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الطلقا كتاب
ببباللفظ النكاح قيد حل وشرعا القيد حل لغة هو     

سببائر بببل المإببة وإجمبباع والسنة، الكتاب فيه والصأل التآي
وحكميببن الوطء يرد لم مإول كطلقا واجب إمإا وهو الملل،

لعببدم ولببو بحقوقهببا القيببام عببن يعجز كأن مإندوب رأياه. أو
بهببا الفجببور يخببش لببم مإببا عفيفة غير تآكون أو إليها الميل
زوجببتي إن له قال مإن وسلم عليه الله صألى أمإر ثم ومإن

أحببد على بها الفجور يريد مإن تآمنع ل أي لمإس يد تآرد ل
بخشببية ويلحببق ذلببك، مإن خشية بإمإساكها مإعناه في أقوال



تآيمببم مإبيببح إلى تآؤدي بفراقها له مإشقة حصول بها الفجور
يظهببر فيمببا لفجورهببا أمإنببع عنببده مإقامإهببا > وكببون3<ص: 
عادة عشرتآها على يصبر ل بحيث أي الخلق سيئة أو فيهما
الخلببق. وفببي سببيئة غيببر امإرأة تآوجد فمتى وإل يظهر، فيما

العصببم} كببالغراب النسبباء فببي الصببالحة {المببرأة الحببديث
الجنباحين أبيبض وهبو العصبم، إذ وجودهبا نبدرة عبن كناية
أي والديه أحد به يأمإره أو كذلك إحداهما أو الرجلين وقيل
الببباء مإببن الحمقببى شببأن هببو كمببا تآعنببت نحببو غيببر مإببن

فيمببا بطلقهببا مإشببقة أو فتنببة خببوف عببدم ومإببع والمإهببات
عببن الحببال سببلم بببأن مإكببروه أو كالبببدعي حببرام أو يظهر
إلى أبغض الحلل مإن شيء {ليس الصحيح للخبر كله ذلك
مإنببه المقصببود لببه تآعببالى بغضببه وإثبببات الطلقا}، مإن الله

قبالوا ثببم ومإببن لحلبه لمنافاتآهببا حقيقته ل عنه التنفير زيادة
أي يشببتهها لببم إذا بمببا المإببام صأببوره لكببن مإباح فيه ليس

ول إليهببا الميببل عببدم فببي مإببر مإببا ينببافي لئل كامإلة شهوة
وصأببيغة زوج وأركانه بها، تآمتع غير مإن بمؤنتها نفسه تآسمح

(يشببترط عليببه ووليببة ومإحببل فيببه يببأتآي مإببا علببى وقصببد
وكيله أمإا زوج مإن كونه تآعليقه أو تآنجيزه لصحة لنفوذه) أي

هببذا ويعلببم تآعليقببه، مإنهمببا يصببح فل المولي في الحاكم أو
قبببل تآعليقه يصح ل أنه سيذكره ومإما الخلع أول قدمإه مإما

صأبببي نحو مإن تآنجيز ول تآعليق يصح (التكليف) فل و النكاح
علقه لو لكن عنهم القلم لرفع ونائم عليه ومإغمى ومإجنون

مإببن يقببع فل والختيببار وقببع، جنببون نحو وبه فوجدت بصفة
عقلببه زال مإببن وهببو السببكران)، (إل سببيذكره كمببا مإكببره

مإثلببه أن وسببيذكر أطلق حيث به المراد وهو تآعديا، بمسكر
فإنه دواء أو شراب نحو مإن به أثم بما عقله زال مإن كل
حببال مإخبباطبته أي الصأببح علببى تآكليفه عدم مإع طلقه يقع

> ونفوذ4ص: < التكليف شرط هو الذي فهمه لعدم السكر
اللببه رضببي الصببحابة إجمبباع عليببه الدال وعليه له تآصرفاتآه

وهببو الوضببع، خطبباب ببباب مإن بالقذف مإؤاخذتآه على عنهم
لببه مإببا وألحببق لتعببديه، عليه، تآغليظا بالسباب الحكام ربط
إيببراد مإببن هنببا لبعضببهم مإا يندفع وبه اللباب طرد عليه بما

ككون يعمهما ل قد الوضع خطاب أن على والمجنون النائم
وأنتببم الصببلة، تآقربببوا {ل في والنهي للقصاص، سببا القتل

مإحل مإن فليس عقله لبقاء النشأة أوائل في سكارى} لمن
أم مإطروحببا زقببا أصأببار سواء عقله زال مإن بخلف الخلف



مإكلببف صأببحوه بعببد أنببه أراد التكليببف عليببه أطلق ومإن ل،
لزم وإل المكلفين، أحكام عليه يجري أنه أو فاتآه مإا بقضاء
أنببه الصببلة أوائببل مإر مإما ويعلم وصأومإه، صألتآه نحو صأحة

المببدة عليببه وقببع بببه السببكر عن يتولد لم جنون اتآصل لو
وهببو (بصريحه)، ويقع) الطلقا( غالبا السكر إليها ينتهي التي
إجماعببا وقببع ثببم ومإببن الطلقا غيببر ظبباهره يحتمببل ل مإببا

أنه والوجه طالق بمعنى بالتاء تآالق في المتأخرون واختلف
بببذلك لغتهببم واطببردت تآبباء الطبباء يبدلون قوم مإن كان إن

ذلببك لن كنايببة، فهببو > وإل5ص: < صأببراحته علببى كببان
حلببف فيمن بعضهم إفتاء ويؤيده اللغة، في أصأل له البدال

الببدجاج بيض بنحو يحنث بأنه المشالة بالظاء البيظ يأكل ل
وليس نحوه أو هذا في بالمشالة ينطقون قوم مإن كان إن
هببو بببل كببذا أفعببل ل اللم بفتببح طلقببة قوم قول هذا مإن
بخلف أولببى بببل كببذا أفعببل ل كطببالق ظبباهر هو كما لغو

نيببة) (بل كنايببة أنببه الظبباهر فببإن كببذا أفعببل ل طلقة علي
يببأتآي مإا ينافيه فل لفظه بمدلول العارف مإن الطلقا ليقاع

قصببد يكفببي فل لمعنبباه الطلقا لفببظ قصببد يشببترط أنببه
فقصببد مإببدلوله يعببرف ل أعجمببي لقنببه كببأن فقببط حروفببه

أن كلمإببه مإببن أهله. وسيعلم عند مإدلوله مإع أو فقط لفظه
يحتمببل مإببا وهببي (وبكنايببة)، كنايببة الصببريح يجعببل الكببراه
الرافعي قاله كما أظهر بعضها في كان وإن وغيره، الطلقا

لببم ينببو لببم فببإن أيضببا حروفه قصد ومإع النية) ليقاعه (مإع
بببائن كببأنت قرينببة بهببا المقببترن الظاهرة سواء إجماعا يقع

إل بزوجببتي كلسبت وغيرهببا أبدا لي تآحلين ل مإحرمإة بينونة
صأببدقة ضم أفاد وإنما به، فإقرار دعوى جواب في وقع إن

تآنحصببر ل صأببرائحه لن الوقف، في صأراحته لتصدقت لتآباع
غيببر فببي يببأتآي آخببره إلببى فبينونببة وأيضببا الطلقا، بخلف
وقببد الوقببف غيببر في يأتآي ل لتآباع بخلف كالفسخ الطلقا

ينفببذ ل السببكران أن الرفعببة ابببن بحثببه مإببا ذلك مإن يؤخذ
نفوذ فمحل مإنه مإستحيلة وهي النية على لتوقفه بها طلقه

تآقببول أن ولببك فقببط، بالصببرائح هببو إنمببا السببابق تآصببرفه
لمعنبباه أو مإطلقا لفظه > قصد6ص: < أيضا الصريح شرط

فكمببا أيضببا ذلببك قصببد عليببه يستحيل والسكران تآقرر، كما
فيهببا يشببترط وكونها هي فكذا لذلك ينظروا ولم به أوقعوه
التغليببظ أن الملحببظ لن يببؤثر، ل واحد قصد وفيه قصدان

وهببذا قصببد، غيببر مإببن بالصببريح عليببه الوقببوع اقتضى عليه



إل أقروه وإن بحثه، مإا ل إطلقهم فاتآجه فيها مإوجود بعينه
غيببر مإببن لفظببه بمجببرد ظاهرا مإوقع الصريح بأن يجاب أن

مإببن فيهببا بببد ل الكنايببة بخلف قصببد تآحقببق ول استفصببال
رفببع كنايببة أو بصببريح وقوعه وشرط فافترقا، القصد تآحقق
عببارض ول السببمع صأحيح كان لو نفسه يسمع بحيث صأوتآه

اللببه رضي مإالك ورأى العلماء، أكثر عند لفظ بغير يقع ول
النفساني. وقوع عنه

جببواب فببي ليسببت الببذي بزوجببتي لست في تآنبيه) أطلقوا(
بزوجببتي فلسببت كببذا فعلببت إن فشببمل كنايببة أنببه دعببوى
الطلقا إنشبباء هببو الذي طالق فأنت مإعنى نوى فإن وعليه
نفببي بببأن ويببوجه فل، وإل وقببع، عليببه المعلببق وجببود عنببد

علببى المببترتآب النفببي به يراد قد التركيب هذا في الزوجية
الزوجيببة آثبار بعبض نفببي ببه يببراد نببواه. وقبد الذي النشاء

فعلت إن ومإثله اليقاع، لنية فاحتاج وطئها أو إنفاقها كترك
لحتمبباله زوجببة لببي تآكببونين مإببا أو بزوجببة لي أنت مإا كذا

ل بحيببث الطلقا إرادة فببي اشببتهر هببذا أن والفرقا لذينك،
علببى دعببوى مإجببرد الول بخلف ذلببك إل مإنببه العامإة تآفهم

على إل دخل له ليس الشتهار أن يأتآي عما غفل قائله أن
شببكاني إن فببي أفببتى البلقينببي رأيببت ثببم التآببي الضببعيف

عنببد طببالق أنهببا قصببد إن بببأنه بزوجببة لببي لسببت أخببوك
الفوريببة نببوى فببإن يطلقهببا أنببه أو طلقببت الشكوى حصول
مإلخصا. وهببو انتهى باليأس إل تآطلق لم وإل طلقت، ففاتآت
إفتاء وهم تآبين قبله كالذي وبه كناية أنه ذكرتآه فيما صأريح

والصببواب الحنث بإطلقا زوجة لي تآصلحين في: فما بعضهم
كلسببت فل وإل طلقببت، الطلقا نببوى إن الفتى شيخه قول

بنببتي زوج عبباد مإببا > فببي7ص: < عنهمببا نقل نعم بزوجتي
مإا في الثاني أطلقه كما الحنث أطلقا أنهما لها زوجا يكون

عبباد لفظ لن كناية، أنه يتجه والذي بزوجة لي تآكونين عاد
أن زعببم وأمإببا كناية، أنها بدونها هذه في ومإر زائدة وقعت
شببذوذه بببل بعببده يخفببى فل الصببراحة تآببوجب عبباد زيببادة

بقببي إن مإعنبباه لهببا زوجا يكون عاد مإا الفتى قول وعجيب
مإنببه اشببتق مإببا الطلقا) أي وصأريحه(.فتأمإله زوجا. انتهى لها

مإببر مإا على مإنهما اشتق ومإا والمفاداة (وكذا) الخلع إجماعا
شببروط ووجبدت أحمببد مإذهب على خالعتك قال ولو فيهما،
قرينببة ذلببك يكببن لببم عنببده بهببا فسببخا يكببون الببذي الخلع

وهببم لمببن خلفببا عنببدنا الطلقا فببي الخلببع لصراحة صأارفة



وثبباقا مإببن يحلهبا وهببو طببالق، أنت في يأتآي مإا وفارقا فيه
يصببرفه فلبم اللغببوي مإعنبباه فبي حينئببذ اللفظ استعمل بابه
ل طلقببا طببالق كببأنت فهببو هنببا بخلفه بالكلية مإدلوله عن
كقببوله لغببو اللفببظ لوضببع المخالفببة القرينببة أن فعلببم يقببع

مإببع فإنه نفسك به تآملكين بائنا طلقا طالق أنت لموطوءتآه
لمخببالفته آخببره إلببى بائنببا لقببوله نظببر ول رجعيببا يقع ذلك

مإببذهب علببى قببوله أن علببى وجه كل مإن الصيغة لموضوع
فيه كل أن في مإتحدان والطلقا الفسخ إذ قرينة غير أحمد
ص نحبو عبدم وتآرتآبب العصبمة قيد حل وسبقوط العبدد، نق

أمإر لنه ذلك، ينافي ل فقط الفسخ على الوطء قبل المهر
أي السببين والسراح) بفتببح (الفراقا وكذا المدلول. عن خارج

مإعنببى فببي المشببهور) لشببتهارهما (علببى مإنهمببا اشببتق مإببا
وإلحبباقا فيببه، الفراقا تآكرر مإع القرآن في وورودهما الطلقا

ورد، بمببا المشتقات مإن يرد لم ومإا تآكرر بما يتكرر لم مإا
هببذين ومإحل خيران ابن عن الستذكار في قال بمعناه لنه

فهببو الطلقا إل يعببرف لببم مإببن أمإببا صأراحتهما عرف فيمن
ظبباهر وهببو الذرعي، > قال8ص: < فقط حقه في الصريح

وهببو عليه. انتهببى. يخفى مإما ذلك أن علم إذا غيره يتجه ل
يخببالط ولببم ذلبك مإببدلول يببدري ل أعجمببي نحببو في مإتجه
فيهببا يؤثر ل بالصراحة فجهله وإل كذبه، بها يظن مإدة أهله
وذكببر بببه عببذر وإن يببؤثر، ل بببالحكم الجهببل أن يببأتآي لمببا

ل عنببدهم والكنايببة بالصريح الكفار في العبرة أن الماوردي
طلقهببم فببي فكببذا عقببودهم في اعتقادهم نعتبر لنا عندنا،
فصببل قبيببل فيببه بمببا مإببر كمببا إلينا يترافعوا لم إن ومإحله
مإنببه اشببتق ومإببا الطلقا وللفظ أربع، مإن أكثر وتآحته أسلم
بعببد مإنببه (كطلقتببك) وطلقببت البقية في نظائرها تآأتآي أمإثلة

هنببا وكطلقببت نفسببك، طلقببي بعد ومإنها طلقها له قيل أن
طبالق، فزوجتبك كذا فعلت إن بعد وطالق لي لزم الطلقا
واحبدة وأنبت هبذا، بيبن الفبرقا مإنبه يعلبم مإبا قريببا ويأتآي

بببه يقببع ل فببإنه ابتببداء فقببط طلقت أو فقط طالق بخلف
أي، وأقببراه القفببال، قطببع عببن نقله كما نواها وإن شيء،

(وأنت) طوالق بها الطلقا تآربط لفظية قرينة يسبق لم لنه
أو طببالق كببل كببأنت فقببط واحببدة طلقببة فببي صأببريح لكنه

سببائر علببى ثلثببا قببال وإن (طببالق)، وأنببت طببالق، نصببف
للقاضبي وخلفبا وغيبره الصبباغ لببن وفاقا فيقعن المذاهب

لن المببذاهب، سائر على يقع ل لكونه نظر ول الطيب أبي



بببه يريببدون ل قائليه لن جملة، الثلثا وقوع يمنع مإن مإنها
عليهببا التعليق أحد قصد لو ثم اليقاع. ومإن في المبالغة إل

ومإفارقبببة اللم (ومإطلقبببة) بتشبببديد يبببأتآي كمبببا مإنبببه قببببل
سببيذكره، كمببا ذلببك اسببمها ليس طالق) لمن (ويا ومإسرحة

الطلقا أو طلقببة عليببك وأوقعببت مإسببرحة، ويا مإفارقة، ويا
وعلببى الوجببه علببى الطلقا أو طلقببة عليببك وضببعت وكببذا

يلزمإنببي قببوله: الطلقا > وكذا9ص:  <لكثيرين. خلفا الطلقا
علببى كببذا أفعببل ل علببي واجببب أو لببي لزم طلقببك أو

ا أطلقبوه كبذا المعتمبد المنقول أو ببالطلقا أن أطلقبوا كم
الطلقا بببأن وعللببوه لغو كذا فعلت مإا أو أفعل ل والطلقا

وهببو النببذر، فببي التآببي ذلببك نظيببر فببي لكنهم به يحلف ل
مإا ذكروا كذا فعلت مإا أو أفعل ل والعتق أو يلزمإني العتق

ل العتببق إن ثببم يببأتآي مإببا تآأمإببل وعنببد هنببا، مإببا يخالف قد
يعلببم أحببدهما نيببة أو اللببتزام أو التعليببق عند إل به يحلف

هنبباك مإببا جريببان بحببث بمببن تآغتر ول فتأمإله مإخالفة ل أنه
يكببون كببذا أفعببل ل يلزمإنببي الطلقا أن عليببه يلببزم إذ هنا

بأن ويفرقا كذلك، وليس كذا أفعل ل يلزمإني كالعتق حكمه
ه الحلبف عهبد العتبق م10ص: < تآقبرر كمبا ب يتعيبن، > فل

بببه، الحلببف يعهببد لببم الطلقا بخلف عنببه الكفببارة وأجزأت
يجببز فلببم بببه المعلق وعند مإنجزا إيقاعه فيه المعهود وإنما
التأكيببد بنيببة الثلثببة الصببريح ألفاظ بين جمع ولو غيره عنه
فببي ومإببا الزركشببي رجحببه كمببا الكناية في وكذا يتكرر لم

نببوى إذا مإببا علببى يحمببل خلفببه مإببن شببريح عببن الروضببة
أطلق. أو الستئناف

مإثل سببيفي أو فرسي مإن الطلقا علي كثير مإن فرع) يقع(
ظبباهرا أنببه وثبباقا مإن قوله في يأتآي مإما يعلم كما وحكمه

لفبظ فبراغ قببل فرسبي مإن ينو لم مإا صأريح وباطنا كناية
ذلببك في سواء النية على تآتوقف كناية يكون فحينئذ اليمين
بببإطلقا واحببد غيببر إفتبباء مإببن أصأببوب وهببذا وغيره، العامإي

مإقيببد هببذا بببأن ويببرد العمببل، مإن طالق كأنت الوقوع عدم
كبنببت تآعمل ل فيمن بحث الذرعي أن على أيضا قلناه بما

مإا التعليق شرط بأن ويرد بالمحال، وكالتعليق يقع أنه نبيل
وفببي قلنبباه، مإمببا فهببو لفظببه فببراغ قبببل نيتببه مإببن ذكرناه

مإببن طببالق أنت في حاصأله مإا وأقره المتولي، عن الروضة
ظبباهر فببي الكنايببة إلببى الصببريح عببن يخببرج إنما أنه وثاقا

علببى يعببزم أن بد فل تآعالى الله وبين بينه فيما أمإا الحكم



بببه اليقبباع نببوى إن فحينئذ طالق فراغ قبل بالزيادة التآيان
الفراغ بعد الزيادة تآلك له بدت إذا مإا بخلف فل وإل وقع،
أن بببد ل التببديين فببي الزيببادة نيببة وكذلك مإطلقا يقع فإنه

يوافببق مإببا الستثناء في ويأتآي أيضا، طالق فراغ قبل تآوجد
لببم أقبباربه وأراد طوالببق، نسببائي قببال لو النوار وفي ذلك

الباطن. على حمله ويتعين زوجاتآه، تآطلق
في يقال وكذا ذلك مإنه يقبل ل أنه فالوجه الظاهر في أمإا

بببذلك أولببه بعضببهم رأيببت ثم ذلك مإع ذكرها كثيرة مإسائل
> بببل11ص: ) <الصأببح فببي (الطلقا و) أنببت طلقا أنت (ل

طلقببك فهببو أو طلقببك ففيببه كببذا فعلببت كإن كنايتان هما
تآوسعا إل العين في يستعمل ل المصدر لن ظاهر، هو كما

واعتمبباد وجببوه مإببن شببذوذا طببالق تآرخيببم طببال أنببت وكذا
ول وطببالع لطببالب تآرخيمببا يصببلح بببأنه مإببردود صأببراحته
أنببت أو طلقببة نصببف أو طلقة أنت وكذا النية، إل مإخصص
وعليببك الطلقا أو طلقببة ولببك فيها أو طلقة مإع أو وطلقة
أن النكبباح صأببيغة فببي مإببر ومإمببا تآقببرر مإمببا وعلببم الطلقا
كهببو يضببر ل بببالمعنى يخببل لببم إذا الصببيغة فببي الخطببأ

أنتمببا أو أنتببن بقببوله زوجتببه خبباطب لببو مإببا ومإنه بالعراب
يقبببل فل مإطلقببة هببي فيقببول طلقني له تآقول وأن طالق،
ثببم ومإن إليها، اللفظ يصرف سؤالها تآقدم لن غيرها، إرادة

وهببي طببالق، أنت نحو في لنيته رجع ذكر لها يتقدم لم لو
مإببا قببال البغببوي: ولببو قال حاضرة وهي طالق، وهي غائبة،
ينظببر لببم إنمببا وكببأنه بببالطلقا إقرارا كان أطلقك أن كدت

لنببه إثباتآببا، ليببس كبباد نفي أن كثيرين عند والمرجح للقول
أهله فإن للعرف رعاية أو أيضا لكثيرين وفاقا عنده ضعيف

الثبات. مإنه يفهمون
وهببي (بالعجميببة)، العربية أحسن مإمن الطلقا) ولو وتآرجمة(

اسببتعمالها المببذهب) لشببهرة علببى (صأببريح العربيببة عببدا مإببا
تآرجمبة أمإبا أهلهببا عنبد العربيبة شببهرة مإعناهبا فببي عنبدهم
أصأببله ظبباهر اقتضبباه مإببا علببى فكببذلك والسببراح الفببراقا
فببي الببذي لكببن به الجزم جمع عن ونقل الذرعي واعتمده

كنايببة أنهببا وأقراهمببا والرويبباني، المإببام عببن الروضبة أصأببل
في عدمإه هنا الشهرة تآأثير ينافي ول الستعمال عن لبعدها
بخصوصأببه للطلقا مإوضببوع هنببا مإببا لن حببرام، علببي أنببت

هببذه صأببرف ظبباهرا يقبببل ول فيببه اشتهر وإن ذاك، بخلف
وثباقا مإبن إطلقهبا أردت كقوله بنية مإوضوعها عن الصرائح



غيرهببا أردت أو إليه التوجه بالسراح أو للمنزل مإفارقتها أو
وثاقا مإن يحلها وهو الول، قال إن نعم إليها لساني فسبق

الثببالث أو سببفره عنببد ودعهببا وقببد فارقتك كالن الثاني أو
بحثببه مإببا على الزراعة لمحل بالتكبير أمإرها عقب كاسرحي

فهببل قاف لم ألف طاء قال ولو ظاهرا قبل فيهما بعضهم
والقرب مإحتمل كل لغو أو كناية أو الطلقا تآرجمة مإن هو

كببل مإفبباد > بأن12ص: < الترجمة وبين بينه ويفرقا الثاني،
الحببروف مإفبباد فببإن هنا بخلفه واحد وعنه به المترجم مإن

فبباختلف اليقبباع بها التي وهي المنتظمة، الحروف المقطعة
قيببل لببو قلببت الثببالث تآرجيح هذا قضية قلت فإن المفادان

بببه نطببق مإمببا مإفهببوم الموقببع اللفظ ذلك لكن يبعد لم به
مإطلقببة) بسببكون وأنببت وأطلقتببك، (بببه. اليقبباع قصببد فصببح
طالق تآكرير في بعضهم وأفتى اشتهاره، (كناية) لعدم الطاء

ول حببال شببيء بببه يقع فل لغو بأنه شرط ول نية غير مإن
وحببده طببالق لفظ لن صأحيح، غير نية غير وقوله: مإن مإآل
لفببظ اشببتهر (ولببو مإكرره فكذا واليقاع أنت نوى وإن لغو،

أن البصببريين عنببد الصأببح علببى بناء كالحلل) بالضم للطلقا
ل حكايببة حركببة حركتببه الرفببع حالببة فببي المحكببي السببم
قببال فمببن الثلثا الحببالت فببي فيه العراب فيتقدر إعراب

إعببراب حركببة أنهببا الصأببح مإقابل على يأتآي إنما بالرفع هنا
فالكبباف إلببخ الحلل كقولك هنا التقدير أن إلى نظر أنه أو

الله حلل (أو سائغ شائع هو كما مإحذوف قول على داخلة
الحببرام علببي أو حرمإتببك أو حرام علي أنت حرام) أو علي

السببتعمال الصأببح) لغلبببة فببي (فصببريح يلزمإنببي الحببرام أو
ص: <أعلببم) واللببه كنايببة، أنه الصأح (قلت التفاهم وحصول

لسبان علبى ول للطلقا القببرآن فبي يتكببرر لم لنه >،13
لببم مإببن عنببد كتلك اتآفاقا كناية حرام وأنت الشريعة، حملة

بعرف الحالف مإعامإلة الول على يتجه والذي عندهم تآشتهر
وكنايته)(.عادتآهم ويألف غيرهم، عند مإقامإه يطل لم مإا بلده
مإببن خليببة) أي (كأنت تآنحصر ل بل كثيرة ألفاظ الطلقا أي

مإقطوعببة (بتببة) أي مإنه (برية) أي فاعلة بمعنى فعيلة الزوج
ل أنببه والشببهر لغببة هببذا وتآنكيببر القطببع البببت إذ الوصأببلة
مإتروكببة الهمببزة. (بتلببة) أي قطببع مإع بأل مإعرفا إل يستعمل

بببه مإثببل مإببن مإثلببة التبتببل} ومإثلهببا عببن {نهى ومإنه النكاح
ل بينونة بعده زاد وإن الفرقة، وهو البين، (بائن) مإن جدعه
رحمببك) ولببو استبرئي (اعتدي مإر كما أبدا إلي بعدها تآحلين



ويجببوز فتببح، ثم (الحقي) بكسر نفسي طلقت مإوطوءة لغير
غاربببك) أي علببى (حبلببك طلقتببك لنببي (بأهلببك) أي، عكسببه

الصببحراء فببي زمإببامإه بإلقبباء البعير يخلى كما سبيلك خليت
(ل العنببق عببن وارتآفع الظهر مإن تآقدم مإا وهو غاربه، على

يرعببى ومإببا البل وهو فسكون، (سربك) بفتح أزجر أنده) أي
فهو فسكون بكسر أمإا بشأنك أهتم ل تآركتك أي المال مإن

فمعجمة (اغربي) بمهملة أيضا هنا إرادتآه وتآصح الظباء قطيع
غريبببة صأببيري أي فببراء (اعزبببي) بمعجمببة عنببي تآباعدي أي

مإببن الدال (ودعيني) بتشديد اتآركيني (دعيني) أي مإني أجنبية
بالفرقببة يشعر مإا كل (ونحوها) مإن طلقتك لني أي، الوداع
تآسببتري تآقنعي سافري اخرجي تآزودي كتجردي قريبا إشعارا
أنببت وشأنك أنت فيك لي حاجة ل أهلك الزمإي مإنك برئت
إلبخ ظباهرا أمإبا المحشبي قبول عليبك وسبلم نفسبك ولية

>14ص: < فلتحببرر، ظبباهرة غيببر وهببي النسببخ فببي هكببذا
فببي الطلقا وأوقعببت ،فيهما وهم لمن خلفا واشربي وكلي

مإببع أشببركتك أن وسببيذكر فيببك ل لببك اللبه وبارك قميصك
بائن أو طالق مإنك وأنا غيره، مإن أو مإنه طلقت وقد فلنة
اللببه، أغنبباك قببومإي نحببو بنحوهببا وخببرج كناية طلقها ونوى

هببذا بببأن الخيببر إليببك يسببوقا اللببه لعببل وبيببن بينببه ويفرقا
الخيبببر سبببوقا تآرجبببي لن ببببه، الطلقا إرادة إلبببى أقبببرب

أحسببن الغنببى، كببذلك ول زوج حصببول تآرجببي في يستعمل
اعزلببي بخلف المعجمببة بببالغين أي اغزلببي جببزاءك اللببه

اقعببدي، كناية أنه يظهر الذي فإن عني نفسك أي بالمهملة
كنايببة، نكاحببك قتببل أن المقببري لبببن الشببرف عنوان وفي

الناشببري الببوجيه وخببالفه الناشببري السببلم عبد ابن ووافقه
يعلببم وبه .شك. انتهى بل فكناية نكاحك قتل أمإا قال وغيره

المبني بين بذلك اليقاع نية مإع فرقا ل إذ الول الوجه أن
وقطعتببه، نكاحببك قطببع فببي ذلك ويجري والمفعول، للفاعل

فببي كنايببة كببان مإببرة ألببف فقببال مإطلقببة أنا له قالت ولو
أو وقببع وحببده الطلقا نوى فإن الوجه على والعدد الطلقا
أنت في وغيرها الروضة قول مإن أخذا نواه مإا وقع والعدد
هببي هببل لببه قيببل لببو مإببا ومإثلببه كناية، أنه ثلثا أو واحدة
الببباب، هببذا في فصل آخر قبيل يأتآي كما ثلثا فقال طالق

وإن شببيء، بببه يقببع ل حيببث طببالق قوله وبين بينه ويفرقا
ل والطلقا تآقبديرها علبى لفظية هنا قرينة ل بأنه أنت نوى

كلمإببه وقببوع فببإن مإسببألتنا بخلف النيببة مإحببض فيببه يكفي



لليقبباع النيببة تآتمحببض فلم ذكر مإا به نيته صأحة يؤيد جوابا
ه يقع فل ثلثا جعلتها قال ثم رجعيا طلقها لو مإا وكطالق ب

البغببوي وقطببع قررتآببه، لمببا المعتمببد علببى نوى وإن شيء،
مإببا على اعتماده بفرض حمله ينبغي نواها إن الثلثا بوقوع

ثلثببا قال ثم طالق أنت قال لو إذ الطلقا بلفظ وصألها إذا
فهببذا لغببا والعببي التنفس سكتة مإن بأكثر بينهما فصل وقد

قصببد إن بببأنه الصببلح ابن إفتاء يحمل التآصال وعلى أولى
قببال لو كما وقعن له وبيان الول تآتمة مإن أنه ثانيا بكلمإه

فتاويه في شيخنا أطلق نعم الثلثا الطلقا ونوى ثلثا أنت
ثبم كببذا يفعببل ل أنه بالطلقا حلف عمن سئل فإنه الوقوع

إن بببأنه فأجبباب عليببه المحلوف فعل ثم ثلثا قال ذلك بعد
للتعليببق تآتمببة أنه ثلثا بقوله أراد أو تآعليقه في الثلثا نوى

وإل الثلثا، وقببع الثلثا الطلقا بببه نببوى أو لببه وتآفسببير
وفيببه وقصببره، الفاصأل طول بين يفصل فلم فواحدة. انتهى.

بلفببظ النيببة تآببؤثر كيف إذ آخره إلى به نوى أو كقوله نظر
عليببه يببدل مإا به يقترن لم إذا كناية ول بصريح ليس مإبتدأ

فببي يفصببل لببم مإببتى أنه اعتماده ينبغي الذي أن والحاصأل
تآنقطع ولم بذلك، فصل ومإتى مإطلقا أثر مإر مإما بأكثر ثلثا

الول تآتمببة مإن أنه نوى فإن كالكناية كان عرفا عنه نسبته
لببم عرفببا عنببه نسبببته انقطعت وإن فل، وإل أثر، له وبيان
فببي مإببر مإببا وفارقا ثلثا ابتداء لها قال لو كما مإطلقا يؤثر

مإببن يكببون أن يصببلح ل مإسببتأنف كلم هذا بأن ثلثا جعلتها
قببال مإببر مإببا علببى > مإطلقبا15ص: < يؤثر فلم الول تآتمة

فقببال طلقبي علببى صأببداقي ببذلت لبه قبالت ولببو بعضبهم
الشببيخان إليه أشار كما طلقت غيرها إرادة يدع ولم طالق
.اللفظ. انتهى مإقام القائمة الفعال في الثاني الطرف قبيل
كنت إن طالق امإرأتآك شيئا أنكر لمن قيل لو قولهما وأراد
لنببه قبببل، امإرأتآببي طلقا أردت مإببا وقال طالق فقال كاذبا

إرادة يبدع لبم وإن تآسببمية، ول إليهبا إشبارة مإنببه يوجد لم
أردت، مإببا مإفهببومإي تآنافي يعلم وبتأمإله طلقت. انتهى غيرها

قبباله مإببا غيرهمببا وجببه لكن الطلقا حالة في يدع لم وإن
مإنببه ويؤخذ القائل، كلم على كلمإه تآرتآب الظاهر بأن آخرا

كطلقتببك شببرح في مإر لما مإتجه وهو الطلقا، عند الطلقا
لكببن صأببريحا وحببده ونحوه طالق يصير المذكور الظاهر أن

يلببتئم وبببه هنببا قبباله مإمببا أخببذا بالنية الصرف قبل لضعفه
فيمببا القائببل لببذلك مإتمسببك ل أنببه ويعلببم كلمإهما، أطراف



آخره إلى بذلت في بخلفه صأريحا صأيره مإا فيه لن قاله،
مإببا طببالق إلغبباء مإببن سبق مإا أفهمه كما شيء به يقع فل
كببذا فعلببت إن نحببو مإببن عليببه تآنزيلببه يصببح مإببا يسبقه لم

فتببأمإله. ذلببك فيببه يتضح فل إلخ بذلت وأمإا طالق، فزوجتك
كببذا لببي إعطائها على مإعلق فطلقي طلقتها مإتى قال ولو
قصبده صأحة لزم وإل يعلق، ل وقع إذا لنه وقع، طلقها ثم
كببذلك وليببس مإببدلوله يقببع ل طلقا لفببظ مإنببه وقع إذا أنه

اليقبباع عنببد التعليببق ذلببك الصببورة هببذه في قصد إن نعم
والعتبباقا) (.السابقة بالقرينة القصد ذلك لعتضاد ظاهرا قبل
وعكسببه) أي طلقا (كنايببة كنايببة أو لببه صأريح لفظ كل أي
مإنهمببا كببل لدللة ثم كناية كناية أو صأريح للطلقا لفظ كل

نفسببي أعتقببت أو حببر مإنببك أنببا نعببم يملكببه مإا إزالة على
وإن لغببو، لعبببد رحمببك اسببتبرئي أو اعتببدي أو أمإة أو لعبد
إذ هنبا نظائرهبا بخلف فيبه مإعناهبا تآصبور لعدم العتق نوى
تآشببملهما الزوجية أن والحاصأل جهتها، مإن حجر الزوج على

تآقنببع نحببو فببي الحسببباني وبحببث بببالمملوك يختببص والببرقا
والذرعببي عببادة به مإخاطبته لبعد كناية غير أنه لعبد وتآستر

هنببا كنايببة يكببون ل ومإببولتآي مإببولي ويببا لله، أنت نحو في
ثببم كنايببة كببل أن ل الغببالب علببى أطلقببوه مإا فيحمل قال

> وقببوله: بببانت16ص: < عكسببه في علم كما أي هنا كناية
وقببوله: لوليهببا بببه القببرار فببي كنايببة علببي حرمإببت أو مإني

ظبباهر هببو كمببا العببدة وبانقضبباء أي بببالطلقا إقببرار زوجهببا
بإقرارهببا لها مإؤاخذة العدة لزمإتها وإل تآكذبه، لم إن ومإحله
زوجنيهببا ولببه تآزوجببي ولهببا لهببذا، ذلببك عببن سببكوتآهم ولعل
لببه قيل ولو بهذا. تآعلق له مإا التفويض قبيل ومإر فيه كناية

إن إل زوجتببه تآطلببق لببم طببالق زيببد امإببرأة فقببال زيببد يببا
فببي كببذا كلمإببه عمببوم فببي يببدخل ل المتكلببم لن أرادهببا،
فيهببا وهببو طببالق، السببكة في مإن امإرأة في وفيها الروضة

كلمإببه عمببوم فببي يببدخل أنببه على يجيء وإنما تآطلق، أنها
الولببى تآعليببل دون الحكمين مإن ذكر مإا اعتماد يتجه والذي

شببمول ول بببدل فيببه عمببوم ل العلم لن فيها، عموم ل إذ
فلببم لفظببه فشببملها الشمولي العموم فيها فإن مإن بخلف

أن لك أن على لنيتها فاحتاج الولى في بخلفه لنيتها يحتج
يخفى ل كما الصأولية القاعدة تآلك على هنا مإا تآخريج تآمنع
فيهببا، الخلف ومإلحببظ عليهببا كلمإهببم فحوى تآأمإل مإن على

بزوج لها أنا فما سنة عنها غبت إن في الصلح ابن وأفتى



فلهببا السببنة غيبة بعد الزوجية بزوال الظاهر في إقرار بأنه
فببي زرعببة وأبببو غيببره تآببزوج عببدتآها انقضبباء بعببد ثم بعدها

إيقبباعه نببوى إن بببأنه كببذا تآفعببل زوجببتي مإببن ثلثببا الطلقا
ائن بتقبدير يحتملبه اللفظ لن وقع، الفعل عدم بتقدير أو ك

مإنببك الطلقا فببي به أفتيت مإا يتأيد وبه فل وإل علي واقع
مإنببك علببي واقببع الطلقا بتقببدير كناية أنه عليك تآزوجت مإا
فهببو ظبباهرا احتمببال اللفظ يحتمله هذا إذ عليك تآزوجت إن

لهببا اكتبببوا فقال الطلقا طلبت ولو زرعة أبو قاله مإا نظير
جعلتها في مإر مإا وبين بينه ويفرقا > فكناية،17ص: < ثلثا
مإتعببذر وهو ثلثا، واحدة الواقع جعل فيه أراد ذاك بأن ثلثا
وكذا قرينة، سؤالها فإن هذا بخلف ذلك مإع كناية يكن فلم

.غائبة وهي طالق، الحاضرة زوجتي
إفببادة في اشتركا وإن وعكسه)، ظهار كناية الطلقا وليس(

عنببه يخببرج فل مإوضببوعه فببي كل استعمال لمإكان التحريم
نافببذا ووجببد بابه في صأريحا كان مإا أن المشهورة للقاعدة

وفيهببا غيببره فببي كنايببة ول صأببريحا يكببون ل مإوضببوعه في
المسبباقاة باب في الكبير الرشاد شرح في بينته مإهم كلم

أمإببي بظهببر نوى لو أنه أمإي كظهر طالق أنت في وسيأتآي
لفببظ فببي هنببا مإببا فمحببل تآابعببا وقببع لنببه وقع، آخر طلقا
يببدك نحببو أنببت) أو لزوجتببه قببال (فلببو مإسببتقل وقببع ظهببار
الخنزيببر أو الميتببة أو كببالخمر حرمإتببك) أو أو حببرام (علببي
لقتضبباء نببواه حصل) مإا ظهارا (أو تآعدد وإن طلقا)، (ونوى

ينببافي ول بببالحرام عنببه يكنببي أن فجبباز التحريم مإنهما كل
الطلقا عنببد للكفببارة إيجببابه لن المببذكورة، القاعببدة هببذا
دللت قبيببل مإببن همببا إذ والكنايببة الصببريح ببباب مإببن ليس

فحكببم الكفارة إيجاب وأمإا تآحريمها، اللفظ ومإدلول اللفاظ،
لببدللته الطلقا أو التحريببم قصببد عنببد عليببه الشببارع رتآبببه
فببي كفببارة ل إذ ظهار أو طلقا قصد عند ل التحريم على

مإببن بكل يصدقا التحريم لفظ مإوضوع أن والحاصأل لفظهما.
الببوطء تآحريم في استعماله اشتهر الطلقا عند لكنه الثلثة
يشببتهر لببم فيما وكناية فيه اشتهر فيما صأريحا فجعل فقط
غيببر فببي لفببظ استعمال في هو إنما القاعدة في ومإا فيه،

الطلقا نواهمببا) أي (أو لموضببوعه صأببلحيته مإببع مإوضببوعه
لتناقضببهما هما ل اختاره) مإنهما مإا وثبت (تآخير مإعا والظهار

لنببه طلقا)، (وقيببل يثبتببه والظهببار النكبباح، يرفع الطلقا إذ
.النكاح بقاء الصأل لن ظهار)، (وقيل الملك لزالته أقوى



مإببن بببد ل بل بالنية هنا الختيار يكفي ل أنه تآنبيه) الظاهر(
عند تآؤثر إنما هنا النية لن المفهمة، الشارة نحو أو اللفظ

لفببظ ل إذ كببذلك ليسببت هنببا وهببي مإحتمل، للفظ مإقارنتها
بببد ل قلنا وإذا حرام، أنت قارنت فإنها نيتهما بخلف عندها
يتجببه والببذي ل أو وصأببريح كنايببة فيببه فهببل اللفببظ مإببن

فببي كنايببة فهببو العببدة فببي كجعلتببك فببالول فيببه تآصورهما
الظهببار اخببترت أو للظهببار كاخترتآببك والثبباني الطلقا اختيار

هببو كمببا غيببره إلى عنه الرجوع له يجز لم شيئا اختار ولو
يقببارنه وحينئببذ نحببوه أو لفظ مإن بد ل أنه تآقرر لما ظاهر
هببذا بيببن يفببرقا وبببه عنببه الرجببوع يتصور فلم مإعناه وقوع
ثببم التخييببر لن مإببذي، أم مإنببي أهو فيه شك مإا رأى ومإن

المنببع يقتضببي ل العمببل ومإجببرد اختبباره، مإا بأحكام بالعمل
نواهمببا لببو أمإببا إليببه، عنببه رجببوع وجببد إذا بعببد غيببره مإببن

مإببن بجزء قرنها يكفي الكناية نية أن على بناء أي مإترتآبتين
ابببن رجحببه مإببا علببى أيضببا اختاره مإا ويثبت فيتخير، لفظها

المنببوي أن مإببن النببوار في رجحه مإا القياس لكن المقري
لغببا بببائن وهببو الطلقا، أو مإعببا صأببحا الظهببار كببان إن أول

ولزمإتببه عائدا صأار راجع فإن الظهار وقف رجعي أو الظهار
ص:< الطلقا أن الول يؤيببد قلببت فببإن فل وإل الكفببارة،

تآقببدم بيببن فببرقا ل فحينئببذ اللفببظ بببآخر إل يقببع > ل18
المنببويين وقببوع بآخره يتبين بل مإمنوع قلت وتآأخره الظهار
فتببأمإله. واعببترض الثبباني فيتعيببن وحينئذ أوقعهما كما مإرتآبين

ثم ناجز صأحيح بل مإوقوفا ليس الظهار بأن الثاني البلقيني
وكببونه عببودا وكونهببا الرجعببة صأببحة على اعتراضا عليه بنى
ول عليببه يعول فل تآفرده مإن ادعاه مإا أن علمت وقد لغوا
أو فرجهببا نحو عينها) أو (تآحريم (أو) نوى عليه بناه مإا على

سببأله عببباس ابببن أن النسببائي روى تآحببرم) لمببا (لم وطئها
بحببرام عليبك زوجتببك ليسبت أي كذبت فقال ذلك قال مإن
رجعيببة نحببو غيببر (وعليببه) فببي التحريببم سببورة أول تآل ثببم

يطببأ لببم وإن حببال، مإثلها يمين) أي (كفارة ومإحرمإة ومإعتدة
عنهببا اللببه رضببي مإاريببة قصببة مإببن أخذا لمإته قاله لو كما

ا التفسبير أهبل عنبد الشهر على ذلك فيها النازل قباله كم
النبي {أن عنه الله رضي أنس عن النسائي وروى البيهقي

مإاريببة وهي أي، يطؤها أمإة له كانت وسلم عليه الله صألى
حرمإهببا حببتى وحفصببة عائشببة به تآزل فلم إبراهيم ولده أم

لببك}} اليببة الله أحل مإا تآحرم {لم الله فأنزل نفسه على



عليكم أوجب أيمانكم} أي تآحلة لكم الله فرض {قد ومإعنى
الذرعببي وبحببث اليمببان فببي تآجببب الببتي كالكفببارة كفببارة
أول تآصببريحهما يرده والكذب اليذاء مإن فيه لما هذا حرمإة

الزركشببي بينه بما فيها الرفعة ابن نازع بل بكراهته الظهار
لم عليبه الله صألى بأنه المكبروه. يفعبل ل وهبو فعلبه، وس

حقببه فببي مإكروهببا يكببون فل الجببواز لبيان يفعله بأنه ويرد
بجببامإع التحريببم مإطلببق بببأن الظهببار وفببارقا عليببه لوجببوبه
فكببان الم لتحريببم المشببابه التحريببم تآعببدد بخلف الزوجيببة

كببونه عببن فضببل كبببيرة كان ثم فمن للشرع عناد فيه كذبا
عليببه تآرتآببب ثببم ومإببن أتآببم، فيببه اليببذاء بأن واليلء حرامإا،
علببي أنتببن لربببع قببال، ولو وغيرهما للحاكم والرفع الطلقا

كببرره لببو كمببا واحدة فكفارة ظهار ول طلقا نية بل حرام
تآعببدد وإن التأكببد، بنيببة > أو19ص: < وأطلببق واحببدة، فببي

نيببة لببه يكببن لببم (إن كفببارة (وكذا) عليببه كاليمين المجلس
ليجبباب شببرعا ينصببرف التحريببم لفببظ لن الظهببر)، فببي

بببأنت وخرج ذلك في كناية لنه (لغو)، (والثاني) هو الكفارة
تآجبب فل هنبا كنايبة فبإنه علبي حبذف لبو مإبا حبرام علبي

ثبببت) عتقببا ونببوى لمإتببه قبباله، (وإن بالنيببة إل فيه الكفارة
(أو) فيهببا والظهار للطلقا مإجال ل إذ فيه كناية لنه قطعا،

فتلزمإببه مإر (فكالزوجة) فيما نية) له ل أو عينها (تآحريم نوى
ومإزوجببة مإعتببدة وكببذا أبدا مإحرمإة في كفارة ل ثم الكفارة
نفسبباء نحببو بخلف الوجببه على ومإجوسية ومإحرمإة ومإرتآدة

نببوى لببو ثببم ومإببن مإببانعهن زوال لقببرب وصأببائمة وحببائض
(ولببو شببيء يلزمإببه لببم العارض لهذا وطئها تآحريم بتحريمها

نحببوه علببي) أو حببرام العبببد أو الطعببام أو الثببوب هذا قال
فيهببا لمإكببانه الحليلة بخلف فيه لتعذره فيه شيء (فلغو) ل

عتق. أو بطلقا
أنببت وهببو اللفببظ)، بكببل اقترانها الكناية (نية وشرط) تآأثير(

ة الرافعي قاله كما بائن مإبا الصبواب ببأن واعبترض كجماع
لنهببا أنببت، دون كبببائن الكناية لفظ أنه مإتقدمإون جمع قاله

لببم لمببا بأنهببا ويببرد لنيببة، تآحتبباج فل الخطبباب فببي صأريحة
يكفببي) (وقيل الواحد كاللفظ أنت مإع كانت بالفادة تآستقل
لن آخببره، دون ببباقيه في لحكمها (بأوله) استصحابا اقترانها

واعتمببده كببثيرون ورجحببه بعيببد مإضببى مإببا علببى انعطافهببا
سبببق الولببى أن بعضببهم > وزعم20ص: < وغيره السنوي

بجببزء أي وآخره بأوله الكتفاء الروضة أصأل في ورجح قلم



الكنايببة في الخلف هذا يأتآي أن ويظهر ظاهر، هو كما مإنه
مإضببي بعببد ثببم بكنايببة أتآببى ولببو كالكتابة لفظا ليست التي
لبم الطلقا بالكنايبة نببوى أنبه زعم ثم ثلثا أوقع العدة قدر

نيتها أنكر ولو له اللزم للتحليل الموجبة الثلثا لرفعه يقبل
حلفببت نكببل فإن نوى يعلمه ل أنه وارثه وكذا بيمينه صأدقا
مإمكببن نيتببه علببى الطلع لن نببوى، أنببه وارثهببا أو هببي

.بالقرائن
أحببد كببل بهببا وأفهم نواه، وإن لغو)، بطلقا ناطق وإشارة(

تآفهيببم لن ويببرد، كالكتابببة، بها الفهام كناية) لحصول (وقيل
الكتابة بخلف له مإوضوعة غير أنها مإع نادر إشارتآه الناطق

أنببت قببال لببو نعببم كالعبببارة للفهببام مإوضوعة حروف فإنها
فيببه ليس لنه طلقت، أخرى له لزوجة مإشيرا وهذه طالق،
لن الوجببه، علببى أطلببق أو نواهببا إن هببذا مإحضببة إشببارة
أي قريبببا احتمببال لغيببره احتمبباله مإع ذلك في ظاهر اللفظ
إشببارتآه تآكببون فقببد غيره بالطلقا وخرج كذلك ليست وهذه

أيجببوز لببه قيل فلو ونحوه الفتاء وكذا بالمإان كهي كعبارتآه
عنه. ونقله به العمل جاز نعم أي مإثل برأسه فأشار كذا
(والحلببول) وهبببة العقببود) كبببيع، في أخرس بإشارة ويعتد( 

أمإكنته وإن وغيرها، والدعاوى والقارير وعتق وفسخ كطلقا
بهببا تآبطببل ول شببهادتآه بهببا تآصببح ل نعببم للضببرورة الكتابببة
ثببم يتكلببم ل حلببف مإببن بهببا يحنببث > ول21<ص:  صأببلتآه
وإن) فصريحة، أحد (كل بها طلقه) وغيره فهم (فإن خرس

(فطنببون) مإنها الطلقا بفهمه) أي (اختص أو أحد يفهمها لم
ومإببر قرائببن إليهببا انضم وإن (فكناية)، وذكاء فطنة أهل أي

فببي كمببا وذلك فيه مإا مإع ذلك يخالف قد مإا الضمان أول
كتابببة أو بإشببارة أتآببى إذا فيمببا نيتببه وتآعببرف النبباطق لفظ

أنهببا مإببع بهببا تآعريفببه اغتفروا وكأنهم أخرى كتابة أو بإشارة
وتآعبببيري للضببرورة، ذلببك نيتببه علببى بها لنا اطلع ول كناية

الخببرس فببي ويعتبر المتولي، قول مإن وأولى أعم ذكر بما
فببي وسيأتآي الطلقا قصدت إني الطلقا لفظ مإع يكتب أن

يببرج ولببم لسببانه اعتقببل مإببن بببالخرس ألحقوا أنهم اللعان
ه فهبل أيبام ثلثة مإضي بعد رجي مإن وكذا برؤه هنبا قياس
الخببرس بببل اللحبباقا الول في يتجه والذي يفرقا أو كذلك

الفببرقا ويحتمببل قياسببا اللحبباقا يحتمببل الثبباني وفي يشمله
ول إليببه اضببطراره أو للعببان لحتياجه ثم به ألحق إنما بأنه

هنا. كذلك



ل فلغببو) إذ ينببوه ولببم (طلقببا، أخببرس ناطق) أو كتب ولو(
مإببا وغيرهمببا وحببل عقببد كل نواه) ومإثله (وإن نية ول لفظ
وقببوعه) لفادتآهببا (فببالظهر كتبببه بمببا يتلفظ ولم النكاح عدا

الكتابببة، ول التلفببظ عنببد ينببوه ولببم بببه تآلفببظ وإن حينئببذ،
>22<ص:  صأببدقا فقببط المكتوب قراءة قصدت وقال: إنما

الطلقا طالق) ونوى فأنت كتابي بلغك إذا كتب (فإن بيمينه
كهببذه الطلقا صأببيغة فيببه كببان ببلببوغه) إن تآطلببق (فإنمببا

المقصببود لنهببا انمحببت، وإن قراءتآهببا، أمإكببن بببأن الصببيغة
انمحى فإن واللواحق السوابق مإن عداها مإا بخلف الصألي
أو هببذا كتببابي قببال إن وقيببل قببوع و فل الطلقا سببطر
تآصبحيح فببي المصنف وصأححه وقع كتابي أو يقع لم الكتاب
أمإببر لو مإا بكتب وخرج الصأحاب عن الروياني ونقله التنبيه
أمإببره لببو مإببا بخلف شببيء يقببع فل هببو ونوى فكتب غيره

فببأنت وبقببوله ونبوى، فامإتثبل وبالنية أخرى كناية أو بالكتابة
ل إذ نببوى وإن يقع، فل خلية كأنت كناية كتب لو مإا طالق
الرافعببي عببن الرفعببة ابببن حكبباه كببذا كنايببة للكنايببة يكببون
مإتقببدمإين لجمببع تآبعببا بببالوقوع الجببزم فيببه الذي بأن وردوه

أنه قدرنا الكتابة اعتبرنا إذا لنا الصحيح، وهو الذرعي، قال
قارئببة وهببي كتببابي، قببرأت إذا كتببب (وإن بببالمكتوب تآلفظ

تآفهمهببا لببم وإن مإر، مإا نظير مإنه الطلقا صأيغة فقرأتآه) أي
نقببل كمببا مإنهببا بشببيء تآتلفببظ لم وإن وفهمتها، طالعتها أو

عليببه، المعلببق (طلقببت) لوجببود علمائنببا اتآفبباقا عليببه المإببام
لن وعببدمإه، أمإيببة كونهببا ظببن بيببن هنببا فرقا ل أنه ويظهر
ل ظنببه ومإجرد التعذر عند إل حقيقته عن ينصرف ل اللفظ

الصأببح) لعببدم (فببي فل) طلقا عليها قرئ وإن (عنها. يصرفه
ذلببك، نظيببر فببي القاضببي انعببزل وإنما إمإكانها، مإع قراءتآها

فالقصببد المكبباتآيب عليهببم يقببرأ أن الحكببام فببي العادة لن
ل فببالعزل وأيضببا هنا، مإا بخلف بنفسه قراءتآه دون إعلمإه

لببم (وإن الطلقا بخلف به إعلمإه إرادة فتعين تآعليقه يصح
القببراءة لن حالهببا، علم طلقت) إن عليها فقرئ قارئة تآكن
يؤخذ > ومإنه23<ص:  الطلع على مإحمولة المإي حق في
بمببا وأخبرهببا طببالعه، لو القارئ وأن وقرأتآه، تآعلمت لو أنها
لببم يعلببم لم فإن وجد وقد الطلع القصد لن طلقت، فيه

.وقرأتآه تآعلمت إن إل تآطلق
العتق تآفويض ومإثله إليها الطلقا تآفويض فصل) في(     

(إليهببا) غيرهببا ل المكلفببة طلقهببا) يعنببي تآفببويض لببه( للقن



قببوله مإنببه أن وبحببث شئت، إن نفسك طلقي بنحو إجماعا
نببوى فببإن كنايببة لكنببه ثلثببا طببالق أنت فقالت طلقيني لها

إن ثببم فل وإل طلقببت، نفسببها تآطليق وهي إليها، التفويض
تآمليببك) للطلقا (وهببو فسببيأتآي عببددا إليها التفويض مإع نوى

مإببن غيببره فسبباوى بغرضببها يتعلببق لنببه الجديببد)، (فببي
بنحببو أتآببى وإن فببورا)، تآطليقها لوقوعه (فيشترط التمليكات

تآفويضببه، بيببن فاصأببل يتخلببل ل بببأن المعتمببد علببى مإببتى
كقبببوله فكببان التمليببك جببواب هنببا التطليببق لن وإيقبباعه،

نفسببها تآطليقهببا لن قببولهم، مإعنببى وهببذا فببوري، وقبببوله
قبولهببا شببرط عببن عببدوله الزركشببي وقول للقبول مإتضمن

الشببرح لكلم مإخببالف وهببو تآعينببه، يقتضببي تآطليقهببا إلببى
يقتضببي وهو القبول، يتضمن تآطليقها إن قال حيث والروضة
أن حقهببا وأن التطليببق، به قصدت إذا قبلت بقولها الكتفاء

الفور على القبول اشتراط والظاهر طلقت قبلت حال تآقول
الصواب بل جدا بعيد الفور. انتهى. على التطليق يشترط ول

هببذا أن مإعنبباه في قررتآه لما ذلك يخالف ل وكلمإهما تآعينه
ل لنببه القبببول، بمجببرد الكتفبباء ل الفوريببة أوجببب التضمن

التطليببق بببه قصببدت وإن ،نفسببك طلقببي قببوله مإببع ينتظم
ل قبلببه مإببا ينببافي آخببره إلببى حقها > وقوله: وأن24<ص: 

ل أنببه أول قبباله الببذي لن آخببره، إلى قوله: والظاهر سيما
هنببا يبحببث فكيببف التطليببق بهببا نببوت إن إل قبلببت يكفببي
بعببد تآطلببق ثببم الفوريببة في بقبلت الكتفاء أو بينهما الجمع

طلقببي قببال لببو نعببم الكببل فببي قبباله مإببا خلف فالصببواب
طلقببت قببالت ثم لنفسي تآطليقي يكون كيف فقالت نفسك
الفصببل أن وظبباهره القفببال قبباله يسببير فصببل لنببه وقببع،

وأن بببه، مإثببل كمببا أجنبببي غيببر كببان إذا يضببر ل اليسببير
عليببه وجببرى العقببود كسببائر مإطلقببا يضببر بببالجنبي الفصببل

علببى ول تآمليببك مإحببض ليببس لنببه نظببر، وفيببه الذرعببي
كببالخلع أجنبيببا ولببو اليسببير يضببر ل أنه يتجه فالذي قواعده

يقبببل قببوله: الطلقا وهببو يؤيببده، مإببا الكفايببة فببي رأيت ثم
التمليكات سائر بخلف تآمليكه في يتسامإح أن فجاز التعليق

واحببدة وقعببت عكسببه أو فوحدت ثلثا قال لو ثم ومإن أي
شيء. يقع ل أن البيع قياس كان وإن يأتآي، كما

فببي مإببر مإببا نظيببر لغيرهببا ل التصببرف قببال) لمطلقبة فإن(
اللببف)، ولزمإهببا بببانت فطلقببت (بألف (طلقي) نفسك الخلع
بعوض تآمليكا ويكون إطلقه، اقتضاه كما بألف تآقل لم وإن



فببوض لببو تآوكيببل) كمببا قببول (وفببي كالهبببة قبله ومإا كالبيع
(فببور) فببي القببول هببذا يشببترط) علببى (فل لجنبببي طلقهببا
هنببا أتآببى ولببو الوكالة في مإر مإا الصأح) نظير (في تآطليقها

هببذا قبولهببا) علببى اشببتراط (وفببي قطعببا التببأخير جاز بمتى
ل أنببه مإنببه الصأببح أن الوكيببل) ومإببر (خلف أيضببا القببول
لببه القببولين (وعلببى الببرد عببدم بببل مإطلقببا القبول يشترط

التمليبك مإبن كل لن تآطليقهبا)، (قببل التفويض الرجوع) عن
التوكيببل ويزيببد قبببوله، قبببل الرجببوع لموجبه يجوز والتوكيل

<ص: برجوعه علمها قبل طلقت فلو أيضا بعده ذلك بجواز
ينفذ. > لم25

علببى) قببول (لغببا فطلقي) نفسببك رمإضان جاء إذا قال ولو(
لما التوكيل قول على ويصح تآعليقه، يصح ل لنه (التمليك)،

فببإن الذن عمببوم ل خصوصأببه يبطببل التعليببق أن فيببه مإببر
ل الوكالببة فببي قببولهم ينببافي جبباز هنببا قببولهم ظبباهر قلت
ينببافي فل فقببط نفذ هنا بجاز مإرادهم لكن نعم قلت يجوز

تآعبباطي حرمإببة علببى بنبباء بببه يأثم أنه ثم يجوز وبل حرمإته
مإببراده يصح بل ثم عبر ومإن صأحته ينافي فل الفاسد العقد

عمومإه. حيث مإن صأح وإن الذن، خصوص حيث مإن
التفببويض هببو ونويببا) أي أبنت فقالت نفسك أبيني قال ولو(

مإببع الكنايببة لن (وقببع)، قببالته بمببا الطلقا وهببي قبباله، بما
ذلببك أحببدهما أو ينويا لم بأن مإعا (وإل) ينويا كالصريح النية

قببال (ولببو لغببوا النبباوي غيببر كلم لوقببوع الطلقا (فل) يقببع
(أبينببي أو) قببال (ونببوت أبنت) نفسببي (فقالت طلقي) نفسك

صأريح بلفظ تآبايعا لو (وقع) كما طلقت) نفسي فقالت ونوى
لفببظ مإجلببي وقببول آخببر مإببن النيببة مإببع وكناية أحدهما مإن

نفسي وذكر ضعيف النية مإع إل به يقع ل كناية هنا الطلقا
مإببن مإعببا حببذفاها فببإن والروضبة أصأله في مإا هو ذلك في

كمببا المببذهب بببل والوجببه فوجهببان الصببريح ومإثلهببا الكناية
ك هبو أنبوى سبواء لنفسبها نيتها يكفي أنه الذرعي قاله ذل

صأببريحا لفظيهمببا تآوافببق يشببترط ل أنه كلمإه وأفهم ل، أم
فيتبع بشيء قيد إن إل كناية ول

ونببوتآهن)، طلقت فقالت ثلثا (ونوى طلقي) نفسك قال ولو(
اتآفاقببا مإنهببا ذلببك وقع بأن ظاهر هو كما نيته تآعلم لم وإن

نيتببه علمببت بببأن ونوتآهن عقب بقوله له شارح لتقييد خلفا
(وإل) نويبباه وقببد العببدد يحتمببل اللفببظ لن (فثلثا)، الثلثا

(فببي أكببثر ل (فواحدة) تآقببع أحدهما نواه أو أصأل ذلك ينويا



لنيتببه فاحتبباج العبدد فبي كنايبة الطلقا صأببريح لن الصأببح)،
إذا وكببذا خلف ل مإنهمببا واحببد ينببو لم إذا فيما نعم مإنهما
ثنببتين أو واحدة ثلثا نوى إذا فيما نوت ولو فقط هي نوت
هذه تآرد ل وقد فيه المأذون بعض لنه اتآفاقا، نوتآه مإا وقع

مإببن شيء لنية نفيا قوله: وإل يجعل بأن عبارتآه على الثلثة
أنهمببا ذلببك > وضببابط26<ص:  السياقا عليه دل كما جهتها
وخببرج فقببط فيببه تآوافقببا مإا وقع العدد نية في تآخالفا مإتى

طلقببت قببالت إذا فإنهببا بهببن تآلفببظ لو مإا ثلثا ونوى بقوله
الثلثا. تآقع نوتآه ول عددا تآذكر ولم

(أو واحببدة نفسببي طلقببت قالت فوحدت) أي ثلثا قال ولو(
فببي لببدخولها فيهمببا (فواحببدة) تآقببع فثلثببت وحببد عكسه) أي

عليها الزائد في الذن ولعدم الولى في فوضها التي الثلثا
وأطلببق زوجببتي، طلببق لرجببل قببال لببو ثم ومإن الثانية في

أن الولببى فببي ولهببا واحببدة إل يقببع لم ثلثا الوكيل فطلق
الناسببي مإبحببث فببي وسببيأتآي ل أو راجببع فببورا وتآثلث تآثني
.للماوردي خلفا كذبها وإن أنو، لم الكناية في قولها قبول

أنه مإنها والمطلق الصيغة شروط بعض فصل) في(     
النداء في يأتآي لما صأارفها عروض عند الصيغة في يشترط

كببانت صأببريحة ونحوه واللعب الهزل في يأتآي لما مإطلقا ل
فيببه اسببتعماله يقصببد بببأن مإعنبباه مإببع لفظها قصد كناية أو

نببائم) أو بلسببان (مإببر إذا فحينئببذ لقصببدهما مإسببتلزم وذلببك
مإببر فيمببا فكالسببكران وإل بببه، يعببص لم بسبب عقل زائل

عنه القلم لرفع يقظته بعد وأمإضاه أجازه، وإن لغا)، (طلقا
أو نائمببا كببان بببه تآلفظه حال أنه ادعى ولو به تآلفظه حال
بيمينببه صأببدقا جنون له عهد مإجنون ومإثله وأمإكن أي، صأبيا
ل لنببه أي، الولببى فببي الروضببة فببي ونازعه الروياني قاله

عببدم الخيرين على يشكل ول مإتجه وهو النوم، على أمإارة
بالصريح لتلفظه ظاهرا والعتق الطلقا أقصد لم قوله قبول

تآكليفببه يببتيقن لببم وهنببا رفعببه، يمكببن فلم تآكليفه تآيقن مإع
كببان قيببل بقيببده الجنببون أو الصبا دعواه فقبل تآلفظه حال

الببباب أول التكليببف باشتراطه هذا > عن27<ص:  مإستغنيا
أنببه علببى لببذلك كالشببرح بعببده ومإببا هذا بأن ويجاب انتهى.
ونحببوه، أجزتآببه قوله تآأثير عدم وهي فائدة، هنا مإنه يستفاد

مإببن هببذا يسببتفاد ول لغببو غيببر بالجازة ينقلب ل اللغو لن
لسببانه سبببق فلببو. (فتببأمإله التكليببف لنفببوذه يشببترط قببوله
(لغببا) بالسبق التعبير مإن لفهمه قصد) تآأكيد غير مإن بطلقا



للفظببه الفقيببه وتآكريببر حاكيببا بببه تآلفظه ومإثله اليمين كلغو
سبببق دعببواه ظبباهرا) فببي يصببدقا (ول ودرسببه تآصويره في

ولنببه بببه الغير حق لتعلق الطلقا يمنع مإما غيره أو لسانه
يببأتآي بقرينة) كما (إل العاقل حال مإن الغالب الظاهر خلف
السبببق فببي ظبباهرا فيصببدقا بآخر حرف بلسانه التف فيمن

قببال لببو وكببذا مإطلقا فيصدقا باطنا أمإا حينئذ صأدقه لظهور
قببوله قبول ولها طلبتك أقول أن أردت قال ثم طلقتك لها
صأببدقه ظببن ولمببن بأمإارة صأدقه ظنت إن نظائره وفي هنا

وجعببل علمببه إذا مإببا بخلف بببه عليببه يشببهد ل أن أيضببا
حببرام أنببت لهببا قببال لو مإا القرينة مإن فتاويه في البلقيني

ثلثببا طببالق أنببت لهببا فقببال ثلثا به طلقت أنها وظن علي
ذلببك عببن سببئل فببإنه الولببى بالعبببارة الثلثا وقببوع ظانببا

علببى بانيببا بببه أخبببر بمببا طلقا عليببه يقببع ل بقببوله فأجاب
أنببت أو أعتقتك في الكتابة في ويأتآي انتهى، المذكور الظن

أنببه لقرينببة بببه يعتببق ل أنه فساده المتبين الداء عقب حر
لببه قيببل مإببن ذلببك ونظيببر قالوا الداء صأحة على رتآبه إنما

مإببا أن ظننببت قببال ثبم طلقتهببا نعبم فقببال امإرأتآببك طلقت
يقبببل > فل28<ص:  بخلفببه أفببتيت وقببد طلقا بيننببا جرى
بقرينة. انتهى. إل مإنه

بببأنت الوقببوع ظنببه جعببل لنه البلقيني، قاله لما تآأييد وفيه
جعلوا كما حقيقته عن ثانيا للخبار صأارفة قرينة علي حرام
حقيقتببه، عببن أعتقتببك أو حببر لنببت صأببارفة قرينببة الداء

فببإن كببذلك لببه صأببارفة قرينببة كلمإه عليه رتآب بما وإفتاؤه
بببالثلثا حلببف رزين ابن عن التوسط قول ذلك ينافي قلت

فخرج أصأله مإن باطل عقده بأن فأخبر بها إل يخرج ل أنه
ذلببك فببي يعذر ولم الثلثا وقع عقده صأحة بانت ثم بدونها
عببن أجنبببي أمإببر العقببد ببطلن الخبببار بببأن يفببرقا قلببت

فببي أفببتي لببو مإببا بخلف قرينببة يصببلح فلم عليه المحلوف
الفتبباء صأحة ظن على بالثلثا فأخبر بشيء عليه المحلوف

الظاهرة للقرينة شيء عليه يقع فل الفتاء صأحة عدم فبان
حمل يتعين أجنبي غير العقد ببطلن الخبار أن وبتسليم هنا

ل فهببذا النبباس عند يعتمد مإمن ليس أنه على المخبر ذلك
ففعببل المتببن قببول شببرح في يأتآي كما قرينة إخباره يكون
بمببا تآعلق لها أخرى فروع مإع عليه مإكرها أو للتعليق ناسيا

فيمببا يتببأتآى إنما تآفيد القرينة أن مإن ذكر مإا قلت فإن هنا
يقببع ل أنببه ظانببا إيقاعببا أنشأ إذا أمإا إليها مإستندا أخبر إذا



يببأتآي مإمببا يعلببم كمببا شببيئا الظببن ذلببك يفيده ول يقع فإنه
قلببت هببذا مإببن البلقينببي ومإسببألة أجنبيببة يظنهببا وهببو فببي،

بمببا البلقينببي قببول به يصرح كما الول مإن هي بل مإمنوع
المذكور. الظن على بانيا به أخبر

النداء) لها وقصد طالق (يا وقال) لها طالقا اسمها كان ولو(
صأبرفه لنه صأدقه، على الظاهرة تآطلق) للقرينة (لم باسمها

إن (وكببذا صأببدقه فببي القرينببة ظهببور مإببع مإعنبباه عن بذلك
علببى الصأح) حمل (في تآطلق فل شيئا يقصد لم أطلق) بأن

أي النببداء عنببد اسمها غير لو ثم ومإن وغلبته لتبادره النداء
يغيبر لم وإن طلقها، قصد لو كما طلقت الول هجر بحيث

أنببه ليفيد بالسكون طالق يا المصنف وضبط الزركشي قال
لن مإطلقببا، > أي29<ص:  يقببع ل بالضببم طببالق يببا فببي
طالقببا يببا وفببي العلميببة إرادة إلببى يرشببد الضم على بناءه

فببي وينبغببي مإطلقببا، أي التطليق إلى صأرفه يتعين بالنصب
ذلك. انتهى. خلف لدعوى يرجع ل أن الحالين

والببذي يببأتآي كما وعدمإه الوقوع في يؤثر ل اللحن بأن ورد
والقببن الدقيقببة، هببذه قصببد نحببوي علببى كلمإببه حمل يتجه

التفصيل. هذا فيه حرا المسمى
طببالق يببا (فقال طالعا طالبا) أو أو طارقا اسمها كان فإن(

(صأببدقا) الحببرف) بلسبباني (فالتف النداء) باسمها أردت وقال
أنببه وقضيته طلقت ذلك يقل لم فإن القرينة لظهور ظاهرا

بظباهر عمل ببالطلقا عليببه حكببم مإببراده يعلم ولم مإات لو
بصببيغة تآلفببظ مإببن كل هذا في مإثله أن يؤخذ ومإنه الصيغة
وجدت وإن بالقرينة، الصرف تآقبل لكنها الوقوع في ظاهرة

.حسنة مإسألة وهي القرينة،
كلمإهببم شببمله كمببا مإنجببز أو بطلقا) مإعلببق خاطبهببا ولببو(

قرائببن أثببرت وإنمببا ظاهر، هو كما يطلقها لمن أمإره ومإثله
يتببأثر إخبار ولنه اليقين فيه المعتبر لن القرار، في الهزل

قصد لعبا) بأن أو (هازل فيهما به والمإر الطلقا بخلف بها
وللخبببر إجماعببا وباطنببا ظبباهرا وقببع المعنببى دون اللفببظ

والنكبباح الطلقا جببد وهزلهببن جببد جببدهن {ثلثا الصببحيح
التصببرفات فكببل وإل البضبباع، أمإببر لتأكببد والرجعة} وخصت

إليببه الشببارع لتشببوف {والعتببق} وخببص روايببة وفببي كببذلك
يختببص الهزل إذ عرفا الهزل مإن مإطلقا أعم اللعب ولكون
وجعببل شببارح قاله كذا لغة رادفه وإن عليه، عطفه بالكلم
دون اللفببظ يقصببد بببأن الهببزل ففسببر تآغببايرا بينهمببا غيببره



إذ نظببر وفيه شيئا يقصد ل > بأن30<ص:  واللعب المعنى
ثم ومإن باطنا للوقوع بالنسبة مإطلقا مإنه بد ل اللفظ قصد
مإعناه دون الطلقا لفظ وقصد طالق أنت لها قال لو قالوا
قصببدت مإببا قببوله فببي يببدين ولم وقع الهزل حال في كما

أو ظلمببة فببي كببانت بببأن أجنبيببة يظنهببا وهببو (أو، المعنببى
زوجببة لببه أن ناسببيا يعلببم) أو ولببم وكيله أو وليه له نكحها

تآخريجببه ينبغببي الزركشي وقال وأقراه النص، عن نقله كما
كمببا باطنببا ل (وقببع) ظبباهرا مإتجببه وهببو الناسي، حنث على

الذرعببي نقببل لكببن بعضهم به وجزم الشيخين كلم اقتضاه
مإحببل هي مإن خاطب لنه وذلك، واعتمده خلفه يقتضي مإا

المإبر، نفبس فبي بمبا ونحوهبا العقبود في والعبرة الطلقا،
تآببأثير مإببن عهبد مإبا عارضبه لكبن باطنبا الوقوع هذا وقضية
نعببم لهببذا المشببابه المجهببول مإببن البراء إبطال في الجهل

إن البلببد فببي زوجببة لببه يعلم ولم قال مإن أن الكافي في
فعلببى البلد في وكانت طالق فهي زوجة البلد في لي كان

الفرقا في يلمح مإا وأكثر البلقيني، قال الناسي حنث قولي
التعليق. انتهى. صأورة بينهما
التعليببق بيببن فببرقا فل كالناسببي لنببه نظببر إن بببأنه ويببرد
بيببن الجمببع فببي يببأتآي مإببا هنببا يأتآي أنه يتجه فالذي وغيره

بتعليقه، يبالي مإمن غيره بفعل أو قوله قبيل الشيخين كلم
مإببن علببى للمإببام خلفببا وقببوعه وعببدم هنببا مإببا بين ويفرقا
فقببال يعطببوه فلببم شيئا الحاضرات أو الحاضرين مإن طلب

هنببا بببأنه يعلمهببا > ول31<ص:  فيهم وامإرأتآه ثلثا طلقتكم
اللغببوي مإعنبباه نحببو بببل الشببرعي مإعنبباه بالطلقا يقصد لم

شيئا. عليه يوقعوا لم ثم فمن ذلك على القرينة وقامإت
الحكببم إذ (بالعربيببة) مإثل الطلقا بببه) أي عجمببي لفببظ ولو(

يقع) لم مإعناه يعرف (ولم لغته بغير به تآلفظ مإن كل يعم
جهلببه فببي ويصببدقا مإعناهببا، يعببرف ل كفببر بكلمببة كمتلفظ

