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بسم هللا الرمحن الرحيم
اجلزء األول من الفوائد
http://saaid.net/fawaed/154.htm
(تتمة الفوائد الضخام من كتاب اإلعالم بفوائد عمدة األحكام)للحافظ ابن امللقن-رمحه هللا.
《 ٥٠٠فائدة 》
من ابب البيوع إىل آخر الكتاب ،وذكر املهمات والتنبيهات عن هذا السفر اجلليل ومؤلفه النبيل
هي كائنة يف آخر هذه الفوائد ،فاظفر بقراءهتا ففيها من كل علم نوادر وفرائد ،وهي :
-٦٠١خيار اجمللس نفاه مالك وأبوحنيفة وربيعة وحكي عن النخعي وهو رواية عن الثوري
واألحاديث الصحيحة ترد عليهم ،وليس هلم عنها جواب صحيح .
 -٦٠٢روى البيهقي عن ابن عيينة أنه حدث الكوفيني حبديث ابن عمر -أي حديث خيار
اجمللس -فحدثوا به أاب حنيفة ،فقال أبوحنيفة :ليس بشيء،أرأيت إن كاان يف سفينة ،قال ابن
املديين :إن هللا سائله عما قال .
-٦٠٣حكيم ابن حزام بن خويلد ،أبو خالد األسدي املكي ،ابن أخي خدجية-رضي هللا
عنهما،-أسلم عام الفتح هو وبنوه :عبدهللا ،وخالد ،وحيىي ،وهشام ،وشهد بدرا مشركا ،وكان إذا
اجتهد يف ميينه يقول :والذي جناين أن أكون قتيال يوم بدر ،وولد حكيم يف جوف الكعبة ،وال
نعرف من ولد هبا غريه،أعتق حكيم يف اجلاهلية مائة رقبة ،وأعتق يف اإلسالم مثلها،وساق يف
اجلاهلية مائة بدنة،وساق يف اإلسالم مثلها،ووقف مبائة وصيف بعرفة يف أعناقهم أطواق الفضة
منقوش هبا عتقاء هلل عن حكيم بن حزام ،وأهدى ألف شاة.
-٦٠٤سئل ثعلب  :هل بني "يفرتقان"أو"يتفرقان" فرق ؟

فقال نعم ،أخربان ابن األعرايب عن املفضل،قال :يفرتقان ابلكالم ،ويتفرقان ابألبدان.
 -٦٠٥املنابذة واملالمسة :هذان البيعان فاسدان على مجيع التأويالت ومها من بياعات اجلاهلية
،ورواية املصنف تقتضي أن يكون الفساد من جهة عدم النظر والتقليب .
-٦٠٦الفارس راكب الفرس ،كما يقال لراكب البعري راكب ،واختلف أهل اللغة :يف راكب
احلمار  ،هل يقال له فارس على محار أو ال ؟.
-٦٠٧اعلم أن هني التحرمي ثالثة أقسام:
أحدها :ما يقتضي حترمي عني املنهي عنه كنهيه عليه الصالة والسالم عن امليتة ،فذلك يقتضي
حترمي الغنب وفساد العقد عليها.
اثنيها:ما يقتضي حترمي وصف يف املنهى وأصل يف ذات املنهي عنه ،كنهيه عليه الصالة والسالم
عن الزان ،فذلك يقتضي حترمي العقد وفساده .
اثلثها :ما يقتضي حترمي وصف يف املنهي عنه ،إما ألجل البائع ،أو املشرتي وحنوها ،وإما ألجل
وصف يف اآللة املستعملة كآنية الذهب والفضة ،واحلرير ملن ال حيل له لبسه ،وكبيع الركبان وما
شاكله من العقود فهو حمل اخلالف ،فمنهم :من صححه ويكون التحرمي مبعىن اإلمث ،ومنهم :من
أفسده ،ومنهم من فصل .
-٦٠٨نص الشافعي يف "اختالف احلديث" على أن الناجش إمنا يعصي إذا كان عاملا
ابلنهي،ونقله أيضا عنه البيهقي يف "سننه" .
-٦٠٩إذا استشار البدوي البلدي يف ادخاره وبيعه على التدريج فهل يرشده ؟ وجهان
ألصحابنا ،قال أبو الطيب ابن سلمة وأبو إسحاق :نعم ،بذال للنصيحة ،وقال أبو حفص بن
الوكيل :ال ،توسيعا على الناس.

-٦١٠التصرية حرام ألجل الغش واخلديعة اليت فيها للمشرتي ،وقال املتويل  :وهي حرام وإن مل
يقصد البيع ألنه يضر ابحليوان .
-٦١١اختلفت املالكية فيما إذا رضي بعيب التصرية مث رد بعيب آخر غريها :فقال حممد :ال يرد
عوض ما حلب ورأى قصر احلديث على ما ورد  ،وذكر عن أشهب :أنه يرد الصاع ،ومال إليه
بعض املتأخرين منهم .
-٦١٢اختلفت املالكية إذا كانت الغنم اليت صرت كثرية هل يرد جبميعها صاعا واحدا أو لكل
شاة صاعا؟ قال املازري :األصوب أن يكون حكم الكثري منها غري الواحد إذ من املستبشع يف
القول أن يغرم متلف لنب ألف شاة كما يغرم متلف لنب شاة واحدة .
-٦١٣األصح عند الشافعية أنه إذا لطخ ثوب العبد ابملداد ليخيل به كتابته أنه ال خيار به ؛
لتقصري املشرتي بعدم االمتحان والسؤال  ،وقيل :نعم ،للتلبيس والتدليس ،وهو حمكي عن
املالكية.
-٦١٤العقد املنهي عنه احملرم إذا كان ألجل اآلدمي مل يدل على الفساد وال يفسخ العقد  ،أال
ترى أن التصرية غش حمرم ،مث إنه عليه الصالة والسالم مل يفسخ العقد ،ولكن جعل اخليار
للمشرتي .
-٦١٥تفسري الرواي  -أي للحديث -مقدم على تفسري غريه عند الشافعي وحمققي األصوليني
إذا مل خيالف الظاهر ألنه أعرف .
-٦١٦قال املازري  :واختلف يف املذهب عندان يف البيع إىل العطاء ،فمن أجازه رآه معلوما يف
العادة ،ومن أابه رآه خيتلف يف العادة .
-٦١٧أكثر األمة على أن النهي املذكور -أي بيع الثمرة حىت يبدو صالحها -للتحرمي ،ومحله
أبوحنيفة على التنزيه ،وبناه على أصله يف رد أخبار اآلحاد ابلقياس .

-٦١٨هللا تعاىل امنت علينا فجعل الثمار ال تطيب دفعة واحدة إطالة لزمن التفكه .
-٦١٩السمسار  :الدالل ،وأصله  :القيم ابألمر احلافظ له ،مث استعمل يف متويل البيوع ،والشراء
لغريه وكأهنا لفظة أعجمية ،ويقال جلماعة السمسار :السماسرة ومساهم عليه الصالة والسالم جتارا
 ،والسمسرة :البيع والشراء .
الكرم الرجل املسلم".
كرما فإن " ْ
 -٦٢٠صح النهي عن تسمية العنب ْ
-٦٢١املخابرة  :من اخلبري وهو األ ّكار -أي الفالح،-أو هو من اخلبار  ،وهي األرض الرخوة،

أو من اخلُْرب وهو شرب املاء أو الزرع ،أو من اخلُْربة وهي النصيب ،أو من َخْيرب ألنه عليه الصالة

والسالم عامل أهل خيرب عليها ،وأقوال اجلمهور على األول .

-٦٢٢قال جبواز املزارعة واملخابرة ثالثة من كبار الشافعية :ابن خزمية وصنف فيه ،وابن املنذر،
واخلطايب  ،وقال :ضعف اإلمام أمحد حديث النهي ،وقال  :إنه مضطرب كثري األلوان .
-٦٢٣مقتضى النهي عن مثن الكلب حترمي بيعه والعموم يف كل كلب سواء املعلم وغريه،وسواء ما
جيوز اقتناؤه وغريه ،وهو صريح يف أنه ال حيل مثنه ،ويلزم من ذلك أنه ال قيمة على متلفه ،وهبذا
قال مجهور العلماء.
-٦٢٤وأما األحاديث الواردة يف النهي عن مثن الكلب إال كلب صيد ،فكلها ضعيفة ابتفاق
أئمة احلديث كما نقله عنهم النووي يف شرح مسلم .
-٦٢٥تصح الوصية ابلكلب املعلم كما سبق لثبوت االختصاص فيه وانتقاله من يد إىل يد
ابإلرث.
-٦٢٦قاعدة:منافع األعيان املقصودة للمكلفني إما أن تكون مباحة ،أو حمرمة ،أو بعضها حراما
،وبعضها مباحا.
فاألول :كالعروض ،والثاين :كاخلمر واخلنزير .

أما الثالث :فإن كان األغلب هو املقصود فاحلكم له كالدابة تركب وال تؤكل وال يشرب لبنها
،وإن كان كالمها مقصود غلب جانب التحرمي.
-٦٢٧حديث أيب هريرة أنه عليه الصالة والسالم " هنى عن كسب اإلماء" رواه البخاري ،واملراد
كسبهن ابلزان وشبهه ،ال ابلغزل واخلياطة وحنوها بدليل رواية أيب داود من حديث رفاعة بن رافع"
إال ما عملت يدها" هكذا إبصبعه حنو اخلبز والغزل والنفش  ،قال اخلطايب  :والنفش :نتف
الصوف أو ندفه .
ويف حديث آخر " هنى عن كسب األمة حىت يعلم من أين هو ".
(-٦٢٨حلوان الكاهن) أصله من احلالوة ،شبه ابلشيء احللو من حيث أن مأخذه سهال بال
كلفة وال يف مقابلة مشقة ،قال أبو عبيد :ويطلق احللوان أيضا على غري هذا ،وهو أن أيخذ
الرجل مهر ابنته لنفسه ،وذلك عيب عند النساء ،قالت امرأة متدح زوجها:
ال أيخذ احللوان عن بناتنا.
واحللوان أيضا الرشوة.
-٦٢٩رافع بن خديج بن رافع األنصاري احلارثي ،من بين حارثة املديين ،شهد أحد وما بعدها،
كان خيضب ابلصفرة ،وحيفي شاربه ،وكان يعد من الرماة ،أصيب بسهم يوم أحد يف ترقوته،
ومات قبل ابن عمر بيسري ،روى له الشيخان وأصحاب السنن واملسانيد.
َ -٦٣٠خديج يشتبه خبُديج بضم اخلاء املهملة ،وهم مجاعة منهم معاوية بن ُخديج الصحايب .
-٦٣١قد نقلنا عن اجلمهور أنه ال حيرم كسب احلجام فهو مكروه كراهة تنزيه سواء فيه احلر
والعبد ،وبه قال أمحد يف املشهور عنه ،وقال يف رواية أخرى وهبا قال فقهاء احملدثني :حيرم على
احلر دون العبد ،فإن الذي حجمه أبو طيبة وأمر صلى هللا عليه وسلم أهله أن خيففوا عنه من
خراجه .

-٦٣٢الشافعي قوله حجة يف اللغة.
-٦٣٣حديث أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "رخص يف بيع العرااي يف مخسة أوسق ،أو دون
مخسة أوسق "هذا الشك من داود بن احلصني الراوي عن أيب سفيان موىل أيب أمحد عن أيب هريرة
فاعلمه.
-٦٣٤مجيع النخل ال يؤبر ،بل يؤبر بعضه ،ويتشقق إبتيان ريح الفحول إليه الذي حيصل به
تشقيق الطلع .
-٦٣٥العبد إذا ملّكه السيد ماال ملكه ،وهو قول مالك والشافعي يف القدمي،وقال الشافعي يف
اجلديد وأبوحنيفة :ال ميلك العبد شيئا أصال .
-٦٣٦الالم للملك ولالختصاص ،وامللك قد يكون حقيقة حنو"الدار لزيد" وجمازا حنو"أاب لك"
وفرق القرايف بني امللك واالستحقاق واالختصاص.
-٦٣٧حكم اجلزاف حكم املقدر من الطعام يف املنع من بيعه قبل قبضه ،وقبضه نقله ،وبه قال
الكوفيون والشافعي وأمحد ،واألحاديث شاهدة هلم به.
-٦٣٨العام  :اسم للسنة ،مسيت بذلك ألن الشمس والقمر والليل والنهار تعوم فيها يف الفلك
ومنه قوله تعاىل( وكل يف فلك يسبحون .
-٦٣٩اخلمر  :هو الشراب املعروف ،وهي مؤنثة على اللفة الفصحى املشهورة ،وذكر أبو حامت
السجستاين يف كتابه" املذكر واملؤنث" يف موضعني منه أن قوما من الفصحاء يذ ّكروهنا ،قال

مسعت ذلك ممن أثق به.

 -٦٤٠اخلمر هلا عدة أمساء ذكر ابن بري منها حنو املائة ،وابن املعتز مائة وعشرة ،وزاد عليه أبو
القاسم علي بن جعفر اللغوي مائتني وأربعني امسا ،وتوسط ابن دحية فبلغها يف كتابه" تنبيه

البصائر يف أمساء أم الكبائر" إىل مائة وتسعني ،وقد ذكرهتا ملخصة يف " لغات املنهاج" فمن
أراده راجعه منها.
-٦٤١ووصل ابن درستويه املوت إىل مائة وعشرة امسا ،وزاد عليها أبو القاسم اللغوي ثالمثائة
ومخسني امسا.
-٦٤٢انفرد أبوحنيفة فقال :جيوز أن يوكل املسلم ذميا يف بيع اخلمر وشرائه ،حكاه النووي يف"
شرح املهذب" مث قال :وهو فاسد منابذ لألحاديث الصحيحة يف النهي عن بيعها ،وانفرد أيضا
بقوله :إنه ال حيرم على أهل الذمة بيعها ،واملسألة مبنية على خطاب الكافر ابلفروع.
-٦٤٣اختلف يف االنتفاع بشعر اخلنزير ،فمنعه الشافعي وأمحد،ورخص فيه مالك وأبوحنيفة.
-٦٤٤يستثىن من اخلنزير خنزير البحر على القول حبل أكله ،لكن اليعرف العرب يف البحر
خنزيرا ،وسئل مالك عن خنزير البحر ،فقال اسم يسمونه خنزيرا ،أي ال تسميه العرب بذلك
،وأبقاه مالك مرة أخرى من جهة الورع  ،واألصح عند الشافعية حل أكله .
-٦٤٥قال املاوردي:والسلف لغة عراقية ،والسلم لغة حجازية ،قلت :وقد أخرج مسلم يف
"صحيحه" احلديث ابللفظني.
-٦٤٦يصح السلم يف املكيل وزان ،وعكسه على األصح عند الشافعية ،ألن املقصود معرفة
املقدار خبالف الربوايت على املشهور للتعبد .
-٦٤٧بريرة :على وزن فعيلة مأخوذة من الربير وهو مثر األراك  ،كانت لعتبة بن أيب هلب ،ذكرها
بقي بن خملد فيمن روى عن النيب صلى هللا عليه وسلم حديثا واحدا ،وذكر العسكري أن أمها
هلا صحبة .
-٦٤٨لفظ "بريرة" اسم جليل يف األصل غري صفة ،وهي واحدة الرببر ،فليس من الصفة يف
شيء ،فلذلك مل يغري عليه الصالة والسالم امسها ،وإمنا غري "برة" إىل "جويرية" و"برة بنت أيب

سلمة" و"بنت جحش" إىل"زينب" ،وقال " :ال تزكوا أنفسكم هللا أعلم أبهل الرب منكم"ألنه
صفة .
-٦٤٨اختلف العلماء يف جواز بيع املكاتب على ثالثة مذاهب :أحدها :جوازه وهو قول عطاء
وأمحد ومالك يف رواية والشافعي يف أحد قوليه،واثنيها :منعها وهو قول ابن مسعود وتبعه
أبوحنيفة والشافعي يف أصح قوليه ومالك يف رواية عنه ،والثالث :جوازه للعتق دون االستخدام
وهو ظاهر احلديث.
-٦٤٩واختلفوا فيمن أعتق وشرط أن ال والء وهو املسمى ب" السائبة" ومذهب الشافعي ومن
وافقه  :إىل ثبوت الوالء ،وأن الشرط الغ ،ألنه اثبت ابلشرع ،فال حيذف ابلشرط.
-٦٥٠األدب يف اخلطبة ابلتعريض دون التصريح ملن بلغه عن رجل أو مجاعة ما يكره لقوله(ما
ابل رجال) ومل يسمهم ومل يوجههم ابخلطاب ،ألن املقصود حيصل من غري شناعة عليهم،وهو
حسن ابلغ .
-٦٥١قال أهل اللغة :املماكسة  :املكاملة يف النقص من الثمن ،وأصلها النقص،ومنه مكس
الظامل،وهو ما أيخذه وينتقصه من أموال الناس .
-٦٥٢الأبس مبحاورة األكابر بكلمة "ال" وأهنا ال تقتضي التأثيم .
-٦٥٣حترمي السعي يف التفريق بني املرأة وزوجها ابلطالق وغريه مما يف معناه أو أشد منه،إذا كان
املقصود دنيوي ،سواء كان الساعي رجال أو امرأة ،وخيرج ابلدنيوي الديين فإنه مشروع.
-٦٥٤الراب فيه ثالث لغات :
أحدها :القصر ويكتب ابأللف وابلواو والياء
واثنيها :الرما ابمليم بدل الباء وابملد
واثلثها:الراب بفتح الراء وابملد حكيت عن القلعي .

-٦٥٥الصرف :مصدر صرف يصرف صرفا إذا دفع ذهبا وأخذ فضة أو عكسه ،فإن ابع ذهبا
مبثله أو فضة مبثلها مسيت مراطلة .
-٦٥٦ذكر الثعليب يف تفسري براءة عن نفطويه قال:مسي الذهب ذهبا ألنه يذهب وال يبقى،
ومسيت الفضة فضة  :ألهنا تنفض وال تبقى ،ويقال للذهب ِخالص بكسر اخلاء.
-٦٥٧مجع القرايف عشرة أقوال يف علة الراب مباذا.
 -٦٥٨ما يروى عن ابن عباس وابن عمر من ختصيص الراب ابلنسيئة قد رجعا عنه ،حني بلغهما
حديث أيب سعيد "هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن بيع صاع بصاعني " كما ذكره مسلم
عنهما يف " صحيحه".
-٦٥٩أما إذا ابع دينارا بدينار كالمها يف الذمة ،مث أخرج كل واحد الدينار أو بعث من أحضر
له دينارا من بيته وتقابضا يف اجمللس ،فيجوز عند الشافعية وآخرين بال خالف ،ألن الشرط
عندهم أن ال يتفرقا حىت يتقابضا.
-٦٦٠وقع يف شرح" ألفاظ املختصر" لألزهري أن العجوة جنس من التمر معروف ،وأهنا ألوان
،وأن الصيحاين الذي حيمل من املدينة منها ،وكالم"املوطأ" صريح يف تغايرها.
-٦٦١االعرتاف ألهل الفضل بفضلهم ،والتواضع هلم ،وإمنا يعرتف ابلفضل ألهل الفضل أولو
الفضل ،واالعرتاف والتواضع من النعم اجلليلة ،ويكفي يف التواضع أنه ضد الكرب .
-٦٦٢أبوبكرة  :وامسه نفيع بن احلارث بن كلدة الثقفي ،نزل البصرة مث حتول إىل الكوفة،ومل ميت
حىت رأى من صلبه مائة ولد ذكر ،وأعقب منهم سبعة ،واعتزل يوم اجلمل،ومل يقاتل مع أحد ،ومل
ينزل البصرة أحد أفضل منه ومن عمران بن حصني كما قال احلسن البصري.

