3/84.  
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بفتح اء) شَوالع هرِإلى الظُّ الفجرِ لوعِمن طُ األكُل اءدفالغَ ،ىال يتغد وإذا حلفَ :(قوله     
المعنى ال يعترض به.  معروفٌ وهذا تساهٌل ،يل)اللّ إلى نصف هرِالظُّ صالة (منالعين والمد 

الغَ فإندشَاء والع1في الوقتين ال لألكل فيهما ؤكُلاء اسم لما ي.  
 ما بعد ألن ؛لخهر إظّمن ال األكُل :عشيمن طلوع الفجر، والتّ فالتغدي األكُل :فالوجه أن يقال
إذ في  ؛الحديثشاء في إحدى صالتي الع ي الظهرمولهذا س ،بكسر العين شاءعالظهر يسمى 

إحدى  -مى اهللا عليه وسلّصلّ -ى بنا رسول اهللاصلّ« :الصحيحين من رواية أبي هريرة
من  غدي باألكِلالتّ وايات. هذا وتفسيرهر في بعض الرها الظّوفسرت بأنّ 2»صالتي العشاء

  جريد.في التّ *الفجر إلى آخره مذكور
ا عن الفتاوى وال، ويشبه كونه نقلًمس إلى الزغدي من طلوع الشّالتّ ووقتُ :وفي الخالصة     

فيمن حلف ال يكلمه إلى  4دعن محم 3وفيها التسحر بعد ذهاب ثلثي الليل، ويوافقه ما :الصغرى
الليِل قال: إذا دخل ثلثُ ،حرالس فكلمه لم يحنث األخير.  

      حاوي: وقتُفي شرح الطّ وقال اإلسبيجابي إلى وقت الزوال،  الشمسِ من طلوعِ الغداء
ووقت العشاء من بعد الزوال إلى أن يمضي السحور من مضي أكثر الليل  الليل، ووقتُ أكثر

 .من بعد صالة العصر شاءالع إلى طلوع الفجر، ثم قال: هذا في عرفهم، وأما في عرفنا: وقتُ
   .5انتهى
 فاألكُل ،هار، وما قبل الزوال أولهألول النّ اسم الغدوةَ **ألن ؛ا للغةهم كان موافقًفعرفُ     

لعرباض بن  -مى اهللا عليه وسلّصلّ -قوله«في  6السحور غداء على طلقفيه تغد، وقد ُأ

                                                           
. 4/353. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/132. الزيلعي، تبيين الحقائق، 3/66، االختيارينظر: الموصلي،  -1

  .4/276. السنيكي، أسنى المطالب،11/90،الطالبينالنووي، روضة 
، رقم 1/172ينظر: البخاري، صحيح البخاري، كتاب الصالة، باب تشبيك األصابع في المسجد وغيره،  -2

ومواضع الصالة، باب السهو في الصالة والسجود له،  ،ساجد. مسلم، صحيح مسلم، كتاب الم468الحديث 
  . 573، رقم الحديث 1/403

  ب  من "ب ". /131* نهاية ق
 ليست في " أ ". -3
 .3/133ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق،  -4
  .3/132 ينظر: المرجع نفسه، -5
 /  ب  من " أ ".268* نهاية ق*
 في " أ " هذا. -6
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كان لقربه من الغداة، وكذا السحور لما  ؛اوليس إال مجاز 2»المبارك إلى الغداء ملُه :1سارية
لقربه من  ،الثاني صفي ما يؤكل في النّمسلث األخير من الثُّ رحوالسّ ،رحفي الس ؤكُلي ما

الثلث األخير سواألكُل ،بفتح السين ،احور ضحي األكل في وقت الضحى، والتّفيه تسحر، 
ويسمى الضحاء الضحى من حين تحل الصالة إلى أن تزول،  بالفتح والمد، ووقتُ ،اأيض

  هذه في مسائل القضاء. 3وأصُل
 يضبحين تَ من الضحوة فوقتُ ،ا حقه ضحوةًفالنً فيمن حلف ليعطين 4قال السرخسي     

الشمس أو حتّ ،الشمس عند طلوعِ :تزول، وإن قال إلى أنمفله ى تطلع من حين تطلع إلى أن 
  .والنهي يمتد إلى أن تبيض ،الشمس طلوعِ الة عندنهى عن الص الشرعِ صاحب ألن ؛تبيض

نيته،  هما نوى صحتْوال، واآلخر بعد غروب الشمس، فأيالز أحدهما ما بعدوالمساء مساءان 
 ؛وال نية له فهو على غيبوبة الشمس ،مسيى يوعلى هذا لو حلف بعد الزوال ال يفعل كذا حتّ

وهو ما بعد الغروب،  ،على المساء الثاني فيحمُل األوِل اليمين على المساء حمُل ه ال يمكنألنّ
وذكر الولووالضحوةُالجي : طلوع الشمس من الساعة التي تحل فيها الصالةُ بعد إلى نصف 

ألنه من  ؛يعني الكبرى ،فاع الضحوةارت 6طلوع الشمس إلى 5ما بين صبيح، والتَهارِالنّ
  اإلصباح وهذا يعرف بتسمية أهل اللغة.

  7.فهذا بعد طلوع الفجر إلى نصف النهار ه غدوةًولو حلف ليأتينّ
  

                                                           
من  :، روى عنهالشام فة، سكنلمي، يكنى أبا نجيح كان من أهل الصسارية السهو العرباض بن  -1

، االستيعاب. ينظر: القرطبي، ـه75الصحابة: أبو أمامة، و جماعة من تابعي أهل الشام، مات بها سنة 
  .4/19. ابن االثير، أسد الغابة، 3/1238-1239
. 2165 ، رقم الحديث4/146تسمية السحور غداء،  كتاب الصوم، باب ينظر: النسائي، سنن النسائي، -2

. قال 2344  ، رقم الحديث2/303كتاب الصيام، باب من سمى السحور الغداء،  داود، أبيداود، سنن  أبو
  .2344 ، رقم الحديث1/2داود،  أبييف سنن عفي كتاب في صحيح وض ،: صحيحاأللباني

 في " أ " وهو أصل. - 3
 .9/7ينظر: المبسوط،  -4
 في " أ " بعد. -5
  في " أ " وبين. -6
 .3/133. الزيلعي، تبيين الحقائق، 4/353ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق،  -7
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]و ،قِّهِمي حف ةلْدِل كُلِّ بةُ َأهادع رتَبتُعةً وادع عالشِّب بِه دقْصا يم شَاءالْعو اءالْغَد ثُم طُ َأنشْتَري
  .]يكُون َأكْثَر من نصف الشِّبعِ

أو  قمةًلُ ، فلو أكَلحوروكذا الس ،)عادةً بعبه الشَّ ما يقصد والعشاء الغداء مثُ :1(قوله     
وال  ،وال تعشيتُ ،ما تغديتُ :هال يحنث بحلف الشبعِ نصفَ ا لم يبلغْمم أو أكثر ،لقمتين

  .2تسحرتُ
 3فشَمن ح تعشوا ولو بكف«قال في رواية الترمذي:  -مى اهللا عليه وسلّصلّ -ويرد أنه     

فإن ترك 4»مهرمةٌ العشاءومعلوم ا من كفً أنشَحال يبلغُ ف بع.الشَّ نصفُ في العادة  
     وأجيب بأن رف الطارَئالع ما تغديتُ :بع للقطع ما بقولهمه مع الشَّأنَّ يفيد ما  5أو اليوم

 وأخويه في حق أهل كلِّ عتبر في الغداءوكذا ي ،أو لقمتين لقمةً كان أكَل وإن ،البارحة تعشيتُ
 أو اللحم أو اللبن ينصرفُ في الغداء الخبزِ هم أكَلبلد ما يعتادونه من مأكولهم، فلو كان عادتُ

 ؛فشرب اللبن لم يحنث، والبدوي يحنث الغداء إذا حلف على ترك ريّضالح إن *ىإليه حتّ
 معتاد هو غير امم[[أو غيرهما  أو تمرٍ ، ولو أكل غير الخبز من أرزٍالبادية أهِل ه غذاءألنَّ

  8.اأيض 7]حتى شبع لم يحنث 6]التغدي به
  
  

                                                           
 ليست في " أ ". -1
. النووي، 4/353. ابن نجيم، البحر الرائق، 5/251. العيني، البناية، 3/66، االختيارينظر: الموصلي،  -2

  .276/ 4المطالب، . السنيكي، أسنى 11/90، الطالبينروضة 
3- من التَّ شفُالحجفُّمر أردؤه، وهو الذي ي و ويصلب نَ قبَل ينقبضوالضرع الجاف والخبز اليابس. ضجه ،

  .  مادة (حشف).1/137. الفيومي، المصباح المنير، 23/141ينظر: الزبيدي، تاج العروس، 
 ، رقم الحديث4/287في فضل العشاء، كتاب األطعمة، باب ما جاء  ينظر: الترمذي، سنن الترمذي، -4

. المناوي، زين 1856 ، رقم الحديث4/356ضعيف سنن الترمذي،  كتاب في، ضعيف األلباني:.قال 1856
 ،ولىلبنان، الطبعة األ –بيروت ،، دار الكتب العلمية3318 ، رقم  الحديث3/331 الدين محمد، فيض القدير،

 م. 1994 -هـ 1415
  ليست في " أ ". -5

 / أ  من " ب ". 296هاية ق* ن
 .)حتى شبع(هذه الجملة في " أ " متأخرة وتأتي بعد جملة  -6
 ما بين معكوفين ليس في " ب ". -7
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قال [ من: أو شربتُ أو أكلتُ لبستُ إن فعبدي حر[  
(ومن قَاَل إن لَبِست َأو َأكَلْت َأو شَرِبت فَعبدي حر، وقَاَل عنَيت شَيًئا دون شَيء لَم يدن في [

 (رِهغَيو اءا الْقَضيصذْكُورٍ تَنْصم رغَي يهاهضا يمو بالثَّوو لْفُوظي الْمف حا تَصةَ إنَّمالنِّي ِلَأن
و والْمقْتَضى لَا عموم لَه فَلَغَتْ نيةَ التَّخْصيصِ فيه (وِإن قَاَل إن لَبِست ثَوبا َأو َأكَلْت طَعاما َأ

م يدن في الْقَضاء خَاصةً) ِلَأنَّه نَكرةٌ في محلِّ الشَّرط فَتَعم فَعملَتْ نيةُ شَرِبت شَرابا لَ
اءي الْقَضف يندرِ فَلَا يلَافُ الظَّاهخ إلَّا َأنَّه يهيصِ فالتَّخْص[.  

 ا دونشيَئ نويتُ :وقال ،رأو شربت فعبدي ح أو أكلتُ لبستُ إن :قال 1ومن :(قوله     
الملبوس أو المأكول أو المشروب  من )شيء]أكلتُ في إن، لم تصح نيته ال في  2]شربت وإن

القضاء وال فيما بينه وبين اهللا تعالى، فأي أكَل شيء أو لبس 3حنث أو شرب .  
 ألن ؛6صافُ، واختارها الخ5ّعن أبي يوسف ، وهو روايةًنيته ديانةً تصح 4وعند الشافعي     

ة إنّالنيوالثّ ،لتعيين بعض محتمالته ؛في الملفوظ ما تصحوالمأكوُل لبستُ وب في إن 
والمشروب أكلتُ في إن شربتُ وإن مذكورٍ غير تنصيصها فلغت.محلَّ ةُا فلم تصادف الني  

     فإن قيل: إن لم يكن مذكورا تنصيصا فهو مذكور اتقدير، ا. وهو كالمذكور تنصيص  
  .7والشرب ا، وكذا اللبسلضرورة اقتضاء األكل مأكولً تقديره بأن جيبُأ    
     8له والمقتضى ال عموم عندنا، وألن والضرورة في  ،فيتقدر بقدرها ثبوته ضروري

ا على مأكول ال على مأكول هو كذا فال تصح إرادته، إلّ تصحيح الكالم، وتصحيحه ال يتوقفُ
                                                           

  في " أ " وإن. -1
 ما بين معكوفين ليس في " أ ". -2
 .4/354. ابن نجيم، البحر الرائق، 5/252. العيني، البناية، 4/221، المحيط، مازهينظر: ابن  -3
 . 10/293الكبير، الحاوي ينظر: الماوردي،  -4
 .5/252. العيني، البناية، 4/221، المحيط، مازهينظر: ابن  -5
ا عند هو أحمد بن عمر بن مهير الشَّيباني، أبو بكر المعروف بالخصاف: فرضي حاسبي فقيه، كان مقدم :افصالخَ -6

ا يأكل من كسب يده، له تصانيف منها:الخليفة المهتدي باللَّه، وكان ورع ببغداد  توفييل، والخراج، أحكام األوقاف، والح
 .1/185. الزركلي، األعالم، 88-1/87الجواهر المضية، القرشي، هــ. ينظر: 261سنة 

 ليست في " ب ". -7
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ا : " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " ال عموم له، فيكون المرفوع حكم-مى اهللا عليه وسلّصلّ -وعليه اإلعادة، ألن قوله

ينظر: السرخسي، أصول  ا وهو: "اإلثم " المقتضي للعقوبة في اآلخرة، ولم يرفع الحكم الدنيوي وهو: اإلعادة.واحد
دار  ،1/52، أحمد بن محمد مكي، غمز عيون البصائر في شرح األشباه والنظائر الحموي،. 1/251السرخسي، 

  .م1985 -هـ 1405األولى،  ، الطبعةالكتب العلمية
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1في هذه الفروع بيننا وبين الشافعي االختالف فمبنى الخالف في أن له أو  المقتضى ال عموم
ا لو قالله عموم على ما ذكروا، أم: لبستُ إن ا أو أكلتُثوب ا أو شربتُطعام وقال ،اشراب: 

العام  اللفظَ ألنه ذكر ؛نه وبين اهللا تعالى ال في القضاءفيما بي ه يدينا دون شيء فإنّعنيت شيًئ
في سياق الشّ ه نكرةٌته، وهذا ألنّالقابل للتخصيص فصحت نيلمآلها إلى كونها في  رط فتعم

 لبسِ المعنى نفي ألن ؛رط المثبت في اليمين يكون الحلف على نفيهالشّ في بسبب أنسياق النّ
  الظاهر فال يقبله القاضي منه. ه خالفُا أنّا إلّثوب  ألبسال :ه قالالثوب فكأنّ

على ما  الفعِل بذكرِ ه مذكورفإنّ ،ا للمصدر المدلول عليه بالفعلتخصيص : يعتبر*فإن قيَل
الق.رف في الطّع  

ما  بال تعميم، وهذا يخالفُ مندفعةٌ والضرورةُ ،ا ضروري للفعلأيض المصدر بأن جيبُأ     
 ى صحتْفقبل العموم حتّ ،الفعل ا بذكرِطلقي نفسك حيث جعل المصدر مذكور :تقدم في مسألة

نيعلى هذا أنّ ، بل الحقُة الثالثإن خرجتُ :قلتم في قوله 2، وكماه عام ونوى  فعبدي حر
ا يصدق ديانةًمثلً السفر، ما ، بخالف **الخروجِ ا لنفسِفال يحنث بالخروج إلى غيره تخصيص

لو نوى الخروج إلى مكان خاص كبغداد حيث ال يصح ألن المكان غير مذكور، فكذا يراد 
فيما إذا حلف 3]وهكذا قولكم[فعل األكل،  تخصيص: فالنً ال يساكنا ونوى المساكنة في بيت 

أنّ واحده يصحللمصدر المضمون للفعل. ، وهو تخصيص  
 ه ال يقبُلالفعل في سياقه، لكنّ ألن ؛ه في سياق النفيوإن عم بسبب أنّ ،قلنا: ذلك المصدر     

؛التخصيص محله  4في خصوص ه ال يتحققُتحقق الفعل في النفي، فإنّ عمومه ضرورةُ ألن
ا بتحقق ذلك المصدر هناك، وما ليس ثبوته إال ال في ال آكل إلّ ،لفظة 5أعني بعد ،الخاص

 من ضرورة ومعلوم أن ،عليه ال يثبت باعتباره غيره، وال يثبت ما هو زائد ضرورة أمرٍ
المصدرِ في ثبوتَفي النّ الفعِل ثبوت الفعل ثبوتُ العام، وليس من ضرورة ثبوت التصرف 
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، فيقبل نية اصريح حينئذ مذكور االسم فإن ،اإن أكلت أكلً :بالتخصيص فال يقبله، بخالف
ليس عين األكل الضمني للفعل الضروري  ،المذكورين أكَل ألن ؛الفرقُ يشكُل الو ،التخصيص

  وقبل التخصيص. ،االسم مقام فقام المذكور ،الثبوت
     2والقاضي أبو خازم ،1القاضي أبو الهيثم األربعةُ الخروج فقد أنكرها القضاةُ ا مسألةُوأم، 

د فيها على ما لو وي عن محم، وحملوا ما ر4والقاضي أبو طاهر الدباس ،3يموالقاضي القُ
في نفسه  الخروج من الكاتب. ومن التزمها أجاب بأن ها سقطتْوكأنّ ،اخروج خرجتُ إن :قال

وغيره حتى اختلفت أحكامهما قبلت إرادةُ إلى سفرٍ متنوع وبه أجيب عن مسألة  ،نوعيه أحد
ما تكون في  5وهي ،واحد، ومطلقة[نة في بيت وهي المساك ،المساكنة، فإنها متنوعة إلى كاملة

أو  ،ما إذا حلف ال يغتسُل 8أنواعها، وهذا بخالف 7أخص إرادةٌ 6]دار، فإرادة المساكنة في بيت
من جنابة عنيتُ :ثم قال ،ال ينكح، ؛وال ديانةً أو امرأة دون امرأة ال يصدق قضاء ألن 

  9والتنوع في أسبابه. الماء عن إمرارِ ألنه عبارةٌ ؛متنوع غير االغتساَل

                                                           
هـ، تفقه 381النيسابوري، القاضي اإلمام أبو الهيثم، ولد سنة  حنظلههو عتبه بن خثيمه بن محمد بن  -1

العباس األصم، وجماعة، برع في الفقه، وكان أوحد عصره  أباعلى األستاذ أبي الحسين النيسابوري، سمع: 
. الذهبي، تاريخ 2/269القرشي، الجواهر المضية، هـ. ينظر: 390 سنة توفيوزمانه في المذهب، 

  .8/678، اإلسالم
عبد الحميد بن عبد العزيز، َأبو خازم: قاض، من أهل البصرة، ولي القضاء بالشام والكوفة وكرخ هو  -2

 توفيو الفرائض، ، وأبو طاهر الدباس، له كتب منها: أدب القاضي ،أبو جعفر الطحاوي :فقه عليهبغداد، ت
  .3/287. الزركلي، األعالم، 297-1/2696، المضية هـ. ينظر: القرشي، الجواهر292 سنة

علي بن موسى بن يزداد القمي، إمام الحنفية في عصره، له ردود على أصحاب الشافعي، سمي  اإلمامهو  -3
أبو الفضل  :محمد بن حميد الرازي وغيره، روى عنه :، سمعوساوهنسبة إلى قم بلدة بين أصبهان  :بالقمي
، 1/338ة، هـ. ينظر: القرشي، الجواهر المضي305أحكام القرآن، توفي سنة  وغيره، من كتبه: ،أحمد
  .5/26. الزركلي، األعالم، 380

درس الفقه على القاضي  أمام أهل الرأي بالعراق، هو الفقيه أبو طاهر محمد بن محمد بن سفيان الدباس، -4
أبي خازم، كان الدباس يوصف بالحفظ ومعرفة الروايات، وولي القضاء بالشام وخرج منها إلى مكة فمات 
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     وكذا ال يسكن وقال عنيت بأجر ،فالنٍ دار، استأجرها منه ولم يسبق قبل ذلك كالم بأن، 
بغير أجرٍ 1ى لو سكنهاكنى باإلجارة أو اإلعارة ال يصح حتّأو استعارها فأبى فحلف ينوي الس 

ا اشتراهاحنث، بخالف ما لو حلف ال يسكن دار ألنه  ؛وعنى اشتراها لنفسه فإنه يصدق فالن
ة فتصح ني وما يوجبه لغيره *للمشتري لكإلى ما يوجب الم ه متنوعألنّ ؛أحد نوعي الشراء

ألنها ليست إال الكينونة في الدار على  ؛ألنها ال تتنوع ؛كنى نفسها، بخالف الس2أحد النوعين
وال يصح تخصيص  ،فةوجه القرار، وإنما تختلف بالصألنها لم تذكر بخالف الجنس ؛فةالص ،

الصفة، ولو  ه تخصيصألنّ ؛ونوى كوفية أو بصرية ال يصح ،امرأةً ال يتزوج :وكذا لو حلف
 كأن ،في الجنس ه تخصيصألنّ ؛3صحت فيما بينه وبين اهللا تعالى أو عربيةً نوى حبشيةً

 روبالنسبة إلى البالد اختالف بالصفة، وكأن الس ،بالجنس بالنسبة إلى اآلباء اختالفٌ االختالفَ
 لُّكُ :فكأنه قال ،إلى آدم 4له آباء ولد ذكرِ عين أو رجِل امرأة لفظ ذكر أن ،واهللا أعلم ،في ذلك

من كان لها أب من ولد آدم وأراد بعض اآلباء ذكرِوليس الصفات مذكورة بعين  ،بعضٍ دون 
آدمِ ولد، وإن كان ال يخلو الموجود اللفظ. 5فثبوتها مقتضى الوجود ال عن صفة  

     الخارجيةَ األفعاَل والحق أن ال تتصور أن تكون إال نوعا، ال فرق في ذلك بين ا واحد
ا ه ليس إلّبسبب أنّ سِلالغُ اتحاد راء، فكما أنسل ونحوه، وال بين الخروج ونحوه من الشّالغُ

إمرار ه يوصف بالطّغير أنّ ،كذلك الخروج ليس إال قطع المسافة الماءفي  صرِول والق
عند ذلك علمنا اعتبار  ا، فإنإلى نوعين إال باختالف األحكام شرع منقسمةً فال تصير ،الزمان

 ،فر وغيره والشراء لنفسه وغيرهكما في الخروج المختلف األحكام في الس ،إياها كذلك رعِالشّ
     المساكنة والسكنى ليس فيهما  أن وع في ذلك، وال يخفىالنَّ بتعدد فيحكم 6ه مختلف حكمهمافإنّ
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 الكلَّ ألن ؛خرى وكل في نفسه نوعُأ بالنسبة إلى طائفة 1رع لطائفة منهمااختالف أحكام الشّ
في المكان. قرار  
     ثم اعلم أن ّالمفعوَل التحقيق أن ؛من باب المقتضى 3ليس 2في ال آكل وال ألبس ألن 

بكذبه على ظاهره  حكما يمم الكالم *يكون وذلك بأن ،المقتضى ما يقدر لتصحيح المنطوق
 :القائل 5وليس قول ،أعتق عبدك :ا مثلأو بعدم صحته شرع 4»سيان رفع الخطأ والنِّ « :مثل

ال آكل يبكذبِ حكم وال متضمنً ،بمجرده قائلها حكما.ا ال يصح شرع  
نعم المفعول: أعني المأكول من ضروريات وجود فعل اآلكل، ومثله ليس من باب       

ا، فكان ال يفرق بين ا ومكانًستدعى معناه زمانًي أن دّال ب إذْ ؛كالم كذلك المقتضى وإال كان كلُّ
حذف **ما هو من بابوجلس عمرو، فإنّ ،الخطأ والنسيان مرفوعان، وبين قام زيد :قولنا

المفعول اقتصاروإن فرقوا بين المقتضى والمحذوف وجعلوا  ،ا، وطائفة من المشايخا وتناسي
المحققين ومه ال يقبل التخصيص، وقد صرح من نقول: عم المحذوف يقبل العموم، فلنا أن

بأن العموم من عوارض  :جمع بأن من العمومات ما ال يقبل التخصيص مثل المعاني إذا قلنا
  كما هو من عوارض األلفاظ وغير ذلك. ،المعاني

إذ ليس  ؛عدم االلتفات إليهليس في حكم المنطوق لتناسيه و 7إذ ؛هذا المحذوف 6فكذلك     
8الغرض 9إال اإلخبار رفَبمجرد الفعل على ما ع الفعل المتعدي قد ينزل منزلة الالزم  من أن
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مان والمكان، حتى المتعلقات من الز 1واالتفاق على عدم صحة التخصيص في باقي ،لما قلنا
  ته باالتفاق.دون آخر أو زمان ال تصح ني في مكانٍ لو نوى ال يأكُل

ونوى في حال  ،وهو قائم[ ،جلهذا الر مكلّال ُأ :أن يقول الحاِل ومن صور تخصيصِ      
قيامه فنيال ُأ :بخالف ما لو قال ،ته لغوّكلم القائم 2]جلهذا الر، فإن فيما بينه وبين  ته تعمُلني

بل  ،الفعل إال بعقليته ممنوع إذ ال يعقُل ؛المفعول في حكم المذكور بأن اهللا تعالى، والفرقُ
  ا للفظ. ال مدلولً لوجوده ما هو الزمى المتعدي بدون إخطاره، فإنّنقطع بتعقل معنّ

     نوعٍ هذا، وكون إرادة 3ا من العامليس تخصيص ألنَّ ؛المنع ا يقبُلممعن قصرِ ه ال يخرج 
تخصيص  4»بيانال تقتلوا النساء والص« :على بعض متناوالته، وأقرب األمور إليك قوله عامٍ

إال وع ليس تحت المشركين، ومعنى تخصيص النَّ مندرج ساء نوعقتلوا المشركين، والنّت ال
جميعِ إخراج أفراده، كما نحن فيه تخصيص ما يصدق عليه اسم السفر  فر تخصيص كلِّالس

  وقد أنكر هذه من ذكرنا. ،في يمين المساكنة والخروج فيستمر اإلشكاُل
     ا عن إيراد قائل لو صحت نية الشراء لنفسه فمن وال يجاب بما ذكر في الذخيرة جواب

في القضاء كما في الخروج، وكما  يصدقَ كان يجب أن تخصيصٍ بيان ال نوعٍ ه بيانحيث إنّ
قلنا نية الشراء لنفسه بيان نوع من وجه وتخصيص عام من وجه في حق  بائن أنت :في قوله
واحد وله  لنفسه ولغيره سواء في حق الحقوق، فمن هذا الوجه هو شيء الشراء ألن ؛الحقوق

هما مختلفان في ألنَّ ؛ا، ولكن في حق الملك بيان نوععموم، فإذا نوى أحدهما كان تخصيص
يصح هذا البيان فيما  نوعٍ 6بيان 5هما فقلناه من حيث إنهظّح ينِهبحق الملك فوفرنا على الشَّ

  يجز في القضاء.لم  تخصيص *ها، ومن حيث إنَّبينه وبين اهللا تعالى وإن لم يكن االسم ملفوظً
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 ؛أنواع البينونة شاء من عصمة النكاح وغيرها ة أيأنت بائن يصح ني :وهذا بخالف قوله     
ا ال يعم أصناف رجلً رأيتُ :في لو قلتبخالفه في النّ ،ااألعم في اإلثبات ال يعم استغراقً ألن

  ا.ا بخالف ما رأيت رجلًالرجال استغراقً
حلفَ [ من ال يشرب دجلةَ من فشرب منها بإناء [  

بِي (ومن حلَفَ لَا يشْرب من دجلَةَ فَشَرِب منْها بِِإنَاء لَم يحنَثْ) حتَّى يكْرع منْها كَرعا عنْد َأ[
ه َأن كَلمةَ من ِللتَّبعيضِ حنيفَةَ وقَالَا: إذَا شَرِب منْها بِِإنَاء يحنَثُ ِلَأنَّه متَعارفُ الْمفْهومِ. ولَ

إلَى الْم يرصتْ الْمعنا فَماعمعِ إجنَثُ بِالْكَرحذَا يِلهلَةٌ، ومتَعسم يهعِ وي الْكَرف يقَتُهقحازِ وج
حنثَ) ِلَأنَّه بعد  ا بِِإنَاء(وِإن حلَفَ لَا يشْرب من ماء دجلَةَ فَشَرِب منْه وِإن كَان متَعارفًا

  .]تراف بقي منْسوبا إلَيه وهو الشَّرطُ فَصار كَما إذَا شَرِب من ماء نَهرٍ يْأخُذُ من دجلَةَغْاِلا
منها  1عركْى يحتّ لم يحنثْ منها بإناء فشرب دجلةَ من ال يشرب حلفَ ومن :(قوله     
إذا لم تكن له نيةٌ 2يتناول بفمه من نفس النهر عند أبي حنيفة: يعني :أي ا)كرعا إذا نوى ، أم
بإناء 4: إن3ا، وقاالحنث به إجماع 5منها كيفما شرب شرب بإناء ا حنث ال أو بيده أو كرع

دجلة ا في رب من مائها بإناء أو كرعحيث يحنث بالشُّ دجلة من ماء :وبين قوله ،فرق بين ذلك
  .6في جمع هذه الصور إليها ثابتةٌ الماء نسبةَ ألن ؛آخر يأخذ من دجلة أو نهرٍ
     8وأحمد 7وقولهما قول الشافعيوجه ،ه هو المتعارفُأنّ ه من  شربتُ :من قولنا المفهوم
بأن يعبر  ،، أو مجاز عالقةدجلةَ ، أي من ماءحذف ا مجازا إم، وهو وإن كان مجازدجلةَ

                                                           
ع، ماء السماء يكرع فيه، وكرع الماء: تناوله بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكفيه وال بإناء، رالكَ -1
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  .6/892ينظر: عبد الوهاب، اإلشراف على نكت مسائل الخالف، 
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هر ري النّولشهرة ج ،ألكثريته بالنسبة إليه ؛وهو أولى من مجاز الحذف ،بدجلة عن مائها
مقررين له بأن 1عالقته المجاورة، ثم هو أشهر من أن يفيعم  ،نفس الكرع فيصرف إليه به راد

قدمه في دار فالن يحنث بالدخول كيفما كان، بخالف ما  الكرع وغيره، كما لو حلف ال يضع
  ا واليمين انعقدت عليه. ألن هذا ليس دخولً ؛لو استلقى وأدخل قدميه فقط ال يحنث

ا من كثير ألن ؛للعرب وأهل العرف وهو مستعمٌل ،وله أن المعنى الحقيقي للكالم الكرع     
  وغيرهم من أهل العرف يفعلونه. 2الرعاء
 3في شنٍ باتَ كم ماءدنْا فقال: هل عه أتى قومأنّ« -يه الصالة والسالمعلّ -وروي عنه     

 ؛عليها اليمين فينعقد مستعملةً ا كانت الحقيقةُوإذا كان المعنى الحقيقي مستعملً 4»ناعروإال كَ
يحنث بالكرعِ 5الحقيقة لما لم تهجر كانت أولى من المجاز، ولهذا ألن هما ا أنَّا، إلّإجماع

ال باعتبار إرادة الحقيقة بذلك فال يلزم الجمع  ،المجاز أفراد ه منحنث به باعتبار أنّ :يقوالن
من هنا  ألن ؛اللفظ *حقيقةُ رعالكَ إنّ :ما قلنابين الحقيقة والمجاز وال إهدار هذا القسم، وإنّ

ربِالشّ البتداء الغاية، فالمعنى ابتداء من عليها نفسها،  الفمِ بوضعِ نفس دجلة، وذلك إنما يكون
وهو وضع فمه  ،حقيقة اللفظ **ونحوه فيه ماؤها لم يصدق الفم على يده أو كوزٍ فإذا وضع

المعنى  ألنّ ؛من أنها للتبعيض فإنما يصلح توجيها لقولهما 7في الهداية 6على نفسها، وأما ما

                                                           
 ليست في " أ ". -1
 والجمع: ا بالحفظ والسياسة كالملك والحاكم،وكل من ولي أمر ،من يحفظ الماشية ويرعاهاهو  :الراعي -2

نظر: ي .MF  E  DG   J  I   HL  يزوفي التنزيل العز ،ورعاء ،ورعيان ،رعاة
  . مادة (رعى).1/356. المعجم الوسيط6/2268، الصحاح، الجوهري

3 - الشن: نَانتْ من جلد، وجمعها شعنكل آنية ص ،وللقربة شَن ينظر: ابن منظور، لسان ويقال للسقاء شَن .
  .4/2344العرب، 

 ، رقم الحديث7/110البخاري، صحيح البخاري، كتاب األشربة، باب شرب اللبن في الماء، ينظر:  -4
دخل على رجل من األنصار ومعه صاحب له، فقال  -صلى اهللا عليه وسلم -. نص الحديث" أن النبي5613

  ».إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإال كرعنا«له النبي صلى اهللا عليه وسلم: 
  أ " فلهذا. في " -5

 /  أ  من " ب ". 133* نهاية ق
  / ب  من " أ " . 271** نهاية ق

 ليست في " أ ". -6
 .2/328ينظر: المرغيناني،  -7
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 ،نفس دجلة حقيقة دجلة لم يكن للكالم معنى ألن ريدُأ 1ماء دجلة، إذ لو بعض ال أشرب :حينئذ
ا ليس مما يشرب، ولو ُأوهو األرض المشقوقة نهرريد دجلةَ مجاز تْوهو ماؤها صح 

 ؛وهو نفس قولهما فيحنث بالكرع وغيره ،ال أشرب من ماء دجلة :المراد ويصير ،للتبعيض
وفي تقدم المجاز المتعارف،  ،فيتجه قولهما بعد الوجه المشهور ادجلة، وعلى هذ ماء 2هألنَّ

وإن جعلت  ،إرادة المعنى األصلي انصرف إلى المشهور منه قرينة وهو أن الكالم عند عدمِ
وهو الحقيقة على تقدير كونها لالبتداء  ،وضع الفم على نفس دجلة ال يفعل :من للبيان بأن يقال

  جاز أن تكون من للتبعيض. وحينئذ ،فلزم أن يراد بلفظ دجلة ماؤها
     فالمعنى: ال يشرب بعض دجلة، أو لالبتداء والمعنى: ال يكون ابتداء الشرب من ماء  ماء

  ا وغيره.بشرب مائها كرع 3دجلة فيحنث
] 249اآلية البقرة: سورة [ M        )    (  '      &L :بقوله تعالى 4وأما االستدالل له     

ما باليد  ] من جهة أنه يفيد أن249اآلية البقرة: سورة [  M  8  7  6  5    49  L :إلى قوله
وهو  ،فغلط، وهو بناء على أنه استثناء منقطع، واالتصال أولى إذا أمكن 5]يخالف الشرب منه

بل المعنى عليه، فإن المراد أنهم ابتُ ممكنلوا بترك فإن الشرب من النهر شرب كفاية وري ،
ا قليلًشرب منه مطلقً حاصل المعنى منا أو كثيرا كافيي إلّنِّا فليس مشَ ا منرب ه كفِّ منه قدر

  ا بأن اغترفها. تحقيقً
     رحمه اهللا -قول أبي حنيفةفي الدرس في توجيه أصحابنا  والذي انتظم عليه رأي- أن 

وإرادة وضع فمه على نفس ، هر دون الماءاسم الدجلة على قول الكل حقيقة في نفس النّ
 6]ا وضعه على الماء الكائن فيها، وحينئذ جاز كون االسم حقيقة، فالمراد ليس إلّمنتف[أجزائه 

ركيب مجموع التّ 7أعنيحقيقة اللفظ:  أن ا فال إشكاَلشتركًفرض م ا، فإنا أو مجازفيه مشتركً

                                                           
 في " ب " فلو -1
 .ألنهافي " أ "  -2
 في " أ " يحنث. -3
  في " ط" ال. -4
 ما بين معكوفين ليس في " أ ". -5
 ما بين معكوفين ليس في " أ ". -6
  أ " عن. في " -7
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، 1ا في هذا الماءجازم رضوإن فُ ،كونه في خصوص ذلك المحل بوضع الفم في مائها حاَل
  .إلخ مستعملةٌ فمعنى قوله للفظ حقيقةٌ

     أن المعنى الحقيقي في وصِل قيقةٌح التركيب، وهو  ،بالمعنى المجازي لدجلة ال أشرب
 بعض جاز كون من للتبعيض، والمعنى: ال أشرب وحينئذ ،هر الخالصالماء الكائن في النّ

للتبعيض مع صحة قوله للفظ:  كونه في المكان الخاص، فظهر إمكان الخاص الماء : أيدجلةَ
هي الشّ مستعملةٌ التركيب حقيقةٌ أيرب في المكان الخاص الكائنِ من نفس الماء، يت ثمرجح 

هر على مجازهما في مائها بقيد كونه في نفس النّ *مجازه في المفرد: أعني دجلة المستعمل
ه منها بأنَّ يأخذُ صغيرٍ رب منه بإناء ومن نهرٍبالشّ ى حنثَوهو دجلة في مائها ال بهذا القيد حتّ

هر.إلى الحقيقة: أعني دجلة بمعنى النّ مجاز أقرب  
 الذي فيه في كوزٍ الماء فصب 2هذا الكوز من ما لو حلف ال يشرب :ونظير المسألتين     
3باإلجماع. فشرب منه ال يحنثُ آخر  
  5حنث باإلجماع. 4فشرب منه آخر في كوزٍ فصب هذا الكوزِ ماء منِ[ولو قال      
  فنقل إلى جب آخر. بأو من ماء هذا الج 8بهذا الج من 7]لو قال 6وكذا
 أو البئر ب: لو كان الج9يرعب أو من هذا البئر قال أبو سهل الشَّقال من هذا الجولو      
العمل بالحقيقة، وعندهما على إلمكان  -رحمه اهللا -فيمينه على الكرع عند أبي حنيفة مآلن

  تراف.غاال

                                                           
  في " أ " المعنى. -1

  /  أ  من " أ ".272* نهاية ق 
  .2/804هو إناء بعروة يشرب به الماء. ينظر: المعجم الوسيط  -2
.  4/356. ابن نجيم، البحر الرائق، 4/301، المحيط، مازه. ابن 3/66، االختيارينظر: الموصلي،  -3
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8- الجةٌ.  ؛البئر التي لم تطو :ببوجب ي، الصحاح، جوهرنظر، اليأي لم تبن بالحجارة، وجمعها جِباب
 . مادة (جب).1/52الصحاح، . الرازي، مختار 1/96
 بعد البحث لم أقف على ترجمته. - 9
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     يقاَل وينبغي أن غمن اال على ما هو أعمتراف، وإن لم يكن مآلن على االغتراف.  فيمينه  
 ،ه ال يحنثُحيح أنّوالبئر اختلفوا، والص بِالج من أسفِل عرورة وكَف في هذه الصولو تكل
لعدم الع1في هذه الحالة بالكرعِ رف.  

  [فروع]
ا عنده، فألن ا، أممنه لم يحنث إجماع أخذَ من نهرٍ من الفرات فشربِ ال أشرب :لو قال     

سبة فخرج عن النِّ فيقطع في إمساك الماء الفرات ه مثُلا عندهما فألنّرع، وأمكَيمينه على ال
  2عموم المجاز.

      ا لو قالأم: ال أشرب من ؛أخذ منه حنث فشرب من نهرٍ ماء الفرات يمينه على  3ألن
ا فراتً ماء ولو قال ال أشرب ،4سبة ال تنقطع باألنهار الصغارماء منسوب إلى الفرات، والنّ

  5كان.[ موضعٍ في أي عذبٍ ماء يحنث بكلِّ
بماء المطر فشرب لم يحنث. ولو  جلةُالد فجرت[حلف ال يشرب من ماء المطر  6]ولو     

شرب من ماء 7]من المطر ساَل واد، مستنقعٍ قبل ذلك أو من ماء مطرٍ ولم يكن فيه ماء 
  .8حنث

ولو حلف ال يشرب من هذا الماء فانجمد فأكله ال يحنث، فإن ذاب 10حنث 9فشرب.  
قال الفقيه أبو الليث: هذا بمنزلة على البساط فجعله خُ ما إذا حلف ال يجلسرجعليه ال  ا فجلس

فتقَ يحنث، فإنإذا  عليه حنث. وفي فتاوى محمد بن الوليد: ال يحنثُ ∗ا فجلسبساطً ه فصار
                                                           

 . 4/356. ابن نجيم، البحر الرائق، 5/255. العيني، البناية، 8/333ينظر: السرخسي، المبسوط،  -1
 .3/86. ابن نجيم، النهر الفائق، 3/134. الزيلعي، تبيين الحقائق، 4/140ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  -2
 " ب " في.في  -3
للشافعية والحنابلة نفس قول الحنفية في  .3/86..ابن نجيم، النهر الفائق،4/140ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  -4

.  ابن قدامة، المغني، 11/36،الطالبين. النووي، روضة 10/546،في المذهب العمراني، البيان هذه المسألة، ينظر:
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النسبة ال  ألن ؛د، ولو كان في الحل حنثمالنقطاعه النسبة األولى النتسابه إلى الج ؛شربه
من وسط دجلة تنقطع. ولو حلف ال يشرب، طُفوسه طالشَّ ما لم يطلق عليه اسم، وذلك قدر 

ثلث النهر أو رعه، والظّب؛هذا ال يتأتى في النيل اهر أن الشطَّ ألن ا ينتفي قبل الربع أيض
  لسعته.
     حلفَ ومن اا فهو المسكر من ماء العنب ولو مطبوخًنبيذً ال يشرب، الصالحين  ألن

خمرٍ يسمونه شاربولو نوى الم ،سكمسكرٍ بكلِّ ∗يحنث ر.  
     ولو حلف ال يشرب شرابمةًا حنث بشرب الماء والنبيذ، وكذا بالمسمى عندنا أقس 1اوفقاع 

في  رفَالع ألن ؛بالماء وهو الظاهر ال يحنثُ :ال يشرب الخل والسمن والزيت والعسل. وقيل
  .2وفرينُويحنث بشرب اللِّ ،لغير الماء رابِالشّ اسمِ

ولم  فالن فأعطاه فالن بغير إذنِ حلف ال يشرب 3.على المتخذ من الحبوب ال يقع :قيلو      
  . 4ضا وليس بإذنالر يحنث، وهذا دليُل ينبغي أنفي الخالصة  يأذن بلسانه.

     ا فمزجها بغير جنسها كاألقسمة ونحوه يعتبر بالغالب، وإنما ولو حلف ال يشرب خمر
في النوادر فيما  منهما، كذا روي عن أبي يوسفَ الغالب عم فيعتبرالغلبة باللون والطّ 5تعرفُ

لبنً إذا حلف ال يشربا فصب يحنثُ 6وشربه عليه ماء إن كان اللون ويوجد طَ اللبنِ لونعمه ،
وإن كان لون الماء ال يحنث. وعن محموالكثرةُ 7لةالقِّ من حيثُ الغلبةُ د تعتبر باألجزاء، وإن 

  ا.كان سواه حنث استحسانً

                                                           
 /  ب  من " أ " .272نهاية ق  ∗
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     وأما إذا خلطه على لبنِ حلفَ بجنسه بأن بقرة فعند أبي يوسف ؛ 1خرىُأ فخلطه بلبن بقرة
هو كالجنسين يعتبر الغالب؛ 2]حاٍل بكلِّ[ د يحنثُ، وعند محمألن الجنس عنده ال يغلب الجنس 

 باالتفاق هن يحنثُكالد ا فيما ال يمتزجأم ،بالمزجِ فيما يمتزج بجنسه، وهذا الخالفُ ربل يتكثّ
3هن.إذا عقد يمينه على الد  

]قال من: لم أشربِ إن اليوم وزِي في هذا الكُالذّ الماء، في الكوز  ولم يكن  ،طالق فامرأته
ماء.[  

ولَيس في الْكُوزِ ماء  ؛إن لَم َأشْرب الْماء الَّذي في هذَا الْكُوزِ الْيوم فَامرَأتُه طَاِلقٌ :(من قَاَل[
قَبَل اللَّيِل لَم يحنَثْ، وهذَا عنْد َأبِي حنيفَةَ ومحمد. وقَاَل  لَم يحنَثْ، فَِإن كَان فيه ماء فَُأهرِيقَ

للَّه َأبو يوسفَ: يحنَثُ في ذَِلك كُلِّه) يعني إذَا مضى الْيوم، وعلَى هذَا الْخلَاف إذَا كَان الْيمين بِاَ
 طشَر نم َأن لُهَأصالَى. وتَع فَ ِلَأنوسلَافًا ِلَأبِي يا خمهنْدع الْبِر روتُص قَاِئهبينِ ومالْي قَادانْع

وُل بِانْعقَاده موجِبا الْيمين إنَّما تُعقَد ِللْبِر فَلَا بد من تَصورِ الْبِر ِليمكن إيجابه. ولَه َأنَّه َأمكَن الْقَ
 في بِر علَى وجه يظْهر في حقِّ الْخُلْف وهو الْكَفَّارةُ. قُلْنَا: لَا بد من تَصورِ الَْأصِل ِلينْعقدِللْ

ي الْوطْلَقَةً؛ فَفم ينمكَانَتْ الْي لَوو) ةا ِللْكَفَّاروجِبم وسالْغَم دقنْعذَا لَا يِلهو قِّ الْخُلْفح هج
الَْأوِل لَا يحنَثُ عنْدهما، وعنْد َأبِي يوسفَ يحنَثُ في الْحاِل، وفي الْوجه الثَّاني يحنَثُ في 

يتَ ِللتَّوقالتَّو َأن قالْفَر هجوو .قَّتوالْمو طْلَقالْم نيقَ بفَ فَروسو يا)فََأبيعمج ِلهِمقَوعفَلَا س ة
جع قَدا فُرِغَ وكَم الْبِر جِبي طْلَقي الْمفو ،لَهنَثُ قَبحفَلَا ي قْترِ الْوي آخُل إلَّا فعالْف جِبي ز

فُرِغَ، فَِإذَا فَيحنَثُ في الْحاِل وهما فَرقَا بينَهما. ووجه الْفَرق َأن في الْمطْلَق يجِب الْبِر كَما 
َأما في فَاتَ الْبِر بِفَوات ما عقد علَيه الْيمين يحنَثُ في يمينه كَما إذَا ماتَ الْحاِلفُ والْماء باق؛ 

يةُ الْبِر ِلعدمِ التَّصورِ الْمَؤقَّت فَيجِب الْبِر في الْجزء الَْأخيرِ من الْوقْت وعنْد ذَِلك لَم تَبقَ محلِّ
الَةالْح هذي هف اءدتاب هقَدا إذَا عكَم ينمطُُل الْيفَتَب يهف الْبِر جِبفَلَا ي[.  

                                                           
  في " ب " زيادة كلمة (حنث). -1
 ما بين معكوفين ليس في " أ ". -2
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وليس  ،طالقٌ فامرأته ؛وز اليومي في هذا الكُالذّ الماء إن لم أشربِ :ومن قال :(قوله     
1]لم يحنث[ في الكوز ماءفأهريق قبل الليل لم يحنث، وهذا عند أبي  ، وإن كان فيه ماء

  .أو لم يعلم فيه ماء أن الحلف وقتَ علم سواء2حنيفة ومحمد رحمهما اهللا)
، وعلى هذا ه إذا مضى اليومفي ذلك كلِّ يحنثُ -رحمه اهللا -(وقال أبو يوسف        

 شرطٌ البر تصور هذا الخالف أن أصُل :أي ، وأصله)3كان اليمين باهللا تعالى إذا الخالفُ
اليمينِ النعقاد قَلَطْالمعن الوقت ة، البِ اليمين المقيدة بالوقت عندهما إلى وجوبِ ولبقاءوهو ر ،

في انعقاد اليمين  رالبِ تصور ، وعند أبي يوسف ال يشترط5ُووجه عند الشافعية ،4مالك قوُل
6طلقة والالم 7للشافعية لبقاء المقيدة، وهو وجه آخر.  

     على الخالف: لو حلف لَ 8ا ابتنىوممتُقْيلن زيدا اليوم فمات زيد اليوم ال يحنثُ قبل مضي 
 ،ه وهو ميتنَّلَتُقْمن اليوم، وكذا لو حلف لي في آخر جزء 9عند أبي يوسف عندهما، ويحنثٌ

ه لو ألنّ ؛ه بموته عندهماما شرطنا جهلُ، وإن10ّا لهعندهما خالفً بموته ال يحنثُ جاهٌل والحالفُ
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؛باالتفاق ∗وحنث ا بموته انعقدتْكان عالم اليمين انعقدتْ ألن على إزالة حياة حدثها اهللا فيه، ي
بخالف ما إذا لم يكن والواقع انتفاؤها فكان  ،ظنه 1ه عقدها على حياته القائمة فيألنّ ،اعالم

اهللا تعالى الماء فيه لكنّ ه وإن أمكن إحداثُفإنّ ؛كمسألة الكوز ،غير متصورٍر البه ماء آخر 
المحلوف عليه.غير  
     الحلفَ فإن كان ذاك فيه حال الحلف وال ماء فيه إذْ الكائنِ على الماء، فلذا ال ينعقد 

لَكُْأعندهما. وكذا إذا حلف ليّالليل هذا الرغيف اليوم فأكل قبَل ن، ّفالنً أو ليقضينا دنَياه غد، 
وفالن قد مات وال عله لم، هما قبَلأو مات أحد مالغد ضي، قبله لم  أو قضاه قبله أو أبرأه فالن

  .-رحمه اهللا -عند أبي يوسف عقدتْتنعقد عندهما وان
 ،اولم يقل شيًئ فسكتَ فرآه زيد فعبدي حر كعلما فلم ُأعمر رأيتَ إن :لزيد وكذا لو قاَل     

لبقاء اليمين  قُتَعاليمين، وعنده ي عالم فلم تبقَلفوات اِإل ؛عندهما ال يعتقُ ،هو عمرو :أو قال
وفوات 2عليه. المعقود  
ا له، وكذا ثم أعطاه لم يحنث خالفً ،فمات فالن ى يأذن فالنوكذا إذا حلف ال يعطيه حتّ     

3نه أوليضرب 4ه.منَّليكل  
       وجه ما تُاليمين إنّ قولهما أنعقد للبر حلًما أو منعدق فكان محلها ا أو إلظهار معنى الص
كن فات وال انعقاد إال في محلها، وإذا لم تنعقد فال حنث، وألبي ميمكن فيه البر، فإذا لم ي خبراً

الخلف وهو الكفارة كما قلنا في يوسف أنه أمكن اعتبارها منعقدة للبر على وجه يظهر في 
يحنث في  5الحلف على مس السماء أو ليقلبن هذا الحجر ذهبا حيث ينعقد مع استحالته عادة، ثم

  الحال لما قلنا.
ا في لف ألنه فرع األصل فينعقد أولًال بد من تصور األصل لينعقد في حق الخُ :6قلنا     
ثم ينتقل إلى الخلف للعجز الظاهر، ولذا لم تنعقد الغموس موجبة للكفارة حيث كان للبر  ؛حقه
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ة عن الوقت بأن لم يذكر اليوم ففي الوجه األول، وهو ما قَلَطْم ∗ا فيها، ولو كانت اليمينمستحيلً
سف لعدم انعقادها لعدم تصور البر، وعند أبي يو ؛إذا لم يكن في الكوز ماء ال يحنث عندهما

ايحنث للحال، وفي الوجه الثاني وهو ما إذا كان فيه ماء فأهريق يحنث في قولهم جميع.  
قيدة باليوم أو ال شك أن هنا أربع صور: صورتان في الم فأبو يوسف فرق إلخ) :(قوله      

وقت آخر جمعة أو شهر وهما أن يكون في الكوز ماء وقت الحلف وأن ال يكون، وصورتان 
طلقةفي الم اعندهما هاتان أيض∗*البر  2تصور 1لعدم ؛قيدة وال ماء ال تنعقد عندهما؛ ففي الم

البر من وقت الحلف إلى  عن 3فال يتصور الحنث وتنعقد عنده ويحنث للحال للعجز الدائم
؛ا، فإذا أهريق قبل آخر الوقت بطلت عندهماقيدة مع وجود الماء تنعقد به اتفاقًالموت، وفي الم 

ثم طرأ العجز عن الفعل قبل آخر المدة لفوات شرط بقائها وهو تصور البر حال  ،النعقادها
  البقاء إلى آخر الوقت، وعنده يتأخر الحنث إلى آخر جزء من الوقت فهناك يحنث.

      طْوفي الملقة وال ماء للعجز الحالي الذي ال  عندهما، وعنده تنعقد، ويحنثُ ال تنعقد
يطْرجى زواله، وفي الما.حنث اتفاقً ريقَُأ 4عندهما، فإذا إلمكان البرِّ ؛اتنعقد اتفاقً لقة وفيه ماء  

أما عند أبي يوسف فبطريق أولى مما قبله، وأما عندهما فألن تصور ا في ليس شرطً البر
النعقادها فقط إال لقةطْالم، وقد و؛االنعقاد حاُل جد لفرض وجود الماء فقد [، حال الحلفق فر

قَأبو يوسف بين المفأوجب الحنث مطلقً يدةطْا آخر الوقت وبين الملقة إذا كان الماء ا موجود
، فالحنث بعد فراغه من اليمين ااإلراقة، فإذا لم يكن موجود حاَل فأوجب الحنثَ 5]الحلف حاَل
آخر جزء من فرق أن التأقيت للتوسعة على نفسه في الفعل فال يتعين الفعل عليه إال في وال

الوقت، وإن كان التأخير رجى له فائدةٌال ي وقتَ فيما إذا لم يكن ماء اللفظ ما  6الحلف لكن
ا إلّا متعينًالفعل مضيقً في حقّ اليمينِ أوجب انعقادوكذا إذا  ،منه فال يحنث قبله ا في آخر جزء

                                                           
  /  أ  من " ب ". 134ق  نهاية ∗
  /  ب من " أ ". 273نهاية ق * ∗
 ليست في " أ ". -1
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كان فيه ماء فصب قَلَطْلهذا بعينه، بخالف المة ه ال فائدةَفإنّ وال ماء في تأخير الحنث. وإن 
كانت اليمين ةُقَلَطْالم ال يقع الحنث فيها إال بموت الحالف عليه في مثل حلفه على  أو المحلوف

  ضربه أو طالقها.
     1ذلك فإن إذا كان البر مرجوله هنا ا وال رجاء، وفيما إذا كان الماء هذا  ا ال يثبتُموجود
اإلّ اليأس عند اإلراقة ه ال يحنث عندهما إذا ألنّ ؛ا يحتاجان إلى الفرقفيحنث إذ ذاك، وهما أيض

 4الوقت إذا ذكر كان والفرق أن ،هريق يحنثوإذا لم يذكر فُأ ،3قبل آخره 2هريقذكر الوقت فُأ
البر ه حلف إذ ذاك فكأنّ عليه فائتٌ وعنده المحلوفُ ،عليه في الجزء األخير *اواجبما  ليشربن

ؤقتة هو في اليمين الم صور لبقاءالتّ اشتراطهما بقاء أن 5وعلمت بهذا، في هذا الكوز اليوم
 واجب البر فإن بخالف ما إذا لم يذكر الوقتَ ،طلقةصور النعقاد اليمين المالمعنى اشتراط التّ

في  ةقَلَطْفي الم البر جوب: ويقوَل عليه حنث. ولقائل أن المحلوفُ عليه في الحال، فإذا فاتَ
أنه ليس كذلك، وإن كان بمعنى  ى يحنث في ثاني الحال فال شكحتّ هنْعالحال إن كان بمعنى تُ

ا ه ال يحنث إلّألنّ ؛كذلك ةُقتََؤفالم ،من الحياة في آخر جزء الوجوب الموسع إلى الموت فيحنثُ
 شيء فألي ،من الحياة جزء فذلك الجزء بمنزلة آخرِ ،من الوقت الذي ذكره جزء في آخرِ

ولم تبطل عند آخر جزء من الحياة في  ،6الوقت في المؤقتة عند آخر أجزاء اليمين تبطُل
طلقة.الم  

 فأنت ك اليوماقَدلم تهبي لي ص إن :ية ما لو قال رجل المرأتهومن فوائد هذه الخالفّ     
ك فأمك طالق، فحيلة عدم حنثهما أن تشتري منه بمهرها اقَدله ص وهبت إن :، فقال أبوهاطالقٌ

ا ملفوفًثوبألنّ ؛لم يحنث أبوها ا وتقبضه، فإذا مضى اليومها لم تهب صها ها وال الزوج ألنّاقَد
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إذا أرادت عود  وج بالبيع، ثمعن الز داق سقطَالص ألن ؛عند الغروب 1بةعجزت عن الهِ
الص2ه بخيار الرؤيةردتُ داق.  

من] أو متعذرٍ مستحيٍل حلف على شيء صوله]ح  
]هيبقثَ عنحو ينُهمتْ يقَدا انْعبذَه رجذَا الْحن هبقْللَي َأو اءمن السدعصلَفَ لَيح نما) قَاَل (و

فََأشْبه الْمستَحيَل حقيقَةً فَلَا ينْعقد. ولَنَا َأن الْبِر وقَاَل زفَر: لَا تَنْعقد ِلَأنَّه مستَحيٌل عادةً 
الس وندعصلَاِئكَةَ يالْم ى َأنيقَةً؛ َألَا تَرقح نكمم اءمإلَى الس ودعالص يقَةً ِلَأنقح روتَصم اءم

اللَّه تَعالَى، وِإذَا كَانَمتَصورا ينْعقد الْيمين موجِبا ِلخُلْفه ثُم  وكَذَا تَحوُل الْحجرِ ذَهبا بِتَحوِيِل
الْح ةاداِل إعمتاح عنَثُ محي اِلفُ فَِإنَّهاتَ الْحا إذَا مةً. كَمادع زِ الثَّابِتجكْمِ الْعنَثُ بِححي اةي

ِلَأن شُرب الْماء الَّذي في الْكُوزِ وقْتَ الْحلف ولَا ماء فيه لَا يتَصور فَلَم بِخلَاف مسَألَة الْكُوزِ، 
دقنْعي[.  
ا انعقدت يمينه وحنث ذهب هذا الحجر نبلقْيأو لَ ماءالس ليصعدن حلفَ ومن :(قوله     

  .4ا كما هي في الكتابطلقًم يعني إذا حلف3عقيبها)
ت قَّأما إذا وفقال اليمين: ى لو مات قبله ى بمضي ذلك الوقت، حتّلم يحنث حتّ ؛األصعدن غد

  5ال كفارة عليه إذ ال حنث.
     )ألنّ ؛اأصلً وقال زفر: ال ينعقدكالمستحيل حقيقةَ فيجعُل ستحيل عادةَه م، فال  الكوزِ كماء
  .6)تنعقد
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الحجر  األنبياء، وكذا تحويُل وبعض المالئكةُ ولذا صعدته ،ممكن السماء صعود أن :ولنا      
اذهب، صفةَ بتحويل اهللا بخلعه وإلباسِ ،ةَالحجري صفة الذهبية بناء على أن كلها  الجواهر

  .ةذهبي الحجرية وإبدالها بأجزاء فات أو بإعدام األجزاءفي قبول الص مستويةً متجانسةً
ه من ولعلّ[، عند المتكلمين على ما هو الحقّ وهو ممكن ،في األول أظهر 1حويُلوالتّ     
للعجز  وهو الكفارةُ ،3هلفخُِل موجبةً اليمين ا فتنعقدمتصور فكان البر األولياء كرامات 2]إثبات
عادةً الثابت وصار كما إذا مات الحالف فإنّ ،رجى زوالهفال يكما قلنا  ،ه يحنث في آخر جزء

عتبر ذلك يفعل المحلوف عليه. ولكن لم ي أن معه احتماُل فيه فيثبتُ الحياة إعادة *مع احتمال
شرب الماء الذي في  ألن ؛ا، بخالف مسألة الكوزفحكم بالحنث إجماع بخالف العادة االحتماُل

  فلذا لم تنعقد. **به القدرةُ وال تتعلقُ فيه ال يمكن ماء 4الكوز الذي ال
ما وقع في  ونحن نمنعه، وكلُّ حقيقةً بالمستحيِل عادةً المستحيِل ه ألحقَأنَّ الخالف فمحطَّ      

متصورٍ هذه المسائل من لفظ فمعناه ممكن، تعقلًوليس معناه ما، واهللا أعلم.ا متفهم  
***  
  

  
   

                                                           
  في " أ " فالتحويل. -1
 ما بين معكوفين ليس في " أ ".  -2
  .هفي " الخلفي -3

  /  ب  من " ب ". 134* نهاية ق 
  في " أ " وال. -4

  / ب  من " أ ". 274** نهاية ق 
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اليمين في الكالم] [باب  
     اليمين في الكالم)  (بابمن ذكر األفعال التّ ا فرغَلممن الكالم كاألكِل ي هي أهم 
؛كنى، وتوابعهما شرع في الكالم إذ ال بد من وقوعهوالس ألن ما  د له من إيصاِلاإلنسان ال ب

الق والطّ تقالع مقاصده، وبدأ بالكالم األعم من خصوصيات 1لتحصيل ؛في نفسه إلى غيره
  لتقدم األعم على الخصوصيات. ؛2وغيرها

[حلف ال يكلم فالنًا فكلّمه وهو نائم من]  
هفُلَانًا فَكَلَّم كَلِّملَفَ لَا يح نمَل  ،[قَاَل (وصوو هكَلَّم قَد ثَ) ِلَأنَّهنح نَاِئم إلَّا َأنَّه عمسثُ ييبِح وهو

مفْهي لَم نَّهلَك عمسثُ ييبِح وهو اها إذَا نَادكَم ارفَص همِلنَو مفْهي لَم نَّهلَك هعمإلَى س  .هِلتَغَافُل
لْمبسوط شَرطٌ َأن يوقظَه، وعلَيه عامةُ مشَايخنَا، ِلَأنَّه إذَا لَم يتَنَبه كَان وفي بعضِ رِوايات ا

[.تَهوص عمسثُ لَا ييبِح وهو يدعب نم اهإذَا نَاد  
 3اإلّ(لقرب مكانه منه  كالمه) وهو بحيث يسمع ،مها فكلّم فالنًومن حلف ال يكلّ :(قوله     

وهو  ،فصار كما إذا ناداه ،ه لم يفهم لنومها أنّمه ووصل إلى سمعه إلّه قد كلّألنّ ؛حنث) نائم هأنّ
لغفلته فإنّ بحيث يسمع لكنه لم يفهم لتغافله: أيالعلم بوصوِل ه يحنث، وهذا ألن إلى  صوته

صماخ4ه غير ة ذلك فحكم بهعلى مظنّ 5ديرفُأ ثابت، وهو كونه بحيث لو كان مصغيا ا سالم
6حنث ولهذا لو كان أصم.  

                                                           
  في " أ " لتحصيل به. -1
  في " أ " وغيرهما. -2
  " ال. في " أ -3
الصماخ: هو قناة األذن التي تفضي إلى طبلته، وضرب اهللا على صماخه أنامه، والجمع أصمخة وصمخ،  -4

. المعجم الوسيط، 7/293(وصمخه) يصمخه صمخًا إذا أصاب صماخه بأن عقره بعود. ينظر: الزبيدي، تاج العروس، 
  . مادة (صمخ).1/522
 في " أ " قادر. -5
. ابن نجيم، 4/237. ابن مازه، المحيط، 4/104. الكاساني، بدائع الصنائع، 9/37ينظر: السرخسي، المبسوط،  -6

  . للعلماء في هذه المسألة أقواٌل: 4/360البحر الرائق، 
ا كلمه فالمالكية قالوا: إن من حلف ال يكلم فالنًا فمر عليه، وهو نائم فكلمه يحنث سواء سمعه أو لم يسمعه، وكذلك إذ

  . 4/462، التاج واإلكليل، المواق. 110وهو مشغول يحنث وإن لم يسمعه. ينظر: ابن جزي، القوانين الفقهية، ص
أما الشافعية فقالوا: "إنه لو كلمه وهو مغمى عليه، وكان ال يعلم بالكالم لم يحنث، وإن علم بالكالم ولم يفهمه حنث، ولو 

ثل النائم حنث به، وإن كان ال يوقظ مثل النائم لم يحنث، ولو كلمه وهو بعيد منه كلمه وهو نائم فإن كان كالما يوقظ م
فإن كان بحيث يجوز أن يسمع مثل كالمه حنث به سمع أو لم يسمع، وإن كان بحيث ال يجوز أن يسمعه لم يحنث". 

  .6/227. الشربيني، مغني المحتاج، 15/446، الحاوي الكبيرينظر: الماوردي، 
ة فقالوا: يحنث إذا ناداه ولم يسمع لتشاغله أو غفلته، أما إذا كان ميتًا أو غائبا، أو مغمى عليه، أو أصم ال أما الحنابل

 .6/261. البهوتي، كشاف القناع، 11/328يحنث. ينظر: ابن قدامة، المغني، 
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ه في بعضها فناداه أو أيقظه، وفي أن يوقظه، فإنّ شرطٌ 1وفي بعض روايات المبسوط      
  بعضها فناداه وأيقظه.

ا بحيث ال كما إذا ناداه من بعيد جد ،ه إذا لم ينتبه بكالمه صارألنّ ؛قال: واختاره مشايخنا     
ا، وصار كما لو ا مناديا ال متكلما عن أن يميز حروفه، وفي ذلك يكون الغييسمع صوته فضلً

 ممه إذا كان بحيث لوال الصمكلّ أن يقاَل ه يصحألنّ ،م، بخالف األص2ا ال يحنث بكالمهكان ميتً
سمعال يقال: [يص ،؛4في الميت 3هذا] مثُل ح ألنا نقول: يمينه 5إال ال تنعقد ألن  ؛على الحي

المتعارف هو الكالم معه، وألن المقاطعة، وذلك ال  الغرض من الحلف على ترك الكالم إظهار
في السير  ما ذكر محمد في الميت والبعيد الذي ال شعور له بندائه وكالمه، لكن يتحققُّ
هم ال ه إال أنّيسمعون صوت المسلم أهل الحرب باألمان من موضعٍ 7: [إذا نادى]6الكبير

8قال السرخسي ،يسمعون لشغلهم بالحرب فهو أمان: ّهذا يبين أن حيح في مسألة األيمان الص
  وإن لم يوقظه انتهى. ،9الحنث
     وقد فرق على هذه الريحكم فيها بالخالف،  :وقيل ،في إثباته األمان يحتاطُ واية بأن
سب إليه ما ال يحنث*، والمراد بما نُ 11وعندهما ،كالمستيقظه يجعل النائم ألنّ ؛يحنث 10فعنده

 وال علم له به ينتقض ،وهو نائم على ماء ،إذا مر 12المتيمم] [من أن :ذكر في باب التيمم

                                                           
  .3/380ينظر: الشيباني، األصل،  -1
  .4/360. ابن نجيم، البحر الرائق، 6/194البناية، . العيني، 4/237ينظر: ابن مازه، المحيط،  -2
  ما بين معكوفين ليس في " أ ". -3
  في " أ " زيادة جملة (كذلك لوال الموت سمع). -4
  ليست في " أ ". -5
، الشركة الشرقية لإلعالنات، بدون 283/ 1ينظر: السرخسي، محمد بن أحمد، شرح السير الكبير،  -6

 م.1971 -ـه1391طبعة، تاريخ النشر، 
 ما بين معكوفين مطموس في " أ ". -7
  .   9/37ينظر:  المبسوط،  -8
 يحنث.و"ط" "  بفي "  - 9

. الزيلعي، 4/237. ابن مازه، المحيط، 9/37أي عند أبي حنيفة، ينظر رأيه: السرخسي، المبسوط،  -10
 .3/196تبيين الحقائق، 

  ا: المراجع نفسها.، ينظر رأيهم -رحمهما اهللا -أي أبو يوسف، ومحمد -11
  /  أ  من " أ ".275* نهاية ق 

  ما بين معكوفين ليس في " أ " . -12
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تيموإلى جانبه  ،ا حقيقةًه لو كان مستيقظً، وقد تقدم هناك ما فيها من االستبعاد للمشايخ؛ فإنّمه
حتى حمله بعضهم على الناعس،  ؟فكيف بالنائم ،مهتيم بها ال ينتقض يعلم 1ال ماء حفيرةُ

  وأضيف إلى هذه مسائل تزيد على عشرين جعل فيها النائم كالمستيقظ.
، عنها ال متصٌل بعد اليمين منقطع 2مستأنف وفي الذخيرة: ال يحنث حتى يكلمه بكالمٍ       

فاذهبي أو اخرجي أو قومي أو شتمها أو زجرها  طالقٌ فأنت كلمتك إن :افلو قال موصولً
ا ا أن يريد به كالما باليمين إلّ، فال يكون مراد3ألن هذا من تمام الكالم األول ؛ا ال يحنثمتصلً
  .7ومالك ،6وأحمد ،به قال الشافعي في األظهر ، و5افعيألصحاب الشّ ، وهو وجه4امستأنفً

عن  ه منقطعألنّ ؛قتْلِّطُ ،اذهبي :فاذهبي أو اذهبي ال تطلق، ولو قال :وفي المنتقى: لو قال
  .8اليمين
مه اليوم ه كلّألنّ ،ا حنثاليوم أو غد د: ال أكلمكعن محم 9وأما ما في نوادر ابن سماعة     

ألنّ ؛شك في عدم صحته 10فال ،ابقوله أو غده كالم فإنّواحد ،ه إذا أراد أن يحلف على أحد 
م فالتقيا فسلّ فعبدي حر إن ابتدأتك بكالمٍ :األمرين ال يقال إال كذلك، وعلى هذا إذا قال آلخر

                                                           
 في " أ " وال. -1
 في " أ " يستأنف. -2
 ليست في " أ ". -3
  .4/235. ابن مازه، المحيط، 4/102ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  - 4
الشيرازي: " إن من قال: إن كلمتك فأنت طالق فاعلمي، ما جاء في مذهب الشافعي في هذه المسألة غير هذا، قال  -5

. النووي، روضة 3/36طلقت بقوله: فاعلمي وقيل: إن وصله بالكالم األول، لم تطلق" ينظر: الشيرازي، المهذب، 
 .8/195الطالبين، 

نتهى اإلرادات، . البهوتي، شرح م11/328مذهب الحنبلي أنّه يحنث. ينظر: ابن قدامة، المغني، الما جاء في  -6
3/129.  
، التاج المواقمن المالكية من قال: إنه ال يحنث، ومنهم من قال: إنّه يحنث، وقول مالك: إنّه يحنث . ينظر:  - 7

على ما في المدونة من غيرها من  النوادر والزيادات عبد اهللا بن عبد الرحمن، . القيراواني،4/480واإلكليل، 
-هـ1419لبنان، الطبعة األولى، -الفتاح الحلو وآخرين، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، تحقيق عبد 4/131، األمهات
  م.1999

  .3/136. الشلبي، حاشية الشلبي، 4/102ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،   -8
كشف الظنون،  ينظر: حاجي خليفة،. هـ233سنة  المتوفي، كتاب نوادر ابن سماعة، لإلمام محمد بن سماعةهو  -9
هو محمد بن سماعة بن عبد اهللا التميمي، أبو عبد اهللا، ذكره صاحب الهداية في البيوع، واإلمام ابن سماعة:  .2/1282

اإلمام أحد الثقات اإلثبات حدث عن: الليث بن سعد، وأبي يوسف القاضي ومحمد بن الحسن، وكتب النوادر عن أبي 
  .58/ 2الجواهر المضية، القرشي، . هـ233سنة  توفييوسف ومحمد، وروى الكتب، واألمالي، 

  في " أ " وال . -10
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لعدم تصور أن يكلمه بعد ذلك ابتداء. ولو  ،ت يمينها ال يحنث، وانحلّعلى اآلخر مع 1واحد كلُّ
 4حنثي 3بتدئها، والهي له كذلك ال يحنث إذا كلمها؛ ألنه لم ي 2إن ابتدأتك بكالم وقالت :قال لها

  .6ابتدائها 5لعدم تصور ،بعد ذلك
ق ديانةً ال هو فيهم حنث إال أن ال يقصده فيصد م على قومٍمه فسلّولو حلف ال يكلّ      

7قضاءرحمهما اهللا -9والشافعي 8، وعند مالك- أيض ا. قضاء  
  .10ق قضاء عندنادص السالم عليكم إال على واحد :أما لو قال     
      ا قيلولو سلم من الصالة فإن كان إمام: عليه عن يمينه ال يحنث، وإن  كان المحلوفُ إن

  بخالف الثانية. 11بها الة فال يحنثُفي الص األولى واقعةٌ ألن ؛كان عن يساره يحنث
وهو  ،12ال يحنث بهما دالة من وجه، وكذا عن محمها في الصألنّ ؛ال يحنث بها :وقيل     

14ا أن ينوي غيرهه يحنث إلّأنّ 13افيح ما في الشّالصحيح، واألص .  

                                                           
 ليست في " ب "  و " ط ". -1
  في " أ " فقالت. -2
  ليست في " أ ". -3
  في " أ " الحنث. -4
 في " أ " صور. -5
.  ابن نجيم، 3/163. الزيلعي، تبيين الحقائق، 3/53. ابن مازه، المحيط، 4/113ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  -6

  .4/361البحر الرائق، 
  . 4/361، الرائق. ابن نجيم، البحر 9/37ينظر: المبسوط، السرخسي،  -7

قول مالك غير هذا، حيث قال: " إن من حلف ال يكلم رجلًا فسلم على قوم وهو فيهم، يحنث إال أن يكون قد حاشاه" 8- 
القاضي عبد الوهاب، اإلشراف على نكت مسائل الخالف، . 1/602 ولم يذكر قضاء أو ديانة.  ينظر: مالك، المدونة،

2/900.  
قول الشافعية غير ذلك، حيث قالوا: إنّه ال يحنث إذا استثناه، وإذا أطلق حنث، ولم يذكر قضاء أو ديانة. ينظر:  -9

  .6/227. الشربيني، مغني المحتاج، 15/366، الحاوي الكبير. الماوردي، 7/84الشافعي، األم، 
 .5/595. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 3/136. الزيلعي، تبيين الحقائق، 4/236ينظر: ابن مازه، المحيط،  -10
  في " أ " به. -11
  في " أ " فيهما. -12
في فروع الحنفية، لعبد اهللا بن محمود، شمس األئمة، إسماعيل بن رشيد الدين: محمود بن محمد هو كتاب الشافي  -13

 2/1023حاجي خليفة، كشف الظنون,  ينظر:الكردري. 
. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 3/136الزيلعي، تبيين الحقائق،  .4/361، الرائقابن نجيم، البحر ينظر:  -14
5/595.  
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ا فعلى ذلك وإن كان مقتدي ،ا يحنث إذا نواهفيما إذا كان إمام 1دوريوفي شرح القُ     
الة قتدي عن الصاإلمام يخرج الم سالم ألن ؛اال يحنث مطلقً دوعند محم، التفصيل عندهما

  . 3به قال مالك ، و2ا* لهماعنده خالفً
كيست ال يحنث،  :وقال أبو الليث: لو قال بالفارسية، 4حنث :عليه الباب فقال من ولو دقَّ    

  .5به أخذ وهو المختار ولو قال كي ترحنث، و
 يفهمه 6ال بكالمٍ ى حنث، ولو كلمه الحالفُلبيك أو لب :فقال ،ناداه المحلوف عليه *ولو*    

  .7الروايتين المحلوف عليه ففيه اختالفُ
    اسمع افعل كَ ،يا حائط :فقال وقد مر المحلوف عليه ولو أراد أن يأمره بشيءوكَ تَيتَي ،

  .8قاله في الذخيرة فسمعه المحلوف عليه وفهمه ال يحنثُ
 10ناإلسالم فبي يريد كافر 9ولو جاء ا وقالها حنث.ولو حلف ال يتكلم فناول امرأته شيًئ     

ا لهاإلسالم مسمع، 11وجه إليه لم يحنثولم ي.  

                                                           
: في توفيهو كتاب شرح مختصر القدوري، لإلمام، أبو بكر بن علي، الحدادي، العبادي، سماه الجوهرة النيرة، الم -1

  .2/1631ينظر: حاجي خليفة، كشف الظنون،  هـ.800حدود سنة 
  م.1906 -هـ1322، المطبعة الخيرية، الطبعة األولى، 2/198الجوهرة النيرة،  ينظر قوله:
 /  أ  من " ب ".135* نهاية ق 

  . 3/88. ابن نجيم، النهر الرائق، 4/361ابن نجيم، البحر الرائق، ينظر:  -2
 . 110. ابن جزي، القوانين الفقهية، ص1/602ينظر: مالك،  المدونة،  -3
. للعلماء 4/361. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/136. الزيلعي، تبيين الحقائق، 4/237ينظر: ابن مازه، المحيط،  -4

رملي، نهاية المحتاج، . ال10/50، تحفة المحتاج، الهيتميفي هذه المسألة أقوال: فالشافعية قالوا: إنه يحنث. ينظر: 
. الرحيباني، مطالب أولى 3/466. أما الحنابلة فقالوا: إنه ال يحنث. ينظر: البهوتي، شرح منتهى اإلرادات، 8/208

 . لم أقف للمالكية في هذه المسألة على قول.6/407النهى، 
  . 4/361لبحر الرائق، . ابن نجيم، ا3/136. الزيلعي، تبيين الحقائق، 4/237ينظر: ابن مازه، المحيط،  -5

  /  ب  من " أ " .275نهاية ق ** 
  في " أ " لم. -6
 .4/361. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/136ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق،  -7
. 5/595. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 3/136. الزيلعي، تبيين الحقائق، 4/237ينظر: ابن مازه، المحيط،  -8

. أما الحنابلة فقالوا: إنه يحنث. ينظر: 6/227رأي في هذه المسألة: ينظر: الشربيني، مغني المحتاج، للشافعية نفس ال
  . لم أقف للمالكية على رأي في هذه المسألة.11/327ابن قدامة، المغني، 

 في " أ " جاءه. -9
  في " أ " زيادة  كلمة (صفه). -10
  .4/361م، البحر الرائق، . ابن نجي243، 4/237ينظر: ابن مازه، المحيط،  -11
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لم  هو، أو فتح عليه القراءة، وهو مقتدللمحلوف عليه للس ح الحالفُلو سب :1وفي المحيط      
يحنث، وخارج الة يحنث.الص  

     ا ال يحنث؛ ألنّا أو أرسل رسولًولو كتب إليه كتاب3ا لمالكخالفً 2اا عرفًه ال يسمى كالم 
  . 4وأحمد
 M  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  Î   Í          Ì  ËL: واستداللهم بقوله تعالى     

  رف.مبنى األيمان على الع أجيب عنه بأن ،]51اآلية الشورى: سورة [ 
 واإلقرار واإلخبارلسان فال يكون باإلشارة وال الكتابة، ا بالّواعلم أن الكالم ال يكون إلّ     

يكون باإلشارة  واإلعالم واإلفشاء واإلظهار 5، واإليماءال باإلشارة بالكتابة تكون والبشارةُ
ا.أيض  
 والكتابة واإلخبار كونه بالكالمِ واإلعالمِ واإلفشاء فإن نوى في ذلك كله: أي في اإلظهارِ     

دون اإلشارة ديفيما بينه وبين اهللا تعالى.  ن  
  . 6يقتصر على المشافهة مها أن يشافهه، وكذا ال يكلّال يحنث إلّ ثهدحال ي :ولو حلف     
ا قدم ونحوه يحنث فالنً إن أخبرتني أن :وفي قوله، فكتب إليه حنث رهبشِّال ُأ :ولو قال     
دق والكذب.بالص دق خاصة، وكذا إن أعلمتني، وكذا البشارة ولو قال بقدومه ونحوه فعلى الص
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وصل  حنث سواء إليه الكتاب قبل قدومه، فوصَل 1فكتب إليه ا قدمفالنً أن إليّ إن كتبتَ :ومثله
إليه قبل قدومه أو بعده، بخالف 2بقدومه لم يحنث، حتى يكتب بقدومه الواقع إن كتبت إلي .  

     ذكر هشام عن محمدسألني هارون : الرفأمر من  عمن حلف ال يكتب إلى فالنٍ 3شيد
يكتب إليه بإيماء 4إذا كان مثلك ،يا أمير المؤمنين ،نعم :هل يحنث؟ فقلت أو إشارة .  