اللغبة تآلبك لهببل مإخالطببا، كبان لبو ثببم ومإن للقرينة مإعناه
عليببه ويقببع ظاهرا، يصدقا لم به بعلمه العادة تآقضي بحيث
لفبظ قصبد لنببه (وقبع)، أهلهببا مإعناهبا) عنبد نوى إن (وقيل

.قصده يصح ل المجهول بأن وردوه لمعناه الطلقا
التعليببق في يأتآي مإا ينافيه ول مإكره) بباطل طلقا يقع ول(

ل بحببق أو بباطببل مإكرهببا فعببل لببو بفعلببه المعلببق أن مإن
الكببراه ببه يحصببل فيمببا هنببا الكلم لن لجمببع، خلفا حنث
وثببم المكببره ليعببذر بببه المكره تآعدي فاشترط الطلقا على



ل أو عليببه بببالحلف مإقصببود هببو هببل المكببره فعل أن في
باطببل ول بحببق يتقيببد فل الثبباني والصأح والجاهل كالناسي

فببي الحنببث عببدم مإببن الرافعي كلم اقتضاه مإا يتجه وبهذا
بنفسببه أعطببى حتى السلطان فأكرهه مإني حقك أخذت إن

بحببق إكببراه لنببه خلفببه، المتجببه الزركشببي قببول وانببدفع
أن يقتضببي مإنببي قببوله أن انببدفاعه ووجببه المببولي كطلقا

الفعببل أن تآقرر وقد الخذ كفعل عليه بالحلف مإقصود فعله
باطببل أو بحببق أكره عليه بالحلف مإقصود غير عليه المكره

علببى أكرهببه الشببرع لن فيببه، نحببن مإمببا ليببس والمببولي
جعلببه عنببه خببارج علببى الكراه فيه نحن ومإا نفسه الطلقا
الفعببل أن تآقببرر لما الكراه ل الختيار عند له سببا الحالف
القاضي رأيت ثم بينهما مإا وشتان ذلك على يحمل المطلق

باختيبار الخبذ هنبا عليه المحلوف إن فقال ذكرتآه بما صأرح
نببرى ل نحببن قببال والزركشببي عليببه أقببره والمإام المعطي

يعط. انتهى. لم وإن مإنه، الخذ يكفي بل ذلك
بببد ل أنببه فببي الظاهر مإني لقوله إلغاء رآه فيما بأن ويرد
ل مإكببره مإببن أخببذ مإببن إذ العطبباء في له اختيار نوع مإن

أكرهببه يقببال > وإنمببا32<ص:  الطلقا على مإنه أخذ يقال
فلنببا يكلببم ل حلببف مإببن أن تآقرر مإما ويؤخذ أعطاه، حتى

فيمببا مإحلببه لكببن بببه يحنببث ل كلمإببه على القاضي فأجبره
أمإببا المحببرم الهجببر بببه يببزول مإا وهو الكراه، لداعية فعله

فبرض فببإن عليبه مإكرهببا ليببس لنه به، فيحنث عليه الزائد
لببم قبلببه الهجببر زال وإن كلمإببه، علببى أجبببره القاضببي أن

فزعببم يحنببث ل بباطببل المكببره أن تآقببرر لمببا أيضببا يحنث
الهجببر بببه يببزول لما ينصرف إنما القاضي إجبار أن بعضهم
وإن ذلببك، خلف على القاضي ينص لم حيث مإحله المحرم

الخبببر مإببع عنببه القلببم برفببع الصببحيح للخبر وذلك به تآعدى
بببالكراه كثيرون إغلقا} وفسره في طلقا {ل أيضا الصحيح

تآفسببيره ومإنعببوا رأيببه عليه انغلق أو الباب عليه أغلق كأنه
البببيهقي، قببال الغضبببان طلقا وقببوع علببى للتآفاقا بالغضب

كما ومإنه مإنهم لهم مإخالف ول الصحابة مإن جمع به وأفتى
بحيببث النوم فغلبه نومإه قبل ليطأنها حلف لو مإا ظاهر هو
لببه غلبتببه قبببل مإنببه يتمكببن ل أن بشببرط رده يسببتطع لم

أبي بقتلك قتلتك وإل زوجتك، كطلق بحق الكراه أمإا بوجه،
>33<ص:  مإعه فيقع



واستشببكله التآببي بشببرطه للمببولي القاضي إكراه في وكذا
شببرح فببي بينتببه بمببا الرفعببة ابببن عنببه وأجبباب الرافعببي،

لنببه وقببع، نفسببه زوجببة طلقا علببى أكرهه لو نعم الرشاد
غيببر الن لكنببه اليقبباع المكره نوى إذا وكذا الذن في أبلغ

بببأن) هببي اختيببار قرينببة ظهببر (فبإن قببوله فبي كمبا مإكبره
أو فعيببن مإبهما امإرأتآيه إحدى طلقا (أكره) على كأن بمعنى
فكنببى تآعليببق أو صأريح أو فوحد ثلثا (على أو فأبهم مإعينا

بببالعكوس) أي أو فسببرح (طلقببت يقول على) أن أو نجز أو
تآسريح أو فعلق تآنجيز أو فصرح كناية أو فثلث واحدة على

نيتببه أن ويظهببر بببه، أتآببى لمببا مإختببار لنببه (وقببع)، فطلببق
يقصببد لببم وإن هنببا، كاف مإعناه في الطلقا لفظ استعمال

قصببد ومإببن الكببراه لببداعي يطلببق أن الشببرط لن اليقاع،
قببولهم أفهمببه فما له مإختار هو بل لداعيه مإطلق غير ذلك

فببي كمببا تآببؤثر ل غيببره نيببة > أن34<ص:  اليقبباع نببوى
مإببن الكراه لداعي يطلق أن بد ل لقولهم مإراد غير الكناية

ألبتة. اختيار قرينة مإنه تآظهر أن غير
أن حلبف فلبو كالحسبي الشبرعي تآنبيه) الكراه( زوجتبه ليط

أو فيببه فحاضببت غببدا لتصببومإن أو حائضببا فوجببدها الليلببة
لببو وكببذا يحنببث لببم مإنببه حبلببى فوجببدها اليوم أمإته ليبيعن
كمببا عنببه فعجببز الشببهر هببذا فببي حقببه زيدا ليقضين حلف
صأببحيحة، غيببر هنا الحنث على الجماع المزني وحكاية يأتآي
الطلقا أواخببر الرافعببي إليببه أشببار كما مإشهور الخلف لن

الحنث بعدم فأفتوا وغيره كالبلقيني المتأخرين مإحققو وتآبعه
مإن وحنث اليمان أواخر وسيأتآي المزني كلم أول وبعضهم

على لحلفه هو إنما يعصه فلم كذا وقت الله ليعصين حلف
فصببله الظهببر يصببلي ل حلببف لبو ثببم ومإن قصدا المعصية

بمببا أتآببى أو بالمعصببية يمينببه خص حيث أنه والحاصأل حنث
فببي يببأتآي كمببا قرينببة عليببه دلببت أو دخولهببا قاصأببدا يعمها

فيهببا والمشبباحة الخصببام ظبباهر فببإن الغريم مإفارقة مإسألة
ول أطلببق مإببن بخلف حنببث أعسر وإن يفارقه، ل أراد أنه

والسببابق شببرعا، الممكببن لنببه الجببائز، علببى فيحمل قرينة
فبببان يسبباره ظانببا يفببارقه ل يحلببف أن ومإنببه الفهببم إلببى

الحرام يعم مإا بالوطء أراد ولو بمفارقته يحنث فل إعساره
ناسببيا ول عامإببدا، يفعل ل حلف لو كما للحيض بتركه حنث

ل حلف ولو بعضهم قال مإطلقا فيحنث مإكرها ول جاهل ول
بالجتهبباد جهببات لربببع ركعات، أربع فصلى قبلة لغير يصلي



هذه إلى عليه الصلة الشرع إيجاب أن إلى ينظر ول حنث
لن >،35<ص:  قال تآقرر كما الكراه مإنزلة مإنزل الجهات

لجببل الفعببل، علببى الحببث يتضببمن حلببف فببي هو إنما هذا
مإنع يتضمن فيها الحلف ومإسألتنا المذكورة كالمسألة الحلف
إيجبباب بببأن يقولببوا ولببم الحلببف لجببل الفعببل، مإببن نفسببه
أفارقببك ل فببي صأببرحوا بل الكراه مإنزلة مإنزل فيه الشرع
ولمببا واجبا له فراقه كان وإن حنث، مإختارا ففارقه فأفلس

مإتناقض. انتهى. كلمإهما أن ادعى ذلك للسنوي يظهر لم
مإنعببه كمببا الشببارع لن نظر، والمنع الحث بين الفرقا وفي
ه حبث الذي الفعل مإن ألزمإبه كبذلك الول فبي عليبه نفس

فيهمببا مإكببره فهببو الثبباني فببي مإنه نفسه مإنع الذي بالفعل
فلبم فيبه عمبوم ل وهبو إثببات، فيبه الول ببأن يفرقا وقد

.بالنص الحوال جميع اليمين يتناول
إثباتآبا كبالنكرة الفعبل لن للعمبوم، وهبو نفبي، فيبه والثاني

المفارقببة جزئيببات مإببن جزئيببة كببل علببى الحلف ففيه ونفيا
كمببا فحنببث قصببدا هنا المعصية على حالفا فصار بالمطابقة

مإسألة في الوقوع عدم بعضهم وبحث الله ليعصين في مإر
فاجتهباده وإل بمستحيل، فتعليق الفرض أراد إن لنه القبلة،
الولببى، فببي زعببم كمببا وليس عليه بالمحلوف جاهل يصيره

شببيء فببي الشببرعي بالمسببتحيل التعليق مإن ليس هذا لن
انبهببام لن مإتجببه، بببل فمحتمببل الثاني وأمإا واضح، هو كما
التببوجه عنببد جاهل يصيره الصلة حالة عليه القبلة غير جهة
جهلببه ينفببي ل بعببد وعلمببه القبلببة غيببر بأنهببا جهة كل إلى

مإببا فانببدفع قبببل ومإببا بعد مإا دون بهذا والعبرة الفعل حالة
ووجبه غيبر ل واحبدة القبلبة جهبة أن يعلبم أحبد كبل قيبل

بجهببل هببو إنمببا الجهببل فببي العبببرة أن قررتآببه مإببا اندفاعه
بعيببن جاهببل أنببه شببك ول الفعببل عنببد عليببه المحلببوف
وجعببل جهبة، كببل إلبى التببوجه ابتببداء عنببد عليبه المحلببوف

الببدار أدخبل لبم إن الشبرعي الكببراه مإبن البلقينبي الجلل
لنببه رضبباه، يعلببم ل الببذي أي لغيببره وهببي طببالق، فببأنت
فعببل علببى حلببف هببذا أن ويرده شرعا، دخولها مإن مإمنوع

كببان إن نعببم مإببر مإببا نظيببر فيببه إكببراه فل قصدا المعصية
مإن مإنعه وأنه خلفه، بان ثم بدخوله رضاه ظن أنه الفرض
مإنى حقك أخذت إن قال لو أنه ومإر قاله مإا اتآجه الدخول

مإببا رد مإببع إكراهببا كببان الحبباكم بإجبار فأعطاه طالق فأنت
فعببل علببى الحبباكم إجبببار أن حاصأببله بمببا فيببه للزركشببي



عنببه مإندوحببة لببه يكن لم إن أي الوقوع يمنع عليه المعلق
لمإكببان حنث وحلفها مإغلظة يمينا يحلف ل حلف لقولهم: لو

الزركشببي قال ثم ومإن عليه به المدعى بأداء مإنها التخلص
على قادر فهو وإل بنفسه، العطاء على يجبر أن بد ل هنا

<ص: الصباغ ابن عن قال به فيحنث تآقصير فتركه التوكيل
أرطببال عشرة قيده أن المقيد عبده بعتق حلف > فيمن36

القيد أن عدلن فشهد غيره ول هو يحله ل أنه أيضا وحلف
عشببرة وزنببه فوجببد حلببه ثببم بعتقببه فحكببم أرطببال خمسة
بالحببل، حصببل العتببق لن الشاهدين، على شيء فل أرطال

مإببع خطببؤه بببان وقببد بالشببهادة عتقه لظنه مإختارا حل لنه
حببتى يحله ل أن حقه مإن كان إذ بالجهل يعذر فل تآقصيره

صأدقه. انتهى. ويظهر الحاكم، يحله
مإمببا هببذا فليببس بحله عليه حكم حاكم هنا ليس قلت فإن
ل حلببه لببو الحبباكم أن مإفهببومإه لن مإمنوع، قلت فيه نحن

لببو مإا ظاهر هو كما حله ومإثل حينئذ مإندوحة ل لنه حنث،
مإببن ويؤخذ أمإره، امإتثال مإن بدا يجد ولم بحله السيد ألزم

عبببرة ل أنببه بالشببهادة العتق ظنه مإع بالتقصير عليه الحكم
بالجهببل ول الببباب آخببر بسببطه يببأتآي كمببا الحكببم بجهببل

بببالحلف والمببراد تآقصببير إلببى فيه نسب إذا عليه بالمحلوف
العتببق أو والعتببق في النذر في يأتآي لما عليه تآعليقه بعتقه

أنببا في بعضهم وتآردد بشرطه، لغو أنه كذا أفعل ل يلزمإني
علببى قببدرتآه يشببترط هل بالكراه الحاكم حكم ألحقنا حيث

يتجببه والببذي يمتثلببه ل ظببالم في له أثر فل عليه المحكوم
ذلببك فعببل عليببه المحكببوم أن الفببرض لن فببرقا، ل أنببه

علببى الحبباكم قببدرة بيببن فببرقا فل الشببرع امإتثببال لداعيببة
مإا صأحة علم تآقرر وبما ل وإن امإتنع، لو حسا عليه إجباره
فببي كلمإهمببا عليببه ودل المتببأخرين مإببن كببثيرون بببه أفببتى

حبباكم عليببه فحكببم عليببه مإببا يؤدي ل حلف مإن أن مإواضع
بذلك. تآعلق له مإا اليمان في ويأتآي يحنث، ل بأدائه

(علبى البراء المكبره) بكسبر قبدرة (الكراه وشرط) حصول(
(بببه) عبباجل (هببدد) المكببره مإسببتحق غير مإؤذ مإا) أي تآحقيق
هجببوم فببرط تآغلببب) أو أو (بوليببة عليببه قدرتآه أكانت سواء

غيببره) أو بهببرب دفعببه (عببن الببراء المكببره) بفتببح (وعجببز
حققببه) أي امإتنع إن (أنه مإثل عادة (وظنه) بقرينة كالستغاثة

كله ذلك اجتماع بدون العجز يتحقق ل إذ به خوفه مإا فعل
وإل طلقهببا، قببود عليببه لببه قببوله: لمببن مإستحق بغير وخرج



وإن فيهما، فيقع غدا لقتلنك وبعاجل مإر كما مإنك اقتصصت
تآحقببق الن أمإره يمتثل لم إذا أنه المطردة عادتآه مإن علم

غيببر للغد بقاءه بأن ويوجه إطلقهم، اقتضاه كما غدا القتل
مإببا إطلقببه وشمل الزركشي قال اللجاء يتحقق فلم مإتيقن

فيه وللمإام خلفه فبان أي مإهلكا يحسبه بما آخر خوف لو
قببال عببدوا ظنوه لسواد صألوا لو فيما الخلف مإن احتمالن

الختيببار سبباقط لنببه الوقببوع، عدم الوجه لعل البسيط في
قلببت فاسببد. انتهببى. فببإن بظببن ذلببك كببان > وإن37<ص: 
ينببافيه، ل قلببت خطببؤه البببين بببالظن عبرة ل قولهم ينافيه

القاعدة وتآلك كذلك وهذا ظاهرا، مإلجأ بكونه هنا العبرة لن
فيببه المإببر نيببط مإببا دون ونحوه نية له يشترط فيما مإحلها

هنا. كما بالظاهر
مإروءة لذي شديد) كصفعة بضرب (بتخويف ويحصل) الكراه(

في اليسير أن وغيره الدارمإي قول به يصرح كما المل في
الروضببة فببي كمببا حبس) طويل (أو إكراه المروءة ذي حق

أن وهببو قبلببه، مإببا نظيببر الذرعببي وبحببث عرفا أي وغيرها
الروضببة مإببال) وقببول إتآلف (أو إكببراه المببروءة لذي القليل
خمسة بأخذ مإوسر كتخويف قليل على مإحمول بإكراه ليس

عببن الروضببة فببي ونقلببه الرويبباني حليببة فببي كمببا دراهببم
جمببع واختبباره الختيببار إنه الماوردي عن وقال الماسرجسي

فببي مإببا وغيببره الذرعببي تآصببويب مإن أولى وهذا مإتأخرون،
بالختصبباص، عبببرة ل أنه هنا كلمإهم وظاهر بإطلقه، المتن

خيببر أنه مإع التافه بالمال هنا عبرة ل أنه ويؤيده كثر، وإن
المببذكور الموسببر ضبببط ويظهببر كببثر، وإن الختصبباص، مإن

ول مإنببه طلببب مإببا ببببذل يسببمح بببأنه العببادة تآقضببي بمببن
يختلببف المال بإتآلف الكراه كثيرين: إن قول ويؤيده يطلق،

يببؤثر مإببا كل (ونحوها) مإن وأحوالهم الناس، طبقات باختلف
بيببن بببواجيه كالسببتخفاف دونببه الطلقا على القدام العاقل

وكببذا سببفل أو عل وإن مإعصوم، بعض بقتل وكالتهديد المل
أيضببا ويظهببر تآرجيحببه، يظهببر وجهيببن أحد على مإحرم رحم

لببه قببال لببو بببل بببه وفجور جرح نحو هنا بالقتل يلحق أنه
أيضببا يظهببر فيمببا إكراها كان بها فجرت وإل زوجتك، طلق

تآبعببه ومإببن للذرعببي خلفا ولده نحو - ولو آخر قول بخلف
قتببل) يشترط (وقيل كفرت أو نفسي قتلت وإل طلق، - له
أو قتببل (وقيببل الختيببار بببه ينسببلب الببذي لنه نفسه، لنحو

تآشببترط (ول القتببل إلببى مإخببوف) لفضببائها ضببرب أو قطببع



أو كاذبببا الخبببار بطلقببت ينببوي كببأن الصببيغة التوريببة) فببي
إن > سببرا38<ص:  عقبهببا يقببول أو قيببد نحو مإن إطلقها

أن زعببم مإببا علببى كلمإهمببا أوهمببه ومإببا تآعببالى اللببه شبباء
ينببوي (بأن المرأة في ول ضعيف وجه تآنفع بالقلب المشيئة
إن (وقيببل كالعببدم مإنببه فهو اللفظ على مإجبر لنه غيرها)،
بالختيببار، (وقبع) لشببعاره دهشبة أو عببذر) كغببباوة بل تآركهببا
الكفر. على المكره لزمإت ثم ومإن

وثبببة دواء) أو أو (شببراب مإببن) نحببو عقله بمزيل أثم ومإن(
المذهب) كما على وفعل قول وعليه له وتآصرفه طلقه (نفذ
العمببوم مإببن فيه لما لهذا واحتاج فيه بما السكران في مإر

كمكببره يببأثم لببم إذا مإببا بخلف الخلف مإببن فيه مإا ولبيان
فببي ل فيببه بيمينببه ويصببدقا بهببا، وجاهببل خمببر شرب على
يزيببل دواء وكمتنبباول يظهببر فيما يعذر لم إذا التحريم جهل

طلقببه يقببع فل يظهر فيما فيه المنحصر أي للتداوي العقل
لرفببع مإنببه يصببدر لمببا مإميببز غيببر دام مإببا تآصببرفه ينفذ ول

الذرعي نقله مإا على الكراه دعوى في ويصدقا عنه، القلم
فببإن فببذاك مإعتبببرا إكراهببا ذكببر فإن يستفسر أنه بحث ثم

أن والحاصأببل إكراهببا بببإكراه ليببس مإببا يظببن النبباس أكببثر
أي العارف غير في بعضهم قال بد ل أنه ذلك في المعتمد
مإختلفببون المبذهب أهبل فببإن نظبر وفيببه للقاضبي الموافق

مإببن فببرقا ل أنببه يتجببه فالذي كثيرا اختلفا الكراه به فيما
كحبببس عليبه قرينبة قببامإت إن ثبم الكبراه ببه مإببا تآفصبيل

زوال في وكذا المفصلة البينة مإن بد فل وإل بيمينه، صأدقا
ولببه فالبينببة، وإل صأببرع، واعتياد مإرض لقرينة يصدقا العقل

مإنببه ل) ينفذ قول (وفي ذلك تآعلم ل أنها الزوجة يحلف أن
أشببربت فقببال ل فقال جنون أبك مإاعز {خبر في لما ذلك

ريببح فيببه يجببد فلببم فاسببتنكهه رجببل فقببام ل فقببال الخمر
حببدود في هذا بأن وأجيب القرار يسقط السكار خمر} أن

كلمإهببم ظبباهر إذ نظببر وفيه بالشبهات تآدرأ التي تآعالى لله
بببأنه يجبباب أن فببالولى بالزنببا إقببراره حببتى تآصببرفاتآه نفوذ
صأبلى أنبه يحتمبل بل مإتعديا الخمر أشربت الخبر في ليس
فسببأله بببه يتعد لم به لسكر ذلك أن جوز وسلم عليه الله
دون كبالطلقا عليببه) فقببط (فيمببا تآصببرفه (وقيببل) ينفببذ عنه
أنببه مإنهببا الصأببح عبببارات السببكران حببد وفببي كالنكاح مإاله

ل أنببه علببى يميببز ل بحيببث يصببير بببأن للعببرف فيببه يرجببع
مإطلقببا، وعليببه لببه فيمببا ينفببذ لنه الول، على لذلك يحتاج



بعضببك أو ربعببك قببال ولببو (مإر. كما كالزقا مإلقى صأار وإن
أشبار لبو حبتى المتببولي قببال المعيبن أو جزؤك) الشبائع أو

شببعرة شعرك) أو أو كيدك (أو طلقت بالطلقا مإنها لشعرة
سببنك ظفببرك) أو (أو المببذكور المتببولي كلم مإن أخذا مإنك

وكببالعتق البعببض فببي وقع) إجماعا (طالق زائدا ولو يدك أو
شببعرة أو أذنهببا نحببو انفصببل لو نعم فرقا وإن الباقي، في
نظببرا يقبع لبم طببالق مإثل أذنك قال ثم فثبت فأعادتآه مإنها
نحببو > ولن39<ص:  يعببد لببم كالذي العائد الزائل أن إلى

فببي الطلقا ثببم الجببراح فببي يببأتآي كمببا قطعها يجب الذن
مإببن هو وقيل للباقي يسري ثم أول المذكور على يقع ذلك
طالق فيمينك دخلت إن ففي الكل عن بالبعض التعبير باب

دمإك) طببالق (وكذا فقط الثاني على يقع دخلت ثم فقطعت
كرطوبببة البدن قوام به لن المذهب)، (على الطلقا به يقع

الفبباء بسببكون والنفببس وكببالروح العببرقا غيببر وهببي البببدن،
كريببق فضببلة (ل والصببحة والصببحبة كالظببل بفتحهببا بخلفببه

بهمببا يتعلببق فل لهمببا ظببرف البدن لن الصأح، وعرقا) على
فلببم الفضببلت مإببن الببدم قيببل بببالطلقا قطعببه يتصببور حل

بل. انتهى. العطف شرط يوجد
أضببافه ولببو تآعليلببه في مإر لما مإطلقا فضلة أنه بمنع ويرد

سببوى وإن الروضببة، في كما السمن بخلف طلقت للشحم
جببرم الشببحم بببأن ويفببرقا واحد، غير وصأوبه بينهما كثيرون
المعبباني سببائر ومإثلببه والسببمن وعببدمإه الحببل بببه يتعلببق

غبار ل واضح وهذا ذلك، به يتعلق ل مإعنى والبصر كالسمع
إل شيء به يقع ل أنه حياتآك في الوجه أن يعلم وبه عليه

بببالحي القببائم المعنى أراد لو مإا بخلف الروح بها قصد إن
الجلل بحثببه مإببا يتضببح وبهببذا الوجببه علببى أطلق إن وكذا

المتكلميببن عنببد الصأببح لن لغببو، طببالق عقلببك أن البلقيني
فببي حنببث ل أنببه وقضيته بجوهر وليس عرض أنه والفقهاء

العقل في الحنث مإتجه وهو عرض، بأنها القول على الروح
مإطلقببا حل به يتعلق ل لنه نظر، وفيه جوهر أنه على بناء
(ولبببن الجنيببن مإني) ومإنببه (وكذا مإعه ذكر ومإا كالسمع فهو
.الدم بخلف كالفضلت للخروج مإهيئان لنهما الصأح)، في

وإن يقببع)، لببم طببالق يمينببك يميببن لمقطوعببة قببال ولببو(
لهببا قببال لببو المببذهب) كمببا (علببى نظيببره مإر كما التصقت

إنمببا ضببعفه السابق الكل عن بالبعض والتعبير طالق ذكرك
الرويبباني وقيببده الباقي عن به يعبر مإوجود بعض في يتأتآى



شببيء مإنهببا بقي إذا أنه وقضيته الكتف مإن قطعت إذا بما
الكببوع مإببن قطعببت مإببتى أنهببا المطببرد العببرف لكببن وقببع

" فببي أيمانهما " فاقطعوا له ويدل اليمين، مإقطوعة سميت
اللببه صأببلى لفعله الكوع بقطع اكتفوا ذلك ومإع شاذة قراءة
ووقع الكتف مإن تآقطع الظاهرية قول وردوا له وسلم عليه

قببول مإببن أخببذا بالوقوع طالق أنثييك في أفتى أنه لبعضهم
أصأببله فببي طويببل عنببق لببه عصببباني الرحببم التشببريح أهل

أمإببا الوقببوع عببدم الصببواب بببل والوجه مإقلوب كذكر أنثيان
مإن الطلقا به المعلق وجود في بد ل بأنه فلتصريحهم أول

التعليببق فببي قببالوه كمببا بحصببوله القوي الظن أو أي تآيقنه
ذكر ومإا الصحيحة الحاديث مإن فيها لما استنادا القدر بليلة

يببرد لبم إذ ذلببك قويا ظنا يظن ولم يعلم لم أنثيين لها أن
ذلببك، مإثل في يقبل ل التشريح أهل وقول مإعصوم خبر به

لهببم سلمنا فلو ثانيا وأمإا والتخمين، الحدس على مإبناه لن
النببثيين صأببفة علببى هببو مإببا ثببم رأوا أنهببم فغايته قالوه مإا

اللغة لهل هي، وإنما لهم، ليست والتسمية بذلك فسموهما
الصأحاب إن الشيخين لقول العام العرف فأهل تآعذروا فإن

الوضببع علببى اللغببوي الوضببع يقببدمإون والغزالببي المإببام إل
وأهببل اليمببان، فببي سأذكره مإما المعلوم بقيده أي العرفي

لهما وجود ل أنه على فدل النثيين لتينك يتعرضوا لم اللغة
ول خصببيتين ول بببأنثيين يسببميان ل أنهمببا وعلببى عنببدهم
عببن فضببل ذلببك يعرفببون ل العببرف أهببل وكببذلك بيضببتين
ك، يعرفبون ل الشرع أهل وكذلك بذلك تآسميته لمبا وإل ذل
<ص: الصببريح الببذكر بأنثى النثيين في الدية وجوب خصوا

باسببمهما، يسببمى ل صأببورتآهما مإببن للنببثى مإا أن > في41
علببى الببذكر أنببثى فببي وجببب مإببا نصببف فيهمببا لببوجب وإل

بأنثييببك المعلببق أراد إن نعببم ذلببك فببي المقببررة القاعببدة
مإببراد هببذا ولعل الوقوع في شك فل التشريح أهل اصأطلح

علببم كمببا السقوط غاية في فكلمإه وإل الوقوع، أطلق مإن
بعببدم أفببتى أنببه المتببأخرين بعببض عببن رأيببت ثم تآقرر مإما

مإنببك أنببا قببال قررتآببه. (ولببو مإببا علببى حمله ويتعين الوقوع،
لن (طلقببت)، عليهببا الطلقا إيقبباع تآطليقها) أي ونوى طالق
أربعببا ول أختهببا نحببو مإعها ينكح ل إذ جهتها مإن حجرا عليه

حمببل فصببح والمببؤن الحقببوقا مإببن عليببه لهببا مإا مإع سواها
الحجببر لهببذا المقتضببي السبب حل على إليه الطلقا إضافة

السنوي، قال وغيرها الروضة في وقع وقوله: مإنك النية مإع



اتآحببدت إن ثبم البدارمإي حبذفها ثببم ومإببن شببرط غيبر وهو
وقوله هذا بين الفرقا ومإر قصدها فمن وإل فواضح، زوجته
(فل) يقببع إيقبباعه طلقا) أي ينو لم (وإن حر مإنك أنا لعبده
صأببراحته عببن خببرج مإحلببه لغيببر بإضببافته لنببه شببيء، عليه

(وكبذا تآقبرر كمبا كناية صأار لنه اليقاع، قصد فيه فاشترط
طلقا أو الطلقا أصأببل نببوى وإن إليهببا)، إضافته ينو لم إن

دونببه، المحل لنها الصأح)، (في تآطلق ل لجمع خلفا نفسه
لببه الضافة تآجعل صأارفة نية مإن بد فل له مإضاف واللفظ
طبالق أنببت لبه فقببالت طلقهببا إليهبا فبوض ولو لها إضافة

غير أنه مإنك) مإر أنا قال ولو ((التفويض. فصل في مإر فقد
نيببة) أصأببل (اشببترط الكنايببات مإببن نحوهببا (بببائن) أو شببرط

(الضافة) إليهببا (وفي) نية الكنايات كسائر وإيقاعه (الطلقا)،
ل قيببل اشببتراطها والصأببح طببالق مإنببك أنببا (الوجهببان) فببي

.قبلها. انتهى مإما بالولى لفهمها لهذه حاجة
الطلقا أصأببل هنببا المنوي إذ فرقا بينهما بل ذلك بمنع ويرد

الطلقا إيقبباع نيببة أي فقببط الخيران وثم والضافة واليقاع
الروضببة أصأببل فببي صأرح قلت فإن إليها وإضافته الملفوظ،

قلببت فاسببتويا الطلقا أصأببل نيببة تآسببتلزم اليقبباع نيببة بببأن
فبباعلم التصببريح، حسببن يمنببع ل التقريببر بهببذا اسببتواؤهما

الزركشببي قبباله كمببا أنا أستبرئ) أي قال ولو (لذلك. المفيد
أنببا مإنببك) أو (رحمببي الصببغير الشببرح بتصببوير له واستشهد

حقببه فببي لستحالته الطلقا به نوى وإن (فلغو)، مإنك مإعتد
طلقتببك، لببه فقببال امإرأتآببي طلببق لخر قال لو التتمة وفي
بببه لببه تآعلببق ل النكبباح لن تآطلببق، لببم عليها وقوعه ونوى

فببرقا ل أنببه كلمإببه وظبباهر .الزوج. انتهببى مإع المرأة بخلف
نظر وفيه ل وأن النية، مإع الصيغة تآلك إليه يفوض أن بين

بببه لببه حينئببذ النكبباح قطع لن إليه، فوضها > إذا42<ص: 
أسببتبرئ المعنببى لن وقببع)، طلقهببا نببوى إن (وقيببل تآعلببق
مإنك. لي كانت التي الرحم

خطاب( عليه والولية الطلقا مإحل بيان فصل) في(     
يببوهم لكنببه جببره ويصببح وتآعليقببه) بببالرفع، بطلقا الجنبيببة
أصأببل ذكببر أن علببى كببذلك وليببس فيببه الخطبباب اشببتراط
طببالق فهببي تآزوجتهببا (بنكبباح) كببإن غيببر ل تآصببوير الخطاب

ثبم فتزوجهببا طبالق فببأنت دخلت إن لجنبية (وغيره) كقوله،
طلقا {ل الصببحيح وللخبببر المنجببز فببي (لغو) إجماعا دخلت

{يببا الدارقطني خبر يرده المنجز على نكاح} وحمله بعد إل



هببي فقلببت لهببا قرابببة علببي عرضببت أمإببي إن الله رسول
كببان هببل وسببلم عليببه اللببه صأببلى فقال تآزوجتها إن طالق

{سببئل أيضببا بببأس} وخبببره ل قببال ل قلببت مإلك ذلك قبل
أتآزوج يوم قال رجل عن وسلم عليه الله صألى الله رسول

بصببحة حكببم يملك} ولو ل مإا طلق فقال طالق فهي فلنة
حكببم ل إفتاء لنه نقض، يراه حاكم وقوعه قبل ذلك تآعليق

دعببوى وقببوع وغيرهببم الحنفيببة قبباله كما إجماعا شرطه إذ
يتصببور ل الوقببوع وقبببل مإلزمإببة دعوى الوقوع وقبل مإلزمإة

اشببتراط عببدم المالكيببة وبعببض الحنابلببة عن نقل نعم ذلك
يببرى مإمببن صأببدر بببذلك حكببم ينقببض ل فعليه كذلك دعوى

كذلك. باطل بالملك العتق وتآعليق واضح هو كما ذلك
عتقببت) فببأنت إن كقببوله ثالثببة العبببد تآعليببق صأببحة والصأح(

فيقعببن) أي ثلثببا طببالق فببأنت دخلببت إن (أو ثلثببا طببالق
أصأببل مإلببك لنببه عتقببه)، بعببد دخلببت أو عتببق (إذا الثلثا

بشببرط الثلثا لتلببك مإفيد النكاح مإلك ولن فاستتبع الطلقا
قببارن لببو أنببه عتقببه قببوله: بعببد وأفهببم وجببد، وقببد الحريببة
قالوا بأنهم يستشكل وقد الثالثة تآقع لم العتق لفظ الدخول

هنا فقياسه أولها مإن مإلكه يتبين الصيغة بآخر أنه البيع في
يسببتلزم وذلببك أولببه مإببن وقوعه يتبين العتق لفظ بآخر أنه

ه، مإبن للثلثا مإلكبه صأبورتآنا فبي للبدخول مإقبارن وهبو أول
بببذلك صأببرح البهجببة شرح في شيخنا رأيت ثم فيهما فليقع
عتيقا. مإعه أو شرطه وجود قبل صأار إن فقال

وفببي هنببا الزوجببات حكم في لنها رجعية)، الطلقا ويلحق(
عناهببا الخمسببة وهببذه واللعان، واليلء الظهار وصأحة الرثا

خمببس فببي زوجببة الرجعيببة بقوله عنه الله رضي الشافعي
عصببمتها مإختلعببة) لنقطبباع (ل تآعببالى اللببه كتبباب مإببن آيات

<ص: {المختلعببة وخبببر وغيرهببا الخمببس تآلببك فببي بالكليببة
ووقفببه العببدة} مإوضببوع فببي دامإببت مإا الطلقا > يلحقها43

.ضعيف الدرداء أبي على
(بببدخول) مإثل ودونهببا بثلثا الصببادقا الطلقا علقببه) أي ولو(

ثببم نكحهببا (ثببم خلببع أو بفسخ بعده أو الوطء (فبانت) قبل
تآنبباولت اليميببن لن البينونببة)، فببي دخلت إن يقع لم دخلت
ومإببن فببانحلت فيهببا يقببع ل حالة في وجد وقد واحدا دخول

التكببرار لقتضببائها التآببي الخلف طرقهببا بكلمببا علببق لو ثم
هنببا يقببع فل النكبباح تآجديد بعد بل تآدخل) فيها لم إن (وكذا
يكببون لنببه الثاني، النكاح يريد أن الظهر) لمإتناع (في أيضا



ارتآفببع وقببد الول يريببد أن فيتعيببن نكبباح قبببل طلقا تآعليق
في العائد لن ثلثا)، بدون بانت إن يقع (ثالث (وفي) قول

وهببي بصببفتها، فتعببود الثلثا مإببن بقببي مإببا الثبباني النكبباح
بببالثلثا، بببانت إذا مإببا بخلف عليببه المعلببق بالفعببل التعليق

أمإببا مإطلببق بببدخول علببق إذا هذا جديدة طلقات العائد لن
هببذا فببي مإثل الببدار تآببدخل أنهببا الثلثا بببالطلقا حلببف لببو

أبانهببا ثم كذا شهر في دينه يعطيه أو يقضيه أنه أو الشهر
مإمببا تآمكنببه أو الببدخول مإن تآمكنها وبعد الشهر انقضاء قبل
ابببن فببأفتى الصفة تآوجد ولم الشهر ومإضى تآزوجها ثم ذكر

الحسببن أبببو النببور صأبباحباه ووافقببه بببالتخلص أول الرفعببة
وأن خطببأ، أنببه لهمببا وبين رجع ثم القمولي. والنجم البكري

تآبببين الشببهر مإضببى حببتى يفعل لم فإن ينتظر أنه الصواب
بأنهببا وعللببه الباجي ووافقه وبطلنه الخلع قبل الثلثا وقوع

مإعببه وبحببث تآفعببل ولببم عليببه المحلببوف فعببل مإببن تآمكنت
<ص: عببدمإه على إل يلوي ل وهو للتخلص، مإحتجا السبكي

مإببا فيبه الصأبحاب كلم فببإن ذلبك في مإعذورون > وهم44
البدار هبذه مإبن الليلبة هبذه تآخرجي لم كإن للتخلص يشهد
فببي وكببذا ليل عقببدها أعبباد وإن فيهببا، الخلببع ينفعببه فببإنه

ونظائرهمببا الشببيخين كلم فببي المببذكورة التفبباحتين مإسببألة
فببي فحاضببت اليببوم الظهببر لتصببلين حلببف لببو كما ولعدمإه

هببذا مإبباء لتشببربن أو تآفعلببه ولم فعله مإن تآمكنها بعد وقته
فيه فتلف غدا ذا ليأكلن أو شربه إمإكان بعد فانصب الكوز

بببه تآجتمببع الببذي السبببكي كلم وحاصأل أكله مإن تآمكنه بعد
الرفعة ابن مإع بحثه بعد التنافي ظاهرها التي المسائل تآلك
ل كببانت إن الصببيغة أن الببباجي ومإع وصأوبه إليه رجع فيما

يتحقببق ول بالعدم تآعليق لنها تآخلص، أفعل لم إن أو أفعل
حنببث جهة إل هنا لليمين وليس بائنا صأادفها وقد بالخر إل

الببوقت جميببع في العدم هو كلي بسلب تآعلقت لنها فقط،
شرطه. لعدم يحنث لم بل البر حصل نقول ل وبالوجود

مإببن الليلة تآخرجي لم إن في الطلقا أواخر الشيخين وكلم
الخلبع نفعبه اليببوم التفاحبة هببذه تآبأكلي لم وإن الدار، هذه

صأببورتآيهما عيببن لنهببا صأببورتآنا، فببي ينفعببه أنببه فببي صأببريح
بالزمإان المشعر النفي ومإثلها لفعلن كانت وإن المذكورتآين،

وهببو مإنه، مإقصود الفعل لن يتخلص، لم كذا أفعل لم كإذا
بالسببلب حنث وجهة فعله هي بر جهة ولليمين جزئي إثبات

اليميببن بمناقضببة يتحقببق والحنببث نقيضببه هببو الببذي الكلببي



جهتببه مإن بخلع وفوتآه بالطلقا ذلك التزم فإذا البر وتآفويت
ذا لكلببن فببي الشببيخين وكلم باختيبباره البببر لتفببويته حنببث

صأبباحب كلم أن وزعببم انتهببى ذلببك في صأريح غدا الطعام
ذلببك فببي مإببا بسطت وقد مإردود ذلك يخالف وغيره البيان

حسنه على مإزيد ل بما الخلع أول الكبير الرشاد شرح في
وتآبعبببه البلقينبببي > وصأبببوب45<ص:  فراجعبببه وتآحريبببره
مإطلقببا التخلببص مإببن الرفعببة ابببن عنببه رجببع مإببا الزركشي

بعببد فيببه فتلببف غببدا الطعببام ذا ولكلببن هنببا مإا بين وفرقا
لببم وهنببا هببذه، فببي البببر باسببتحالة حنببث أكلببه مإببن تآمكنه

يفببوت لببم ولنببه الخلببع بعببد فعله لمإكان الخلع مإع يستحل
المجعبول الزمإبن مإضبى فبإذا الطلقا مإحبل ببل الببر مإحبل
صأببادف لنببه يحنببث، لببم عليببه المحلببوف يفعببل ولببم ظرفا

فببي الفعببل مإببن تآمكببن لببو بببأنه لببه واستدل بالخلع بينونتها
المحلبوف لعبدم الشببهر فببراغ بعببد حنث ل مإاتآت ثم حياتآها
بببأنه ويببرد انتهببى، المببوت قبيبل بالحنث أحد يقل ولم عليه
تآقرر. مإا بخلف النظائر تآشتت عليه يلزم

بعد فعله لن البعد، غاية في الخلع بعد فعله وقوله: لمإكان
أخببرى عصببمة هببذه لن بببرا، يسببمى ل صأببحته مإببع الخلببع

لن ينفعببه، ل الطلقا مإحببل بببل البر مإحل يفوت وقوله: لم
عنبه هبو ببل البر مإحل تآفويت يستلزم الطلقا مإحل تآفويت

مإببع إذ ظبباهر والمببوت هنببا مإببا بيببن والفرقا واضح هو كما
علببى جبلببت النفببوس لن ألبتببة، لتفببويت ينسببب ل المببوت
كبذا يفعبل ل ببالثلثا حلببف ولبو غيره بخلف وقته استبعاد

ا فيبه يوكبل ول يخبالع > ل46<ص:  بهبا حلبف ثبم فخالعه
المعلببق يقببع فل بانت خالع إذا بأنه وغلط الثلثا يقع فقيل

الزمإببن فببي يتقارنببان والجزاء الشرط إن الجمهور وقول به
الثلثا وقببوع لن زمإنيببا، تآرتآبببا هنببا بينهما لن هنا، يجري ل

لببه كببان ولببو رفعهببا يسببتدعي ووقوعه الخلع تآأخر يستدعي
قببال ثم واحدة ينو ولم كذا يفعل مإا بالثلثا فحلف زوجات

الحلببف لهببذا فلنببة عينببت عليببه المحلببوف فعببل قبببل ولببو
وليببس غيرهببا فببي تآعيينه إلى عنها رجوعه يصح ولم تآعينت

مإببن المفهببوم لن العببدد، تآوزيببع بعببده ول الحنببث قبببل لببه
بذلك. رفعها يملك فلم الكبرى البينونة إفادة حلفه

زوج)، بعببد ولببو جببدد أو وراجببع ثلثا (دون طلق) حببر ولو(
ووفاقببا زوج يكن لم إذا الثلثا) إجماعا ببقية (عادت وإصأابة

مإنهبم مإخبالف لهبم يعرف ولم كان إذا الصحابة أكابر لقول



لببه تآحببل فل طلقهببا {فإن تآعالى بقوله البلقيني له واستدل
أن بيببن يفببرقا لببم لنببه غيببره}، زوجببا تآنكببح حتى بعد مإن

أن ذلك فاقتضى ل وأن الثالثة، قبل بها ويدخل آخر، تآتزوج
بثلثا) (عببادت زوج بعببد جدد ثم ثلث) الطلقا (وإن فرقا ل

الثلثا. في ذكر فيما كهو الثنتين في الحر وغير إجماعا
وإن فقببط)، (طلقتببان قببل وإن رقا، فيببه مإببن وللعبببد) أي(

ولخبببر بببه الحكببم فنيببط للطلقا المالببك لنببه حببرة، تآببزوج
الثالثببة يملببك ثنتببان} وقببد العبببد {طلقا مإرفوعا الدارقطني

بل ردهببا فلببه يسببترقا ثببم يحارب ثم ثنتين ذمإي يطلق بأن
واحدة طلقها كان ولو الطلقا حال حرا بكونه اعتبارا مإحلل
لبم لنبه فقبط، بواحببدة له عادت الرقا بعد نكحها ثم فقط

أمإببة تآببزوج وإن ثلثا)، (وللحر رقه قبل العبيد عدد يستوف
عببن سببئل وسببلم عليببه اللببه صأببلى {أنببه صأح وقد مإر لما

تآسببريح أو فقببال الثالثببة مإرتآببان} أيببن {الطلقا تآعببالى قوله
بإحسان}.

بببه شببذ مإببا إل إجماعببا ثلثببا مإببوتآه) ولببو مإببرض فببي ويقع(
<ص: والمطلقببة مإريضببا طلببق مإببن (ويتوارثان) أي الشعبي

بببائن) لنقطبباع (ل (رجعببي) إجماعببا عببدة) طلقا > (فببي47
(تآرثببه) أيضببا الجديبد فببي عليبه القديم) ونص (وفي الزوجية
لن الثلثببة، الئمببة قببال وبه ذكرها مإحل هذا ليس بشروط

فورثهبا مإببوتآه مإببرض فبي الكلبيببة امإرأتآببه طلبق عببوف اببن
علببى الثمببن ربببع مإببن فصببولحت عنهمببا اللببه رضببي عثمان
حرمإانهببا قصببد قببد لنه دراهم، وقيل دنانير قيل ألفا ثمانين
بببه قصببد وإذا القاتآببل، يببرثا ل كمببا قصببده بنقيببض فعومإل
مإببال بيببع نحببو فببي مإببر مإببا نظيببر كببره الجديد على الفرار
لفرقهم التحريم والقياس مإنها فرارا الحول أثناء في الزكاة

حببق هذا بأن الحيلة بنفع ثم وجزمإه هنا الشافعي تآردد بين
إيراد اندفع أصأالة وبقولي له فاحتيط أصأالة أي مإعين آدمإي

فمنببع عليببه مإحجببور المريض وبأن مإستحقوها انحصر إذا مإا
.ثم المالك بخلف الورثة بعض إسقاط مإن

ذكببره، أو فيه العدد بنية الطلقا تآعدد فصل) في(     
ذلببك نحببو طببالق) أو أنببت أو طلقتك قال( بذلك يتعلق ومإا
نببواه (وقع) مإا ثلثا أو عددا) ثنتين (ونوى الصرائح سائر مإن
جببواز بببدليل احتملببه لمببا اللفظ لن مإوطوءة، غير في ولو

لببو بببأنه واستشببكل قطعببا فوقببع فيه كناية كان به تآفسيره
الزركشي قال وجهان وجوبها ففي أيامإا ونوى العتكاف نذر



العتكبباف. بخلف الكنايببة تآببدخله الطلقا أن الفببرقا وكببأن
انتهى.
يتجببه والببذي ظبباهر هببو كما بصحيح ليس بل بشاف وليس

العتكبباف حقيقببة عن خارج اليام في التعدد أن الفرقا في
التعببدد بخلف مإعيببن بعدد يربطها لم الشارع لن الشرعية،

فكببان الشببرعية حقيقتببه عببن خببارج غيببر فببإنه الطلقا فببي
ثببم بخلفببه شببرعا لببه لحتماله لفظه في داخل هنا المنوي

وكببذا (.النذر في تآؤثر ل وحدها والنية لفظه عن خارج فإنه
ركانببة {أن الصببحيح للخبببر وقببع عببددا بهببا نوى الكناية) إذا

واحببدة إل أردت مإببا قببال ثبم > ألبتة48<ص:  امإرأتآه طلق
إليببه} دل وردهببا ذلببك علببى وسببلم عليببه الله صألى فحلفه

لسببتحلفه يكن لم وإل وقع، عليها زاد مإا أراد لو أنه على
اقترانهببا مإببن مإببر فيمببا الطلقا أصأببل كنية العدد ونية فائدة
بعضه. أو اللفظ بكل

خلف ففيببه المذاهب سائر على ثلثا طالق أنت فرع) قال(
ه يتجبه والبذي مإر ببالتنجيز العنايبة شبدة ببذلك نبوى إن أن

عنهببا الثلثا رد فببي المذاهب تآأويلت وحسم العلئق وقطع
اتآفقببت طلقا إيقاع قصد بأن التعليق نوى وإن الثلثا، وقع

المببذاهب اتآفقببت إن إل تآطلببق لببم وقببوعه علببى المببذاهب
التلفببظ حالببة الثلثا عليهببا يقببع مإمببن أنهببا على بها المعتد

مإببن الغلببب والمتبببادر مإجببال، فيببه فللنظببر أطلق وإن بها،
ثببم عليببه الطلقا فليحمببل الول المعنببى قصببد ذلببك قائلي
وأطلببق ثلثا، طالقان أنتما قال ولو بذلك جزم شيخنا رأيت
كببل أن أو ثلثا طالق كل أن بنية أو طلقتان كل على وقع

وخببالفه بعضهم قال كذا ثلثا كل طلقت عليهما تآوزع طلقة
يقببع نيته تآعلم ولم ثلثا طالق وضرتآك أنت في فقال غيره

الطلقا يفيببد مإببا مإنببه المفهببوم لن مإنهمبا، كل على الثلثا
الكبرى. انتهى. للبينونة الموجب

الولببى دون هببذه مإببن المفهببوم هببو هذا بكون الجزم وفي
أن علببى بنبباء ولمقابله له مإحتمل أنه الوجه بل ظاهر نظر

أو التفصببيلي الكببل علببى ينببزل هببل التفصببيل بعببد الجمال
الجمالي.

الول، على الظاهرة القرينة قامإت إن إل الثاني هنا والوجه
أنببت فببي يأتآي كما فهو الثاني يؤيد العصمة بقاء أصأل وهنا

فببي الطلقا عنببد فقببط طلقببتين وقببوع فتعين كألف طالق
الشببيخين وقببول الفصببل آخببر مإزيد لذلك وسيأتآي الصورتآين



يقبع وأطلببق نصبفا، إل ثلثببا طبالق أنت في البوشنجي عن
بعببد علببى يفببرقا أن إل الثبباني يؤيد نصفهن إل أي طلقتان

بخلفببه الكبببرى البينونببة يببرد لم أنه أفهم هنا الستثناء بأن
>49واحببدة) <ص:  طببالق أنببت قببال ولببو (.مإسببألتنا فببي

بحثببه كمببا طببالق حببذف لببو وكببذا بخطببه كمببا بالنصببب
عببددا (ونببوى عليببه يببدل الشببيخين وكلم وغيببره الزركشببي

يحتملبه ل اللفبظ لن المنبوي، دون تآقبع البتي فواحدة) هي
والسكون والرفع فالجر النصب مإع (المنوي) كله (وقيل) يقع

المعتمبد وهببو المنببوي، بالعبدد مإتوحبدة واحببدة ومإعنى أولى
أجببزاء مإببن مإلفقبة طلقبة أراد إن نعبم الروضبة أصأببل فبي
ولو (قلت عليهما وقعن التوحد بواحدة أراد أو طلقات ثلثا

أو الجبر أو واحبدة) ببالرفع (أنبت أو واحدة طالق قال) أنت
أنهببا مإر لما واحدة أنت في اليقاع نية (ونوى) بعد السكون

التوحببد علببى للتوحيد حمل فالمنوي) يقع (عددا الكنايات مإن
واللببه (واحببدة (وقيل) تآقببع المنوي بالعدد الزوج عن والتفرد
ثنببتين قببال ولببو العببدد يحتمببل ل الواحببدة لفظ لن أعلم)،
يقببع هببل فيه الخلف مإجيء يظهر التوشيح ففي ثلثا ونوى

مإببر قببد الواحببدة لن بعيببد، وهببو .ثنتببان. انتهببى أو نببواه مإببا
بمببا الثنببتين تآأويببل يظهببر ل وهنببا بالتوحيببد، تآأويلهببا إمإكببان
وقبع طبالق مإائبة أنبت أو مإائبة يبا قبال ولو بالثلثا يصدقا
كمائببة أنت بخلف الثلثا بإيقاع إنصافها ذلك لتضمن الثلثا
الطلقا أصأببل علببى للتشبببيه حمل واحببدة إل يقببع ل طببالق

ألببف واحببدة طببالق أنببت وبخلف المببتيقن لنببه العدد، دون
هنببا يحمببل لم وإنما بعدها، مإا ينفي الواحدة ذكر لن مإرة،
لن بعببدها، مإببا ينافيهببا ل حببتى التوحببد بهببا المراد أن على
حملناهببا > وإنمببا50<ص:  لفظهببا مإببن المتبببادر خلف هببذا

عببن لببه المخرجببة بببه الثلثببة نيببة لقببتران مإببر فيمببا عليببه
ثلثيببن فلنة طلقا أو ثلثين طلقتك قال ولو فتأمإله مإدلوله

فببي بعضببهم قبباله مإببا علببى واحببدة وقعببت الثلثا ينببو ولم
مإببن جزءا ثلثين لحتمال اليقين لنها الولى، وقياسها الثانية
الظبباهر المتبادر إذ خلفه الوجه بل ظاهر نظر وفيه طلقة
طببالق أنببت في الروضة أصأل قول يعضده ول طلقة ثلثين
فيببه التشبببيه لن فواحببدة، وإل فثلثا، عببددا نوى إن كألف

مإنه. مإتبادرا مإنهما واحد فليس السواء على للمإرين مإحتمل
إل فكببذلك صأببفاتآه أو فواحببدة الطلقا ألببوان عببدد قال ولو
وتآثليببث وتآوحيببد ول وسنة، بدعة مإن صأفات له أن علم إن



اسم أنه على بناء جمع عند فواحدة التراب عدد أو وغيرها
جمعببي جنس اسم لنه فثلثا، الرمإل عدد أو إفرادي جنس

قببال ولببذا تآرابببة سببمع لنببه الببتراب، وكببذا العماد ابن قال
فيه يشتهر لم هذا بأن يجاب وقد فيه الثلثا بوقوع آخرون

عنببد الوقببوع عببدم أيضببا ويؤيببده الولون، قاله مإا يتأيد وبه
فببي يقببع ل لنببه نببواه، وإن بببالترخيم، طببال أنت في جمع
عدم في دخل للندرة أن فعلمنا نادرة ضرورة إل النداء غير

علببى طببالق أنببت قببال ولببو العببدد عدم في فأولى الوقوع
مإحتجببا بعضببهم زعمببه مإببا على تآطلق لم الجراد ريش عدد
لببه وجببود ل وذلببك كذا عدد على مإتعددا طلقا التقدير بأن
أنببت فببي تآقببرر مإببا يبطلببه ومإمببا مإحلببه في وليس يقع فل

ولببو الواقببع فببي الخلف وإنما يقع، فإنه التراب بعدد طالق
ة أيضبا، الثلثا وقبع ذكبره مإبا التقدير أن له سلم مإبا وغاي
الثلثا، فتؤخببذ ثلثا مإببن أكببثر طلببق أنببه ينتج إنما به وجه

الببرد فببي وأطببالوا واحببد، غيببر خالفه ثم ومإن الباقي ويلغو
هببل يعلببم ل بببأنه الوقببوع عدم وتآعليل ذكرتآه مإا بغير عليه

كببل بعببدد طالق أنت في الروضة قول يرده ل أو ريش له
وليس طلقة وقوع المختار القياس إبليس جسد على شعرة

طلقا تآنجيز هو بل فيها شككنا فيقال صأفة على تآعليقا هذا
ونلغبي الطلقا أصأبل فنوقبع فيبه شككنا بشيء للعدد وربط
عببن ونقله الزركشي وصأوبه بعدد ليست الواحدة فإن العدد

واحد. غير
بالحببديث ذلببك لببه لن ثلثا، وقببع ضببراطه بعببدد قببال ولو

يعلببم ولببم الحببوض، هببذا سببمك بعببدد قال لو الكافي وفي
طبالق أنبت فبي > كمبا51<ص:  واحبدة وقعبت سمك فيه

بعببدد قببال ولببو عددا ينو ولم درهم ألف أو أي درهم وزن
فببي شببعر لببه أكببان وشببك مإدة مإن مإات وكان فلن شعر
النسبان خلبو لسبتحالة الوجبه علبى ثلثا وقع ل أم حياتآه
عصا بيده فأخذ زوجته خاصأمته ولو شعرات ثلثا عن عادة
باطنببا قبببوله وفببي وقعن العصا مإريدا ثلثا طالق هي فقال

رجحه مإا ينافيه ول وغيره القمولي ذكره ل أصأحهما وجهان
إحببداهما إلببى مإشببيرا فقببال امإرأتآببان لببه فيمن الروضة في

وحدها، الخرى طلقا مإن الخرى أردت وقال طالق امإرأتآي
.ثم بخلفه مإوضوعه عن هنا الطلقا يخرج لم لنه

أو ارتآبدت فمباتآت) أو ثلثبا طبالق أنبت يقبول أن أراد ولو(
تآمببام (قبببل فبباه شببخص أمإسببك أو الببوطء قبببل أسببلمت



قبببل الطلقا مإحببل عببن يقببع) لخروجهببا (لببم مإعببه طالق) أو
النطببق قبببل اختيببارا إمإسبباكه أن > وظبباهر52<ص:  تآمامإه
(ثلثببا) أو قبل) قببوله (بعده مإثل (أو) مإات كذلك طالق بقاف
حيببن لهببن لقصده عليه (فثلثا) يقعن بالولى فهم كما مإعه

لببم وإن لهببن، مإوقببع حينئببذ وقصببدهن طببالق بببأنت تآلفظببه
الثلثا نببوى أنببه الصببورة أن يعلببم وبببه مإر كما بهن يتلفظ

بببالتلفظ ذلببك تآحقيببق قصببد وإنمببا طببالق، بأنت تآلفظه عند
إذا أنببه قصببد وإنمببا طالق، أنت عند ينوهن لم فإن بالثلثا

ولببو فقببط واحببدة وقعببت بلفظهببن التلفببظ عنببد نببواهن تآم
كالحسببباني الذرعببي قببال ثلثا طالق أنت بمجموع قصدهن

والحالببة الثلثا لن واحدة، وقوع والقوى الوجه مإحل فهذا
(واحببدة) (وقيببل) يقببع يتم ولم اللفظ بمجموع تآقع إنما هذه

ل الواحببد الكلم شببيء) إذ ل (وقيببل مإوتآهببا بعد ثلثا لوقوع
علببى عازمإببا قاله لو مإا آخره إلى أراد بقوله وخرج يتبعض

فواحدة. مإوتآها بعد ثلثا قال ثم عليه القتصار
وإنمببا بالعربيببة، جهل بأنه المإام ورده تآمييز ثلثا تآنبيه) قيل(

زيببدا كضببربت ثلثببا طلقببا أي مإحببذوف لمصببدر صأببفة هببو
هببو بببل مإبالغببة بببذلك الببرد وفببي شببديدا ضببربا أي شببديدا
ثببم قبلببه الجملببة فببي للبهببام تآفسببير فيببه إذ عربية صأحيح
لغيرهببا قببالهن فلببو شببرح فببي يببأتآي كما به صأرحوا رأيتهم

واضببح وأمإثبباله هذا، بين والفرقا أظهر الثاني أن الحق نعم
طببالق) أو أنببت طببالق أنت طالق أنت قال وإن (.تآقرر مإما
بببأن بسببكوت فصببل) بينهببا (وتآخلببل طالق طالق طالق أنت

مإثل، مإنهببا أو مإنببه كلم أو والعي التنفس سكتة فوقا يكون
ل، أو كببالبيع وغيببره الجنبببي بيببن هنا يفرقا وهل قل، وإن
يعتبر ل فإنه السكوت في تآقرر مإا بدليل أضيق هنا مإا لن
مإحتمل، كل ذلك مإن الزيد بالعرف بل هنا به يعتبر بما ثم

أكببثر له فاحتيط للصريح رفع فيه هنا مإا لن أوجه، والفرقا
بيببن التفصبيل وفيببه السببتثناء اتآصببال في يأتآي مإا رأيت ثم

ثببم البببيع في مإنه أبلغ هنا مإا إن قولهم مإع وغيره الجنبي
سببكوتآه زمإببن بكلمببة تآتكلببم قد فإنها مإشكل مإنها أو قولهم

ل هببذا أن حينئببذ يتجببه والببذي والعببي التنفببس سببكتة بقدر
غيببر ل كلمإببه أو سببكوتآه علببى هببو إنمببا المببدار وأن يضر،

مإبببع لبعبببده التأكيبببد قصبببد وإن > يقعبببن53(فثلثا) <ص: 
ديببن، قصببده لببو ثببم ومإن الظاهر خلف مإعه ولنه الفصل،

واحببد بشببيء مإعلق في والخبار التأكيد قصد مإنه يقبل نعم



أيضببا حنببث ل هنببا أطلببق لببو بببل الفصببل طال وإن كرره،
(فإن كذلك فصل (وإل) يتخلل الستئناف قصد إذا مإا بخلف

فببي يببأتآي مإمببا أخببذا فراغهببا قبببل أي تآأكيببدا) للولببى قصد
لغببة مإعهود التأكيد لن (فواحدة)، بالخيرتآين ونحوه الستثناء
انتقبباء لزم خبرية كانت إن الثانية الجملة قلت فإن وشرعا
أو النشائية ضد والخبرية جنسهما اتآحاد شرطه لن التأكيد،
ذكببر، مإببا لببزوم ويمنببع الول، يختار قلت ثنتان وقع إنشائية

فببي الكلم إذ لفظببا اتآحبباده هنببا الجنببس باتآحبباد المراد لن
الجنببس فاتآحببد لفظببا خبريتان هنا والجملتان اللفظي التأكيد
طلقببتين، وقببوع ويمنع الثاني، يختار وأن التأكيد، قصد وصأح

الولببى مإعنببى عين هو مإعناها صأيرت بالثانية التأكيد نية لن
ل أن لببزم وإل أصأببل، الولببى غيببر إيجاد على لها دللة فل

تآحصببيل المببذكور بببالمعنى التأكيببد مإن يلزم قلت فإن تآأكيد
التقويببة اللفظببي التأكيببد مإلحببظ لن مإمنببوع، قلببت الحاصأل

قببوة ازداد اللفببظ بذلك ثانيا قصد إذ المعنى أن وبالضرورة
فيببه أن زعبم يمنع هذا الثانية فإفادة اللفظ مإن به واعتناء
أنهبا باختيبار أجباب السببكي التاج رأيت ثم الحاصأل تآحصيل
الولى فشاركت للتأكيد إنشاء بأنها ذكر مإا يلزم ول إنشائية

أنشأتآاه. انتهى. فيما وافترقتا النشاء، أصأل في
الببذي النظر فيه يتأت لم ثم ومإن وأوضح أجود، ذكرتآه ومإا
اسببتئنافا (أو كله ذلك بتأمإل يعرف كما التاج كلم في قيل

أطلببق إن (وكببذا بالنيببة تآأكببده مإع فيه اللفظ فثلثا) لظهور
هببذا الزركشي قول وعجب اللفظ، بظاهر الظهر) عمل في

مإر وبما لمعناه الطلقا لفظ قصد مإن بد ل بقولهم مإشكل
.طالق. انتهى اسمها لمن طالق يا وفي اللسان، سبق في

عنببد إل القصببد ذلببك يشببترط ل أنببه مإببر عمببا غفلببة وهببو
عببن للفظ صأارف ل وهنا الخيرة، في كما الصارفة القرينة
<ص: إليببه أشببرت كمببا التفصببيل هببذا ويببأتآي فأثر، مإدلوله

اللفببظ اختلف وفببي كبائن الكناية تآكرير في مإر > فيما54
وفي اعتدي بائن طالق وكأنت مإسرحة مإفارقة طالق كأنت

تآبعببه ومإببن السلم عبد لبن خلفا مإرات ثلثا فوقا التكرير
عببد ابببن وكلم الصأبحاب أطلقبه كمبا قال للسنوي ووفاقا
إنما به يصرح لم لنه أي، امإتناعه في صأريحا ليس السلم

وبتسببليمه السببنوي قببال ثلثا فوقا تآؤكد ل العرب إن قال
فببي أوضببحوه كمببا لببه أثببر ل النحوي الممتنع عن فالخروج

مإببا بحاصأببل فتبباويه فببي الغزالببي صأببرح وقببد وغيره القرار



الرابعببة أن يتخيببل أن ينبغي ول قال ذكرتآه. انتهى. وللبلقيني
لول يقع بما التأكيد صأح إذا لنه العدد، لفراغ طلقة بها تآقع

التأكيببد قصببد عببدم عنببد يقع ل بما يؤكد فلن التأكيد قصد
أو اسببتئنافا وبالثالثببة الولببى تآأكيببد بالثانيببة قصد (وإن أولى

الثانيببة تآأكيببد وبالثالثببة اسببتئنافا بالثانيببة قصببد عكببس) أي
الولببى) أو تآأكيببد (بالثالثببة (أو) قصببد بقصببده (فثنتببان) عمل

وأطلببق اسببتئنافا، بالثالثببة أو الثالثة وأطلق استئنافا، بالثانية
المؤكببد بين الفاصأل الصأح) لتخلل (في (فثلثا) يقعن الثانية

اللفظ. وبظاهر بقصده وعمل والمؤكد
طببالق طببالق طالق أنت في الثلثا وقوع يشكل تآنبيه) قد(

ل طالق ونوى أنت أو أنت ونوى طالق قال لو أنه مإر بما
تآقببدير يسببتلزم هنببا والثالثببة بالثانيببة والوقوع شيء، به يقع

ببباب مإببن هببذا لن التقببدير، لهببذا الحتيبباج بمنببع ويرد أنت،
قلببت فإن التأكيد قصد عدم لقرينة واحد لشيء الخبر تآعدد
الخبببر تآعببدد مإببن ليببس مإعنى ل لفظا تآعدد مإا الرضي قال
فببي والثبباني واحد بمعنى لنهما جائع، زيد نحو الحقيقة في

للول. انتهى. تآأكيد الحقيقة
هنببا مإا بين والفرقا مإمنوع قلت خبر تآعدد هنا فليس وعليه

يتعببدد لببم المعنببى بأن مإصرح لنه واضح، الرضي قاله ومإا
الطلقبات مإبن كبل إذ المعنبى مإتعبدد هنبا ومإبا ذكبره فيمبا

حصببر الشببارع لن شببرعا، قبلببه لما مإغاير مإعنى له الثلثا
فكببان إزالتها في دخل له مإنهن فكل فيهن للعصمة المزيل

مإببا الثالثببة وفببي الولى في ليس مإا الزالة مإن الثانية في
بأخبببار آت تآأكيببدا ينو لم حيث فهو وحينئذ الثانية في ليس
الرضببي مإثببال فببي مإببا بخلف واحد مإبتدأ عن مإتغايرة ثلثة

فتأمإله.
طببالق طببالق طالق أنت نحو في كلمإهم آخر) صأريح تآنبيه(

التنفببس سببكتة مإببن بأزيببد فصببل وإن الثلثا، وقوع وأطلق
شببيئا فيه أر لم ل أو ضابط الزيد لهذا فهل وحينئذ والعي
مإببن أن عليببه يلببزم إذ مإشببكل وهببو الثاني، كلمإهم وظاهر

يقببع أنببه طببالق قببال مإثل سببنة بعببد ثببم طببالق أنببت قببال
بحيث يكون بأن الزيد ذلك ضبط يتجه والذي طلقة بالثاني
شببيء، بالثبباني يقببع لببم وإل عرفا، الول إلى الثاني ينسب

عنببه نسبببته انقطعببت تآقببرر كمببا له خبر هو الذي أنت لن
فببي النحبباة مإببن > والعجب55<ص:  عليه حمله يمكن فلم



أيضببا بزمإببن ذلببك يضبببطوا لم أنهم واحد لشيء الخبر تآعدد
فتأمإله. ذكر مإما الفقهاء لزم مإا فلزمإهم

الثبباني تآأكيد قصد صأح وطالق وطالق طالق أنت قال وإن(
مإطلببق قصببد مإثلببه وهببل الصببفة، فببي بالثببالث) لتسبباويهما

صأريح لنه ل، أو الصحيحة الصورة على لكلمإه حمل التأكيد
بالثالث بالثاني) ول الول (ل مإحتمل كل بمحتمل يصرف فل
للمغببايرة، المقتضية العطف بواو لختصاصأه ظاهرا يصح فل
مإببر مإببا نظيببر فثلثا شببيئا يقصببد لببم فإن فيدين باطنا أمإا

كثببم مإعهببا أو وحببده بغيرهببا والعطببف بالواو بالعطف وخرج
يبدخلها ل حلبف ولببو مإطلقبا التأكيبد قصببد يفيده فل والفاء
فطلقة أطلق أو الولى تآأكيد قصد فإن ل أو مإتواليا وكرره

تآعلقببت إن اليميببن فببي وكببذا مإببر كمببا فثلثا الستئناف أو
تآتكببرر فل بببالله ل الغمببوس واليميببن كالظهببار آدمإببي بحببق

وهببذه المسببامإحة، علببى وتآعببالى سبببحانه حقببه لبنبباء مإطلقا
حكمهببا، فببي مإن يأتآي وفيما هنا ومإثلها مإوطوءة في الصور
لغيرهببا قببالهن (فلببو المحببترم مإبباؤه فيهببا دخببل الببتي وهي

أنببت وفببارقا بببالولى لبينونتهببا فقببط حال) تآقببع بكل فطلقة
طببالق بببأنت أراده لمببا تآفسببير بببأنه > ثلثا56<ص:  طالق
والتكرار. العطف بخلف له مإغايرا فليس

مإثل دخلببت) الببدار (إن الموطببوءة غيببر لهببذه) أي قببال ولو(
دخلببت إن وطببالق طببالق أنببت وطببالق) أو طببالق (فببأنت

مإقترنببتين مإعببا الصأح) لوقوعهما (في فثنتان) يقعان (فدخلت
بالضببعيف قلنببا أو الفبباء أو بثم عطف لو ثم ومإن بالدخول

طالق أنت لها قال ولو واحدة إل يقع لم للترتآيب الواو أن
أحببدا أو واحدة ككلمة وصأارا مإزجا لنهما فثلثا، عشر أحد

طببالق أنببت لموطببوءة قببال (ولببو للعطف فواحدة وعشرين
وتآحببت فببوقا طلقة) وكمببع (مإعها (أو) طلقة مإع) طلقة طلقة

وفببارقا مإعا (فثنتان) يقعان وغيرهم الحاوي شراح رجحه كما
هنببا المعيببة لحتمببال حفصة تآطلق ل حفصة مإع طالق أنت
الصأببح) فببي مإوطببوءة غيببر (وكذا قريبا احتمال الطلقا لغير
طلقتين. طالق كأنت مإعا يقعان أنهما تآقرر لما

(بعببدها أو) طلقببة طلقببة قبببل (طلقببة طالق قال) أنت ولو(
ثببم أول مإوطببوءة) المنجببزة (فببي مإرتآبببا فثنتان) يقعان طلقة

فببي (وطلقببة سأطلقها أني أردت قال وإن ويدين المضمنة،
قبلهببا أو طلقببة بعببد طلقة قال (فلو بالولى غيرها) لبينونتها

ثببم أول المضببمنة مإرتآبا مإوطوءة في ثنتان فكذا) يقع طلقة



أمإببس طببالق كببأنت قبلهببا قوله وبلغو عكسه وقيل المنجزة
الصأببح) <ص: (في غيرها في وواحدة حال ويقع أمإس، يلغو
طلقببة قبلها أردت قوله في بيمينه يصدقا نعم مإر > لما57

يببأتآي مإا على وعرف غيري زوج أوقعها أو ثابتة أو مإملوكة
مإوطوءة. في واحدة إل يقع فل أمإس طالق في

مإببع) طلقببة وأراد طلقببة، فببي (طلقببة طببالق قال) أنت ولو(
قببال لببه اللفببظ لصببلحية مإوطببوءة غيببر في (فطلقتان) ولو

الحسبباب أو الظببرف (أو مإعهم أمإم} أي في {ادخلوا تآعالى
الثببالث فببي والقببل الوليببن مإقتضى لنه فطلقة)، أطلق أو

هذه حال) مإن بكل فطلقة طلقة في طلقة نصف قال (ولو
وفببي ثنتببان يقببع المعية قصد إذا أنه لوضوح الثلثة الحوال
طلقببة نصببف فببي طلقببة نصببف خطببه بغيببر نسخته حاشية
الموافببق كتبببه مإببا دون بخطه مإا اعتراض كاتآبيها مإن تآوهما

لببم مإا أيضا هذه مإحل إذ تآوهم كما وليس والشرح للمحرر
تآبعببا الزركشببي قبباله كمببا ثنتببان بها وقع وإل المعية، يقصد

مإببع طلقبة نصببف التقبدير لن والبلقينببي، السبنوي لشببيخيه
رده لكببن طلقببة ونصببف طلقببة كنصببف فهببو طلقببة نصببف
هببذا قببال لببو أنببه نسببلم ل بأنببا مإنهجببه شببرح فببي شببيخنا
طلقببة ونصف طلقة نصف في وقع وإنما ثنتان، يقع المقدر
فإنهببا مإببع بخلف للتغبباير المقتضي العطف مإع طلقة لتكرر

طلقببة نصببف بمصبباحبة صأادقة وهي المصاحبة، تآقتضي إنما
لنصفها. انتهى.