-٦٦٣جواز معامالت الكفار ،وعدم اعتبار الفساد يف معاملتهم ،واإلمجاع قائم على جواز
معاملتهم ،إذا مل يتحقق حترمي ما معهم إال ما استثين من بيع املسلم منهم السالح واملصحف
والعبد املسلم وحنو ذلك .
-٦٦٤تعليق احلكم بصفة من صفات الذات يدل على نفي احلكم عن الذات عند انتفاء تلك
الصفة.
-٦٦٥قال القرطيب يف "مفهمه" تعسف بعض احلنفية يف أتويل أحاديث اإلفالس أتويالت ال
تقوم على أساس ،وال تتمشى على لغة وال قياس ،فلنضرب عن ذكرها لوضوح فسادها.
 -٦٦٦حديث ابن عباس "الشفعة يف كل شيء" ضعف الرتمذي والبيهقي وصله .
وأما ابن املنذر فقال :ليس يف هذا الباب حديث صحيح جيب القول به .
-٦٦٧تسقط الشفعة مبجرد اجلوار ،ألنه بعد القسمة جار ،وهو مذهب مالك ،والشافعي
،وأمحد  ،واجلمهور ،وقال أبوحنيفة والثوري :تثبت ابجلوار ،وعن ابن سريج قول للشافعي أهنا
تثبت للجار املالصق دون املقابل ،واختاره الروايين .
-٦٦٨حديث جابر ،وفيه ":اجلار أحق بشفعته ينتظر هبا إن كان غائبا ،إذا كان طريقهما
واحدا" رواه أمحد وأصحاب السنن األربعة،وقال الرتمذي :حديث غريب .
قلت  :يف سنده عبدامللك بن أيب سليمان ،وقد تكلم فيه شعبة من أجل هذا احلديث ،وقال
أمحد يف حديثه  :هذا حديث منكر.
-٦٦٩ثبوت الشفعة بشرطها لكل أحد من مسلم وذمي ومقيم وحضري وغائب وبدوي ،ووجه
ذلك إبطالق احلديث وعدم بيان من ينسب له .
وانفرد الشعيب واحلسن وأمحد ،فقالوا :ال شفعة لذمي على مسلم حلديث أنس رفعه" ال شفعة
لنصراين"قال أبوحامت :حديث ابطل  ،وانفرد الشعيب أيضا بقوله :ال شفعة ملن ال يسكن املصر .

-٦٧٠استشارة األكابر وأخذ رأيهم ،واالئتمار أبمرهم فيما يعرض للشخص من املقاصد
الصاحلة ،وذكر ذلك ليس من ابب إظهار العمل للرايء والسمعة ،وقد أرشد النيب صلى هللا عليه
وسلم عمر إىل األصلح يف الصدقة ،وهو التحبيس من حيث أنه صدقة جارية يف احلياة وبعد
املوت .
-٦٧١جواز الوقف على األغنياء من حيث أن بعض املذكورين يف احلديث غري مقيد ابلفقر ،بل
مطلق كذوي القرىب والضيف ،وهو األصح عند أصحابنا .
-٦٧٢منع من تصدق بشيء أو أخرجه يف كفارة أو نذر ،وحنو ذلك من القرابت أن يشرتيه ممن
تصدق به عليه أو يهبه أو يتملكه ابختيار منه،فلو ورثه منه فال منع منه وال كراهة فيه ،وأبعد
من قال جيب عليه أن يتصدق به ،وكذا لو انتقل إىل اثلث مث اشرتاه منه املتصدق ،وال كراهة ،
وهذا مذهب الشافعي واجلمهور أن املنع للتنزيه.
-٦٧٣حديث ابن عباس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال" :العائد يف هبته كالعائد يف
قيئه" مل أر هذا احلديث يف شرح الشيخ تقي الدين وال الفاكهي .
-٦٧٤عمرة بنت رواحة ،أخت عبدهللا بن رواحة ،وزوج بشري بن سعد األنصاري ،ومن حديثها
"وجب اخلروج -يعين يف اجلهاد  -على كل ذات نطاق .
-٦٧٥ذهب اإلمام أبوحامت بن حبان من أصحابنا إىل أنه ال جيوز التفضيل بني األوالد وبسطه
يف "صحيحه" بسطا حسنا .
-٦٧٦مسيت خيرب ابسم رجل من العماليق امسه خيرب .
-٦٧٧جتوز املساقاة يف اجلملة ،وأنكرها أبوحنيفة ألجل ما فيها من الغرر وبيع الثمر قبل بدو
الزهر،وقد وافقه من أصحابه زفر وخالفه صاحباه.

-٦٧٨حنظلة بن قيس ،زرقي أنصاري مدين اتبعي فقيه قليل احلديث ،روى عن عثمان وغريه،
وعنه مجاعة منهم الزهري ،وقال :ما رأيت رجال أحزم وال أجود رأاي منه ،كأنه رجل قرشي.
 -٦٧٩املوت واإلرث يقطعان مجيع األمالك .
"-٦٨٠العمرى" فُعلى من العُ َمر  ،وهي هبة املنافع مدة العمر ،وهي على وجوه:
أحدها :أن يصرح هبا للمعمر ولورثته من بعده فهذه هبة حمققة أيخذها الوارث بعد موته ،فإن مل
يكن فبيت املال .
الثاين :أن يعمر ويشرتط الرجوع إليه بعد موت املعمر ،ويف صحة هذه العمرى خالف ملا فيها
من تغيري وضع اهلبة ،واألصح عند الشافعية الصحة .
الثالث :أن يقتصر على أهنا للمعمر مدة حياته ،وال يتعرض ملا بعد املوت فأشهر أقوال الشافعي
يف القدمي بطالهنا ،واجلديد من مذهبه  :الصحة وله حكم اهلبة.
-٦٨١عدم منع اجلار من وضع خشبة على حائط جاره عارية إذا كانت خفيفة ال تضر .
-٦٨٢تبليغ العلم ملن مل يُِرْده وال استدعاه إذا كان من األمور املهمة ،وإقامة احلجة على املخالف
لريجع .

-٦٨٣من ملك أرضا ملكها إىل قرارها كما ميلك اهلواء تبعا للملك .
"-٦٨٤األرضون" بفتح الراء واإلسكان قليل شاذ ،حكاه اجلوهري وغريه ،ومجعت ابلواو والنون
وإن فقدت الشروط جربا هلا ملا نقصها من ظهور عالمة التأنيث إذ مل يقولوا أرضه كما مجعوا
سنني ابلواو والنون عوضا من حذف المها .
-٦٨٥زيد بن خالد اجلهين من جهينة وهي قبيلة من قضاعة ،مدين صحايب مشهور ،كان معه
لواء جهينة يوم الفتح.

 -٦٨٦قال األزهري :أمجع الرواة على حتريك "اللقطة" وإن كان القياس التسكني.
-٦٨٧وال يفتقد التقاط اللقطة ومتلكها إىل حكم حاكم وال إىل إذن السلطان ابإلمجاع ،وال فرق
عندان وعند اجلمهور بني الغين والفقري .
-٦٨٨وقد أمجع العلماء على أن من مل يكن عنده إال اليسري التافه من املال أنه ال يندب له
الوصية.
-٦٨٩لو فرغ من وصيته مث جتدد له أمر حيتاج إىل الوصية به أحلقه.
-٦٩٠أبو إسحاق سعد بن أيب وقاص ،وامسه مالك ابن وهيب ،القرشي الزهري ،أحد العشرة
وآخرهم موات ،وأول من رمى بسهم يف سبيل هللا ،وفارس اإلسالم وسابع سبعة فيه،وكان جماب
الدعوة مشهورا بذلك ،وهو الذي كوف الكوفة ،وطرد األعاجم،وتوىل قتال فارس،مث كان ممن لزم
بيته يف الفتنة ،وأمر أهله أن ال خيربوه من أخبار الناس بشيء حىت جتتمع األمة على إمام،مات
بقصره ابلعقيق على عشرة أميال من املدينة ،ومحل على الرقاب إىل البقيع فدفن هبا سنة مخس
ومخسني على األصح.
-٦٩١يف الصحابة من امسه سعد بن مالك غري هذا -أي ابن أيب وقاص ،-أبو سعيد اخلدري
سعد بن مالك ،وسعد بن مالك العذري ،قدم يف وفد عذرة على النيب صلى هللا عليه وسلم.
-٦٩٢سعد بن خولة ،من بين عامر بن لؤي كما نقله البخاري يف "صحيحه " عن سفيان ،وهو
من أنفسهم،وقيل :من حلفائهم ،وكان من مهاجرة احلبشة الثانية ،وهو زوج سبيعة األسلمية
اآلتية يف ابب العدة.
-٦٩٣قال علي بن املديين :بنو سعد بن أيب وقاص سبعة :مصعب،وعامر ،وحممد ،وإبراهيم،
وعمر ،وحيىي،وعائشة ،وزاد أبو زرعة اثمنا،وهو إسحاق .

-٦٩٤جواز ذكر املريض ما جيده من شدة املرض ال يف معرض التسخط والشكوى ،بل ملداواة
أو دعاء صاحل أو وصية أو استفتاء عن حالة ،وال يكون ذلك قادحا يف خريه وأجر مرضه .
-٦٩٥قال إبراهيم النخعي :كانوا يكرهون الوصية مبثل نصيب أحد الورثة .
-٦٩٦يقال للعامل ابلفرائض  :فرضي ،وفارض ،وفريض ،كعامل ،وعليم ،حكاه املربد.
-٦٩٧يف تويل الباري تعاىل قسمة الفرائض بنفسه ،وكذا قسمته الغنيمة والفيء إشارة إىل شدة
تعظيم األموال وحرمتها ،وقطع املنازعة بسببها.
-٦٩٨مذهب ابن عباس إسقاط األخت الشقيقة ابألخ ألب مع البنت ،ألنه مل يبق "ذكر" بعد
البنت غريه ،ومجهور العلماء على إسقاطه،فإن هللا تعاىل فرض لألخت النصف كما فرضه للبنت
فلم يبق بعد إحلاق الفرائض أبهلها شيء ،فلم يكن له شيء.
 -٦٩٩عقيل بن أيب طالب ابن عم النيب صلى هللا عليه وسلم ،كنيته أبو عيسى ،وقيل غري ذلك
 ،شهد بدرا مع املشركني ،وأسر يومئذ مكره ،مث أسلم قبل احلديبية ،وشهد غزوة مؤتة،قيل  :كان
عقيل من أنسب قريش وأعلمهم آبابئها ،ولكنه كان مبغضا إليهم ،ألنه كان يعد مساوئهم ،روى
عنه ابنه حممد وغريه ،مات يف خالفة معاوية بعدما عمي .
-٧٠٠حديث "اإلسالم يزيد وال ينقص" يف إسناده جهالة ،وحديث "اإلسالم يعلو وال يعلى
عليه" أخرجه البخاري موقوفا من قول ابن عباس وال يصح رفعه .

-٧٠١فرع :مات كافر عن زوجة حامل ووقفنا املرياث للحمل فأسلمت  ،مث ولدت ،ورثه الولد
وإن كان حمكوما إبسالمه؛ ألنه كان حمكوما بكفره يوم املوت ،ذكره الرافعي يف الكالم على إرث
اجلنني.

ولو قيل  :أبنه ال يرثه مل يبعد؛ ألن العربة يف إرث احلمل ابنفصاله حيا  ،وهذا حني انفصاله كان
مسلما .
-٧٠٢يهودي ذمي مات عن ابن مسلم وأربعة إخوة :نصراين وجموسي ويهودي وصابئي ،املال
لإلخوة األربعة عندان ،وعند معاذ  :املال للمسلم،وعند شريح :لألخ اليهودي.
-٧٠٣روي عن احلارث احملاسيب أنه ورث من أبيه سبعني ألف درهم ،فلم أيخذ منها شيء ،ألن
أابه كان يقول ابلقدر ،وقال  :صح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال " :ال يتوارث
أهل ملتني شىت" وهو حيتاج إىل درهم ،ولعله ترك األخذ تورعا؛ ألنه يف حمل اخلالف ،إذ يف
تكفري القدرية خالف ،ويف نفي التوارث بناء على التكفري خالف .
 -٧٠٤اهلدية متلك بوضعها يف بيت املهدى له ،وال حيتاج إىل قبول ،وهو الصحيح عندان .
-٧٠٥الشيء احملرم لوصف يزول حترميه بزوال وصفه.
-٧٠٦الشباب عند الشافعية من بلغ ومل جياوز ثالثني سنة ،كما نقله النووي يف شرحه ملسلم
عنهم .
-٧٠٧النكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادات ،وهو مذهب أيب حنيفة وأصحابه .
(-٧٠٨فمن رغب عن سنيت فليس مين)كان مجاعة من السلف ميسكون عن أتويل هذا
وأمثاله،ألنه أبلغ يف الردع عن خمالفة السنة .
-٧٠٩عثمان بن مظعون بن حبيب القرشي اجلمحي ،يكىن أبو السائب ،أخو قدامة بن
مظعون.
كان من فضالء الصحابة وساداهتم وعبادهم ومتهجديهم ،أسلم بعد ثالثة عشر رجال ،هاجر
اهلجرتني ،وشهد بدار ،وكان أول رجل مات يف املدينة من املهاجرين بعدما رجع من بدر،وأول

من تبعه إبراهيم بن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث زينب  ،وكان أحد من ذم اخلمر يف
اجلاهلية ،وملا مات أكب رسول هللا عليه ،وقبله ،وجرت دموعه .
-٧١٠قال البغوي :حيرم خصاء كل حيوان ال يؤكل ،وأما املأكول فيجوز يف صغره ،وحيرم يف كربه
.
 -٧١١قال الطربي :التبتل ،ترك لذات الدنيا وشهواهتا ،واالنقطاع إىل هللا تعاىل ابلتفرغ لعبادته .
قال  :ومنه قيل ملرمي :البتول النقطاعها إىل هللا تعاىل ابخلدمة .
-٧١٢أم حبيبة بنت أيب سفيان  ،امسها رملة على املشهور،وقيل  :هند  ،وهي إحدى أمهات
املؤمنني والسابقني إىل اإلسالم ،هاجرت مع زوجها عبيدهللا بن جحش إىل أرض احلبشة فتنصر
هناك ومات نصرانيا ،فتزوجها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهي هناك سنة ست ،وقيل  :سنة
سبع،روى عنها أخواها  :معاوية ،وعنبسة ،وابن أخيها عبدهللا بن عنبسة ،ومجاعة كثرية من
التابعني منهم ذكوان السمان وغريه.
-٧١٣درة بنت أيب سلمة بن عبداألسد القرشية املخزومية،ربيبة النيب صلى هللا عليه وسلم بنت
امرأته أم سلمة ،وهي معروفة ابلسنن واحلديث ،وأبوها أخو النيب صلى هللا عليه وسلم من
الرضاعة.
 -٧١٤أبو سلمة  :عبدهللا بن عبداألسد املخزومي ،أحد السابقني ،قال ابن إسحاق :أسلم بعد
عشرة أنفس ،هاجر اهلجرتني ،وشهد بدرا مث تويف بعدها.
-٧١٥ثويبة موالة أيب هلب ،أرضعت النيب صلى هللا عليه وسلم أايما قبل أن أتخذه حليمة
السعدية من ابن هلا يقال له :مسروح ،وكان عليه الصالة والسالم يكرمها ،وكانت تدخل عليه
بعد أن تزوج خدجية ويصلها من املدينة حىت ماتت بعد فتح خيرب ،وكانت خدجية تكرمها ،قال
أبو نعيم :وال أعلم أحدا أثبت إسالمها غري ابن منده .

-٧١٦أبو هلب :وامسه عبدالعزى بن عبداملطلب ،أدرك اإلسالم ومل يسلم ،كين أبيب هلب حلسنه
وإشراق وجهه ،مات بعد غزوة بدر بسبعة أايم ميتة شنعة بداء يقال له :العدسة .
-٧١٧من يرى اختصاص حترمي الربيبة بكوهنا يف احلجر ،وهو داود الظاهري ،قال :فإن مل تكن
يف حجره فهي حالل له ،ومجهور العلماء على التحرمي مطلقا .
-٧١٨الصحيح الذي عليه مجهور األصوليني جواز ختصيص عموم القرآن خبرب الواحد ،ألنه عليه
الصالة والسالم بني للناس ما نزل إليهم من كتاب هللا.
-٧١٩اجلمع بني ابقي األقارب كبنيت العم أو بنيت اخلالة أو حنومها جوزه العلماء كافة ،وشذ
بعض السلف يف ذلك ،وكأنه نظر إىل املعىن يف املنع من اجلمع بني األختني من إفضائه إىل
قطيعة الرحم .
-٧٢٠أبومحاد على األشهر ،عقبة بن عامر اجلهين ،روى عنه خلق منهم :كثري بن مرة ،وجبري
بن نفري ،ويل إمرة مصر ملعاوية سنة أربع وأربعني مث صرفه مبسلمة بن خملد ،وويل غزوة البحر سنة
أربع وأربعني ،وكان له بدمشق دار مشهورة بناحية ابب توما ،وله مبصر دار أخرى ،وقيل  :حضر
صفني مع معاوية ،وكان من الرماة ،وكان خيضب ابلسواد ،ويقول :نسود أعالها وأتىب أصوهلا،
وكان عاملا بكتاب هللا تعاىل وابلفرائض ،فصيحا شاعرا مفوها له هجرة وسابقة ،وكان من أحسن
الناس صوات ابلقرآن .
-٧٢١اختلف أهل اللغة يف أصل الشغار على أقوال :
أقرهبا  :أنه مأخوذ من شغر الكلب إذا رفع رجليه ليبول قاله ثعلب  ،وكأن كل واحد منهما يقول
ال ترفع رجل ابنيت مامل أرفع رجل ابنتك .
واثنيها :أنه من شغر البلد عن السلطان إذا خلى ،خللوه عن املهر

اثلثها:أنه من البعد ومنه قوهلم :بلد شاغر إذا كان بعيدا من الناصر والسلطان ،فكأنه بعد عن
طريق احلق ،قاله الفراء .
-٧٢٢قال الرتمذي :وقال بعض أهل العلم  :نكاح الشغار منسوخ وال حيل ،وإن جعل هلما
صداقا ،وهو قول الشافعي وأمحد وإسحاق.
-٧٢٣واختلف أصحاب مالك هل حيد الواطئ يف نكاح املتعة أو يعزر ويعاقب ؟
ومذهب الشافعي  :أنه ال حيد لشبهة العقد واخلالف فيه ،ومأخذ اخلالف اختالف األصوليني
يف أن اإلمجاع هل يرفع اخلالف وتصري املسألة جممعا عليها .
واألصح عند أصحابنا كما نقله النووي يف " شرح مسلم " أنه ال يرفعه ،بل يدوم اخلالف وال
تصري املسألة بعد ذلك جممعا عليها أبدا  ،واختار ابن احلاجب أنه يرفعه وحيتج به ،ونقله يف
"الربهان عن معظم األصوليني.
-٧٢٤وقع بني الصحابة اضطراب يف علة حترمي حلم احلمر األهلية ،هل حرمت لعينها ،أو ألهنا
مل ختمس ،أو ألهنا ظهر فكره أن تذهب محولة الناس ،أو ألهنا حمرمة ابلسنة ،أو ألهنا ِجوالة
ابلقرية ،أي أتكل اجللة ،فهذا منشأ اخلالف املذكور ألرابب هذه العلل  ،ومذهب التحرمي وما
عدا التعليل األول ذكره البخاري يف "صحيحه".
-٧٢٥وأما حديث " أطعم أهلك من مسني محرك" أخرجه أبو داود فاتفق احلفاظ على تضعيفه
كما قاله النووي يف شرح املهذب .
-٧٢٦حديث(أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها ابطل) ثالث مرات ،حسنه الرتمذي
وصححه ابن حبان واحلاكم ،وقال ابن معني :إنه أصح ما يف الباب ،قلت  :وهو حديث كثري
الفوائد استنبط الشافعي منه مخسة وثالثني حكما ذكرها أصحابنا عنه يف تعاليقهم .