     ؛: وهذا صحيح5رخسيقال الس ألن وإنّ ،لطان ال يكتب بنفسهالسومن عادتهم  ،6رما يأم
واإلشارة. األمر باإليماء  

يقرأ كتاب فالن، فنظر فيه حتى فهمه ال يحنث عند أبي يوسف، ويحنث عند ولو حلف ال      
7د؛ ألن المقصود الوقوف على ما فيه ال عين التلفظ بهمحم .  
     منهما فيحنث بكالم  اا أن ينوي كلًأحدهما إلّ ا لم يحنث بكالمِا وفالنًكلم فالنًولو حلف ال ي

  .8في بعض المواضع *خالفه كروإن ذُ ،أحدهما، وعليه الفتوى
  [ حلف ال يكلمه إال أن يأذن له]

لَه نفََأذ هإلَّا بِِإذْن هكَلِّملَفَ لَا يح لَوثَ) ،[(ونح هتَّى كَلَّمبِالِْإذْنِ ح لَمعي لَمشْتَقٌّ  ؛وم الِْإذْن ِلَأن
مقَّقُ إلَّا بِالستَحلَا ي كُلُّ ذَِلكي الِْإذْنِ، وقُوعِ فالْو نم َأو ،لَامالِْإع وي هالَْأذَانِ الَّذ نقَاَل ماعِ، و

آذنِ كَالرضا. قُلْنَا: الرضا من َأعماِل ِلَأن الِْإذْن هو الِْإطْلَاقُ، وَأنَّه يتم بِالْ ؛َأبو يوسفَ: لَا يحنَثُ
[.را ملَى مع الِْإذْن لَا كَذَِلكالْقَلْبِ، و  
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 ألن ؛حنث 2مهى كلَّحتّ 1إال بإذنه فأذن له ولم يعلم باإلذن همكلِّحلف ال ي ومن :(قوله     
وكل ذلك ال يتحقق  ،الوقوع في اإلذن(أو من باالشتقاق الكبير  :أي من األذان) اإلذن مشتقٌ

كما ذكره  ،عنه وهذه روايةٌ ،(وقال أبو يوسف: ال يحنث) :قال المصنف ،ماع)إال بالس
  .7يحنث 6وعن أبي يوسف ال، 5قولهم يحنث ظاهر :حيث قال 4في شرحه 3األقطع
     اإلذن هو اإلطالق، وأنَّ ووجه هذه الرواية عنه أنه يتم ه لو حلف ال ضا، فإنَّباآلذن كالر
مه ال يحنث. ى كلّفرضي ولم يعلم الحالف حتّ إال برضا فالنٍ يكلمه  
هو يتضمن الرضا  ،ضا من عمل القلب وال كذلك اإلذن، نعمالر بأن أجاب المصنفُ     
ظاهره ذكر في وقض به من أنّنُ 8معناه اإلعالم بالرضا فال يتحقق بمجرد الرضا، وما ا لكن

إذا أذن المولى لعبده والعبد ال يعلم يصح اإلذن حتى إذا علم  10غرىوالفتاوى الص 9تمةالتَّ
  .11ايصير مأذونً

حيث قال:  ،لداللته على عدم اإلذن قبل العلم ،على نقيض مقصود المورد دفع بأنه يدلُّ     
 12املعليه ما في الشّ يدلُّ .ا فعرف أنه ليس له قبل العلم حكم اإلذنى إذا علم صار مأذونًحتّ
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علم بإذنه لم  ، ثم2من الناس فتصرف العبد أحد 1وال ،لعبده فلم يعلم به نذفي قسم المبسوط: َأ
ا على العلم فسقط تكلف جوابه، وقوله على ما يجز تصرفه، غاية ما فيه أن اإلذن يثبت موقوفً

3ن إلخمن األذا ألن اإلذن مشتقٌ :ا من قوله: يعني ما تقدم آنفًمر.  
  [ من حلف ال يكلم فالناً شهراَ]

 ،ِلَأنَّه لَو لَم يذْكُر الشَّهر لَتََأبد الْيمين ؛(وِإن حلَفَ لَا يكَلِّمه شَهرا فَهو من حينِ حلَفَ) :[قَاَل
رالشَّه ا إذَا  ؛فَذَكَرم لَافبِخ ،اِلهح لَالَةلًا بِدمخْلًا عد ينَهمي يلي يالَّذ يقفَب هاءرا واجِ مِلِإخْر

ومِ ِلتَقْديرِ الص ؛ِلَأنَّه لَو لَم يذْكُر الشَّهر لَم تَتََأبد الْيمين فَكَان ذكْره ؛قَاَل واَللَّه لََأصومن شَهرا
[.هإلَي ينيفَالتَّع نَكِّرم َأنَّهو بِه  

داللة  ألن ؛4(من حين حلف)الشهر  ابتداء :أي ا فهو)شهر وإن حلف ال يكلمه :(قوله     
ا؛ ه شهروهو غيظه الباعث على الحلف يوجب ترك الكالم من اآلن، ونظيره إذا أجر ،حاله
العقود تُ ألنراد ه لو لم ا، فكان ابتداؤه من وقت العقد، وألنّلدفع الحاجة القائمة في الحال ظاهر

يعتبر في  الديون، وأما األجُل د العقد لجهالة المدة بجهالة ابتدائها، وكذا آجاُلمن الحال فس
يوسف ؛ اختلف في أنها لبيان ابتداء المدة أو النتهائها، فعن أبي لك بنفسه إلى شهرٍ كفلتُ :قوله

 ،لبيان ابتدائها ؛فال يلزم بإحضاره بعد الشهر، وألحقاها بآجال الديون فجعالها ،النتهاء المطالبة
 :بخالف ما لو قال(رفيه، في مثله للتّ األجَل 5ألن ؛فال يلزم بإحضاره قبل الشهر، وهو أحسن

واهللا ألصومن 6مافي اإلثبات، وإنّ ه نكرةٌفإنّ )ا*شهر يوجب ا شهرشائعا يعّوال  7نه الحلفُي
؛هرهر تتأبد فكان ذكر الشّا قول المصنف لو لم يذكر الشّموجب لصرفه إلى الحال، وأم 

 حيثُ واحد ا بداللة حاله، فظاهره أنه وجها عملًإلخراج ما وراءه فبقي** ما يلي يمينه داخلً
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ألن داللة  ؛وجهين 1من رهارحين من قرا بداللة حاله بالواو، ومن الشّلم يعطف قوله عملً
الحال وحدها تستقل بصرف االبتداء إلى ما يلي الحلف كما ذكرنا، وما قبله وجه آخر وهو أنه 

  متصالً باإليجاب. 2لو أطلق تأبد
 عليه منتف الزائد ثم ،وال يخفى أن ذكر الشهر ال داللة له سوى على تقدير المدة الخاصة     

ائد عليه لم يلزم كون ذلك على نفي الز رض له داللةٌفي، ولو فُباألصل ال بداللته على النّ
هو  )ا بداللة حالهعملً :قوله(ف ابتداؤه من الحال فلذا جعل المصنِّ ؛االزائد هو ما يلي شهر

المعين البتدائها فكان وجها واحدا، إال أنك علمت من تقريرنا أن مه من ال حاجة إلى ما قد
  إلخراج.لزوم التأبيد وا

     وأما ما فرإن تركت الصوم  :من قوله 3ا ذكره التمرتاشيع على استقالل اإلخراج مم
شهرا أو كالمه شهر؛ا من حين حلفا تناول شهر األبد  ا يتناوُلوالكالم مطلقً ،ومألن ترك الص
الوقت إلخراج ما وراءه، وكذا إن لم أساكنه فالكلُّ فذكر شكٌلم بل لو ترك الصا في وم شهر

نعم إن كان في  ،اللفظ ما لم يوجبه وهو تحميُل ،ا بالحلفوإن لم يتركه متصلً ،عمره حنث
  ا فال.مثله عرف يصرفه إلى الوصل بالحلف وإلّ

  [ من حلف ال يتكلم فَقَرَأ القُرآن]
وِإن قَرَأ في غَيرِ صلَاته حنثَ) وعلَى [(وِإن حلَفَ لَا يتَكَلَّم فَقَرَأ الْقُرآن في صلَاته لَا يحنَثُ. 

ِلَأنَّه كَلَام  ؛وهو قَوُل الشَّافعي ،هذَا التَّسبِيح والتَّهليُل والتَّكْبِير، وفي الْقياسِ يحنَثُ فيهِما
إن « -علَيه الصلَاةُ والسلَام -شَرعا، قَاَل حقيقَةٌ. ولَنَا َأنَّه في الصلَاة لَيس بِكَلَامٍ عرفًا ولَا
في عرفنَا لَا يحنَثُ في غَيرِ الصلَاة  :وقيَل» صلَاتَنَا هذه لَا يصلُح فيها شَيء من كَلَامِ النَّاسِ

  ِلَأنَّه لَا يسمى متَكَلِّما بْل قَارًِئا ومسبحا.] ؛َأيضا
الة وإن قرأ في غير الص[يحنث،  4الة الفي الص رآنالقُ فقرَأ ولو حلف ال يتكلم :(قوله     
إذا فعله في الصالة ال يحنث وخارجها يحنث،  كبير)والتّ هليُلوالتّ سبيح، وعلى هذا الت5ّ]حنث
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 والذكرِ القرآنِه أي ألنّ ؛2وهو قول الشافعي 1وفي القياس يحنث فيهما ،وهذا جواب االستحسان
  .)كالم حقيقة(
إن اهللا « -مى اهللا عليه وسلّصلّ -لقوله )اا وال شرععرفً الة ليس بكالمٍه في الصولنا أنّ( 

حدثُتعالى ي من أمره ما يشاءا أحدثَ، وإن مم أن ال يتكلم 3متفق عليه» الةفي الص.  
صالتنا هذه ال  إن« -ماهللا عليه وسلّى صلّ -ف من قولهوأما الحديث الذي ذكره المصنِّ      
يصلح 6إنما نفى عنها كالم الناس، وال :5فقيل عليه 4»اسمن كالم النّ فيها شيء نفي  يستلزم

رف، وفي ا كان مبنى األيمان على العفصيل جواب ظاهر المذهب، ولمالتّ 7ا، وهذاالكالم مطلقً
العرف المتأخر ال يسمى التسبيح أ والقرآنيضه يقال لمن سبح طول ى إنّحتّا ا وما معه كالم

ا بجميع ذلك خارج ه ال يحنث أيض، اختار المشايخ أنّيتكلم اليوم بكلمة 8يومه أو قرأ لم
  .10بين عقد اليمين بالعربية* والفارسية 9]أي تفريق[: للفتوى من غير تفصيٍل الصالة، واختير
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 صحيح مسلم.

ينظر: مسلم، صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب تحريم الكالم في الصالة، ونسخ ما كان  -4
. نص الحديث: " أن هذه الصالة ال يصلح فيها شيء من كالم الناس". 33رقم الحديث  ،1/381في إباحته، 

. نفس نص حديث 1218، رقم الحديث 3/14النسائي، سن النسائي، كتاب السهو، باب الكالم في الصالة، 
 مسلم.

  في " أ " زيادة كلمة (أنّه). -5
 في " أ " فال. -6
  في " ب " هذا . -7
  في " أ " ال . -8
  ما بين معكوفين ليس في " أ ".  -9

  / أ  من " أ ".277* نهاية  ق 
  .5/598. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 4/263ينظر: ابن مازه، المحيط،  -10
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 ،فأنت طالق حسنٍ كلما تكلمت بكالمٍ :لو قاله أنّ في بعض المواضع من كروما ذُ     
طلقت واحدة، ولو قالت بال  "واهللا أكبر ،وال إله إال اهللا ،والحمد هللا ،"سبحان اهللا :1فقالت

 ،باالستئناف متعدد ه كالمألنّ ،اعطف: سبحان اهللا الحمد هللا ال إله إال اهللا اهللا أكبر طلقت ثالثً
  . واحد كالمه ألنّ ،المعطوف بخالف كلٌّ

 3هفإنّ عرا الشّوأم، اأصلً يد بقيدا ال فيما قُرفًفي مطلق الكالم ع الكالم بأن يدفع 2وقد      
  :5لبيد 4]كلمةُ قالها [شاعر أصدق كلمة«، وفي الحديث منظوم ه كالمألنّ ؛به يحنثُ

  6]لَا محالةَ زائُلَأال كُلُّ شيء ما خَال اللَّه باطُل ... وكلُّ نُعيم [ 

وعبالكتابة واإليماء ونحوه. ه ال يحنثُا تقدم أنّرف مم  

  [من قال يوم ُأكلم فالنًا فامرأتُه طالق]
ِلَأن اسم الْيومِ إذَا قُرِن بِفعٍل  ؛ه طَاِلقٌ فَهو علَى اللَّيِل والنَّهارِ)يوم ُأكَلِّم فُلَانًا فامرأتُ :[(ولَو قَاَل

اآلية األنفال: سورة  M     º   ¹  ¸  ¶L  :لَا يمتَد يراد بِه مطْلَقُ الْوقْت، قَاَل اللَّه تَعالَى
16[، (اءي الْقَضف ينةً دخَاص ارالنَّه ينع ِإنو) تَدملَا ي الْكَلَاما ؛وضَأي يهٌل فمتَعسم ِلَأنَّه، 

اءي الْقَضف يندلَا ي فَ َأنَّهوسَأبِي ي نع؛و [.فارتَعلَافُ الْمخ ِلَأنَّه  
ا أو مه ليلًفإن كلّ فهو على الليل والنهار) ه طالقٌا فامرأتُيوم أكلم فالنً :ولو قال :(قوله     
ثم قال المصنف في وجهه: 7ا حنثنهار ،)رن بفعٍلاسم اليوم إذا قُ ألن ال يمتد راد به مطلقُي 

                                                           
  في " أ " فقال. -1
  في " أ " قد. -2
  ليست في " ب ". -3
  ما بين معكوفين ليس في " أ ". -4
هو لَبِيد بن ربيعة بن مالك، أبو عقيل العامري، من شعراء الجاهلية، من أهل عالية نجد، أدرك اإلسالم،  -5

، ويعد من الصحابة، و هو من المؤلفة قلوبهم، روي أن النبي قال: -صلّى اهللا عليه وسلم -ووفد على النبي
سنة  توفيباطل"، وهو أحد أصحاب المعلقات، أصدقُ كلمة قالها الشاعر لبيد: " أال كل شيء ما خال اهللا 

، االستيعاب في معرفة األصحاب، ابن عبد البر. 5/2421هـ. ينظر: ابن نعيم، معرفة الصحابة، 41
  .5/240. الزركلي، األعالم، 3/1335
6-  ما بين معكوفين ليس في " أ ". ينظر تخريج الحديث: مسلم، صحيح مسلم، كتاب الشعر، باب أصدقُ كلمة

. ينظر بيت الشعر: لبيد، بن ربيعة بن مالك،  ديوان لبيد بن 2256، رقم الحديث 4/1768قالها شاعر، 
 لبنان، بدون تاريخ أو طبعة. -، دار صادر، بيروت132ربيعة، ص 

  .4/264. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/137. الزيلعي، تبيين الحقائق، 4/241ينظر: ابن مازه، المحيط،  -7
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وال فرق بين  ،)]16اآلية األنفال: سورة [﴾ من يولِّهِم يومِئذ دبرهو ﴿ :الوقت، قال اهللا تعالى
 2ال يقبل االمتداد إال بتجدد ه عرضألنّ ؛ال يمتد؛ قيل في وجهه ا، والكالما أو نهارليلً 1وليةالتّ

رب والجلوسِاألمثال كالض فرِوالس كوب ونحو ذلك.والر  
  ا.ومعنى، والكالم الثاني يفيد معنى غير مفاد األول فليس مثلً وذلك عند الموافقة صورةً

 طلق أنهحمل على الكالم المونهي فال ي ، وأمرٍواستخبارٍ إلى خبرٍ 3وما قيل الكالم يتنوع     
ا أنّوال يحمل عليه مطلقً :، فقد يقالممتدإذ كلُّ ،ه غير ممتد ه على أنّ نوع منه على هذا ممتد
ا األلفاظ مفيدةًالكالم ليس إلّ اسم كان المفاد من نوع  معنى كيفما كان فتحققت المماثلة سواء

  .به يندفع القوالن األول أو ال، و
الكالم مما يمتد  ألن ؛ا ال يمتدالق ممالطّ :حيح أن يقاليخ عبد العزيز: الصقال الشّ 4ولذا     

يقال كلمته يوم5كما في قوله ،اعتبار المظروف أولى من اعتبار المضاف إليه ا، وألن: أمرك 
بيدك يوم يقدم 7الق واختالف عباراتهم فيههذا األصل في الطّ 6، وقد تقدم تحقيقفالن.  
 بالعامل المعتبر واقعاً فيه عند تحقق معنى ما أضيف إليه الظرفُّوأن األولى االعتبار      

ضيف ه هو المقصود األصلي، بخالف ما ُألجعل اليوم لمطلق الوقت وعدمه؛ ألنّ ،وعدمه*
  إلى إثبات معناه بالقصد األول.  صديتحقق فيه ما قُ 8ا لتعيين ماا إلّه ليس مقصودألنّ ؛إليه

 ؛ا ال يحنثفكلمه ليلً ،ا وال بعد غدا اليوم وال غدواهللا ال أكلم فالنً :بما لو قال شكَلواستُ     
في كل يوم لم يدخل الليل، ذكر ذلك في التَّ :الليل لم يدخل، وكذا لو قال ألنبه قال  و ،ةتم

                                                           
تولى فالن هاربا، والرطب أخذ في الهيج، وعنه أعرض وتركه، والشيء لزمه،  :شيء أدبر، ويقالتولى ال -1

.  المعجم 1/740وفالناً نصره وأحبه واتخذه وليا، واألمر تقلده وقام به. ينظر: الرازي، مختار الصحاح، 
  . 2/1057الوسيط، 

 ساقطة من  " أ ". -2
  في " أ " متنوع. -3
  .في " أ " وكذا -4
  في " أ " قولك. -5
  ليست في " أ ". -6
  .2/342.  ابن نجيم، النهر الفائق، 5/598ينظر: ابن عابدين، حاشية ابن عابدين،  -7
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1الشافعيكما ذكرنا بل  ،ركيبمن اعتبار المقصود من التّ ، وهذا ال يرد على ما هو المختار
  ف.صنِّالم على ما ذكر

    هار في المسألة األولى بداللة إعادة حرف النفي عند ذكر باليوم فيه النّ *المراد وجوابه أن
به قال  ، حتى لو قال ال أكلمه اليوم وغداً وبعد غد تدخل الليلة، والغد وإال لم يكن لذكره فائدةٌ

وهو كقوله ثالثة أيام.  ،2الشافعي  
  

 طالقٌ رف في أنتلتجديد الكالم على ما ع ؛كلمة " في " في كل يوموفي المسألة الثانية ذكر 
جديد لو ، وال يتحقق التّيوم تطلق واحدةً كلَّ: ا في ثالثة أيام، ولو قال، تطلق ثالثًيومٍ في كّل

وإن عني النهار خاصةً :3(قولهالوقت  طلقُأريد باليوم م(  (دين) أي بلفظ اليومفي  دقَأي ص)
وإن كان فيه  ،ا فيقبله القاضيكثير مستعملةٌ ألنه حقيقةٌ 4أيفيه)  ستعمٌلألنه م ؛القضاء
  .بين النهار ومطلق الوقت على نفسه، أو هو مشترك تخفيفٌ

)وعن أبي يوسف ال يه خالف المتعارففي القضاء؛ ألنّ دين( في  صدقُفكان الظاهر فال ي
  القضاء.

  فامرأته طالقٌ][ من قال: ليلةَ ُأكلم فالنًا 
ِلَأنَّه حقيقَةٌ في سواد اللَّيِل كَالنَّهارِ ِللْبياضِ  ؛لَيلَةَ ُأكَلِّم فُلَانًا فَهو علَى اللَّيِل خَاصةً) :[(ولَو قَاَل

[ .قْتالْو طْلَقي مف الُهمعتاس اءا جمةً، وخَاص  
ألنه حقيقة في سواده كالنهار  ؛5)ا فهو على الليل خاصةًفالنً أكلم ولو قال ليلةَ :قوله(     

  استعماله في مطلق الوقت كما جاء في لفظ اليوم. 7، وجاء6للبياض خاصة، وما نافية
  

                                                           
  .15/496الكبير، الحاوي ينظر: الماوردي،  -1

  / ب  من " أ ".277* نهاية ق 
  .15/496الكبير، الحاوي ينظر: الماوردي،  -2
  ليست في " أ ". -3
  ليست في " أ ". -4
  . 3/137. الزيلعي، تبيين الحقائق، 4/241. ابن مازه، المحيط، 5/600ينظر: الحصكفي، الدر المختار،  -5
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  وأورد عليه قول القائل:
  .ينا جذام وحميراالقَ ياليوكُنّا حسبنا كلَّ بيضاء شحمةً ... لَ

قَسيكَناه َأمسونا بِقْاً سلها ...ثْم.. نَولككَه ملَى الْانوا عموَأ تص1.راب  
  ا.والمراد مطلق الوقت فإن الحرب لم تكن ليلً

 3[ بصيغة الجمع] بأن المذكور الليالي بصيغة الجمع، وذكر أحد العددين 2أجاب شمس األئمة
كذلك المفرد: يعني ذكر الليالي ينتظم النهر التي بإزائها، كما  4ينتظم ما بإزائه من اآلخر، وال

  أن ذكر األيام ينتظم الليالي التي بإزائها. 
 خرىُأ وفي آية ،]41اآلية آل عمران: سورة [  M g  f  e  d  cL  :قال تعالى

M  °  ¯  ®L   وليس الكالم إال في المفرد،  ،والقصة واحدة]، 10[سورة مريم: اآليةفإن 
ذكر الليلة وال بالقلب. ،اليوم ال يستتبع  

لليالي تتبعها  ستوعبةًالمالقاة كانت م الشاعر قصد أن ه يقتضي أنونظر فيه بعضهم بأنّ      
يقصد به الوقت ال الجمع بين األيام  5ماه إنّبقدرها، والمتعارف في مثل هذا الكالم أنّ أيام

ا ولياليها، وهذا الحرب دامت بينهم أيام الواقع قد يكون أن 6ألن ؛والليالي، وليس هذا بشيء
  وال دخل لذلك في خصوص عرف. ،ر عنه بما يفيدهفعب ،كثير الوقوع، فأراد أن يخبر بالواقع

  
  

                                                           
، المحقق، غريد الشيخ، دار 115الحماسة، ينظر: األصفهاني، أحمد بن محمد المرزوقي، شرح ديوان  -1

، 82-81م. الشايب، أحمد، األسلوب، ص2003 -هـ1424لبنان، الطبعة األولى،  -الكتب العلمية، بيروت
م. هذا األبيات للشاعر زفر بن الحارث 2003 -هـ1424مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الثانية عشرة، 

ننا، وقوله: كل بيضاء شحمة: هو مثل مشهور، وأصله "ما كل الكالبي. شرح البيت: قوله: حسبنا: أي ظ
بيضاء شحمة ... " أي: ظننا أعداءنا ضعافًا كغيرهم، وجذام: قبيلة معد بن عدنان، وحمير: قبيلة يمنية 
مشهورة، والكأس: الموت، وأسبابه، فكال الجيشين أبلى في حرب اآلخر، وفي البيت اعتراف للعدو بالصبر 

 .ةروب. ينظر  الشرح: المراجع السابقعلى مكاره الح
  .3/90ابن نجيم، النهر الفائق، . 3/137الزيلعي، تبيين الحقائق، لم أقف عليه في المبسوط، ينظر:  - 2
 ما بين معكوفين ليس في " أ ". -3
  ليست في " أ ". - 4
  في " أ " لما. - 5
 في " أ " فإن. - 6
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  [ من حلف ال يكلم فالنًا (كعمر) حتى يقدم فالنًا ( زيد)]
إلَّا َأن يْأذَن  :َأو قَاَل ،حتَّى يقْدم فُلَان :َأو قَاَل ،إن كَلَّمت فُلَانًا إلَّا َأن يقْدم فُلَان :[(ولَو قَاَل

طَاِلقٌ ،فُلَان َأتُهرفَام فُلَان ْأذَنتَّى يح َأو،  دعب هكَلَّم لَوثَ، ونالِْإذْنِ حومِ وَل الْقُدقَب هومِ فَكَلَّمالْقُد
ِلَأنَّه غَايةٌ والْيمين باقيةٌ قَبَل الْغَاية ومنْتَهِيةٌ بعدها فَلَا يحنَثُ بِالْكَلَامِ بعد  ؛والِْإذْنِ لَم يحنَثْ)

  انْتهاء الْيمينِ ]
ا أن فالن، أو إلّ قدمى يحتّ :، أو قالا أن يقدم فالنا إلّمت فالنًإن كلّ :ولو قال :(قوله     

تّ، أو حيأذن فالنمه اإلذن حنث، ولو كلّ 1مه قبل القدوم، أوفكلّ ، فامرأته طالقٌى يأذن فالن
القدوم واإلذن غاية لعدم الكالم لما قدمنا أن  ألن :أي 2ألنه غاية) ؛بعد القدوم واإلذن لم يحنث

إن*  :معنى المنفي به وبالقلب؛ فقوله ثبت في اليمين يكون للمنع منه فيكون فيفعل الشرط الم
 ؛، وإذا كان غايةوإن وقع خالف ذلك فامرأته طالقٌ ،ى يقدممه حتّى يقدم بمعنى ال أكلّمته حتّكلّ

على الكالم حال عدم اإلذن، فتبقى اليمين ما بقي عدم اإلذن الواقع  لعدم الكالم فاليمين معقودةٌ
بعد  3الكالمببه فال يحنث  قيدةٌها مالحنث بالكالم حال عدمه، وينتهي بعد الغاية؛ ألنّ فيقع ،غاية

مجيئه وإذنه، أمى غايةٌحتّ ا أن فظاهر، وإمإلّ ا أنغاية فألن به ينتهي منع الكالم فشابهت  ا أن
M  t  w   v  u : فأطلق عليها اسمها، ومثله قوله تعالى 5لمنعه 4]إذا كانت الغاية[الغاية 

  {  z   y  xL ] إلى موتهم. :] أي110اآلية التوبة: سورة  
من  ما يكونتقدير االستثناء فيها إنّ ، وهو أنعلى حالها وفيه شيء هي استثناء :وقيل     

على معنى أو األحواِل األوقات: وقت قدومِ 6افي جميع األوقات أو األحوال إلّ طالقٌ امرأته 
 وأن[ يقدم ا حال قدومه، أو إذنه بتقدير مضاف إلى المصدر المنسبك من أنفالن، أو إذنه، وإلّ

                                                           
 في " أ " و. - 1
. 4/364. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/138. الزيلعي، تبيين الحقائق، 4/345المحيط، ينظر: ابن مازه،  -2

  .5/601ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 
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اإلذن والقدوم، فيقتضي  الكالم بوقت 2تقييد ا إذنه، وهو يستلزميأذن إلّ ا أنإلّ تقدير ، فإن1]يأذن
ذلك  4االق إلّوقوع الطّ 3ه لم يخرج عن أوقاتمه بعد القدوم، أو اإلذن حنث؛ ألنّه لو كلَّأنّ

 امرأته :في قوله ها شرطٌألنَّ ؛ال غايةٌ شرطَ ا أنإلّ  :أورد أن الواقع، ثم وهو غير ،الوقت
  . المعنى إن لم يقدم زيد ، فإنيقدم زيد ا أنإلّ طالقٌ
     مما ال يحتمله: يعني فتكون  القُأقيت والطّما تكون للغاية فيما يحتمل التَّها إنّبأنَّ وأجيب

  فيه للشرط اهـ.
     وهذا يؤيدما تقدم من أن الكالم مم *رطُه الشّ؛ ألنّا يمتد ف، صنِّهنا بخالف ما ذكر الم

ا كان مظنّولموهو إلّ ،رطالشَّ ة أن يعترض بأنثبتٌا أن يقدم م فالمفهوم أن شرط القدوم 
  لطالق ال عدمه. ا

     وجهه شارح الق ال على أن قدم؛ ما حمل على إن لم يقدم في مسألة الطّفقال: وإنّ آخر
معنى التركيب  ا على الوقوع، وتحقيقه أنعلم ا للطالق فيكون القدومه جعل القدوم رافعألنّ

ا على الوقوع قبله، فالن فيرتفع فيكون قدومه علم إلى قدومِ الق في الحال مستمروقوع الطّ
إن لم يقدم، فحيث  :عنه بقولنا روهو المعب فالنٍ 5حال قدوم يقع القَالطّ ق من ذلك أنحقّوالمت

بالقدومِ لم يمكن ارتفاعه بعد وقوعه، وأمكن وقوعه عند عدم القدوم اعتبر الممكن فجعل عدم 
قبل أن  فالن الطالق إال أن يموتَ 6إن لم يقدم فال يقع طالقٌ ا، وهو حاصل أنتالقدوم شرطً

  .طالقٌ إن لم أطلقك فأنت :7كقوله ،ه مطلقٌيقدم أو يأذن؛ ألنّ
       

                                                           
 ما بين معكوفين ليس في " أ ". -1
  في " أ " تلميذ، وهو خطأ. -2
 في " أ " عن أوقاع، وهو خطأ. -3
  في " أ " زيادة كلمة (أن).   -4

  / ب  من " ب ".136* نهاية ق 
  ساقطة من " أ ". -5
  ليست في " أ " وفي " أ " فالن وقع. -6
 في " أ " قوله. -7
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صار إلى ذلك ال ي : ومهما أمكن المصير إلى* هذا المجاز: يعني الغاية1ُقال تاج الشريعة     
في مجرد االستثناء، وفي ذلك إجراؤه في  المجازِ في هذا إجراء ألن ؛رطالمجاز: يعني الشّ
في  المجازِ وإجراء ،ا عن اشتراط عدم القدوممجاز ا نجعل استثناء القدومِاستثناء القدوم، ألنّ

  الجزاء أولى منه في المجموع.
  [ من حلف ال يكلِّم شخصا ما، ومات ذلك الشخص]

ِلَأبِي يوسفَ ِلَأن الْممنُوع عنْه كَلَام ينْتَهِي بِالِْإذْنِ [(وِإن ماتَ فُلَان سقَطَتْ الْيمين) خلَافًا 
وعنْده التَّصور لَيس بِشَرط،  ،ولَم يبقَ بعد الْموت متَصور الْوجود فَسقَطَتْ الْيمين ،والْقُدومِ

ينمالْي دتَتََأب ةالْغَاي قُوطس نْدفَع[.  
كالم ينتهي)  2نهعالممنوع  ألن؛ا ألبي يوسف خالفً سقطت اليمين وإن مات فالن :(قوله     

(بعد موت من إليه اإلذن والقدوم القدوم  3اإلذن وال(باإلذن والقدوم ولم يبق) المنع منه 
لبقاء اليمين المؤقتة عند  فلم يبق البر متصور الوجود، وبقاء تصوره شرطٌمتصور الوجود) 

أبي حنيفة ومحمد على ما م؛بوقت اإلذن والقدوم ، وهذه اليمين مؤقتةٌر من  إذ بهما يتمكن
؛البر إذ يتمكن 4فيسقط بسقوط من الكالم بال حنث 5تصور البر.  

كلمه  وقت د اليمين، فأيفعند سقوط الغاية تتأب ،6صور ليس بشرطوعند أبي يوسف التّ     
  فيه يحنث. 

على إعادة فالن فيمكن أن  ه سبحانه قادرألنّ ؛سلم عدم تصور البر بموتهفإن قيل: ال نُ     
  يقدم ويأذن.

                                                           
تاج الشريعة اإلمام الكبير األصولي صاحب الفنون، عبيد اهللا بن مسعود محمود بن أحمد المحبوبي هو  -1

هـ. ينظر: 747البخاري الحنفي له: تنقيح األصول، وشرحه في كتابة التوضيح، توفي في بخارى سنة 
. 6/246ين، . كحالة، معجم المؤلف198 -4/197. الزركلي، األعالم، 2/365القرشي، الجواهر المضية، 

، تحقيق، زكريا عميرات، دار الكتب 1/165ينظر قوله في كتابه: التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، 
  م.1996 -هـ1416لبنان، سنة النشر،  -العلمية، بيروت

  / ب  من " أ ".278* نهاية ق 
  ليست في " أ ". -2
 ليست في " أ ". -3
 في " أ " سقوط. -4
  .4/365. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/138. الزيلعي، تبيين الحقائق، 3/450المحيط، ينظر: ابن مازه،  -5
  في " أ " شرط. -6
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 المحلوف على إذنه فيها وقدومه، وهي الحياةُ الحياة غير 2المعادة 1الحياة أن :فالجواب     
 وح فإنإعادتها بعينها، وإن أعيدت الرتالشي ال يمكن  تلك عرض حالة الحلف؛ ألن القائمةُ

  للروح فيما له روح. الزم ه أمرالحياة غير الروح؛ ألنّ
  [من حلف ال يكلم عبد فالنٍ، أو امرأة فالنٍ]

فُلَانٍ فَباع فُلَان (ومن حلَفَ لَا يكَلِّم عبد فُلَانٍ ولَم ينْوِ عبدا بِعينه َأو امرَأةَ فُلَانٍ َأو صديقَ  
هدبع، َأتُهرام نْهانَتْ مب نَثْ) ،َأوحي لَم مهفَكَلَّم يقَهدى صادع ٍل  ،َأوعلَى فع ينَهمي قَدع ِلَأنَّه

جد فَلَا يحنَثُ، قَاَل هذَا واقعٍ في محلٍّ مضاف إلَى فُلَانٍ، إما إضافَةُ ملْك َأو إضافَةُ نسبة ولَم يو
 في في إضافَة الْملْك بِاِلاتِّفَاق. وفي إضافَة النِّسبة عنْد محمد يحنَثُ كَالْمرَأة والصديق. قَاَل

رِيفِللتَّع افَةالِْإض هذه ِلَأن :اتادي؛الز يقَ مدالصَأةَ ورالْم طُ ِلَأنشْتَرانِ فَلَا يرانِ بِالْهِجودقْص
وهو رِوايةُ الْجامعِ الصغيرِ  ،دوامها فَيتَعلَّقُ الْحكْم بِعينه كَما في الِْإشَارة. ووجه ما ذُكر هاهنَا

 افضِل الْمِلَأج انَهرجه هضغَر كُوني ُل َأنتَمحي َأنَّههاِل  ،إلَيوز دعنَثُ بحفَلَا ي نْهيعي ذَا لَمِلهو
لَانٍ بِعينها الِْإضافَة بِالشَّك (وِإن كَانَتْ يمينُه علَى عبد بِعينه بَِأن قَاَل عبد فُلَانٍ هذَا َأو امرَأةُ فُ

نَثْ فحي لَم هنييقُ فُلَانٍ بِعدص يفَةَ َأونُل َأبِي حذَا قَوهو ،يقدالصو َأةري الْمثَ فنحو دبي الْع
لَانٍ وَأبِي يوسفَ. وقَاَل محمد: يحنَثُ في الْعبد َأيضا) وهو قَوُل زفَر (وِإن حلَفَ لَا يدخُُل دار فُ

ع وا فَهخَلَهد ا ثُمهاعفَب هذه رِيفافَةَ ِللتَّعالِْإض َأن فَرزو دمحِل مقَو هجو (لَافذَا اِلاخْتلَى ه
ةُ وتْ الِْإشَارتُبِرفَاع افَةالِْإض لَافبِخ ،ةً ِللشَّرِكَةعا قَاطهنِلكَو يها فنْهلَغُ مَأب ةالِْإشَارتْ ويلُغ

دكَالص ارصافَةُ والِْإض ِلَأن هإلَي افضي الْمنًى فعينِ ممي إلَى الْياعالد ا َأنملَهو .َأةرالْمو يق
اكها هذه الَْأعيان لَا تُهجر ولَا تُعادى ِلذَواتها، وكَذَا الْعبد ِلسقُوط منْزِلَته بْل ِلمعنًى في ملَّ

مالْي دفَتَتَقَيَأةرالْمو يقدكَالص ةبسافَةَ نافَةُ إضا إذَا كَانَتْ الِْإضم لَافبِخ ،لْكامِ الْمياِل قبِح ؛ين 
 ِلعدمِ ِلَأنَّه يعادى ِلذَاته فَكَانَتْ الِْإضافَةُ ِللتَّعرِيف والداعي الْمعنَى في الْمضاف إلَيه غَير ظَاهرٍ

[.ما تَقَدم لَافينِ، بِخيالتَّع  
إليه  سبإنما أراد من ين ،ولم ينو عبداً له بعينه) عبد فالنٍ ومن حلف ال يكلم :(قوله     

  إلخ. بالعبودية أو امرأة فالنٍ
  

                                                           
 مطموسة في " أ ". -1
  في " أ " المعتادة. -2
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أو زوجته أو  عبد فالنٍ كال يكلم إلى فالنٍ مضاف ه إذا حلف على هجران محّلأنّ 1اعلم     
من طعامه، فال  فرسه، أو ال يأكُل ثوبه، أو ال يركب داره، أو ال يلبس صديقه، أو ال يدخُل

شك معرفة لعين ما عقد اليمين على هجره هذه اإلضافة في الكلِّ أن، كانت إضافة ملك  سواء
أخرى غير الملك كزوجته وصديقه، فاإلضافة مطلقاً تفيد  كعبده وداره ودابته، أو إضافة نسبة

سبة تقابل إضافة نّلجعل إضافة ا لك، أو غيره فال يصحّمن كونها نسبة م سبة أعموالنّ ،سبةالنّ
 عرف 2ا أن يكون بخصوصإلّ ه تقابل بين األعم واألخصف وغيره؛ ألنّالملك كما فعل المصنِّ

 ،عريفا للتّمطلقً كانت هذه اإلضافةُ 3ف، وإذاالمذكور للمصنِّ الجعِل ُلمحوهو م ،اصطالحي
فبعد ذلك إمكقوله ،قرن به لفظ اإلشارةا أن ي: عبده هذا أو زوجته هذه أو ال، فعلى  ال يكلم

ا لعرفه باسم وإلّ ،اليمين كراهته في المضاف إليه 5اعي فيالد اإلشارة الظاهر أن 4تقدير عدم
العلم، ثمعرض اشتراك مثل * أعقبه باإلضافة أن: ال أكلم ليزيل االشتراك  ؛ا عبد فالنراشد

ولم يذكر اسمه  ،زوجة فالن كذلك، فلما اقتصر على اإلضافة أو فالنةً العارض في اسم راشد
في المضاف إليه، وإن احتمل أن يهجر بعضها لذاته  ه لمعنىأشار إليه كان الظاهر أنّوال 
ا كالزوجة والصديقأيض، فال ي6على هجر إليه باالحتمال، وحينئذ فاليمين منعقدةٌ صار 

ا وقت اليمين ودامت اإلضافة إلى كان موجود 7المضاف حال قيام اإلضافة وقت الفعل بأن
أو لم يكن وقت اليمين فاشترى  ،استرد ثم ،قوجدت بأن باع وطلّ انقطعت ثم 8وقت الفعل، أو

  9.عبداً فكلمه حنث
  

                                                           
  في " أ " علم. -1
 في " أ " الخصوص. -2
  في " أ " فإن. -3
 ليست في " أ ". -4
  في " أ " إلى. -5

  /  أ  من " أ ".279* نهاية ق 
 في " أ " زيادة كلمة (إن). -6
 في " أ " فإن. -7
  ليست في " أ ". -8
 .4/366ر الرائق، ح. ابن نجيم، الب2/58. مال، درر الحكام، 3/139ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق،  -9
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، ولو 1ينبغي أن يحنث في قول أبي حنيفة فاستحدث زوجةً وكذا لو لم تكن له زوجةٌ      
ه ودابت 2عبده وداره وثوبه التي عنها صححت اإلضافة بأن باع فالن سبة الثابتةُارتفعت النِّ

وب أو ديق ال يحنث، وكذا إذا لبس الثّق زوجته، فكلم العبد والمرأة والصوعادى صديقه وطلّ
القائمة وقت  سبةإن اليمين انعقدت باعتبار النِّ :ال يحنث؛ لما قلنا ابةَالد أو ركب الدار دخَل
  .3وهذا األصل على قول أبي حنيفة ،عنده ها زائلةٌوالحال أنّ ،الفعل

      وأمفي المملوك على اإلضافة القائمة وقت الفعل كما ذكرنا،  منعقدةٌ *د فاليمينا عند محم
وعادى  ،ق زوجتهه لو طلّعلى هذا أنّ عرفَتَوقت اليمين، فَ 4سبة على القائمةوفي إضافة النِّ

م المتروكة حنث، وهذا ستحدث ال يحنث، ولو كلّم المفكلّ ،وصديقاً زوجةً 5واستحدث ،صديقه
  . 7ياداتمن الز 6ف عنهنقله المصنِّ ما

      غيرهما، سها ال ِلفُيقصدان بالهجر ألنْ ما جوزناه في أصل أبي حنيفة من أنهما ووجهه
فال يشترط دوامها أو وجودها وقت الفعل  ،ات المهجورةلمجرد تعريف الذّ فكانت اإلضافةُ

ا فالن هذه ونحوها مم زوجةُ :ه إذا قالالحكم أي الهجر بعينه كما في اإلشارة، فإنّ قَلّعتَفَ
8إضافة إضافته كما سيذكر وجه المذكور في  ،ه يحنث بكالمه بعد انقطاعهاأنّ فاالتفاقُ نسبة
إليه بما ذكرنا من الوجه،  11الهجر للمضاف الظاهر أن من أن 10، ألبي حنيفة ما تقدم9الجامع

كون للمضاف إليه، وعلى األول يحنث وعلى وأن ي ،ما في الباب جواز كون هجره لنفسه وأقلُّ
األصل  :هاية وغيرها من قولهما ذكره في النِّ فال يحنث بالشك، فظهر بما ذكرنا أن ،الثاني ال

                                                           
 .3/139ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق،  -1
 ليست في " ب ". -2
  .2/58. مال، درر الحكام، 3/139تبيين الحقائق، . الزيلعي، 6/200ينظر: العيني، البناية،  -3

  / أ  من " ب ".137* نهاية ق 
  في " أ " الغاية. -4
 في " أ " استحدث. -5
  ليست في " أ ". -6
 .3/139. الزيلعي، تبيين الحقائق، 265ينظر: الشيباني، الجامع الصغير، ص -7
 ليست في " أ ". -8
. مال، درر 3/139. الزيلعي، تبيين الحقائق، 4/371مازه، المحيط، لم أقف عليه في الجامع، ينظر: ابن  -9

 2/58الحكام، 
  في " أ " زيادة كلمة (أيضاً). -10
  في " أ " المضاف. -11
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يراعى  ∗لكإلى الغير بالم منسوبٍ في محٍل ه متى عقد يمينه على فعٍلنّفي جنس هذه المسائل أ
سبة وقت اليمين إذا لم عليه، وال معتبر بالنّ سبة وقت وجود الفعل المحلوفللحنث وجود النّ

سبة وقت اليمين، يراعى وجود النّ 1]ال بالملك[ا إلى الغير توجد وقت الفعل، وإن كان منسوب
وال معتبر بها وقت الفعل، ثم وجه الفرق بأن في إضافة الكامِل الملك في  على اليمين معنى

األذى  سبة معنى فيهم؛ ألنإضافة النّ 3وفي] ،[لعينهاعادى ألن هذه األشياء ال تُ ؛2المالك
واستشكل بأن العبد يتصور منه األذى.  ،تصور منهمي  

  . 5ه يحنث عند أبي حنيفة لهذاابن سماعة ذكر في نوادره أنّ بأن 4أجيب
     ه يباع في األسواق كالحمار، فإنّ؛ االعتبار عند األحرار العبد ساقطُ ووجه الظاهر أن
ه أعني هذا يخفى أنّ 6وال، بهجرانه سيده هجران إنما يقصد ه إن كان منه أذىاهر أنّفالظّ

األصل ال يصح ؛7ا لهذه المسائل ليس بصحيحد فقط، فإطالق جعله أصلًإال لمحم ألن 
ا وي أن هشامه األصل لصاحب المذهب هذا، ورعليه يوهم االتفاق عليه، أو أنّ 8االقتصار
أخبر أن محما رجع إلى قول أبي حنيفة، وقال: ال يحنث هذا إذا لم يعينه فلم يذكر اإلشارة، د

ّنه فذكر اإلشارة بأن قالفأما إن عي: عبد فالن هذا، أو داره هذه، أو امرأته هذه، أو صديقه 
 لوك من العبد والدار،ق وعادى فكلمه ودخل لم يحنث في المموطلّ ،هذا فباع العبد والدار

وحنث في غيره من المرأة والصديق عند أبي حنيفة وأبى يوسف، وعند محموزفر يحنث  د
للتعريف كما قدمنا،  اإلضافة في الكّل ، ألن12وأحمد 11ومالك 10افعيالشّ وهو قوُل 9في الكّل

عريف اآلخر فلزم اعتبارها وسقوط ركة، بخالف التّللشّ لكونها قاطعةً ؛واإلشارة أبلغ منها فيه

                                                           
 / ب  من " أ ".279نهاية ق   ∗
 ما بين معكوفين ليس في " أ ". وفي " أ " ألن الملك. -1
 في " أ " زيادة كلمة (الملك). -2
 معكوفين ليس في " أ ".ما بين  -3
  في " أ " وأجيب. -4
 . 8/293ينظر: السرخسي، المبسوط،  -5
  في " أ " فال. -6
  في " أ " بصالح. -7
  في " أ " اقتصاره. -8
. ابن عابدين، حاشية 2/58. مال، درر الحكام، 4/371. ابن مازه، المحيط، 8/293ينظر: السرخسي، المبسوط،  -9

  . 5/604ابن عابدين، 
  . 6/208ينظر: الشربيني، مغني المحتاج،  -10
  .4/480، التاج واإلكليل، المواقينظر:  -11
  .11/312ينظر: ابن قدامة، المغني،  -12
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فلزم الحنث بترك هجرانها بعد  ،اعتبرت انعقدت اليمين على خصوص العين 1وإذا، خرىاأل
ا ليس لذاته لسقوط إذا كان مملوكً هجران المضاف إن :يقوالن 2اإلضافة كما قبله، وهما

اعتبارها، فتقيسبة مع اإلشارة وعدمها، بخالف غير المملوك فإنّالنّ د ببقاءه لما كان ممعادى ا ي
ك ومع زيادة اإلشارة عادى لغيره فعند عدم اإلشارة استوى الحال فال يحنث بالشّكما ي ،لنفسه

ترجح كون هجره لمعنى في نفسه، فال يتقي؛الحنث بدوام اإلضافة د ألن اعي إلى كون الد
، 3نه لم يتعي؛ لعدم التعيين أي؛ ألنّاليمين معنى في المضاف إليه في غير المملوك غير ظاهرٍ

ألن الداعي كما يجوز كونه* معنى في المضاف إليه  ؛بخالف ما تقدم، وهو إضافة الملك
؛ايجوز كونه نفس المضاف حيث كان صالح وقوله4عادى لنفسهألن ي ،: لغت اإلضافة ممنوع ،

 أن الهجران منوطٌ إفادةٌ 5وهي ،لها فائدةً لكن الواقع أن ،ما يلزم لو لم تكن لها فائدة أخرىوإنّ
  منها لفائدته. منه فيعتبر كّل لغيظ ،بنسبته إلى المضاف إليه

     6العز وقد رجح ابن قول محمد وزفر بأن العبد وإن كان ساقط المنزلة قد يبالهجران  قصد
إليه بقوله ا أشاروالحالف لو أراد هجرانه ألجل سيده لم يحتج إلى اإلشارة، فلم: هذا علم أن 

وكذلك الدار :بالهجران، وقال مراده قصده، ولكن العبد أظهر لظهور صحة بالهجران قصده، 
  انتهى. .كما في المرأة والصديق

  

                                                           
  في " أ " فإذا. -1
  .-رحمهما اهللا -إي محمد وزفر -2
  في " أ " يعين. -3

 / أ  من " أ ".280* نهاية ق 
  متعين؛ إذ ال يعادي المملوك نفسه).ألنّه هو في " أ " و " ب " زيادة جملة (  -4
 ، وفي " أ " هي." ب "وفي " أ "  -5
هـ، كان قاضي القضاة  731هو علي بن علي بن محمد بن أبي العز، الحنفي الدمشقي: فقيه، ولد سنة  -6

بدمشق، والديار المصرية، له كتب، منها: التنبيه على مشكالت الهداية، و النور الالمع فيما يعمل به في 
ي، رفع اإلصر عن قضاة هـ. ينظر: ابن حجر، أحمد بن عل 792سنة  توفي -أي جامع بني أمية -الجامع

مصر، الطبعة األولى،  -، تحقيق، علي محمد عمر، مكتبة الخانجي، القاهرة279-278مصر، ص 
. ينظر: قوله في المسألة في كتابه: التنبيه على مشكالت 4/313م. الزركلي، األعالم،  1998 -هـ1418

السعودية، الطبعة األولى،  -، تحقيق، أنور صالح أبو زيد، مكتبة الرشد، الرياض4/115الهداية، 
 م.2003 -هـ1424
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الهجر. قد  1اإلضافة بيان مناط عريف، وفائدةُاإلشارة التّ ؛ ففائدةُفائدة وما ذكر من أن كلَّ     
بالفائدتين، فإنّ بأن اإلضافة تستقُل يدفعا تعرف الشَّها أيضكما تفيد  ،خص المحلوف على هجره

  اآلخر. 
     عريف يحصُلكما تفيد التّ ،اإلشارة وجوابه أن بها التخصيص ا، وهذا ال يحصل أيض

 3هذا فالنٍ عبد :قوله 2له، وفي عبد فالن انعقدت على كلِّ عبد :ه لو قالباإلضافة وحدها، فإنّ
سبب هجر  وإن كانت اإلضافة تفيد أن4*]عبد :ه لو قال[فإنّ ال يحنث بكالم عبد آخر لفالنٍ

لسيده، لكن الحنث في األيمان ال يثبت بالقياس بل بفعل عين المحلوف عليه، ولو  هالعبد نسبتُ
لم تكن  إذا هذا الفقير لفقره لم يحنث إذا لم يعط غيره من الفقراء، وهذا الخالفُ حلف ليعطين

له نيأو ال يدخلها وإن زالت اإلضافة، فعلى ما ا لو نوى أن ال يدخلها ما دامت لفالنٍة، أم ،
ا عن أبي في األول، وروي شذوذً كالمه اني، ونوى محتمَلعلى نفسه في الثّ ده شدنوى؛ ألنّ

ال يحنث  ا، وعنه أيضه يحنث بعد زوال اإلضافة وليس بشيءهذه أنّ فالنٍ يوسف في دارِ
بالدار المتجدد ملكها؛ ألن فإنّ فيها عادةً ستحدثُالملك ال يها آخر وأول ما يشترى  ،ما يباع

  .5لكه وقت الحلفبالقائمة في م فتقيدت اليمين عادةً
ا ا، وعنه أيضا فال يصلح مقيدراروتشترى م الدار قد تباع ، فإنبأن العرف مشترك جيبُأ     

اليمين تتقيد في الكل بالقائم في ملكه وقت الحلف، رواه بشر عنه قال: إذا قال أن: ال  فالنٍ دار
 بذكرِ الكالمِ تمام 7]6فالن قوله دار ألن[ملكه، بخالف قوله دارا لفالن  ستحدثُما ي يتناوُل

  . *يمينه* وقتَ لفالنٍ الملك من قيامِ ا فال بدا كان مجملًاإلضافة، وإلّ
                                                           

مناط الحكم: أي علَّته نقول: "مناط الحكْم بتحريم الخَمر هو اإلسكار". ينظر: عمر، أحمد مختار عبد  -1
م. مادة  2008 -هـ 1429، عالم الكتب، الطبعة األولى، 3/2306الحميد، معجم اللغة العربية المعاصرة، 

  (نوط).
 ي.في " أ " فف -2
  ليست في " أ ". -3

 / ب  من " ب ".137* نهاية ق 
 ما بين معكوفين ليس في " أ ". -4
  .3/138. الزيلعي، تبيين الحقائق، 4/366ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق،  -5
  مكررة في " أ ". -6
  ما بين معكوفين ليس في " ب ". -7

  / ب  من " أ ".280** نهاية ق
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بما يكون  2ا لليمينتقييد 1فالن] [فكان ذكر فالنٍ بال ذكرِ تام الكالم دارا لفالنٍ :وفي قوله     
 ال يحنث بسكنى دار مشتركة ا لفالنٍفي الحلف ال يسكن دار وقت السكنى، ثم ا إلى فالنٍمضافً

  .3غيره] نصيب [وإن قّل ،وغيره بين فالنٍ
بعد اليمين باإلجماع،  التي تولد ال يحنث بالبنت بنت فالنٍ أتزوجروح: ال وفي بعض الشّ      
ها إضافةُفإنّ شكٌلوهو م 5فينبغي أن تنعقد على الموجودة حال التزوج، فال 4نسبة في  جرم أن

أو أمته أنّبنت فالنٍ إن تزوجتُ :عن أبي يوسف 6التفاريق ،7والحادث ه على الموجود.  
 ان][ لو حلف ال يكلّملسهذا الطَّي صاحب  

ِلَأن هذه الِْإضافَةَ لَا  ؛[قَاَل (وِإن حلَفَ لَا يكَلِّم صاحب هذَا الطَّيلَسانِ فَباعه ثُم كَلَّمه حنثَ) 
  ِلَأن الِْإنْسان لَا يعادى ِلمعنًى في الطَّيلَسانِ فَصار كَما إذَا َأشَار إلَيه.] ؛تَحتَمُل إلَّا التَّعرِيفَ

(ألن  ؛باإلجماع مه حنث)كلّ ثم ،فباعه صاحبه يلسانِهذا الطّ صاحب موإن حلف ال يكلّ :(قوله
يلسان فصار كما لو في الطّعادى لمعنى إلى التعريف؛ ألن اإلنسان ال ي هذه اإلضافة ال تحتمُل

، 9جل فتعلقت اليمين بعينههذا الر مبأن قال: ال أكلّ 8يلسانأي إلى صاحب الطّ ،أشار إليه)

                                                           
 " أ ".ما بين معكوفين ليس في  -1
  في " أ " واليمين. -2
 ما بين معكوفين ليس في " أ ". -3
  في " أ " نسبته. -4
 في " أ " وال -5
هو كتاب جمع التقاريق في الفروع: لإلمام زين المشايخ أبي الفضل، محمد بن أبي القاسم البقالي،  - 6

  .1/596هـ. ينظر: حاجي خليفة، كشف الظنون، 586سنة،  توفيالم
 .6/36بن نجيم، البحر الرائق، ينظر: ا -7
 . مادة (طلس).2/561هو عباءة سوداء توضع على الكتف وتحيط بالبدن، ينظر: المعجم الوسيط،  -8
. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/139. الزيلعي، تبيين الحقائق، 8/292ينظر: السرخسي، المبسوط،  -9
  .11/312قدامة، المغني، . للحنابلة نفس القول في هذه المسألة: ينظر: ابن4/367
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 2وسداه 1مدور أسود لحمته العجمِ لباسِ منِ ،أبدلوا التاء طاء ،تيلسان عربيلسان موالطّ
  .3صوف

 بعدما صار فكلمه هذا الشّاب شيخًا][ لو حلف ال يكلّم  
رِ إلَيه إذْ [(ومن حلَفَ لَا يكَلِّم هذَا الشَّاب فَكَلَّمه وقَد صار شَيخًا حنثَ) ِلَأن الْحكْم تَعلَّقَ بِالْمشَا

نم را ملَى مينِ عمإلَى الْي ةياعتْ بِدسفَةُ لَيالص هذهو ،رِ لَغْواضي الْحفَةُ فُل.] الصقَب  
علق تالحكم  ألن ؛ا حنثبعد ما صار شيخً فكلمه ابهذا الشّ حلف ال يكلم 4ومن :(قوله

  . 5وال تتقيد بشبيبته )فة في الحاضر لغوإذ الص ،بالمشار إليه
أن (ال يحنث مع  ،افأكله بعدما صار تمر طبهذا الر لو حلف ال يأكُل :ه تقدموأورد عليه أنّ

في  فةالصالحاضر لغو(.  
في الحاضر إذا  عتبرفة تُالص يعني أن: )إلخ فة ليست بداعيةوهذه الص( :فأجاب بقوله      

ة مما تدعو بعض الناس إلى الحلف على تركه فتقيد به، بخالف طبيوصفة الر ،كانت داعيةً
  على ما تقدم.  فإنها ليست بداعية 6بيه هناالشّ

ا أو ا أو شابا أو غالمصبي : حلف ال يكلم8لبرهان الدين محمود البخاري 7وفي الوجيز      
  في معرفة هؤالء في ثالثة مواضع: في اللغة والشرع والعرف.  ا فالكالمكهلً

                                                           
 . مادة (لحم). 33/403اللحمه: هي أعلى الثوب، وهي خالف السداه. ينظر: الزبيدي، تاج العروس،  -1
السدى من الثوب: هو األسفل من الثوب، وهو خالف اللحمه، وقيل هو: ما يمد طولًا في النسيج، والجمع  -2

. مادة( 1/424. المعجم الوسيط، 38/255، تاج العروس، اسداء وأسديه، والواحد منها سداه. ينظر: الزبيدي
  سدى).

  . مادة( طلس).14/204. الزبيدي، تاج العروس، 554، القاموس المحيط، صالفيروزآباديينظر:  -3
  في " أ " ولو. -4
. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 3/126. الزيلعي، تبيين الحقائق، 4/132ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  -5
  . 11/312. ابن قدامة، المغني، 15/448الكبير، الحاوي . الماوردي، 5/565
  في " ب " زيادة كلمة (والصبي). -6
سنة   توفيالم، البخاريبن مازة لدين: محمود بن أحمد هو كتاب الوجيز في الفتاوى، لإلمام، العالمة، برهان ا -7

هـ، صاحب المحيط البرهاني، رتب اإلمام الكتاب على ترتيب الهداية. ينظر: حاجي خلفه، كشف الظنون، 616
2/2003.  
ة، هو محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري المرغيناني، برهان الدين: من أكابر فقهاء الحنفي -8

سنة  توفيهـ، من كتبه: ذخيرة الفتاوى، و المحيط البرهاني في الفقه،  551ولد بمرغينان من بالد ما وراء النهر سنة 
  .12/146. كحالة، معجم المؤلفين، 7/161هـ. ينظر: الزركلي، األعالم،  616
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أما اللغة قالوا الصبي ي1ا إلى تسع عشرةسمى غالمإلى أربعٍ ، ومن تسع عشرة شاب 
إلى آخر  إحدى وخمسين شيخٌ 4، ومن3إلى إحدى وخمسينا ، ومن أربع وثالثين كهل2ًوثالثين

  .5عمره
     وأما الشرع فالغالم لمن لم يبلغ حد البلوغ معلوموعن أبي  ،ا وفتى، فإذا بلغ صار شاب

يوسف أن 6وثالثين الكهولة، فإذا بلغ خمسين فهو شيخٌ من ثالث.  
ا أن يغلب عشرة إلى خمسين سنة، إلّمن خمس  اب: قال أبو يوسف: الش7ّقال القدوري      

يخ فيما زاد على الخمسين. من ثالثين إلى آخر عمره، والشّ هُل، والك9ّقبل ذلك 8مطعليه الشّ
يخ من أربعين إلى مائة، وأكثر، والشّ سنة من ثالثين إلى مائة هُلوكان يقول* قبل هذا: الكّ

  .10اإلفتاءوهنا روايات أخرى وانتشار، والمعول عليه ما به 
  ا]ا أو زمانًحينً ملّ[فصل حلف ال يك

  )11]اا أو زمانًحينً ملّال يك(فصل [في يمين من حلف 
ا كان ما فيه كالتّلمبالفصل. بع لما تقدم ترجمه  

  ]اا أو زمانًحينً فالنًا ملّال يك [من حلف
ِلَأن  ؛(ومن حلَفَ لَا يكَلِّم حينًا َأو زمانًا َأو الْحين َأو الزمان فَهو علَى ستَّة َأشْهرٍ) :[قَاَل

¬  ®  ¯  °  M  :وقَد يراد بِه َأربعون سنَةً، قَاَل اللَّه تَعالَى ،الْحين قَد يراد بِه الزمان الْقَليُل

                                                           
  . مادة ( صبا).6/2398ينظر: الجوهري، الصحاح،  -1
 . مادة ( شبب).3/92 ينظر: الزبيدي، تاج العروس، -2
 . مادة ( كهل).3/360ينظر: الزبيدي، تاج العروس،  -3
  في " ب "ثم من. -4
  . مادة ( شيخ).7/286ينظر: الزبيدي، تاج العروس،  -5
  . 5/565. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 8/506ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق،  -6
 .5/565بن عابدين، حاشية ابن عابدين، لم أقف عليه في مختصر القدوري، ينظر: ا -7
الشَّمطُ بفتحتين: هو اختالط بياض الشعر بسواده، والرجل أشْمطُ، والمرأة شَمطاء، والجمع أشماط  -8

  . مادة (شمط).1/494. المعجم الوسيط، 1/354وشماط. ينظر: الرازي، مختار الصحاح، 
  ليست في " ب ". -9

  / أ  من " أ ".281* نهاية ق 
في مذهب االمام االعظم ابي  الفتاوى الهنديةالشيخ نظام الدين البلخي، وجماعة من علماء الهند،  ينظر: - 10

  م.1973 -هـ1393لبنان، الطبعة الثالثة  -، دار المعرفة، بيروت2/101، حنيفة النعمان
 ما بين معكوفين ليس في " أ ". -11
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³  ²  ±  L  ] الَى ،]1اآلية اإلنسان: سورةتَع رٍ، قَاَل اللَّهتَّةَ َأشْهس بِه ادري قَدو:  M  !

&  %  $          #  "'  L ] ذَا  ،]25اآلية إبراهيم: سورةهو ،هرِفُ إلَينْصطُ فَيسالْو وذَا ههو
ِلَأنَّه بِمنْزِلَة  ،ِلَأن الْيسير لَا يقْصد بِالْمنْعِ ِلوجود اِلامتنَاعِ فيه عادةً، والْمَؤبد لَا يقْصد غَاِلبا

 نيتَعفَي دتََأبي نْهكَتَ عس لَوو ،دنَا.الَْأبا ذَكَرقَاُل مينِ، ياَل الْحمعتُل اسمتَعسي انما  :كَذَا الزم
ى ما رَأيتُك منْذُ حينٍ ومنْذُ زمانٍ بِمعنَى وهذَا إذَا لَم تَكُن لَه نيةٌ، َأما إذَا نَوى شَيًئا فَهو علَ

[ هيقَةَ كَلَامقى حنَو ى ِلَأنَّهنَو.  
 )أشهرٍ ا، أو الحين أو الزمان فهو على ستةا أو زمانًومن حلف ال يكلمه حينً :(وقوله     

 ا،ا أو الحين أو الزمان أو زمانًحينً واإلثبات نحو ألصومن ،االحين أو حينً النفي كال أكلمه في
حقيقة كالمه؛ ه نوى ا صدق؛ ألنّكل هذا إذا لم ينو مقداراً معيناً من الزمان، فإن نوى مقدار

واستعمل في كل  ،المشترك بين القليل والكثير والمتوسط 1ا من الحين والزمان للقدركلً ألن
  ، ففي القليل قول نابغة ذبيان:2ذلك

عناق مقشِ في َأنيابِها السالر نئيلَةٌ ... متني ضرفَبِتُّ كََأنّي ساو  

  3.تُطَلِّقُه طَورا وطَورا تُراجِعتَناذَرها الراقون من سوء سمها ... 
     م تارة يخفُيريد أن الس ّألمه وتارة يشتدفي  4ا في الكثير فالمفسرون، وأم:  M   ̄  ®  ¬

  ³  ²  ±  °L ] في المتوسط فقوله  5، وأماه أربعون سنةًأنّ،]1اآلية اإلنسان: سورة

                                                           
 في " أ " القدر. -1
. ابن 3/139. الزيلعي، تبيين الحقائق، 4/107. الكاساني، بدائع الصنائع، 9/27ينظر: السرخسي، المبسوط،  -2

  . للعلماء في هذه المسألة أقوال: 4/368نجيم، البحر الرائق، 
ا عند . أم4/479، مواهب الجليل، الحطاب. 10/591فعند المالكية: الحين سنة، والزمان سنة. ينظر: مالك، المدونة،

. 3/112الشافعية: أن من قال: ال أكلّم فالنًا حينًا أو زمانًا فإنّه يقع على القليل والكثير. ينظر: الشيرازي، المهذب، 
. أما الحنابلة فقالوا: في الحين أن من حلف ال يكلمه حينًا؛ فإن قيده، أو نواه بزمن 18/100المجموع، تكملة ، المطيعي

ه فهو على ستة أشهر. أما الزمان فمن قال: ال اكلمه زمنًا حمل على أقل ما يتناوله االسم، أما معين تقيد به، وإن أطلق
. البهوتي، كشاف القناع، 304-11/302إذا كان الزمان بال التعريف فهو على الزمان كله. ينظر: ابن قدامة، المغني، 

6/216 .  
 .62ينظر: ديوان النابغة، ص  -3
 .30/739ير الرازي، ينظر: الرازي، تفس - 4
  في " أ " فأما. -5
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عن ابن  1] وذلك ستة أشهر25اآلية إبراهيم: سورة  M&  %  $          #  "  !'  L : تعالى
ا ا ستة أشهر، ولمالطلع إلى أن يصير رطب من حين يخرج 2، ألن-رضي اهللا عنه -∗عباسٍ

للحالف حملناه على الوسط من ذلك وهو ستة أشهرٍ ة معينةًوقع االستعمال كذلك، وال ني ،
)اليسير ال وألن بال يمين )االمتناع عنه عادةً(لتحقق  ؛ا لم يحلفبالحلف وإلّ )قصدي، والمديد 

ألنّ ؛قصد بالحلف عادةهو أربعون سنة ال يعن العادة إذ لم  ه في معنى األبد، فمريده خارج
ا بها، ولو سكت عن الحين وما معه تأبد، فالظاهر مقيد أربعين سنةً ال أكلمه :يسمع من يقول

 الوسطُ حكمفي ،أقل ما ينطلق عليه االسم من الزمان، وال األبد وال األربعين 3أنه حينئذ لن يرد
  .وهو ما ذكرنا ،في االستعمال

ه لم يقصد، وإال ترك ذكره ويحصل وعرفت أنَّ وهو ساعةٌ ،إلى األقل يصرفه 4افعيوالشّ     
 ،)منذ حينٍ :كما يقال ،ما رأيتك منذ زمانٍ :قالاستعمال الحين، ي ستعمُلمان يوالز(بال حلف، 

وألربعين سنة، وألقل ما ينطلق عليه، بل  أشهرٍ ه ثبت استعماله لستةوليس المراد من هذا أنّ
ه ثبت استعماله في المديد والقصير والمتوسط، وهو أخو الحين في الوضع واالستعمال في إنّ

  ا.ذلك، وإن لم يكن مثله في خصوص المدة فيصرف إلى ما سمع متوسطً
     ثم قيل: هذا إن تم نكرِفي زمان الم لم يتم في المعه لألبد كالدهر ف، بل الظاهر فيه أنّر

 تةالس ةُهدي، وعصح ال أكلمه الزمان إال سنةً :االستثناء منه، فلو قال صح 5ولذا *والعمر*
 ألن ؛سلم وال يفيدالزمان مثله إن أريد في الوضع فم الحين، وكون 6ما تثبت في لفظإنّ أشهرٍ

                                                           
ينظر: ابن أبي شيبه، مصنف بن أبي شيبه، كتاب األيمان والنذور والكفارات، باب الرجل يحلف أن يكلم الرجل  -1

الحين سنة. وعن  -رضي اهللا عنه - . األثر الذي روي عن عباس12470، رقم الحديث 3/99حينًا كم يكون ذلك، 
. البيهقي، سنن البيهقي، كتاب األيمان، باب ما 12471، رقم الحديث 3/100ستة أشهر،  -رضي اهللا عنه -عكرمة

. رضي اهللا عنه -ر هنا مروي عن علي. األث20016، رقم الحديث 10/105جاء فيمن حلف ليقضين حقه إلى حين، 
 .30/739، 19/92ي، تفسير الرازي، ينظر تفسير اآليتان: الراز

 "./ أ من " ب 138نھایة ق  ∗
  في " أ " أن. -2
 في " أ " زيادة كلمة (أنه). -3
  .18/100. المطيعي، تكملة المجموع، 3/112ينظر: الشيرازي، المهذب،  -4

 / ب من " أ ".281**نهاية ق 
  في " أ " كذا. -5
  في " أ " فقط. -6
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المقصود أن ي1عين لخصوصحمل اللفظ عند عدم الم ا، على المدة التي استعمل فيها وسطً مدة
ولم يوجد هذا ،2من موارد االستعمال وإن أريد في االستعمال فيحتاج إلى ثبت، ويعتبر ابتداء 

أشهرٍ الستة ا كان ا أو زمانًحينً من وقت اليمين، بخالف ألصومنله أن يعين أي أشهرٍ ستة 
  .3شاء، وتقدم الفرق

  [ من حلف ال يكلم فالنًا الدهر]
(وا هرِي ملَا َأد رهيفَةَ: الدنو حقَاَل َأبا. ومهنْدع رهالد كَذَِلكو)]، ِنَكَّري الْملَافُ فذَا اِلاخْتهو، 

الَْأِلف واللَّامِ يراد بِه الَْأبد عرفًا. لَهما َأن دهرا يستَعمُل استعماَل وهو الصحيح، َأما الْمعرفُ بِ
 ؛وَأبو حنيفَةَ تَوقَّفَ في تَقْديرِه ،بِمعنَى ،ومنْذُ دهرٍ ،ما رَأيتُك منْذُ حينٍ :يقَاُل ،الْحينِ والزمانِ

  ِلاخْتلَاف في اِلاستعماِل.] ؛والْعرفُ لَم يعرفْ استمراره ،ِلَأن اللُّغَات لَا تُدرك قياسا
إذا لم  ،إلى ستة أشهر ينصرفُ ركَّنَيعني الم عند أبي يوسف ومحمد) هروكذلك الد :(قوله

ة في مقدارٍتكن له ني ا.اتفاقً مان، فإن كان عمل بهمن الز  
     )وقال أبو حنيفة: الدنَكَّرِ، وهذا االختالف في ال أدري ما هو هرهو الصحيح الْم( 

في رواية بشر بن الوليد عن أبي يوسف أنه قال: ال فرق  4ا عما ذكر الشيخ أبو المعيناحتراز
5ا والدهرعلى قول أبي حنيفة بين قوله دهر.  

      والصحيح أن المفَعر إلى األبد، وإنُ صرفُباالتفاق يكَّنَما توقفه في الم؛ر ألن 
، وتقديره رقدي 6بماذا استعماالته لم تثبت على األنحاء الثالثة المديد والقصير والوسط، فلم يدرِ

فيه  ولم يثبت توقيتٌ ،وهو أقل ما ينطلق عليه اسم الزمان فيه من االستبعاد ما تقدم ،بالمتيقن
فلزم التوقف. عليه زائد  

  
                                                           

  في " أ " مخصوص. -1
  في " أ " زيادة كلمة ( وهو). -2
  . 4/368ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق،  -3
 .32 صسبق ترجمته تحت اسم النسفي، ينظر  -4

. للعلماء قول في هذه المسألة: 368/ 4. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/140ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق،  5-
قالوا: إن الدهر يقع على الكثير . أما الشافعية 10/591فالمالكية قالوا: إن الدهر سنة. ينظر: مالك، المدونة، 

. أما الحنابلة قالوا: إن 18/100. المطيعي، تكملة المجموع، 3/112والقليل. ينظر: الشيرازي، المهذب، 
 .6/216. البهوتي، كشاف القناع، 11/304الدهر يقع على األبد. ينظر: ابن قدامة، المغني، 

  في " أ " زيادة كلمة (ال ). -6
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 -مى اهللا عليه وسلّصلّ -هر هو اهللا تعالى في قولهالد جاء في الحديث أن 1هألنّ :وقيل     
:»ال تسبوا الد؛هر فإن الدفإذا قال 2»هو اهللا هر: ال أكلمه الدهر، اليمين مؤبدةٌ احتمل أن ،

ه ، ويحتمل أنّاالسم نصبوي حذفُي القسمِ 3حرف ك علمت أنواهللا، فإنّواهللا ال أكلمهُ  :والمعنى
  رف وهو األبد، وقول الشاعر:أراد الظّ

هرها هل الدغيار الشَّمس ثم ها ... وإالَّ طلوع4.إالَّ ليلةٌ ونهار  

رف غروب إلخ، وع وكلُّ طلوعٍ : أي كل6ُّوإن كانت في اإلثبات فهي للعموم بقرينة 5كرةفالنّ
سورة التكوير: اآلية [  M  X  W  V  UL  :مثل ،اإلثبات للعموم بقرينةستعمل في ها تُأنّ

14 ،[وهذا الوجه يوجب توقفه في المعر؛اف أيض ألن الذي يبه اهللا سبحانه وتعالى هو  راد
المفُعر كّنَمنه ال الموتوقفه دليل فقهه ودينه وسقوط اعتباره نفسه، رحمنا اهللا به، وقد نظم ر ،

  توقف فيه فقال بعضهم: جملة ما
  من قَاَل لَا َأدرِي ِلما لَم يدرِه ... فَقَد اقْتَدى في الْفقْه بِالنُّعمانِ
  7.في الدهرِ والْخُنْثَى كَذَاك جوابه ... ومحلُّ َأطْفَاٍل ووقْتُ ختَانِ

   
المشركين على ما قدمنا في الجنائز. أطفاُل * باألطفاِلوالمراد  

   

                                                           
 أنه.في " أ "  -1
، رقم 4/1763ينظر: مسلم، صحيح مسلم، كتاب األلفاظ في األدب وغيرها، باب النهي عن سب الدهر،  -2

  . نص الحديث: " ال تسبوا الدهر؛ فإن اهللا هو الدهر".2246الحديث 
  في " أ " حروف. -3
سخة مصورة عن طبعة ، ن1/21ن، يديوان الهذليالهذلي، أبو ذؤيب، هذا البيت ألبي ذؤيب الهذلي. ينظر:  -4

. الخالديان، محمد بن هاشم الخالدي، و سعيد بن هاشم الخالدي، حماسة م1950 -هـ1369دار الكتب، 
، المحقق، الدكتور محمد علي دقة، وزارة الثقافة، الجمهورية العربية السورية، بدون طبعة 37الخالديين، ص

 أو تاريخ. 
  في " أ " والنكرة. -5
  ليست في " أ ". -6
  لم أقف على قائل هذا البيتين. -7

 /  أ  من " أ ".282* نهاية ق 
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  [فرع]
نحو  رِكّنَبشر بن الوليد في الم جواب تلفَالعمر فهو على األبد، واخُ مهال أكلّ :إذا قال     
قال ا، فمرةًعمر: في هللا علي يقع على يومٍ عمرٍ صوم هو مثل الحين ستةُ :، ومرة قالواحد 
  .1أو أكثر ا أن ينوي أقّلإلّ أشهرٍ

  [ من حلف ال يكلّم فالنًا أياما]
ِلَأنَّه اسم جمعٍ ذُكر منَكَّرا فَيتَنَاوُل َأقَلَّ الْجمعِ  ؛[(ولَو حلَفَ لَا يكَلِّمه َأياما فَهو علَى ثَلَاثَة َأيامٍ)

ى عشَرة َأيامٍ عنْد َأبِي حنيفَةَ، وقَالَا: علَى َأيامِ ولَو حلَفَ لَا يكَلِّمه الَْأيام فَهو علَ ،وهو الثَّلَاثُ
  الُْأسبوعِ.]

، وذكر 2ذكره في الجامع الكبير ،)ا فهو على ثالثة أيامٍمه أيامولو حلف ال يكلّ :(قوله     
 3أو سنينا أو شهور ا أو أزمنةًدهور إن كلمتك :وأجمعوا فيمن قال :فيه أنه باالتفاق، فإنه قال

أو جمعها أدنى الجمع المتفق عليه، وذكر في ألنّ ؛ا يقع على ثالثة من هذه المذكوراتا أو أيام
  رف.عها على عشرة أيام عنده كالمكتاب األيمان أنّ

     قال اإلسبيجابي: والمذكور في الجامع أصحو ،وألنّ :ف بقولههه المصنِّجمنكر  جمعٍ ه اسم
ن للزائد فلزم المتيقن، كما لو فيتناول أقل الجمع وهو الثالث، كما يتناول أكثر منه، لكن ال معي

يقع على ثالثة ،احلف ال يشتري عبيد 4وال يتزوج نساء.*  
      في معنى  5حكاية االتفاق في المثل المذكورة توجب عدم توقف أبي حنيفة وأورد أن

؛هرالد ؛معنى المفرد ال يدري معنى الجمع، وهذا ليس بشيء من ال يدري ألن إذ قوله هور الد
لثالثة ممراد به ليس فيه تعيين معناه أنه ما هو، نعم يلزم لكل عاقل نفي أن يراد به اهللا ا ي

  سبحانه وتعالى لمكان الجمع.
                                                           

  . 4/369ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق،  -1
. 9/29. السرخسي، المبسوط، 3/368لم أقف عليه في الجامع الصغير، ينظر: الشيباني، المبسوط،  -2

الشهور فقال الشافعية الحنابلة: تقع على للشافعية والحنابلة نفس الرأي في هذه مسألة األيام. أما في مسألة 
ثالثة شهور، في قول لهم، وفي قول آخر: تقع على اثني عشر شهرا عند الحنابلة، وأحد عشر شهرا عند 

. البهوتي، كشاف 304 -11/303.  ابن قدامة، المغني، 6/263الشافعية. ينظر: الشربيني، مغني المحتاج، 
 .6/261القناع، 

 " ساقطة في " أ -3
  / ب  من " ب ".138. * نهاية ق 5/607ينظر: ابن عابدين، حاشية ابن عابدين،  -4
  ينظر: المرجع نفسه. -5
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     رِكّنَومن فروع الم حلف ال يكلمه لوع إلى من الطّ لوع فهو على ماا إن حلف قبل الطّيوم
الغروب، وإن حلف بعده فهو على ما من وقت حلفه إلى مثله من اليوم الثاني ويدخل الليل فإن 

 مه يومين دخل الليل سواءاليوم وقع على بقية يومه، ولو حلف ال يكلّ :ا حنث، ولو قالكلمه ليلً
في الليل مثله في اليوم. حلف بعد الطلوع أو قبله، والجواب  

  ]فَ لَا يكَلِّمه الشُّهورحلَ[من 
هنْدرٍ عَأشْه ةشَرلَى عع وفَه ورالشُّه هكَلِّملَفَ لَا يح لَوا  ،[ ورشَه شَرع لَى اثْنَيا عمهنْدعو

ِلَأنَّه يدور علَيها. ولَه َأنَّه جمع معرفٌ فَينْصرِفُ إلَى َأقْصى  ؛ِلَأن اللَّام ِللْمعهود وهو ما ذَكَرنَا
صرِفُ ما يذْكَر بِلَفْظ الْجمعِ وذَِلك عشَرةٌ (وكَذَا الْجواب عنْده في الْجمعِ والسنين) وعنْدهما ينْ

  د دونَه.]إلَى الْعمرِ ِلَأنَّه لَا معهو
وكذلك الجمع  ،األيام فهو على عشرة أيام عند أبي حنيفة) ولو حلف ال يكلمه :1(قوله     

المعدودات، ففي  ينصرف إلى عشرة من تلك 2والشهور والسنين والدهور واألزمنة، للتعريف
أشهرٍ ستةُ ، وفي األزمنة يلزمه خمس سنين؛ ألن كل زمانٍغير األزمنة ظاهر ة.عند عدم الني  

وقاال: في األيام ينصرف إلى أيام األسبوع، وفي الشهور إلى اثني عشر شهراً، وفي      
  .3وهو األبد ،الجمع والسنين والدهور واألزمنة ينصرف إلى جميع العمر

     وجه قولهما أن الالم للعهد إذا أمكن، وإذا لم يثابتٌ مكن صرفت إلى االستغراق [والعهد 
عريف إليها، التّ فينصرفُ السنة األيام إليها، وفي الشهور شهور 4في األيام السبعة فانصرفت

الجمع والسنين والدهور  5إلى استغراق] وال عهد في خصوص فيما سواهما فينصرفُ
المعهود بعدما ذكرنا ليس إال  ا، فإنالعمر، أو هي للعهد فيها أيض وذلك* هو جميع ،واألزمنة

 سني استغراقُ وحاصلةُه ال معهود دونه: أي دون العمر، ف؛ ألنّوهو قول المصنِّ ،العمر
  . وجمعه العمرِ

                                                           
 مطموسة في " أ ". -1
 في " أ " بالتعريف. -2
. ابن 4/369. الزيلعي، تبيين الحقائق، 9/29. السرخسي، المبسوط، 3/368ينظر: الشيباني، األصل،  -3

 .4/369نجيم، البحر الرائق، 
  في " ب " انصرف. -4
  ما بين معكوفين ليس في " أ ". -5

 من " أ ". / ب 282* نهاية ق 
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     )وله أنه جمع عرفٌم ا فيه لفظ الجمع على هد مستعملًبالالم فينصرف إلى أقصى ما ع
أيام فيكون  ثالثةُ :ه يقالفإنّ ،كذلك فيما إذا وقع مميز العدد قبله وعهديته ،)اليقين وذلك عشرة

أيامٍ وخمسةُ أيامٍ ا بها الثالثة بيقين، وكذا أربعةُلفظ أيام مراد منتهى  ، فكانت العشرةُإلى عشرة
ما قطع بإرادته بلفظ الجمع فيما ال يا من لفظ الجمع، حصى من االستعماالت فكان معهود

M  t  و ،]160 اآلية األعراف:سورة [ M%  $  #   "  !&    L  :بخالف قوله تعالى

   {   z  y  x  w    v  uL ] 36اآلية التوبة: سورة1وإن أريد به ،الجمع هنا ] فإن 
ا مرةًيقيناً ما يزيد على العشرة لكنه بوجود ذلك مراد ا من اللفظ بحيث ال يصير معهود

يصرف إليه متى ذكر بال مالمعهود 2وكان ،نعي افيه لفظ الجمع يقينً 3يستعمل امم ا مستمر
ا فيجب الحمل عليه، ا إرادته به قطعهد شائعمنتهى ما ع والعشرةُ ليس إال العشرة فيما دونها،
ا لعدد نحووبخالف ما إذا لم يقع مميز  M  ´  ³  ²  ±  °L ] آل عمران: سورة

الالم فيه للجنس على سبيل االستغراق، وال ينكر  األيام فإن حيث أريد به جميع ،]140اآلية 
أن يراد بالالم ذلك، لكن المقرر أنه حيث أمكن العهد حمل عليه دون الجنس واالستغراق، 

فيما يراد بالجمع عند عدم قرينة. ثابتٌ والعهد  
      الحالف لم يرد شيًئ والفرض أنما أن يصرف إلى المعهود المستمر، وإنّ ا بعينه فالواجب

ا في هد استعماله مميزا؛ ألنه كما عا أيضكان ما دونه معهود 5وإن ،4اعتبر أقصى المعهود
ما الذي حكم به عند عدم العهد إنّ ا كان االستغراقُالعشرة عهد فيما دونها الستغراق الالم، ولم

من المراتب، حتى  االستغراق ن غيرتعي  قرينةٌوال ا لم يكن عهدألن مدخول الالم لم ؛يثبتُ
صا كذلك لما انصرف إلى رف إلى الجنس الصالح للقليل والكثير كان لالستغراق، وهنا أيض

وأقصاها عشرةٌ كل مرتبة من المراتب التي أولها ثالثةٌ المعهود، والمعهودوال م ،عيكانت  ن

                                                           
 ليست في " أ ". -1
 في " أ " فكان. - 2
 في " أ " استعمل . -3
 في " أ " العهود. -4
  في " أ " وإنما. -5
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ما أورده ابن العز من قوله: وهذا أي كون أقصى ما  الستغراق المعهود، وبهذا التقرير يندفع
  .2ى الزائد عليه بالجمع بال ريبسملم يذكر ي 1العدد، وإذا ما يكون عند ذكرِيراد به العشرة إنّ

     ذلك* قوله تعالى وذكر شاهد:  M  ´  ³  ²  ±  °L ] اآلية آل عمران:سورة 

 ] قال: وليس في قول الحالف ال أكلمه36 اآلية التوبة:سورة [ M    v  u  tL و  ،]140
الشهور اسم العدد، فال يصح أن يقال إنه أقصى ما يذكر بلفظ الجمع [وكذلك األيام، وإنما قلنا: 

على وجه االستمرار ليحمل  3ا بلفظ الجمع]إنه اندفع ألنك علمت أن القصد تعيين ما عهد مراد
ا لفظ أريد به غير ما عهد مستمر 5ينه، فكونعند عدم إرادة شيء بع 4عليه لفظ الجمع الخاص

ا ال يوجب نفي عهديته في غيرهكثير.  
      وأم6شاحتها م 7الخبازي وما دونها إلى الثالثة  8: اسم الجمع للعشرةحيث قال الخبازي

حقيقة حالتي ا زاد على العشرة عند اإلطالق عن العدد، واالسم اإلطالق واقترانه بالعدد، ولم
، فليست دون حاٍل له في حاٍل مما هو اسم تُأثب *متى كان للشيء في جميع األحوال كان*

ه إنّ :ه لم يبلغ الفرق بين الجمع واسم الجمع، فلهذا قالكأنّ :ه دفع كالمه هذا بقولهفإنّ ؛بشيء
هذا في بعض  :ولما فوقها في حالة واحدة، وإنما قالوا ،دونها حقيقة في حالين للعشرة وما

                                                           
 في " ب " وإنما. -1
  .4/369ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق،  -2

 من " أ ". / أ 283* نهاية ق 
 ما بين معكوفين ليس في " أ ". -3
 ليست في " ب ". -4
  في " أ " وكون. -5
شاح فالنًا خاصمه، وال مشاحة: أي ال مضايقة وال منازعة، ويقال: ال مشاحة في االصطالح ال مجادلة  -6

 اح).. مادة (ش474/ 1، المعجم الوسيط، 970فيما تعارفوا عليه. ينظر: أبو البقاء، الكليات، ص
هو عمر بن محمد بن عمر الخبازي الخجندي، أبو محمد، جالل الدين: فقيه حنفي، من أهل دمشق، ولد  -7

هـ. ينظر: حاجي خلفية، 691سنة  توفيهـ، من كتبه: المغني في أصول الفقه، و شرح الهداية، 629سنة 
ص  المغني في أصول الفقه، :. ينظر قوله في كتابه5/63. الزركلي، األعالم، 1/398الجواهر المضية، 

 -هـ1403الطبعة األولى،  لبنان، -بيروت تحقيق، محمد مظهر بقا، دار اإلحياء التراث اإلسالمي، ،427
  م.11992

  مكرره في " أ ". -8
  / أ  من " ب ".139نهاية ق * * 
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إلى آخر [ما  3ونفر 2وذود 1ه يطلق من الثالثة إلى العشرة، كما في رهطأنّ الجموعِ أسماء
اإلضافة في قول الخبازي اسم الجمع بيانية، والمعنى االسم الذي هو  ولم يعلم أن 4ذكره]

من أن يخفى على ناظر في  هذا في عبارات جميع أهل الفنون أكثر، وأشهر الجمع، ومثُل
 ألن ؛الجمع في العشرة فما دونها أثبت منه فيما زاد عليه أن كالم الخبازي العلم، فحاصُل

والثاني في حالة، يعني فكان الحمُل ،راد به في حالتيناألول ي هد له في الحالتين على ما ع
عند عدم المعي5رح له، واهللا الموفقا، وحقيقة ما ذكرناه في مبدأ التقرير شن الزم.  