قصببد عنببد أمإببا الطلقا عنببد يتجببه إنما هذا بأن يجاب وقد
لقصدها يكن لم وإل الظرفية، تآفيده ل مإا تآفيد التي المعية
لن طلقببة، مإببن جببزء كببل أن مإنببه المتبببادر فالظاهر فائدة
تآغايرهمببا فببي ظبباهر مإنهما كل إليها المضاف الطلقة تآكرير

فببي درهببم قببال ولببو القببرار فببي قوله شرح في مإر وقد
يفيده ل مإا تآفيد المعية نية أن ويبين هذا، يوضح مإا عشرة
عنببه والجببواب استشببكاله مإببع ثببم بببه صأببرحوا كمببا لفظهببا
مإهم. فإنه فراجعه

مإعيببة وقصببد طلقببتين فببي (طلقببة طببالق قببال) أنببت ولببو(
(أو) قصببد مإببر لمببا الموطببوءة غيببر فببي ولببو فثلثا) يقعببن

فثنتببان)، وعرفببه حسببابا (أو مإقتضبباه لنهببا فواحدة)، (ظرفا
أهلببه مإعنبباه) عنببد وقصببد جهله (فإن أهله عند مإوجبه لنهما

مإببوجبه لنهمببا ثنتان)، (وقيل المجهول قصد (فطلقة) لبطلن
لنهببا جهلببه، أو فطلقة) عرفه شيئا ينو لم (وإن قصده وقد



وفي مإدلوله لنه حسابا)، عرف إن ثنتان قول (وفي اليقين
شببهادة فببي مإعك أكتب ل قال ولو بهن لتلفظه ثلثا ثالث
أول يكتببب بببأن بر ورقة في خطاهما يجتمع ل أنه ينو ولم
الثبباني مإببع كتببب أنببه حينئببذ يسمى ل الول لن رفيقه، ثم

يظهببر نعم نظائره بذلك ويقاس العكس، > بخلف58<ص: 
بيببن فببرقا ل أنببه مإعببك أقعد ل نحو كابتدائه استدامإته فيما
وتآأخره. الحالف تآقدم

ثلببثي أو طلقببة نصف طلقة) أو (بعض طالق قال) أنت ولو(
طلقببة نصببفي (أو يتبعببض ل لنببه إجماعببا)، (فطلقببة طلقببة

أنببه بعببض نحببو فببي المإببام ورجح مإجموعهما لنها فطلقة)،
ببباب مإببن كببونه وزيببف الكببل، عببن بالبعض التعبير باب مإن

يدك في مإر مإا نظير هذا أن الرافعي كلم وقضية السراية
فائببدة وتآظهببر الصأببح وهببو السببراية، باب مإن فيكون طالق

وهببو يقعببن، الثبباني فعلببى طلقة نصف إل ثلثا في الخلف
للتحريببم تآغليبا الرفع في ل اليقاع في السراية لن الصأح،

ثنتببان، يقببع ونصببفا واحببدة فطلببق بببألف ثلثببا طلقني وفي
وهببو الثبباني، علببى ونصببفه الول على اللف ثلثي ويستحق

أن (إل مإببر كمببا عليه سرى بما ل أوقعه بما اعتبارا الصأح
(والصأببح بقصده عمل ثنتان طلقة) فيقع مإن نصف كل يريد
بببه يقببع ذلببك يرد طلقتين) ولم (نصف طالق قوله) أنت أن

ويكمببل كببل مإببن نصببف علببى وحمله نصفهما لنها (طلقة)،
مإقببرا يكببون هذين بنصف أقر لو مإا وبين بينه ويفرقا بعيد،

العيببان، مإببن المتبببادر هببو الشببيوع بببأن مإنهمببا كببل بنصف
اتآفاقببا درهببم لزمإببه درهميببن نصف على قال لو أنه ويؤيده

يببرد طلقببة) ولببم أنصبباف (وثلثببة هنببا الخلف فيه يجر ولم
نصببف كببل علببى وحملببه الزائببد للنصف تآكميل طلقتان ذلك
ل الواحببد لن الزائببد، النصف إلغاء أو ثلثا ليقع طلقة مإن

اعتمببد وإن بعيببد، طلقببة فتقببع الجببزاء تآلببك علببى يشببتمل
طلقتببان) طلقببة وثلببث طلقببة نصببف (أو الثبباني البلقينببي
يقتضببي مإنهمببا وكببل وعطفببه، طلقببة إلى جزء كل لضافته
لضببعف فقببط طلقببة وقعببت الواو حذف لو ثم ومإن التعاير
خمسببة قببال ولببو للتغاير > وحدها59<ص:  الضافة اقتضاء
نصببف قببال (ولو فثلثا طلقة أثلثا سبعة أو طلقة أنصاف

للتغبباير وحببده العطببف اقتضبباء فطلقة) لضببعف طلقة وثلث
طلقببة ذكببر عببدم بببل طلقببة على يزيد ل الجزأين ومإجموع



طلقببة أجببزاء المببراد أن علببى ظبباهر دليببل جببزء كببل إثببر
واحدة.

طلقببتين أو طلقببة بينكببن أو عليكن أوقعت لربع قال، ولو(
عنببد يصيبهما كل لن طلقة)، كل على وقع أربعا أو ثلثا أو

طلقببة كل تآوزيع قصد (فإن فتكمل بعضها أو واحدة التوزيع
ثلثا) عمل أربببع أو ثلثا وفببي ثنتببان ثنببتين في وقع عليهن
قيببل لو ولهذا الفهم عن لبعده أطلق إذا مإا بخلف بقصده
قسببمة مإنببه يفهم ل الربعة هؤلء على الدراهم هذه أقسم

أخببذ العصببر أهل بعض وكأن زرعة أبو قال عليهم مإنها كل
كببل علببى يقببع أنببه وأطلق ثلثا، طالقان أنتما في هذا مإن

على الثلثا وقوع عندي والقرب عليهما للثلثا تآوزيعا ثنتان
الكلببي مإببن هببو إذ اللفببظ مإقتضببى هببو كمببا مإنهمببا كببل

مإجموعهما. انتهى. ل لجميعهما ثلثا فيرجع التفصيلي
أصأببل ويعضببده اللفظ، إلى القرب هو الول بل وقفة وفيه
ذلببك ويؤيببد مإببر، كمببا المحقببق إل يقببع فلببم العصببمة بقبباء

بالقباهرة وهبي بمصبر، ليسبت امإرأتآبه أن حلف قوله: فيمن
مإنهببا القاهرة وليست المعروفة البلد كل على تآطلق ومإصر
علببى بنببي شببيئا يببرد لببم فإن مإنه وهي كله، القليم وعلى

البيضبباوي نقلبه كمببا احتياط مإعنييه على المشترك حمل أن
للشببك شببيء يقع ل الول فعلى المإدي نقله كما عموم أو

بينكببن أردت قببال (فإن له لفظه لتناول الثاني على بخلفه
ظبباهر خلف لنببه الصأببح)، فببي ظبباهرا يقبببل لببم بعضببهن

كببذلك وعليكببن فيببدين باطنا أمإا الشركة اقتضاء مإن اللفظ
أردت قبال ثببم ثلثا بينهن أوقع ولو فيه مإا على جزمإا لكن

قبل. الباقيات على الخرى وقسمة هذه على ثنتين إيقاع
كهببي) أو أنببت أو مإعهببا أشركتك لخرى قال ثم طلقها ولو(

ذلببك بقببوله نببوى) الطلقا (فببإن مإثلهببا أو شببريكتها جعلتببك
امإببرأة غيببره أو هببو طلق ولو كناية لنه فل)، وإل (طلقت،

نببوى > فببإن60<ص:  مإعهببا أشببركتك لمإرأتآببه قببال ثم ثلثا
يخصببها لنببه فطلقتببان، العببدد مإببع أو فواحببدة الطلقا أصأل

هببذا فببي مإعهببا بعببد زاد فببإن المعتمببد علببى ونصف واحدة
واحدة والثالثة ثنتين الثانية طلقت لخرى ثم لواحدة الطلقا

بببدخول امإرأتآببه طلقا علببق فلببو التنجيببز في هذا عليه نص
ل الولببى أن قصببد فببإن روجببع لخببرى ذلببك قببال ثببم مإثل

التعليببق، عن رجوع لنه يقبل، لم الخرى تآدخل حتى تآطلق
أو الولببى بببدخول الثانيببة طلقا تآعليببق أو يجببوز ل وهببو



قببال لببو (وكببذا بببالتنجيز للتعليببق إلحاقا صأح نفسها بدخولها
ولببو كنايببة لنه فل، وإل طلقت، نوى لمإرأتآه) فإن ذلك آخر
البببواقي فقببال ثلثا يكفينببي فقببالت عشرا طالق أنت قال

الثلثا علببى الزيادة لن شيء، الضرة على يقع لم لضرتآك
أخببذا ثلثا طلقت طلقها به نوى إن نعم هنا قاله كما لغو
الكناية. في قدمإناه مإما

طببالق مإنكن الوسطى فقال صأفا الربع نساؤه فرع) جلس(
لن مإنهمببا، شبباء مإببن فيعيببن الثالثببة أو الثانيببة علببى وقببع

مإكبباتآب فببي نببص ثببم ومإببن التآحبباد الوسببطى مإن المفهوم
أن علببى أوسببطها عنببه ضببعوا سيده فقال نجوم أربع عليه

مإببن الوسببطى أن وزعببم والثببالث الثبباني بين يتخير الوارثا
بببالنظر ذاك لن مإمنببوع، هنببا وسببطى فل جانباهببا يسببتوي
قببال العببرف فيببه المعتبببر هنببا ومإببا > للحقيقببة61<ص: 

وقببع طالق فهي الوسطى مإنكن كان مإن قال فإن القاضي
عليهما. انتهى.

فهببي قببوله لكببن شببملتهما وإن مإببن، قوله لن وقفة، وفيه
علببى مإبنببي قبباله مإببا ولعببل كببالولى فلتكن التوحيد يقتضي

فللقاضببي مإتحلقبات أو عليهمبا يقببع أنه الولى في الضعيف
وهببو ويعينهببا، واحببدة، علببى ويقببع شببيء، يقببع ل احتمببالن

هنببا لكنهببا واحببدة إل تآتنبباول ل الوسطى أن مإر لما الوجه
واحببدة فليعين وسطى تآسمى مإنهن كل إذ الكل في مإبهمة
طببالق فهببي الوسببطى مإنكببن كان مإن قال فإن قال مإنهن

عنه مإر مإا على مإبني الكل. انتهى. وهو على يقع أن احتمل
فيه. التوقف مإع

فببي الستثناء) لوقببوعه يصح( الستثناء فصل) في(     
كأستثني إل بنحو وهو: الخراج العرب، وكلم والسنة القرآن
وغيرهببا بالمشببيئة التعليببق وكببذا القرار، في مإر كما وأحط

مإببن يببأتآي مإببا فكببل شببرعا اشببتهر كما التعليقات سائر مإن
(بشببرط النببوعين فببي عببام السببتغراقا عببدا مإببا الشببروط

واحتببج واحببدا، كلمإا يعد بحيث عرفا مإنه اتآصاله) بالمستثنى
بخلف يعتببدوا لببم وكببأنهم اللغببة أهببل بإجماع الصأوليون له

يضبر) فبي (ول عنبه صأبحته بفبرض لشذوذه فيه عباس ابن
سببعال كعببروض وعببي) ونحوهمببا تآنفببس (سببكتة التآصببال
ول اليمان، في قاله كما للتذكر والسكوت صأوت، وانقطاع

ثببم حببال يقصببده قد لنه الفراغ، قبل قصده اشتراط ينافيه
ذكببر مإببا لن > وذلببك،62<ص:  يسببتثنيه الببذي العدد يتذكر



ل قببل وإن الجنبي، الكلم بخلف عرفا فاصأل يعد ل يسير
قببال: أنببت قببولهم: لببو مإببن أخببذا قببل وقببد تآعلق، به له مإا

قلببت:: فببإن الستثناء. صأح الله شاء إن زانية يا ثلثا طالق
البببيع نحببو إيجبباب بيببن مإنببه أبلببغ هنببا التآصببال بأن صأرحوا
لببو بببل مإمنببوع قلببت مإثلببه أنه يقتضي تآقرر والذي وقبوله،
سببكتة علببى زاد وإن يضببر، لببم عرفا يسيرا عبثا ثم سكت

السببتثناء) ينببوي أن ويشترط (قلت هنا بخلفه التنفس نحو
مإعلوم وهو مإوتآي، بعد طالق كأنت مإعناه في مإا به وألحق

فببي اليميببن فببراغ (قبببل آخببره إلى التعليق قولنا: وكذا مإن
قصببده فاحتيج سبق مإا لبعض رافع لنه أعلم)، والله الصأح
حكبباه مإببا علببى إجماعا اليمين لفظ فراغ بعد بخلفه للرفع

وحكبباه جمببع رجحببه وجهببا فيببه بأن مإعترض لكنه واحد غير
فيببه خلف فل بكلببه اقببترنت إذا أمإا الصأحاب عن الروياني

كمبا فيصبح فقببط أثنبائه أو فقببط آخبره أو فقببط ببأوله أو
هنببا القببتران فببي يببأتآي أن ويظهببر المتببن، كله ذلك شمل
مإببر مإببا دخلببت إن أو واحببدة إل ثلثببا طالق أنت مإن بأنت
يجبر لبم قلبت: لبم فبإن ببائن أنبت مإبن ببأنت اقترانها في

بببأن الفببرقا يمكن قلت ؟ هنا الكناية نية في المار الخلف
بببه إشببعار أدنببى فيببه فكفببى الرفببع فببي صأببريح المسببتثنى

إلببى تآحتبباج الوقببوع على دللتها لضعف فإنها الكناية بخلف
ثببم مإببر مإببا على اللفظ بكل النية اقتران وهو أقوى، مإؤكد
قببال: أنببت فيمببن وأقببراه المتببولي عببن نقل الشيخين رأيت

الكلمببة أثنبباء ذلببك نببوى إن أنببه دخلببت إن ونببوى طببالق
انتهى. الكناية نية في كما فوجهان

يشببكل لكنببه الكنايببة فببي مإببر مإببا هنا يأتآي أن يقتضي وهو
وهنببا اللفببظ، بكببل نيتهببا ببباقتران ثم صأرح فإنه المتن على

بمببا إل ذلببك عببن مإخلببص ول لبعضببه، النيببة مإقارنة باكتفاء
فيببه الرفببع لن بالكنايببة، ذكببراه مإببا ألحببق وإنما به، فرقت

هنببا مإا > بخلف63<ص:  مإثلها النية بمجرد به القول على
وأن بببوجه ولببو مإعنبباه يعببرف أن (ويشببترط) أيضببا فتببأمإله
عببارض، ول سمعه، اعتدل إن نفسه يسمع بحيث به يتلفظ

فببي مإجتمببع يفببرقا ول مإفببرقا، يجمببع ل وأن يقبببل لم وإل
عدمإه أو الستغراقا لجل فيهما أو مإنه مإستثنى أو مإستثنى

إجماعببا باطببل ثلثببا إل كثلثا استغراقه) فالمستغرقا (عدم و
وواحببدة ثنببتين إل ثلثببا طببالق قببال: أنببت (ولببو الثلثا فيقع

بببل السببتغراقا لجببل مإفببرقا يجمع ل أنه تآقرر فواحدة) لما



طلقت ثم ومإن المتعاطفات، شأن هو كما بحكمه كل يفرد
<ص: طلقتين وفي واحدة، وطالق طالق في مإوطوءة غير
ل ثنببتين إل المعنببى كببان المفرقا يجمع لم وإذا > ثنتين64

فيبطبل مإسبتغرقا وواحبدة قبوله فيصبير واحبدة فتقع يقعان
مإسببتغرقا فيكببون الجمببع على ثلثا) بناء (وقيل واحدة وتآقع

واحببدة إل وواحببدة (ثنببتين طالق (أو) أنت أصأله مإن فيبطل
كببانت السببتغراقا عببدم لجببل يجمببع لببم إذا لنببه فثلثا)،
ويقببع فيبطببل مإسببتغرقا وهببو الواحدة، مإن مإستثناة الواحدة
مإنه المستثنى في الجمع على ثنتان) بناء (وقيل الثلثا

امإببرأة ول غيرك، طالق لي امإرأة كل المستغرقا تآنبيه) مإن(
والقاضببي القفببال إليببه وسبببقه السبببكي به صأرح سواها له

إذا بمببا قيببده القفببال أعني لكنه المشهورة غير فتاويه في
مإببع وهببو اسببتثناء، حينئببذ لنببه الشرط، سبيل على يقله لم

ثببم ومإببن أنت، إل طالق قال: أنت فكأنه يصح ل الستغراقا
طببالق لببي امإببرأة كل قال القفال: لو عن الروضة في قال

السببنوي وأطلببق طلقببت سببواها امإببرأة له وليس عمرة إل
يتجببه والببذي قرينة، كانت إذا بما غيره وقيده الوقوع، عدم

مإببن أخببرت صأببفة غيببرك أن يببرد لببم مإببا يقببع أنببه تآرجيحه
علببى قرينببة تآقم أو الشرط بإرادة القفال مإراد وهو تآقديم،
ويببوجه إلببخ فقببال: كببل ؟ علي بتزوجت خاطبته كأن إرادتآها

أو الستثناء قصد به فأوقعنا الستثناء اللفظ ظاهر بأن ذلك
ذلببك يعارض لم قرينة ول للصفة، قصد ل حيث لنه أطلق،
بأنهم يرد العصمة بقاء السنوي: الصأل وقول شيء، الظاهر
مإببن واضببح هببو كمببا كثيرة مإسائل في اللفظ بظاهر أخذوا

فيمببا الحمببل يؤيد ومإما المذكور للصأل يلتفتوا ولم كلمإهم،
قبول اللفببظ هبذا مإبن المتببادر لكببونه السببتثناء علببى ذكبر

الرافعببي وقول العكس، مإن أكثر إل على غير حمل الرضي
يلزمإببه بببالرفع دانببق غيببر درهببم علببي له في الجمهور عن

أهبل فهبم إلبى السبابق لنبه الجمهبور، عنبد دوانبق خمسة
إرادة فببي أن انتهى. وزعببم العراب في أخطأ وإن العرف،
غيببر طببالق أنببت فببي كمببا وقببوعه بعببد اللفظ نسخ الصفة
عرفبا مإفلتبا كلمإا يعد بل فيه انتظام ل هذا بأن يرد طالق

عرفببا مإنتظمببا كببان وإذا غيرك، طالق لي امإرأة بخلف: كل
الخببوارزمإي إن السببنوي وقببول بببآخره، إل يتببم ل فببالكلم

فببي الببذي فإن سهوا الوقوع بعدم التأخير صأورة في صأرح
امإببرأة وهببي: خطببب طببالق، علببى سببواك تآقببديم عبببارتآه



قال: كل ثم المقابر في امإرأتآه فوضع مإتزوج لنه فامإتنعت،
يقع لم طالق المقابر في التي > سوى65<ص:  لي امإرأة
ل طالق غيرك لي امإرأة أعني: كل وهذه انتهى طلقا عليه
نصببب السببتثناء ينوي أن إل أي فيها الوقوع عدم في نزاع

تآفيببد الولببى بببأن اسببتثناء غيببرك صأببفة غيببرك وفارقا ل أو
لببه يثبببت لببم فزيد زيد غير رجل كجاء بعدها عما السكوت

ول قبلهببا، مإببا ضد بعدها لما تآفيد والثانية عدمإه ول مإجيء،
الجببر بيببن وتآأخيرهببا غيببر تآقببديم أعنببي الحببالين فببي فببرقا

بيببن ول يببؤثر، ل هنببا تآببأتآيه بفببرض اللحببن لن وقسببيميه،
الخببوارزمإي صأببرح وإذا وسببوى، غير بين ول وغيره، النحوي

فغيبر صأبفة تآكبون ل إنهبا جمببع قول مإع مإر بما سوى في
أولى صأفة كونها جواز على المتفق

مإن وعكسه) أي إثبات نفي (مإن إل بنحو الستثناء وهو) أي(
اليلء فببي وسببيأتآي فيهمببا حنيفببة لبببي خلفببا نفببي الثبات
إل أشكوه ول مإرة، إل سنة أطؤك ل نحو في مإهمة قاعدة

الوقببوع عببدم حاصأببلها ليلببة إل أبيببت ول الشرع، حاكم مإن
الكيببس فببي يكن لم إن ومإنه مإهم، دقيق فإنه ذلك فراجع

فل شببيء فيببه يكببن فلببم طببالق فببأنت دراهببم عشببرة إل
فمببات سببفره مإببن ولببدي جبباء إن إل أفعله ل وفي تآطلق،

القاعببدة تآلببك فببي وسببيأتآي تآردد، فعله ثم مإجيئه قبل ولده
والببذي قبله، به الملفوظ نقيض هو الستثناء بعد الثابت أن

الولببد مإجيببء بعببد التخييببر ونقيضه مإطلقا، المإتناع هنا قبله
علببى المإتنبباع بقببي مإجيئببه انتفببى فببإذا وعببدمإه الفعببل بين

إفتبباء وأمإببا مإطلقببا، مإببوتآه بعببد بفعلببه حنثببه وقضببيته حبباله،
قبل ومإات باليمين ولده أعلم كان إن بأنه هذه في بعضهم
وجببه ل بل جدا فبعيد وقع وإل يقع، لم المجيء مإن تآمكنه

إل ثلثببا قببال > فلو66<ص:  تآأمإل بأدنى ظاهر هو كما له
ل ثنببتين إل يقعببن ثلثببا المعنى لن فثنتان)، طلقة إل ثنتين

ثنببتين ل ثلثببا إل (ثلثا طالق (أو) أنت تآقع واحدة إل يقعان
عببن خببرج بغيببره المسببتغرقا عقببب لمببا لنببه فثنتببان)،

ل ثلثببا إل تآقببع ثلثببا أي المذكورة للقاعدة نظرا الستغراقا
فيلغببو لغو المستغرقا لن ثلثا)، (وقيل يقعان ثنتين إل تآقع
(أو) أنببت وحببده للمسببتغرقا طلقببة) إلغبباء (وقيببل بعببده مإببا

الملفببوظ، مإن للستثناء فثنتان) اعتبارا ثلثا إل (خمسا طالق
ه ثلثا) اعتببارا (وقيبل اللفبظ مإبوجب فيه فاتآبع لفظ لنه ل

إل (ثلثببا طببالق (أو) أنببت فيبطل مإستغرقا فيكون بالمملوك



الستقصبباء في مإا على له نية ول أقله، إل طلقة) أو نصف
المسببتثنى فببي الببباقي للنصببف الصحيح) تآكميل على (فثلثا

تآغليبببا اليقبباع في يكون إنما التكميل لن يعكس، ولم مإنه،
طلقببة نصببف أراد فببإن روجببع نصببفا إل قببال فببإن للتحريم
أول مإببر كمببا فثنتببان أطلببق أو الثلثا نصببف أو فكببذلك
أو إذا إن) أو طببالق قببال: أنببت ولببو( هذا قبل الذي الفصل

أو اختببار أو أحببب أو رضي أو أراد الله) أو (شاء مإثل مإتى
مإثل إذا (إن) أو طببالق (أو) قببال: أنببت بمشببيئته طببالق أنت
فراغ قبل التعليق) بالمشيئة> 67<ص:  وقصد الله يشأ (لم

يقببع) (لببم مإببر كمببا نفسه وأسمع بينهما يفصل ولم اليمين،
شبباء إن قببال ثم حلف {مإن الصحيح فللخبر الول في أمإا

لبي خبر وفي وغيره، للطلقا عام وهو استثنى}، فقد الله
ثنيبباه} فلببه واستثنى طلق أو أعتق {مإن الصأفهاني مإوسى
جديببدة، مإشببيئة يقتضببي بببأنه المتكلمببون أصأببحابنا وعللببه

وقببد زيببد، بمشببيئة كببالتعليق فهببو - قديمة - تآعالى ومإشيئته
تآعلببم ل تآعببالى مإشيئته بأن والفقهاء الماضي، في شاء كان

لن المسبببتغرقا، دون هبببذا صأبببحة بيبببن يفبببرقا وببببه لنبببا،
الرافعببي وأجبباب هببذا بخلف اللفببظ انتظام يمنع المستغرقا

بالحادثببات، تآتعلببق لكنهببا قديمببة كببانت وإن بأنها، الول عن
بذلك تآعليق الله شاء فإن مإرادا، حدوثه عند الحادثا وتآصير
ثلثببا طببالق أنت في الله شاء إن مإعنى ثم المتجدد التعلق

اللفببظ لنصببراف ثلثببا طلقببك شبباء إن أي اللببه شبباء إن
طلقببك أي اللببه شبباء إن طببالق أنببت وفي المذكور. لجملة
أحببد بعببد قببال لببو مإببا يببرد ل فحينئذ مإطلقا ل علقته الذي
بببه علببل مإببا قضببية أن إلببى نظببرا طلقتببك التعليقين هذين

- - تآعببالى مإشببيئته علببم لهببا بطلقببه لنه وقوعهما، الفقهاء
المعلببق الطلقا يوجببد لببم أنبه إيببراده عببدم ووجبه لطلقهببا

اللببه مإشببيئة بخلف الوقوع فلستحالة الثاني في وأمإا عليه،
مإعلببوم غيببر المشيئة عدم ولن الول يناسب وهذا - تآعالى،

الوقبوع عبدم مإبن يقبال: يلبزم ل الثباني يناسب وهذا أيضا،
تآحققببه مإببن اللزم الشببرط هببو الببذي المشببيئة عدم تآحقق
يقببع ل إذ الصببفة، لنتفببت وقببع نقول: لو لنا الطلقا، وقوع

بهببا المعلببق ينتفببي وبانتفائهببا - تآعببالى، اللببه بمشببيئة إل
وقببوعه اللببه شبباء ولببو بالمشيئة لكان وقع لو أنه وإيضاحه

مإببن فلببزم عليه المعلق لنتفاء يقع فل مإشيئته عدم لنتفى
التضبباد مإببن والجببزاء الشببرط بيببن لمببا وقوعه عدم وقوعه



أو لسببانه سبببق إذا مإببا التعليببق بقصببد > وخببرج68<ص: 
لببم - أو - تآعببالى الله بمشيئة شيء كل أن أو التبرك قصد
للسنوي خلفا أطلق إن وكذا ل، أو التعليق قصد هل يعلم

أن كمببا قصببده اشببتراط ينببافي ل للتعليببق اللفببظ وكببون
إن طالق قال: أنت ولو ذلك فيه واشترط للخراج الستثناء

أو شبباء إن أو يشببأ لببم أو شاء أو يشأ لم وإن الله، شاء
يمنببع) التعليببق (وكببذا طلقببت واحببد كلم فببي يشببأ لببم إن

اللببه شاء إن دخلت إن طالق تآعليق) كأنت (انعقاد بالمشيئة
(وعتببق) تآنجيببزا أولببى بببل وكببالتخيير السببابق الخبببر لعمببوم
(ونذر) كعلي الله شاء إن كذا لفعلن (ويمين) كوالله وتآعليقا

عقببد كببل مإببن ذكببر مإا تآصرف) غير (وكل الله شاء إن كذا
عبادة ونية وإقرار وحل

لن الصأببح)، فببي وقببع اللبه شباء إن طببالق يببا قببال ولببو(
يقببال ول النببداء، حال الصفة أو السم تآحقق يقتضي النداء

يستعمل قد فإنه كذا أنت بخلف الله شاء الحاصأل: إن في
قببرب للمتوقببع صأببحيح أو واصأببل كببأنت الشببيء مإن للقرب
شبباء إن ثلثببا طببالق أنببت طالق يا وفي شفائه، أو وصأوله

السببتثناء يرجع الله شاء إن طالق يا ثلثا طالق وأنت الله
فيمببن كله ذلك القاضي: ومإحل قال واحدة فيقع النداء لغير
يقصببد لببم مإببا أي شببيء يقببع لببم وإل طالقببا، اسمها ليس

فل) يقببع اللببه يشبباء أن إل طببالق (أنببت (أو) قببال الطلقا
ول تآطليقك، عدم يشاء أن إل المعنى الصأح) إذ (في شيء
بببأنه للمقابببل جمع وانتصر مإر مإا نظير ذلك على لنا اطلع
بالمشببيئة، الخلص وجعببل أوقعببه لنببه الجمهببور، عليه الذي
يشبباء أن إل طالق كأنت > فهو69<ص:  مإعلومإة غير وهي
الخلف ومإحببل الذرعببي قبال مإشبيئته تآعلم ولم فمات، زيد
الصببلح ابببن وأفببتى قببوله اعتمببد شببيئا ذكببر فإن أطلق إذا

ثببم القدر أو القضاء يسبقني أن إل كذا أفعل ل قال فيمن
يحنث لم اليمين عن مإنه قدر مإا إخراج وقال: قصدت فعله

هل مإعلق أو (الطلقا) مإنجز في) أصأل شك فصل(     
تآحقببق عببدد) بعببد فببي (أو إجماعببا يقببع فل ل أو مإنببه وقببع
البورع) فبي يخفبى (ول اليقيبن لنبه (فالقبل)، الوقوع أصأل

يريبببك مإببا {دع الصحيح للخبر بالسوأ الخذ وهو الصورتآين،
وإل رغببب، إن يجدد أو يراجع الول يريبك} ففي ل مإا إلى

بببالكثر يأخببذ الثبباني وفببي يقينا، لغيره لتحل طلقها فلينجز
له عودها أراد فإن زوج، بعد إل ينكحها لم الثلثا كان فإن



لبم أم ثلثبا طلق هل شك إذا وفيما عليها، أوقعهن بالثلثا
<ص: يقينببا لغيببره لتحببل ثلثا يطلق أن الولى أصأل يطلق

وبالثلثا يقينا بعده له > ولتعود70
الفوائببد مإجمببوع لببه ليحصببل هو إنما هنا ثلثا تآنبيه) ذكرهم(

فتببأمإله الثلثا علببى مإنهببن كببل لتوقببف ل المببذكورة الثلثا
آخببر وقببال طببالق فببأنت غرابا الطائر ذا كان إن قال ولو(

وجهببل) طببالق (فببامإرأتآي غرابببا الطائر هذا يكنه) أي لم إن
بما انفرد لو أحدهما لن أحد) مإنهما، بطلقا يحكم (لم حاله
فتعليببق عليببه المعلببق غير أنه لجواز بطلقه يحكم لم قاله

طلقببت لزوجببتيه رجببل قالهمببا (فببإن حكمببه يغيببر ل الخببر
أمإكببن إن البحببث) عنببه (ولزمإببه واسطة ل إذ إحداهما) يقينا

وعبببر مإنهما (والبيان) للمطلقة فيه يعرفها علمإة لنحو علمه
الحببال لهمببا يظهببر أن أي لزوجببتيه بقوله: والبيان واحد غير

ويلزمإببه العبببارتآين، بيببن تآنافي فل غيرها مإن المطلقة لتعلم
فل ذلببك يمكنببه لببم إذا أمإببا الحببال بيان إلى اجتنابهما أيضا

إن وكببذا وغيببره، الذرعببي بحثببه كمببا بيان ول بحث، يلزمإه
زوجة الرجعية لن يأتآي، كما رجعيا الطلقا كان

هببذا أن لببه يببأتآي مإا مإع هنا بالبيان تآعبيره مإن تآنبيه) يؤخذ(
جبباز وإل جمعببا، إن بينهمببا الفببرقا مإحببل أن بيببان ل تآعيين

طلببق (ولو المحلين مإن كل في اللفظين مإن كل استعمال
إحببداكما قببوله عنببد نواها أو به خاطبها بعينها) كأن إحداهما

وطببء مإببن المإر (وقف) وجوبا نسيان جهلها) بنحو (ثم طالق
إحببداهما لن يتذكرها، أي يذكر) المطلقة (حتى عنهما وغيره
ببيببان) يطلب (ول هنا للجتهاد مإجال ول يقينا، عليه حرمإت

فببإن لهمببا الحببق لن الجهل) بها، في صأدقناه (إن للمطلقة
بيميببن طببولب المطلقببة وقببالت: أنببا واحببدة، وبادرت كذبناه
وإن نسببيت، بنحببو مإنببه يقنببع ولببم يطلقهببا، لببم أنببه جازمإة
ذلببك الخرى قالت فإن لها، وقضي حلفت نكل فإن احتمل
فكذلك

قصدت وقال طالق، (إحداكما أمإة ولجنبية) أو لها قال ولو(
اللفظ لتردد الصأح) بيمينه (في (قبل) قوله المإة الجنبية) أو

أوصأببى لببو بمببا واستشكل إرادتآها فصحت > بينهما71<ص: 
علبى بأنهمببا ويببرد للصبحيح، ينصببرف فإنه طبوله مإن بطبل

نية له تآكن لم إذا وهنا له، نية ل حيث ذاك لن واحد، حد
إن نعببم زوجته فتطلق ذلك يقل لم إذا أمإا لزوجته ينصرف

لزوجتببه ينصببرف لم غيره مإن أو مإنه مإطلقة الجنبية كانت



مإع واحدا صأدقا عليهما اللفظ لصدقا السنوي بحثه مإا على
له ولعبد له قال ثم عبده أعتق لو وكما الزوجية بقاء أصأل
لزوجتببه ذلببك قببال إذا وأمإببا الخر، يعتق ل حر أحدكما آخر

ليببس لنببه هذين، أحد قصدت قوله يقبل فل دابة أو ورجل
للطلقا مإحل

طببالق) وهببو (زينببب طلقا سببؤال بعببد أو قببال) ابتببداء ولو(
فل) يقبببل الجنبيبة (وقبال: قصببدت أجنبية واسم زوجته اسم

السببم إذ بعد وإن لحتماله، يدين بل الصحيح) ظاهرا (على
ل ذلببك مإببع فالطلقا وضعا فيه تآناول ول اشتراك، ل العلم
تآنبباول وضببعا يتناولهببا فإنه أحد بخلف الزوجة إلى إل يتبادر
السببنوي بحببث يببأتآي وهببل حينئذ، الجنبية نية فأثرت واحدا

أو مإنببه طلقا لهببا عببرف الببتي زينببب تآعيين مإنه فيقبل هنا
يببؤثر فل أقببوى لزوجتبه هنببا التبببادر بأن يفرقا أو غيره مإن

فببي الزوجببة تآصببديق ينفعببه وهببل مإحتمببل، كببل ذلببك فيببه
فاطمببة قببال: زوجببتي ولو ل والوجه نعم قيل المتن مإسألة

إلغبباء طلقببت مإحمببد بنببت زينببب وزوجتببه طالق مإحمد بنت
بعببدم القببوي هببو الببذي زوجببتي لقببوله السببم فببي للخطببأ

زينببب، بنببتي زوجتببك صأحة مإن مإر مإا ويؤيده فيه الشتراك
اشببتراك ل البنتيببة لن فاطمببة، اسببمها بنببت إل له وليست

للخطببأ نظببرا الوقوع بعدم بعضهم فإفتاء السم بخلف فيها
فيهببا اشببتراك ل قببولهم: البنتيببة نعببم صأحيح غير السم في

واحببدة بنببت إل لببه وليببس إليببه المضافة البنتية به مإرادهم
بنتهببا وقصببد طببالق زوجتببه: بنتببك لم قببال لو مإا ينافيه فل

إحداكما في تآقرر مإا نظير أي يقبل فإنه الثانية
مإعينببة) مإنهمببا وقصببد طببالق لزوجببتيه: إحببداكما قببال ولببو(

> (وإل)72<ص:  مإنهمببا لكببل صأببالح اللفببظ لن (طلقببت)،
كمببا مإعببا طلقهما أو مإبهمة قصد أو أطلق بل مإعينة يقصد
يطلقببان بقببوله: ل المإببام مإراد وهو العبادي، به وصأرح يأتآي

فببي البيببان (ويلزمإه إبهامإها مإع الطلقا عليها (فإحداهما) يقع
فيببترتآب المطلقببة الثانيببة) لتعلببم فببي والتعيين الولى الحالة
التعييببن) أو البيببان إلببى عنببه (ويعببزلن الفراقا أحكام عليها

أو بالبيببان بهمببا) أي البدار (وعليه بالمباحة المحرمإة لختلط
مإنهمببا المفارقببة حبسببه لرفع إحداهما أو طلبتاه إن التعيين

فيببه نببازع وإن امإتنببع، إن وعببزر أثببم عببذر بل أخببر فببإن
ول بيببان، فيه يجب فل الرجعي أمإا البائن في هذا البلقيني

يطالباه لم إذا أمإا زوجة الرجعية لن العدة، بقيت مإا تآعيين



اللببه وحببق حقهمببا لنببه ليجببابه، وجببه فل الرفعببة ابن قال
لكببن المببدرك مإتجببه وهببو أوجبناه، وقد النعزال، فيه تآعالى
أوقعببه ربمببا عنببده بقاءهمببا بأن ويوجه خلفه كلمإهم صأريح

فببي مإببر مإببا نظير الخر إلى كل نفس لتشوف مإحذور في
اسببتمهل لببو وعليه الدخول قبل المطلقة تآعليم في الصداقا
(نفقتهمببا) وسببائر (و) عليببه الوجببه علببى أيببام ثلثببة أمإهببل
لحبسهما البيان أو التعيين إلى يؤخر الحال) فل (في مإؤنهما

وإذا ذلبك، تآببأخير فببي يقصببر لم وإن الزوجات، حبس عنده
آخببره إلببى فل وبقببولي شببيئا مإنهما يسترد لم عين أو بين
بالحال أراد مإا أفهم لم شارح قول عن الجواب علم

>73(باللفظ) <ص:  طالق قوله: إحداكما الطلقا) في ويقع(
لببم (وقيببل: إن يعيببن لببم إن الصأببح وعلببى عيببن، إن جزمإا
مإحببل، فببي ل لوقببع التعييببن) وإل (عنببد إل يقع ف) ل يعين
مإبهببم، مإحل في وقوعه اللزم وإنما التلزم، هذا بمنع ويرد
بببه يتبببين لنه ،بالتعيين عاقبته تآعلم إبهام لنه يؤثر، ل وهو
يحتبباج ل أنببه تآرى أل حينه مإن عليه يحمل اليقاع لفظ أن

إن أيضببا اللفببظ مإببن العببدة وتآعتبببر جديد، إيقاع للفظ وقته
حسبببانها تآببأخر فببي بببدع ول التعيين، فمن وإل مإعينة، قصد
النكباح فبي تآجبب أنهبا تآبرى أل ببالطلقا الحكبم وقبت عن

قلببت: مإببا فببإن التفريببق مإن إل تآحسب ول بالوطء، الفاسد
ينافي ل الوقوع بأن يفرقا قلت ؟ وبينها الوقوع بين الفرقا
حسببي، أمإببر فإنها بخلفها الشرع حكم لنه المطلق، البهام
قبببل الطلقا لن البهببام، ذلببك مإببع وقببوعه يمكببن ل وهببو

المإببر نفببس فببي ول بخصوصأببها، لواحببدة يتببوجه لم التعيين
يقببع ل الطلقا لن قطعببا، قصببدها بيانا) للتي ليس (والوطء

فببي حببد الموطببوءة في الطلقا بين فإن بيانه فكذا بالفعل
فببإن قبببل غيرها في أو بالجهل لعذرها المهر ولزمإه البائن،
طلقتببا، وحلفببت نكببل فإن حلف أرادها أنه الموطوءة ادعت
للنكبباح تآعيينببا) للموطببوءة (ول للشبببهة حد ول المهر، وعليه

المهببر ويلزمإببه بببالوطء، الرجعببة تآحصببل ل وكمببا مإببر لمببا
الكثرين عن تآعيين) ونقل (وقيل للطلقا عينها إذا للموطوءة

إحببدى وكببوطء فسببخ أو إجببازة الخيببار زمإببن المبيعة كوطء
ل النكبباح مإلببك بببأن وردوه حببرة لهمببا: إحببداكما قال أمإتين

اليمين مإلك بخلف به يتدارك فل بالفعل يحصل
(مإشيرا فبيان قوله أفاده كما المعين الطلقا قال) في ولو(

فهببو الزوجببة هببذه أو فبيببان) لهببا المطلقببة هذه واحدة إلى



مإشببيرا (أو) قببال السابقة إرادتآه عن إخبار لنه لغيرها، بيان
هببذه مإببع هببذه هذه) أو بل هذه أو وهذه هذه (أردت إليهما

بطلقهمببا) (حكببم للخرى وأشار هذه لواحدة وأشار هذه أو
فيقبببل الثانيببة بطلقا ثببم الولببى بطلقا أقببر لنببه ظبباهرا،
فالمطلقببة باطنا أمإا عليه تآغليظا بل بذكر رجوعه ل إقراره

نيتهمببا لن إحببداهما، بببل يطلقببا لببم نواهمببا فببإن المنويببة
فبقببي نببواه لمببا لفظببه احتمببال لعدم بها يعمل ل بإحداكما

مإببر ومإببا هذا بين > ويفرقا74<ص:  يبين حتى إبهامإه على
فناسببب الظبباهر حيببث مإببن ذاك بببأن هببذه مإببع هببذه فببي

النيببة بقضببية فعلمنببا الببباطن حيببث مإن وهذا عليه، التغليظ
ثببم هببذه ذكببر بمببا وخرج له، المخالفة دون للفظ الموافقة

وهو عنها، الثانية لنفصال فقط الولى فتطلق فهذه أو هذه
أو بهمببا للعتراف كلمإه لتضمن مإعه ينظر فلم قوي مإرجح

أو فقببط الثانيببة طلقببت هببذه قبلهببا هببذه أو هببذه بعد هذه
هببي فالمطلقة المبهم وأمإا البهام، استمر هذه أو قال: هذه

اختيببار لببه وليببس إخبببار ل اختيار إنشاء لنه مإطلقا، الولى
واحدة مإن أكثر

(بقيت بائن وتآعيين) والطلقا بيان قبل إحداهما أو مإاتآتا ولو(
مإضبباف مإصببدر فهببو التعيين أو بالبيان المطلق مإطالبته) أي

لببم وإن (الرثا)، (لبيببان) حكببم فببورا ذلك ويلزمإه للمفعول،
البيببان في اتآفاقا كتابية لكونها الزوجية بتقدير إحداهما يرثا
أو كبل مإبال مإبن فيوقبف يقينبا إحبداهما في ثبت قد ولنه

مإببن يرثا لم عين أو بين فإذا تآوارثا إن زوج نصيب الميتة
عن ونكل ورثتها نازعه إن نعم الخرى مإن بل بائنا مإطلقة
يرثا ولم حلفوا، اليمين

أم قبلببه مإاتآتا سواء التعيين أو البيان قبل مإات) الزوج ولو(
واحببدة تآمببت لببم أو بعببده والخببرى قبلببه إحداهما أم بعده

بيببان قبببول (فببالظهر الخببرى دون إحداهما مإاتآت أم مإنهما
قرينببة أو بخبر عليه الوارثا وقوف يمكن إخبار لنه وارثه)،

فيببه للببوارثا دخببل فل شهوة اختيار لنه (تآعيينه)، (ل) قبول
الروضببة فببي كلمإهما اقتضاه والذي هنا، عليه مإشيا مإا هذا

القفبال وفصبل أيضبا التعييبن فبي مإقبامإه يقبوم أنه وأصألها
غرض ل إذ يبين ولم وارثه، يعين لم قبلهما مإات إن فقال

بكببل يوقف ثمن أو ربع مإن زوجة مإيراثا لن ذلك، في له
بينهمببا أو بعببدهما أو أكببثر أو زوجببة خلببف الصلح إلى حال
للطلقا إحببداهما تآعييببن فببي غببرض لببه يكون قد لنه قبل،



والببزوج والخببرى كتابية إحداهما كانت إذا > وفيما75ص: <
كببان) ذا إن قببال ولببو( إرثا ل المطلقببة وأبهمببت مإسببلمين

حببر (فعبببدي غرابببا وإل) يكببن طالق، فامإرأتآي (غرابا الطائر
مإنهمببا) (مإنببع وحينئببذ مإبهما إحداهما وقع الطائر وجهل) حال

(إلببى بهببا التمتببع ومإببن فيببه، والتصببرف اسببتخدامإه مإببن أي
إلببى نفقتهمببا وعليببه أحببدهما، عن مإلكه بزوال البيان) للعلم

الطلقا فببي حنثببت قببال وإذا الحبباكم يببؤجره ول البيببان،
كببذبه وإن عليببه، يميببن ول فببذاك، صأببدقه إن ثببم طلقببت
وحكببم العبببد، حلببف نكببل فببإن السببيد حلببف العتببق وادعى
وإن مإببر، فكمببا صأببدقته إن ثببم عتببق العتببق فببي أو بعتقببه
بيببان يقبل لم مإات (فإن بطلقها وحكم حلفت ونكل كذبته

ويرقا إرثها، يسقط حتى المطلقة المذهب) أنها على الوارثا
قطعببا قبببل عكببس لببو ثببم ومإن ذلك، في مإتهم لنه العبد،

أن يرده بما نقل وأطال السنوي فيه ونازع بنفسه لضراره
الغببالب هببو لنفسببه إضببراره أن يرده بما ومإعنى حفظ مإن
أخببذا البلقينببي وبحببث يضببره، ل قد أنه تآصور إلى نظر فل
وإل ديببن، الميببت علببى يكببن لببم إذا بمببا تآقييببده العلة مإن

ليببوفى الببرقا فببي والميت العتق في العبد لحق نظرا أقرع
ولم ذكر، كما التهمة إلى هنا نظروا قلت: لم فإن دينه مإنه

>76<ص:  فبالظهر قبوله شمله مإا بعض في إليها ينظروا
نفعببه ظهور باعتبار أظهر هنا لنها قلت ؟ وارثه بيان قبول

يمكببن طريببق فهنببا وأيضا المتغايرين، الطرفين مإن كل في
التهمببة، مإببع غيببره فمنع القرعة وهو الحق، إلى به التوصأل

خببروج والمببرأة) رجبباء العبببد بيببن يقببرع (بببل ثببم كذلك ول
الطلقا فببي تآببؤثر لببم وإن العتق، في لتأثيرها للعبد القرعة

دون للمببال السببرقة فببي وامإرأتآيببن رجببل شببهادة تآقبل كما
رأس (عتببق) مإببن لببه القرعببة خرجببت قرع) أي (فإن القطع
فائببدة هببو إذ الثلببث فمببن وإل الصببحة، في علق إن المال

فيهببا، الحنببث أن علببى صأببدقت إذا إل هببي وتآببرثا القرعببة
فببي للقرعببة مإببدخل ل تآطلببق) إذ لببم قرعت (أو بائن وهي

تآببترك أن الببورع لكن للنص العتق في دخلت وإنما الطلقا،
لن بخطببه، كمببا فبكسببر يببرقا) بفتببح ل أنببه (والصأح الرثا

فيبقببى أولببى غيببره ففي عليه خرجت فيما تآؤثر لم القرعة
للعراقييبن خلفبا فيبه البوارثا يتصبرف ول كان، كما البهام

فببي أمإببا الظبباهر فببي الخلف المعيببن: ومإحببل صأبباحب قال



الزوجببة نصيب غير وفي قطعا، فيه التصرف فيملك الباطن
قطعا يملكه فل نصيبها أمإا مإنه

الطلقا( والبببدعي السني الطلقا بيان فصل) في(     
بينهمببا واسطة فل الحرام وهو (وبدعي)، الجائز وهو سني)،

الحكميببن طلقا فعليه خلفه المشهور الصأطلحين أحد على
لوجببوبه بببه مإطالبتهببا بعببد عليببه حبباكم أو ومإببول، رأياه إذا

الملجببئ ببأنه المببولي فبي بحثا لكن الحيض في ولو حينئذ،
لببم إذ مإتحيببرة وطلقا الفيئة مإن تآمكنه مإع الطلب إلى لها
نحببو فبي ومإختلعببة مإحقبق، حيض ول مإحقق، طهر في يقع

وصأببغيرة يببأتآي كمببا فيببه وجدت بصفة طلقها ومإعلق حيض
شبببهة أو بنكاح مإنه حملها ظهر ومإن مإوطوءة، وغير وآيسة

إضببراره أو البدعي) لضرارها (ويحرم بدعة ول فيه، سنة ل
>77<ص:  ضببربان) أحببدهما (وهببو يببأتآي كمببا بببه الولببد أو

حيببض) (فببي قبله طهر في طلقا سبقه وإن (طلقا) مإنجز،
مإستدخلة أو الدبر في ولو مإوطوءة أي مإمسوسة نفاس أو

التآببي عمر ابن ولخبر إجماعا ذلك علم وقد المحترم، مإاءه
ومإببن مإنهببا، تآحسب ل دمإها بقية إذ العدة، بطول ولتضررها

الذرعببي وبحببث بالوضع عدتآها حامإل حيض في يحرم ل ثم
فببأنت اليببوم الببزوج طلقك إن سيدها لها قال أمإة في حله

دوام لن فطلقهببا، العتببق لجببل فيببه زوجهببا فسببألت حببرة
السببيد بببه يسببمح ل وقببد العدة، تآطويل مإن بها أضر الرقا
قطعبا البدعبة زمإبن يوجد بما مإعلق وكالمنجز يموت أو بعد
يعلبم ل بما فيه أو قبله مإعلق بخلف باختياره فيه يوجد أو

يببترتآب لكببن فيببه إثببم فل باختياره ل فيه فوجد فيه وجوده
سألته (وقيل: إن وغيره الرجعة ندب مإن البدعي حكم عليه

تآسببأله قد لنها التحريم، والصأح بالتطويل يحرم) لرضاها لم
لببم فيببه رغبتهببا تآحققببت لو ثم ومإن شأنهن، هو كما كاذبة
مإنهببا، بعببوض الحيببض فيه) أي خلعها (ويجوز قال كما يحرم

لببم ثم ومإن حال، للفراقا باضطرارها يشعر المال بذلها لن
فببي (أجنبببي (ل) خلببع قببال كمببا الجنبببي خلببع بخلعها يلحق

إليه اضطرارها يقتضي ل خلعه لن الصأح)،
حيضببك) (آخببر مإثل عند أو في مإع) أو طالق قال: أنت ولو(

الصأببح) فببي (فسببني آخببره طلقببه صأببيغة آخببر قببارن أو
مإببا (مإع) ومإثلها طالق (أو) أنت العدة في الشروع لستعقابه

فيببه يطأهببا (لببم قببوله عليببه دل كمببا طهر) عينه (آخر ذكر
العدة يستعقب ل لنه المذهب)، على فبدعي



بنبباء الببدبر فببي فيه) ولببو وطئ طهر في (طلقا و) ثانيهما(
المحببترم المنببي اسببتدخال وكالوطء مإنه العلوقا إمإكان على

تآحبببل) لعببدم قببد > (مإببن78<ص:  مإببر مإببا نظيببر علمبه إن
عليبه اللبه صأبلى حمبل) لقببوله يظهببر (ولبم ويأسببها صأغرها
قببد ولنببه يجببامإع أن قبببل التآببي عمببر ابببن خبر في وسلم
بطلقا يسببمح قببد النسببان فببإن حمببل ظهر إذا ندمإه يشتد

هببو فيتضببرر ردهببا لببه يتيسببر ل وقببد الحامإببل، ل الحائببل
قبببل قسببم عليببه لهببا مإببن طلقا أيضا البدعي ومإن والولد،
مإبيببح هنا سؤالها أن الرفعة ابن وبحث استرضائها أو وفائها

لتضمنه الزركشي وتآبعه به القطع بحث بل الذرعي ووافقه
مإببا أيضببا ومإنه عدة، تآطويل هنا وليس حقها بإسقاط الرضا

إل العببدة فببي تآشرع ل لنها ووطئها، زنا مإن حامإل نكح لو
ومإحلببه هنببا قبباله كذا عليها عظيم تآطويل ففيه الوضع بعد

حببامإل تآحيببض مإن أمإا الغالب هو كما حامإل تآحض لم فيمن
يحببرم فل العببدد فببي ذكببراه كمببا بببالقراء عببدتآها فتنقضببي

فانببدفع حينئببذ تآطويببل ل إذ فيه يطأها لم طهر في طلقها
فرضببهم ثببم عليهما العتراض مإن التوشيح في به أطال مإا

زنببت لببو أنها مإنه يؤخذ قد زنا مإن حامإل نكحها فيمن ذلك
عببدتآها طببالت وإن طلقهببا، لببه جاز فحملت نكاحه في هي

بببل مإحتمببل وهببو حينئببذ، عشببرتآها علببى النفببس صأبر لعدم
حببامإل طلقهببا حرم فحملت بشبهة زوجته وطئت ولو ظاهر

تآحمببل لببم لببو وكببذا العببدة، فببي الشببروع لتببأخر مإطلقببا
الشبببهة عببدة وقببدمإنا طلقهببا ثببم الشبهة عدة في وشرعت

الضعيف على
طبباهرا وطئهببا غيببر فطلقها) مإببن وطهرت حائضا وطئ فلو(

وبقيببة الببوطء، ذلك مإن علوقها الصأح) لحتمال في (فبدعي
علببى البدعي أن علم تآقرر وبما الطبيعة دفعته مإما الحيض

مإببن أو تآحيببض ل زنببا مإببن حامإل يطلق أن الول الصأطلح
طهر بآخر أو حيض نحو بعض بمضي طلقها يعلق أو شبهة

يطلقها أو آخره قبل حيض نحو في أو آخره مإع يطلقها أو
وطئها أو بعضه بمضي طلقها يعلق أو فيه وطئها طهر في
فببي ول قبلببه حيببض نحببو فببي أو قبله نفاس أو حيض في

طلقا والسببني بببه علببق أو آخببره مإببع طلببق حيببض نحببو
> لحيالها79<ص:  عقبه تآبتدئها بأقراء تآعتد ونحوها مإوطوءة

حيببض نحببو آخببر مإع وطلقها تآحيض وهي زنا، مإن حملها أو
أو بعضببه بمضببي طلقهببا علببق أو آخببره قبببل طهر في أو



علببق أو فيببه طلقهببا طهببر في يطأها ولم حيض، نحو بآخر
مإببع طلببق حيببض نحببو فببي وطئها ول بعضه، بمضي طلقها

الحائض في مإر مإا خلعها) نظير (ويحل بآخره علق أو آخره
فيببه يببؤثر فلببم الولببد لرعايببة هنببا المنببع لن يحببرم، وقيببل
لرعايببة ليسببت هنببا الحرمإببة بببأن ويجبباب ثببم بخلفببه الرضا
وبأخببذه نببدمإه مإببع ذلببك مإببن مإركبببة العلببة بل وحدها الولد

يعلببم وبببه النببدم، احتمال ويبعد الفراقا، داعية تآتأكد العوض
مإن (طلقا (و) يحل وغيره الجنبي خلع بين هنا فرقا ل أنه

الندم حملها) لزوال ظهر
عليببه لببه ينببص لببم بببدعيا وكيل طلقا في تآردد تآنبيه) وقع(

مإببن يقببع كمببا وقببوعه البلقينببي مإنهببم لجمببع وفاقببا والوجه
الببذي الحيببض بقببي لبه) مإببا سببن بببدعيا طلببق ومإن( مإوكله
ل بعببده الببذي والحيض فيه طلق الذي الطهر أو فيه طلق
(الرجعببة) فيها طلقها يحل حالة إلى لنتقالها ذلك بعد فيما

أن مإببر مإببا ويؤيببده الروضببة فببي بحثببه كمببا تآركهببا ويكببره
كغسببل الببترك عببن النهببي مإقببام يقوم الوجوب في الخلف
ل فيببه مإظلومإببة طلببق مإببن أن القسببم فببي ومإببر الجمعببة

شبباء إن (ثببم المتببن يشملها وقد لها، للقضاء إعادتآها تآلزمإه
اللببه رضببي عمببر ابببن {أن الصحيحين طهر) لخبر بعد طلق
لعمر وسلم عليه الله صألى فقال حائضا امإرأتآه طلق عنهما
تآطهببر ثم تآحيض ثم تآطهر حتى ليمسكها ثم فليراجعها مإره
فتلبك يجببامإع أن قبببل طلقهببا شباء وإن أمإسببكها، شاء فإن

بببه النسبباء} وألحببق لهببا تآطلببق أن اللببه أمإببر الببتي العببدة
بببالمإر المإببر لن الرجعببة، تآجببب ولببم الطهببر، فببي الطلقا
أمإببر فليراجعهببا فببي وليس الشيء بذلك أمإرا ليس بالشيء

فليراجعهببا فببالمعنى عمببر أمإببر علببى تآفريببع لنه عمر، لبن
إنمببا حينئببذ مإنببه النببدب واستفادة والده، لكونك أمإرك لجل
لن بحقهببا، المتعلببق الثم ارتآفع راجع وإذا القرينة، مإن هي

تآرفببع التوبببة بمنزلة فكانت أصأله مإن للضرر قاطعة الرجعة
فببإنه المسببجد فببي البصبباقا دفببن فارقا وبه المعصية، أصأل
المسجد تآلويث > لن80<ص:  لصأله ل ضرره لدوام قاطع

الرجعببة رفببع قيببل مإا يندفع ذكرتآه الذي وبهذا حصل قد به
بمنزلببة الشببيء كببون إذ وجوبهببا علببى يدل كالتوبة للتحريم
وجببوبه، يقتضببي ل خصوصأببياتآه مإببن خصوصأببية فببي الببواجب
الببذي الحيببض عقببب بطلقها المقصود حصول المتن وقضية
والخبببر التطويببل، أضببرار لرتآفبباع يطأها أن قبل فيه طلقها



مإببن ليتمكببن تآطهببر ثببم تآحيببض ثببم تآطهر حتى يمسكها أنه
يكون ولئل الثاني في يطلق ثم الول الطهر في بها التمتع
قصببد نكاح عن ينهى وكما الطلقا مإجرد الرجعة مإن القصد

حصببول لبيببان الول لن تآنافي، ول الرجعة، فكذلك ذلك به
قببال ولببو( كمبباله حصببول لبيببان والثبباني السببتحباب أصأببل

للحببرج للبدعببة) أو طببالق (أنت نفساء أو لحائض) مإمسوسة
ع الحرج أو البدعة طلقا أو الصبفة الحبال) لوجبود فبي (وق

تآطهببر) فيقببع (حيببن إل يقببع ف) ل (للسببنة طببالق (أو) أنببت
تآطهببر ثببم تآحيببض فحتى فيه يطأ لم مإا دمإها انقطاع عقب

فيببه) ول تآمببس لببم طهببر (في لموطوءة (لمن) أي أو) قال(
الحببال) لوجببود فببي وقببع للسنة طالق (أنت قبله حيض في

أنببه مإببر لمببا كمسببه مإنه حملت بشبهة أجنبي ومإس الصفة
(حيببن إل يقع (ف) ل مإاءه استدخلت مإست) أو (وإن بدعي
(أو) قببال السببنة حالببة في حينئذ حيض) لشروعها بعد تآطهر

مإسببت) أو إن الحببال (فببي ف) يقببع (للبدعة طالق لها: أنت
حملهببا يظهببر ولببم قبله، حيض في (فيه) أو مإاءه استدخلت

وهببي مإبباءه، اسببتدخلت ول فيببه، (وإل) تآمببس الصفة لوجود
ظهببور بمجببرد تآحيببض) أي (حيببن إل يقع (ف) ل بها مإدخول

>81<ص:  طلقا ل أن بببان أقلببه قبل انقطع إن ثم دمإها
التعليببق بعببد وطئهببا إن نعم البدعة زمإن في لدخولها وذلك

فببورا، النببزع فيلزمإببه الحشببفة بتغييببب وقع الطهر ذلك في
اسببتدامإة لن بائنببا، الطلقا كببان إن مإهببر ول حببد، فل وإل

مإببر لمببا بشبببهة غيببره وطئهببا لببو وكذا وطئا، ليست الوطء
مإببا ككببل فيها اللم إذ وبدعة سنة لها فيمن كله هذا فيها،

ول لهببا، سببنة ل مإببن أمإببا للتببأقيت وينتظببر ويتعاقب يتكرر،
يقتضببي ل وهببو للتعليببل، فيهببا اللم لن حببال، فيقببع بدعببة

لرضببا طالق أنت في حال وقع ثم ومإن به، المعلل حصول
لببه نيببة قال) ول ولو( يقدم لم أو كره وإن قدومإه، أو زيد

أجملببه) أو أو الطلقا أحسببن أو حسببنة طلقببة طببالق (أنببت
طببالق أنت (فك) قوله ذلك ونحو أعدله أو أكمله أو أفضله

بالمببدح الولى لن بدعة، حال في يقع فل مإر (للسنة) فيما
لنحو حسنة ونحو البدعة قال: أردت إذا أمإا الشرع وافق مإا

علبى غلبظ لنببه بدعبة، زمإبن كبان إن فيقبببل خلقهبا سبوء
حببال الوقببوع نيتببه إلغاء وفارقا يدين بل سنة زمإن ل نفسه

بببدعيا طلقببا سببنة ولذات سنيا طلقا بدعة لذات قوله في
لن أي، بعيببد بتأويببل ول لفظببه، تآوافببق ل هنببا نيتببه بببأن



صأببرفهما يمكببن فلببم شببرعية حقيقببة لهمببا والبدعي السني
فإنهببا فيببه نحببن فيمببا نيتببه بخلف لضببعفها فلغببت بها عنها

آخببر لوصأف مإثل وكامإل حسنا يكون قد البدعي لن تآوافقه،
(طلقببة طببالق أنببت لببه نيببة لهببا: ول (أو) قببال خلقها كسوء
السببمج إذ أسببمجه، أفحشببه) أو أو الطلقا أقبببح أو قبيحببة
(للبدعببة) فيمببا طببالق لها: أنببت (فك) قوله ذلك ونحو القبيح

قببال: وهببي لببو أمإببا الشببرع خالف مإا بالذم الولى لن مإر،
حببال، فيقببع عشببرتآها حسن لنحو قبحه أردت سنة زمإن في
طلقا أن أردت بدعببة زمإببن فببي أو نفسببه علببى غلظ لنه
دين السنة حال وقوعه فقصدت أقبح السنة في هذه مإثل

ه نية ول أو) قال( ة طبالق وبدعبة: أنبت سبنة لبذات ل طلق
الحببال) فببي وقببع قبيحببة حسنة أو بدعية > (سنية82<ص: 
وقيببل: لن الطلقا أصأببل وبقببي فألغيببا، الوصأببفين لتضبباد
ول لهببا، سببنة ل لمببن ذلك قال فلو مإحالة ل واقع أحدهما

قببال: أردت لببو أمإببا الثبباني دون حببال الول على وقع بدعة
ثلثا فببإنه العببدد حيببث مإن وقبحها الوقت حيث مإن حسنها

ضببرر لن الولببى، فببي الوقببوع تآببأخر وإن قبببل، عكسببه أو
نيببة قببال: ول ولو الوقوع، تآأخير فائدة مإن أكثر العدد وقوع

التشببطير اقتضببى للبدعببة وبعضببهن للسببنة بعضببهن ثلثببا له
غيببر أراد فببإن الخببرى الحالببة في والثالثة حال، ثنتان فيقع
المسببتقبل فببي وثنببتين حببال طلقة يرد لم مإا به عمل ذلك
يدين فإنه

{عببويمر > لن83<ص:  الطلقببات) الثلثا جمببع يحببرم ول(
صأببلى يخبببره أن قبل ثلثا طلقها امإرأتآه لعن لما العجلني

حببرم فلببو الشببيخان عليببه} رواه بحرمإتهببا وسبلم عليببه الله
اعتقادهبا ومإببع الزوجيببة، بقبباء مإعتقبدا أوقعه لنه عنه، لنهاه
علببى النكببار يجببب الحرمإة ومإع المخالف، عند الجمع يحرم

حرمإببة، ل أن علببى فببدل يوجدا ولم الجاهل، وتآعليم العالم،
وقيببل: يحببرم آخرون، به وأفتى الصحابة مإن جمع فعله وقد

فيببه خلف فل مإنجببزة أو كببانت مإعلقببة وقببوعهن أمإببا ذلببك
فيببه، خببالف مإببن علببى المببذاهب أئمببة شببنع وقببد به، يعتد

بببه فببأفتى بببه يعبببأ ل مإببن المتببأخرين مإببن وقببالوا: اختبباره
ابببن عببن مإسلم خبر وأمإا وخذله، الله أضله مإن به واقتدى
صأببلى اللببه رسببول عهببد علببى الثلثا الطلقا {كببان عباس

واحببدة عمببر خلفببة مإن وسنتين بكر وأبي وسلم عليه الله
فيببه كببانوا مإببا اسببتعجلوا قببد النبباس إن عمببر قال قال ثم



أنببه عليهببم} فجببوابه فأمإضبباه عليهببم أمإضيناه فلو أناة على
التأكيببد إرادة فببي يصببدقون أول فكببانوا اللفببظ يفرقا فيمن

عببدم المصببلحة اقتضببت فيهببم الخلط كببثرت فلما لديانتهم
هببذا كالمصببنف السبببكي قال عليهم الثلثا وإيقاع تآصديقهم

.عجيب وهو انتهى، الجوبة أحسن
بلببغ وإن بشببرطه، التأكيببد مإريببد تآصببديق مإذهبنا صأريح فإن
أنهبم المحققيبن: أحسبنها بعبض قبال بل بلغ مإا الفسق في

وصأبباروا اسببتعجلوا عمببر زمإببن فببي ثم طلقة يعتادونه كانوا
فهببو عليهببم الثلثا وأوقببع بقضببيته، فعببامإلهم ثلثببا يوقعببونه

مإسألة في حكم تآغير عن ل الناس عادة اختلف عن إخبار
مإن المتبادر للظاهر مإطابقته بعدم خبير وأنت انتهى، واحدة

آخببره إلببى الثلثا عببباس ابببن قببول مإع سيما ل عمر كلم
أحسببن، كببونه عببن فضببل حسببن جببواب ل بعيببد تآأويل فهو

علم الناس استشار لما عمر بأن يجاب أن عندي والحسن
وذلببك بقضببيته، فعمببل قبببل وقع لما > ناسخا84<ص:  فيه

نببص، عببن إل يكون ل وهو إجماع، أو بلغه خبر إمإا الناسخ
لبيببان عببباس ابببن وإخبببار عليه، المإة علماء أطبق ثم ومإن

اللببه صأببلى وفاتآه مإن مإدة مإضي بعد عرف إنما الناسخ أن
ابببن أي زمإننببا أهببل بعببض وابتببدع السبكي قال وسلم عليه

فقببال: مإضببل ضال جماعة: إنه بن العز قال ثم ومإن تآيمية،
إل بببه يجببب لببم اليمين وجه على بالطلقا التعليق كان إن

حرمإة عدم ومإع المإة، مإن أحد بذلك يقل ولم يمين، كفارة
الشببهر أو القببراء علببى التفريق مإن الولى خلف هو ذلك

بقولنببا: وخببرج تآجديببد أو برجعة وقع إن ندمإه تآدارك ليمكن
ابببن كلم ظاهر هو كما يحرم فإنه أربعا أوقع لو مإا الثلثا
واعتمببده يعببزر إنببه الرويبباني قببول بببه يصببرح ومإما الرفعة

وهببو فاسببد، عقببد نحببو تآعاطى بأنه ويوجه وغيره الزركشي
نظر فيه بما ذلك في ونوزع مإر كما حرام

للسببنة ثلثببا (أو عليببه ثلثببا) واقتصببر طببالق قال: أنببت ولو(
يقبل) ظبباهرا، لم أقراء على (بتفريقها الصورتآين وفسر) في

وكذا الولى، في دفعة وقوعهن مإن لفظه ظاهر خلف لنه
سنة ل وعندنا تآطهر، فحين وإل طاهرا كانت إن الثانية في
الثلثا جمببع الجمببع) أي تآحريببم يعتقد مإمن (إل التفريق في
فببي ظاهرا قبله لشافعي رفع فإذا كالمالكي واحد قرء في
ظبباهر لن بالثانية، خصه لمن خلفا الصورتآين تآينك مإن كل

ل مإببن أنه) أي (الصأح مإعتقده في مإحرمإا يفعل ل أنه حاله



لنتظببم ببباللفظ يببدعيه مإببا وصأل لو لنه (يدين)، ذلك يعتقد
لببك وليببس ظاهرا عليه حرمإت لها يقال أن التديين ومإعنى

وحينئبذ أي بقرينبة صأبدقه ظنبك على غلب إن إل مإطاوعته
القاضبي بينهمبا ويفبرقا النشوز، عليها ويحرم تآمكينه، يلزمإها

وجببرى المعيببن صأبباحب صأببححه كما لتصديقها نظر غير مإن
بالزوجيببة لرجل أقرت قلت: لو فإن وغيره الرفعة ابن عليه

فهل والشببهود الببولي كببذبها وإن بينهمببا، يفببرقا لم فصدقها
إليه يستند مإانعا نعلم لم ثم بأنا يفرقا قلت كذلك هنا كان
بتصببادقهما رفعببه أرادا ظاهرا مإانعا علمنا وهنا التفريق، في
فيمببا لببك حلببت وإن مإنهببا، نمكنببك ل ولببه إليببه، ينظر فلم
مإعنببى الرافعي: وهببذا قال صأدقت إن تآعالى الله وبين بينك
الهببرب، وعليهببا الطلببب، لببه عنببه الله رضي الشافعي قول
ظنببت وإن تآمكينه، لها كره وكذبه صأدقه عندها استوى ولو

قبباض بحكم الحوال هذه تآتغير ول تآمكينه، عليها حرم كذبه
أن يببأتآي لمببا فقببط الظبباهر علببى تآعويل بعدمإه ول بتفريق،

ببباطنه، المإببر ظاهر وافق إذا باطنا الحاكم حكم نفوذ مإحل
ل الببزوج يصببدقا لببم مإن العدة بعد تآنكح أن كذبته إذا ولها
بالفرقة الحكم بعد ولو صأدقه مإن

إن أو دخلببت إن وقببال: أردت طببالق، قال: أنت مإن ويدين(
ذلببك دعببوى مإنببه يقبببل ول مإببر، > لمببا85زيببد) <ص:  شاء

كببذا ذلببك قصببد أنببه يعلببم مإا أنه خصمه لتحليف إل ظاهرا
أراد أنببه حلببف ردت لببو اليميببن أن وظبباهره بعضببهم، قاله

أنببه الببرد غايببة لن نظببر، وفيببه ظبباهرا، مإنببه وقبببل ذلببك،
إن ببه وخببرج إليببه، نظر ل تآصديقها أن تآقرر وقد كالقرار،

فينافي جملة اليمين حكم يرفع لنه فيه، يدين فل الله شاء
التعليقببات بقيببة بخلف حينئببذ تآببؤثر ل والنيببة مإطلقا، لفظها
مإا بالول وألحق حال دون بحال تآخصصه بل تآرفعه ل فإنها

أو بائنبا ذلبك قبببل طلقبت الثلثا: كنبت أوقبع مإبن قبال لو
ومإببا أصألها، مإن الثلثا رفع يريد لنه العدة، وانقضت رجعيا

إل وأراد طوالببق، كببأربعتكن نص عدد مإن الستثناء أوقع لو
نسببائي بخلف واحببدة إل وأراد ثلثببا، طببالق أنببت أو فلنببة

مإعنببى مإببن للفببظ وصأرف تآأويل لنه وثاقا، مإن نية وبالثاني
أن والحاصأل ثبوتآه بعد لشيء رفع فيه يكن فلم مإعنى إلى

أو يقببع ل طلقا كأردت أصأله مإن الطلقا يرفع بما تآفسيره
إل أو ثلثببا بعببد واحببدة إل أو يشببأ لببم إن أو الله شاء إن

لمعنببى يصببرفه أو يقيده مإا أو يدين، لم أربعتكن بعد فلنة



فلنببة إل أو وثاقا مإن أو دخلت إن كأردت يخصصه أو آخر
ذكببر مإببا قصببده ينفعببه وإنما دين، نسائي أو امإرأة كل بعد

يفببده لببم بعببده حببدثا فإن اليمين فراغ قبل كان إن باطنا
نفسببه، وأسببمع بببه أتآببى أنه زعم ولو الستثناء في مإر كما
عببدلن قببال لببو كما وطلقت حلفت وإل فذاك، صأدقته فإن

يقبببل ول مإحصببور، نفببي لنببه بهببا، يببأت لببم حاضببران: إنببه
قوله: بيمينببه، يقبل بل بها أتآى نسمعه لم قولهما ول قولها،

للبينببة، يحتبباج فببإنه صأببريحا كببذب لو أمإا أي يكذب لم لنه
نبويت وقبال درهببم، هببذا قيمبة مإا لنفيس مإشيرا حلف ولو
اللفببظ لن زرعببة، أبببو بببه أفببتى كما ظاهرا صأدقا أكثر بل

النية لن أقل، بل مإراده أن على قرينة قامإت وإن يحتمله،
القرينة مإن أقوى

وقببال طببالق، لببي امإببرأة كببل أو طوالببق قال: نسببائي ولو(
لنه ظاهرا)، يقبل ل أنه > فالصحيح86<ص:  بعضهن أردت
(إل لحتمبباله يببدين بببل العمببوم مإببن اللفببظ ظبباهر خلف

(تآزوجببت) علببي وقببالت) لببه (خاصأببمته كببأن بببأن) أي بقرينببة
(كبل يبأتآي مإمبا أخببذا بكلمإهبا المتصبل إنكباره (فقببال) فبي

صأببدقه المخاصأمة) لظهببور غير أردت وقال طالق، لي امإرأة
ذلك ومإثل الكثرين عن ونقله مإطلقا، يقبل وقيل: ل حينئذ،

الليلببة خرجببت فقببال: إن مإعين لمكان الخروج أرادت لو مإا
مإببن مإنعهببا إل أقصببد لبم وقال لغيره، فخرجت طالق فأنت
فببي الروضببة فببي ومإببا للقرينببة ظبباهرا فيقبببل المعين ذلك

ونببوى كلمته فقال: ل اليوم زيدا له: كلم قيل لو أنه اليمان
وبيببن بينببه يفببرقا وبببه أيضببا للقرينببة أي ظبباهرا قبل اليوم
دون يسببكنه مإا أردت وقال زيد، دار أدخل ل قال لو قولها

م يملكه مإا ه ومإبر القرينبة لعبدم أي ظباهرا يقببل ل لبو أن
وثبباقا مإببن أردت وقال طالق أنت وثاقا مإن يحلها قال: وهو

الروضببة مإسببألة المتببولي وقيببد للقرينببة شيء عليه يقع لم
أي النيببة تآنفعببه لببم وإل السببائل، بكلم حلفه وصأل إذا بما
بببالعرف، والقصببر الطببول ضبط ويظهر حينئذ، قرينة ل لنه
إنمببا ذكر مإا ثم وقبوله البيع إيجاب بين مإنه أوسع هنا وأنه
إن لهببا قببال لو مإا ومإنه تآرى، كما اللفظية القرينة في هو

علبى يحمبل فبإنه ببه تآخببريني ولبم شبيئا، أختي مإن رأيت
دخببل إذا > كمببا87<ص:  الحاليببة القرينة أمإا الريبة مإوجب

فببامإرأتآي مإعببي تآتغببد لم فقال: إن يتغدى وهو صأديقه، على
يتغببدى أنببه القرينببة اقتضببت وإن باليببأس، إل يقع لم طالق



تآقتضببيه بمببا فقيببده البغببوي وخالفه القاضي ذكره الن مإعه
التعليببق فصببل قبيببل ويببأتآي انتهببى أفقببه قيببل: وهببو العببادة
الول يؤيد مإا الصأحاب وعن يؤيده، مإا الروضة عن بالحمل

التغببدي مإسببألة في النص الثاني يرجح ومإما مإستشكل وأنه
الن مإعه بالتغدي يتقيد الحلف أن على

إل يكببن لببم قببال أو أنكببر ثببم بالثلثا أو بطلقا فرع) أقر(
وكيلببي كظننببت وإل يقبببل، لببم عببذرا يببذكر لببم فإن واحدة
ثلثببا الخلببع أو طلقببا وقببع مإببا ظننت أو خلفه فبان طلقها
قبل بينة به أقام أو وصأدقته بخلفه، فأتآيت

(قال: إذا ونحوها بالزمإنة الطلقا تآعليق فصل) في(     
(أولببه) أو أو) فببي (غرتآببه أو) فببي كببذا شهر في طالق أنت
مإببا علببى التعليق مإحل في جزء) ثبت بأول (وقع رأسه في

مإببا وبين بينه الفرقا فكان (مإنه) وعليه كونه الزركشي بحثه
أن مإنببه ل إليببه المنتقببل بالبلببد العبببرة أن الصببوم أول مإر

بمحلهببا الحكببم فنيببط غيرهببا دون بببذاتآه مإنببوط ثببم الحكببم
بمحببل مإتقيببد غير وهو العصمة، بحل مإنوط فإنه هنا بخلفه