-٧٢٧امرأة رفاعة القرظي صحابية وحتصل يف امسها مخسة أقوال  :أميمةبنت احلارث ،متيمة بنت
وهب القرظية ،سهيمة ،عائشة ،نعيمة بنت وهب ،قال أبو عمر  :ال أعلم هلا غري قصتها مع
رفاعة.
-٧٢٨رفاعة ابن مشوال ،ويف "ثقات ابن حبان" مسوال ،من بين قريظة ،وهو خال صفية بنت
يف ويف عشرة من أصحايب .
حيي ،روي عنه أنه قال  :نزلت هذه اآلية ( ولقد وصلنا هلم القول) ّ
-٧٢٩عبدالرمحن بن الزبري بن ابطا ،صحايب ،وابوه الزبري -بفتح الزاي وكسر الباء -بال خالف
،قتله الزبري بن العوام يوم بين قريظة كافرا ،ولعبدالرمحن ولد يقال له الزبري أيضا بضم الزاي عند
البخاري وغريه وبعضهم فتحه.
-٧٣٠خالد بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي األموي ،أسلم قدميا لرؤاي رآها ،وهو من
مهاجري احلبشة ،قدم يف السفينة من احلبشة عام خيرب ،قتل مبرج الصفر ،وقيل  :أبجنادين ،قال
ابن حبان  :استعمله النيب صلى هللا عليه وسلم على صدقات بين زبيد وهو أول من كتب " بسم
هللا الرمحن الرحيم ".
-٧٣١قال الشافعي يف "املختصر" ال أحب أي ملن زفت له امرأة أن ال يتخلف عن صالة وال
شهود جنازة وال بر كان يفعله وال إجابة دعوة ،ونص على حنوه يف "األم" قال الرافعي  :هذا يف
النهار ،أما الليل فقد قال األصحاب  :ال خيرج ألن هذه مندوابت واملقام عندها واجب .
-٧٣٢قوله (فإن يقدر بينهما ولد يف ذلك مل يضره الشيطان أبدا) قال الشيخ تقي الدين :نفي
الضرر حيتمل أن يؤخذ عاما يدخل حتته الضرر الديين ،وحيتمل أن يؤخذ خاصا ،ابلنسبة إىل
الضرر البدين ،مبعىن أن الشيطان ال يتخبطه ،وال يداخله مبا يضر عقله أو بدنه وهذا أقرب ،وإن
كان التخصيص على خالف األصل ،ألن إذا محلناه على العموم اقتضى ذلك أن بكون الولد
معصوما عن املعاصي كلها ،وقد ال يتفق ذلك ،أو يعز وجوده ،والبد من وقوع ما أخرب عنه

صلى هللا عليه وسلم ،أما إذا محلناه على أمر الضرر يف العقل أوالبدن فال ميتنع ذلك ،وال يدل
دليل على وجود خالفه .
-٧٣٣أبو الطاهر أمحد بن عمرو بن عبدهللا بن عمرو بن السرح األموي موالهم البصري ،روى
عن ابن عيينة والشافعي وخلق ،وثقه النسائي ،وقال أبو حامت :الأبس به ،وقال ابن يونس  :كان
فقيها من الصاحلني األثبات .
 -٧٣٤عبدهللا بن وهب بن مسلم القرشي الفهري موالهم املصري أبوحممد أحد األئمة األعالم
،ومجع بني الفقه واحلديث والعبادة ،وصنف موطأ ،روى عنه شيخه الليث ومجاعة ،وكان ثقة
حجة حافظا جمتهدا ،ال يقلد أحدا إذا تعبد وتزهد وحدث مبائة ألف حديث ،وعرض عليه
القضاء فحبس نفسه ولزم بيته ،وكان قسم دهره أثالاث :ثلثا يف الرابط ،وثلثا يعلم الناس ،وثلثا يف
احلج ،قيل  :حج ستا وثالثني حجة ،وكان مالك يكتب إليه  :أيي عبدهللا مفيت مصر ،ومل يفعل
هذا مع غريه ،وهو يف طبقة مالك يف الفقه.
 -٧٣٥الليث بن سعد بن عبدالرمحن الفهمي موالهم األصبهاين األصل اإلمام احلافظ شيخ
الداير املصرية وعاملها ومفتيها ورئيسها ،وطلب منه املنصور أن يعمل نيابة امللك فامتنع ،وكان
يعد من األبدال ،وكان الشافعي يتأسف على فراقه ،وكان يقول  :هو أفقه من مالك إال أن
أصحابه مل يقوموا به.
قال حممد بن رمح :كان دخله يف السنة مثانني ألف دينار فما أوجب هللا عليه زكاة قط ،ومناقبه
عديدة ،وهو إمام حجة كتب التصانيف .
-٧٣٦يف الرواة الليث بن سعد أربعة :
أحدهم :هذا
والثاين  :مصري أيضا حدث عن عبدالرزاق اإلدريسي.

والثالث:روى عن ابن وهب
والرابع  :ثقيفي حدث عن بكر بن سهل.
-٧٣٧اتفق أهل اللغة على أن األمحاء أقارب زوج املرأة :كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه
وحنوهم .
 -٧٣٨قوله "احلمو املوت" فيه قوالن:
أحدمها :أن املعىن فليمت وال يفعلن ذلك،قاله أبو عبيد
والثاين :أن لقاء هذا مثل املوت ،قاله ابن األعرايب .
 -٧٣٩الصداق له مثانية أمساء جمموعة يف بيت :
صداق ومهر حنلة وفريضة
حباء وأجر مث عقر عالئق
وزاد بعضهم :النكاح ،والطول ،والنفقة والرصاص .
 -٧٤٠مجهور العلماء على أنه إذا أعتق أمته على أن يتزوج هبا يكون عتقها صداقها ،ال يلزمها
أن تتزوج به ،وال يصح هذا الشرط ،وممن قاله مالك والشافعي وأمحد وأبوحنيفة وحممد بن احلسن
وزفر .
 -٧٤١يعقوب بن محيد بن كاسب خمتلف فيه ،ال كما جزم ابن حزم بضعفه .
ِ -٧٤٢ع ْسل بن سفيان ،ضعفه حيىي وأبوحامت ولينه أمحد ،فقال  :ليس هو عندي قوي احلديث.
 -٧٤٣جواز نكاح املرأة من غري أن تُسأل هل هي يف عدة أم ال محال على ظاهر احلال .
قال اخلطايب  :وعادة احلكام يبحثون عن ذلك احتياطا .

 -٧٤٤قال القاضي:وجبواز كون املنافع صداقا على اإلطالق ،قال الشافعي وإسحاق واحلسن
ابن حي  ،وبكراهته قال أمحد .
وعن مالك وأصحابه قوالن  ،اجلواز ابتداء ومطلقا ،والفسخ مامل يدخل .
 "-٧٤٥مهيم" تفسريه ما أمرك وهي كلمة ميانية.
-٧٤٦عبدالرمحن بن عوف ،كان إسالمه قبل أن يدخل النيب صلى هللا عليه وسلم دار األرقم
،وكان اتجرا ،وكان له ألف بعري وثالثة آالف شاة ومائة فرس ترعى ابلبقيع ،وكان يزرع ابجلرف
على عشرين انضحا ،وكان يدعو وهو يطوف ابلبيت  :اللهم قين شح نفسي ،وروي أنه أعتق يف
يوم واحد ثالثني عبدا ،مات سنة إحدى أو اثنتني أو ثالث وثالثني ،وقد جاوز السبعني.
-٧٤٧سعيد بن بشري صاحب قتادة صدوق ،وثقه شعبة وغريه ،وقال البخاري :يتكلمون يف
حفظه ،وأما ابن حبان فقال :إنه فاحش اخلطأ.
 -٧٤٨الوليمة  :مشتقة من الومل وهو اجلمع ألن الزوجني جيتمعان ،قاله األزهري وغريه .
-٧٤٩اختلف السلف يف تكرار وليمة العرس أكثر من يومني :
فكرهه طائفة ومل تكرهه أخرى ،واستحب أصحاب مالك أن يكون أسبوعا للموسر ،قال
بعضهم :وذلك إذا دعا يف كل حال من مل يدع قبله ،ومل يكرر عليهم وكرهوا فيه املباهاة والسمعة،
وأومل ابن سريين مثانية أايم .
-٧٥٠الضيافات زائدة على العشرة :
الوليمة للعرس ،اخلُُرس للوالدة ،واإلعذار للختان،ويقال العزبرة أيضا ،والوكرية للبناء ،والنقيعة

لقدوم املسافر ،والوضيمة الطعام عند املصيبة ،واملأدبة الطعام املتخذ ضيافة بال سبب ،واحلذاق

طعام حذق الصيب ،قلت  :وروي عن اإلمام أمحد أن بعض أوالده حذق أي حفظ مجلة من
الشندخي طعام األمالك ،وزاد صاحب" الرونق"
القرآن والعلم فقسم على الصبيان اجلوز ،و ُ

العترية ،قال  :وهي ذبيحة تذحبها العرب أول يوم من رجب ،والنقرى قال  :وهي اليت ختص قوم
دون قوم  ،واجلفلى قال  :وهي اليت يعم بدعوته سائر الناس .
 -٧٥١املرأة املطلقة  -أي اليت طلقها ابن عمر -امسها آمنة بنت غفار ،قاله ابن ابطيش .
-٧٥٢األمر مبراجعة احلائض هل هو على وجه الندب أو الوجوب ؟ قوالن للعلماء :
وابلندب قال الشافعي واألوزاعي وأبو حنيفة وأمحد وفقهاء احملدثني .
وابلوجوب قال مالك وأصحابه ،وجيرب الزوج عليها .
-٧٥٣األمر املطلق على شرط يعدم عند عدمه .
-٧٥٤واختلف القائلون ابألطهار مىت تنقضي عدهتا ؟ فاألظهر عند الشافعية أنه مبجرد رؤية
الدم بعد الطهر الثالث ،ويف قول ال تنقضي حىت ميضي يوم وليلة ،واخلالف املذكور اثبت عند
املالكية أيضا.
-٧٥٥فاطمة بنت قيس هي أخت الضحاك بن قيس بن خالد األكرب بن كنانة القرشية الفهرية،
وكانت أكرب من أخيها الضحاك بعشر سنني ،هلا صحبة ورواية ،وكانت من املهاجرات
األول،وذات عقل وكمال ،ويف بيتها اجتمع أصحاب الشورى عند مقتل عمر بن اخلطاب ،قال
الزبري  :وكانت امرأة جنودا ،أي نبيلة .
-٧٥٦وأما زوجها  -أي فاطمة بنت قيس -أبو عمرو بن حفص القرشي املخزومي ابن عم
خالد بن الوليد ،ويف امسه أقوال  :أحدها :عبد احلميد ،وصححه عياض ،ونقله النووي يف شرحه
عن األكثرين
واثنيها :أمحد ،قاله النسائي ،وال يعرف يف الصحابة من امسه أمحد غريه على هذا القول .
اثلثها:أن امسه كنيته ،وذكره البخاري ممن ال يعرف امسه .

-٧٥٧وأما أم شريك فهي قرشية عامرية ،وقيل أنصارية،ويف امسها ثالثة أقوال ،وقيل أهنا الواهبة
نفسها ،وقيل غريها ،وذكر بعضهم يف أزواجه وال يصح ،ومن عدها منهم قال  :كان ذلك مبكة
.
-٧٥٨ال يعرف يف الصحابة أحد يقال له  :أبو جهم بن هشام ،وإمنا هو أبو جهم بن صخر
بن عدي قرشي ،ويقال  :أبو جهم بن حذيفة.
 -٧٥٩جواز اخلطبة على خطبة من مل ُجيب ومل يرد ،أو ال تعلم إجابته وال رده ،أو من أخرت
اإلجابة حىت شاور .

 -٧٦٠جيوز استعمال اجملاز للمبالغة .
-٧٦١مذهب مالك أن الكفاءة يف الدين ال النسب .
 -٧٦٢إذا مل يكن للمرأة ويل خاص وزوجها السلطان بغري كفؤ صح  ،وهو ما صححه الغزايل
وإمام احلرمني .
 -٧٦٣قال القاضي :مراعاة املال يف النكاح ،ال سيما يف حق األزواج إذ به تقوم حقوق املرأة .
 -٧٦٤استنبط البغوي يف " شرح السنة" من قوله( وأما معاوية فصعلوك ال مال له) أن الرجل
إذا مل جيد نفقة أهله وطلبت فراقه فرق بينهما .
ُ -٧٦٥سبيعة بنت احلارث األسلمية ،هلا صحبة ورواية،روى عنها زفر بن أوس بن احلداثن
ومجاعة ،وسبيعة تصغري سبعة ،وهي اللبوة أي أنثى األسد ،قاله اجلوهري .

-٧٦٦أبوالسنابل ابن بعكك مصروف بن احلارث القرشي العبدري من مسلمة الفتح ،يف امسه
تسعة أقوال ،سكن الكوفة وهو شاعر إسالمي ،قال البخاري  :ال أعرف أنه عاش بعد النيب
صلى هللا عليه وسلم ،وله ولد امسه سنابل ،وله أخ يكىن أاب سنبلة.

ويف قريش آخر يسمى أاب السنابل وهو ابن عبدهللا بن عامر بن كريز كانت حتته خدجية بنت
علي بن أيب طالب.
-٧٦٧ابن شهاب:حممد بن مسلم بن عبيدهللا الزهري املدين مث الشامي اإلمام ،أعلم احلفاظ،
أخذ عن الفقهاء السبعة يف مجع كثري من التابعني ،ومسع أنسا وسهل بن سعد وأاب الطفيل
وغريهم من الصحابة ،ومن حفظ الزهري أنه حفظ القرآن يف مثانني ليلة ،قال مالك :بقي ابن
شهاب وماله يف الدنيا من نظري ،وقال غريه :كانت الدراهم والداننري عنده مبنزلة البعر ،أوصى أن
يدفن على قارعة الطريق بضيعة يقال هلا"سعب بدا"قيل أهنا ضيعته .
 -٧٦٨للشافعي قول خمرج أن العدة ال تنقضي بوضع قطعة حلم ليس فيها صورة بينة وال خفية،
والصحيح االنقضاء هبا .
-٧٦٩زينب بنت أيب سلمة القرشية املخزومية ربيبة النيب صلى هللا عليه وسلم ،وابنة أخيه من
الرضاعة ،وهي أخت عمر بن أيب سلمة ،ولدت أبرض احلبشة ،وكان امسها برة ،فسماها النيب
صلى هللا عليه وسلم زينب ،روى عنها الشعيب وغريه ،قال أبو عمر  :يروى أهنا دخلت على النيب
صلى هللا عليه وسلم وهو يغتسل فنضح يف وجهها ،قالوا فلم يزل الشباب يف وجهها حىت كربت
وعجزت ،وكانت من أفقه نساء زماهنا .
-٧٧٠قال األصمعي  :وكل ما يصاغ من (ح  ،د) كيف ما تصرف فهو راجع إىل معىن املنع
،ومنه احلداد للبواب .
-٧٧١قام اإلمجاع على أنه ال إحداد على أم الولد وال على األمة إذا تويف عنهما سيدمها ،وقد
يؤخذ ذلك من احلديث من حيث إهنما ليستا بزوجتني ،واحلكم متعلق ابلزوجية ،وقام أيضا على
أنه ال إحداد على الرجعية لبقاء أحكام النكاح فيها.
-٧٧٢اختلفوا يف املطلقة ثالاث هل حتد ،على قولني :

أحدمها :ال إحداد عليها وبه قال عطاء وربيعة ومالك والليث وابن املنذر ،وهو أصح قويل
الشافعي.
واثنيها :نعم ،وبه قال احلكم وأبوحنيفة والكوفيون وأبوثور وأبو عبيدة قياسا على املتوىف عنها .
-٧٧٣امرأة املفقود حتد عند مالك خالفا البن املاجشون ،حكاه ابن عبدالرب.
وال إحداد على من تبني بعد املوت فساد نكاحها كما قاله ابن القاسم يف "املدونة".
-٧٧٤قال ابن املنذر  :أمجع العلماء على أنه ال جيوز للمحادة لبس الثياب املعصفرة واملصبغة
إال ما صبع بسواد ،فرخص فيه أعين يف املصبوغ ابلسواد عروة بن الزبري ومالك والشافعي ،وكرهه
الزهري أي لكونه مصبوغا،ومن أجازه أجاب أبنه غري مراد للزينة.
-٧٧٥حيرم االكتحال على احملدة ،ويف حديث أم سلمة يف "املوطأ" اإلذن فيه ليال ومسحه هنارا،
ومحله العلماء على أهنا كانت حمتاجة إليه،فأذن هلا فيه ليال ،ومنعه هنارا ،بياان جلوازه عند احلاجة
ليال مع أن األوىل تركه .
-٧٧٦كان يف أول اإلسالم جتلس املتوىف عنها زوجها يف بيته حوال ،وال خيرجها الوارث منه
،وينفق عليها من ماله مامل خترج من املنزل ،فإن خرجت منه مل يكن على الورثة جناح يف قطع
النفقة عنها ،مث نسخ احلول أبربعة أشهر وعشر واإلرث ابلربع أو الثمن .
 -٧٧٧اللعان عند مجهور أصحابنا ميني  ،وقيل شهادة ،وقيل ميني فيها ثبوت شهادة ،وقيل
عكسه.
 -٧٧٨قال العلماء :وليس شيء من األميان متعدد إال اللعان والقسامة ،وال ميني يف جانب
املدعي إال فيهما.
 -٧٧٩كانت قصة اللعان يف شعبان سنة تسع من اهلجرة منصرف النيب صلى هللا عليه وسلم من
تبوك إىل املدينة حكاه القاضي عن ابن جرير الطربي ،وذكره أبو حامت ابن حبان أيضا .

-٧٨٠اختلف العلماء يف نزول آية اللعان  :هل هو بسبب عومير العجالين أم بسبب هالل بن
أمية ؟ على قولني ،وكل منهما اثبت يف الصحيح ،لكن اجلمهور على الثاين ،وقد ثبت يف مسلم
أبنه أول من العن يف اإلسالم ،ومجع النووي بني القولني فقال :حيتمل أهنا نزلت فيهما مجيعا،
فلعلهما سأال يف وقتني متقاربني ،فنزلت اآلية فيهما ،وسبق هالل ابللعان ،فيصدق أهنا نزلت يف
ذا ويف ذاك ،وأن هالال أول من العن  ،وسبقه إىل ذلك اخلطيب والقاضي والسهيلي أيضا .
-٧٨١قال القرطيب :كل فاحشة يف القرآن زان ،إال قوله تعاىل( وأيمركم ابلفحشاء) فاملراد به
البخل ومنع الزكاة .
 -٧٨٢وقد كان يف السلف من يكره احلديث يف الشيء قبل أن يقع ،ويراه من ابب التكلف ،
ويف الصحيح من حديث سهل بن سعد أنه عليه الصالة والسالم "كره املسائل وعاهبا" واملراد
املسائل اليت ال حيتاج إليها ،ال سيما ما كان فيه هتك سرت مسلم أو مسلمة أو إشاعة فاحشة أو
شناعة .
-٧٨٣البداءة يف الزوج يف اللعان ،ونقل القاضي عياض وغريه فيه اإلمجاع ،فلو العنت قبله مل
يصح لعاهنا ،وصححه أبوحنيفة وطائفة ،ونقله الفاكهي عن مشهور مذهبهم .
-٧٨٤الفرقة ال تقع بلعاهنما إال ابإلتيان جبميع ألفاظه املذكورة يف احلديث ،فلو أتى ببعضها ال
يتعلق به حكم اللعان ،وهو مذهب العلماء كافة ،واعترب أبوحنيفة األكثر .
-٧٨٥املالعنة لو أكذبت نفسها مل يسقط شيء من مهرها لوجود العلة ،وهي أنه مقابل ملا
استحل من فرجها .
(-٧٨٦األورق) هو الذي فيه سواد وليس بصاف،قاله النووي يف "شرحه"  ،وعبارة املازري  :هو
األمسر ،وزاد القرطيب :الذي مييل إىل الغربة .