     نعم لقائل أن يعهدهما أعهد رجح قولهما في األيام والشهور بأن، وذلك ألن ة عهدي
ا عهد للعشرة، : يعني الجمع مطلقًخاصة إلى مادة ا من غير نظرٍالعشرة إنما هو للجمع مطلقً

فإذا عرض في خصوص مادة اعتبار هذا المعهود ة عدد غيره، كان من الجمع كاأليام عهدي
خصوص هذين  صرفُ عشر، فيكون االثنيهور أولى، وقد عهد في األيام السبعة، وفي الشّ

كالسنين واألزمنة، فإنّ غيرهما من الجموعِ الجمعين إليهما أولى، بخالفعهد في مادتيهما ه لم ي
7امن إرادة العشرة فما دونه امطلقً 6ر للجمعإلى ما استقّ آخر فيصرفُ عدد.  

اة بيوم السبت األزمنة الخاصة المسم السبعة المعهودة نفس فإن فإن قيل: هذه مغالطةٌ     
إذا ُأ في لفظ أيامٍ ويوم األحد إلى آخره، والكالمالخاصةُ منه* تلك األزمنةُ طلق على عهد 

إذ لم يثبت كثرةُ ؛في عدم ثبوته في االستعمال للسبعة ال شك إطالق وشهورٍ أيامٍ لفظوي ،راد 
                                                           

 قال اهللا تعالى:رهط الرجل قومه و قبيلته، و الرهط: ما دون العشرة من الرجال ال يكون فيهم امرأة،  -1
. الرازي، 3/1128والجمع، أرهط و أرهاط. ينظر: الجوهري، الصحاح،  ﴾الْمدينَة تسعةُ رهط وكَان في﴿

 . مادة ( رهط).1/130مختار الصحاح، 
 الذود من اإلبل: ما بين الثالث إلى العشر، وهي مؤنثة، وال واحد لها من لفظها، والكثير َأذْواد. ينظر: -2

 . مادة (ذود).8/74، الزبيدي، تاج العروس، 2/471الجوهري، الصحاح، 
النفر: رهط اإلنسان وعشيرته، وهو اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة، ما بين الثالثة إلى  -3

العشرة. وقال الليث: يقال: هؤالء عشرة نفر، أي عشرة رجال، وال يقال عشرون نفرا، وال ما فوق العشرة. 
. مادة 2/940. المعجم الوسيط، 14/267، الزبيدي، تاج العروس، 1/315ينظر: الرازي، مختار الصحاح، 

 (نفر).
 ما بين معكوفين ليس في " أ ". -4
 .4/226ينظر: ابن مازه، المحيط،  -5
 في " أ " الجمع. -6
  في " أ " فوقها. -7
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به يوم السبت واألحد إلى الجمعة والمحرم وصفر إلى آخرها على الخصوص، بل األزمنة 
الخاصة المات متكررةٌسمي وغير بالغة السبعة بحسب المرادات للمتكلمين،  وغير متكررة

العهد عن لفظ النّ الالم إلى العهد على تقدم 1منع توقف انصراف فالجوابمن  كرة بل أعم
ا فإنه إذا صار المعنى معهود ،ذلك، بل ال فرق بين تقدم العهد بالمعنى عن اللفظ أو ال عنه

بأي فُ طريقانصرف إليه. 2ا بالالمالصالح له معرفً طلق اللفظُُأ رض، ثم  
     وقد قسم المحققون العهد إلى ذكري وعللثاني بقوله تعالى ، ومثّل3لمي:  M  £  ¢  ¡

  ¤L ] 40اآلية التوبة: سورة[، الغار هي المعهودةُ ذاتَ فإن سبق ذكره بل من  ال من لفظ
مما تقدم  أعم 4من المتأخرين بالعهد الخارجي اه طائفةٌما سم وجود فيه، وعلى هذا فيجب جعُل

  كما ذكرنا.  ،ذكره أو عهد بغيره
     هذا قولنا ونظير: العهد ليست إال عملً العام يخص بداللة العادة، فإناا عهد مستمر، ثم 

  ا وال قوة إال باهللا.ا ال لفظًيطلق اللفظ الذي يعمها، وغيرها فيقيد بها لعهديتها عملً
]رةً فََأنْتَ حيرا كَثامي َأيتنمخَد إن هدبقَاَل ِلع نم[  

رحمه  -فَالَْأيام الْكَثيرةُ عنْد َأبِي حنيفَةَ ،فََأنْتَ حر(ومن قَاَل ِلعبده إن خَدمتني َأياما كَثيرةً 
امٍ -اللَّهةُ َأيعبقَالَا: سامِ، والَْأي ماس لُهتَنَاوا يم َأكْثَر امٍ) ِلَأنَّهةُ َأيشَر؛ع ارا تَكْرهلَيع ادا زم ِلَأن، 
لَو كَان الْيمين بِالْفَارِسية ينْصرِفُ إلَى سبعة َأيامٍ ِلَأنَّه يذْكَر فيها بِلَفْظ الْفَرد دون  :وقيَل

  الْجمعِ.
                                                           

 ساقطة في " أ ". -1
  أ " بالكالم. في " -2
كما َأرسلْنَا إلى فرعون رسوالً، فَعصى ﴿ :نحو في الكالم، يتقدم لمصحوبها ذكر الذي هوالعهد الذِّكْرِي:  -3

السامع، وهو أن يتَقَدم، ِلمصحوبِها علْم في ذهن  :العهد الذِّهنيالعهد العلمي، ويقال له: و .﴾فرعون الرسوَل
دار  ،1/424، النحو الوافي ،عباس ينظر: حسن، ألن ذلك معلُوم عندهم. ﴾إنَّك بالواد المقَدسِ طُوى﴿ نحو:

  .2/21، معجم القواعد العربية، عبد الغني بن عليالدقر،  .الطبعة الخامسة عشرة، المعارف
 :كنائيوالثاني:  ،بأن تقدم له ذكر صراحة :صريحاألول: : اقسام ثالثةلالعهد الخارجي الم "قسم العلماء  -4

بأن لم يتقدم له ذكر أصلًا لكنه معلوم عند الخاطب سواء كان حاضرا  :علميالثالث و ،بأن تقدم له ذكر كناية
أو ال، ويسميها النحويون إذا كان مدخولها معلوما حاضرا الم العهد الحضوري، وإن كان غير حاضر الم 

 المحقق، ،2/21، القزويني، محمد بن عبد الرحمن، اإليضاح في علوم البالغةينظر:  ."ذكري)الذهني(ال العهد
  بتصرف.الثالثة، بدون سنة النشر. ، الطبعةبيروت -دار الجيل ،محمد عبد المنعم خفاجي
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عند أبي حنيفة  الكثيرةُ ، فاأليامفأنت حر ا كثيرةًإن خدمتني أيام :ومن قال لعبده :(قوله     
 ألن ؛(وقاال: سبعة أيامٍعلى اليقين على ما تقدم  ا تناوله اسم األيام)ه أكثر مألنّ ؛أيامٍ عشرةُ

 في حد خولالكثرة بالد في قضاء الفوائت أن 2تقدم 1قد :وقد يقال ما زاد عليها تكرار)
ما لم ا بثمانية أيام، وإنّالتكرار، ومقتضاه إن نظر إلى الكثرة بهذا المعنى هنا أن ال يحنث إلّ

وربما  ،، فربما يقال في السبعة كثيرةألن العرف مختلفٌ ؛رفالكثرة من جهة العينظر إلى 
  . 3لم تنضبط سبٍون فإنه يقال باعتبارات ،يقال قليلة، وكذا العشرة والعشرون

وصورةُ المسألة أن ال نية للقائل في مقدار الكثير، فَفُرِع كلٌّ على َأصله، ثم قال أبو      
فال يجيء هذا االختالفُ بل يصرفُ إلى أيام الجمعة باالتفاق، حتّى لو  5بلساننا]: [أما 4اليسر

ِلَأن في  ؛كنى مراروزهاي بِسيارِ توازاذي إذَا خَدم سبعةَ َأيامٍ يعتَقُ 6قال لعبده: اكرخدمت
انتهاء األيام إلى ستعمل مع جميع األعداد لفظة روز فال يجيء ما قال أبو حنيفة من ِلساننَا  تُ

  .7العشرة، وهذا حسن واهللا أعلم
  

  
  
  
  
  
  

                                                           
 ليست في " أ ". -1
 في " أ " قدم. -2
  . 4/370. ابن نجيم، البحر الرائق، 6/210. العيني، البناية، 2/59ينظر: الحصكفي، الدر المختار،  -3
هو محمد بن موسى بن مجاهد البزدوي، أبو اليسر، أخو اإلمام علي البزدوي تفقه عليه: عبد الكريم بن  -4

 493سنة  توفيأصول الدين، له تصانيف منها:  ،محمد، وأبو بكر السمرقندي، كان قاضي القضاة بسمرقند
 .7/22. الزركلي، األعالم، 2/270هـ. ينظر: القرشي، الجواهر المضية، 

  .)القائل هناجملة ( ما بين معكوفين ليس في " أ "، وفي " أ "  -5
  في " أ " خدمت. -6
  .3/141. الزيلعي، تبيين الحقائق، 1/266ينظر: الشيباني، الجامع الصغير،  -7
  



261 
 

  ]∗[فروع
من آخر هذا الشهر فهو على السادس عشر منه، وآخر يوم من أول هذا  أول يومٍ :قال     

  .2يقع على ثالث باالتفاق نكرعلى الخامس عشر منه، وجمع وسنون م 1الشهر يقع
      الهالل، وال نية  إذا أهلَّ 4الهالل أو 3كذا عند رأس الشهر أو عند رأس ولو حلف ليفعلن

ه حقيقة ته، ألنّفيها ويومها، وإن نوى الساعة التي أهل فيها صحت ني له فله الليلة التي يهلُّ
  .5وفيه تغليظ عليه ،كالمه
 آخر :أول الشهر وال نية له فله من اليوم األول إلى خامس عشره، وإن قال :ولو قال     

رف، في الع األوُل الشهر فالليلة األولى، واليوم 6ةرالشهر فمن السادس عشره إلى آخره، أو غُ
صالة الظهر  :الشهر فالتاسع والعشرون، وإن قال 7لخوإن كان في اللغة لأليام الثالثة، أو س

وقت  :ض، وإن قالظهر كله، وعند طلوع الشمس له من حين تبدو إلى أن تبيفله وقت ال
الضحوة ض*فمن حين تبي* وإن قالإلى أن تزول، ففي أي وقت فيما بين ذلك فعل بر ،: 

المساء في الشتاء ونحوه :المساء مساءان، ولو قال فقد تقدم أن، د إن كان عندهم فعن محم
يعرفون به الشتاء والربيع والصيف والخريف فهو على حسابهم، وإن لم يكن فالشتاء  حساب

                                                           
 / أ  من " أ ".284ق  نهاية ∗
  في " أ " فهو. -1
  . 5/607.  ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 9/27ينظر: السرخسي، المبسوط،  -2
  ليست في " أ " و" ب ". -3
 ليست في " أ ". - 4
. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 4/276. ابن نجيم، البحر الرائق، 9/7ينظر: السرخسي، المبسوط،  -5
5/607.  
غرة الشيء أوله، كما يسمى أول الشهر غرة، وسمي وجه اإلنسان غرة؛ ألن أول شيء يظهر منه. ينظر:  -6

 . مادة (غر).3/4، دستور العلماء، حمد نكرياأل. 1/225الرازي، مختار الصحاح، 

سلخ الشهر: أي مضى، و (سلخت) الشهر إذا أمضيته وصرت في آخره، و انسلخ الشهر من سنته  -7
. الرازي، مختار 1/423ن ثيابه والحية من قشرها والنهار من الليل. ينظر: الجوهري، الصحاح، والرجل م
  . مادة (سلخ).1/252، القاموس المحيط، الفيروزآبادي. 1/152الصحاح، 

  / ب  من " ب ".139** نهاية ق 
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ّما يشتد فيه البرد على الدوام، والصيف ما يفيه الحر على الدوام؛ فعلى هذا القياس:  شتد
  .1وامعلى الدوام، والربيع ما ينكسر فيه البرد على الد فيه الحر ما ينكسر الخريفُ

 2ما يرجع فيه إلى قولفي معرفة الصيف، إنّ : ليس عندنا شيءث: قال محمدأبو الليوقال      
  في هذه المسائل. رفُالع 3عتبري ،فهو كذلك الناس، فإذا قالوا بأجمعهم ذهب الشتاء والصيفُ

الصيف  5به  يعرفون لهم حساب ه إذا كان الحالف في بلدوالمختار أنّ 4وفي الواقعات     
والشتاء مستمرا ينصرف إليه، وإال فأول الشتاء ما يلبس الناس فيه الحوالفَ شووآخره ما رو ،

 6]الشتاء واستخف ثياب[ اس فيه عنهما، والفاصل بين الشتاء والصيف إذا استثقُليستغني النّ
إلى أول الصيف، والربيع من آخر الشتاء إلى أول الصيف، والخريف من آخر الصيف  ثياب

  . 7للناس سرألن معرفة هذا أي ؛الشتاء
مار دون الثّ ، وإذا بقي األوراقُفهو صيفٌ وثمار إذا كان على األشجار أوراقٌ :وقيل     

فالشتاء، وإذا خرجت األوراق دون الثمار فالربيع وهو إذا  فخريف، وإذا لم يبق عليها أوراقٌ
  خرجت األزهار*.

وهو الشهر الذي يقال له بالفارسية  ،لج أراد وقت وقوعه فعلى ذلكإلى وقوع الثّ :ولو قال     
حتاج فيه ، فإن لم يكن له نية أو نوى حقيقة وقوعه فعلى حقيقة الوقوع، وهو الشهر الذي يآذار

في  لجولو وقع الثّ، على وجه األرض ستبينفي الهواء، وما ال ي ما يطير ه ال يعتبرسنْإلى كَ
بلد غير بلد الحالف ال يعتبر بل المال يقع  عتبر وقوعه في بلدته حتى لو كان الحالف في بلدة

  .بها ثلج تأبدت اليمين
  
  

                                                           
  . 4/368. ابن نجيم، البحر الرائق، 4/112ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  -1
  في " ب " أقوال. -2
 في " أ " فيعترف. -3
: توفيهو كتاب خزانة الواقعات في الفروع، للشيخ، اإلمام، أحمد بن محمد بن عمر الناطقي، الحنفي، الم -4

  .1/703 هـ، مشهور بالواقعات. ينظر: حاجي خليفة، كشف الظنون،442سنة 
 ليست في " أ ". -5
 ما بين معكوفين ليس في " ب ". -6
  . 5/607: ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ينظر -7

  / ب  من " أ ".284* نهاية ق 



263 
 

فإن كان ال  ،منهم انتهت اليمين، ولو ذكر ليلة القدر إلى قدوم الحاج فقدم واحد :ولو قال      
به أخذ الفقيه أبو  رمضان، و 2والعشرين من شهر، فعلى السابعة 1اختالف العلماء فيها يعرفُ

بين علمائنا، فإن كان حلف  فيه معروفٌ ال ينصرف إليها، والخالفُ الليث، وإن كان ال يعرفُ
في أثناء الشهر ال يحنث عندهما حتى يجيء مثله من رمضان القابل، وعند أبي حنيفة حتى 

لكنه  ،على أنها في رمضان عند الكل رمضان القابل وعليه الفتوى، وهذا بناء يمضي كلُّ
يقول تتقدم وتتأخر، وعندهما في ليلة بعينها ال تتقدم 3لكن ال تعرف وال تتأخر.  

  
  

***  
  
  

   

                                                           
  اختلف العلماء في محل ليلة القدر على ثالثة أقوال:  -1

القول األول: هو قول جمهور العلماء( المالكية، والشافعية، الحنابلة) أنها في العشر األواخر من رمضان، 
منهم من قيده بيوم، ومنهم من أطلقه، حيث قال المالكية: هي في العشر األواخر، وهي ليست في ليلة معينه. 

ى وعشرين، أو ثالث وعشرين. أما الحنابلة: أما الشافعية فقالوا: إنها في العشر األواخر، وقد  تكون في إحد
الكبير، الحاوي . الماوردي، 85هي في العشر األواخر في الوتر. ينظر: ابن جزي، القوانين الفقهية، ص 

  .1/496. البهوتي، شرح منتهى اإلرادات، 3/183. ابن قدامة، المغني، 3/484
رمضان، وال يدرى إي ليلة، فهي تتقدم وتتأخر.  القول الثاني: هو قول الحنفية حيث قالوا: إنها في شهر 

  .1/347ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق، 
ابن عباس حيث قال: إنها في ليلة السابع والعشرين من رمضان. ينظر: ابن قدامة،  لالقول الثالث: وهو قو

  . 3/183المغني، 
 ليست في " أ ". -2
  2/330. ابن نجيم، البحر الرائق، 4/217محيط، . ابن مازه، ال9/25 ينظر: المبسوط، السرخسي، -3
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  الق][باب اليمين في العتق والطّ
ا كثر وقوع الحلف بالطالق والعتاق بعدما تقدم قدمه لم القباب اليمين في العتق والطّ     

  على ما بعده.
  ولدا فأنت طالقٌ]. ولَدت[ من قال المرأته: إذا 

هَأترقَاَل ِلام نمو)]: هتإذَا قَاَل ِلَأم كَذَِلكتًا طَلُقَتْ، ويا ملَدتْ ولَدطَاِلقٌ فَو ا فََأنْتلَدت ولَدإذَا و: 
ويسمى بِه في الْعرف،  ،ود فَيكُون ولَدا حقيقَةًِلَأن الْموجود مولُ ؛إذَا ولَدت ولَدا فََأنْت حرةٌ)

فَاسن هدعب مالدةُ، ودالْع بِه يتَّى تَنْقَضعِ حي الشَّرا فلَدو رتَبعيقَّقَ  ،وفَتَح لَه لَدو ُأم هُأمو
[.لَدةُ الْووِلَاد وهطُ والشَّر  

لق وكذا إذا ع ،ا طلقت)ا ميتًفولدت ولد طالقٌ إذا ولدت فأنت :ومن قال المرأته :(قوله     
  .1وهو ظاهر ،الميت ولد حقيقة ألن ؛بوالدة الميت يتحقق الشرط ألن ؛به عتق أمة

     به العدة 2ا حتى تنقضيوشرع، 3إذا وتصير به نفساء رأت الدعليها  الصالةَ م، فتحرم
وتصير به األمة أم ه أنّ -صلى اهللا عليه وسلم -عنه 4، وفي الحديث من رواية أبي عبيدولد

يظلُّ« :قطقال في الس محنْبوهو  ،يروى بالهمزة 5»ا على باب الجنة حتى يدخل أبواه الجنةًئط
غَضب العظيم البطن المنتفخ: أي ينفخ بطنه من االمتالء من الغضب،  وبِلَا همزٍ هو الْمتَ

                                                           
. ابن 4/371. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/141ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق، اتفق العلماء في هذه المسألة،  -1

، الدردير. 14/388، البيان والتحصيل، ابن رشد. 2/432. مالك، المدونة، 5/612عابدين، حاشية ابن عابدين، 
الكبير، الحاوي . الماوردي، 3/26. الشيرازي، المهذب،2/396. الدسوقي، حاشية الدسوقي،2/395الشرح الكبير،

 .12/301. ابن قدامة، المغني، 10/253
 في " أ " انقضى. -2
 في " أ " وإذا. -3
، له رواية، -هللا عليه وسلمصلى ا -، ويقال خادم رسول اهللا-صلى اللَّه عليه وسلّم -هو أبو عبيد مولى رسول اللَّه -4

 .7/223. ابن حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة، 4/1709، االستيعاب في معرفة األصحاب، ابن عبد البرينظر: 
، رقم الحديث 6/159ينظر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، كتاب النكاح، باب نكاح اإلبكار والمرأة العقيم،  -5

: دعوا الحسناء العاقر، -صلى اهللا عليه وسلم - سيرين قال : قال رسول اهللا . نص الحديث: " عن محمد بن10343
وتزوجوا السوداء الولود فإني أكاثر بكم األمم يوم القيامة حتى السقط يظل محبنطياً أي متغضباً، فيقال له: أدخل الجنة، 

. نص 1004، رقم الحديث 19/416 فيقول: حتى يدخل أبواي، فيقال: أدخل أنت وأبواك" . الطبراني، المعجم الكبير،
: -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم-ثنا علي بن الربِيعِ، حدثَني بهز بن حكيمٍ، عن َأبِيه، عن جده، قَاَل: قَاَل رسوُل اِهللا الحديث:" حد

مكَاثر بِكُم الُْأمم حتَّى بِالسقْط يظَلُّ محبنْطًئا علَى بابِ الْجنَّة يقَاُل لَه: ادخُِل " سوداء ولُود خَير من حسنَاء لَا تَلد، ِإنِّي 
يف، في كتاب صحيح الْجنَّةَ، فَيقُوُل: يا رب وَأبواي؟، فَيقَاُل لَه: ادخُِل الْجنَّةَ َأنْتَ وَأبواك ". قال األلباني: حديث ضع

  .7035، رقم الحديث 704ضعيف الجامع الصغير وزياداته، صو
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، ومن هذا يؤخذ أن السقط 1الْمستَبطُئ ِللشَّيء والْفعُل منْهما احبنْطََأ مهموزا واحبنْطَى مقْصورا
ه طلقت وعتقت قلْله حكم الولد، وكذلك هو في الحكم، فلو أسقطت سقطاً استبان بعض خَ

ألنه ولد حتى ؛اأيض ولو صارت األمة به أم ولد ،من خلقه ال يعتبر، وتقدم  لم يستبن شيء
  حكمه في الحيض.

[ا فهو حرلو قال: ألمته إذا ولدت ولد ]  
د َأبِي [(ولَو قَاَل إذَا ولَدت ولَدا فَهو حر فَولَدتْ ولَدا ميتًا ثُم آخَر حيا عتَقَ الْحي وحده عنْ

عقَالَا: لَا ييفَةَ، ونا)حمنْهم داحلُّ  ،تَقُ ونَّا فَتَنْحيا بلَى مع تيالْم ةقَّقَ بِوِلَادتَح طَ قَدالشَّر ِلَأن
اءزالْج يهو ةيرلٍّ ِللْححبِم ستَ لَييالْم ِلَأن اءزلَا إلَى ج ينممِ  ،الْيطْلَقَ اسم يفَةَ َأننِلَأبِي حو

ِلَأنَّه قَصد إثْباتَ الْحرية جزاء وهي قُوةٌ حكْميةٌ تَظْهر في دفْعِ  ،ولَد مقَيد بِوصف الْحياةالْ
ت ولَدا إذَا قَاَل إذَا وكَم ارفَص اةيالْح فصبِو دتَقَيفَي تيي الْمتُ فلَا تَثْبرِ والْغَي لُّطا، تَسيا حلَد

  بِخلَاف جزاء الطَّلَاق وحرية الُْأم؛ ِلَأنَّه لَا يصلُح مقَيدا]
ا، عتق الحي ا، ثم آخر حيا ميتً، فولدت ولدا فهو حرولد إذا ولدتْ :ولو قال :(قوله     

عتقُوحده عند أبي حنيفة، وقاال*: ال ي واحد قد تحقق بوالدة الميت على  الشرطُ منهما؛ ألن
 إن دخلت :ا للعتق فتنحل اليمين به وال ينزل الجزاء، كما لو قالا لكنه ليس محلًآنفً ما بينا)

الدار فأبانها فانقضت عدتها فدخلت انحلت اليمين وال يحنث، حتى لو رجعت طالقٌ فأنت ،
  .2فدخلت ال يقع

 هنا، بخالف ما قبله، وهذا ألنه جعل الجزاء الحيوألبي حنيفة أن الشرط ليس إال الولد      
وهو الحرية ال يكون إال في  ،الخاص وهو الولد، وهذا الوصفُ[3ا للموصوف بالشرطوصفً

                                                           
  مادة (حبطأ). .1/186ينظر: الزبيدي، تاج العروس،  -1

  / أ  من " أ ".285*نهاية ق 
. ابن عابدين، حاشية ابن 4/371. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/141ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق،  -2

يوسف: ال يعتق واحد  يلكية والشافعية والحنابلة نفس قول محمد وأب. لجمهور العلماء الما5/612عابدين، 
، في المذهب ، البيانالعمراني. 12/44. القيرواني، النوادر والزيادات، 2/431منهما. ينظر: مالك، المدونة، 

. البهوتي، كشاف القناع، 12/310. ابن قدامة، المغني، 12/154. النووي، روضة الطالبين، 8/342
  .4/712الرحيباني، مطالب أولي النهى، . 4/525
 في " أ "زيادة كلمة ( بالحياة) . -3
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ا، ا حيولد إذا ولدت :قال(الكالم، فكأنه  3بالحياة وإال لغي 2]1الحي فتقيد الموصوف بالشرط
الق الحرية والطّ ا للولد بالحي؛ ألنال يصلح مقيده ألنّ ؛)الق لألم وحريتهابخالف جزاء الطّ

ا لغيره فال يلزم تقييده به، وأورد عليه ما لو قيلوصفً واقع: ا فهو حر إن اشتريت عبد
فاشترى عبدولم يتقيد ضرورة  ،النحالل اليمين باألول ،ا لنفسه ال يعتق الثانيا لغيره، ثم عبد

  وصفه بالحرية بعبد لنفسه.
ا على إجازة مالكه لإلعتاق لصحة ثبوته فيه موقوفً المشتري لغيره محلٌّ بأن 4بجيُأ     

  ولم يحتج إلى إضمار* الملك فيه.  ،فانحلت اليمين به
      أما الميت فال يصح ا وال غيره، وبهذا يقع الجواب عما قد ال موقوفً 5العتق فيه إيجاب

قوله يورد من أن: إن دخلت طالقٌ فأنت ،الموصوف بالجزاء هو الموصوف بالشرط،  فإن
  لو أبانها فانقضت عدتها فدخلت انحلت ولم يقع بعد ولم يضمر. 6ومع هذا

لمثل هذا  العدة محّل ها بعد انقضاءفي عصمتي ونحوه؛ ألنّ الدار دخلت إن :قوله      
وتوقف على نكاحها فتطلق عنده بذلك  طالق صح فأنت تزوجتك إن :ه لو قالالمعنى؛ ألنّ

  الطالق.
 عبد حي ، ثمفأدخل عليه عبد ميتٌ فهو حر علي دخَل أول عبد :وفي اإليضاح لو قال      

العبودية ال تبقى بعد الموت،  ألن ؛ه على االتفاقأنّ يعتق الحي ولم يذكر الخالف، والصحيح
بخالف ما لو قال أول  ، ا عتق التاما معا ونصفًبدأملكه فهو حر، فاشترى ع عبد أوُل :ولو قال

كل نصف من  زاحمصف يالنِّ ا؛ ألنا كذلك لم يهد شيًئا ونصفًرفملك كُ أملكه فهو هدي 7رٍكُ

                                                           
 في " أ " والشرط . -1
 ما بين معكوفين ليس في "ب ". -2
 في " أ " بقي. -3
  في " أ " وأجيب.  -4

  /  أ  من " ب " .140* نهاية ق 
  في " أ " به. -5
 في " أ " زيادة كلمة ( أنه). -6
 .4/30. الزبيدي، تاج العروس، 2/530ألهل العراق. ينظر: الفيومي، المصباح المنير، الكُر: هو مكيال  -7



267 
 

بالنصف اآلخر فيكمل العبد  ه متصٌلالعبد فإنّ بخالف نصف رٍمنه كُ نصف ر؛ ألنه مع كلِّالكُ
  .2والمرغيناني 1بنصفيه، ذكره التمرتاشي

  ]َأوُل عبد اشْتَرِيه فَهو حر :قَاَل[ من 
(فَِإن  ،ِلَأن الَْأوَل اسم ِلفَرد سابِق ؛َأوُل عبد اشْتَرِيه فَهو حر فَاشْتَرى عبدا عتَقَ) :(وِإذَا قَاَل

(منْهم داحتَقْ وعي لَم آخَر ا ثُمعنِ ميدبى ع؛اشْتَر  ي الثَّاِلثف قبالسنِ ولَيي الَْأوف دامِ التَّفَردِلانْع
ِلَأنَّه يراد بِه التَّفَرد  ؛اِلثُ)فَانْعدمتْ الَْأوِليةُ (وِإن قَاَل َأوُل عبد َأشْتَرِيه وحده فَهو حر عتَقَ الثَّ

اءالشِّر الَةي ح؛ف .[فصذَا الْوي هابِقٌ فالثَّاِلثُ ساِل لُغَةً وِللْح هدحو ِلَأن  
لفرد  األول اسم ا عتق؛ ألنفاشترى عبد وإذا قال أول عبد اشتريه فهو حر :3(قوله     
(فتحقق بشرائه شرط العتق فيعتق،  )*سابقفإن اشترى عبدين معا، ثم آخر لم يعتق واحد 
أول  :، ولو كان قال4في الثالث فانعدمت األولية فيه بقُوالس ،فرد في األولينالنعدام التّ ؛منهم

ألنه يراد به التفرد به في حالة الشراء؛ ألن وحده  5عبد أشتريه وحده فهو حر عتق الثالث
المشتري وهو  تفرد في حاِل الشراء أن فيفيد 6عامله، وهو الشراء بمعناه فيقيد )ال لغةللح

ا واحد الثالث؛ ألن عتقُا ال يه واحدكُعبد أملُ أوُل :في الثالث فيعتق، بخالف ما لو قال صادقٌ
ا كلً عتق؛ ألنفال يه كذلك في ذاته الواقع كونُ ا مؤكدة؛ ألنفي الذات فيكون حالً التفرد يحتمُل

                                                           
 . 5/614ينظر: الحصكفي، الدر المختار،  -1
 .3/95. ابن نجيم، النهر الفائق، 5/616لم أقف عليه في الهداية، ينظر: ابن عابدين، حاشية ابن عابدين،  -2
  ليست في " أ ". -3

 ن " أ "./ ب  م 285* نهاية ق 
  في " ب " فيها. -4
. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/142. الزيلعي، تبيين الحقائق، 5/613ينظر: الحصكفي، الدر المختار،  -5
. للعلماء في هذه المسألة أقوال: فالمالكية قالوا: إن من 5/613. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 4/371

ثة، فمات الحالف، فلورثته الخيار في عتق واحد، وقيل: عتقوا قال: أول عبد اشتريه فهو حر، فكانوا ثال
  .12/361جميعا. ينظر: القيرواني، النوادر والزيادات، 

أما الشافعية فقالوا: إن من قال أول عبد يدخل الدار فهو حر، فدخل العبد الدار، يعتق هذا العبد بالحال، وقيل: 
ن إم دخل آخر، لم يعتق واحد منهم، والدار فدخل اثنان معا، ثينتظر حتى يدخل آخر، ولو قال أول عبد يدخل 

  .351-8/350، في المذهب ، البيانالعمرانيقال: أول عبد يدخل الدار وحده يعتق الثالث. ينظر:
عتق واحد منهم أحر عتق، وإن كانوا أكثر من واحد ملكه فهو أبلة فقالوا: إن من قال: أول عبد أما عند الحنا

  . 4/525بالقرعة. ينظر: البهوتي، كشاف القناع، 
 في " أ " المعتاد. -6
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على من يكون بعده،  وسابقٌ واحد ه في ذاته فرده أول بهذا المعنى فإنّمن األولين كذلك، فإنّ
فلم يكن الثالث أولى بهذا المعنى، ويلزم من االثنين  عتق كلُّعلى هذا أنه لو قصد هذا المعنى ي

ه المنفرد فتكون مؤسسة فيعتق، ألنّ كونه بمعنى االنفراد في تعلق الفعل به السابقين، ويحتمُل
بالشك. عتقُفي تعلق الفعل، بخالف األولين فال ي  

من المالك: أي حال كوني  2ا]ا[من العبد وأن يكون حالًأن يكون حالً يحتمُل 1هألنّ :وقيل      
  .4وقاضي خان 3بالشك، إليه أشار شمس األئمة منفرداً فال يعتقُ

  فهو حر][ من قال: آخر عبد أشتريه 
ِلَأن الْآخَر اسم ِلفَرد  ؛[(وِإن قَاَل آخر عبد َأشْتَرِيه فَهو حر فَاشْتَرى عبدا ثُم ماتَ لَم يعتَقْ)

ابِقَ لَهلَا سو ققًا ،لَاحلَاح كُونفَلَا ي، (تَقَ الْآخَراتَ عم ا ثُمدبع ا ثُمدبى عاشْتَر لَوو)؛  ِلَأنَّه
ةرِيفَ بِالْآخقٌ فَاتَّصلَاح ديفَةَ ،فَرنَأبِي ح نْدع اهاشْتَر موتَقُ يعيو)- اللَّه همحر-  تَبِرعتَّى يح

تَقُ يعقَالَا: ياِل، ويعِ الْممج نمالثُّلُث نم رتَبعتَّى ياتَ) حم ممِ  ؛ودتُ إلَّا بِعةَ لَا تَثْبرِيالْآخ ِلَأن
هدعب رِهغَي اءرش، توقَّقُ بِالْمتَحي ذَِلكو،  .هلَيع رقْتَصفَي توالْم نْدقِّقًا عتَحطُ مالشَّر فَكَان
لْموتَ معرفٌ فََأما اتِّصافُه بِالْآخرِية فَمن وقْت الشِّراء فَيثْبتُ مستَندا، وعلَى وِلَأبِي حنيفَةَ َأن ا

.[همدعو ثانِ الِْإريري جف رتَظْه تُهفَاِئدو ،بِه الثَّلَاث يقُ الطَّلْقَاتلتَع لَافذَا الْخه  
ا ومات المولى لم يعتق؛ ألن ، فاشترى عبدأشتريه فهو حر د(قوله وإن قال آخر عب      

فلم يتحقق مناطُ )يكون الحقاً 5العبد فال ال سابق لهذا( والفرض أن) الحقٌ اآلخر فرد العتق 
حققُعتق، وهذه المسألة مع التي تقدمت تَفلم ي أن المعتبر في تحقق اآلخرية وجود سابق 

بالفعل، وفي األولية عدم عنه، وإال لم يعتق المشتري في  تقدم غيره ال وجود آخر متأخر
 :في قوله )اا، ثم عبدولو اشترى عبد(إذ لم يشتر بعده غيره،  أول عبد أشتريه فهو حر :قوله

ألنّ(؛امات المولى عتق اآلخر اتفاقً آخر عبد أشتريه فهو حر، ثملم يعقبه غيره،  )الحقٌ ه فرد
عتق من يوم اشتراه واختلفوا في وقت عتقه، فقال أبو حنيفة: ي)حتى يعتبر جميعِ من عتقه 

                                                           
  في " أ " زيادة  كلمة ( يعتق) . وفي " ب " وألنه. -1
 ما بين معكوفين ليس في " أ ". -2
  .4/317لم أقف عليه في المبسوط، ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق،  - 3
 .2/48ينظر: فتاوى قاضي خان،  -4
 في " أ " ال . -5
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حتى (المولى  )وقاال: يعتق يوم مات(لث، ا عتق من الثُّوإلّ ،حةإن كان اشتراه في الص )1المال
]لثمن الثّ 2]عتقه يعتبر( 3حة أو المرضسواء اشتراه في الص.  

إلى الموت فصار كأنه  )ا بعدم شراء غيره بعدهأن اآلخرية ال تثبت إلّ( :وجه قولهما     
ا عند الموت فيقتصر عليه، ، ولو قاله كان الشرط متحققًفأنت حر آخر بعدك قال: إن لم أشترِ

للشرط وليس بشرط، وإنما الشرط  )عرفٌوألبي حنيفة أن الموت م(ا، فكذا إذا كان* معناه ثابتً
ا أن هذه الصفة بعرضية إلّ ،)الشراء من وقت(وهذه الصفة حصلت له  ،)ا باآلخريةاتصافً(

ا من وقت الشراء فتبين تبين أنه كان آخر الزوال بأن يشتري بعده غيره، فإذا مات ولم يشترِ
فرأت الدم ال يحكم  ،طالقٌ إن حضت فأنت :به أنه عتق من ذلك الوقت، كما لو قال المرأته

ها في الحال بل حتى يمتد ثالثة أيام، فإذا امتد ظهر أنها طلقت حين رأت الدم حيث ظهر بطالق
وأن العدم ال يتحقق  ،ا، وكون صفة اآلخرية إنما تثبت بعدم شراء غيرهأن ذلك الدم كان حيض

إال بالموت صحيح، لكنه لم يجعل الشرط عدم الشراء بل أمر آخر ا بهإلّ ال يتحقق ظهوره، 
ا إال لو كان هو نفس الشرط، فإذا كان المظهر لتحقق الشرط ثبت عنده فال يقع عنده مقتصر

فهي طالق ثالثً 4آخر امرأة أتزوجها :ا، وعلى هذا الخالف إذا قالمستندا، فتزوج امرأة، ثم 
أخرى، ثم مات يقع عند الموت مقتصر5ا عندها عندهما ومستند.  

؛ فعندهما ترث؛ ألنه يجعل )*∗وعدمه في حرمان اإلرث تظهر خالفهذا ال فائدةُ(وفائدته: أي 
حيث حكما بطالقها في آخر نفسٍ 6افار من حياته، ويلزمه مهر إن كان دخل بها، وكذا  واحد

                                                           
  في " أ " زيادة كلمة (إال). -1
  ما بين معكوفين مطموس في " أ ". -2
. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/142. الزيلعي، تبيين الحقائق، 615 -5/614ينظر: الحصكفي، الدر المختار،  -3
المسألة، حيث قالوا: إن من قال آخر . للحنابلة قول في هذه 615 -5/614. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 4/372

ا عبد أملكه فهو حر وكان يملك عبدا عتق، وان كانوا عبيد12/303عتق آخرهم. ينظر: ابن قدامة، المغني، أا واحد .
  . لم أقف للمالكية والشافعية في هذه المسألة على قول.4/525البهوتي، كشاف القناع، 

  / أ  من " أ ". 186* نهاية ق 
  أ " زيادة جملة ( إلى الموت أنه). في " -4
 .4/327. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/143ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق،  -5
  / ب  من " ب ".140نهاية ق * ∗
طالق الفار: هو أن يطلق الرجل زوجته طالقًا بائنًا، وهو في مرض موته، فترثه عند موته؛ ألنه قصد في طالقها  -6

  .4/145الميراث. ينظر: البابرتي، العناية، حرمانها من 
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، وتعتد عدة الوفاة والطالق عند محمد، وعند أبي 1النتهاء النكاح بالموت ،إن لم يكن دخل بها
 ؛الوفاة، وعنده ال ترث عليها عدة 2ا كانغير، ولو كان الطالق رجعييوسف عدة الطالق ال 

بالطالق  مهرٍ بالدخول ونصفُ ا وقت تزوجها، حتى لو دخل بها لزمه مهرألنها طلقت ثالثً
ه إذا مات يقتصر عليك، فإنّ إن لم أتزوج :وتعتبر عدة الطالق، وهذا بخالف قوله ،قبل الدخول

فيتحقق  ،ه صرح بكون الشرط عدم التزوج وهو أن يموت قبلهباالتفاق؛ ألنّطالقها على الحال 
من العدم المجعول  جزء من حياته آخر مع آخر جزء األول، ألن به الشرط، وليس مثَل

الشرط ال يتحقق الشرط،  4لم يتم آخر 3]إذ ما[السابق تمام الشرط،  فلم يكن العدم ،اشرطً
  .5بذلك الشرط إلى آخر ما ذكرناهفإنها تتم  ؛بخالف اآلخرية

طلق األولى وتزوجها،  أخرى، ثم آخر امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوجها، ثم :ولو قال     
 *ن التي أعاد عليها التزوج اتصفتوتطلق التي تزوجها مرة؛ أل ،ثم مات لم تطلق هي

آخر، ثم  6ضرب ا ثموضرب عبد ،أضربه عبد آخر :باألولية فال تتصف باآلخرية، كقوله
  .7عاد عليها ال المالذي ضربه ثاني أعاد الضرب على األول، ثم مات عتقَ

[فالنةَ فهو حر شَّرني بوالدةب من قال: كلُّ عبد]  
رح وفُلَانَةَ فَه ةي بِوِلَادنشَّرب دبقَاَل كُلُّ ع نمُل) ،[(وتَقَ الَْأوع ينقتَفَرثَلَاثَةٌ م هشَّر؛فَب  ِلَأن

قُ من الْبِشَارةَ اسم ِلخَبرٍ يغَير بشَرةَ الْوجه، ويشْتَرطُ كَونُه سارا بِالْعرف، وهذَا إنَّما يتَحقَّ
  ا تَحقَّقَتْ من الْكُلِّ.]ِلَأنَّه ؛الَْأوِل (وِإن بشَّروه معا عتَقُوا)

أي  متفرقين) فبشره ثالثةٌ فهو حر فالنة بشرني بوالدة كل عبد :ولو قال :(قوله     
 بشرةَ رغياسم لخبر ي(ها ما تحققت منه؛ ألنّإنّ )شارةألن البِ(؛ منهم فقط )عتق األول(متعاقبين 

أو  8كان االبشرة سار غيرفهو ما ي :اللغةا في رف، وأما في العويشترط كونه سار ،)الوجه
                                                           

 ليست في " أ ". -1
  في " أ " بأن. -2
 في " أ " ألنه إذا. -3
 في " أ " أجزاء. -4
. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 4/327. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/143ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق،  -5
5/615.  

  / ب  من " أ ". 286* نهاية ق 
  ليست في " ب " و" ط ". -6
. . ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 4/327. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/143ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق،  -7
5/615.  
 ليست في " أ ". -8
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ولكن إذا وقع  ،]21اآلية آل عمران: سورة [  M  ¸  ¶   µL  :، قال تعالى1ضاراً
ا ه في اللغة أيضكما في اآلية المذكورة، فلو ادعى أنّ ،ما به الوعيد 3بذكر 2رنبما يكره قُ

فإنّ ،وهي البشرة ،دفع بمادة اشتقاقه خاص بالمحبوب، وما ورد في المكروه فمجازها تفيد أن 
لذلك الخبر أثرا في البشرة، وال شك 4اإلخبار بما يخافه أن اإلنسان يبشرته في  وجب تغير

ا وإن بشروه مع(رف بناء األيمان، ا أن على الع، إل5ّالمشاهد المعروف كما يتغير بالمحبوب
 .6)البشارة تحققت من الكّلألن  ؛عتقوا

فحقيقتها  ] فنسبها إلى جماعة28 اآلية الذاريات:سورة [  MÔ  Ó  ÒL  :قال تعالى     
مر بابن  -مى اهللا عليه وسلّصلّ -« :أو أكثر، وأصله ما روي أنه تتحقق باألولية من فرد

ا ا طريغض يقرأ القرآن أن أحب : من-صلى اهللا عليه وسلم -مسعود وهو يقرأ القرآن فقال
كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن عبد، فابتدر إليه أبو بكر وعمر بالبشارة، فسبق أبو بكر عمر،  أم

فكان ابن ولو كان مكان البشارة  7»رني أبو بكر وأخبرني عمرشّمسعود يقول: متى ذكر: ب
أخبرني  بالباء بأن قال إن دىع إن ، ثمتق الكّلوالباقي بحاله ع :إخبار بأن قال إن أخبرني

                                                           
  ( بشر).  . مادة591 -590/ 2في " أ " وضارا. ينظر معنى البشارة: الجوهري، الصحاح،  -1
 في " أ " قوي. -2
 ليست في " أ ". -3
 في " أ " يخلفه. -4
 . مادة( بشر).185/ 10ينظر: الزبيدي، تاج العروس،  -5
. ابن 4/372. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/143. الزيلعي، تبيين الحقائق، 5/617ينظر: الحصكفي، الدر المختار،  -6

حنابلة قول في هذه المسألة: يقولون: إذا كانوا . للجمهور من المالكية والشافعية وال5/617عابدين، حاشية ابن عابدين، 
. 15/85، البيان والتحصيل، ابن رشد ي قول للمالكية:يقرع بينهم.ينظر:فواحد، ومجتمعين عتقوا جميعا. و أكثر من

. 5/287. البهوتي، كشاف القناع، 15/407الكبير،الحاوي . الماوردي، 12/359القيرواني، النوادر والزيادات،
الحنابلة ضربوا مثلًا في هذه المسألة غير البشارة فهم قالوا: أن من ضربك من عبيدي فهو حر فضربوه كلهم مالحظة: 

  عتقوا جميعا.
. نص الحديث: " عن ابن مسعود، قال: دخل رسول 4340، رقم الحديث 360 -7/359ينظر: أحمد، مسند أحمد،  -7

بكر، وعمر، وإذا ابن مسعود يصلي، وإذا هو يقرأ النساء، فانتهى المسجد، وهو بين أبي  -صلّى اهللا عليه وسلّم - اهللا
: " اسأل تُعطه، اسأل  -صلّى اهللا عليه وسلّم - إلى رأس المائة، فجعل ابن مسعود يدعو، وهو قائم يصلي، فقال النبي

لما أصبح غدا إليه أبو بكر، تُعطه "، ثم قال: " من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل، فليقرأه بقراءة ابن أم عبد "، ف
صلّى  - ليبشره، وقال له: ما سألت اهللا البارحة؟ قال: قلت: اللهم إني أسألك إيمانًا ال يرتد، ونعيما ال ينفد، ومرافقة محمد

فقيل له: إن أبا بكر قد سبقك، قال: يرحم اهللا أبا  -رضي اهللا عنه - في أعلى جنة الخلد، ثم جاء عمر -اهللا عليه وسلّم
كر، ما سبقته إلى خير قط، إال سبقني إليه. قال شعب األرنؤوط: صحيح.  ينظر: الشاشي، الهيثم بن كليب بن سريج، ب

 -، المحقق، محفوظ الرحمن زين اهللا، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة908، رقم الحديث 2/322مسند الشاشي، 
يث في مسنده: " من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل م. نص الحد1989 -هـ1410السعودية، الطبعة األولى، 
  فليقرأ بقراءة ابن أم عبد".
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ها إنما وال يخفى أنّ ،الخبر بنفس القدوم 1إلفادتها إلصاقُ ؛دقُفيه الص رطَبقدوم فالن اشتُ
2يتصور وهو الواقع في الكذب،  ،الفظً 5]4القدوم 3يعني بنفسِ[بنفسه:  لصوقها اإلخبار

قع، ما يكون بإلصاق اإلخبار بنفس الواتحقق اإللصاق إنّ على أن دق بناءالص 6فاشتراط
  .8اا أو كذبصدقً 7من أخبره عتق كّل مدا قَفالنً إن أخبرني أن :بخالف ما لو قال

     وقد أورد على اشتراط الصدق في البشارة أن 9تغير البشرة كما يحصل باألخبار السارة 
  رف.والع اللغة ، والوجه فيه نقُلا، وأجيب بما ليس بمفيدا كذلك يحصل كذبصدقً

  قال: إن اشتريتُ فالنًا فهو حر][من 
رح وت فُلَانًا فَهياشْتَر قَاَل إن لَوو)]، (زجي لَم هينمةَ يكَفَّار نْوِي بِهي اهطَ  ؛فَاشْتَرالشَّر ِلَأن

[طُهفَشَر اءا الشِّرفََأم ،ينمالْي يهو تْقالْع لَّةبِع ةالنِّي انرق  
، فاشتراه ينوي به كفارة [يمينه لم ا فهو حرفالنً * اشتريتُإن :ولو قال :(قوله     

؛10جزه)ي 11وقوعه كفارة] ألن يحتاج إلى نية الكفارة، وهذه النيقرانها بعلة العتق شترطُة ي، 
اليمين  وهو جزء اليمين، فإن هو حر :13فإن علة العتق هو قوله ؛12وهي اليمين، وهذا تساهل

بل  ،14كلم به]ه لم ينو [عند التّأنّ والفرض ،عليقي، وإذا كان الشرط ذلكركيب التّهو مجموع التّ

                                                           
 في " أ " إللصاق. -1
 في " ب " تقتضي. -2
 في " أ " نفس. -3
  في " أ " الفرد.  -4
 ما بين معكوفين ليس في " ب ". -5
  في " أ " في اشتراط. -6
  في " أ " اخبرني. -7
 في " أ " وكذباً. -8
  أ " البشارة. في " -9

. ابن عابدين، حاشية ابن 4/373. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/144ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق،  -10
. لإلمام مالك نفس القول في هذه المسألة، وفي قول للمالكية أنه تجزئ. ينظر: مالك، 5/618عابدين، 
  . 2/449، الشرح الكبير، يرالدرد. 4/24. القيرواني، النوادر والزيادات، 2/326المدونة، 

  / أ  من " أ ". 287* نهاية ق 
 ما بين معكوفين ساقط من " أ ". -11
 في " أ " متساهل. -12
 ساقطة من " أ ". -13
 ما بين معكوفين ساقط من " أ ". -14
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وإن كان ينزل  ،العتق رط لم يحصل شرط الكفارة فلم يجز عنها، وهذا ألنعند مباشرة الشّ
  .ه العلةأنت حر السابق فإنّ :بقوله ينزُل 1ما]ه إنّرط لكنّعند [وجود الشّ

      ا الشّأمفشرطُ راء قال 2ة عنده فصار [كما لو]عملها فال يعتبر وجود الني: بال  عبدي حر
3ة ثم نوى عن كفارةني ال يجزيه؛ ألن ة شرطٌالني متقدم ما صحت في الصوم ، وإنّال متأخر

عن كفارة يميني فاشتراه  فهو حر 5خالف القياس حتى لو كان نوى عنده إذا اشتريته 4على
  كفارتي. 6هو حر يوم أشتريه يريد عن :عتق عنها، وكذا لو قال

     7وأورد عليه أن رط، وقد هو الشّ 8عند الشرط، والشراء ما ينعقد علةًإنّ المعلقَ الجزاء
  ة بالعلة.الني قرانِيقع عنها ِل ة بالعلة فينبغي أنرنت النيقُ

ية رع له حكم العلّاعتبر الشّ علةً 10ة أن يصيرا كان قبل الشرط بعرضيه لمأنّ :9فالجواب     
الق رط وقع الطّا عند وجود الشّمجنونً 11حتى اعتبرت األهلية عنده اتفاقاً*، [فلو كان]

  ة عنده.أن تعتبر الني ا، فلذا يجبعتبر أصلًعليق لم يا عند التّوالعتاق، ولو كان مجنونً
   

                                                           
 من " أ ". ما بين معكوفين ساقط -1
 ما بين معكوفين ساقط من " أ ". -2
 في " أ " عنه كفارته. -3
 ساقطة من " أ ". -4
 ساقطة من " أ ". -5
 في " أ " عنه. -6
  في " أ " بأن. -7
 ساقطة من " أ ". -8
  في " أ " والجواب. -9

  في " يعتبر. -10
 / أ  من " ب ". 141* نهاية ق 

 ما بين معكوفين ساقط من " أ ". -11
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  ]يمينٍ كَفَّارةَ به ينْوِي اشْتَرى َأباه[من 
َأن [(وِإن اشْتَرى َأباه ينْوِي عن كَفَّارة يمينه َأجزَأه عنْدنَا) خلَافًا ِلزفَر والشَّافعي. لَهما 

ء إثْباتُ الْملْك والِْإعتَاقُ إزالَتُه الشِّراء شَرطُ الْعتْق، فََأما الْعلَّةُ فَهِي الْقَرابةُ وهذَا ِلَأن الشِّرا
 ِلهتَاقٌ ِلقَوالْقَرِيبِ إع اءرش لَنَا َأننَافَاةٌ. وا ممنَهيبو-  لَامالسلَاةُ والص هلَيع- » زِيجي لَن

قَهتعفَي هشْتَرِيلُوكًا فَيمم هجِدي إلَّا َأن هاِلدو لَدو « هرطُ غَيشْتَرلَا ي تَاقًا ِلَأنَّهإع اءالشِّر َل نَفْسعج
[اهوفََأر قَاهس ِلهقَو يرنَظ ارصو  

) 3والشافعي 2وإن اشترى أباه ينويه عن كفارة يمينه أجزأه عندنا خالفاً لزفر :1(قوله      
 مة ال شراءالمحر )للعتق هي القرابةالعلة (أوالً؛ ألن  6وهو قول أبي حنيفة 5وأحمد 4ومالك

لة كالنفقة فهي المؤثرة في العتق، وإنما الملك الص القريب؛ ألنها التي ظهر أثرها في وجوبِ
راء أو غيره كالهبة واإلرث، وإما أن يكون الشراء نفس حصل بطريق الشّ عملها سواء شرطُ

  فال يكون العتق مقتضاه. ما تنافوبينه 7ه إلثبات الملك والعتق إلزالتهالعلة فال؛ ألنّ
     )ولنا أن 8لما ،)إعتاقٌ القريبِ شراء ا البخاري كلهم إلّ 10الستة 9الكتب] روى [ أصحاب

ى اهللا صلّ -عنه -رضي اهللا عنه -عن أبي هريرة 12عن أبيه 11من حديث سهل بن أبي صالح
يريد  ،13»ا فيشتريه فيعتقهمملوكًا أن يجده ولد والده إلّ جزيلن ي« :أنه قال -معليه وسلّ

                                                           
  ليست في " أ ". -1
  .5/619. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 4/373البحر الرائق، . ابن نجيم، 3/144ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق،  -2
 .10/377ينظر: العمراني، البيان،  -3
 .2/326ينظر: مالك، المدونة،  -4
  .6/532ينظر: ابن قدامة، المغني،  -5
 .5/619عابدين، . ابن عابدين، حاشية ابن 4/373. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/144ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق،  -6
 ليست في " أ ". -7
 في " أ " كما. -8
 ما بين معكوفين ليس في " أ " و" ط ". -9

 في " أ " الثقة. -10
هو اإلمام المحدث الصادق سهيل بن ذًكوان، أبو يزيد المدني، مولى جويرية بنت األحمس العطفانية، حدث عن: أبيه، وعطاء  -11

. الذهبي، سير أعالم النبالء، 6/418هـ. ينظر: ابن حبان، الثقات، 138ة، توفي سنة  بن زيد، وحدث عنه: األعمش، وربيع
5/459. 
ذًكوان أبو صالح السمان، مدني كوفي، كان يجلب السمن والزيت إلى الكوفة فنسب إليهما، هو ثقة، روى عنه هو التّابعي  -12

  .4/222. ابن حبان، الثقات، 1/150هـ. ينظر: العجلي، الثقات، 101منصور واألعمش،  توفي سنة 
، 2/1148. مسلم، صحيح مسلم، كتاب العتق، باب فضل عتق الوالد، 7143، رقم الحديث 12/49ينظر: أحمد، مسند أحمد،  -13

. أبو داود، سنن 3659، رقم الحديث 2/1207. ابن ماجة، سنن ابن ماجة، كتاب األدب، باب بر الوالدين، 1510رقم الحديث 
. الترمذي، سنن الترمذي، كتاب البر والصلة، باب حق 5137، رقم الحديث 4/335، كتاب األدب، باب في بر الوالدين، أبي داود

. ابن حبان، صحيح ابن حبان، كتاب البر واإلحسان، باب ذكر استحباب المبالغة للمرء في 1906، رقم الحديث 4/315الوالدين، 
 .  424، رقم الحديث 2/167بر والده، 
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ه ال يحتاج في إثبات عتقه إلى على أنّ 1راء، وهذا لإلجماعفيشتريه فيعتق هو عند ذلك الشّ
إعتاق بعد الشراء زائد∗ ،]وال شك أن ب عتقه على ، وقد رت2ّ]االقرابة ظاهرة األثر فيه شرع

والترتيب بالفاء يفيد 4سقاه فأرواه :لمث 3المعنى فيعتق هو فهو شرائه بالفاء لما علمت من أن ،
  .6سها فسجد :على ما عرف مثل 5العلية

                                                           
  في " أ " اإلجماع. -1
 / ب  من " أ ". 287نهاية ق  ∗
 وتأتي بعد جملة (زنى ماعز فرجم). ،ما بين معكوفين متأخر في " ب " -2
  ليست في " أ ". -3
 ساقطة من " أ ". -4
 .4/174ينظر: الزركشي، البحر المحيط،  -5
  ير من األحاديث منها: والسجود بسببه في كث -صلى اهللا عليه وسلم -ليست في " أ ". ورد سهوه -6
، 1/411، باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضةبخاري، صحيح البخاري، أبواب السهو،  -1

صلى اهللا عليه و  -أنه قال: صلى لنا رسول اهللا -رضي اهللا عنه -عن عبد اهللا بن بحينة. 1166رقم الحديث 
ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه فلما قضى صالته ونظرنا تسليمه كبر  -سلم

هد في سجدتي من لم يتشاليدين، في باب  ي. و كذلك في حديث ذثم سلمقبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس 
صلى اهللا عليه و -: أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه -عن أبي هريرة، 1170، رقم الحديث 1/412السهو، 

صلى -انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصالة أم نسيت يا رسول اهللا؟ فقال رسول اهللا  -سلم
فصلى  -صلى اهللا عليه و سلم-م رسول اهللا ( أصدق ذو اليدين )؟ فقال الناس: نعم، فقا -اهللا عليه و سلم
  ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع.  ثم سلم،اثنتين أخريين، 

، رقم 1/399مسلم، صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضيع الصالة، باب السهو في الصالة والسجود له،  -2
عن ينة. وهناك رواية أخرى حبن ب.  رواية اإلمام مسلم نفس رواية البخاري عن عبد اهللا 570الحديث 

، فلما سلم قيل له: أزيد في الصالة »صلى الظهر خمسا أن النبي صلى اهللا عليه وسلم«علقمة، عن عبد اهللا: 
  .572. برقم »فسجد سجدتين«قالوا: صليت خمسا،  »وما ذاك؟«قال: 

، رقم الحديث 1/273 وتسليم،أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الصالة، باب سجدتي السهو فيهما تشهد  -3
صلى بهم فسها، فسجد سجدتين، ثم  أن النبي صلى اهللا عليه وسلم«عن عمران بن حصين، . الرواية 1039

   .»تشهد، ثم سلم
، رقم الحديث 1/509الترمذي، سنن الترمذي، أبواب الصالة، باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو،  -4

  . وهي نفس رواية عمران.395
، رقم 3/26النسائي، سنن النسائي، كتاب الصالة، باب ذكر االختالف على أبي هريرة في السجدتين،  -5

  . وهي نفس رواية عمران لكن بدون جملة ( ثم تشهد).1236الحديث 
قال األلباني في الحكم على رواية عمران بن الحصين: هو حديث صحيح، برواية (ثم سلم) بدون (التشهد). 

 .  128، 2/126ي تذكر التشهد قال: هو حديث ضعيف شاذ. ينظر: أرواء الغليل، في الرواية الت
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ا كذلك أن الملك أيض 3كما بينا في وجه قول زفر [وغيره، وقد ثبت] 2جمر، ف1َوزنى ماعز
ا لدفع مفسدة في ترتيب العتق عليه تحصيلً ه يشتمل على عين حكمته، وذلك أنبالنص مع أنّ

التي  القرابة حكمة ، وهذه عين4بملكه إياه كالبهائم واألمتعة ولمصلحة الصلةالقطيعة الحاصلة 
جمعنا [بينهما،  6ولذا ،العتق القرابة والملك علةَ مجموعِ فوجب كون 5العتق بها كانت علةُ

 جزء علةُ :العلة، أي علةُ الشراء أن غير ،القريب إعتاق عبارتنا القائلة شراء 7واشتهرت]
  العلة.

                                                           
ماعز بن مالك األسلمي، معدود في المدنيين، وهو الذي اعترف على نفسه بالزنا تائبا منيبا، وكان هو  -1

كتاباً بإسالم قومه، روى عنه: ابنه عبد اهللا بن  -صلّى اهللا عليه وسلّم -محصنًا فَرجِم، وكتب له رسول اهللا
، االستيعاب ابن عبد البرريرة. ينظر: ماعز حديثًا واحدا، و روى حديث رجمه: ابن عباس، وبريده، وأبو ه

 .5/6 أسد الغابة، .ابن االثير،3/1413في معرفة األصحاب،
ينظر تخريج الحديث: البخاري، صحيح البخاري، كتاب الطالق،  باب الطالق في اإلغالق والكره  - 2

 -اهللا عنهرضي  -. الرواية عن أبي هريرة4970، رقم الحديث 5/2020والسكران والمجنون وأمرهما، 
وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول اهللا إن  -صلى اهللا عليه و سلم -قال: أتى رجل من أسلم رسول اهللا

اآلخر قد زنى يعني نفسه، فأعرض عنه، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال: يا رسول اهللا إن اآلخر 
له ذلك، فأعرض عنه، فتنحى له الرابعة، قد زنى، فأعرض عنه، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال: 

: -صلى اهللا عليه و سلم -فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه فقال:(هل بك جنون)، قال: ال، فقال النبي
  ( اذهبوا به فارجموه).

مع اختالف، في كتاب الحدود، باب ال يرجم المجنون  -رضي اهللا عنه -وهناك رواية أخرى عن أبي هريرة
  . 6430، رقم الحديث 6/4299نة، والمجنو

  . الرواية في مسلم عن أبي هريرة.1691. رقم الحديث 3/1318مسلم، صحيح مسلم، 
، 3/88في البخاري ومسلم جاء ذكر رواية الرجم ولكن لم يذكروا اسم ماعز فيها، أما في الترمذي،في سننه، 

، -رضي اهللا عنه -عن أبي هريرة . ذكر اسم ماعز األسلمي في رواية الرجم وهي كذالك1428برقم، 
جاء ماعز اَألسلَمي ِإلَى رسوِل اِهللا صلَّى اللَّه علَيه  "قَاَل: -رضي اهللا عنه -والرواية هي: عن َأبِي هريرةَ

اَل: يا رسوَل اِهللا، ِإنَّه قَد زنَى، فََأعرض وسلَّم فَقَاَل: ِإنَّه قَد زنَى، فََأعرض عنْه، ثُم جاء من شقِّه اآلخَرِ، فَقَ
فََأمر بِه في الرابِعة، فَُأخْرِج ِإلَى الحرة فَرجِم  عنْه، ثُم جاء من شقِّه اآلخَرِ، فَقَاَل: يا رسوَل اِهللا، ِإنَّه قَد زنَى،

ةارج7/325حديث صحيح، في كتابة إرواء الغليل،  :حديث الترمذيقال األلباني في الحكم على . "بِالح.  
 ساقط من " أ ".ما بين معكوفين  -3
  في " أ  " للصلة. -4
 في " أ " للعتق. -5
  في " أ " فلذا. -6
 ما بين معكوفين ساقط من " أ ". -7
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     ولم]ّا كان الشراء االختياري ضيفَُأ 1األخير من العلة بخالف القرابة] هو الجزء الحكم 
، بخالف [ما إذا كفارته صح 3راء أن يشتريه عنة عنده، فإذا نوى عند الشّالني 2إليه ولزمت
 5فال يعتق] ،[فيه ةالني فال يتصور ،فيه بال اختيارٍ الملك يثبتُ وغيره باإلرث، فإن 4ملك األب]

 [العتق على ما تقدم، بخالف ما إذا وهب له أو 7عن متأخرةٌ ةٌها نيكفارته إذا نواه؛ ألنّ 6عن
لسبقها  ه يصحأو تصدق به عليه فنوى عند القبول أن يعتق عن كفارته، فإنّ 8أوصي له به]

9ا في السبب، وبمامختار قولهم العتقُ ذكرنا من الترتيب ظهر فساد ؛بالقرابة ستحقُّم ألن 
  العلة. 10قبل تمام العتق ال يثبتُ

على  فهو بناء ،واإلعتاق إزالته الملك راء يوجبالشّ :كرت في قولهموأما المنافاة التي ذُ     
 ،الملك في القريب ما يوجبه إنّ، وقد علمت أنّإعتاقٌ القريبِ شراء :في قولنا 11ظاهر اللفظ

العتق، فاإلضافة إليه إضافةٌ القريب علةُ 12وملك إلى علة ما تثبت لو كان ، والمنافاة إنّبعيدة
 ا وبالذات؛ وكان األليق بهذه المسألة وما بعدها فصُلالشراء أولً موجبِ نفس الملك إزالةُ

  الكفارة.
  ]ُأم ولَده[إن اشترى 

نِّكَاحِ: إن [(ولَو اشْتَرى ُأم ولَده لَم يجِزه) ومعنَى هذه الْمسَألَة َأن يقُوَل ِلَأمة قَد استَولَدها بِال
ا يجزِيه عن اشْتَريتُك فََأنْت حرةٌ عن كَفَّارة يميني ثُم اشْتَراها فَِإنَّها تُعتَقُ ِلوجود الشَّرط ولَ
ف ما إذَا قَاَل الْكَفَّارة ِلَأن حريتَها مستَحقَّةٌ بِاِلاستيلَاد فَلَا تَنْضافُ إلَى الْيمينِ من كُلِّ وجه، بِخلَا

ِلَأن حريتَها غَير  ؛راهاإن اشْتَريتُك فََأنْت حرةٌ عن كَفَّارة يميني حيثُ يجزِيه عنْها إذَا اشْتَ لقنه
  فَلَم تَخْتَلَّ الِْإضافَةُ إلَى الْيمينِ وقَد قَارنَتْه النِّيةُ]. ،مستَحقَّة بِجِهة ُأخْرى

                                                           
 ما بين معكوفين ساقط من " أ ". -1
 في " أ " ولزمنا. -2
  في " أ " من. -3
 معكوفين ساقط من " أ ". ما بين -4
 ما بين معكوفين ساقط من " أ ". -5
 في " أ " عنه. -6
  في " أ " عنه. -7
  ما بين معكوفين ساقط من " أ ". -8
 في " أ " ما. -9

  ليست في " أ ". -10
  في " أ " اللغة. -11
  في " أ " وهكذا. -12
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راء كون عتقها وإن نوى عند الشّ الكفارة) 2عن لم تجزه ولده ولو اشترى أم :1(قوله     
يقول  ثم )،كاحفأولدها بالنّ لغيره 3ومعنى المسألة أن يكون تزوج أمةً(عن كفارة يمينه، قالوا: 

وهو  ،رط)لوجود الشّ عتقُاشتراها فإنها تُ كفارة يميني ثم 4عن حرةٌ فأنت ك(إن اشتريتُ :لها
الفرق بين شراء القريب  يريده ألنّ ؛رت هكذا*ووإنما ص ،5(وال تجزيه عن الكفارة)الشراء 

عن الكفارة وشراء أم ُأ عتقَ الولد، وإال فالحاصل أنوال  اجزي معلقًم الولد عن الكفارة ال ي
منجزالشّ ا، والفرق بين الشراءين مع أنفي الفصلين مسبوقٌ راء العتق من وجه  بما يوجب

وهما القرابة واالستيالد أن أم ا من وجه، قالق باالستيالد حتى جعل إعتاقًاستحقت العت الولد- 
تقت من وجه فلم يكن عتقها الشراء قد ع 7فهي قبل 6»هاأعتقها ولد« :-صلى اهللا عليه وسلم

  ا من كل وجه بل من وجه دون وجه.ا إعتاقًتنجيز 8بالشراء أو
    وجه، بخالف شراء  من كلِّ بالحنث في اليمين وغيره من الكفارات إعتاقٌ 9والواجب

(بخالف ما لو قال وجه  10عتق منه لم يكن قبل الشراء ُأمن كل وجه؛ ألنّ ه إعتاقٌالقريب، فإنّ

                                                           
 ساقطة من " أ ". -1
 في " أ " عنه. -2
المملوكة، وهي خالف الحرة، يقال: يا أمة اهللا كما يقال: يا عبد اهللا، والجمع إماء وآم. المعجم األمة هي المرأة   -3

  .مادة( أمه).297. عبد المنعم، معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية،ص1/28الوسيط،
  في " أ " عنه -4
. 4/373نجيم، البحر الرائق، . ابن 3/145. الزيلعي، تبيين الحقائق، 5/618ينظر: الحصكفي، الدر المختار،  - 5

للمالكية قول في هذه المسألة. األمام مالك قال: بقول الحنفية، وغيره  .619 -5/618ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 
، الشرح الدردير. 4/24. القيرواني، النوادر والزيادات، 2/326نه يجزئه. ينظر: مالك، المدونة، إمن المالكية قالوا: 

  .4/113. الخرشي، شرح مختصر خليل، 2/449الكبير، 
 / أ  من " أ ". 288* نهاية ق 

، رقم 4/400ينظر: ابن أبي شيبه، مصنف بن أبي شيبه، كتاب البيوع واألقضيه، باب بيع أم الولد إذا أسقطت،  -6
البيهقي،  .2516، رقم الحديث 2/841، كتاب العتق، باب أمهات األوالد،ابن ماجة، سنن ابن ماجة. 21478الحديث 

. قال 21782، رقم الحديث 10/579السنن الكبرى، كتاب عتق أمهات األوالد، باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له، 
  . 2516، رقم الحديث 6/16ابن ماجة،  سنن األلباني، حديث ضعيف، في كتاب صحيح وضعيف

  في " أ " على. -7
 ليست في " أ ". -8
  في " أ " فالواجب. -9

   ).كلزيادة كلمة ("  في " أ -10
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عن كفارة يميني حيث، تجزيه إذا اشتراها؛ ألن حريتها غير  حرةٌ إن اشتريتك فأنت :1لقنه
  .2فكمل الموجب مستحقة بجهة أخرى فلم تختل إضافة العتق إلى الكفارة وقد قارنته النية)

]نةٌ مرح ةً فَهِيارِييت جرتُس قَاَل إن[  
نمتَقَتْ [(وع هلْكي مةً كَانَتْ فارِيى جرةٌ) فَتَسرح ةً فَهِيارِييت جرتُس ؛قَاَل إن  ينمالْي ِلَأن

لْكا الْمهفَتادصا ِلمقِّهي حتْ فقَدُل كُلَّ  ،انْعفَتَتَنَاو طذَا الشَّري هةٌ فنَكَّرةَ مارِيالْج ذَا ِلَأنهو
ادرلَى اِلانْفع ةارِيي لَا  ،جرقُوُل: التَّسي فَِإنَّه فَرلَافًا ِلزخ (ْتَقتُع ا لَماهرةً فَتَسارِيى جاشْتَر ِإنو)

فَكَان لْكي الْمإلَّا ف حصي لْكالْم كْرذ هكْرذ،  ري حدبطَلَّقْتُك فَع إن ةنَبِيا إذَا قَاَل ِلَأجكَم ارصو
ولَنَا َأن الْملْك يصير مذْكُورا ضرورةٌ صحةُ التَّسري وهو شَرطٌ فَيتَقَدر  ،يصير التَّزوج مذْكُورا

رِهظْ ،بِقَدلَا يقِّ وي حف رظْها يإنَّم الطَّلَاق َألَةسي مفةُ،ويرالْح وهو اءزالْج ةحقِّ صي حف ره
إن طَلَّقْتُك فََأنْت طَاِلقٌ ثَلَاثًا فَتَزوجها وطَلَّقَها واحدةً لَا  :الشَّرط دون الْجزاء، حتَّى لَو قَاَل لَها

  فَهذه وِزان مسَألَتنَا.] ،ثَلَاثًاتَطْلُقُ 
رية، فعل من السهنا تَ 4اعلم أن التسري 3ة)رفهي ح جاريةً  تُسريت (قوله ومن قال إن      

وهو اتخاذها، والسرية إن كانت من السر رور فإنها تسر بهذه الحالة ويسر هو بها، أو من الس
يادة فضم سينها على األصل، وإنوالس أو بمعنى ضد الجهر؛  ،ر بمعنى الجماعكانت* من الس

ها من تغييرات النسب كما قالوافإنها قد تخفى عن الزوجات الحرائر، فضم: هري بالضم في د
بالضم، والفعل منه بحسب  5هليالنسبة إلى الدهر، وفي النسبة إلى السهل من األرض س

لتحركها وانفتاح ما قبلها، وإن  اتسرى بإبدال الياء ألفً :اعتبار مصدره، فإن اعتبر التسري قيل

                                                           
1- نهو وأبواه، والجمع أقنان. ينظر: الجوهري، الصحاح، الق كلإذا م الرازي، مختار  .6/2184: هو العبد

  . مادة( قنن).1/261الصحاح، 
. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/145، تبيين الحقائق، الحطاب. 5/618ينظر: الحصكفي، الدر المختار،  - 2
. للمالكية قول في هذه المسألة: حيث قالوا: إن 619-5/618. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 4/373

المذهب عندهم على قولين: القول األول: يجزئه شراء أم ولده، والقول الثاني: ال يجزئه أن يعتق عن ظهار أو 
. الخرشي، شرح مختصر 2/326رقبة يشتريها بشرط العتق. ينظر: مالك، المدونة، غيره من الكفارات 

  . 4/133خليل، 
، البيان والتحصيل، ابن رشد. 4/373. ابن نجيم، البحر الرائق،3/145عيني، تبيين الحقائق، رينظر: ال -3

. البهوتي، شرح 15/409الكبير، الحاوي . للشافعية والحنابلة القول نفسه. ينظر: الماوردي، 14/557
 . 2/615منتهى اإلرادات، 

 مادة ( سرر). .1/146. الرازي، مختار الصحاح، 2/682ينظر: الجوهري، الصحاح،  -4
 / ب  من " ب ". 141* نهاية ق 

 في " أ " السهل. -5
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ه اتخاذ ألنّ ؛2أال تسري [في المصدرين] :تسرر، وكان القياس أن ال يقال :قيل 1اعتبر التسرر
الياء  3رور، أو السر [فاستعمل براءين بإبدال]السرية، لكن لوحظ فيه أصل السرية وهو الس

 - رضي اهللا عنها -عن عائشة 6نه ما ذكره ابن األثيرألنها هي األصل، [وم 5، وخصت4راء
والقياس  9واالستسرار " 8فقالت: " ال نجد في كتاب اهللا تعالى إال النكاح] 7وسئلت عن المتعة

طرفاً بعد ألف ساكنة كهمزة كساء، ومعنى  10 ][االستسراء بهمزة هي بدل الياء الواقعة
إليه بمائه أو عزل  12ويعدها للجماع أفضى 11[التسري عند أبي حنيفة ومحمد أن يحصن أمته]

 ماءه أن ال يعزَل 16]-رحمهما اهللا تعالى -15ونقل عن الشافعي ،14، وعند أبي يوسف13[عنها
                                                           

 في " أ " التسري. -1
 ساقط من  " أ ".ما بين معكوفين  -2
 " أ ".  ساقط منما بين معكوفين  -3
 ليست في " أ ". -4
  في " أ " أو خصت. -5
هـ، القاضي،  544هو ابن اَألثير المبارك بن محمد بن عبد الكَرِيم الشيباني الجزري، أبو السعادات، ولد سنة  -6

هـ.  606والمحدث اللغوي األصولي، له تصانيف منها، المرصع، والنهاية في غريب الحديث، توفي بالموصل سنة 
 .5/272. الزركلي، األعالم،  491-21/488ظر: الذهبي، سير أعالم النبالء، ين
7 - ا فقبلته وهو باطل حرام وإن كانت نكاح المتعة: صورته أن يقول الرجل المرأة: خذي هذه العشرة أتمتع بك أيام

دستور  نكري،األحمد  295ص المناوي، التوقيف، .246ص التعريفات، الجرجاني، ينظر: المدة معلومة معينة فهو.
    .3/290العلماء، 

 ليس في " أ " .ما بين معكوفين  -8
ينظر: القاسم بن سالّم، أبو عبيد بن عبد اهللا، الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن، ص  -9

م. 1997 -هـ 1418 ة الثانيةالسعودية، الطبع-، دراسة وتحقيق، محمد بن صالح المديفر، مكتبه الرشد، الرياض78
، تحقيق، طاهر أحمد 2/360ابن األثير، المبارك بن محمد بن عبد الكريم الشيباني، النهاية في غريب الحديث واألثر، 

م. ابن الجوزي، عبد الرحمن بن 1979 -هـ 1399لبنان، سنة النشر،  -الزاوي، وآخرين، المكتبة العلمية، بيروت
لبنان، الطبعة األولى،  -، دار الكتب العلمية، بيروت1/475أمين القلعجي، غريب الحديث،  علي، المحقق، عبد المعطي

. وهو الرواية في جميعهم هي " واهللا ال نجد في كتاب اهللا عز وجل إال النكاح واالستسرار" م.1985 -هـ1405
  حديث موقوف.