الحببل، ذلببك فببي السبببب هببو الببذي التعليببق مإحببل فروعي
المعنببى إذ الولببى، في حتى حينئذ به علق مإا لصدقا وذلك
مإنه جزء أول بمجيء يتحقق ومإجيئه كذا شهر جاء إذا فيها
مإا أراد فإن أولها في بحصوله يقع دار بدخول علق لو كما
كببذا شهر نهاره) أي (في طالق أو) قال: أنت( دين ذلك بعد
مإنببه) <ص: يببوم أول (بفجر فيقع) الطلقا مإنه يوم أول (أو
أنببه يعلببم وبببه اليوم وأول النهار، أول لغة الفجر > لن88
الغببروب قبيببل فقببدم زيد يقدم يوم طالق لها: أنت قال لو

وقياسببه الصأببحاب، عنببد الصأببح على الفجر مإن طلقها بان
يببوم قبببل خميببس يببوم طببالق فببأنت قدم مإتى قال لو أنه

الخميببس فجببر مإببن الوقببوع بببان الربعبباء يوم فقدم قدومإه
مإببن البببائن أو الرجعببي الطلقا أحكببام وتآرتآيببب قبلببه الببذي
بأربعببة مإببوتآي قبببل طببالق قببال: أنببت لببو مإا ونظيره حينئذ،
فيتببين مإبات ثبم ذلبك مإبن أكبثر فعاش أيام وعشرة أشهر

لببم أو بائنببا كببان إن عليها عدة ول المدة، تآلك مإن وقوعه
طببالق فببي: أنببت قببولهم هببذا وأصأل لها، إرثا ول يعاشرها،

أكثر مإضي بعد قدومإه للوقوع يشترط بشهر زيد قدوم قبل
شببهر قبببل وقببوعه يتبين فحينئذ التعليق أثناء مإن شهر مإن
وبيببن بينببه بزمإببن علببق لنببه حينئببذ، مإببن فتعتببد قدومإه مإن

فأكثر التعليق بآخر الصادقة الكثرية مإع فاعتبر شهر القدوم



وقببت مإببن شببهر مإضببي وقولهمببا: بعببد الطلقا، فيهببا ليقببع
مإببع الوقببوع فيتبببين آخببره التعليببق بببوقت مإرادهمببا التعليببق

إلببى قببال ولببو الوجببود، فببي والجببزاء الشرط لتقارن الخر
فيقببع وتآوقيته تآنجيزه يريد أن إل مإؤبدا شهر بعد وقع شهر
قببال: لو أنه يعلم وبه عمري، مإن يوم آخر إلى ومإثله حال
يببوم فجببر بطلببوع طلقببت عمببري مإببن يوم آخر طالق أنت

ليلببة علببى السببابق اليببوم فبفجببر وإل نهببارا، مإات إن مإوتآه
هببو إذ عمببري أيببام مإببن الخير اليوم في ذلك وتآقدير مإوتآه
كلم مإببن أخببذا بعضببهم قببال للموصأببوف الصببفة إضافة مإن

التعليببق يببوم غيببر فببي مإات إن هذا البلقيني: ومإحل الجلل
التعليق ليوم التالية الليلة غير ليلة في أو
وقببوعه يتبببين أنببه ومإببراده انتهى، حال وقع > وإل89ص: <

لم مإوتآي مإن أو لموتآي يوم آخر قال ولو التلفظ، حين مإن
قبال ولبو المبوت، بعبد والوقبوع اليقاع لستحالة شيء يقع
يقببع ل أنببه بببه أفتيت فالذي له نية ول يزد، ولم يوم، آخر
مإببوتآي، مإببن أو عمببري مإببن يببوم آخببر بين لتردده شيء به

تآبببادر مإببن لحبدهما مإرجبح ول وعبدمإه، مإوقع بين تآردد ومإا
فل بيقيببن ثابتببة العصببمة لن به، الوقوع عدم يتعين ونحوه
كمببا مإنببي يمببوت عببرقا آخببر قال: علببى ولو بمحتمل، تآرفع

يببأتآي كمببا به وقوع فل مإوتآي مإع كقوله فهو طائفة اعتادتآه
قبيببل وقببع عمببري أجببزاء مإببن أو عمببري مإببن جزء آخر أو

حببال وقببوعه زعببم لمن خلفا مإوتآه يليه جزء آخر أي مإوتآه
حيضببتك أجببزاء مإببن جببزء آخببر طالق أنت في صأرحوا فقد
الرويبباني وأجبباب العببدة، فببي الشببروع لسببتعقابه سني بأنه
وهببو جببزء، آخببر عقببب الوقببوع أن مإع يقع يقال: كيف عما

عقبببه ل الخيببر الجببزء هببي الوقببوع حالببة بأن الموت وقت
بخلفببه التعقيببب إلببى ضببرورة فل هنببا التعليببق لفظ لسبق

لستحالته مإعه ل اللفظ عقب يقع إنما فإنه طالق في: أنت
ع ل مإمبا نحبوه أو أضبربك أن قببل قبال ولو بوجبوده يقط

بببأن شيخنا ورده اللفظ عقب جمع قال وقوعه بان فضربها
رمإضببان بعببده شببهر قبببل طببالق أنببت في لقولهم الموافق

ببباللفظ الضببرب قبيببل وقببوعه رجببب مإببن جببزء آخببر وقببع
اللفببظ حال إلى مإستندا يقع فحينئذ الشيخين وقول السابق

حببال إلببى مإسببتندا لقولهمببا فيه ظاهر بل الول إلى أقرب
بيببن يفببرقا > وعليببه90<ص:  اللفظ إلى يقول ولم اللفظ،

مإنها كل مإتعاقبة بأزمإنة ثم التعليق بأن عليه قاس ومإا هذا



بفعببل، وهنببا فقط صأدقه بما الوقوع فتقيد الطرفين مإحدود
حيببن مإن الوقوع فتعين به التقيد يمكن مإحدود له زمإن ول

اللفظ
نحببو أو انسببلخه أو كببذا شببهر (آخببره) أي طببالق أو) أنببت(

مإنببه المفهببوم الشببهر) لن مإببن جببزء (بببآخر (ف) يقببع ذلببك
وهببو الخببر) مإنببه، النصببف (بببأول (وقيل) يقع الحقيقي آخره
آخببره إلببى مإنببه لن عشببرة، سببادس ليلببة مإنببه جببزء أول

ذلك بمنع ويرد آخره، يسمى
(ف) تآطلببق طببالق يببوم) فببأنت مإضببى إذا ليل قببال ولببو(

(أو) قبباله يببوم مإضببي يتحقببق بببه غببده) إذ شببمس (بغببروب
لن الطلقا، غده) يقببع مإن وقته مإثل (ففي أوله (نهارا) بغد

مإببا ينببافيه ول مإتفرقببا، أو مإتواصأببل جميعه في حقيقة اليوم
لن سبباعاتآه، تآفريق له يجز لم يوم اعتكاف نذر لو أنه مإر

مإحمببول والتعليببق شبباء وقببت أي إيقبباعه يجوز مإوسع النذر
ولن اتآفاقببا بببه المتصببلة الزمإنببة أول علببى الطلقا عنببد

لببو ثببم ومإببن فيببه، اعتكبباف ل زمإببن تآخلل ثم مإنه الممنوع
أجببزأه الثبباني مإببن نظيببره إلببى واستمر يوم أثناء فيه دخل
الببوقت، هببذا مإببن يومإببا أعتكف أن علي أثناءه قال لو كما

فيببه الشببروع حصببل كل أن بجببامإع هنببا مإببا نظيببر هو وهذا
آخببر انطببباقا فببرض بببأن أولببه قبباله لببو أمإببا اليميببن عقببب

قببال: أنببت ولببو شمسببه، بغببروب فتطلببق أوله على التعليق
أول وأخببرى طلقببة، الحال في طلقت طلقة يوم كل طالق
يكمل مإا مإضي فيهما ينتظر ولم الثالث، أول وأخرى الثاني

حتى اليوم بمضي يعلق لم هنا لنه الول، اليوم ساعات به
مإن تآعجب هذا ولظهور بأوله الصادقا باليوم بل كماله يعتبر

له الرفعة ابن استشكال
نهببارا) أي قبباله (فإن طالق (اليوم) فأنت مإضى إذا أو) قال(

أل لن شمسببه)، (فبغببروب لحظببة مإنببه بقببي وإن أثنبباءه،
ليل بببل نهببارا (وإل) يقلببه مإنببه الحاضببر إلى تآصرفه العهدية

المعهببود علببى يحمل حتى نهار ل إذ شيء به يقع (لغا) فل
أيببام بفببراغ التعليببق لقتضببائه مإتعببذر الجنببس على والحمل

لتعذر المجاز على يحمل ل > لم91<ص:  قلت فإن الدنيا،
التعبباليق فببي المجبباز علببى الحمل شرط قلت: لن الحقيقة
يوجببد ولم تآعينه، خارجية قرينة أو له، المتكلم قصد ونحوها

اليببوم طببالق أنت قوله اليوم بمضي وخرج هنا مإنهما واحد
فإنهببا السببنة أو الشهر أو اليوم هذا أو السنة أو الشهر أو



وسببمى أوقعببه لنببه ل، أم أنصب سواء ليل ولو حال تآطلق
(يقبباس ذكببر بما (وبه) أي التسمية فلغت اسمه بغير الزمإن
إلغبباء هنببا يتببأتآى ل لكببن والتنكيببر التعريف وسنة) في شهر
بانقضاء السنة أو الشهر مإضى إذا في فيقع مإعلوم هو كما

مإضببى إذا وفببي ديببن، الكامإببل أراد فببإن قببل وإن باقيهمببا،
عببن آنفببا مإببر مإمببا أخذا قوله آخر أي قوله وافق إن شهر

فببإن يببوافقه لببم وإن نقببص، وإن بمضببيه، ابتببداءه الروياني
والثلثين الحادي ليلة ومإن يومإا، ثلثين بمضي وقع ليل قاله
لكببن فكببذلك نهببارا أو التعليببق ليلة مإن سبق كان مإا بقدر
كببان إن ومإحلببه التعليببق بعببد والثلثيببن الحببادي اليببوم مإببن

شببهر بعببده ومإضببى وإل الخيببر، اليببوم غير > في92<ص: 
سببنة مإضببت إذا وفببي السلم، في مإر مإا نظير كفى هللي
الول الشببهر انكسببر فببإن هلليببة شببهرا عشببر اثني بمضي
ثلثيببن الول بقيببة وكملبت بالهلبة شببهرا عشببر أحد حسب
مإريبد يبدين نعبم للعربيبة والسبنة عشبر، الثبالث مإبن يومإبا
غيرها

حنببث مإفرقببا فأقببامإه شببهرا كببذا بمحل يقيم ل فرع) حلف(
أول فببي طببالق قببال: أنببت ولببو اليمببان فببي يأتآي مإا على

أولهببا أنببه الصببحيح لن القعببدة، بأول طلقت الحرم الشهر
(أنببت أو) قببال( السببنوي ذكببره المحببرم ابتببداء أولهببا وقيل
(وقصببد الماضببية السببنة أو الماضببي الشهر أمإس) أو طالق

في (وقع نحوه أو أمإس إليه) أي مإستندا الحال في يقع أن
سببابق، لزمإببن وأسببنده مإمكن وهو حال، أوقعه لنه الحال)،

أو أمإببس يقببع أن قصببد لببو وكببذا فببألغي، مإمكببن غير وهو
إشببارة ول خببرس، أو مإوت لنحو مإراجعته تآعذرت أو أطلق

ببأن ويبرد مإمكببن لغيبر لسناده (وقيل: لغو) نظرا مإفهمة له
ألف علي له في مإر مإا إلى تآرى أل أولى بالممكن الناطة

اللببف ويلزمإببه خمببر ثمن مإن قوله يلغى أنه خمر ثمن مإن
طلقا مإعتببدة) مإببن الن وهببي أمإببس، طلببق أنببه قصببد (أو

ثبم أمإببس إلبى الضافة بيمينه) لقرينة (صأدقا بائن أو رجعي
ولببم تآصببدقه، لم أو كذبته وإن ذكر، مإما فالعدة صأدقته إن

(طلقببت) هببا أنببي أردت (أو) قببال القببرار حيببن فمن تآكذبه
أن أو نكاحهببا جببددت ثببم مإني آخر) فبانت نكاح (في أمإس
والطلقا الخببر، عببرف) النكبباح (فإن كذلك طلقها آخر زوجا
للقرينببة ذلببك إرادة بيمينببه) فببي (صأببدقا بإقرارهببا ولببو فيببه

مإببا هذا دعواه لبعد حال ويقع (فل) يصدقا، ذلك (وإل) يعرف



احتمببال وللمإببام الصأحاب عن المنقول وهو هنا، عليه جريا
أنببه السببقيمة أصأببلها لنسببخ تآبعببا الروضببة فببي عليببه جببرى
قبببل طالق قال: أنت ولو بعضهم به وجزم لحتماله، يصدقا

نهببارا كببان فإن والنهار الليل بين أو حال طلقت تآخلقي أن
فبالفجر ليل أو فبالغروب

عمل حببال الوقببوع مإن أمإس طالق أنت في تآقرر تآنبيه) مإا(
وهببو يمكن، ل لما وإلغاء طالق بأنت الوقوع وهو بالممكن،

أن قبببل طببالق أنببت فببي حببال الوقببوع يببوافقه أمإس قوله
أنببت وفببي تآخلقببي، أن قبل وهو يمكن، ل لما إلغاء تآخلقي
وفببي زمإببن، فببي ل وهببو للمحببال، إلغاء زمإن في ل طالق

مإخالفببا بعضببهم بحثببه مإا على والنهار الليل بين طالق أنت
فهو والنهار الليل بين زمإن لنا ليس بأنه وعلله سبقوه لمن

طببالق أنببت وفببي حكمببه، تآقببرر وقببد زمإببن، فببي كقببوله: ل
إلغاء حال فيهما فيقع الماضي وللشهر لها بدعة ول للبدعة،
وفيببه واحببد، غير قاله كذا التعليل لم بعد مإا وهو للمحال،

لببه ينتظببر ل فيما اللم أن حال هنا الوقوع مإلحظ بل نظر
لببم وإن يقع، فإنه زيد لرضا طالق كأنت فهو للتعليل وقت

المحببال بإلغبباء يعلببل أن مإببن مإانع ل بأنه يجاب وقد يرض،
قبباس ثببم ومإببن الماضببي، للشهر في إليه أشاروا كما أيضا

للبدعببة، في حال الوقوع على أمإس في حال الوقوع شيخنا
وفببي ذكرتآببه، لمببا اللم أفببادتآه بمببا يبال ولم لها، بدعة ول

ويلغببو حببال، فيقببع الماضببي فببي أثر طلقا الن طالق أنت
اليببوم طببالق أنببت وفببي مإحال، لنه الماضي، في أثر قوله
طلقببة طببالق أنببت وفببي غدا، قوله وهو للمحال، إلغاء غدا

وهببو للمحببال، إلغبباء البدعببة حببال فببي وهببي بدعيببة، سببنية
الرابعببة الطلقببة طالق أنت وفي .واحدة جهة مإن اجتماعهما

كلم وقيبباس شببيئا مإنهمببا رجح مإن أر لم وجهين أحد على
المسائل بهذه ويلحق الوقوع عدم > التآي93<ص:  القاضي

فيقببع إضببافة غيببر مإببن أمإببس غدا أو غدا أمإس طالق أنت
ول وبببالمإس، بالغد علقه لنه أمإس، ذكر ويلغو الغد صأبيحة
الوقببوع فتعيببن أمإببس فببي الوقببوع ول فيهما، الوقوع يمكن

بببالممكن والخببذ المحال إلغاء هذا وحاصأل لمإكانه، غد في
الفببروع هببذه ويخببالف أمإببس، طببالق أنببت في مإر كما فهو
بعببد طببالق أنببت فببي للمحببال نظرا أصأل الوقوع عدم كلها

وفبي عبدتآك، انقضباء مإبع طبالق أنبت وفبي مإعه، أو مإوتآي
قبباله كمببا الثلثا عليهببا يملببك لمببن بائنببة طلقة طالق أنت



لغيببر أو طلقببة سوى عليها يملك ل لمن رجعية أو القاضي
وهببو التهببذيب فببي قببال أيضببا القاضببي قبباله كمببا مإوطوءة
إذا أو الغد جاء إذا اليوم أو الن طالق أنت وفي المذهب،

لنببه الببدار، بببدخول ول الغد، بمجيء تآطلق فل الدار دخلت
فببات فقببد الغببد جبباء وإذا قبلببه، يقع فل الغد بمجيء علقه
طببالق أنت وفي بوجه، إيقاعه يمكن فلم أي الن أو اليوم

هببذه تآكلمببت أو رمإضببان نسببخ أو الضببدين بيببن جمعت إن
الثلثة. بأقسامإه للمحال نظرا يقع فل الدابة

عشببرة الحدى أكثر في حال وقع الطلقا أن مإنه والحاصأل
فبي يقببع ولبم ذكره، الذي للمحال فيها ينظروا ولم الولى،
بيببن الفببرقا وفببي فيهببا، للمحال نظرا التسع الخرى الصور

تآلببك جميببع فببي المحال إلغاء أوجب مإعنى بإبداء وهذه تآلك
أو عسببر هببذه جميببع فببي للمحال النظر أوجب آخر ومإعنى

مإببن وكببل تآلببك، مإببن كل مإدرك في النظر أمإعن لمن تآعذر
>94<ص:  هذه لن يتوجه، ل الشكال قلت: هذا فإن هذه

الوقببوع، يمنببع المحال أن على مإبني بعضها المبددة الفروع
ذكببر مإببن جبباء إنمببا والشببكال يمنعببه، ل أنببه علببى وبعضها

ذكببر ومإببا مإتببوجه الشببكال بل قلت ذكر كما لها المتأخرين
بالمحببال التعليببق بببأن قببائلن الشببيخين أن تآببرى أل مإمنوع

إلغبباء بببالوقوع ونحببوه أمإببس فببي قولهمببا مإببع الوقببوع يمنع
يمنببع إنمببا المحببال بببأن الفببرقا قلببت: يمكببن فببإن للمحببال
مإببن القصببد يكببون قببد لقببولهم التعليق في وقع إن الوقوع
أنببت بيببن بعضببهم فرقا قضية وهو الوقوع، عدم به التعليق
الول بببأن غببدا أمإس طالق وأنت الغد جاء إذا اليوم طالق

الثبباني بخلف الوقببوع فمنببع التعليببق فببي صأببريح لفببظ فيه
تآخلقببي، أن وقبل أمإس طالق أنت لن ذلك، يطرد ل قلت

أو بعببده أو مإوتآي مإع طالق أنت مإثل ونحوها زمإن في ول
صأببورتآيهما فببي رجعيببة أو بائنببة طلقببة أو عدتآك انقضاء مإع

تآببارة، فببألغي بمحببال ربببط الكببل في تآنجيز فهذا السابقتين
أخرى. يلغ ولم
لببم بقببولهم عببدتآك انقضبباء ومإببع مإوتآي مإع قلت: عللوا فإن
أمإببس ونحو هذين نحو بين يفرقا وبه البينونة لمصادفته يقع
أيضببا، ذلك يطرد ل قلت البينونة يصادف ل هنا وقوعه فإن
عببدم لمصببادفته تآخلقببي أن في: قبببل يقع ل أن قياسه لن

البينونبة مإصببادفة مإببن بالرعايبة أولببى وهبو بالكليبة، وجودها
لببوجه بيببان هببو إنمببا البينونببة بمصببادفة فالتعليببل وأيضببا



بيان إل به القصد فليس ذينك في تآنحصر ل وهي المحالية،
ليس الوقوع مإنع الذي المحال صأور فأكثر وإل الحالة، وجه
مإنع في الصأحاب بين قلت: البحث فإن بينونة مإصادفة فيها

كمببا به التعليق في هو إنما للوقوع الثلثة بأقسامإه المحال
فألحقنا بمستقبل يكون إنما والتعليق عباراتآهم، عليه أطبقت

ع بمسبتقبل الرببط فيه تآنجيز كل به أو بعبده أو مإبوتآي كم
بببأن الربببط ذلببك فيببه ليس تآنجيز بخلف عدتآك انقضاء مإع

فببإنه مإسببتقبل ول بمبباض، يربط لم أو حال أو بماض ربط
زمإببن في ول تآخلقي، أن وقبل كأمإس فيه للمحال ينظر ل

سببنية وطلقببة الماضببي فببي أثببر وطلقببا الماضببي وللشببهر
غببدا اليببوم عليببه يببرد لكببن مإمكن بذلك الفرقا قلت بدعية
هنببا إلغبباءه بببأن ويجبباب مإسببتقبل، أنببه مإببع غدا ألغوا حيث

فقببدمإنا حاضببرا لكببونه القوى اليوم وهو له، ضده لمعارضة
عشببرة الحببدى الولى الصور هذه في قلناه مإا ثم مإقتضاه
مإستقبلة. غير لنها المحال، إلغاء وهو بأسرها،

فببي مإببوتآي بعببد صأريحا مإنها فالمستقبل الخرى الصور وأمإا
دخلببت أو الغببد جبباء إذا والن عببدتآك انقضبباء ومإببع ومإعببه
الصأل أن تآقرر لما أقوى لنه الن، على هنا التعليق وغلب

فببي آنفا مإر مإا فارقا وبه مإعلقا، يكون أن المحال مإنع في
بيببن جمعببت وإن اليببوم، دون غببدا إلغبباء مإببن غببدا اليببوم

رجعيببة وطلقببة بائنببة طلقببة تآبقببى نعببم بعببده ومإببا الضدين،
ت أنهبا مإبع فيهبا المحبال ألغبي فهبذه الرابعة والطلقة ليس

لن بالمسببتقبل، ألحقببت هببذه بببأن يجبباب وقببد بمسببتقبل،
وكببذا رجعيببة، كببانت إن طلقببة طببالق أنببت مإنهببا المتبببادر

فحينئببذ فقببط، التنبباقض به وقع مإا لبطلن المقتضي الباقي
والتسع الولى عشرة الحدى المسائل تآلك بين الفرقا اتآجه

شببيء فببي يتعرضوا ولم مإهم، فإنه كله ذلك فتأمإل الخيرة
تآلببك مإببن شببيء في تآخالف على نبهوا ول يشفي، لما مإنه

قلببت: أي فببإن علمت كما المخالفة ظهور مإع لغيره الفروع
العببرف قلببت وغيببره المسببتقبل بيببن الفببرقا أوجببب مإعنببى

<ص: بالمحببال الوقببوع عدم تآعليل قولهم: في مإن المفهوم
فعلمنببا الوقببوع مإنببع به بالتعليق يقصد قد المعلق > لن95
الوقبوع عبدم فبأثر ذلبك ببه يقصببد المسبتقبل أن هببذا مإن

فلببم ذلببك بببه العببرف أهببل يقصببد ل المستقبل غير بخلف
الوقوع عدم في يؤثر



مإببن دخلببت) الببدار كمببن (مإببن مإنهببا التعليق) كثيرة وأدوات(
أو طبالق فببأنت الببدار دخلبت (وإن) كإن طالق فهي نسائي

ذلببك ويجببري قريبببا التآببي بتفصيله طلقتك وكذا طالق، أنت
وفببي حببال، هنببا وقببوعه زعببم ومإببن دخلببت إن طلقتك في

البلقينببي قبباله كمببا أخطببأ فقببد مإطلقببا الببدخول عند الولى
فببأنت الببدار دخلببت كببإلى إلببى واحببد غيببر بها (وإذا) وألحق

بمعناهبا اليمبن أهبل عبرف فبي > لطرادها96<ص:  طالق
مإا وأيا وإذمإا ومإا ومإهما مإر كما مإا مإا) بزيادة ومإتى (ومإتى

كببأي وأي (وكلمببا وكيفمببا وكيببف وحيثمببا وحيث وأينما وأين
هببذه يقتضببين) أي (ول طببالق فببأنت دخلببت) الببدار وقببت

أو فيه بإثبات) أي علق (إن عليه المعلق (فورا) في الدوات
وضعت لنها خلع)، غير (في دخلت إن في كالدخول بمثبت

الخلببع فببي بعضببها ودللببة تآببراخ، أو فور على دللة بقيد ل
الصببيغة وضببع مإن ليست وإذا إن في مإر كما الفورية على
ك المعارضبة لقتضباء ببل اتآصباله يجبب فيهبا القببول إذ ذل

مإببتى فببي وبحببث يببأتآي كمببا النفببي بالثبات وخرج باليجاب
لن خروجهببا، عقببب بالشببكوى الفببور تآعيببن شكوتآك خرجت

بإثبببات تآعليق فهو أشكك ولم خرجت، مإتى إلى ينحل حلفه
النفي في وتآقتضيه الثبات في الفور تآقتضي ل ومإتى ونفي

عرفببا، ول وضببعا، لذلك انحلله نسلم ول نظر، وفيه انتهى،
أو الشببكوى وقببت دخل خرجت مإتى المطابق التقدير وإنما

قبباله مإببا وبفببرض لنتهائهببا فيببه تآعببرض فل وحينئذ أوجدتآها،
وعلببى النفببي، فببي الفور لقتضائه أن عدا فيما ذلك يجري

يبعببد فل الفببور تآقتضببي خارجيببة قرينببة تآقببوم فقد قلناه مإا
شببئت إذا شببئت) أو إن طالق (أنت قال (إل) إن بها العمل

تآمليببك أنببه الصأببح علببى بنبباء المشيئة في الفور يعتبر فإنه
وخطبباب شبباءت إن بخطابهببا وخببرج شئت مإتى نحو بخلف
ل فيهببا يعتبببر زيد وشاء شئت إن وفي فيه، فور فل غيرها

مإببرة وجببد إذا بببل عليببه (تآكببررا) للمعلببق (ول) يقتضببين فيه
فببي الببذي الفعببل وقببوع مإجرد على لدللتهن اليمين انحلت

إن بالببد قيبد وإن حيزهن، فبأنت ببإذني إل أببدا خرجبت ك
للتكببرار كلمببا) فإنهببا (إل خرجت وقت أي مإعناه لن طالق،
واستعمال وضعا

كمببا حال طلقت فلنا تآتزوجي لم إن طالق فرع) قال: أنت(
أطلببق طببالق فببأنت فلنببا تآببتزوجي لببم إن أو فيه بما يأتآي
ألغبباه > فمببن97<ص:  دور فيببه آخرون وقال الوقوع جمع



بهببذه الببدور تآخصببيص وفببي يببوقعه، لم صأححه ومإن أوقعه،
حيببث مإببن بينهمببا فببرقا ل إذ الولببى فببي يببأتآي بببل نظببر

بمببا التعليببق ببباب مإببن هببذا أن يتجه الذي أن على المعنى
قبببل المحببال تآزوجببه على حث لنه الشرعي، للمحال يئول

ولببو فتببأمإله، الولببى نظيببر حببال فيقببع الدور مإن ل الطلقا
الترسببيم طلببب علببى البببر يتوقببف لببم عليه ليرسمن حلف
بببل غيببره وقببال بعضببهم بببه أفببتى مإا على حاكم مإن عليه

وأمإببا بالحاكم، تآختص الترسيم حقيقة لن ذلك، على يتوقف
الشبكاية مإجبرد يغنبي ول طلبه، فهو المشتكي مإن الترسيم
حببتى يلزمإببه مإببن بببه يوكببل أن وهببو تآرسببيمه، عن للحاكم

أن بببالثلثا حلببف ولو الخصومإة، فصل قبل هربه مإن يؤمإن
عقببب الببزوج يطلببق ولببم زوجا، لها يكون عاد مإا بنته زوج

إن مإعنبباه بأن مإحتجا وقوعهن أطلق لمن خلفا وقعن حلفه
يؤيده بل ذكرتآه مإا ينافي ل المعنى هذا لن زوجا، لها بقي

أخببذا فل وإل يطلقهببا، بأن نكاحه انتفاء أراد إن ذلك ومإحل
إن في ذلك ويجري كناية أنه بزوجتي لست قولهم: في مإن

قببال) ولببو( بزوجببة لببي تآعببودين أو تآصبببحين مإببا كذا فعلت
خلفببا كلمببا في التآي كلمإه مإن بالولى علم كما لموطوءة

وقعببت حرمإببت حللببت كلمببا طببالق أنببت عليه اعترض لمن
نببواه مإا فيقع الطلقا تآكرر الحرمإة بتكرر أراد إن إل واحدة

ثببم طببالق فببأنت مإثل طلقببك أوقعببت أو طلقتببك (إذا أو
كنايببة أو بصريح عوض غير مإن وكيله دون بنفسه طلق) ها

فطلقتان) تآقعان فوجدت (بصفة علق) طلقها > (أو98<ص: 
بصببفة التعليببق أو بالتنجيز بالتطليق واحدة مإلكهما إن عليها

الصببفة وجببود مإببع التعليببق إذ بببه، بببالتعليق وأخببرى وجببدت
علببق لببو ثببم ومإببن الول، التعليببق بعببد وجببدا وقببد تآطليق،
فوجببدت طالق فأنت طلقتك قال: إذا ثم بصفة، أول طلقها
طلببق قببوله: ثببم أفهمه كما بالتطليق المعلق يقع لم الصفة

قببال ولببو شببيئا، طلقهببا تآعليق بعد يحدثا لم لنه علق، أو
أمإببا ديببن أوقعتببه بمببا تآطلقين إنك بل التعليق بذلك أرد لم

فل الوكيببل وطلقا بعببوض طلقببت ومإوطببوءة مإوطببوءة غير
ولعببدم الوليببن فببي لبينونتها المعلق الطلقا مإنها بواحد يقع

وتآنحببل الوكيل طلقا غير يقع فلم الخيرة في طلقه وجود
أو) قببال( فسببخ ل طلقا أنببه الصأح على بناء بالخلع اليمين
وكيلببه أو (فطلببق) هببو طالق فأنت طلقي) عليك وقع (كلما

مإبباءه ومإسببتدخلة الببدبر فببي مإمسوسببة) ولببو فببي (فثلثا



لقتضبباء التعليببق لحالببة نظر ول الصفة، وجود عند المحترم
الثانيبة بوقبوع وثالثبة الولبى بوقبوع ثانية فتقع التكرار كلما
ثنببتين طلقببت بطلقتببك أو بببأوقعت بببل بوقببع يعبببر لم فإن

غيرهببا) (وفي أوقعها أنه ل وقعت الثانية لن ثالثة، ل فقط
بالولى بانت لنها (طلقة)، ذكر عندمإا

نسببائي واحدة) مإببن طلقت إن (أربع وتآحته) نسوة قال ولو(
فعبببدان) حببران (ثنببتين وإن) طلقببت (حببر، عبيدي (فعبد) مإن

فأربعببة) (أربعببا (وإن) طلقببت فثلثة) أحرار ثلثا طلقت (وإن
بببالولى عشرة) واحد عتق مإرتآبا أو مإعا أربعا (فطلق أحرار
المعتقيببن وتآعيين بالرابعة وأربعة بالثالثة وثلثة بالثانية واثنان

ومإن بالولى يعتق مإن تآمييز وجوب النقيب ابن وبحث إليه،
ولببو العتببق حيببن مإببن كسبهم ليتبعهم مإرتآبا طلق إذا بعدها
إل مإعببا طلببق إذا فيمببا يعتببق لببم بثببم أو بالفاء الواو أبدل

بطلقا واثنبان الولببى بطلقا واحبد ثلثببة إل مإرتآبا أو واحدة
لبم لنهببا بالثانيببة، شببيء يقبع ول الولبى، ثانية لنها الثالثة،

لببم لنببه بالرابعببة، ول اثنيببن، صأببفة الولببى بعببد فيهببا تآوجد
وسببائر الربعببة صأببفة ول الثلثة، صأفة الثالثة بعد فيها يوجد

علببق (ولببو قببال كمببا كلما إل ذلك في كإن التعليق أدوات
بهببا وتآصببويرهم الولتين، المرتآين في أو مإرة كل بكلما) في

مإببن أي للصببحيح المقابلببة الوجببه لتجري هو إنما الكل في
الثلثببة فببي وجودهببا فيببه يكفببي لكببن عشببرين عتق جملتها
>99<ص:  الول

بصببلتها نببابت لنهببا ظرفيببة، مإصببدرية تآسمى هذه تآنبيه) مإا(
والمعنببى الصببريح المصببدر عنببه ينوب كما زمإان ظرف عن
ا مإبن فكل وقت كل لضبافتها الظرفيبة علبى مإنصبوب كلم
عليببه الببذي التكببرار إفادتآهببا ووجببه مإقببامإه قائم هو مإا إلى

مإراد الظرفية لن مإا، عموم إلى النظر والصأوليون الفقهاء
(علببى يعتقببون عشببر) عبببدا (فخمسة أكدتآه وكل العموم بها

كل لن مإببرات، أربببع تآكببررت الواحببدة صأببفة لن الصببحيح)،
إل تآتكببرر لببم الثنببتين وصأببفة نفسببها فببي واحدة الربع مإن

فالثانيببة العتبار بذلك ثانيا يعد ل باعتبار عد مإا لن مإرتآين،
لنضمامإها كذلك الثالثة تآعد فل للولى لنضمامإها ثانية عدت
تآعببد ولببم للثالثببة، بالنسبببة ثانيببة فإنها الرابعة بخلف للثانية

أن اتآضببح وبهببذا تآتكببرر، لببم وأربعببة وثلثببة كذلك ذلك قبل
فقببط المتكببرران لنهما الوليين، في إل إليها تآحتاج ل كلما
عشببر فثلثببة الخيريببن مإع أو فقط الولى في بها أتآى فإن



قببال: إن ولببو عشببر، فاثنببا مإعهمببا أو وحببده الثبباني فببي أو
خمسببة عتببق عشببرة إلببى وهكببذا حببر، فعبببد ركعببة صأببليت

أتآببى فببإن تآكببرار غيببر مإببن الحبباد مإجمببوع لنهببا وخمسون،
الواحببد صأببفة مإعببه تآكببرر لنببه وثمببانون، سبببعة عتببق بكلما
والثامإنببة والسادسببة الرابعببة فببي أربعببا الثنيببن وصأفة تآسعا

فببي مإرتآيببن الثلثببة وصأببفة ثمانيببة، ومإجموعهببا والعاشببرة،
فببي مإرة الربعة وصأفة ستة ومإجموعهما والتاسعة السادسة

الخمسببة بعببد ومإببا العاشرة في مإرة الخمسة وصأفة الثامإنة
الخمسببة فببي إل كلما يشترط لم ثم ومإن تآكرره، يمكن ل

وخمسبين لخمسبة تآضبم وثلثبون اثنبان هببذه وجملبة الول،
وصأببلى عشببرين إلببى بكلما ذلك قال فإن تآكرار بل الواقعة
مإما تآوجيهه يخفى ول وثلثون، وتآسعة ثلثمائة عتق عشرين

والثنيببن عشببرين وجببدت الواحببدة صأببفة أن وحاصأببله تآقببرر
والسببتة أربعببا والخمسببة خمسببا والربعة ستا والثلثة عشرا

ومإببا والعشببرة والتسببعة الثمانيببة وكببذا ثنببتين، والسبعة ثلثا
مإجموعهببا ويضببم أعببداده ألفبباظ فيؤخببذ فيببه تآكرر ل بعدها

مإر مإا إلى
لببم كببإن بببإن علببق إن أنببه فالمذهب فعل بنفي علق ولو(

(وقع تآدخلي لم إن طالق أنت أو طالق فأنت تآدخلي) الدار
قبل أحدهما مإات > كأن100الدخول) <ص:  مإن اليأس عند

يسببع ل مإا بقي إذا أي الموت قبل بالوقوع فيحكم الدخول
كهببو المجنون مإن الدخول لن للجنون، هنا أثر ول الدخول،

إلى واستمرت الدخول مإن تآمكنها بعد أبانها ولو العاقل مإن
لنحلل البينونة قبيل طلقا يقع لم دخول يتفق ولم الموت،
قببال كلمإهمببا اقتضبباه مإببا هببذا وجببد لببو بببدخولها الصببفة

كمببا البينونببة قبيببل وقببوعه والصببواب غلببط، السببنوي: وهببو
وأيببد البسببيط فببي بببه وصأببرح ذلببك، عقببب كلمإهما اقتضاه
أكلببه قبببل فيببه فتلببف غدا يأكله أنه حلف مإا بتلف بالحنث

هنا مإمكن البينونة بعد العود بأن يفرقا وقد مإنه، تآمكنه بعد
أطلقبك لبم إن وفببي ثبم، بخلفبه باختيبباره البببر يفببوت فل

جنببونه وبنحببو أحببدهما بمببوت اليببأس يحصببل طببالق فببأنت
أي حينئببذ الجنببون ونحو الموت، قبيل فيقع بالموت المتصل
مإجببرد بخلف فيببه يطلقهببا أن يمكببن زمإببن يبقببى ل يحنببث

المتصببل وبالفسببخ بعببده والتطليببق الفاقببة لتوقببع الجنببون
فل رجعببي أنه الفرض لن الفسخ، قبيل فيقع أيضا بالموت

يجببدد قببد لنه الفسخ، مإجرد بخلف للدور قبيله اليأس يقع



<ص: يختببص ل إذ اليمين، فتنحل طلقا فيه وينشئ نكاحها
يجببدده لببم فببإن النكاح بحالة هنا والحنث البر به > مإا101

الفسخ قبيل وقوعه بان يطلق ولم جدد، أو
فببي فوجد كالدخول فعل بنفي علق مإن أن تآقرر تآنبيه) مإا(

نحببو قبيببل الطلقا يقببع ل حببتى الصفة انحلت الجنون حال
وأقراه الغزالي عن هنا نقله مإا هو به اليأس لعدم الجنون

أن إلببى نظببرا اليلء فببي كببالغزالي ناقضاه بأنهما واعترضا
اختلف الببوجه بببأن ويببرد صأببحيح قصببد لببه ليببس المجنببون

ومإببع اليببأس يتحقببق بببه مإا على هنا المدار لن الملحظين،
المعلببق فعل لمإكان قبيله يقع حتى يتحقق لم الجنون نحو

بببائن وهببي وجد، لو الدخول أن تآقرر مإا ويؤيده بعده، عليه
الصببفة اعتبببروا فكمببا البينونة قبيل تآطلق فل اليمين انحلت

نحببو مإببع يعتبر فكذا قبلها الوقوع مإنع لجل البينونة مإع هنا
ائر (بغيرهبا) كبإذا (أو) علق فتأمإله لذلك الجنون مإبر مإبا وس

الفعل) وفارقت ذلك فيه يمكن زمإن مإضي (عند (ف) تآطلق
بخلف بزمإببن لهببا إشببعار غيببر مإببن الشرط لمجرد بأنها إن

كلهببا الوقببات فتنبباولت كمببتى زمإان ظرف فإنها كإذا البقية
باليببأس، وفببواتآه الببدخول، فاتآببك إن تآببدخلي لببم إن فمعنببى
بمضببي فوقبع البدخول فاتآك وقت تآدخلي: أي لم إذا ومإعنى

يمكنهببا لببم إذا مإببا بخلف فببتركته الببدخول فيببه يمكن زمإن
ل إن مإعنببى بببإذا أردت قببوله ظاهرا ويقبل نحوه أو لكراه

فببرقا وعليببه بعضببهم كلم اقتضبباه مإببا علببى مإخصوصأا زمإنا
فببي اجتمبباع بينهمببا آخببر لفببظ مإعنببى بلفببظ أراد ثببم بببأنه

غيببره أو إذا مإعنببى وبأن فيه مإا وفيه هنا، بخلفه الشرطية
ولببو( نفسببه علببى غلببظ لنببه بعيد، أو قريب بزمإن كالتقييد

تآببدخلي (لببم وأن إذا، أو (أن) دخلببت و طالق) إذا قال: أنت
ومإثلهببا المفتوحببة أن لن الحببال)، في وقع (أن بفتح) همزة

بيببن الحال يفترقا فلم عدمإه أو للدخول فالمعنى للتعليل إذ
>102<ص:  زيببد لرضببا فببي مإر كما وعدمإه الدخول وجود

كما الشرط وجود مإن بد فل فيه أمإا التوقيت غير في هذا
بمعناهببا هببي الببتي اللم لن ظبباهر، وهببو الزركشببي، بحثببه

للسببنة أو البدعببة أو السببنة جاءت إن طالق كأنت للتوقيت
غير في إل (قلت الصفة وجود عند إل تآطلق فل للبدعة أو

الصأببح) في (فتعليق وأن إن بين يفرقا ل مإن وهو نحوي)،
الظبباهر لن أعلببم)، (واللببه الصببفة وجدت إن إل تآطلق فل

طلقتببك أن طببالق النحببوي: أنببت قببال ولببو للتعليببق، قصده



بخلف بإيقبباعه وأخرى بإقراره واحدة طلقتين طلقت بالفتح
في اضطراب مإن المعتمد على واحدة إل عليه يقع ل غيره
تآعليببق أنببه تآقببرر مإا قياس بل بصحيح وليس قيل كذا ذلك
رجعيببا الطلقا كان إن ثانية وكذا واحدة، وقعت طلقها فإذا

اللببه شبباء أن طببالق أنت في قولهما التفصيل هذا ويخالف
بببأن يفببرقا وقببد النحببوي، غير مإن حتى حال يقع أنه بالفتح

تآحققببه، فاشترط بالكلية اليمين حكم يرفع بالمشيئة التعليل
بغيرهببا التعليببق بخلف مإطلقببا فوقببع يتحقق لم الفتح وعند
بالقرينببة فيه فاكتفي مإر كما يخصصه بل ذلك يرفع ل فإنه

لضعفه لهذا يحتط لم مإا لقوتآه لذاك احتيط أنه وحاصأله
- للعلببم وقببع لما خلفا المعلق الطلقا تآعليق يصح فرع) ل(

يتعلببق بالشببرط علقه مإا أن > لوضوح103<ص:  - البلقيني
تآلمإببذتآه: بعببض قال ثم ومإن فيه، شركة يقبل فل وحده به
طلقتببك كببذا فعلببت إن قال ولو ينفذ لم حاكم به حكم لو
باليأس فتطلق وعدا ل تآعليقا كان كذا فعلت إن طلقتك أو

الفعل بنفس تآطلق أنها نوى > فإن104<ص:  التطليق مإن
نعببم فل وإل وقببع، وفعببل عقبببه يطلقهببا أنببه أو عقبببه وقع

أنببه واحببد غيببر عليه جرى مإا طلقتك أبرأتآني إن في يظهر
فحمببل شائع مإألوف بالبراء الطلقا مإقابلة بأن ويفرقا وعد

فببي بخلفببه الوعببد وهببو مإنببه، المتبببادر هببو مإببا على لفظه
غالبببا الشببرط مإن المقصود الحث أو المنع قصد فإن غيره

لذلك المنافي للوعد انصرافه مإن ويمنعه إليه اللفظ يصرف
شببيء بببه يقببع لم الطلقا حصل خرجت قال: إن ولو غالبا،
نظببر وفيببه تآعليببق، غيببر أنه زاعما بعضهم به أفتى مإا على

ه أن يتجه الذي بل وقبع وإل التعليبق، ببه ينبو لبم إن مإحل
مإعنبباه باعتبببار التعليببق فببي صأببريح قيل: إنه لو بل بالخروج
الطلقا قببال: علببي ولببو يبعد. لم لنية يحتاج فل مإنه المتبادر

بطلبهببا طلقهببا تآعليببق قصببد فإن طلقتك الطلقا طلبت إن
يطلقهببا إنببه بببل ذلببك يقصببد لببم وإن طلقت، فأبى فطلبته

إل تآطلبق لبم طلبهبا بعبد أو فكذلك يفعل فلم طلبها عقب
أن بشرط أو أن إل أو لم إن طالق قال: هي ولو باليأس،

ذكببره شببرطه مإببا ولغببا طلقببت بفلن تآتزوج ل أن على أو
بببن اللببه كعبببد وغيرهببم والزرقا والعببامإري الصيف أبي ابن

طببالق أنببت على العامإري وقاسه مإشايخه عن ونقله عجيل
السماء تآصعدي لم إن على وغيره عني تآحتجبي ل أن على
بببه، الببتزوج يمكنهببا ل إذ البببر اسببتحالة بجببامإع طالق فأنت



اليببأس عنببد وقيببل حببال يقببع اسببتحالته وعنببد زوجببة وهببي
بفببوات إل تآطلببق ل بأنهببا فببأفتى الصأبببحي النببور وخببالفهم

أحمببد المإببام وعببن عليه، المحلوف أو الزوجة بموت الصفة
طببالق أنببت في أفتى فإنه يوافقه مإا عجيل بن مإوسى بن
أم إليببه رجعببت تآطلببق ل بأنها الول لزوجك تآرجعي لم إن
لزمإهببا بببه تآزوجببت مإببتى وعليببه الزرقا زاد أوجببه والول ل

البحر. في مإا على قياسا المثل مإهر للمعلق
ل أن بشببرط أمإتببه بإعتبباقا أوصأى لو أنه الرفعة ابن وأقره
يقببال: ول قيمتهببا، ولزمإهببا صأببح، تآزوجببت فإن عتقت تآتزوج

أي فببوتآته فببإذا أيضببا لببه مإسببتحق البضع لن مإملوكة، هذه
وفيببه انتهببى، مإثلهببا مإهببر وهببو عوضه، لزمإها شرطه بفوات
بعببد فيما السيد شروط تآأثير عهد فإنه واضح والفرقا نظر،
الزوج، شروط بخلف سنة فلنا أو ولده تآخدم أن ك العتق
بعده، ينفعه مإا اشتراط مإن فمكن إحسان العتق أن وسره

وأطلببق رجل كلمببت قببال: إن ولو فتأمإله، الطلقا كذلك ول
فببي مإببا وقضببية الصأببحاب، عببن نقببل كمببا المحببارم شببمل

مإببن به تآخبريني ولم شيئا، أختي مإن رأيت إن في الروضة
علببى هنببا مإببا يحمببل أن الريبببة مإببوجب علببى يحمببل أنببه

بالعببادة يعلببم بببأنه الول الزرقا استشكل ثم ومإن الجانب،
<ص: هببذه مإببن أخببرج لم قال: إن ولو الجنبي، المراد أن

رجببع وإن فيببه، القصببر يجببوز لمببا بوصأوله بر > البلدة105
بببد ل مإببروروذ مإن أخرج لم إن في القاضي قال نعم حال
وكببأنه، انتهببى، إليهببا المضببافة القرى جميع مإن خروجه مإن
الطلقا علببي ل كببثيرين مإن ويقع للجميع، اسم مإروروذ لن
فل النفبي لتأكيبد يسبتعملونه أنهبم وعرفهبم كبذا تآفعلين مإا

ل أي المببذكور الفعببل يفسببره فعببل علببى تآقببديرا داخلببة
لببم وإن لببه، بفعلهببا فيقببع تآفعلينببه مإببا الطلقا علي تآفعلينه
عرفهم في اللفظ بمدلول عمل التأكيد ذلك يقصد

والببولدة بالحمببل التعليببق مإببن أنببواع فصل) فببي(     
حببامإل كنببت (بحمل) كببإن (علق) الطلقا إذا وغيرها والحيض

وصأببدقها ادعتببه ظاهر) بببأن حمل بها كان (فإن طالق فأنت
تآكفي فل الصأح وهو يعلم، أنه على بناء رجلن به شهد أو

لببم بهببا فشببهدن بولدتآهببا علببق لببو كمببا بببه النسوة شهادة
الببولدة ضروريات مإن لنه والرثا، النسب ثبت وإن تآطلق،
لببو أنهببن الصببوم أول مإببر مإببا قيبباس نعببم الطلقا بخلف
الصأببح ثببم الطلقا وقببع بببه علق ثم به وحكم بذلك شهدن



واعترضا الشرط لوجود (وقع) حال ذلك وجد إذا أنه عندهما
علببم وإن الحمببل، لن الوضع، ينتظر أنه على الكثرين بأن

أكببثر فببي اليقيببن حكببم المؤكببد للظببن ببأن ويبرد يببتيقن ل
لنهببم ذلبك، فبي يؤثر ل بيقين ثابتة العصمة وكون البواب،

أل اليقين مإقام الشارع أقامإه الذي بالظن يزيلونها مإا كثيرا
يببأتآي كمببا الببدم رؤية بمجرد وقع بالحيض علق لو أنه تآرى
أحكببام عليهببا أجريببت وليلببة يببوم مإضي قبل مإاتآت لو حتى

فسبباد دم كببونه احتمببل وإن كلمإهببم، اقتضبباه كمببا الطلقا
الحمببل عببدم الصأببل لن الببوطء، لببه حل حمل (وإل) يظهر

احتياطببا > بقببرء106<ص:  يسببتبرئها حببتى تآركه يندب نعم
بنبباء فقببط أشببهر لسببتة أشببهر) أو سببتة لببدون ولدت (فإن
السببتة فتكببون للوضببع ولحظببة للعلببوقا لحظببة اعتبببار علببى
مإما أخذا آخره مإن التعليق) أي (مإن دونها بما مإلحقة حينئذ

وقببوعه) (بببأن بشببهر زيببد قببدوم قبببل طببالق أنببت في مإر
مإببر لمببا حببدوثه لستحالة التعليق حين الحمل وجود لتحقيق

السببتة بببأن فيببه الرفعببة ابببن ونببزاع أشببهر سببتة أقلببه أن
الربعببة بعببد فيببه تآنفببخ الببروح لن لكماله، ل لحياتآه مإعتبرة

الملببك الله يأمإر {ثم الخبر لفظ بأن مإردود الخبر في كما
مإببن الربعة عن النفخ تآراخي تآقتضي الروح} وثم فيه فينفخ

القببرآن مإببن الفقهبباء استنبطه بما فأنيط له مإدة تآعيين غير
أربببع مإببن (لكببثر (أو) ولدتآه أشهر ستة الحمل مإدة أقل أن

والربع الستة بينهما) أي (أو ل أم وطئت التعليق سنين) مإن
غيببره أو زوج مإببن مإعببه أو التعليببق (ووطئببت) بعببد سببنين

وبيببن بينببه كببان بببأن الببوطء بببذلك بببه) أي حببدوثه (وأمإكن
عنببد بعببدمإه للعلببم فيهمببا (فل) طلقا أشببهر سببتة وضببعه
مإببع الوطء مإن الثانية في حدوثه ولجواز الولى في التعليق

وولدت وطئت أو التعليق بعد (وإل) تآوطأ العصمة بقاء أصأل
الحمببل وقببوعه) لتبببين (فالصأح الوطء مإن أشهر ستة لدون

الجزم ينبغي الرفعة ابن وقول مإنه، نسبه ثبت ولهذا ظاهرا
م أنبه عرف إذا باطنا بالوقوع مإبردود الحلبف بعبد يطأهبا ل

بببل كببذلك وليببس مإنه الحمل أن على التعليق أن ظن بأنه
المتن يقتضيه كما غيره مإن أو مإنه مإطلقة على

<ص: دونهببا بمببا إلحاقهببا مإببن السببنة فببي ذكرتآه تآنبيه) مإا(
لببه انتصببر مإببا هببو لحظببة زيادة مإن مإعها بد ل > لنه107

لحظببة مإن بد ل العدد قولهم: في مإن أخذا وغيره السنوي
بينهمببا ضببمير بببه فسببرت ومإببا للموضببع ولحظببة للعلببوقا



الرفعة ابن اعتمده مإا هو فوقها بما الربع للحاقا المقتضي
لربع به أتآت إذا بأنها ووجهوه وغيرهم والزركشي والذرعي

زادت وإل حببامإل، الحلببف عند تآكن لم أنها تآبينا الحلف مإن
شببيخنا عليببه مإشببى مإببا وأمإببا سنين، أربع على الحمل مإدة
والربببع فوقهببا بمببا السببتة إلحبباقا مإن مإنهجه شرح في هنا
لكببن هنببا الشببيخين كلم ظبباهر اقتضاه وإن فهو، دونها بما

وأن رده، مإببر وقد الوصأية، في له مإر مإا على مإبني بعضه
باللحظببة فيببه صأببرحوا فمببا بالغببالب الوصأية غير في العبرة

أنهببم علببى كلمإهببم يحمببل فيببه عنهببا سببكتوا ومإببا واضببح،
ويببوجه فيببه، عنها سكتوا مإا نظير في ذكرها بقرينة أرادوها
مإنضبببطة لغببة ل حيببث التعاليق مإدار بأن هنا للغالب النظر
مإببا دون وقببوعه يغلببب مإا يعتبرون إنما وأهله العرف، على
أشببهر ستة الول وبين بينه تآوأم في قلت: حكموا فإن يندر
قلببت هنببا مإببا يؤيد وهذا لحظة، يقدروا ولم آخر، حمل بأنه

ابببن أن علببى قررتآببه لمببا عليببه مإحمببول هببو بببل يؤيببده ل
بعببد وطء على يتوقف آخر حمل كونه بأن استشكله الرفعة

يسببقط الول وضع مإن أشهر لستة وضعت فإذا الول وضع
وأجبباب أشهر، ستة دون الباقي فيكون الوطء يسع مإا مإنها
وضببع حببال المنببي باستدخال تآصويره يمكن بأنه شيخنا عنه

للببوطء لحظببة يعتبر قولهم في بالوطء قال: وتآقييدهم الول
الببذي المنببي استدخال أو الوطء والمراد الغالب على جرى

الوضببع حالببة الببوطء يمكببن يقببال بببل هنا بالحكم أولى هو
يتجببه الذي أن والحاصأل يرده، مإا العدد في وسأذكر انتهى،

وأن والربببع للسببتة بالنسبة للغالب النظر مإن هنا بد ل أنه
مإنهببا للحظببة عببدا بالببدون الربع أو الستة إلحاقا أطلق مإن
المعنى في خلف فل اعتبارها مإع مإنها يعدها لم بالفوقا أو

الب النظبر مإبن ذكرتآبه مإبا ويؤيد م أنهبم للغ هنبا يعتببروا ل
الببوطء وقببوع بيببن فصببلوا وإنمببا المنببي، اسببتدخالها إمإكببان
مإنببه الحمببل لندرة لذلك نظر ل أنه فاقتضى بالفعل وعدمإه

جدا
(ف) ذكر ببطنك كان إن بذكر) أو حامإل كنت إن قال وإن(

أنببه الفببرض لن الببواو، بمعنببى أو) هببي (طلقبة طببالق أنت
كلمإببه آخببر > مإببن108<ص:  يعلببم كما التعليقين بين جمع

(ف) أنببثى ببطنببك كببان إن (أنببثى) أو بحمل حامإل كنت إن
عند كان وإن وأنثى، ذكرا فولدتآهما) أي (طلقتين طالق أنت

لن صأحيح، النوثة أو بالذكورة حينئذ ووصأفها نطفة، التعليق



مإرتآبببا أو مإعببا النطفببة فببي كامإنببا كببان مإببا يظهببر التخطيط
لببو كما الصفتين ثلثا) لتحقق (وقع أشهر ستة دون وبينهما

فيببه مإن فكلمت لطويل وبه لجنبي وبه لرجل بكلمإها علق
فببإن رمإانببة ونصببف رمإانببة فببي يببأتآي وكما الثلثا، الصفات

وتآوقببف حبال فطلقبه خنبثى أو ببه علق فما لحدهما ولدت
لنهببا بببالولدة، الكببل فببي العببدة وتآنقضببي لتآضبباحه الثانيببة
ابببن وعببن ولببدت، إن فببي يأتآي فيما بخلفه باللفظ طلقت
حببتى واجتنابهببا برجعتهببا أمإببر خنببثى أحببدهما كان لو القاص
لن واجببب، ل نببدب باجتنابهببا أمإره أن ويظهر انتهى، يتضح

حملببك) كببان (إن (أو) قببال الثلثا وقوع وعدم الحل الصأل
مإببر مإا نظير الواو أو) بمعنى فطلقة (ذكرا بطنك في مإا أو

تآقتضي الصيغة لن شيء)، يقع لم فولدتآهما فطلقتين (أنثى
تآعببدد ولببو الشببرط يحصببل لببم فمعهمببا أحدهما في الحصر
ذلببك مإببن المفهببوم لن بببه، علببق مإببا وقببع النثى أو الذكر

فكمببا وحده خنثى ولدت ولو الوحدة، ل الجنس في الحصر
مإببع أو طلقا فل أنببثى أو فطلقة ذكرا وبان ذكر مإع أو مإر

(إن (أو) قببال طلقا فل ذكببرا أو فطلقببتين أنببثى وبان أنثى
مإمببا السببتيلد به يثبت مإا بولدة طالق) طلقت فأنت ولدت
بعضببه انفصببل فلببو جميعببه انفصببال بشببرط بببابه فببي يأتآي

وإذا شببيء يقببع لببم كلببه انفصببال قبببل الزوجين أحد ومإات
وانقضببت بببالول طلقببت مإرتآبببا اثنيببن (فولببدت بببذلك علببق
سببتة دون الول ووضببع وضببعه بيببن كببان بالثاني) إن عدتآها
ولدة بعببد وطئهببا بببأن آخببر حمببل مإن كان إن وكذا أشهر،
مإعببا ولببدتآهما لببو أمإببا فأقل سنين لربع بالثاني وأتآت الول،
تآشببرع بببل بببالخر العببدة تآنقضببي ول بأحدهما، الطلقا فيقع
طببالق فببأنت ولببدت) ولببدا كلما قال وإن( وضعهما مإن فيها

(وقببع مإرتآبببين حمببل) واحببد مإببن ثلثببة > (فولدت109<ص: 
(بالثالث) (وانقضت) عدتآها كلما بقضية طلقتان) عمل بالولين

مإرتآبببا اثنيببن ولببدت ثالثة) أو به يقع (ول الرحم براءة لتبين
ثانيببة بببه يقببع ول بالثبباني، عببدتآها وانقضببت بببالول فواحببدة

انفصبباله، تآمام عند إل به يقع ل أنه مإر الصحيح) لما (على
الوقببوع ومإقارنببة بببه، الرحم لبراءة العدة انقضاء وقت وهو

قببال: أنببت لببو ولهببذا حينئببذ عصببمة ل إذ مإتعببذر، لنقضببائها
طلقتببك إذا مإوطببوءة لغير قال ولو يقع لم مإوتآي مإع طالق
ولببو البينونة لمصادفتها المعلقة يقع لم فطلقها طالق فأنت
لو أمإا بالرابع عدتآها وانقضت ثلثا طلقت كذلك أربعة ولدت



هنببا يقببل لببم بببالقراء) فببإن (وتآعتد الثلثا فيقع مإعا ولدتآهم
لربببع) قال ولو( فقط واحدة وقعت وإل فكذلك، ونواه ولدا

الوجه لكن جمع عليه جرى مإا على أي (كلما) وكذا حوامإل
<ص: أي ولببو غيرهببا دون بكلمببا التآيببة الحكببام اختصبباص

تآتمببة ولذلك التكرار تآفيد ل العموم أفادت وإن > لنها،110
طوالببق (فصببواحبها واحببدة) مإنكببن (ولدت الرشاد شرح في

إلببى عدتآهن بقيت وقد الرابعة، ثم مإعا ثلثا مإعا) أو فولدن
صأببواحب ثلثا واحببدة لكببل لن ثلثببا)، ثلثببا طلقببن( ولدتآها

نفسها على ل طلقة طلقة عداها مإن على كل بولدة فيقع
الثانيببة الصببورة فببي الرابعببة إل بببالقراء جميعببا ويعتببددن
(أو) ولببدن لمجمببوعهن أنبه يتببوهم لئل ثلثببا وكببرر فبالوضببع

طلقببة الثلثا مإببن كببل ثلثببا) بببولدة الرابعببة طلقببت (مإرتآبببا
بقيببت (إن ثلثببا الولى) تآطلق (وكذا بولدتآها عدتآها وانقضت

.فيها وهي ثلثا، بعدها ولد لنه الرابعة، ولدة عدتآها) عند
حلببف لببو إذ والزوجيببة الصببحبة ينفببي ل الرجعببي والطلقا

وتآعتببد فيهببن دخلببت طلقهببن أو زوجبباتآه أو نسببائه بطلقا
علببى تآبنببي بببل والثالثببة الثانية للطلقة تآستأنف ول بالقراء،

الولببى طلقة) بببولدة (الثانية (و) طلقت عدتآها مإن مإضى مإا
(وانقضببت والثانيببة الولببى طلقتين) بولدة (الثالثة (و) طلقت

يلببدا لببم مإا بعدهما مإن طلقا يلحقهما بولدتآهما) فل عدتآهما
ثلثببا ثلثببا فتطلقببان الرابعببة لببولدة ثانيهمببا ويتببأخر تآببوأمإين
(وقيل بالزوج لحوقه بالولد العدة انقضاء شرط أن وسيذكر

مإببن لن طلقببة)، طلقببة الباقيببات وتآطلببق الولببى تآطلببق ل
ويببرد، لهببا صأببواحب كونهن عن خرجن بولتآها طلقهن علق
(وإن مإببر كمببا بببه علببل مإببا بمنببع الكببثرون عليببه قيل وإن

(طلقببت باقيببة الوليببن مإعا) وعببدة ثنتان ثم مإعا ثنتان ولدن
بببولدة وثنتببان مإعهببا مإببن بببولدة ثلثببا) واحببد ثلثببا الوليببان

فل الخيرتآيببن لببولدة الوليين عدة تآبق لم إذا أمإا الخيرتآين
كببل (وقيببل) تآطلببق طلقبة إل عببدتآها انقضببت مإببن على يقع

(و) السببابق > الضببعيف111<ص:  علببى (طلقة) بنبباء مإنهما
يقببع ول الولييببن، طلقببتين) بببولدة طلقتين (الخريان طلقت

عببدتآيهما لنقضبباء شببيء مإعهببا مإببن بببولدة مإنهمببا كببل على
بولدتآهما.

ثلثببا الولببى طلقببت مإعببا ثنتببان ثببم مإرتآبببا ثنتببان ولدن وإن
ثببم مإعببا ثنتببان أو طلقببتين طلقتين والخريان طلقة والثانية
والثالثببة ثلثببا ثلثببا والرابعببة الوليببان طلقببت مإرتآبببا ثنتببان



ومإببن ثلثببا الولببى طلقببت مإعببا ثلثببا ثببم واحدة أو طلقتين
واحببدة ثببم مإعببا اثنتببان ثببم واحببدة أو طلقببة طلقببة بعببدها
طلقة طلقة والثالثة والثانية ثلثا ثلثا والرابعة الولى طلقت
الببدم برؤيبة أو بببالحيض والتعليببق بولدتآهببا مإنهمببا كل وتآبين

التعليببق بعبد يطببرأ دم أول علبم أو برؤيببة فيه الطلقا يقع
طلقا ل أن بان أقله قبل انقطع إن ثم حيضا كونه ويمكن

عمل وقببع وليلببة يببوم وقبببل رؤيتببه بعببد مإبباتآت لو أنها ومإر
مإببن بببد ل التعليببق فببي أنببه ذكببر فيمببا وكببالحيض بالظبباهر
فببي قال الوصأاف وسائر الطهر استدامإته تآكفي ول ابتدائه،

اسببتدامإة أن اليمببان كتاب في سيأتآي أنه إل الروضة أصأل
الطلقا فببي كببذلك فليكببن وركببوب لبببس واللبببس الركببوب

انتهى.
بمببدة يقببدر مإببا إن ثببم التآي التفصيل هنا يأتآي أنه وقضيته

المتولي فرقا قضية لكن فل ل ومإا كابتدائه استدامإته تآكون
بخلف باختيارهببا الركوب استدامإة بأن والحيض الركوب بين

تآكببون ل وأنه التفصيل ذلك هنا يأتآي ل أنه الحيض استدامإة
هببذا وكببأن غيببر ل الختيبباري في إل كالبتداء الستدامإة هنا
الحيببض نحببو أن الفرقا في القوى بقوله البلقيني مإراد هو

فعملنببا باختيارهببا ليببس لنببه أي، فيببه حلف ل تآعليق مإجرد
مإسببتأنف فعببل إيجبباد اقتضببائها مإببن التعليببق أداة بقضببية

التعليببق فببإن الركببوب نحببو بخلف كذلك ليست والستدامإة
والمنبع الحببث فيه فأمإكن باختيارها لنه أي، حلفا يسمى به

فببرقا ولببه كابتببدائه، اسببتدامإته أن الحلببف تآفصيل فيه فأتآى
ليسببت هنببا السببتدامإة أن الصأببحاب إطلقا يوافببق آخببر

هذا يخالف المذكور الروضة أصأل كلم لكن مإطلقا كالبتداء
ل حلببف مإببن بذلك وألحق الول فرقه الوجه كان ثم فمن

قاصأدا بلده لعمران بمفارقته ظاهرا فيحنث كذا لبلد يسافر
وقببد طلقا، ل أن بببان إليهببا يصببل لببم إن ثببم إليها السفر
ول حيببض، أنببه إمإكانه زمإن في الدم في الغالب بأن يفرقا
إل يقببع ل أنه صأورتآه في يتجه الذي أن على السفر كذلك

بخلفببه حينئببذ إل إليهببا مإسافرا يسمى ل إذ البلد بلوغ عند
أول مإببن وقببوعه يتبببين وليلببة يوم بمضي فإنه مإسألتنا في

فببي بببه علببق فببإن المسألتين بين جامإع فل وحينئذ الحيض
حيضببة قال فإن الحيض يبتدئها ثم تآطهر حتى يقع لم أثنائه

التعليق بعد آتآية حيضة بتمام إل تآطلق لم



عادتآهببا خببالفت وإن حيضببها)، فببي (بيمينهببا وتآصدقا) المرأة(
لنهببا وكببذبها، فببادعته الحيض (به) أي طلقها علقها) أي (إذا

حلفببت الببزوج كراهببة لنحببو فيببه لتهمتهببا لكببن عليه مإؤتآمنة
المشببار القاعببدة يخببالف ل هببذا أن مإنببه يعلببم مإببا وسيأتآي

بوجببود علببق مإتى أنه > وحاصألها112<ص:  يأتآي فيما إليها
صأببدقا وأنكببر فببادعته عليببه البينة الزوجة إقامإة يمكن شيء
بفعلببه يتعلق لم فإن وأنكرت وجوده فادعى بنفيه أو بيمينه
بقبباء لصأببل أيضببا صأببدقا الببدار زيببد يببدخل لببم كأن وفعلها
عببن بعضببهم نقلببه كببذا الفعل عدم الصأل كان وإن النكاح،

فببإن بأحببدهما تآعلببق وإن فيه، تآناقض عنه وسيأتآي المصنف
صأبدقا والنيببة كبالحب غالببا صأباحبه جهبة مإبن إل يعرف لم

ومإنببه ظبباهر، هببو كمببا وعدمإه وجوده في أي بيمينه صأاحبه
فأصأببابها غيرهببا فضرب لها بضربه يعلق أن الكافي في كما

أعلببم لنببه بيمينببه، فيصببدقا غيرهببا قصببد إنمببا أنببه وادعببى
البغببوي عببن نقل لكببن غيببره مإن علمه يمكن ل بل بقصده

الديببة، تآلزمإببه كمببا يقبل ل أنه بزيادة اليمان في يأتآي كما
ذلك. قال وإن
لببزوم فببي حجة ول مإدركا، أقوى وهو بالقبول، احتمال وله

ول قصببد، علببى يتوقف ل إذ أوسع الضمان باب لن الدية،
بببه الجزم ويتعين المتأخرين بعض قال هنا مإا بخلف اختيار

لببو أنببه وغيرهببا الروضببة فببي مإببا نظير بصدقه القرينة عند
لببم الفقيببه خطببأ بببان ثببم به فأقر بطلقا عامإيا فقيه أفتى

الوقببوع ظن على بناه إنما فإنه للقرينة القرار بذلك يؤاخذ
اليوم عليك أنفق لم كإن خارج مإن عرف وإن به، المعذور
أو هببو فنكببل اليميببن لزمإببه ومإببتى الفصل هذا آخر فسيأتآي

ل بمببا علببق إذا وفيمببا وطلقت، وارثها أو هي حلفت وارثه
وأنكببر الببزوج فادعبباه عببدمإها أو كمحبتببه الغير مإن إل يعلم
حلفببه، مإببن وأخطببأ البلقينببي قببال الغير ل هي حلفت الغير
أي غيرهببا بحيببض طلقهببا علببق فيمببن ذكروه مإا نظير لنه
فيهببا تآصدقا ولدتآها) فل في (ل يحلف ل الغير إن حيث مإن
(فببي مإسببتعار الولببد بببل وقببال فادعتها بها طلقها علق إذا

عليهببا البينببة إقامإببة لسهولة الظاهرة الصفات الصأح) كسائر
المشبباهد الببدم إذ مإتعسببر بببه قيامإهببا فببإن الحيببض بخلف
فل بتعببذره هنببا مإرادهمببا وهببو استحاضببة، دم كببونه يحتمببل

قلببت: فببإن بببه الشببهادة تآقبببل الشهادات في قولهما ينافي
يصدقا ل به البينة إقامإة يمكن مإا أن القاعدة في مإر الذي



يمكببن كل فببإن الحيببض وبيببن بينببه فرقا فأي كالزنا مإدعيه
أعسببر بالزنببا إنهببا يقال ربما بل التعسر مإع به البينة إقامإة
قلببت: ببينببة قببط الزنا يثبت لم قيل ثم ومإن بالحيض، مإنها

يشببتبه الفببرج مإببن خروجببه مإشبباهدة مإببع الحيض بأن يفرقا
الخفيببة القرينببة إل فيببه مإميببز فل وجه كل مإن بالستحاضة

بغيببره يشتبه ل الفرج في الحشفة غيبة مإشاهدة مإع والزنا
أعسر بالحيض الشهادة فكانت

أو مإطلقببا غيرهببا مإببن كببان إذا الحيببض فيه) أي تآصدقا ول(
(غيرهببا) > طلقا113تآعليق) <ص:  (في كان إذا نفسها مإن
وهببو فيصببدقا وكببذبها فببادعته طالق فضرتآك حضت كإن به

وهي اليمين، مإن بد ل إذ هي ل المنكر تآصديق بأصأل عمل
نحببو فببي يمينهببا غيببر مإن تآصديقها وفارقا مإمتنعة الغير مإن

البينببة إقامإببة بإمإكان حلفت إن غيرها لطلقا بالنسبة المحبة
يببأتآي مإمببا وسببيعلم المحبببة بخلف الجملة في الحيض على

فببي صأببدقا أفعلببه لببم فقببالت كببذا فعلببت أنها حلف لو أنه
حلببف إنمببا لنببه بخلف، البينة قامإت وإن فعلته، أنها دعواه
غيببر هنببا بيمينهببا تآصببديقها بعضببهم فزعم ظنه في مإا على

فإنهببا اليببوم الببدار تآببدخلي لببم إن نظيببرة أنها وزعم صأحيح
أيضا صأحيح غير عدمإه الصأل لن الدخول، عدم في تآصدقا

والتنجيببز المحببض التعليببق بيببن الفببرقا مإببن إليه أشرت لما
عببدم في تآصديقها إن ذكره مإا أن على الظن على المبني

التبباج قواعببد وفببي ينببافيه، مإببا الفصببل آخببر سيأتآي الدخول
كببذا علمببت إن فببي مإسببطورا أعرف ل حاصأله مإا السبكي

ل أنهببا الببدين بهاء أخي بحث إل علمت فقالت طالق فأنت
يقبببل فلببم الخارجيببة المطابقببة العلم قيدي أحد لن تآطلق،
خببارج مإببن يعلببم أن بببد فل عليببه البينببة لمإكببان فيه قولها
إن نحببو فببي مإحلببه أن مإنببه ويؤخببذ ه ا الشيء ذلك وقوع

لن مإحبتببه، علمببت إن نحببو فببي ل الدار زيد دخول علمت
أبرأتآني إن قال لو ثم ومإن عليه، البينة إقامإة يمكن ل هذا
أعرفببه بببل وقببالت ببه جهلهبا ادعببى ثبم فأبرأتآه مإهرها مإن

ولبو الببراءة حببال وصأببفته قبدره تآعلببم أنهببا بيمينهبا صأدقت
النسببيان طرو لحتمال تآذكره فلم قدره بذكر تآجربتها طلب
وشببريكه المعتببق اختلببف قببن وتآجربة هذا بين ويفرقا عليها

تآعلمهببا يمكببن زمإن مإضي وقبل العتاقا حال فيه صأنعة في
القريببب الزمإببن هببذا فببي يمكببن ل الصببنعة نسيان بأن فيه

مإسألتنا في بخلفه



فزعمتبباه) ولببو طالقان فأنتما حضتما (إن قال) لزوجتيه ولو(
مإقتضبباه قيببل مإببا فاندفع لفظه عقب طروه ادعتا بأن فورا
وليببس قبلتببا واستمر قبل أو الن حضنا فورا قالتا لو أنهما

يسببتدعي وهببو مإسببتأنفا، حيضببا يقتضببي التعليببق لن كذلك،
التعليببق وضببع مإببن مإعلببوم هببذا أن اندفاعه ووجه ه ا زمإنا

القبببول عببدم لفهامإهببا هو إنما الفاء وذكر ذلك في الصريح
تآصبديقه علببى وبببالتوقف طلقتبا وصأبدقهما أول التراخي عند

عليببه يقم لم مإا وهو حقيقته، في الزعم استعمل أنه يعلم
بيمينبه، صأبدقا (كبذبهما (و) إن لتصبديقه يحتج لم وإل دليل،

مإنهمببا واحببدة كببل طلقا لن مإنهمببا، واحببدة يقع) طلقا ول
الحيببض عببدم والصأببل بقولهمببا يثبببت ولببو بشببرطين مإعلببق
مإببا علببى وقببع بحيضها بينة كل أقامإت إن نعم النكاح وبقاء
دون رجليببن علببى فيببه البينببة حمببل ويتعيببن الشببامإل فببي

آنفببا مإببر مإببا بببه يصرح كما الطلقا بهن يثبت ل إذ النسوة
إطلقا فببي الرفعة ابن تآوقف ثم ومإن والولدة، الحمل في

الثبببابت ببببأن عليبببه الذرعبببي ورد > الشبببامإل114<ص: 
مإببردود الطلقا وقوع عليه تآرتآب ثبت وإذا الحيض بشهادتآهن

نعم والحمل الولدة في مإر مإا تآأتآى لما كذلك كان لو بأنه
إن ثببم قببدمإته مإببا على والذرعي الشامإل كلم حمل يمكن
(وإن عليببه يعلببق ثببم به فيحكم أول بشهادتآهن الحيض ثبت

فببي الشببرطين لثبببوت حلفت فقط) إذا طلقت واحدة كذب
تآطلببق ول بحلفهببا، وحيضببها ببباعترافه ضببرتآها حيببض حقهببا

لتكذيبه حقها في صأاحبتها حيض يثبت لم إذ المصدقة
ثلثببا) قبله طالق فأنت طلقتك مإتى أو إذا أو إن قال ولو(