-٧٨٧املراد ابلعرق يف قوله (عسى أن يكون نزعه عرق) األصل من النسب تشبيها بعرق الثمرة
،ومنه  :فالن معرق يف احلسب والنسب واللؤم والكرم .
-٧٨٨االحتياط لألنساب وإحلاقها مبجرد اإلمكان واالحتمال.
-٧٨٩التعريض بنفي الولد ليس نفيا ،والتعريض ابلقذف ليس قذفا ،وهو مذهب الشافعي
وموافقيه.
 -٧٩٠عبد بن زمعة القرشي العامري ،وزمعة -بفتح امليم وإسكاهنا-وهو األكثر ،وكان شريفا
سيدا من سادات الصحابة ،وهو أخو سودة أم املؤمنني ألبيها ،وأخوه ألبيه عبدالرمحن بن زمعة
،وأخوه ألمه  :قرظة بن عمر بن نوفل بن عبدمناف .
-٧٩١عتبة بن أيب وقاص ،ذكره العسكري يف الصحابة ،وقال  :كان أصاب دما يف قريش
فانتقل إىل املدينة قبل اهلجرة ومات يف اإلسالم ،قال النووي  :مل يذكره اجلمهور يف الصحابة
،وأنكر أبو نعيم على ابن منده ذكره يف الصحابة  ،وقال  :وعتبة هو الذي شج وجه رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم وكسر رابعيته يوم أحد ،وما علمت له إسالما ،قيل إنه مات كافرا .وعتبة
هذا أخو سعد ألبيه .
-٧٩٢سودة أم املؤمنني ،وهي بنت زمعة بن قيس بن عبدمشس القرشية العامرية ،يقال كنيتها أم
األسود ،تزوجها النيب صلى هللا عليه وسلم بعد موت خدجية وقبل العقد على عائشة ،وقيل بعد
عائشة،وروى عنها ابن عباس وغريه ،وكانت امرأة ثقيلة ثبطة وأسنت عند رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم فهم بطالقها فوهبت نوبتها لعائشة فأمسكها ،وقيل طلقها مث راجعها ،أسلمت قدميا
وابيعت وأسلم زوجها السكران بن عمرو أيضا.
-٧٩٣وكل أمة تلد من غري سيدها فولدها عبد .

-٧٩٤قال القاضي عياض :كان من عادة اجلاهلية إحلاق النسب ابلزان ،وكان يستأجرون اإلماء
له ،فمىت اعرتفت األمة أنه له أحلقوه به،فجاء اإلسالم إببطال ذلك ،وإحلاق الولد ابلفراش
الشرعي .
 -٧٩٥الشبه وحكم القافة إمنا يعتمد إذا مل يكن هناك أقوى منه كالفراش كما مل حيكم ابلشبه يف
قصة املتالعنني مع أنه جاء على الشبه املكروه.
-٧٩٦قاعدة من قواعد املالكية ،وأصل من أصول مذهبهم ،وهو احلكم بني حكمني  ،وذلك
أن يكون فرع قد أخذ مشاهبة من أصول متعددة ،فيعطى أحكاما خمتلفة ،وال ُميحض ألحد

األصول ،وبيانه من احلديث :أن الفراش مقتض إلحلاق الولد بزمعة ،والشبه البني مقتض إلحلاقه
بعتبة ،فأعطى النسب مبقتضى الفراش ،وأحلق بزمعة ،وروعي أمر الشبه أمر سودة ابالحتجاب
منه ،فأعطى الفرع حكما بني حكمني ،ومل ميحض أمر الفراش فتثبت احملرمية بينه وبني سودة ،ومل
يراع أمر الشبه مطلقا فيلحق بعتبة .
-٧٩٧جمزز بن األعور بن جعدة الكناين املدجلي القائف ،ومسي جمززا؛ ألنه جيز نواصي أسارى
احلرب ،وقيل  :ألنه كان إذا أخذ أسريا جز حليته ،وكان من بين مدجل ،وكانت القيافة فيهم ويف
بين أسد تعرتف هلم العرب بذلك .
 -٧٩٨كانت العرب تصغي إىل قول القافة ،وكان يقال من علوم العرب ثالثة:
السياقة :وهي شم تراب األرض فيعلم هبا االستقامة على الطريق أو اخلروج منها .
والعيافة :وهي زجر الطري والتفاؤل هبا ،وما قارب ذلك
القيافة :وهي اعتبار األشياء إلحلاق األنساب .

-٧٩٩أم أسامة أم أمين وامسها بركة ،وكانت حبشية سوداء ،وهي بركة بنت حمصن بن ثعلبة ،قال
القاضي :ومل أر ألحد أهنا سوداء إال أمحد بن سعيد الصرييف ذكر يف "اترخيه" من رواية عبدالرزاق
عن ابن سريين أهنا كانت سوداء .
 -٨٠٠زيد بن حارثة ،موىل النيب صلى هللا عليه وسلم سيب ،فاشرتاه حكيم بن حزام لعمته
خدجية ،فوهبته للنيب صلى هللا عليه وسلم فتبناه ،وكان يدعى زيد بن حممد حىت نزلت (ادعوهم
آلابئهم) فقيل زيد بن حارثة ،ومناقبه مجة منها  :أن هللا ذكره يف القرآن  ،استشهد يوم مؤتة سنة
مثان من اهلجرة عن نيف ومخسني سنة .

 -٨٠١أثبت العمل ابلقيافة الشافعي وفقهاء احلجاز ومجاهري العلماء ،ونفاه أبو حنيفة وأصحابه
والثوري وإسحاق ،ويف املسألة قول اثلث  :وهو إثباته يف حق اإلماء دون احلرائر ،وهو مشهور
مذهب مالك ،وعنه رواية كاألول .
-٨٠٢اتفق القائلون ابلعمل ابلقائف على اشرتاط عدالته .
واألصح عند الشافعية أنه ال يشرتط فيه العدد بل يكفي الواحد بناء على أنه حكم ال شهادة
،وبه قال ابن القاسم من املالكية ،وقال مالك  :البد من اثنني وهو أحد الوجهني عند الشافعية،
وحكى الباجي عن مالك  :أنه جيزئ الواحد إن مل يوجد غريه.
" -٨٠٣العزل" مساه الشارع الوأد اخلفي يف "الصحيح" ألنه قطع طريق الوالدة كما يقتل املولود
ابلوأد .
-٨٠٤قال أصحابنا :ال حيرم العزل يف مملوكته وال يف زوجته األمة سواء رضيت أم ال ،ألن عليه
ضرر يف مملوكته مبصريها أم ولد وامتناع بيعها ،وعليه ضرر يف زوجته الرقيقة مبصري ولدها رقيقا تبعا
ألمه .

وأما زوجته احلرة  :فإن أذنت فيه مل حيرم ؛ ألنه إذا جاز ترك أصل وطئها بغري رضاها فألن جيوز
العزل برضاها أوىل.
-٨٠٥متسك الصحابة -رضوان هللا عليهم -ابلكتاب يف كل شيء حىت يف العزل عن النساء .
-٨٠٦أبو ذر  :جندب بن جنادة -على أصح األقوال الكثرية فيه -الغفاري أحد النجباء
واخلدام واألرداف ،ويقال فيه أيضا :أبوالذر ،وهو أول من حيا النيب صلى هللا عليه وسلم بتحية
اإلسالم ،وال عقب له ،وكان قواال ابحلق ،وكان يتأله يف اجلاهلية ويقول :ال إله إال هللا ،وال يعبد
األصنام ،وهو رابع أربعة أو خامس مخسة يف اإلسالم .
-٨٠٧مث اعلم أن األمة جممعة على أنه ال يرتتب على الرضاع أحكام األمومة من كل وجه ،فال
توارث ،وال نفقة ،وال عتق ابمللك  ،وال عقل ،وال ترد شهادته له ،وال يسقط القصاص بقتله،
وإمنا ترتتب عليه احلرمة واحملرمية فقط.
-٨٠٨قال أبو عمر  :وأفلح بن أيب القعيس ،ويقال  :أخو أيب القعيس ال أعلم له خربا وال ذكرا
إال يف حديث عائشة يف الرضاع ،قلت  :ونص يف "استيعابه" على أهنما من الصحابة أعين:
أفلح ،وأخا أيب القعيس.
-٨٠٩نزل احلجاب آخر سنة مخس من اهلجرة .
-٨١٠دعاءه صلى هللا عليه وسلم مغاير لدعائنا فإنه قد سأل هللا تعاىل أن جيعل كل من دعا
عليه بشيء وليس أهال أن يكون له زكاة ورمحة ،كما صح يف احلديث.
-٨١١جيوز التسمية أبفلح ،والنهي الثابت فيه للكراهة ال للتحرمي .
-٨١٢قال داود :إنه ال حيرم الرضاع حىت يلتقم الثدي كما حكاه املازري ،ورأى أن قوله تعاىل
(وأمهاتكم االيت أرضعنكم) إمنا يطلق على ملتقم الثدي ،وقد نبه -عليه الصالة والسالم -على
ما فتق األمعاء ،وهذا يوجد يف اللنب الواصل إىل اجلوف صبا يف احللق أو التقاما للثدي.

-٨١٣مسلم مل خيرج يف"صحيحه" عن عقبة بن احلارث شيئا .
-٨١٤عقبة بن احلارث بن عامر بن عدي ،أبو ِسروعة ،النوفلي املكي من مسلمة الفتح ،وكان
أبوه أحد املطعمني يوم بدر مع املشركني ،وهو قاتل خبيب بن عدي ،روى عنه :عبيد بن أيب
مرمي ،وابن أيب مليكة ،وقيل :ابن أيب مليكة مل يسمع منه،وأن بينهما عبيد بن أيب مرمي .
-٨١٥أم حيىي بنت أيب إهاب امسها  :غنية ،وهي امرأة جبري بن مطعم ،وأم ولده انفع وحممد .
-٨١٦للمفيت اإلعراض عن املستفيت أول وهلة لعله يكف عما سأل .
-٨١٧اختلف العلماء يف شهادة املرضعة وحدها ابلرضاع ،فقبلها ابن عباس ،واحلسن ،وإسحاق
وأمحد وحتلف مع ذلك .
ومل يقبلها الشافعي وحدها ،بل مع ثالث نسوة أخر ،وقبلها مالك مع أخرى ،ومل يقبل أبو حنيفة
فيه شهادة النساء املتمحضات من غري ذكر .
-٨١٨حديث ابن عمر أنه عليه الصالة والسالم" :سئل مالذي جيوز من الشهود يف الرضاع؟
فقال :رجل وامرأة "فرواه أمحد يف "مسنده" إبسناد فيه جهالة وضعف.
-٨١٩أمساء بنت عميس أخت سلمى بنت عميس ،تزوجها بعد جعفر الصديق ،مث علي ،وهلا
تسع أخوات ،وقيل عشر ألم ،منهن ميمونة إحدى أمهات املؤمنني ،وست ألب وألم ،قاله أبو
عمر ،وأختها سلمى كانت حتت محزة بن عبداملطلب.
-٨٢٠معىن قوله عليه الصالة والسالم ":اخلالة مبنزلة األم" أي يف احلضانة ،ألن سياق احلديث
دال عليه.
 -٨٢١اجلامع ألنواع اإلحصان  :املنع ،وهو مبعىن  :العفة ،واحلرية ،والتزوج  ،واإلسالم ،وكلها
مذكورة يف القرآن .

-٨٢٢املسائل اإلمجاعية اترة يصحبها التواتر ابلنقل عن صاحب الشرع ،كوجوب الصالة مثال،
وقد ال يصحبها ،فاألول يك ّفر جاحده ،ملخالفته التواتر ،ال ملخالفته اإلمجاع،والثاين  :ال يك ّفر

به .

 -٨٢٣واعلم أن قتل اترك الصالة كسال وعدمه مبين على تكفريه ،وقد اختلف أصحابنا فيه
على وجهني :
أحدمها :أنه يكفر بذلك ،وهو املشهور عن أمحد ،وقول احملدثني وبعض املالكية.
وأصح الوجهني  :أنه ال يكفر بذلك ،ومل يزل املسلمون يورثون اترك الصالة ويرثون عنه،ولو كان
كافرا مل يغفر له ومل يورث ومل يرث ،نعم يقتل حدا .
 -٨٢٤هدم البنية اإلنسانية من أعظم املفاسد ،فإن هللا خلقها يف أحسن تقومي ،وسخر هلا ما يف
السماوات وما يف األرض ،بل هو أكرب الكبائر بعد الشرك كما نص عليه الشافعي ،وهذا إذا
جترد عن اعتقاد حله يف غري حمله .
-٨٢٥نقل الرافعي عن األئمة أن القسامة يف اللغة  :اسم لألولياء ،ويف لسان الفقهاء  :اسم
لألميان.
وهذا النقل عن أهل اللغة ليس قوهلم كلهم بل بعضهم كما ذكران ،والصحيح أهنا اسم لألميان .
-٨٢٦عبدهللا بن سهل األنصاري احلارثي ،كنيته أبو ليلى ،وهو أخو عبدالرمحن قتيل اليهود
خبيرب ،خرج إليها ميتار مترا بعد العصر ،فوجد مقتوال قبل الليل .
 -٨٢٧حميصة ابن مسعود بن كعب األنصاري احلارثي ،يعد من أهل املدينة ،كنيته أبو سعيد ،له
صحبة وغزوات وأحاديث ،أسلم قبل اهلجرة ،قبل أخيه حويصة ،وكان حويصة أسن منه ،وكان
حميصة أجنب وأفضل ،وأسلم حويصة على يد أخيه حميصة .

وأما حويصة فكنيته أبو سعيد أيضا ،شهد أحدا واخلندق وسائر املشاهد مع النيب صلى هللا عليه
وسلم.
-٨٢٨عبدالرمحن بن عمرو بن سهل األنصاري مث اخلطمي املدين ،شهد أحدا وما بعدها ،قال
أبو عمر  :يقال  :إنه شهد بدرا ،وكان له فهم وعلم ،وهو القائل أليب بكر ملا أعطى اجلدة أم
األم دون أم األب  ،اي خليفة رسول هللا؛ أعطيت الذي لو ماتت مل يرثها وتركت الذي لو ماتت
ورثها ،فجعله أبو بكر بينهما.
 -٨٢٩محاد بن زيد بن درهم األزدي ،البصري ،األزرق ،الضرير ،احلمصي ،موىل جرير بن حازم
،مسع خلقا من التابعني وغريهم ،وعنه خالئق من األئمة والعلماء ،قال أمحد :هو أحب إيل من
محاد بن سلمة ،وقال أبو زرعة :هو أثبت منه بكثري وأصح حديثا وأتقن .مات سنة تسع
وسبعني ومائةبعد موت مالك أبشهر .
 -٨٣٠سعيد بن عبيد الطائي الكويف أو اهلذيل ،روى عن سعيد بن جبري ومجاعة ،وعنه  :وكيع
ومجاعة ،وثقه أمحد وابن معني والنسائي ،وقال أبو حامت  :يكتب حديثه .
 -٨٣١وقد قدم وفد على عمر بن عبدالعزيز فتقدم شاب للكالم ،فقال له عمر  :كرب كرب ،
فقال  :اي أمري املؤمنني لو كان األمر ابلسن لكان هنا من هو أوىل ابخلالفة منك ،فقال  :تكلم،
فتكلم  ،فأبلغ وأوجز.
الرّمة :أصلها احلبل الذي يكون يف عنق البعري أو األسري ليسلم به من
-٨٣٢قوله (فيدفع برمته) ُ

الرمة ابلكسر :
يقوده به ،شبه به القاتل لتسليمه إىل ويل املقتول للقتل ،واجلمع :رمم ورمام ،وأما ّ

فالعظم البايل ،والرميم  :الشيء التالف املتفتت كالورق املهشم .

-٨٣٣القسامة كما قال القاضي عياض :أصل من أصول الشرع ،وقاعدة من قواعد األحكام
،وركن من أركان مصاحل العباد ،وبه أخذ العلماء كافة من الصحابة والتابعني ومن بعدهم من
علماء األمصار احلجازيني والشاميني والكوفيني وغريهم ،وإن اختلفوا يف كيفية األخذ به .

روي عن مجاعة إبطال القسامة ،وأنه ال حكم هلا وال عمل هبا،منهم  :سامل بن عبدهللا ،واحلكم
بن عتبة ،وقتادة ،وأبو قالبة ،ومسلم بن خالد  ،وابن علية ،والبخاري ،وغريهم .
-٨٣٤قال مالك  :الذي أمجعت عليه األمة قدميا وحديثا أن املدعني يبدؤون يف القسامة ،وألن
جنبة املدعي صارت قوية ابللوث .
-٨٣٥أمجع العلماء على أنه ال جيب قصاص وال دية مبجرد الدعوى حىت يقرتن هبا شبهة يغلب
الظن ابحلكم هبا ،واختلفوا يف هذه الشبهة املعتربة املوجبة للقسامة  ،هلا سبع صور .
 -٨٣٦صحة ميني الكافر ،والفاسق أوىل ابلصحة منه ،ومشهور مذهب مالك  :أن الكافر إمنا
حيلف ابهلل الذي ال إله إال هو سواء كان يهوداي أو نصرانيا أو غريمها من األداين كما حيلف
املسلم .
وعنه  :أن اليهودي حيلف ابهلل الذي أنزل التوراة على موسى ،والنصراين ابهلل الذي أنزل اإلجنيل
على عيسى ،وحيلف يف املواضع اليت يعتقد حترميها الناس أن القسامة جيب هبا القصاص.
-٨٣٧القسامة إمنا تكون على واحد لقوله  -عليه الصالة والسالم" -يقسم مخسون منكم على
رجل منهم" وبه قال مالك وأمحد ،ألنه لو قتل أكثر من واحد مل يتعني أن يقسم على واحد منهم
،وخالف فيه املغرية بن عبدالرمحن من أصحاب مالك .
-٨٣٨جواز احلكم على الغائب ومساع الدعوى يف الدماء من غري حضور اخلصم.
-٨٣٩جواز اليمني ابلظن الراجح وإن مل يوجد القطع.
 -٨٤٠احلكم بني املسلم والكافر يكون حبكم اإلسالم يف االحتساب بيمينه ،واالكتفاء هبا ،وأن
ميني املشرك مسموعة على املسلمني ،كيمني املسلم عليه .
 -٨٤١أول من قضى ابلقسامة  -على ما حكاه ابن قتيبة يف "معارفه" الوليد بن املغرية يف
اجلاهلية ،فأقرها  -عليه الصالة والسالم -يف اإلسالم .

 -٨٤٢يف "مصنف عبدالرزاق " أن أول من كانت فيه القسامة يف اإلسالم عبدهللا بن سهل .
 -٨٤٣األوضاح  :ابلضاد املعجمة ،حلي من فضة يُتحلى هبا ،مسيت بذلك لبياضها ،واحدها:
وضح ،وقيل إنه حلي من حجارة ،حكاه القاضي.