 ساقط من  " أ ".ما بين معكوفين  -10
 أ ". ساقط من  "ما بين معكوفين  -11
و اإلفضاء هو الخلوة، أفضى إلى امرأته باشرها وجامعها. ينظر: الفيومي، المصباح  ى،أفضى: أي خل -12

  . مادة (فضي).2/693.المعجم الوسيط، 155. أبو البقاء، الكليات، ص2/476المنير،
  . 4/374. ابن نجيم، البحر الرائق، 146-3/145تبيين الحقائق،  ،ينظر: الزيلعي -13
 : المراجع نفسها.ينظر -14
. المطيعي، تكملة المجموع، 11/85. النووي، روضة الطالبين، 15/409ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير،  -15

18/96. 
 ساقط من  " أ ".ما بين معكوفين  -16
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يكون  1ولم يفعل ما ذكرنا من التحصين واإلعداد ال] ،له ه [لو وطئ أمةًمع ذلك، فعرف أنّ
وإن لم يعزل عنها* وإن علقت منه. ،اتسري  
     لنا أن مادة اشتقاقه سواء رور أو ما يرجع إلى الجماع، أو غير ذلك ال اعتبرت من الس

تقتضي اإلنزال فيها؛ ألن الجماع والسمنها يتحقق دونه، فأخذه في المفهوم  يادة كّلرور والس
واعتباره بال دليل، وكون العرف في التسري تحصينها لطلب الولد دائمبل العرفُ ا ممنوع 

مشترك في المشاهد؛ فمن الناس من يقصد ذلك، ومنهم من يقصد مجرد الشّ قضاءمن  هوة
رف هذا، فاعلم أنّغير أن تلد له، إذا عفحصنها ووطئها  ال يتسرى فاشترى جاريةً فَلَه إذا ح

  .2-رحمهما اهللا -حنث، ذكره القدوري في التجريد عن أبي حنيفة ومحمد
الذي كان في  3فتسراها عتق العبد فاشترى جاريةً فعبدي حر يةًجار إن تسريتُ :ولو قال     

ملكه وقت الحلف، ولو لم يكن في ملكه عبد فملك عبدفتسراها ال يعتق هذا  اشترى جاريةً ا، ثم
4المستحدثُ العبد.  
تقت، يوم حلف ع لكهكانت في م فتسرى جاريةً فهي حرةٌّ جاريةً إن تسريتُ :ولو قال     
  .6وهي إجماعية ،5مسألة الكتابوهي 
من األئمة الثالثة  ، وال عند أحد7عندنا عتقُبعد الحلف فتسراها ال تُ ولو اشترى جاريةً     
8مالك ت11ُوقال زفر -رحمهم اهللا -10وأحمد 9والشافعي :التّ عتق؛ ألنا في إلّ 12سري ال يصح

                                                           
  ساقط من  " أ ".ما بين معكوفين  -1

 /  ب  من " أ ".288* نهاية ق  
  .4/374ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق،  -2
 في " أ " العتق. -3
  .5/620. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 3/146ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق،  -4
 .6/217. العيني، البناية، 4/73لم أقف عليه في مختصر القدوري، ينظر: الموصلي، االختيار،  -5
. العيني، 4/73الموصلي، االختيار، أي اتفاق العلماء األربعة ( الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) ينظر:   -6

. الرحيباني، مطالب 15/408الماوردي، الحاوي الكبير،  .14/556، البيان والتحصيل، ابن رشد. 6/217البناية، 
  .4/727أولي النهى، 

  .3/146تبيين الحقائق،  ،. الزيلعي4/73ينظر: الموصلي، االختيار،  -7
  .14/557، البيان والتحصيل، ابن رشدقول مالك غير هذا فهو قال: بالعتق.  ينظر:  -8
 .15/408الماوردي، الحاوي الكبير، ينظر:  -9

 .4/727الرحيباني، مطالب أولي النهى، قول أحمد غير هذا فهو قال بالعتق. ينظر:  -10
  .3/146. الزيلعي، تبيين الحقائق،  4/73تيار، ينظر: الموصلي، االخ -11
 في " أ " ال يصلح. -12



282 
 

الموصار كما لو قال ها فهي حرةٌفتسريتُ أمةً ه قال: إن ملكتُالملك فكأنّ لك فكان ذكره ذكر ،
  .ا، حتى لو تزوجها وطلقها عتق العبدمذكور زوجالتّ يصير رطلقتك فعبدي ح إن :ألجنبية
من ليس في الملك بغير الملك وسببه،  عتق تعليق صحةَ لزم ه لو عتقت المشتراةُولنا أنّ     

وقد ال  ،وال سببه بل قد يتفق بعده ،التسري ليس نفس الملك باإلجماع، وهذا ألن والتالي باطٌل
ا الملك سابقً وجود وجوده ما يستلزمها للجماع، فإنّأمة حصنّ ا إعداديتفق، فإن حقيقته ليس إلّ

1احصين واإلعداد أو مقارنًالتّ على ابتداءوهذا القدر ، ا أصلً 3[عند التكلم]2إخطاره ال يستلزم
 في الذهن بل الزم 5ا لمدلول اللفظ]نًا بيليس الزم[ه تقديره مراداً؛ ألنّ ، ثم4خطورةا عن فضلً

هو ملزومها في الخارج 6ما] ُلقها تعقّال يلزم تعلّ [الخارجيةُ لوجوده في الخارج، واللوازم.  
رط الملك، بجعل الشّ 7]حره صها إلخ؛ فإنّفتسريتُ أمةً ملكتُ [إن:بخالف ما لو قال     

في  القائمِ 9عبده عتقَ 8ألن*] ؛فعبدي حر طلقتك قوله ألجنبية: إن عليه [من وبخالف ما قاس
رط ، بل القتضاء الشّفعبدي حر كطلقتُ رط مجموع إن تزوجتك ثمالشّ 10ملكه ليس العتبارنا

هاهنا لو ا عبده، أم وهو عتقُ الشرط هناك إذا ثبت بمقتضاه ثبت الجزاء 11[الملك، غير أن]
رط على مجرد الشّ زائد الحتياجه إلى أمرٍ ،بها 13تسرى]ال يثبت [عتق الم 12سريثبت التّ

سري به كونه نفس الملك أو سببه، فلهذا ثبت الملك هاهنا ضرورة صحة التّ 14ا، وهوشرع

                                                           
 في " أ " ومقارنًا. -1
 في " أ " إحضار. -2
 ساقط من  " أ ".ما بين معكوفين  -3
  في " أ " حضوره. -4
 ساقط من  " أ ".ما بين معكوفين  -5
 ساقط من  " أ ".ما بين معكوفين  -6
  أ ".ساقط من  " ما بين معكوفين  -7
 /  أ  من " أ ". 289نهاية ق *
 ساقطة من  " أ ". -8
  في " أ " عبد. -9

 في " أ " العتباره. -10
 ساقط من  " أ ".ما بين معكوفين  -11
 ساقطة من  " أ ". -12
 ساقط من  " أ ".ما بين معكوفين  -13
 ليست في " أ ". -14
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الحتياج عتق غير  ؛سري عتقهاالثابت ضرورة أمر ال يتجاوزها، ثم ال يثبت عند التّ فقط؛ ألن
ولم يوجد، فظهر أن هذه  1ا بالملك أو سببهالمملوكة باإلعتاق المعلق قبل ملكها إلى كونه معلقً

 ، ثم2اليست وزان مسألتنا، وإنما وزانها لو قال ألجنبية إن طلقتك واحدة فأنت طالق ثالثً
قها واحدة.جها فطلّتزو  
لما  ،أن تزوج بها 3بعد لو طلقها واحدةً ،األخريين الباقيتين ونحن نقول في هذه ال تطلقُ    

الق الواقع بالتّشرط الطّ ذكرنا من أنزوج كونه معلق بالملك أو سببه ولم علق قبل التّطليق الم
  يوجد. 
     نعم قد يالداُل اللفظُ قدر على المعنى فيصير ا، وإن لم يكن مدلولًا لفظًمعتبرا* ا التزامي

الشرط ليوجد  وجود عرف قصده ي؛ فإنّاليمين الحمُل غرض لم أنع لتصحيح الجزاء، فيما إذا
رحمه اهللا -أبو حنيفة الجزاء كما قدر- لفظ حيولدتْ ا في قوله: إن ولدلتصحيح  ؛ا فهو حر
الجزاء للعلم بأن ليس  4عليها وتخفيفها عليها، ففيما والحمُل وهو الوالدةُ ،رطالشّ غرضه وجود

لتصحيح وقوع  قديرعنه ال يجوز التّ نفسه رط بمنعِالشّ الغرض منع أن بل يعرفُ ،كذلك
  .5سري من هذا القبيلالجزاء، وحلف التّ

عني  أعتق عبدك :قتضى حتى حكم في قولهبالم ال يقوُل 6ه][هذا وقد أورد على زفر أنّ     
نا ه ال يلزمبأنّ وتقديره؟ وأجيب 7وحكم باعتباره ،عن المأمور فكيف خالف هنا ه يعتقُبألف، أنّ

  نا.فإن مناقضته ال تضر ،إصالحه له

  

                                                           

  في " أ " لسببه. -1
 في " أ " زيادة كلمة (في). -2
  من  " أ ".ساقطة  -3

 / أ  من " ب ". 142* نهاية ق 
  في " أ " وفيها. -4
  في " أ " الفصل. -5
 . )وقد سئل هنا فقيل: إن زفرجملة (ما بين معكوفين ليس، في " أ "  -6
 ساقطة من  " أ ".  -7
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حيث كان فهم  3ص، بل من داللة الن2ّقتضىه ليس عنده من باب المبأنّ أجاب 1ومنهم من      
  سري.ا عند فهم معنى التّالملك ثابتً

 غير هي قياس :حتى قيل، وعلة وفرعٍ فيها من صورة أصٍل ال بد الداللةَ رض بأنواعتُ     
رف ه ال يفتقر إلى أهلية االجتهاد في فهم حكم المسكوت، فالوجه كون هذا اللفظ في العأنّ

لي فكانت الداللةُ مملوكةً وطئتُ بمعنى إن بطريق عن  في تحرير األصول 5، وقد نقلنا4العبارة
ليس هذا  أن حقيقُوالتّ 8لم ترضه، هذا وإن 7االلتزام بمعنى داللة اللةللد 6اتفسير فخر اإلسالمِ

9قتضىمن المألن ،* المقتضى ما يكون ثبوته الظاهرِ الكالمِ تصحيحِ لضرورة عدم صحته 
ال  تسريتُ إن :عني. وقول القائل عبدك أعتقْ :مثل ،اأو شرع 10»رفع الخطأ «  :مثل ،لغةً

يتبادر إزالةُقدير في تصحيحه إلى التّ كذبه فيحتاج لم يصح ظاهره، وهذا  11ا لماللخطأ تصحيح

                                                           
   )يقولزيادة كلمة (في " أ "  -1
  . 204، ص عموم له سبق البحث في مسألة المقتضى ال -2
الموافقة عند الحنفية هي: (داللة النّص)، وبعض الفقهاء يسمونها القياس الجلي: " وإن الثابتّ بداللة مفهوم  -3

 ﴾فَلَا تَقُْل لَهما ُأفٍّ﴿ مثال ذلك : قوله تعالى: النص هو ما ثبت بمعنى النص لغة, ال اجتهادا, وال استنباطًا."
يفيد هذا النص بعبارته تحريم قول اٌألف للوالدين، فإذا كان قول اٌألف حراما فاألولى تحريم ضربهما.  

 .141أبو زهرة، أصول الفقه، ص. 1/184 ،، كشف األسرارالبخاري
، أو العمل بظاهر ما هي داللة اللفظ على المعنى المتبادر فهمه من الصيغة داللة العبارة (عبارة النص): - 4

 ،الزنا. ينظر: البخاريفعبارة النص تدل على تحريم  ﴾الزناوال تَقْربوا ﴿مثال قوله تعالى: سيق الكالم له، 
  .1/106كشف األسرار، 

 في " أ " قلنا. -5
  في " أ " تقييد. -6
 اآلمدي،داللة االلتزام: هي داللة اللفظ من خارج من مسماه الزم له لزوما ذهنيا، أو خارجيا. ينظر:  - 7

 -دار الكتاب العربي ،سيد الجميلي، تحقيق، 1/36، علي بن أبي علي بن سالم، اإلحكام في أصول األحكام
، ح مختصر ابن الحاجببيان المختصر شراألصفهاني، م. 1983 -هـ1404الطبعة األولى، ، بيروت

1/155.  
  ليست في " أ " . -8
 /  ب  من " أ ". 289في " أ " المقيدة. * نهاية ق  -9

   .24، صسبق تخريجه -10
 في " أ " كما. -11
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وهو إعداد المملوكة  ،رف واحدوالع ه في اللغةأنّ أكلت بل الحقُّ إن :على وزان ما قلناه في
إلخ، ال اإلعداد األعم منها، ومن من قبيل العبارة. 1تضمني بها فهو مدلوٌل المزني  

[رلي ح من قال: كلُّ مملوك ]  
ِلوجود الِْإضافَة الْمطْلَقَة  ؛كُلُّ مملُوك ِلي حر تُعتَقُ ُأمهاتُ َأولَاده ومدبروه وعبِيده) :اَل(ومن قَ

لْملْك غَير في هُؤلَاء، إذْ الْملْك ثَابِتٌ فيهِم رقَبةً ويدا (ولَا يعتَقُ مكَاتَبوه إلَّا َأن ينْوِيهم) ِلَأن ا
مكَاتَبة، بِخلَاف ُأم الْولَد والْمدبرة فَاخْتَلَّتْ ثَابِت يدا وِلهذَا لَا يملك َأكْسابه ولَا يحلُّ لَه وطْء الْ

.ةالنِّي نم دافَةُ فَلَا بالِْإض  
 لوجود وعبيده 4روهومدب أوالده أمهاتُ 3عتقُتُ لي حر 2]مملوك كلُّ :ومن قال :[(قوله     

اإلضافة المطلقة أي إضافةُ 5)في هؤالء 6الكامل الملك في هؤالء إلى السا يد ثابتة رقبة ويد
ه نوى ، ولو نوى الذكور فقط صدق ديانةً ال قضاء؛ ألنّكورفدخلوا فيعتقون، ويدخل اإلماء والذّ

ألنه  ؛وال ديانةً قضاء غيرهم ال يصدقُ دون ودفي اللفظ العام، ولو نوى الس[خصيص التّ
ته، بخالف ني إال اللفظ فال تعمُل ليس في لفظه ذكره وال عموم خصيص بوصفالتّ 7]نوى
الركّل لفظً جال؛ ألن حقيقة؛ ألنّ للرجاِل مملوكه تعميم ما يقال لألنثى وهو للذكر، وإنّ مملوك

 كلِّ بإدخاِل عادة: يعني إذا عمم مملوك المملوك 9يستعمل لهما عند االختالط 8مملوكة، ولكن
  في جمع المذكر كالمسلمين. كركما ذُ ،اإلناث حقيقةً ونحوه يشمُل

  
                                                           

  في " أ " بمقتضى. -1
 ساقط من  " أ ".ما بين معكوفين  -2
  . )له زيادة كلمة(في " أ "  -3
بعد موت صاحبِه، وهو أن يقول له: أنت حر بعد موتي، وهو مدبر. ودبرت المدبر: وهو أن يعتَق العبد  -4

  (دبر).. مادة 11/265 تاج العروس، الزبيدي، .2/655 ، الصحاح،الجوهريعلقت عتقه بموتك.  العبد، إذا
. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/146. الزيلعي، تبيين الحقائق، 5/620ينظر: الحصكفي، الدر المختار،  -5
. لجهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة نفس القول في هذه المسألة. ينظر: مالك، المدونة، 4/374
. ابن 8/286. النووي، روضة الطالبين، 8/459. العمراني، البيان، 11/105. القرافي، الذخيرة، 2/389

 .4/527. البهوتي، كشاف القناع، 11/219قدامة، المغني، 
 افي .في " أ " الك -6
 ما بين معكوفين ليس في " أ ". -7
  في " أ " ولكنه. -8
  في " أ " لها. -9
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ة ؛ فلذا كان نيفي الكّل حقيقةٌ 4والحنابلة 3ه عند الحنفيةأنّ 2]كرما ذُ[على  1والواو في فعلوا     
ال ديانةً  ساء وحدهن ال يصدقُولو نوى النّ صدق قضاء،اهر فال يالظّ خالفَ الذكور خاصةً

ديانةً ال قضاء، وفي رواية ال يصدق  5لم أنو المدبرين، في رواية يصدق :وال قضاء، ولو قال
لي حر، وكذا معتق  مملوك يعني بقوله كلُّ 9وال يعتق مكاتبوه) :8(قوله 7ديانةً وال قضاء 6ال

له  إكسابه، وال يحلُّ ملكا، ولهذا ال ييد ثابت الملك فيهم غير (ألن 10البعض عند أبي حنيفة
فال بد من أن ينويهم* ،فاختلت إضافة الملك إليهم 11بخالف أم الولد والمدبرة وطء المكاتبة( 

 ؛ ألن13أن يعتق المكاتبون لي حر 12مرقوق كلُّ :وعلى هذا ينبغي لو قال ،مملوك بلفظ كّل
وال تعتقُفيهم كامٌل قَالر ، أم الولد ةإال بالني.  
  
  

                                                           
 ،37ص ،عبد اهللا بن يوسف، شرح قطر الندى وبل الصدى ابن هشام،الواو هنا واو الجماعة. ينظر:  - 1

  م.1963 -هـ1383الحادية عشرة،  الطبعة مصر، -القاهرة، محمد محيى الدين عبد الحميدالمحقق، 
 بين معكوفين ليس في " أ ". ما -2
  .4/374. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/146الزيلعي، تبيين الحقائق، ينظر:  -3
  .4/527. البهوتي، كشاف القناع، 11/219ينظر: ابن قدامة، المغني،  -4
 ليست في " أ ". -5
 ليست في " أ ". -6
 في " ب " مقدمة كلمة (قضاء) على كلمة (ديانة). -7
 من  " أ ". ساقطة -8
. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/146. الزيلعي، تبيين الحقائق، 5/620ينظر: الحصكفي، الدر المختار،  -9
. للعلماء في هذه المسألة قول مختلف فالمالكية والحنابلة والشافعية يقولون: إنه يعتق المكاتب. ينظر: 4/374

. النووي، روضة الطالبين، 8/459العمراني، البيان، . 11/105. القرافي، الذخيرة، 2/389مالك، المدونة، 
  .4/527. البهوتي، كشاف القناع، 11/219. ابن قدامة، المغني، 8/287
 .3/146ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق،  - 10
 في " والمدبر. -11
. 4/1483الصحاح، رقّه رقاً جعله رقيقاً فَهو مرقوق ورقيق وهي مرقوقة ورقيقة. ينظر: الجوهري،  -12

  . مادة( رق).1/365المعجم الوسيط، 
  /  أ  من " أ ". 290* نهاية ق 

الكتاب والمكاتبة: هو أن يكاتب السيد عبده أو أمته على مال، ويكتب العبد عليه أنّه يعتق إذا أداه. ينظر:  -13
 . مادة (كتب).4/106. الزبيدي، تاج العروس، 279المناوي، التوقيف، ص
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] ةوسقَاَل ِلن نملَه: هذهو هذه طَاِلقٌ َأو هذه[  
هذه طَاِلقٌ َأو هذه لَه ةوسقَاَل ِلن نمةُ ،[(ويرطَلُقَتْ الَْأخ هذهنِ) ،ويِليي الَْأوف اريالْخ لَه؛و  ِلَأن

ِلَأن  ؛ثُم عطَفَ الثَّاِلثَةَ علَى الْمطَلَّقَة ،وقَد َأدخَلَها بين الَْأوِليينِ ،كَلمةَ َأو ِلِإثْبات َأحد الْمذْكُورينِ
إحداكُما طَاِلقٌ وهذه (وكَذَا إذَا  :الْعطْفَ ِللْمشَاركَة في الْحكْمِ فَيخْتَص بِمحلِّه فَصار كَما إذَا قَاَل

هبِيدقَاَل ِلع: هيرتَقَ الَْأخذَا عهذَا وه َأو رنَّا.] ،ذَا حيا بنِ) ِلملَيي الَْأوف اريالْخ لَهو  
في  الخيار األخيرة، وله وهذه طلقتْ ،أو هذه طالقُ هذه 2له ومن قال لنسوة :1(قوله     

األوليين؛ ألن عطف الثالثة على  كلمة أو ألحد المذكورين وقد أدخلها بين األوليين، ثم
ما وإنّ ،المنجز والعطف يشرك في حكم المعطوف عليه، وحكمه هنا الطالقُ ،منهما المطلقة)

أو  هذا حر: وهذه، وكذا إذا قال لعبيده طالقٌ :(فصار كما إذا قال إحداكماالتوقف في التعيين 
أو  ألفٌ علي :قال لفالن 5ومثله لو نا)في األولين لما بي 4ر]، ويتخي[األخير تقَع 3هذا وهذا

  .7من األولين اآلخر صفُمن له النّ ، وعليه بيان6األلف للثالث كان نصفُ وفالنٍ لفالنٍ
كما يصح على األحد المفهوم من هذه أو هذه يصح على هذه  ،بالواو العطفُ وقد يقاُل     

الطالقُ الثانية، وحينئذ ال يلزم فقط، والثانية والثالثة  8الترديد حينئذ بين األولى في الثالثة؛ ألن
  .10الق والعتاق، واهللا أعلم][في الط9ّمعاً فيلزمه البيان لذلك

***  
                                                           

 من  " أ ".ساقطة  -1
 ليست في " أ " و" ب ". -2
 ليست في " أ ". -3
 ساقط من  " أ ".ما بين معكوفين  -4
 ليست في " أ ". -5
  في " أ " الثالث. -6
. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/146. الزيلعي، تبيين الحقائق، 5/621ينظر: الحصكفي، الدر المختار،  - 7
. الشيرازي، 12/355. للمالكية والشافعية القول نفسه. ينظر: القيرواني، النوادر والزيادات، 4/374

قط لالثنين، فإذا قال: طلقت . أما ما جاء عند الحنابلة ف10/282،الحاوي الكبير. الماوردي، 3/42المهذب، 
. 5/362، 4/717هذه بل هذه طلقتا جميعاً، وكذلك في العتق. ينظر: الرحيباني، مطالب أولي النهى، 

  .5/334، 4/528البهوتي، كشاف القناع، 
 في " أ " األولين. -8
 في " كذلك. - 9

 ما بين معكوفين ليس في " أ ". -10
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والشّ اليمين في البيعِ [بابوغير ذلك] والتزوجِ راء  
     والشّ في البيعِ 1اليمين] ([بابوغير ذلك من الطّ والتزوجِ راءرب)الق والعتاق والض 

]2]ا كانتولم على هذه التّ األيمانصرفات أكثر الة والحجِمنها على الص وم وما بعدها والص
ا بعده، واعلم أن وأكثر مم ا قبلهمم 3]أقلُّ فوقوعه [عقده بابٍ كلَّ أن قدمها عليها، والحاصُل

فيه عن نسبة العقد إلى  4كل عقد ترجع حقوقه إلى المباشر، ويستغني الوكيل األصل عندنا أن
الحالفُ وكل ال يحنثُالم المأمورِ على عدم فعله بمباشرة، من المأمور حقيقةً لوجودها * وحكم

فال يحنث بفعل غيره لذلك، وذلك كالحلف وال يبيع وال يشتري وال يؤجر وال  وال يستأجر
عن ماٍل يصالح وال يقاسم، وكذا الفعل الذي ي5فيه و ستنابإلى النسبة إلى  الوكيُل يحتاج

الموكل، كما إذا حلف ال يفالنً خاصم]الذي  أدعي لموكلي، وكذا الفعُل :يقوُل 6الوكيل] ا فإن
أصُل يقتصر 8لولد فال يحنث فيه كضرب اعلى محلّ 7فيه الفائدة 9من هذه بفعل] [شيء 

ال ترجع حقوقه إلى المباشر بل هو فيه سفير وناقُل المأمور، وكل عقد فيه  يحنثُ عبارة
أو ال  المأمور، كما يحنث بفعله بنفسه، وذلك إذا حلف ال يتزوج فوكل به، أو ال يطلقُ بمباشرة

 أو ال يوصي أو ال يستقرض **أو ال يتصدقُ بهأو ال ي أو ال يكاتب أو بال ماٍل بماٍل يعتقُ
10عن أو ال يصالح أو ال يقبُل دم العمد، أو ال يودع الوديعة، أو ال يأو ال يستعير. عير  

  

                                                           
 ما بين معكوفين ليس في " أ ". -1
 .)ولما كانجملة ( في " أ " و ،ب " " وما بين معكوفين ليس في" أ "  -2
 ساقطة من " أ ". -3
  ساقطة من " أ ". -4

 / ب  من " ب ". 142* نهاية ق
   )الزيادة كلمة (في " أ "  -5
 ما بين معكوفين ليس في " أ ". -6
 .)كما( زيادة كلمةفي " أ "  -7
 فيه. في " أ " -8
 ساقط من " أ ".ما بين معكوفين  -9

  في " أ " عنه. - 10
 / ب  من " أ ". 290* نهاية ق *
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 1ه يحنث][وال يذبح شاته فإنّ،مصلحته إلى اآلمر كحلفه ال يضرب عبده ترجع فعٍل وكذا كّل
والكسوة والحمل على دابته وخياطة الثوب وبناء الدين وقبضه  بفعل المأمور، ومنه قضاء

  الدار.
  ].ذَِلك فيمن حلَفَ لَا يبِيع َأو لَا يشْتَرِي َأو لَا يَؤاجِر فَوكََّل [

ِلَأن الْعقْد وجِد  ،[(ومن حلَفَ لَا يبِيع َأو لَا يشْتَرِي َأو لَا يَؤاجِر فَوكََّل من فَعَل ذَِلك لَم يحنَثْ) 
ينمي ينَثُ فحاِلفُ يالْح وه داقالْع كَان ذَا لَوِلهو ،هلَيقُوقُ عتَّى كَانَتْ الْحح داقالْع نم لَهه،  فَلَم

ِلَأن  ؛لْعقْد إلَّا َأن ينْوِي ذَِلكيوجد ما هو الشَّرطُ وهو الْعقْد من الْآمرِ، وِإنَّما الثَّابِتُ لَه حكْم ا
  ِلَأنَّه يمنَع نَفْسه عما يعتَاده]. ؛َأو يكُون الْحاِلفُ ذَا سلْطَانٍ لَا يتَولَّى الْعقْد بِنَفْسه ،فيه تَشْديدا

 يحنث؛ ألن لم ذلك فعَل من َل، فوكَّؤاجرأو ال يشتري أو ال ي يبيع ال حلفَ ومن :(قوله     
العقد] و2جد من الحالف حقيقة 4ال )3العاقد] من، ا حتى رجعت حقوق العقد وهو ظاهر وحكم

سليم للثّبالتّ 5طالبإليه، وكان هو الموبالعين المؤجرة  ،والمخاصم بالعيب ،ثمنمن أو الم
في  (يحنثال يبيع إلخ.  الحالف)(هو بطريق الوكالة في هذه  (ولهذا لو كان العاقد) ،واألجرة
في األظهر،  7الشافعي ، وهذا قوُل6اه باع واشترى واستأجر حقيقة وحكملصدق أنّ ؛يمينه)

 رأسه كما لو حلف ال يحلقُ ،ه فعله بنفسهكأنّ يصير باألمرِ يحنث؛ ألن 9وأحمد 8وعند مالك
10من حلقه له حنث فأمر.  

                                                           
 ساقط من " أ ".ما بين معكوفين  -1
 ليست في " ب ". -2
 ساقط من " أ ".ما بين معكوفين  -3
  في " أ " ألن. -4
 ساقطة في " أ ". -5
. ابن نجيم، 3/147الحقائق،  تبيين. الزيلعي، 9/13. السرخسي، المبسوط، 75-4/74ينظر: الموصلي، االختيار،  -6

  .625-5/624. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 4/377البحر الرائق، 
 .6/234. الشربيني، مغني المحتاج، 3/110ينظر: الشيرازي، المهذب، - 7
. الدسوقي، حاشية الدسوقي، 2/595. الصاوي، حاشية الصاوي، 4/432، مواهب الجليل، الحطابينظر:  -8
2/406.  
 .6/419. الرحيباني، مطالب أولي النهى، 6/262. البهوتي، كشاف القناع، 11/239ينظر: ابن قدامة، المغني،  -9

. للشافعية والحنابلة قول في هذه 4/377. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/147ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق،  -10
المسألة: فالشافعية قالوا: إن من حلف ال يحلق رأسه فأمر في ذلك، ففيه قوالن: يحنث وال يحنث. ينظر: الشيرازي، 

. أما الحنابلة فكان قولهم 6/235بيني، مغني المحتاج، . الشر18/100. المطيعي، تكملة المجموع، 3/112المهذب، 
 . 6/419. الرحيباني، مطالب أولي النهى، 6/262كقول الحنفية. ينظر: البهوتي، كشاف القناع، 
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للحنث بل من العاقد حقيقة  رطُوهو الشّ ،اوال حكم حقيقةً 1منه ال قلنا: لم يوجد الفعُل     
ما الثابتُ(وإنّ ،اوحكم العقد) له حكم حكم ال كّل الذي هو الملك، وإن على  2كان الحكم
ما ه غير معتاد، وإنّألنّ ؛اليمين لم تنعقد فيه على حلقه بنفسه ، بخالف الحلق؛ ألن3األعم

 على ذلك ن يقدركان مم بنفسه بأن قَلَكما لو ح ،فيحنث بفعل الغيرا انعقدت على الحلق مطلقً
  ويفعله.

فإذا نوى البيع بنفسه، أو  ،من قوله لم يحنث: يعني استثناء )ينوي ذلك ا أنإلّ( :وقوله     
 ،5ه يحنثفإنّ ال يتولى العقود بنفسه)، ذا سلطانٍ الحالفُ يكون 4(أووكيله يحنث ببيع الوكيل 

مقصوده من الفعل ليس إال األمر به فيوجد سبب الحنث بوجود األمر به  وإن لم ينو، ألن
بنفسه يحنث  لو فعل اآلمر بنفسه عقد بيع المبيعات، ثم 6ربما يباشر لطانكان الس وإن ،للعادة
ويوكل  ،ا يباشر بنفسه مرةالنعقاده على األعم من فعله بنفسه أو مأموره، ولو كان رجلً ؛اأيض

فعٍل الغلبة، وكّل أخرى تعتبر العقد  7ا من كان كحلفه ال يبني وال يطينكائنً الحالفُ ال يعتاده
  كذلك.

  
  

  
  
  
  

                                                           
  ليست في " أ ". -1
  .)إال( زيادة كلمةفي " أ "  -2
 ليست في " أ ". -3
  في " أ " و. -4
. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 9/17خسي، المبسوط، . السر4/75ينظر: الموصلي، االختيار،  -5
. للشافعية قول مختلف في هذه المسألة حيث قالوا: إنه ال يحنث. ينظر: الشيرازي، المهذب، 5/627
3/112.  
 ساقطة من " أ ". -6
يقال طان كتابه: أي ختمه بالطين، من باب باع فهو (مطين) أيضا. ينظر: الرازي، مختار الصحاح،  -7
  . مادة (طين). 1/195
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]كََّل بِذَِلكقُ فَوتعلَا ي طَلِّقُ َأولَا ي َأو جوتَزلَفَ لَا يح نم.[  
 طَلِّقُ َأولَا ي َأو جوتَزلَفَ لَا يح نمو)] يرفذَا سي هيَل فكالْو ثَ) ِلَأننح كََّل بِذَِلكقُ فَوتعلَا ي

هرِ لَا إلَيإلَى الْآم جِعتَر قْدقُوقُ الْعحرِ، وْل إلَى الْآمب هإلَى نَفْس يفُهضذَا لَا يِلهو ربعمو  لَوو)
ي لَم بِه لَا َأتَكَلَّم ت َأننَيقَاَل ع شَاء إن قي الْفَرنَى فعإلَى الْم يرنُشسةً) وخَاص اءي الْقَضف يند

  ].اللَّه تَعالَى

يعني إذا فعله  ،2حنث)من حلَفَ لَا يتَزوج َأو لَا يطَلِّقُ َأو لَا يعتقُ فَوكََّل بِذَِلك و :1(قوله     
ما ه لم يفعل، وإنّوأكثرهم ال يحنث؛ ألنّ 5للشافعية ووجه، 4وأحمد 3وهو قول مالك ،الوكيل

نسبته إلى اآلمر* مجازكما بفعل المأمور، وفيه جمع بين  ،ه يحنث عندكم بفعل نفسهإنّ ، ثم
بل ال يستغنى عن إضافته  ،إضافته إلى نفسه 8لم يملك 7ا: لم6قلنا الحقيقة والمجاز وأنتم تأبونه،

إليه فيحنث به؛ أال ترى  اا وحكمكله لفظً العقد 9فانضاف ،عبارة للموكلا إلى موكله كان ناقلً
 جل بل كالمرف للمتكلم بكالم غيره من شعر أو حكمة هذا ليس كالم هذا الره يقال في العأنّ

 ا يلزممم وهو أعم ،ا إلى الفرضهذا العقود نظر أحكامِ عليه عدم لزومِ المعقود 10فكان فالنٍ
  .11وليس فيه جمع بين الحقيقة والمجاز ،، أو مباشرة مأمورهبمباشرته

                                                           
 ساقطة من " أ ". -1
. 3/147. الزيلعي، تبيين الحقائق، 9/13. السرخسي، المبسوط، 75-4/74ينظر: الموصلي، االختيار،  -2

 .625-5/624عابدين، حاشية ابن عابدين،  . ابن4/377ابن نجيم، البحر الرائق، 
 .6/234. الشربيني، مغني المحتاج، 3/110ينظر: الشيرازي، المهذب،  -3
. الدسوقي، حاشية 2/595. الصاوي، حاشية الصاوي، 4/432، مواهب الجليل، الحطابينظر:  -4

  . 2/406الدسوقي، 
. الرحيباني، مطالب أولي النهى، 6/262القناع، . البهوتي، كشاف 11/239ينظر: ابن قدامة، المغني،  -5
6/419.  

  /  أ  من " أ ".291* نهاية ق 
 ليست في " أ ". -6
 ساقطة من " أ ". -7
  في " أ " يكن. -8
 وفي " أ " فإن. ،ليست في " أ " -9

 ليست في " أ ". -10
 ليست في " ب ". -11
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وفيما بينه وبين اهللا تعالى  ،)به لم يدين في القضاء خاصةً ال أتكلم أن (ولو قال عنيتُ      
بانت حنث  ، ولو آلى منها فمضت المدة حتى2حنث بائن طالقٌ أنت :أو قال 1يدين، ولو خلعها

ال  ا إلى الزوج، وعند زفرها يقع مضافًمضي 3فعند] [مؤجٌل طالقٌ عند أبي يوسف؛ ألن اإليالء
الطالق إنّ يحنث؛ ألنما وقع حكما دفع4اا لضررها فال يكون شرط الحنث موجود.  

بينهما بعد المدة لم يحنث في قول زفر، وعن أبي يوسف روايتان  ففرقَ  5اولو كان عنينً      
 وفي اإلجازة بالفعل اختالفُ[د ال يحنث، نث، وعن محمفضولي فأجاز بالقول ح 6ولو زوجه

  .7المشايخ
فال  ،بالقول النكاح يختص عقد ؛ ألن10]ال يحنث 9عندي : واألصح8قال شمس األئمة      

بعد اليمين أو قبله، ولو وكل  التوكيِل ا له، وال فرق بين كونِيمكن جعل المجيز بالفعل عاقد
عبارة  ؛ ألن12أو أعتق يحنث ق الوكيُلطلّ ثم عتقُوال ي 11طلقحلف ال ي الق والعتاق ثمبالطّ

  إليه. هنا منقولةٌ الوكيِل
  

َ]من هرغَي رشَاتَه فََأم حذْبلَا ي َأو هدبع رِبضلَفَ لَا يح.[  
هرغَي رشَاتَه فََأم حذْبلَا ي َأو هدبع رِبضلَفَ لَا يح لَوو)] (هينمي ينَثُ فحَل ي؛فَفَع  اِلكالْم ِلَأن

يجعُل هو لَه وِلَايةُ ضربِ عبده وذَبحِ شَاته فَيملك تَوِليتَه غَيره ثُم منْفَعتَه راجِعةً إلَى الْآمرِ فَ

                                                           
نكري، دستور األحمد .1/178فيومي، المصباح المنير، ال الخلع: هو أن يطلق الرجل زوجته على فدية منها. ينظر: -1

  . مادة (خلع).1/250. المعجم الوسيط، 2/65العلماء، 
 ليست في " أ ". -2
 ليس في " أ ".ما بين معكوفين  -3
  .3/149. الزيلعي، تبيين الحقائق، 9/13. السرخسي، المبسوط، 6/223ينظر: العيني، البناية،  -4
ال يقدر على الجماع آلفة أصلية، أو لمرض، أو ضعف، أو كبر سن، أو سحر، فال يصل إلى النساء العنين: هو من  -5

. 6/2166اح المنير، أصلًا، يقال رجل عنّين: ال يريد النساء، وامرأة عنينه: ال تشتهي الرجال. ينظر: الفيومي، المصب
 .2/271نكري، دستور العلماء، األحمد مادة (عنن). 

 أ " وفي " أ " روي. ليست في " - 6
  .3/149الزيلعي، تبيين الحقائق،  .14-9/13ينظر: السرخسي، المبسوط،  - 7
 .9/14السرخسي، المبسوط،  :قوله ينظر - 8
 في " أ " عندهما. - 9

 ما بين معكوفين ليس في "ب " . -10
  في " أ " للحلف.  -11
 .3/149الزيلعي، تبيين الحقائق، ينظر:  - 12
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عنَيت َأن لَا َأتَولَّى ذَِلك بِنَفْسي دين في  :و قَاَلإذْ لَا حقُوقَ لَه تَرجِع إلَى الْمْأمورِ(ولَ ؛مباشرا
كَلَامٍ الْقَضاء) بِخلَاف ما تَقَدم من الطَّلَاق وغَيرِه. ووجه الْفَرق َأن الطَّلَاقَ لَيس إلَّا تَكَلُّما بِ

ذَِلك مثُْل التَّكَلُّمِ بِه واللَّفْظُ ينْتَظمهما، فَِإذَا نَوى التَّكَلُّم يفْضي إلَى وقُوعِ الطَّلَاق علَيها، والَْأمر بِ
ي يسٌل حعفَف برالضو حا الذَّبَأم ،اءانَةً لَا قَضيد يندفَي امي الْعف وصى الْخُصنَو فَقَد فُ بِهرع

مرِ بِالتَّسبِيبِ مجاز، فَِإذَا نَوى الْفعَل بِنَفْسه فَقَد نَوى الْحقيقَةَ فَيصدقُ بَِأثَرِه، والنِّسبةُ إلَى الْآ
.[اءقَضانَةً ويد  

 3؛ ألن2حنثلَو حلَفَ لَا يضرِب عبده َأو لَا يذْبح شَاتَه فََأمر غَيره فَفَعَل و :1(قوله      
 فلملكه إياه انتقل فعُل توليته غيره) فيملك 5عبده وذبح شاته ضربِ واليةُ 4]المالك له[

إليه بواسطة األمر به ربِالض، ثم) وهو ما  ،على الخصوص إلى اآلمر*) راجعةٌ منفعته
في  المسألة وفرض ،إذ ال حقوق ترجع إلى المأمور ؛امباشر يحصل من أدبه وانزجاره فيجعُل

ا عما لو ضرب عبده احترازه ال والية له ه ال يحنث باألمر به؛ ألنّا، فإنّحلف ال يضرب حر
سلطانً أمره إال أن يكون الحالفُ عليه فال يعتبرا، ألنّا أو قاضيا هما يملكان ضرب األحرار حد

فملكا األمر به. 6اوتعزير  

                                                           
 ".ليست في " أ  -1
. ابن 3/148. الزيلعي، تبيين الحقائق، 9/17. السرخسي، المبسوط، 4/74ينظر: الموصلي، االختيار،  - 2

. للعلماء قول في هذه المسألة. فالمالكية قالوا: إنه يحنث؛ إال أن ينوي بنفسه. 4/377نجيم، البحر الرائق، 
. الدسوقي، حاشية الدسوقي، 2/595. الصاوي، حاشية الصاوي، 4/432، مواهب الجليل، الحطابينظر: 

. الشربيني، مغني المحتاج، 3/110. أما الشافعية فقالوا: إنه ال يحنث. ينظر: الشيرازي، المهذب، 2/406
. البهوتي، كشاف 11/239. أما الحنابلة فقالوا: بقول الحنفية إنه يحنث. ينظر: ابن قدامة، المغني، 6/234

  .6/419أولي النهى، . الرحيباني، مطالب 6/262القناع، 
  في " أ " ألنه. - 3
  ما بين معكوفين ليس في " أ ".  - 4
  في " أ " شاه. -5

  /  أ  من " ب ". 143* نهاية ق 
التعزير: هو عقوبة غير مقدرة حقًا هللا تعالى، أو للعبد، وسببه ما ليس فيه حد من المعاصي الفعلية، أو  -6

ينظر: المناوي، التوقيف، القولية فهو تأديب دون الحد. وأصله من العزر وهو الزجر والمنع والردع. 
  دة (عزر).. ما2/589. المعجم الوسيط، 1/221نكري، دستور العلماء، األحمد . 101ص
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 3ذلك بنفسي دين في القضاء، بخالف ما تقدم من 2أتولى 1أن ال عنيتُ :(ولو قال     
  ).الطالق وغيره*

     ا بكالمٍووجه الفرق أن الطالق ليس إال تكلم شرعي يوجب أثروهو  ،ا في المحلا شرعي
ولسان الرسول كلسان  ،المأمور به كالرسول به ألن التكلم به)؛ بذلك مثُل (واألمر ،رقةالفُ

فال يصدقه القاضي من  ،اهرفقد نوى خالف الظّ المرسل باإلجماع، فإذا نوى التكلم به خاصةً
إليه وهي  مقتضياته ال ترجع تحت والية المرسل مع فرض أن داخٍل بكالمٍ ه يتكلمحيث إنّ

الق وما معه لما كان لفظًالطّ الحقوق، وحقيقة المراد أن4]ا يثبت [عنده أثر فالحلف  شرعي
على تركه حلف على أن ال توجد الفرقة من جهته، وهذا المعنى أعم من أن يتحقق بمباشرته، 

ال يتوقف  )حسي ففعٌل ربوالض بح(أما الذّ ،اهرالظّ أحدهما خالفُ ةُفني ،أو بمباشرة المأمور
إلى  الفعِل الضرب يثبت مع أثره من الفاعل بال إذن منه، فنسبةُ تحقق أثره على اآلمر؛ ألن

ال يفعله بنفسه فقد نوى حقيقة كالمه، بخالف  ، فإذا نوى أن5باعتبار تسببه فيه اآلمر مجازيةٌ
6[آلثار شرعية] ا شرعيةًالكالم المجعول أسباب، ا ال تثبت تلك اآلثار إال بإذن عن والية، فلم

  .8نقلها إلى الحالف فيها أثر 7كان لإلذن
الطالق؛[ألن  9]في تصديقه قضاء في ضرب العبد روايةٌ[قالوا: وثبوت تصديقه قضاء في      

أن الفرق  والحقُّ، 11فيصدق في الفصلين وهو قول الشافعي ،المباشرة فيهما 10حقيقة كالمه]

                                                           
 ليست في " أ ". -1
 في " أ " ألي. -2
  في " أ " منه. -3

  / ب  من " أ ". 191* نهاية ق 
 ساقط من " أ ".ما بين معكوفين  -4
 ليست في " أ ". -5
 ما بين معكوفين ليس في " أ " و" ب ". -6
  في " أ " األذن. -7
 في " أ " الحلف. -8
 ما بين معكوفين ليس في " ب ". -9

  ساقط من " أ ".ما بين معكوفين  -10
 .6/234. الشربيني، مغني المحتاج، 3/110ينظر: الشيرازي، المهذب،  -11
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 ،الفعل يتحقق أثره بال إذنٍ 2كان 1، فإنظاهرٍ تأثيره في اختالف الحكم غير ولكن ،ثابت
  .4المذكور 3الفرق عنده بلزومِ مزِجال ي ، إال بإذنٍالشرعي أثره  يتحققُال والقوُل

َ]هبرانًا فَضإنْس رفََأم هلَدو رِبضلَفَ لَا يح نم.[  
هينمي يف (ْنَثحي لَم هبرانًا فَضإنْس رفََأم هلَدو رِبضلَفَ لَا يح نمو)]؛  لَدبِ الْورةَ ضنْفَعم ِلَأن

هةٌ إلَياِئدع،  ِلَأن دببِ الْعررِ بِضالَْأم لَافرِ، بِخإلَى الْآم لَهفَع بنْسي التَّثَقُّفُ فَلَمو بالتََّأد وهو
  إلَيه.]  منْفَعةَ اِلاْئتمارِ بَِأمرِه عاِئدةٌ إلَى الْآمرِ فَيضافُ الْفعُل

منفعة  لم يحنث في يمينه؛ ألنمن حلَفَ لَا يضرِب ولَده فََأمر إنْسانًا فَضربه و :5(قوله     
 االعوجاجِ وترك قومالتّ: أي )تثقفُوالّ أدب(وهي التّ ،المضروب د)إلى الوِل عائدةٌ الولد ضربِ

إلى  وإن كان يرجع ،المأمور إلى اآلمر) فعُل 6فلم ينسب][(في الدين والمروءة واألخالق،
األب أيضأصل المنافع وحقيقتها إنّ 7ا، لكنما ترجع تَّإلى المقل.بها فال موجب للنّ 8صف  

     ه يقالفإنّ عرفنا وعرف عامتناا في وأم: ضرب يباشر،  10وإن لم 9،اليوم ولده فالن
ي لولدهويقول العام: غدعلقةً ا أسقيك ،ثم الولد أن يضربه فَ لمؤدبِ يذكريعد نفسه قد  األب

 ،من جهتي ه ذلك ولم يكذب، فمقتضاه أن ينعقد على معنى ال يقع بك ضربإيعاد 11حقق
  .12ويحنث بفعل المأمور

  
                                                           

  في " أ " وإن.   -1
 في " ب" كون. -2
 ليست في " أ ". -3
. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 3/149. الزيلعي، تبيين الحقائق، 4/74ينظر: الموصلي، االختيار،  -4
5/627.  
 طة من " أ ".ساق -5
  ساقط من " أ ". ما بين معكوفين -6
  في " أ " لكنه. -7
 ساقطة من " أ ". -8
  في " أ " وولده. -9

  في " أ " زيادة كلمة (يكن). -10
 ساقطة من " أ ". -11
. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/148. الزيلعي، تبيين الحقائق، 4/74ينظر: الموصلي، االختيار،  -12
  .5/626عابدين، حاشية ابن عابدين، . ابن 4/377
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َ]رِهقَاَل ِلغَي نطَاِلقٌ :م َأتُهرفَام بذَا الثَّوت لَك هبِع إن.[  
فَدس الْمحلُوفُ علَيه ثَوبه في ثيابِ  ،ِلغَيرِه إن بِعت لَك هذَا الثَّوب فَامرَأتُه طَاِلقٌ[(ومن قَاَل 

هاعفَب اِلفنَثْ) ،الْححي لَم لَمعي لَم؛و  ،بِه هاصصي اخْتقْتَضعِ فَييلَى الْبخََل عفَ اللَّامِ درح ِلَأن
 ذَِلكورِهبَِأم لَهفْعي ا إذَا قَاَل ؛بَِأنم لَافبِخ ،دتُوج لَمةُ وابالنِّي يهرِي فتَج عيتُ :إذْ الْببِع ا  إنبثَو

َأو بِذَِلك ملع رِهرِ َأمبِغَي َأو رِهبَِأم كَان اءوس ،لُوكًا لَهما مبثَو اعنَثُ إذَا بحثُ ييلَك ح  ،لَمعي لَم
ِلَأنَّه َأقْرب إلَيه فَيقْتَضي اِلاخْتصاص بِه، وذَِلك بَِأن يكُون  ؛ِلَأن حرفَ اللَّامِ دخََل علَى الْعينِ

َأكِْل والشُّربِ مملُوكًا لَه، ونَظيره الصياغَةُ والْخياطَةُ وكُلُّ ما تَجرِي فيه النِّيابةُ، بِخلَاف الْ
  ِلَأنَّه لَا يحتَمُل النِّيابةَ فَلَا يفْتَرِقُ الْحكْم فيه في الْوجهينِ]. ؛وضربِ الْغُلَامِ

 ه يصحأنّ ال شك إلخ) 3]طالقٌ وب [فامرأتهلك هذا الثَّ 2[إن بعت] :قال ومن :1قوله(     
ا له مشتري 5ا على [جعل المخاطب]لك بمعنى واحد، أم وبهذا الثّ 4وب وبعتُلك هذا الثّ بعتُ
ا تفيد جعلها فيهما للتعليل: أي بعته ألجلك فهي أيض ا علىفالالم لالختصاص، وأم 6فيهما

7االختصاص على ما ذكروا، لكن اهر في االستعمال أنّ* الظّالوجهالفعل  ه إذا وليت الالم
  .8كانت للتعليللك هذا  بعتُ :بينه وبين المفعول نحو متوسطةً

متعلقها لمدخولها ومتعلقها الفعل ومدخولها  ها تضعيفُووجه إفادتها االختصاص هو أنّ     
كاف المخاطب، فتفيد أن المخاطب مختص ه ال يستفاد إطالق ا به يفيد أنّبالفعل، وكونه مختص

 ،وهي الم التعليل ،إياه من أجلهفعله إال من جهته وذلك يكون بأمره، وإذا باع بأمره كان بيعه 
فصار المعقود عليه أن ال يبيعه من أجله، فإذا دس ثوبه بال علمه فباعه، لم يكن  المخاطب

باعه من أجله؛ ألن ذلك ال يا في من هذا كون هذا ال يكون إلّ تصور إال بالعلم بأمره به، ويلزم
إن صغتُ :ياغة نحواألفعال التي تجري فيها النيابة، كالص وإن  ،لك تُا، وكذا إن خطّلك خاتم

                                                           
 ساقطة من " أ ". -1
 ساقط من " أ ".ما بين معكوفين  -2
 ساقط من " أ ".ما بين معكوفين  -3
 في " أ " بعد. -4
 ساقط من " أ ".ما بين معكوفين  -5
  في " أ " فيها. -6
  في " أ " لكنه. -7

  / أ  من " أ ". 192* نهاية ق 
  .2/539الوافي، ، النحو حسن ينظر: - 8
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ا للمخاطب ا مملوكًا لك حيث يحنث إذا باع ثوبثوب بعتُ إن :بخالف ما إذا قال(ا، لك بيتً بنيتُ
 ثوبٍ المحلوف عليه يوجد مع أمره وعدم أمره، وهو بيع ألن ؛)سواء كان بإذنه، أو بغير إذنه

من  ربمنه للفعل، والقُ وبإلى االسم الذي هو الثّ الالم هنا أقرب بالمخاطب؛ ألن مختصٍ
ا ال فعلً تْيِلومثله ما لو و(أسباب الترجيح فيوجب إضافتها الثوب إلى مدخولها على ما سبق، 

إن  :فلو قال ،)ه ال يحتمل النيابةرب وضرب الغالم؛ ألنّاألكل والشّ مثُل ،تجري فيه النيابة
ا أو لك غالم ا لك، أو ضربتُا أو شرابا لك، أو شربت لك شرابا أو طعاملك طعام أكلتُ
ا لك، أو دخلتُغالم لك داره يحنث بدخول دارٍا لك، فإنّا أو دار بها المخاطب: أي  يختص

  كان بأمره أو بعلمه أو دونهما. * يملكه سواءطعامٍ وأكُل ،إليه نسبتُ
والوكالة  يابةَالنّ يحتمُل العبد ضرب مراد بالغالم الولد، ألنال أن 1ثم ذكر ظهير الدين      

  . ]28 اآلية الذاريات:سورة [ M   Ô  Ó  ÒL  :فكان كاإلجارة، قال تعالى
 وال يلزم ،بالعقد ا ال يملكمم ربالض ؛ وألن2المراد به العبد للعرف قاضي خانوقال      

  .3به فانصرف الالم إلى ما يملك ال إلى ما ال يملك رب يملكالض ومحلُّ
  ].من قَاَل هذَا الْعبد حر إن بِعته فَباعه علَى َأنَّه بِالْخيارِ[

 وهو طالشَّر ودجِلو (َتَقارِ عيبِالْخ لَى َأنَّهع هاعته فَببِع إن رح دبذَا الْعقَاَل ه نمو)] عيالْب
.[اءزنْزُِل الْجفَي قَاِئم يهف لْكالْمو  

 لوجود تقَع 4ه بالخيارإن بعته فباعه على أنّ حر هذا العبد :ومن قال :(قوله      
خروج المبيع  وجبخيار البائع ال ي ألن )،قائم فيه (الملكو الفرض أن  )وهو البيع5رطالشّ

فينزُللك البائع من م) لوجود المحّل )الجزاء، ولو باعه بيعا فاسدا، فإن في يد  كان العبد
 تم *∗ه كماحيح البات؛ ألنّكما في البيع الص ،عتقُا عليه بأن كان غصبه ال يالمشتري مضمونً

يزوُل البيع وهذه تدلُّ :قيل ،عن ملكه إلى المشتري العبد المعلوَل على أن في الخارج  مع العلة
قيب الشّوعلثبوت العتق لذلك العبد فكان المعلوُل للملك هو شرطٌ البيع كما هو علةٌ رط، فإن 

                                                           
 / ب  من "ب ". 143* نهاية ق 

  .62ي، الفوائد البهية، نو. ينظر: اللكهو اإلمام علي بن عبد العزيز المرغيناني -1
  في " أ " المعروف. -2
 .2/112فتاوى قاضي خان، ينظر:   -3
. 11/243من االختيار، وهو طلب خير األمرين إما الفسخ أو اإلمضاء. ينظر: الزبيدي، تاج العروس، الخيار:  -4

 مادة (خير). 
 .102نظر: الجرجاني، التعريفات، صخيار الشرط: هو أن يشترط أحد المتعاقدين الخيار ثالثة أيام أو أقل. ي -5
  /  ب  من " أ ".292نهاية ق  *∗
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قبل وجود  2المشتري ملك دجِا من المشروط الذي هو العتق حيث وأسرع ثبوتً 1ك]وهو المل[
  العتق.
بعده فلم يصادف ه الملك فلم ينزل العتق؛ ألنّ ما قارن اإلعتاق زواُلويمكن أن يقال: بل إنّ     
كما هو رأي  ،قيب العلةالمعلول ع وتقدم مثل هذا للمصنف فتذكره، وهذا على أن ،الملك

هذا  بعتُ إن :ه لو قالبهذا وجه تقييده المسألة بكون البيع بشرط الخيار؛ ألنّ 3المصنف، فعرف
العبد فهو حر ا باتًفباعه بيع4عتقا ال ي.  

ِلَأن  ؛إن اشْتَريته فَهو حر فَاشْتَراه علَى َأنَّه بِالْخيارِ عتَقَ) َأيضا :الْمشْتَرِي[(وكَذَِلك لَو قَاَل 
 ؛وهو الشِّراء والْملْك قَاِئم فيه، وهذَا علَى َأصلهِما ظَاهر، وكَذَا علَى َأصله ،الشَّرطَ قَد تَحقَّقَ

ذَا الْعه ذَا]ِلَأنفَكَذَا ه هلَيابِقًا عس لْكتُ الْمثْبتْقَ يالْع زنَج لَوزِ، ونْجلَّقُ كَالْمعالْمو هيقلتْقَ بِتَع.  
يعني  ه بالخيار)فاشتراه على أنّ إن اشتريته فهو حر :وكذلك إن قال المشتري :(قوله      

 5ا[بأن كان]ا فإن كان في يده مضمونًا باتًفاسد ا إذا اشتراه شراءأم ا)(يعتق أيضللمشتري 
 ا عتق بطريق األولى؛ ألنا باتًصحيح ا ملك نفسه، ولو كان شراءه صار معتقًألنّ ؛غصبه عتق

ا على قول أبي ، وأمعلى قولهما فظاهر 6الك قائم فيه، أمراء والموهو الشّ ،رط قد تحققالشّ
لعبد بسبب تعليق هذا المشتري والمعلق بالشرط كالمنجز العتق الواقع في هذا ا حنيفة فألن

                                                           
 تأتي بعد جملة (أسرع ثبوتًا). في " ب "، و متأخرما بين معكوفين  -1
 ليست في " أ ". -2
  في " أ " وعرف. -3
. لجمهور العلماء 637 -5/636. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 4/259ابن مازه، المحيط،  :ينظر -4

قال: إن بعتُ هذا العبد فهو ل في هذه المسألة: فالمالكية قالوا: إن السيد إذا اقوأالمالكية والشافعية والحنابلة 
إن اشتريته فهو حر، فباعه له عتق على البائع ورد الثمن، وإن باعه بيعا فاسدا عتق  :حر، فقال المشتري

  . 4/326، الشرح الكبير، الدرديرعلى البائع بقيمته ورد الثمن. ينظر: 
فهو حر عتق على البائع، وال يحنث بالبيع الفاسد،  أما الشافعية فقالوا: إنه لو قال البائع: إن بعتُ هذا العبد 

. الشربيني، مغني المحتاج، 11/49. النووي، روضة الطالبين، 10/536، 8/334، البيان، العمرانيينظر، 
6/234 .  

ابن أما الحنابلة فقالوا: إن من حلف ال يبيع فباع بيعا فيه الخيار حنث، وإن باع بيعا فاسدا ال يحنث. ينظر: 
  .11/234قدامة، المغني، 

 ما بين معكوفين ليس في " أ " وفي " أ " ألنه. -5
 في " أ " وأما. -6
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ا ا له شرطًلك سابقًعنده، وهو لو اشتراه بشرط الخيار وأعتقه قبل إسقاط الخيار يعتق وثبت الم
1ا فكذا هذااقتضائي.  

به  على قول أبي حنيفة حيث ال يقع 2كاح الفاسدوأورد طلب الفرق بين هذا البيع وبين النّ     
  .الملك ا منهما ال يفيدكلً ا مع أنا فاسدفتزوج نكاح فعبدي حر إن تزوجتُ :فيما إذا قال ،العتق
 وهو اإليجاب ،على وفق الدليل تام وإن لم يستعقب الملك فهو بيع البيع بأن :وأجيب     

كان على خالف  ه إذا صحكاح فإنّرط، بخالف النّالشّ وجود ه، فكان وجودهفي محلّ والقبوُل
رط إال إذا ه الشّا فال يحكم بأنّفاسد 3إذ الحرية تنفي ورود الملك فكيف إذا كان الملك ،الدليل
صح.  

     ويمكن أن يهذا البيع وإن كان بشرط الخيار للمشتري؛  قال: ال ورود لهذا السؤال فإن
أن ينزل  ه يلزموهو تعليقه السابق عتق من يشتريه؛ فإنّ ،ه يعقب الملك له بسبب خاص فيهفإنّ

في النكاح،  ومثله ال يتصور ،اقتضاء الملك رط ويستلزم سبقَه الشّراء؛ ألنّعند الشّ العتقُ
 7بتقدمه 6*الخيار والحكم 5لو لم يثبت عند زجنْز؛ ألن المجنْكون المعلق كالم 4وأورد منع
قُعلّيلغو، والم ؛إلغاؤه ال يلزم ألن يثبتُ الملك بعد مضي إذ ذاك وال يلغو. فينزُل الخيارِ مدة  

                                                           
. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 4/259. ابن مازه، المحيط، 13/121ينظر: السرخسي، المبسوط،  -1
ن السيد إ :: : فالمالكية قالواقول في هذه المسألةأ. لجمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة 5/636-637

فباعه له عتق على البائع ورد الثمن،  ن اشتريته فهو حرإ :إذا قال أن بعت هذا العبد فهو حر فقال المشتري
  .4/326، الشرح الكبير، الدرديرا عتق على البائع بقيمته ورد الثمن. ينظر: ا فاسدن باعه بيعإو
، البيان، العمرانيلم يعتق. ينظر:  ن اشتريت هذا العبد فهو حرإ :قالن الرجل إذا إأما الشافعية فقالوا:  
8/334.  

عتق من بائعة. ينظر: البهوتي، شرح  ن اشتريت هذا العبد فهو حرإ :ن الرجل إذا قالإأما الحنابلة فقالوا: 
  .2/34منتهى اإلرادات، 

ح، كالنكاح من غير شهود، أو النكاح في النكاح الفاسد: هو النكاح الذي فقد شرطًا من شرائط صحة النكا -2
مهر المثل إذا كان الفسخ بعد الدخول، وال يكون لها شيء  ةالزوجالعدة، ففي هذه الحالة يفسخ النكاح، وتعطى 

     .4/247 . ابن عابدين، حاشية ابن عابدين،3/121ينظر: ابن مازة، المحيط،  .إذا كان الفسخ قبل الدخول
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 في " أ " مع . -4
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في إثباته وجب  حتاطُي ز، والعتقُجنْلما أمكن أن يجري فيه ما يجري في الم :1وأجيب     
إذ ذاك، وإلّ اعتبارها جاز قبَل فسخَأن ي المدة عتق، بخالف ما إذا اشترى أباه بشرط فال ي
باإلعتاق  ه لم يوجد منه تكلم؛ فإنّالملك عند أبي حنيفة لعدمِ عتق إال أن تمضي المدةُال ي[الخيار

عتق على القريب بحكم الملك وال ملك ما يى يسقط خياره، وإنّراء بشرط الخيار حتّبعد الشّ
بالملك ال  3»من ملك ذا رحم «  :ق عتقه في قولهما علّارع إنّ، والش2ّ]للمشتري بالخيار

بالشراء، أمالمعلقُ ا هنا فاإليجاب صار ما عند الشرط وصار قائلًنجزفينفسخُ ا أنت حر الخيار 
  .ضرورةً

   

                                                           
 ليست في " أ ". -1
 ما بين معكوفين ليس في " أ ". -2
، رقم 2/843، كتاب العتق، باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر، ابن ماجة، سنن ابن ماجةينظر:  -3

. قال 1365، 3/646. الترمذي، سنن الترمذي، كتاب األحكام، باب من ملك رحم محرم، 2524الحديث 
  . 1365، رقم الحديث 3/365األلباني، صحيح، في صحيح وضعيف سنن الترمذي، 
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  ]من قَاَل إن لَم َأبِع هذَا الْعبد َأو هذه الَْأمةَ فَامرَأتُه طَاِلقٌ[
َأو دبذَا الْعه َأبِع لَم قَاَل إن نمو)] (َأتُهرطَلُقَتْ ام ربد تَقَ َأوطَاِلقٌ فََأع َأتُهرةَ فَامالَْأم هذ؛ه  ِلَأن

  وهو عدم الْبيعِ ِلفَوات محلِّية الْبيعِ]. ،الشَّرطَ قَد تَحقَّقَ
ا تدبير) ربأو د عتقَفَأ طالقٌ فامرأته األمةَ أو هذه إن لم أبع هذا العبد :قال ومن :(قوله     
بوقوع اليأس عنه بفوات المحلية بالعتق  بيعه قد تحقق) وهو عدم ،رطالشّ ألن ؛(طلقتا مطلقً

فإنها تطلق  ،فمات أو مات العبد 3]2إن :كما لو علق طالقها بعدمه [بلفظ 1والتدبير، فصار
ا في األمة في العبد، أمبل [ ا،لوقوع اليأس، وأورد عليه منع وقوع اليأس في العتق مطلقً

لجواز أن  ؛4]ادبير مطلقًسبى فيملكها هذا الحالف فيعتقها، وفي التّفجاز أن ترتد بعد العتق فتُ
القاضي ببيعِ يقضي 5دبرالم.  
ما  ؛ ألنها تطلقُحيح أنّلهذا االحتمال، والص ال تطلقُ :من المشايخ من قال بأن :وأجيب     

  .7ملك الحلف على بيع هذا الملك ال كلِّ 6الوقوع فال يعتبر، وألن ةرض من األمور الموهومفُ
     اوأجيب أيض: عن الم8دبر بأن بيعه بيع قالنفساخِ ن وال فرق 9فيعتقُ التدبير بالقضاء ،

بين كون العبد ذميا* أو مسلمصحيحِوالتّ المشايخِ اختالفُ 10جري فيها، وي.  
   

                                                           
 ليست في " أ ". -1
  ليست في "ب ". -2
  معكوفين ليس في " أ ".ما بين  -3
 ما بين معكوفين ليس في " ب ". -4
.  4/385. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/152ين الحقائق، ي. الزيلعي، تب4/259ينظر، ابن مازه، المحيط،  -5

. للحنابلة قول في هذه المسألة حيث قالوا: إن من قال: إن لم أبع 5/640ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 
عبدي فامرأتي طالق وكاتب العبد ال تطلق، وإن قيده باليوم  ودبره وكاتبه ال تطلق أيضا. ينظر: ابن قدامة، 

  . 5/430. الرحيباني، مطالب أولي النهى، 8/348 المغني،
 في " أ " ألن. -6
  .5/640ينظر: ابن عابدين، حاشية ابن عابدين،  -7
  في " أ " فإن. -8
  في " أ " فتطلق. -9

 /  ب  من " أ ".144* نهاية ق 
 . )المشايخكلمة (متأخرة في " أ " تأتي بعد  -10
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  ].فَقَاَل كُلُّ امرَأة ِلي طَاِلقٌ ثَلَاثًا ؟تَزوجت علَي :الْمرَأةُ ِلزوجِهاِإذَا قَالَتْ [
طَلُقَتْ هذه الَّتي  ،كُلُّ امرَأة ِلي طَاِلقٌ ثَلَاثًا :فَقَاَل ؟تَزوجت علَي :[(وِإذَا قَالَتْ الْمرَأةُ ِلزوجِها

(اءي الْقَضف لَّفَتْهح، ا لَا تَطْلُقُوفَ َأنَّهوسَأبِي ي ن؛ع  ِلَأنو ،هلَينْطَبِقُ عا فَيابوج هجَأخْر ِلَأنَّه
وهو بِطَلَاق غَيرِها فَيتَقَيد بِه. وجه الظَّاهرِ عموم الْكَلَامِ وقَد زاد علَى  ،غَرضه إرضاُؤها

 لَّها َأحيمف هلَيتْ عضتَراع ينا حاشُهإيح هضغَر كُوني قَدًئا، وتَدبُل معجابِ فَيوالْج فرح
ِلَأنَّه تَخْصيص  ؛ا يصلُح مقَيدا، وِإن نَوى غَيرها يصدقُ ديانَةً لَا قَضاءالشَّرع ومع التَّردد لَ

[.امالْع  
ا طلقت ثالثً طالقٌ 3كل امرأة لي :فقال ؟يلَع 2تجوزتَ: 1وإذا قالت المرأة لزوجها :(قوله     

فيما بينه وبين اهللا تعالى وتطلق في  صدقَ نويتُ غيرها :وإن قالفته في القضاء) هذه التي حلّ
  ا.ولم يحك خالفً 6]5، وهذه مسألة الجامع الصغير4القضاء[

طلق، واختاره شمس األئمة ها ال تُوذكروا [عن أبي يوسف في شروح الجامع الصغير أنّ     
7من المشايخ وكثير؛ ألن الكالم خرج كل امرأة لي  :ه قالا فينطبق على السؤال، فكأنّجواب

 اللفظ عام الرواية أن ظاهرِ ، وجه9هاال إيحاشُ غرضه إرضاؤها) (وألن ،داللة 8غيرك طالقٌ
ها غرضه إيحاشُ إرضائها، وجاز كون ه إن كان فهو غرضوال مخصص متيقن؛ ألنّ

، تحكم بمعينٍ ا لكل من األمرين، فالحكممحتملً 10العتراضها عليه فيما أحل اهللا له فكان*]
                                                           

 ليست في "ب ". -1
  قي " أ " زوجت. -2
 ليست في " أ ". -3
. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 4/385. ابن نجيم، البحر الرائق، 4/258ينظر: ابن مازه، المحيط،  -4
5/640.  
 .275ينظر: الشيباني، ص -5
 ساقط من " أ ".ما بين معكوفين  -6
ن الحقائق، . الزيلعي، تبيي6/228لم أقف على قول السرخسي في المبسوط، ينظر: العيني، البناية،  -7
3/152.  
  ليست في " ب ". -8
ينظر:  انْحاشَ عنه، أي نَفَر، وما ينحاش فالن من شئ، إذا لم يكترِثْ له، وتَحوشَ القوم عنِّي: أي تَنَحوا. - 9

  . مادة( حوش).3/1003الجوهري، الصحاح، 
 /  ب  من " أ ". 293* نهاية ق 

 ساقط من " أ ".ما بين معكوفين  -10
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فلما لم يقتصر  ذلك فهي طالقٌ فعلت إن كنت :إذ يكفيه أن يقول ؛ه زاد على قدر الجوابوألنّ
  .2، [واهللا أعلم]1ا عن اإللغاءا تحرزجعل مبتدًئ

  [فروع]
الق والعتاق، فقال: نعم، وحلف على ذلك بالطّ :؟ فقال3أتقضيها لي قال: لي إليك حاجةٌ     

4ه متهما، له أن ال يصدقه؛ ألنّزوجتك ثالثً قَطلّتُ حاجتي أن.  
امرأته فجامعها  نهاه عن جماعِ ما يأمره به وينهاه عنه، ثم ه في كلِّولو حلف ليطيعنّ     

الناس  اعة؛ ألنعلى قصده إلى ذلك عند تحليفه على الطّ ؛ إال إذا كان ما يدلُّالحالف ال يحنثُ
  .6ربهي عن األكل والشّالنّ 5 يريدون بهكما ال ،ال يريدون به النهي عن جماع المرأة عادةً

بمضي  عليها طالقٌ ى لو وقعإليه يحنث به، حتّ ضافُي طالق ه فكلُّامرأتَ حلف ال يطلقُ      
مدة اإليالء إليه فال يحنثُ ضافُيحنث ال بما ال ي وال بإجازة  7القاضي للعنة واللعان بتفريق

  .8بالقول لع الفضولي بالفعل، ويحنث لو أجازهخُ
 ه دخلها اليوم فقال: عبدهشاهدان أنّ ار اليوم، فشهدا إن دخلت الدثالثً طالقٌ امرأته :قال     

لم يعتق عبده بقولهما رأيناه دخل حتّ ،إن كانا رأياني دخلتْ حرى يشهد هما أن آخران غير
  .األولين رأياه دخل

ها امرأته، أنّ ةًه فأقامت بينّخرى له ما هي امرأتُُأ بطالق زوجة فحلفَ ها امرأتهأنّ ادعتْ      
  .9ال يحنث :فقال: كانت امرأتي فطلقتها قال

                                                           
 .3/152. الشلبي، حاشية الشلبي، 4/385ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق،  -1
  ليس في " أ ".ما بين معكوفين  -2
 ليست في " أ ". -3
  .3/152ينظر: الشلبي، حاشية الشلبي،  -4
 ليست في " أ " و" ب ". -5
  ينظر: المرجع السابق. -6
أيمانٍ على صدقه في قذف زوجته بالزنا، والخامسة أن عليه لعنة اهللا إن  ةاللعان: هو أن يقسم الزوج أربع -7

أيمانٍ على كذب زوجها، والخامسة أن  ةكان كاذبا، وبهذه األيمان يبرأ من حد القذف، ثم تُقسم الزوجةُ أربع
تعريفات، عليها غضب اهللا إن كان صادقاً، وبهذه األيمان تدفع عن نفسها حد الزنا. ينظر: الجرجاني، ال

 . مادة (العن).2/829. المعجم الوسيط، 1/192
 .3/152ينظر: الشلبي، حاشية الشلبي،  -8
  ينظر: المرجع نفسه. -9
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حلف ما له عليه شيء، فشهدا أن له عليه ألفاً، وقضى بها القاضي يحنث في قول أبي      
يوسف خالفاً لمحمد، حتى لو كان الحلف بطالق فرق بينهما عند أبي يوسف خالفاً له، بخالف 

  .1ما لو شهد أنه أقرضه ألفاً، والمسألة بحالها ال يحنث [في قولهما
حري، بما يقع عليه للتّ ى ويعمُلأو أكثر، يتحر وال يدري حلف بواحدة بطالق 2حلف]     
3ا]باألكثر احتياطً ه يأخذُاستوى ظنُّ [فإن  
      قال: عالساعةَ طالقٌ رةُم أو زينب] الطالق على إحداهما حتى ار لم يقع إن دخلت الد

رقة بالس ولو اتهمت امرأةّ. في إيقاعه على أيهما شاء ريتدخل الدار، فإذا دخلت إحداهما خُ
ال  أن وجِفللز سرقتُ ، فقالت: قد كنتُلفَحها لم تسرق فَبطالقها أنّ فأمرت زوجها أن يحلفَ

  .4ها صارت متناقضةًيصدقها؛ ألنّ
وال* تقدير فيه  ،5هذا على المبالغة] :، قالوافهي طالقٌ مرة امرأته ألفَحلف إن لم يجامع      
والس6بعون كثير.  
     حلف ال يلفالنٍ 7ابن فالن وليس كلم ابنفكلمه يحنث في قول أبي حنيفة  ، فولد له ابن

د، واألصل أنّوأبي يوسف، وال يحنث في قول محمه يعتبر وجود وهما  ،اليمين وقتَ الولد
  ، واهللا أعلم.9كلمالتّ وقتُ 8ه]نّأ [يعتبر

  
***  

  
  

                                                           
 ينظر: المرجع نفسه. -1
 مطموس في " أ ".ما بين معكوفين  -2
 .3/152: الشلبي، حاشية الشلبي، المسألة ساقط من " أ ". ينظرما بين معكوفين  -3
 المرجع نفسه.ينظر:  -4
  ساقطة من " أ ". -5

 /  أ  من " أ ".294* نهاية ق 
  .3/152ينظر: الشلبي، حاشية الشلبي،  -6
  ليس.ففي " أ "  -7
  ما بين معكوفين ليس في " أ ". -8
  .3/152ينظر: الشلبي، حاشية الشلبي،  -9
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باب] اليمين في الحج والصالة ومِوالص[  
     باب اليمين في الحج) والصالة قدمها بعد ما تقدم، ألنها عبادات فتترجح في  )1ومِوالص

الوقوع المقتضية ن تقدم، إال أن يعرض ما يوجب تقديم غيرها من كثرة أنفسها، فيقتضي ذلك 
  ألهمية التقديم.

يه حجةٌ [(ومن قَاَل في الْكَعبة َأو في غَيرِها علَي الْمشْي إلَى بيت اللَّه تَعالَى َأو إلَى الْكَعبة فَعلَ
ِلَأنَّه الْتَزم ما  ؛لْزمه شَيءوفي الْقياسِ لَا ي ،وِإن شَاء ركب وَأهراقَ دما) ،َأو عمرةٌ ماشيا

يلع نع ْأثُورِل، مي الَْأصف ةودقْصلَا مو ةاجِبو ةببِقُر سلَي- نْهع اللَّه يضر- النَّاس ِلَأنو .
علَي زِيارةُ الْبيت ماشيا فَيلْزمه  :تَعارفُوا إيجاب الْحج والْعمرة بِهذَا اللَّفْظ فَصار كَما إذَا قَاَل

كنَاسي الْمف نَاهذَكَر قَدا، وماقَ دَأرو بكر شَاء ِإنا، وياشم ، َأو وجالْخُر لَيقَاَل ع لَوو)
لْحج َأو الْعمرة بِهذَا اللَّفْظ غَير الذَّهاب إلَى بيت اللَّه تَعالَى فَلَا شَيء علَيه) ِلَأن الْتزام ا

ذَا عهو (هلَيع ءفَلَا شَي ةورالْمفَا وإلَى الص مِ َأورإلَى الْح شْيالْم لَيقَاَل: ع لَوو)فارتَعم نْد
الْم لَيع ِلهي قَوف دمحمفَ ووسو يقَاَل َأبيفَةَ (ونقَاَل َأبِي ح لَوةٌ) ورمع ةٌ َأوجمِ حرإلَى الْح شْي

سكَذَا الْمو ،تيلَى الْبٌل عشَام مرالْح ا َأنملَه .لَافذَا اِلاخْتلَى هع وامِ فَهرالْح جِدسإلَى الْم جِد
رالْمفَا والص لَافبِخ ،كْرِهكَذ هكْرذ ارفَص امرالْح امزالْت َأن لَهو .نْهلَانِ عنْفَصا ممِلَأنَّه ةو

  صلًا].الِْإحرامِ بِهذه الْعبارة غَير متَعارف ولَا يمكن إيجابه بِاعتبارِ حقيقَة اللَّفْظ فَامتَنَع َأ

إلى بيت اهللا أو إلى  المشي علي :وهو في الكعبة أو في غيرها :ومن قال :(قوله     
وإن شاء ركب  ،ا(فعليه حجة أو عمرة ماشيبالباء  بكهإلى مكة أو  المشي وكذا علي ،الكعبة)
 أحد وجوب أن 5، ليفيد4في الجامع الصغير والتقييد بكونه في الكعبة مذكور 3ا)دم 2وأهراق

                                                           
  في " أ " مقدمة كلمة (الصوم) على (الصالة). -1
  أهرق.ففي " أ "  -2
. ابن عابدين، حاشية ابن 4/386. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/152الحقائق،  تبيينينظر: الزيلعي،  -3

. للعلماء المالكية والشافعية والحنابلة نفس القول في هذه المسألة. ينظر: مالك المدونة، 5/645عابدين، 
. الشيرازي، المهذب، 15/463، الحاوي الكبير. الماوردي، 458-1/457، الكافي، ابن عبد البر .556ص
ابن قدامة الشرح الكبير،  .11/373. ابن قدامة، المغني، 6/255. الشربيني، مغني المحتاج، 1/447

11/359.  
 .270ينظر: الشيباني، ص -4
  قي " أ " فيقيد. -5
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ا ليصل إليه، المشي إلّ ه ال يلتزملغا؛ ألنّ االلفظ وإلّ ه مدلوُلسكين بهذه العبارة ليس باعتبار أنّالنّ
 اللفظ؛ ألن ه مدلوُلأن يقال ليس باعتبار أنّ لحصوله، والحقُّ 1سببالتّ فإذا كان فيه استحاُل

مدلوَل الواقع أن المشي يمشي إلى البيت  أو العمرة، بل وال يستلزمه لجواز أن ليس هو الحج
ليس غير،  3داخل المواقيت ا في الحّلمكانً ا بأن يقصدوإم معصية 2ا ابتداءا، إموال يفعل نسكً

فإذا وصل إليه صار حكمه حكم أهله، وله بعد ذلك أن يدخل مكة والبيت بال إحرام، وهذا ألن 
من الجائز أن يكون في البيت ويخرى، فيلزمه إذا خرج أن يعود، كما ُأ المشي إليه مرةً وجب

، وال ثانيةً فإن عليه أن يخرج ثم يدخل مرةً ،هذا البيت هللا ألدخلنوا :لو كان في بيت فقال
ا* باعتبار أنّباعتبار الحكم بذلك مجازا له عن اللغو؛ ألنّاإلحرام صونً ه سبب4ا لهه ليس الزم 

 ،ا داخل المواقيت ليس غير كما ذكرنا، وال بالنظر إلى الغالبلجواز أن يقصد بسيره مكانً
لما عرف من إلغاء األلفاظ، وهي ما إذا نذر  ،وهو أن الذهاب إلى هناك يكون لقصد اإلحرام

إليها، أو  فرإلى مكة، أو الس الذهاب هللا علي 5الذهاب، أو هاب إلى مكة كأن قال: عليالذّ
الركوب إليها، أو المسيرأنّ ، أو المضيه ال يلزمه ا ا صونًمع إمكان أن يحكم بذلك فيه شيء

، مثل رفيةًع ا وحقيقةًا لغويالنسكين به فصار فيه مجاز أحد إيجاب ه تعورفَعن اللغو، بل ألنّ
وإلّأو عمرةٌ حجةٌ ما لو قال: علي ،ه ألنّ(؛ ا فالقياس كما ذكره المصنف أن ال يجب بهذا شيء

التزم ما ليس بقربة واجبة*(* وهو المشي، )مقصودة في األصل وال(.  
 بأن :ا، أجيبماشي الحجّ على المشي يلزمه ردإذا قَ المكي فإن ولو قيل بل هي واجبةٌ     

ا لنفسه ال أن يكون مقصود ر على ما قدمناه بعد كونه من جنسه واجبذرط للزوم النّالشّ
إلى الجمعة  عيالمذكور، وكذا الس والمشي صالة لكلِّ بالوضوء ذرلغيره، حتى ال يلزمه النّ

                                                           
  في " أ " النسب. -1
  في " أ " بإبداء. -2
جمع ميقات. ينظر: ، واليت الحج لإلحرامالمواقوهو الوقت المضروب للفعل والموضع، ومنه  :يتمواقال -3

  .3/385عبد المنعم، معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية، 
  / ب  من " ب ". 144* نهاية ق 

 ليست في " أ ". -4
  في " أ " و. -5
  /  ب  من " أ ". 294نهاية ق  **
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كذلك لمن ال يملك مركبا أنّعلى المشي إلّ ا ويقدره قد يكِّععليه الطواف، فإنّ ره واجب مقصود 
  .راد من جنس المشي إلى مكةا أن يلنفسه ال شرط لغيره، إلّ

      وأورد االعتكافَ أن بالنّ يلزمُأ، ذر وليس من جنسه واجبجيب: بأن وم من شرطه الص
ومن جنسه واجبوتوجيهه ، أن إيجاب الشّ المشروط إيجابرط، وال خفاء في بعده فإن 

وجوب الصفكيف  المتبوعِ ر، والكالم اآلن في صحة وجوبِذاالعتكاف بالنّ وجوبِ وم فرع
على لزومه بلزومه ستدُلي، ولزوم الشرط ص المشروط، وإن استدل باإلجماع أو النّ لزومِ فرع
فهم ال يقولون بهذا  1»االعتكاف في الجاهلية« -رضي اهللا عنه -عمر في حديث نذر متقدمِال

 تحققُ قاُلقد ي ، ثم2الكافر ال يصححون نذر افعيهم والشّالحديث بل يصرفونه عن ظاهره؛ ألنّ
اإلجماع على لزوم االعتكاف بالنذر يوجب إهدار اشتراط من جنسه، وإذا  واجبٍ وجود

زيارةُ تعارفوه لإليجاب صار كقوله: علي ا فإنّالبيت ماشيلذلك ه موجب.   
إلى  المشي ، وكذا ال يلزمه بقوله: عليشيء اهللا بعض المساجد لم يلزمه أراد ببيت 3ولو     

  .شيء -مى اهللا عليه وسلّصلّ -بيت المقدس أو مدينة الرسول
ه لو قال: ؛ ألنّينبغي أن ال يلزمه المشي أو عمرةٌ حجةٌ كقوله: علي ه إذا كانوأورد أنّ     

ال يلزمه علي الحج.  
     والجواب أن ّالحق أن التقدير 4حجة أو على اعمرة ماشي، ألن لم يهدر اعتباره  5المشي
رضي اهللا عنهما -عن ابن عباس«ه روي ا، فإنّشرع- نذرت أن  6أخت عقبة بن عامرٍ أن

                                                           
 .94 صسبق تخريجه،  - 1
 .93 المسألة، صسبق البحث في هذه  -2
 في " أ " وإذا. -3
 في " أ " و. -4
 في " أ " المشي إلى البيت. -5
هو الصحابي الجليل عقبة بن عامر بن عبس الجهني، كنيته أبو أسد، ويقال: أبو عمرو،  كان رديف  -6

في الوضوء، روى  -رضي اهللا عنه -وشهد صفين مع معاوية، روى عن عمر -صلّى اهللا عليه وسلّم -النبي
ل صحيح مسلم، رجا، ههـ. ينظر: ابن منجوي58سنة  توفيعنه: أبو إدريس الخوالني، وعلي بن رباح، 

أخت و. 4/240. الزركلي، األعالم، 3/1073، االستيعاب في معرفة األصحاب، ابن عبد البر. 2/107
أم حبان بنت عامر بن نابي بن زيد بن حرام بن كعب بن سلمة األنصارية، أسلمت هي:  بن عامر عقبة

. ابن األثير، أسد الغابة، 8/394، يرالتاريخ الكب. ينظر: البخاري، -صلّى اهللا عليه وسلّم -وبايعت النبي
7/301.  
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رواه أبو » اأن تركب وتهدي هدي -مى اهللا عليه وسلّصلّ -تمشي إلى البيت، فأمرها النبي
  .وغيره وسنده حجة 1داود
على ذكر بعض المروي،  3اإم فمحموٌل 2»ولتركب لتمشِ« :وما في صحيح مسلم أنه قال     

محل اإلشكال جواز ركوبها ولو أهدت؛ كما لو  وعلى هذا اقتصرنا في كتاب الحج: يعني أن
قَنذر الصوم بصفة التتابع ليس له أن يفر قَويتصدبل لو فر ،استئنافه ق لزم، اوي فاقتصر الر

أو محمول على حالة  ،على ذلك ليفيد دفع ذلك، وعرف لزوم الفدية من* الحديث اآلخر
4»كذل ها ال تطيقُوإنّ« ،في بعض طرقه الجهد، فإن ثم يعرف لزوم من الحديث اآلخر،  الفدية

ال من  من بيته المشي ه يلزمهالراجح أنّ ة، وأنا جما وفروعطويلً اوقد ذكرنا بقيته هناك ذيلً
أو  ؟وهل يلزمه المشي منه ،فيما إذا لم يحرم منه حيث يحرم فيه من الميقات: يعني فالخالفُ

  .منه باالتفاق لو أحرم من بيته لزمه المشي اأم ؟من حيث يحرم فيه من الميقات

لكنهم عملوا بإطالق  ،5»بدنهولتهد « :عقبة قال ختُواعلم أن في بعض طرق حديث ُأ     
وأخرج الحاكم في المستدرك من حديث 6حيحينالهدي في الحديث اآلخر الثابت في الص ،

                                                           
ينظر: أبو داود، سنن أبي داود، كتاب األيمان والنذور، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في  -1

. قال األلباني، 4/327. ابن حجر، التلخيص الحبير، كتاب النذور، 3296، رقم الحديث 3/234معصية،
  . 3296، رقم الحديث 3صداود،  حديث صحيح، في كتاب صحيح وضعيف سنن أبي

، رقم الحديث 3/1264مشي إلى الكعبة، أن ي، باب من نذر النذر، كتاب مسلم، صحيح مسلمينظر:  -2
1644.  