مإوطببوءة غير في ثنتين أو واحدة أو غيرها أو مإوطوءة في
وقببع (فطلقهببا واحببدة قبلببه طببالق فأنت ثلثا طلقت إن أو

وقع لو إذ المعلق ل الخيرة في الثلثا وهو فقط)، المنجز
لبطلن المعلببق يقببع لببم يقببع لببم وإذا المنجببز وقببوع لمنببع

مإببا نظيببر بأسببباب الشببرط عن الجزاء يتخلف وقد شرطه،
ولن يببرثا ول نسبببه، يثبببت للميببت بببابن أقببر أخ فببي مإببر

عببن يببونس ابن ونقله نبذه يمكن ل شرعي تآصرف الطلقا
الغزالببي زمإببن فببي بغببداد علمبباء عليببه وأطبببق النقلببة أكثر

وأنببه لببه النتصار في ألفت وقد يأتآي، كما سريج ابن مإنهم
حببافل كتاببا يببأتآي مإببن زعمبه لما خلفا الكثرون عليه الذي

المسببألة فببي الببدور بطلن علببى المرضببية الدلببة سببميته
مإتقبببدمإون كبببثيرون أئمبببة ثلثا) واختبببار (وقيبببل السبببريجية



المنجببزة بوقببوع إذ المعلقببة الثلثا مإببن وطلقتببان المنجببزة
مإببن فيقببع عليهببن يزيد ل والطلقا الثلثا وقوع شرط وجد

به. الستحالة لحصول قبله قوله ويلغو تآمامإهن المعلق
أمإببس طببالق أنببت فببي واضببحا تآأييببدا هذا يؤيد مإا مإر وقد

ومإسببتحيل مإمكبن علببى اشببتمل إنه قالوا حيث إليه مإستندا
الئمببة عببن نقببل ولقببوتآه بببالممكن وأخذنا المستحيل فألغينا
تآصببنيفين صأنف أن بعد أمإره آخر السبكي إليه ورجع الثلثة

ول المنجببز، مإن شيء) يقع (وقيل: ل التآي الدور نصرة في
وعببدوا والكببثرين النببص عببن جماعببة ونقلببه للببدور المعلببق

للكببثرين المنسببوب هو الذرعي وعبارة إمإامإا عشرين مإنهم
إلببى والعمرانببي المعظببم إلببى المإببام وعببزاه الطريقين في

ورجحببه ثببابت بببن زيببد مإببذهب وهببو قببالوا، انتهببت الكثرين
صأببحة نصببرت كنت قوله عليه دل كما ثالثا ثم أول الغزالي

الشببافعي عليببه ونببص الصأببحاب مإعظم عليه مإا على الدور
مإببن تآصببحيحه ورأينببا إبطبباله أدلببة تآغليببب لنببا فلح قال ثم

حببتى قال ثم مإدة ذلك على وأقمت الكور بعد الحور جملة
قببولهم: إنببه وكببأن وتآرجيحببه بتبببينه الفتوى إلى الجتهاد عاد

لهببذا رؤيتهببم عببدم عببن ناشببئ البطببال علببى رأيببه اسببتقر
الببذي لنببه سريج، بابن المسألة واشتهرت كلمإه مإن الخير

كتببابه فببي لتصببريحه عنهببا رجببع أنببه الظبباهر لكببن أظهرهببا
قببال الذرعي رأيت ثم المنجز > بوقوع115<ص:  الزيادات
مإن الماوردي تآخطئة رجوعه ويؤيد اختلف جوابه أن الظاهر

أخطببأ الصباغ وابن القاضي وقول شيء وقع عدم عنه نقل
فببي وغيببره السببنوي أطببال الببدور تآصببحيح إليبه نسببب مإن

كيف. ثم عليهم رددتآه بما الدور تآصحيح
أن وإلببى الجمبباع مإخالفببة إلببى بالببدور القائببل نسببب وقببد

فيهببا، تآقليببدهم يجببوز ل العلمبباء وزلت عببالم زلة به القول
بببه القائل أخطأ العماد شيخة عن الرفعة ابن قال ثم ومإن
ببه، الحكببم ينقببض السببلم عبببد كابن والبلقيني ظاهرا خطأ
مإقلببد حبباكم بببه حكببم ولببو الشببرعية للقواعببد مإخببالف لنه

قببول ويؤيببده كالعدم فحكمه الجتهاد رتآبة يبلغ لم للشافعي
فببي مإنببدرج المببذهب فببي الصببحيح بخلف الحكببم السبببكي

بسببط القضبباء فببي ويأتآي تآعالى الله أنزل مإا بخلف الحكم
للعببوام لتعليمببه وجببه ل لببه اختيارنا ومإع الروياني قال ذلك

فببي صأببار الطلقا لن لهببم، تآعليمببه الببوجه غيببره وقببال
قببول علببى فكببونهم عنببه النفكاك يمكن ل كالطبع ألسنتهم



قببول الول ويؤيببد الصببرف الحببرام مإن أولى أئمة بل عالم
اببن وقبال فسبوقا الوقوع عدم في التقليد السلم عبد ابن

الصلح وابن فاحشا خطأ الطلقا يوقع لم مإن أخطأ الصباغ
ينسب مإما بريء سريج وابن المسألة هذه مإحيت لو وددت

يوجببد لببم المطلعيببن المحققيببن بعببض قببال وقببد فيها، إليه
إل السببتمائة بعببد الببدور بصببحة القببول بببه يقتببدى مإمببن

الكببثر قببول وقببوله: إنببه السببنوي، وإل رجببع، ثببم السبببكي
الببدارقطني قببال وقببد وقببوعه، علببى الكببثرين بببأن مإنقوض

صأببحة فببي الشببافعي عن والمنقول الجماع به القائل خرقا
العارية. قبيل كالسابق أي الشرعي الدور في هو الدور
قببول ويؤيببده انتهببى قط عليه يعرج فلم الجعلي الدور وأمإا
بعببض وتآتبعه الفصاح كتاب إلى نسبوه بالنص القائلون جمع

نسبببه مإببن أن الشاشببي بيببن نعم فيه يجده فلم المحققين
ومإببا بالخطبببة التعريببض في له كلم ظاهر على اعتمد إليه

التعببارض وقببع المسببألة هببذه المحققيببن بعببض قول أحسن
واسببتدل الجببانبين مإن التصانيف وكثرت المتقدمإين بين فيها
على الشيخان وقف ثم مإتعددة بأدلة مإدعاه على فريق كل
المببذهب فببي قولهمببا علببى والعتماد تآحقيقهما مإع ذلك كل
على تآلهما ثم المنجز بوقوع القول عن يعدل لم ذلك ومإع

الببدور مإعتمببدي مإببن كببثيرون قببال المتببأخرين غببالب ذلببك
البدور لمعنببى المقلببد مإعرفببة ببه القائل تآقليد صأحة وشرط

كببثيرا فببإن هببؤلء قببول إل حقببا أرى ول المقري، ابن قال
الغببور مإن فيه مإا ول الدور، مإعنى يعرفون ل المتفقهة مإن

أنه الطلقا بعد أقر فلو الدور صأحة وعلى العوام عن فضل
لهببا لتكببذيبه تآقبببل لم به بينة أقام ثم تآعليقه مإنه يصدر لم

الول بإقراره
فسببخت) أو لعنببت أو آليببت أو مإنك ظاهرت إن قال ولو(

المعلببق وجببد ثببم ثلثا قبله طالق (فأنت (بعيبك) مإثل النكاح
مإببن بببه المعلببق صأببحته) أي (ففي بعده ومإا الظهار به) مإن
صأببح البدور ألغينبا فبإن (الخلف) السببابق بعبده ومإببا الظهار
فأنت (مإباحا وطئتك) وطئا إن قال (ولو فل وإل ذلك، جميع
نحببو فببي وطببئ) ولببو (ثببم ثلثببا يقببل لم وإن قبله)، طالق
العارضببة الحرمإببة ينببافيه فل لببذاتآه المباح المراد لن حيض،
خلفا شيء به يقع فل الدبر في الوطء > فخرج116<ص: 

يببأتآي مإببا وفارقا لذاتآه المباح الوطء يوجد لم لنه للذرعي،
(لببم للببدور يببأتآي وفيمببا الصببفة، لعدم هنا الوقوع عدم بأن



مإباحببا، كببونه عببن الوطء لخرج وقع لو إذ قطعا) للدور يقع
انسببد إذا مإحلببه لن الخلف، ذلببك هنببا يببأت ولم يقع، ولم

الشببرعية التصرفات مإن غيره أو الطلقا باب الدور بتصحيح
هنا مإوجود غير وذلك

مإببر مإمببا علببم كمببا الببدور بصببحة الحكم لقاض تآنبيه) ليس(
لببه يكببن لببم وصأببححناه قببائله بتقليببد صأببحته اعتقد إن نعم

حكمببا كببان وإل الوقببوع، يقتضي مإا وجود بعد إل به الحكم
بإلغائهببا فحكببم طلقببة وقببوع يقتضي مإا وجد ولو وقته قبل
حكمببه فببي تآعرض فإن وقعت لو ثانية بإلغاء حكما يكن لم

فعلببم مإحلببه غيببر في الحكم ليراده وجهل سفه فهو لذلك
طلقا أوقع لو بحيث مإطلقا الدور بصحة الحكم يصح ل أنه
حكببم إن يصببح وإنما المحققين، بعض قاله كذا يقع لم بعد

وغيره القضاء في يأتآي لما الموجب ل بالصحة
أو إن طببالق خطابا) كببأنت (بمشيئتها الطلقا علقه) أي ولو(

(اشببترطت) مإشببيئتها، طببالق فببأنت شببئت إن أو شببئت إذا
مإؤقتببة ول مإعلقة، ل مإنجزة باللفظ سكرانة أو مإكلفة وهي

كلمإهببم وظبباهر التعليببق بعببد ولببو خرسبباء مإببن بالشارة أو
أن إل رادفببه وإن أردت، نحببو بببأن ويوجه شئت لفظ تآعين

مإرادفببه دون عليببه المعلببق اعتبببار على التعاليق في المدار
بببدل بشببئت إتآيانها في البوشنجي قال ثم ومإن الحكم، في

فيهببا لببه النببوار ومإخالفة يقع ل أردت إن جواب في أردت
نظيببر العقود في التواجب مإجلس وهو فور) بها، (على نظر

المنببزل لجوابها استدعاء > لنه117<ص:  الخلع في مإر مإا
وهببو إليهببا، الطلقا تآفببويض مإعنببى فببي ولنببه القبول مإنزلة
لم شئت مإثل وقت أي أو مإتى قال لو نعم مإر كما تآمليك

كببانت وإن شاءت، إن طالق غيبة) كزوجتي (أو فور يشترط
طالق فزوجتي شئت أجنبي) كإن بمشيئة (أو سامإعة حاضرة

فبي التمليك الصأح) لبعد (في الجواب في فور (فل) يشترط
إن نعببم الثبباني فببي التمليك ولعدم الخطاب عدم مإع الول
بينهببا جمببع ولببو جزمإببا فببور يشببترط لببم زيببد شاء إن قال

أو زوجببة بمشيئته) مإببن المعلق قال (ولو حكمه فلكل وبينه
وقببع) (بقلبببه (كارهببا) للطلقا أو سببكرانا (شئت) ولببو أجنبي

فببي ل الببدال اللفببظ القصببد لن وباطنببا، ظبباهرا الطلقا
بحيضببها علقببه لببو باطنببا) كمببا يقببع ل (وقيل لخفائه الباطن

وجبد، وقبد اللفببظ، على هنا التعليق بأن ورد كاذبة فأخبرتآه
قببال إن إل يقببع لببم اللفظ دون الرادة وجدت لو ثم ومإن



الخلف هببذا يجيببء ول المطلببب، فببي قال بقلبك شئت إن
باطنببا حلببه بعببدم يقطع بل إكراه ول رضا، بل بيع نحو في

نحببو علببى الذرعببي مإنكم} وحمله تآراض {عن تآعالى لقوله
جبباهه فببي رغبببة أو المشببتري مإببن رهبببة أو حياء لنحو بيع

نحببو لضببرورة ببباعه وإنما للمبيع، لمحبته كره إذا مإا بخلف
ولببو بحق عليه أكره لو كما قطعا باطنا فيحل دين أو فقر
لم بقلبها كارهة ذلك فقالت عنه رضاها أو له بمحبتها علق

هو مإا على بناء وهذا باطنا، أي النوار في بحثه كما تآطلق
الرضببا غيببر والرادة المشببيئة أن السببنة أهببل عنببد الحببق

والمحبة
عبارتآهمببا لن (صأبببية)، و) ل صأبي (بمشيئة يقع) الطلقا ول(

ب) مإشببيئة يقببع (وقيببل كببالمجنون التصببرفات فببي مإلغبباة
بوضببوح ويببرد لبببويه اختيبباره في دخل مإنه لها لن (مإميز)،

لببم إن الخلف ومإحببل يشبببهه أو تآمليببك هنببا مإببا إذ الفرقا
لنبه بمشبيئته، وقبع > وإل118<ص:  قلبت: شبئت إن يقبل

كببونه مإببن مإقتضبباه عن المشيئة لفظ صأرف بالقول بتعليقه
فببي يتجببه الببذي هببو هببذا شبببهه أو الملببك يقتضببي تآصببرفا
تآلفظببه مإحببض حينئببذ عليببه المعلببق بببأن تآعليله وأمإا تآعليله،

لببم وإن لنببه، مإشببكل، ذلببك بببه يببرد لببم إن فهو بالمشيئة
يعتبر ل أنه مإر لما بها تآلفظه مإجرد عليه المعلق ذلك يقل

تآعليببق أنبه إلببى المشببيئة) نظببرا قبببل لبه رجببوع (ول غيبره
التعليببق فببي يرجببع ل كمببا تآمليكببا تآضببمن وإن ظبباهرا،
مإعاوضة تآضمن وإن بالعطاء،

فشبباء طلقبة زيبد يشباء أن إل ثلثبا طببالق قال: أنبت ولو(
الطلقا أصأببل مإببن اسببتثناء لنببه تآطلق)، (لم أكثر طلقة) أو

فببي شببيئا يشبأ لم فإن الدار زيد يدخل أن إل طالق كأنت
طلقببة) إذ يقببع (وقيببل مإببوتآه نحببو قبيببل الثلثا وقببع حيبباتآه

الثلثا وقببوع مإن فالخراج فتقع واحدة يشاء أن إل التقدير
علببى غلظ لنه هذا، إرادتآه ظاهرا وتآقبل الطلقا أصأل دون

إذا طلقببة وقببوع عببدم بالسببتثناء أردت قببال لببو كما نفسه
شببك أو مإببات لببو مإا حكم قريبا ويأتآي طلقتان فتقع شاءها

مإشيئته نحو في
قصببد وقببد الببدار، (بفعله) كببدخوله الطلقا علق) الزوج ولو(

التعليببق قصببد أو أطلببق إذا مإببا بخلف مإنعها أو نفسه حث
ابببن كلم اقتضبباه كما مإطلقا يقع فإنه الفعل صأورة بمجرد
بحببق أو بباطببل مإكرها) عليه أو للتعليق ناسيا (ففعله رزين



مإببر كمببا وغيره للزركشي خلفا وغيرهما الشيخان قاله كما
فببي يببأتآي كمببا ومإنببه عليببه، المعلببق بببأنه جاهل أو فيه بما

تآخببرج ل أنهببا زوجها حلف مإن تآخبر أن الغير بفعل التعليق
وبببه البلقيني قاله كما كذبه بان وإن لها، أذن بأنه بإذنه إل

فببأخبر كببذا يأكببل ل حلببف لببو الجلل ولببده قول في ينظر
مإا أيضا ومإنه لتقصيره، حنث كذبه فبان فأكله زوجته بموت
اليميببن انحلل فظنببت ناسببية خرجت فيمن بعضهم به أفتى

ثانيا فخرجت الولى المرة إل تآتناول ل أنها > أو119<ص: 
مإببن بببد ل نعببم الظنيببن هببذين بيببن بعضببهم تآفرقة وعجيب

ظنهببا اسببتند مإببتى أنببه فالحاصأل يأتآي لما ظنها على قرينة
الحكببم ظببن مإجببرد إلببى أو يحنببث لببم مإعببه تآعذر أمإر إلى

فببي أن مإقيببد بعتببق حلببف فيمن العتق آخر وكلمإهما حنث
فببي قببدمإته كمببا الخيببر هببذا على دال أرطال عشرة قيده

فيه وهموا لجمع خلفا له أثر ل إذ بحكمه ل الكراه مإبحث
بالحكم. للجهل أثر ل أنه الئمة نص واحد غير قال فقد
الكتابببة فببي الشببيخين كلم يببدل وعليببه مإحققون جمع قال

بكلم ذلببك فببي لهببم بعضببهم مإنازعببة تآنببدفع وبببه وغيرهببا
لببه قببال مإببن على اعتمد إن إل له يدل ل ولغيره الذرعي

وعبببر فقيها يظنه مإن على أو عليه المحلوف هو هذا ليس
نظببر وفيببه المشببكلت، فببي إليه ويرجع يعتمد بكونه شيخنا
في وقع مإن عنه أخبره أو له فقال بشيء علق كأن وذلك
فل ذلببك علببى مإعتمببدا ففعلببه له بفعلك يقع ل صأدقه قلبه
عليببه المعلببق بببأنه جاهل صأار الن لنه شيء، عليه به يقع
عقد صأحة ظن لو مإا بعضهم بذلك وألحق ظاهرا عذره مإع

بببذلك أحببد يفتببه لببم وإن كببذلك، يكببن ولببم عليهببا، فحلببف
أبي مإن أفضل عليا أن حلف رافضي حنث وبين بينه وفرقا

العبببد مإببن الشببر أن حلببف ومإعببتزلي عنهما الله رضي بكر
يعببذر فلببم القطببع فيهببا المطلببوب العقائببد مإببن هببذين بببأن

خطئببه علببى بإجمبباعهم يعتببد مإببن إجمبباع مإع فيها المخطئ
هببذا لن اللحبباقا، لهببذا يحتبباج ل يقال وقد مإسألتنا، بخلف

فيمببن الثببر علببى يببأتآي مإمببا يعلببم كما فيه نحن مإما ليس
والمعببتزلي الرافضببي فببي قاله ومإا ظنه في مإا على حلف
فببي تآطلببق (لببم قريبببا فيهمببا يببأتآي لمببا إطلقا علببى ليس

الخطببأ أمإببتي عببن وضببع اللببه {إن الصببحيح الظهببر) للخبببر
هببذه بأحكببام يؤاخببذهم ل عليه} أي استكرهوا ومإا والنسيان



جمببع وأفببتى المتلفببات قيببم كضمان الدليل عليه دل مإا إل
بالمقابل. أئمتنا مإن

أكببثر وعليببه الشببافعي مإببذهب مإشهور إنه المنذر ابن وقال
عببن الصأببحاب قببدمإاء مإببن جمببع تآوقببف ثببم ومإببن العلمبباء،

ول عمببره، آخببر فببي الرفعببة ابببن وتآبعهببم ذلببك في الفتاء
وبببالطلقا بببالله الحلببف بيببن الول > علببى120<ص:  فرقا
المسببتقبل فببي ينسببى أن بيببن ول المعتمببد، المنقببول على

يفعلببه لببم مإببا على فيحلف ينسى أو عليه المحلوف فيفعل
جبباهل وقع شيء نفي على حلف كأن بالعكس أو فعله أنه
الواقببع فببي كببذلك المإببر أن قصببد وإن لببه، ناسببيا أو بببه

وإن لكثيرين، خلفا الفتاوى في بسطته كما اعتقاده بحسب
بببه يلببتئم الببذي المعتمببد أن والحاصأببل فيببه واحببد غير ألف

علببى حلببف مإببن أن التنببافي الظاهر الشيخين كلم أطراف
لببم إن أو سببيكون أو كببان أو يكببن لببم الفلني الشيء أن

أنببه مإنببه ظنببا الدار في أو فعل يكن لم إن أو فعلت أكن
علببى أنببه تآبببين ثم له نسيانه أو به لجهله اعتقادا أو كذلك
كببذلك المإببر أن بحلفببه قصد فإن اعتقده أو ظنه مإا خلف

يعلبم لبم أي علمبه إليه انتهى فيما أو اعتقاده أو ظنه في
وهببو اعتقاده، أو بظنه حلفه ربط إنما لنه حنث، فل خلفه
حمل الصأببح علببى فكببذلك شببيئا يقصببد لم وإن فيه، صأادقا
عببدمإه أو النسبببة وقببوع إدراك وهببي حقيقتببه، علببى للفببظ

للخبببر المإببر نفببس فببي مإببا بحسب ل ذهنه في مإا بحسب
الجاهببل حنببث بعببدم وغيرهمببا الشيخان صأرح وقد المذكور،
اليميببن إن اليمببان فببي قولهمببا مإنهببا مإواضببع في والناسي

الحنببث ففببي جهببل إن وإنه كالمستقبل الماضي على تآنعقد
ناسيا. ففعله كذا يفعل ل حلف كمن قولن
ل بببأنه فيببه نببازع لمببن خلفببا الحنببث عدم في ظاهر وهذا
نبدع لبم لنبا الترجيبح، فبي التآحباد الخلف إجراء مإن يلزم

حلببف لببو قولهمببا ومإنهببا ذلببك، فببي كبباف والظبباهر اللببزوم
يحنببث لببم الحنفي وعكس المذاهب أصأح مإذهبه أن شافعي

أي فيببه المعببذور ظنه غلبة على حلف كل لن مإنهما، واحد
ومإببا هببذا بيببن يفرقا وبه مإنه يقرب مإا ول هنا، قاطع لعدم
الصببلة في قراءتآها أدلة فإن الفاتآحة مإسألة في قريبا يأتآي
قبلهببا، بمببا فألحقت القطعي مإنزلة نزلت القطع قاربت لما

خببف ولبببس فقببام جماعة مإع جلس لو الروضة قول ومإنها
أنببه بببالطلقا فحلببف بخفك استبدلت امإرأتآه له فقالت غيره



أخببذ أنببه يعلببم ولببم الجميببع، بعد خرج وكان ذلك يفعل لم
وإن ينفببع، ل بمببا العبببارة هذه بعضهم وأول يحنث لم بدله

> بببأن121<ص:  المإببر نفببس فببي كببذلك المإببر أن قصببد
الطلقا يقببع كمببا حنببث عليببه بببالتعليق يقصببد مإببا به يقصد

فببي الوقوع بعدم وغيره السنوي وقول صأفة بوجود المعلق
أي كلمإهما مإن أخذا المإر نفس في كذلك المإر إن قصده

بالحيثيببة ل ذلببك قصببد إذا مإببا على يحمل الصور بعض في
اعتقبباده بحسب كذلك الواقع في أنه قصد بأن ذكرتآها التي

فببي مإا أن بان إذا الوقوع لعدم وجه ل الحيثية تآلك مإع إذ
يصببح الحالببة هببذه وعلببى عليببه علببق مإا خلف المإر نفس
هببذا أن حلببف لببو كقولهما مإواضع في الشيخين كلم حمل

هببو ليس أنه عدلن فشهد فلن مإن أخذه الذي هو الذهب
مإحصور. لنه نفي، شهادة كانت وإن حنث،

ببه مإببراده غيبره وتآبعبه المتعمبد علببى لبه السببنوي وحمبل
بببذلك قيببدناه وإنمببا نفسببه، قببوله بدليل به ذكر لما القاصأد
يعتقببده شببيء على حلف مإن لن يحنث، فل الجاهل ليخرج

ذكببراه كمببا يحنببث ل والجاهببل جبباهل يكون غيره وهو إياه،
فببي الوقببوع كببثير فببإنه واستحضببره له فتفطن اليمان في

فببي لببه تآفطنببا وإن مإسببائل، فببي عنببه ذهل وقببد الفتبباوى،
أن قببدمإته مإببا يفهببم إيبباه يعتقببده فقوله ه ا أخرى مإسائل

تآقببرر كمببا يحنث المإر نفس في مإا على التعليق قصد مإن
أخبببراه أي عببدلن فشببهد كببذا يفعببل ل حلببف لو وكقولهما

ذلبك علببى وبحملببه بقولهمببا الخذ لزمإه وصأدقهما فعله بأنه
إنمببا هببذا الحببق إنببه قيببل وإن السببنوي، قببول سقط أيضا
حملنبباه وإذا ه ا الناسببي طلقا يقع أنه الضعيف على يأتآي
السببابقة نظببائره فقيبباس صأببدقه مإببن وأخبره قلناه مإا على
فاسقا ولو بقوله الخذ يلزمإه أنه ورمإضان الشفعة نحو في

إلببى العببدلين إخبببار فببي يحتبباج ل أنببه أيضببا هببذين وقياس
عارضببهما إذا مإببا علببى السببابق وصأببدقهما فليحمببل تآصببديق

يكببن لببم إذا السببني قببال لببو وكقولهما تآكذبهما قوية قرينة
أفضببل بكببر أبو يكن لم إن أو تآعالى الله مإن والشر الخير

المعتزلي وعكس طالق فامإرأتآي عنهما الله رضي علي مإن
يقببرأ لببم مإببن أن شببافعي حلف لو وكذا حنثا، الرافضي أو

الحنفببي وعكسببه فرضببه يسببقط لببم الصببلة فببي الفاتآحببة
فيحنث.



والمتببأخرين المتقببدمإين بيببن المسببائل هببذه فببي والخلف
عببدم مإببن تآقببرر مإببا وفببارقا قررتآببه مإا مإنه والمعتمد طويل

هنببا لنببه أجنبية، أنها ظانا بطلقا زوجته خاطب مإن الوقوع
وقببد وجببوده، يجهببل مإا على له مإعلقا كان بظنه ربطه لما

بببه المعلببق بكببونه جبباهل عليه المحلوف فعل مإن أن تآقرر
فببأوقعه ثببم وأمإببا أصأل، مإحله في يوقعه لم لنه يحنث، لم

والغيببر للواقببع المخببالف أجنبية كونها بظن وقرنه مإحله في
مإببع هببذا مإببن ويؤخذ يدفعه فلم وأوقعه نجزه لما المعارض

هيئة غيرت لو أنه بعده ومإا فعلت أكن لم إن في تآقرر مإا
كببانت إن قببال ثببم فببأنكر زوجتببك هببذه لببه فقيببل زوجتببه
هببذا لن تآطلببق، لببم غيرهببا أنهببا ظانببا طببالق فهببي زوجتي

وهببو خبببر، تآحقيق هو > وإنما122<ص:  مإحضا تآعليقا ليس
التوسببط قببول بببه يصرح ومإما مإر كما الظن في بما يناط

وهببو طببالق، فامإرأتآي مإالي سرقا فلن يكن لم إن قال لو
ذلببك ظببن أنببه ومإببراده ه ا تآطلببق لببم سرقه أنه يعرف ل

عامإدا، أفعله ل قال أو أكره أو نسي وإن بفعله، علق ولو
ل قببال لببو مإببا بببه وألحق اتآفاقا مإطلقا حنث عامإد غير ول

يحنث، لم فنسي ينسى ل بأنه أو الطرقا مإن بطريق أفعل
الحديث في كما نسي بل ينس لم لنه

يسبببق لببم مإببا النسببيان نحببو دعوى قبول مإهم) مإحل تآنبيه(
فشببهد أنكببره إذا أمإببا الفعببل أو الحلببف أصأببل إنكببار مإنببه

كمببا يقبببل لببم نحببوه أو نسببيانا ادعببى ثببم به عليه الشهود
دعببواه فببي للتنبباقض مإرارا به وأفتيت وتآبعوه الذرعي بحثه

ببينببة الكببراه ثبت وإن به، شهدوا مإا لقضية وحكم فألغيت
إذا مإببا بخلف ل أو قبباله بمببا لهببا مإكببذب لنه يظهر، فيما
أن ومإر التناقض لعدم النسيان لنحو دعواه فيقبل بذلك أقر

غيببره) مإببن (بفعل (أو) علق مإفصلة ببينة إل يثبت ل الكراه
العببادة تآقضببي بتعليقببه) بببأن يبببالي (مإمببن غيرهببا أو زوجببة

أو صأببداقة أو حياء لنحو يمينه ويبر يخالفه ل بأنه والمروءة
قريببة عظيببم بببه نببزل فلببو التوشببيح فببي قببال خلق حسن
(وعلببم) ذكببر لما مإثال فهو يضيفه حتى يرحل ل أن فحلف

عنه ويعبر به إعلمإه وقصد يعني بتعليقه (به) أي الغير ذلك
العلببم ذلببك يعلببم المتببن فمببراد الفعببل مإببن مإنعببه بقصببد

>123<ص:  الفعببل مإببن المإتنبباع وهببو مإنببه، والمقصببود
تآحقببق وإن أعلببم، لببم قببوله ويقبببل التعليببق مإببن المقصببود

أفببتى كمببا لذلك نسيانه قرب بحيث الزمإن طال لكن علمه



المعلببق أو للتعليق ناسيا بفعله يحنث (فكذلك) ل بعضهم به
بيببت مإببن زوجتببه بانتقببال يعلق أن ومإنه عليه. مإكرها أو به

هببو كببان وإن بببه، عليهببا أو عليببه القاضببي فيحكببم أبيهببا
البببر تآفببويت مإببن وليببس إطلقهببم اقتضبباه كمببا المببدعي
بببذلك ويقبباس إليه ليس الحكم لن ظاهر، هو كما بالختيار
مإعرفببة أن ويظهببر بببه المعلببق أو بالتعليق جاهل أو نظائره

بقببول فيه يكتفى ول بينة، على يتوقف به يبالي مإمن كونه
المعلبق ول يبأتآي، مإبا على يضره مإا فيه كان إن إل الزوج

دعببواه بخلف كببالكراه غيببره مإببن علمببه لسببهولة بفعلببه
لببو كمببا الببزوج كببذبه وإن يقبببل، فببإنه الجهببل أو النسببيان

ل وكببذبها أنو لم وقالت بها فأتآت بكناية الطلقا إليها فوض
المبباوردي وقببال وتآابعيهمببا الشيخين كلم اقتضاه كما تآطلق
أن القبرار شبرط ببأن رد وإن وجيبه، وهو باعترافه، تآطلق
بالتببذكر أو بالنيببة وعلمه به يعلم أن المقر يمكن بما يكون

وغايبة عليببه الطلقا وقببوع تآكذيبه يقتض فلم مإتعذر والتعمد
وظاهر له أثر ل فيه والشك الوقوع في شاكون أنا فيه مإا
عليببه ادعببت لببو أمإا لها تآكذيبه مإجرد في الخلف مإحل أن

حلفهببا مإببن بببد فل نويت لنك تآلزمإني، ل فقال مإثل بنفقتها
مإسببوغة قرينببة نكولهببا لن اتآفاقا، طلقت فحلف نكلت فإن

لببو فيمببا ظبباهر هببو كمببا هذا ويجري كإقرارها فكان لحلفه
فأنكرت. وادعاها له كمحبتها مإنها إل يعلم ل مإا بكل علق
لمحببل الخببروج تآريببد أن عليه بالمحلوف الجهل دعوى ومإن
يحلببف لببم أنببه تآدعي ثم فتخرج تآخرج ل أنها فيحلف مإعين

حنببث فل إليببه تآخرج لم وأنها المحل لذلك الخروج على إل
<ص: المببذكور اعتقادهببا فببي صأببدقها علببى القرينببة لقيببام
نظببر فل وحينئذ عليه بالمحلوف لجهلها مإستلزم > وهو124

ولببو البلقينببي الجلل قببال أيضببا لهببا الببزوج تآكذيب إلى هنا
ل الببزوج حلببف وكببذبته النسببيان دعببوى فببي الببزوج صأدقه

لترجيببح مإخالفببا كببان وإن والده، قول ويؤيده بفعله المعلق
قبيببل التآببي إذني بغير خرجت إن في اليمان في الشيخين

الببزوج فقال فخرجت أبيك إذن بغير خرجت إن في الفصل
ادعببى ولببو وافقتببه وإن الب، ل الببزوج حلببف وأنكببر بببإذنه

يبال لم (وإل) بأن ثانيا قاله بما يعمل لم العلم ثم النسيان
قصببد ل أو علببم بقببدومإه علببق حجيببج أو كسببلطان بتعليقه
لكببن إعلمإببه قصد وقد يعلم، ولم به، بالى أو ل أو إعلمإه

كما الوقوع عدم فيها المعتمد المنقول لن مإرادة، غير هذه



لببم العلم قصببد وهببو فقببط، غايته بعلم أريد إن نعم يأتآي
مإببن إذ تآخرجهببا قطعببا قببوله قرينببة أن على هذه عليه تآرد

الحنببث عببدم الراجح وأن الخلف فيها أن علم سياقه تآأمإل
بببه علببم وإن لمنعه، أو لحثه إعلمإه يقصد ولم به، بالى أو

لم الحلف لن الكراه، أو النسيان نحو مإع قطعا) ولو (فيقع
بوجببود مإنوط هو وإنما مإنع، ول حث، غرض حينئذ به يتعلق
الفعل. صأورة

يقببع لببم قببدم ثم فجن عاقل وهو زيد، بقدوم علق لو نعم
أن بيببن فببرقا ل أنببه وظاهره الطبري عن الكفاية في كما

فببي مإببر لما نظر وفيه ل، وأن إعلمإه ويقصد به زيد يبالي
مإببن الببدخول أن الببدخول مإببن اليببأس عنببد وقع قوله شرح

علببق لببو بببأنه صأببرحوا رأيتهببم ثم العاقل مإن كهو المجنون
يحنببث لببم مإجنونة أو مإكرهة أو ناسية فكلمته زيدا بتكليمها
مإجنونببة، وهي بذلك، علق إن إل القاضي > قال125<ص: 

كلم وإن الفببرقا بعدم قائلون الصأحاب أن في صأريح وهذا
يفببرقا فقببد وعليهببا لكلمإهم مإخالفة مإقالة والطبري القاضي

بعببد جنببونه طببرأ مإن فعل شأن مإن بأن قبله مإا وبين بينه
بخلف اليميببن يتناوله فلم أصأل بالحلف يقصد ل أنه الحلف

نحو في الوقوع عدم المتن على يرد ول الناسي، نحو فعل
لن عليببه، فببأكرهوا بفعلهببم علق مإجنون أو بهيمة أو طفل

عن أخرجه الكراه إليه وانضم هؤلء فعل ألغى لما الشارع
آنفا ذكر فيما الكراه مإع الوقوع فارقا وبه إليهم ينسب أن

المببذكورة غببايته هببو بببالعلم المراد أن المتن به أولت وبما
بأنه له جمع استشكال اندفع الصورة تآلك يخرج سياقه وأن

بفعله يقع فكيف جاهل كونه مإع فيها بالوقوع القطع يقتضي
مإع عليه بالمحلوف الجاهل أو المكره أو الناسي دون قطعا

نقببل السببنوي أن علببى علمببه لسبببق مإنببه بالعذر أولى أنه
ولقببوة حنببث ل أظهرهمببا القببولين فيببه أن الجمهببور عببن

هذه. عدا مإا على المتن السبكي حمل الشكال
مإببن ويسببتثنى فقببال غيببره وتآبعببه الروضببة بعبببارة واسببتدل
كما يحنث فل يعلم ولم المبالي، إعلم قصد إذا مإا المنهاج

عببن الزركشببي ونقلببه أي وأصأببلها الروضببة كلم اقتضبباه
عبببارتآه لتأويل أو سياقه مإن الستثناء هذا ولوضوح الجمهور

وولببده كببالبلقيني عليببه العببتراض رد فببي المحققببون أطال
فببي فتبباويه فببي تآفصببيل فيه فصل لكنه زرعة وأبي الجلل
أن علببى العببتراض ليوافببق المتببن حمببل وأمإببا نظر، بعضه



> فببالقطع126<ص:  مإبببالة ول علببم، يحصببل وإل المببراد،
فمببردود أحببدهما دون مإعببا انتفائهمببا علببى مإرتآببب بببالوقوع
يقصد فلم أطلق ولو وعلم به يبال لم إذا فيما به بقطعهم

اليميببن مإخببرج أخرجببه بببل مإحضببا تآعليقببا ول مإنعا، ول حثا،
تآلميببذه رده وإن جمببع، عليببه وجببرى الصببلح ابببن عند وقع
كببثيرين ومإختار القولين فيها أطلقوا الصأحاب بأن رزين ابن

يحلببف مإمببن الغالب بأن ووجهه الوقوع عدم الرافعي مإنهم
فلببم مإنعببه أو حثببه يقصببد أنه مإبال مإن مإستقبل فعل على
صأببورة وجببود بقصببد يصببرفه أن إل النسببيان نحببو مإببع يقببع

الفعل.
ل أنببه نفسببه فعببل فببي عنببه مإر ومإا هذا بين الفرقا وكان
اليميببن مإخببرج خارج فيها التعليق بل نفسه فعل في غالب

أو نفسببه لحببث قصببده تآحقببق إن إل مإطلقببا فأثر المجردة
يبؤثر فلبم مإبر مإبا فيه الغالب فإن الغير فعل بخلف مإنعها

مإجببرد بببه يقصببد بأن ذلك عن صأرفه تآحقق مإع إل التعليق
الناسببي نحببو بفعببل يقع لم وإذا فيه مإا وفيه الفعل، صأورة

البلقيني واعتمده مإوضعين في قاله كما اليمين به تآنحل ل
واعتمببده النحلل ثببالث فببي كلمإهمببا اقتضببى وإن وغيببره،

شببك فببي وانحللهببا هببذا بيببن يفببرقا الول وعلببى السببنوي
الماضببية الليلببة أنببه فبببان فببأخر فيببه بببالهلل القضاء مإعلق
بخلفببه اليميببن لبقبباء فائببدة فل بعببد هذه في الحنث بتعذر

مإببن أن عليه أكره بما انحللها عدم مإن ويؤخذ مإسألتنا في
لببم فكلمببه كلمإببه على القاضي فأجبره غيره يكلم ل حلف
ثلثببة كببل في مإرة وهو المحرم، الهجر به يزول بما يحنث
فببي عليهببا الزائببد بخلف عليهببا المكببره هي هذه لن أيام،

بببالكراه القصببد أن تآقببرر لمببا يتناوله ل الكراه فإن الثلثا
مإبحببث فببي ومإببر غيببر ل المحببرم الهجببر إزالة هو إنما هنا

وإنمببا البخبباري، شببراح بعببض قببال بهذا تآعلق له مإا الكراه
حببتى يكلمببه ولببم واجهببه، إن الثلثا مإببن أكببثر هجببر يحرم

وهو سنين، مإكث وإن حرمإة، فل يواجهه لم لو أمإا بالسلم
ظاهر.

فخرجببت الحريببر لبسببة خرجت إن نحو في أيضا تآنحل ول
الخرجببة لن فيحنببث، لببه لبسببة خرجببت ثببم غيببره لبسببة
ه ليبس فيهبا التعليق إذ أصأل اليمين يتناولها لم الولى إل ل

وجبد فمبتى الحريبر بلببس المقيبد الخروج وهي حنث، جهة
أن تآقببرر لمببا بببر جهببة يسمى ل لبسة غير وخروجها حنث



فخرجببت إذنببي بغيببر خرجببت إن بخلف تآتنبباوله لببم اليميببن
الولبى وهبي ببر، جهببة لها لن حنث، ل إذنه بغير ثم بإذنه
فببالولى وأيضببا مإنهمببا كل فتناولت الثانية وهي حنث، وجهة

لبسة في كذلك ول بها، فانحل فتناولها الحلف مإقصود هي
كببل زيببدا ليعطيببن حلببف فيمن السبكي وأفتى فتأمإله حرير
راجعهببا، فببإذا هببذا بحنثببه بانحللهببا يومإا يعطه فلم كذا يوم
يسبافر ل حلبف لبو ببأنه وغيبره تآطلبق لم شيئا يعطه ولم
النحلل لعببدم حنببث مإعببه سببافر ثببم وحده أي فسافر مإعه
يببرد ل حلببف الروضببة وفببي الحريببر، مإسببألة فببي كمببا أي

لنببه تآطلببق، لببم المكبباري مإع ورجعت فأكترت أحد الناشزة
أو الببزوج فردهببا خرجببت فلببو وانحلببت يردهببا ولببم صأحبها،

وتآنحل تآكرارا يقتضي مإا اللفظ في ليس إذ يحنث لم غيره
() قببوله: وقببوله: بالمعاينببة وصأببرح الهلل رأيت إن في أيضا
ه. ا نسخته في ثابت ذلك لعل إلخ لحق

فلببم ليببال ثلثا فمضببى وقبلنبباه بهببا فسببر > أو127ص: <
كلمببت إن دخلت إن وفي يستقبله، شهر أول مإن فيها يره

مإعا وجدا أو عكست فإن الخير تآقديم يشترط طالق فأنت
لببم دخلت ثم ذلك بعد كلمته فلو اليمين وانحلت تآطلق لم

نقله مإببا هببذا الولببى المببرة علببى تآنعقد اليمين لن يحنث،
بببأن وغيببره السببنوي واعترضببهما وأقببراه المتببولي عببن

إل يوجببد ولببم كلم، سبببقه دخببول هببو إنمببا عليه المحلوف
يحنببث، لببم دخلت لو حتى باقية فاليمين الكلم وهو بعضه،

مإببن أكببثر قبل فقدم بشهر زيد قدوم قبل طالق أنت وفي
زيببد قببدم لو حتى وانحلت تآطلق لم التعليق أثناء مإن شهر
لببم شببهر مإببن أكببثر مإضببى وقببد قببدم، ثببم سببافر بأن بعد

تآطلببق طببالق فببأنت كلمببت أو دخلببت إن وفببي تآطلببق،
وانحلببت الشببرط علببى طببالق أنببت قببدم إن وكذا بأحدهما،

تآركببت إن وفببي شببيء، الخرى بالصفة يقع فل فيهما يمينه
إن وكببذا فببورا، يطلقهببا لببم إذا يقببع طببالق فببأنت طلقببك

فببور فل أطلببق لببم إن أو أتآببرك لببم إن بخلف عنه سكت
لببم لنببه أخرى، تآقع فل الترك يمين انحلت فورا طلق فإن

بسببكوتآه أخببرى فتقببع السببكوت يميببن بخلف طلقهببا يببترك
المبباوردي كلم مإببن أخببذا العمبباد ابببن وفببرقا يمينه وانحلت

الثانيببة وفبي يوجببد، ولبم البترك، على علق الولى في بأنه
سببكت يقببال أن عليه يصدقا لنه وجد، وقد السكوت، على
تآببرك يقببال أن يصببح ول أول، يسببكت لببم وإن طلقها، عن



ه علبل مإبا لن نظر، وفيه ه ا ل أو يتركه لم إذا طلقها ب
أن فظبباهر لغببة الصببدقا بببه أريببد إن عببدمإه أو الصدقا مإن

أريببد فببإن عرفببا أو فكببذلك شببرعا أو كببذلك ليسببت اللغببة
فببي أطلببت وإنمببا فيه، مإا ففيه عام أو فليبين خاص عرف
مإشببكل، مإبحببث لنببه بالنحلل، المتعلقة المسائل هذه جمع
كلمإهببم مإتفرقببات جمببع إلى فاحتيج غامإض فيه كلمإهم لن
فيه

مإعاشببرا واسببتمر وجببدت ثببم بصببفة الطلقا  علببق)فببرع(
لوقببوع بعضببهم بببه أفتى كما مإنه تآرثا لم مإات ثم لزوجته
نحببو لحتمببال نظببر ول الصببفة، وجببود بظبباهر عليها الطلقا
نشببك ولنببا المببانع عببدم والصأببل للوقببوع مإانع لنه نسيان،

ذلبك مإببع نظبر فل عبدمإه لصأبل للرثا استحقاقها في الن
كلم مإن أخذا بعضهم إفتاء ذلك ويوافق العصمة بقاء لصأل

وشببك فدخل الدار زيد يدخل ل حلف فيمن البلقيني الجلل
يحنببث بأنه ل أو مإنعه الحالف قصد وهل ناس أو مإبال أهو

ذلببك فببي وخببالف الببداخل حببال يعلببم لببم وإن بالببدخول،
فمضبى كبذا يبوم حقبه ليقضبين حلبف فيمن فأفتى بعضهم
يحنببث ل بببأنه حبباله يببدر ولببم مإببات، ثببم يقضه ولم اليوم،

تآرفببع فل مإحققببة والعصببمة إعسبباره أو نسببيانه لحتمببال
لببم نسببخة فببي بأحببدهما تآطلببق قببوله أصأببل وكببان بالشببك

وكلمببت دخلببت إن قببال إن ظبباهر هببذا عليهببا وكتب تآطلق
>128<ص:  الهببوامإش بعببض مإن ه ا فليحرر بأو ل بالواو

إل طببالق أنببت فببي الشببيخين تآناقض مإن نشأ التخالف هذا
هنببا فجريببا ل أو قدم هل وشك زيد مإات ثم زيد يقدم أن

للطلقا. الموجبة الصفة في للشك الوقوع عدم على
وبببه الكببثرون عليببه الببذي وهببو الوقببوع، على اليمان وفي
مإببا علببى مإبنببي الثالث وأن والثاني الول الفتاء صأحة يعلم
ذكببر أمإببس طببالق أنببت فببي الروضببة وفببي القلببون، عليببه

فببإن قببال ثببم ل وبعضببها يقببع بعضها بإرادتآه مإنوطة أحوال
الطببائر هببذا أصأببطد لببم إن وفببي حنببث، يفسببر ولببم مإات،
أيضببا ورجببح حنث ل أو هو أهو وشك طائرا فأصأطاد اليوم

أو دخببوله وجهببل اليببوم يشببأ لببم إن أو يببدخل لببم إن في
ردهببا فيببه وغيببره السببنوي ومإنازعببة حنببث ل أنببه مإشببيئته
فببي تآخببالف ل تآقببول أن ولببك للنص الموافق بأنه الذرعي
مإقارنببة فببي ويشببك يوجببد تآببارة عليببه المعلق لن الحقيقة،

للشببك أثببر ل وهببذا كالنسيان، اللفظ عليه يدل لم له مإانع



أثببر ل وجببوده احتمببال ومإجببرد المانع عدم الصأل لن فيه،
مإببا قبببل المببذكورة المسببائل ومإنببه تآحققه، مإن بد ل إذ له

وهذا عليه، المعلق أصأل وجود في يشك وتآارة الروضة في
بد ل إذ الكثرون عليه لما خلفا المعتمد على فيه وقوع ل

ومإببا الطببائر مإسببألة فببي الروضة في مإا ومإنه تآحقيقه، مإن
المعتمببد أن ويتبببين كلمإهببم اختلف يحمببل هببذا وعلى مإعها

فببإن مإهم فإنه ذلك فتأمإل الثالث دون والثاني الول الفتاء
المشيئة في الشك مإسألة في تآقرر مإا ذلك على قلت: يرد
علببى بببه عملببوا وقببد المببانع، وجود في شك فإنه والدخول
المذكور. المعتمد

يببدل لببم ل أو بقولي هذا عن الجواب إلى أشرت قد قلت
فببي شببككنا وقببد حينئببذ، عليه مإعلق أنه وسره اللفظ عليه
وإن ذلببك، فأثر الروضة في كما عليها المعلق الصفة وجود
واحببد غيببر كلم فببي قلببت: وقببع فببإن مإانعببا وجودهببا كببان

أصأببل فببي شببك إذا مإببا بيببن زيببد يقدم أن إل في التسوية
قببدومإه علببم إذا ومإا وغيرها الروضة في الذي وهو قدومإه،

مإشكل وهذا أيضا، هنا حنث فل مإيتا أو حيا قدم هل وشك
كمببا هنببا يحنببث فببإنه ذاكببرا أو ناسيا قدم هل شك لو بما

سببواء هنببا همببا بل إشكال ل قلت الولن الفتاءان يقتضيه
عليهببا، المعلببق الصببفة وجببود فببي للشببك حنببث ل أنه في

<ص: الفتبباءان وأمإببا الموانببع، عببن الخببالي القببدوم وهببي
في له يتعرض لم مإانع في مإحلهما فإنما > المذكوران129

المعتمببد على ويشكل هذا قدمإته مإما علم كما بوجه اللفظ
يشبباء أن إل لدخلببن واللببه في اليمان في قولهما المذكور

فمنهببم المتأخرون واختلف يحنث أنه مإشيئته في وشك زيد
الكببثرون، وهببم تآناقضببا حنث ل هنا قولهما مإع هذا عد مإن

ابن الببابين بين فرقا مإن ومإنهم بمبا فبرقا فبإنه المقبري ك
بخلفببه بالشببك النكاح رفع إلى يؤدي هنا الحنث أن حاصأله

رفببع إلببى أيضا يؤدي ثم الحنث بأن واحد غير واعترضه ثم
جعلببي النكبباح بببأن شببيخنا عنببه وأجبباب بالشك الذمإة براءة

به صأرحوا كما الشرعي مإن أقوى والجعلي شرعي والبراءة
أقببوى نفسه به النسان يلزم مإا أن قوتآه ووجه الرهن في
فيببه الشك يؤثر لم أقوى النكاح فلكون غيره به يلزمإه مإما

ظبباهر هببو كمببا الوليببن الفتبباءين ينافي ول البراءة، بخلف
نحوه. أو النسيان حيا كان لو الزوج دعوى قبول



لسببقوط ل الوقببوع لعببدم بالنسبببة لكببن الببدين وفبباء وكببذا
ابببن خببالفه لكببن القاضببي إفتبباء مإببن أخذا بذلك عنه الدين

لعدم قبل ادعاه ثم عليها النفاقا بعدم علق لو بأنه الصلح
نفقتهببا، لسببقاط ل العصببمة بقبباء الصأل لن الطلقا، وقوع

بترجيببح القاضببي قبباله مإببا واعببترض بقاؤهببا الصأببل لن
فخرجببت إذنببي بغيببر خرجببت إن فببي اليمببان في الشيخين

القاضببي عببن البغوي ونقل تآصدقا أنها وأنكرتآه الذن وادعى
هببذا الذرعي قال الذن عدم الصأل لن مإرة، به أجاب أنه
إلببى مإلببت كنببت وقببد الكببثرين، أو كببثيرين كلم تآضمنه مإا

الزمإببان لفسبباد فيببه تآببوقفت ثببم هببو يصببدقا كببج ابببن قول
يمكببن مإببا كببل أن مإببر مإببا ويؤيببده أيضا الزركشي واعتمده

مإمببا والنفبباقا والذن مإببدعيه يصببدقا ل عليببه البينببة إقامإببة
فببي مإببر مإببا عليببه يشببكل ول عليهمببا، البينببة إقامإببة يمكببن
مإسببتند فنزاعببه وبفرضببه ثببم مإنببازع ل لنببه الشببك، مإسائل
ظبباهر ول لصأببل، يسببتند أن غيببر مإببن وتآخمين حزر لمجرد

هنببا لبعضببهم مإببا فانببدفع ذكببر فيمببا بخلفه عليه يعول فلم
ذلببك وقيبباس للقاضببي الصببلح ابن مإخالفة تآتأيد كله وبذلك

أي: ولببم لعنتهمببا أنهببا ادعببى ثببم لوالديه بلعنها علق لو أنه
فببأنكرت فكببذلك شببرح فببي الماوردي عن آنفا مإر بما نقل

تآصدقا بعضهم وقول اللعن على البينة إقامإة لمإكان صأدقت
مإببر مإا على يتأتآى إنما للوقوع ل العقوبة لعدم بالنسبة هي
الشببيخين قول يؤيده قد نعم فيه مإا علم القاضي. وقد عن
ادعببى ثببم للسببنة طالق قال: أنت لو وأقراه البوشنجي عن

عببدمإه وادعببت حببال الوقببوع ليمتنببع الطهببر هببذا في الوطء
عليببه البينببة إقامإببة تآتعسببر الببوطء بببأن يجبباب وقببد صأببدقا،
بعببض رأيببت ثببم هنببا العصببمة بقبباء أصأببل لقوة فيه فصدقا

لببم إن فببي الصأحاب ذكر قال حيث بذلك أجاب المتأخرين
البينببة إقامإببة لعسببر الوطء في قوله القول أن الليلة أطأك
غيببره إلببى يتعببدى ل الوطء مإدعي وتآصديق غيره قال عليه
بفعببل يتعلببق مإمببا غيببره في تآصديقها فالراجح الخفيات مإن

بيببن بعضببهم وتآفرقببة ه ا وغيببره المتولي جزم وبه أحدهما
وكببونه الزوجيببن أحببد مإببن عليه المعلق الظاهر الفعل كون
كمببا الملحببظ لن بصحيحة، > ليست130<ص:  غيرهما مإن

بذلك يختلف ل وهو وعدمإه، البينة إمإكان تآقرر
التعليببق مإن وأنواع العدد إلى الشارة فصل) في(     

يقببع لببم ثلثا أو بإصأبببعين وأشار طالق (أنت قال) لزوجته(



ول طببالق، قببوله عنببد بنيببة) لببه (إل واحببدة مإببن عدد) أكببثر
لنببه نيببة، أو بلفببظ إل يتعببدد ل الطلقا لن الشارة، تآكفي

أثببرت لفببظ وجببد لببو ثببم ومإببن اللفبباظ، بغير يؤدى ل مإما
المقببترن ذلببك) القببول مإببع قببال (فببإن قببال كمببا الشببارة
ثلثا وفببي طلقببتين، إصأبببعين فببي طلقببت (هكببذا بالشببارة

الشببارة لن يببدين، بببل واحببدة إرادة فببي يقبببل ول ثلثببا)،
خبببر فببي كما النية بمنزلة العدد في ذلك قول مإع بالصأابع
للثنببتين مإفهمببة إشببارة أشار إن هذا آخره إلى هكذا الشهر

لقرينبببة فاحتببباجت الكلم مإطلبببق فبببي لعتيادهبببا الثلثا أو
به يقع فل هكذا أنت ذلك بمع وخرج للطلقا بأنها تآخصصها

أنببت فببارقا وبببه بطلقا للفببظ إشعار ل إذ نواه وإن شيء،
الثلثا صأبببورة بالشبببارة) فبببي أردت قبببال (فبببإن ثلثبببا

لببه اللفببظ > لحتمببال131بيمينببه) <ص:  صأدقا (المقبوضتين
سببيدي مإببات (إذا عبببد) لزوجتببه قببال ولو( فقط ثنتان فيقع
حببر فببأنت مإببت (إذا سببيده) لببه وقببال طلقتين طالق فأنت

أجبباز أو ثلثببه مإببن خببرج بببأن سببيده بمببوت بببه) أي فعتببق
وقببال طلقببتين طببالق فببأنت الغببد جبباء إذا قببال أو الوارثا
تآحببرم) عليببه ل أنهببا (فالصأببح حببر فأنت الغد جاء إذا سيده

(وتآجديد) العدة الرجعة) في له (بل لمحلل المحتاجة الحرمإة
مإعببا وقعببا والعتببق الطلقببتين لن زوج)، (قبببل ولببو بعببدها

الشببارع لتشوف الحرية حكم فغلب الغد بمجيء أو بالموت
أن مإبببع ومإسبببتولدتآه لمبببدبره الوصأبببية تآصبببح وكمبببا لهبببا

عتببق أمإببا عليببه كالمتقببدم فجعببل العتببق يقارن استحقاقهما
كببالقن المبعببض لن لمحببل، ويحتبباج ثنتببان مإعه فيقع بعضه

جببزء بببآخر علقهببا لببو مإببا سيدي مإات بإذا وخرج العدد في
الرقا في لوقوعهما لمحلل فيحتاج السيد حياة مإن

طببالق، أنببت فقببال الخرى فأجابته زوجتيه إحدى نادى ولو(
م لنبه المنباداة)، تآطلبق لبم المنباداة يظنها وهو يخاطبهبا ل

بببه المخاطبببة لنهببا الصأببح)، فببي المجيبببة (وتآطلببق حقيقببة
المنبباداة بيظنهببا وخببرج خطببؤه بببان بظببن عبرة ول حقيقة،
غيببر المجيبببة أن ظنببه أو علمببه الخلف مإحببل هببو الببذي

فببإن طلقتببا المنبباداة أو فقببط طلقببت قصببدها فإن المناداة
طببالق أنببت أو طلقتك قال ولو دين المجيبة أقصد لم قال

ظبباهرا يقبببل لببم مإثل فيهببا شيئا أو يدي خاطبت إنما وقال
واعتمببده والشاشببي المبباوردي قبباله كمببا يببدين ول بببل،

يبدين أنبه بعضبهم تآرجيبح يبرد وببه مإر كما وغيره القمولي



أو أصأبببعه إلببى أشببار إذا بببأنه وغيرهببم يمنية كثيرين وإفتاء
إليببه أشببرت مإا أردت وقال بالطلقا تآلفظه حال آخر شيء

لببم وكببأنهم قبببل بينببة بهببا قببامإت أو الشارة على وصأدقته
ثببم بإصأبببعه وأشببار بقولهمببا والشاشببي الماوردي تآعبير يروا
وأمإا الصأح، في يدن لم الزوجة دون الصأبع بها أردت قال

مإلحببظ لن يفيببد، فل بالشببارة بينة قيام أو الزوجة تآصديق
لتصريحهم يحتمله ل هنا وهو للمنوي، اللفظ احتمال التديين

الزوجببة، على وقع طالق إحداكما ودابة لزوجته قال لو بأنه
للطلقا مإحل تآصببلح ل لنهببا الدابببة، إرادة دعببواه يقبببل ول

القبببول بعببدم مإنهببم تآصريح فهذا مإر كما أجنبية مإع بخلفها
أبببو وأفببتى للطلقا مإحل يصببلح ل إليببه أشببار مإببا لن هنببا،
م حمبارتآه يسمي بأنه الشهود واطأ فيمن زرعة امإرأتآبه باس
> بببأنه132<ص:  ففعببل الحمببارة يريد اسمها ذكر إذا وأنه
ظاهر هو كما يرده ذكرتآه ومإا باطنا ل ظاهرا يقع

فببأنت رمإانة أكلت بنصف) كإن وعلق رمإانة بأكل علق ولو(
رمإانببة (فببأكلت طببالق فببأنت رمإانة نصف أكلت وإن طالق،

أكلت لنها فثلثا، بكلما علق فإن الصفتين فطلقتان) لوجود
نصببفي فببأكلت رمإانببة قببال ولببو مإرتآيببن ونصببفا مإببرة رمإانة

النكرة وكون رمإانة يسميان ل لنهما شيء، يقع لم رمإانتين
أن علببى القببرار فببي مإر كما بمطرد ليس غيرا أعيدت إذا

ه ونصبفه هبذا أو اللغة مإن الشهر العرف هنا المغلب وربع
فببي الصببيمري قول وأمإا فثنتان، نصفه أو ثلثا وقع فأكلته

أن علببى بنببائه إلى البيان في وأشار جدا فبعيد فثلثا هذه
به قائل نعلم أي: ول التكرار تآقتضي إن
بببه تآعلببق (مإببا بببه الطلقا علق إذا بالطلقا) وغيره والحلف(

(أو لهمببا أو لغيببره أو لنفسببه مإنع) مإنه (أو فعل حث) على
الحلببف لن فيببه، ليصدقا غيره أو الحالف خبر) ذكره تآحقيق

ذلببك علببى يشببتمل فرعببه بالطلقا الحلف الذي تآعالى بالله
لببم إن قببال ثببم طببالق فببأنت بطلقا حلفببت إن قال (فإذا

لببم إن (أو للثاني خرجت) مإثال إن (أو للول تآخرجي) مإثال
المعلق وقع طالق (فأنت للثالث قلت:) مإثال كما المإر يكن

مإوطببوءة الخران) كانت (ويقع حلف لنه الحال، بالحف) في
<ص: بأصأببله عللببه كمببا العببدة صأببفته) وبقيببت (وجببدت و

(إذا بببالحلف تآعليقببه قببال) بعببد (ولو لوضوحه > وحذفه133
يقببع ولببم طببالق)، فببأنت الحجبباج جبباء أو الشببمس طلعببت

عببن بببالحلف) لخلببوه المعلببق يقع (لم ذلك في تآنازع بينهما



إن بهببا فيقببع بصببفة مإحببض تآعليببق هببو بببل الثلثببة أقسامإه
فل وإل وجدت،

نعببم) أو (فقببال زوجتببك أطلقتهببا) أي اسببتخبارا له قيل ولو(
هنببا بلببى أن ويظهر الهمزة بكسر وإي وأجل كجير مإرادفها

شببرعي ل لغوي بينهما الفرقا أن القرار في مإر لما كذلك
باطنببا زوجتببه فهي كذب فإن إقرار صأريح لنه به)، (فإقرار

بيمينببه) صأببدقا فيببه وراجعت (مإاضيا أردت) طلقا قال (فإن
ا وحكمبه جبددت براجعبت وخبرج يدعيه مإا لحتمال مإبر كم

(ذلببك قيببل) لببه (فببإن بببذلك وفسببره أمإببس طالق أنت في
هببو كمببا ومإنببه طلقا، (لنشاء) ليقبباع مإنه طلبا التماسا) أي

الطلقا لشببيء فعلببه فببي تآنازعببا وقببد لببه، قيببل لببو ظبباهر
(فصببريح) فببي نحوهببا نعببم) أو (فقببال كببذا فعلت مإا يلزمإك

صأببرائح مإببن ليسببت نعببم لن كنايببة)، (وقيببل حببال اليقبباع
لكنهببا فيببه صأببريحة ليسببت كببانت وإن بأنهببا، ويببرد الطلقا
أن المقببام هببذا مإثل في إفادتآها مإنه اللزم قبلها لما حاكية

علببى تآنزلببت الحكايببة فببي ولصببراحتها طلقتهببا نعببم المعنى
النشباء وفببي تآارة، القرار في صأريحة فكانت السائل قصد

بببه وقطببع القاضببي قببول يتضببح وبهببذا لقصببده تآبعببا أخببرى
تآرجيحه. الروضة كلم واقتضى البغوي

إن لببه قيببل لببو مإختصببريها مإن واحد غير به جزم ثم ومإن
وبببه شببيئا يكببن لببم نعببم فقببال طببالق فزوجتببك كذا فعلت
>134<ص:  اسببتخبار هنببا ليببس لنه وغيره، البلقيني أفتى

مإعنبباه تآببؤدي ل ونعببم تآعليببق بل عليه ينزل حتى إنشاء ول
علببى يكببون أن يجببب أخببرى مإببرة البغببوي قببول فانببدفع
ابببن وكأن نعم فقال زوجتك أطلقت له قيل فيمن الوجهين

وإن قببال، كمببا وليس بالوقوع فأفتى هذا بكلمإه اغتر رزين
وبحببث المتببأخرين بعببض فيببه وتآبعببه المتببولي إليببه سبببقه

علببى حمببل هنببا السببؤال حببال جهببل لببو أنببه الزركشببي
عبببرة ل فببإنه رأسه بنحو أشار لو مإا بنعم وخرج الستخبار

قببال لببو ومإا الفصل أول مإر لما الوجه على ناطق مإن به
طلقت وبين بينه ويفرقا أيضا الوجه على كناية فإنه طلقت

سبببقه لمببا امإتثببال ثم بأنه طلقها أو نفسك طلقي نحو بعد
وقببع فببإنه هنبا بخلفبه فيببه احتمببال فل اللزام في الصريح

قال لو > ومإا135<ص:  كناية فكان فيه إلزام ل لما جوابا
وعببد أو تآعليببق سبق لحتمال أيضا لغو فإنه ذلك بعض كان



كمببا فكذلك تآقول مإا على المإر أن أعلم قال أو إليه يئول
العلم. هذا يحصل ولم يعلم، أن أمإره لنه وأقراه، نقله
علببي كأنت واحدة إل يوقع ل أو شيئا يوقع ل مإا أوقع ولو

مإنببه قبببل الظببن ذلببك علببى بناء بها فأقر ثلثا فظنه حرام
لببو فيمببا ذلك ويجري عليه يخفى مإمن كان إن ذلك دعوى
ظانببا بها فأقر النسيان أو الجهل مإع به يقع ل بفعل علقها

الوقببوع فظببن ناسببيا عليه المحلوف فعل لو وفيما وقوعها،
شببهادة مإببع التعليببق زوال لظنببه بببه يقببع فل عامإببدا ففعلببه
مإببن أولببى فهببو الظببن هببذا فببي بصببدقه له النسيان قرينة
وإنمببا مإببر، كمببا اليميببن ببقاء علمه مإع عليه بالمعلق جاهل

م زمإبن بعبد الثلثا أوقبع ثبم ببائن قبال: أنبت مإبن يقببل ل
بببائن فهببي الطلقا بالكنايببة نببويت قال ثم العدة به تآنقضي

الموجبببة الثلثا برفعببه مإتهببم هنببا لنببه الثلثا، إيقبباع حالببة
ثلثببا فقببال طببالق هببي قببل لببه قيل ولو له اللزم للتحليل

علببى مإبنببي وأنببه الثلثا الطلقا بببه نببوى إن أنببه فببالوجه
مإببا ومإثلببه شببيء يقع لم وإل وقعن، طالق هي وهو مإقدر،

عصببمته فببي لمن قال ولو سبعين فقال سرحها له قيل لو
وقببع مإنببه بببائن اليببوم ذلببك أنهببا فبان كذا يوم ثلثا طلقتك

زرعة أبو ذكره التاريخ في بغلطه وحكم الثلثا عليه
علق) بمستحيل( التعليق مإن أخرى أنواع فصل) في(     

أو مإببوتآه مإببع فيببه الببروح أوجببدت أي مإيتا أحييت كإن عقل
السماء صأعدت كإن عادة أو رمإضان صأوم نسخ كإن شرعا

المعلق بها فيحنث مإنعقدة فاليمين شيء الحال في يقع لم
تآنعقببد ل أنهببا السماء أصأعد ل والله في ويأتآي الحلف على
اسببم بتعظيم يخل ل الحنث امإتناع لن بل، هنا لما ل لكن
مإببع مإيببت وهببو فلنببا، لقتلببن فببي انعقببدت ثببم ومإببن الله،

فيحببوج الثببم حرمإة يهتك البر امإتناع لن بمستحيل، تآعليقها
المإتناع على قادرا ساكتا فحمل دخوله بنحو أو التكفير إلى

فعلت بجماعه علق إذا وكذا يحنث، > لم136<ص:  وأدخل
كالبتداء ليست لنها لستدامإتهما، أثر ول يتحرك، ولم عليه،

إذا بلفببظ كببان فإن مإثل شهر بعد كذا بإعطاء أو يأتآي كما
وكان باليأس إل يحنث لم إن أو الشهر عقب الفور اقتضى

الثبببات أن الدوات في مإر مإا لظاهر مإخالفته مإع هذا وجه
إذا كببذا أعطيتببك الشهر مإضى إذا فمعنى النفي بمعنى فيه
بمعنبباه، مإا فكذا مإر كما للفور وهذا مإضيه، عند أعطكه لم



بإقامإببة إل يحنببث لم كذا مإدة بكذا يقيم ل أو فيه مإا وفيه
عرفا المتبادر لنه مإتواليا، ذلك

هببذا أكلببت رمإانببة) كببإن أو>بب 137: <ص رغيببف (بأكببل أو
أكلهببا (فبقي) بعد رمإانة أو رغيفا أو الرمإانة هذه أو الرغيف
أصأببله كلم إليببه أشار كما مإدركها يدقا (لبابة) ل به المعلق

الكل يأكل لم لنه يقع)، لم حبة (أو خبز قطعة يسمي بأن
لببه أثببر فل وقببع لببه يكون ل بأن مإدركه دقا مإا أمإا حقيقة

تآفصببيل وأجببرى المطببرد للعببرف نظببرا حنببث ول بببر، فببي
الثانية في حبة بعض بقي إذا فيما اللبابة

(إن فقببال) لهببا نواهمببا وخلطببا (تآمرا الزوجان أكل) أي ولو(
نببواة كببل فجعلببت طببالق (فببأنت نواي نواك) مإن تآميزي لم

أن (إل عرفببا ل لغببة بببذلك التمييببز يقع) لحصول لم وحدها
كمببا فيقببع بببذلك يحصببل فل نواهببا مإببن تآعيينببا) لنببواه يقصد

يحتمببل وغيببره الذرعببي وقال شارح واعتمده المتن اقتضاه
يتجببه والببذي لتعببذره عادة بالمستحيل التعليق مإن يكون أن
وإن وقببع، وإل يقببع، لببم فميزت عادة التمييز أمإكن إن أنه
بمستحيل تآعليق فهو عادة يمكن لم
بإمإسبباكها ثببم برمإيهببا ثم ببلعها فعلق تآمرة بفمها كان ولو(

(ورمإببي عليببه اقتصرت وإن بعض)، بأكل فراغه مإع فبادرت
أو البعببض أكببل لن يقببع)، (لببم عليببه اقتصرت وإن بعض)،

<ص: المتببن وقضببية الثلثببة مإببن لكببل مإغبباير البعببض رمإي
مإا وهو مإطلقا، أكل البتلع وأن جميعها بأكل > الحنث138

ه الفبرض ببأن مإعبترض لكنبه شارح اعتمده التمبرة ذكبر أن
فببي يتجببه والببذي تآمببرة تآبلببع فلم اسمها يزيل مإضغ وأكلها

كمببا الكببل غيببر البتلع كببان المضببغ انتفببى حيببث أنه ذلك
اسببم بالمضغ يزل لم مإا عينه كان المضغ وجد وحيث يأتآي

ل فببابتلعت بالكببل علببق بببأن عكسببه وفببي عليه، المحلوف
للكببثرين ونسببب واعتمببداه هنا المتولي عن قاله كما حنث
لببو مإببا ببببادرت وخببرج الحنببث علببى مإواضببع في جريا لكن

يميببن تآببأخر الشببرط كببان ثببم ومإن فتطلق، لحظة أمإسكتها
ل تآأخرهببا ومإببع تآقببدمإت أو تآوسببطت إن فيحنببث المإسبباك

تآصوير فذكرها وثم بالواو العطف بين فرقا
طببالق فببأنت تآصببدقيني لببم إن فقببال بسببرقة اتآهمهببا ولببو(

م (سبرقت مإبا) نافيبة سرقت فقالت فبي تآطلبق) لصبدقها ل
تآتخلببص لببم بالصببدقا تآعلميني لم إن قال فإن يقينا أحدهما

بذلك



قبببل الرمإانببة هببذه حببب بعببدد تآخبببريني لببم إن قببال ولببو(
بطريقببة يحصببل الحنببث (فالخلص) مإببن طالق كسرها) فأنت

أو عليه تآزيد ل أنها يعلم مإا إلى الواحد تآذكر) مإن (أن هي
واحببدا واحببدا تآزيببد (ثم عنه) عادة تآنقص ل أنها يعلم (عددا
في عددها ليدخل عليه) عادة تآزيد ل أنها يعلم مإا تآبلغ حتى
الخبببر فببي يعتبر قولهم: ل ينافيه ول بعينه، أخبرتآه مإا جملة
كاذبببة بببه فببأخبرتآه زيببد بقببدوم أخبببرتآني إن قال فلو صأدقا

كرمإببي مإفعببول و مإعببدودا وقع مإا لن البلقيني، قال طلقت
الوقببوع مإحتمببل بخلف بببالواقع الخبببار مإن فيه بد ل حجر

التلفببظ بالعببدد الخبببار مإببن المفهببوم ولن كالقببدوم وعدمإه
إل يحصببل > ول139<ص:  الرمإانببة فببي الببذي العببدد بذكر
علببى الولى الطريقة تآعينت حبها تآعد لم إن قال ولو بذلك
علببى نببص هنببا بببأنه ويفببرقا تآرجيحببه أثر يظهر وجهين أحد
(والصببورتآان) فببي ثببم بخلفببه حيالها على حبة حبة كل عدد

فببإن تآعيينببا تآعريفببا) أي يقصببد لببم (فيمببن والرمإانببة السرقة
شببيئا وضببع ولو يحصل) به ل لنه بذلك، يتخلص لم (قصده

فأنت تآعطنيه لم إن به لها علم ول لها، قال ثم عنه وسها
ل بببل تآطلببق لببم فيببه فببرآه مإوضببعه تآببذكر ثببم ثلثا طالق
إعطاؤهببا هببو مإستحيل على حلف أنه بان لنه يمينه، تآنعقد

بجببامإع السماء أصأعد كل فهو مإحله تآعلم ولم تآأخذه، لم مإا
علببى حببث وهنا فعله يمكنه ل مإما نفسه مإنع هذه في أنه
فعله يمكن ل مإا
ركعببات بعببدد تآحبببرني لم (مإن زوجاتآه لثلثا) مإن قال ولو(

سبببع واحببدة (فقببالت طببالق والليلببة) فهببي اليببوم فرائببض
الجمعببة يببوم أي عشببرة خمببس (وأخببرى غالبببا عشببرة) أي

مإنهببن واحببدة يقع) على لم لمسافر أي عشرة إحدى وثالثة
بذلك يتخلص لم تآعيينا قصد إن نعم الكل لصدقا طلقا

بسببكون حقببب زمإببان) أو أو حين إلى طالق قال: أنت ولو(
بمضببي (طلقببت نحببوه حيببن) أو بعببد (أو عصببر أو القبباف
وإلببى والقصببير الطويببل على يقع هذه مإن كل لن لحظة)،
إلى حقك لقضين في اليمان قولهم: في وفارقا بعد بمعنى

الطلقا بببأن المببوت قبيببل بببل فأكثر بلحظة يحنث لم حين
التعبباليق فببي المببدار إذ حينببا يسببمى مإا بأول فتعلق تآعليق
ل وهببو وعببد، ولقضببين لفظهببا عليببه يصببدقا مإا وجود على

بالطلقا حلف لو أنه وقضيته لليأس فيه فنظر بزمإن يختص
باليأس إل تآطلق لم حين إلى حقه ليقضينه



المببس، هنببا مإثله أن لمسه) ويظهر أو زيد برؤية علق ولو(
باتآحادهمببا هنببا العببرف لطراد الوضوء نقض في فارقه وإن
(ومإيتببا) نائما > أو140<ص:  حيا) مإستيقظا تآناوله قذفه (أو

الشبعر نحببو غيبر ببه مإتصببل ببدنه مإبن شيء برؤية فيحنث
مإببن أو صأاف مإاء في ولو عليها إكراه مإع ل يأتآي مإا نظير
شببيء وبلمببس مإرآة نحو في خياله دون شفاف زجاج وراء
شببعر نحببو ل حائببل غيببر مإببن عليببه إكببراه مإببع ل بدنه مإن

والملمببوس واللمإببس والمرئببي الرائببي سببواء وسببن وظفببر
استويا وإنما يؤثر، لم عليه المعلق لمسه ولو وغيره العاقل

المحلوف مإن لمس على هنا المدار لن الوضوء، نقض في
كلببه رؤيببة صأببدقا بببدنه مإببن شببيء رؤيببة مإع ويشترط عليه
حنث فل فرأتآها كوة مإن مإثل يده أخرج لو مإا بخلف عرفا
لببرأي حمل بمسببتحيل تآعليببق فهو رأيت إن لعمياء قال ولو