-٨٤٤اإلشارة ابلرأس وحنوه قائمة مقام النطق .
-٨٤٥عندان أن إذا حرقه ابلنار حيرق هبا ،وخالف ابن املاجشون حبديث " ال يعذب ابلنار إال
رهبا" وقد جياب أبن املراد  :ال يعذب أداب وتعزيرا ،وقد قال هللا تعاىل  《:وإن عاقبتم فعاقبوا
مبثل ما عوقبتم》
-٨٤٦اجلارية ال تطلق على احلرة حقيقة إال قبل البلوغ .
-٨٤٧أبوشاه  :ال يعرف امسه ،وإمنا هو معروف بكنيته ،وهو ابهلاء درجا ووقفا .
 -٨٤٨هذيل  :قبيلة كبرية ،والنسب إليها هذيل ،وهي هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن
نزار بن معد بن عدانن ،وأكثر أهل وادي خنلة بقرب مكة على ستة فراسخ من هذيل .
 -٨٤٩ادعى القرايف اإلمجاع على تدوين العلم وكتابته ،وعلله أبن التبليغ ملن بعدان من القرون
واجب إمجاعا ،وال يتوصل إليه إال ابلكتب لسوء احلفظ وقلة الضبط ،وما ال يتوصل إىل الواجب
إال به فهو واجب .
 -٨٥٠حممد بن مسلمة احلارثي األنصاري األوسي ،كنيته أبو عبدهللا ،وهو حليف بين
عبداألشهل ،شهد بدرا واملشاهد كلها ،وله أحاديث ،روى عنه  :ابنه حممود وجابر ومجاعة،
وكان على مقدمة عمر يف مسريه إىل اجلابية ،وكان شديد السمرة،طويال  ،أصلع ،ذا جثة ،وهو
أحد الذين قتلوا كعب بن األشرف،وقد اعتزل الفتنة واختذ سيفا من خشب وأقام ابلربذة.

 -٨٥١الغرة تكون لورثة اجلنني على مواريثهم الشرعية ،وهذا شخص يورث وال يرث ،قال
النووي يف " شرح مسلم " وال يعرف له نظري إال من بعضه حر وبعضه رقيق ،فإنه ال يرث عندان،
وهل يورث فيه قوالن  :أصحهما يورث .قلت  :وال خيفى أن املعتق يورث وال يرث .
-٨٥١لو ماتت األم مث خرج اجلنني مينا فعندان جيب فيه الغرة ،وقال مالك ومجهور أصحابه  :ال
شيء فيه،ولو ماتت األم ومل ينفصل الولد ومل يظهر فال غرة ،ألان ال نتيقن وجود اجلنني ،فال
يوجب شيئا ابلشك .
-٨٥٢محل ابن مالك بن النابغة ،وهو هذيل من هذيل  ،له صحبة نزل البصرة وله هبا دار ،قال
ابن السكن :يقال أسلم مث رجع إىل بالد قومه .
-٨٥٣العاقلة عند الفقهاء  :العصبات ما عدا اآلابء واألبناء .
-٨٥٤العقل ال مدخل له يف األحكام الشرعية ،ال حكم إال للشرع .
-٨٥٥يعلى بن أمية ابن أيب عبيد احلنظلي التميمي ،كنيته أبو خالد ،أسلم عام الفتح وشهد
حنينا والطائف ،وكان معروفا ابلسخاء ،قتل سنة مثان وثالثني مع علي بصفني بعد أن شهد
اجلمل مع عائشة .
-٨٥٦حترمي العض ،وأنه ليس من شيم بين آدم .
-٨٥٧املتعدي ابجلناية إذا ترتب عليه جناية بسبب جنايته يوجب ضماان مبجردمها أنه ال جيب
له ضمان تلك اجلناية بدية وال قيمة .
-٨٥٨أبو سعيد احلسن بن أيب احلسن بن يسار البصري ،األنصاري موالهم ،موىل زيد بن اثبت
،وقيل جابر بن عبدهللا ،وهو من أكابر التابعني وسادات املسلمني ،ومن مشاهري العلماء والزهاد
املذكورين ،ومن الفصحاء املربزين ،وأحد الشجعان املوصوفني ،أمه خرية موالة أم سلمة ،رمبا
غابت فرتضعه أم سلمة أم املؤمنني ،فريون أن تلك احلكمة والفصاحة كانت من بركتها  ،وأخوه

عمار من البكائني ،أدرك ثالثني ومائة من الصحابة وأكثر ،وكان مع جاللته يكثر من اإلرسال
،قال أبوزرعة :كل شيء قال احلسن :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وجدت له أصال اثبتا
ما خال أربعة أحاديث ،قال أيوب السختياين :كان الرجل جيلس إىل احلسن ثالث سنني فال
يسأله عن شيء هيبة له .
-٨٥٩كانت احلدود يف صدر اإلسالم ابلغرامات ،مث نسخت ابحلدود املشهورة واملنصوص
عليها.
 -٨٦٠أمجع العلماء كما نقله القاضي على أن من وجب عليه القتل فاستسقى املاء أنه ال مينع
منه لئال جيمع عليه عذاابن .
-٨٦١اتفق أصحابنا على أنه ال جيوز ملن معه ماء حيتاج إليه للطهارة أن يسقيه ملرتد خياف
املوت من العطش ويتيمم ،خبالف الذمي والبهيمة .
-٨٦٢قتل املرتد من غري استتابة يف كوهنا واجبة أو مستحبة خالف شهري .
-٨٦٣عبيدهللا بن عبدهللا بن عتبة بن مسعود اهلذيل املدين التابعي ،الفقيه ،األعمى  ،أحد
الفقهاء السبعة ،واتفقوا على توثيقه وأمانته وجاللته ،وكثرة علمه ،وكان معلم عمر بن عبدالعزيز،
مات سنة مثان وتسعني على الصحيح ،ومحل علي بن احلسني جنازته.
-٨٦٤أنيس بن الضحاك األسلمي ،صحايب مشهور يعد يف الشاميني ،وقال أبو عمر :يقال:
مرثد بن أيب مرثد ،مات سنة عشرين.
-٨٦٥معىن "أنشدك" أسألك رافعا نشيدي وهو صويت .
-٨٦٦جواز استفتاء غري الشارع يف زمنه فإنه عليه الصالة والسالم مل ينكر ملا قال (فسألت أهل
العلم) وهو كاالقتصار على الظن مع القدرة على اليقني .
 -٨٦٧إابحة الكالم لإلمام ملن شاء من اخلصمني إذا اجتمعا بني يديه ،قاله اخلطايب .

-٨٦٨احلدود ال تقبل الفداء .
-٨٦٩زان املرأة حتت زوجها ال يفسخ نكاحها ،وال يوجب تفرقة بينها وبينه إذا لو كان ذلك
لفعل ولو فعل لنقل ،وأغرب اجلوري بضم اجليم من الشافعية فقال :إنه يفسخ وهو غريب .
-٨٧٠من ارتكب معصية ال يفارق ببيع وهجران وحنومها إال بعد تكرر ذلك منه .
-٨٧١األمر ببيع األمة الزانية ،ويف معناها العبد الزاين بعد املرة الثالثة ،لكن اختلف العلماء فيه
هل هو أمر ندب أو إجياب؟
ذهب الشافعي واجلمهور إىل األول ،وذهب داود وأهل الظاهر وأبو ثور إىل الثاين .
-٨٧٢السيد يقيم احلد على عبده وأمته وهو مذهب مالك والشافعي وأمحد واجلمهور من
الصحابة والتابعني فمن بعدهم ،وقال أبو حنيفة يف طائفة :ليس له ذلك .
 -٨٧٣أبوسلمة بن عبدالرمحن بن عوف أحد األعالم ،امسه عبدهللا على األصح عند أهل
النسب كما قاله ابن عبدالرب يف "االستغناء" ويقال :إمساعيل ،ويقال :عوف ،ويقال  :ال يعرف
له اسم ،وهو اتبعي قرشي وزهري مدين متفق على ثقته وأمانته وفقهه وكثرة حديثه ،عده بعضهم
من الفقهاء السبعة.
 -٨٧٤جابر بن مسرة أبو عبدهللا ،له وألبيه صحبة ،وهو ابن أخت سعد بن أيب وقاص فأمه
خلدة بنت أيب وقاص ،روى عنه مجاعة من التابعني.
-٨٧٥ماعز بن مالك األسلمي املدين ،جاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم اتئبا منيبا فرجم رمحه
هللا ،قال عليه الصالة والسالم(رأيته يتخضخض يف اجلنة) وماعز لقب ،وامسه عريب ،كتب له
رسول هللا كتااب إبسالم قومه ،روى عنه ابنه عبدهللا حديثا واحدا ،ويف الرواة أيضا آخر يقال له :
ماعز ،وسأل النيب صلى هللا عليه وسلم " أي األعمال أفضل قال :إميان ابهلل" روى عنه البصريون
،ذكره ابن حبان يف الصحابة من "اتريخ الثقات".

-٨٧٦بريدة بن احلصيب بن عبدهللا األسلمي ،أسلم قبل بدر ومل يشهدها ،روى عنه ابناه
عبدهللا وسلمان ،والشعيب ومجاعة ،وكان فارسا شجاعا ،وهو آخر من مات من الصحابة
خبراسان.
-٨٧٧جيوز اإلقرار ابحلقوق عند احلكام يف املساجد.
-٨٧٨التعريض للمقر ابلزان أبن يرجع ويقبل رجوعه بال خالف .
-٨٧٩الزاين احملصن إذا أقر ابلزان وشرع يف رمجه وهرب ترك وال يتبع لقيام احلد عليه وهي مسألة
خالفية،وممن قال بذلك :الشافعي وأمحد قاال  :ويقال له بعد ذلك ،فإن رجع عن اإلقرار ترك
وإن أعاد رجم .
-٨٨٠مصلى اجلنائز واألعياد إذا مل يكن وقف مسجدا ال يثبت له حكم املسجد ،إذ لو كان
حكمه جلنب الرجم فيه وتلطيخه ابلدماء وامليتة.
 -٨٨١أبو يوسف،عبدهللا بن سالم ابن احلارث اخلزرجي اإلسرائيلي ،حليف بين عوف ،من ولد
يوسف بن يعقوب ،وكان امسه يف اجلاهلية :احلصني ،فسماه النيب صلى هللا عليه وسلم عبدهللا،
روى عنه :ابنه يوسف وأبوهريرة وأنس وغريهم،وكان من علماء الصحابة وعامل أهل الكتاب
وفاضلهم يف زمانه ابملدينة،شهد له النيب ابجلنة ،شهد مع عمر فتح بيت املقدس واجلابية،
والعجب من كونه مل يشهد بدرا ،فإنه أسلم مقدم النيب صلى هللا عليه وسلم املدينة.
 -٨٨٢اختلف العلماء يف أن اإلسالم هل هو شرط يف اإلحصان أم ال ،على قولني :
أحدمها :ال ،وهو قول الشافعي وأصحابه فإذا حكم احلاكم على الذمي احملصن رمجه .
واثنيهما :نعم وهو قول أيب حنيفة.
 -٨٨٣جيوز كالم بعض حاضري اجمللس يف أثناء كالم احلاكم ،وإن مل يستدعه منه إذا ترتب
عليه فائدة شرعية يفحم هبا من كذب .

 -٨٨٤السمع ليس كالبصر يف االطالع على العورات ،فال يلحق غري النظر به كالسمع وهو
األصح عند أصحابنا.
 -٨٨٥حرمة النظر إىل بيت الغري بغري إذنه وإىل األجانب .
 -٨٨٦يقال  :الذي يسرق اإلبل خاصة احلارث ،ويف مكياله املطفف ،ويف ميزانه املخسر ،
ذكر ذلك ابن خالويه يف كتاب"ليس" وعدد أنواعا أخر كثرية.
 -٨٨٧اختلف العلماء يف النصاب يف السرقة أصال وقدرا :
أما األصل  :فجمهورهم على اعتبار النصاب ،وشذ أهل الظاهر فلم يعتربوه ،ومل يفرقوا بني
القليل والكثري.
وأما املقدار :ففيه مثانية أقوال ،والصحيح من املذاهب ما قاله الشافعي وموافقوه أنه ربع دينار ؛
ألنه صلى هللا عليه وسلم صرح ببيان النصاب من لفظه .
 -٨٨٨مفهوم العدد مرتبته أقوى من مرتبة مفهوم اللقب .
 -٨٨٩اسم املخزومية -اليت كانت تستعري املتاع وجتحده -فاطمة بنت األسود بن عبداألسد بن
هالل بن عمرو بن خمزوم ،قاله ابن سعد ،أسلمت وابيعت وهي ابنة أخي أيب سلمة عبدهللا بن
األسد زوج أم سلمة ،هذه السرقة كانت يف غزوة الفتح.
 -٨٩٠قريش  :مسوا قريشا لتقريشهم ،أي  :جتمعهم على أخذ األموال ،وقيل  :لشدهتم ،وقيل :
ألهنم كانوا جتارا والتجار يقرشون ويفتشون عن أموال التجارة ،وحكى ابن دحية يف " تنويره " يف
ذلك عشرين قوال .
-٨٩١النسبة إىل قريش  :قرشي ،والعباسي :قريشي ،فإن أردت بقريش احلي صرفته ،وإن أردت
القبيلة مل تصرفه .

-٨٩٢إمنا قال  ":لو سرقت فاطمة بنت حممد" ألن امسها  -أي اليت سرقت  -فاطمة كما
أسلفناه .
 (-٨٩٣وأمي هللا) معناها  :القسم  ،وال يستعمل إال مضافا إىل هللا تعاىل وفيها لغات ،وقد مجع
ابن مالك لغاهتا يف بيتني فقال:
مهز أمي وأمين فافتح واكسر أو أم قل
أو قل ُم أو من ابلتثليث قد شكال
أمين اختم به هللا كال
و ُ
أضيف إليه يف قسم تبلغ به األمال.
 -٨٩٤متسك أمحد وإسحاق ابلرواية الثانية على أن جاحد املتاع يقطع يده ،ومجاهري العلماء
وفقهاء األمصار على أن ال قطع فيه.
-٨٩٥املعاصي اليت ال حد فيها وإمنا فيها التعزير فيجوز الشفاعة والتشفيع فيها وإن بلغت
اإلمام ألهنا أهون  -أي من احلدود .-
 -٨٩٦تعظيم أمر احملاابة لألشراف يف حقوق هللا تعاىل وحدوده وأهنا سبب اهلالك ،وقد نبه
عليه الصالة والسالم على ذلك هبالك من قبلنا من األمم بذلك احلصر ب"إمنا".
-٨٩٧اخلمر هلا أمساء زائدة على الثالمثائة ،وقد ذكرت مجلة منها يف "لغات املنهاج" فراجعها
منه .
-٨٩٨وقع يف " املوطأ" أن الذي أشار على عمر ابلثمانني علي بن أيب طالب -أي يف حد
اخلمر' وهو خالف ما ثبت يف الصحيح من كونه عبدالرمحن بن عوف.
-٨٩٩حصول اجللد يف اخلمر ابجلريد وهو إمجاع ،ومثله النعال وأطراف الثياب .

-٩٠٠ضرب عمر صبيغا أكثر من احلد أو من مائة ،وضرب من نقش على خامته مائة .

 -٩٠١أبو سعيد عبدالرمحن بن مسرة بن حبيب بن عبدمشس بن عبدمناف القرشي ،أسلم يوم
الفتح ،قيل :كان امسه عبدكالل ،ويقال :عبدكلوب ،وقيل :عبدالكعبة ،فغريه النيب صلى هللا
عليه وسلم ،وغزا خراسان يف زمن عثمان ،وعلى يده فتحت سجستان وكابل ،روى عنه احلسن
البصري وغريه.
-٩٠٢حرم بعض الشافعية سؤال الوالية.
-٩٠٣يكره سؤال اإلمارة مطلقا ،والفقهاء تصرفوا فيه ابلقواعد الكلية ،فمن كان متعينا للوالية
وجب عليه قبوهلا إن عرضت عليه ،وطلبها إن مل تعرض ،ألنه فرض كفاية ال يتأدى إال به فيتعني
عليه القيام به،وكذا إذا مل يتعني له،وكان أفضل من غريه .
 -٩٠٤من أصحابنا من قال  :القضاء من أعلى القرابت ،ومنهم إمام احلرمني وابن
الصباغ،واألحاديث احملذرة منه حممولة على اخلائن أو اجلاهل ،وقال ابن الصباغ  :األحاديث
احملذرة دالة على عظم قدره حىت ال يقدم عليه من اليثق بنفسه .
-٩٠٥امتنع من الدخول يف القضاء الشافعي حني استدعاه املأمون ليوليه قضاء الشرق والغرب
،واقتدى به الصدر األول من أصحابه حىت أن أاب علي بن خريان ملا طلب للقضاء هرب فختم
على عقاره .
-٩٠٦ملا كان خطر الوالية عظيما بسبب أمور يف الوايل وبسبب أمور خارجة عنه كان طلبها
تكلفا ودخوال يف غرر عظيم فهو جدير بعدم العون ،وملا كانت إذا أتت عن غري مسألة مل يكن
فيها هذا التكليف كانت جديرة ابلعون على أعبائها وأفعاهلا ،وهي مسألة أصولية .
 -٩٠٧اختلفوا يف تقدمي الكفارة على احلنث على قولني :

أحدمها :جيوز وبه قال أربعة عشر من الصحابة ومجاعات من التابعني ومالك والشافعي واجلمهور
،لكن قالوا يستحب كوهنا بعد احلنث ،واستثىن الشافعي التكفري ابلصوم فقال  :ال جيوز قبل
احلنث ألنه عبادة بدنية فال جيوز تقدميها قبل وقتها كالصالة وصوم رمضان .
والقول الثاين :أنه ال جيوز تقدميها عليه بكل حال ،وبه قال أبوحنيفة وأصحابه وأشهب املالكي .
-٩٠٨االستثناء إبن شاء هللا تربكا وأداب ،فإن قصد به حل اليمني صح بشرط أن يكون متصال،
وأن ثبوته قبل الفراغ من اليمني .
-٩٠٩قال ابن عباس :لئن أحلف ابهلل فآمث أحب إيل من أن أضاهي  ،ومعىن أضاهي  :أحلف
بغريه ،ويف روايه أخرى عنه :لئن أحلف ابهلل مائة مرة فآمث خري من أن أحلف بغريه فأبر .
-٩١٠قال املاوردي من أصحابنا :وال جيوز أن حيلف أحد بطالق وال عتاق وال نذر ،ألهنا خترج
عن حكم اليمني إىل إيقاع فرقة وإلزام عزم ،قال :وإذا حلّف احلاكم بذلك عزله اإلمام جلهله .
-٩١١املبالغة يف االحتياط يف الكالم أبن ال حيكي قول الغري الذي منع الشرع منه ،لئال جيري
على اللسان ما صورته صورة املمنوع شرعا وهذا معىن قول عمر -رضي هللا عنه " -فوهللا ما
حلفت هبا  -أي ابآلابء  -منذ مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا وال آثرا "
-٩١٢سليمان بن داود على نبينا وعليه أفضل الصالة والسالم ،أحد املؤمنَ ْني الذي ملكهما

تعاىل الدنيا كلها ،واآلخر :ذو القرنني ،قال القضاعي :ويقال إنه ملك بعظ أبيه وله اثنتا عشرة
سنة من عمره ،وسخر هللا معه اجلن واإلنس والطري والريح ،وكان إذا جلس يف جملسه عكفت

عليه الطري وقام له اإلنس واجلن ،عاش ثالاث ومخسني سنة .
 -٩١٣قوله (ألطوفن) كذا هو يف الرواايت كلها ،ويف بعض نسخ" صحيح مسلم " "
والبخاري" (:ألطيفن) ومها لغتان فصيحتان.