 ليست في " أ ". -3
 أ  من " أ ". / 295* نهاية ق 

ينظر: أبو داود، سنن أبي داود، كتاب األيمان والنذور، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية،  -4
، رقم 10/136. البيهقي، السنن الكبرى، كتاب النذور، باب الهدي فيما ركب، 3303، رقم الحديث 2/235

ين، شرح السنن، . محي الد2042، رقم الحديث 4/327. ابن حجر، التلخيص الحبير، 20114الحديث 
 .3303، رقم الحديث 2أبي داود، ص .. قال األلباني: حديث صحيح، في كتاب صحيح وضعيف10/27

ينظر: أبو داود، سنن أبي داود، كتاب األيمان والنذور، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية،  -5
، رقم 10/136الهدي فيما ركب،  . البيهقي، السنن الكبرى، كتاب النذور، باب3303، رقم الحديث 2/235

. قال األلباني: حديث صحيح، 11828، رقم الحديث 4/308. الطبراني، المعجم الكبير، 20114الحديث 
  .3303، رقم الحديث 2في كتاب صحيح وضعيف أبي داود، ص

من البخاري  ي سبق تخريجه من مسلم، أما تخريجهالحديث الذي في الصحيحين هو " لتمش ولتركب" الذ - 6
  .1767الحديث، رقم 2/600ذر المشي إلى الكعبة، فينظر: البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحج، باب من ن
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ا أمرنا إلّ خطبةً -موسلّى اهللا عليه صلّ -عمران بن الحصين قال ما خطبنا رسول اهللا«
بالصثُدقة ونهانا عن الم1لة2من ، وقال: إن المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيأن  ا، فمن نذر
يحج ماشيا فليهد وقال ،3»ا وليركبهدي: صحيح اإلسناد ولم يخرجاه، لكن طلق على حمل الم

المقيد إذا كانا في حادثة واحدة المصنف ذكر هذا المذهب عن علي واجب فتجب البدنة، ثم- 
عن سعيد بن أبي  4عن علي من طريق الشافعي عن ابن علية ، والمروي-رضي اهللا عنه

رضي اهللا عنه -عن الحسن عن علي 6تادةعن قَ 5روبةع- على المشي قال:  حلفُفي الرجل ي
»يمشي، فإن عجز ركرضي اهللا عنه -عبد الرزاق عن علي، ورواه 8»بدنةً 7وأهدى ب- 

                                                           
 .5/1816. ينظر: الجوهري، الصحاح،بالضمواالسم المثْلَةُ  ،أي نَكََّل به :مثََل به - 1
 ليست في " أ ". -2
من المثلة أن يخرم الرجل أنفه ، وإن من ذور، باب ينظر: الحاكم، المستدرك على الصحيحين، كتاب الن -3

 .7924، رقم الحديث 4/446المثلة أن ينذر أن يحج ماشيا فمن نذر أن يحج ماشيا فليهد هديا وليركب، 
حديث  :. قال األلباني3/305الزيلعي، نصب الراية، كتاب األيمان، باب اليمين في الصالة والصوم والحج، 

  .484، رقم الحديث 1/696ضعيف، في كتاب سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها، 
إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم األسدي، المشهور: بابن علية؛ وهي أمه، ولد سنة هو اإلمام الحافظ  -4

بن زيد، وغيرهم، ا، روى عنه: ابن جريج، وحماد ا كثيرهـ، سمع: يونس بن عبيد، وخالد الحذاء، وخلق110ً
  1/307. الزركلي، األعالم، 108 -9/107هـ. ينظر: الذهبي، سير أعالم النبالء، 193سنة  توفي

حافظ للحديث، ، هو سعيد بن أبي عروبة، واسمه مهران أبو النضر العدوي بالوالء، البصري، أبو النضر -5
، روى عنه: ابن المبارك، ويحيى القطان، لم يكن في زمانه أحفظ منه، سمع: النضر بن أنس بن مالك، وقتادة

. الذهبي، سير أعالم النبالء، 1/245، رجال مسلم، ههـ. ينظر: ابن منجوي 156سنة  توفيوغيرهم، 
  .3/98. الزركلي، األعالم، 6/416
هـ، هو مفسر حافظ 61هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز، أبو الخطاب السدوسي البصري، ولد سنة  -6

كمه، سمع: أنس بن مالك، وسعيد بن المسيب، وعكرمة، روى عنه: شعبة، وابن أبي عروبة، مات ضرير أ
 -5/269. الذهبي، سير أعالم النبالء، 4/68هـ. ينظر: ابن خلكان، وفيات األعيان، 118بالطاعون سنة 

  .5/189. الزركلي، األعالم، 270
 مطموسة في " أ ". -7
، 10/139كتاب النذور، باب الهدي فيما ركب واختالف الروايات فيه،  ينظر: البيهقي، السنن الكبرى، -8

. ابن 3/305. الزيلعي، نصب الراية، كتاب األيمان، باب اليمين في الصالة والحج، 20127رقم الحديث، 
 .636، رقم الحديث 2/93حجر، الدراية، كتاب األيمان والنذور، باب ما يكون يمينًا، 
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قال:  ،فيمن نذر أن يمشي إلى البيت صحيحٍ بسند »يمشي، فإذا أعيا ركب وأهدى ج1»ازور ،
  .5والحسن 4وقتادة 3وابن عباس 2وأخرج نحوه عن ابن عمر

     وأما* ورود في خصوصِ البدنة حديث في  6فأسند أبو يعلى، عقبة بن عامر أخت
عن  9، حدثنا قتادة عن عكرمة8امحدثنا زهير، حدثنا أحمد بن عبد الوارث، حدثنا هم: 7مسنده

 -مى اهللا عليه وسلّصلّ -أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية، فسأل النبي«ابن عباس 

                                                           
، رقم الحديث 8/450عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، كتاب األيمان والنذور، باب من نذر مشيا ثم عجز، ينظر:  -1

، رقم 3/164ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج، باب في الرجل يواقع أهله وهو محرم، . 15869
. نص 9788، رقم الحديث 5/275 . البيهقي، السنن الكبرى، كتاب الحج، باب ما يفسد الصوم،13084الحديث 

  الحديث " وإن كان ذا ميسرة أهدى جزوراً".
  /  أ  من " ب ".145* نهاية ق 

، رقم 8/448عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، كتاب األيمان والنذور، باب من نذر مشيا ثم عجز،  ينظر:  -  2
ابن جريجٍ، َأن رجلًا جاء ابن عمر فَقَاَل: نَذَرتُ لََأمشين ِإلَى مكَّةَ  . نص األثر: قَاَل عبد الرزاق: َأخْبرنَا15863الحديث 

 ».فَامشِ ما استَطَعتَ واركَب حتَّى ِإذَا دخَلْتَ الْحرم فَامشِ حتَّى تَدخَُل واذْبح َأو تَصدقْ«فَلَم َأستَطع قَاَل: 
. نص األثر: عنِ ابنِ عباسٍ، َأن رجلًا نَذَر َأن يمشي ِإلَى مكَّةَ 15865، رقم الحديث 8/449ينظر: المرجع نفسه،  - 3

  ».يمشي فَِإذَا َأعيى ركب، فَِإن كَان عاما قَابِلًا مشَى ما ركب وركب ما مشَى وينْحر بدنَةً«قَاَل: 
يمشي، فَِإذَا انْقَطَع مشْيه «. نص األثر: عنِ الْحسنِ قَاَل: 15878، رقم الحديث 8/452ينظر: المرجع نفسه،  -  4

  ».ركب وَأهدى بدنَةً، وِإن جعَل علَيه َأن يمشي حافيا، انْتَعَل َأو تَخَفَّفَ، ويهرِيقُ دما
. نص األثر: عن قَتَادةَ، فيمن نَذَر َأن يمشي ِإلَى مكَّةَ ثُم عجز 15870، رقم الحديث 8/450ينظر: المرجع نفسه،  - 5

 ».يركَب ويهدي بدنَةَ«قَاَل: 
هو أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي، أبو يعلى: حافظ، من علماء الحديث، محدث الموصل، ثقة مشهور،  -6

حداثته إلى األمصار باعتناء أبيه وخاله محمد بن أحمد بن أبي المثنى، ثم بهمته العالية، سمع من: أحمد بن ارتحل في 
 307حاتم الطويل، وأحمد بن جميل، له كتب منها: المعجم في الحديث، و مسندان كبير وصغير، توفي بالموصل سنة 

 .1/171ألعالم، . الزركلي، ا14/174الذهبي، سير أعالم النبالء، ينظر: هـ. 
المسند الكبير، َألبي يعلى الموصلي، أحمد بن علي بن هالل التميمي. الْموصلي. ينظر: البغدادي، هدية هو كتاب  -7

  .1/57العارفين، 
همام بن الحارث النخعي الكوفي، حدث عن: عمر، وعائشة، والمقداد بن األسود، وجماعة، وحدث عنه: هو  - 8

مان بن يسار، توفي في والية الحجاج. ينظر: ابن منْجويه، أحمد بن علي  بن إبراهيم، رجال إبراهيم النخعي، وسلي
. م1986 -هـ1407لبنان، الطبعة األولى،  - ، المحقق، عبد اهللا الليثي، دار المعرفة، بيروت2/320صحيح مسلم، 

  .284-4/283الذهبي، سير أعالم النبالء، 

هـ، كان من 25البربري المدني، أبو عبد اهللا، مولى عبد اهللا بن عباس: ولد سنة  هو التابعي عكرمة بن عبد اهللا -9
أعلم الناس بالتفسير والمغازي، وروى عنه زهاء ثالثمائة رجل، منهم إبراهيم النخعي، والشعبي، حدث عن: ابن عباس، 

. الزركلي، األعالم، 13-5/12هـ. ينظر: الذهبي،سير أعالم النبالء، 105سنة  توفيوعائشة، وأبي هريرة، 
4/244.  
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عنها فقال: إن 1»عن نذر أختك، لتركب ولتهد بدنة اهللا عز وجل غني ا إذا كان الناذر وأم
ا ماشي 2إلى عرفات من الحرم ويخرج حرمه يا؛ فإنّالذي لزمه حج د أن يجعل األحدوأرا ،بمكة

فيحرم  إلى أن يطوف طواف الزيارة كغيره، وإن أراد إسقاطه بعمرة فعليه أن يخرج إلى الحّل
  .منه
 3في ذهابه إلى الحل، أو ال يلزمه إال بعد رجوعه منه المشي ه يلزمما اختلفوا في أنّوإنّ

من بلدته  ه يلزمه* المشيلما قدمناه في الحج من أنّ ؛ه يلزمه المشيمحرماً، والوجه يقتضي أنّ
اإلحرام ليحرم منه: أعني المواقيت في  إلى محّل بل هو ذاهب ،ا منهاحرمه ليس ممع أنّ

ا، فلقيه شيما ا فعلي أن أحجإن كلمت فالنً :ا قالبغدادي لما قدمنا عن أبي حنيفة: لو أن ،األصح
بالكوفة فكلمه فعليه أن يمشي من بغداد، ولو قال: علي السه ال إلى بيت اهللا فقد علمت أنّ فر

يلزمه الشّ 4مع إخوانه، ومثله شيءوالهرولةُ د والسعي إلى مكة، وكذا علي إلى أستار  المشي
 6ومزدلفة إلى عرفات 5الكعبة أو باب الكعبة أو ميزابها أو أسطوانة البيت أو الصفا أو المروة

  .7ال يلزمه شيء
                                                           

أما تخريجة من  . 308 ، ص5 رقمفي الحاشية،  اخت عقبة " ولتهد بدنه" هذا الحديث هو نفس تخريج حديث -  1
، قال حسين سليم في الحكم عليه: 2737، رقم الحديث، 5/122يعلى، ينظر:أبو يعلى، مسند أبي يعلى،  مسند أبي

  اسناده صحيح.
عند أكثر أهل العلم، وعرفة: حدها من الجبل المشرف على بطن عرنة إلى جبال عرفة، وقيل  عرفة وعرفات واحد - 2

المناسك، فلما وقفه بعرفة قال له:  -عليه السالم -عرفَ إبراهيم -عليه السالم - في سبب تسميتها بعرفة إن جبرائيل
عارفا بها بعد نزولهما من الجنة، ويقال: إن عرفت؟ قال: نعم، فسميت عرفة، ويقال: بل سميت بذلك؛ ألن آدم وحواء ت

  .4/401الناس يعترفون بذنوبهم في ذلك الموقف. ينظر: الحموي، معجم البلدان، 
  في " أ " عنه. -3

  / ب  من " أ ". 295* نهاية ق 
 في " أ " منه. -4
  3/411البلدان، الصفا والمروة: وهما جبالن بين بطحاء مكّة والمسجد. ينظر: الحموي، معجم  -5
المزدِلفَةُ: سميت بذلك قيل: مزدلفة منقولة من االزدالف وهو االجتماع، االزدالف االقتراب؛ ألنّها مقربة من اهللا،  -6

وقيل: الزدالف الناس في منى بعد اإلفاضة، وقيل: الجتماع الناس بها، وقيل: الزدالف آدم وحواء بها أي: 
تٌ للحاج، ومجمع الصالة إذا صدروا من عرفات، وهو مكان بين بطن محسر الجتماعهما، و مزدلفة هي: مبي

  .121 -5/120والمأزمين. ينظر: الحموي، معجم البلدان، 
. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 4/386. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/152ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق،  -  7
. القرطبي، الكافي، 556. للعلماء المالكية والشافعية نفس القول في هذه المسألة. ينظر: مالك، المدونة، ص 5/645
. الشربيني، مغني المحتاج، 1/447، المهذب، . الشيرازي15/463الكبير، الحاوي . الماوردي، 458 -1/457
.  أما الحنابلة فقالوا: إن من نذر أن يمشي إلى الحرم، أو بقعه منه كالصفا والمروة فيلزمه ذلك، أما إذا نذر 6/255

. ابن قدامة، 11/373يت اإلحرام فال يلزمه ذلك. ينظر: ابن قدامة، المغني، المواقالمشي إلى غير الحرم كعرفه و
  .11/359شرح الكبير، ال
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)ال  :قال أبو حنيفة ،المشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام [واختلفوا فيما إذا قال: هللا علي
ه حمل على أنّفي ذلك أن ي ، والوجه)، وقال صاحباه: يلزمه أحد النسكين1يلزمه شيء]

فقاال به كما تعورف بالمشي إلى الكعبة ويرتفع  ،سك بهماالنّ تعورف بعد أبي حنيفة إيجاب
الحرم والمسجد الحرام يشتمل على  وهو أن ،الخالف، وإال فالوجه الذي ذكر لهما متضائٌل

المشتمِل الكعبة فذكر ذكر ح بقولهللمشمول وهو الكعبة، ولو صر: 2][هللا علي إلى  المشي
إيجاب اللفظ لتعارف عينه فيه، وليس عين المشي إلى  الكعبة لزمه، فكذا ذكر المشتمل؛ ألن

  .3وهو وجه أبي حنيفة ،الحرم عينه
]امالْع جَأح لَم إن ري حدبقَاَل ع نم.[  

 ،امالْع جَأح لَم إن ري حدبقَاَل ع نمتُ[(وججقَاَل: حو،  امى الْعحض انِ َأنَّهدشَاه شَهِدو
ِلَأن هذه  ؛بِالْكُوفَة لَم يعتَقْ عبده) ، وهذَا عنْد َأبِي حنيفَةَ وَأبِي يوسفَ، وقَاَل محمد: يعتَقُ

ومن ضرورته انْتفَاء الْحج فَيتَحقَّقُ الشَّرطُ.  شَهادةٌ قَامتْ علَى َأمرٍ معلُومٍ وهو التَّضحيةُ،
ةيحاتُ التَّضلَا إثْب جالْح ا نَفْينْهم ودقْصالْم لَى النَّفْيِ ِلَأنتْ عا قَاما َأنَّهملَه؛و  طَاِلبلَا م ِلَأنَّه

حي لَم وا َأنَّها إذَا شَهِدكَم ارا فَصلَه دالشَّاه لْميطُ عحا يمم ذَا النَّفْيه رِ َأنةُ الَْأمغَاي .امالْع ج
ا]. ،بِهيرسنَفْيٍ تَينَفْيٍ و نيب زيملَا ي نَّهلَكو  

     قوله ومن قال: عبدي حر) وأقام العبد  فقال بعد انقضائه: حججتُ ،العام إن لم أحج
ولم يذكر ، ضحى العام بالكوفة لم يعتق عبده عند أبي حنيفة وأبي يوسف)ه شاهدين على أنّ

، وكذا لم يذكره 6، قاله صاحب المختلف5الجامع الصغير 4قول أبي يوسف مع أبي حنيفة في
قامت على  هذه شهادةٌ د يعتق؛ ألن(وقال محم ،8الجامع الصغير 7الفقيه أبو الليث في شرح

                                                           
 ما بين معكوفين ليس في " ب ". -1
 ما بين معكوفين ليس في " أ " وفي " أ "  كلمة (بعد). وليست في " ب ". -2
  .3/81. ابن نجيم، البر الرائق، 2/489ينظر: ابن مازة، المحيط،  - 3
  في " أ " في شرح الجامع. -4
 .271ينظر: الشيباني، ص  -5
هـ، شرح فيه 540المختلف لإلمام الشيخ عالء الدين محمد بن أحمد السمرقندي، المتوقي سنة هو كتاب  -6

 .2/1898منظومة النسفي. ينظر: حاجي خليفة، كشف الظنون، 
 في " أ " مختصر. -7
هـ. 373سنة  توفيهو كتاب شرح الجامع الصغير لإلمام أبي الليث، نصر بن محمد السمرقندي، الم -8

    .1/563ينظر: حاجي خليفة، كشف الظنون، 
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 (فيتحققذلك العام  )(ومن ضرورته انتفاء الحج ،وكيف ال يقبل وهو التضحية) ،مشاهد أمرٍ
   .1فيعتق الشرط)

ال إثبات  ،الحج المقصود منها نفي (ألنمعنى؛  في)ها قامت على النّ(ولهما أنّ     
دعي وهو العبد ال حق له فيها الم ضحية غير مقبولة؛ ألنالشهادة على التّ فإن ،التضحية)

العتق لم يعلق بها، وما ال مطالب له ال يدخل تحت القضاء، وإذا بطلت الشهادة  يطلبه؛ ألن
فإن قيل: [والشهادة على النفي باطلة، اعلى التضحية بقيت في الحاصل على نفي الحج مقصود

ت الشهادة عليه*، اهد صححيط به الشّعلم ويا يبل النفي إذا كان مم 2]ا باطلةال نسلم أنها مطلقً
 ،ولم يقل قول النصارى ،المسيح ابن اهللا :ه قال: شهدا على رجل أن3ّذكر في السير الكبير هفإنّ

، أجاب 4إلحاطة علم الشاهد به ،وصلت به ذلك قبلت هذه الشهادة، وبانت امرأته يقوُل والرجُل
، )يٍونف بين نفيٍ لكنه ال يميز ،يحيط به علم الشاهد هذا نفي (غاية األمر أن :المصنف بقوله

وإن كان كذا ال تصح  ،هادة بهفي إذا كان كذا صحت الشّفي عدم القبول، بأن يقال: النّ
ا)(تيسر، ودفعها ا مسألة السير فالقبول باعتبار أنّا للحرج الالزم في تمييز نفي من نفي، وأم
وارثه ال ه وصار كشهود اإلرث إذا قالوا: نشهد أنّ وجوديّ كوت الذي هو أمرعلى الس شهادةٌ

في في ضمنه، على اإلرث والنّ ها شهادةٌالتركة؛ ألنّ عطي له كّلا غيره حيث ينعلم له وارثً
الحج في ضمنه، لكنه ال  5ا، ونفيوإن كان وجودي ا النحرا يدخل تحت القضاء، فأممم واإلرثُ

كما ذكر فكانت الشهادة كعدمها في حقه فبقي النفي، وهو المقصود بها،  ،يدخل تحت القضاء
6ا ما في المبسوطوأم قبل في الشروط حتى لو قال لعبده: إن لم الشهادة على النفي تُ من أن

ه لم يدخلها قبلت، ويقضى بعتقه، وما نحن فيه من قبيل ا أنّ، فشهدحر تدخل الدار اليوم فأنتَ
                                                           

. ابن عابدين، حاشية ابن 4/386. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/152ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق،  -1
  .5/645عابدين، 

  ليست في " ب ". -2
 / أ  من " أ ". 296* نهاية ق 

هـ، يعد هذا الكتاب هو آخر 189سنة  توفيني، المهو كتاب السير الكبير إلمام محمد بن الحسن الشيبا -3
ينظر قوله في: السرخسي، محمد بن أحمد، شرح . 2/1013مصنفاته. ينظر: حاجي خليفة، كشف الظنون، 

 م. 1971 -هـ1391، الشركة الشرقية لإلعالنات، بدون طبعة، تاريخ النشر: 1/2025السير الكبير، 
  .4/386ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق،  - 4
  في " أ " تبقى. -5
  .10/280ينظر: السرخسي،  - 6
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ها قامت بأمرٍعنه بأنّ الشروط، فأجيب معاينٍ ثابتا، وال ا فيثبت النفي ضمنً، وهو كونه خارج
هي شرط العتق فلم تصح  إذ لم تكن ؛له في التضحية العبد كما ال حقَّ عليه أن ه يرديخفى أنّ

ه لم يجعل الشرط بل عدم الدخول كعدم الحج في له في الخروج؛ ألنّ الشهادة بها، كذلك ال حقّ
ا متضمن للمدعى به من النفي المجعول شرطً ا هو وجوديا كان المشهود به مما، فلممسألتن

وإن كان غير مدعى به لتضمنه المدعى به، كذلك يجب قبول شهادة  ،عليه هادةُبلت الشّقُ
  أوجه. 1التضحية المتضمنة للنفي المدعى به فقول محمد

َ]موى الصفَنَو ومصلَفَ لَا يح نم، أمسكو َأفْطَر ةً ثُماعس.[  
ِلوجود الشَّرط إذْ  ،[(ومن حلَفَ لَا يصوم فَنَوى الصوم وصام ساعةً ثُم َأفْطَر من يومه حنثَ)

  ].الصوم هو الِْإمساك عن الْمفْطرات علَى قَصد التَّقَربِ
لوجود  ،أفطر من يومه حنث ثم وأمسك ساعةً ،صوم فنوى الصوم(قوله ومن حلف ال ي     
وقد وجد  ،2)إذ هو اإلمساك على المفطرات على قصد التقرب ؛رعيالشّ وموهو الص، الشرط

تمام* حقيقته، وما زاد على أدنى إمساك بمجرد الشروع في  في وقته تكرار للشرط، وألن
ا حيث أمر ذابح -صلى اهللا عليه وسلم -أنزل إبراهيم 3ولذاا، الفعل إذا تمت حقيقته يسمى فاعلً

] بخالف ما 105اآلية الصافات: سورة [ M,  +   *-  L  :السكين في محل الذبح فقيل له
على أفعاٍل تتوقفُ إذا كانت حقيقته ه إذا قام قال فيمن حلف ال يصلي أنّ 4كالصالة، فلذا مختلفة

 ه لم يدخل في الوجودكوع ال يحنث؛ ألنّحنث إذا قطع، فلو قطع بعد الر *∗وقرأ وركع وسجد
  .5حقيقتها تمامِ

                                                           
 .3/271ينظر: األصل،  - 1
. ابن عابدين، حاشية ابن 4/387. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/154ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق،  -2

، الشرح الكبير، الدردير. للمالكية والشافعية والحنابلة القول نفسه في هذه المسألة. ينظر: 5/646عابدين، 
الحاوي . الماوردي، 2/142. الدسوقي، حاشية الدسوقي، 2/233. الصاوي، حاشية الصاوي، 2/142

. البهوتي، شرح منتهى 11/294. ابن قدامة، المغني، 3/110. الشيرازي، المهذب، 15/390الكبير، 
 .6/253. كشاف القناع، 3/457اإلرادات، 

  /  ب  من " ب ". 145* نهاية ق  
 في " أ " وكذا . -3
  في " أ " ولذا. -4
 /  أ  من " ب ". 296نهاية ق  *∗
 .4/388.  ابن نجيم، البحر الرائق، 3/154ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق،  - 5
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َ]موى الصفَنَو ومصلَفَ لَا يح نم، َأفْطَر ةً ثُماعس امصو.[  
 هموي نم َأفْطَر ةً ثُماعس امصو موى الصفَنَو ومصلَفَ لَا يح نمثَ)[(ونإذْ  ؛ح طالشَّر ودجِلو

(ولَو حلَفَ لَا يصوم يوما َأو صوما  ،الصوم هو الِْإمساك عن الْمفْطرات علَى قَصد التَّقَربِ
ر شَرعا وذَِلك بِِإنْهاِئه إلَى ِلَأنَّه يراد بِه الصوم التَّام الْمعتَب ؛فَصام ساعةً ثُم َأفْطَر لَا يحنَثُ)

.[بِه ةديرِ الْمي تَقْدف رِيحص موالْيمِ، وورِ الْيآخ  
ا بل بإتمام اليوم، أم )ا لم يحنث بصوم ساعةا أو صوميوم ولو حلف ال يصوم :(قوله     
وهو المعتبر  ،إلى الكامل فينصرفُ ه مطلقٌا "؛ ألنّ، وكذا في " صوم1ا " فظاهريوم في "
2اشرعفلذا قلنا: لو قال: هللا علي ، صوم 3باإلجماع كامٍل يومٍ وجب عليه صوم.  
     4تجب ركعتان عندنا صالةٌ وكذا إذا قال: عليال يقال: المصدر ، بذكر الفعل فال  مذكور

ا نقول:  بيوم، ألنّا، فينبغي أن ال يحنث في األول إالفرق بين حلفه ال يصوم وال يصوم صوم
ه ريح فإنّالفعل، بخالف الص أثره في غير تحقيق ال يظهر ضروري الفعِل في ضمنِ الثابتُ

  .اختياري يترتب عليه حكم المطلق فيوجب الكمال
وقد أورد عليه ما لو قال: ألصومن هذا اليوم وكان بعد أن أكل أو بعد الزوال، أو قال      

ت صح طالق، فحاضت من ساعتها، أو بعد ما صلت ركعةً اليوم فأنتي المرأته: إن لم تصل
اليمين تعتمد  بأن :بذكر اليوم وال كمال، وأجيب لقت في الحال، مع أنه مقروناليمين، وطُ

من  اسي، وكذا الصالةُكما في صورة النّ وم بعد الزوال واألكل متصورصور، والصالتّ
الحائض؛ ألن درور ال ي الدممنع ها لم تُستحاضة، إال أنّكما في المشرع مع درور هو حيض 

 تصورا فال يأصلً محل الفعل وهو الماء غير قائمٍ ؛ ألن5أدائه، بخالف مسألة الكوز شرطُ ففاتَ
طلق وهو كالمنا كان في الم ال موردتين؛ ألن مبتدأتينبوجه، وهاتان المسألتان إنما تصلحان 

 كراتُهي النّ طلقاتُوالم فٌعرم قيده مهذا اليوم" ليس من قبيل المطلق؛ ألنّ"ا"، ولفظ يوم"لفظ 

                                                           
 ساقطة من " أ ". -1
. ابن عابدين، حاشية ابن 4/387. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/154ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق،  -2

  .5/646عابدين، 
الكبير، الحاوي . الماوردي، 3/388، مواهب الجليل، الحطاب. 2/276ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق،  -3

  .4/422. ابن قدامة، الكافي، 15/502
  .5/646ينظر: ابن عابدين، حاشية ابن عابدين،  -4
 .216 المسألة، صسبق البحث في هذه  - 5
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وهي أسماء األجناس، وإال فزيد وعمرو طلقٌموالمسألتان مشكلتان على ، وال يقول به أحد ،
1دقول أبي حنيفة ومحم؛ ألن التصور شرعا ما في صورة أخرى، وهي ، وكونه ممكنًنتف

ا لم ا شرعمستحيلً الحلف ه حيث كان في صورةواالستحاضة ال يفيد، فإنّ صورة النسيان
ه لم يحلف إلّتصور الفعل المحلوف عليه، ألنّيا على الصرعيين، أما على قول الة الشّوم والص

  .هما تنعقدان ثم يحنثأنّ فظاهر 2أبي يوسف
     التّ واعلم أنه لتعظيم اهللا على الجائز؛ ألنّ 5ال يصوم فهو 4ه لو حلفذكر أنّ 3مرتاشي

على*  6بالفاسد إال إذا كانت اليمين في الماضي، [وظاهره يشكل] تعالى، وذلك ال يحصُل
 ها نص؛ ألنّمسألة الكتاب أصح أفطر من يومه لكن ثم :حنثه بعد ما قال هفإنّ ؛7مسألة الكتاب

8د في الجامع الصغيرمحم.  
  صالته]. قطع ، ثمفَقَام وقَرَأ وركَعحلَفَ لَا يصلِّي  من[

والْقياس  ،[(ولَو حلَفَ لَا يصلِّي فَقَام وقَرَأ وركَع لَم يحنَثْ، وِإن سجد مع ذَِلك ثُم قَطَع حنثَ)
 نةٌ عاربلَاةَ عالص انِ َأنسحتاِلاس هجمِ. ووي الصوعِ فا بِالشُّراربتتَاحِ اعنَثَ بِاِلافْتحي َأن

وهو  ،ن واحدِلَأنَّه ركْ ؛الَْأركَانِ الْمخْتَلفَة، فَما لَم يْأت بِجميعها لَا يسمى صلَاةً، بِخلَاف الصومِ
اكسي]. ،الِْإمالثَّان ءزي الْجف رتَكَريو  

     وقرَأ (قوله ولو حلف ال يصلي فقام وركعيعني على  قطع لم يحنث، والقياس) ، ثم
9(أن يحنث باالفتتاحوم الصوجه االستحسان أن ، عن أفعاٍل الة عبارةٌالص فما لم  مختلفة

                                                           
 .5/646. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 4/387الرائق، ينظر: ابن نجيم، البحر  -1
  ينظر: المراجع نفسها. -2
  .5/639ينظر: الحصكفي، الدر المختار،  - 3
 في " أ " زيادة كلمة (أنّه) . -4
 في " أ "  فهذا. -5
  في " أ " فظاهر الشكل. -6
 /  أ  من " أ ".297* نهاية ق  
 .2/205القدوري، الجوهرة النيرة، لم أقف عليه في مختصر القدوري، ينظر:  -7
 .275ينظر: الشيباني، ص -8
  .5/648. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 4/388. ابن نجيم، البحر الرائق، 4/72ينظر: الموصلي، االختيار،  -9

ن من حلف ال يصلي حنث بتكبيرة اإلحرام. ينظر: إللعلماء قول في هذه المسألة حيث قال المالكية والشافعية والحنابلة 
. الماوردي، 2/142. الدسوقي، حاشية الدسوقي، 2/233. الصاوي، حاشية الصاوي، 2/142، الشرح الكبير، الدردير

. البهوتي، شرح منتهى 11/294. ابن قدامة، المغني، 3/110. الشيرازي، المهذب، 15/390الكبير، الحاوي 
 . 6/253. كشاف القناع، 3/457اإلرادات، 
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(بخالف الجزء  تنتفي بانتفاء يعني لم يوجد تمام حقيقتها، والحقيقةُ )صالةً يأت بها ال تسمى
  .بالجزء الثاني) ويتكرر ،وهو اإلمساك ،واحد ه ركنالصوم؛ ألنّ

     ما بعد صومِ ولذا قال الفقيه أبو الليث: ال فرق بينهما في الحاصل؛ ألن ساعة من  مكرر
ه يجتمع فيها تمام الحقيقةكالصالة ركعة، يعني ألنّ جنس ما مضى فصار صوم ساعة.  

 ويشكُل ،قطع حنث) (ثميعني الركوع وما قبله  (وإن سجد مع ذلك) :ثم قال المصنف      
فال يحنث بالفاسد إال إذا  2: حلف ال يصلي يقع على الجائز [كما تقدم]1مرتاشيعليه ما ذكر التّ

الصالة الماضية يراد  كان اليمين في الماضي: أي حلف ما صليت وكان قد صلى فاسدة؛ ألن
 ا أن يراد بالفاسدة أن تكون بغيرِعن الفاسدة، اللهم إلّ الخبر ال التقرب بها، ويصح 3الخبر عنها

بأن فاسدةً ف ال يصلي فصلى صالةًا له، وهو قوله: لو حلويكون ما في الذخيرة بيانً ،طهارة ،
ا ال يحنث استحسانًمثلً صلى بغير طهارةمطلق االسم ينصرف إلى الكامل، وهو ما به  ا؛ ألن

  .4حصول الثواب وسقوط الفرض
     ؛ ألناالسم على  ، وإطالقُصورةً الفاسد صالةٌ قال: ولو نوى الفاسدة صدق ديانةً وقضاء

صورته مجازومع هذا يحنث 5على نفسه نوى ما يحتمله لفظه، وفيه تغليظٌ، فقد ا جائز ،
بالصحيحة أيضوإنّوالمجازِ ا، وليس في هذا الجمع بين الحقيقة ،في الصحيح ما  ما طريقه أن

على شرط الحنث فال يمنع الحنث وزيادةً في الفاسدة.  
     يمينه على الماضي بأن قال: إن كنت صليت فهي على الجائزة والفاسدة ولو كان عقد، 

صلي صالةًصلي وال ُأُأ 6فرق بين ال ثم فقال: وفي صورة: حذف المفعول  حيث يحنث بركعة
ه إذا قطعها بعد ا أنّكعة، إلّ، وذلك يحصل بالركون* المفعول صالةً 7ال ،الصالة المنفي فعُل

في حكم يقبل االنتقاض،  ما يظهرإنّ الة ولكن بعد صحته، واالنتقاضذلك فقد انتقض فعل الص

                                                           
 .5/639ينظر: الحصكفي، الدر المختار،  - 1
 ما بين معكوفين ليس في " أ ". -2
  في " أ " منها. -3
 .4/488ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق،  -4
  في " أ " زيادة كلمة (ألن). -5
 " أ ". ليست في -6
  في " أ " لكن. -7

  /  أ  من " ب ". 146* نهاية ق 
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المراد* من الفاسدة هي التي لم  1، فظهر من كالمه هذا أناالنتقاض والحنث بعد تحققه ال يقبُل
يوصف منها شيء بوصف الصحة في وقت بأن يكون ابتداء الشروع غير صحيح، وعليه 

2هناك ويرتفع اإلشكاُلوم يحمل ما أوردناه في الص اأيض.  
  .فيجب أن ال يحنث بها كعة الواحدةوليست في الر ،ةُدعوأورد أن من أركان الصالة القَ     
على توقف  ا مبنيبعد رفع رأسه من السجدة، وهذا أولً موجودةٌ القعدةَ بأن :وأجيب      

  .الحنث على الرفع منها وفيه خالف المشايخ
ت المسألة في في ذلك، ومر 3ه يتفرع على الخالف بين أبي يوسف ومحمدأنّ والحقّ     

 واألوجه أن ال يتوقف لتمام حقيقة السجود بوضع بعض الوجه على األرض، ثم 4سجود السهو
 ركن ةُدعأن األركان الحقيقية هي الخمسة، والقَ كن، والحقُّم فليست تلك القعدة هي الرلو سلّ

على ما تح زائدالحنث. ما وجبت للختم فال تعتبر ركنا في حقّر، وإنّر  
   

                                                           
  في " أ " وهذا ألن . وفي " ب " ال . -1
 /  ب  من " أ ". 297نهاية ق  *
 في " أ " هذا. -2
  .4/488ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق،  -3
 .1/520ينظر: ابن الهمام، فتح القدير،  - 4
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  [ من حلف ال يصلي صالةً].
ِلَأنَّه يراد بِه الصلَاةُ الْمعتَبرةُ شَرعا  ؛[(ولَو حلَفَ لَا يصلِّي صلَاةً لَا يحنَثُ ما لَم يصلِّ ركْعتَينِ)

.[اءرتَيالْب نيِ عتَانِ ِللنَّهكْعا رَأقَلُّهو  
الصالة  2[يراد بها] 1لم يحنث ما لم يصل ركعتين؛ ألنه (قوله ولو حلف ال يصلي صالةً     

صالة  3ا](وأقل المعتبر شرعا [على الوجه الذي قررناه في ال يصوم صوم ا)شرع المعتبرةُ
  .5ا يمنع الصحة لو فعلتنهي )4الْبتَيراء ركعتين للنهي عن

فصلى  حر فأنتَ ما في الذخيرة قال لعبده: إن صليت ركعةً 6ومن فروع هذه المسألة     
ه في الصورة األولى ما تكلم ال يعتق، ولو صلى ركعتين عتق بالركعة األولى؛ ألنّ ركعة ثم

، وهذه المسألة مذكورة في نوادر ابن سماعة عن أبي 7ها بتيراء بخالف الثانيةصلى ركعة؛ ألنّ
يوسف، فقال بعض المتأخرين: تبيقوُل 9المذكور في الجامع 8ن بهذه أن د: يعني وحده محم

الركعة حقيقة  وصالةً المذكور عن أبي يوسف: حلف ال يصلي ركعةً وهو غير الزم، فإن
صلي ال ي في الجامع: حلفَ خرى إليها، والمذكورال يتحقق إال بضم ُأ 10ورةالصدون مجرد 

                                                           
  في " أ " و" ب " ألن. -1
 " أ " و " ب ".ليست في  -2
 ليست في " أ ". -3
/ 13، التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد بن عبد البر،يوسف  القرطبي،ينظر تخريج الحديث:  - 4

، سنة المغرب ،وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية ،وآخرين، مصطفى بن أحمد العلوي ،تحقيق، 254
الْحديث من شَاذ الحديث الَّذي لَا يعرج على رواته ما لم تعرف قال القرطبي: " .م1967 -هـ 1387 ،النشر

يهة فاعد من جماحان وثْمعبيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام ،علي بن محمد ابن القطان، ."عدالتهم، و ،
األولى ،  الطبعة السعودية، -الرياض ،دار طيبة، الحسين آيت سعيد ،المحقق، 863، رقم الحديث 145/ 3

نص الحديث: . 669، رقم الحديث 1/457، التحقيق في أحاديث الخالف، ابن الجوزي. م1997-هـ1418
عمرِو بنِ يحيى عن عثْمان بن ربِيعةَ بنِ َأبِي عبد الرحمن حدثنا عبد العزيز بن محمد الداروردي عن  حدثَنَا

َأن يصلِّي الرجُل ركْعةً واحدةً  أي "نَهى عنِ الْبتَيراء"صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  سعيد َأن رسوَل اللَّهَأبِيه عن َأبِي 
  علَى حديثه الْوهم)عثْمان بن محمد بنِ َأبِي ربِيعةَ بنِ عبد الرحمن الْغَاِلب : قَاَل الْعقَيلي .يوتر بِها

 .4/388. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/154الحقائق،  تبيين. الزيلعي، 4/72ينظر: الموصلي، االختيار،  -5
  ليست في " أ ". -6
  ينظر: المراجع السابقة.  -7
 في " أ " ألن. -8
 .275ينظر: الشيباني، ص  -9

 في " أ " الصالة. -10
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 نب، ثمالذّ تأنيث األبتر، وهو في األصل مقطوع ،تصغير البتراء :1تيراء، والبولم يقل ركعةً
  .اقصصار يقال للنّ

 إذا حلف ال يصلي صالةً ، ثمخاف غير والفرقُ ،كاحوفي البيع يحنث بالفاسد بخالف النّ     
  فهل يتوقف حنثه على قعوده قدر التشهد بعد الركعتين؟ 

 اختلفوا فيه، واألظهر أنه إن عقد يمينه على مجرد الفعل، وهو إذا حلف ال يصلي صالةً     
بح أو ركعتي الفجر ينبغي لما ذكرته، وإن عقدها على الفرض كصالة الص عدةيحنث قبل القَ

  .2يقعد أن ال يحنث حتى
  3[فروع] 

حلف ال يؤم أحدواقتدوا به، فقال: نويتُا فصلى فجاء ناس ، أن ال أؤم ال ا صدق ديانةًأحد *
؛ إلّقضاءونوى  ،اسالجمعة بالنّ ي إنما أصلي لنفسي، وكذا لو صلى هذا الحالفُأشهد أنّ ا إن

وحنث  5وقد وجد ،الجماعة 4رط فيهاالشّ ا؛ ألنأن يصلي لنفسه الجمعة جازت الجمعة استحسانً
ال ديانةً، وينبغي إذا أم قضاءهم في صالة فيهما وإال  أن يكون كاألول إن أشهد صدقَ الجنازة

 ،ها ناقصةٌته؛ ألنّصحت ني يريد في جماعة ،اليوم صالة ما صليتُ :ففي الديانة، ولو قال
  .6والمطلق ينصرف إلى الكامل

                                                           
 .10/95العروس، ينظر: الزبيدي، تاج  - 1
 4/389. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/154. الزيلعي، تبيين الحقائق،2/55ينظر: مال ، درر الحكام،  - 2
  في " أ " قوله. -3

 /  أ  من " أ ". 298* نهاية ق 
 ليست في " أ ". -4
 في " أ " وجدت . -5
يؤم واحداً ، فجاء قوم واقتدوا به ولم ينو أن يؤمهم فافتتح الصالة بنفسه ال يريد أن جل ال يؤم أحداً إذا حلف الر" -6

حنث قضاء وال يحنث ديانة، ألنه أمهم ظاهراً إال أنه لم يقصد، و ذلك أمر بينه وبين ربه، فيلزمه الحنث قضاء ال 
ألن على  ؛، فجاؤوا وائتموا ال يحنث قضاء وديانةأنه ال يؤم أحداًفإن كان هذا الذي حلف أشهد قبل الدخول  ،ديانة

ولو كان صلى هذا الحالف بالناس الجمعة فنوى أن يصلي لنفسه ، صدق نيته عالمة يقف القاضي عليها وهي اإلشهاد
الجمعة وال يؤم، لم يحنث فيما بينه وبين اهللا تعالى، ويحنث في القضاء. ولو أمهم في صالة جنازة أو سجدة تالوة ال 

إنما يمينه على الصالة المعهودة المكتوبة والنافلة، إذا حلف الرجل ال يصلي بهم لم يحنث حتى يركع  ،يحنث في يمينه
. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 4/389ابن نجيم، البحر الرائق، . 4/276ابن مازة، المحيط، ". ينظر: ويسجد

ف ال يؤم فأم من غير نية اإلمامة، فأنه ال للشافعية قول في هذه المسألة حيث قالوا: إن من حلبتصرف. و. 5/649
  .2/211. الرملي، نهاية المحتاج، 2/331، تحفة المحتاج، الهيتمي. 6/224يحنث. ينظر: الشربيني، مغني المحتاج، 
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، 2ة في هذاد: ال تسعه الني، قال محم1يريد في جماعة الظهرولو قال ما صليت اليوم      
وسعته فيما بينه وبين اهللا  مقيم رهقاله بمعنى ظُ ثم ،فرى الظهر في السبخالف ما إذا صلّ

وقت التذكر  على أن عن وقتها وقد نام فقضاها، اختلفوا بناء صالةً وفي ما أخرتُ ،تعالى
3إلى الوقت األصلي أوال بل ينصرفُ وقتها بالحديث فيصح.  

  
***  

   

                                                           
  في " أ " زيادة جملة (صحت نيته). -1
  في " أ " هذه. -2
  .4/390ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق،  - 3
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باب] الثيابِ في لبسِ اليمين والحذلك] وغيرِ لي  
     قدمه على الضرب والقتل؛ ألن اللبس أكثر وقوعخصوصِ ا منه ال بقيد الملبوس، أو ألن 

شرعيته أوسع من شرعية الضرب والقتل، والحبضم الحاء وتشديد الياء :1لي: حلي بفتح  جمع
  كثدي وثدي. ،الحاء وسكون الالم

  فهو هدي]غَزِلك [ من قال المرأته إن لبست من 
هفَلَبِس تْهجنَسو لَتْهى قُطْنًا فَغَزفَاشْتَر يده وفَه ِلكغَز نم تلَبِس إن :هَأترقَاَل ِلام نمو)] وفَه 

وقَالَا: لَيس علَيه َأن يهدي حتَّى تَغْزَِل من قُطْنٍ ملَكَه يوم حلَفَ) ومعنَى  ،هدي عنْد َأبِي حنيفَةَ
ِلَأنَّه اسم ِلما يهدى إلَيها. لَهما َأن النَّذْر إنَّما يصح في الْملْك َأو  ؛الْهديِ التَّصدقُ بِه بِمكَّةَ

افًا إلَى سضملْكبِ الْمب،  َأن لَهو .هلْكابِ مبَأس نا مسلَي َأةرَل الْمغَزو ساللُّب ِلَأن دوجي لَمو
والْمعتَاد هو الْمراد،وذَِلك سبب ِلملْكه، وِلهذَا يحنَثُ  ،غَزَل الْمرَأة عادةً يكُون من قُطْنِ الزوجِ

  ِلَأن الْقُطْن لَم يصر مذْكُورا]. ِ؛ا غَزلَتْ من قُطْنٍ مملُوك لَه وقْتَ النَّذْرإذَ
(فهو  مغزولك :أي ،ا من غزلكثوب :أي )ومن قال المرأته: إن لبست من غزلك :(قوله     

هفغزلت من قطنٍ) دي مملوك له وقت الحلف فلبسه فهو هولو لم يكن في ملكه ، 2ااتفاقً دي
اشتراه بعد الحلف فلبسه فهي مسألة  منه، بل غزلت من قطنٍ 5لم تغزل 4لكن] ،3أو [كان قطن

 كهلَم (وقاال: ليس عليه أن يهديه حتى تغزله من قطنٍ ،، فعند أبي حنيفة هو هدي6الكتاب
  .7وقت الحلف :أي يوم حلف)

  

                                                           
الجرجاني، ينظر:  حليت به امرأة فهو حلي، والحلي من األشياء البالغ الجودة والحالوة.: كل ما الحلي -1

  . مادة(حال).1/195. المعجم الوسيط،360ص التعريفات،
. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/154الحقائق،  تبيين. الزيلعي، 4/318ابن مازه، المحيط، ينظر:  - 2
نفس القول في هذه المسألة. ينظر: البهوتي،  للحنابلة. 5/652 . ابن عابدين، حاشية ابن عابدين،4/391

  .1/610. شرح منتهى اإلرادات، 3/18كشاف القناع، 
 ليست في " أ "، وفي " ب " مكررة مرتين. -3
 ما بين معكوفين ليس في " أ "، وفي " أ " وقال. -4
 في " أ " فلم تنغزل. -5
 .2/336، الهداية، المرغيناني صد الهداية،لم يقصد بالكتاب مختصر القدوري إنما ق - 6
. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/154الحقائق،  تبيين. الزيلعي، 4/318ابن مازه، المحيط، ينظر:  - 7
4/391. 
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     ومعنى اله)دي(  هناما ي)ُبه بمكة، ألنّ 1تصدقه اسم إليها)، هدىلما ي فإن كان نذر هدي 
شاة فإنّ أو بدنةما يخرجه عن الع2به هناك صدقُوالتّ ،ذبحه في الحرم هدة فال ي3جزيه إهداء 

قيمتهرقَ، وقيل في إهداء قيمة الشاة روايتان: فلو س الذَّ بعدا بح ليس عليه غيره، وإن نذر ثوب
ونحوها* فهو نذر  كإهداء دارٍ نقُلما ال ي إهداء ، ولو نذرأو بقيمته في مكة بعينه صدقُجاز التّ
  .4بقيمتها
     ذر إنّالنّ (وجه قولهما أنصلى اهللا عليه  -قال النبي:« (في الملك**)فيما هو  )ما ينعقد
كذا فهو  اشتريتُ إن :مثل )الملك ا إلى سببِ(أو مضافً، 5»آدم ابن فيما ال يملك ال نذر -وسلم
هديأو فعلي ، شرطً بس المجعوَلاللَ أن أتصدق به، ولم يوجد ذلك فإنا ليس سببا لملك 

ه يملك القطن، وليس الغزل سبباً ا لملكه إياه؛ ألنّالذي هو غزل المرأة سبب متَعلِّقةوال  ،الملبوس
غزلها يكون من قطنها لملك القطن؛ ألن، النّ ويكون من قطنه، فال يصحمن  يشترذر في الم

  .6زلالقطن إذا غُ
 7العادة أن يشتري القطن ويجعله ألن وج)؛يكون من قطن الز (وله أن غزل المرأة عادةً     

 عليقُباأللفاظ، فالتّ )هو المراد (والمعتاد ،ا لهمملوكً في البيت، وهي تغزله فيكون المغزوُل
 ،قطنه فهو هدي زلكبسبب غَ ا أملكهقال: إن لبست ثوب 8بسبب ملكه للثوب كأنه بغزلها تعليقٌ

 المغزوَل وإن كان في الواقع ال يملك ،إليه وال إلى االلتفات ،القطن ملك وال حاجة إلى تقديرِ
                                                           

 في " أ " ما يصدق . -1
 ليست في " أ ". -2
  في " أ " أن يهدي. - 3

 /  ب  من " ب ". 146* نهاية ق 
  .5/652. ابن عابدين،حاشية ابن عابدين، 4/391الرائق، ينظر: ابن نجيم، البحر  - 4

  / ب  من " أ ". 298** نهاية ق 
، رقم 2/247ينظر: أبو داود، سنن أبي داود، كتاب األيمان والنذور، باب اليمين في قطيعة الرحم،  -5

ائي، كتاب األيمان . نص الحديث" ال نذر وال يمين فيما ال يملك ابن آدم" . النسائي، سنن النس3274الحديث 
. نص الحديث" ال نذر في معصية وال فيما ال يملك 3581، رقم الحديث 7/30والنذور، باب كفارة النذر، 

  .3274، رقم الحديث 2ابن آدم". قال األلباني: حديث صحيح، في كتاب صحيح وضعيف أبي داود، ص
. ابن عابدين،حاشية ابن 3/146ائق، . الزيلعي، تبيين الحق4/391ابن نجيم، البحر الرائق،  ينظر: - 6

 .5/652عابدين، 
  ليست في " أ ". - 7
  في " أ " كأن. -8
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 ا له، وحينئذ ال فرق بين أن يملك القطن بعد ذلك أو في حالا إذا كان القطن مملوكًإلّ بالغزِل
الحلف، ثم غزلها استوضح على أن سبب إذا  يحنثُ (ولهذا :لملكه المغزول بقوله 1عادي

ا لكون وما ذاك إلّ ،القطن غير مذكور) (مع أنباالتفاق  ذر)النّ له وقتُ مملوك غزلت من قطنٍ
سببِ ذكر الغزل ذكر الملك في المغزول؛ ألن الحكم ه كلما وقع ثبت ا كونُمعنى كونه سبب

عنه، وكون طنٍمن قُ الغزل في العادة يكون مملوك كونه كلما وقع ثبت عنده ملك  له يستلزم
 سري حيث ال يحنث فيها بالشراء بعد الحلف؛ ألنالزوج في المغزول، وبهذا فارق مسألة التّ

ا له بل ثرسري أالملك ال يثبت عند التّ إلى سبب الملك؛ ألن سري ليست إضافةًاإلضافة إلى التّ
هو متقدم قوُل َلطُعليه، وبهذا ب زفر في مسألة التّ ح قوَلمن رجفي  سري هذا، والواجب

ا من كتان نفسها، أو قطنها فليس الغزل سبباً المرأة ال تغزل إلّ ألن ؛ديارنا أن يفتى بقولهما
  .2فيه -رحمه اهللا -أبي حنيفة جواب فال يستقيم ،لملكه للمغزول عادةً

بس]باللّ تتعلقُ [وهذه فروع  
 ،دخل يديه في الكمينر فلم يتذكّ رةَالس يُلحلف ال يلبس من غزلها فلبس فلما بلغ الذّ     

  .3ورجاله بعد في اللحاف حنث
     حلف ال يلبس ثوبولو حلف ال يلبس4والعمامة ا ال يحنث بلبس القلنسوة ،، ا ولم* يقل ثوب

  .6حنث منه قلنسوةً 5فاتخذ وبيحنث به، ولو قال: هذا الثّ ثوب حنث والسراويُل
إذا  ا ال يحنثُقميص سلب، بخالف ال َأوغيره القميص أو ارتدى حنث سواء 7ولو ائتزر     

ائتزر به، أو ارتدى فينعقد على اللبس المعتاد، وكذا إذا حلف ال يلبس سراويل فائتزر به أو 
                                                           

  في " أ " عاد. -1
. الزيلعي، تبيين الحقائق، 4/391. ابن نجيم، البحر الرائق، 5/653ينظر: الموصلي، االختيار،  - - 2
  .5/653. ابن عابدين،حاشية ابن عابدين، 3/146
  .4/391ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق،  - 3
. الفيومي، المصباح 1/183العمامة: كل ما يعصب به الرأس، جمعها عمائم. ينظر: الجوهري، الصحاح، -4

  . مادة (عمم).2/430المنير، 
  /  أ  من " أ ". 299* نهاية ق 

 في " أ " واتخذ. -5
  .4/393نجيم، البحر الرائق، . ابن 4/145ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  - 6
في " أ " اتزر به. وفي " ب " ائتزر يأتزر. ائتزر أي لبس اإلزار، واإلزار: هو ثوب يحيط بالنصف  -7

  . مادة (أزر).1/16. المعجم الوسيط، 10/44األسفل من البدن. ينظر: الزبيدي، تاج العروس، 
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هذا السراويل فائتزر به أو تعمم حنث، ولو وضعه على عاتقه يريد  :تعمم ال يحنث، ولو قال
  . 1حمله ال يحنث

ولم يدخل يديه ال  ،ولم يعين فوضعه على كتفه ،باءأو قَ 2باء[ولو حلف ال يلبس القَ     
اللبس المعتاد، وفي المعين الوصف  نكر يعتبرفي الم باء " يحنث؛ ألن، وفي " هذا الق3َيحنث]
الحنث  الوالد الشهيد: واختار اإلمام دراللبس، وقال الص ال يعتبر اللبس المعتاد بل مطلقُلغو ف

في الما؛ ألنّنكر أيضه يلبس أيضا كذلك، ولو والقَ ضعبحاف ونام تحته قيل ال على اللّ اء
والمراد بالدثار ما ثار حالة النوم يحنث، فوق الد باءه لو جعل القَيحنث، وقيل: بل يحنث؛ ألنّ

األنصار شعار والناس « :-مى اهللا عليه وسلّصلّ -يلبس فوق القميص وهو الشعار، ومنه قوله
لكن لبس  ،ه البس؛ ألن5ّفوضع قباءه على كتفيه يحنث [ال محالة] وفي ثوب فالنٍ 4»دثار

  .6باءالرداء بخالف ما إذا ذكر لفظ القَ
 7ه [ملبس ال]المختار ال يحنث؛ ألنّ ،عليه وهو نائم قيلولو حلف ال يلبس هذا الثوب فُأ      

م إذا حلف ال يدخُلالبس، فهو كما تقد وأدخل، فلو انتبه فألقاه كما انتبه ال يحنث، وإن  مَلفح
  .8عليه وهو منتبه لقيه الثوب المحلوف عليه أو ال، وكذا لو ُأأنّ ملرك يحنث عتُ
  
  

                                                           
  .4/393البحر الرائق، . ابن نجيم، 4/145ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  - 1
. المعجم 6/2458القَباء: ثوب يلبس فوقَ الثّياب، أو القميص، والجمع أقْبِيةُ. ينظر: الجوهري، الصحاح،  -2

 . مادة (قبى).2/217الوسيط، 
 ما بين معكوفين ليس في " أ ". -3
، رقم 6/399األنصار،، كتاب الفضائل، في فضل هشيب، مصنف ابن أبي هينظر: ابن أبي شيب - 4

. نص الحديث" الناس دثار 8897/ رقم الحديث8/363. الطبراني، المعجم األوسط،32361الحديث،
. معنى 4557، رقم الحديث11/4واألنصار شعار". قال األلباني، صحيح، في الجامع الصغير وزياداته، 

 الحربي،ا يلبس فوق الشعار. ينظر: ، والدثار: هو مالحديث: الشعار هو الثوب الذي يلزقُه الرجل بجلده
جامعة أم القرى، مكة ، سليمان إبراهيم محمد العايد، المحقق، 1/144، إبراهيم بن إسحاق، غريب الحديث

  م.1984-هـ1405األولى،  ، الطبعةالمكرمة
 ما بين معكوفين ليس في " أ ". -5
  . 4/393، الرائقينظر: ابن نجيم، البحر  - 6
 في " أ " يلبس لما هو.ليست في " أ "  -7
  .4/312ينظر: ابن مازه، المحيط،  - 8
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2فأدخل إحدى رجليه ال يحنث 1اسراويل أو خفً ولو حلف ال يلبس.  
  .6روةوالع 5رِوالز 4يقال يحنث بالز ال يلبس من غزل فالنة :3]ولو حلف[

     ولو كان 7ا من غزلها ال يحنثولو لبس من غزلها وغزل غيرها حنث، أما لو قال: ثوب ،
9غيرها حنث، وكذا إن 8من غزل قعةٌفيه ر كان فيه ومن كُ 10لةٌصمه 11يصهرِخْأو د أو علم 

منه ال  سلْكَةٌ، أو ما فيه 13منه يطَمن غزلها فلبس ما خَ غزل غيرها، ولو حلف ال يلبس 12من
  .15وعليه الفتوى ،من غزلها يحنث عند أبي يوسف، وعندهما ال يحنث 14كةًولو لبس ت. يحنث

                                                           
الخف: ما يلبس في الرجل من جلد رقيق وفي المثل (رجع بخفي حنين) يضرب عند اليأس من الحاجة  -1

. المناوي، التوقيف، 4/1353، الصحاح، الجوهريوالرجوع بالخيبة،والجمع خفاف وأخفاف. ينظر: 
  . مادة (خفف).1/247. المعجم الوسيط، 157ص

  .4/174ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  -2
 ما بين معكوفين ليس في " ب ". -3
هو ما يكف به جيب القميص، يقال عمل للجيب زيقاً أي خاطه به لتقويته، والجمع، أزياق وزيقة.  الزيق: - 4

  . مادة( زق).1/409ينظر: المعجم الوسيط، 
الزِر بالكسر: شيء كالحبة أو القرص يدخل في عروة القميص، جمعها َأزرار وزرور. ينظر:  -5

. مادة 1/391. المعجم الوسيط،  2/669، الصحاح، الجوهري. 1/399، القاموس المحيط، الفيروزآبادي
  (زرر).

. 39/25العروس،  العروة: من الثوب مدخل زره، وعروة القميص، أخت زره. ينظر: الزبيدي، تاج -6
 .4/174: الكاساني، بدائع الصنائع، المسألة ينظر . مادة (عرو).2/597المعجم الوسيط، 

. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 4/391. ابن نجيم، البحر الرائق، 4/313ينظر: ابن مازه، المحيط،  - 7
. النووي، 18/105ي تكملة المجموع، . للشافعية والحنابلة نفس القول في هذه المسألة. ينظر: المطيع5/653

 .6/383. الرحيباني، مطالب أولي النهى، 11/397. ابن قدامة، المغني، 11/57روضة الطالبين، 
 في " أ " غير. - 8
 في " أ "إذا. -9

 في " أ " صله. -10
 .73الدخريصة: هي الدرع ما يوصل به البدن ليوسعه، وجمعها دخاريص. ينظر: المناوي، التوقيف، -11
  في " أ " من بعض غزل . -12
 ليست في " ب ". -13
. ابن 1/935، القاموس المحيط، الفيروزآباديالتكة بالكسر: رباط السراويل، والجمع تكك. ينظر:  -14

  . مادة (تك).1/438منظور، لسان العرب، 
ابن عابدين،  . ابن عابدين، حاشية4/491. ابن نجيم، البحر الرائق، 4/310ينظر: ابن مازه، المحيط،  -15
5/653. 
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عليهم،  ُلهو المتقبِّ ه، وفالنا نسجه غلمانُا من نسج فالن، فلبس ثوبال يلبس ثوب 1حلف     
   4بيده ال يحنث وإال حنث. 3كان يعمل 2فإن

داه أو حمته منه [ال ما سكله أو لُ ال يحنث إال بثوبٍ 6ايسمربا أو ِإال يلبس حرير 5حلف     
عل8ا أن ينويهإلّ 7ه منه]م.  

ا فلو حشا به ثوبوب المتخذ منه، ة له انصرف إلى الثّال يلبس هذا القطن* وال ني 9حلف     
وهو المضّرال يحنث ب.  

ال  *ة له هو على الثوب، وإن نوى عين الغزل*، وال نيفالنةوكذا ال يلبس من غزل      
  وال يلبس عين الغزل. 10ه يلبس الثوب ال الغزل][ألنّ ؛وبيحنث بلبس الثّ

 11افاشترى منه ولبس يحنث، ال يلبس كتانً الثياب يبيع وفالنٍ ال يلبس من ثياب فالنٍ     
فلبس ثوب12وغيره حنث ا فيه كتان.  

ا إن ا فلبسه حنث إلّأو خفين أو جوربين، أو أرسل إليه ثوب ال يكسو فالناً فكساه قلنسوةٌ     
13ا فلبسه ال يحنثنوى كسوته بيده، ولو أعطاه دراهم فاشترى بها ثوب.  

  
                                                           

  ليست في " أ ". -1
  في " أ  " قال. -2
 في " أ " ال يعمل. -3
  .4/313ابن مازه، المحيط، ينظر:  -4
 ليست في " أ ". -5
  .1/66اإلبرسيم: هو خيط من حرير. ينظر: دروزي، تكملة المعاجم العربية،  -6
 ليست في " أ ". -7
  .9/4السرخسي، المبسوط، . 3/325ينظر: الشيباني، األصل،  -8

 /  ب  من " أ ". 299* نهاية ق 
  ليست في " أ ". -9

 /  أ  من " ب ". 147** نهاية ق 
 ما بين معكوفين ليس في " أ "، و في" ب " هي متأخرة وتأتي بعد جملة (عين الغزل). -10
المعتدلة والدفئة، يزيد ارتفاعه الكتان: هو نبات زراعي من الفصيلة الكتانية، حولي يزرع في المناطق  -11

على نصف متر، زهرته زرقاء جميلة، وثمرته عليقه مدورة تعرف باسم بزر الكتان. ينظر: المعجم الوسيط، 
  . مادة (كتن).2/776
 .30/410، 9/4. السرخسي، المبسوط، 4/312ينظر: ابن مازه، المحيط،  - 12
 .4/148ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  - 13
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  [ من حلف ال يلبس حليا]
ِلَأنَّه لَيس بِحلي عرفًا ولَا شَرعا حتَّى  ،[(ومن حلَفَ لَا يلْبس حليا فَلَبِس خَاتَم فضة لَم يحنَثْ)

بِه التَّخَتُّماِل وجِللر الُهمعتاس الْخَتْمِ ،ُأبِيح دِلقَص، (َثنبٍ حذَه نم كَان ِإنو)؛ يلح ذَا  ،ِلَأنَّهِلهو
  لَا يحلُّ استعمالُه ِللرجاِل]. 

 2وعند األئمة الثالثة 1عندنالم يحنث)  فضة ا فلبس خاتمومن حلف ال يلبس حلي :(قوله     
جال مع منعهم من التحلي ه أبيح للربدليل أنّ ا)ا وال شرعرفًع ليليس بح 3هأنّ :(لنا ،يحنث

وإن  ،ال للزينة، فلم يكن حلياً كامالً في حقهم 4ختمما أبيح لهم لقصد التّوالفضة، وإنّ بالذهب
كانت الزينة الزم وجوده لكنها لم تقصد به، فكان عدممبنى  5ا في العرف [الذي هو]ا خصوص

  األيمان.
، فإن كان ساء بأن كان له فصا على هيئة خاتم النّقال المشايخ: هذا إذا لم يكن مصوغً       

وصار كلبسه  6حلي بهفكمل معنى التّ ،ختمال التّ به الزينةُ ما يرادساء، وإنّالنّ ه لبسحنث؛ ألنّ
10اأو قرطً 9أو قالدةً 8اأو خلخالً 7اسوار 12ه، ولو من الفضةحيث يحنث بذلك كلِّ 11اأو دملوج.  

                                                           
  . 4/392. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/155الحقائق،  تبيين. الزيلعي، 4/71ينظر: الموصلي، االختيار،  - 1
. الشيرازي، المهذب، 2/886أي المالكية و الشافعية والحنابلة. ينظر: عبد الوهاب، اإلشراف على نكت الخالف،  -2
. البهوتي، 11/295. ابن قدامة، المغني، 18/79، . المطيعي، تكملة المجموع10/550. العمراني، البيان، 3/107

  .6/403. الرحيباني، مطالب أولي النهى، 3/464شرح منتهى اإلرادات، 
  ليست في " أ " و" ب ". -3
  . مادة (ختم).1/196. الرازي،مختار الصحاح، 1/218تختم لبس الخاتم. المعجم الوسيط، -4

  في " أ " أي هو. وفي " ب " التي هي. -5
 يست في " أ ".ل -6
السّوار بضم السين وكسرها: هو حلية من الذهب مستديرة كالحلقة تلبس في المعصم أو الزند، وجمعها أسورة  -7

  . مادة (سار).252. قلعجي، معجم لغة الفقهاء، ص1/462وأساور. ينظر: المعجم الوسيط، 
. 28/433خيل. ينظر: الزبيدي، تاج العروس، الخلخال: هو حلية كالسوار تلبسها النساء في أرجلهن، والجمع خال -8

  . مادة (خلل).199. قلعجي، معجم لغة الفقهاء، ص1/249المعجم الوسيط، 
القالدة: هو ما يجعل في العنق من حلي ونحوه وهو وسام يجعل في العنق تمنحه الدولة لمن تشاء تقديراً، والجمع  -9

  . مادة (قلد).2/754. المعجم الوسيط، 1/312، القاموس المحيط، الفيروزآباديقالئد. ينظر: 
، الفيروزآباديالقرط: هو ما يعلق في شحمة األذن، من ذهب أو فضة أو نحوها، والجمع أقراط وقروط. ينظر:  -10

  . مادة (قرط).2/727. المعجم الوسيط، 1/682القاموس المحيط، 
11- مادة (دملج).، 1/297المعجم الوسيط، ينظر:ملوج: هو نوع من الحلي، ويقال: ألقى عليه دماليجه. الد  
  .4/392. ابن نجيم، البحر الرائق، 4/71ينظر: الموصلي، االختيار،  - 12
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 ؛ ألن2ساء [وليس ببعيد]النّا يلبسه ا، وإن كان ممطلقًالفضة م بخاتمِ ال يحنثُ 1وقيل     
3رف في خاتم الفضة ينفيالع كونه ح(من ذهب حنث)الخاتم  (ولو كان) ،ا، وإن كان زينةًلي 

  .4ااتفاقً وبال فص ا بفصمطلقً
ِلَأنَّه حلي حقيقَةً  ؛يحنَثُ) :[(ولَو لَبِس عقْد لُْؤلٍُؤ غَيرِ مرصعٍ لَم يحنَثْ عنْد َأبِي حنيفَةَ، وقَالَا

ولَه َأنَّه لَا يتَحلَّى بِه عرفًا إلَّا مرصعا، ومبنَى الَْأيمانِ علَى الْعرف.  ،حتَّى سمي بِه في الْقُرآنِ
  ِلَأن التَّحلِّي بِه علَى اِلانْفراد معتَاد]. ؛ويفْتَى بِقَوِلهِما وقيَل هذَا اخْتلَافُ عصرٍ وزمانٍ،

     وعلى ، 5يحنث) :ال يحنث عند أبي حنيفة، وقاال عٍ(قوله ولو لبس عقد لؤلؤ غير مرص
6هذا الخالف عقد زبرجد 7أو زمرد 9، وبقولهما قالت األئمة الثالثة8أو ياقوت.  

 ي به في القرآن قال تعالى:ه يتزين به، وسم، فإنّحقيقةً 10ه حليوجه قولهما أنّ     
M  ¸  ¶  µ   ´L ] 14اآلية النحل: سورةوالم [من البحر هو اللؤلُؤ ستخرج 

ه ال(وله أنّ ،رجانوالم (في العادة يتحلى به، عرفً :بقوله وهو المراد)ّا إلأو  بذهبٍ ا)ا مرصع
ومبنى األيمان ،فضة) رف)على الع، ع فال ال على استعمال القرآن فينصرف إلى المرص

  يحنث بغيره. 
                                                           

 في " أ " قليل. -1
 في " أ " ولو يتقيد. -2
 في " أ " نفي. -3
  . 4/392. ابن نجيم، البحر الرائق، 4/71ينظر: الموصلي، االختيار،  -4
 . 4/392. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/155. الزيلعي، تبيين الحقائق، 4/71ينظر: الموصلي، االختيار،  -5
الزبرجد: هو حجر كريم يشبه الزمرد، وهو ذو ألوان كثيرة أشهرها األخضر المصري واألصفر  -6

 ).. مادة ( زبر1/388. المعجم الوسيط، 8/140القبرصي. ينظر: الزبيدي، تاج العروس، 

الزمرد: هو حجر كريم أخضر اللون شديد الخضرة، شفاف وأشده خضرة أجوده وأصفاه جوهرا، واحدته  -7
  . مادة (زبر).1/400زمردة. ينظر: المعجم الوسيط، 

الياقوت: هو حجر من األحجار الكريمة، وهو أكثر المعادن صالبة بعد الماس، ويتركب من أكسيد  -8
شفاف مشرب بالحمرة أو الزرقة أو الصفرة، والقطعة منه ياقوته، والجمع  األلمنيوم، ولونه في الغالب

  . مادة (يقت).2/1065. المعجم الوسيط، 5/150يواقيت. ينظر: الزبيدي، تاج العروس، 
. 18/79. المطيعي، تكملة المجموع، 10/550. العمراني، البيان، 3/107ينظر: الشيرازي، المهذب،  -9

. الرحيباني، مطالب أولي النهى، 3/464. البهوتي، شرح منتهى اإلرادات، 11/295ابن قدامة، المغني، 
 . هذا قول الشافعية والحنابلة، أما المالكية فلم أقف لهم على قول في هذه المسألة.6/403
  في " أ " يحلى. -10
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 هذا :(وقيل ،اللؤلؤ جاُلوالر ه ال بأس أن يلبس الغلمانأنّ :قال بعض المشايخ: قياس قوله     
اذج ا، وفي عرفهما تحلوا بالسا مرصعى به إلّال يتحلّ 1في زمانه كان )وزمانٍ عصرٍ اختالفُ

  .4اعرصى به ميتحلّ 3ا كمايتحلى به* ساذج هأنّ 2العرف القائم ألن ؛(ويفتى بقولهما)
 [رامق على فراشٍ فنام عليه وفوقَه من حلف ال ينام ]  

اِئما [(ومن حلَفَ لَا ينَام علَى فراشٍ فَنَام علَيه وفَوقَه قرام حنثَ) ِلَأنَّه تَبع الْفراشِ فَيعد نَ
ه فَقَطَع علَيه (وِإن جعَل فَوقَه فراشًا آخَر فَنَام علَيه لَا يحنَثُ) ِلَأن مثَْل الشَّيء لَا يكُون تَبعا لَ

  النِّسبةَ عن الَْأوِل].
ه قال في غير هذا الكتاب معين، فإنّ فراشٍ :أي )(قوله ومن حلف ال ينام على فراشٍ      
وإن جعل فوقه فراشاً آخر فنام عليه ال يحنث، ولو كان نكرة  :هذا الفراش، وبدليل قولهعلى 

ه نام على فراشٍعلى الفراش؛ ألنّ الفراشِ حنث بوضعِ على فراشٍ بأن حلف ال ينام نكرةثم ، 
فوقه كالتي  جعُلي رقيقٌ ه ساترللفراش؛ ألنّ بعتَ رامالق ألن ؛حنث) 5(وفوقه قرامإذا نام عليه 

أي المالءة المجعولة فوق الط6ّلىتسمى في عرفنا الم :ا له لم يعتبر وصار راحة، وإذا كان تبع
ه ال يحنث إذا نام على ا آخر، فإنّعل فوقه فراشًكأنه نام على نفس الفراش، بخالف ما إذا ج

  .7ى األسفلإل سبةُالنِّ ا لمثله فتنقطعبعيء ال يكون ته مثله، والشّاألعلى، ألنّ
ا على ى نائمه يسم؛ ألن9ّه يحنثعنه أنّ ظاهرة غير عن أبي يوسف روايةٌ 8وروي     

ا كون الشيء ليس تبع أن وحاصلُها لآلخر، سبة ولم يصرح أحدهما تبعفراشين فلم تنقطع النّ

                                                           
 في " أن. -1
  في " أ " القائم به أنه. -2

 /  أ  من " أ ". 300* نهاية ق 
  ا.في " أ " لم -3
  . 4/392. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/155ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق،  -4
 . مادة (قرم).346 -33/345. الزبيدي، تاج العروس، 5/2009ينظر: الجوهري، الصحاح،  -5
المالءة: هي الملحفة ذات اللفقين تفرش على السرير ، والجمع أمالء. ينظر: الزبيدي، تاج العروس،  -6
  . مادة ( ملئ).2/882المعجم الوسيط، . 1/438
 .4/393. ابن نجيم، البحر الرائق، 4/71ينظر: الموصلي، االختيار،  -7
 في " أ " ويروي. -8
 .4/71ينظر: الموصلي، االختيار،  -9
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نام  :قولنا ويتحقق الحنث بتعارف ،بنفسه أصٍل ، وال يضرنا نفيه في الفراشين بل كل1ُّلمثله
  وإن كان ال يمسه إال األعلى. ،على فراشين

  ]حلَفَ لَا يجلس علَى الَْأرضِ فَجلَس علَى بِساط َأو حصيرٍ[ من 
ِلَأنَّه لَا يسمى  ؛[(ولَو حلَفَ لَا يجلس علَى الَْأرضِ فَجلَس علَى بِساط َأو حصيرٍ لَم يحنَثْ)

هاسضِ ِلبالَْأر نيبو نَهياَل با إذَا حم لَافضِ، بِخلَى الَْأرا عاِلساِئلًا  ؛جح رتَبعفَلَا ي لَه عتَب ِلَأنَّه
يرصح اطٌ َأوبِس قَهرِيرٍ فَولَى سع لَسرِيرٍ فَجلَى سع سلجلَفَ لَا يح ِإنثَ) (ون؛ح  دعي ِلَأنَّه

 ا آخَررِيرس قَهَل فَوعا إذَا جم لَافبِخ ،كَذَِلك ةادي الْعرِيرِ فلَى السع لُوسالْجو ،هلَيا عاِلسج
.[نْهةَ عبالنِّس ِل فَقَطَعثُْل الَْأوم ِلَأنَّه  

      عل (قوله ولو حلف ال يجلس على األرض فجلسه ال ؛ ألن3ّلم يحنث 2أو حصيرٍ ى بساط
ا، ،والحصير أصل4ًا من األرض والبساطا، فاعتبر العرف كلًعرفً ا على األرض)يسمى جالس

ال  6على الحصير] اجلس على الحصير، [وتارةً على البساط ال تجلس يقال: اجلس 5ولهذا
تجلس على األرض، بخالف ما لو جلس  جالسٍ على األرض فجعل الجالس على أحدهما غير

على ذيوله حيث يعد جالسا على األرض، ويقال: جلس 7على األرض فيحنث فالنه ه أنّ، وسر
8ا له كانحيث كان اللباس تبع بمنزلة نفسه فال يه جلس بنفسه على األرض، ا؛ بل كأنّحائلً عتبر

نعم لو خلع ثوبه فبطَسع التّوجلس عليه ال يحنث الرتفا 9هةبعي.  
  