ل ضببربه) فببإنه > (بخلف141<ص:  مإنهببا المتبببادر علببى
هنا صأححا ثم ومإن اليلم، مإنه القصد لن الحي، إل يتناول

وصأببوبه اليمببان فببي خالفبباه لكببن مإؤلمببا كببونه اشببتراط
مإنببه إن ثببم وسببيأتآي شببأنه في مإا على المدار إذ السنوي

اختببص زوجتببه بتقبيل علق ولو فأصأابها بشيء حذفها لو مإا
الكرامإة وهنا الشهوة ثم القصد لن أمإه، بخلف بالحية

حقببرة يببا خسببيس) أو يا أو سفيه كيا بمكروه خاطبته ولو(
بإسببماع مإكافأتآهببا أراد إن طببالق فببأنت كذا كنت إن (فقال

(طلقببت) حببال بالشببتم أغبباظته لكونهببا الطلقا تآكره) مإن مإا
ة، ول سبفه)، يكبن لبم (وإن إذا المعنبى إذ حقبرة ول خس

(التعليببق (أو) أراد طببالق فببأنت زعمببك فببي كببذلك كنببت
يقصببد) لببم إن (وكببذا التعليقببات الصببفة) كسببائر اعتبببرت
إذ لفظببه لقضببية الصأببح) مإراعبباة (فببي تآعليقببا ول مإكافببأة،
قببوي إذا إل العرف ل اللغوي الوضع التعليقات في المرعي
أن هببذا مإببن أخذ بعضهم وكان اليمان في يأتآي لما واطرد
<ص: بغسببلها إل فيببه البببر يحصل ل الثياب بغسل التعليق

العببرف لنببه أي، الوسببخ مإببن الغسل استحقاقها > بعد142
زرعببة أبببو وتآببردد ظاهر هو كما النجاسة وكالوسخ ذلك في
بببه تآجتمببع فلببم لبببابه فجاءت تآجيئه ل بنته بأن التعليق في
بالفعببل تآجئ لم لنها نية، ل حيث الحنث عدم إلى مإال ثم
،الحنببث والببورع قببال يببؤثر. ل بالقصد لبابه ومإجيئها لبابه إل

يعمببل ل ومإببدلول قببال بببه يجتمببع ولم جاءه، يقال قد لنه
فبإن لبه أجيبرا يكبون أن وعرفبا بحضبوره عملبه لغة عنده



أو اللغببة المغلببب أن علببى بنببي وإل فواضببح، أحببدهما أراد
تآغليب واشتهر اللغة يغلبون والكثرون تآعارضهما عند العرف
مإمببا أخذا ويتجه انتهى الورع يخفى ول اليمان، في العرف
لطراده هنا تآغليبه واطرد قوي إذا العرف تآغليب مإن قررتآه
واحد بمحل وجذبها البرة غرز لمجموع اسم والخياطة قالوا
ورجببح خياطببة يكببن لم آخر مإحل في غرزها ثم جذبها فلو
حنببث ل أنببه شببرعيا نببزول ولدي حضانة عن نزلت إن في

ل شببرعا يسببتحقها لحقهببا وإسببقاطها بإعراضببها لنه مإطلقا،
لخببذه العببود لهببا إذ بببذلك يسببقط ل حقهببا أن مإببع بنزولها

كبذلك هبو فهبل شبرعيا نبزول قبوله حبذف ولبو عليه قهرا
اللغببة إلببى ينظببر أو يببذكره لم وإن الشرعي، للوضع نظرا

فيببه للنظر نزول به نزلت قولها لتسمية المقتضيين والعرف
وظبباهر وغيببره الشببرعي الوضببع تآنببافى حيببث وكببذا مإجببال،
الشببرعي تآقببديم صأببلة نحببو بفاسببد يحنببث ل أنببه كلمإهببم
هببو إنما العرفي أو اللغوي تآقديم في الخلف فمحل مإطلقا
إطلقا مإنبباف (والسببفه عببرف فيببه للشببارع ليببس فيمببا

فيه ونازع بابه في مإر مإما الحجر يوجب مإا وهو التصرف)،
بمببا ونطقببه اللسببان بببذاءة بببأنه عببم العببرف بببأن الذرعي
خاطبهببا ككببونه عليببه القرينببة دلببت إن سببيما مإنببه يسببتحيا

والخسيس (مإنه. صأدر لما مإشيرة سفيه يا له فقالت ببذاءة
أن (ويشبببه بهببا باشتغاله تآركه بدنياه) بأن دينه باع مإن قيل
قضببية ذلببك لن بخل)، بببه لئببق غيببر يتعاطى مإن هو يقال

الخسبباء وأخس للتكلف طرحا أو تآواضعا أو زهدا ل العرف
ذاتآببا عرفببا > والحقببرة143<ص:  غيببره بببدنيا دينببه باع مإن

ذكببره الفاسبق الفقيببر ووضبعا القصببر فاحش الشكل ضئيل
قليببل إل بببه يببردن ل النسبباء أن وبلغني قال ثم زرعة أبو

وفببي عليببه، العببام للعببرف تآقديما بعرفهن عبرة ول النفقة،
ول الزكبباة، يببؤدي ل مإببن والبخيببل التتمة عن الروضة أصأل
لببو أنه وقضيته انتهى قبل فيما الضيف >144<ص:  يقري

العببرف بببأن واعببترض بخيل يكببن لببم أحببدهما علببى اقتصر
أن الببروض كلم وقضية ذلك بمنع ويرد فقط الثاني يقتضي

والكلم قيببل انتهببى ظبباهر وهو شيخنا، قال بخيل مإنهما كل
بذله لزمإه مإال يمنع مإن فهو فيه أمإا الشرع عرف غير في

أن كلمإهببم صأببريح لن يصح، ل بل ظاهر نظر وفيه انتهى،
يسببمى ل فورا لزمإه دين أداء مإن امإتنع لو ذينك يؤدي مإن



العببام للعببرف بالنسبببة هببو إنمببا مإببر بمببا ضبببطه وإن بخيل
واضح وهو شرعا، ول لغة، له ضابط وجود لعدم

مإببن مإببأخوذ حكمببه وإنمببا بعينببه، فيببه نقل ل فروع) أكثرها(
احتيببج مإنفببق ول نفقببة، بل مإعينببة مإببدة بغيبته علق كلمإهم

بل تآركهببا حببتى بببه تآشببهد بينببة إلببى جميعه ذلك إثبات في
كالشببهادة العلببم بببه يحيببط نفببي لنببه مإنفببق، ول نفقببة،

أكلم ل قال ولو له وارثا ل وبأنه له مإال ل وأنه بالعسار
كما طلقتان عليه وقع مإتفرقين ولو فكلمهما عمرا ول زيدا،
يميببن أنببه مإببن الخادم في لما خلفا ل عادة ل اليمان في

إن قببال ولببو ثببم يببأتآي كما ضعيف على مإفرع لنه واحدة،
كببذا فعلببت وإن كببذا، بمحببل كببذا فعلببت وإن كببذا، فعلببت

مإببا إلببى الوسط قيد رجوع ففي له نية ول طالق، فامإرأتآي
رجبوعه، الوقبف فبي مإبر كما والمرجح تآردد بعده ومإا قبله
ولنهببا المتعلقببات فببي المتعاطفببات اشببتراك الصأببل لن

للكببل يرجعببان وهما الثاني على ومإتقدمإة الول عن مإتأخرة
إن فببي الوسببيط شراح بعض أفتى ثم ومإن تآردد، غير مإن

امإتنعببت إن أو لهمببا اليوم بشمول وعمرا اليوم زيدا كلمت
فيمتنببع يطلببب أن المإتناع لن بالهرب، حنث ل الحاكم مإن
فأعسببر دينببه فلنببا أوف ولببم مإثل، كببذا يوم مإضى مإتى أو
مإضببي إلى التعليق حين مإن العسار بشرط لكن يحنث لم

الظهببر اليببوم تآصببل لببم إن الكببافي قببوله ويؤيببده المببدة.
الفرض فيه يمكن مإا مإضي قبل كان إن وقته في فحاضت

بمببا شببيخنا ذلببك > وقيببد145<ص:  طلقببت وإل تآطلق، لم
حنث، وإل ،الوفاء وقت يساره عدم ظنه على يغلب لم إذا

المإببور لن نظببر، وفيببه ه ا الصببفة بمحببض تآعليببق لنببه
فليبس غالببا مإنبه قبرب ومإبا التحقبق فيهبا يبعبد المستقبلة

لم إن في رزين ابن إفتاء تآقرر مإا يخالف ول بذلك، تآعليقا
قصببد إن أنه به فأحال بالوفاء فأعسر كذا يوم حقك أوفك

وجببه أي علببى الببدين مإببن البببراءة أو حنث العطاء بالوفاء
أو صأببرحوا لنهم جمع، نقله وإن ضعيف، وجه لنه فل، كان

غريمببه يفببارقا ل حلببف مإببن حنببث وإنمببا يببرده، لما أشاروا
يببأتآي لمببا وجبببت وإن له، بمفارقته مإنه حقه يستوفي حتى
فببي مإبر مإبا هنببا بالعسبار المببراد أن ويظهببر اليمبان فبي

هنببا لببه يببترك فل أضببيق هنببا مإببا يكون أن ويحتمل الفلس
الحبباجي، ل الضببروري له يترك وإنما ثم، له يترك مإا جميع

ول بببر، بببه يتعلببق ل إذ الببدين بعببض علببى لقببدرتآه أثر ول



إذا بمببا مإؤول العاجز حنث على الجماع المزني ونقل حنث
لببم إذا مإببا دون العجببز لحالببة اليميببن شببمول الحالف قصد
المإكببان اعتبببار فببي الئمببة تآفبباريع عليه دل لما ذلك يقصد

عجببز أو فأبرئ غدا ليقضينه حلف لو قالوا فقد الحنث في
الشببرعية الحقببوقا لسببتقرار شببرط التمكببن لن يحنببث، لم

يحنببث ل أنه البزري ابن إليه وسبقه البلقيني الجلل وبحث
غيره. قال وفائه مإن تآمكنه قبل أي الغريم سافر لو

لن بالقاضببي، أمإكنببه وإن اختيبباره، بغيببر لفوتآه الظاهر وهو
بعبض قببال أولببى الحقيقببة علببى والحمببل مإجبباز عليه حمله

فالراجببح فادعبباه كببالكراه العسببار قلنببا وحيببث المتببأخرين
دعببواه يقبببل ل أنببه مإببر لمببا نظببر إطلقببه وفي ه ا قبوله

قببولهم: فببي ويؤيببده هنببا فكببذا كحبببس بقرينببة إل الكببراه
ولببو مإببال لببه يعهببد لببم إذا إل فيببه قببوله يقبل ل التفليس
زيببادة مإعهببا لن الولببى، قدمإت وتآنجيز تآعليق بينتا تآعارضت

يمكببن لببم إن ظبباهر هببو كمببا ومإحلببه التعليببق بسماع علم
دخلببت طببالق عصببمتي فببي زوجة كل قال ولو بهما العمل

طلببق لببو كمببا عصببمته فببي ليسببت أنها ظن وإن الرجعية،
زوجببة كببل فببي مإر فيما قبل وإنما أجنبية، أنها ظانا زوجته

بالنية أخرجها ثم لنه المخاصأمة، غير أردت وقال طالق لي
عليهببا طلقي وقع مإتى قال ولو المصدقة القرينة وجود مإع

وصأببلته أول يعلببق ل الواقببع لن لغببو، فهببو بكذا مإعلقا كان
الببذهب غيببر يجببزئ فل تآعينببت لببه نيببة ول أشرفية، عشرة

ضببرب علببى علببق ولببو والبيع القرار في مإر لما الشرفي
ذلببك، ثبببت إن يحنببث لم فضربها فشتمته ذنب بغير زوجته

ذو حنببث لببو أنببه ومإببر فتحلببف مإببر مإببا علببى صأببدقت وإل
ول واحببدة، فببي عينه ثلثا والطلقا إحداهن ينو لم زوجات

الكبببرى، البينونة مإن عليه وقع لما لمنافاتآه تآوزيعه له يجوز
العبببرة لن التعليببق، بعببد وبائنببة مإيتببة فببي يعينهببن أن وله

المعتمد. على الصفة وجود بوقت ل بوقته
إذ حنث اتآباعه وأمإكنه فهرب غريمه يطلق ل أنه حلف ولو

بببل وقفببة وفيببه قيببل، كببذا سبببيله أخلي ل أطلقه ل مإعنى
أو الحبس مإن أخرجه بأن إطلقه أباشر أطلقه مإن المتبادر

خرجببت إن قال ولو عني ذهابه في أو الخروج في له آذن
المصببنف فتبباوى ففببي ل أو فخرجببت الحمببام إلى أمإي مإع
>146<ص:  الحمببام في مإعها الجتماع مإن مإنعها قصد إن



حكم اليمان أوائل ويأتآي نظائره به ويقاس فل وإل طلقت،
فأضافه طعامإه يأكل ل حلف لو مإا

الرجعة كتاب
لغة الكثر هو بل قيل كسرها ويجوز الراء بفتح هي     

النكبباح إلببى تآبببن لببم مإطلقببة رد وشرعا الرجوع مإن المرة
المإببة وإجمبباع والسببنة الكتبباب فيها والصأل التآية بالشروط

النكاح)، أهلية المرتآجع (شرط ومإرتآجع وصأيغة مإحل وأركانها
ومإرتآببد، السببابق للحببديث مإكببره مإببن تآصح فل كإنشائه لنها
مإببن تآصببح (بنفسببه) فل تآنببافيه والببردة الحببل مإقصببودها لن

ولو وعبد وسفيه سكران مإن وتآصح لنقصهما ومإجنون صأبي
الصببي وذكببر اسببتدامإة لكونهبا تآغليببا وسببيد ولبي إذن بغير
عليه طلقا وقوع يتصور ل بأنه واستشكل الدقائق في وقع

يلببزم ل أنببه علببى طلقه بصحة حنبلي حكم إذا بما ويجاب
<ص: الشببفعة أوائببل مإببر كمببا إمإكببانه بل الشيء نفي مإن

رجعببة صأببحت وإنمببا ذلببك، عببن غفلببة > فالستشببكال147
بنفسببه للنكبباح أهببل كل لن حببرة، مإعه أمإة ومإطلق مإحرم

كمببا تآصببح ولببم لببه، عرض مإانع مإنه مإنع وإنما الجملة، في
ة يأتآي أحبد علبى ومإثلبه مإبهمبا زوجبتيه إحبدى مإطلبق رجع

لوجود للنكاح أهليته مإع نسيها ثم مإعينة كانت لو مإا وجهين
لنببه الطلقا، وقببوع دون هنببا وأثببر البهببام هببو لببذلك مإببانع
فببي شك لو نعم الرجعة بخلف والسراية الغلبة على مإبني
الرجعببة تآلببك أجزأتآببه وقببوعه فبببان احتياطببا فراجببع طلقا

طلببق) الببزوج (ولببو يببأتآي كمببا المإببر نفببس فببي بما اعتبارا
النكباح) ابتبداء لبه حيث الصحيح على الرجعة فللولي (فجن

الرجعببة فببي التوكيببل صأحة الصأح لن مإر، كما احتاجه بأن
بببأن ويببرد للرافعي بحث هذا بأن للخلف حكايته واعترضت

وتآحصببل) الرجعببة( يحفببظ لببم مإببن علببى حجببة حفببظ مإببن
فمببن عليهببا القببدرة مإببع العربيببة بغير ولو والكناية بالصريح
بواحببد وارتآجعتببك) أي ورجعتببك (براجعتببك يببأتآي أن الصببريح

مإراجعببة كببأنت مإنهببا اشتق مإا وكذا وورودها، لشيوعها مإنها
بنحببو إليببه إضببافتها يشببترط ول التتمة، في كما مإرتآجعة أو

لضميرها أو كفلنة إليها بل مإندوب لكنه نكاحي إلى أو إلي
أن (والصأح لغو راجعت فمجرد كهذه بالشارة أو ذكره كما
(صأببريحان) مإنهمببا اشببتق > ومإببا148والمإسبباك) <ص:  الرد



كببان ثم ومإن أيضا، السنة في والول القرآن في لورودهما
نببص كمببا كنايببة أنببه السنوي صأوب بل المإساك مإن أشهر
والنكبباح التزويببج (وأن ذكببر فيمببا صأببرائحها وتآنحصببر عليببه

وحده بأحدهما أتآى سواء الرجعة في شهرتآهما كنايتان) لعدم
أو إلببي رددتآهببا (وليقببل العقد بصورة قبول مإع أو كتزوجتك

مإنه المتبادر وحده الرد لن صأريحا، يكون نكاحي) حتى إلى
بسبب أهلها إلى الرد مإنه يفهم فقد القبول ضد الفهم إلى

ذلببك لينتفببي لجمع خلفا صأراحته في ذلك فاشترط الفراقا
وقضببية مإثل رجعتببك في الشتراط عدم فارقا وبه الحتمال

البغببوي جببزم لكببن كذلك المإساك أن وأصألها الروضة كلم
فيه ذلك بندب وأقراه عنه بعد نقله كما

بنبباء (الشببهاد) عليهببا الرجعة يشترط) لصحة ل أنه والجديد(
تآحتببج لببم ثببم ومإببن السببتدامإة، حكببم فببي أنها الصأح على

بلغببن {فببإذا تآعببالى لقببوله ينببدب بببل لرضبباها ول لببولي،
فببارقوهن أو بمعروف {فأمإسكوهن بلوغه قاربن أجلهن} أي

الوجببوب عببن مإنكببم} وصأببرفه عببدل ذوي وأشهدوا بمعروف
ويسببن المإسبباك فكببذا الطلقا عنببد عببدمإه علببى إجمبباعهم

خببوف الوجببه على العدة في بها القرار على أيضا الشهاد
النيببة بكنايببة) مإببع (فتصح عليها الشهاد يجب لم وإذا النكار

الذرعببي وزعببم كببالطلقا بهببا يسببتقل لنه رجعتك، كاخترت
مإنهببا أن ويظهببر مإطلقببا بها صأحتها عدم المذهب أن وغيره

شببئت إن تآعليقا) كراجعتك تآقبل (ول طلقا كأنت رجعة أنت
كاختيببار استدامإة إنها قلنا وإن نحوي، غير مإن إن بفتح ولو
شببهرا كراجعتببك تآوقيتببا ول أربببع، مإببن أكثر على أسلم مإن

مإبهمببة رجعببة صأببحة عببدم المتببن مإن > واستفيد149<ص: 
لن المطلقببة، راجعببت قببال ثببم زوجتيه إحدى طلق لو كما
بفعببل تآحصببل (ول البهببام يقبببل ل التعليببق يقبببل ل مإببا

يحصببل ل النكبباح ابتببداء لن الرجعببة، به قصد وإن كوطء)،
زمإبن فببي ببه والفسبخ الجببازة حصببول فببارقا وببه بالفعببل
إشببارة عليببه يرد قيل كالسبي به يحصل الملك لن الخيار،

فعل كونهمببا مإع بهما تآحصل فإنها والكتابة المفهمة الخرس
الولببى أو كنببايتين كونهمببا فببي بببالقول ألحقببا بأنهمببا ويببرد

وتآرافعببوا رجعببة اعتقببدوه كببافر تآمتع أو وطء وكذا صأريحة،
الفاسببد العقببد في نقرهم كما عليه فنقرهم أسلموا أو إلينا
ومإثلهببا الببدبر فببي بموطوءة) ولببو الرجعة وتآختص( أولى بل

غيرها على عدة ل إذ المعتمد على المحترم مإاءه مإستدخلة



ة تآحقبق المعتمبد علبى يشبترط ول العبدة، شبرطها والرجع
بببان ثببم فراجببع فيببه شببك فلببو الرجعببة عنببد الطلقا وقوع

مإيتببا فبببان حيبباتآه ظانببا أبيه أمإة زوج لو كما صأحت وقوعه
القببرآن فببي أنيطببت إنمببا لنهببا المفسببوخة، (طلقت) بخلف

الرجعببة ثبوت به يليق فل الضرر لدفع الفسخ ولن بالطلقا
مإببا الرجعببي على يحمل بالبينة الثابت أو به المقر والطلقا

لنهببا بعببوض، المطلقببة عببوض) بخلف (بل خلفببه يعلببم لببم
طلقهببا) فببإن عببدد يسببتوف (لببم بببذلته بمببا نفسببها مإلكببت

بعببدها العدة) فتمتنببع في (باقية بمحلل إل تآحل لم استوفى
وصأببريح العببدة انقضبباء الرجعة قارنت لو فيما النظر ويتردد

يقببع لببم عببدتآك انقضبباء مإببع طببالق أنت لها قال قولهم: لو
لقببوله وذلببك بببه مإصببرحا رأيته ثم حينئذ الرجعة صأحة عدم

أزواجهن} فلو ينكحن أن تآعضلوهن فل أجلهن {فبلغن تآعالى
عببدة والمببراد النكبباح أبيببح لمببا العببدة بعببد الرجعببة بقيببت

كمببا مإنهببا بقببي فيمببا إل يراجببع لم فيها وطئها فلو الطلقا
ثببم فحملببت بشبببهة وطئببت فلببو قبلها مإا بها ويلحق يذكره
عببدة علببى السابقة الحمل عدة في الرجعة له حلت طلقها

فيمببا صأببورتآها مإضببي بعببد مإببا ل البلقيني رجحه كما الطلقا
تآنقببض لببم وإن رجعتهببا، تآمتنببع ذلببك بعببد فببإنه خالطهببا إذا

قابلببة لحببل) أي (مإحل الطلقا لحقها ثم ومإن حقيقة، عدتآها
يسببتوف لببم عببن يغنببي أعم لكونه وهذا للمراجع، تآحل لن
فببي فراجعهببا أسلمت (ل) مإطلقة إيضاح فذكره طلقها عدد

مإقصود لن بعد، (مإرتآدة) أسلمت ول بعد، أسلم وإن كفره،
>150<ص:  تآنببافيه ردتآهببا أو الببزوج وتآخلببف الحببل الرجعة

كببالنظر الحببل مإببن نوعببا لفادتآهببا المحرمإببة رجعببة وصأببحت
لببم أو آيسبة أشهر) لكونها عدة انقضاء ادعت وإذا( والخلوة

وقببت إلببى اختلفهما بيمينه) لرجوع صأدقا (وأنكر أصأل تآحض
مإببن إذ وقتببه فببي فكببذا أصأله في قوله يقبل وهو الطلقا،

فببي بيمينهببا صأببدقت وإنمببا صأببفته، في قبل شيء في قبل
لنهببا شببوال، فببي بببل فقببالت رمإضان في كطلقتك العكس
هببي تآقبببل نعببم عليهببا العببدة بتطويببل نفسببها علببى غلظت
عببدم الصأببل بببأن التعليل فالولى قيل النفقة لبقاء بالنسبة
النفقببة اسببتحقاقا ودوام يببدعيه الببذي الزمإببن فببي الطلقا
انقضببت فقببالت مإات ولو أختها نحو لحل بالنسبة هو ويقبل
القفببال وقيببده تآرثببه ول الوفبباة، عببدة لزمإهببا حيبباتآه فببي

مإبباتآت ولببو البببائن فببي قبولهببا الذرعببي مإنه وأخذ بالرجعي



يتجببه فالببذي ليرثهببا المطلببق وأنكببر انقضببت وارثهببا فقببال
فببي كمببا عببداها فيمببا والوارثا الشهر في المطلق تآصديق
حقببوقا نحببو في إل المورثا مإقام يقوم الوارثا ولن الحياة

إطلقا يحمببل فصببلته مإببا وعلببى والغيبببة كالحسببد العببرض
حمببل وضببع (أو الببوارثا تآصببديق وبعضببهم تآصببديقه بعضببهم

بأصأله كما آيسة) وصأغيرة ل تآحيض مإمن وهي إمإكان، لمدة
بيميببن) تآصببديقها (فالصأببح مإعهببا اختلف يتأتآى ل إذ وحذفها
لنهببا واسببتيلد، نسب نحو دون فقط العدة لنقضاء بالنسبة
>151<ص:  يمكببن لببم إذا أمإا رحمها في مإا على مإؤتآمنة

مإببن وكببذا يحبلن، ل فإنهمببا والصغيرة اليسة وأمإا فسيأتآي،
ادعببت ولببو( نببادر لنببه حبلهببا، إمإكببان ينببافيه ول تآحض، لم

أقلببه (فإمإكببانه) أي النسببانية الصببورة تآببام) فببي ولببد ولدة
مإمببا أخببذا البلقينببي بحثببه كمببا هللية ل أشهر) عددية (ستة
وواحببدة للوطء (ولحظتان) واحدة والعشرين المائة في يأتآي

اجتمباع وقبت) إمإكبان (مإبن يبأتآي مإبا كبل في وكذا للوضع،
ذلك أقله وكان بالمإكان النسب (النكاح) لثبوت بعد الزوجين

قببوله مإببن وجهببه الله كرم لعلي اتآباعا العلماء استنبطه لما
في {وفصاله قوله شهرا} مإع ثلثون وفصاله {وحمله تآعالى

يومإا) عبروا وعشرون فمائة مإصور (سقط عامإين} (أو) ولدة
الهلببة دون بالعببدد هنببا العبببرة لن أشببهر، أربعببة دون بهببا

خلقه يجمع أحدكم {إن الصحيحين لخبر ذكر (ولحظتان) مإما
ثببم ذلببك مإثببل علقببة يكببون ثببم يومإببا أربعين أمإه بطن في

الببروح} فيببه فينفخ الملك يرسل ثم ذلك مإثل مإضغة يكون
اثنتببان بالنطفببة مإببر {إذا فيببه الببذي مإسلم خبر على وقدم

أصأببح لنببه فصببورها}، مإلكببا إليهببا اللببه بعببث ليلببة وأربعون
للتصبوير الثانيبة الربعيبن فبي بعثبه ببأن السبتاذ ابن وجمع
لكن حسن وهو قيل، فقط الروح لنفخ الثالثة الربعين وبعد
ابتببداء بببأن ويجبباب ه ا الخبببر فببي دللببة ل أن عليببه يلزم

شببيئا يظهببر يسببتمر ثببم الثانيببة الربعيببن أوائل مإن التصوير
وللنفببخ لتمببامإه الملببك يرسل فحينئذ الثالثة تآمام إلى فشيئا

لنببه بببالكثر، وأخببذوا الشببخاص ببباختلف يختلببف المإببر أو
هببذين مإن كل على باقية الخبر في فالدللة وحينئذ المتيقن

يتصور الولد بأن صأرحوا وآخرين الرافعي رأيت ثم الجوابين
ذكرتآه، مإا ينافي ول التصوير، مإبادئ على وحمل ثمانين في
تآمببام الشببهر والربعببة وتآشببكله ظهببوره مإبادئ الثمانين لن
(أو) الخفببي تآخطيطببه مإبببادئ الثانية الربعين وابتداء له كما



ولحظتببان) يومإببا (فثمببانون صأببورة) ظبباهرة بل (مإضغة ولدة
أصأل أنها القوابل شهادة هنا ويشترط الول للخبر ذكر مإما

بها تآنقض لم وإل آدمإي،
طهببر في وطلقت حرة كانت فإن أقراء (انقضاء أو) ادعت(

قبيببل تآطلببق ولحظتان) بأن يومإا وثلثون اثنان المإكان فأقل
فهببذا القل تآطهر ثم القل تآحيض ثم قرء فهذا طهرها آخر
فببي تآطعببن ثم ثالث فهذا كذلك وتآطهر تآحيض ثم ثان قرء

فل العببدة مإببن اللحظببة هذه فليست النقضاء لتيقن الحيض
غيبر فببي هببذا يبأتآي مإبا كببل فبي وكبذا فيهببا، الرجعة تآصح

تآحسببب، فل الحيببض ابتببدأها ثببم طلقببت إذا هي أمإا مإبتدأة
>152<ص:  فأقببل بببدمإين المحتببوش الطهببر القببرء لن

يبزاد لنببه ولحظبة، يومإببا وأربعبون ثمانيببة حقها في المإكان
اللحظببة وتآسقط الولين والطهر الحيض أقل قدر ذلك على

وأربعبون (فسببعة نفباس حيبض) أو (فبي (أو) طلقت الولى
تآطهببر ثببم نفاسببها أو حيضببها آخببر تآطلببق ولحظة) بأن يومإا

ثببم القببل تآطهببر ثم كذلك وتآحيض تآطهر ثم أقلهما وتآحيض
الولببى، للحظببة هنببا يحتبباج ول مإببر، كما الحيض في تآطعن

وإن رقا، فيهببا (أمإببة) أي (أو) كببانت العببدة مإببن ليست لنها
ولحظتببان) بببأن يومإببا عشببر فسببتة طهببر فببي (وطلقببت قل

أقلببه وتآطهببر تآحيببض ثببم قببرء فهذا طهرها آخر قبيل تآطلق
مإبتببدأة أمإا مإبتدأة غير في هذا مإر كما تآطعن ثم ثان فهذا

(فببي (أو) طلقت مإر لما لحظة ثم يومإا وثلثون اثنان فأقله
تآطلببق (ولحظببة) بببأن وثلثببون) يومإببا (فأحببد نفاس حيض) أو

تآطهببر ثببم القببل وتآحيببض تآطهببر ثببم نفاسها أو حيضها آخر
فببي طلقببت هببل يعلببم لم ولو الحيض في تآطعن ثم القل

الزركشببي صأببوبه كمببا الحيببض على حمل الطهر أو الحيض
العببدة بقبباء الصأببل ولن الحببوط لنببه للمبباوردي، خلفببا

عببدمإه وفببي (إن) أمإكببن، حيضببها في والمإة (وتآصدقا) الحرة
(لببم إن اليببأس لسببن تآمببادت وإن وسببكناها، نفقتهببا لتجببب

إن (وكبذا ظباهر وهو (دائرة)، (عادة) لها ادعته تآخالف) فيما
مإؤتآمنببة وهببي تآتغير، قد العادة لن الصأح)، (في خالفت) ها

فببي جمع وأطال وراجعها حلف نكلت فإن كذبها إن وتآحلف
الرويبباني عببن ونقل وتآوجيهببا نقل الصأببح لمقابببل النتصببار

كيفيببة عن سؤالها وجب عدتآي انقضت قالت لو أنها وأقراه
ولببو الفسبباد لكببثرة التهمببة عنببد وتآحليفهببا وحيضببها طهرهببا



وإن المإكببان، عنببد تآصببدقا ثببم ردت المإكببان لببدون ادعببت
الولى دعواها على استمرت

غيببر وهببي خطه، في كما (رجعيته) بالهاء وطئ) الزوج ولو(
الشببهر القببراء) أو (واسببتأنفت وعلمه تآعمده مإع ولو حامإل
(الببوطء) <ص: مإببن وقببت) الفببراغ (مإببن لغلبتها القراء وآثر

بقببي) فببإن كببأن فيمببا (راجببع عليهببا الواجب هو > كما153
شببهرين أو قرأيببن فببي الرجعة فله شهر أو قرء بعد وطئ
مإببن بقببي مإببا فيببه دخببل وطئه مإن حملت ولو زاد مإا دون
كمببا إليببه الرجعببة ولببه بالوضع، عدتآها وانقضت الطلقا عدة

اسببتئناف ل أنببه علببى هنببا عليه يرد فل العدد في سيذكره
فل مإنببه الحامإببل وطببء أمإببا واسببتأنفت بقببوله خارجببة فهببي

 فيه استئناف
النببزع تآمببام هنببا الببوطء بفببراغ المببراد أن (تآنبببيه) الظبباهر

لطلببوع النببزع ابتببداء مإقارنببة فببي مإببر مإببا وبين بينه ويفرقا
جماعببا يسببمى مإببا علببى ثببم المدار بأن يضر ل فإنه الفجر
مإببن دام ومإا العلوقا مإظنة على وهنا تآسماه ل النزع وحالة

نزعها تآمام فاشترط باقية المظنة الفرج في شيء الحشفة
لن النظببر، بمجببرد ولببو الرجعيببة بها) أي الستمتاع ويحرم(

فببي بعل وتآسببميته ضببده لنببه الطلقا، فيحرمإه يبيحه النكاح
والمعتببدة الحائض وزوج المظاهر نحو لن تآستلزمإه، ل الية
وإن حببد)، فل وطببئ (فببإن لببه تآحببل ول بعببل، شبببهة عببن

بببه الرجعة وحصول إباحته في الشهير للخلف حرمإته اعتقد
مإعتقببد (إل النظببر حببتى وغيببره الببوطء يعببزر) علببى (ول

لقببدامإه وذلببك بتحريمببه والجاهل حله مإعتقد تآحريمه) بخلف
عليببه مإجمببع إل ينكببر ل الزركشي وقول عنده مإعصية على
به صأرحوا كما تآحريمه الفاعل اعتقد مإا أيضا ينكر بل سهو
العبببرة بببأن صأببرحوا لنهم أخرى، جهة مإن إشكال فيه نعم

الشببافعي يعببزر ل الحنفببي فحينئببذ الخصم ل الحاكم بعقيدة
والشببافعي حلببه يببرى الحنفببي لن تآحريمه، اعتقد وإن فيه،
بالقاعببدة عمل حلببه اعتقببد وإن لببه، رفببع إذا الحنفببي يعزر

رفببع إذا بمببا فليقيببد بببإطلقه المتببن يصببح ذلببك مإببع فكيف
إن مإثببل (مإهببر بوطئه لها (ويجب) عليه أيضا تآحريمه لمعتقد

ا الوطء بتكرر يتكرر ول > للشبهة،154يراجع) <ص:  لم كم
لهببا (وكببذا) يجببب الشبهة لتآحاد التشطير قبيل مإر مإما علم
الطلقا أثببر تآرفببع ل الرجعببة لن المببذهب)، على راجع (إن

أسببلم ثببم وطئهببا ثببم أحببدهما أسببلم لببو مإببا فببارقا وبببه



الرجعيببة يقببال ل التخلببف أثببر يرفببع السببلم لن المتخلف،
لمهريببن النكبباح عقد إيجاب يستلزم ثان مإهر فإيجاب زوجة
لبتزلزل وجبه كببل مإببن زوجبة ليسبت نقول لنا مإحال، وأنه

العقد ل الشبهة مإوجبه فكان بالطلقا العقد
قببال فلببو بمببال ولببو (وطلقا) لهبا وظهار) مإنهببا إيلء ويصح(

طلقت طالق لي زوجة كل مإطلقة وغير رجعية مإطلقة وله
قبدمإته كمبا عصبمتي فبي امإبرأة كل قال لو وكذا الرجعية،

لهببا، الطلقا لحوقا في زوجة الرجعية أن إطلقهم مإن أخذا
فلببم عصببمتي علببى وأنت وضعت إن في بعضهم قول وأمإا

علببى ليسببت لنهببا تآطلببق، ل أنهببا رجعيببة وهببي إل، تآضببع
أراد فببإن بوضببعها عدتآها لنقضاء قلناه مإا ينافي فل عصمته

مإن فبعيد عدتآها به تآنقضي ل مإا وضعت وإن تآطلق، ل أنها
ول الحقيقيببة، العصببمة أراد أنببه علببى يحمببل أن إل كلمإهم

أنهببا إليهببا المتبببادر لن ذلك، في الفهام إلى يتبادر لما أثر
(ولعببان) مإسببألتنا فببي فكذا لذلك ينظروا ولم بزوجة ليست

الرجعيببة لن قدمإه، كما والرجعية الزوج (ويتوارثان) أي مإنها
عببن مإببر كمببا القرآن بنص الخمسة الحكام هذه في زوجة

بعببد إل واليلء الظهببار حكببم يثبت ل أنه وسيأتآي الشافعي
بالرجعة

فأنكرت فيها (رجعة حالية مإنقضية) جملة والعدة ادعى وإذا(
راجعتببك وقببال الجمعببة كيوم النقضاء وقت على اتآفقا فإن
بيمينهببا) (صأدقت السبت) مإثل بل (فقالت الخميس) مإثل يوم
النقضبباء وقببت علببى لتآفاقهمببا فيه راجعها أنه تآعلم ل أنها

الرجعببة) وقببت (علببى (أو) اتآفقببا قبلببه الرجعة عدم والصأل
بببل) انقضببت وقببال الخميببس انقضببت (وقالت الجمعة كيوم

لتآفاقهما الخميس يوم انقضت مإا بيمينه) أنها صأدقا (السبت
(فببإن قبلببه العببدة انقضبباء عببدم والصأل الرجعة وقت على

تآرجيببح (فالصأح ذينك أحد اتآفاقا) على بل السبق في تآنازعا
ادعببت (فببإن السببابق بقببول الحكببم الدعوى) لستقرار سبق

بيمينهببا) أن صأببدقت قبلببه رجعببة ادعببى (ثببم النقضبباء) أول
وجببب بادعببائه سبببقت لمببا لنها الرجعة، قبل انقضت عدتآها

لغببوا قببوله فوقببع هو حيث مإن فيه قولها لقبول تآصدقا أن
(فقببالت) بببتراخ انقضبباء) للعببدة قبل ادعاها > (أو155<ص: 

قبببل راجعهببا أنببه صأببدقا) بيمينببه (بعببده راجعت إنما بل عنه
يملكهببا لنببه تآصديقه، وجب بادعائها سبق لما لنه انقضائها،
لببو مإببا ذلك ومإثل لغوا ذلك بعد قولها فوقع ظاهرا فصحت



لن أيضببا، هببو فيحلببف مإنهمببا السببابق دون الببترتآيب علببم
عند الدعوى سبق والمراد عجيل ابن قال العدة بقاء الصأل
ل أنهببم كلمإهم مإن يظهر الحضرمإي إسماعيل وقال الحاكم
مإن أعم مإرادهم أن الظاهر فقال الزركشي ورجحه يريدونه

فببإن وإل تآنكح، لم إذا كله هذا وغيره زرعة أبو وتآبعه ذلك
وطئهببا وإن زوجتببه، فهببي النقضبباء قبببل بالرجعببة بينة أقام

فلببه يقمهببا لببم فببإن مإثببل مإهببر بببوطئه عليببه ولهببا الثبباني
تآسببمع ول الثبباني، علببى لببه إقرارهببا يقبل لم وإن تآحليفها،

زوجببة هببي حيببث مإن الزوجة لن الوجه، على عليه دعواه
نكلببت أو أقببرت إذا وفيمببا اليببد، تآحببت تآببدخل ل أمإببة ولببو

نكبباح فببي بإذنهببا أحببالت لنهببا المثببل، مإهر له تآغرم فحلف
علبى ادعبى ولببو حقه وبين الول بين له بتمكينها أو الثاني

>156<ص:  زوجتببك كنببت فقببالت زوجتببه أنهببا مإزوجببة
وأطببال أطلقبباه كببذا لببه لقرارهببا له زوجة جعلت فطلقتني
لبم إذا مإببا علبى حملبه ثببم وتآوجيهببا نقل رده فبي الذرعي
نكاحه في أذنت ول مإكنته، ول للثاني، تآعترف

قببوله مإببع عببدتآي انقضببت قببالت مإعا) بببأن ادعيا قلت: فإن(
جمببع عببن الرافعببي نقلببه كمببا قوله عقب قالته أو راجعتك
يتعسببر النقضبباء لن أعلببم)، (والله (صأدقت) بيمينها وأقرهم
ول سبببقا، نعلببم ل قببال ولببو الرجعببة بخلف عليببه الشببهاد

مإبر مإبا يشببكل ول الرجعبة، وولية العدة بقاء فالصأل مإعية
إن أنهمبا السابق في واختلفا وطلقها ولدت لو فيما بقولهم

علببى اتآفقببا فببإذا مإر مإما فالعكس أحدهما وقت على اتآفقا
> وذلببك157<ص:  صأببدقت الطلقا أو صأببدقا الببولدة وقت
المصببدقا كببان وإن فيهمببا، بالصأببل بالعمببل الحكميببن لتآحاد

الببزوج حلببف يتفقببا لببم وإن الخببر، فببي غيببره أحدهما في
وثببم العببدة انقضبباء قبببل العصمة انحلل على هنا لتآفاقهما

ادعاها (ومإتى الزوج جانب فقوي الولدة قبل عليه يتفقا لم
إنشبائها علبى (صأدقا) لقبدرتآه أيضا حالية باقية) جملة والعدة

إجماعا المصدقة فهي أصألها مإن أنكرتآها وقد العدة، بعد أمإا
المبباوردي قببال لكببن مإطلقا عليه يمين ل أنه المتن وظاهر

بببد ل بالرجعببة إقراره قبل وطئها كأن لها حق به تآعلق إن
بناء يتجه والذي حلفه مإن بد ل أنه غيره وأطلق يمينه مإن

مإببا وهببو للرجعببة، إنشبباء يجعببل هببل إقراره أن على حلفه
علببى يبقببى بببل ل أو الم نببص عببن ونقلببه السنوي صأوبه



فيه وأطال الذرعي واعتمد المإام به صأرح مإا وهو حقيقته،
مإنه بد ل الثاني وعلى لحلفه وجه ل الول فعلى

تآنكببح أن قبببل لببه اعببترفت) بهببا ثم وصأدقت أنكرتآها ومإتى(
وفببارقا بببه اعترفت ثم له حقا جحدت لنها اعترافها)، (قبل

رجعببت ثببم رضبباع مإببن أختببه أو زيد بنت أنها ادعت لو مإا
فكببان الحرمإببة تآأبيد هنا بادعائها مإنها يقبل ل نفسها وكذبت

إل ببه تآقببر ل أنهببا فالظباهر بهبا يتعلببق الرضاع وبأن أقوى
ثببم بهببا تآشببعر ل قد فإنها الرجعة بخلف وتآحقق تآثبت عن

بخلف الصأببلي العببدم فيببه يستصحب قد النفي وبأن تآشعر
الرجببوع فببامإتنع غالبببا وبصيرة تآثبت عن إل يصدر ل الثبات

ادعببت لببو أنهببا عليببه وبنببى المإام قاله القارير كسائر عنه
نفسببها كذبت ثم فحلفت اليمين عن ونكل فأنكر طلقها أنه
ولتأكببد إثبببات إلببى الول قولها لستناد أمإكن وإن تآقبل، لم

وقببالت واحببدة فقببال طلببق ولببو الحاكم عند بالدعوى المإر
النببوار فببي بببه وجزم عليه نص كما قبلت صأدقته ثم ثلثا

يثبببت ل لنهببا فببترثه، ولببده عببن يببأتآي كما السبكي ورجحه
لغيرهببا حقببا به تآبطل ل ولنها رجوعها فقبل بقولها الطلقا

انقضبباء ادعببت لببو أنها على اتآفاقهم ومإع يأتآي مإا مإع وبهذا
قببول رد يتضببح قبلببت رجعببت ثببم يراجعهببا أن قبببل عببدتآها
لببم نفسببها أكذبت ثم وحلف فأنكر الطلقا ادعت لو النوار
تآقبل.

رجعببت ثببم ثلثببا طلقهببا زوجهببا أن ادعت ولو البلقيني قال
قببد المببرأة لن رجوعهببا، قبببول والرجببح ذكرهببا مإببن فقببل

>158<ص:  انتهببى تآحقببق غيببر مإببن لزوجهببا ذلببك تآنسببب
وعببدم هببذا بيببن ويفببرقا السبببكي عببن ويأتآي مإر مإا ويؤيده
بالدعوى فيه الحكم يتأكد المإام عن مإر فيما رجوعها قبول

المؤبببد للتحريببم يحتبباط بببأنه به أقرت رضاع وعن والحلف،
غيببر مإببن لزوجهببا ذلببك تآنسب قد وبأنها لغيره يحتاط ل مإا

قببوي ظن أو تآحقق عن إل به تآقر ل الرضاع بخلف تآحقق
بحببث بعضببهم أن علببى قبولهببا مإنببع القياس قيل مإا فاندفع

بعببد أو الخمببس دون أنببه ادعببت ثببم برضبباع أقرت لو أنها
فببي الجلل ولده وأفتى قبلت مإحرمإا ظننته وقالت الحولين

فببأنكرت لببه بإذنهببا وشبباهدين أبيهببا بولية امإرأة تآزوج رجل
ثببم فببامإتنعت بببالتمكين وأمإرهببا النكبباح القاضي فأثبت الذن
بببالمهر المطالبببة الرجببوع بعببد لهببا بأن فرجعت الزوج مإات

أقببر لببو أنببه النببص عببن السبكي التاج قواعد وفي والرثا،



نفسببها وأكببذبت صأببدقته ثببم ثلثا أنببه وادعت رجعي بطلقا
نظببر ول فتبباويه، فببي أبببي قاله كما ورثته مإات فإذا قبلت

فتبباويه في أبي قال بل ألغاه الشارع لن بالثلثا، لعترافها
ة أنهبا فادعت خالعها لو أيضا مإنبه وزوجبت رجعبت ثبم ثالث
انتهى. والرثا الزوجية ثبوت فالقرب مإحلل بغير

ثلثببا طلقهببا أنببه ذكببرت فتاويه في زرعة أبي قول ويوافقه
إل مإحلببل بل إليببه العود في نها إذ يجز لم أبانها ثم فأنكر

فكببذبها التحليببل ادعببت لو كما الذن قبل نفسها أكذبت إن
ل أنببه ويظهببر ه ا يصببدقها أن بببد ل عليهببا العقببد أراد ثم

فببي يكتفببى بببل هنببا والتصببديق ثببم بالتكذيب للتلفظ يحتاج
والتصببديق للتكببذيب لتضببمنهما هنا والعقد ثم بالذن الظاهر

مإببات ثببم فببأنكرت زوجتي هذه قال لو أنه النكاح في ومإر
ورثته فرجعت

وأنكببرت) الرجعببة فلببي وطئببت وقال ثلثا دون طلق وإذا(
نفقببة ول له، رجعة ول وطئها، مإا بيمين) أنه (صأدقت وطأه

دعببوى قبببل وإنمببا الوطء، عدم الصأل لن سكنى، ول لها،
بببدعواها تآزيلببه تآريببد وهببي النكبباح، لثبببوت لببه ومإولى عنين

يببدعي وهببو الطلقا، تآحقببق قببد وهنببا مإزيلببه عببدم والصأببل
مإببر مإببا فببارقا وبه عدمإه والصأل الطلقا قبل الرجعة مإثبت
نكبباح لببه وليس بإصأبعين وأشار طالق قال: أنت فصل قبيل

لهببا مإقببر (وهببو بببإقراره لببه مإؤاخببذة سواها أربع ول أختها،
باسببتحقاقها مإقببر لنببه لببه)، رجببوع فل قبضببته فببإن بببالمهر

بنصببف) لقرارهبا إل تآطبالبه (فل قبضبته (وإل) تآكبن لجميعبه
تآأخببذ لببم بببوطئه أقببرت ثم أخذتآه فلو غيره تآستحق ل أنها

أمإببا ديببن صأببداقا فببي هببذا مإنه ثان بإقرار إل الخر النصف
أي مإنه إبرائها أو بقبوله فيلزم نصفها قبول مإن امإتنع عين

في مإر مإا نظير به القاضي يتلطف بأن بطريقه لها تآمليكه
فيعطيهببا يقسببمها القاضببي أن فيظهببر صأببمم فببإن الوكالببة

البيان أو الصلح إلى يده تآحت الخر النصف ويوقف نصفها

اليلء كتاب
لغة حلف أي آلى مإصدر      طلقا وكان الحلف (هو) 

زوج (حلببف بببأنه وخصببه حكمببه الشببرع فغيببر الجاهلية في
<ص: اليمببان فببي يببأتآي كما له صأفة أو طلقه) بالله يصح
وطئها) أي مإن (ليمتنعن يأتآي مإما بذلك ألحق بما > أو159



ومإحرمإببة الشببفاء لحتمببال ومإتحيببرة رجعيببة ولببو الزوجببة
سببواء التآببي بشببرطها وصأببغيرة حصببر لنحو التحلل لحتمال

أم الحلل بببالوطء أقيببد وسببواء أطلببق أم الفببرج في أقال
قببال إن وكببذا بمببدة يقيببد لببم (مإطلقا) بأن ذلك عن سكت

لنببه عليببه، يرد ول تآموتآي أو زيد أو أنا أمإوت حتى أو أبدا
قببال ثببم أطببأ ل قببال ولببو الربعببة علببى كالزائببد لستبعاده

بلحظببة أشببهر) ولببو أربعببة فببوقا (أو ديببن مإثل شببهرا أردت
كببونه وفائببدة نسائهم} اليببة مإن يؤلون {للذين تآعالى لقوله
اليلء لنحلل فيها الطلب تآعذر مإع اللحظة زيادة في مإوليا

المببدة الببوطء مإببن وإياسها بإيذائها المولي إثم إثمه بمضيها
مإحببض فهببو أجنبببي أو سببيد حلببف بببالزوج فخرج المذكورة

والعبببد للسببكران الشببامإل طلقببه وبيصبببح يببأتآي كمببا يميببن
بنبباء السريجية في وللمعلق التآي بشرطه والمريض والكافر

الصبببي الجملببة فببي طلقببه لصببحة فيهببا الببدور صأببحة على
فيمببا إل عببادة يقببال ل الببذي وبليمتنعببن والمكره والمجنون

<ص: شببلل أو جببب بنحببو الببوطء عببن العبباجز عليببه يقدر
ل إذ إيلء فل التآببي بقيببده فيهببا صأببغر أو رتآببق > أو160
إيذاء.
مإانع غير بأنه المتن على هذا إيراد اندفع قررتآه الذي وبهذا

علببى حلفه وبوطئها بذلك سيصرح أنه على فيه هذا لدخول
المإتناع على حلفه آخره إلى الفرج وبقي بغيره التمتع تآرك
يمين مإحض فهو الحرام أو الحيض أو الدبر في وطئها مإن

أو حيببض أو الحيببض نحببو فببي إل أجامإعببك ل فببي والرجح
الربعببة بعده ومإا وبمطلقا إيلء أنه المسجد أو رمإضان نهار

يفببي ثببم أشببهر أربعببة الببزوج على تآصبر المرأة لن فأقل،
بببه ستة: مإحلببوف أركانه أن كلمإه مإن وعلم يقل أو صأبرها
مإنهببا بببد ل شروط له كل وأن وزوجان وصأيغة ومإدة وعليه

تآعببالى بببالله بببالحلف يختببص (ل اليلء أنببه) أي (والجديببد
قببال أو عتقببا أو (طلقببا الوطء به) أي علق لو بل وصأفاتآه

ل عتق) مإما أو حج أو صأوم أو صألة علي فلله وطئتك إن
ذلك > لن161مإوليا) <ص:  (كان أشهر أربعة بعد إل ينحل
وبغيببره تآعببالى بببالله الحلببف لغببة لتناولهببا يمينببا يسمى كله

مإببن اليلء عليببه اشببتمل لمببا فيهببا والغفببران الية فشملته
ان وإن واجبب لنه للحنث، ل مإر كما الثم ببالله الحلبف ك
كببالممتنع الببتزمإه مإا يلزمإه أن خشية الوطء مإن يمتنع ولنه
الظهببار وكالحلف الكفارة خشية تآعالى بالله الحلف في مإنه



إذا أمإببا يببأتآي كمببا إيلء فببإنه سببنة أمإببي كظهببر علي كأنت
كذا شهر أو الشهر هذا صأوم فعلي وطئتك كأن قبلها انحل
إيلء. فل اليمين مإن أشهر أربعة قبل ينقضي وهو

الببوطء (عليببه) أي لمإتببه سببيد أو أجنبي) لجنبيببة حلف ولو(
فيلزمإببه فيهببا إيلء ل مإحضببة) أي (فيميببن أطببؤك ل كببوالله

إيلء) فل نكحهببا (فببإن بوطئهببا كفببارة بعببده أو النكبباح قبل
عينهببا مإببدة مإببن بقببي وإن المدة تآضرب فل عليه به يحكم
الحلببف حيببن الضببرار لنتفبباء وتآببأذت أشببهر أربعببة فببوقا

أو رتآقبباء مإببن آلى (ولو نسائهم مإن بنص بالزوج لختصاصأه
أشببل ومإثلببه الحشفة قدر له يبق مإجبوب) لم آلى أو قرناء

مإنه إيذاء ل المذهب) إذ (على اليلء يصح) هذا (لم مإر كما
لنحببو والعاجزة عنة أو لمرض والعاجز الخصي بخلف حينئذ
بقببي وقد قدرها مإدة في وطؤها مإعه يمكن صأغر أو مإرض

نحو طرأ ومإن مإرجو الوطء لن أشهر، أربعة مإن أكثر مإنها
الرجعية، مإن اليلء صأحة ومإر يبطل ل فإنه اليلء بعد جبه
برجعتها. لمإكانه وطؤها حرم وإن

ل فببوالله مإضت فإذا أشهر أربعة وطئتك ل والله قال ولو(
(فليببس (مإرارا) مإتصببلة أو وهكذا) مإرتآين أشهر أربعة وطئتك
المطالبة فتتعذر الربعة بمضي كل الصأح) لنحلل في بمول

<ص: اليلء إثببم خصببوص دون اليذاء مإطلق إثم يأثم نعم
وفيببه بببالوطء يرتآفببع ل هببذا لن فوقه، أنه بحث > بل162
لببو مإببا فببوالله بقببوله وخببرج تآببأثيمه أصأل في للخلف نظر

يميببن لنهببا قطعببا، إيلء فهببو وطئتببك فل قببال بببأن حببذفه
لببو مإببا وبمتصببلة أشهر أربعة مإن أكثر على اشتملت واحدة
أو قببل وإن بببأجنبي تآكلببم بببأن أي الخببرى عببن كل فصببل
إيلء فليببس يظهببر فيما وعي تآنفس سكتة مإن بأكثر سكت
مإضببت فببإذا أشببهر خمسببة وطئتك ل والله قال (ولو قطعا

وأصأببلها الروضببة فببي كمببا سببنة) بببالنون وطئتببك ل فببوالله
الولببى وهببو قيببل أصأببله فببي كمبا أشهر ستة أي وبالفوقية

انتهى.
الببذي اليهام مإن الثاني في لما الول الولى بل نظر وفيه
لكببل) مإنهمببا (فببإيلءان إليببه المضبباف بببذكره أصأله عنه خل

بعببده فيمببا ل الخببامإس فببي الول بمببوجب (حكمه) فتطالبه
مإضي بعد بذلك فيطالب الثانية مإدة وانعقاد بمضيه لنحللها

كببأن أسببقطه لببو مإببا مإضببت فببإذا بقوله وخرج أشهر أربعة
أجامإعك ل والله قال ثم أشهر خمسة أجامإعك ل والله قال



واحببد بببوطء وانحلتببا مإببدتآيهما لتببداخل يتببداخلن فإنهما سنة
واحدا إيلء فيكون حذفه لو مإا فوالله وبقوله

الحصببول (بمستبعد الوطء مإن المإتناع على قيد) يمينه ولو(
عليببه اللببه صأببلى عيسببى (كنزول (الربعة) عادة في) الشهر

يببأجوج أو الببدجال وكخببروج الببدجال خببروج وسببلم) قبببل
فتتضببرر الربعببة عببن تآببأخره الظبباهر لن (فمببول)، ومإأجوج

كطلببوع المإتنبباع مإحقببق أن بببه وعلببم الرجبباء بقطببع هببي
الببدجال خببروج بعببد قيببدها لببو بببالولى. أمإببا كببذلك السببماء

كببان إن زرعببة أبببو بحثببه كما ومإحله إيلء يكون فل بنزوله
مإا الربعين أيامإه باقي مإع مإنه يبق ولم أولها أو أيامإه ثاني

الول يببومإه إذ المعهببودة اليببام باعتبببار أشببهر أربعببة يكمل
وبقيتهببا كببذلك كجمعبة والثببالث كشبهر والثاني حقيقة كسنة
بببأن أمإببره مإببع وسببلم عليه الله صألى عنه صأح كما كأيامإنا
بببه وقيببس له يقدرون وبأنهم يوم صألة فيه يكفي ل الول
العبببادات أقببدار فيهببا فيقببدر غيرهببا وبالصلة والثالث الثاني

الصلة. أوائل مإر كما وغيرهما والجال
كمجيببء الربعببة (قبلها) أي به المقيد حصوله) أي ظن وإن(

مإحببض بببل إيلء > (فل) يكببون163<ص:  الشتاء في المطر
في كان وإن حذفه فلذا أولى الثوب كجفاف ومإحققه يمين
أو الربعببة قبببل بببه المقيد حصول شك) في لو (وكذا أصأله
الوصأببول مإحتمل مإن قدومإه أو زيد مإرض أو كمرضه بعدها

بعببد ول الصأببح) حببال (فببي إيلء يكببون فل الربعة قبل مإنه
مإنببه يتحقببق لببم لنببه بببه، المعلببق وجود قبل الربعة مإضي
لبعببد مإنببه وصأببوله يحتمببل لببم لببو أمإببا ل أو اليببذاء قصببد

إن نعببم مإببول فهو أشهر أربعة في تآقطع ل بحيث مإسافته
حالفا. بل مإوليا يكن ولم حلف قربها ظن ادعى

وكناية) ومإنهببا (صأريح به الخرس وإشارة له ولفظه) المفيد(
(ذكببر) أي أو تآغييببب) حشببفة صأببريحه (فمببن كغيببره الكتابببة
لحصببول كلبه أراد لو مإا بخلف مإنه المرادة هي إذ حشفته

ووطببء (بفببرج الحنببث عببدم مإببع الحشببفة بتغييببب مإقصودها
(وافتضبباض البقيببة " وكببذا ك ي " ن مإادة أي وجماع) ونيك

الجتماع بالجماع أراد إن يدين نعم لشيوعها غوراء بكر) غير
إن ومإحلببه الببوطء، غير وبالفتضاض بالقدم الدوس وبالوطء

مإطلقببا كالنيببك مإنها واحد في يدين لم وإل بذكري يقل لم
عببدم علببى فببالحلف الحلببف قبل حالها علم إذا الغوراء أمإا

لحصببول الرفعببة ابببن قبباله مإببا علببى إيلء غيببر افتضاضببها



الفيئببة يقببال أن إل قببال البكارة، بقاء مإع بالوطء مإقصودها
إيببراد يفهمببه كمببا الببثيب حببق فببي تآخالفهببا البكببر حق في

ببد ل أنبه يأتآي لما المعتمد هو وهذا انتهى، والنص القاضي
مإببا نظيببر غوراء ولو بكارتآها زوال مإن البكر في الفيئة في
مإلمإسببة أن (والجديببد الفببرقا أمإكببن وإن التحليببل فببي مإببر

ويجببوز أوله وقربانا) بكسر وغشيانا وإتآيانا ومإباشرة ومإباضعة
غيببر فببي (كنايببات) لسببتعمالها ومإس (ونحوها) كإفضاء ضمه

تآكبرر وإن المبس حبتى فيببه اشتهارها عدم مإع أيضا الوطء
حببر فعبببدي وطئتببك إن قال ولو (الوطء. بمعنى القرآن في

(عنبه بغيره أو جهته مإن لزم > ببيع164مإلكه) <ص:  فزال
وطئببه علببى شببيء تآرتآببب لعببدم لملكه عاد اليلء) وإن زال

وكببان) قببد ظهبباري عببن حببر فعبببدي وطئتببك إن قببال ولو(
فتعجيلببه عنببه العتببق لزمإببه وإن لنببه (فمول)، (ظاهر) وعاد

وإن الظهار مإوجب على بالوطء التزمإها زيادة بمعين وربطه
أصأببل كببالتزام فكببان بعدها أو المدة في وطئ لو عنه وقع

باطنببا) لكببذبه إيلء ول ظهار (فل ظاهر قد (وإل) يكن العتق
وبوقببوع بببإيلئه فيحكببم بالظهار ظاهرا) لقراره بهما (ويحكم

.الظهار عن العتق
ظبباهرت إن ظهبباري (عببن حر فعبدي وطئتك قال) إن ولو(

قبببل بالوطء شيء يلزمإه ل لنه يظاهر)، حتى بمول فليس
مإوليببا صأببار ظبباهر فببإذا الببوطء مإببع به العتق لتعلق الظهار
المعلببق لوجببود وبعببدها اليلء مإدة في بالوطء يعتق وحينئذ

والعتببق له التعليق لفظ لسبق اتآفاقا الظهار عن ل لكن به
بببأنه الرافعببي فيببه وبحببث بعببده يوجببد بلفببظ عنه يقع إنما

فببي قببولهم مإن أخذا إرادتآه بمقتضى ويعمل مإراجعته ينبغي
الجببزاء قببدم فببإن عطببف بل بشببرطين علقببه لببو الطلقا
وجببود بببه المعلببق حصببول في اعتبر عنهما أخره أو عليهما

روجببع هنببا كما بينهما تآوسط وإن الول قبل الثاني الشرط
العبببد يعتببق لببم بببالول تآعلق الثاني حصل إذا أنه أراد فإن
<ص: بالثبباني تآعلق الول حصل إذا أنه أو الوطء تآقدم إن

الول علببى الثاني بتقديم السبكي وألحق انتهى > عتق165
لببو عمببا الرافعببي وسببكت لببه مإقببارنته الرافعببي قبباله فيما

ل أنببه غيببره ورجح شيئا، أردت مإا قال أو مإراجعته تآعذرت
تآعببالى قببوله بببه فسر مإا قياس بأن فيه ونوزع مإطلقا إيلء
الشببرط أن مإببن زعمتم} اليببة إن هادوا الذين أيها يا {قل



وطببئ إن مإوليببا يكون أن وجزائه الثاني لجملة شرط الول
ظاهر. ثم

فببإن الطلقا فببي بببه صأببرحوا الببذي هببو هذا أن ذلك ويؤيد
الصأببحاب عليه جرى مإا > تآوجيه166<ص:  يمكن هل قلت

الطلقا فببي قرروهببا التي القاعدة تآلك مإن يجعلوه ولم هنا
ثببم هنببا مإببا نظير إذ يمكن نعم قلت كلمإهم به يصرح كما
بينببه والفببرقا زيببدا، كلمببت إن طالق فأنت الدار دخلت إن

وقع مإثل والكلم الدخول مإن كل إذ خفي غير هنا مإا وبين
الشببرطين بيببن وليس والتأخر للتقدم مإحتمل للطلقا شرطا

اللفظ أفهمه مإا على بهما يقضى شرعيان مإناسبة ول ربط
إل طلقا ل مإعرفتها تآعذر أو عدمإها عند وقيل لرادتآه فرجع

فبببين هنببا وأمإببا العصببمة بقبباء الصأببل لن الول، تآقببدم إن
اللفببظ علببى بهمببا فقضببي ذلببك والظهببار الببوطء الشرطين

فببي كالظهببار صأببار العتق به تآعلق لما هنا الوطء أن وبيانه
شببرعيان ومإناسبببة ارتآببباط بينهما فكان أيضا به العتق تآعلق
عببدمإها ول إرادتآببه على يعول ولم واحد شرط بمنزلة فصار
إن فقببوله وأيضببا لببذلك، المقتضببية الشرعية بالقرينة اكتفاء

عنببه لكببونه بببل العتببق وقببوع لمطلق شرطا ليس ظاهرت،
عببن العتببق بوقببوع مإشببروطا ليببس واليلء فحسببب ظبباهرا
ويتعببدد الجببزاء يتحببد فلم وقوعه بمطلق بل لتعذره الظهار
جببزاء ليببس فبباليلء وأيضببا القاعدة مإن يكون حتى الشرط
وقوع على مإرتآب شرعي حكم هو وإنما اللفظ في مإذكورا

الصيغة. هذه مإثل
يتعلببق الول إذ الحكمببي والجزاء اللفظي الجزاء بين وفرقا

وحكمنببا بينهمببا لمببا فنظرنببا حببدتآه على الشرطين مإن بكل
يتعلببق اليلء إذ الثبباني بخلف العببرف أو اللغببة تآقتضيه بما

بين لما ينظر فلم وجزائهما الشرطين جملة أجزاء مإن بكل
فيه تآتأتآى ل أنه وهو ذكر مإا فاتآضح تآأخر ول بتقدم أجزائها

فتأمإله. أصأل القاعدة تآلك
> مإن167فمول) <ص:  طالق فضرتآك وطئتك (إن أو) قال(

يضببره المخاطبببة بببوطء الواقع الضرة طلقا لن المخاطبة،
أو ضببرتآك طلقا فعلببي وطئتببك إن ومإثلببه الزركشببي قببال

كفببارة فيببه أن المببدة فببي عليببه جريا مإا على بناء طلقك
ل فحينئببذ شببيء به يجب ل أنه على هنا جريا لكنهما يمين
الضببرة) (طلقت بعدها أو المدة وطئ) في (فإن انتهى إيلء

.بعد بوطئها عليه شيء ل اليلء) إذ (وزال الصفة لوجود



بمببول فليببس أجببامإعكن ل واللببه لربع قال لو أنه والظهر(
أطببأ ل المعنى إذ الكل بوطء إل يحنث ل لنه الحال)، في

بأن بعدها مإا وفارقت هؤلء، يكلم ل حلف لو كما جميعكن
السببلب عمببوم ببباب مإببن وتآلك العموم سلب باب مإن هذه
فببي أو البينونببة بعببد ولببو ثلثببا) مإنهببن جامإع (فإن يأتآي كما

مإببن (فمببول والحببرام الحلل يشببمل اليميببن لن الببدبر،
وطببء قبببل بعضببهن مإببات (فلببو بوطئهببا حينئذ الرابعة) لحنثه

مإا على يقع إنما الوطء إذ الحنث امإتناع اليلء) لتحقق زال
يببزول فل الخريببات وطببء وقبببل وطئهببا بعد أمإا الحياة في

واحدة يرد ولم مإنكن أجامإع) واحدة (ل والله قال) لهن (ولو
كببل مإن مإوليا كان أطلق أو الكل أراد بأن مإبهمة أو مإعينة
سببياقا فببي النكببرة فببإن السلب عموم على له حمل مإنهن

عببن اليلء ويرتآفببع واحببدة بببوطء فيحنببث للعمببوم النفببي
الباقيات.