-٩١٤قال القرطيب  :نبينا حممد عليه أفضل الصالة والسالم ملا سئل عن الروح ،واخلضر ،وذي
القرنني ،فوعدهم أن أييت ابجلواب غدا ،جازما مبا عنده من معرفته ابهلل لكنه ذهل عن النطق
ابملشيئة ،ال عن التفويض ،فاتفق أن أتخر الوحي عنه ورمي مبا رمي ألجل ذلك مث علمه هللا
بقوله(وال تقولن لشيء) فكان بعد ذلك يستعمل هذه الكلمة حىت يف الواجب.
-٩١٥األنبياء خرق هللا هلم العادة يف أبداهنم كما خرقها هلم يف معجزاهتم وأحواهلم .
-٩١٦قال جماهد  :أعطي نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم قوة أربعني رجال ،كل رجل من أهل
اجلنة .
-٩١٧قال القاضي حسني :ال جيوز أن يوصف نيب من األنبياء ابلعنة ألهنا عيب،وهم منزهون
عن العيوب  ،ذكر ردا على من فسر "احلصور" أبنه الذي ال أييت النساء عجزا .
 -٩١٨يقال  :إن كل من كان اتقى هلل فشهوته أشد؛ ألن الذي ال يكون تقيا يتفرج ابلنظر
وغريه خبالف التقي .
-٩١٩إذا استثىن يف الطالق والعتق وغري ذلك سوى اليمني ابهلل تعاىل ،فقال :أنت طالق إن
شاء هللا،أو انت حر إن شاء هللا ،أو أنت علي كظهر أمي إن شاء هللا ،وما أشبه ذلك:
فمذهب الشافعي والكوفيني وأيب ثور  :صحة االستثناء يف مجيع ذلك كما أمجعوا عليها يف
اليمني ابهلل تعاىل ،فال حينث يف طالق وال عتق ،وال ينعقد ظهاره ونذره وال غري ذلك مما يتصل
به قول إن شاء هللا.
وقال مالك واألوزاعي  :ال يصح االستثناء يف شيء من هذا إال اليمني ابهلل تعاىل .
-٩٢٠االستثناء يف اليمني ال يكون إال ابللفظ وال تكفي فيه النية ،وهبذا قال مالك والشافعي
وأبوحنيفة وأمحد والعلماء كافة ،وحكي عن بعض املالكية أن قياس قول مالك  :صحة االستثناء
ابلنية من غري لفظ .

 -٩٢١واعلم أن سبب النزول طريق قوي يف فهم معاين الكتاب العزيز ،وهو أمر حيصل
للصحابة بقرائن خمتلفة ابلقضااي حىت قال بعض احملدثني :تعيني الصحايب مرفوع مطلقا ألهنم
أعلم بتنزيل الوحي ومواقعه وأسبابه ،والصحيح أن ما تعلق بسببه نزول آية أو تقدمي حكم أو غريه
مرفوع ،وإال فموقوف .
-٩٢٢أبو حممد األشعث بن قيس بن معد يكرب الكندي ،وكندة هم ولد ثور بن عفري  ،قدم
على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سنة عشر يف وفد كندة يف ستني راكبا من كندة وكان
رئيسهم ،فأسلم وأسلموا ،وكان رئيسا مطاعا فيهم ،وكان يف اإلسالم وجيها يف قومه أيضا ،شهد
الريموك وأصيبت عينه ،ومسي أشعث لشعوثة رأسه ،وكان امسه معد يكرب فسمي أشعث وغلب
به،وزوجه الصديق بعد أن رجع عن ردته أخته أم فروة وهي أم حممد
عليه هذا اإلسم حىت عرف
ّ

الذي كين به ،وشهد هو وجرير فقدم جريرا وقال  :إين اردتدت ومل ترتد ،مات بعد علي أبربعني

ليلة سنة أربعني .
-٩٢٣يف الرواة األشعث بن قيس ثالثة أوهلم :هذا
واثنيهم :جابري،روى عن علي بن صاحل .
واثلثهم :مهداين كويف ،روى عن مسعر بن كدام .
-٩٢٤قوله(إذن) اختلف ال ّكتاب يف كتابتها على ثالثة أقوال :
أحدها :إهنا ابأللف مطلقا
واثنيها :إهنا ابلنون مطلقا
واثلثها :إن كانت عاملة فبالنون ،وإن كانت ملغاة فباأللف .
-٩٢٥اختلف أهل العلم فيما إذا ادعى على غرميه شيئا فأنكره وأحلفه مث أراد إقامة البينة عليه
بعد اإلحالف هل له ذلك ؟ على قولني :

أحدمها :ال ،وهو قول للشافعي
والثاين :نعم وهو قول مالك .
 -٩٢٦قد يستدل احلنفية بقوله عليه الصالة والسالم بقوله(شاهداك أو ميينه) على ترك العمل
بشاهد وميني ،وهو قول أهل الكوفة وحيىي بن حيىي من املالكية ،وقال اجلمهور من الصحابة
والتابعني فمن بعدهم خبالفه ،لقضائه عليه الصالة والسالم بذلك كما رواه خلق من الصحابة .
-٩٢٧قد يطلق على التعليق ابلشيء ميني ،كقول الفقهاء :حلف ابلطالق على كذا ،ومرادهم
تعليق الطالق به ،وهو جماز ،ملشاهبة اليمني يف اقتضاء احلث أو املنع .
-٩٢٨قوله عليه الصالة والسالم(ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر هبا ،مل يزده هللا عز وجل إال
قلة)هو عام يف كل دعوى يتشبع هبا املرء مبا مل يعطه ،من ادعى فضيلة لسيت له ،أو علم أو
إصالح وغري ذلك من املزااي ،ويدخل فيه أيضا :الدعوى على خصمه مبا ليس له ،والتكثر فيه
يرجع إىل ضم ما ليس له إىل ماله .
 -٩٢٩حكى ابن سيده" دعوى كاذب" ابلتذكري لكن التأنيث أفصح ،كما يف احلديث ،وحكى
أيضا "دعوى ابطل".
-٩٣٠مينع من احللف مبلة غري اإلسالم كاليهودية والنصرانية وغريها مطلقا ،وكذا تعليق احللف
هبا ،وصورة هذا اليمني على وجهني :
أحدمها :أنه معلق ابملستقبل كإن فعلت كذا فهو يهودي ،أو نصراين .
واثنيها :إنه يتعلق ابملاضي ،كقوله إن كنت فعلت كذا فهو يهودي أو نصراين  ،فأما األول فال
تتعلق به الكفارة عندان وعند املالكية ،وأما الثاين  :فال كفارة فيه عندان وعند املالكية وال يكفر
بذلك إال أن يقصد التعظيم.

-٩٣١قال أمحد  :جيب يف النذر يف املعصية وحنوها كفارة ميني ،وفيه حديث من طرق عن
عمران بن حصني وعائشة " :ال نذر يف معصية وكفارته كفارة ميني " لكنه حديث ضعيف
ابتفاق احملدثني،كما نقله النووي يف " شرح مسلم ".
-٩٣٢النذر على ثالثة أقسام:
أحدها :ما علق على وجود نعمة أو اندفاع نقمة،فوجد ذلك فيلزمه الوفاء به .
اثنيها :ما علق على شيء لقصد املنع أو احلث كقوله :إن دخلت الدار فعلي كذا ،وهو املسمى
بنذر اللجاج والغضب.
اثلثها :مامل يعلق على شيء ،كلله علي كذا ،فاملشهور وجوب الوفاء به وهو املراد بقوهلم :النذر
املطلق  ،وأما مامل يذكر خمرجه كلله علي نذر ،فيلزمه كفارة ميني على قول مالك وكثريين.
-٩٣٣قوله يف النذر(وإمنا يستخرج به من البخيل) قال الشيخ تقي الدين -يقصد ابن دقيق
العيد يف اإلحكام -األظهر يف معناه  :أن البخيل ال يعطي طاعة إال يف عوض ومقابل حيصل له
،فيكون النذر هو السبب الذي استخرج تلك الطاعة.
 -٩٣٤عبيدهللا بن زحر هذا خمتلف فيه ،ضعفه اإلمام أمحد ،وقال ابن املديين :منكر احلديث،
وقال حيىي :ليس بشيء كل حديثه عندي ضعيف .
وأما احلاكم فأخرج له يف " مستدركه" ومل يضعفه البيهقي يف " سننه" بل حكى يف ابب بيع
املغنيات عن البخاري أنه وثقه ،وذكر الرتمذي أيضا ذلك عنه يف " علله" ،وقال أبو زرعة  :ال
أبس به صدوق ،وقال النسائي  :ليس به أبس .
-٩٣٥قال البيهقي :ال يصح مساع احلسن البصري من عمران بن احلصني ،وقال احلاكم يف
"مستدركه" يف كتاب اللباس :أكثر مشاخينا على أنه مسع منه .

-٩٣٦صحة النذر إىل الذهاب إىل بيت هللا ،فإذا قال  :هلل علي أن آيت البيت احلرام أو بيت هللا
،ونواه انعقد نذره ،ولزمه إتيانه حبج أو عمرة ،خالفا أليب حنيفة ،حيث قال  :إذا مل يسم حجا
وال عمرة ال يلزمه شيء ،واألول قول مالك والشافعي ،وهو مروي عن عمر وابن عباس وهو
ظاهر احلديث.
-٩٣٧نذر إتيان شيء من احلرم كالصفا ولو دار أيب جهل ودار اخليزران يوجب احلج أو العمرة
لشمول حرمة احلرم يف تنفري الصيد وغريه ،وعند املالكية حكاية خالف ذلك ،ولو نذر إتيان
عرفات فإن أراد بذلك التزام احلج انعقد نذره به ،وإال فال ،ألن عرفات من احلل ،فهو كبلد
آخر.
-٩٣٨اسم أم سعد بن عبادة  :عمرة بنت مسعود بن قيس ،وكانت من املبايعات ،توفيت سنة
مخس من اهلجرة،ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف غزوة دومة اجلندل ،فلما قدم صلى على
قربها .
-٩٣٩لألصوليني خالف شهري يف أنه  :هل جيب على العامي أن يبحث عن األعلم ،أو يكتفي
بسؤال أي عامل كان ؟ ويرتجح األول أبن األعلم أرجح ،والعمل ابلراجح واجب .
-٩٤٠أبو عبدهللا ،ويقال  :أبو عبدالرمحن ،ويقال  :أبوحممد ،ويقال  :أبو بشري  ،كعب بن
مالك بن أيب كعب األنصاري السلمي املدين الشاعر ،شهد أحدا واملشاهد كلها ،حاشا تبوك،
فإنه ختلف عنها ،وكان يهجو املشركني ،ويتهددهم ابحلرب ،ويقول  :فعلنا ونفعل ،وكان شعراء
املسلمني ثالثة :حسان  ،وعبدهللا بن رواحة ،وكعب بن مالك ،فكان كعب خيوفهم احلرب ،وابن
رواحة يعريهم ابلكفر  ،وكان حسان يقبل على األنساب ،قاله ابن سريين ،عمي يف آخر عمره
،ومات ابملدينة يف خالفة معاوية.
-٩٤١استحباب الصدقة شكرا ملا يتجدد من النعم ،ال سيما مل عظم منها.

-٩٤٢قوله( من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد ) ويف لفظ (من عمل عمال )...يف
اللفظ الثاين زايدة على األول ،وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلني ببدعة ُسبق إليها ،فإذا احتج

عليه ابللفظ األول يقول  :أان ما أحدثت شيئا ،فيحتج عليه ابلثاين الذي فيه التصريح برد كل
احملداثت سواء أحدثها الفاعل أو سبق إبحداثها .
-٩٤٣هند بنت عتبة امرأة أيب سفيان ،أم معاوية ،أسلمت عام الفتح بعد إسالم زوجها أيب
سفيان ،فأقرا على نكاحهما ،وشكته ذلك اليوم لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وشهدت أحدا
كافرة مع زوجها أيب سفيان  ،ماتت يف خالفة عمر يف اليوم الذي مات فيه أبو قحافة والد
الصديق سنة أربع عشرة يف احملرم.
-٩٤٤أبوسفيان  :صخر بن حرب األموي ،ولد قبل الفيل بعشر سنني ،وكان من أشراف قريش
يف اجلاهلية وأفضلهم ،وكانت إليه راية الرؤساء املعروفة ابلعقاب ،وكانت ال جيلسها إال رئيس،
فإذا محيت احلرب اجتمعت قريش فوضعت تلك الراية بيد الرئيس ،أسلم عام الفتح ،وشهد
حنينا ،وأعطى من غنائمها مائة بعري وأربعني أوقية ،وشهد الطائف وفقئت عينه يومئذ وشهد
الريموك ،مات يف خالفة عثمان ،ودفن ابلبقيع .
وممن قتل من أوالده يوم بدر كافرا ابنه حنظلة ،وبه كان يكىن كنيته.
-٩٤٥اعلم أن حديث ( إن أاب سفيان رجل شحيح) ورد بثالثة ألفاظ :
إحداها  :شحيح
اثنيها  :ممسك
اثلثها :مسيك .
 -٩٤٦جيوز اعتماد العرف يف األمور اليت ليس فيها حتديد شرعي .

-٩٤٧القول قول الزوجة يف قبض النفقة ،كما قاله أصحابنا ،ألنه لو كان القول قوله كما قاله
مالك لكلفها إثبات عدم الرفع .وأجاب عنه املازري  :أن ذلك من ابب تعليق الفتيا .
-٩٤٨وإن شهدا  -أي شاهدين -ابلزور أنه طلق امرأته مل حيل ملن علم بكذهبما أن يتزوجها
بعد حكم القاضي ابلطالق ،وهذا قول مالك والشافعي وأمحد ومجاهري علماء اإلسالم وفقهاء
األمصار من الصحابة والتابعني من بعدهم  ،وقال أبوحنيفة :حيل حكم القاضي الفروج دون
األموال ،وقال حيل نكاح املذكورة.
-٩٤٩قال النووي يف" شرح مسلم " قاعدة  :األبضاع أوىل ابالحتياط من األموال .
-٩٥٠اتفق أصحابنا على ماحكاه الشيخ تقي الدين على أن القاضي احلنفي إذا قضى بشفعة
اجلوار للشافعي أخذها يف الظاهر ،واختلفوا يف حلها يف الباطن على وجهني ،وال ينقض قضاؤه
هبا على األصح عندان ،وعند املالكية ال حيل له األخذ هبا إذا حكم احلنفي له هبا .
-٩٥١عبدالرمحن بن أيب بكرة ،أبو حبر ،وهو أول من ولد يف اإلسالم ،وله عدة أخوة ،روى عن
أبيه وعلي وغريمها ،وعنه ابن سريين ومجاعة من التابعني ،تويف سنة ست وتسعني مع إبراهيم
النخعي على قول يف إبراهيم .
-٩٥٢عبيدهللا بن أيب بكرة وهو أبوحامت أحد الكرام املذكورين والسمحاء املشهورين ،توىل قضاء
البصرة وإمرة سجستان ،وثقه العجلي وكان قليل احلديث ،وهو أصغر من عبدالرمحن وأجود منه
.
-٩٥٣حديث أيب سعيد اخلدري مرفوعا(ال يقضي القاضي إال وهو شبعان راين) رواه البيهقي
وضعفه .
-٩٥٤عظم الكذب ومراتبه متفاوتة حبسب تفاوت مفاسده .
 -٩٥٥عظم الذنوب وانقسامها يف ذلك إىل كبري وأكرب ،ويلزم منه انقسامها إىل كبائر وصغائر.

 -٩٥٦عن ابن عباس  -رضي هللا عنهما -أن كل ما هنى هللا عنه فهو كبرية  ،وظاهر القرآن
واحلديث خبالفه ،ولعله أخذ الكبرية ابعتبار الوضع اللغوي ،ونظر إىل عظيم املخالفة لألجر
والنهي ومسى كل ذنب كبرية ،وهبذا املذهب أخذ األستاذ أبو إسحاق االسفراييين ،وقال الذنوب
كلها كبائر ،وحكاه القاضي عياض عن احملققني ،ألن كل خمالفة فهي ابلنسبة إىل جالل هللا
تعاىل كبرية ،وهلذا قال السلف  :ال تنظر إىل الذنب ولكن انظر إىل من عصيت ،لكن مجهور
السلف واخللف على األول  -أي أن الذنوب كبائر وصغائر .
 -٩٥٧اختلفوا يف أن الكبائر كلها معروفة أم ال ؟
على قولني ،وابلثاين قال الواحدي ومجاعات وأنه الصحيح ،وإمنا ورد الشرع بوصف أنواع من
املعاصي أبهنا كبائر ،وأنواع أبهنا صغائر ،وأنواع مل توصف وهي مشتملة على كبائر وصغائر
،واحلكمة يف عدم بياهنا أن يكون العبد ممتنعا من مجيعها خمافة أن تكون من الكبائر ،وابألول
قال األكثرون .
 -٩٥٨يستثىن من قاعدة الدعاوى القسامة ،فإنه يقبل منها قول املدعي لرتجحه ابللوث ،وقد
جاء استثناؤها يف حديث آخر "إال القسامة" ،وقبول قول األمناء يف التلف ،وقبول قول احلاكم
يف اجلرح والتعديل ،وقبول قول الزوج يف اللعان  ،وضم إىل ذلك قبول قول الغاصب يف التلف مع
ميينه.
-٩٥٩قال أهل العراق ومجاهري العلماء  :إنه عليه الصالة والسالم مات وعمر النعمان بن بشري
مثان سنني فكان مميزا صحيح السماع ،وهلذا أكد السماع إبشارته أبصبعيه إىل أذنيه -أي يف
حديث احلالل بني واحلرام بني .-
قال القاضي :وخالف أهل املدينة فلم يصححوا مساعه من رسول هللا كما حكاه ابن معني عنهم،
قال النووي  :وهذه احلكاية ضعيفة أو ابطلة .
-٩٦٠ال ورع يف ترك املباح ،لقوله عليه الصالة والسالم ":احلالل بني واحلرام بني ".

-٩٦١أبو طلحة  :زيد بن سهل أحد النقباء ليلة العقبة ،وأحد فضالء األنصار ،وقد أوضحت
ترمجته فيما أفردته يف الكالم على رجال هذا الكتاب فراجعه منه .
(-٩٦٢مر الظهران) يقال الظهران من غري إضافة "مر" إليه ،وهو اسم موضع على بريد من مكة
،وقيل  :على أحد عشر ميال ،وقيل  :على ستة عشر ميال .
-٩٦٣جواز اكل األرنب ،وهو مذهب العلماء األربعة والعلماء كافة ،إال ما حكي عن عبدهللا
بن عمرو بن العاص ،وابن أيب ليلى من كراهيته .واعلم أنه وقع يف " شرح الرافعي " عن أيب
حنيفة حترميها ،والذي حكاه النووي يف " شرحه ملسلم " عنه حلها .
-٩٦٤أمساء بنت الصديق شقيقة عبدهللا أمهما أم العزى قيلة ،ويقال قتيلة ،وهي زوج الزبري بن
العوام وأخت عائشة ألبيها ،وهي أسن من عائشة ،واختلف يف إسالم أمها ،وأكثر الرواايت أهنا
ماتت مشركة ،أسلمت أمساء قدميا مبكة ،وقيل  :كان إسالمها بعد سبعة عشر إنساان وهاجرت
إىل املدينة وهي حامل بعبدهللا بن الزبري ،فوضعته بقباء ،وكانت تسمى ذات النطاقني ،ماتت
مبكة بعد ابنها عبدهللا بيسري ،وبلغت من العمر مائة سنة مل يسقط هلا سن ،ومل ينكر من عقلها
شيء ،وكان قد ذهب بصرها ،وهي آخر املهاجرات وفاة ،ومن مناقبها اجلليلة :أهنا وابنها وأابها
وجدها أربعة صحابيون ،وال يعرف هذا لغريهم إال حملمد بن عبدالرمحن بن أيب بكر بن قحافة .
-٩٦٥قال البخاري  :صاحل بن حيىي بن املقدام عن أبيه فيه نظر .
 -٩٦٦قال ابن عبدالرب :ال يصح خلالد مشهد مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل الفتح .
-٩٦٧اخليل  :اسم جنس ال واحد له من لفظه عند اجلمهور ،ومسيت بذلك الختياهلا يف مشيها
بطول أذانهبا .