                                                           
  في " ب " لمثله مسلم وال . -1
ونَحوهما، يفرش على األرض. ينظر:. الحصيرة: الْبساط الصغير المنسوج من أوراق البردي َأو الْبارِي  -2

 . مادة (حصر).1/179. المعجم الوسيط، 11/30الزبيدي، تاج العروس، 
  .4/393. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/155ن الحقائق، يالزيلعي، تبي .4/71ينظر: الموصلي، االختيار،  -3
 في " أ " كلمة (البساط) مقدمه على كلمة (األرض). -4
  وكذا.في " ب "  -5
 ما بين معكوفين ليس في " أ ". -6
  ليست في " أ " . -7
 في " أ " ألن. -8
 في " أ " وبسطه. -9
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     فجلس على سريرٍ على سريرٍ (ولو حلف ال يجلس أو فراشٍ )أو حصيرٍ فوقه بساط 
يفرش  1]على ما[ أي والجلوس على السرير في العادة كذلك) ،ا عليهجالس عدألنه ي (حنث؛

جعل إذا  (بخالف ماعليه، يقال جلس األمير على السرير، وال شك أن فوقه من أنواع الفرش 
(مثل األول)أي اآلخر األعلى  ه)ا آخر؛ ألنّفوقه سرير األسفل فلم يجعل تابعرف ا له في الع

نام  :ه يقالرف، فإنّوهذا باالتفاق، وفرق أبو يوسف على تلك الرواية عنه في الفراش بالع
جلس  :وإن كان أحدهما فوق اآلخر، بل يقال ،جلس على سريرين :على فراشين، وال يقال

وهذا السطح إذا حلف ال يجلس على  ،2، وهكذا* الحكم في هذا الدكانفوق سريرٍ سريرٍ على
على السطح،[إذا  اأو سطح ،كانا فوق الدكانًبنى د *أحدهما فبسط عليه وجلس حنث، ولو*

انقطعت النسبة عن األسفل، فال يحنث بالجلوس على األعلى،  3حلف ال يجلس على أحدهما]
  . 5كرهت الصالة على سطح الكنيف واإلسطبل 4ولذا

     ولو بنى على ذلك سطحالشيخ أبو المعين في شرح  6كره، قالها آخر فصلى عليه ال ي
حنث، وإن  فأو خُ الجامع، وفي كافي الحاكم: حلف ال يمشي على األرض فمشى عليها بنعٍل

،[ واهللا سبحانه 9ا من األرضهألنّ ؛حنث 8لم يحنث، وإن مشى على أحجارٍ على بساط 7كان
10واب]وتعالى أعلم بالص.  

***  
                                                           

  ليست في " ب ". -1
 / " ب " من " أ ". 300ق  * نهاية

. 106الدكان: هو الحانوت قديما، والمتجر حديثّا، والجمع دكاكين. ينظر: الرازي مختار الصحاح، ص - 2
  . مادة( دكن).1/292المعجم الوسيط، 

  / " ب " من " ب ". 147** نهاية ق 
 ما بين معكوفين ليس في " أ ". -3
 في " أ "  وكذا. -4
 . 1/17سطبالت.  ينظر: المعجم الوسيط، إاإلسطبل: هو حظيرة الخيل، والجمع  - 5
  في " أ " وقال. -6
  في " أ " حلف. -7
 في " أ " حجارة. -8
. الشلبي، حاشية الشلبي، 4/394. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/156ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق،  - 9
3/156.  
 في " أ " واهللا أعلم. و ما بين معكوفين ليس في " ط" . -10
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 باب] اليمين وغيره] والقتِل ربِفي الض  
باب) اليمين 2سِلمن الغُ 1]وغير ذلك[ والقتِل ربِفي الض والكسوة(.  

]ري حدبتُك فَعبرض إن قَاَل ِلآخَر نم[  
ِلَأن الضرب اسم  ؛فَعبدي حر فَماتَ فَضربه فَهو علَى الْحياة)[(ومن قَاَل ِلآخَر إن ضربتُك 

عرِ تُوضي الْقَبف ذَّبعي نمو ،تيي الْمقَّقُ فتَحلَا ي الِْإيلَامنِ، ودُل بِالْبتَّصْؤِلمٍ يٍل معاةُ  ِلفيالْح يهف
د الِْإطْلَاق، ومنْه الْكسوةُ في الْكَفَّارة ِلَأنَّه يراد بِه التَّمليك عنْ ؛في قَوِل الْعامة، وكَذَِلك الْكسوةُ

 (وكَذَا وهو من الْميت لَا يتَحقَّقُ إلَّا َأن ينْوِي بِه الستْر، وقيَل بِالْفَارِسية ينْصرِفُ إلَى اللُّبسِ
لِْإفْهام والْموتُ ينَافيه، والْمراد من الدخُوِل علَيه ِلَأن الْمقْصود من الْكَلَامِ ا ؛الْكَلَام والدخُوُل)

.[ولَا ه هرقَب ارزي توالْم دعبو تُهارزِي  
ال  4حتى إذا مات فضربه فهو على الحياة) ومن قال: إن ضربتك فعبدي حر :3(قوله     
آلة التأديب في محل قابل  6أو استعمالبالبدن)  يتصُل مؤلمٍ لفعٍل رب اسمالض (ألن ؛5يحنث

الميت  ، ولذا كان الحق أنه ال يحسألنّ ،في الميت) (ال يتحققُواألدب  (واإليالم)أديب، للتّ
المفي قبره تُ عذبوضع فيه الحياة بقدر ما يحس باأللم، والبنيعند أهل السنة  ة ليست بشرط

  بل هي مختلطة بالتراب فعذب جعلت  األجزاء ال تتميز بحيثُ األجزاء 7حتى لو كان متفرقُ
   

                                                           
  في " ب " وغيره. -1
 مطموسة في " أ " . -2
 ساقطة من " أ ". -3
 في " أ " وضرب. -4
. الزيلعي، تبيين الحقائق، 4/394. ابن نجيم، البحر الرائق، 5/657المختار، ينظر: الحصكفي، الدر  - 5
. للمالكية والشافعية والحنابلة نفس القول في هذه المسألة. ينظر: مالك، 5/675. ابن عابدين، 3/156

 .4/398. ابن قدامة، الكافي، 6/230الشربيني، مغني المحتاج، . 610/ 1المدونة،
 ل.في " أ " واستعما -6
  في " أ " متحرك. -7
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  1التي ال يأخذها البصر، وإن اهللا على ذلك لقدير. الحياة في تلك األجزاء
      أمكن، وإلّ 2على إنكار عذاب القبر والخالف فيه إن كان بناءمن عاقٍل ا فال يتصور 
 :رب قوله تعالىاإليالم في تعريف الضبالعذاب مع عدم اإلحساس، وقد أورد على أخذ  القوُل

 M2  1  0  /3  L  ] 44اآلية  ص:سورةفقد ب [ر بضرب الضمن  : وهي حزمة3ٌغث
  .ريحان ونحوه وال إيالم فيه

وي عن ابن بالكلية، وقد ر -عليه السالم -با بمنع عدم األلم في ضرب أيوأولً :جيبوُأ     
ه تمسك به في كتاب بأيوب، ودفع بأنّ سلم فمخصوص ، وإن4من الشجر ه قبضةٌأنّ عباسٍ

  الحيل في جواز الحيلة فلم يعتبره.
                                                           

  م عليهما معا:أاختلف العلماء في السؤال في القبر هل يقع على البدن أم الروح   - 1
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، المحلى  ينظر: ابن حزم، . السَؤاُل في الْقَبرِ ِللروحِ وحدها : قَاَل ابن حزمٍ

 .لبنان، بدون طبعة وبدون تاريخ-الفكر،  بيروت دار ،1/42باآلثار، 
في القبر، وال يبعد أن تؤخر إلى يوم البعث، واهللا أعلم بما  الروح إلى الجسدوال يبعد أن تعاد  "قال الغزالي:و

 محمد بن محمد، إحياء علوم الدين، ينظر: الغزالي، زالي بالتوقف.غفكان قول ال."حكم به على عبد من عباده
  لبنان، بدون طبعة وبدون تاريخ. -دار المعرفة، بيروت ، 4/494

عذَاب الْقَبرِ يكُون ِللنَّفْسِ والْبدنِ جميعا، تَنْعم النَّفْس وتُعذَّب مفْردة عنِ الْبدنِ  وقال جمهور اهل السنة: إن
، رقم كتبه وأبوابه 3/235، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر،ينظر:  .ومتَّصلَة به
محب الدين الخطيب، دار  ، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه،محمد فؤاد عبد الباقيوأحاديثه، 

م. دار االفتاء المصرية، غتاوى دار االفتاء 1959 -هـ1379لبنان، سنة النشر  -المعرفة، بيروت
  .8/286المصرية، 

لَيس على الْوجه الْمعهود في الدنْيا، بْل تُعاد الروح إليه ِإعادة  الروحِ إلى الْجسدفَِإن عود قال ابن ابي العز:" 
محمد بن عالء الدين، شرح الطحاوية في العقيدة  ابن ابي العز،ينظر:  ."غَير الِْإعادة الْمْألُوفَة في الدنْيا

 ، بدون طبعةـ وبدون تاريخ.وكالة الطباعة والترجمة ، أحمد محمد شاكر، المحقق، 267، ص السلفية
2 - " كَان نه ِلميمنَعرِ وذَابِ الْقَبع وتفي ثُب لَّمسوِل اهللا صلى اهللا عليه وسر نع ارالَْأخْب تاتَرتَو لًا، قَدَأه ِلذَِلك

وقُوفٌ على كَيفيته،  الْملَكَينِ، فَيجِب اعتقَاد ثُبوت ذَِلك والِْإيمان به، ولَا يتَكَلَّم في كَيفيته، ِإذْ لَيس ِللْعقِْلوسَؤاِل 
". د يأتي بِما تَحار فيه الْعقُوُلِلكَونه لَا عهد له به في هذه الدارِ، والشَّرع لَا يأتي بِما تُحيلُه الْعقُوُل، ولَكنَّه قَ

ابن تيمية، أحمد عبد الحليم، فتاوى ابن تيمية، اعتنى به  .267ابن ابي العز، شرح الطحاوية، ص ينظر: 
 -هـ1406لبنان، الطبعة األولى،  -، مكتبة الرشد، بيروت4/400واشرف عيله، محمد القحطاني، 

 م.2005
  .5/289 ينظر: الزبيدي، تاج العروس، - 3
 -دار النفائس، بيروت، مروان الشعارتحقيق، ، 4/36، النسفي، عبد اهللا بن أحمد، تفسير النسفيينظر:  - 4

 .2005 -هـ1425لبنان، سنة النشر، 
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ا بال ألم أصلً بضغث ، والحق أن البر بضربٍ 2]: هذه الرخصة باقية1وفي الكشاف[     
في الجملة  4شرعية الحيلة ، وال ينافي ذلك بقاء-عليه السالم -لزوجة أيوب 3رحمةٌ خصوصيةٌ

6ال يحنث وضربه بها مرةً 5حتى قلنا: إذا حلف ليضربنه مائة سوط7؛ لكن بشرط أن يصيب 
 شرطٌ ، واإليالمأو بأعراضها مبسوطةً ا أن يكون بأطرافها قائمةًسوط منها، وذلك إم بدنه كّل

فيه، أما عدمه بالكلية فال، ولو ضربه بسوطعبتان خمسين مرةًله شُ * واحد بيولو ضربه ر ،
مائة سوط ال معنى، وال بد من معناه، فال  ه ضرب صورةًبر؛ ألنّوخفف بحيث لم يتألم به ال ي

ي8إال بأن يتألم برمن المشايخ من شرط فيما إذا جمع بين رءوس األعواد وضرب  ، حتى إن

                                                           
، 2/1475الزمخشري، محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل،  -1

 لبنان، بدون طبعة و بدون تاريخ. -دار إحياء التراث، بيروتتحقيق، عبد الرزاق المهدي، 
: ابن عابدين، القول في المسألة وتأتي بعد كلمة (خصوصته). ينظر ،في " ب "ما بين معكوفين متأخر  -2

 .5/659حاشية ابن عابدين، 
 ليست في " أ ". -3
 ليست في " أ ". - 4
َأكَان مضفورا أم لم يكن، والسوط هو: قضيب الكراث الَّذي علَيه  السوط: هو ما يضرب بِه من جلد سواء -5

. مادة 1/463. المعجم الوسيط، 199أكمام زهره، والجمع أسواط وسياط. ينظر: المناوي، التوقيف، ص
  (سوط).

نابلة . للمالكية والشافعية والح5/659.ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 9/30ينظر: السرخسي، المبسوط،  -6
  قوٌل في هذه المسألة. 

. القيرواني، النوادر 4/452، مواهب الجليل، الحطابفالمالكية والحنابلة قالوا: إنه ال يبر . ينظر: 
. أما عند الشافعية 265/ 6. البهوتي، كشاف القناع، 4/398.  ابن قدامة، الكافي، 4/156والزيادات، 

 . 8/210. الرملي، نهاية المحتاج، 6/230فقالوا: بقول الحنفي إنه يبر . ينظر: الشربيني، مغني المحتاج، 
  في " أ " يضرب. -7

  من " أ ".  /  أ 301ة ق * نهاي
. للمالكية والشافعية 5/659. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 9/30ينظر: السرخسي، المبسوط،  - 8

والحنابلة قول في هذه المسألة. فالمالكية قالوا أنه من حلف ليضربن غالمه ال يبر إال بضربٍ مؤلم. ينظر: 
. والشافعية قالوا: إنه يبر بما 4/156وادر والزيادات، . القيرواني، الن4/452، مواهب الجليل، الحطاب

. الرملي، نهاية المحتاج، 6/230يسمى ضربا لكن ال يشترط فيه اإليالم. ينظر: الشربيني، مغني المحتاج، 
. البهوتي، 4/398. أما الحنابلة فقالوا: إنه يبر بحصوِل مقصود الضرب. ينظر: ابن قدامة، الكافي، 8/210

  . 6/265قناع، كشاف ال
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بالحنث على  :ا به ألوجع المضروب، وبعضهم قالوالو ضرب منفرد بحاٍل عود بها كون كلِّ
  . 1ه ال بد من األلمكل حال، والفتوى على قول عامة المشايخ وهو أنّ

  [فروع]
، وال ميتٌ رب الشديد، ومثله حتى أتركك ال حيك حتى أقتلك هو الض: ألضربن2ّقال    
ا على . وعندي أيض4]3ك[أو حتى تبر ى تستغيث فهو على وجود ذلك، وكذا حتى تبوَلوحتّ
الشديد ألضربنّرب الضك بالسيف حتى تموت، وألضربن على األرض حتى ينشق  ولدك

  .6فقط، وخالف هذا ليس بصحيح 5هنصفين، فهو على أن يضرب به األرض ويركلُ
وضربه  ه بخرقةوط فلفّبضربه بغالفه وهو فيه، وكذا بالس يف حنثَه بالسحلف ليضربنّ     

ب غيره وضربه به مح فنزعه وركّهذا الر 8جزأو بِ كينهذا الس 7ه بنصِلحنث، حلف ليضربنّ
  .9ال يحنث

     فرآه على سطح أو من بعيد بحيث ال تصل ولو قال: إن لقيتك فلم أضربك فعبدي حر ،
أو  ، وال يقدر على ضربه ال يحنث، قال محمد: إذا كان بينه وبين فالن قدر ميٍل10إليه يده

  .11أكثر فلم يلقه

                                                           
  .5/659. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 9/30ينظر: السرخسي، المبسوط،  - 1
 في " أ " و" ب ".ليست  -2
3-  :بالمكان أي رك1/416. ابن منظور، لسان العرب، 27/90فيه. ينظر: الزبيدي، تاج العروس،  تقيمتَب .

  مادة ( برك).
 ". ما بين معكوفين ليس في " أ " و" ب -4
الركُْل: الضرب بالرجِل الواحدة، يقال: ركله برجله أي: رفسه. ينظر: الفيومي، المصباح المنير،  -5
  . مادة (ركل).1/370. المعجم الوسيط، 4/1712.الجوهري، الصحاح، 4/1712
. ينظر: للشافعية رأي في هذه المسألة .4/395. ابن نجيم، البحر الرائق، 2/52ينظر: مال، درر الحكام،  -6

  .4/275السنيكي، أسنى المطالب، 
النصل : هي حديده السهم والرمح والسيف والسكين، ما لم يكن له مقبض، والجمع نصال وأنصل  -7

. المعجم 1/688. الرازي، مختار الصحاح، 1/1063، القاموس المحيط، الفيروزآباديونصول. ينظر: 
  . مادة (نصل).2/927الوسيط، 

  .2/285يركز به الرمح. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، الزج هو ما  -8
  .4/395ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق،  -9

  في " أ " هذه. -10
  . 4/395ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق،  - 11
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امرأتَ حلف ال يضربه فضرب أمته: يعني فأصاب ضرب1حنث ه المرأة بغير قصد.  
  .فال يدخل تحت المطلق قاصر الحبس تعذيب ألن ؛ال أعذبه فحبسه ال يحنث 2حلف
 الكسوةَ ا بعد موته يحنث وتقتصره فألقى عليه ثوبإذا حلف ليكسونّ وكذا الكسوة) :(قوله      

هذا الثوب كان هبة، وقد جعلها  كلو قال: كسوتُ 3على الحياة العتبار التمليك في مفهومها، ولذا
ا ليس أهلً فيها فيما سوى اإلطعام التمليك، والميتُ ارة، والمعتبراهللا سبحانه إحدى خصال الكفّ

 ينبغي أن يحنث؛ ألن[بالفارسية  يمينه 5الفقيه أبو الليث: لو كانت 4التمليك، قال ملك ليصحللتّ
  . 7دون التمليك به اللبس رادبالفارسية ي 6]هذا اللفظ

فهو على الحياة الذي تضمنه التشبيه في  :من قوله استثناء ا أن ينوى به الستر)إلّ :(قوله     
في حق الميت كما في الحي، فتنعقد  السترة تتحققُ يحنث؛ ألن الكسوة فحينئذ 8قوله: وكذلك

على تأويل قوله: كسوتك،  وهو الكسوةُ ،ضمير به كريمينه على حالتي الموت والحياة، وذُ
  .وال وجود له في اللغة *كساء*اِإل *على تأويل :وقيل

يعني إذا حلف ال يكلمه اقتصر على الحياة، فلو كلمه بعد موته ال وكذا الكالم)  :(قوله      
 -هأنّ«، وأورد فهمفال ي ال يسمع 10هينافيه؛ ألنّ والموتُ المقصود منه اإلفهام ؛ ألن9يحنث

 -قليب بدر: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر 11قال ألهل القليب -مى اهللا عليه وسلّصلّ

                                                           
  .5/659. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 4/395ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق،  - 1
 ليست في " أ ". - 2
  " وكذا. في " أ -3
  في " أ " فقال. -4
 في " أ " كان. -5
 ما بين معكوفين ليس في " ب ". -6
.  ابن عابدين، حاشية ابن 4/394. ابن نجيم، البحر الرائق، 5/658ينظر: الحصكفي، الدر المختار،  - 7

  .5/657عابدين، 
  في " أ "  وكذا. -8

  /  أ  من " ب ". 148*نهاية ق 
  /  ب  من " أ ".  301** نهاية ق 

  .3/156. الزيلعي، تبيين الحقائق، 5/657الحصكفي، الدر المختار،  -9
  في " أ " ألن الميت.  -10
.ابن منظور،  1/560ينظر: الرازي، مختار الصحاح،  ومقصود هنا قليب بدر، القَليب هو: البئر قبل أن تطوى. -11

 . مادة (قلب).5/3852لسان العرب، 
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: -مى اهللا عليه وسلّصلّ -فقال رسول اهللا 1: (أتكلم الموتى يا رسول اهللا؟)-رضي اهللا عنه
  .4»أو منهم 3]من هؤالء[2]والذي نفسي بيدي ما أنتم بأسمع [لما أقوُل

      بأنّ: وأجيب5ثابت ه غيريعني من جهة المعنى وإال فهو في الص :حيح، وذلك بسبب أن 
فاطر: سورة [ ﴿  M      A  @  ?  >  =  <L  بقوله تعالى: 6ردته -رضي اهللا عنها -عائشة

  .]80اآلية: النملسورة [M  <  ;  :  9L7 ] 22اآلية 
 -ما قاله له على وجه الموعظة لألحياء ال إلفهام الموتى، كما روي عن عليه إنّوبأنّ     

م ا أموالكُوأم حتْكنُا نساؤكم فَعليكم دار قوم مؤمنين، أم المه قال: " السأنّ -رضي اهللا عنه
ه مخصوص وبأنّ[ 8نا عندكم "كم عندنا فما خبرفهذا خبر، تْنَكا دوركم فقد س، وأمتْمسقُفَ

                                                           
  في " ب " من أحياء ال أرواح لها. -1
 ما بين معكوفين ليس في " أ ". -2
 ما بين معكوفين ليس في " ب ". -3
 .3760، رقم الحديث 4/1462ينظر: البخاري، صحيح البخاري، كتاب المغازي،  باب قتل أبي جهل،  -4
  اختلف العلماء في هذه المسألة: - 5
ينظر: ابن تيمية، فتاوى ابن تيمية، قال ابن تيمية: إن الميت قد يسمع في قبره، كما ثبت في الصحيح ان الميت يسمع قرع نعالهم.  
4/400 .   

 استدلًم) الذين يزورونهم يسمع كالم الناس الميت وقال السيوطي: ان الميت يسمع كالم من يزورونهم، جواب لسؤال سائل:( هل
. ِإالَّ عرفَه ورد عليه السالم" يعرِفُه في الدنْيا فَيسلِّم علَيهقال:"ما من عبد يمر بِقَبرِ رجٍل كان  -رضي اهللا عنه -بقول ابن عباس

سالم محمد  ، تحقيق،1/185كتاب الطهارة، باب جامع الوضوء، ، يوسف بن عبد اهللا، االستذكار ينظر تخريج االثر: ابن عبد البر،
م. قال االلباني: ضعيف، في كتاب صحيح 2000 -هـ 1421األولى،  الطبعة لبنان،-عطا، وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت

دار الفكر للطباعة ، عبد الرحمن بن أبي بكر، الحاوي الكبير للفتاوي ينظر قوله: السيوطي، .24/489وضعيف الجامع الصغير، 
  م. 2004 -هـ  1424 سنة النشر،، لبنان-والنشر، بيروت
إن الميت ال يسمع شيئاً إال ما دلت السنة عليه مثل وقوف النبي عليه الصالة والسالم على القتلى المشركين الذين  "قال ابن عثيمين:

  ."قتلوا في بدر وألقوا في قليب
ينظر  علم".لم تأت به السنة فموقفنا فيه الوقوف ونقول اهللا أوقال:" إن ما ورد به السنة من سماع الموتى يجب علينا اإليمان به وما 

 مؤسسة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الخيرية، 2/203، محمد بن صالح، فتاوى نور على الدرب ابن العثيمين،قوله: 
  في " أ " رددت دونه. -6
  .3759، رقم الحديث 4/1462ينظر: البخاري، صحيح البخاري، كتاب المغازي،  باب قتل أبي جهل،  -7
، 55األلوسي، نعمان بن محمود، اآليات البينات في عدم سماع األموات على مذهب الحنفية السادات، صينظر:  -8

بيروت، تحقيق، محمد ناصر الدين األلباني، الطبعة الرابعة. قال األلباني، حديث صحيح. ينظر:  -المكتب اإلسالمي
، ضبط نصوصه وخرج 28900، رقم الحديث 26/209جامع األحاديث،  السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، 

 -وليس على -رضي اهللا عنه -أحاديثه، فريق من الباحثين بإشراف، على جمعة . األثر هنا ورد عن عمر بن الخطاب
يا أهل مر ببقيع الغرقد فقال: السالم عليكم  -رضي اهللا عنه -، نص هذا األثر: " أن عمر بن الخطاب- رضي اهللا عنه

القبور! أخبار ما عندنا أن نساءكم قد تزوجت ودوركم قد سكنت وأموالكم قد فرقت، فأجابه هاتف: أخبار ما عندنا أن ما 
  قدمناه وجدناه، وما أنفقناه ربحناه، وما خلفناه فقد خسرنا.".
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الميت  إن« :-مى اهللا عليه وسلّصلّ -ه روي عنهبقي أنّ ، لكن1]ا للحسرة عليهمبأولئك تضعيفً
رحمن هذا الشّ 3زولينظر في كتاب الجناِئ ،2»هم إذا انصرفوانعاِل خفقَ ليسمع.  
ا ال تقيد بالحياة، فلو دخل عليه ميتً يعني إذا حلف ال يدخل على فالنٍ والدخول) :4(قوله     
المراد من الدخول عليه زيارته أو خدمته حتى ال يقال دخل على حائط وال على  ؛ ألن5يحنث

ى اهللا صلّ -قال رسول اهللا«دابة، والزيارة للميت ليست حقيقة بل إنما المزور قبره، ولهذا 
  ولم يقل عن زيارة الموتى. 6»تكم عن زيارة القبور أال فزوروهاكنت نهي -م عليه وسلّ

  
  ]إن غَسلْتُك فَعبدي حر[من قال آلخر:  

 مالَةُ والِْإس وَل هالْغُس ِلَأن (ُنَثحاتَ يا مم دعب لَهفَغَس ري حدبلْتُك فَعغَس قَاَل: إن لَوو)] نَاهع
.[تيي الْمف قَّقُ ذَِلكتَحيو،التَّطْهِير  

 اإلسالة) 8سَلالغُ ألن ؛والموت انعقد على الحياة فعبدي حر كلتُولو قال: إن غس 7(قوله     
  .11به التطهير، أو إزالة الوسخ، والكل يتحقق في حالة الموت كالحياة 10المراد 9والمعنى

                                                           
 ما بين معكوفين ليس في " ب ". -1
ا وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو ينظر: مسلم، صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفها ونعيمه -2

. نص الحديث:" إن الميت إذا 2870، رقم الحديث 4/2201النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه، 
  وضع في قبره، إنه ليسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا".

 .2/103ينظر: ابن الهمام/ فتح القدير،  - 3
 في " أ " قال. -4
 .5/657ينظر: الحصكفي، الدر المختار، - 5
، رقم الحديث 3/370ينظر: الترمذي، سنن الترمذي، كتاب الجنائز، باب الرخصة في زيارة القبور، -6

. نص الحديث:" قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد ُأذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزورها؛ فإنها 1054
. نص الحديث في 2966، رقم الحديث 3/219الطبراني، المعجم األوسط، تذكر باآلخرة" . ينظر: 

الطبراني:" نهيتكم عن زيارة القبور أال فزوروها". قال األلباني، حديث صحيح، في كتاب صحيح وضعيف 
  .1054، رقم الحديث 3/54سنن الترمذي، 

  في " أ " قال. -7
 في " أ " القتل. -8
  في " أ " أو المعنى. -9

  أ " المرادة. في " -10
. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/157. الزيلعي، تبيين الحقائق، 5/658ينظر: الحصكفي، الدر المختار،  -11
 . 5/658. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 4/394
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األصل أن كل فعل يلذ ويؤلم ويغم ويسر يقع على الحياة دون  و 1وفي شرح الطحاوي     
اهـ. .رب والشتم والجماع والكسوة والدخول عليهالممات، كالض  

ى اهللا عليه صلّ -هال يحنث، وتقبيلُ الموت ها فقبلها بعدلُإذا حلف ال يقب ومثله التقبيُل     
ل على ضرب من الشفقة أو محمو 3بعد ما أدرج في الكفن 2عثمان بن مظعون -موسلّ

  .4وهو على الوجه ،إن عقد على تقبيل ملتح يحنث، أو على امرأة ال يحنث :التعظيم، وقيل
سه فهو على الحياة لبأو ال ي همسه أو ال يال يحملُ 5ا أو]فالنً [ال يغسُل ولو حلفَ[     

  .6]والموت
] دفَم َأتَهرام رِبضلَفَ لَا يح نامهضع ا َأوخَنَقَه ا َأوهرشَع[  

 ،ِلَأنَّه اسم ِلفعٍل مْؤِلمٍ ؛[(ومن حلَفَ لَا يضرِب امرَأتَه فَمد شَعرها َأو خَنَقَها َأو عضها حنثَ)
(ةبلَاعاِل الْمي حنَثُ فحيَل لَا يقو) ،قَّقَ الِْإيلَامتَح قَدا]. ؛وبرةً لَا ضحازمى ممسي ِلَأنَّه  

وكذا لو  ،ها حنث)ضشعرها أو* خنقها أو ع دامرأته فم ومن حلف ال يضرب :(قوله     
وأو قرصها، وعن بعض المشايخ ينبغي أن ال يحنث بذلك؛ ألنّ 7أهاج8اه ال يتعارف ضرب .

                                                           
  .3/157. الزيلعي، تبيين الحقائق، 6/244لم أقف عليه في شرح الطحاوي، ينظر: العيني، البناية،   -1
ابي الجليل، عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب الجمحي، أبو السائب، كان من حكماء العرب هو الصح -2

في الجاهلية، يحرم الخمر، أسلم بعد ثالثة عشر رجلًا، وهاجر إلى أرض الحبشة مرتين، شهد بدرا، وهو أول 
ابن حجر، اإلصابة في  هـ. ينظر:3من مات بالمدينة من المهاجرين وأول من دفن بالبقيع منهم وكان سنة 

 .4/214. الزركلي، األعالم، 4/381تمييز  الصحابة، 
، رقم الحديث 1/468، كتاب الجنائز، باب ما جاء في تقبيل الصحابه، ينظر: ابن ماجة، سنن ابن ماجة -3

، 3/209. الحاكم، المستدرك على الصحيحين، كتاب معرفة الصحابة، ذكر مناقب عثمان بن مظعون، 1456
  .3/456، قال األلباني: حديثٌ صحيح، في كتاب صحيح وضعيف سنن ابن ماجة، 4868 الحديث رقم

  .4/394. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/157. الزيلعي، تبيين الحقائق، 2/53ينظر: مال، درر الحكام  - 4
 ما بين معكوفين ليس في " أ ". -5
  ما بين معكوفين ليس في " ب ". -6

 من " أ " /  أ 302* نهاية ق 
  وجأ فالناً يجؤه وجئاً ووجاء دفعه بجمع كفه في الصدر، أو العنق، ويقال وجأه باليد والسكين -7

 . مادة (وجأ).2/1012. المعجم الوسيط، 1/80ضربه. ينظر: الجوهري، الصحاح، 
الرائق، . ابن نجيم، البحر 3/157. الزيلعي، تبيين الحقائق، 5/658ينظر: الحصكفي، الدر المختار،  -8
. للشافعية والحنابلة نفس 4/156. القيرواني، النوادر، 5/658. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 4/394

. ابن 8/210. الرملي، نهاية المحتاج، 6/230القول في هذه المسألة. ينظر: الشربيني، مغني المحتاج، 
 .6/265. البهوتي، كشاف القناع، 4/398قدامة، الكافي، 
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؛1ل به في الكتاببما علّ :وأجيب وهو أن به يتصُل مؤلمٍ لفعٍل الضرب اسم، وهذه األشياء 
  كذلك.
     نتقى: حلف ال يضرب فالنُوفي الما فنفض أو وجهه، أو رماه بحجرٍ ثوبه فأصاب ،

ا رفًقت بصورة الضرب عإن تعلّ 4هاالضرب بأنّ يمين شكَل، واست3ُ، فأصابه ال يحنث2ابةشّنَ
فهو إيقاع قابٍل في محلٍّ التأديبِ آلة الشّ له فيجب أن ال يحنث بالخنق ومده ال ؛ ألنّعر والعض

أو بهما فيحنث  مي بالحجرِفيجب أن يحنث بالر وهو اإليالم ،ا أو بمعناهضرب يتعارفُ
 شرطَ به من أن جيبلكنه ال يحنث وهو إشكال وارد، وما ُأ ،بالضرب مع اإليالم ممازحة

 كذا بعشرة حلف ال يبيع :. مثاله5اا أو عرفًلفظً لضربوهو ا ،عليه المحلوف الحنث حصوُل
6ه وإنألنّ ؛ال يحنث فباعه بتسعة الحنث لفظَ لكن لم يوجد شرطُ ارفًوجد شرط الحنث عا؛ ألن 

مقصوده أن ال يبيع أو بأقَل بعشرة ه وإن وجد ا؛ ألنّبل بأكثر. ولو باعه بأكثر ال يحنث أيض
ا فال لكنه لم يوجد عرفً ،اأيض لما باعه بأحد عشر فقد باعه بعشرةه ا؛ ألنّشرط الحنث لفظً
قال فخر اإلسالم وغيره: هذا يعني الحنث إذا كان في  ، ثمٍلتأم بقليِل يحنث غير دافعٍ

  .الغضب
      8إذا فعل في الممازحة فال يحنث، ولو 7اأم أدماها لكن ال على قصد بل وقع  اإلدماء
، أما إذا 10]قال: هذا إذا كانت بالعربية[ه ، وعن الفقيه أبي الليث أن9ّفي الممازحة باليد الخطُأ

                                                           
 .2/337لمرغيناني، الهداية، ينظر: ا -1
النشاب: النبل أو السهم، وواحدته نشابة، والجمع نشاشيب، يقَال: تراموا بالنشاشيب. ينظر: الزبيدي، تاج  -2

 . مادة (نشب).2/921. المعجم الوسيط، 2/267العروس، 
  .3/157. الشلبي، حاشية الشلبي، 4/395ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق،  -3
 في " ب " . وفي " أ " زيادة كلمة (أما).ليست  -4
  في " أ " و عرفاً . وفي " ب " زيادة كلمة (معناه). -5
 في " أ " أن. -6
 في " أ " أنه. -7
 في " أ " فلو.  -8
 .3/157. الشلبي، حاشية الشلبي، 5/658ينظر: ابن عابدين، حاشية ابن عابدين،  - 9

 ب " جملة (أراها بالعربية).ما بين معكوفين ليس في " ب "، وفي "  -10
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هذا هو الذي يقتضيه النظر  أن ، والحقُوالعض والخنق عرِبمد الشّ كانت بالفارسية ال يحنثُ
1ه خالف المذهبا إال أنّفي العربية أيض.  

  ]فَامرَأتُه طَاِلقٌ وفُلَان ميتٌمن قَاَل: إن لَم َأقْتُْل فُلَانًا [
ِلَأنَّه عقَد يمينَه  ؛[(ومن قَاَل: إن لَم َأقْتُْل فُلَانًا فَامرَأتُه طَاِلقٌ وفُلَان ميتٌ وهو عاِلم بِه حنثَ)

ثُم دقنْعفَي روتَصم وهو يهف ا اللَّهثُهدحي اةيلَى حع يادزِ الْعجنَثُ ِللْعحلَا  ،ي بِه لَمعي لَم فَِإن)
يهكَانَتْ ف اةيلَى حع ينَهمي قَدع نَثُ) ِلَأنَّهحلَى  ،يالْكُوزِ ع َألَةسم اسيق يرصفَي رولَا تُتَصو
  علْمِ هو الصحيح].اِلاخْتلَاف، ولَيس في تلْك الْمسَألَة تَفْصيُل الْ

بموته  عالم ، والحالفُميتٌ وفالن طالقٌ ا فامرأتهومن قال: إن لم أقتل فالنً (قوله:      
ه عقد لزم أنّ بموته قبل حلفه، والقتل إزالة الحياة بسبب عادي مخصوصٍ ه لما علمألنّ حنث؛)

يمينه على إزالة ؛يحدثها اهللا تعالى فيه حياة فينعقد باالتفاق، ثم يحنث في الحال  وذلك متصور
ال محالة على إزالة  يمينه ه عقدألنّ ؛2لم يعلم ال يحنث؛) (وإن ،للعجز الحالي المستمر عادة

مسألة الكوز على  (فكان قياسالحياة القائمة فيه، وال يتصور إزالة القائمة وال* حياة قائمة 
وبينهما، فعنده ينعقد ويحنث فعليه الكفارة. وعند أبي حنيفة ابق بين أبي يوسف الس االختالف)

  .3ه ال حنث إذ ال انعقادومحمد رحمهما اهللا ال كفارة؛ ألنّ
بل العلم وعدمه)  **(تفصيل بين أي مسألة الكوز وليس في تلك المسألة) :(قوله      

هو  :(قوله ،أو لم يعلم الحلف وقتَ فيه ماء علم أن سواء ،ه ال يحنث عندهماالحكم أنّ
ال ماء  الكوز أن ولو كان يعلم :حيث قال فيه 4اويا ذكر في شرح الطحاحتراز عم الصحيح)

ه يحنث باالتفاق، فإنّ طالقٌ فيه فحلف فقال: إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوز فامرأته
ه لو كان يعلم ، ووجهه أن5ّأو لم يعلم وهو قول زفر ملأخرى ال يحنث ع وعن أبي حنيفة روايةٌ

أن ال ماء في هذا الكوز فحلف ينبغي أن تنعقد يمينه عندهما على ماء يحدثه اهللا تعالى في 
في  حنثه، بخالف ما إذا لم يعلم أن الحالي المستمر يوجب العجز وهو متصور ثم ،الكوز

                                                           
. الشلبي، حاشية الشلبي، 5/658.ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 3/157ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق،  - 1
3/157.  
  .4/395. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/157ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق،  - 2

  من " أ ". /  ب  302* نهاية ق 
  . 4/34. الكاساني، بدائع الصنائع، 9/9. السرخسي، المبسوط، 3/335يباني، االصل، شينظر: ال - 3
  /  ب  من " ب ". 148نهاية ق  **
 لم اقف عليه في شرح معاني االثار. - 4
 .4/34. الكاساني، بدائع الصنائع، 9/9ينظر: السرخسي، المبسوط،  - 5
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الكوز ماء؛ ألن ف يمينه انعقدت على ماءكان غير  ي الكوز، ولو أوجد اهللا تعالى فيه ماء
المحلوف عليه [فال يتصور شرب 2، واهللا أعلم1عليه] المحلوف.  

 اليمينِ [باب راهم]في تقاضي الد  
      اليمينِ (باب وهي مسائل  ،وهو سبب للقضاء ،قاضي: المطالبةالتّ )راهمفي تقاضي الد

ا في ها أكثر دوربالذكر؛ ألنّ راهمالد وخص ،هو سبب مسائله 3الباب [فترجم الباب بما]
  المعامالت.

  ]من حلَفَ لَيقْضين دينَه إلَى قَرِيبٍ[
ر [(ومن حلَفَ لَيقْضين دينَه إلَى قَرِيبٍ فَهو علَى ما دون الشَّهرِ، وِإن قَاَل إلَى بعيد فَهو َأكْثَ

 هرِ) ِلَأن ما دونَه يعد قَرِيبا، والشَّهر وما زاد علَيه يعد بعيدا، وِلهذَا يقَاُل عنْد بعدمن الشَّ
  الْعهد ما لَقيتُك منْذُ شَهرٍ].

 هرخَفإن َأ (فهو ما دون الشهر)ا أو عاجلً (قوله ومن حلف ليقضين دينه إلى قريب)      
 (الشهر)من شهر وعلى (فهو على أكثر) أو آجالً  (وإن قال إلى بعيد)إلى الشهر حنث، 

قوله ما دون الشهر وما فوقه فال يحنث إال بالموت، إذا مات  5بين 4باقا، ولكنه قصد الطّأيض
لشهر فصاعدا من حين حلف سنة، أو أكثر بال غاية إلى الموت، فإن مات ألقل منه ال  محدودة

  .6قتضى ما ذكرواعليه على محنث 
  

                                                           
 ما بين معكوفين ليس في " أ ". -1
 .ليست في " ط " -2
  ما بين معكوفين ليس في " أ ". -3
 . مادة2/550الطباق: هو الجمع بين معنيين  متقابلين، مثل: يحيي ويميت. ينظر: المعجم الوسيط،  - 4

 (طبق).
  في " أ " من . -5
. ابن عابدين، حاشية ابن 4/396، الرائق. ابن نجيم، البحر 3/158ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق،  - 6

 .5/661عابدين، 
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 قريبة مدة ، فكلُّه إضافي؛ ألنّ: ليس في يمين القريب والبعيد تقدير2وأحمد 1وقال الشافعي     
 وبعيدةٌ ،باعتبارٍ الدنيا كلها قريبةٌ بالنسبة إلى ما بعدها وبعيدة بالنسبة إلى ما دونها، ومدةُ

  .بحنثه إذا مات قبل أن يقضيه حكمما يآخر، وإنّ باعتبارٍ
     وقلنا: هنا وجهان من االعتبار،اعتبار اإلضافة وال ضبط فيها كما ذكرت، واعتبار 

العرفُرف وعليه مبنى األيمان، والع عند*  ك منذ شهرٍه يقال: ما رأيتُا فإنّيعد الشهر بعيد
استبعاد مدة الغيبة فعند اإلطالق وعدم النية يعتبر وإلى  ا إذا نوى بقوله إلى قريبٍذلك، فأم

ا سنة، أو أكثر معينة فهو على ما نوى، حتى لو نوى بقوله إلى قريب، أو عاجلً 3مدة بعيد
فيما لو حلف  بالنسبة إلى اآلخرة، وتقدمت فروع ها قريبةٌصحت، وكذا إلى آخر الدنيا؛ ألنّ

  .ليقضينه ضحى، أو عند الهالل ونحوها

] نمموالْي نَهيفُلَانًا د نيقْضلَفَ لَيح[  
َأو  [(ومن حلَفَ لَيقْضين فُلَانًا دينَه الْيوم فَقَضاه ثُم وجد فُلَان بعضها زيوفًا َأو نَبهرجةً

يب لَا يعدم الْجِنْس، وِلهذَا لَو تَجوز بِه ِلَأن الزيافَةَ عيب والْع ؛مستَحقَّةً لَم يحنَثْ الْحاِلفُ)
يححص قَّةتَحسالْم ضقَبو طُ الْبِرشَر جِدا، فَويفتَوسم ارقِّقَ  ،صتَحالْم الْبِر هدبِر عتَفرلَا يو

يسا من جِنْسِ الدراهمِ حتَّى لَا يجوز التَّجوز ِلَأنَّهما لَ ؛(وِإن وجدها رصاصا َأو ستُّوقَةً حنثَ)
ِلَأن قَضاء الدينِ طَرِيقُه  ؛في الصرف والسلَمِ (وِإن باعه بِها عبدا وقَبضه بر في يمينه) بهما

ه شَرطَ الْقَبض ِليتَقَرر بِه (وِإن وهبها لَه) يعني الدين الْمقَاصةُ وقَد تَحقَّقَتْ بِمجرد الْبيعِ فَكََأنَّ
ةقَاصمِ الْمدِلع (ربي لَم)نِ]. ؛يبِ الداحص نقَاطٌ مةُ إسالْهِبو ،لَهفَع اءالْقَض ِلَأن  

بعض  :أي بعضها) فالن وجد فقضاه فيه ثم اليوم ا دينهفالنً ومن حلف ليقضين :(قوله     
المال  ه بيتُما يردا بحيث يتجوز التجار بها، وإنّا قليلًوهي المغشوشة غشً 4ا)(زيوفًالدراهم 

                                                           
 .8/207ينظر: الرملي، نهاية المحتاج،  - 1
 .3/450. البهوتي، شرح منتهى اإلرادات، 4/391ينظر: ابن قدامة، الكافي،  - 2

  /  أ  من " أ ". 303* نهاية ق 
 ليست في " أ ". -3
 . مادة( زيف).1/409ينظر: المعجم الوسيط،  - 4
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(أو منهم  هُل، ويقبله الس2من الزيوف يرده من التجار المستقصي ها أكثروغشّ )1(أو نبهرجةً
  .بدلها في ذلك اليوم أو ال رد بذلك سواء 3مستحقه لم يحنث)

      الزيفَ (ألن غير عربي بل هو  4وكذا نبهرجة ولفظ الزيافة المذكور في الكتاب ،)عيب
أي  ،(ولهذا)راهم الد جنس :أي )الجنس (ال يعدمفي الجنس (والعيب) من استعمال الفقهاء، 

ولكون وصف الزيافة ال يعدم] راهم اسم الدز بها)(لو تجو في الصا جعلت بدلً 6لو 5]:رف: أي
في الصرف بالجياد، أو جعلت رأس مال السلم صح 7عن االفتراقَ مع أن غير قبض مفسد 
أنّ رفَلهما، فعهما لم ينتف عنهما جنس الدراهم فيبر حلف على القبض في اليمين بهما سواء ،

أو الدفع و كذا قبض (المستحقة صحيح)راهم الد، ولذا لو أجاز المالك قبضها جاز، وإذا بر 
 الزيوف أو النبهرجة أو استردت المستحقة ال يرتفع دالثالثة، فلو ر في دفع هذه المسمياتُ

البر، وإن انتقض فإنّ القبضيقبُل حكمٍ في حقّ ما ينتقض ومثلُاالنتقاض ،ه لو دفع المهذه  كاتب
األنواع وعتق فردأو مستحقةٌ أو نبهرجةٌ ها زيفٌكاتب بسبب أنّها مولى الم العتقُ ال يرتفع.  

 10إذا انقضى اليوم ولم يرد بدلها دراهم، والستوقة 9حنث) 8ا أو ستوقةكانت رصاص (ولو    
ا وهو تعريب سي توقة: أي ثالث طبقات: طبقتا الوجهين فضة وما بينهما ا زائدالمغشوشة غشً

                                                           
  بهرج).. مادة( 6/230ينظر: الزبيدي، تاج العروس،   - 1
. المعجم الوسيط، 73استقصى الَْأمر أي: بلغ أقصاه في الْبحث عنه. ينظر: المناوي، التوقيف، ص -2
  . مادة (قصا).2/741
. 5/662. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 2/55. مال، درر الحكام، 6/247ينظر: العيني، البناية،  -3

للمالكية والشافعية قول في هذه المسألة: فالمالكية قالوا: إنه إذا وجد صاحب الحق درهما نحاسيا أو رصاصا 
  . 4/471، مواهب الجليل، الحطابإنه يحنث. ينظر: 

 .6/232وا: إنه ال يحنث. ينظر: الشربيني، مغني المحتاج، أما الشافعية فقال
 .1/213ينظر: القدوري،  -4
 ليست في " أ ". -5
 في " أ " ولو. -6
  في " أ " من. -7
، يقال درهم ستوق أي بهرج ال قيمة له. ينظر: الزبيدي، تاج غالبه نحاسالستوقة: هو الدهم الذي   - 8

  . مادة( ستق).1/416. المعجم الوسيط، 25/432العروس، 
 .5/662. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 2/55. مال، درر الحكام، 6/247ينظر: العيني، البناية،  - 9

  .52/433ينظر: الزبيدي، تاج العروس،  - 10
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وال  ،لم)والس رفراهم حتى ال يتجوز بها في الصالد من جنسِ ها ليستْ(ألنّنحاس ونحوه؛ 
  عتق العبد عدم ها المولى ظهربأدائها، فلو رد المكاتب يعتقُ
اليوم دينه  ين [الذي حلف ليقضينالد رب المديون إن باع الحالفُ :أي وإن باعه) :(قوله     

؛  (في يمينه) المديون )(بر 1ين]الد رب وقبضه)ا (عبدفي اليوم المحلوف على قضائه فيه 
ألن قضاء الد2راهم كان بطريق المقاصةين لو وقع بالدوهو  القابضِ ، وهو أن يثبت في* ذمة

ليتملكه ،ه قبضه لنفسها عليه؛ ألنّمضمونً الدائن، وللدا، ائن مثله على المقبض فيلتقيان قصاص
في يمينه بإعطاء العبد  فيبر 4قاصص بها يراهم وغيرها ممال فرق بين الد 3فكذا هنا إذ

ا[وهو أن يثبت له في ذّقصاصالعبد مته ثمن، 5ا]وله في ذمته مثلها فيلتقيان قصاصالبر  ، ثم
العبد أو ال، حتى لو هلك المبيع في يد  الدائن يحصل بمجرد البيع قبض *وقضاء الدين*

ين، وال ينتقض البر في المديون الحالف قبل قبض المشتري المبيع انفسخ البيع وعاد الد
الثمن وإن وجب  الدين؛ ألن ين على ربليتقرر الد ؛ا للبيعما نص عليه محمد تأكيداليمين، وإنّ
ا قبل القبض، ولو كان البيع فاسد لمبيعا يهلك ه على شرف السقوط لجواز أنبالبيع لكنّ

ا حنث؛ ألنّوإلّ وقبضه، فإن كانت قيمته تفي بالدين بربالقيمة، هذا إذا حلف  ه مضمون
  .6ين فقال: إن لم أقبض مالي عليك اليوم أو إن لم أستوفالد رب المديون، وكذا إذا حلف

الدين الدراهم الدين في اليوم قبل  يعني إذا وهب رب (فإن وهبها له لم يبر) :قال محمد      
انقضائه فقبل لم يبر (لعدم المقاصة) ،ولم يوجد ،شرط البر القضاء 7المديون؛ ألن، وألن 

8فال يكون فعل هذا فعل اآلخر ،الدائن باإلبراء فعُل والهبةُ ،المديون فعَل القضاء.  

                                                           
  ليست في " أ ". -1
 / " ب " من " أ ". 303* نهاية ق  
ابلة الدين. ينظر: الفيومي، المصباح المنير، قاصه مقاصة كان له دين ما على صاحبة فجعل الدين مق - 2
  . مادة( قصص).2/739. الزبيدي، تاج العروس، 2/505
 في " أ " بها.  - 3
 في " أ " بها. -4
  ما بين معكوفين ليس في " أ ". -5
 /  أ  من " ب ". 149نهاية ق  **
  .2/56. مال، درر الحكام، 6/249ينظر: العيني، البناية،  - 6
  " أن. في " أ -7
  .2/56. مال، درر الحكام، 6/249ينظر: العيني، البناية،   - 8
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لم يبر لم يحنث أيضاً عندهما لفوات المحلوف عليه: يعني هيرية: وإذا قال في الفوائد الظّ      
  .1تعذر المحلوف عليه، وهو القضاء قبل انقضاء اليوم

     الكوزِ وتقدم في مسألة أن التصور شرطٌ بقاء لبقاء ؤقتة، وهذه كذلك اليمين في اليمين الم
هنا في يمينٍ إذ الكالم 3كان في الجامع الصغير 2، وإنمؤقتة بعضهم  لم يذكر اليوم، واعترض
 ؛ ألنالحنث فال يرتفعان، وهذا غلطٌ نقيض البر قيضين؛ ألنالنّ ارتفاع ه يستلزمعليه بأنّ

صدقُ النقيضين اللذين يجب وعدمه أحدهما دائماً هما في األمور الحقيقية كوجود زيد.  
 ا في األمور الشّأمقَة إذا تعلّرعي بسببٍ النقيضينِ قيام حكمهما ما دام  ما يثبتُفإنّ شرعي

السبب قائم4ا، وما نحن فيه، فإن قيام اليمين سبب لثبوت األمرين ال محالة من الحنث أو  أحد
البر شرعا، فإن فرض وال حنث،  انتفاؤه انتفى الحنث والبر كما هو قبل اليمين حيث ال بر

ما أورد من االستشهاد مثل قول  ، وجميع5[فإذا فرض ارتفاعه كان الحال كما هو قبل وجوده]
في هذه المسألة لم يحنث ال فائدة  * الكرخيصاحب الخالصة لم يحنث في مسألة الكوز، وقوُل

عليه، وإنّ عدم الحنث متفقٌ فيه؛ ألنما يفيده له قالوا بر ولم يحنث، وكيف يتصور وهو  ،البر
  .بفعل المحلوف عليه ولم يفعل

      بكون الحلف على يوم بعينه كما  واعلم أن جواب هذه المسألة: أعني مسألة الهبة مقيد
ه يحنث أنّ دينه فأبرأه أو وهبه فال شك ليقضين طلقة بأن حلفَالم 6أشرنا إلى ذلك، أما

التصور ال يشترطُ باالتفاق؛ ألن بقاؤه في اليمين المطلقة وحين حلف كان بل في االبتداء ،
الدين قائما فانعقدت، ثم حنث بعد مضي زمن يقدر فيه على القضاء ثابتً البرِ ا فكان تصور

  .باليأس من البر بالهبة
  
  

                                                           
  .5/200ينظر: العيني، البناية،  - 1
 ليست في  " أ ". -2
 .  274ينظر: الشيباني، ص  - 3
  في " أ " زيادة جملة (إذا تعلق قيام النقيضين إلى). -4
  ما بين معكوفين ليس في " أ ". -5
  /  أ  من " أ ". 304نهاية ق  *
  في " أ " إن. - 6
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  ]من حلَفَ لَا يقْبِض دينَه درهما دون درهمٍ[
 قْبِضلَفَ لَا يح نمو)](هيعمج قْبِضتَّى ينَثْ ححي لَم هضعب ضمٍ فَقَبهرد ونا دمهرد نَهي؛د 
ولَكنَّه بِوصف التَّفَرق، َألَا يرى َأنَّه َأضافَ الْقَبض إلَى دينٍ معرف  ،ِلَأن الشَّرطَ قَبض الْكُلِّ
(فَِإن قَبض دينَه في وزنَين لَم يتَشَاغَْل بينَهما  ،ى كُلِّه فَلَا يحنَثُ إلَّا بِهمضاف إلَيه فَينْصرِفُ إلَ

(بِتَفْرِيق ذَِلك سلَينَثْ وحي نِ لَمزِل الْومةً  ؛إلَّا بِعادةً عداحةً وفْعالْكُلِّ د ضقَب ذَّرتَعي قَد ِلَأنَّه
ه يرصفَي.[نْهتَثْنًى عسم رذَا الْقَد  

بمجرد  )1لم يحنثه بعض فقبض ا دون درهمٍدرهم دينه ومن حلف ال يقبض :(قوله      
شرط  :أي رط)الشّ (ألن ؛، فإذا قبضه حنثباقيهقبض ذلك البعض بل يتوقف حنثه على قبض 

حيث قال: ال ين) الد (إلى كّلالمتفرق  ه أضاف القبض)فرق؛ ألنّالتّ بوصف الكّل (قبضالحنث 
أقبض لكلّ ديني، وهو اسمفي مجلسٍ فرقُه لو كان التّا، غير أنّتفرقًه فال يحنث إال بتمامه م 
يحنث إذا كان لم يتشاغل بين الوزنتين إلّ 2لتعدد الوزن ال واحدا بعمل الوزن؛ ألن المجلس 
للمتفرقات فكان الوزنتان  جامعةه به آخر؛ ألنّ واحدة، بخالف ما إذا تشاغل بعمٍل 3كوزن

لكثرته، فجعل  واحدة بوزنةقبضه  ه قد يتعذررف؛ وألنّعلى ما ع القبضِ مجلس يختلفُ
 مؤقتة، هكذا إذا كان لرجٍل 4التفريق الكائن بهذا السبب مستثنى، والمسألة في الجامع الكبير

ا دون درهم، فأخذ منها ها منك اليوم درهمخذتُإن أ فقال: عبدي حر مائة درهمٍ على رجٍل
المائة على  شرط حنثه أخذ كّل مس لم يحنث؛ ألنولم يأخذ ما بقي حتى غابت الشّ خمسةً

ولم يأخذ ما  ،فأخذ خمسةً دون درهمٍ 5]منك درهمين[منها اليوم  فريق، ولو قال: إن أخذتُالتّ
بعضِ شرط الحنث أخذُ بقي حتى غابت الشمس حنث؛ ألن متفرقً المائةمن(كلمة  ا؛ ألن( 

  وقد وجد. ،للتبعيض
  
  

                                                           
. 4/399. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/160. الزيلعي، تبيين الحقائق، 6/250ينظر: العيني، البناية،  - 1

  .5/666ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 
  في " أ " لم. -2
 في " أ " وزنه. -3
 .3/383الشيباني، األصل، ينظر:  - 4
 بين معكوفين ليس في " أ ".ما  - 5
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  ]يملك إلَّا خَمسين درهما م[من قَاَل: إن كَان ِلي إلَّا ماَئةُ درهمٍ فَامرَأتُه طَاِلقٌ فَلَ
 ؛يملك إلَّا خَمسين درهما لَم يحنَثْ)[(ومن قَاَل: إن كَان ِلي إلَّا ماَئةُ درهمٍ فَامرَأتُه طَاِلقٌ فَلَا 

ما بِجثْنَاُؤهتاس اَئةالْم ثْنَاءتاس ِلَأنو اَئةلَى الْمع ادا زم فًا نَفْيرع نْهم ودقْصالْم يعِ ِلَأن
  َأن كُلَّ ذَِلك َأداةُ اِلاستثْنَاء].ِل ؛(وكَذَِلك لَو قَاَل غَير ماَئة َأو سوى ماَئة) ،َأجزاِئها

لم  ا خمسينإلّ فلم يملك طالقُ فامرأته درهمٍ قال: إن كان لي إال مائةُ (قوله: ومن     
يحنث؛ ألن منه عرفً المقصودعلى الخمسين، إذ يصدقُ فيصدقُما زاد على المائة)  ا نفي أن 

بالنّا على المائة، وأما الخمسين ليس زائدا على جعل المستثنى إلّ ظر إلى اللفظ فال يصح
من نفي المال،  فالمائة مخرجةٌ * إال مائةٌليس لي ماٌل :معنى اللفظ ا على حكمه، فإنمسكوتً
بل وال [ ،ها في ملكهعليها بأنّ محكومٍ غير المائةُ فتكون المستثنى مسكوتٌ لنا: إنفإذا قُ

تَمع1]ارض لها بإثبات من الوجوه، وهذا قوُل بوجه 2من المشايخ طائفة.  
     هو قوُل 3ا بطريق اإلشارة كماا على جعله مثبتًوأم ُأ طائفةخرى، أو على أن االستثناء 

في هذا [ في إثباتٌمن النّ فقال: االستثناء فُح به المصنِّنا، وصروهو مختار ،من النفي إثباتٌ
  .له مائة على أنه حلف ا؛ ألنّفيحنث لفظً 4]الكتاب
     ف المصنِّ ا قوُلوأموألن)*استثناء * أنّ فظاهره استثناؤها بجميع أجزائها) المائةه وجه 
إخراجها ليس  أن ومعلوم ،ا لهوهو أن يكون مدلولً ،6إلخ ارفًمنه ع المقصود لقوله؛ ألن 5مقابٌل

على  7كان الحلف المائة من عدم الملك، فلو صح أجزاء جميعِ إخراج وحاصلهفي، ا من النّإلّ
ه عى أنّرف، بخالف ما لو ادا وجه العخمسين من ملكه فكان يحنث فليس المعول عليه إلّ نفيِ

مثلً ا مائةًأعطى زيده أعطيته إال مائة فإنّ : لم يعطني إال خمسين فقال: إن كنتُا، فقال زيد
  .باألقل يحنثُ

                                                           
  / " ب "من " أ ". 304* نهاية ق 

 ما بين معكوفين ليس في " أ "، وفي " أ " غير متعرضاً. -1
 .4/399. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/160. الزيلعي، تبيين الحقائق، 6/251ينظر: العيني، البناية،  - 2
  في " أ " كما. -3
  ما بين معكوفين ليس في " أ ". -4

 من " ب ". /  ب  149** نهاية ق 
 ليست في " أ " وفي " أ " بل . -5
 ليست في " أ ". -6
 في " أ " الحالف. - 7
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وقال اآلخر: خمسون فقال: إن كان  ،ين فقال: لي عليه مائةٌفي قدر الد لفَوكذا إذا اختُ     
ر، وفي الجامع كَنْد على المبيمينه الر ه قصدفهذا لنفي النقصان؛ ألنّ ا مائةٌلي عليه إلّ

المستثنى، ولو  ها بعضلم يحنث؛ ألنّ عشرةٌ ا خمسين فملكإلّ أملك إن كنتُ حر : عبده1الصغير
مماِل على الخمسين إن كان من جنسِ دةًزيا لك الزقال:  2ه لوحنث وإال ال؛ أال ترى أنّ كاة

  .كاةالز ا بماِلحلف ما لي مال ال يحنث إلّ 3الزكاة، أو إلى ماِل ينصرفُ مالي صدقةٌ
 ودور 6وضياع 5وله عروض ،إن كان له ماٌل طالقٌ امرأته :: لو قال4وفي خزانة األكمل     

  .، والمسألة تأتي إن شاء اهللا تعالى7لغير التجارة لم يحنث
  

   

                                                           
 .275ينظر: الشيباني، ص - 1
  ليست في " أ ". -2
 في " أ " لو. -3
هـ.  522سنة  توفيهو كتاب خزانة األكمل في الفروع: لألمام يوسف بن محمد الجرجاني، الحنفي، الم -4

  .1/702ينظر: حاجي خليفة، كشف الظنون، 
العروض اسم المال، وربما أوقعوا المال على كل ما يملكه اإلنسان، والعروض: األمتعة التي ال يدخلها  -5

كيٌل وال وزن، وال يكون حيوانٌا وال عقارا، يقال: اشتريت المتاع بعرض، أي بمتاع مثله. ينظر: الزبيدي، 
  . مادة (عرض).1/467الرازي، مختار الصحاح،  .267،391، 4/18، ستاج العرو

الضياع: المنازل سميت بذلك؛ ألنّها إذا ترك تعهدها وعمارتها تضيع، والضياع عند الحاضرة: مال  -6
الرجل من النخل والكرم واألرض. والعرب ال تعرف الضيعة إال حرفة الرجل وصناعته. ينظر: الزبيدي، 

  . مادة (ضيع).1/547. المعجم الوسيط، 21/433تاج العروس، 
 .4/399. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/160ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق،  - 7
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  ]متفرقة [مسائُل
هن أو في الذّ حاضرٍ اإلشارة ألمرٍ فتكون متفرقة مسائُل هذه المسائُل أي 1متفرقة مسائُل     
رجمة عن وضعِالتّ وضعِ تأخر على ظاهرها، والظّ اإلشارةُ المسائل فتكوناهر األول؛ ألن 

المعتاد عن األبواب هذه الترجمة  من عادة المصنفين أن يذكروا لما شذَّ تقدم الترجمة، فإن
  ونحوها.

  ]كذا ال يفعُل حلفَ[
ِلَأنَّه نَفَى الْفعَل مطْلَقًا فَعم اِلامتنَاع ضرورةَ عمومِ النَّفْيِ  ؛[(وِإذَا حلَفَ لَا يفْعُل كَذَا تَركَه َأبدا)

(هينمي يف رةً بداحةً ورم لَهكَذَا فَفَع لَنفْعلَفَ لَيح ِإنو)نٍ، إذْ  ؛يع رغَي داحٌل وعف ملْتَزالْم ِلَأن
الِْإثْب قَامم قَامالْم تبِفَو َأو هتوبِم ذَِلكو نْهْأسِ عقُوعِ الْينَثُ بِوحا يِإنَّمو ،لَهٍل فَععف بَِأي ربفَي ات

  محلِّ الْفعِل].
في جميع االمتناع)  فعم ه نفى الفعَلا؛ ألنّأبد هكَركذا تَ (قوله: وإذا حلف ال يفعُل      

فلو وجد مرة لم  ،للفعل المتضمن للمصدر النكرة (ضرورة عموم النفي)األوقات المستقبلة 
  .ايكن النفي في جميع األوقات ثابتً

، إذ عينٍ غير واحد فعٌل مزلتَالم ؛ ألنواحدةً بالفعل مرةً بر *(وإن حلف ليفعلن كذا      
المقام مقام اإلثبات فيبر فعله) فعٍل بأي ا فيهسواء كان مكره ا عن ا، أو وكيلًا أصيلًأو ناسي

غيره، وإذا لم يفعل ال يحكم بموت الحالف)  2(وذلك ؛عن الفعل بوقوع الحنث حتى يقع اليأس
  .ارةقبل الفعل فيجب عليه أن يوصي بالكفّ

، زيد فماتَ هذا الرغيفَ 3ا، أو ليأكلنزيد كما لو حلف ليضربن ،الفعل) (أو بفوت محّل      
4]قبل أكله[غيف أو أكل الر كما أريناك، فلو كانت  مطلقةً فحينئذ يحنث، هذا إذا كانت اليمين

مثل آلكلنّ قيدةًمالفعل قبَل محّل ه في هذا اليوم سقطت بفوات الوقت عندهما على ما  مضي

                                                           
  في " أ " منشورة. -1

  /  أ  من " أ ". 305* نهاية ق 
  في " أ " أو ذلك. -2
 في " أ " وليأكلن. -3
 ما بين معكوفين ليس في " أ ". وفي " أ " قبله. -4
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مضيه ال حنث عليه وال  مات الحالف قبل 2، ولو1ا ألبي يوسفسلف في مسألة الكوز خالفً
  .4ا ألحمدخالفً 3في يومه حنث عندنا الحالفُ نجارة، ولو كفّ

]اِليلَفَ الْوتَحرٍ ِإذَا اساعبِكُلِّ د نَّهملعلًا ِليجر[  
خَاص هتاِل وِلَايلَى حذَا عفَه لَدخََل الْبرٍ داعبِكُلِّ د نَّهملعلًا ِليجاِلي رلَفَ الْوتَحِإذَا اس؛ةً)[(و  ِلَأن

رِهجبِز رِهغَي شَر َأو هشَر فْعد نْهم ودقْصاُل  ،الْموالزو ،هلْطَنَتاِل سوز دعب تَهفَاِئد يدففَلَا ي
.[ةايورِ الرِل إلَى ظَاهزكَذَا بِالْعو توبِالْم  

وهو بالدال والعين  ،المدينة) دخَل داعرٍ بكلِّ ِليعلمنَّهوإذا استحلف الوالي رجالً  :(قوله      
بكسر العين  رعدي العود رععر وهو الفساد، ومنه دار من الدعوجمعه د ،المهملتين كل مفسد

فلو عزل ال يلزمه  (فهو على حال واليته خاصة) 5إذا فسد ،في الماضي وفتحها في المضارع
 في الزمان يثبتُ خصيصوهذا التّ ،8عن أحمد وروايةٌ 7افعي، هو قول الش6ّإخباره بعد ذلك

الحال بداللة، وهو العلم بأن المقصود من هذا االستحالف زجره بما يدفع شرّغيره  ه أو شر
 ﴾ولَكُم في القصاصِ حياةٌ﴿آخر كما قال تعالى:  داعر 9انزجر داعر رجِه إذا زبزجره؛ ألنَّ

  .قدرته على ذلك ها حاُلواليته؛ ألنّ ا في حاِلإلّ وهذا ال يتحققُ ،]179اآلية البقرة: سورة [
     فائدته بعد زوال سلطنته (يفيد، فالبالموت وكذا بالعزل في ظاهر الرواية)  واُلوالز، 

أنّ 10ولو عاد إلى الوالية، وعن أبي يوسف وإذا سقطت اليمين ال تعودعليه إعالمه بعد  ه يجب

                                                           
  في " أ " ولو أكل الرغيف قبل مضي الوقت سقطت اليمين عندهما على ما عرف. -1
 في " أ " فلو مات. -2
. ابن 3/160، تبيين الحقائق، الزيلعي. 6/252. العيني، البناية، 2/54ينظر: مال، درر الحكام،  - 3

 .5/668عابدين، حاشية ابن عابدين، 
  .11/300ينظر: ابن قدامة، المغني،  - 4
  . مادة (دعر).2/658ينظر: الجوهري، الصحاح،  -5
 .5/668. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 6/252ينظر: العيني، البناية،  -6
  .18/67المجموع، تكلمة ، المطيعي. 3/112ينظر: الشيرازي، المهذب،  -7
 .4/394. الكافي، 11/285ينظر: ابن قدامة، المغني،  -8
 مطموسة في " أ ". -9

 .5/668. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 6/252العيني، البناية،  ينظر: -10
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وهو قول الشّا، العزل أيض؛ ألن2ّورواية عن أحمد ،1افعيه مفيد الحتمال أن يعاد لتقدم  فيزجره
  .معرفته بحاله وهذا بعيد

ا إذا به لم يحنث إلّ علمهولم ي ،بالداعر 5الحالف لو علم إن : ثم4أيضا 3وفي شرح الكنز     
 ؤقتةًا إذا كانت مإلّ ا باليأسِطلقة إلّزل؛ ألنه ال يحنث في اليمين المهو أو المستحلف أو ع ماتَ

فيحنث بمضي اهـ .مع اإلمكان الوقت.  
     ولو حكم بانعقاد هذه للفور لم يكن بعيدلزجره ودفع  ا إلى المقصود وهو المبادرةُا* نظر

شره، فالداعي يوجب فورِ التقييد بالفور: أي علمه وعلى هذا لو حلف6َبه ، رب ين غريمهالد 
 ما يصحإنّ اإلذن ين والكفالة؛ ألنبحال قيام الد ا بإذنه يتقيدأو الكفيل أن ال يخرج عن البلد إلّ

ن له واليةُمم 7المنع، وكذا ال تخرج إلّ امرأتها بقيام الزوجية، وإذا بإذنه تقيد ين زال الد
والزوجية سقطت، ثم ال تعود اليمين بعودهما، بخالف ما لو حلف ال تخرج امرأته ار من الد

 في اإلذن، وكذا الحاُل الوالية[ لتقييده بزمانٍ فال موجب 9،، إذ لم يذكر اإلذن8]به دال يتقي[ه فإنّ
على العبد مطلقً في حلفها، وعلى هذا لو قال المرأته: كلُّا ومقيد أتزوجها بغير إذنك  10]امرأة

ه لم تتقيد يمينه قت؛ ألنّلّتزوج بغير إذنها طُ ا ثما، أو ثالثًا بائنًامرأته طالقً **11فطلق طالقٌ
ها إنّكاح؛ ألنّالنّ ببقاءما تتقيبه، لو كانت المرأةُ د والمنعِ اإلذنِ واليةَ تستفيد 12النكاحِ بعقد.  

  

                                                           
 .6/233. الشربيني، مغني المحتاج، 18/67المجموع، تكلمة ، المطيعي. 3/112ينظر: الشيرازي، المهذب،  -1
  .4/394. الكافي، 11/285ينظر: ابن قدامة، المغني،  -2
هـ. ينظر: حاجي 743الدين عثمان بن علي الزيلعي، المتوفي سنة تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، لإلمام فخر  -3

 .3/123.ينظر قوله: 2/1561خليفة، كشف الظنون، 
  ليست في " أ ". -4
  في " أ " وعلم . -5
  /  ب  من " أ  ". 305* نهاية ق  
 ليست في " أ ". -6
  في " أ " لم تخرج. -7
  مكرره في " أ " مرة تأتي قبل كلمة (فإنه) ومرة بعدها. - 8
 في " أ " القيد. -9

 ما بين معكوفين ليس في "ب ". -10
  /  أ  من " ب ". 150في " أ " وتطلق. ** نهاية ق  -11
. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 3/161. الزيلعي، تبيين الحقائق، 4/401ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق،  - 12
5/671.  
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 ]بهي لَفَ َأنح نمْل نقْبي لَمو هبهِلفُلَانٍ فَو هدبع[  
ي فَِإنَّه فَرلَافًا ِلزخ (هينمي يف رْل بقْبي لَمو هبهِلفُلَانٍ فَو هدبع بهي لَفَ َأنح نمو)] هتَبِرع

رتَب قْدع لَنَا َأنَّهو .ثْلُهم يكلتَم عِ؛ ِلَأنَّهيْلبِالْبقْبي لَمو بهقَاُل وذَا يِلهعِ ورتَببِالْم مت؛عٍ فَي  ِلَأنو
بانالْج نَل معى الْفةٌ فَاقْتَضضاوعفَم عيا الْبَأم ،بِه متي ذَِلكو ةاحمالس ارإظْه ودقْصنِ].الْمي  

اسم  األصل أن 1في يمينه) ولم يقبل بر فوهبه لفالنٍ عبده ومن حلف ليهبن :(قوله      
بإزاء اإليجاب  والخلع 6هنكاح والروالنّ 5لموالس 4رفوالص 3كالبيع واإلجارة 2عقد المعاوضة

7برعاتوفي عقود التّ، اوالقبول مع اإليجابِ بإزاء 9والعارية 8دقةفقط كالهبة والص طية والع

                                                           
. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 7/285. ابن نجيم، البحر الرائق، 6/253ينظر: العيني، البناية،  - 1
. للشافعية والحنابلة رأي في هذه المسألة. فالشافعية قالوا: إن من حلف ال يهب له، فوهب له وقبل 5/671

، العمراني. 14/454الكبير، ي الحاوالموهوب له حنث الحالف، وإن لم يقبل لم يحنث. ينظر: الماوردي، 
. أما الحنابلة فقالوا: إن من حلف ال يهب لفالن، فوهب له، ولم يقبله الموهوب حنث. ينظر: 10/553البيان، 

  . 4/399. الكافي، 11/238ابن قدامة، المغني، 
العروس،  . الزبيدي، تاج2/438العوض: هو البدل، والجمع أعواض. ينظر: الفيومي، المصباح المنير،  - 2

  .مادة( عوص).18/449
خر". ينظر: من المنفعة التي يعطيها الطرف اآلوعقد المعاوضة: "هو عقد يعطي كل طرف فيه نفس المقدار 

 . 438قلعجي، معجم لغة الفقهاء، ص  
اإلجارة: هي بيع المنافع لغة، وفي الشرع: عقد على المنافع بعوض هو مال، أي: بيع نفع معلوم جنسا  -3

ا بعوضٍ مالي، أو نفع من غير جنس المعقود عليه، كسكنى دار بركوب دابة، وال يجوز بسكنى دار وقدر
 .1/31نكري، دستور العلماء، األحمد . 10فات، صأخرى. الجرجاني، التعري

الصرف: في اللغة: الدفع والرد، وفي الشريعة: بيع األثمان بعضها ببعض، يقال: صرفت الدراهم  -4
 1/132. الجرجاني، التعريفات، 4/1386الجوهري، الصحاح، بالدنانير. 

. 120الجرجاني، التعريفات، صالسلم، وبيع السلم: بيع األجل الموصوف في الذمة بثمن حال. ينظر:  -5
  .248. قلعجي، معجم لغة الفقهاء، ص2/130نكري، دستور العلماء، األحمد 

ن. الجرجاني، التعريفات، ه عنْد تعذر وفائه، والجمع رهامنْ توفيالرهن: هو حبس الشَّيء بِحق ليس -6
  . مادة (رهن).1/378. المعجم الوسيط، 2/106نكري، دستور العلماء، األحمد . 113ص

 .342التبرع: هو الهبه، وهو اعطاء عين بال عوض. ينظر: المناوي، التوقيف، ص  - 7
. أبو 132وجل. ينظر: الجرجاني، التعريفات، ص الصدقة: هي العطية تبتغي بها المثوبة من اهللا عز -8

  .2/168نكري، دستور العلماء، األحمد . 557البقاء، الكليات، ص
. المناوي، 146العارية: هي بتشديد الياء تمليك منفعة بال بدل. ينظر: الجرجاني، التعريفات، ص  9 -

  .316. قلعجي، معجم لغة الفقهاء، ص233التوقيف، ص
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1ةوالوصي والعهي كالبيع، وفي البيع وما 6، وقال زفر5والهدية 4واإلقرار 3ىحلوالنَّ 2ىرم :
أمس هذا الثوب فلم  كعتُه لو قال: بعلى أنّ ه للمجموع، فلذا وقع االتفاقُمعه االتفاق على أنّ

المشتري  قوًل ،القوَل بل قبلتُ :هذه الدار فلم تقبل فقال كرتُأو آج تقبل فقال: بل قبلتُ
ره بالبيع تضمن إقراره باإليجاب والقبول، وقوله: لم تقبل رجوع عنه، إقرا والمستأجر؛ ألن

وكذا على عدم الحنث إذا حلف ال يبيع فأوجب فقط، وعلى الحنث إذا حلف ليبيعن اليوم 
فيه فقط فأوجب.  
استدل  ، ثم7الهبة، فعندنا يبر اإليجاب، وعنده يحنث في ذلك لو كان بلفظ ووقع الخالفُ     

ته سببي حتى يتوقف تمام مثله) (تمليكعقد الهبة  :أيه) (ألنّ ،ف لزفر باعتباره بالبيعالمصنِّ
في  القبض شترطُال ي كاإليجاب في البيع، ثم على القبول فال يكون هو: أي عقد الهبة بال قبوٍل

رواية وإنّلتمام السبب عنه بل بمجرد* إيجاب الهبة والقبول من اآلخر بر ،شرطُ ما القبض 
يتم دونه كالبيع بشرط الخيار. حكمه والسبب  

  

                                                           
. المناوي، 252تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. ينظر: الجرجاني، التعريفات، صالوصية: هي  -1

  .338التوقيف، ص
هبة شيء مدة عمر الموهوب له، أو الواهب بشرط االسترداد بعد موت الموهوب له. مثل هي : ىالعمر  -2

األحمد  .157صر:  الجرجاني، التعريفات، ، فتمليكه صحيح وشرطه باطل. ينظىأن يقول: داري لك عمر
 .2/269نكري، دستور العلماء، 

العطية، والشَّيء الْمعطى تَبرعا، ونَحَل المرأة مهرها. ينظر: الرازي، مختار الصحاح، هو النُّحلَى: 3-
 . مادة ( نحل).2/907. المعجم الوسيط، 1/688
. المناوي، التوقيف، 33التعريفات، صاإلقرار:  في الشرع: إخبار بحقٍّ آلخر عليه. ينظر: الجرجاني،  -4

 .58ص
الهدية: ما يؤخذ بال شرط اإلعادة، والهدية ما يبعث للغير من باب الكرم. ينظر: الجرجاني، التعريفات،  -5

  .343. المناوي، التوقيف، ص256ص
عابدين، . ابن عابدين، حاشية ابن 4/401. ابن نجيم، البحر الرائق، 6/253ينظر: العيني، البناية،  -6
5/671. 
  .5/671. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 6/254ينظر: العيني، البناية،  -7

  / " أ " من " أ ". 306* نهاية ق 
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 السبب بال حكمٍ حتى يقبض اآلخر؛ ألن فال يبر معه القبض خرى عنه: يشترطُوفي رواية ُأ
1معتبرٍ غير.  
للتبرع، فإذا تبرع وجد  الهبة اسم :أي ع)تبربالم فيتم تبرعٍ ه عقد(ولنا أنّف: قال المصنّ     

الملك يثبت به  ا على ما نقل عن بعضهم أنا للملك إلّيراد تمامه سبب 3، وال2المسمى فيحنث
ونحوه من فسخ نكاح الزوجة  ،ة بال اختيارالمنّ ا لضررِدفع ينتقض بالرد ا أنالقبول، إلّ قبَل

العقد فكان في احتياجه  من القبول لتمامِ دعلى هذا، بل ال ب وال عمَل عوَله ال مالمرقوقة؛ ألنّ
ما هو  4به ما يتمه إنّأنّ كالبيع، والحاصُل اآلخرِ ا لملكفي تمام العقد ووقوعه سبب إلى القبوِل

حتى يظهر  اآلخر، وإن كان بال بدٍل في ملك ال يدخُل مليك، وبهذا القدرمن جهته وهو التّ
ما هو في تعيين بيع في هذا القدر، وحقيقة الخالف إنّرضاه بذلك بلفظه المفيد له فهو كال

مسميات شرعية البيعِ هي لفظُ أللفاظ ا بالنقل أو وأخواتهما، وال سبيل إلى ذلك إلّ والهبة
االستدالل، فلما كان عند إطالق لفظ باع كذا أو بعتُ فالن والقبوِل منه وقوع اإليجابِ كذا يفهم 

حكم بأن زاع في اسم الهبةوقع النّ اسم البيع للمجموع، ثم.  
     فقال زفر: هو كذلك، واستدل األصحاب حيحين من قول ابن بالنقل، وهو ما في الص

 ،وحشٍ حمار -مى اهللا عليه وسلّصلّ -أهدى إلى رسول اهللا 5امةثّبن ج عبالص أن«عباس 
ا ا أنّا لم نرده عليك إلّا رأى ما في وجهه قال: إنّه عليه، فلمفرد 7اندوأو بِ 6وهو باألبواء

حفقد أطلق اسم اإلهداء من أحد الجانبين فقط لغرض أنه رده عليه. 8»مر  

                                                           
  .6/254ينظر: العيني، البناية،  -1
 في " أ " فال يحنث. -2
  في " أ " وإنما. -3
 ليست في " أ ". -4
جعانهم، شهد الوقائع في عصر النبوة، روى عنه: هو الصعب بن جثامة بن قيس الليثي: صحابي، من ش -5

عبد اهللا بن عباس، وشريح بن عبيد الحضرمي، وفي الحديث يوم حنين: لوال الصعب بن جثامة لفضحت 
ابن عبد . 1/320، رجال صحيح مسلم، ههـ. ابن منجوي25سنة  توفيالخيل، وله أحاديث في الصحيح، 

  .3/204. الزركلي،األعالم، 2/739، االستيعاب في معرفة األصحاب، البر
 .11/ 3األبواء: منطقة قرب رابغ. ينظر: الحموي، معجم البلدان،  -6
  .5/365ان : منطقة بين األبواء والجحفة. ينظر: الحموي، معجم البلدان، دوبِ -7
 ، رقم2/917ينظر: البخاري، صحيح البخاري، كتاب الهبة وفضلها، باب من لم يقبل الهدية لعله،  -8

  .2456الحديث 



357 
 

     قوَل ووجهه أن ابن عباس أهدى إمامة أهديتُعب بن جثّا حكاية قول الص هذا أو  لك
بمجرد فعل الواهب قبل اآلخر أو ال،  يتم الهداية اسم أن يفيد تقديرٍ ، وعلى كّلفعٍل حكايةُ

ا بقولنا: وهبتُواستدل أيض منهما بالزمٍ لفالن فلم يقبل وليس شيءغاية ما فيه أنّ ؛ ألنه يصح 
أن كقوله يطلق لفظ الهبة والهدية على مجرد اإليجاب بقرينة: ه أنّ فلم يقبل، ونحن ال ننكر

يصح في  عمَله استُأنّ المجموع، وكونه ظهر في موضعٍ 1على] قاُلأن يقال عليه [فقط كما ي
الحكم، بأنه هو معناه الحقيقي الذي يجب الحكم به عليه عند مجرد اإليجاب بقرينة ال يفيد *

ا، ويكون فلم يقبل لم يكن مخطًئ ه لو قال: بعته هذا الثوب بألفعدم القرينة، أال ترى أنّ
 لفظَ وضع فلم يقبل على أن وهبتُ :صحة قول القائل لو دّلفي الجزء، ف ا السم الكلِّمستعملً

لمجرد اإليجاب دّل الهبة ة قوله: بعتُعلى صحه فلم يقبل على أن لمجرد اإليجاب  البيع
  .واإلثبات

ا من وسقَ عشرين نحلتك كنتُ:« -رضي اهللا عنهما -بقول الصديق لعائشة وأما االستدالُل     
على إحدى  ما ينتهضلى قبل القبض، فإنّح. فسماه ن2»يهزتلم تكوني حك وإنّ ،مال العالية

من اإليجاب  المجموع ا، ولسنا نصححها بل المعتبرأيض فيه القبض ه مأخوذٌروايتي زفر أنّ
شرطُ والقبول، والقبض 3ى اللفظالحكم ال من تمام السبب ومسم.  