أجببامإع ل أو يبينها أو ويعينها بها فيختص واحدة أراد إذا أمإا
حببدتآها علببى واحدة) مإنهببن كل مإن فمول مإنكن واحدة (كل

لسببلب فببإنه أطببؤكن ل بخلف لببوطئهن السببلب لعمببوم
وزال حنث واحدة وطئ فإذا لكن وطئي يعم ل أي العموم
الكببثرين تآصببحيح عببن نقله كمببا الباقيببات حببق فببي اليلء
الحكبم قضبية هبو > كمبا168<ص:  يبزول ل المإبام وقبال

الرافعببي بحببث ولذا المعنى ظاهر وهو باليلء كل بتخصيص
كل كببان وإل ينحببل لببم ببباليلء كببل تآخصببيص أراد إن أنببه

البلقينببي عنببه وأجبباب جميعهن بوطء إل يحنث فل أجامإعكن
تآببأخر المحققيببن بقببول غيببره أيببده ثببم ومإببن يدفعه، ل بما

السلب عموم ل العموم سلب يفيد النفي عن بكل المسور
أطببأ ول المتببن صأببورة بيببن الصأحاب تآسوية كانت ثم ومإن

كلي ل أكثري المحققون قاله مإا بأن وأجيب مإشكلة واحدة
فخور} وفيه مإختال كل يحب ل الله {إن تآعالى قوله بدليل
ول المعنببى بشببهادة النببادر علببى حمببل إنمببا هذا لن نظر،
الكببثرين تآصحيح يوجه وقد جدا بعيد عليه فحمله هنا كذلك
اللفببظ لن فقببط، ابتببداء كلهن مإن بإيلئه حكموا إنما بأنهم
شمولي. أم بدلي عمومإه أن أقلنا سواء فيه ظاهر
حينئببذ الشببمولي بببالعموم يحكببم فل إحداهن وطئ إذا وأمإا
مإنهببا الذمإببة بببراءة أصأببل يعارضببه لنببه الكفارة، تآتعدد حتى

بيببن اللفببظ تآببردد الصأببل هذا وساعد الولى بعد مإن بوطء
الشبمولي فبي ظباهرا كبان وإن والشببمولي الببدلي العموم



وجوبهببا عببدم مإببن ويلبزم بالشبك أخبرى كفبارة تآجبب فلببم
كببل للفببظ ول الولببى في الكل لنية نظر ول اليلء ارتآفاع

بما ل يتعدد فلم الشارع رتآبه حكم الكفارة لن الثانية، في
هنا. ذلك يوجد ولم نصا الحنث تآعدد يقتضي

سببنة). <ص: (إلببى أو أجامإعببك) سببنة (ل قببال) واللببه ولببو(
الطلقا فببي مإر مإما أخذا أطلق أو كامإلة سنة > وأراد169

لنببه الظهر)، في الحال في بمول (فليس مإرة) وأطلق (إل
عنببد مإنها بقي فإن السنة أو لستثنائها مإرة بوطئه حنث ل

مإنها) أي وبقي وطئ (فإن فل وإل فإيلء اليلء مإدة الحلف
بببه لحنثببه يومإئببذ فمببول) مإببن أشببهر أربعة مإن (أكثر السنة
يطببأ لم وإن فقط، فحالف فأقل أربعة أو مإنه فيمتنع حينئذ
نظببر ول عليببه كفببارة ول اليلء انحببل السببنة مإضببت حببتى

ل عليهببا الزيببادة مإنع القصد لن مإرة، وطأه اللفظ لقتضاء
النفببي مإببن السببتثناء أن مإببر لمببا مإخببالف هذا قيل إيجادها

أنببه إثباتآببا بكببونه المراد ليس لنه يخالفه، ل بأنه ورد إثبات
دل مإببا لنقيببض إثبببات أنه المراد بل الملفوظ لنقيض إثبات
لنه المذكورة، للقاعدة مإوافق فهو وحينئذ به الملفوظ عليه
وأخرج الوطء مإن نفسه مإنع المستقبل وهو المثال هذا في

نقيببض السببتثناء بعببد الثببابت أن الضببعيف فعلببى المببرة
يحنببث. المببرة يطببأ لببم إذا الببوطء وهببو قبلببه بببه الملفوظ

وهببو لفظببه عليببه دل مإببا نقيببض الثببابت أن الصأببح وعلببى
ويجببري فيها التخيير ويثبت المرة في المإتناع ينتفي المإتناع

أو مإبباض علببى بخلفببه مإسببتقبل علببى حلببف كببل في ذلك
وطئهببا قد يكن لم إذا يحنث مإرة إل وطئت ل ففي حاضر
يحتمببل لببم فلمببا إمإكببانه لعببدم التخييببر تآببوجبه لنتفاء جزمإا

م إذا حنبث خارجبا وقوعه إل الستثناء ولهبذا كبذلك يكبن ل
يخرجببوه ولببم بلزومإهببا مإائببة إل علببي لببه ليببس في جزمإوا
مإببن أن ذكببر مإببا وقيبباس البلقينببي قببال الخلف هببذا علببى
بببترك يحنببث لم الشرع حاكم مإن إل غريمه يشكو ل حلف

حبباكم غيببر مإببن الشببكوى نفببي قصببده لن مإطلقببا، شكواه
ه قيل فيمن فقال زرعة أبو وتآبعه عنده إيجادها ل الشرع ل

إلببى مإيلببي الليلببة، هببذه إل عنببدك أبيت ل فقال عندي بت
ليببس عرفببا مإعنبباه لن عنببده، المبببيت بببترك الوقببوع عببدم
بإفتاء استدل ثم فقط ليلة يكون وجد إن بل المبيت إثبات
القاعببدة تآلك السبكي التاج وبين المذكورين والقاعدة شيخه

غيببره أكببل مإببن المإتناع قضيتين يتضمن هذا إل آكل ل بأن



نفسببي أمإنببع الول فمعنبى مإنبه المإتنباع عببدم وهو ومإقابله
وتآركببه عليببه بالقببدام فيصببدقا المنببع مإببن هذا وأخرج غيره

وإنمببا الول عليه. والصأح وأحملها غيره أمإنعها الثاني ومإعنى
إل لنفيهببا مإقابببل ل لنه مإائة، إل له ليس في هذا يأت لم

ذلك جريان مإن مإر فيما نازع ثم بينهما واسطة ل إذ ثبوتآها
المسببتقبلت بعبض فببي يتببأتآى ل قبد ببأنه مإستقبل كل في
إن لكببن غببدا قيببامإه مإببن بد ل إذ زيد إل غدا يقوم ل نحو

التخييببر يبقببى بببل قيببامإه يتعين لم وإل خبرية الجملة كانت
مإببن بببل المستقبلت عموم مإن ليس ذكر مإا فإذن مإر كما

>170انتهى. <ص:  المنع أو الحث خصوص
يتفرع ومإا مإدة ضرب مإن اليلء أحكام فصل) في(     

به أشهر) رفقا (أربعة مإطالبة بل المولي يمهل) وجوبا( عليها
هببو جبلببي لمإببر شببرعت المببدة لن قنة، أو قنا ولو وللية
وعنببة حيببض كمببدة ورقا بحريببة تآختلببف فلببم صأبببرها قلببة

ولببو وقتئذ مإن مإول لنه (اليلء)، (مإن) حين المدة وتآحسب
مإببدة نحببو فببارقت وبببه والجمبباع بببالنص قبباض) لثبوتآهببا (بل

ل بشهر جماعي قبل حر فعبدي جامإعتك إن في نعم العنة
لببو لنببه الشببهر، مإضببي بعببد بببل اليلء مإببن المببدة تآحسب

حببال رجعيببة) ومإرتآببدة (فببي (و) تآحسب يعتق لم قبله وطئ
المببرض أو الصغر كزوال الردة زوال الرجعة) أو (مإن اليلء

الوليببن فببي الوطء يحل بذلك لن اليمين، مإن ل يأتآي كما
وطئببت أو رجعيببا طلببق ثببم آلببى لببو أمإا الخير في ويمكن
>171<ص:  وطئهببا لحرمإببة تآبطل أو المدة فتنقطع بشبهة

مإببدة مإببن بقببي إن العببدة انقضبباء أو الرجعببة مإن وتآستأنف
بالمإتنبباع يحصببل إنما الضرار لن أشهر، أربعة فوقا اليمين

أحدهما) قبل ارتآد ولو (سليم. نكاح في أشهر أربعة المتوالي
المببدة) أو فببي دخببول (بعد أو مإر كما النكاح انفسخ دخول
أسببلم) المرتآببد (فببإذا حينئببذ وطئهببا (انقطعببت) لحرمإببة بعدها
أن مإنببه المعلوم ذكر لما (استؤنفت) المدة العدة في مإنهما
أو مإطلقببا الببوطء مإببن المإتنبباع على اليمين كانت إذا مإحله
فل وإل أشببهر أربعببة علببى يزيببد مإببا اليميببن مإببدة مإن بقي

وجببد إن بنكبباح يخببل ولببم الوطء مإنع للستئناف.(ومإا مإعنى
الشببرعي المببانع سببواء يمنببع) المببدة (لببم الببزوج فيببه) أي
لنهببا وجنببون)، (مإببرض و كحبس و) الحسي وإحرام (كصوم
(فيهببا) أو) وجببد (ببباليلء. المقصر أنه مإع مإنه والمانع مإمكنة

إيلج مإببن ومإببرض) يمنببع كصببغر حسببي (وهببو الزوجببة أي



ونشببوز السببابقة مإعهمببا اليلء صأببحة صأببورة فببي الحشببفة
حببدثا) نحببو (وإن تآببزول حببتى بهببا يبتببدئ فل (مإنببع) المببدة

مإانعها > وكذا172<ص:  نشوزها أو ذلك مإن المانع مإرضها
(فببي) أثنبباء كصوم بفرض كتلبسها الحيض نحو غير الشرعي

بببل اليميببن لجببل الوطء مإن يمتنع لم لنه قطعها)، (المدة
اليميببن مإببن أشببهر أربعببة فببوقا بقي وقد) زال (فإذا لتعذره

هنببا النكبباح تآبنببى) لبقبباء (وقيببل مإببر لمببا (اسببتؤنفت) المببدة
يطببالب بببل يمنعهببا فل بعببدها ذلببك طرو المدة بفي وخرج
التببوالي علببى المببدة فببي المضارة لوجود زوالها بعد بالفيئة

ومإببا هنببا مإببا بيببن يفببرقا وبهذا سلمإته على النكاح بقاء مإع
كحيض) (شرعي هو فيها (أو) وجد الرجعة أو الردة في مإر
(وصأببوم رده فببي جمببع أطببال وإن قبباله، كمببا نفبباس أو

حببدثا لببو يقطعهببا ول المببدة (فل) يمنببع اعتكببافه ونفببل) أو
لمإتنببع مإنببع فلببو غالبببا شببهر عنه يخلو ل الحيض لن فيها،

مإببن لنببه للباب، طردا النفاس به وألحق غالبا المدة ضرب
مإببن مإتمكببن ولنببه أحكببامإه أكببثر فببي لببه ومإشببارك جنسببه
هنببا ينظببروا لببم لببم قلببت فببإن النفل صأوم نحو مإع وطئها

حاضببر وهو عليها حرم ثم ومإن مإعه الوطء يهاب كونه إلى
وعببدمإه التمكببن علببى هنا المدار لن قلت، مإر كما إذنه بل

.ثم بخلفه القدام يهاب لكونه ينظر فلم
ل (فببرض) وإحببرام اعتكبباف أو صأوم ويقطعها ويمنع) المدة(

مإببن مإعببه تآمكنببه الصأببح) لعببدم (فببي مإنببه تآحليلهببا له يجوز
أو قضبباء نحببو مإببن زمإنه الموسع الصوم أن وقضيته الوطء

مإببن مإعببه تآمكنببه فببي كالنفببل لنببه يمنببع، ل كفببارة أو نذر
فببي وطئ (فإن بحثه الزركشي رأيت ثم ظاهر وهو الوطء
وإل) يطببأ( ظبباهر هببو كما اليلء وفات انحلت) اليمين المدة

بببل وسببيدها وليها (فلها) دون بها مإانع ول انقضت وقد فيها
حلفببه كان وإن (مإطالبته)، عقل أو ببلوغ تآكمل حتى تآوقف

مإنببه امإتنببع الببذي الببوطء إلى يرجع يفيء) أي (بأن بالطلقا
اليببة لظاهر يفئ لم يطلق) إن (أو رجع إذا فاء مإن باليلء
السببنوي وصأببوبه الروضببة في كما أحدهما تآعيين لها وليس

وغيببره الزركشي وتآبعه مإهماتآه في ضعفه وإن تآصحيحه في
ثببم أول بالفيئببة تآطببالبه أنهببا الرافعببي قبباله مإببا فصببوبوا
يجبر ل ولنه الوطء على تآطاوعه ل قد نفسه لن بالطلقا،

>173<ص:  البببوطء مإبببن المإتنببباع بعبببد إل الطلقا علبببى
فبورا النبزع يجبب لكبن اليلج حل تآمنع ل بالطلقا واليمين



بقيببت إن الببترك بعببده) أي المطالبببة فلها حقها تآركت (ولو
فببي بخلفببه بالنفقببة كالعسببار يتجدد هنا الضرر لن المدة،
واحدة. خصلة لنه بالمهر، والعسار والعيب العنة

حشببفة) أو (بتغييببب وكسببرها الفبباء الفيئببة) بفتببح وتآحصببل(
غببوراء ولببو بكر بكارة زوال (بقبل) مإع مإقطوعها مإن قدرها

ان أو البوطء حبرم وإن م وإن فقبط بفعلهبا ك ببه تآنحبل ل
يحصببل إنمببا الببوطء مإقصود لن وذلك، يطأ لم لنه اليمين،

اليميببن تآنحببل لكن فيئة به تآحصل فل دبر في بخلفه بذلك
بببه الفيئة حصول عدم أريد فإن به لحنثه المطالبة وتآسقط

فببي يطؤهببا ل حلببف إذا بمببا تآصببويره تآعيببن اليلء بقاء مإع
ناسببيا أو مإكرهببا فعببل لكنببه يقيببد ولم حلف إذا وبما قبلها

به. تآنحل ل فإنها لليمين
وطبببء مإبببانع بهبببا كبببان (إن طلقا ول مإطالببببة) بفيئبببة ول(

> بقيببده174<ص:  فببرض وصأببوم وإحببرام كحيببض) ونفبباس
لن الببوطء، مإعببه يمكببن (ومإببرض) ل اعتكببافه أو السببابق
لتعذره الوطء تآستحق ل وهي بمستحق تآكون إنما المطالبة

مإببع للطلب الحيض مإنع مإن الوسيط في وتآعجب جهتها مإن
وهببو مإعه الوطء لحرمإة مإنعه بأن ويجاب المدة قطعه عدم

كمببا غالبا مإدة تآحسب لم وإل للمصلحة قطعه وعدم ظاهر
يشببكل بدعي غير الحيض في المولي طلقا قولهم قيل مإر

الطهببر زمإببن طببولب إذا فيما بفرضه ورد به مإطالبته بعدم
حينئببذ بببالطلقا فيطببالب حاضت ثم تآمكنه مإع فترك بالفيئة

ولببو الببوطء مإعببه كمببرض) يضببر طبيعي مإانع فيه كان (وإن
إن إذا) أو يقببول (بأن بلسانه (طولب) بالفيئة برء بطء بنحو

الرفعببة ابببن كلم يقتضببيه لمببا خلفببا يظهببر فيمببا لببو أو
واضببح هببو كما فيه نحن فيما يؤثر ل وضعا مإعناها واختلقا
بلسببانه بببالحلف لهببا إيببذاؤه ينببدفع بببه لن فئببت)، (قببدرت

طببالبته يفببئ لببم إذا ثببم فعلببت مإا على وندمإت ندبا ويزيد
اليلء بعببد الجببب طببرأ إذا فيمببا النظببر ويببتردد بببالطلقا

ل إذ وحببده بببالطلقا يطالب أنه يتجه والذي خيارها وسقط
يقتضي مإا ذكر الرفعة ابن رأيت ثم قطعا هنا تآترقب فائدة

لن ظباهر، نظبر وفيبه فثببت قدرت لو بقوله مإنه يقنع أنه
مإنببه تآحللببه يقببرب كببإحرام) لببم شببرعي (أو له آخر ل ذلك

الليببل إلببى يسببتمهل ولببم مإوسببع أو مإضببيق فببرض وصأببوم
أنه (فالمذهب الصوم بغير الكفارة إلى يستمهل ولم وظهار
وحببدها ول مإعه بفيئة ل مإنه المانع لن بطلقا) عينا، يطالب



دجاجببة غصببب مإببن طولب وإنما عليه > لحرمإتها175<ص: 
وإل غرمإتها ذبحتها إن له يقال بأن بالترديد فابتلعتها ولؤلؤة
مإن المانع وهنا مإنه ليس المانع البتلع لن اللؤلؤة، غرمإت
غيببر عن يأتآي بما ضبطه ويظهر التحلل قرب إذا أمإا الزوج

الكفببارة فببي أو الليببل إلببى الصببوم في استمهل أو البغوي
بيببوم الخيببر البغوي وقدر يمهل فإنه الطعام أو العتق إلى

بببوطء) عصببى (فببإن الوجببه وهو بثلثة غيره وقدره ونصف
الببوطء مإببن المإتنبباع أطلببق وقببد الببدبر فببي أو القبببل فببي

إن قطعببا بتمكينببه وتآببأثم اليميببن المطالبة) وانحلت (سقطت
خصه إن وكذا كحيض خصها أو رجعي كطلقا المانع عمهما

مإعصية. على إعانة لنه الصأح، على
إبببائه ثبببوت يكفببي فل القاضي إلى تآرافعهما أبى) بعد وإن(

تآعززه أو لتواريه إحضاره تآعذر إذا إل مإجلسه عن غيبته مإع
عليببه) بسبؤالها يطلبق القاضبي أن فبالظهر والطلقا (الفيئة

بببأن ثلثا اسببتيفاء أو دخببول لعببدم بهببا بببانت (طلقببة) وإن
طالق أنت أو عنه طلقتها أو عنه طلقة عليها أوقعت يقول
سبببيل ل لنببه وذلببك، شببيء يقببع لببم عنببه حببذف فإن عنه

الطلقا قبببول مإببع الفيئببة علببى لجببباره ول إضببرارها لدوام
عببن يببزوج > كمببا176<ص:  عنببه الحبباكم فنبباب للنيابببة
أنببه بببان لو كما يقع فل عليها زاد مإا بطلقة وخرج العاضل

غببائب بيببع بخلف لمإكانهمببا وقعا مإعا بانا فإن فاء أو طلق
فقببدم تآصببحيحهما لتعببذر عنببه الحبباكم لبببيع مإقببارنته بببانت

إذا فيمببا بالفعببل يمهببل) للفيئببة ل (أنببه (و) الظهببر القببوى
للفيئببة أمإببا إضببرارها لزيببادة اليببام (ثلثببة) مإببن لها استمهل
دونهببا مإا وأمإا الثلثا على كالزيادة قطعا يمهل فل باللسان
الفطبر كبوقت مإبانعه فيبه ينتهبي مإبا بقبدر لكبن له فيمهل
(و) فأقل بيوم وقدر للممتلئ والخفة للجائع والشبع للصائم
(لزمإببه بببالولى قبلهببا مإطالبببة) أو بعد وطئ إذا (أنه الظهر
والمغفببرة لحنثببه تآعببالى بببالله حلفببه كببان يميببن) إن كفببارة

ينفيببان فل اليلء مإببن بببه عصببى لمببا اليببة فببي والرحمببة
بببالتزام حلف إذا أمإا حنث كل في وجوبها المستقر الكفارة

يميببن وكفببارة التزمإه مإا بين تآخيير بقربة كان فإن يلزم مإا
>177الصفة. <ص:  بوجود وقع طلقا نحو بتعليق أو

الظهار كتاب



لنه وخص، الم نحو بظهر الزوجة لتشبيه به سمي     
سببمي ثببم ومإببن الببزوج مإركببوب والمببرأة الركببوب مإحببل

السببلم وأول قيل الجاهلية في طلقا وكان ظهرا المركوب
ذات ل مإعلقببة لتبقى بل وجه كل مإن طلقا يكن لم وقيل
تآحريمهببا إلببى حكمببه الشرع فنقل غيره تآنكح خلية ول زوج
فيببه لن كبببيرة، بببل حببرام وهببو الكفببارة ولببزوم العود بعد

كببثير مإببن أحظببر وهببذا وتآبديله الله حكم إحالة على إقدامإا
ذلببك عببن العتقبباد خلببو لببول الكفببر قضببيته إذ الكبببائر مإن

مإنكببرا تآعببالى سببماه ثببم ومإن وغيره لذلك التشبيه واحتمال
كببثرة وسببببها المجادلببة أول اليببة فببي وزورا القببول مإببن

وسببلم عليببه اللببه صأببلى الله لرسول مإنها المظاهر مإراجعة
حرام، علي أنت كره وإنما وكرره عليه حرمإت لها قال لما
التحريببم مإببع بخلفهببا يجتمعببان الحرمإة ومإطلق الزوجية لن

الكفببارة هنببا وجببب ثببم ومإببن الم نحببو لتحريببم المشببابه
مإنهببا ومإظبباهر مإظبباهر وأركببانه يميببن كفببارة وثببم العظمببى

دون مإكلببف) مإختببار زوج كببل مإببن (يصببح وصأيغة به ومإشبه
فبي مإبر لمبا ومإكبره ومإجنبون وصأببي بعبد نكح وإن أجنبي

<ص: مإثل مإجنون وهو فوجدت بصفة علقه لو نعم الطلقا
وكببونه اليببة لعمببوم (ذمإببي) وحربببي (ولببو) هببو > حصل178
نبببه ثببم ومإن الخصم إليه نظر الذي الكفارة أهل مإن ليس
عتقببه ويتصببور الغرامإات شائبة فيها إذ بإطلقه مإمنوع عليه
يصببح لببم وإنمببا مإمسببوح (وخصببي) ونحببو لمسلم إرثا بنحو

وعبببد هنببا، ل ثببم مإقصببود الجمبباع لن الرتآقبباء، كمن إيلؤه
(وظهبار بالصبوم تآكفيبره لمإكبان العتبق مإنه يتصور لم وإن

كالزقا. صأار وإن مإنه (كطلقه) فيصح بسكره سكران) تآعدى
الببذي الخببرس يشببير يقببول) أو (أن الظهببار وصأببريحه) أي(

مإكلفببة غيببر قنببة رجعية (لزوجته) ولو أحد كل إشارتآه يفهم
(مإعي أو إلى أو أو) لي مإني أو علي (أنت وطؤها يمكن ل
ذكببر مإببا بهببا وألحببق علببي، لن أمإببي)، كظهببر عنببدي أو

علببى صأببريح أمإببي كظهببر أنببت (وكببذا الجاهلية في المعهود
لتبادره مإني يقل لم وإن صأريح طالق أنت أن الصحيح) كما

(كبببدن جملتك نفسك) أو أو بدنك أو جسمك (وقوله للذهن
يقببل لببم صأببريح) وإن جملتهببا (أو نفسها جسمها) أو أو أمإي

أن ظهببر (وإن الظهببر علببى ذلببك مإببن كببل لشببتمال علببي
عضو كل مإن صأدرها) ونحوها أو بطنها أو (كيدها قوله) أنت

فكببان بببه التلببذذ يحببرم عضو لنه (ظهار)، للكرامإة يذكر ل



رأسببها (كعينهببا) أو للكرامإة يذكر الذي (وكذا) العضو كالظهر
بببل مإطلقببا ل لكن أمإي مإثل أو كأمإي أنت ومإثله روحها أو

نحببو بتحريببم التشبببيه وهببو مإعنبباه (ظهارا) أي قصد) به (إن
فل) كرامإببة قصببد (وإن اللفببظ يحتملببه مإببا نببوى لنببه الم،

الصأببح) لحتمبباله فببي أطلببق إن (وكببذا لببذلك ظهببارا يكببون
<ص: والكفببارة الحرمإببة عببدم الصأببل لن وغلببب، الكرامإببة

يببدك) أو (أو جببزؤك ظهببرك) أو أو (رأسببك > وقببوله179
بخلف الطبباهرة العضبباء مإببن نحوهببا أو شببعرك أو فرجببك

ل لنهببا ظهببارا، ذكرهببا يكببون فل والقلببب كالكبببد الباطنببة
أمإببي) أو كظهر (علي بالحرمإة تآوصأف حتى بها التمتع يمكن
مإببر كمببا علببي يقببل لببم الظهببر) وإن فببي (ظهار مإثل يدها

مإبا نظيبر باطن ل ظاهر عضو كل بالظهر يلحق أنه ويظهر
مإببن الببروح فببي مإببر مإببا ينافيه قلت فإن المشبه، في ذكر

جسم أنها الصأح على بناء الباطن كالعضو أنها مإع التفصيل
ينافيه، ل قلت الورد في الورد مإاء كسريان البدن في سار
للكرامإببة تآببارة فيه تآذكر والروح العرف على هنا المدار لن

سببائر بخلف فيهببا السببابق التفصببيل فببوجب لغيرهببا وتآببارة
يتجببه والببذي القلببب فببي الببتردد يقوى نعم الباطنة العضاء

ل بهببا يببراد مإببا بببه مإببرادا يببذكر إنمببا لنه كالروح، أنه فيه
الصنوبري. الجسم خصوص

لنهبببا (ظهبببار)، بعبببدت وإن أم أو بالجبببدة) لب والتشببببيه(
كببل (فببي الحكببم هببذا طببرده) أي (والمببذهب أمإببا تآسببمى

يطببرأ) (لببم مإصاهرة أو رضاع أو نسب مإن به مإحرم) شبه
أبيببه أو أمإببه ومإرضببعة نسبببا (تآحريمها) كبأخته المظاهر على
التحريببم بجببامإع ولدتآببه قبببل نكحهببا الببتي أبيه وزوجة وأمإها

.ابتداء المؤبد
وفببي لببه حلتببا لمببا لنهمببا ابن) لببه، (وزوجة مإرضعة) له ل(

شبببه (بأجنبيببة) تآعديببة شبببه) زوجتببه (ولو إرادتآه احتمل وقت
زوجببة وأخببت (ومإطلقببة أنكببره لمببن خلفببا مإسببموعة بالباء

وأمإببا مإببر فلمببا الخيريببن غير فلغو) أمإا (ومإلعنة وبأب) مإثل
لقطيعتهببا الملعنببة حرمإببة وتآأبيد للستمتاع مإحل فليس الب

مإثلهببا كببان ثم ومإن المحرم عكس لوصألتها > ل180<ص: 
عنهببن، اللببه رضببي المببؤمإنين أمإهببات وكذا ومإرتآدة مإجوسية

أنببت قببال ولببو وسببلم عليه الله صألى لشرفه حرمإتهن لن
أو طلقا كنايببة أنببه فببالوجه أمإببي حرمإببت كمببا حببرام علي



التحريببم فببي أمإببه بطببن نحو أو كظهر أنها نوى فإن ظهار
فل. وإل فمظاهر

و يبأتآي كمبا سبنة أو يومإبا أمإي كظهر كأنت ويصح) تآوقيته(
كبباليمين والكفببارة كببالطلقا التحريببم لقتضائه لنه (تآعليقه)،
كظهببر علببي فببأنت إن) دخلببت (كقببوله تآعليقه يصح وكلهما

عببود ل لكبن نسببيانه أو جنببونه حبال فببي ولو فدخلت أمإي
الصببفة بوجببود وعلمببه تآببذكره أو إفاقته عقب يمسكها حتى
فببأنت أدخلهببا لم إن وكقوله يطلقها ولم طلقها إمإكان قدر
العود، ل الظهار يتصور هذه وفي مإات ثم أمإي كظهر علي
وكقببوله العود يستحيل وحينئذ قبيله الظهار يتبين بموتآه لنه
أمإببي كظهبر علبي فببأنت الخببرى زوجبتي مإبن (ظاهرت إن

التنجيببز بمقتضببى مإنهمببا) عمل مإظبباهرا (صأببار فظبباهر) مإنهببا
المعلببق كببان وإن الظهببار انعقبباد كلمإهببم وقضببية والتعليببق

قببال وبببه بتعليقببه يبببالي مإمببن وهببو جبباهل أو ناسببيا بفعله
مإببا بيببن فيفببرقا وعليببه انتهى الشرط بوجود وعلله المتولي

غلببب بببل عهببد ثببم بببأنه الطلقا فببي السببابق ونظيببره هنببا
لببه صأرفا عليه لفظه فحمل المنع أو الحث على به الحلف

المحلببوف يكببون أن بيببن وفصل القرينة لهذه مإوضوعه عن
فنزل ذلك يعهد لم وهنا وغيره ومإنعه حثه يقصد مإمن عليه

الشببرط بوجببود الجببزاء وجببود وهببو مإوضببوعه علببى اللفببظ
بشببيء يقيببد فلنببة) ولببم مإببن ظبباهرت إن قال ولو (مإطلقا.
(أجنبيببة أنهببا والحببال (وفلنببة) أي أمإببي كظهببر علببي فببأنت

صأبحته زوجتبه) لعبدم مإبن مإظباهرا يصبر لم بظهار فخاطبها
مإجببرد علببى التعليببق اللفببظ) أي يريببد أن (إل الجنبيببة مإببن

لوجببود زوجته مإن مإظاهرا فيصير > بذلك181<ص:  تآلفظه
مإنهببا) بعببد (وظبباهر الجنبيببة نكحهببا) أي (فلببو عليببه المعلببق

ا نكاحه ه مإبا لن لهبذا، يحتبج ولبم له ار عليبه دال قبل (صأ
ظبباهرت قال) إن (ولو حينئذ الصفة لوجود تآلك مإظاهرا) مإن

نكببح إن تآلببك مإببن مإظاهرا فكذلك) يكون الجنبية فلنة (مإن
الجنبية وذكر اللفظ يريد أن إل فل ول مإنها ظاهر ثم هذه

بببل تآخصيصببا يفيببد ل المعرفة وصأف إذ للشرط ل للتعريف
والتخصببيص للشببرط ذكرهببا (وقيببل) بببل نحببوه أو تآوضببيحا

الجنبيببة نكحهببا) أي (وإن تآلببك مإظاهرا) مإن يصير (ل فحينئذ
عببدم ويببوافقه أجنبيببة كونهببا عببن مإنهببا) لخروجهببا (وظبباهر

فببرقا لكببن شببيخا فكلمه الصبي ذا أكلم ل نحو في الحنث
بمحببال تآعليقببا يصببيره الشببرط علببى هنببا حملببه بببأن الول



فببي بخلفببه لغيببره احتمبباله مإببع عليببه اللفببظ حمببل ويبعببد
علببي أجنبيببة) فببأنت وهي مإنها ظاهرت إن قال اليمين. (ولو

اللفبظ أراد إن إل مإطلقبا ببه شبيء (فلغبو) فل أمإي كظهر
الحاليببة بالجملببة إتآيببانه لن وذلببك، أجنبية وهي مإنها وظاهر

الخمببر بعببت كببإن بمستحيل تآعليقا فكان الشرطية في نص
هببو كمببا البببيع صأببورة مإجببرد يقصببد ولببم أمإي كظهر فأنت
باعها. ثم ظاهر

نوى) (أو به) شيئا ينو ولم أمإي كظهر طالق أنت قال ولو(
بببأنت (الظهببار أو) نببوى همببا أو الظهببار أو (الطلقا بجميعه
على مإنهما بكل نوى أمإي) أو بكظهر (الطلقا و) نوى طالق
بكظهر ونوى طالق بأنت غيرهما أو نواهما أو الطلقا حدتآه
أو ذكببر مإمببا شببيئا بببالول ونببوى هببذا أطلق أو طلقا أمإي

نوى أو الظهار غير ذكر مإما شيئا بالثاني ونوى الول أطلق
بائنببا الطلقا كببان أو غيرهمببا بالثاني أو مإنهما بكل أو بهما

الصببرف يقبببل ل وهببو الطلقا لفببظ بصببريح (طلقت) لتآيانه
فلن عببدمإها عنببد وأمإببا فواضببح بينونتهببا عند ظهار) أمإا (ول
وبينهببا بينببه وفصببل أنببت قبلببه يببذكر لم لكونه الظهار لفظ

ل ولفظببه بلفظببه ينببوه ولببم مإستقل غير تآابعا (بطالق) وقع
طلقبة وقببوع عببدم مإحل نعم مإر كما كعكسه للطلقا يصلح
أمإببا رجعيببة وهببي الطلقا > بببه182<ص:  نوى إذا به ثانية

بببه نببوى إذا أمإا أطلق أو أوقعه الذي الطلقا ذلك نوى إذا
عببن خببرج لما لنه الوجه، على فيقع الول غير آخر طلقا
كنايببة يكببون أن صأببح تآابعا بوقوعه الظهار في صأريحا كونه
ببه ينبو لبم طبالق) أو ببأنت (الطلقا (أو) نبوى الطلقا فبي
أو (الظهار) وحببده (و) نوى غيره أو الظهار به نوى أو شيئا

مإببع ولببو الظهببار مإنهمببا بكببل نببوى (بالببباقي) أو الطلقا مإع
إن الظهببار (وحصببل الصببريح لفظببه (طلقت) لوجببود الطلقا

صأببلحية مإببع الرجعيببة مإن رجعة) لصحته (طلقا كان) الطلقا
لوجببود (أنبت) قبلبه بتقببدير فيببه كناية تآكون لن أمإي كظهر
إذا أمإببا أمإببي كظهببر أنببت طببالق أنببت قال وكأنه به قصده

>183البائن.<ص:  مإن صأحته لعدم ظهار فل بائنا كان
وطء نحو حرمإة مإن الظهار على يترتآب فصل) فيما(     

إذا كفببارة المظبباهر (علببى يجببب ذلببك وغيببر كفببارة ولزوم
كما والظهار العود أعني المإران فموجبها السابقة عاد) للية

الثبباني الوجه المتن ظاهر كان وإن اليمين كفارة قياس هو
ول فيببه شببرط هببو إنمببا والعببود فقببط الظهببار مإوجبهببا أن



غيببر العببود وهو سببيها أحد أن مإع فورا وجوبها ذلك ينافي
أحدهما تآميز يمكن ولم وحرام حلل اجتمع إذا لنه مإعصية،

(وهببو) أي هنا للسبكي مإا يندفع وبه الحرام غلب الخر عن
(أن فيهمببا يببأتآي لما رجعية غير وفي مإؤقت غير في العود

(بعببد) ظاهر هو كما ونحوه جهل ولو الزوجية يمسكها) على
الصببفة بوجببود علمببه وبعببد للتأكيد مإكررا (ظهاره) ولو فراغ
وكببأنهم مإببر كما وجودها عند جن أو نسي وإن المعلق في
لمصببلحة لنببه التأكيببد، بببدل الطلقا لمإكببان ينظروا لم إنما

إمإكببان (زمإببن الصببيغة عببن أجنبببي غيببر فكببان الحكم تآقوية
فعلببه فبعببدم فراقهببا يقتضببي بببالمحرم تآشبببيهها لن فرقة)،

عبباد ثببم قول قال نحو للقول العود إذ قال فيما عائدا صأار
فببي فلن عبباد مإن قريب وهو ونقضه مإخالفته له وعاد فيه

علببى العببزم هببو وأحمببد كمالك مإرة القديم في وقال هبته
كببأبي ومإببرة للتراخي الية في ثم لن > الوطء،184<ص: 
اللببه صأببلى وأمإببر نزلببت لمببا الية أن لنا الوطء، هو حنيفة
عببزم أو وطببئ هل يسأله لم بالكفارة المظاهر وسلم عليه
يعممها كهذه القولية والوقائع ذلك عدم والصأل الوطء على

فيكون الوطء قبل الكفارة وجوب على ناصأة وإنها الحتمال
عليه. سابقا العود

في عود فل شرعا الفرقة إمإكان مإرادهم أن تآنبيه) الظاهر(
أن مإر مإا ويؤيده دمإها انقطاع بعد بالمإساك إل حائض نحو

.كالحسي الشرعي الكراه
(أو بمببوت) لحببدهما (فرقببة الظهار لفظ به) أي اتآصل فلو(

(أو وطببء قبببل ردة بنحببو انفسبباخ أو مإنهببا أو فسببخ) مإنببه
عليببه أغمببي جببن) أو أو يراجببع ولببم رجعببي أو بببائن طلقا
ومإحلببه كفببارة فل تآعببذرها أو عود) للفرقة (فل اللفظ عقب

بببأن الطلقا الوسببيط في وصأور الفاقة بعد يمسكها لم إن
ابببن فيببه ونببازع طببالق أنببت أمإببي كظهببر علببي أنببت يقول

طببالق زمإببن لن به، عائدا فليكن أنت حذف بإمإكان الرفعة
تآعليل في قدمإته مإا بنظير ويجاب طالق أنت زمإن مإن أقل

بالغتفبار أولبى هبذا بل للتأكيد الظهار لفظ تآكرير اغتفارهم
وركببة قلقببة فيببه طببالق أمإببي كظهببر أنببت لن ذلببك، مإببن

اللعان كلمات تآطويل يؤثر ل أنه ويأتآي التكرير عدم بخلف
بنببت فلنببة يببا أنببت ظهبباره عقب قال لو مإا على وقاسوه

عائدا يكن لم طالق ونسبها اسمها في وأطال الفلني فلن
ألببف على طالق أنت الظهار عقب لها قال لو كقولهم وبه



عائبدا يكبن لبم عببوض بل طالق أنت عقبه فقال تآقبل فلم
الرفعببة ابببن قبباله مإببا رد يتضببح طببالق أنببت زانيببة يا وكذا

الظهببار فعقب قنة كانت أو قنا لو) كان > (وكذا185<ص: 
غير مإن شراء أو وصأية نحو بقبول (مإلكها) اختيارا أو مإلكته
يببؤثر ول النكبباح علببى يمسببكها لببم لنببه بمن، وتآقدير سوم
ولببو القبببض علببى لتوقفهببا هبتهببا قبببول ويببؤثر قطعببا إرثهببا
الصأببح) (في الظهار لعنها) عقب (أو بيده كانت بأن تآقديرا

مإببر لمببا اللعببان كلمات طالت وإن الفراقا بموجب لشتغاله
الصأببح) فببي (ظهبباره للقاضببي القذف) والرفع سبق (بشرط
فببإنه فلعببن للقاضببي رفببع أو فقببذف ظبباهر لببو مإا بخلف

ذلك. بغير الفراقا لسهولة عائد
عقب رجعيا طلقها مإن أو رجعية مإنها ظاهر راجع) مإن ولو(

أسببلم (ثبم مإوطببوءة وهببي مإتصببل) بالظهببار ارتآد (أو الظهار
عائببد (أنببه الظهببار أحكببام عببود علببى التآفاقا فالمذهب) بعد
يعببود بببل) إنمببا بإسببلم (ل عقبهببا طلقهببا بالرجعببة) وإن

مإقصببود أن والفببرقا الفرقببة يسببع (بعببده) زمإنببا بإمإسبباكها
للببدين العود السلم ومإقصود غير ل الوطء استباحة الرجعة

عليه. يترتآب أمإر والستباحة الحق
بالمإسبباك بفرقببة) لسببتقرارها العود بعد الكفارة تآسقط ول(

عليببه (وطء) للنص غيره أو التكفير) بعتق قبل (ويحرم قبلها
وهببو الحسببن الخبببر أن علببى فيببه وقياسا الطعام غير في

حببتى تآقربهببا ل للمظبباهر وسببلم عليببه اللببه صأببلى {قببوله
إذا المببؤقت الظهار نعم عليه التغليظ ولزيادة تآكفر} يشمله

بانقضببائها لرتآفبباعه الببوطء يحببرم ل يطببأ ولم مإدتآه انقضت
الببوطء عليببه وحببرم الكفببارة لزمإببت فيها وطئ لو ثم ومإن
مإضببي بعببد حلبه البلقينببي واعببترض يكفببر أو تآنقضببي حببتى
كمببا مإببؤقت ظهببار فببي نزلت الية بأن التكفير وقبل المدة
في نزولها الحاديث في الذي بأن ويرد وغيره المإدي ذكره
ل مإباشببرة كل ونحوه) مإن (لمس (وكذا) يحرم المؤقت غير

الظهببر (قلببت للببوطء الظهببر) لفضببائه فببي (بشببهوة نظببر
بالنكبباح يخببل لمعنى ليست الحرمإة لن أعلم)، والله الجواز
مإببر مإا والركبة السرة بين فيما حرم ثم ومإن الحيض أشبه

عبارتآه. تآوهمه لما خلفا الحائض في
عليببه الله صألى {أنه الصحيح المؤقت) للخبر الظهار ويصح(

بببالتكفير} المببدة فببي وطئ ثم مإؤقتا ظاهر مإن أمإر وسلم
اليميببن لشبببه وتآغليبببا الببتزمإه (مإؤقتا) كما كان صأححناه وإذا



الطلقا لشبببه وتآغليبببا عليببه (مإؤبببدا) غليظببا بل) يكون (وقيل
وقتببه لمببا لنببه به، أثم وإن أصأله (لغو) مإن قول) هو (وفي

إن المببذكور الخبببر ويرده تآأبيدا تآحرم ل بمن كالتشبيه كان
تآقببرر كما الطلقا شائبة ل اليمين شائبة هنا غلبوا لم قلت

قببال ثببم أمإببي كظهببر علي أنت قال لو فيما ذلك وعكسوا
بأن يفرقا قلت الصأح على يصح فإنه مإعها أشركتك لخرى
إفببادة حيببث مإببن الطلقا صأببيغة إلببى أقببرب الظهببار صأببيغة

حكببم وأمإببا فيهببا للتشببريك قبولهببا في بها فألحقت التحريم
لليميببن مإشابه فهو الكفارة وجوب > مإن186<ص:  الظهار

في باليمين بصحته القول على المؤقت فألحق الطلقا دون
التأبيببد دون كبباليمين التببأقيت مإببن عليببه المرتآببب حكمببه

صأببريح هببو مإببا والقببديم الجديببد تآوجيه في وسيأتآي كالطلقا
فتأمإله. فيه

العببود عببوده) أي أن (الصأببح مإؤقتببا صأحته الول) أي فعلى(
تآغييببب علببى بببوطء) مإشببتمل بببل بإمإسبباك يحصببل (ل فيببه

المبذكور المدة) للخببر (في مإقطوعها مإن قدرها أو الحشفة
أو لنتظبباره كونه يحتمل فالمإساك بعدها مإنتظر الحل ولن

بببالوطء إل الببوطء لجببل المإسبباك يتحقببق فلم فيها للوطء
الظهببار مإببن بببه يتبببين وقيببل للعود المحصل هو فكان فيها

كببإن الثبباني ل طببالق فببأنت وطئتببك كإن الول على فيحل
بببه عببود فل بعببدها الببوطء أمإببا قبلببه طببالق فببأنت وطئتببك
علببى فيببه العببود بتوقببف تآميببزه فعلببم مإر كما بها لرتآفاعه

أو التكفيببر إلببى بعببد كالمباشببرة وبحرمإته أول ويحله الوطء
خمسببة أمإببي كظهببر علببي أنببت وفببي مإر كما المدة مإضي
فببوقا وطئهببا مإن لمإتناعه ومإوليا مإؤقتا مإظاهرا يكون أشهر
الظهببار كفارة لزمإه المدة في وطئ مإتى لنه أشهر، أربعة

ل إذ الوجببه علببى يميببن كفببارة يلزمإببه ول العببود لحصببول
الكفببارة لزوم في حتى مإنزلتها ذلك تآنزيل وادعاء هنا يمين
واحد. غير به جزم وإن بعيد

وطئتببك إن في كما عنده الحشفة) أي بمغيب النزع ويجب(
بالمكببان الظهببار تآقييببد صأببحة البلقينببي وبحببث طببالق فأنت

يكفبر حبتى تآحببرم وحينئببذ فيبه بالوطء إل يعود فل كالوقت
علببى يببأتآي إنمببا بببأنه زرعببة أبببو واعترضببه المببؤقت نظيببر

علببى > أمإببا187<ص:  الببدار فببي طببالق أنت في الضعيف
بببأنه ويببرد انتهى أيضا مإؤبدا هذا فليكن حال يقع أنه الصأح

على أمإا كالطلقا مإؤبد المؤقت أن الضعيف على يأتآي إنما



بحثببه مإببا فببالوجه الطلقا ل كبباليمين مإببؤقت أنببه الصأببح
ل أنبه البدار فببي طبالق أنببت فبي الصأح أن على البلقيني

.عليه اعتراض ل واضح البلقيني وكلم بدخولها إل يقع
مإنهببن) تآغليبببا فمظاهر أمإي كظهر علي أنتن لربع قال ولو(

الظهببار كفببارات) لوجببود فببأربع أمإسكهن (فإن الطلقا لشبه
فيببه وجبببت بعضببهن أمإسببك أو مإنهببن كببل حببق في والعود
لفظببه لتآحبباد فقببط (كفارة) واحدة القديم) عليه (وفي فقط

بببأربع( مإطلقببا مإنهن) ظهببارا ظاهر (ولو اليمين لشبه وتآغليبا
بظهار كل في الول) لعوده الثلثا مإن فعائد مإتوالية كلمات

ثلثا لزمإببه ظهبباره عقببب الرابعببة فببارقا فببإن بعببدها مإببا
تآفاصأببلت إذا عمببا بمتواليببة احببترز قيببل فببأربع وإل كفببارات
ظهببار مإببرة فكببل أطلببق أو ظهارا مإرة بكل وقصد المرات
كمببا كببذلك المتواليببة إذ نظببر وفيه انتهى كفارة له مإستقل

ببه ليعلبم أو التصببوير لمجرد التوالي ذكر أن فالظاهر تآقرر
قصببد صأببحة يببوهم آخببره إلببى وقصببد وقببوله بببالولى غيره

.كذلك وليس هنا التأكيد
لفببظ مإتصببل) كببل امإببرأة (فببي مإطلق ظهار كرر) لفظ ولو(

كفببارة فيلزمإه واحد) كالطلقا فظهار تآأكيدا (وقصد بعده بما
بفببوقا تآفاصأببيلها مإببع أمإببا مإرة آخر عقب أمإسكها إن واحدة
بببالبعض قصببد ولببو التأكيد قصد يفيد فل وعي تآنفس سكتة

(أو) قصببد حكمببه كببل أعطببي اسببتئنافا وبببالبعض تآأكيببدا
وكببرره أمإببي كظهر علي فأنت دخلت إن في (استئنافا) ولو

فببي المرجببح أن مإر لما اليمين ل التعدد) كالطلقا (فالظهر
فكببالول أطلببق وإن الصببيغة نحببو فببي الطلقا شبه الظهار

اسببتيفاؤه فالظبباهر مإملببوك مإحصببور بببأنه الطلقا وفببارقا
فببي) عائببد الثانيببة بببالمرة (أنببه (و) الظهببر الظهببار بخلف

فل المببؤقت أمإببا إمإسبباك بهببا اشببتغاله لن (الول)، الظهببار
كتكريببر فهببو الببوطء قبببل فيببه العود لعدم مإطلقا فيه تآعدد
>188واحد. <ص:  شيء على يمين

الكفارة كتاب
أو بمحببوه الببذنب لسببترها السببتر وهو الكفر مإن     

أو والتعببازير كالحببدود زواجببر أنهببا علببى بنبباء إثمببه تآخفيببف
عبببادة لنهببا الثبباني، السببلم عبببد ابببن ورجببح للخلببل جوابر

المقببرر قلببت فببإن السببهو كسببجود فهي أي للنية لفتقارها



الكفارة وهنا الثم دوام يقطع أنه البصق لكفارة الدفن في
قلببت إثمببه بعببض تآخفببف وإنمببا دوامإه تآقطع ل الثاني على

بعببده يبق فلم المعصية به مإا لعين مإزيل الدفن بأن يفرقا
ت فإنهبا هنبا الكفبارة بخلف إثمبه يبدوم شبيء كبذلك ليس
حقببه هو حيث مإن الله حق هو الممحو الول وعلى فتأمإله

التوبببة مإببن فيببه بببد فل بموجبهببا الفاسببق لنحو بالنظر وأمإا
ل عنها مإثل العتاقا ينوي نيتها) بأن (يشترط الحد نحو نظير

إن نعم النذر لشموله غيره عليه يكن لم وإن عليه الواجب
للتطهيببر لنهببا وذلببك، كفببى مإثل بالظهببار الببواجب أداء نوى

>189<ص:  بالعتبباقا كفببر كببافر فببي هببي نعببم كالزكبباة
مإنببه، يصببح ل لنببه الصوم، ل الديون قضاء في كما للتمييز

عليببه لقببدرتآه للطعببام عنببه ينتقببل ول بدنيببة عبببادة لنببه
مإلكببه ويتصببور أيضببا للتمييز ونوى أطعم عجز فإن بالسلم
أعتببق لمسببلم يقببول أو قنببه إسببلم أو إرثا بنحببو للمسلم

فيجيب. كفارتآي عن قنك
مإببن مإنببع مإوسر مإظاهر وهو ذلك مإن شيء يمكنه لم فإن

قببوله وأفبباد فيشببتريه يسببلم بببأن مإلكه على لقدرتآه الوطء
فرضببا إل تآكببون ل لنها للفرضية، التعرض يجب ل أنه نيتها

فببي نقلببه مإببا وهببو العتببق لنحببو مإقارنتهببا تآجببب ل وأنببه
فيها يجوز بأنه ووجهه وصأوبه والصأحاب النص عن المجموع

الصببلة بخلف الزكبباة فببي كمببا النيببة لتقديم فاحتيج النيابة
إذا الول وعلببى سببواء أنهما كأصألها الروضة في رجح لكن

ويكفببي الزكبباة في كما المال عزل بنحو قرنها يجب قدمإها
عتببق وجببوب علببم ولو ظاهر هو كما عليهما بالتعليق قرنها
بنيببة أجزأه قتل أو ظهار كفارة أو نذر عن أهو وشك عليه

أو كبذا أو كبذا عبن قبال لبو ولنبه للضبرورة عليه الواجب
كمببا الواجب أنه بان وإن عنه يجزئ لم أحدها وعين اجتهد

<ص: مإعظم في لنها مإثل، ظهار تآعيينها) عن (ل ظاهر هو
النية بأصأل فيها فاكتفي الغرامإات إلى نازعة > خصالها190
كفببارة بنيببة رقبببتين وظهببار قتل كفارتآا عليه مإن أعتق فلو
إحببداهما عببن أجببزأ كببذلك رقبببة أو عنهمببا أجببزأ يعيببن ولم

صأرفه مإن يتمكن فل ويتعين إحداهما إلى صأرفه وله مإبهما
فببإن مإبهمببا بعضببها ديون عليه مإن أدى لو كما الخرى إلى
لببم غلطببا عليببه مإا غير نوى لو نعم للداء بعضها تآعيين له

رفببع نببوى لنببه الحببدثا، فببي نظيببره فببي صأح وإنما يجزئه
هنا. كذلك ول عليه لما الشامإل المانع



كما فإطعام رقبة) فصوم (عتق الظهار) ثلثا كفارة وخصال(
الخصببال فببي مإثلهببا أن كلمإه مإن وعلم التآي سياقه يفيده
وفببي القتببل كفببارة الولين وفي رمإضان وقاع كفارة الثلثا
عتببق عنها يجزئ وإنما عنها العتق أراد مإخيرة كفارة الولى

للمطلببق حمل سبباب أو دار أو لصأل تآبعا (مإؤمإنة) ولو رقبة
الذن عدم بجامإع القتل آية في المقيد على الظهار آية في
لن بينببا، والكسب) إخلل بالعمل يخل عيب (بل السبب في

مإتوقببف وذلببك الحببرار لوظببائف ليتفببرغ حاله تآكميل القصد
الرديف عطف مإن إمإا والكسب نفسه بكفاية استقلله على
المغبباير أو ظبباهر وهو العم أو الروضة في حذفه ثم ومإن
بالكسبب وبالمخبل الذات ينقص مإا بالعمل بالمخل يراد بأن
العقل. نحو ينقص مإا
المببرض كبببرء كبببره لرجبباء ولدتآه عقب صأغير) ولو فيجزئ(

وفببارقا إيجببابه خلف مإببن خروجببا بببالغ ويسن الهرم بخلف
الخيببار أنهببا علببى لها فاحتيط آدمإي وحق عوض بأنها الغرة

لببداء برأسببه نبببات مإنببه.(وأقببرع) ل ليببس كببذلك والصببغير
هببو كمببا عببادة تآحتمببل ل مإشببقة غيببر يمكنببه) مإببن (وأعببرج

ل مإببا بخلف العمببل فببي تآأثيرهما المشي) لقلة (تآباع ظاهر
إجببزاء ليفيببد الببواو حببذف خطببه عببن وحكببي ذلببك يمكنببه
سببليمته نظببر ضببعف إن نعم (وأعور) لذلك، بالولى أحدهما

يفهببم (وأصأببم) وأخببرس يجزئببه لببم بينببا إخلل بالعمل وأخل
اقتصر ومإن إليه يحتاج بما إشارتآه غيره ويفهم غيره إشارة
ولببد فيمببن ويشببترط غالبببا بتلزمإهمببا اكتفببى أحببدهما علببى

خلفببا يصل لم وإن المفهمة بإشارتآه أو تآبعا إسلمإه أخرس
فاقببد (وأخشببم) أي عتقببه يجزئ لم وإل صألتآه اشترط لمن

الشم.
وعنيببن وأسببنانه رجليببه) جميعهببا وأصأببابع وأذنيببه أنفه وفاقد(

بطببش وضببعيف ومإجببذوم وأبببرص وقرنبباء ورتآقبباء ومإجبببوب
مإبن وهبو وأحمبق زنبا وولبد وفاسبق صأبنعة يحسن ل ومإن
>191<ص:  بقبحببه علمببه مإببع مإحله غير في الشيء يضع
جهلببت وإن بببانت أو حيبباتآهم علمببت وغائب ومإغصوب وآبق
أشببهر سببتة لببدون انفصببل وإن زمإن) وجنين (ل العتق حالة
حكببم يعطببى ل المعلببوم حكم أعطي وإن لنه العتاقا، مإن

وأشببل يببد رجببل) أو فاقببد (ول الغببرة فببي يببأتآي لمببا الحي
(خنصببر (أو) فاقببد بينببا إضببرارا بعملببه ذلببك لضببرار أحدهما
مإببن فقببدهما أو أحببدهما فقببد بخلف يببد) لببذلك مإن وبنصر



السبببابة أو البهبام غيرهما) وهو مإن (أنملتين (أو) فاقد يدين
ل بنصببر أو خنصببر مإببن فقببدهما لن وخصهما، الوسطى أو

لقببول عبارتآه مإساواة فعلم قبله مإما بالولى علم كما يضر
اعترضببه لمببن خلفببا كفقدهما أصأبع مإن أنملتين وفقد أصأله
الخنصببر مإببن كبل مإبن فقبدهما ضببرر يفهم أصأله قلت فإن

بل مإمنوع قلت خلفه بل ذلك يفهم ل والمتن مإعا والبنصر
كالصأبببع الثلثببة فببي النملببتين أن مإنببه علببم لنببه يفهمببه،
والله إبهام أنملة أو (قلت أيضا كالصأبع فيهما أنهما فقياسه

ولببو غيرهببا مإببن أنملببة بخلف حينئببذ مإنفعتهببا أعلم) لتعطببل
فقببد لببو البهببام غير أن يظهر نعم الربع أصأابعه مإن العليا
كالبهببام. (ول حينئببذ لنببه مإنببه، أنملة قطع ضر العليا أنملته
للحببتراز أنببه ويحتمببل كاشفة صأفة الكسب عاجز) عن هرم
وهبو فيجببزئ تآكفيببه صأببنعة الهببرم مإببع يحسبن كان إذا عما

تآكفيببه صأببنعة علببى مإثل العمببى قببدر لو أنه وقضيته قريب
مإببن أن كلمإهببم ظبباهر تآعتمببد أن ولببك مإحتمببل وهببو أجببزأ

العمببل علببى لقببدرتآه فيببه نظببر ل إجزائه بعدم فيه صأرحوا
علببى قببدرتآه لعببدم فيه نظر ل بإجزائه صأرحوا مإن أن كما

للغببالب القسببمين فببي نظببروا بأنهم ذلك ويوجه حال العمل
وقتببه أكببثر (مإببن و) ل (عليببه. يعولببوا فلببم نببادر ذكببر ومإببا

والصأبل وقتبه أكبثر عبن بمجنبون بالخبار تآجوز مإجنون) فيه
يؤخببذ وقد ذكر لما وذلك مإجنون وقته أكثر في هو مإن ول

زمإن يكفيه مإا يعمل القل إفاقته زمإن في كان لو أنه مإنه
مإبا بخلف خلفبه ويحتمبل مإحتمبل وهبو أجزأ الكثر الجنون

زمإببن عن جنونه زمإن قل بأن كذلك وقته أكثر يكن لم إذا
كمببا يجببزئ لم وإل النهار في والفاقة أي استويا أو إفاقته
ب غالب لن الذرعي، بحثه ويؤخبذ نهبارا يتيسبر إنمبا الكس
وقتببا يبصببر مإببن وأن أجببزأ ليل لببه يتيسببر كببان لو أنه مإنه
وبقبباء مإتجببه وهو المذكور تآفصيله في كالمجنون وقت دون
<ص: الجنببون حكببم فببي العمل يمنع الفاقة بعد خبل نحو

وإفبباقته، جنونه زمإن استوى مإن النكاح يل لم > وإنما192
ل وهببو الكفبباء ليعببرف واختبببار نظببر لطببول يحتبباج ل لنه

قيببل كببذا هنببا المقصودة الكفاية بخلف التساوي مإع يحصل
هنببا مإببا وبيببن بينببه جببامإع ل أنببه يعلببم فيببه مإببر مإا وبتأمإل
الماوردي صأرح وبه مإرجو زواله لن الغماء، بالجنون وخرج

أكببثر فببي بتكببرره العببادة اطردت لو فيما غيره تآوقف لكن
مإرضببه بببرء العتببق يرجببى) عنببد ل (مإريببض الوقببات. (و) ل



فببي قتلببه تآحتم مإن بخلف للقتل قدم مإن ول وسل كفالج
فيجببزئ بببرؤه رجببي إذا أمإببا للمإام الرفع قبل أي المحاربة

لببو بببل علببة لهجببوم يكببون أن لجواز الموت به اتآصل وإن
وهو للغالب نظرا الصأح في أجزأ المرض بذلك مإوتآه تآحقق
بعببد بببرؤه يرجببى ل برئ) مإن (فإن المرض ذلك مإن الحياة
بيببن يفببرقا وبه الظن الصأح) لخطأ في الجزاء (بان إعتاقه

والببد وعببن الفور على الزكاة تآجب فصل قبيل مإر ومإا هذا
النصبباب عدم الصأل أن مإع أخلف ثم ظن ل لنه الروياني،

أعمببى أعتببق لو مإا بخلف البرء هنا الغالب أي والصأل ثم
ورجببح جديدة نعمة مإحض فكان إبصاره يأس لتحقق فأبصر

ويجاب البرء رجاء عدم مإع بالنية الجزم لعدم المقابل جمع
هببو وإنمببا بالعتبباقا جببازم لنببه النيببة، فببي ذلبك تآببأثير بمنع

أو ثببان إعتاقا إلى فيحتاج مإرضه يستمر هل أنه في مإتردد
يخفببى ل كمببا بالنيببة الجببزم فببي يببؤثر ل ذلك ومإثل فل ل

ل العمببى فببي هنببا تآقببرر مإا أن لك يظهر تآأمإلته إن وبهذا
عبباد ثببم ديتببه فأخببذ بجنايببة بصببره ذهببب لببو قببولهم ينافي

المنافبباة عببدم ووجببه يزول ل المحقق العمى لن استردت،
ينببافيه والعمببى بالنيببة الجببزم ينببافي مإا على هنا المدار أن

يجببزئ فلببم صأببورتآه حصببول مإببن المتبببادرة لحقيقتببه نظببرا
عببوده عادة يمكن مإا على > وثم193<ص:  مإطلقا العمى

السببترداد. (ول فببوجب عمببى غيببر أنببه بببان وبببالزوال ومإآل
كفببارة)، (بنيببة فببرع أو (قريب) أصأببل تآملك شراء) أو يجزئ

نفقتببه كببدفع فهببو الكفببارة جهببة بغيببر مإسببتحق عتقببه لن
علببى المعطببوف فهببو الكفببارة. (ول) عتببق بنيببة إليه الواجبة

همبا ل المضبباف مإقبام إليبه للمضباف إقامإبة وحبذف شراء
على عطفا رفعهما ويجوز المراد المعنى لفساد قريب على

عتق تآقدير على المعنى صأحة وتآوقف فيه إشكال ول شراء
تآعجيببزه صأحيحة) قبببل كتابة (ذي و) ل ولد (أم ذلك يمنع ل

فاسببدة كتابببة ويجزئ) ذو (لذلك. شرائه في عتقه ومإشروط
فيه تآصرفه لصحة التدبير (بصفة) غير ومإعلق) عتقه (مإدبر و

تآسبببق بصببفة علقبه أو الكفببارة عببن عتقببه نجببز إن ومإحله
أراد) بعببد (فببإن قال كما بالولى علقه إذا مإا بخلف الولى

إن قببال كفببارة) كببأن المعلببق العتببق (جعببل بصببفة التعليببق
عببن حببر فببأنت دخلتهببا إن قببال ثببم حببر فأنت هذه دخلت

لنببه الكفارة، عن يجزئ) عتقه (لم و بالدخول عتق كفارتآي
حببال عتببق) مإجببزئ تآعليق (وله الول بالتعليق العتق استحق



عببن حببر فببأنت دخلببت بصببفة) كببإن (الكفببارة عببن التعليببق
المجببزئ غيببر أمإببا مإببانع ل إذ عنهببا عتببق دخل فإذا كفارتآي
و) (عنها. ل أسلم إذا فيعتق بإسلمإه عنها عتقه علق ككافر

ظهببار وكفببارة قتببل كفببارتآيه) ككفببارة عببن عبديه (إعتاقا له
كببل) مإنهمببا (عببن أعتقببت قببال بببأن بالتشببقيص صأببرح وإن

الخبببر ذا) العببببد > (ونصبببف194<ص:  ذا) العببببد (نصبببف
ذكببره كمببا مإوزعببا العتببق ويقع الرقا عن كل رقبة لتخليص

لبم فببإن مإنهمببا واحببد يجببزئ لبم مإعيبببا أحببدهما ظهببر فإذا
عبببدين مإن نصفين) له مإعسر أعتق ولو (تآشقيص. فل يذكره
أحدهما باقي باقيهما) أو كان إن الجزاء فالصأح كفارة (عن
الذرعببي فيببه تآوقببف إن وغيببره الزركشببي اسببتظهره كمببا

مإا بخلف أحدهما في ولو المقصود الستقلل (حرا) لحصول
يحصببل فلببم عليببه السببراية لعببدم لغيببره باقيهمببا كببان إذا

ولببو الموسببر وأمإببا الببرقا مإببن التخلببص مإببن العتببق مإقصود
عتببق نببوى إن فيجببزئ قبلببه مإمببا علببم كمببا أحببدهما بباقي
وهببل الجميببع عتق باشر كأنه عليه للسراية لنه عنها، الكل

أعتببق لببو مإا على ينبني عليه يسري بأنه علمه هنا يشترط
يجببزئ فهببل إعتاقه قبل الميت لمورثه أنه فبان لجنبي قنا
بالنيببة، الجببزم لعببدم ل أو المإببر نفببس فببي بما اعتبارا هنا

كببل ومإريض، غائب عتق بخلف أصأل لشيء تآستند لم لنها
بمببا العبببادات فببي العبببرة أن ويؤيده أقرب والثاني مإحتمل

كفببارتآه عببن أعتببق) قنببا ولو (المكلف. وظن المإر نفس في
عليببك بببألف عنهببا كأعتقتببك أجنبببي أو القببن (بعببوض) علببى

تآجببرد كفارة) لعببدم عن يجزئ (لم علي بألف عنها وكأعتقه
ولمبا .الملتمببس علببى العبوض اسببتحق ثبم ومإبن لهبا العتق

ذكببر اسببتطردوا بعببوض الكفببارة عببن العتبباقا حكببم ذكببروا
بمببال (والعتبباقا فقببال كأصأببله وتآبعهببم غيرهببا فببي حكمببه
المالببك مإببن تآعليببق شببوب فيهببا مإعاوضببة به) فيكون كطلقا
وإل الجببواب فببي الفببور ويجب الملتمس مإن جعالة وشوب

ولبدك أم (أعتبق قبال) لغيبره (فلبو مإجانا المالك على عتق
أطلببق أو عنببك أقببال سببواء عنببي يقببل ألببف) ولببم علببى

(العببوض)، الملتمس (ولزمإه) أي (نفذ) عتقه فورا (فأعتق) ها
عنببي قببال إذا أمإببا الجنبببي كبباختلع جهتببه مإببن اقتببداء لنه

> بخلف195<ص:  لستحالته عوض ول فتعتق عنه فأعتقها
إليببه شببيء انتقببال فيببه يتخيببل ل لنببه عنببي، زوجتك طلق
سببواء عنببي يقببل كذا) ولببم على عبدك أعتق قال لو (وكذا



جزمإببا العتببق فينفببذ (فببأعتق) فببورا أطلببق أم عنببك أقببال
كببأم اقتببداء مإنببه لنببه الصأببح)، (في اللف المالك ويستحق

سببتين أطعببم كببذا) أو علببى عنببي أعتقببه قببال (فببإن الولببد
بكذا عني كذا عشرة اكس أو بكذا عني مإدا ستين مإسكينا

الطببالب) عببن (عتببق (ففعببل) فببورا فيهمببا الكببافي في كما
للبببيع ذكببر مإببا لتضببمن بببه نواهببا عليببه كفببارة عببن وأجزأه
بكببذا بعنيببه قببال فكببأنه لببه مإلكببه علببى عنببه العتق لتوقف

العببوض) (وعليببه عنببك وأعتقتببه بعتببك فقببال عنببي وأعتقببه
مإجانببا قببال فإن كالخلع العبد فقيمة وإل مإلكه إن المسمى

فببإن العببوض عببن سببكتا إذا مإببا بخلف شببيء يلزمإببه لببم
عنببي أو كفببارتآي عببن قببال إن > أنببه196<ص:  المعتمببد

كمببا قيمتببه يلزمإه عنه العتق المعتق يقصد ولم عتق وعليه
لمالببك ذلببك قببال لببو نعببم فل، وإل دينببي اقض له قال لو

لببه بملكببه لنببه عنهببا، يجزئببه ول بببالعوض عنببه عتق بعضه
(يملكببه) أي الطببالب أنه) أي (والصأح بالقرابة العتق استحق

بعببد العتبباقا) الواقببع لفببظ (عقببب إعتبباقه المطلببوب القببن
عليببه) (يعتببق ذلببك (ثم) عقببب للملك الناقل لنه الستدعاء،

العتبباقا بلفببظ مإتصببلين لطيفيببن زمإنيببن فببي الطببالب أي
المشببروط علببى يترتآب الشرط إذ ذلك عنه عتقه لستدعاء

مإعه. أنه مإوضع في الروضة في صأحح لكن
مإببر مإببا علببى غيره أو رشيد وهو مإرتآبة كفارة ومإن) لزمإته(

يسبباويه مإببا ثمنببه) أي (أو قنببا عبببدا) أي (مإلك وقد بابه في
ة (عبن مإنهمبا (فاضبل) كبل عبرض أو نقبد مإبن نفسبه كفاي

وأثاثببا) وسببكنى وكسببوة (نفقببة مإببؤنتهم تآلزمإه وعياله) الذين
العتق) (لزمإه مإؤجل ولو دينه مإنه) وعن بد (ل وفرش كآنية
واجببد شببهرين} وهببذا فصببيام يجببد لببم {فمببن تآعببالى لقوله
المحببترف وآلببة الجنببدي وخيببل الفقيببه كتب نحو في ويأتآي
لببم إذا أمإببا الصببدقات قسببم فببي مإر مإا هنا التجمل وثياب
يأبى لمنصب لخدمإته لحتياجه ذكر عما ثمنه أو القن يفضل

بعتقببه لببه يحصببل بحيببث كببذلك ضببخامإة أو بنفسببه خببدمإته
أو رفاهيببة لفببوات أثببر ول عببادة تآحتمببل ل شببديدة مإشببقة
كمبن شرعا فاقده لنه عليه، عتق فل بممونه أو به لمرض

ك فضبل ويشبترط لعطبش يحتباجه وهبو مإباء وجبد عبن ذل
وقببع ومإا المعتمد المنقول على الغالب العمر ذكر مإا كفاية

السابق الضعيف على مإبني سنة اعتبار مإن هنا الروضة في
أخببذ لببه يحببل مإببن بأن فيها صأرح فقد الصدقات قسم في



مإببال رأس لببه مإن وبأن بالصوم يكفر فقير والكفارة الزكاة
بيببع يجببب ول (قببال. كمببا بالصببوم كفر مإسكينا صأار بيع لو

غلببة دخلهمببا) وهببو يفضببل ل مإببال (ورأس أرض ضببيعة) أي
> ونحوهببا197<ص:  الماشببية ومإثلهمببا الثبباني وربببح الولى

المسبكنة لن مإسبكينا، صأبار باعهمبا لبو كفايته) بحيبث (عن
فيببباع بعضببه أو فضببل إذا أمإببا المببألوف مإفارقببة مإن أقوى

(نفيسين) بببأن قن وعبد) أي (مإسكن (ول) بيع قطعا الفاضل
قنا القن وبثمن يعتقه وقنا يكفيه مإسكنا المسكن بثمن يجد

عليببه يشببق الصأببح) بحيببث فببي (ألفهمببا يعتقببه وقنببا يخدمإه
مإفارقببة لمشقة يظهر فيما عادة تآحتمل ل مإشقة مإفارقتهما
بعضه يكفيه بحيث المألوف المسكن اتآسع إن نعم المألوف
يألفهمببا لببم لببو أمإببا تآحصببيلهما لزمإببه رقبببة يحصببل وببباقيه
المإببة واحتيبباجه قطعببا يعتقببه قببن وتآحصببيل بيعهمببا فيلزمإببه
للخدمإة كهو للوطء

مإثلهببا ثمببن علببى زيببادة (بغبببن) أي (شراء) لرقبة ول) يجب(
بتكرر بينهما والفرقا الماء شراء في مإر مإا نظير قلت وإن
المببباوردي عبببن نقل وغيبببره الذرعبببي قبببال ضبببعيف ذاك

يلزمإببه بببل للصببوم العببدول يجببوز ل الول وعلببى واعتمدوه
فيكلببف لببه مإا غاب لو وكذا المثل بثمن الوجود إلى الصبر

بفببوات تآضببررهما إلببى نظببر ول أيضببا وصأببوله إلببى الصبببر
أن ه. ولببك ا فيببه نفسه ورط الذي لنه الصبر، مإدة التمتع

فببي ومإببا التمتببع دم مإببن نظيره في مإر بما ذلك تآستشكل
يفببرقا أن إل ببلببده أيسببر وإن للصوم العدول له أن مإعناه

مإنببه يتمحببض فلببم بببه مإكلببف هببو لمببا تآابعببا وقع ذاك بأن
رأيتهبم ثببم أكبثر فيبه فتغلبظ هبذا بخلف فيه نفسه تآوريط
وفببي التمتببع دم نحببو فببي الذبببح مإوضببع اعتبببار بين فرقوا

فببي بكببونه تآأقيتببا الببدم بببدل في بأن مإطلقا العدم الكفارة
وهذا بخلفها بالحرم ذبحه يختص وبأنه فيها تآأقيت ول الحج

الكببافي فببي كمببا يلزمإببه ول الفببرقا مإببن ذكرتآه فيما صأريح
أبنبباء عببن لخروجهببا بببالوزن تآببباع الحسببن بارعببة أمإة شراء

فاضببلة مإثلهببا بثمن بيعت حيث لنها نظر، وفيه ه ا الزمإان
نحببو فببي الذرعببي ذكر وقد الترك في له عذر ل ذكر عما

ة ك نظيبر الحبج فبي المحف الحاشبية فبي عليبه ورددتآبه ذل
وغيرها.

<ص: العتبباقا بببه يلزم اليسار) الذي اعتبار القوال وأظهر(
غيببر مإببن بببدل لها عبادة لنها الداء) للكفارة، > (بوقت198



وقببت فبباعتبر وقعودهببا صأببلة وقيببام وتآيمببم كوضببوء جنسها
كمببا الوجوب وقت فاعتبر العقوبة شائبة الثاني وغلب أدائها

مإن الغلظ والثالث القن حد يحد فإنه عتق ثم قن زنى لو
عمببا وأعببرض مإنهمببا الغلببظ والرابببع الداء إلببى الوجببوب

بينهما.
الرقبببة يجببد لببم عتببق) بببأن (عببن مإثل عجز) المظبباهر فإن(

وجببدها أو ذكببر عمببا فاضببل فيها يصرفه مإا ول الداء وقت
ل لنببه بالصببوم، إل يكفر ل إذ عبدا كان أو مإثل قتلها لكنه

لتضببرره الصببوم أضببره وإن هنببا تآحليله لسيده وليس يملك
(صأببام) ولببه القتببل كفببارة نحببو بخلف الببوطء تآحريم بدوام
زعمببه مإببا علببى عبببارتآه تآوهمه لما خلفا العتق تآكلف حينئذ

أن صأببومإهما بعببد بان ولو مإتتابعين) للية (شهرين الزركشي
م ورثبه مإبال له ه عالمبا يكبن ول علبى بصبومإه يعتبد لبم ب

(بببالهلل) وإن ويعتبببران المإببر نفببس فببي بما اعتبارا الوجه
ليلببة كببل الصوم نية تآبييت ويجب شرعا المعتبر لنه نقصا،

واقعببة النيببة تآلببك تآكببون وأن الصببوم في مإر مإما علم كما
كفارة) فبي (بنية مإلتبسة تآكون وأن قبلها ل الرقبة فقد بعد
صأببام فلببو جهتهببا يعيببن لببم وإن مإر مإما علم كما ليلة كل

يعيببن ولببم وظهببار قتببل كفارتآببا وعليببه بنيتهببا أشببهر أربعببة
عببن والثبباني واحببدة عببن الول يجعببل لببم مإا عنهما أجزأتآه
فببي السببابق نظيببره فببارقا وبببه التتابع لفوات وهكذا أخرى

العيدين.
تآجب ل وهو شرط لنه الصأح)، في التتابع نية يشترط ول(

بأصأببله مإببا مإتتابعين مإن واستفيد الصلة في كالستقبال نيته
أو أي النحببر كيببوم يقطعبه مإببا طببرو عالمببا ابتدأهما لو أنه

أي نفل لببه يقع ولكن به أتآى بما يعتد لم يظهر فيما جاهل
ولن ذكببروه، الببذي العلببم ل ذكرتآها التي الجهل صأورة في
فهببو تآلعببب يبطلببه مإببا بطببرو علمه مإع الكفارة لصوم نيته

ظبباهر قلت فإن بذلك العلم مإع وقتها قبل بالظهر كالحرام
بخبببر علببم وإن رمإضببان فببي وجوبهببا بل نيته صأحة كلمإهم
مإن صألة كانعقاد وهذا يوم أثناء > مإوتآه199<ص:  مإعصوم

ل قلببت هنببا أطلقببوه مإببا يؤيد فيها الخف مإدة انقضاء علم
العلم مإع فالنية قبله للتكليف رافعا ليس الموت لن يؤيده،

مإثل النحببر يببوم تآخلببل بخلف المببذكور كالنقضاء جازمإة به
نحو بطرو بخبره علمها مإع التبييت بوجوب قيل إن نعم هنا

شك. بل ذلك أيد اليوم أثناء حيض



بببالهلل) لتمببامإه بعده الشهر حسب شهر أثناء في بدأ فإن(
فيببه الهلل اعتبببار ثلثيببن) لتعببذر الثببالث مإببن الول (وأتآببم
الشببهرين يوم) مإن بفوات التتابع (ويزول شهرين مإن بتلفقه

تآقصببير لنببوع لنسبببته النيببة نسي عذر) كأن (بل آخرهما ولو
وخببوف للفطببر مإبيببح كسببفر الصوم مإعه يمكن (وكذا) بعذر

مإببع الصببوم الجديببد) لمإكببان فببي (مإرض و مإرضع أو حامإل
(ل) بفببوات الصببوم أجهببده مإببن كفطر فهو الجملة في ذلك
كفببارة غيببر أن يفيببد كلمإببه إذ القتببل كفارة في فأكثر يوم

كفارة في أيضا ويتصور ذكر > فيما200<ص:  مإثلها الظهار
أو لهببا قريببب مإيببت مإظبباهر عببن امإببرأة تآصببوم بأن الظهار
انقطبباعه تآعتببد لببم (بحيببض) مإمببن بوصأببيته أو قريبببه بببإذن

لسببن الصبببر وتآكليفهببا غالبببا شهر مإنه يخلو ل لنه شهرين،
يتخللببه وقت في فشرعت ذلك اعتادت إذا أمإا خطر اليأس

النفبباس إلحباقهم عليببه يشبكل لكببن يجببزئ ل فبإنه الحيض
أضبببط الحيببض مإجيببء في العادة بأن يفرقا أن إل بالحيض

ل فببأكثر يببوم به جنون) فات (وكذا النفاس مإجيء في مإنها
إن نعببم فيه له اختيار ل المذهب) إذ (على التتابع في يضر

لببو أنبه العلببة مإببن ويؤخببذ الحيببض تآفصببيل فيببه جبباء تآقطع
وهببل مإقيببس وهببو انقطببع ليل يجنببن دواء بشببرب اختبباره

والفببرقا مإحتمببل كل يفرقا أو كذلك بدواء الحيض استعجال
فلببم وقته عن وتآأخره تآقدمإه كثيرا يعهد الحيض لن أقرب،
يببترتآب ل الذي الجنون في كما لختيارها مإجيئه نسبة تآمكن
المبطببل الغمبباء ومإثلببه فعلهببا علببى إل ذلك مإثل في عرفا

وأطال. الذرعي له وانتصر كالمرض وقبل للصوم
مإببرض) عطببف أو (بهببرم تآتببابعه الصببوم) أو عببن عجز فإن(

تآسببمية علببى بنبباء يتجه وإنما قيل مإا على خاص على عام
الفقهاء كلم ومإقتضى الطباء به صأرح مإا وهو مإرضا الهرم
الكببثرون (قببال مإرضببا يسمى ل قد الهرم أن العرف وأهل

وصأببححه تآبعببه ومإببن كالمإببام القلون زواله) وقال يرجى ول
بالعببادة شببهرين مإببدة ظنببه فببي دوامإببه يعتبببر الروضببة في

عدل بقول الكتفاء ويظهر الطباء بقول أو مإثله في الغالبة
ل شببديدة) أي (مإشببقة تآتببابعه بالصببوم) أو لحقببه (أو مإنهببم
تآمببثيلهم ويؤيببده يظهر فيما التيمم تآبح لم وإن عادة تآحتمل

>201<ص:  عببذرا ليسببت الجببوع غلبببة نعببم بالشبببق، لهببا
عجببز فببإذا الصببوم فببي الشببروع فيلزمإه حينئذ لفقده ابتداء
عنببد لوجببوده الشبببق بخلف للطعببام وانتقببل أفطببر عنببه



صأببوم فببي عببذرا يكن لم وإنما الغلمة شدة هو إذ الشروع
غير كفر) في مإرض زيادة خاف (أو له بدل ل لنه رمإضان،

لفببظ لنببه الول، وآثببر تآمليببك (بإطعببام) أي يأتآي لما القتل
إطعامإهم. حقيقة يجزئ ل إذ فحسب القرآن
تآمليببك، لفببظ يوجببد لببم وإن بالببدفع الكتفبباء الزكاة وقياس

ل أنهببا علببى الذرعببي اسببتبعده اشببتراطه الروضببة واقتضاء
يعببرف كمببا خاصأببة صأببورة فببي مإفروضة لنها ذلك، تآقتضي
لواحببد دفببع لببو حببتى أقببل ل مإسببكينا) لليببة (سببتين بتأمإلها
جمببع لببو مإببا بخلف يجببز لببم يومإببا سببتين فببي مإببدا ستين

لم وإن هذا مإلكتكم وقال أيديهم بين الطعام ووضع الستين
بالتفبباوت القسببمة هببذه فببي ولهببم فقبلببوه بالسببوية يقببل

إن يجزئببه إنمببا فإنه الكفارة ونوى خذوه قال لو مإا بخلف
دونببه ل مإببدا أخببذ مإببن إل يجببزئ لببم وإل بالسببوية أخببذوه
بببه الواقببع القبببول ثببم المملببك بببأن وتآلببك هذه بين ويفرقا

فاشببترط الخببذ إل مإملببك ل وهنببا الخببذ قبببل التسبباوي
فقببراء البعببض أو حببال أسببوأ لنببه فقيرا)، (أو فيه التساوي
بعببد عتببق أو صأببوم علببى لقببدرتآه أثببر ول مإساكين والبعض
الشببهرين مإن يوم صأوم في شرع لو كما لمد ولو الطعام

مإكفيببا ول مإببؤنته تآلزمإه مإن كافرا) ول (ل العتق على فقدر
لن مإسبتحق، وهببو بببإذنه إل للغيبر ولبو قنا ول غيره بنفقة

كالزكبباة ومإطلبيببا) ونحببوهم هاشببميا (ول حقيقببة لببه الببدفع
فببي صأببح لنببه مإببد، واحببد مإببدا) لكببل (ستين التطهير بجامإع
بيان على مإحمولة وهي صأاعا ستون أخرى في وصأح رواية

ذكر. بما الجمع فتعين النسخ لتعذر بالندب الصادقا الجواز
فطببرة) (يكببون طعام مإن (مإما) أي هنا الخراج يجزئ وإنما
السببنة غببالب فببي المكفببر مإحل قوت غالب مإن يكون بأن

نعببم ثببم، مإببر مإمببا دقيق نحو يجزئ فل للبلدي ولو كالقط
تآصببحيح فببي للمصببنف وقببع مإببا على هنا ل ثم يجزئ اللبن

هنببا بببالمكفر المببراد أن ويظهر فرقا ل المعتمد لكن التنبيه
إن ثببم مإببر مإا ليوافق وليه أو مإأذونه ل بالكفارة المخاطب

الجميببع عببن عجببز فببإن المببؤدي ل عنه المؤدى ببلد العبرة
يعلببم كمببا فعلهببا خصببلة علببى قدر فإذا ذمإته في استقرت

أو عتببق بعببض علببى للقببدرة أثببر ول الصوم في قدمإه مإما
لببه بببدل ل إذ مإببد بعببض ولببو الطعببام بعببض بخلف صأببوم

>202أيسر. <ص:  إذا الباقي ثم فيخرجه



اللعان كتاب
كلمات وشرعا البعاد لعن جمع أو مإصدر لغة هو     

فراشببه لطببخ مإببن لقببذف اضببطر لمببن حجببة جعلببت تآببأتآي
لشببتمالها بببذلك سببميت عنببه ولببد لنفي أو به العار وألحق

الخببر عببن كببل وإبعاد الرحمة عن مإنهما الكاذب إبعاد على
الصأببح علببى أيمببان إنهببا مإببع المببدعي جببانب فببي وجعلببت

ولم الختلط عن للنساب وصأيانة بزناها البينة لعسر رخصة
فيهببا المقدم لنه الية، في مإعه المذكور الغضب لفظ يختر

وأصأببله عكببس ول لعانهببا عببن لعانه ينفرد قد ولنه كالواقع
فيببه الصببحيحة الحبباديث مإع النور سورة أوائل الجماع قبل