-٩٦٨عبدهللا بن أيب أوىف علقمة بن خالداألسلمي ،له وألبيه صحبة ،وكذا ألخيه زيد ،شهد
عبدهللا بيعة الرضوان ،وأول مشاهده حنني ،روى عنه طلحة بن مصرف وغريه ،وكان من بقااي
الصحابة ابلكوفة ،قال الفالس :وهو آخر من مات ابلكوفة من الصحابة.
-٩٦٩الضب  :حيوان بري معروف ،له أخبار طريفة عند العرب ،ويذكرون عنه عجائب كثرية
من مجلتها :أن الذكر له ذكران واألنثى هلا فرجان،وولده يسمى "احلسل" ،ومن عجائبه :أن
أسنانه ال تتبدل وال يتقلع منها شيء ،وهلذا يقال  :ال أبدل هللا سن احلسل ،واحلسل هو الضب
،ومعىن ذلك ال أمل ما بقي سن احلسل .
قال ابن خالويه يف أوائل كتاب " ليس" الضب ال يشرب املاء ،ويعيش سبعمائة سنة فصاعدا،
ويقال  :إنه يبول يف كل أربعني يوما قطرة ،وال يسقط له سن ،ويقال  :إن سنه قطعة واحدة
ليست مفرجة.
 -٩٧٠عن ابن عباس  :إن املمسوخ من بين إسرائيل عاشوا ثالثة أايم وماتوا .
-٩٧١اجلراد  :اسم جنس واحدته جرادة ،قال ابن دريد يف " اجلمهرة" مسي جرادا ،ألنه جيرد
األرض ،فيأكل ما عليها .
-٩٧٢حديث (أحلت لنا ميتتان  )..قال البيهقي  :وقفه أصح وهو يف معىن املرفوع .
ضرب اجلرمي،أبومسلم ،وهو بصري اتبعي ثقة .
َ -٩٧٣زهدم بن ُم ّ
"-٩٧٤املائدة" ممدودة ،وفيها لغة أخرى :ميدة كحقنة ،وقيل :مسيت بذلك ألهنا متيد مبا عليها
،أي تتحرك ومتيل  ،وإمنا تسمى مائدة إذا وضع عليها الطعام وإال فهي خوان .
-٩٧٥التنصيص على علة ال يلزم منه أنه ليس مث علة أخرى .
 -٩٧٦استحباب لعق األصابع بعد األكل قبل الغسل أو املسح ،وقد كرهه بعض العامة
واستقذره ،وقوله هو املستقذر .

-٩٧٧استعمال السنة ،واألمر هبا حىت فيما يعده الناس يف العرف دانءة .
-٩٧٨أبو ثعلبة اخلشين :قد اختلف يف امسه واسم أبيه على أقوال كثرية  :منها جرثوم بن الشر،
وقيل :انشر ،وقيل  :انشم،وقيل غري ذلك ،وصحبته متفق عليها ،وهو ممن غلبت عليه كنيته،
وكان ممن ابيع حتت الشجرة ،وأرسله عليه الصالة والسالم إىل قومه فأسلموا ،واعتزل عليا
الزاهرية  :مسعته يقول  :إين ألرجو أن ال خينقين هللا كما أراكم ختتنقون عند
ومعاوية ،قال أبو ّ
املوت ،فيينما هو يصلي يف جوف الليل قبض وهو ساجد ،فرأت ابنته أان أابها قد مات

،فاستيقظت فزعة،فنادت أمها  :أين أيب ؟ قالت  :يف مصاله ،فنادته ،فلم جيبها ،فأنبهته
،فوجدته ساجدا فحركته ،فوقع جلنبه ميتا.
-٩٧٩يشرتك مع أيب ثعلبة هذا يف الكنية ثالثة من الصحابة أيضا :
أوهلم  :أبو ثعلبة ابن عم كرمي
واثنيهم :أبو ثعلبة األنصاري
واثلثهم  :أبوثعلبة األشجعي
 -٩٨٠تفصيل اجلواب ب "أما" و "ما" ويف القرآن الكرمي يف قصة ذي القرنني يف الكهف
التفصيل ب " إما " و"أما".
-٩٨١الظن املستفاد من الغالب راجح على الظن املستفاد من األصل .
 -٩٨٢وملالك يف أوعية اخلمر ثالثة أقوال :
أحدها  :كسرها على كل حال
واثنيها :إن طبخت يف املاء أو طبخ فيها املاء جاز استعماهلا
واثلثها :التخفيف يف الرقاق ،والتشديد يف غريها .

-٩٨٣القاعدة :أن ما رتب عليه الشرع حكما ومل جيد فيه حدا يرجع فيه إىل العرف.
-٩٨٤الكلب املعلم لو اسرتسل بنفسه مل حيل ما قتله عند مجيع العلماء ،إال ما حكي عن
األصم من إابحته ،وإال ما حكاه ابن املنذر عن عطاء واألوزاعي أنه حيل إذا كان صاحبه أخرجه
لالصطياد .
-٩٨٥يباح االصطياد جبميع الكالب املعلمة من األسود وغريه ،وبه قال الشافعي ومالك
وأبوحنيفة واجلمهور .
وقال احلسن البصري والنخعي وقتادة وأمحد وإسحاق  :ال حيل صيد الكلب األسود ألنه
شيطان.
-٩٨٦مهام بن احلارث الكويف ،ثقة من فرسان الكتب الستة ،عابد ،اتبعي ،مات يف أايم
احلجاج .
-٩٨٧أبو طريف ،ويقال  :أبووهب ،عدي بن حامت الطائي ،اجلواد ابن اجلواد ،كان شريفا يف
قومه ،خطيبا حاضر اجلواب ،فاضال كرميا،روي عنه أنه قال :ما دخل وقت صالة قط إال وأان
مشتاق إليها ،ويف رواية :وأان على وضوء ،ومناقبه مجة ،عاش مائة وعشرين سنة ،وقيل :ومثانني،
مات زمن املختار سنة مثان وستني ،شهد مع علي حروبه.
-٩٨٨عامر بن شراحيل الشعيب ،نسبة إىل شعب بطن من مهدان  ،وكنيته أبو عمرو ،وهو اتبعي
كويف ثقة جليل فقيه عالمة زمانه حافظ ،ومرسله صحيح ال يكاد يرسل إال صحيحا ،قال
احلسن البصري ملا نعاه :كان وهللا كثري العلم ،قدمي السلم ،من اإلسالم مبكان .
-٩٨٩لو أرسل رجالن كلبني على صيدين فقتاله مجيعا أكال ،وكان الصيد بينهما،إال أن ينفذ
األول مقاتله فال شيء للثاين .
-٩٩٠مفهوم الشرط أقوى من مفهوم الصفة .

-٩٩١قاعدة عظيمة :إذا حصل الشك يف الذكاة املبيحة للحيوان مل حيل ،ألن األصل حترميه
،وهذا ال خالف فيه .
 -٩٩٢سامل بن عبدهللا بن عمر بن اخلطاب ،كنيته أبو عمر ،ويقال  :أبو عبدهللا ،ويقال  :أبو
املنذر ،حكاه ابن طاهر ،مدين اتبعي جليل أحد األئمة الفقهاء ابملدينة ،وكان أشبه ولد عبدهللا
به،وكان خيضب ابحلناء ،وكان شديد األدمة ،ألن أمه أم ولد ،وألبيه فيه يقول :
يلومونين يف سامل وألومهم
وجلدة بني العني واألنف سامل
قال إسحاق  :أصح األسانيد كلها:
الزهري عن سامل عن أبيه .
-٩٩٣سامل بن عبدهللا يف الرواة مثانية ،كما أوضحتهم يف رجال هذا الكتاب ،فسارع إليه .
-٩٩٤العادة أن املبتلى بشيء يتقنه ما ال يتقنه غريه ،ويعرف من أحكامه ما ال يعرفه غريه .
-٩٩٥الكالب يف أصل الشرع ممنوعة االقتناء ،وهلذا أمر بقتلها أوال كلها ،مث نسخ ذلك ،وهني
عن قتلها ،إال األسود البهيم ،مث استقر الشرع على النهي عن قتل مجيع الكالب ،اليت ال ضرر
فيها ،سواء األسود أو غريه ،قاله إمام احلرمني من أصحابنا.
واإلمجاع قائم على قتل الكلب العقور ،واختلفوا فيما عداها .
-٩٩٦قال العلماء  :الرخصة إذا عرفت عمت ،وإذا وقعت عمت ،فعمومها يكون يف حكمها
ومعناها .
 -٩٩٧وسئل مالك عن اختاذ الكلب للحراسة  ،فقال  :ال أدري ذلك ،وال يعجبين .

-٩٩٨هتامة :بكسر التاء ،اسم لكل ما نزل عن جند من بالد احلجاز ،مسيت بذلك من التهم
،وهو شدة احلر وركود الريح ،قاله ابن فارس ،وقال صاحب" املطالع" لتغري هوائها.
-٩٩٩قال العز بن عبدالسالم :للشرع علل تعبد هبا كما أن له أحكاما تعبد هبا .
-١٠٠٠حيرم التصريف يف األموال املشرتكة كالغنيمة وغريها من غري إذن أرابهبا ،وإن قلت ووقع
االحتياج إليها.

-١٠٠١ما توحش من املستأنس يكون حكمه حكم الوحشي ،كما أن ما أينس من الوحشي
حكم املستأنس.
 -١٠٠٢لو تردى منها شيء يف بئر  -أي احليوان اإلنسي -ومل ميكن قطع حلقومه ومريئه ،فهو
كالناد يف حله ابلرمي .
 -١٠٠٣قال القاضي :وال خالف أن ما اختلفت أجناسه ومل يدخله قرعة أنه حيوز فيه التفاضل
والتساوي يف القسمة ،ألهنا مراضاة ،وال جتوز القرعة إال يف التساوي واحتاد اجلنس .
-١٠٠٤يستحب تعداد األضحية ،فإنه عليه الصالة والسالم ضحى بكبشني حىت قال
أصحابنا :سبع شياه أفضل من بعري ،ألن الدم املراق أكثر ،والقربة تزيد حبسبه .
-١٠٠٥حكى ابن قتيبة أن مداومة أكل حلوم السود حيدث موت الفجأة .
-١٠٠٦قال أنس  :حرمت  -أي اخلمر -ومل يكن للعرب عيش أعجب منها ،وما حرم عليهم
شيء أشد منها .
-١٠٠٧قوله( واخلمر ما خامر العقل) أي غطاه ،وهو جماز تشبيه من ابب تشبيه املعىن
ابحملسوس.

-١٠٠٨مرياث اجلد قد كان للسلف فيه خالف كثري ،ومذهب الصديق :أنه كاألب عند
عدمه ،وقال عمر  :قضيت يف اجلد بسبعني قضية ال ألوي يف واحدة منها عن احلق ،وكان
السلف حيذرون من اخلوض يف مسائله ،ويف حديث روي مرفوعا وموقوفا وهو الصواب ( أجرأكم
على قسم اجلد أجرأكم على النار)
-١٠٠٩املعترب يف األحكام الشرعية مفاهيم الصحابة ولغاهتم ،فإن الكتاب نزل بلغتهم.
-١٠١٠جيوز إحداث االسم للشيء من طريق االشتقاق بعد أن مل يكن .
-١٠١١يستحب للمفيت إذا رأى ابلسائل حاجة إىل ما سأل أن يضمنه يف اجلواب إىل املسؤول
عنه .
-١٠١٢كان مسرة بن جندب واليا على البصرة من قبل عمر .
 -١٠١٣احلرير  :اسم جنس ،واحدته حريرة ،ذكره اجلوهري ،قال أبوهالل العسكري :ويقال له
 :الدمقس ،والسرق ،والسرياء ،وإمنا مسي حريرا ؛ ألنه من خالص اإلبريسم ،وأصل هذه الكلمة
اخللوص ،ومنه قوهلم :طني حر ،ألنه مل خيالطه رمل أو محأة ،وقيل للحر خالف العبد؛ ألنه
خالص لنفسه ،وحررت الكتاب  :خلصته من التسويد .
-١٠١٤الديباج بكسر الدال وفتحها ،عجمي معرب مجعه دايبيج ،قال اجلوهري  :وإن شئت
قلت "داببيج"  ،قال اجلواليقي :أصله ابلفارسية :ديوابف  ،أي  :نساجة اجلن
 -١٠١٥وكان لشعر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حالتان :حالة إىل املنكبني إذا طال ،وأخرى
إىل شحمة أذنه إذا قصره .
-١٠١٦املظلوم أيضا اللنب املشروب قبل أن يبلغ الرؤوب .
"-١٠١٧السالم" اسم للمصدر مثل كالم ،واالسم التسليم ،ويطلق إبزاء أمور :
أحدها  :كقوله تعاىل (السالم املؤمن)

اثنيها  :مبعىن السالمة كقوله تعاىل (هلم دار السالم عند رهبم) أي دار السالمة
اثلثها :أن يكون مبعىن التسليم والتحية كقوله تعاىل (سالم عليكم )
رابعها :شجرة العضاة،ويقال فيه :سلم أيضا.
"-١٠١٨املياثر" قال أبو عبيد  :كانت من مراكب العجم من ديباج أو حرير ،ويف "صحيح
البخاري " عن يزيد بن رومان  :أن املراد هبا جلود السباع،وهو ضعيف بعيد.
-١٠١٩األصل يف "اصطنع" "اصتنع" ابلتاء أبدلت هبا ،ألهنا من خمرجها .
-١٠٢٠أمجع املسلمون على أن السنة جعل خامت الرجل يف اخلنصر  ،واحلكمة يف كونه يف
اخلنصر  :أنه أبعد من االمتهان فيما يتعاطى ابليد كونه طرفا ،ولكونه ال يشغل اليد على تناوله
من اشتغاهلا خبالف غري اخلنصر .
وأما املرأة فإهنا تتخذ خواتيم يف أصابع .
-١٠٢١يدخل يف النهي عن لبوس احلرير مجيع امللبوسات ،قبعا وكلوبة وقباء وغريمها إال ما
استثين من ذلك للضرورة واحلاجة .
 -١٠٢٢اجلهاد :هو مأخوذ من اجلهد -بفتح اجليم -وهو التعب واملشقة ،وبضمها الطاقة ،بلغ
ُجهده  -أي طاقته -فاجملاهد يف سبيل هللا هو البالغ يف إتعاب نفسه يف ذات هللا ،وإعالء كلمته
اليت جعلها طريقا إىل اجلنة وسبيال إليها .

-١٠٢٣أول غزوة غزاها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات العسري أو العشري ابلسني املعجمة
واملهملة،وهي من أرض مدجل ،وقال ابن سعد  :كان قبلها ثالث غزوات ،يعين غزاها بنفسه،
وقال ابن عبدالرب يف كتاب" الدرر يف املغازي والسري" أول غزوة غزاها "ودان" غزاها بنفسه يف
صفر سنة اثنتني من اهلجرة ،وهي املسماة بغزوة األبواء  ،وغزواته دون الثالثني وسرايه فوق
األربعني .

 -١٠٢٤قال القاضي  :كان السلف الصاحل يتمنون من هللا العافية من الفنت واحملن ،الختالف
الناس يف الصرب عند نزوهلا .
 -١٠٢٥روي عن علي -رضي هللا عنه -أنه قال البن له  :اي بين ال تدعُ أحدا إىل املبارزة ،ومن
دعاك إليها فاخرج إليه فإنه ابغ ،وقد ضمن هللا نصر من بُغي عليه .

-١٠٢٦وقد مجع هللا آداب القتال يف قوله تعاىل( أييها الذين ءامنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا
هللا كثريا لعلكم تفلحون) إىل قوله (مبا تعملون حميط ).
-١٠٢٧قوله (واعلموا أن اجلنة حتت ظالل السيوف) هذا من اجملاز البليغ احلسن جدا ،فإن ظل
الشيء ملا كان مالزما جعل ثواب اجلنة واستحقاقها بسبب اجلهاد ،وإعمال السيوف الزم لذلك
كما يلزم الظل ،وكما يف ختصيص السيوف دون آالت احلرب ،لكوهنا الغالب مما يقاتل به ،فإهنا
أسرع إىل الزهوق .
-١٠٢٨الدعاء بصفات هللا اليت تناسب طلب الداعي ،لقوله(وهازم األحزاب اهزمهم)
-١٠٢٩الرابط  :مراقبة العدو يف الثغور املتامخة لبالدهم حبراسة من هبا من املسلمني ،وهو يف
األصل اإلقامة على اجلهاد ،وقد يطلق على كل مقيم على طاعة  :كالطهارة والصالة وغريمها من
العبادات .
-١٠٣٠الغدوة  :بفتح العني  :املرة من الغدو ،وهو من أول النهار إىل الزوال ،أما ابلضم فمن
صالة الغداة إىل طلوع الشمس.
-١٠٣١قال ابن حبيب  :وليس من سكن الرابط أبهله وماله وولده مرابطا ،وإمنا الرابط من
خرج عن بلده وأهله وماله قاصدا للرابط.
-١٠٣٢أن اليوم يطلق عليه رابط،وقال مالك :أقله يف االستحباب أربعون يوما .

-١٠٣٣قال بعض الصحابة  :ما أابيل قُتِلت يف سبيل هللا أم قَتَلت مث تال قوله تعاىل( إن هللا
اشرتى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم...اآلية)

-١٠٣٤جميء املكلوم يف سبيل هللا يوم القيامة ،وهو يدمى لفوائد :
األوىل :ليشهد على ظامله ابلقتل شهادة ظاهرة ،والدم يف الفصل شاهد عجيب .
الثانية :ليظهر شرفه ألهل املوقف ابنتشار رائحة املسك من جرحه الشاهد له ببذل نفسه يف
ذات هللا .
الثالثة :أن هذا الدم خصلة خلقها هللا تعاىل عليه يف احلقيقة أكرمه هبا يف الدنيا ،فناسب أن أييت
هبا يوم القيامة.
-١٠٣٥وبني غزوة حنني وفتح مكة مخس عشرة ليلة ،فإن الفتح كان يف عشرين رمضان سنة
مثان ،وحنني خامس شوال منها ،وكان يقصر يف هذه املدة الصالة .
 -١٠٣٦روى أبو داود يف "سننه" من حديث أنس" ،أن أاب قتادة قتل ذلك اليوم  -أي يف
غزوة حنني عشرين رجال وأخذ أسالهبم "
-١٠٣٧وعن أمحد  :الفرس ليست من السلب .
-١٠٣٨قال الشيخ تقي الدين:هذا -أي استحقاق السلب للقاتل -يتعلق بقاعدة ،وهي أن
تصرفات الشارع يف أمثال هذا إذا ترددت بني التشريع ،واحلكم الذي يتصرف فيه والة األمور
،هل حيمل على األول أو على الثاين ؟
واالغلب محله على األول .
-١٠٣٩استدل بعضهم لقول األوزاعي وسحنون أنه ال يستحق السلب إال من قتل أو أنفذ
املقاتل ،فأما إذا أسره فإنه ال يستحقه ،وهو قول الشافعي ،واألصح أنه يستحقه ،ألنه كفي شره
فهو يف معىن قتله .