     وأما الوجه القائل: إن المقصود ماحةمن الهبة إظهار الس، باإليجاب: يعني  وهو يتم
فالظاهر أن االسم بإزاء به المقصود من العقد، فال يخفى أنّ ما يتمالزم، وإال كانت* ه غير* 

أسماء األمور التي لها غايات أسماء لتلك الغايات، وأيضا فقصد هو عين [ماحة اإلظهار للس
المفعِل حمِل 4]، وال ينبغيراءاة جميع العقالء عليه، بل الالزم المقصود منها وصول  كون

                                                           
  ما بين معكوفين ليس في " أ ". -1

 /  ب  من " أ ". 306* نهاية ق 
. عبد 11948، رقم الحديث 6/280البيهقي، السنن الكبرى، كتاب الهبة، باب شرط القبض في الهبة، ينظر:  - 2 

لباني: حديث قال األ .16507، رقم الحديث 9/101الرزاق، مصنف عبد الرزاق، كتاب الوصايا، باب النحل، 
: لَما حضرتْ َأبا بكْرٍ الْوفَاةُ؟ عن عاِئشَةَ قَالَتْ نص األثر: .1620، رقم الحديث 6/62صحيح، في كتاب ارواء الغليل، 

من َأرضي  عشْرِين وسقًاوِإني قَد كُنْتُ نَحلْتُك جِداد َأي بنَيةُ لَيس َأحد َأحب ِإلَي غنًى منْك ولَا َأعز علَي فَقْرا منْك «قَاَل: 
قَالَتْ عاِئشَةُ: هْل » هو َأخَواك وُأخْتَاك الَّتي بِالْغَابة وِإنَّك لَو كُنْت حزتيه كَان لَك فَِإذْ لَم تَفْعلي فَِإنَّما هو ِللْوارِث، وِإنَّما

  .»نَعم، وذُو بطْنِ ابنَة خَارِجةَ قَد ُألْقي في نَفْسي َأنَّها جارِيةٌ فََأحسنُوا ِإلَيها«ا ُأم عبد اللَّه قَاَل: هي ِإلَّ
 .671/ 5. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 6/254العيني، البناية، ينظر:  -3

  / " ب " من " أ ". 150** نهاية ق 
 وهو غير المراد إذ ال ينبغي. في " أ " -4
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وهذا أليقُالنفع للحبيب والفقير األجنبي ، أن يا للعقالء فيجب الحمل عليه، وعلى جعل مقصود
بها أنّ اعتباره ال يتحقق الوصول إال بمجموع القبول واإليجاب، وأقرللتبرع كما ذكر  ه اسم

على  السبب يتوقفُ وإن كان تمام ،بالمتبرع فيتم تبرعٍ ه عقدعليه بأنّ دالُلف، واالستالمصنِّ
شيء آخر، فهو اسم لجزء السبب إن سلهذا م.  
 منه فيه؛ ألن ال بد قبول المستقرضِ أن 2، وعن أبي يوسف1وعلى هذا الخالف القرض     

القرض في حكم المعاوضة، فلو قال: أقرضاألفً ني فالن عن أبي  قَلقوله، ونُ قبُلفلم أقبل ال ي
الملك باللفظ دون قبض والهبة؛  ه يفيدالبيع من حيث إنّ يشبه 4فيه روايتان، واإلبراء 3حنيفة

ا، وقال ا واستحسانًقياس واإلبراء في القرضِ أن 5بال عوض، ولهذا ذكر في الجامع ه تمليكألنّ
  .6ا كالهبةمفيه :الحلواني

أن  7الهبة لعدم العوض، والقرض بالبيع للعوض، واعلم لحق اإلبراءواألشبه أن ي :قيل     
8* باإلسقاطاإلبراء له شبهان: شبه؛ ألن الدفي الذِّ وصفٌ ينمفباعتباره قلنا ال ماٍل ة ال عين ،

 حتى جرت أحكام الماِل الماِل مآله إلى عينِ باعتبار أن 9مليكاتبالتّ هبعلى القبول، وشَ يتوقفُ
 خالف في أن عليق، وال يعلموال يقبل التّ دبالر يرتد :عليه في باب الزكاة، ولهذا قلنا

  االستقراض كالهبة. 
   

                                                           
القرض: هو ما تعطيه غيرك من مال على ان يرده اليك، والجمع قروض. ينظر: المعجم الوسيط،  - 1
 . مادة( قرض).2/727
. ابن عابدين، حاشية ابن 4/401. ابن نجيم، البحر الرائق، 6/252ينظر: العيني، البناية،  -2

 .5/671عابدين،
 ينظر: المراجع نفسها. - 3
. 1/145البرء: هو خلوص الشيء من غيره، كبرء المديون من الدين. ينظر: الزبيدي، تاج العروس،  - 4

  مادة( برأ).
 .4/401لم أقف علية في الجامع، ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق،  - 5
  . 5/671بدين، . ابن عابدين، حاشية ابن عا4/401ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق،  - 6
  في " أ " فاعلم. -7

  /  أ  من " ب ". 307* نهاية ق 
  .632سقاط: العفو. ينظر: ابو البقاء، الكليات، ص اإل - 8
 . مادة( ملك). 2/886ملك الشيء ملكًا حازه وانفرد به. ينظر: المعجم الوسيط،  - 9
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  [فروع]
      حلف ال يفوهب في مرض الموت ال يحنث، وكذا لو اشترى أباه في  وصي بوصية

فوهبه مائة له على آخر وأمره بقبضها  درهمٍه اليوم مائة مرضه فعتق عليه، ولو حلف ليهبنّ
برالموهوب له ال يتمكّ قبضِ قبَل ، ولو مات الواهب1ا للورثةها صارت ملكًمن قبضه؛ ألنّ ن.  

 3شترط]اإلباحة والوصية واإلقرار واالستخدام [ال ي أن 2ابيوفي شرح الجامع الكبير للعتّ      
فيها القبول من اآلخر، ولو قال لعبد: إن وهبك مني فأنتَ فالن فوهبه منه إن كان العبد  ،حر

4إن بدأ الواهب][في يد الموهوب له  [ال يعتق سلمه إليه أو ال، وإن كان وديعةً الواهبِ في يد 
عتق، ولو منك  وهبته :فقال 5]فقال: وهبتكه ال يعتق قبل أو لم يقبل، وإن بدأ الموهوب له

حنث، كذا رواه ابن سماعة  الهبةَ فأجاز الحالفُ حلف ال يهب عبده من فالن فوهبه له أجنبي
عن محمد، وال يهب فوهبه له على عوضٍ لفالنٍ عبده ا فتزوج ال دينً حنث، حلف ال يستدين

  .6يحنث
     ولو حلف ال يشاركه ثم بماِل شاركه ريك هو غير فالشّابنه الصه ال ال األب؛ ألنّ االبن

ركة في الناس من الشّ ركة على ما عليه عاداتُربح لألب في المال، وتنعقد يمين نفي الشّ
التجارات دون األعيان، فلو اشتريا عبدبيني وبينه  ا لم يحنث، بخالف ما لو قال: ال يكون

شركة في شيء ا ال يحنث؛ ألنه لمثا شيًئحيث يحنث، بخالف ما لو ور ما إنّ ،ايشاركه مختار
لزمه حكم7هأو كرِ ا أحب.  

   

                                                           
 .4/380. ابن نجيم، البحر الرائق، 4/267ينظر: ابن مازه، المحيط،  - 1
سنة  توفيهو كتاب شرح الجامع الكبير في الفروع للشيباني، شرحه االمام احمد بن محمد العتابي، الم  - 2

 .1/569هـ. ينظر: حاجي خليفة، كشف الظنون، 586
  في " أ " اشترط . -3
 ".ما بين معكوفين ليس في " أ  -4
  ما بين معكوفين ليس في " ب ". -5
 .4/265ابن مازه، المحيط، ينظر:  -6
 .4/266ينظر: المرجع نفسه،  -7
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  [ من حلف ال يشم ريحانًا فَشَم وردا أو ياسمينًا]
و اقَ لَها لَا سِلم ماس ِلَأنَّه (ُنَثحينًا لَا يماسي ا َأودرو انًا فَشَمحير شُملَفَ لَا يح نمو)] املَه

  ساقٌ].
هو بفتح  3مشَوي ،2لم يحنث) 1اا أو ياسمينًورد مشَا فَيحانًر شمال ي (قوله ومن حلف      

هذه هي اللغة الفصيحة  ،بكسر الميم في الماضي يبالطّ تُممالياء والشين مضارع شَ
بفتح الميم في الماضي وضمها في المضارع فقد  5أشمه 4يبالطّ تُممالمشهورة، وأما شَ

وإن كانت  6وغيره راءفقد نقلها الفّ ،وصحح عدمه ،هو خطأ :أنكرها بعض أهل اللغة، وقال
ا فوجد ريحه لم طيب مشُالمقصود، فلو حلف ال ي تنعقد على الشم يمين الشم ، ثم7ليست بفصيحة

من  ريحه ما طاب كلُّ :يحان: الر8مغربولو وصلت الرائحة إلى دماغه، وفي ال ،يحنث
  .النبات
اسم لما  :كما لورقه، وقيل في عرف أهل العراق طيبةٌ الفقهاء: ما لساقه رائحةٌ *وعند      

ا له رائحةٌال ساق له من البقول مم ؛ 9اسم لما ليس له شجر ذكره في المبسوط :ة، وقيلستلذّم
M     w  v  u  :] ثم قال6اآلية  الرحمن: سورة [ M  X  W   VL  :ه قال تعالىألنّ

 xL ] 12اآلية الرحمن: سورة[، وألن يحان إنّالرعلى ما ينبتُ طلقُما ي ا من بزره مم
                                                           

تزرع لزهرها، ويستخرج دهن الياسمين من زهر بعض َأنْواعها. ينظر: الفيومي، المصباح نبتة الياسمين:  -1
  . مادة (يسم).2/1065.المعجم الوسط، 2/681المنير، 

. 4/401. ابن نجيم، البحر الرائق، 9/48. السرخسي، المبسوط، 4/70موصلي، االختيار، ينظر: ال -2
. للحنابلة قوالن في هذه المسألة: يحنث وال 10/547. العمراني، البيان، 6/223الشربيني، مغني المحتاج، 

  .6/263. البهوتي، كشاف القناع، 11/322يحنث. ينظر: ابن قدامة، المغني، 
 . مادة( شم).1127بو جيب، القاموس الفقهي، ص أ .5/1961هري، الصحاح، ينظر: الجو -3
 ليست في " أ ". -4
  . مادة( شم).32/373. الزبيدي، تاج العروس، 1127بو جيب، القاموس الفقهي، ص أينظر:    -5
  ينظر: المراجع السابقة. -6
  في " أ " فصيحة. -7

 / ب  من " أ ". 307* نهاية ق 
 هـ. ينظر:610سنة  توفيالمغرب في ترتيب المعرب، ناصر بن عبد السيد المطرزي، المهو كتاب  - 8

 -، دار الكتب العلمية، بيروت201. ينظر قول المطرزي في كتابة: ص2/488البغدادي، هدية العارفين، 
 لبنان، بدون طبعة، وبدون تاريخ.

  .9/48ينظر: السرخسي، المبسوط،  -9
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ما الرائحة والياسمين ليس لعينه رائحة، إنّ الورد 1، وشجرةٌستلذّم ال شجر له ولعينه رائحةٌ
للزهر خاصة، هذا والذي يجب أن يوَلع عليه في ديارنا إهدار ذلك كله؛ ألن يحان الر

منه فيمكن أن ال يكون؛  3رنجييحان التِّا كون الر، وأم2وهو ريحان الحماحم لنوعٍ متعارفٌ
منه إال  رنجي، وعندنا يطلقون اسم الريحان ال يفهمتِّ 4ريحان :فيقال هم يلزمونه التقييدألنّ

  وع.فال يحنث إال بعين ذلك النّ 5الحماحم
  ]حلَفَ لَا يشْتَرِي بنَفْسجا[من 

باِئعه  [(ولَو حلَفَ لَا يشْتَرِي بنَفْسجا ولَا نيةَ لَه فَهو علَى دهنه) اعتبارا ِللْعرف وِلهذَا يسمى
يقَع علَى الْورق (وِإن حلَفَ علَى الْورد باِئع الْبنَفْسجِ والشِّراء ينْبني علَيه وقيَل في عرفنَا 

.[هلَيجِ قَاضٍ عنَفْسي الْبفو ،لَه رقَرفُ مرالْعو يهيقَةٌ فقح ِلَأنَّه (قرلَى الْوع ينمفَالْي  
فال يحنث بورقه، وذكر  دون ورقه )هنهحلف ال يشتري بنفسجاً فهو على د 6(قوله: ولو

أنّ الكرخيه يحنث به أيضا بعموم المجاز، وهذا مبني رف فكان في عرف أهل الكوفة على الع
بائع الورق ال يسمالبنفسج، وإنّ ى بائعما يسمى به بائع هنالد، يسمى به في أيام  صار كلٌّ ثم

النبات، فال يحنث بالدهن  على نفسِ فقال به، وأما في عرفنا فيجب أن ال ينعقد إال الكرخي
 هما اسما كما قال في الورد والحناء إن اليمين على شرائهما ينصرف إلى* الورق؛ ألنّأصلً

للورق والع7له بخالفه في البنفسج رف مقرر.  
   

                                                           
 في " أ " في شجر. -1
. المعجم 32/25الورق، ويسمى الحبق النبطي. ينظر: الزبيدي، تاج العروس،  ةعريضنبته حماحم: ال -2

  . مادة (حمم).1/195الوسيط، 
الترنج: هو جبل بالحجاز كثير األسد، وقيل هو واد على طريق اليمن. ينظر: الحموي، معجم البلدان،  - 3
2/21. 
 ليست في "ب ". -4
  في " أ " الحمام. -5
  في " أ " ومن. -6

 من " ب ". /  أ  151* نهاية ق 
  .4/376.ابن نجيم، البحر الرائق، 4/170. الكاساني، بدائع الصنائع، 4/70ينظر: الموصلي، االختيار،  -7
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األصناف] متفرقةُ [فروع  
     إذا حلف على الدا أو إثباتًجاج نفيا، وكذا الحواإلبُل ُلم والبعير والجزور والبقرةُ والبقر 

، قال 2نثى، والتاء للوحدةواُأل كر، يتناول الذ1ّوالخيُل والحمار والغنم اةُوالشّ والبغلةُ والبغُل
  قائلهم:

  3.صوتُ الدجاج وضرب بالنَّواقيسِ ...لما مررتُ بدير هند أرقني 
     وعن أبي يوسف  ،5»شاةٌ من اإلبِل في خمسٍ« :ما هو للديك، وفي الحديثإنّ 4وتوالص

للعجمي، والبقر  6رذونالبقرة: ال تتناول الثور وليس بذلك، والثور والكبش والديك للذكر، والب
  .7ال يتناول الجاموس للعرف

     ال  :فقال ،ا منهما حنث، وإن لم يذكر حرف النفيحلف ال يفعل كذا وال كذا ففعل واحد
  .8ذلك يحنثأفعل كذا وكذا فك

     حلف ال يأكل مما يجيء به فالن بحمص، فطبخَ فجاء الحمص  فأكل من مرقه، وفيه طعم
ا فأكل ، وعلى هذا يجب في مسألة الحلف ال يأكل لحم9حنث، ذكرها في فتاوى قاضي خان

  .10ه ال يحنث أن يقيد بما إذا لم يجد* طعم اللحممن مرقه أنّ
حلف ال يشرب ا من حرامهذا الجنس، فقاء قَ وشربَأي11ال يحنث ه.  

                                                           
 في " أ " في الخيل. - 1
  في " أ " الموحدة. -2
إبراهيم، الهفوات النادرة من  . الصابئ، محمد بن هالل بن المحسن بن3/107ينظر: البغدادي، خزانة األدب،  -3

، المحقق، صالح األشتر، منشورات مجمع 43المغفلين الملحوظين والسقطات البادرة من المغفلين المحظوظين، ص
 اللغة العربية بدمشق. الشعر هذا للشاعر جرير وهو: لما تذكَّرت بالديرين أرقني ... صوت الدجاجِ وضرب بالنَّواقيسِ.

  الصوت. في " أ " -4
. الترمذي، سنن 1798، رقم الحديث 1/753، كتاب الزكاة، باب صدقة اإلبل، ينظر: ابن ماجة، سنن ابن ماجة -5

. قال األلباني : حديث صحيح، في كتاب صحيح 621، رقم الحديث 3/17الترمذي، كتاب الزكاة، زكاة اإلبل والغنم، 
  .621، رقم الحديث 2/121وضعيف سنن الترمذي، 

البرذون: الدابة، األنثى منها برذونة، والبرذون: يطلق على غير العربي من الخيل والبغال من الفصيلة الخيلية،  -6
عظيم الخلقة، غليظ األعضاء، قوي األرجل، عظيم الحوافر، والجمع براذين. ينظر: الفيومي، المصباح 

  (برذن). مادة. 1/48.المعجم الوسيط، 1/41المنير،
  .3/122. ابن نجيم، النهر الفائق، 4/284زه، المحيط، ينظر: ابن ما -7
  .6/252. العيني، البناية، 3/175ينظر: الشيباني، األصل، -8

  / " أ " من " أ ". 308* نهاية ق 
 .2/66ينظر: قاضي خان، فتاوى قاضي خان،  - 9

 .5/568. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 4/134ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  -10
  ينظر: المرجع السابق. - 11
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ه سقاه لكنه لم تق؛ ألنّفذهب به فسقاه فلم يشرب ع ،حر فأنتَ الحمار قال لعبده: إن سقيتَ     
  .1يشرب
     ا فَحلف ال يشرب عصيرعصر في حلقه ال يحنث، ولو عصره في كفه فحساه  عنقود

حنث، أما لو قال: ال يدخل حلقي حنث فيهما، وفي الفتاوى: هذا في عرفهم، أمرفنا ا ع
  .3عصرا في أول ما يال يسمى عصير العنبِ ماء ا؛ ألنأن ال يكون حانثً 2فينبغي
      حلف على امرأته ال تسكن هذه الدفهي معذورةٌ وللدار حافظٌ ا مغلقٌهار، وهي فيها، وباب 
فتح الباب، وليس لها أن تتسور الحائط، قال الفقيه: وحتى ي به نأخذ، قال الصق در الشهيد: فر

من  عنوم ديقُفَ ه طالقٌبين هذا وبين ما لو قال: إن لم أخرج من هذا المنزل اليوم فامرأتُ
  .5يحنث 4هالخروج فإنّ

من الحضور  فمنعها الوالد ،وهي في بيت والدها: إن لم تحضري الليلةَولو قال المرأته       
منعا حسيا حنث، قال الصه ال يحنث، ضلي، وذكر بعد هذا أنّ: هذا في فتاوى الف6َهيدالشّ در

أنّ قال: واألصحه يحنث، وال ب؛من الفرق بين الفعل وبين عدم الفعل د الشّ وذلك ألنقد  رع
جد العذر ا وإن وموجود المعدوم ا بالعذر كاإلكراه وغيره، وال يجعُلمعدوم الموجود يجعُل
  . 7اهـ
إليه فال  الفعُل ضافُعلى الفعل ال ي هكنى وهو فعل، والمكرعلى الس كرهتْيعني وقد ُأ     

ح بجواب الشيخ أبي بكر محمد بن الفضل فيمن قال: إن لم أخرج من هذه يحنث، وقد صر
 :وفي الخالصة: لو قال المرأته ،9ه يحنث وهو الصحيحا أنّع أيامنوم د الحالفَاليوم فقي 8الدار

                                                           
 .3/122ابن نجيم، النهر الفائق، . 2/66قاضي خان، فتاوى قاضي خان، ينظر:  -1
 في " أ " ينبغي . -2
 المراجع السابقة.ينظر:  -3
  في " أ " فال . -4
  .4/4ابن نجيم، البحر الرائق،  -5
 أي ابن مازه. -6
. ابن عابدين، حاشية ابن 3/21ابن نجيم، البحر الرائق، . 3/119ينظر: الزيلعي، تبيين الحقائق،  -7

  .5/539عابدين، 
 ليست في " أ ". -8
 . 4/4ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق،  -9
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إن سكنت هذه الدار حتى تصبح، ولو قال الرجل لم يكن  ا فهي معذورةٌ، وكان ليلًطالقٌ فأنت
معذورحيح إلّا، وهو الص1وغيره، وهذا ما سلف الوعد به لصٍ ا لخوف.  
ال  ، ومثله3امعتق النصرافه إلى التّبينه وبين غيره ال ي وله عبد ،كل عبد لي حر 2قال     
عتق عبده ا ال يحنث لو أكل منه، ويمشتركً فصار آخر عفالن، فاشتراه م ا اشتراهمم آكُل

المأذون، وإن كان عليه دينوال ي ،عتق عبد عبده المأذون عند أبي حنيفة إذا كان عبده 
 تقَ* إن نواه عينين، وإن نوى المولى عتقهم، وإن لم يكن عليه ده بالده ورقبتَا كسبمستغرقً

ا د عتقوا جميعأو ال، وقال محم ينا فال، وعند أبي يوسف إن نواه عتق وإال فال كان عليه دوإلّ
  .4في األحوال كلها

المخاطب حنث، وإن  حالف، فإن لم يفعلا فهو كذا ولم ينو شيًئ لتفعلن قال لغيره: واِهللا     
 :منهما إذا لم يفعل، ولو قال لغيره وال شيء على واحد أراد به االستحالف فهو استحالفٌ

عليك، أو لم يقل عليك  دشهُِأ 5باهللا، أو دأشه :أو أقسمت باهللا عليك لتفعلن كذا، أو قال أقسمتُ
 اِهللا ا، ولو قال: عليك عهدام فال يمين عليه أيضا أن يكون أراد االستفهفالحالف هو المبتدئ إلّ

6بتدئ وإن نواهإن فعلت، فقال: نعم فالحالف المجيب وال يمين على الم.  
     اشترى م7ان من اللحم فقالت امرأته: هو أقل من م8وحلفت ن عليه فقال: إن لم يكن ما ن
فإنّطالقٌ فأنت ،10المرأة 9يحنث هو والقبل أن يوزن فال طبخُ ه ي.  

  
                                                           

  . 5/540. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 4/332يم، البحر الرائق، جينظر: ابن ن -1
 ليست في " أ ". -2
  .4/67ينظر: ابن مازه، المحيط،  -3
  .161-158 صسبق البحث في هذه المسألة  -4

  /  ب  من " أ ". 308* نهاية ق 
 ليست في " أ ". -5
  .5/579. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 3/122ينظر: ابن نجيم، النهر الفائق،  -6
هو مكيال معروف يكال به، أو ميزان مقداره رطالن، والجمع أمناء. ينظر: الجوهري، الصحاح،  - 7
 . مادة( من).6/2497
  في " أ " وحلفت به عليه. -8
 ليست في " أ ". -9

. ابن نجيم، البحر الرائق، 3/487ابن مازه، المحيط، . 4/300قاضي خان، فتاوى قاضي خان، ينظر:  -10
5/313. 
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فأكل منه حنث؛  2نفقةً 1االمرأته دقيقً فَلَّ، وخَنتْالخ فسافر هنتْخ خبز نم حلف ال يأكُل     
ا لكن قال لها: كلي من دقيقي ردفرز قَ: هذا إذا لم ي3على ملكه، قال القاضي اإلمام ه باقألنّ

  .5ا لها فال يحنثلكًصار م 4الدقيق وأعطاها إياهراً من دما يكفيك، أما إذا أفرز قَ بقدرِ
ال  ، فأكل الحالف7ُاداهنَتَفَ فالنٍ : حلف ال يأكل من ماِل6قال في الخالصة: وفي الفتاوى     

من ماِل ا منهما آكٌلكلً يحنث؛ ألن رف، وفيه نظر، قال: قلت للقاضي اإلمام: لو نفسه في الع
ولو كان كل8ُّيجوز هذاا ال كان أحد الشركاء صبي ، ا من مال نفسه ينبغي أن * آكلًواحد

تَيجوز، قال: نعم اسصوبين، 9صرح بالخالف اهـولكن لم ي .  
     وأقول: الفرق أن ا ال حقيقة، وعلى من المتناهدين مال نفسه عرفً كلٍّ ِلكْالحنث َأل عدم

رف تَالعني األيمان فلم يحنث، وعدم جواز التّتَبناهد مع ؛ ألنّالصبيماَل آكٍل ه غير نفسه 
حقيقة، بل بعض مال الصبي فأكَل فالنٍ من خبزِ ا، وفي الخالصة: حلف ال يأكُلأيض ا خبز

  .10ه أكل حصته]يحنث، وقال في مجموع النوازل: ال يحنث؛ [ألنّ بينه وبين فالنٍ
 إن لم يكن له وارثٌ فأكَل هوهو وارثُ ،، فمات فالنال يأكل من مال فالنٍ 11ولو حلف     

سواه أو كان فأكل بعد الق12ال يحنث وإال حنث سمة.  
  

                                                           
  في " ب " ذلك. -1
 ليست في " أ ". -2
  .4/302قاضي خان، فتاوى قاضي خان، : قولهفي " أ " كلمة (اإلمام) مقدمة على كلمة (القاضي). ينظر -3
 ليست في " أ " و " ب ". -4
  .3/506ينظر: ابن مازه، المحيط،  -5
  .2/55قاضي خان، فتاوى قاضي خان، ينظر:  - 6
  .2/335يقال تناهد فالن وفالن: إي اخرج كل من نفقته. ينظر: المظرزي، المغرب في ترتيب المعرب،  - 7
  في " أ " . تليس -8
 /  ب  من " ب ". 151* نهاية ق  
. ابن نجيم، النهر الفائق، 4/64الموصلي، االختيار، . 2/55قاضي خان، فتاوى قاضي خان، ينظر:  -9
3/122 . 
. 4/293ابن مازه، المحيط،  .2/55قاضي خان، فتاوى قاضي خان، : المسألة ليست في " أ ". ينظر -10

 .4/367ابن نجيم، البحر الرائق، 
  أ " ولو قال. في " -11
  .ةجع السابقاينظر: المر -12
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  .2فأكل رغيفين بينه وبين غيره يحنث ا لفالنٍحلف ال يأكل رغيفً 1ولو
     بين أختين قال زوج إحداهما 3في مجموع النوازل: وكذا دار: إلّ إن دخلتا في نصيبك 
وهي غ ،طالقٌ فأنتير ها ما دخلت في غير نصيبها.* فدخلت ال يحنث؛ ألنّمقسومة  

  .4ا بينه وبين غيره ال يحنثدار ا لفالن، فدخَلدار ولو حلف ال يدخُل      
      ولو حلف ال يزرع فالنٍ أرضفزرع ، أرضنصفَ ا بينه وبين غيره يحنث؛ ألن 

األرض يسمى أرض5اا ونصف الدار ال يسمى دار.  
 ، ولو اشترى بدراهم6بينه وبينه حنث] بٍمن ح فأكَل من مال فالنٍ [ولو حلف ال يأكُل     

7بينهما لم يحنث مشتركة.  
  .8مع غيره حنث هخَبا طَ، فأكل ممفالنٍ من طبيخِ ولو حلف ال يأكُل
  .10لم يحنث طبخها فالن 9]رٍدمن ق ، فأكَلفالنٍ[ رِدمن ق ولو حلف ال يأكُل

 مع غيره اشتراه من طعامٍ فأكَل اشتراه فالن من طعامٍ لو حلف ال يأكُل 11وفي األصل     
، أو يملكه، ا اشتراه فالنثوب ا إذا نوى شراءه وحده، بخالف ما لو حلف ال يلبسإلّ ،حنث

فلبس ثوبا اشتراه فالن مع غيره لم يحنث؛ ألن الثوب ومثله ال للكل فال يقع على البعض،  اسم
  غيره ال يحنث. عم ا اشتراها فالنا اشتراها فالن، فدخل داردار يدخُل

  
                                                           

  في " أ " ولو قال رغيف فالن ال يحنث. -1
 .4/367. ابن نجيم، البحر الرائق، 4/293ينظر: ابن مازه، المحيط،  -2
  ساقطة من " أ ". -3

 /  أ  من " أ ". 309* نهاية ق 
  .5/679ابدين، . ابن عابدين، حاشية ابن ع4/367ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق،  -4
  .5/679. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 4/293ينظر:ابن مازه، المحيط،  -5
  ما بين معكوفين ليس في " أ "  -6
. ابن نجيم، البحر الرائق، 4/293ابن مازه، المحيط،  .4/302قاضي خان، فتاوى قاضي خان،  ينظر: -7
4/367.  
  .4/64الموصلي، االختيار،   .4/302قاضي خان، فتاوى قاضي خان،  ينظر:  -8
 ما بين معكوفين ليس في " ب ". -9

. ابن نجيم، البحر الرائق، 4/287ابن مازه، المحيط،   .4/302قاضي خان، فتاوى قاضي خان،  ينظر: -10
4/350.  
 .357-356،  324/ 3ينظر: الشيباني،  -11
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بحرم  وفقال لها زوجها: إكراز نرددايكي تَ ،اوهبت طير وازل: امرأةٌوفي مجموع النّ     
طالق، فوهبت من آخر فأكل الحالف يحنث، قال صاحب الخالصة: وعلى قياس ما يأتي  فأنت

  .1ينبغي أن ال يحنث
 فباعت غزلها، ووهبت الثمن فالنة غزِل من ثمنِ صورتها في الفتاوى: حلف ال يأكُل     

البنها ثم للحالف، فاشترى به شيًئ وهب االبن2ألولمن ا ا فأكله ال يحنث، قال وهذا أصح.  
فعبدي  برغيف ا، أو إن تغديتُا رغيفً: لو قال: إن أكلت اليوم إل3ّوفي الجامع الصغير     

فأكل رغيفًحر ،ا، ثم حنث أو فاكهةً ا،أكل بعده تمر.  
ا مع الخل أو الزيت أو ا فأكل رغيفًا رغيفًال يأكل اليوم إلّ 4وفي فتاوى قاضي خان: حلف     

 ال تجانس المعنى المطلوب، وهذه األشياء ةَسجانَقتضي الماالستثناء ي ألن ا؛اللبن ال يكون حانثً
5األول وهذا خالفُ وهو األكُل ،غيفالر.  
   .7خاصة فهو على الخبزِ 6فولو قال: إن أكلت اليوم أكثر من رغي 

ولو كان  ،التي فيها الزيت، فأكل بعضها حنث 9ال يأكل هذه الخابية 8وفي الفتاوى: حلف     
مكان 10صف ال يحنثفباع النّ األكل بيع.  

  

                                                           
 .4/314ابن مازه، المحيط،  - 1
  .4/314ابن مازه، المحيط،   .2/71خان، قاضي خان، فتاوى قاضي ينظر:  - 2
 .4/346. ابن نجيم، البحر الرائق، 4/289لم أقف عليه في الجامع الصغير، ينظر: ابن مازه، المحيط،  -3
 ليست في " أ ". -4
. ابن نجيم، البحر 3/132الحقائق،  تبيينالزيلعي،  .4/304قاضي خان، فتاوى قاضي خان،  ينظر: -5

 .4/353الرائق، 
 في " أ " زيادة جملة (فعبدي حر). -6
  .4/304ينظر: قاضي خان، فتاوى قاضي خان،  - 7
 ليست في " أ ". -8
الخابية: هي وعاء كبير من الطين يوضع فيه الماء أو الزيت ونحوهما، والجمع خوابي. ينظر: المعجم  -9

  . مادة (خبى).191. معجم لغة الفقهاء، ص1/213الوسيط، 
. ابن نجيم، البحر الرائق، 4/289ابن مازه، المحيط، . 4/304قاضي خان، فتاوى قاضي خان،  ينظر: -10
4/346.  
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وكذا في البيضتين، ولو حلف ال  ،هاحتى يأكل كلّ ال يحنثُ هذه البيضةَ ال يأكُل ولو حلف     
أن  يمكنه[ ∗اا فأكل بعضه قال أبو بكر اإلسكاف: إن كان شيًئغيف مثلًهذا الشيء كالر يأكُل

كله  أن يأكَل ما ال يمكن بعض بعضه، وقال بعضهم: إذا أكَل يأكله كله في مرة ال يحنث بأكِل
حيح، وقال محمد: كلُّفي مجلسه يحنث في يمينه، وهو الص شيء يأكله في مجلسٍ جُلالر 

لكن في الفتاوى 1واحدة، فالحلف على جميعه ال يحنث بأكل بعضه واحد، أو يشربه في شربة ،
 تْحه صيحنث، فإن نوى كلّ يسير فأكل وبقي منه شيء غيفَهذا الر للقاضي: حلف ال يأكُل

2في القضاء فيه روايتان اهـ ه فيما بينه وبين اهللا تعالى، وهل يصدقُتُني .  
     وكأن المراد ا قليلًشيًئ أن يتركا بحيث ال يقال إلّا جدفالنً ا أنا أكل جميع لقلة  ؛غيفالر

هذا  ه إذا حلف ال يأكُلأنّ :موضعٍ في غيرِ د ونصما ذكره محم ا فقد سمعتَالمتروك، وإلّ
حنث  حرام علي وص لو قال: هذا الرغيفُم من النصال يحنث بأكل البعض، وتقد الرغيفَ

 ه ال يكون حانثاً؛ ألنحيح أنّمنه، قال في فتاوى قاضي خان: قال مشايخنا: الص لقمة بأكِل
حرا قوله: هذا الرغيف عليم غيف، ولو قال هكذا ال يحنث بمنزلة قوله: واهللا ال آكل هذا الر

  .3بأكل البعض
 الماء ما شربتُاللحم، أو كلّ كلما أكلتُ :: سمعت أبا يوسف يقول فيمن قال4قال إبراهيم     

أن أتصدق بدرهم، فأكل فعليه في كلِّ فلله علي 5من الماء درهم نفسٍ من اللحم في كلِّ لقمة.  
  

                                                           
  /  ب  من " أ ".309نهاية ق  ∗
  .4/304ينظر: قاضي خان، فتاوى قاضي خان،   -1
. ابن نجيم، البحر الرائق، 4/289ابن مازه، المحيط،  .4/304: قاضي خان، فتاوى قاضي خان، ينظر -2
4/346.  
 .4/346. ابن نجيم، البحر الرائق، 4/289ينظر ابن مازه، المحيط،  -3
هـ، 46إبراهيم النخعي، أبو عمران بن يزيد بن قيس، فقيه العراق، من أكابر التابعين، ولد سنة هو  -4

،ولم يحدث منهم، روى عن: مسروق، وأبي -هللا عنهارضي ا -أدرك جماعة من الصحابة، ورأى عائشة
هـ. ينظر: الذهبي، سير 96سنة  توفيزرعة البجلي، روى عنه: الحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان، 

  .1/80. الزركلي، األعالم، 521-4/520أعالم النبالء، 
  .1/20ابن نجيم، البحر الرائق،  .4/304قاضي خان، فتاوى قاضي خان، ينظر:  - 5
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ا أن ينوي الحنث بأحدهما فيحنث هما إلّا ال يحنث حتى يكلما وفالنًحلف* ال يكلم فالنً     
ن دوكس سحون نكويم ونوى واحدا بهما أو قال بالفارسية: ابواحد منهما، أما لو قال: ال أكلم

ال تصح 1ته، ذكره في المحيطني.  
     قال: وينبغي أن تصح؛ ألن المثنى يعلى  الواحد، فإن نوى ذلك وفيه تغليظٌ به ذكر ويراد

على نفسه، ولو قال فالناً أو فالناً حنث  نفسه يصح اهـ، فهو مقيد بما إذا كان فيه تغليظٌ
بأحدهما، وكذا لو قال فالناً وال فالناً، وفي مجموع النوازل: ال أكلم فالناً يوماً ويومين وثالثة 

  .2ا وال يومين وال ثالثة فعلى ثالثة أياميومه ال ال أكلم :فهو على ستة أيام، ولو قال
     3ا، قال محمد بن سلمةمنها شيًئ فأكَل فالنٍ من دارِ حلف ال يشربيحنث؛ ألن : المقصود 

ا أن ينوي المأكوالت، وقال غيره: ال يحنث في يمينه؛ إلّ من هذا اليمين االمتناع عن جميعِ
جميع والمشروبات، المأكوالت]4]والمشروب المأكوِل ال بالفارسية فال شك في تناوِلا لو قأم.  
خرى، أو على العكس يحنث، جامع ُأ ، فجامعها ثممن امرأته من جنابة حلف ال يغتسُل    

الغُ ماع كناية، ولو نوى حقيقةَاليمين انعقدت على الجِ وإن لم يغتسل؛ ألنا إذا سل حنث أيض
وغيره  عاففيحنث، كما لو حلف ال يتوضأ من الره اغتسل عنها وعن غيرها اغتسل؛ ألنّ

  .5حنث
 رد إن، وإن لم ي6وٍلم وهو حص ه يجامعه على امرأته إن أراد أنّتَكَّت ولو حلف ال يحلُّ     

 ماعها، وإنجِ ألجِل حفتَي عليها أن سراويله تحفَ جامعها ال يحنث؛ ألن للبول ثم سراويله حتَفَ
  .7ا لوجود شرط الحنثفتحه لجماعها ولم يجامع قالوا: ينبغي أن يكون حانثً

                                                           
  /  أ  من " ب ". 152* نهاية ق 

 . 4/238ينظر، ابن مازه،  - 1
  .4/239. ابن مازه، المحيط، 3/28الشيباني، األصل، . 390 - 4/389قاضي خان، فتاوى قاضي خان، ينظر:  -2
يزيد، وابن هو محمد بن سلمة، اإلمام المفتي أبو عبد اهللا الحراني، روى عن: خاله أبي عبد الرحيم خالد بن أبي  -3

عجالن، وطائفة، وروى عنه: أحمد بن حنبل، والنفيلي، وغيرهم،  كان ثقةً فاضلًا، له رواية وفتوى، توفي سنة 
  .57-2/56. القرشي، الجواهر المضية، 231- 1/230هـ. ينظر: الذهبي، تذكرة  الحفاظ، 278

 4/295ابن مازه، المحيط،  ينظر: ما بين معكوفين ليس في " ب ". -4
  .5/651. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، 4/278ينظر: ابن مازه، المحيط،  -5
.  3/264، دستور العلماء، األحمد نكري. ينظر:  4المول من االيالء، وسبق التعريف بااليالء ص  - 6

 .3/4296عمر، معجم اللغة العربية، 
  .4/306ابن مازه، المحيط،  .4/308قاضي خان، فتاوى قاضي خان،  ينظر: -7
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     حلِّ ربة فجامع من غيرِه في الغُتَكَّولو حلف ال يحل ت ها ال يحنث، إن نوى عين حلِّ التكة
فأنزل  أجنبيةً من الحرام فعانقَ وصدق قضاء، وإن لم ينو يحنث ونحو هذا قوله: إن اغتسلتُ

رجى أن ال يكون حانثًقالوا: يا، ويكون على الجماع، وعلى هذا األصل لو حلفت ال  يمينه
ال تحنث، فقال الفقيه  :أرجو أن1زوجها فجامعها مكرهةً، قال الصفار رأسها من جنابة تغسُل

عن الجِ قولها كنايةٌ أبو الليث: ألنماع، فإذا كانت مكرةًه ال تحنث، ولو قال لها عند  عليه
ماع: إن لم تمكنيني أو لم تدخلي معي في البيت فلم تفعل، أو فعلت بعد ساعة إن إرادته الجِ

  .2كان بعد سكون شهوته حنث، وإال ال
ال يحنث، فإن قال:  الفرجِ امرأته فجامعها فيما دون : حلف ال يجامع3وفي الجامع الكبير     

نَعتُي يحنث بهما. رجِالف فيما دون  
 فهذا على الجِماع، فإن 4ولو قال المرأته: إن فعلت حراما في هذه السنة فأنت طالقٌ ثالثًا      

 ، أو شهدله وال زوجةً مملوكةً وتَعرِفُ َأنَّها ليستْ ،علمتْه بَِأن فعلَه بِمعاينَتها بِتَداخُِل الْفَرجينِ
 لها كفى مرةً ا بذلك، ولو أقرإلّ نا ال يثبتُوالز ،ناعلى الز ه شهادةٌعلى ذلك؛ ألنّ عندها أربعةٌ

ال يسعها المقام معه، فإن جحد ه فعلالحاكم أنّ عند، وليس المرأته بّةٌنَي تْفَلَّحه عند الحاكم، فإن 
فَلَح وس5قام معهعها الم.  

     ا يقينًقها ثالثًه طلّما إذا علمت أنّ مسألةُ قلت: فهذه المسألة تقيدنُمكَّها ال تُأنكر فإنّ ا، ثمه 
أبدلها أن تسمه. 6عنها] ا، وإذا لم تستطع [منعه  

     نْولو قال لها بالفارسية: اكرتو باكسي حرام كه طالق فَأ فأنتبانها، فجامعها في العدة 
الغرض، فعلى قياس قوله ال  اللفظ، وأبو يوسف يعتبر عموم رانِبِعتَهما يعندهما؛ ألنّ لقتْطُ

  .7الفتوى، ذكره في الخالصة وغيرها طلق وعليهيحنث، فال تُ

                                                           
هو إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد، أبو إسحاق، الصفَار: فقيه حنفي زاهد، يقال له: الزاهد الصفّار، من أهل بخاري،  -1

سنة  توفيكان شديدا في قمع السالطين، له تصانيف، منها: كتاب السنة والجماعة، و تلخيص األدلة لقواعد التوحيد، 
 .1/32هـ. ينظر: الزركلي، األعالم، 534

  .4/405،406ينظر: ابن مازه، المحيط،  -2
  .4/304ط، لم أقف عليه في الجامع، ينظر: ابن مازه، المحي -3
 ليست  في "ب ". -4
 .4/304ينظر: ابن مازه، المحيط،  -5
 في " ب " االمتناع عنه. -6
  ينظر: المرجع السابق. - 7
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  فعله حنث. قال أبو حنيفة: إن لم يفعل على فورِ ،أفعل 1إن فعلت فلم :ولو قال اآلخر
     حلف ال يعرفه خْشَ وهو يعلمصونَ هسبالبالغ ال يحنث؛ ألن ، ففي 2وال يعرف اسمه] ه

 فأخرجه إلى جارٍ ولد لرجٍل ما لو ولد عرمعرفة البالغ كذلك، ويحنث في الصغير، وعليه فُ
له، ولم يسّم4أنه ال يعرف هذا الصبي يحنث 3بعد، فرآه الجار ثم حلف ه.  

لو حلف ولو تزوج امرأة ودخل بها وال يدري اسمها فحلف أنه ال يعرفها ال يحنث، وكذا      
 وجهه ةَفَا أن يعني به معرِاسمه ال يحنث؛ إلّ دون بوجهه هذا الرجل وهو يعرفه ه ال يعرفُأنّ

  .5على نفسه دده شَفيحنث؛ ألنّ
ا ال ثاني هلَعفَفَ فالن رجع ففعل، ثم فخرج ،في هذه البلدة ما دام فالن ولو حلف ال يفعُل    

  .6يحنث
     ا يفعل كذافالنً حلف ال أترك، كال يم9أو ،8من هنا] 7]أو ال يذهب[[ ر ال يدخل يببقوله  ر

  .11]واهللا تعالى الموفق للصواب[، 10أو عصاه هأطاع رمله: ال تفعل، ال تخرج ال تَ
 ،12 ][ تم الجزء الرابع من فتح القدير والكفاية على الهداية ، ويليه الجزء الخامس أوله     
الحدود كتاب.  

  
*** 

  
   

                                                           
  لم.في " ب " فإن  -1
  ما بين معكوفين ليس في " أ ". -2
 في " ب " زيادة كلمة (الجار) . -3
 .4/158ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  -4
 .4/158ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  -5
  .4/327ينظر: ابن مازه، المحيط،  -6
  ليس في " ب ".ما بين معكوفين  -7
 ليس في " أ ".ما بين معكوفين  -8
  أ " وال. في " -9

  .2/61ينظر: مال، درر الحكام،  -10
   .في " ب " وإليه المرجع والمآب،و ،في " أ " واهللا سبحانه وتعالى أعلم ليس في " أ " و" ب ".ما بين معكوفين   -11
  ليس في " أ " و" ب " .ما بين معكوفين  -12
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  اخلامتة.
هللا الذي قدرني ويسر لي إتمام تحقيق كتاب األيمان من كتاب فتح القدير للعالمة كمال  الحمد

وأسأل اهللا سبحانه وتعالى أن يكون عملي خالصا لوجهه الكريم،  -اهللا هرحم -الدين ابن الهمام
نعمه وعلى سائر المسلمين. وأن يتم علي  

جملة من النتائج التي توصلت إليها من خالل نحقيق لهذا الجزء، ثم اتبعتها وفي النهاية هذه 
  بجملة من التوصيات على النحو التالى:

  أ ولًا: النتائج.
يعتبر كتاب فتح القدير من الكتب الفقهية التي اهتمت بذكر األدلة النقلية في المسائل  .1

 الفقهية وخاصة األحاديث النبوية.

دير باهتمام علماء الحنفية، فهو أحد أشهر الشروح التي لقد حظي كتاب فتح الق .2
 وضعت على كتاب الهداية للمرغيناني، كما أنه احتوى على مادة علمية كبيرة.

المكانة العلمية العظيمة التي وصل إليها اإلمام ابن الهمام والتي أهلته لتبوء منزلة  .3
 علمية رفيعة بين علماء عصره.

ل واضح في الشرح من خالل تعليقاته على المسائل برزت شخصية ابن الهمام بشك .4
 التي يطرحها.

قاً مرجحاً في كثير من قلم يكن ابن الهمام مقلداً ناقالً ألقوال من سبقه فقط، بل كان مح .5
 المسائل، وترجيح ما يراه صواباً، ولم يتقيد بترجيحات صاحب الهداية وال غيره.

مام جمال الدين الزيلعي في تخريج لإلاعتماد ابن الهمام على كتاب نصب الراية  .6
 األحاديث. 

 ذكر ابن الهمام الكثير من األلفاظ الفارسية في كتاب األيمان مثل: جان سرتو. .7

لم يقتصر ابن الهمام على ذكر آراء فقهاء الحنفية في المسائل الفقهية، وإنما كان يذكر  .8
 آراء الفقهاء في المذاهب األخرى.

الحلف يكون باهللا وحده أو بصفة من صفاته، وال ينبغي للمسلم اإلكثار منه إال إذا  .9
 كان، كالنبي والكعبة. مندعت الحاجة، وال يجوز الحلف بغير اهللا كائناً 

  ثانياً التوصيات:
أوصي طلبة العلم ومن يهمهم األمر بضرورة اكمال تحقيق كتاب فتح القدير وأخراجه  .1

 ة كي تتحقق الفائدة منه.في نسخة مطبوعة محقق

أوصي بضرورة اختيار النسخ المخطوطة بمزيد من العناية بحيث تكون أجود  .2
 واوضح.
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أوصى بإفراد مساق مستقل لتدريس قواعد وأصول تحقيق المخطوطات بحيث تعم  .3
 وسهل. الفائدة ويتمكن طالب العلم من التعامل مع المخطوطات بشكل ميسر

  
  عملي خالصاً لوجهه الكريم، وهو ولي التوفق واخيراً أسأل اهللا أن يجعل

  
  والحمد هللا رب العالمين
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  صفحة الفهارس
  فهرس اآليات

  الصفحة  السورة  اآلية

  سورة البقرة
  

البقرة: سورة    ﴾ولَكُم في القصاصِ حياةٌ﴿تعالى: قال 
  179اآلیة 

352  

لَّا يؤاخذُكُم اللَّـه بِاللَّغوِ في أَيمانِكُم  ﴿ تعالى: قال
 كُمقُلُوب تبا كَسذُكُم بِماخؤن يـٰك    ﴾ولَ

 :سورة البقرة
   225 اآلیة

13  

ـٰكن لَّا تواعدوهن سرا إِلَّا أَن تقُولُوا ﴿تعالى: قال  ولَ
  ﴾قَولًا معروفًا

البقرة: سورة 
  235اآلیة 

155  

 إِنَّ اَهللا مبتليكُم بِنهرٍ فَمن شرِب منه﴿تعالى: قال 
إِال من اغترف غُرفَةً فَلَيس مين ومن مل يطْعمه فإِنه مين 

   ﴾بِيده

البقرة: سورة 
  249اآلیة 

212  

  سورة آل عمران
  

آل عمران: سورة   ﴾أَلّا تكَلم النّاس ثَلَاثَةَ أَيامٍ﴿تعالى: قال 
  41 اآلیة

237  

 آل عمران:سورة   ﴾إِنَّ أَولَ بيت وضع للناسِ لَلَّذي بِبكَّةَ ﴿تعالى: قال 
  96 اآلیة

121  

آل عمران: سورة   ﴾نداوِلُها بين الناسِوتلْك اَأليام ﴿تعالى: قال 
  140 اآلیة

256،257  

  سورة النساء
  

إِلَّا أَن  تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِلَا ﴿تعالى: قال 
 نكُمّاضٍ مرن تةً عارجكُونَ تت﴾   

النساء: سورة 
  29اآلیة

155  

  سورة املائدة
  

فَاغِْسلُوا وجوهكُم وأَيديكُم إِلَى ﴿ :تعالىقال 
   ﴾الْمرافقِ

: المائدةسورة [
  6 اآلیة

89،93  
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ولَـكن يؤاخذُكُم بِما عقَّدتم الْأَيمانَ ﴿تعالى: قال 
هتفَكَفَّار﴾   

  

   :[سورة المائدة
  89اآلیة

13،16  

مساكني من  عشرة فَكَفَّارته إِطْعام﴿تعالى: قال 
 رِيرحت أَو مهتوسك أَو يكُملونَ أَهمطْعا تم طسأَو

ةقَبر﴾  

: المائدةسورة 
  89 اآلیة

77،85  

  سورة األنعام
 تلَما حا ملَّإِ امهومحم شهِيلَا عنمرح﴿تعالى: قال 
  ﴾امهروهظُ

 األنعام:سورة 
  146 اآلیة

179  

  األعرافسورة 
 األعراف:سورة   ﴾بِه آمنتم﴿تعالى: قال 

  76 اآلیة
43  

 األعراف:سورة    ﴾أَسباطاً أُمماًقَطَّعناهم اثْنتي عشرةَ و﴿ :تعالىقال 
  160 اآلیة

256  

  األنفالسورة 
األنفال: سورة   ﴾ من يولّهِم يومئذ دبرهو ﴿تعالى: قال 

  16 اآلیة
235  

  التوبةسورة 
: التوبةسورة   ﴾انَ لَهممال أَي إِنهم﴿تعالى: قال 

  12 اآلیة
94  

التوبة: سورة   ﴾انهممنكَثوا أَي﴿تعالى: قال 
  12 اآلیة

94  

إِنَّ عدةَ الشهورِ عند اِهللا اثْنا عشر ﴿تعالى:قال 
   ﴾شهراً

التوبة: سورة 
   36 اآلیة

256 ،257  

التوبة: سورة   ﴾إَذْ هما في الغارِ﴿ :تعالىقال 
  40 اآلیة

259  

التوبة: سورة   ﴾يحلفونَ لَكُم لترضوا عنهم﴿ :تعالىقال 
  96 اآلیة

54  

لَا يزالُ بنيانهم الّذي بنواْ رِيبةً في ﴿ :تعالىقال 
  ﴾قُلُوِبِهم إِلَّا أَن تقَطَّع قُلُوبهم

التوبة: سورة 
  110 اآلیة

154،238  
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  يونسسورة 
  47  32یونس: سورة    ﴾فَماذا بعد احلَقِّ إِلَّا الضاللُ﴿ :تعالىقال 
: یونسسورة   ﴾فَلَما جاَءهم احلَق من عندنا﴿ :تعالىقال 

  76 اآلیة
47  

  يوسفسورة 
: یوسفسورة   ﴾واللَّـه غالب على أَمرِه﴿  :تعالىقال 

  21 اآلیة
29  

  إبراهيمسورة 
إبراھیم: سورة    ﴾تؤتي أُكُلَها كُلَ حنيٍ بِإِذْن ربِها ﴿ :تعالىقال 

  25اآلیة 
250 ،251  

  احلجرسورة 
: الحجرسورة    ﴾ مرك إِنهم لَفي سكرتهِم يعمهونَلَع﴿ :تعالىقال 

  72 اآلیة
57  

  النحلسورة 
النحل: سورة   ﴾لتأكُلوا منه لَحما طَرِيا﴿ :تعالىقال 

  14اآلیة 
173  

النحل: سورة    ﴾وتستخرِجوا منه حلْيةً تلْبسونها﴿ تعالى:قال 
  14اآلیة 

329  

: النحلسورة    ﴾تاللَّـه لَقَد أَرسلنا﴿ :قال تعالى
  63 اآلیة

40  

  الكهفسورة 
وال تقولَن لشيٍء إِني فاعلٌ ذلك  ﴿ :تعالىقال 

   ﴾غَدا
الكھف: سورة 
  23اآلیة

155  

الكھف: سورة   ﴾إِلّا أَن يشاَء اللَّـه ﴿ :تعالىقال 
  24اآلیة 

155  

 الكھف:سورة   ﴾ستجِدين إِن شاَء اللَّـه صابِرا﴿ :تعالىقال 
  69 اآلیة

116  

  سورة مريم
[سورة مریم:    ﴾لَيالٍ سوِيا ثَالَثَ﴿ :تعالىقال 

  10اآلیة 
237  

  طهسورة 
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 : اآلیةطھسورة   ﴾آمنتم لَه﴿ :تعالىقال 
71  

43  

 : اآلیةطھسورة   ﴾اذهبا إِىل فرعونَ ﴿ :قال تعالى
43  

149  

  املؤمنونسورة 
 المؤمنون:سورة   ﴾ولَوِ اتبع الْحق أَهواَءهم﴿  :تعالىقال 

  71 اآلیة
45  

  النورسورة 

 اآلیةالنور: سورة   ﴾فَلَا تدخلُوها حتى يؤذَنَ لَكُم﴿ :تعالىقال 
28  

153  

 اآلیةالنور: سورة   ﴾في بيوت أَذنَ اللَّـه أَن ترفَع ﴿ :تعالىقال 
36  

121  

  الشعراءسورة 
الشعراء: سورة   ﴾فَأْتيا فرعونَ فَقُولَا  ﴿ :تعالىقال 

  16اآلیة 
149  

  النملسورة 
 اآلیةالنمل: سورة   ﴾إنك ال تسمع املَوتى﴿ :تعالىقال 

80  
338  

  لقمانسورة 
 : اآلیةلقمانسورة   ﴾لَا تشرِك﴿ :تعالىقال 

13  
40  

 : اآلیةلقمانسورة   ﴾بِاللَّـه إِنَّ الشّرك لَظُلْم عظيم﴿ :تعالىقال 
13  

40  

  األحزابسورة 
األحزاب: سورة   ﴾ليذْهب عنكُم الرِّجس﴿ :تعالىقال 

  33اآلیة 
149  

لَا تدخلُوا بيوت النبِيِّ إِلَّا أَن يؤذَنَ ﴿ :تعالىقال 
لَكُم﴾  

األحزاب: سورة 
  53اآلیة 

154،155  

إِنَّ ذَلكُم كَانَ يؤذي النبِي فَيستحيِي ﴿ :تعالىقال 
نكُمم﴾  

األحزاب: سورة 
  53اآلیة 

155  

  فاطرسورة 
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اآلیة فاطر: سورة    ﴾أَنت بِمسمعٍ من في القُبور وما﴿ :تعالىقال 
22  

338  

  سورة يس
 سورة یس: اآلیة   ﴾ثَمره وما عملته أيديهم أكُلوا منيل﴿ :تعالىقال 

35  
166  

  الصافاتسورة 
الصافات: سورة    ﴾صدقْت الرؤيا قَد﴿ :تعالىقال 

  105اآلیة 
314  

  سورة ص
وخذْ بِيدك ضغثَاً فَاضرِب بِه ولَا ﴿ :تعالىقال 
   ﴾تحنثْ

اآلیة  ص:سورة 
44  

334  

  الشورىسورة 
ما كَانَ لبشرٍ أَن يكَلّمه اُهللا إِلَّا وحيا و ﴿ :تعالىقال 

   ﴾أَو من وراِء حجابٍ أَو  يرسلَ رسولًا
الشورى: سورة 

  51اآلیة 
228  

  الذارياتسورة 
: الذاریاتسورة    ﴾لَحق فَوربِّ السماِء والْأَرضِ إِنه ﴿ :تعالىقال 

  23 اآلیة
40  

: الذاریاتسورة   ﴾وبشروه بِغالمٍ عليم﴿ :تعالىقال 
  28 اآلیة

271 ،297  

  الرمحنسورة 
الرحمن: سورة    والنجم والشجر يسجدان﴿ :تعالىقال 

  6اآلیة 
360  

الرحمن: سورة   ﴾ واحلَب ذُو العصف والريحان﴿ :تعالىقال 
  12اآلیة 

360  

  سورة اادلة
 :سورة المجادلة   ﴾يعودونَ لما قَالُوا فَتحرِير رقَبةثُم ﴿ :قال تعالى

  3اآلیة
11  

  التحريمسورة 
يا أَيها النبِي لم تحرِّم ما أَحلَّ اللَّـه ﴿  :تعالىقال 
لَك﴾  

: التحریمسورة 
  1 اآلیة

63،99،100  
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  ﴾لَكُم تحلَّةَ أَيمانِكُم قَد فَرض اللَّـه ﴿  :تعالىقال 
  

: التحریمسورة 
  2 اآلیة

63 ،99  

  امللكسورة 
 اآلیة الملك:سورة    ﴾فامشوا يف مناكبها وكلوا من رزقه﴿  :تعالىقال 

15  
162  

  القلمسورة 
 : اآلیةالقلمسورة    ﴾لَيصرِمنها مصبِحني إِذْ أَقْسموا﴿ :تعالىقال 

17  
54  

  سورة احلاقة
 :سورة الحاقة  ﴾لَأَخذْنا منه بِالْيمنيِ﴿ :تعالىقال 

  45  اآلیة
2  

  نوحسورة 
 اآلیة نوح:سورة   ﴾واهللا جعل لكم اَألرض بِساطاً﴿ :تعالىقال 

19  
174  

  اإلنسانسورة 
 اإلنسان:سورة    ﴾أَتى علَى اِإلنسان حني من الدهرِ هلْ﴿ :تعالىقال 

  1اآلیة
250  

وما تشاُءونَ إِلَّا أَن يشاَء اللَّـه إِنَّ ﴿ :تعالىقال 
اللَّـه﴾  

اإلنسان: سورة 
  30اآلیة 

255  

  سورة التكوير
سورة التكویر:   ﴾أَحضرت امعلمت نفْس ﴿  :تعالىقال 

  14اآلیة 
253  
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  فهرس األحاديث واآلثار

  الصفحة  احلديث أو األثر
  " أ "
  

  20  »اهللا لھ من قول أو عمل على نفسھ ما أحلَّ َمیحرِّ أّن« 
  78  »من المسلمین وعبٍد حرٍّ وا عن كّلأّد«
  78  » وعبٍد حرٍّ وا عن كّلأّد«
ا منھا فكفر عن یمینك إذا حلفت على یمین فرأیت غیرھا خیًر«

  »وائت الذي ھو خیر
88،89  

  234  لبید... كلمُة قالھا شاعٌر أصدق كلمٍة«
  278  »ھاولُدأعتقھا «
ى صّل -أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشیة، فسأل النبي«

عن نذر أختك،  اهللا عز وجل غنيٌّ عنھا فقال: إّن -ماهللا علیھ وسّل
  »لتركب ولتھد بدنة

308  

 -نذرت أن تمشي إلى البیت، فأمرھا النبي أخت عقبة بن عامٍر أّن«
  »اأن تركب وتھدي ھدًی -مى اهللا علیھ وسّلصّل

308  

 -مى اهللا علیھ وسّلصّل -امة أھدى إلى رسول اهللاّثبن َج عَبالّص أّن«
  وھو باألبواء ،وحٍش حماّر

366  

  338  »ھم إذا انصرفوانعاِل خفَق المیت لیسمُع إّن«
  233،234  »اسمن كالم الّن فیھا شيٌء صالتنا ھذه ال یصلُح إنَّ«
یا رسول اهللا إني  قال: -رضي اهللا عنھ  - اب عمر بن الخّط أّن«

نذرت في الجاھلیة أن أعتكف لیلة في المسجد الحرام. وفي روایة: 
  »یومًا، فقال: أوف بنذرك

94  

إن كنتم تطعنون في إمارتھ فقد كنتم تطعنون في إمارة أبیھ من «
  ...قبل

57،58  

  211  »ناْعَروإال َك في شٍن باَت كم ماٌءَدْنا فقال: ھل ِعھ أتى قوًمأّن«
  63  »على نفسھ ماریةحرم  -مى اهللا علیھ وسّلصّل -أنھ«
وقال ھذه إدام  على كسرٍة وضع تمرًة -مى اهللا علیھ وسّلصّل -أنھ«

  »ھذه
198  

  101  »واهللا ال أذوقھ :ھ قالأّن«
  »بخیر ھ ال یأِتإّن :وقال ،ذرھ نھى عن الّنأّن«
  

115  
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  " ت"
  

  95، 94  »ارئكم یھود بخمسین یمیًنَبَت«
  203  »مھرمٌة العشاِء ترَك فإنَّ ٍفَشمن َح ولو بكٍفتعشوا «
عثمان بن مظعون بعد ما أدرج في  - مى اهللا علیھ وسّلصّل -ھتقبیُل«

  »الكفن
340  

  " ث"
  

  21  »مینوالَی َثَلاٌث ِجدُُّھنَّ ِجدٌّ َوَھْزُلُھنَّ ِجدٌّ: الطََّلاُق، َوالنَِّكاُح،«
  21  »َوَھْزُلُھنَّ ِجدٌّ: الطََّلاُق، َوالنَِّكاُح، َوالرَّْجَعُةَثَلاٌث ِجدُُّھنَّ ِجدٌّ 

 22 »الق، والعتاقكاح، والّط: الّنثالث ال لعب فیھّن«
 81 »ثوبان« 

  " خ "
  

وقتل النفس بغیر  ،وجّل باهللا عّز ركارة: الّشكّف خمس لیس لھّن«
  ...حق

15  

  " د "
  

  43  »خرجدخل آدم الجنة فللھ ما غربت الشمس حتى «
  251  »الدھر ستة أشھر«

  " ذ "
  

  55  ...م،ى اهللا علیھ وسّلصّل -ھا على رسول اهللارؤیا فقّص الذي رأى«
  " ر "
  

  284، 24  »وا علیھرفع عن أمتي الخطأ والنسیان وما استكرُھ«
  " ز "
  

  »زنى ماعز فرجم«
  
  
  

276  
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  " س "
  

  199  »كم اللحمأداِم سیُد« 
م ا أموالُكوأّم حْتِكُنا نساؤكم َفعلیكم دار قوم مؤمنین، أّم الُمالّس«
  »ْتَنِكا دوركم فقد ُس، وأّمْتَمِسُقَف

338  

  275  »سھا فسجد«
  199  »في الدنیا واآلخرة اللحم اإلداُم ُدیَِّس«

  " ص "
  

  »صاع من تمر أو شعیر ونصفھ من بر«
  

75  

  201  »إحدى صالتي العشاء -مى اهللا علیھ وسّلصّل - ى بنا رسول اهللاصّل«
  " ع "

  
 ْنَم :لعب ثالث لیس فیھّن :قال -مى اهللا علیھ وسّلصّل -بّيعن الّن«
  »كاحالق والعتاق والّنا فقد وجب علیھ الّطالعًب م بشيء منھّنتكّل

22  

  " ف "
  

  78  »فصیام ثالثة أیام متتابعات«
  88  »فكفر عن یمینك ثم ائت الذي ھو خیر«
  87  »یمینھ ثم لیأت الذي ھو خیرفلیكفر عن «
  362  »شاٌة من اإلبِل في خمٍس«

  " ق "
  

قال الكبائر: اإلشراك باهللا، وعقوق الوالدین، وقتل النفس، والیمین «
 »الغموس

10 

  25  »لیس على مقھور یمین - مى اهللا علیھ وسّلقال رسول اهللا صّل«
یمیٍن  ف علىمن حَل - مى اهللا علیھ وسّلصّل -قال رسول اهللا«

  »أ مقعده من النارفلیتبّو امصبورٍة كاذًب
29  

 ،ق وھو العبطّل ْنَم - مى اهللا علیھ وسّلصّل -قال رسول اهللا«
  »فطالقھ جائز، ومن أعتق وھو العب فعتقھ جائز

22  

  337  »قال ألھل القلیب قلیب بدر: ھل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟«
 لي آتیھ أسألھ فال یعطیني وال رأیت ابن عّم :قلت یا رسول اهللا«
  ...لنيِصَی

91 
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حین خطب امرأة: لو  للمغیرة –م ى اهللا علیھ وسّلصّل -قولھ «
  »ؤدم بینكماھ أحرى أن ُیإلیھا فإّن نظرَت

198  

 إلى الغداِء َمُلَھ :لعرباض بن ساریة - مى اهللا علیھ وسّلصّل -قولھ«
  »المبارك

202  

  ك " "
  

  75  »من حنطة كفارة الیمین نصف صاع« 
  76  »كل كفارة في القرآن نصف صاع من بر لكل مسكین« 
  59  ...إذا حاصرتم أھل حصن أو مدینة :ا یقولكان إذا بعث جیًش«
إذا حلف ال یحنث حتى أنزل اهللا  -مى اهللا علیھ وسّلصّل -بّيكان الّن«
  ...ارة الیمینكّف

88  

جحش ویشرب  یمكث عند زینب بنت - مى اهللا علیھ وسّلصّل -كان«
  ...ا عندھا عسًل

100 ،101  

  114  »ارة الیمینر كّفْذارة الّنكّف«
  338  »كنت نھیتكم عن زیارة القبور أال فزوروھا«

  " ل "

  280  »ال نجد في كتاب اهللا تعالى إال النكاح واالستسرار « 
  81  »قمیص ومئزر ورداء :ال یجزي أقل من ثالثة أثواب« 
  39  »اأحلف بغیر اهللا صادًق ّنمن َأ إلّي ا أحّبكاذًبحلف باهللا َأ ّنَأَل «
  19  »لغو الیمین أن یحلف على معصیة فیتركھا الغیًا بیمینھ« 
  253  »ھو اهللا ھَرالدَّ فإّن ؛ھَروا الدَّال تسّب«
  209  »بیانال تقتلوا النساء والصِّ«
 108 »ال نذر في معصیة وكفارتھ كفارة یمین«
  323  »آدم ابُن فیما ال یملُك ال نذَر«
  308  »ولتركب لتمِش«
  9  »لقي اهللا وھو علیھ غضبان«
  274  »ا فیشتریھ فیعتقھا أن یجده مملوًكولٌد والده إّل جزَيلن َی«

  " م "
  

  111  » َمْن َنَذَر َوَسمَّى َفَعَلْیِھ اْلَوَفاُء ِبَما َسمَّى «
  46  »اما حق اهللا تعالى على العباد؟ فقال: أن ال یشركوا بھ شیًئ« 
ا أمرنا إّل خطبًة -مى اهللا علیھ وسّلصّل -ما خطبنا رسول اهللا«

جل أن الرَّ نذَرأن ُی ثلِةمن الُم ، وقال: إّنلِةُثدقة ونھانا عن الَمبالّص
  »ا ولیركبھدًی ا فلیھِدماشًی أن یحجَّ ا، فمن نذَریحج ماشًی

309  
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  160  ...بتاُعللبائع إال أن یشترطھ الُم فمالُھ ا ولھ ماٌلعبًد من باَع«
  60  »من حلف باألمانة فلیس منا«
  64  »ا فھو كما قالا متعمًدمن حلف على یمین بملة غیر اإلسالم كاذًب«
 ثّم ا منھا فلیأت الذي ھو خیرحلف على یمین فرأى غیرھا خیًر ْنَم«

  »ر عن یمینھلیكّف
90 ،91  

ا منھا فلیأت الذي ھو خیر حلف على یمین فرأى غیرھا خیًر ْنَم«
  »ر عن یمینھولیكّف

91  

 ،ا منھا فلیكفر عن یمینھمن حلف على یمین فرأى غیرھا خیًر«
  »ولیفعل الذي ھو خیر

87 

ن حلف على یمین ھو فیھا فاجر لیقتطع بھا مال امرئ مسلم َم«
  »ة وأدخلھ النارم اهللا علیھ الجّنحّر

8 

  117  »فال حنث علیھ ،إن شاء اهللا :حلف على یمین وقال مْن« 
 7  »َمْن َحَلَف َكاِذًبا َأْدَخَلُھ اللَُّھ النَّاَر«
  36  »من كان حالفا فلیحلف باهللا أو لیصمت«
 5 »ا فلیحلف باهللامن كان حالًف«
  111  »ِھِصْعفال َیصي اهللا ْعَی أْن َرَذَن طعھ، ومْنلُیاهللا َف طیَعُی أْن َرَذَن مْن«
  »َكفَّاَرُة َیِمیٍن كفارتھَف ھَمْن َنَذَر َنْذًرا َلْم ُیَسمِّ«
  

62  

  " هـ "
  

  24- 19  »ا واهللا وبلى واهللاكلَّ ،جل في بیتھھو كالم الّر«
  " و "
  

 14 »والیمین الفاجرة«
 20  »وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون«
  83  »امرئ ما نوى وإنما لكّل«
  308  »ذلك تطیُق ھا الوإّن«
  132  ...ھھ لتصلَحَسْأَر عائشَة یناوُل - مى اهللا علیھ وسّلصّل -وقد كان«
  308  »بدنھولتھد «

  " ي "
  

  75  »یغدیھم ویعشیھم« 
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  308  »ھوأھدى بدن َبِكَر یمشي، فإن عجَز« 
  364  »ا على باب الجنة حتى یدخل أبواه الجنةًئِطْنَبْحُم یظلُّ«
  309  »ازوًرركب وأھدى َجیمشي، فإذا أعیا «
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  فهرس األعالم

  الصفحة  العلم  الرقم

  " أ "
  368  إبراھیم النخعي   .1
  370  إبراھیم بن إسماعیل الصفار   .2
  29  إبراھیم بن رستم   .3
  280  ابن األثیر المبارك   .4
  10  أحمد بن حنبل   .5
  190  أحمد بن محمد ( أبو بكر األنصاري)   .6
  90  أحمد بن منصور   .7
  307  عامر ( أم حبان)أخت عقبة بن    .8
  57  اسامة بن زید   .9
  171  اإلسبیجابي .10
  184  أسد بن عمرو .11
  48  إسماعیل الزاھد .12
  309  إسماعیل بن ابراھیم ( ابن علیة) .13
  124  األعلم ( أبو الحجاج) .14
  47  األقطع( أبو نصر) .15
  124  امرؤ القیس .16

  "ب" 
  104  أبو بكر اإلسكافي ( محمد بن محمد) .17
  203  الخصافأبو بكر  .18
  54  - رضي اهللا عنھ -أبو بكر الصدیق .19
  104  أبو بكر بن أبي سعید .20
  69  أبو بكر محمد بن الفضل .21
  60  بریدة بن الحصیب .22
  260  البزدوي ( أبو الیسر) .23
  72  بشر بن الولید .24
  149  البلخي ( نصیر بن یحي) .25

  ت "" 
  147  التمرتاشي .26



387 
 

  " ج "
  25  ابن الجوزي .27
  104  بن عبد اهللاأبو جعفر محمد  .28
  2  جرول بن أوس .29

  " ح "
  8  ابن حبان .30
  75  أبو الحسن الكرخي .31
  44  - رحمھ اهللا -أبو حنیفة .32
  62  الحاكم ( محمد بن عبد اهللا) .33
  60  الحسن بن زیاد اللؤلؤي .34
  75  - رضي اهللا عنھ - الحسن بن علي .35
  100  -رضي اهللا عنھما - حفصة بنت عمر .36
  132  أحمد)الحلواني ( عبد العزیز بن  .37

  " خ "
  206  أبو خازم ( عبد الحمید بن عبد العزیز) .38
  257  الخبازي ( عمر بن محمد) .39

  " د "
  9  أبو داود .40
  25  الدارقطني .41

  " ذ "
  22  أبو ذر الغفاري .42
  274  ذكوان أبو صالح .43
  12  الذھبي .44

  " ر "
  163  الرازي (ھشام بن عبد اهللا) .45

  " ز "
  90  أبو الزعراء .46
  50  ھذیلزفر بن  .47
  162  الزندویستي ( علي بن یحیى) .48
  100  -رضي اهللا عنھا - زینب بنت جحش .49

  " س "
  212  أبو سھل الزجاجي .50
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  160  سالم بن عبد اهللا بن عمر بن الخطاب .51
  16  السرخسي .52
  20  سعید بن جبیر .53
  90  سفیان الثوري .54
  90  سالم بن سلیم ( أبو األحوص) .55
  274  سھیل بن أبي صالح .56
  57  سیبویھ .57

  " ش "
  158  أبو شھاب الزھري .58
  153  الشاشي (أبو بكر) .59
  10  الشافعي .60
  19  الشعبي .61
  2  الشماخ بن ضرار .62

  " ص "
  8  صدي بن عجالن .63
  356  -رضي اهللا عنھ - الصعب بن جثامة .64

  " ط "
  206  أبو طاھر الدباس .65
  81  الطحاوي .66

  " ع "
  22  ابن عابدین( محمد أمین) .67
  15  محمد بن أحمد)ابن عبد الھادي (  .68
أبو عبید مولى رسول اهللا صلى اهللا علیھ  .69

  وسلم
264  

  18  -رضي اهللا عنھا -عائشة .70
  87  عبد الرحمن بن سمرة .71
  22  عبد الرزاق بن ھمام .72
  114  عبد العزیز بن خالد الترمذي .73
  18  - رضي اهللا عنھما -عبد اهللا بن عباس .74
  22  عبد اهللا بن عدي .75
  10  - اهللا عنھما رضي -عبد اهللا بن عمر .76
  49  عبد اهللا بن محمد البلخي .77
  39  - رضي اهللا عنھما -عبد اهللا بن مسعود .78
  240  عبید اهللا بن مسعود المحبوبي .79
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  176  العتابي ( أحمد بن عمر) .80
  206  عتبة بن خثیمة ( أبو الھیثم) .81
  340  عثمان بن مظعون .82
  89  -رضي اهللا عنھما - عدي بن حاتم .83
  3  عرابة بن أوس .84
  202  العرباص بن ساریة .85
  307  عقبة بن عامر .86
  114  عقبھ بن عامر الجھني .87
  310  عكرمة بن عبد اهللا .88
  105  علي البزدوي .89
  39  علي الرازي .90
  23  -رضي اهللا عنھ - علي بن ابي طالب .91
  245  علي بن علي بن أبي العز .92
  206  علي بن موسى القمي .93
  23  - رضي اهللا عنھ - عمر بن الخطاب .94
  131  محمد ( أبو شجاع)عمر بن  .95
  9  عمران بن الحصین .96
  25  عنبسة بن عبد الرحمن .97

  " ف "
  154  الفراء ( محمد بن الحسین) .98
  139  الفضلي أبو عمر .99

  " ق "
  98  قاضي خان .100
  190  القتیبي ( عبد اهللا بن مسلم) .101
  12  القرشي .102

  " ل "
  104  أبو اللیث ( نصر بن محمد) .103
  234  لبید بن ربیعة .104

  " ك "
  114  الكرابیسي ( الولید بن أبان) .105

  " م "
  22  ابن ماجھ .106
  247  ابن مازة .107
  32  أبو المعین النسفي .108
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  81  أبو موسى األشعري .109
  63  - رضي اهللا عنھا - ماریة القبطیة .110
  276  ماعز بن مالك .111
  10  مالك بن أنس .112
  76  مجاھد بن جبیر .113
  18  - رحمة اهللا -محمد الشیباني .114
  369 ،149  محمد بن سلمة .115
  68  محمد بن سماعة .116
  11  المرغیناني .117
  153  المزني ( أبو إبراھیم) .118
  19  مسروق .119
  199  معاویة بن أبي سفیان .120
  198  المغیرة بن شعبة .121

  " ن "
  123  النابغة الذبیان .122
  90  النسائي .123

  " هـ "
  19  ابن الھمام .124
  21  -رضي اهللا عنھ -أبو ھریرة .125
  229  ھارون الرشید .126
  90  الھمداني ھانئ بن ھانئ .127
  310  ھمام بن الحارث .128

  " و "
  25  واثلة بن األسقع .129
  114  الولواجي (عبد الرشید بن أبي حنیفة) .130

  " ي "
  310  أبو یعلى الموصلي .131
  45  - رحمھ اهللا - أبو یوسف .132
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  فهرس األبيات الشعرية
  الصفحة  بيت الشعر

  كتب. ما صنفوا قبلھا في الشرع من سخْت ...قد َن إِن الھدایة كالقرآن
  فاحفظ قواعدھا واسلْك َمسالكھا ... َیسلم َمقالَك ِمْن زیٍغ ومْن كذٍب.

  

14  

  َأال ُكلُّ شيٍء َما َخال اللَُّھ َباطُل ... وكلُّ ُنَعْیم َلا محالَة زائُل
  

234  

  َأَشاَرْت ُكَلْیٍب ِباْلَأُكفِّ اْلَأَصاِبُع ...إَذا ِقیَل َأيُّ النَّاِس َشرٌّ َقِبیَلًة 
  

43  

  إَلى اْلَخْیَراِت ُمْنَقِطَع اْلَقِریِن ...َرَأْیت َعَراَبَة اْلَأْوِسيِّ َیْسُمو 
  َتَلقَّاَھا َعَراَبُة ِباْلَیِمیِن ...إَذا َما َراَیٌة ُرِفَعْت ِلَمْجٍد 

  

3  

  الَولیَدِة ِبالِمسحاِة في الَثَأِد. َضرُب ...َردَّت َعَلیِھ َأقاصیِھ َوَلبََّدُه 
  

124  

  في َلْیَلٍة َكَفَر الّنُجوَم َغَماُمَھا...
  