-١٠٤٠يستحب إعادة املفيت أو العامل الكالم مرات لقصد البالغ والبيان .
-١٠٤١جيوز تقطيع احلديث الواحد من العارف ابللفظ واملعىن إذا مل يكن للجملة املقطوعة
تعلق مبا قبلها ،وقد فعل هذا البخاري وغريه من العلماء احملققني .
-١٠٤٢اجلاسوس هو صاحب سر الشر ،كما أن الناموس صاحب سر اخلري .
 -١٠٤٣العني من األلفاظ املشرتكة تطلق إبزاء أمور.
-١٠٤٤اختلف العلماء يف اجلاسوس املعاهد والذمي،هل ينتقض عهده ويقتل ؟ على قولني :
أحدمها :يصري انقضا للعهد بذلك ،فإن رأى اإلمام اسرتقاق اسرتقه ،وجيوز قتله .
اثنيهما :ال ينتقض عهده بذلك ،وبه قال مجهور العلماء ،قال الشافعية :إال أن يكون قد شرط
عليه انتقاض العهد بذلك .
-١٠٤٥أما اجلاسوس املسلم ،فقال الشافعي واألوزاعي وأبو حنيفة وبعض املالكية واجلمهور :
يعزره اإلمام مبا يراه من ضرب وحبس وحنومها وال جيوز قتله .
وقال مالك  :جيتهد فيه اإلمام ،ومل يفسر االجتهاد ،ونقل القاضي عياض عن أكابر أصحابه:
أنه يقتل ،قال  :واختلفوا يف تركه ابلتوبة ،وقال ابن املاجشون :إن عرف بذلك قتل وإال عزر .
-١٠٤٦جند  :ما بني جرش إىل سواد الكوفة ،وحده مما يلي املغرب احلجاز ،وعن يسار الكعبة
اليمن  ،وجند كلها من عمل اليمامة ،قال ابن األثري  :النجد  :ما ارتفع من األرض.
 -١٠٤٧مسيت السرية هبذا ؛ ألهنا تسري يف الليل وخيفى ذهاهبا ،وهي فعيلة مبعىن فاعلة .
 -١٠٤٨من جيعل املثىن ابأللف مطلقا وهو لغة أربع قبائل من العرب ،وقد كثرت يف كالمهم
،ومنها قوله تعاىل( إن هذان لساحران)

-١٠٤٩النفل جممع عليه ،واختلف يف حمله ،هل هو من أصل الغنيمة أو من أربعة أمخاسها أو
من مخس اخلمس ،وهي ثالثة أقوال للشافعي ،وبكل منها قال مجاعة من العلماء .
واألصح عندان :أنه من مخس اخلمس،وبه قال ابن املسيب ومالك وأبو حنيفة وآخرون .
وممن قال إنه من أصل الغنيمة :احلسن البصري واألوزاعي وأمحد وأبو ثور وآخرون .
 -١٠٥٠قال أصحابنا :ولو نفلهم اإلمام من أموال بيت املال العتيدة دون الغنيمة جاز .
مث التنفيل يكون ملن فعل مجيال يف احلرب انفرد به .
 -١٠٥١السرية إذا انفصلت من اجليش فجاءت بغنيمة،فإهنا تكون مشرتكة بينها وبني اجليش
،ألهنم ِرًدا هلم ،أما إذا كان اجليش يف البلد فتختص الغنيمة ابلسرية ،وال يشارك فيها .
-١٠٥٢قال القاضي-يقصد به عياض  -واللواء يوم القيامة على ثالثة أوجه  :لواء غدر ،ولواء
شعر ،ولواء فخر .
فاألول  :ملن نقض العهد للغدر يف اجلهاد .
والثاين  :لواء امرئء القيس .
والثالث :لواء سيدان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو لواء احلمد الذي اختص به من دون
سائر الرسل واألنبياء.
 -١٠٥٣جاء يف "صحيح مسلم " من حديث أيب سعيد اخلدري ( وال غادر أعظم غدرا من
أمري عامة )
 -١٠٥٤النساء مجع ال واحد له من لفظه ،وكذلك النسوان والنسوة .
-١٠٥٥تنبيه  :جيوز قتل النساء والصبيان يف البيات من غري تعد ،كما ثبت يف الصحيحني من
حديث الصعب بن جثامة .

-١٠٥٦الشيوخ إن كان فيهم رأي قتلوا ،وإال ففيهم ويف الرهبان خالف  ،واألصح عند الشافعية
 :قتلهم ،وقال أبو حنيفة ومالك  :ال يقتلون ،وحكاه ابن هبرية عن أمحد أيضا.
ولنا حديث احلسن عن مسرة رفعه( اقتلوا شيوخ املشركني واستحيوا شرخهم) رواه أبوداود والرتمذي
،وقال:حسن صحيح غريب .
 -١٠٥٧الزبري بن العوام -رضي هللا عنه -حواري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وابن عمته
صفية ،وأحد العشرة ،وأحد األعالم السابقني البدريني ،قتل يف مجادى األوىل سنة ست وثالثني
،قتله عمرو بن جرموز ،وقربه بوادي السباع من انحية البصرة .
 -١٠٥٨يباح احلرير ملن خاف من حر أو برد مل جيد غريه ،وكذلك ملن فاجأته احلرب ومل جيد
غريه ،وكذا الديباج الثخني الذي ال يقوم غريه مقامه يف دفع السالح .
 -١٠٥٩قال الطربي  :كل علة تضطر اإلنسان إىل لبس احلرير ويرجتى بلبسها خفته جيوز معها
لباسه .
-١٠٦٠الركب  :من األمساء املفردة الواقعة على اجلمع ،وليس جبمع تكسري لراكب ،بدليل قوهلم
يف تصغريه ركيب ،ومجع التكسري اليصغر على لفظه .
-١٠٦١العُدة :بضم العني  :كل ما يستعان به حلوادث الدهر من مال وسالح .
-١٠٦٢حكم أموال الفيء كانت خاصا به يف حياته،يضعه حيث شاء ،فكان ينفق منه على
أهله نفقة سنتهم ،وجيعل ما بقي مصرف أكثر مال هللا تعاىل إىل أن تويف ،وهذا ما قاله أكثر
الشافعية ابلنسبة إىل أربعة أمخاس الفيء ومخس مخسه.
وقال الغزايل وغريه :كان الفيء مجيعه له إىل أن مات ،وإمنا خيمس بعد موته .
 -١٠٦٣اختلف العلماء يف مصرف الفيء بعده :
فقيل  :مجيعه للمصاحل وال خيمس وهو قول أيب حنيفة وأمحد .

وقيل  :إن األمخاس األربعة للمرتزقة ،وهم األجناد املرصدون للجهاد ،واخلمس خلمسة :ملصاحل
املسلمني ،ولبين هاشم واملطلب ،واليتامى ،واملساكني ،وابن السبيل ،وهذا مذهب الشافعي.
واألكثرون على أنه ال خيمس حىت عد القول بتخميسه من أفراد الشافعي .
-١٠٦٤جواز االدخار للنفس والعيال قوت سنة ،وأن ذلك غري قادح يف التوكل .
-١٠٦٥وقد تظاهرت األحاديث الصحيحة بكثرة جوعه عليه الصالة والسالم وجوع عياله .
 -١٠٦٦مراقبة هللا تعاىل يف األموال أخذا وعطاء وصرفا ومنعا .
 "-١٠٦٧تضمري الفرس" أن يقلل علفها ،وتدخل بيتا كنينا ،وجتلل فيه لتعرق ،وجيف عرقه،
فيجف حلمها ،وتقوى على اجلري ،قاله النووي يف "شرحه".
وعبارة الشيخ تقي الدين حنوها،فإنه قال  :اإلضمار ضد التسمني ،وهو تدريج هلا يف أقواهتا إىل
أن حيصل هلا الضمر.
ُ -١٠٦٨زريق  :بطن من األنصار من اخلزرج ،ينسب إليه مجاعة من الصحابة وغريهم .
-١٠٦٩امليل  :ألف ابع  ،والباع  :أربعة أذرغ .
 -١٠٧٠اختلف العلماء يف املسابقة بني اخليل هل هو سنة أو مباح ،ومذهب الشافعية األول .
-١٠٧١جيوز جتويع البهائم على وجه الصالح عند احلاجة إىل ذلك ،وليس هو من ابب
تعذيبها ،بل من ابب تدريبها للحرب وإعدادها حلاجتها والكر والفر .
-١٠٧٢روي عن إبراهيم النخعي أنه كان يكره أن يقال مسجد بين فالن ،وال يرى أبسا أن
يقال مصلى بين فالن .

-١٠٧٣رد النيب صلى هللا عليه وسلم يوم أحد مع ابن عمر  :زيد بن اثبت ،وأسامة بن زيد
،والرباء بن عازب ،وأسيد بن ظهري ،وعرابة بن أوس ،وزيد بن أرقم  ،وأبو سعيد اخلدري،
وأجازهم يوم اخلندق .
-١٠٧٤غزوة اخلندق كانت سنة أربع ،وهو الصحيح ،ومجاعة من أهل السري والتاريخ قالوا  :إهنا
كانت سنة مخس ،وهذا احلديث -أي حديث ابن عمر عرضت على النيب يوم أحد وأان ابن
أربع عشرة سنة فلم جيزين  -يرده ،ألهنم أمجعوا على أن أحدا كانت سنة ثالث،فتكون اخلندق
سنة أربع ،ألنه جعلها يف هذا احلديث بعدها بسنة .
-١٠٧٥ينبغي لإلمام استعراض اجليش قبل احلرب ،فمن وجده أهال أجازه ،ومن وجده غري أهل
رده ،كما فعل عليه الصالة والسالم.
-١٠٧٦املسعودي وهو عبدالرمحن بن عبدهللا بن عتبة بن مسعود فيه مقال ،وقد استشهد به
البخاري .
-١٠٧٧قال الشافعي  :وليس يشك أحدا من أهل العلم يف تقدمة عبيدهللا بن عمر على أخيه
يف احلفظ ،ومها أبناء عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب.
-١٠٧٨بعض املقاصد اخلارجة عن حمض التعبد ال يقدح يف اإلخالص ،وإمنا اإلشكال يف ضبط
قانوهنا ،ومتييزها من يضر مداخلته فيه من املقاصد ،وتقتضي الشركة فيه املنافاة لإلخالص ،وما ال
تقتضيه ،ويكون تبعا ال أثر له ،ويتفرع عليه غري ما مسألة نبه عليه الشيخ تقي الدين .
 -١٠٧٩لنظر اإلمام مدخال يف املصاحل املتعلقة ابملال أصال وتقديرا على حسب املصلحة .
 -١٠٨٠اختلف العلماء يف حد النفل على قولني :
أحدمها :أنه ال حد له وإمنا هو الجتهاد اإلمام وهذا قول الشافعي .
والثاين  :أنه ال يتجاوز به الثلث ،وهو قول مكحول واألوزاعي .

 -١٠٨١هنى الشارع عن تعاطي السيف مسلوال ،وأمر ابإلمساك على النصال ومنع من اإلشارة
ابحلديد وحنوه خوف نزع الشيطان من يده إىل أخيه املسلم ،وكل ذلك دليل على احرتام املسلم
،وتعاطي األسباب احلاملة على أذاه لكرامته عنده وتعريف مقامه .
-١٠٨٢جيب اإلخالص يف اجلهاد ،والقتال للشجاعة واحلمية والرايء خارج عن ذلك .
١٠٨٣العتق من األلفاظ املشرتكة وهو يف الشرع  :إزالة ملك عن آدمي ال إىل مالك تقراب إىل
هللا .
والعتق أيضا  :الكرم ،يقال  :ما أبني العتق يف وجه فالن  ،يعنون الكرم
والعتق اجلمال  ،ومنه لقب الصديق بعتيق .
والعتق أيضا  :السبق والنجاة .
 -١٠٨٤للحنابلة وجهان فيما إذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم وهو موسر هل يسري إىل ابقيه
؟
-١٠٨٥قال القاضي عياض :مالك وعبيدهللا العمري يف انفع أثبت من أيوب عند أهل هذا
الشأن.
-١٠٨٦اإلمجاع قائم على أن نصيب املعتق يعتق بنفس اإلعتاق .
-١٠٨٧إذا ملك اإلنسان عبدا كماله،فأعتق بعضه عتق كله يف احلال بغري استسعاء ،هذا
مذهب الشافعي ومالك وأمحد والعلماء كافة ،وانفرد أبو حنيفة فقال :يستسعى يف بقيته ملواله،
وخالفه أصحابه يف ذلك فقالوا بقول اجلمهور .
-١٠٨٨لو كان نصيب الشريك مرهوان ،فهل مينع الرهن سراية العتق إىل نصيب شريكه؟
يف وجهان للشافعية ،واألصح املنع ،وهو ظاهر عموم احلديث .

 -١٠٨٩إذا ألغي املانع عمل اللفظ العام عمله .
-١٠٩٠عن أمحد رواية أنه يعتق نصيب الشريك إذا كان موسرا .
-١٠٩١إذا قال أحد الشريكني لصاحبه :قد أعتقت نصيبك ومها معسران عند هذا القول ،مث
اشرتى أحدمها نصيب صاحبه،فإنه حيكم بعتق النصيب املشرتى ،مؤاخذة للمشرتي إبقراره ،وهل
يسري إىل نصيبه أو ال يسري ،ألنه مل خيرت ما يوجب العتق يف نفس األمر ،وإمنا اختار ما يوجب
احلكم به ظاهرا .
 -١٠٩٢لو قال للعبد الذي ميلك نصفه ،نصفك حر  ،أو أعتقت نصفك ،فهل حيمل على
النصف املختص به ،أو حيمل على النصف شائعا؟ فيه اختالف ألصحاب الشافعي ،وعلى كل
حال فقد عتق إما كل نصيبه أو بعضه.
-١٠٩٣لو كان ميلك كل العبد فأوصى بعتق جزء منه ،فأعتق منه جزءا مل يسر ،وكذلك لو دبر
أحد الشريكني نصيبه فقال  :إذا مت فنصييب منك حر  ،ألن املال ينتقل ابملوت إىل الوارث
،ويبقى امليت ال مال له .
 -١٠٩٤املالكية على أصلهم يف أن من عليه دين بقدر ماله فهو معسر .
-١٠٩٥لفظ " االستسعاء -خمتلف فيه بني الرواة ،فمنهم من فصله من احلديث ،وجعله من
رأي قتادة ،قال الدار قطين :رواه شعبة وهشام عن قتادة ،ومها أثبت فلم يذكرا فيه االستسعاء،
ووافقهما مهام ،ففصل االستسعاء من احلديث ،وجعله من رأي قتادة ،قال  :وعلى هذا أخرجه
البخاري وهو الصواب.
-١٠٩٦يرد مذهب من يرى أن ابقي العبد يعتق من بيت املال ،وهو مروي عن ابن سريين ،فإن
إضافة املال إىل السيد املعتق ينايف بيت مال املسلمني .

 -١٠٩٧معىن االستسعاء عند مجهور القائلني به  :أن العبد يكلف االكتساب والطلب حىت
حيصل قيمة نصيب الشريك اآلخر ،فإذا دفعها إليه عتق .
-١٠٩٨جيوز بيع املدبر قبل موت سيده ،قياسا على بيع املوصى بعتقه،فإنه جائز إمجاعا،وهو
مذهب الشافعي وأصحابه ،وممن جوزه عائشة وطاوس وعطاء واحلسن وجماهد وأمحد وإسحاق
وأبو ثور وداود.
-١٠٩٩روي عن عائشة -رضي هللا عنها -أهنا ابعت مدبرة هلا سحرهتا ،ومل ينكر ذلك أحد
من الصحابة وال خالفها .
 -١١٠٠ينظر اإلمام يف مصاحل رعيته وأيمرهم مبا فيه الرفق هبم ،وإببطال ما يضر من تصرفاهتم
اليت ميكن فسخها.
متت هذه الفوائد .
ومما يذكر من املهمات والتنبيهات عن املؤلف وكتابه أمور ،منها :
أ -أن احلافظ ابن امللقن -رمحه هللا من أكثر من صنف على مدى التاريخ ،وساعده يف ذلك
أمور منها :مكتبته الضخمة ،وقلة العيال ،وكثرة املال ،وبداية التصنيف دون العشرين ،وكل ذلك
من فضائل املنان وبركاته العظام.
ب -من اطلع على شرحه هذا دون غريه من املطوالت اليت صنفها ومل تصلنا أو وصلتنا ومل
نقرأها طال تعجبه وانبهر من كثرة مراجعه ونقوالته ،فكيف لو أدرك براجمنا مع علو مهته.
ج-ابن امللقن شافعي املذهب أشعري العقيدة وليس مبتمكن منها ،فحاله كحال العراقي وابن
حجر.
د -ال خيرج كثريا عن مذهب الشافعي ويقويه والكتاب مرجع يف معرفة فقه الشافعي ،وخيرج عنه
لقوة الدليل وله ترجيحات جيدة ومتينة .

ذ -الكتاب موسوعة فقهية متوسطة،وقد ذكر آالف املسائل والدالئل ،ويذكر فروعا غريبة
،وفوائد جليلة،وفيه كثري من فقه السلف واختيارات األئمة يف مذهبه وغريه ،مع ذكره اإلمجاعات
والتنبيهات.
ر-نقل من كل من تقدمه من شراح العمدة،وكذا شراح كتب احلديث ،وقد أكثر النقل من تقي
الدين ابن دقيق العيد ،بل أجزم أنه نقل أكثره ،مث هو يتعقبه اترة وينتصر له ويثين عليه اترة أخرى
،ويوضح بعض مايعسر فهمه وميثل له أحياان.
ز-الكتاب موسوعة لغوية،وأكثر ما اهتم به النحو والصرف والبالغة ،وهو مرجع يف معرفة لغات
الكتاب وأماكن البلدان ،واأللفاظ املشرتكة ،فراجعه وسرتى العجب العجاب .
س-ترجم لكل من ذكر يف الكتاب سواء من الرواة من الصحابة أو غريهم مما يذكر يف منت
احلديث أو يف أي موضع كان،ولعمري أهنا من عيون الرتاجم ،وقد نقلت من كل ترمجة ما ندر،
وحييل يف بسطها على كتاب له مفقود يف تراجم رجال العمدة.
ش -اهتم عند ترمجته لرجال الكتاب بعلمني مهمني من علوم الرجال ومها املتفق واملفرتق،
واملؤتلف واملختلف ،وقد نقلت كل ماذكره أو غالبه ،وأحال أيضا يف بعضها على الكتاب
املذكور آنفا .
ع -الكتاب اشتمل على غالب فنون علوم الشرع من تفسري وأصول وحديث وفقه وهو األكثر
ومادة الكتاب.
ق -استنباطاته قوية ،وفوائده جليلة ،ولطائف الكتاب كثرية ،فإذا قرأته فلن متل فقد تبحر وأتى
من كل بستان بزهرة ومن كل نبع قطرة.

ك -يتعقب املصنف عبدالغين يف ألفاظ األحاديث ويبينها بياان شافيا ويذكر ألفاظها وأماكن
وجودها يف الصحيحني،ويذكر ما ترجم به البخاري على هذه األحاديث،ومن رواها من غريهم
مما هو موجود يف الصحاح أيضا .
ل -الكتاب من أوله إىل آخره متوازن يف الشرح ،ونَ َف ُسه يف أول الكتاب كنفسه يف آخره ،وإين
به خلبري .

م -الكتاب سهل ممتنع فال تزهد يف قراءته وال تتهيب من طوله ،وأصعب ما يف الكتاب هو ما
ينقله عن ابن دقيق العيد.
و -جيمع بني األحاديث املتوهم تعارضها ،مث ال أشك أن غريه ممن جاء بعد قد استفاد منه يف
هذا الفن  -أي مشكل احلديث -وغريه من الفنون .
ي-فرغ املؤلف من تصنيف هذا الكتاب مساء يوم السبت اثين عشر من شهر هللا احملرم سنة
ست وستني وسبعمائة -غفر هللا له ورمحه -أي وعمره ثالثة وأربعون عاما ،وقد كانت والدته
سنة ثالث وعشرين وسبعمائة ،رمحه هللا وعفا عنا وعنه.
وقد كان مجعي هلذه الفوائد من هذا الكتاب املمتع الضخم يف عدة أشهر  ،كان هنايتها ليلة
األربعاء من أول شهر مجادى اآلخرة سنة  ،١٤٤٣أحسن هللا عاقبتها يف األمور كلها  ،وجعل
هذه الفوائد خالصة لوجهه،وجزا هللا من قرأها أو نشرها أو أرسلها عين خري اجلزاء .
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