86  

  َفِبتُّ َكَأّني ساَوَرتني َضئیَلٌة ... ِمَن الُرقِش في َأنیاِبھا الُسمُّ ناِقُع
  َتناَذَرھا الراقوَن ِمن سوِء ُسمِّھا ... ُتَطلُِّقُھ َطوًرا َوَطوًرا ُتراِجُع

  

250  

  َكَخطِّ َزُبوٍر َفي َعِسیِب َیَماِن ...ِلَمْن َطَلٌل َأْبَصْرُتُھ َفَشَجاِني 
  َلَیاَلَیَنا ِباْلنَّْعِف ِمْن َبَدَالِن ...َواْلرََّباِب َوَفْرَتَنى  ِدَیاٌر ِلِھْنٍد

  

125  

  بالنَّواقیِس صوُت الّدجاج وضرٌب ...لّما مررُت بدیر ھنٍد أرقني 
  

362  

  َأْدِري ِلَما َلْم َیْدِرِه ... َفَقْد اْقَتَدى ِفي اْلِفْقِھ ِبالنُّْعَماِنَمْن َقاَل َلا 
  ِفي الدَّْھِر َواْلُخْنَثى َكَذاك َجَواُبُھ ... َوَمَحلُّ َأْطَفاٍل َوَوْقُت ِخَتاِن

  

253  

  ھل الدَّھُر إالَّ لیلٌة ونھاُرھا ... وإالَّ طلوُع الشَّمس ثمَّ غیاُرھا
  

252  

  حسْبنا كلَّ بیضاَء شحمًة ... َلیالَي الَقینا ُجذاَم وحْمَیرا.وُكّنا 
  َسَقْیناُھُم َكَأَسًا َسْقونا ِبِمْثلھا ..... ولِكَنُھْم َكانوا َعَلى اْلَمْوِت َأْصَبرا

  

237  

  َأقَوت َوطاَل َعَلیھا ساِلُف اَألَبِد ...یا داَر َمیََّة ِبالَعلیاِء َفالَسَنِد 
  َعیَّت َجواًبا َوما ِبالَربِع ِمن َأَحِد ...َوَقفُت فیھا ُأَصیالًنا ُأساِئُلھا 

  َوالُنؤَي َكالَحوِض ِبالَمظلوَمِة الَجَلِد ...ِإّلا اَألواِريَّ َلأًیا ما ُأَبیُِّنھا 
  

123  

  َفالسَّْھِب َفالَخْبَتیِن من عاِقل...َ ِبالَحاِئِل  َیاَداَر َماِوّیة
  َواسَتعجمْت عن َمنِطِق الّساِئِل ...َصمَّ َصَداَھا َوَعَفا َرْسُمَھا 

  

125  
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   واأللفاظ الغريبة فهرس املصطلحات
  الصفحة  الكلمة  الرقم

  " أ "
  360  اإلبراء   .1
  327  اإلبرسیم   .2
  354  اإلجارة   .3
  76  اإلدام   .4
  80،324  اإلزار   .5
  324  ازدرد   .6
  97  االستحسان   .7
  345  استقصى   .8
  332  لباألسط   .9
  358  اإلسقاط   .10
  12  األشعریة   .11
  322  اإلصماخ   .12
  355  اإلقرار   .13
  174  األلیة   .14
  278  األمة   .15
  146  أوجر   .16
  4  اإلیالء   .17
  228  اإلیماء   .18

  " ب "
  319  البتیراء   .19
  106  بدست   .20
  362  البرذون   .21
  106  بروي   .22
  336  البزج   .23
  165  البسر   .24
  271  البشارة   .25
  198  البقل   .26
  15  البھت   .27

  " ت "
  340  الشریعةتاج    .28
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  354  التبرع   .29
  336  التبرك   .30
  361  ترنج   .31
  280  التسري   .32
  293  التعزیر   .33
  326  التكة   .34
  358  التملیكات   .35
  365  التناھد   .36
  192  التنور   .37
  235  تولى   .38

  " ث "
  164  الثرد   .39
  164  الثفل   .40

  " ج "
  6  الجائز   .41
  109  الجامع   .42
  173  الجاموس   .43
  38  جان سرتو   .44
  213  الجب   .45
  80  الجبة   .46
  112  الجزور   .47
  165  الجمار   .48

  " ح "
  11  الحد   .49
  88  الحدیث الشاذ   .50
  8  الحدیث الغریب   .51
  26  الحدیث المنكر   .52
  26  الحدیث الموضوع   .53
  19  الحدیث الموقوف   .54
  203  الحشف   .55
  331  الحصیر   .56

  188  الحقیقة المھجورة   .57
  4  الحلف   .58
  322  الحلي   .59
  361  الحماحم   .60
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  " خ "
  367  الخابیة   .61
  328  الخاتم   .62
  124  الخباء   .63
  78  الخبر المشھور   .64
  181  الخبیص   .65
  182  الختن   .66
  326  الخف   .67
  328  الخلخال   .68
  297، 194  الخیار   .69
  220  خیار الرؤیة   .70
  297  خیار الشرط   .71

  " د "
  143  دار الحرب   .72
  152  داعر   .73
  325  دثار   .74
  332  الدكان   .75
  284  داللة االلتزام   .76
  79  داللة المخالفة   .77
  79  داللة المفھوم   .78
  228  الدملوج   .79
  122  الدھلیز   .80

  " ذ "
  174  الذكاة   .81
  258  الذود   .82

  " ر "
  106  راست   .83
  13  الردة   .84
  133  الرستاق   .85
  14  الرضاع   .86
  165  الرطب   .87
  211  الرعاء   .88
  336  الركل   .89
  5  الركن   .90
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  165  الرمخ   .91
  56  رنم   .92
  258  الرھط   .93
  554  الرھن   .94

  " ز "
  329  الزبرجد   .95
  326  الزر   .96
  182  الزعفران   .97
  329  الزمرد   .98
  326  الزیق   .99

  345  الزیوف   .100
  " س "

  122  الساباط   .101
  80  سابل   .102
  12  السبب   .103
  345  الستوقة   .104
  183  السخلة   .105
  248  السدى   .106
  82  السروال   .107
  188  سف الدواء   .108
  133  السكة   .109
  261  السلخ   .110
  354  السلم   .111
  75  سند الحدیث   .112
  88  السنن   .113
  328  السوار   .114
  335  السوط   .115
  55  سوكند خورم   .116
  55  سوكندمي خورم بخداي   .117
  164  السویق   .118

  " ش "
  176  الشراشر   .119
  325  شغار   .120
  360  الشم   .121
  16  سالماإل مسش   .122
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  251  الشیخ   .123
  187  شیخ اإلسالم   .124
  167  الشیراز   .125

  ص " "

  197  الصبغ   .126
  247  الصبي   .127
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  فهرس املراجع.
  القرآن الكریم.

  (أ)

الكرم، أسد الغابة في معرفة الصحابة، المحقق، علي محمد ابن االثیر، علي بن أبي 
 -ھـ1415 الطبعة األولى، ،لبنان - ، بیروتمعوض وآخرون، دار الكتب العلمیة

  م. 1994

سنة لبنان،  -ابن أمیر حاج، محمد بن محمد، التقریر والتحبیر، دار الفكر، بیروت
  م.1996 - ھـ 1417النشر، 

أیوب، الشذا الفیاح من علوم ابن الصالح، المحقق،  األبناسي، إبراھیم بن موسى بن
  م.1998 - ھـ1418 ،صالح فتحي ھلل، مكتبة الرشد، الطبعة األولى

مسند اإلمام أحمد بن حنبل، المحقق، شعیب األرنؤوط  ،أبو عبد اهللا أحمد بن حنبل،
 إشراف، عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة وآخرون،
  م.2000 -ھـ1421، األولى

المحقق،  أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي، شرح دیوان الحماسة، األصفھاني،
  م.2003 -ھـ1424الطبعة األولى،  لبنان، -غرید الشیخ، دار الكتب العلمیة، بیروت

األصفھاني، محمود بن عبد الرحمن، بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، 
  م.1986 -ھـ1406المدني، السعودیة، الطبعة األولى،المحقق، محمد مظھر بقا، دار 

، بدون طبعة الجاھلین ةاألعلم، یوسف بن سلیمان الشنتمري، أشعار شعراء الست
  .تاریخوبدون 

 -مكتبة المعارف، الریاض لباني، محمد ناصر الدین ، صحیح الترغیب والترھیب،األ
  .، بدون تاریخ، الطبعة الخامسةالسعودیة

د ناصر الدین، إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، إشراف، األلباني، محم
 -ھـ1404 لبنان، الطبعة الثانیة، -زھیر الشاویش، المكتب اإلسالمي، بیروت

  م.1985

األلباني، محمد ناصر الدین، سلسلة األحادیث الصحیحة وشيء من فقھھا وفوائدھا، 
 -ھـ1415 ،، الطبعة األولىدیةالسعو -مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض

  م.1995
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األلباني، محمد ناصر الدین، سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرھا السیئ 
  م. 1992 -ھـ 1412الریاض، الطبعة األولى،  -في األمة، دار المعارف، السعودیة

 -الریاض مكتبة المعارف، محمد ناصر الدین، صحیح الترغیب والترھیب، لباني،األ
  .، بدون تاریخالطبعة الخامسة ،السعودیة

األلباني، محمد ناصر الدین، صحیح وضعیف سنن أبي داود، برنامج منظومة 
التحقیقات الحدیثیة المجاني، من إنتاج مركز نور اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة 

  باإلسكندریة.

تعلیق األلباني، محمد ناصر الدین، ضعیف سنن الترمذي، أشرف على طباعتھ وال
 - ھـ1411 لبنان، الطبعة األولى، -، بیروتاإلسالميعلیھ، زھیر الشاویش، المكتب 

  .م1991

األلوسي، محمود بن عبد اهللا الحسیني، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع 
، الطبعة لبنان - بیروت، المثاني، المحقق، علي عبد الباري عطیة، دار الكتب العلمیة

  م.1995- ھـ 1415األولى، 

األلوسي، نعمان بن محمود، اآلیات البینات في عدم سماع األموات على مذھب 
تحقیق، محمد ناصر الدین  ،لبنان - بیروت، الحنفیة السادات، المكتب اإلسالمي

  .، بدون تاریخاأللباني، الطبعة الرابعة

اآلمدي، علي بن أبي علي بن سالم، اإلحكام في أصول األحكام، تحقیق، سید 
  م.1983 -ھـ1404 بیروت، الطبعة األولى، - الجمیلي، دار الكتاب العربي

سید ، تحقیق، علي بن أبي علي بن سالم، اإلحكام في أصول األحكام اآلمدي،
  م.1983 -ھـ1404الطبعة األولى، ، بیروت - دار الكتاب العربي ،الجمیلي

- دار الفكر، بیروتأمیر بادشاه، محمد أمین بن محمود البخاري، تیسیر التحریر، 
  .، بدون طبعة أو تاریخلبنان

  (ب) 

ابن البیع، محمد بن عبد اهللا الطھماني النیسابوري، تلخیص تاریخ نیسابور، تلخیص، 
،عّربھ عن إیران -طھران ،، كتابخانة ابن سینا)الخلیفة النیسابوري( أحمد بن محمد

  تاریخ.بدون ، بدون طبعة ورسیة، بھمن كریمي ـ طھراناالف

بو البركات، عبد الرحمن بن محمد األنصاري، اإلنصاف في مسائل الخالف بین أ
  .م2003 -ھـ1424،المكتبة العصریة، الطبعة األولى النحویین البصریین والكوفیین،
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أبو البقاء، أیوب بن موسى الحسیني، الكلیات معجم في المصطلحات والفروق 
، بدون لبنان -لرسالة، بیروتاللغویة، المحقق، عدنان درویش وآخرون، مؤسسة ا

  .طبعة وتاریخ

، لبنان - ، بیروتالبابرتي، محمد بن محمد بن محمود، العنایة شرح الھدایة، دار الفكر
  تاریخ. بدونوبدون طبعة 

دار الكتاب  البخاري، عبد العزیز بن أحمد، كشف األسرار شرح أصول البزدوي،
  بدون طبعة وبدون تاریخ. اإلسالمي،

محمد بن إسماعیل أبو عبد اهللا، التاریخ الكبیر، طبع تحت مراقبة، محمد البخاري، 
  الدكن. -عبد المعید خان، دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد

البخاري، محمد بن إسماعیل، صحیح البخاري، تحقیق، مصطفى دیب البغا، دار ابن 
  م.1987 - ھـ1407 ،، الطبعة الثالثةلبنان -كثیر، بیروت

، المحقق، محفوظ )البحر الزخارالمشھور(أحمد بن عمرو، مسند البزار  البزار،
، الطبعة السعودیة -المدینة المنورة ،وآخرون، مكتبة العلوم والحكم الرحمن زین اهللا،

  م. 1999 -ھـ1420،األولى

البغدادي، أحمد بن علي، تاریخ بغداد، المحقق، بشار عواد معروف، دار الغرب 
  م. 2002 -ھـ 1423 ،بنان، الطبعة األولىل -اإلسالمي، بیروت

عبد القادر بن عمر، خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، تحقیق وشرح،  البغدادي،
 ،، الطبعة الرابعةمصر -القاھرة مكتبة الخانجي، عبد السالم محمد ھارون،

  م.1997 - ھـ1418

ون، المكتب البغوي، الحسین بن مسعود، شرح السنة، تحقیق، شعیب األرنؤوط وآخر
  م.1983 -ھـ 1403 ،دمشق، الطبعة الثانیة -اسوری اإلسالمي،

البلخي، الشیخ نظام الدین، وجماعة من علماء الھند، الفتاوى الھندیة في مذھب اإلمام 
 -ھـ1393لبنان، الطبعة الثالثة  - األعظم أبي حنیفة النعمان، دار المعرفة، بیروت

  م.1973

تحقیق،  ع،نقالروض المربع شرح زاد المست إدریس،البھوتي، منصور بن یونس بن 
  م.1994 - ھـ1415 القاھرة، الطبعة األولى، - ردار الحدیث، مص عماد عامر،

البھوتي، منصور بن یونس بن إدریس، دقائق أولي النھى لشرح المنتھى المعروف 
  م.1993 -ھـ1414 ،بشرح منتھى اإلرادات، عالم الكتب، الطبعة األولى
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نصور بن یونس بن إدریس، كشاف القناع عن متن اإلقناع، تحقیق، ھالل م البھوتي،
  .م1981-ھـ1402سنة النشر  لبنان، -بیروت مصیلحي مصطفى ھالل، دار الفكر،

السنن الكبرى، المحقق، محمد عبد القادر عطا، دار الكتب  البیھقي، أحمد بن الحسین،
  .م2003 -ھـ 1424 ،، الطبعة الثالثةنلبنا - العلمیة، بیروت

المالكي، المحقق، محمد  ھ، عبد الوھاب بن نصر، التلقین في الفقالوھاب عبد القاضي
  م.2004 - ھـ1425 ،، الطبعة األولىلبنان - ، بیروتالحسني، دار الكتب العلمیة

  (ت)

ابن التركماني، عالء الدین علي بن مصطفى الماردیني، الجوھر النقي على سنن 
  .لبنان، بدون طبعة وبدون تاریخ -، بیروتفكرالبیھقي،  دار ال

ابن تیمیة، مجموع فتاوى شیخ اإلسالم ابن تیمیة، اعتنى بھذه الطبعة واشرف علیھا، 
  م.2005 - ھـ1426لبنان، الطبعة األولى،  -محمد القحطاني، مكتبة الرشد، بیروت

، دار وآخرون ،محمد بن عیسى، سنن الترمذي، تحقیق، أحمد محمد شاكر الترمذي،
  .تاریخبدون ، بدون طبعة ولبنان - إحیاء التراث، بیروت

التنوخي، المفضل بن محمد بن مسعر، تاریخ العلماء النحویین من البصریین 
، مصر -تحقیق، عبد الفتاح الحلو، ھجر للطباعة والنشر، القاھرة والكوفیین وغیرھم،

  م.1992 -ھـ1412 ،الطبعة الثانیة

  (ث)

بن محمد بن عبد الكریم الشیباني، النھایة في غریب الحدیث  ابن األثیر، المبارك
لبنان، سنة  - ة، بیروتواألثر، تحقیق، طاھر أحمد الزاوي، وآخرون، المكتبة العلمی

  م1979 -ھـ1399النشر، 

-بیروت ، أسد الغابة في معرفة الصحابة، دار الفكر،علي بن أبي الكرم ابن األثیر،
  م.1989 -ھـ1409 لبنان، سنة النشر،

  (ج)

ابن الجزري، محمد بن محمد بن یوسف، غایة النھایة في طبقات القراء، مكتبة ابن 
  م. 1931 -ھـ1351 ،تیمیة، الطبعة األولى

، مسعد عبد الحمید التحقیق في أحادیث الخالفابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، 
 -ھـ1415 األولى،الطبعة  لبنان، -دار الكتب العلمیة، بیروتمحمد السعدني، 

  م.1984



408 
 

غریب الحدیث، المحقق، عبد المعطي أمین  علي،ابن الجوزي، عبد الرحمن بن 
  م.1985 - ھـ1405األولى،  لبنان، الطبعة - دار الكتب العلمیة، بیروت ،القلعجي

عبد الرحمن بن محمد، الضعفاء والمتروكون، المحقق، عبد اهللا  ابن الجوزي،
  .م1983 - ـھ1406لبنان، الطبعة األولى،  - القاضي، دار الكتب العلمیة، بیروت

  .، بدون طبعة وتاریخابن جزي، محمد بن أحمد بن عبد اهللا، القوانین الفقھیة

الحدیث النبوي، ، المنھل الروي في مختصر علوم أبو عبد اهللابن جماعة، محمد 
 -ھـ1406 الثانیة، ، الطبعةسوریا -دمشق ر،دار الفك المحقق، محیي الدین رمضان،

  .م1986

، سوریا - دمشق دار الفكر،، القاموس الفقھي لغة واصطالحًا، سعدي أبو جیب،
  م.1988 -ھـ1408 ،الطبعة الثانیة

طباعة والنشر، ة الریان للالجدیع، عبد اهللا بن یوسف، تحریر علوم الحدیث، مؤسس
  م.2003 -ھـ 1424األولى،  لبنان، الطبعة -بیروت

دار الكتب العلمیة،  الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزین الشریف، التعریفات،
  م.1983 - ھـ1403 ،لبنان، الطبعة األولى -بیروت

الجمحي، محمد بن سّلام بن عبید اهللا، طبقات فحول الشعراء، المحقق، محمود محمد 
  . السعودیة، بدون طبعة وبدون تاریخ -جدةدار المدني، شاكر،

المحقق، محمود محمد  ،ن عبید اهللا، طبقات فحول الشعراءالجمحي، محمد بن سّلام ب
  .السعودیة -جدة ،دار المدني شاكر،

 علي، في تاریخ األدب الجاھلي، مكتبة دار التراث، الطبعة األولى، الجندي،
  م.1991 - ھـ1412

 ، التفسیر من سنن سعید بن منصور، دراسة وتحقیق،عید بن منصورس، الجوزجاني
  م.1997 -ھـ1417 األولى، الطبعة ، دار الصمیعي للنشر والتوزیع،سعد بن عبد اهللا

، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق، أحمد الجوھري، إسماعیل بن حماد
 - ھـ1407، الطبعة الرابعةلبنان،  -عبد الغفور عطار، دار العلم للمالیین، بیروت

  م.1987

  (ح)

بن المنذر، الجرح والتعدیل، دار إحیاء التراث  ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد
  م.1952 -ھـ1271، الطبعة األولى، لبنان -بیروت ،العربي



409 
 

دار الفكر،  شرف الدین أحمد، المحقق، الثقات، محمد بن حبان بن أحمد، ابن حبان،
  م.1975 - ھـ1395 الطبعة األولى، لبنان، -بیروت

ابن حجر، أحمد بن علي بن أحمد، تھذیب التھذیب، مطبعة دائرة المعارف النظامیة، 
  .م1908 -ھـ1326 ،الھند، الطبعة األولى

، إتحاف المھرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، أحمد بن علي ابن حجر،
ر بن ناصر الناصر، مركز خدمة تحقیق، مركز خدمة السنة والسیرة ، بإشراف، زھی

  .م1994 -ھـ 1415،الطبعة  األولى السنة والسیرة النبویة بالمدینة،

، التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر، ابن حجر، أحمد بن علي
 ،، الطبعة األولىالقاھرة -مصر ،مؤسسة قرطبة تحقیق، حسن بن عباس بن قطب،

  م.1995 - ھـ1416

، عبد اهللا ھاشم المحقق ، الدرایة في تخریج أحادیث الھدایة،د بن عليأحم ابن حجر،
  .، بدون طبعة وبدون تاریخلبنان -دار المعرفة، بیروت الیماني،

، المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة، المحقق، رسائل أحمد بن علي ابن حجر،
علمیة قدمت لجامعة اإلمام محمد بن سعود، تنسیق، سعد بن عبد العزیز، دار الغیث، 

  .م1998 - ھـ1419السعودیة، الطبعة األولى، 

، تحقیق، علي محمد عمر، ن علي، رفع اإلصر عن قضاة مصرابن حجر، أحمد ب
  م.1998 - ھـ1418القاھرة، الطبعة األولى،  -صرمكتبة الخانجي، م

، رقم كتبھ وأبوابھ أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحیح البخاري ابن حجر،
محب  ، قام بإخراجھ وصححھ وأشرف على طبعھ،محمد فؤاد عبد الباقيوأحادیثھ، 

  م. 1959 -ھـ1379لبنان، سنة النشر  -الدین الخطیب، دار المعرفة، بیروت

، فتح الباري شرح صحیح البخاري، رقم كتبھ وأبوابھ أحمد بن علي ابن حجر،
وأحادیثھ، محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجھ وصححھ وأشرف على طبعھ، محب 

  .م1959 - ھـ1379 سنة النشر، لبنان، -الدین الخطیب، دار المعرفة، بیروت

لح أھل ، نزھة النظر في توضیح نخبة الفكر في مصطأحمد بن علي ابن حجر،
، السعودیة -الریاض، األثر، المحقق، عبد اهللا بن ضیف اهللا الرحیلي، مطبعة سفیر

  . م2001 -ھـ1422الطبعة األولى، 

، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مكتبة مصطفى بن عبد اهللا ،ةحاجي خلیف
  م.1941 -ھـ1360سنة النشر،  ،العراق -المثنى، بغداد
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 النیسابوري، المستدرك على الصحیحین للحاكم، المحقق، الحاكم، محمد بن عبد اهللا
 -ھـ1417مصر، سنة النشر،  -مقبل بن ھادي الوادعي، دار الحرمین، القاھرة

  م.1997

الحربي، إبراھیم بن إسحاق، غریب الحدیث، المحقق، سلیمان إبراھیم محمد العاید، 
  م.1984-ھـ1405جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الطبعة األولى، 

   .الطبعة الخامسة عشرة، دار المعارف، عباس، النحو الوافي حسن،

الدر المختار شرح تنویر األبصار، دار  ي، محمد بن علي بن عبد الرحمن،فكالحص
  م.1994 -ھـ1415، لبنان، الطبعة األولى - الكتب العلمیة، بیروت

والنظائر، دار أحمد بن محمد مكي، غمز عیون البصائر في شرح األشباه الحموي، 
  .م1985 -ھـ1405األولى،  الكتب العلمیة، الطبعة

لبنان، -الحموي، یاقوت بن عبد اهللا الرومي، معجم البلدان، دار صادر، بیروت
  م.1995 -ھـ1415، الطبعة الثانیة

الحمیري، نشوان بن سعید، الحور العین، المحقق، كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، 
  م.1948 - ھـ1409سنة النشر،  ،مصر -القاھرة

الحنفي،عبد المنعم، موسوعة الفرق والجماعات والمذاھب واألحزاب والحركات 
  .م1999 -ھـ1420 اإلسالمیة، مكتبة مدبولي، الطبعة الثانیة،

  (خ)

، وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان، المحقق، إحسان أحمد بن محمد ابن خلكان،
  م.1900 - ھـ1411تاریخ النشر،  ان،لبن - دار صادر، بیروت عباس،

سعید بن ھاشم الخالدي، حماسة الخالدیین، و لخالدیان، محمد بن ھاشم الخالدي،ا
  المحقق، الدكتور محمد علي دقة، وزارة الثقافة، الجمھوریة العربیة السوریة.

، دار االفقھ، تحقیق، محمد مظھر بق الخبازي، عمر بن محمد، المغني في أصول
  م.11992 -ھـ1403، الطبعة األولى، لبنان -، بیروتالتراث اإلسالمياإلحیاء 

 -، بیروتدار الفكر الخرشي، محمد بن عبد اهللا، شرح مختصر خلیل للخرشي،
  لبنان، بدون طبعة وبدون تاریخ.

  مركز الملك فیصل. بإصدارهقام  ،فھرس مخطوطات -خزانة التراث

العالمة خلیل، المحقق، أحمد جاد، دار خلیل، خلیل بن إسحاق بن موسى، مختصر 
  م.2005 -ھـ1426القاھرة، الطبعة األولى،  -مصر الحدیث،
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  (د)

المكتبة  ،محمد محیي الدین المحقق، ، سنن أبي داود،أبو داود، سلیمان بن األشعث
  .صیدا، بدون تاریخ - العصریة، بیروت

  دار االفتاء المصریة، فتاوى دار االفتاء المصریة.

، سنن الدارقطني، حققھ وضبط نصھ وعلق علیھ، شعیب قطني، علي بن عمرالدار
 -ھـ1425 ،لبنان، الطبعة األولى - وآخرون، مؤسسة الرسالة، بیروت األرنؤوط

  م.2004

، علل الدارقطني، علق علیھ، محمد بن صالح الدباسي، دار الدارقطني، علي بن عمر
  م.2005 -ھـ1426، السعودیة، الطبعة األولى -ابن الجوزي، الدمام

، أقرب المسالك لمذھب اإلمام مالك على الصغیرالدردیر، أحمد بن محمد، الشرح 
  دار المعارف ، بدون طبعة وبدون تاریخ.

بیر، تحقیق، محمد علیش، ، حاشیة الدسوقي على الشرح الكةالدسوقي، محمد عرف
  .، بدون طبعة وبدون تاریخبیروت -ردار الفك

  .علي، معجم القواعد العربیة عبد الغني بنالدقر، 

إلى العربیة وعلق علیھ،  نقلھتكملة المعاجم العربیة،  آن،ُدوِزي، رینھارت بیتر 
 الطبعة وآخرون، وزارة الثقافة واإلعالم، الجمھوریة العراقیة، ،محمَّد َسلیم النَعیمي

  م. 2000 - ھـ1421األولى 

، مصر -القاھرة عراء، دار الحدیث،عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة، الشعر والشالدینوري، 
  .م2002 - ھـ1423

  (ذ)

الذھبي، محمد بن أحمد، تاریخ اإلسالم َوَوفیات المشاھیر َواألعالم، المحقق، بشار 
  م.2003 -ھـ1424 ،عّواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األولى

دار الكتب الذھبي، محمد بن أحمد، تذكرة الحفاظ، دراسة وتحقیق، زكریا عمیرات، 
  م.1998 -ھـ1419 ،لبنان، الطبعة األولى -العلمیة بیروت

الذھبي، محمد بن أحمد، تنقیح التحقیق في أحادیث التعلیق، المحقق، مصطفى أبو 
 - ھـ1421 ،الریاض، الطبعة األولى - دار الوطن، السعودیةالغیط عبد الحي عجیب، 

  .م2000
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المحقق، مجموعة من المحققین بإشراف  محمد بن أحمد، سیر أعالم النبالء، الذھبي،
  م.1985 -ھـ1405 ،مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة الشیخ شعیب األرناؤوط،

میزان االعتدال في نقد الرجال، تحقیق، الشیخ عادل أحمد  ،الذھبي، محمد بن أحمد
  م .1995 - ھـ1414سنة النشر،  لبنان، -وآخرون، دار الكتب العلمیة، بیروت

  (ر)

، محمد بن أحمد، البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل (الجد)ابن رشد
لبنان،  -دار الغرب اإلسالمي، بیروت حققھ، محمد حجي، وآخرون،، المستخرجة

  .م1988 -ھـ 1408الثانیة،  الطبعة

ابن رشد، محمد بن أحمد، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، قدم لھ وأشرف على 
تحقیقھ، صالح بن عبد الموجود، حققھ وخرج أحادیثھ، بشرین إسماعیل، دار الفوائد، 

  م.2006 - ھـ1427 ، الطبعة األولى،مصر -القاھرة

كریا ، محمد عبد الرحمن، مواھب الجلیل لشرح مختصر الخلیل، المحقق، زالحطاب
  م.1995 -ھـ1416 لبنان، الطبعة األولى، -عمیرات، دار الكتب العلمیة، بیروت

 المحقق، یوسف الشیخ محمد، الرازي، محمد بن عبد القادر الحنفي، مختار الصحاح،
  م.1999 - ھـ 1420 ،صیدا، الطبعة الخامسة - المكتبة العصریة ، بیروت

، دار )التفسیر الكبیر(تیح الغیب الرازي، محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین، مفا
  م.1999 -ھـ1420 ،لبنان، الطبعة الثالثة -إحیاء التراث العربي، بیروت

 الرحیباني، مصطفى بن سعد بن عبده، مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى،
  .م1994 -ھـ1415إلسالمي، الطبعة الثانیة، المكتب ا

، نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، دار الرملي، محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة
  م.1984 -ھـ1404 ،الطبعة  األخیرة ،لبنان -الفكر، بیروت

رواس، محمد قلعجي وآخرون، معجم لغة الفقھاء، دار النفائس للطباعة والنشر 
  .م1988 -ھـ 1408الثانیة،  والتوزیع، الطبعة

  (ز)

الزبیدي، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي، الجوھرة النیرة، المطبعة الخیریة، 
  .م1904 -ھـ1322األولى، الطبعة 

الزَّبیدي، محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسیني، تاج العروس من جواھر 
  .، بدون طبعة وبدون تاریخالمحقق، مجموعة من المحققین، دار الھدایة القاموس،
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 -دمشق، ، دار الفكرةدراسة مقارن اإلسالميبة، آثار الحرب في الفقھ وھالزحیلي، 
  م.1998 - ـھ1419سنة النشر، ،سوریا

أحمد بن الشیخ محمد، شرح القواعد الفقھیة، صححھ وعلق علیھ، مصطفى  الزرقا،
  م.1989 -ھـ1409 ،، الطبعة الثانیةسوریا -دمشق دار القلم،أحمد الزرقا، 

د اهللا بن بھادر، البحر المحیط في أصول الفقھ، تحقیق، محمد الزركشي، محمد بن عب
  م.2000 - ھـ1421 لبنان، الطبعة، -محمد تامر، دار الكتب العلمیة،بیروت

 -ھـ1423 ،الطبعة الخامسة عشر ،األعالم خیر الدین بن محمد بن فارس، الزركلي،

  .م2002

األقاویل في وجوه  الزمخشري، محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون
لبنان، بدون طبعة  -التأویل، تحقیق، عبد الرزاق المھدي، دار إحیاء التراث، بیروت

  و بدون تاریخ.

الزیلعي، عبد اهللا بن محمد، نصب الرایة ألحادیث الھدایة، قدم للكتاب، محمد یوسف 
ان، لبن -باعة والنشر، بیروتالمحقق، محمد عوامة، مؤسسة الریان للط الَبُنوري،

  م.1997 -ھـ1418 ،الطبعة األولى

تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، المطبعة الكبرى  ،الزیلعي، عثمان بن علي
  م.1992 -ھـ1313األولى،  القاھرة، الطبعة -األمیریة، بوالق

  (س)

ابن سعد، محمد بن سعد بن منیع، الطبقات الكبرى، تحقیق، محمد عبد القادر عطا، 
  .م1990 - ھـ1410األولى،  لبنان، الطبعة - بیروتدار الكتب العلمیة، 

السبتي، عیاض بن موسى بن عیاض، مشارق األنوار على صحاح اآلثار، المكتبة 
  .، بدون طبعة وبدون تاریخالعتیقة

العربي،  دار التراث ، مشارق األنوار على صحاح اآلثار،السبتي، عیاض بن موسى
  .لبنان، بدون تاریخ -بیروت

مد الوھاب بن تقي الدین، طبقات الشافعیة الكبرى، المحقق، محمود محالسبكي، عبد 
  . م1992- ھـ1413، الطبعة الثانیة، الطناحي، وآخرون، ھجر للطباعة

السخاوي، محمد بن عبد الرحمن، التحفة اللطیفة في تاریخ المدینة الشریفة، الكتب 
   م.1993 -ھـ1414لبنان، الطبعة االولى،  - ، بیروتةالعلمی
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محمد بن عبد الرحمن، الضوء الالمع ألھل القرن التاسع، دار مكتبة سخاوي، ال
  لبنان. -الحیاة، بیروت

لبنان ،  - علمیة، بیروت، أصول السرخسي، دار الكتب الالسرخسي، محمد بن أحمد
  م.1993 -ھـ1414 ولى،الطبعة األ

دار  المیس،، المبسوط، دراسة وتحقیق، خلیل محي الدین محمد بن أحمد السرخسي،
  م.2000 -ھـ1421 ،لبنان، الطبعة األولى -، بیروتالفكر

عالنات، بدون السرخسي، محمد بن أحمد، شرح السیر الكبیر، الشركة الشرقیة لإل
  م.1971 - ھـ1391 ،النشر سنةطبعة، 

المحقق، حبیب الرحمن  سعید بن منصور، أبو عثمان، سنن سعید بن منصور،
  .م1982 -ھـ1403األولى،  الھند، الطبعة ،الدار السلفیة األعظمي،

، عیون المسائل، تحقیق، صالح الدِّین الناھي، مطبعة محمدالسمرقندي، نصر بن 
  .م1966 - ھـ1386النشر،  سنة، بغداد -العراقأسعد، 

، قواطع األدلة في األصول، المحقق، محمد حسن منصور بن محمد السمعاني،
  م.1999 -ھـ1418 ،لبنان، الطبعة األولى -الشافعي، دار الكتب العلمیة، بیروت

ل األثر، المحقق، عبد السمعوني، طاھر بن صالح بن أحمد، توجیھ النظر إلى أصو
، الطبعة األولى، سوریا - حلب تبة المطبوعات اإلسالمیة،غدة، مكأبو الفتاح

  .م1995 - ھـ1416

، الطالبالسنیكي، زكریا بن محمد األنصاري، أسنى المطالب في شرح روض 
 األولى، لبنان، الطبعة  -محمد محمد تامر، دار الكتب العلمیة، بیروت ،تحقیق
  م.2000 - ھـ1421

عمرو بن عثمان بن قنبر، الكتاب، المحقق، عبد السالم محمد ھارون، مكتبة  ،سیبویھ
 م. 1988 - ھـ 1408الثالثة،  الخانجي، القاھرة، الطبعة

لموطأ، المكتبة سعاف المبطئ برجال ا، إالسیوطي، عبد الرحمن ابن أبي بكر
  .  م1969 -ھـ1389سنة النشر،  ،مصر ،التجاریة الكبرى

سنة لبنان،  -، بیروتدار الفكر، عبد الرحمن بن أبي بكر، الحاوي للفتاوي السیوطي،
  م. 2004 -ھـ  1424 النشر،

 السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة،
، بدون طبعة لبنان -المحقق، محمد أبو الفضل إبراھیم، المكتبة العصریة، صیدا

  .وبدون تاریخ
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السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جامع األحادیث، ضبط نصوصھ وخرج 
  .بدون طبعة وبدون تاریخ ،جمعة يعل ،أحادیثھ، فریق من الباحثین بإشراف

 -السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، طبقات الحفاظ، دار الكتب العلمیة، بیروت
  م.1984 -ھـ1403لبنان، الطبعة األولى، 

السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، نظم العقیان في أعیان األعیان، المحقق، فیلیب 
  لبنان. بدون طبعة وبدون تاریخ. -حتي، المكتبة العلمیة، بیروت

الرحمن بن أبي بكر، ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع، المحقق،  السیوطي، عبد
  بدون طبعة وبدون تاریخ. ،عبد الحمید ھنداوي، المكتبة التوفیقیة، مصر

  (ش)

، الكتاب المصنف في األحادیث واآلثار، المحقق، مد، عبد اهللا بن محھابن أبي شیب
-ھـ1409، بعة األولى، الطالسعودیة - كمال یوسف الحوت، مكتبة الرشد، الریاض

  م.1989

 البابي الحلبي،مطبعة ، لسان الحكام في معرفة األحكام، ابن الشِّْحَنة، أحمد بن محمد
  م.1973 -ـھ1393 ،، الطبعة الثانیةمصر -القاھرة

الشاشي، أبو سعید الھیثم بن كلیب بن معقل، المسند، المحقق، محفوظ الرحمن زین 
-ھـ1410، الطبعة األولى، السعودیة -المدینة المنورة مكتبة العلوم والحكم، اهللا،

  م.1990

إبراھیم بن موسى بن محمد، الموافقات، المحقق، مشھور بن حسن آل  الشاطبي،
  م.1997 - ھـ1417سلمان، دار ابن عفان، الطبعة األولى 

، لبنان، الطبعة األولى - األم، دار الفكر، بیروت محمد بن إدریس، الشافعي،
  م.1980 - ھـ1400

 -ھـ1424، الطبعة الثانیة عشرة األسلوب، مكتبة النھضة المصریة، الشایب، أحمد،
  .م2003

  ، بدون طبعة وبدون تاریخ.الشحود، علي بن نایف، مشاھیر أعالم المسلمین

الشربیني، محمد بن محمد الخطیب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، 
طھ عبد الرؤوف سعد، راجعھ،  ،أحادیثھقدم لھ، عماد زكي البارودي، حققھ وخرج 

  بدون طبعة وبدون تاریخ.، التوقیفیة المكتبةمحمد عزت، 
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 -بوالق، القاھرة ،المطبعة الكبرى األمیریة حاشیة الشلبي، ،الشلبي، أحمد بن محمد
  .م1895 -ھـ1313األولى،  ، الطبعةمصر

الشوكاني، محمد بن علي بن عبد اهللا، نیل األوطار، تحقیق، عصام الدین الصبابطي، 
  م.1993 -ھـ1413ى، ، مصر، الطبعة األولدار الحدیث

م األصول، المحقق، الشوكاني، محمد بن علي، إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من عل
الشیخ أحمد عزو عنایة، قدم لھ، الشیخ خلیل المیس، وآخرون، دار الكتاب العربي، 

  م.1999 -ھـ1419 ،الطبعة األولى

، المحقق، أبو الوفا )بالمبسوط(، األصل المعروف محمد بن الحسن ،الشیباني
  .ن تاریخ، بدون طبعة وبدوكراتشي ،إلسالمیةاألفغاني، إدارة القرآن والعلوم ا

 ، الطبعةلبنان -الشیباني، محمد بن الحسن، الجامع الصغیر، عالم الكتب، بیروت
  م.1985 -ـھ1406األولى، 

الشیخ ناجي، أحمد محرم، الضوء الالمع المبین عن مناھج المحدثین، الطبعة 
  الخامسة، بدون تاریخ.

ملتقى شیخي زاده، عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان، مجمع األنھر في شرح 
 األبحر، دار إحیاء التراث العربي،  بدون طبعة وبدون تاریخ.

، الشیرازي، إبراھیم بن علي، المھذب في فقھ اإلمام الشافعي، دار الكتب العلمیة
  .بدون طبعة وبدون تاریخ

بھ، محمد بن جالل الدین المكرم (ابن ، طبقات الفقھاء، ھذإبراھیم بن علي الشیرازي،
، لبنان، الطبعة األولى -عباس، دار الرائد العربي، بیروتن حققھ، إحسا) منظور
  .م1970 - ھـ1390

بن منظور، محمد بن مكرم  الشیرازي، إبراھیم بن علي، طبقات الفقھاء، ھذبُھ،
 -ھـ1390 لبنان، الطبعة األولى، - دار الرائد العربي، بیروتالمحقق، إحسان عباس، 

  م.1970

  (ص)

الھفوات النادرة من المغفلین الملحوظین والسقطات البادرة ، الصابئ، محمد بن ھالل
تر، منشورات مجمع اللغة العربیة من المغفلین المحظوظین، المحقق، صالح األش

  .سوریا، بدون تاریخ -دمشق

 -لحھ، دار العلم للمالیین، بیروتالصالح، صبحي إبراھیم، علوم الحدیث ومصط
  م.1984 - ھـ1405الخامسة عشر، الطبعة لبنان، 
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یة الصاوي سالك ألقرب المسالك المعروف بحاشالصاوي، أحمد بن محمد، بلغة ال
  على الشرح الصغیر، دار المعارف، بدون طبعة وبدون تاریخ.

صالح الدین خلیل بن أیبك، الوافي بالوفیات، المحقق، أحمد األرناؤوط  الصفدي،
  م2000 - ھـ1421لبنان، -وآخرون، دار إحیاء التراث، بیروت

  (ط)

الطبراني، سلیمان بن أحمد، المعجم األوسط، حققھ وخرجھ وفھرسھ، أیمن صالح 
  . مصر، بدون تاریخ - شعبان وآخرون، دار الحدیث، القاھرة

الطبراني، سلیمان بن أحمد، المعجم الكبیر، المحقق، حمدي بن عبد المجید السلفي، 
  م.1983 -ھـ1404 دار إحیاء التراث العربي، الطبعة الثانیة،

، شرح معاني اآلثار، حققھ وقدم لھ، محمد زھري النجار أحمد بن محمدالطحاوي، 
وآخرون، راجعھ ورقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ، یوسف المرعشلي، عالم الكتب، 

  م.1994 -ھـ1414 ،الطبعة  األولى

مسند أبي داوود الطیالسي، المحقق، محمد بن عبد  ،سلیمان بن داود الطیالسي،
  .م1999 -ھـ1419، ، الطبعة األولىالقاھرة -مصر التركي، دار ھجر، المحسن

  (ع) 

، مكتبة لھدایة، تحقیق، أنور صالحابن أبي العز، علي بن علي، التنبیھ على مشكالت ا
  م.2003 - ھـ1424، الطبعة األولى، السعودیة -الریاضالرشد، 

، المحقق، ة السلفیةمحمد بن عالء الدین، شرح الطحاویة في العقید ابن أبي العز،
 ، بدون طبعةـ وبدون تاریخ.وكالة الطباعة والترجمة ، أحمد محمد شاكر

ابن العماد، عبد الحي بن أحمد، شذرات الذھب في أخبار من ذھب، حققھ، محمود 
سوریا،  -خرج أحادیثھ، عبد القادر األرناؤوط، دار ابن كثیر، دمشق، األرناؤوط

  م.1986 -ھـ1406الطبعة األولى، 

 -ابن عابدین، محمد أمین بن عمر،  رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر
  م.2008 - ـھ1429طبعة الثانیة، بیروت، ال

بصار(حاشیة على الدر المختار شرح تنویر األابن عابدین، محمد أمین، رد المحتار 
وآخرون، قدم لھ، محمد بكر  ،ابن عابدین)، تحقیق، عادل أحمد عبد الموجود

  م.1994 -ھـ1415،لبنان، الطبعة األولى -إسماعیل، دار الكتب العلمیة، بیروت
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سالم محمد عطا، وآخرون، دار  ، تحقیق،یوسف بن عبد اهللا، االستذكار ابن عبد البر،
  م.2000 - ھـ 1421األولى،  الطبعة لبنان، - الكتب العلمیة، بیروت

، التمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانید، عبد اهللایوسف بن  ابن عبد البر،
عموم األوقاف والشؤون تحقیق، مصطفى بن أحمد العلوي، وآخرون، وزارة 

  م.1967 - ھـ1387 ،، سنة النشرالمغرب ،اإلسالمیة

ابن عبد الھادي، محمد بن أحمد، تنقیح التحقیق في أحادیث التعلیق، تحقیق، سامي بن 
 -ھـ1428،، الطبعة األولىالسعودیة - أضواء السلف، الریاضمحمد وآخرون، 

  .م 2007

ابن عدي، أبو أحمد عبد اهللا بن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال، تحقیق، یحیى 
  م.1988 - ھـ 1409سنة النشر  لبنان، -مختار غزاوي، دار الفكر، بیروت

مطبعة  ابن عسكر، عبد الرحمن بن محمد، إرشاد السالك إلى أشرف المسالك،
  .، بدون تاریخمصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر، الطبعة الثالثة

، المصنف، المحقق، حبیب الرحمن أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام عبد الرزاق،
  م.1983 -ـھ1403 ،األعظمي، المجلس العلمي، الھند، الطبعة الثانیة

، قھیة، دار الفضیلةعبد المنعم، محمود عبد الرحمن، معجم المصطلحات واأللفاظ الف
  .بدون طبعة وبدون تاریخ

، حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني، المحقق، علي بن أحمد العدوي،
النشر، سنة  لبنان، بدون طبعة، - یوسف الشیخ محمد البقاعي، دار الفكر، بیروت

  م.1994 - ھـ1414

، عالم الكتب، الطبعة عمر، أحمد مختار عبد الحمید، معجم اللغة العربیة المعاصرة
  م. 2008 - ھـ 1429 ،األولى

قاسم محمد  ، البیان في مذھب اإلمام الشافعي، المحقق،العمراني، یحیى بن أبي الخیر
  .م2000 -ھـ1421، الطبعة األولى، السعودیة -جدة ،النوري، دار المنھاج

 -میة، بیروتالعیني، محمود بن أحمد بن حسین، البنایة شرح الھدایة، دار الكتب العل
  م. 2000 -ھـ1421 ،لبنان، الطبعة األولى

  (غ)

ابن الغزي، محمد بن عبد الرحمن، دیوان اإلسالم، المحقق، سید كسروي حسن، دار 
  م.1990 -ھــ1411لبنان، الطبعة األولى،  - الكتب العلمیة، بیروت
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لبنان، بدون  - محمد بن محمد، إحیاء علوم الدین، دار المعرفة، بیروت الغزالي،
  طبعة وبدون تاریخ.

بدون طبعة  ، الطبقات السنیة في تراجم الحنفیة،تقي الدین بن عبد القادر الغزي،
  وبدون تاریخ.

  (ف)

الفرخ، محمد الرزقان، الواضح في اإلمالء ( حسب الكتابة المصریة)، الطبعة 
 م. 1993 -ھـ1413األولى، 

  مركز الملك فیصل. بإصدارهفھرس المخطوطات، خزانة التراث، قام 

، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، تحقیق، مكتب تحقیق التراث في يالفیروزآباد
لبنان،  -الرسالة، بیروت یم العرقُسوسي، مؤسسةمؤسسة الرسالة، بإشراف، محمد نع

  م.2005 -ھـ 1426 ،الطبعة الثامنة

  (ق)

، بیان الوھم واإلیھام في كتاب األحكام، المحقق، الحسین ابن القطان، علي بن محمد
  م.1997 -ھـ1418، لطبعة  األولىا الریاض، - آیت سعید، دار طیبة، السعودیة

، االستیعاب في معرفة األصحاب، المحقق، علي ، یوسف بن عبد اهللالبر عبد ابن
  م.1992 -ھـ 1412 ،لبنان، الطبعة األولى - محمد البجاوي، دار الجیل، بیروت

 ،ابن قاسم، عبد العزیز بن إبراھیم، الدلیل إلى المتون العلمیة، دار الصمیعي
  .م 2000 -ھـ1421السعودیة، الطبعة األولى،  -الریاض

لبنان،  -بن أحمد، الشرح الكبیر، دار الكتاب العربي، بیروتابن قدامة، عبد الرحمن 
  م.1972 -ـھ1392طبعة جدیدة، 

، المغني في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل الشیباني، دار ابن قدامة، عبد اهللا بن أحمد
  م.1983 - ھـ1405بیروت، الطبعة األولى،  -الفكر

، سنة اإلسالمي، الطبعة الخامسةابن قدامة، عبد اهللا بن محمد، الكافي، المكتب 
  .م1988 -ھـ1408 النشر،

في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل الشیباني، دار  المغني عبد اهللا بن محمد، ابن قدامة،
  م.1972 - ـھ1392لبنان، طبعة جدیدة،  - الكتاب العربي، بیروت
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 العلماء، عرب عباراتھ ، عبد النبي بن عبد الرسول األحمد، دستورحمد نكرياأل
 ،، الطبعة األولىلبنان - بیروت ي فحص، دار الكتب العلمیة،حسن ھان الفارسیة،

  م.2000 - ھـ1421

القاسم بن سّالم، أبو ُعبید بن عبد اهللا، الناسخ والمنسوخ في القرآن العزیز وما فیھ من 
 -الفرائض والسنن، دراسة وتحقیق، محمد بن صالح المدیفر، مكتبھ الرشد، السعودیة

  م.1997 - ھـ1418لطبعة الثانیة، ، االریاض

، اإلشراف على نكت مسائل الخالف، نصرالقاضي عبد الوھاب، عبد الوھاب بن 
  م.1999 - ھـ1420ابن حزم، الطبعة األولى،  المحقق، الحبیب بن طاھر، دار

القدوري،  أحمد بن محمد بن حمدان، مختصر القدوري في الفقھ الحنفي، المحقق، 
  .م1997 -ھـ1418العلمیة، الطبعة األولى،  دار الكتبكامل محمد عویضة، 

 ،محمد حجي، دار الغرب اإلسالمي المحقق، ، الذخیرة،القرافي، أحمد بن إدریس
  .م1994 - ھـ1416 ، الطبعة األولى،لبنان -بیروت

ھاشم  ر، طبقات الشافعیین، تحقیق، أحمدالقرشي، إسماعیل بن عمر بن كثی
  .م1993 -ھـ1413نیة، ون، مكتبة الثقافة الدیوآخر

قات الحنفیة، میر محمد كتب القرشي، عبد القادر بن محمد ، الجواھر المضیة في طب
  كراتشي. -خانھ

لبنان،  - بیروتر، لبالد وأخبار العباد، دار صاد، آثار االقزویني، زكریا بن محمد
  .بدون تاریخ

صبري، دار عامر حسن  القزویني، عمر بن علي، مشیخة القزویني، المحقق،
  م. 2005 - ھـ1426 ،البشائر اإلسالمیة، الطبعة األولى

محمد عبد  ، المحقق،القزویني، محمد بن عبد الرحمن، اإلیضاح في علوم البالغة
  الثالثة، بدون سنة النشر. ، الطبعةبیروت -دار الجیل ،المنعم خفاجي

عن أسامي مصطفى بن عبد اهللا، إیضاح المكنون ذیل كشف الظنون  القسطنطیني،
  م.1992 -ـھ1413 سنة النشر، لبنان، -دار الكتب العلمیة، بیروت الكتب والفنون،

القیرواني، عبد اهللا بن عبد الرحمن، النوادر والزیادات على ما في المدونة من 
غیرھا من األمھات، تحقیق، عبد الفتاح الحلو، وآخرین، دار الغرب اإلسالمي، 

  م.1999- ھـ1419األولى، لبنان، الطبعة،  -بیروت
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  (ك)

، لبنان -، معجم المؤلفین، مكتبة المثنى، بیروتالغنيعمر بن رضا بن عبد  كحالة،
  .بدون طبعة وبدون تاریخ

  (ل)

عتنى بھ، َلِبید بن ربیعة، َلِبید بن ربیعة بن مالك، دیوان لبید بن ربیعة العامري، ا
  م.2004 - ھـ1425 ،األولى الطبعة لبنان، -بیروت ،ةحمدو طّماس، دار المعرف

محمد عبد الحي، عمدة الرعایة بتحشیة شرح الوقایة، المحقق، صالح  وي،ناللك
، محمد أبو الحاج، مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنیة المعلومات، الطبعة  األولى

  بدون تاریخ.

  (م)

-ریاضال ، المبدع في شرح المقنع، دار عالم الكتب،ابن المفلح، إبراھیم بن محمد
  .م2003 -ھـ1424 سنة النشر، ،لسعودیةا

الواقعة في  واآلثارابن الملقن، عمر بن علي، البدر المنیر في تخریج األحادیث 
 -لریاضاآخرون ،دار الھجرة، الشرح الكبیر، المحقق، مصطفى أبو الغیط، و

  م.2004 - ھـ1425الطبعة االولى،  ،السعودیة

في علوم الحدیث، قدم لھا وضبط نصھا وعلق  ، التذكرةابن الملقن، عمر بن علي
 -ھـ1408عمَّان، الطبعة األولى،  - دنعلیھا، علي حسن عبد الحمید، دار عمَّار، األر

  م.1988

، تحفة المحتاج إلى أدلة المنھاج على ترتیب المنھاج عليابن الملقن، عمر بن 
الطبعة  مكرمة،مكة ال ،دار حراء المحقق، عبد اهللا بن سعاف اللحیاني، للنووي،
  .م1985 -ـھ1406األولى، 

تحقیق وتعلیق، محمد فؤاد عبد  سنن ابن ماجھ، ابن ماجة، محمد بن یزید القزویني،
  .، بدون طبعة وبدون تاریخلبنان - الباقي، دار الفكر، بیروت

ابن مازة، محمود بن أحمد بن عمر، المحیط البرھاني في الفقھ النعماني، المحقق، 
لبنان، الطبعة األولى،  - جندي، دار الكتب العلمیة، بیروتسامي العبد الكریم 

  .م2004 - ھـ1425

المحقق، عبد اهللا  یم، رجال صحیح مسلم،ابن َمْنُجوَیھ، أحمد بن علي  بن إبراھ
  م.1986 -ھـ1407لبنان، الطبعة األولى،  -اللیثي، دار المعرفة، بیروت
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نى واأللقاب، المحقق، محمد الفاریابي، ، فتح الباب في الكمحمد بن إسحاق ابن منده،
  .م1996 - ھـ1417الطبعة األولى،  الریاض، - مكتبة الكوثر، السعودیة

الطبعة  ،لبنان -بیروت، لسان العرب، دار صادر ،محمد بن مكرمابن منظور، 
  .م1993 -ھـ1414، الثالثة

 -دمشقدار القلم،  ،تقي الدین الندوي ،مالك، مالك بن أنس، موطأ اإلمام مالك، تحقیق
  م.1991 - ھـ1413 ،األولى ، الطبعةسوریا

 المحقق،، ، الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلمام الشافعيعلي بن محمدالماوردي، 
الطبعة األولى،  لبنان، -، دار الكتب العلمیة، بیروتوآخرون وض،علي محمد مع

  م.1999-ھـ 1419

 المحقق، محمد أبو الفضل إبراھیم، واألدب،محمد بن یزید، الكامل في اللغة  المبرد،
  م.1997 -ھـ1417 ،القاھرة، الطبعة الثالثة -، مصردار الفكر العربي

إبراھیم مصطفى وآخرون، مجمع اللغة العربیة  مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط،
  .بدون طبعة وبدون تاریخ ،بالقاھرة، دار الدعوة

تحقیق،  توضیح لمتن التنقیح في أصول الفقھ،المحبوبي، عبید اهللا بن مسعود، ال
  .م1996 -ھـ1416لبنان، سنة النشر،  -زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیة، بیروت

، الجنى الداني في حروف المعاني،المحقق، فخر حسن بن قاسم بن علّيالمرادي، 
 -ھـ1413لبنان، الطبعة األولى،  - خرون، دار الكتب العلمیة، بیروتالدین قباوة، وآ

  م.1992

بشرح ألفیة ابن مالك، المرادي، حسن بن قاسم بن علّي، توضیح المقاصد والمسالك 
، الطبعة  األولى لبنان - ، بیروتبد الرحمن علي سلیمان، دار الفكر، عشرح وتحقیق

  .م2008 - ھـ1428

على مذھب  خالفالراجح من الاإلنصاف في معرفة  علي بن سلیمان، المرداوي،
صححھ وحققھ، محمد حامد الفقي، دار احیاء الثراث، الطبعة  ،االمام احمد بن حنبل

  م. 1958 -ھـ1377األولى، 

المحقق، طالل  ، الھدایة في شرح بدایة المبتدي،المرغیناني، علي بن أبي بكر
  .بدون طبعة وبدون تاریخ ،لبنان - بیروت ،التراث العربي إحیاءیوسف، دار 

المحقق، عبد  ،شراف بمعرفة األطرافالمزي، یوسف بن عبد الرحمن، تحفة األ
 ،انیةالطبعة الث طبعة المكتب اإلسالمي، والدار القّیمة، الصمد شرف الدین،

  م.1983 - ھـ1403
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المزي، یوسف بن عبد الرحمن، تھذیب الكمال في أسماء الرجال، المحقق، بشار 
  م.1980 -ھـ1400لبنان، الطبعة األولى،  -عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بیروت

 ، صحیح مسلم، المحقق، محمد فؤاد عبد الباقي،مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن
  .لبنان، بدون طبعة وبدون تاریخ -وت، بیردار إحیاء التراث العربي

 ، التقریرات السنیة شرح المنظومة البیقونیة في مصطلحالمشاط، حسن بن محمد
الطبعة  لبنان، -بیروت ،المحقق، فواز أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي الحدیث،
  .م1996 - ھـ1417الرابعة، 

تحقیق،  لمطرز، المغرب في ترتیب المعرب،المطرزي ، ناصر الدین بن علي بن ا
 ،، الطبعة األولىسوریا -حلب محمود فاخوري و آخرون، مكتبة أسامة بن زید،

  م.1979 - ھـ1400

، بدون طبعة السعودیة -جدةاإلرشاد،  مكتبة نجیب، تكملة المجموع، المطیعي، محمد
  .وبدون تاریخ

كاة المصابیح، دار الفكر، مال، علي بن سلطان محمد، مرقاة المفاتیح شرح مش
  .م2002 -ھـ 1423لبنان، الطبعة األولى،  -بیروت

الكتب دار إحیاء  ،علي، درر الحكام شرح غرر األحكاممحمد بن فرامرز بن  مال،
  .بدون طبعة وبدون تاریخ العربیة،

عالم الكتب  التوقیف على مھمات التعاریف، ،العارفین المناوي، عبد الرؤوف بن تاج
  م.1990-ھـ1410الطبعة األولى،  القاھرة، -، مصرعبد الخالق ثروت 38

 -القدیر، دار الكتب العلمیة بیروتعبد الرؤوف بن تاج العارفین، فیض  المناوي،
 م.1994 -ھـ 1415 ،الطبعة االولى ،لبنان

، دار الكتب تاج واإلكلیل لمختصر خلیلالمواق، محمد بن یوسف بن أبي القاسم، ال
  م.1995 -ھـ1416 الطبعة األولى، لبنان، - العلمیة، بیروت

، تعلیق، الشیخ صلي، عبد اهللا بن محمود بن مودود، االختیار لتعلیل المختارالمو
  م.1937 -ھـ1356النشر، تاریخ  القاھرة، - ، مصرمطبعة الحلبي محمود أبو دقیقة،

  (ن)

، الرد الوافر، المحقق، زھیر الشاویش، المكتب محمد بن عبد اهللا ابن ناصر الدین،
  .م1973 -ھـ1393 ،لبنان، الطبعة األولى -اإلسالمي، بیروت



424 
 

أبي حنیفة،  ابن نجیم، زین الدین بن إبراھیم بن محمد، األشباه والنظائر على مذھب
لبنان،  -یرات، دار الكتب العلمیة، بیروتوضع حواشیھ وخرج أحادیثھ، زكریا عم

  م.1999 - ھـ 1419الطبعة األولى، 

ابن نجیم، عمر بن إبراھیم، النھر الفائق شرح كنز الدقائق، المحقق، أحمد عزو 
  م2002 - ھـ 1422الطبعة األولى،  لبنان، -بیروت عنایة، دار الكتب العلمیة،

نجم الدین، زین الدین بن إبراھیم بن محمد، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار ابن 
  الكتاب اإلسالمي، الطبعة الثانیة، بدون تاریخ.

، معرفة الصحابة، تحقیق، عادل بن یوسف العزازي، دار نعیم، أحمد بن عبد اهللا ابن
  م.1998 -ھـ1419ض، الطبعة األولى، الریا- الوطن للنشر، السعودیة

، تحقیق وشرح، كرم البستاني، دار دیوان النابغة، الذبیاني زیاد بن معاویةالنابغة، 
  م.1963 -ھـ1383 سنة النشر، لبنان، - صادر، بیروت

، السنن الصغرى للنسائي، تحقیق، عبد الفتاح أبو غدة، أحمد بن شعیب النسائي،
  م.1986 -ھـ1406الثانیة، ، الطبعة لبنان - مكتب المطبوعات اإلسالمیة، حلب

دار النفائس، ، مروان الشعار، تحقیق، النسفي، عبد اهللا بن أحمد، تفسیر النسفي
  .2005 - ھـ1426لبنان، سنة النشر،  -بیروت

، بدون طبعة، سنة العراق -بغداد ،، طلبة الطلبة، مكتبة المثنىعمر بن محمد النسفي،
  .م1893 -ھـ1311النشر، 

غانم بن مھنا، الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، النفراوي، أحمد بن 
  .، بدون طبعة وبدون تاریخالمحقق، رضا فرحات، مكتبة الثقافة الدینیة

النملة، عبد الكریم بن علي بن محمد، الجامع لمسائل أصول الفقھ وتطبیقاتھا على 
 - ھـ1421األولى،السعودیة، الطبعة  - لریاضالمذھب الراجح، مكتبة الرشد، ا

  م.2000

 -لغات، دار الكتب العلمیة، بیروتالنووي، یحیى بن شرف، تھذیب األسماء وال
  .، بدون طبعة وبدون تاریخلبنان

النووي، یحیى بن شرف، روضة الطالبین وعمدة المفتین، تحقیق، زھیر الشاویش، 
  م.1991 -ھـ 1412لبنان، الطبعة الثالثة،  - المكتب اإلسالمي، بیروت

 ،ریخ نیسابور،كتابخانة ابن سیناالنیسابوري، الحاكم محمد بن عبد اهللا، تلخیص تا
  رسیة، بھمن كریمي ـ طھران.ا،عّربھ عن الفإیران -طھران
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  (ھـ)

 ،لبنان -، بیروتابن الھمام، محمد بن عبد الواحد السیواسي، فتح القدیر، دار الفكر
  .وبدون تاریخ بدون طبعة

محمد محیى ، المحقق، عبد اهللا بن یوسف، شرح قطر الندى وبل الصدى ابن ھشام،
  م.1963 - ھـ1383الحادیة عشرة،  الطبعة مصر، -القاھرة، الدین عبد الحمید

 -، مصرجاریةلتالھیتمي، أحمد بن محمد، تحفة المحتاج، في شرح المنھاج، المكتبة ا
  م.1983 -ھـ1357القاھرة، سنة النشر، 

  (و)

، أسباب نزول القرآن، المحقق، عصام بن عبد المحسن ي بن أحمدالواحدي، عل
  .م1992 - ھـ 1412، الطبعة الثانیة، السعودیة -الحمیدان، دار اإلصالح، الدمام

  (ي)

، محمد حامد الفقي، دار ابن أبي یعلى، محمد بن محمد، طبقات الحنابلة، المحقق
  ، بدون طبعة أو تاریخ.لبنان -بیروت ،المعرفة

أحمد بن علي بن ھالل التمیمي، مسند أبي یعلى، المحقق، حسین  ،الموصلي یعلىأبو 
  م.1984 -ھـ1404 ،، الطبعة األولىسوریا - سلیم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق

، محمد بن الحسین بن الفراء، العدة في أصول الفقھ، حققھ وعلق علیھ، أحمد أبو یعلى
  م .1990 -ھـ 1410 ،بن علي المباركي، الطبعة  الثانیة

  مواقع اإلنترنت
  

   عام، عكس السیر، دوت كوم، الرابط500الشام منذ أكالت بالد
http://www.aksalser.com/?page  

  ?http://search.handycafe.com/result  كیبیدیا الموسوعة الحرة: یو

   https://ar.wikipedia.org/wikiویكیبیدیا الموسوعة الحرة:  

   

http://www.aksalser.com/?page
http://search.handycafe.com/result
https://ar.wikipedia.org/wiki
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  فهرس احملتويات

  الصفحة  املوضوع
  أ  اإلھداء
  ب  اإلقرار

  ج  الشكر والعرفان
  د  الملخص
  1  المقدمة

  8  الفصل التمھیدي
  9  المبحث األول: التعریف باإلمام المرغیناني، وكتابة الھدایة

، وفيه -رحمه اهللا -المطلب األول: دراسة حياة اإلمام المرغيناني
  10  سبعة مسائل.

  10  اسمه ونسبه.المسألة األولى: 
  10  ونشأته. هالمسألة الثانية: مولد

  11  .هالمسألة الثالثة: شيوخ
  11  .هالمسألة الرابعة: تالميذ

وثناء  -رحمة اهللا -مام المرغينانياإل هالمسألة الخامسة: مكان
  12  العلماء عليه.

  12  المسألة السادسة: مؤلفاته.
  13  .-اهللا هرحم -السابعة: وفاتهالمسألة 

المطلب الثاني: التعريف بكتاب الهداية، واهم شروحه، وفية ثالث 
  14  مسائل.

  14  االولى: التعريف بكتاب الهداية، وذكر اهميته.المسألة 
  15  المسألة الثانية: الشروح والحواشي التي وضعت على كتاب الهداية.

  16  المسألة الثالثة: الكتب التي خرجت احاديث كتاب الهداية.
فتح  وكتابه -رحمه اهللا -ام ابن الهمامالمبحث الثاني: التعريف باإلم

  17  القدير.

  19  .-رحمه اهللا -األول: دراسة حياة ابن الهمامالمطلب 
  19  المسألة االولى: اسمه ونسبه.
  19  المسألة الثانية: مولده ونشأته.
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  19  المسألة الثالثة: شيوخه.
  20  المسألة الرابعة: تالميذه.

  21  المسألة الخامسة: مؤلفاته.
العلماء وثناء  -رحمه اهللا -المسألة السادسة: مكانة ابن الهمام
  21  عليه.

  22  .-رحمه اهللا -المسألة السابعة: وفاته
  23  المطلب الثاني: التعريف بكتاب فتح القدير.

  23  المسألة األولى: اسم الكتاب وتحقيق نسبته إلى المؤلف.
 -رحمة اهللا -المسألة الثانية: المصادر التي اعتمد عليها ابن الهمام

  25- 23  في كتابه.

في كتابة فتح  -رحمه اهللا -الثالثة: منهج  ابن الهمامالمسألة 
  25  القدير.

  27  التحقيق. قسمالقسم الثاني: 
  28  المبحث االول: وصف النسخ.

  28  المطلب األول: وصف النسخ المخطوطة.
  30  المطلب الثاني: وصف النسخة المطبوعة.

  31  .المبحث الثاني: منهج التحقيق
 39- 33 .التحقیق في المعتمدة النسخ صور

  1  .كتاب األیمان
  2  .معنى الیمین وداللتھ

  3  .سبب تسمیة القسم یمیًنا
  4  .أسماء الیمین

  5  .حكم الحلف  بالّطالق والعتاق
  6  .ركن الیمین

  6  .شروط صحة الیمین
  6  .حكم الیمین
  7  .َأنواع الیمین

  7  .سبب تسّمیة الغموس بھذا االسم
  7  .تعریف الیمین الغموس

  9  .اختالف العلماء في كفارة الیمین الغموس
  11  .قول الشافعي الرد على
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  14  .الیمین المعقودة عند الشافعي
  16  .الیمین المنعقدة
  17  .یمین الّلغو

  20  .وجوب الكفارة على القاصد والمكره والناسي
  24  .حكم یمین المكره والناسي والمخطئ عند الشافعي

  26  .والناسي والمخطئ عند الحنفیةحكم یمین المكره 
  27  .الحكمة من إیجاب الكّفارة

  28  .باب ما یكون یمینًا وما ال یكون یمینًا
  28  أسمائھ.الحلف باهللا أو باسم من 

  29  .الحلف باسم اهللا الطالب الغالب
  29  .یجب اعتبار العرف فیما لم یسمع من األسماء

  30  .الحلف بصفة من صفات اهللا عز وجل
  30  .بل بالصفات األسماءالعرف ال اعتبار بھ في 

  30  .أقسام أسماء اهللا
  31  .المراد  بالّصفات وأقسامھا

  31  .الحلف باألمانة
  32  .الحلف بعلم اهللا وغضبھ وسخطھ ورحمتھ

  32  .الحلف بقدرة اهللا
  34  .الحلف بعلم اهللا
  36  .الحلف بغیر اهللا

  37  .والقرآنمن قال أنا بريء من النبي 
من قال ھو بريء من اإلسالم إن فعل كذا، وبحرمة شھد اهللا 

  37  .أو ال إلھ إال اهللا

  37  .الحلف بالقرآن الكریم
  38  .الحلف ِبِجان سرتو، والحلف بحیاة رأسك أو راس السلطان

  40  .والواو حروف القسم: الباء، والتاء،
  41  .فرع

  42  .حذف حرف القسم
  45  .الحلف بحّق اهللا

  47  .الحلف بقولھ: والحق
  48  .لو قال حقًا علّي أن أعطیك كذا ونحوه

  48  .من قال بحق اهللا
  49  .األلفاظ المستعملة في القسم

  50  .أو أشھد أو أعزم دون ذكر اسم اهللا من قال أقسم
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  55  .الحلف بغیر العربیة
  56  .الحلف بلفظ عمر اهللا وایم اهللا
  58  .الحلف بعھد اهللا ومیثاقھ
  61  .حكم من نذر نذرًا لم یسمیھ

  61  .یفعل شیًئا من الُقَرب كالحّج أو العمرة أنمن نذر 
  61  .من قال عليَّ نذر أو نذر اهللا
  63  .الحلف بملة غیر اإلسالم
  65  .الحلف بغضب اهللا وسخطھ

  67  .فروع: في تعدد الیمین ووحدتھا وغیر ذلك
  73  .فصل في الكّفارة

  73  الیمینكّفارة 
في حال عجز الحالف عن اإلعتاق والكسوة واإلطعام فعلیھ 

  77  .بالصوم

  80  .أدنى الكسوة في كّفارة الیمین
  82  .إلى الصوم االنتقالمتى یجوز للحالف 

  83  .حكم إخراج القیمة في الكّفارة
  85  .حكم تقدیم الكّفارة على الحنث

  91  للفقیر قبل الحنث؟ھل یجوز استرداد الكفارة  في حال ُدفعت 
  92  .الحلف بالمعصیة

  93  ھل تصّح یمین الكافر؟
  95  .الرد على دلیل الشافعیة والحنابلة

  96  .الحلف بتحریم ما أحل اهللا
  99  .قول اإلمام الّشافعّي واإلمام مالك في ھذه المسألة

  100  .الرد على الشافعیة
  102  .الحلف على فعل أمٍر حرام

  102  .حالٍل عليَّ حراملو قال: كل 
  107  .النذر المطلق
  108  .نذر المعصیة

  111  .حكم الوفاء بالنذر
  112  .فروع

  113  .النَّذُر الُمَعلَّق
  116  .االستثناء في الیمین

  119  .باُب الیمیِن في الّدخول والّسكنى
  119  .من حلَف ال یدخُل بیًتا فدخل الكعبَة أو المسجَد أو الكنیسة
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  122  .حلف أن ال یدخل دارًا حكم من
  127  .حكم مْن حلف ال یدخُل ھذِه الّداَر فخربت ثم ٌبنیْت غیُرھا
  128  .حكم من حلف ال یدخل ھذا  البیت فدخلھ بعدما انھدم

  129  .حكم مْن حلف أْن ال یدخَل ھذه الّداَر فوقَف على سطحھا
  131  .َمْن حلف ال یدخُل داًرا فدخل دھلیًزا

من حلف ال یدخل دارًا فوقف في طاق الباب، أو ادخل رأسھ أو 
  131  .فیھا رجلیھ إحدى

  133  .فروع
  136  .ُحْكُم مْن حلَف ال یدخُل ھذِه الّدار وھو فیھا

ُحكم مْن حلَف ال یسكُن ھذه الّدار فخرج بنفسِھ ومتاعِھ وترك 
  140  .فیھا أھلھ

ببقاء األھل أو المتاع لو حلف ال یسكُن ھذه المدینة، ھل یحنث 
  141  فیھا؟

  146  .باُب الیمین في الخروج واإلتیان والّركوب
حكم مْن حلَف ال یخرُج من بیتِھ أو المسجِد فأمَر إنساًنا 

  146  .فأخرجھ، أو ُأخرَج مكرًھا

حكم مْن حلف ال یخرُج من بیتھ إّلا إلى جنازٍة فخرج إلى جنازة 
  148  .ثّم ذھب إلى حاجاٍت أخرى

حكم مْن حلَف ال تخرُج امرأتُھ إّلا بإذنھ فأذن لھا مرًة فخرجْت، 
  151  .ثّم خرجْت مرًة ُأخرى بغیر إذنھ

لو أرادت المرأُة الخروج، فقال الزوج: إْن خرجِت فأنت طالق، 
  156  .فجلسْت ثّم خرجْت لم یحنث

  158  .حكم مْن حلف ال یركُب داّبَة شخٍص ما فركب دابَة عبده
  162  .الیمیِن في األكِل والّشرِبباُب 

  165  .یأكل من ھذه النخلة من حلف ال
  166  .فرع

  166  .مْن حلف على أكل شيٍء، فصار أو تحول إلى  شيٍء آخر
  168  .َوَلْو َحَلَف َلا َیْأُكُل َلْحَم َھَذا اْلَحَمِل َفَأَكَل َبْعَدَما َصاَر َكْبًشا َحِنَث

  170  .ُبْسًرا َفَأَكَل ُرَطًباَمْن َحَلَف َلا َیْأُكُل 
  173  .مْن حلَف ال یأكُل لحًما  فأكل سمًكا

  175  .فرع
  174  .من حلف ال یأكل لحمًا فأكل لحمًا محرمًا

  177  .مْن حلَف ال یأكُل لحًما فأكَل الكبد أو الكرش أو القلب
من حلَف ال یأكُل أو ال یشتري شحًما ھل یحنث في شحِم البطِن 

  178  الظَّھر؟أْم 
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من حلف ال یأكل أو ال یشتري لحمًا أو شحمًا فاشترى َأْلیًة أو 
  180  .أكلھا

  181  .فروع
  185  .من حلف ال یأكُل من ھذه الحنطِة َفقضمھا أو َأكل ُخبزھا

  187  .مْن حلف ال یأكُل مْن ھذا الدقیِق فأكل من خبزه
  188  .مْن حلف ال یأكل الخبز

  191  .الشِّواءمْن حلف ال یأكل 
  191  .مْن حلف ال یأكُل الّطبیخ
  192  .مْن حلَف ال یأكُل الّرءوس
  194  .مْن حلَف ال یأكُل الفاكھة

  196  .مْن حلَف ال َیأَتِدُم
  200  .مْن حلَف ال یتغدَّى

  204  .مْن قال: إْن لبسُت أو أكلُت أو شربُت فعبدي ُحّر
  210  .بإناٍء مْن حلَف ال یشرُب مْن دجلَة فشرَب منھا

  214  .فروع
مْن قال: إْن لم أشرِب الماَء الّذي في ھذا الُكوِز الیوم، فامرأتُھ 

  216  .طالق، ولم یكن  في الكوز ماٌء

  221  .مْن حلف على شيٍء مستحیٍل أو متعذٍر ُحصولھ
  223  .الیمین في الكالم باُب

  223  مْن حلف ال یكلم فالًنا فكّلمھ وھو نائٌم.
  229  یكلمھ إال أن یأذن لھ.حلف ال 

  231  من حلف ال یكلم فالنًا شھرَا.
  232  من حلف ال یتكلُم َفَقرَأ الُقرآن.

  234  من قال یوم ُأكلم فالًنا فامرأُتھ طالق.
  236  من قال: لیلَة ُأكلم فالًنا فامرأتُھ طالٌق.

  من حلف ال یكلم فالًنا (كعمر) حتى َیقَدَم فالًنا ( زید).
  238  

  240  حلف ال یكلِّم شخًصا ما، ومات ذلك الشخص. من
  241  من حلف ال یكلُم عبَد فالٍن، أو امرأة فالٍن.

  247  لو حلف ال یكّلُم صاحَب ھذا الطَّْیلَسان.
  248  لو حلف ال یكّلُم ھذا الّشابَّ فكلمُھ بعدما صاَر شیًخا.

  249  .اا أو زماًنحیًن ُمّلفصل حلف ال یك
  249  .اا أو زماًنحیًن فالًنا ُمّلال یك من حلف

  252  من حلف ال یكلُم فالًنا الدھر.
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  254  .فرع
  254  من حلف ال یكّلُم فالًنا أیاًما.

  255  .َحَلَف َلا ُیَكلُِّمُھ الشُُّھوَرمن 
  259  .َمْن َقاَل ِلَعْبِدِه إْن َخَدْمتِني َأیَّاًما َكِثیَرًة َفَأْنَت ُحرٌّ

  261  فروع
  264  .القفي العتق والّطباب الیمین 

  264  من قال المرأتھ: إذا ولدْت ولًدا فأنِت طالٌق.
  265  لو قال: ألمتھ إذا ولدت ولًدا فھو حرٌّ.

  267  .َأوَُّل َعْبٍد اْشَتِریِھ َفُھَو ُحرٌّ :َقاَلمن 
  268  من قال: آخُر عبٍد أشتریھ فھو حرٌّ.

  270  فھو حرٌّ.من قال: كلُّ عبٍد َبشَّرني بوالدِة فالنَة 
  271  من قال: إْن اشتریُت فالًنا فھو ُحرٌّ.

  274  .َیِمیٍن َكفَّاَرَة بھ اْشَتَرى َأَباُه َیْنِويمن 
  277  .ینوي بھا كفارة یمین ُأمَّ َوَلِدِهإن اشترى 

  279  .َقاَل إْن ُتُسرِّیت َجاِرَیًة َفِھَي ُحرٌَّة َمْن
  285  من قال: كلُّ مملوٍك لي ُحرٌّ.

  287  .َھِذِه َطاِلٌق َأْو َھِذِه َوَھِذِه :َمْن َقاَل ِلِنْسَوٍة َلُھ
  288  .وغیر ذلك والتزوِج راِءوالّش الیمین في البیِع باُب

  289  .َذِلَك فيَمْن َحَلَف َلا َیِبیُع َأْو َلا َیْشَتِري َأْو َلا ُیَؤاِجُر َفَوكََّل 
  291  .ُیَطلُِّق َأْو َلا ُیْعِتُق َفَوكََّل ِبَذِلَكَمْن َحَلَف َلا َیَتَزوَُّج َأْو َلا 

  292  .َحَلَف َلا َیْضِرُب َعْبَدُه َأْو َلا َیْذَبُح َشاَتھ َفَأَمَر َغْیَرُه مْن
  295  .َمْن َحَلَف َلا َیْضِرُب َوَلَدُه َفَأَمَر إْنَساًنا َفَضَرَبُھ

  296  .إْن ِبْعت َلك َھَذا الثَّْوَب َفاْمَرَأُتُھ َطاِلٌق :َمْن َقاَل ِلَغْیِرِه
  297  .َمْن َقاَل َھَذا اْلَعْبُد ُحرٌّ إْن ِبْعتھ َفَباَعُھ َعَلى َأنَُّھ ِباْلِخَیاِر
  301  .َمْن َقاَل إْن َلْم َأِبْع َھَذا اْلَعْبَد َأْو َھِذِه اْلَأَمَة َفاْمَرَأُتُھ َطاِلٌق

َفَقاَل ُكلُّ اْمَرَأٍة ِلي َطاِلٌق  ؟َتَزوَّْجت َعَليَّ :َمْرَأُة ِلَزْوِجَھاِإَذا َقاَلْت اْل
  302  .َثَلاًثا

  303  فروع.
  305  .وِموالّص الِةوالّص الیمین في الحجِّ باُب

  312  .َمْن َقاَل َعْبِدي ُحرٌّ إْن َلْم َأُحجَّ اْلَعاَم
  314  .َساَعًة ُثمَّ َأْفَطَر َوأمسَك ،َمْن َحَلَف َلا َیُصوُم َفَنَوى الصَّْوَم
  315  .َوَصاَم َساَعًة ُثمَّ َأْفَطَر ،َمْن َحَلَف َلا َیُصوُم َفَنَوى الصَّْوَم

  316  صالتھ. قطَع ، ثّمَحَلَف َلا ُیَصلِّي َفَقاَم َوَقَرَأ َوَرَكَع من
  319  من حلف ال ُیصلي صالًة.
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  320  فروع.
  322  .ذلك وغیِر لّيوالُح الثیاِب في لبِس الیمیُن باُب

  322  من قال المرأتھ: إن لبست من عزلك فھو ھدي.
  324  .بسبالّل تتعلُق وھذه فروٌع

  328  .من حلف ال یلبُس حلیا
  330  من حلف ال یناُم على فراٍش فنام علیھ وفوَقُھ ِقراٌم.

  331  .َحِصیٍر َحَلَف َلا َیْجِلُس َعَلى اْلَأْرِض َفَجَلَس َعَلى ِبَساٍط َأْومن 
  333  .وغیره والقتِل رِبفي الّض الیمیُن باُب

  334  .َمْن َقاَل ِلآَخَر إْن َضَرْبُتك َفَعْبِدي ُحرٌّ
  336  فروع.

  339  .إْن َغسَّْلُتك َفَعْبِدي ُحرٌّمن قال آلخر: 
  340  .َعضََّھاَمْن َحَلَف َلا َیْضِرُب اْمَرَأَتُھ َفَمدَّ َشْعَرَھا َأْو َخَنَقَھا َأْو 

  342  .َمْن َقاَل: إْن َلْم َأْقُتْل ُفَلاًنا َفاْمَرَأُتُھ َطاِلٌق َوُفَلاٌن َمیٌِّت
  343  .راھمفي تقاضي الّد الیمیِن باُب

  343  .َمْن َحَلَف َلَیْقِضَینَّ َدْیَنُھ إَلى َقِریٍب
  344  .َمْن َحَلَف َلَیْقِضَینَّ ُفَلاًنا َدْیَنُھ اْلَیْوَم

  348  .َحَلَف َلا َیْقِبُض َدْیَنُھ ِدْرَھًما ُدوَن ِدْرَھٍمَمْن 
َیْمِلُك إلَّا  مَمْن َقاَل: إْن َكاَن ِلي إلَّا ِماَئُة ِدْرَھٍم َفاْمَرَأُتُھ َطاِلٌق َفَل

  349  .َخْمِسیَن ِدْرَھًما

  351  .متفرقٍة مسائُل
  351  .كذا ال یفعُل حلَف
  352  .َرُجًلا ِلُیْعِلَمنَُّھ ِبُكلِّ َداِعٍر ِإَذا اْسَتْحَلَف اْلَواِلَي

  354  .َعْبَدُه ِلُفَلاٍن َفَوَھَبُھ َوَلْم َیْقَبْل نََّمْن َحَلَف َأْن َیَھَب
  359  .فروع

  360  من حلف ال َیشمَّ َریحاًنا َفَشمَّ ورًدا أو یاسمیًنا.
  361  .َحَلَف َلا َیْشَتِري َبَنْفَسًجامن 

  362  .األصناف متفرقُة فروٌع
  372  الخاتمة.

  374  .فهرس اآليات القرآنية
  380  فهرس األحاديث النبوية الشريفة، واآلثار.

  386  فهرس األعالم.
  391  فهرس األبيات الشعرية

  392  الغريبة.فهرس المصلحات 
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  400  فهرس القواعد الفقهية.
  401  فهرس األماكن، والبلدان.

  402  الشرح.فهرس الكتب الواردة في 
  404  فهرس المصادر والمراجع.

  فهرس الموضوعات.
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