علببم كمببا الولببد لنفببي أو الحببد لدفع ضرورية حجة ولكونه
ولد، نفي أو قذف) بمعجمة (يسبقه أنه على تآوقف مإر مإما
حيببث مإببن القببذف أعنببي وهذا القذف بعد ذكره تآعالى لنه
فببي يببذكره ولببم تآعييرا بالزنا الرمإي وشرعا الرمإي لغة هو

رأيببت ثببم تآقببرر كمببا مإقصببود ل وسببيلة لنببه الترجمببة،
كقببوله) فببي الزنببا (وصأببريحه ذلببك بنحببو أجبباب الزركشببي

خنببثى امإببرأة) أو أو (لرجببل > التعييببر203<ص:  مإعببرض
الكببل فببي زنيببت) بكسببرها (أو الكببل فببي التاء (زنيت) بفتح

وشببهرتآه ذلببك زانية) لتكرر يا أو زاني (يا لحدهما (أو) قوله
ل مإببا بخلف فيببه مإؤثر غير وعكسه المؤنث بتذكير واللحن

ذلبك كقبوله بكبذبه قطبع بببأن به يقصد ول تآعيير مإنه يفهم
لببترد بببه جرحببه أو نصبباب بببه عليببه شببهد أو سببنة لبنببت

أو شبباهده زنببا يعلببم خصببمي عليببه مإشهود قال أو شهادتآه
ه ل أنه فليحلف زان أنه أخبرني نعبم قبذفا يكبون فل يعلم

ل حببده يرفببع القببذف فببي وإذنببه لليببذاء الولببى فببي يعزر
تآعزيببر ول إثببم فل بجهلببه وعببذر مإبيحببا ظنببه إن نعم إثمه،
يظهر. فيما

لببم الزركشببي قببال لثلثببة أو أحدكما زنى لثنين فرع) قال(
عليبه يبدعي أن ولكبل لواحبد قاذف أنه ويظهر له يتعرضوا

علببي الثلثبة هبؤلء لحببد قبال لببو مإا قياس على أراده أنه
ا الخصببومإة ويفصل يدعي أن مإنهم ولكل القرار يصح ألف

الحببق انحصببر لهما وحلف اثنان ادعى لو نعم ظاهر وهو ه
قببدمإته احتمببالين أحببد علببى يميببن غير مإن له فيحد للثالث
.عليها قاس التي مإسألته في القرار أوائل



فببرج) أو (فببي فاقببدها مإببن قدرها حشفة) أو بإيلج والرمإي(
النيببك أو اليلج وصأببفه) أي (مإببع ك ي ن مإببن ركببب بمببا

فببرج فببي كببأولجت غيببره أم لرجببل أقبباله (بتحريببم) سببواء
ذكره فدخل رجل على علوت أو فرجك في أولج أو مإحرم

)(دبببر فببي بإيلجهببا (أو) الرمإببي التحريم ذكر مإع فرجك في
مإنهما كل (صأريحان) أي تآحريما يذكر لم وإن خنثى أو لذكر

الول لوصأبببف واحتيبببج تآبببأويل يقببببل ل ذلبببك لن صأبببريح،
نحببو تآحريببم مإببن > احببترازا204<ص:  لببذاتآه أي بببالتحريم

فببي الحشببفة إيلج لن بيمينببه، إرادتآببه في فيصدقا الحائض
بحببال يحل ل فإنه الدبر في بخلفها ل وقد يحل قد الفرج
ينضببم أن بببد ل أنببه وغيببره الرفعببة ابببن صأببوب ثببم ومإببن

البغببوي تآقييببد يببوافقه ومإا الزنا يقتضي مإا بالتحريم للوصأف
فببي مإثله ويأتآي قيل بالختيار فلن بك لط أو لطت وغيره
الكببراه لن التحريببم، قيد عنه يغني ول بالزنا الرمإي صأورة

ل يحببل لببم وإن فببإنه إليببه حاجة ل يقال وقد الزنا يبيح ل
يتجببه والببذي نظببر وفيه ه ا الشبهة كوطء بالتحريم يوصأف

اختيببار ول بتحريببم للوصأببف يحتبباج ل واللواط الزنا نحو أن
يببأتآي مإببا ويؤيببده ذلببك يفهببم مإوضببوعه لن شبهة، عدم ول

وإيلج النيببك، نحببو بخلف لببوطي يببا وفببي بببك زنيببت فببي
بإيلجهببا الرمإي أمإا الثلثة مإن فيه بد ل الفرج في الحشفة

اشتراط فينبغي مإزوجة أو كالذكر فهي خلية امإرأة دبر في
أن الظبباهر فإن فيه الزوج وطء ليخرج اللياطة بنحو وصأفه
ول زنببا يسمى ل لنه التعزير، فيه بل قذف غير به الرمإي
مإببن إطلقا يحمببل التفصيل هذا وعلى واضح هو كما لياطة

أو رجل بببه يخبباطب أن بيببن دبر أو قوله في فرقا ل قال
علببى ويقبببل ه ا دبرك في أولج أو دبر في كأولجت امإرأة

دبببر فببي إيلجببه الدبر في بإيلجه أردت بيمينه قوله الوجه
وكببذا صأببريح لببوطي ويببا فيعببزر قررتآه مإما علم كما زوجته
<ص: للعببرف السببلم عبببد ابببن بببه أفببتى مإببا على مإخنث
كنايتببان أنهمببا وقحبببة بغبباء فببي القطببان ابببن > وذكببر205

وبببه صأببريح الثبباني أن الطلقا آخببر الروضببة كلم ومإقتضببى
أيضا. للعرف السلم عبد ابن أفتى

(فببي وجهيببن أحببد علببى همز بل بألف وكذا وزنأت) بالهمز(
فيببه الصعود مإعنى لنه (كناية)، درج وله بيت في الجبل) أو

(فقببط) أي زنأت) بالهمز (وكذا فصريح درج له يكن لم فإن
ظبباهره لن الصأح)، (في كناية غيره ول جبل ذكر غير مإن



الصأح) لظهوره في صأريح الجبل (في (وزنيت) بالياء الصعود
وإنابببة ظبباهره عببن يصرفه فل مإحله لبيان الجبل وذكر فيه

فببي الجبببل فببي زانيببة ويببا الصأببل خلف الهمببز عببن اليبباء
النببداء بببأن يفببرقا وعليببه كنايببة أنببه النببص عببن الروضببة
بالياء. فيه زنيت بخلف الصعود في كثيرا كذلك يستعمل

المرأة (ولها) أي خبيث فاسق) يا يا فاجر (يا وقوله) للرجل(
الخلببوة، تآحبببين (وأنببت فاسببقة يببا فبباجرة خبيثببة) يببا (يببا

ينزلببون قببوم والنباط نبطي) وعكسه (يا عربي ولقرشي) أو
إخراجهببم أي لسببتنباطهم بذلك سموا العراقين بين البطائح

أي عببذراء) بالمعجمببة أجببدك لببم (ولزوجته الرض مإن الماء
م أو زوجبك يجبدك لبم ولجنبيبة بكرا م عبذراء أجبدك ل ول

مإعببك وجببدت ولحببداهما مإباح افتضاض مإنهما لواحدة يتقدم
(كنايببة) الوجببه علببى صأببدقت زوجته قذف لمن وقوله رجل

إذ المخبباطب لم الثالثببة فببي وهببو وغيببره القذف لحتمالها
يشبببههم ل أنببه يريد أن ويحتمل إليه ينسب مإن لغير نسبه
كناية. فليس ذلك لها تآقدم إذا أمإا وخلقا خلقا

صأببدقا قببذف (إرادة الببباب هذا في بكناية أنكر) مإتكلم فإن(
لليبذاء ويعبزر بمبراده أعبرف لنه قذفه، أراد مإا بيمينه) أنه

ول يببوهم لفظببه > لن206<ص:  ذمإا ول سبا يرد لم وإن
جببواز الذرعببي بحببث لكببن للحد دفعا كاذبا الحلف له يجوز

يقببرب بببل قببال زنبباه علببم إذا الحبباكم حلفببه وإن التوريببة
ه ومإبا وروايتبه عبدالته وتآبطل يحد أنه علم إذا إيجابها تآحمل

الشهادات. مإن
ونحببوه) بببزان فلسببت أنببا وأمإا الحلل ابن (يا وقوله) لخر(

(تآعريببض بي مإلوط ول بلئط لست وأنا بزانية ليست كأمإي
لم بالمنوي يشعر لم إذا اللفظ لن نواه)، وإن بقذف ليس
الحببوال بقرائببن هببو إنما هنا مإنه ذلك وفهم فيه النية تآؤثر
التعريببض يلحقوا لم ثم ومإن وتآعارضها لحتمالها مإلغاة وهي

يببرد وبببه ذلببك علببى القرائن تآوفرت وإن بصريحها بالخطبة
علببم تآقرر وبما كناية ذلك بأن العراقيين لقطع جمع انتصار
إن القذف به يقصد لفظ كل أن وهو هنا الثلثة بين الفرقا

بوضبعه القببذف مإنببه فهبم فإن وإل فصريح غيره يحتمل لم
وفببي مإنهجه شرح في شيخنا قاله كذا فتعريض وإل فكناية
في ذلك اشتراط إيهام للثلثة مإقسما به القذف قصد جعله

وإنهببا دائمبا القببذف وضبعها مإببن يفهبم الكنايببة وأن الصريح
الكببل فببي كببذلك وليببس دائمببا ذلببك بهمببا يقصد والتعريض



مإببن لببه وضببع مإببا غيببر يحتمببل لم مإا بأن الفرقا فالحسن
كنايببة وغيببره القببذف وضعا احتمل ومإا صأريح وحده القذف

وإنمببا بالكليببة القببذف مإن له مإوضوع غير في استعمل ومإا
تآعريض. بالقرائن مإنه المقصود يفهم

زوج لرجببل وقولهببا أجنبيببة أو زوجة امإرأة أو وقوله) لرجل(
مإببن مإسببتمرة زوجيببة بينهمببا يعهد بك) ولم (زنيت أجنبي أو

نفسببه بزنببا) علببى (إقببرار ذلببك قببوله حين إلى صأغره حين
لن الشببرعي، الزنا أردت قال إن ومإحله له الفعل لسناده

لببه (وقببذف) للمقببول القببرار فببي التفصببيل اشببتراط الصأح
مإكرهببا المخاطب كون لحتمال المإام فيه وخالف بك لقوله

فببي يشبباركه أنه لفظه مإن المتبادر بأن يجاب وقد نائما أو
وبيببن بينببه ويفرقا ذلك احتمال ينفي > وهو207<ص:  الزنا

مإن الزركشي وتآبعه قواه أن بعد البحث الرافعي به أيد مإا
بببك فببي الباء بأن دونه لها قذف فلن مإع زنيت أن قولهم

فببي الفاعببل مإع تآأثيرا لمدخولها بأن المشعرة اللية تآقتضي
تآقتضببي إنمببا فإنها المعية بخلف بالقلم ككتبت الفعل إيجاد

رأيببت ثببم فتببأمإله بببذلك تآشببعر ل وهببي المصبباحبة مإجببرد
إطلقا بأن السلم عبد ابن وتآبعه البحث عن أجاب الغزالي

إلببى مإنببه الفهببم لتبببادر التببام اليببذاء بببه يحصل اللفظ هذا
الزنبا بلفبظ حد ولذا غيره احتمل وإن طواعيته عن صأدوره

وليببس به أجبت فيما صأريح وهو العين نحو زنا احتماله مإع
ذكرتآه. الذي للفرقا تآعرض فيه

جببوابه (فقالت) فببي زانية أنت زانية) أو يا لزوجته قال ولو(
فيببه لفظببه فقبباذف) لصببراحة مإنببي أزنى أنت أو بك (زنيت

وهببذا تآفعببل لببم كمببا أفعل لم الول قولها (وكانية) لحتمال
مإقببرة فتكببون زناهببا إثبببات تآريد أن ويحتمل عرفا مإستعمل

ويعببزر عنببه القببذف حببد بإقرارهببا فيسببقط لببه وقاذفببة بببه
زانيببة كنببت فببإن مإببباح ووطببؤك غيببرك وطئنببي مإببا والثاني
هببذا ولكببون فاعببل، وأنببت مإمكنببة لنببي مإنببي أزنببى فببأنت

وإن بالزنببا إقببرارا مإنهببا ذلببك يكببن لببم مإنببه مإحتمل المعنى
فتكببون الزنببا إثبببات تآريببد أن ويحتمببل البلقينببي استشببكله

إليببه نسبتني مإما أكثر وزناك زان أنت والمعنى فقط قاذفة
قببالت) فببي (فلببو بيمينهببا ذكببر مإما شيء إرادة في وتآصدقا

فمقرة) بالزنببا مإني أزنى وأنت بك (زنيت ابتداء وكذا جوابه
ويسبقط لفظهبا صأببريح هبو كمبا (وقاذفببة) لبه نفسببها علبى

زاني يا لزوجها قولها بذلك ويقاس عنه القذف حد بإقرارها



وهببو صأببريحا قاذفة فهي مإني أزنى أنت أو بك زنيت فقال
فمقببر مإنببي أزنببى أنببت أو زنيببت > أو208<ص:  كببذلك
على ذلك قال أجنبية أو أجنبي في ذلك نحو ويجري وقاذف

مإقببرة أنهببا البغببوي عببن نقل أن بعببد الشيخان إليه مإال مإا
يريببد أن ولحتمال هنا بك زنيت في السابق الحتمال لتأتآي
أزنى أنت ابتداء لخر واحد وقول مإني الزنا إلى أهدى أنت
وعلمببه زنبباه ثبببت ول زان وهو يقل ولم فلن مإن أو مإني
فببي النبباس لن به، بإقرار وليس يريده أن إل بقذف ليس

قببد أفعببل أن علببى الصأببلي بالوضببع يتقيببدون ل تآشبباتآمهم
بغببداد أهببل أو الناس أزنى أنت وقوله الشتراك لغير يجيء

فبرقا ول أراده أو زنباتآهم مإبن قبال إن إل قبذف غيبر مإثل
أن ذلببك قببوله حببال المخبباطب يعلببم أن بين ذلك كل في

للجويني. خلفا إطلقهم اقتضاه كما غيره أو زوج المخاطب
دبببرك أو قبلببك ذكببرك) أو أو فرجببك (زنببى وقوله) لواضببح(

علببى اقتصببر لببو مإببا بخلف وفرجببك ذكببرك زنببى ولخنببثى
وكببذا مإحلببه أو الببوطء آلة (قذف) لذكره كناية فإنه أحدهما

بقبلهببا زنباه لن كنايبة، فإنه رجل ل لمإرأة قبلك في زنيت
إل كناية كان بقبلك زنيت لها قال لو أنه مإنه ويؤخذ فيه ل

الفاعلببة هببي تآكون بأن بقبلها يكون قد زناها بأن يفرقا أن
عينببك) أو أو (يببدك قوله) زنببى أن عليه. (والمذهب لطلوعها

وإن عليه ولدة له مإن كل > أي209(ولولده) <ص:  رجلك
(لست أو لمإه قاذفا كان زنا ولد أنت ظاهر هو كما سفل
بحثببه كمببا أخببي لسببت لخيببه ابنببي) أو لسببت أو مإنببي

الزنببا إطلقا الصببحيح الخبببر وفببي (كناية) لحتماله الزركشي
ونحببوه يببدي زنببت قال لو ثم ومإن ونحوه العين نظر على

وحكايبة القطبع هبذا مإبن ويؤخبذ قطعبا بالزنا مإقرا يكن لم
زنببى قببال لببو القمببولي قببول صأببحة يدك زنت في الخلف

انتهببى بالزنببا إقببرارا يكببن لببم بببدني زنببى أو فصببريح بدنك
يحتبباط ل مإببا للببه حقببا لكببونه الزنببا لحد يحتاط بأنه ويوجه

ذاك بببالرجوع سببقط ثببم ومإن آدمإي حق لكونه القذف لحد
زعمه. لمن خلفا القمولي كلم في نظر فل هذا ل
قببذف صأببريح) فببي فلن ابن لست غيره (لولد قوله و) أن(

ذلببك بنحببو وتآببأديبه ولببده لزجببر يحتاج بأنه الب وفارقا أمإه
جعلهببم وجببه وكببان الجنبببي بخلف له كلمإه احتمال فقرب

وطببء مإن لكونه لفظه احتمال مإع أمإه قذف في صأريحا له
علببى بببل عليببه اللفببظ يحمل فلم الشبهة وطء ندرة شبهة



أفهمببه مإببا يقببرب وبهببذا زنببا مإببن كببونه وهببو مإنه يتبادر مإا
بقببوله وخببرج يقبببل ل بببذلك كلمإببه فسببر لببو أنببه إطلقهم

فببإنه قريببش مإببن لسببت مإثل لقرشي قوله فلن ابن لست
(لمنفببي) ذلببك قببال (إل) إذا فيه نوزعا وإن قاله كما كناية
قببذف فببي صأببريحا يكببون فل انتفائه حال (بلعان) في نسبه

كنايببة هببو بببل شرعا الملعن ابن لست إرادتآه لحتمال أمإه
أمإببا لليببذاء وعزر حلف وإل حد القذف أراد فإن فيستفسر

مإا فيحد قذفها في صأريحا فيكون استلحاقه بعد له قال إذا
م أراد أنبه يبدع لم عليبه ويحلبف النفبي حبال ابنبه يكبن ل

قبباذف به. (ويحببد صأرحوا رأيتهم ثم يعزر أنه مإر مإا وقياس
> نعببم210المحصببنات} <ص:  يرمإببون {والذين مإحصن) لية

لببم ثانيببا قببذفه ثببم عنببه فعفا قذفه لو أنه الزركشي بحث
عببزر ثانيببا قببذف ثببم حببد لببو أنببه ويؤيده التعزير غير يجب

قبباذف غيببره) أي (ويعببزر كالحببد والعفببو بالحببد كذبه لظهور
لببم مإببا وغيببره الببزوج ذلببك فببي سواء لليذاء المحصن غير

بببالغ مإكلببف) أي (والمحصببن يببأتآي كمببا بلعببانه الزوج يدفعه
بببه) يحد وطء عن عفيف مإسلم (حر السكران ومإثله عاقل
الحصببان لن بببه، يحببد لببم وإن حليلتببه دبببر وطببء وعببن

وجعببل نقببص ذكببر مإببا وأضببداد الكمببال الية في المشروط
قببذف يببرد ول لببه إهانببة لنببه الزنببا، حد في مإحصنا الكافر
إفبباقته أو إسببلمإه حببال إلى إضافة بزنا وقن ومإجنون مإرتآد

حببده سبببب لن رقببه، المإببام اختار ثم أسلم بأن حريته أو
الكمال. حالة إلى الزنا إضافته

الحببد (بببوطء) يببوجب الحصببان فببي العفة) المعتبرة وتآبطل(
(مإملوكببة) لببه مإصبباهرة أو رضبباع أو (مإحببرم) بنسببب وبوطء
مإبببالتآه قلببة علببى لببدللته التحريببم علببم المذهب) إذا (على

أمإة (زوجة) أو (ل) بوطء الملك لشبهة لنه به، يحد لم وإن
يببزول لعببارض التحريببم لن إحرام، نحو شبهة) أو عدة (في

الببواطئ (مإنكببوحته) أي بببوطء و) ل ولببده (أمإة بوطء (و) ل
الصأببح) (فببي ل أو بحلببه القائل قلد شهود بل ولي) أو (بل

مإسبتولدة اسبتثناء الذرعبي بحبث نعببم فيهمببا الشببهة لقوة
مإوطببوءة > وصأببوابه211<ص:  أبدا أبيه على لحرمإتها البن
بببوطء قببوله مإببن مإعلببوم هببذا أن علببى مإببراده ولعله البن

مإحرم.
بببل بببه الحكببم بعببد ولببو قاذفه حد مإقذوف) قبل زنى ولو(

الحببد) عببن (سقط ظاهر هو كما الحد في الشروع بعد ولو



سبببق علببى يببدل هببذا زنبباه لن الزنا، ذلك بغير ولو قاذفه
مإببرة أول فببي يهتك ل العبد بأن اللهية العادة لجريان مإثله
مإببا بهببا يلحق ل هنا ورعايتها عنه الله رضي عمر قاله كما
وإن الحكببم ينتقببض ل حببتى فببورا فزنببى بشببهادتآه حكم لو

ويفببرقا الحكببم قبببل مإنه سابق زنا على يدل الزنا هذا قلنا
فل) يسقط ارتآد (أو الحكم بخلف بالشبهة يسقط الحد بأن

وهببي عقيببدة لنهببا أخببرى، بسبببق تآشعر ل الردة لن الحد،
حليلته كوطء عفته يبطل مإا فعل زنى) أو (ومإن غالبا تآظهر

حبتى (صأبلح) حباله و (ثم) تآباب مإكلف (مإرة) وهو دبرها في
إذا العببرض لن مإحصببنا) أبببدا، يعببد (لببم النبباس أتآقببى صأببار
الببذنب مإببن {التببائب أن إلببى نظر فل ثلمته تآنسد لم انثلم
إعلم لزمإه القاضي مإجلس في قذف له} ولو ذنب ل كمن

للغير بمال عنده إقراره وفارقا شاء إن ليستوفيه المقذوف
لببزوم ومإحببل الحببد بخلف عليببه اسببتيفاؤه يتوقببف ل بببأنه

إخببباره يقبل مإن عنده يكن لم إذا عينا أي للقاضي العلم
ظاهر. هو كما كفاية كان وإل

(يورثا) ولببو المورثا عنه يعف لم إذا القذف) وتآعزيره وحد(
(ويسببقط) الحقببوقا كسببائر خبباص لببه وارثا ل عمن للمإام

المببال يثبببت ل لكن بمال ولو كله (بعفو) عن وتآعزيره حده
يخببالف ول مإنببه شببيء يسببقط لم الحد بعض عن عفا فلو

للمإببام > أن212<ص:  بببابه فببي مإا بالعفو التعزير سقوط
المإببام يسببتوفيه والببذي الدمإببي حق الساقط لن استيفاءه،

مإببات مإقببذوف قببن سيد ويستوفي للمصلحة تآعالى الله حق
الحببر المقببذوف مإببات أنه) إذا (والصأح يرثه لم وإن تآعزيره
الميببت قذف نعم كالقصاص الزوجين الورثة) حتى كل (يرثه

لنقطبباع رجببح وجهيببن أحببد علببى الزوجببة أو الزوج يرثه ل
بعببد النكبباح آثببار ببقبباء لتصببريحهم نظر وفيه بينهما الوصألة
أو الحد مإن حقه بعضهم) عن عفا لو (أنه (و) الصأح الموت

(كلبه) أي نصببيبه قببل وإن (فللببباقي) مإنهبم مإكلببف غير كان
لببم وإن اسببتيفائه طلببب لحببدهم أن كمببا جميعببه اسببتيفاء

كببالجمع للواحببد اللزم العببار لدفع لنه غاب، أو غيره يرض
يمنببع بدله ثبوت فإن القصاص فارقا وبه له بدل ل أنه مإع
يببورثا ل فإنه الغيبة ونحو هذا بين ويفرقا فيه التفويت مإن

هنببا مإببا مإلحببظ بببأن مإنببه الببوارثا تآحليببل يكف لم ثم ومإن
بخلف دخببل فيببه لببه فكببان أيضببا الوارثا يشمل وهو العار



أثببره يتعببدى فل بالميت يختص إيذاء مإحض فإنه الغيبة نحو
للوارثا.
ص:< الولد ونفي الزوج قذف حكم بيان فصل) في(     

(علم زوجة) له (قذف الزوج (له) أي وجوبا أو > جوازا213
آخببر يببأتآي مإمببا يعلببم كمببا نكبباحه فببي وهي رآه زناها) بأن

علببى يببترتآب لببم مإببا عليهببا سترا تآطليقها له والولى الباب
ظنببه (أو يظهر فيما لجنبي أو له أو لها مإفسدة لها فراقه

فراشببه لتلطيخهببا مإنهببا للنتقببام حينئببذ مإؤكدا) لحتيبباجه ظنا
بببأن) قرينببة مإببع بزيببد زناهببا (كشببياع تآساعده ل قد والبينة
ثببم مإطلقببا زناهببا شبباع خلوة) وكببأن في (رآهما كأن بمعنى

الريبببة وقببت في الماوردي قال عندها مإن خارجا رجل رأى
ويحتمببل أيضببا ريبببة وثببم أي رجببل عند مإن خارجة رآها أو

قببد فببإنه بخلفببه كبباف فيها ريبة فأدنى الول وعلى الفرقا
كببذلك ول عببار إلحبباقا أو إكراه إرادة أو سرقة لنحو يدخل

مإعاينببة عن له صأدقه اعتقد مإن أو رواية عدل وكإخبار هي
وقببد بعضببهم قببال للزاني ول له ول لها عدوا وليس بزناها

بببه له وكإقرارها زنا بزنا ليس مإا يظن لئل الزنا كيفية بين
قد لنه اعتماده، يجوز فل الشيوع مإجرد أمإا صأدقها، واعتقد

مإجببرد وكببذا يظفببر لببم بسببوء طامإع أو عدو خبر عن ينشأ
سرقة. نحو أو لخوف عليها دخل ربما لنه القرينة،

ظنببا ظنببه مإنببه) أو ليس أنه علم (بولد حملت أتآت) أو ولو(
نفيه) وإل (لزمإه سيذكره لما ظاهرا مإنه كونه وأمإكن مإؤكدا
كمبا مإمتنببع وهبو مإنبه ليبس لمببن مإسبتلحقا بسببكوتآه لكبان
علببى التغليببظ ولعظيببم يببأتآي لمببا مإنببه هببو مإببن نفي يحرم
مإببن كانببا المفاسببد مإببن عليهمببا يترتآب مإا وقبيح ذلك فاعل
الصببحيحة الحاديث في الكفر عليهما أطلق بل الكبائر أقبح
النعمببة بكفببر أو لببه سبببب بأنهمببا أو بالمسببتحل أول وإن

قببذفها مإؤكببدا ظنببا ظنببه أو زناهببا علم إن > ثم214<ص: 
باللعببان النفببي علببى اقتصببر وإل فيهمببا وجوبببا لنفيه ولعن
وغيببره المتببن وشببمل سببابق زوج أو شبهة مإن كونه لجواز

ل بحيببث خفيببة ولكنببه مإنببه ليببس أنه علم بولد أتآت لو مإا
ه يلحق السبلم عببد اببن قبول الوجبه لكبن الحكبم فبي ب

عدم على تآرتآب حيث هو إنما وكلمإهم أي الستر له الولى
المذكور. تآعليلهم اقتضاه كما به لحوقه النفي

ول القبببل يطببأ) فببي لببم (إذا مإنببه ليببس يعلببم) أنببه وإنمببا(
مإبباءه اسببتدخلت أو (أو) وطئ أصأل المحترم مإاءه استدخلت



ولببو الببوطء أشببهر) مإببن سببتة لببدون (ولببدتآه ولكن المحترم
للعلببم الوطء سنين) مإن أربع فوقا (أو العقد مإن مإنها لكثر
يطببأ لببم طهببر في زناها علم ولو غيره مإاء مإن بأنه حينئذ

ونفيه قذفها لزمإه الزنا ذلك مإن كونه يمكن بولد وأتآت فيه
الطهببر ذلك في خلوة في مإعها رؤيته نحو بأن جمع وصأرح

عببن يببأتآي مإببا ويؤيببده أيضببا ذلببك يلزمإه به زناها شيوع مإع
فببوقا ومإبا السببنة دون بينهمبا) أي لمببا ولبدتآه (فلببو الروضة
الببوطء لحظة هنا يعتبروا لم إنما وكأنهم الوطء مإن الربعة

(ولببم عببدمإهما مإببع اللحبباقا لمإكببان للنسب احتياطا والوضع
بيبن وكبان بهبا اسبتبرأها أو وطئبه (بحيضة) بعد يستبرئ) ها

النفببي) للولببد، (حببرم أشهر ستة مإن أقل والستبراء الولدة
داود أبي خبر وفي يجدها بريبة عبرة ول بفراشه لحق لنه

إليبه ينظببر وهبو ولبده جحببد رجببل {أيما وغيرهما والنسائي
الخلئببق} رءوس على وفضحه القيامإة يوم مإنه الله احتجب

مإببن أي الستبراء) بحيضببة مإن أشهر ستة لفوقا ولدتآه (وإن
(حببل البراءة على الدال لنه جمع، ذكره كما الحيض ابتداء
أنببه علببى ظبباهرة أمإببارة السببتبراء لن الصأببح)، في النفي
تآحيببض قببد الحامإببل لن عببدمإه، لببه يسببن نعببم مإنببه ليببس
وصأببحح قطعببا يجببز لببم وإل زنببا تآهمة هناك كان إن ومإحله

مإر مإما بزناها قرينة الستبراء بعد رأى إن أنه الروضة في
يجببز لببم وإل حينئببذ مإنببه ليببس بببأنه الظن لغلبة نفيه لزمإه

فيببه تآبببع السببتبراء مإببن وقببوله وغيببره السببنوي واعتمببده
مإببن اعتبارها أيضا الروضة في > وصأحح215<ص:  الرافعي

ولدت إذا فعليه اللعان مإستند لنه الستبراء، بعد الزنا حين
تآبينببا السببتبراء مإببن دونهببا مإن ولكثر مإنه أشهر ستة لدون

يجبوز فل كعبدمإه وجبوده فيصبير الزنبا ذلبك مإبن ليبس أنه
ذلببك تآيقببن بمنببع المتن البلقيني ووجه للفراش رعاية النفي

رآه. الذي الزنا قبل خفية بها زناه سبق لحتمال
قد الماء لن الصحيح)، (على حرم) النفي وعزل وطئ ولو(

ل بحيث الفرج دون فيما يطأ كان ولو به يشعر ول يسبقه
فيببه تآنبباقض الدبر في أو يلحقه لم إليه الماء وصأول يمكن

علمببه الظببن مإببن وليس أيضا يلحقه ل أنه والرجح كلمإهما
يلزمإه الروياني لقول خلفا الوجه على عقيم أنه نفسه مإن

أن يكبباد كببثيرين نجد لنا وذلك، قذفها بعد أي باللعان نفيه
.يحبلون ثم بعقمهم يجزم



الزنببا) علببى ومإببن مإنببه الولببد كببون واحتمل زناها علم ولو(
الزنببا ومإببن وطئببه مإببن فأكثر أشهر لستة ولدتآه بأن السواء

{والولبببد الحتمبببالين النفبببي) لتقببباوم (حبببرم اسبببتبراء ول
احتمبباله كان إذا مإا على يحمل الحل على للفراش} والنص

وكذا) يحببرم( وقوعه ظن تآؤكد قرينة لوجود أغلب الزنا مإن
للحببوقا إليهمببا ضببرورة ل الصببحيح) إذ على واللعان (القذف

زناهببا بإثبببات يتضببرر ولنه بالطلقا مإمكن والفراقا به الولد
جمببع وأطببال مإنهببا انتقامإببا يحلن وقيل فيه اللسنة لنطلقا

الضببرر ذلبك يحتمبل كيبف إذ تآقبرر مإبا ويببرده تآصبويبه في
الشبهة وطء ذكر فيما وكالزنا انتقام غرض لمجرد العظيم

اللعان( وثمراتآه وشروطه اللعان كيفية فصل) في(     
الصببادقين لمن أني بالله أشهد مإرات (أربع الزوج قوله) أي

الزنببا) إن (مإبن حضبرت (هببذه) إن ببه) زوجببتي رمإيبت فيمبا
لهببا غيببري إصأببابة مإببن به رمإيتها فيما قال وإل بالزنا قذفها
إذ هنببا هببي تآلعببن ول مإني ل مإنه الولد وأن فراشي على

مإببن ثبت فيما قال أنكره قذف ثبت ولو بلعانه عليها حد ل
سببورة أول لليببات > وذلببك216<ص:  بالزنببا إياهببا قببذفي

ليقام شهود أربع بمنزلة مإنه ولنها المإر لتأكد وكررت النور
فهببي الخامإسببة وأمإببا شببهادات، سببميت ولذا الحد بها عليها

مإشببابهتها الكلمببات تآلببك فببي المغلببب نعببم لمفادها، مإؤكدة
يميببن كفببارة لزمإببه كببذب لببو ثببم ومإببن يببأتآي كمببا لليمببان
واحببد عليببه المحلببوف لن بعببددها، تآتعببدد ل أنهببا والوجببه

غابت) عببن (فإن غير ل التأكيد مإحض تآكررها مإن والمقصود
ذكر نسبها) أو ورفع (سماها غيره أو لعذر البلد أو المجلس

قببوله ويكفببي للشببتباه دفعببا غيرها يميزها) عن (بما وصأفها
({والخامإسببة غيرها تآحته يكن ولم الحاكم عرفها إذا زوجتي

علببي عببن الكبباذبين}) عببدل مإن كان إن عليه الله لعنة أن
ان الزنبا. وإن مإبن ببه رمإاهبا (فيمبا تآفاؤل وكنت ولبد لبه ك
الكلمات) في ذكره ينفيه

أغفلببه لببو ثببم ومإن لعانه ليصح ل عنه لينتفي كلها الخمس
وجبببت وإن بعده لعانها لصحة بالنسبة لعانه صأح واحدة في

الولببد (وأن مإنهببا واحببدة كببل (فقال) في الولد لنفي إعادتآه
أو (مإببن) زوج حضببر الولد) إن هذا (أو غاب ولدتآه) إن الذي
في كما تآأكيد مإني ليس مإني) وذكر ليس (زنا مإن أو شبهة
وقال حقيقته على للزنا حمل الصغير والشرح الروضة أصأل

الذرعببي واعتمببده المتببن مإقتضببى وهببو شببرط الكببثرون



مإحله أن مإنه ويؤخذ زنا الشبهة وطء أن يعتقد أن لحتمال
علببى القتصببار يكفببي ول ذلببك عليه يشتبه أن يمكن فيمن
لوجوب هي) بعده (وتآقول له شبهه عدم لحتماله مإني ليس
فيما الكاذبين لمن أنه بالله (أشهد سيذكره كما لعانها تآأخر

مإيزتآببه وإل حضببر إن إليببه > وتآشببير217بببه) <ص:  رمإبباني
الولببد، لببذكر تآحتاج ول به رمإاها الزنا) إن (مإن مإر مإا نظير
غضببب أن ({والخامإسببة حكببم لعانهببا فببي بببه يتعلق ل لنه

ثببم رمإاهببا، وذكببره مإببر لمببا علببي عببن عليهببا}) عببدل اللببه
فيببه) أي الصببادقين مإببن كببان (إن غيببر ل تآفنن هنا ورمإاني

جريمببة لن بهببا، الغضببب وخببص الزنببا مإببن بببه رمإاني فيما
بالعببذاب النتقببام وهو والغضب قذفه جريمة مإن أقبح زناها
الرحمة عن البعد هو الذي اللعن مإن أغلظ

بحلف) (شهادة لفظ أو كالرحمن بغيره لفظ) الله بدل ولو(
فراجعببه بببدل حيببز فببي الببباء إدخببال حكببم الخطبة في مإر

بببالله أحلببف أو (ونحوه) كأقسم عليه العتراض رد به لتعلم
وهببي الغضب لفظ ذكر وعكسه) بأن بلعن (غضب (أو) لفظ

تآمببام (قبببل والغضببب اللعببن ذكببرا) أي (أو اللعببن لفببظ
اللفببظ هنببا المرعببي لن الصأببح)، فببي يصببح لببم الشهادات

القرآن ونظم
نببائبه القاضببي) أو (أمإببر اللعان صأحة في فيه) أي ويشترط(

كببان ولو به وعبده أمإته بين لعن إذا السيد أو المحكم أو
لن التحكيببم، امإتنببع فقببط المكلببف الغير الولد لنفي اللعان
أمإببره (و) مإعنى برضاهما يسقط فلم النسب في حقا للولد

(كلمبباتآه) للمفعببول بنبباؤه ويجببوز مإنهمببا (يلقببن) كل أنببه بببه
التلقين قبل به أتآى فما آخره إلى وكذا كذا، قل له فيقول

تآببؤدى ل والشببهادة استحلفه قبل بها يعتد ل اليمين إذ لغو
<ص: الخمببس الكلمببات مإببوالة ويشببترط بببإذنه إل عنببده
فببي مإببر بمببا هنببا المببوالة اعتبببار ويظهر لعانيهما > ل218

مإصببالح مإببن هببو بمببا هنببا الفصل يضر لم ثم ومإن الفاتآحة
تآمامإهببا بعببد إل اللعبان أحكببام مإببن شببيء يثبببت ول اللعبان

عنهببا الحببد لببدرء لعانهببا لن لعببانه)، عببن لعانها يتأخر (وأن
بعببد لسببانه اعتقببل مإببن ويلعببن لعببانه قبببل يجببب ل وهببو

ينطق ولم أيام ثلثة ومإضت رجي أو برؤه يرج ولم القذف
يجمببع وكتابببة) أو مإفهمببة (بإشببارة ويقببذف (أخرس) مإنهما و

ل اليميببن شببائبة فيببه المغلببب ولن تآصببرفاتآه كسائر بينهما
لن ثببم، ل هنببا إليهببا مإضببطر هببو تآغليبهببا وبفببرض الشهادة



غير لنها بها، تآلعن ل أنها النص قيل بها يقومإون الناطقين
لعببان قبببل ذلببك مإحببل أن يؤخببذ علتببه ومإببن إليها مإضطرة

فيكببرر عنهببا الحببد درء إلى حينئذ لضطرارها بعده ل الزوج
البعببض ويكتببب للبعببض يشببير أو خمسببة الكتابة أو الشارة

مإعرفببة لتعببذر يصببح فل مإفهمببة إشببارة لببه تآكن لم إذا أمإا
العربيببة عدا مإا (بالعجمية) أي والقذف ويصح) اللعان( مإراده

عببرف وإن والغضببب اللعببن تآرجمببة راعببى إن اللغببات مإببن
ل وجه) أنببه العربية عرف (وفيمن والشهادة كاليمين العربية

ويسببن جمببع لببه وانتصببر الببواردة لنهببا بغيرهببا، لعببانه يصح
لقبباض مإترجمببان ويجببب اللغببة تآلببك يعرفببون أربعببة حضببور
<ص: (بزمإببان الوجببه علببى كببافر فببي ويغلببظ) ولببو( جهلها
ان يبوم (عصبر) أي بعبد) فعبل > وهو219 يتيسبر لبم إن ك

كمببا عقوبة أغلظ حينئذ الفاجرة اليمين لن للجمعة، التأخير
عصببر فبعببد التببأخير تآيسببر فببإن الصببحيحين خبببر عليببه دل

بعببد فيها الجابة وساعة السبوع أشرف يومإها لن (جمعة)،
زمإببن أنهببا الشببهر كببان وإن صأحيحة رواية في كما عصرها
أصأببح بببه لخبببر الصببلة آخببر إلببى الخطبببة أول مإببن يسببير

تآببأثيرا تآلببك فببي لن اللعببان، بلببده) أي أشرف وهو (ومإكان
أصأببله لعبارة مإساوية وعبارتآه الكاذبة اليمين عن الزجر في

الركببن) (بيببن اللعببان " (فبمكة) يكون البلد مإواضع " أشرف
صأببلى إبراهيببم مإقببام (والمقببام) أي السود الحجر فيه الذي
لحطببم بببالحطيم المسببمى وهو وسلم وعليه نبينا على الله

مإببن لكببونه أفضببل أنببه مإببع بببالحجر يكببن ولببم فيه الذنوب
الماوردي قاله فيه عمر حلف وإن ذلك عن له صأونا البيت

المكببرم القبببر يلببي المنبر) مإما (عند (المدينة) يكون (و) في
مإببن روضة لنه السلم، وأفضل الصلة أفضل مإشرفه على

عبببد المنببر هذا عند يحلف {ل الصحيح وللخبر الجنة رياض
لببه وجبببت إل رطببب سببواك علببى ولببو آثمببة يمينا أمإة ول

تآبوأ آثمة يمينا هذا مإنبري {على صأحيحة رواية وفي النار}،
صأببعوده الروضببة أصأل في صأحح ثم النار} ومإن مإن مإقعده
(و) فببي علببى بمعنى عند بجعل إليه المتن عبارة رد ويصح
وفي النبياء، قبلة لنها الصخرة)، (عند المقدس) يكون (بيت
يكببون الثلثة المإاكن (غيرها) أي (و) في الجنة مإن أنها خبر

صأببعوده أن وزعببم أشببرفه لنه عليه، الجامإع) أي مإنبر (عند
ضببعفه وإن البيهقي رواه مإا مإع سيما ل مإمنوع بها يليق ل

وامإرأتآببه العجلنببي بيببن لعببن وسببلم عليببه اللببه صألى {أنه



جنابببة بببه ومإسببلم مإسببلمة (حائض) ونفساء و) تآلعن (عليه}
المسببجد) (بببباب المسجد يلوثا نجس أو للغسل يمهل ولم
أولئببك مإببن كببل مإكببث لحرمإببة إليه مإثل القاضي خروج بعد
حببائض ذمإية أمإا بأس فل المانع لزوال تآأخيره رأى ولو فيه
مإببن تآمكينهببا فيجببوز جنببب وذمإببي تآلويثهببا أمإببن نفسبباء أو

(ذمإببي) (و) يلعببن الحببرام المسجد إل المسجد في الملعنة
بكسببر بيعة) للنصارى (في مإستأمإنا أو مإعاهدا ولو كتابي أي

لمسباجدنا كتعظيمنببا يعظمونهببا لنهببم (وكنيسة) لليهبود، الباء
نحببو ويحضببر الصأببح) لببذلك فببي مإجوسببي نببار بيببت (وكببذا

صأببور بببه مإا إل مإر لما تآلك بمحالهم التآي والجمع القاضي
كببافرة وتآلعن إذنهم بل كغيره مإطلقا دخوله لحرمإة مإعظمة

(ل بببه رضببي إن إل المسببجد في ل ذكر فيما مإسلم تآحت
إلينببا وتآرافعببوا أمإببان أو بهدنببة دارنببا وثني) دخل أصأنام بيت
فببي لببه أصأببل ل إذ الحبباكم مإجلببس في بل فيه يلعن فل

دخببوله ولن مإرعببي غيببر فسبباده لوضوح واعتقادهم الحرمإة
بببدين يتببدين ل مإببن حببق فببي تآغليظ ول بإذنهم ولو مإعصية
بالله يمين لزمإته إن يحلف بل وزنديق > كدهري220<ص: 

(و) تآعظيمببه يعتقببدون بمببا الزمإببن ويعتبر ورزقه خلقه الذي
ردعببا فيببه ولن للتآببباع العيان) والصببلحاء مإن (جمع حضور

كببونهم اعتبر ثم ومإن بهم الزنا أربعة) لثبوت (وأقله للكاذب
ات المتلعنيبن لغبة ومإعرفتهبم الشبهادة أهبل مإبن (والتغليظ
اليمان سائر في المذهب) كما على فرض ل سنة

عقبباب مإببن (وعظهمببا) بببالتخويف بنائبه للقاضي) ولو ويسن(
يشترون الذين {إن عمران آل آية عليهما ويقرأ للتآباع الله
أحدكما أن يعلم الله الله على {وحسابكما الله} وخبر بعهد

(عنبد التخويبف تآبائب} (ويببالغ) فبي مإبن مإنكمبا فهبل كاذب
عليببه اللببه صأببلى {أنببه داود أبببي لخبر يرجع الخامإسة) لعله

وقبال الخامإسبة عند فيه على يده يضع أن رجل أمإر وسلم
علببى يببده واضببع ويببأتآي بهمببا ذلك فعل مإوجبة} ويسن إنها

صأاحبه كل يرى قائمين) وبحيث يتلعنا (وأن ورائه مإن الفم
كببل مإببن حببال وقببائمين الزجببر في أبلغ القيام ولن للتآباع

كل وعلى مإجموعهما مإن أو قائما كل أي تآلعنا فاعلي مإن
الخببر لعان عند كل جلوس مإن السنة هو مإا يقتضي ل هو

مإبببن كبببان إن طببباهرتآين} فبببإنه أدخلتهمبببا {فبببإني بخلف
مإببن أو طبباهرتآين كونهمببا كببل دخببول عند اشترط المجموع



زعمببه لمببن خلفببا ذاك نظير هنا مإا فليس يشترط لم كل
الخر لعان وقت كل ويقعد فتأمإله

قببوله تآضببمنه مإببا ليصببح اللعببان أو الملعببن وشببرطه) أي(
فببي يببأتآي مإببا ليببدخل الصببورة أو كان مإا باعتبار (زوج) ولو

دلببت كمببا غيببره مإن يصح فل فاسدا المنكوحة ونحو البائن
حجببة أنببه مإببر لمببا إليببه يحتبباج ل غيببره ولن اليببة عليببه

وفاسببق وذمإببي طلقه) كسكران > (يصح221<ص:  ضرورية
فببي لعببان ول مإكلببف وغيببر مإكببره دون اليمين لشبه تآغليبا
عليه ويعزر بعد كمل وإن قذفه

وأسلم (فقذف مإاء استدخال وطء) أو (بعد ارتآد) الزوج ولو(
(ثببم الببردة لعببن) فببي (ولببو النكبباح لعن) لدوام العدة في

النكبباح صأببلب فببي وقببوعه (صأح) لتبين العدة فيها) أي أسلم
(بينونببة) لتبببين (صأادف) اللعببان انقضائها إلى أصأر) مإرتآدا (أو

نفببذ بلعببانه نفبباه ولببد هنبباك كان فإن بالردة النكاح انقطاع
فبي وقوعه فقذف قوله وأفهم للقذف وحد فساده بان وإل

أبانهببا مإمببن يصح كما أصأر وإن صأح قبلها قذف فلو الردة،
قذفها بعد

ول مإنببه بفراغببه أي كببذب وإن الببزوج بلعببانه) أي ويتعلببق(
وباطنببا (وحرمإة) ظاهرا انفساخ فرقة (فرقة) أي للعانها نظر

{ل الشبيخين لخببر مإلبك ول بنكاح بعد له تآحل (مإؤبدة) فل
ل {المتلعنببان للبببيهقي روايببة وفببي عليهببا}، لببك سبببيل

ل بأنهببا بعضببهم جببزم مإسببتند هببو هببذا أبدا} وكأن يجتمعان
(نفسببه) فل أكببذب) الملعببن (وإن الجنببة فببي ول إليببه تآعود

حببق لنهمببا ونسببب، حببد عود بل حقه لنه حل، عود يفيده
بعيببد، نفسه أكذبه أي نفسه رفع > وتآجويز222<ص:  عليه
لتببترتآب ظبباهرا إليببه الكببذب نسبببة بالكذاب هنا المراد لن

فليببس وحينئببذ للنفببس إسببناده يظهببر ل وذلك أحكامإه عليه
لن المإببران، فيببه المجببوز أنفسببها بببه حببدثت مإا نظير هذا

كمببا نفسببه وإلببى النسببان إلببى إيقاعه نسبة يصح التحديث
عليببه لهببا الببواجب التعزيببر الحببد) أو (وسببقوط واضببح هببو

إن الزانببي قببذف وكببذا لليببة، قببذفها (عنه) بسبببب والفسق
النكبباح لحالببة زناهببا) المضبباف حد (ووجوب لعانه في سماه

بعببد لنهببم بحكمنببا، تآببرض لببم وإن ذمإيببة ولو تآلتعن لم إن
فسيأتآي النكاح قبل الذي أمإا رضاهم يعتبر ل إلينا الترافع

بببذلك الصببحيحين لخبببر فيببه بلعببانه) أي نفبباه نسب وانتفاء(
التعنببت أو تآلتعببن لببم إن فقببط حقببه في حصانتها وسقوط



كالبينببة حقببه فببي اللعببان لن أطلببق، أو الزنا بذلك وقذفها
إلببى يحتبباج (وإنمببا الببوطء قبببل والتشببطير أختها نحو وحل

ه تآعبذر) لحبوقه فبإن (مإنبه (مإمكبن) كبونه نفي) ولبد أن ب (ب
تآببام وهبو أو الرجعببة فبي مإببر مإا لدون تآام غير ولدتآه) وهو

الببوطء لحظببتي العقببد) لنتفبباء (مإببن أشببهر) فأقببل (لسببتة
(أو العقببد مإجلسببه) أي فببي (طلببق ولكن (أو) لكثر والوضع

ببالمغرب) وهببي بالمشبرقا (وهو أو مإمسوحا أو نكح) صأغيرا
إليهببا مإببائه وصأول ول اجتماعهما فيه يمكن زمإن يمض ولم
مإمكبن لوصأببول نظببر > فل223<ص:  عببادة ظبباهر هو كما

في يحتج فلم مإنه كونه يلحقه) لستحالة (لم مإر كما كرامإة
بببه لحببوقه الممكببن نفيببه) أي (ولببه لعببان إلببى عنببه انتفائه

تآجهيببز مإؤنببة وتآسقط مإوتآه بعد نسبه (مإيتا) لبقاء واستلحاقه
ول اسببتلحقه مإببن نفببي يصببح ول الثبباني ويببرثا عنببه الول

إل مإنببه كببونه وأمإكببن فراشببه علببى ولببد مإببن عنببه ينتفببي
أو شبببهة وطببء مإببن بببه حملببت الم لقببول أثببر ول باللعان

الحببق لن الببزوج، صأببدقها وإن الببزوج غيببر مإنببي اسببتدخال
اللعببان يوجببد حببتى بببالفراش لحببوقه أنبباط والشببارع للولببد

لببدفع شببرع لنببه الجديد)، في الفور على (والنفي بشروطه
الحبباكم فيببأتآي بالشببفعة والخببذ بببالعيب كببالرد فكان الضرر
الفوريبة أو ببالنفي الجهبل فبي ويعبذر عنبه بانتفبائه ويعلمه
وإن العببوام علببى لخفببائه عامإيا كان إن بيمينه فيه فيصدقا
فببور فيببه يجببب فل اللعببان بببالنفي وخببرج العلمبباء خببالطوا

الجمعببة أعببذار فببي مإر (لعذر) مإما النفي تآأخير (ويعذر) في
وإل فالشببهاد عجز فإن الحاكم يعلم مإن إرسال يلزمإه نعم

> أو224<ص:  عببذر لغيببر السببير أخببر كغببائب حقببه بطببل
مإا هو الجمعة بأعذار والتعبير يشهد ولم لعذر تآأخر أو سار
والشفعة بالعيب بالرد هنا لما تآشبيههم ومإقتضى شارح قاله
وجببدنا لكنا أضيق كانت إن ظاهر وهو أعذارهما المعتبر أن
شببمله كمببا للتنظيببف ولو الحمام دخول إرادة أعذارهما مإن

ومإببن الجمعببة فببي عببذرا ليببس هببذا أن والظبباهر إطلقهببم
عببذر إنه قلنا وإن هنا عذرا كونه ويبعد كريه أكل أعذارهما

اعتبار فالوجه بابها في يأتآي كما الشهادة على الشهادة في
هلل أن صأببح حمل) كما نفي وله( العذار تآلك مإن الضيق

كببونه وضعه) ليعلم (انتظار (و) له الحمل عن لعن أمإية بن
بعد مإوتآه لرجاء ل ريح نحو يكون قد حمل يظن مإا إذ ولدا

(ومإببن لتقصببيره يلحقببه بل به يعذر فل اللعان ليكفي علمه



إن) أمإكببن بيمينببه صأببدقا الببولدة جهلببت (وقببال أخر) النفببي
لببو ثببم ومإببن لببه يشببهد الظاهر لن غائبا)، (كان كأن عادة

بهببا الجهل مإدعي (وكذا) يصدقا يصدقا لم ولدتآها استفاضت
(فيهببا) جهلببه) بببه يمكببن مإببدة (في ذلك ادعى (الحاضر) إن

صأدقه لحتمال عنده يستفض ولم عنها مإحله بعد كأن عادة
خلف إذن بببه جهلببه لن ذلببك، انتفببى إذا مإببا بخلف حينئذ

قببوله: لببم مإنببه يقبببل لببم روايببة عببدل أخبببره ولببو الظبباهر
أو للحاكم، مإتوجه له) وهو قيل (ولو بيمينه قبل وإل أصأدقه

جعلببه أو بولدك (مإتعت به لعذر إليه التوجه عنه سقط وقد
ولببد لببه يكببن نعم) ولببم أو آمإين فقال صأالحا ولدا لك الله
ذلك لتضمن نفيه) ولحقه (تآعذر إرادتآه ويدعي به يشتبه آخر
(جببزاك السببابقين الحالين أحد قال) في (وإن به رضاه مإنه
قصببد أنه لحتمال النفي فل) يتعذر عليك بارك أو خيرا الله

(مإببع ولد نفي أو حد اللعان) لدفع وله( الدعاء مإقابلة مإجرد
اليببة وظبباهر تآامإببة حجة كل لن بزناها)، (بينة إمإكان) إقامإة

يعتببد لم ناقله وكأن الجماع عنه صأد البينة لتعذر المشترط
المخالفة مإفهوم حجية شرط أن على لشذوذه فيه بالخلف

الببزوج كببان الية وسبب سبب على خرج القيد يكون ل أن
إن يلزمإهببا > بببل225<ص:  (ولهببا) اللعببان للبينببة فاقدا فيه

الزنببا) حببد (لدفع وصأوبوه السلم عبد ابن قاله كما صأدقت
يقاومإها فل ضعيفة حجة لنه بالبينة، ل بلعانه عليها المتوجه

هذا غير للعانها فائدة ول
أنه علم إذا يلزمإه بل) ولد لنفي اللعان له فصل(     

وزوال الحببد عببن عفببت (وإن بتفصببيله مإببر كمببا مإنببه ليس
بببل إليه لحاجته بزناها بينة أقام ولو غيره أو النكاح) بطلقا

إن يلزمإببه بببل (ولببه) اللعببان الحببد لدفع حاجته مإن آكد هي
طلبته القذف) إن حد (لدفع السلم عبد ابن قاله كما صأدقا
لصببدقه ولببد) إظهببارا ول النكبباح زال (وإن الزانببي أو هببي

ذمإيببة (تآعزيببره) لكونهببا (ول) دفببع مإنهببا النتقببام في ومإبالغة
مإن كقذف ظاهرا تآأديب) لصدقه تآعزير (إل طلبته وقد مإثل،
لن مإنببه، امإتناعهببا مإببع لعببانه أو إقببرار أو ببينببة زناهببا ثبت

لكببذبه أو لببه مإعنببى فل ظبباهر وهببو الصببدقا لظهار اللعان
وطؤهببا يمكببن ل تآوطببأ) أي ل طفلببة (كقببذف الضببروري

نحببو بببوطء أو قرنبباء > نحببو226<ص:  كبببيرة وكقببذف
عببار ل إذ وطببالبته بلغببت وإن لسببقاطه يلعن فل مإمسوح

صأببدقه علببى الحلببف مإببن يمكببن فل بكذبه للعلم به يلحقها



ومإببن الباطببل فببي والخببوض لليذاء يعود ل حتى زجر وإنما
طلبها مإن بد ل الكبيرة بخلف للطفلة القاضي يستوفيه ثم

دبرهببا وطببء يببرد لببم حيببث القرناء نحو في ذكر مإا ومإحل
أو صأببدقه علببم مإا أعني هذين عدا ومإا الول مإن فهو وإل

بقيام كذبه إظهار مإن فيه لما التكذيب تآعزير له يقال كذبه
إل يسببتوفى ول مإنببه المستثنى جملة مإن وهو عليه العقوبة
أقببام (أو التعزيببر الحببد) أو عن عفت ولو( المقذوف بطلب

حمل ولد) ول (ول صأدقته) فيه (أو به إقرارها بزناها) أو بينة
بعبد جنبت (أو عفبو الحبد) بل طلبب عبن سبكتت (أو ينفيه

المسببائل لعببان) فببي (فل أيضببا حمببل ول ولببد قببذفه) ول
(فببي الخيرتآيببن فببي الجنببون أو السببكوت دام مإببا الخمببس

لثبوت والثالثة الثانية سيما الكل في إليه حاجة ل الصأح) إذ
ينفيببه حمببل أو ولببد مإببع أمإببا اللعببان مإببن أقوى بحجة قوله

لحال أضافه بزنا مإجنونة بقذف حد لزمإه وإذا جزمإا فيلعن
انتظببر صأببغير بقببذف أو يضببفه لببم بمببا تآعزيببر أو إفاقتهببا
تآفيببق حببتى بلعببانه مإجنونببة تآحببد ول كمالهمببا بعببد طلبهمببا

أكببثر أو > بواحببدة227أبانهببا) <ص:  ولو( اللعان مإن وتآمتنع
إلى مإضاف أو مإطلق (بزنا قذفها قذفها) فإن ثم مإاتآت، (أو

(ولببد) كان) هنبباك (إن لعن) للنفي النكاح (بعد زمإن مإا) أي
لعببانه فببي نفيببه وأراد (يلحقه) ظاهرا المعتمد على حمل أو

عنببه يسقط وحينئذ النكاح صألب في كما حينئذ إليه للحاجة
ولبم للنكباح أضبافه إن الزنبا حببد ببه ويلزمإها لها قذفه حد

الولببد انتفببى إذا مإا > بخلف228<ص:  كالزوجة هي تآلعن
(إلببى بببه رمإاها الذي أضاف) الزنا (فإن لعان ول فيحد عنه

إن لعان) جببائز (فل بينونتها بعد نكاحه) أو (قبل زمإن مإا) أي
(، كالجنبيببة حينئببذ لقببذفها احتياجه لعدم ويحد ولد يكن لم

بالسببناد الصأببح) لتقصببيره (فببي كان) ولد (إن لعان وكذا) ل
واعتمببده المقابببل الصببغير فببي ورجببح النكبباح قبببل لمببا

مإببن الولد أن يعتقد وقد الكثرون، عليه الذي لنه السنوي،
كمببا ظنببه أو زناهببا علببم إن يلزمإببه له) بل (لكن الزنا ذلك
النكاح بعد لما مإضاف أو قذف) مإطلق (إنشاء مإر مإما علم
للضرورة النسب لنفي (ويلعن) حينئذ يلعن ل أنه على بناء
حد أبى فإن

يكببن لببم مإببا مإرتآبا ولدتآهما تآوأمإين) وإن أحد نفي يصح ول(
اجتمبباع بعببدم اللهية العادة لجريان أشهر ستة ولدتآهما بين
لن آخبر، مإبباء مإببن وولببد رجبل مإبباء مإببن الرحببم فبي ولبد



فمبه انسبد الحببال قبوة فيبه مإنبي على اشتمل إذا الرحم
يتبعضببا فلم آخر مإنيا يقبل فل هواء نحو مإن له صأونا عليه

سببكت أو الخر واستلحق أحدهما نفى فإن انتفاء ول لحوقا
وغلبببوا لحقبباه أحببدهما اسببتلحق ثببم نفاهمببا، أو نفيببه عببن

النفببي دون النفببي بعببد بصحته لقوتآه النفي على الستلحاقا
أمإكببن ولببد لحقببه ثببم ومإببن أمإكببن مإا للنسب احتياطا بعده
كببونه إمإكببان عنببد عنببه ينتببف ولببم استلحاقا بغير مإنه كونه
أشببهر سببتة وضببعيهما بين كان إذا أمإا بالنفي إل غيره مإن

كمببا حملن فهمببا بالحمببل الطلقا تآعليببق فببي مإببر مإا على
>229<ص:  فقط أحدهما نفي فيصح سيذكره

العدد كتاب
أو أقراء عدد على لشتمالها العدد مإن عدة جمع     

بببراءة لتعببرف المببرأة تآربببص مإببدة شببرعا وهي غالبا أشهر
مإعناه يعقل ل مإا اصأطلحا وهو للتعبد أو الحمل مإن رحمها
ان عبادة تآعببد، فيهبا يقبال ل الزركشبي وقبول غيرهبا أو ك
علببى لتفجعهبا أو عجيبب المحضبة العبادات مإن ليست لنها
واللعان الطلقا على غالبا لترتآبها هنا إلى وأخرت مإات زوج

وللطلقا طلقببا كانببا لنهمببا بببالطلقا، والظهار اليلء وألحق
مإببن وهببي والجمبباع والسنة الكتاب فيها والصأل بهما تآعلق
ظبباهر، هببو كمببا بالضببرورة الببدين مإن مإعلومإة الجملة حيث

حملببه ينبغببي ضببرورية غيببر لنهببا جاحببدها، يكفببر ل وقولهم
عببن للنسببب صأببونا أصأببالة وشببرعت تآفاصأببيلها بعببض علببى

حصببول مإببع الشببهر بهببا الملحببق القببراء وكببررت الختلط
تآيقببن تآفيببد ل أنهببا مإببع بهببا واكتفي استظهارا بواحد البراءة

نادر لنه تآحيض، الحامإل لن البراءة،
بفرقببة) زوج يتعلببق الول (ضببربان أطلق حيث الصحيح وهو
عيببب (فسببخ) بنحببو أوضح وهي أو نسخ و) في بطلقا (حي

>230<ص:  الطلقا مإعنببى في لنه لعان، بنحو انفساخ أو
.عليه المنصوص

فببإنه الشبببهة ووطببء اتآفاقا فيه عدة فل الزنا بالنكاح وخرج
كببل وهببو الحي فرقة في مإا إل فيه ليس بل ضربين ليس

الموطببوءة علببى أوجبه وإن الواطئ على حدا يوجب لم مإا
مإنهببا زنببا ولببو كامإلببة مإكببره أو مإراهببق أو مإجنببون كببوطء
الماء لحترام العدة فتلزمإها

المذكور النكاح عدة تآجب) أي وإنما( 



حصببر قضببيته فقببال فيببه وهببم لمببن خلفببا صأببحيح فالحصر
فببإن ينحصببر ول الببزوج فرقببة مإببن قبلببه ذكببر فيمببا الوطء
ه ا لهببا مإببوجب الشبببهة ووطببء الفاسببد النكبباح في الوطء
الببوطء بنحببو لوجوبهببا هببو إنمببا الحصببر أن الببوهم ووجببه

أن علببى شببيء عليببه يببرد ل وهببذا الصببحيح للنكاح بالنسبة
أن وهببو الصأطلح يناسب ل آخره إلى الوطء بحصر تآعبيره

وطببء) (بعببد الخيببر هببو فيببه والمحصور الول هو المحصور
وخصببي للوطء تآهيأ صأبي نحو مإن دبر في ولو مإتصل بذكر
لليببة عببدة فل قبلببه أمإببا الوجببه على أشل الذكر كان وإن

> ومإمسببوح231<ص:  مإنيببه تآسببتدخل لببم مإجبببوب كزوجببة
الببزوج مإنيه) أي (استدخال (أو) بعد الولد يلحقه ل إذ مإطلقا

لنببه مإجبببوب، مإنببي ولببو واسببتدخاله إنزالببه وقببت المحببترم
وقببول النزال بعدم فيه قطع إيلج مإجرد مإن للعلوقا أقرب

ينببافي ل ظببن ولببد مإنببه يتببأتآى فل يفسببده الهببواء الطببباء
المإكان.

إنزالببه عنببد المحترم غير أمإا أيضا النسب به لحق ثم ومإن
مإببا بببه يلحببق وهببل زوجتببه فاسببتدخلته زنببا مإببن أنزلببه بأن

مإحتمببل كل إباحته في للختلف ل أو لحرمإته بيده استنزله
واسببتدخالها بببه يلحق نسب ول فيه عدة فل الول والقرب

كببذا الشبببهة كببوطء ونسببب عدة فيه زوجها تآظنه مإن مإني
مإببن نببزل أنببه فببي الظبباهر الشبببهة بببوطء والتشبببيه قبباله

فيهما العبرة بأن استشكاله يدفع سفاح وجه على ل صأاحبه
فببي الكلم بسببط النكبباح مإحرمإببات فببي ومإر ظنها ل بظنه
بببراءة تآيقببن (وإن الببوطء بعببد الفببراقا عببدة وتآجببب ذلببك

الببواطئ لكببون أو فوجببدت بهببا الطلقا علببق الرحم) لكببونه
{مإببن تآعببالى قببوله مإفهببوم لعموم طفلة الموطوءة أو طفل
المنبي دون لظهبوره اليلج علبى تآمسوهن} وتآعويل أن قبل

واكتفببى عنببه الشببرع فببأعرض لخفببائه العلوقا عنه المسبب
المشببقة عن أعرض كما المني دخول أو الوطء وهو بسببه

ينببدفع وبببه مإظنتها لنه به، واكتفى > السفر232<ص:  في
وكببذا بببوطئه، يعتببد ل مإثل سببنة ابببن أن الزركشببي اعتمبباد
أو وطببء عببن بخلببوة) مإجببردة (ل الببوطء تآحتمببل ل صأببغيرة

(فببي فيهببا عببدة فل الصببداقا فببي بيانها ومإر مإني استدخال
رضببي وعلببي عمببر عببن جبباء ومإببا المذكور الجديد) للمفهوم

مإنقطع وجوبها مإن عنهما الله
القراء ذات الحرة عدة 



بينهببا مإببا وتآطبباول اختلفببت أقببراء) وإن ذات حببرة وعببدة(
كببانت لو وكذا للية، بدواء استجلبتها وإن القراء (ثلثة) مإن

حببال جهببل ولببو لببه حرمإببة ل الزنببا حمببل إذ زنا مإن حامإل
كما زنا مإن أنه على حمل بالزوج لحوقه يمكن ولم الحمل

كمببا فيلحقببه مإنببه للمإكببان بببه أتآببت إذا أمإببا وأقببراه نقله
إل عنه ينتف ولم وغيره البلقيني به وصأرح إطلقهم اقتضاه
نفسببها كببذبت ثببم القراء، ذوات مإن أنها أقرت ولو باللعان

الول قولهببا لن تآقبببل، لببم الشببهر ذوات مإن أنها وزعمت
عنببه رجوعهببا يقبببل فل بالشهر تآنقضي ل عدتآها أن يتضمن
أكببذبت ثببم الرضبباع، زمإببن أحيببض ل قببالت لببو مإببا بخلف
لن بعضببهم، بببه جزم كما فيقبل زمإنه أحيض وقالت نفسها
وهببي إمإكببانه زمإببن فببي الحيببض لببدعواها مإتضببمن الثبباني
بببدار ذمإيببة حببرة التحقببت ولببو عادتآهببا خببالفت وإن مإقبولببة
أولببه (والقببرء) بضببم الحرة عدة كملت استرقت ثم الحرب،
حكببي كمببا والطهببر الحيببض بيببن مإشببترك أكببثر وهو وفتحه

>233(الطهببر) <ص:  هنببا المراد لكن اللغويين إجماع عليه
اللبه رضببي الصببحابة مإببن جماعة قاله كما بدمإين المحتوش

واستعمال أظهر الطهر زمإن في وهو الجمع القرء إذ عنهم
نادر غاب بمعنى قرأ

(انقضببت لحظببة الطهببر مإن بقي وقد طاهرا)، طلقت فإن(
مإببن لحظة أقل على القرء ثالثة) لطلقا حيضة في بالطعن
وبعببض اثنين على الثلثة إطلقا ولن فيه وطئ وإن الطهر
لببم إذا مإعلومإببات} أمإببا أشببهر {الحببج في كما سائغ الثالث

ثلثببة مإببن بببد فل طهببرك آخببر طبالق كبأنت ذلبك مإنه يبق
زمإبن مإبن يببق لبم وإن (حائضبا (أو) طلقبت كوامإبل أقبراء

(رابعة) في) حيضة( بالطعن عدتآها ف) تآنقضي شيء الحيض
الطهبر لن قطعبا، قبرءا يحسبب ل الحيبض مإن بقي مإا إذ

الحيضببة وهببو يعقبببه فيمببا بالشببروع كماله يتبين إنما الخير
فببي الطعببن وليلببة) بعببد يببوم يشببترط قببول (وفببي الرابعببة

دم كببونه يتحقق ل إذ الثانية في والرابعة الولى في الثالثة
كزمإببن العببدة مإببن ليسبا فهمببا هببذا وعلببى بببذلك إل حيببض
فيهمبا يصبح فل كمالهبا بهمبا ليتببين ببل الول على الطعن
مإببن طهببر يحسببب (وهل مإنها وقيل أختها نحو وينكح رجعة

أن علببى بنبباء (قببولن يحسببب ل (قببرءا) أو تآحض) أصأببل لم
(أم) حيببض) فيحسببب إلببى طهببر مإببن (انتقال هو القرء) هل

بجببامإع الوصأببية فببي مإببر مإبسببوط فيه كلم على أو الفصح



مإحتببوش) (طهببر ثببم كهو التصديق لطلب هنا الستفهام أن
فل ونفبباس حيببض أو نفاسين أو (بدمإين) حيضين الواو بفتح

فببي الظهر (أظهر) فيكون عليه المبني (والثاني) مإن يحسب
عدتآها تآنقض لم بعده حاضت فإذا قرءا حسبانه عدم المبني

لمببا وذلببك الحيببض في طلقت كمن الرابعة في بالطعن إل
الرحببم فببي يتجمببع الطهببر زمإببن والدم الجمع القرء أن مإر

ينببدفع أن إلببى بعضه ويسترسل بعضه يتجمع الحيض وزمإن
الترجيببح هببذا يعببارض ول ضببم ول جمببع ل وهنببا الكببل

تآحبض لبم لمببن قببال إذا فيمببا حبال الطلقا وقوع تآرجيحهم
للطهببر اسم القرء لن طلقة، قرء كل في طالق أنت قط

هببو فإنمببا هنببا الحتببواش وأمإببا السم، لصدقا الطلقا فوقع
البراءة ظن ليغلب العدة لنقضاء شرط

المستحاضة عدة 
مإتحيرة (مإستحاضة) غير أمإة أو وعدة) حرة(
مإعتببادة فببترد وطهببرا (إليهببا) حيضببا المببردودة) هببي بأقرائها(

في وليلة ليوم ومإبتدأة كذلك لتمييزها ومإميزة فيهما لعادتآها
> فعببدتآها234<ص:  الطهببر فببي وعشببرين وتآسببع الحيببض
حيضة على شهر كل لشتماله الدم ابتداء مإن يومإا تآسعون
غالبا وطهر

المتحيرة الحرة عدة 
وقببع إن نعببم أشببهر) هلليببة بثلثببة (مإتحيببرة حببرة و) عببدة(

يومإا عشر خمسة مإن أكثر مإنه بقي فإن شهر أثناء الفراقا
بعببده فتعتببد مإحالببة ل طهببر علببى لشببتماله قببرءا حسببب
(فببي أهلبة بثلثببة انقضببائه مإببن واعتببدت ألغببي وإل بهلليببن

اليببأس لسن وصأبرها ذكر مإا على شهر كل الحال) لشتمال
ل إذ العببادة فبي الحتيباط فببارقا وببه عظيمبة مإشبقة فيه

لرجعببة ل للزواج لحلهببا بالنسبة (وقيل) عدتآها مإشقته تآعظم
للحيببض مإتوقعببة قبله لنها اليأس)، (بعد أشهر ثلثة وسكنى
بثلثة اعتدت وإل دورها قدر تآحفظ لم إن كله هذا المتيقن

دورهببا قببدر فببي شكت ولو ل أو الشهر الثلثة بلغت أدوار
دورهببا السببنة جعلت سنة على يزيد ل أنه أعلم قالت لكن

الثلثببة اعتمببد لمببن خلفببا المجمببوع فببي المعتمببد علببى
نقصببا أو زيببادة يقتضي مإا عادتآها مإن تآعلم أن إل المذكورة

الوجببه علببى بشببهرين فتعتببد رقا فيها > مإن235<ص:  أمإا
طلقببت إن هببذا حقها في مإتأصألة غير الشهر أن على بناء



دون أو والثبباني فبببباقيه أكببثره بقببي بببأن وإل الشببهر أول
البقية تآلك بعد فبشهرين أكثره

رقا فيها ومإن ومإكاتآبة ولد أم عدة 
قببل رقا) وإن فيهببا ومإن ومإكاتآبة ولد (أم حتى أمإة و) عدة(

لتعببذر القرء وكمل للحر مإا نصف على القن لن (بقرأين)،
فيهببا، يتسبباويان الببتي الجبلية المإور مإن هذا وليس تآنصيفه

وهي والستظهار الحتياط لزيادة هنا القرء على زاد مإا لن
لقيطببة، تآزوج لو نعم بثلثة فخصت أكثر الحرة في مإطلوبة

مإببات أو لحقه حرة عدة اعتدت طلقها ثم بالرقا، أقرت ثم
عتقببت) أمإببة (وإن تآعببالى اللبه لحببق أمإببة عببدة اعتدت عنها

ة نسبخ وفبي رجعيبة)، عبدة (فبي أحوالها بسائر وهبي رجع
الرجعيببة أن تآببوهم الرجعيببة إلببى العببدة إضببافة لن أوضببح،

زوجببة الرجعيببة لن الظهببر)، فببي حببرة عدة (كملت غيرها
عببدة (أو) فببي الطلقا قبببل عتقببت فكأنها الحكام أكثر في

لن الظهببر)، فببي (أمإببة عببدة (ف) لتكمببل وفبباة (بينونة) أو
العببدة مإببع عتقببت لببو أمإا كالجنبية حكمها في والتي البائن

قطعا حرة عدة فتعتد واحد بشيء وعتقها طلقها علق كأن
بمببا ل الببواطئ بظببن أمإببة أو حببرة كونها في (تآنبيه) العبرة

الحببرة زوجتببه يظنهببا غيببره أمإببة وطببئ لو حتى الواقع في
أو بقببرء اعتببدت أمإتببه يظنهببا حببرة أو أقببراء بثلثببة اعتببدت
بظنببه فنيطببت حقببه العببدة لن بقرأين، اعتدت المإة زوجته

خلفببه المنقببول بببأن اعببترض وإن ظبباهر وهو قاله مإا هذا
الولد ولحقه بقرء اعتدت بها يزني أنه يظن أمإته وطئ ولو
لعببدم يببأتآي كمببا يحد لم ثم ومإن لفساده هنا لظنه أثر ول

الخببرة فببي يعبباقب ول > بببل236<ص:  المفسببدة تآحقببق
وغيببره السببلم عبببد ابببن ذكببره كما دونه بل الزاني عقاب

قببدم فعل كل وكذا الصلح، ابن قاله كما بذلك يفسق نعم
غيرها هو فإذا مإعصية يظنه عليه
مإنعتهببا جبلببة أو لعلة أو تآحض) لصغرها لم (حرة و) عدة( 

يئسببت) مإببن (أو دمإببا تآببر ولببم ولببدت أو أصأببل الببدم رؤيببة
إن هببذا لليببة أشببهر) بالهلببة (بثلثببة رأتآببه أن بعببد الحيببض
أو بببه الطلقا علببق كببأن الشببهر أول علببى الفببراقا انطبق

هللن فبعببده شببهر أثنبباء في طلقت (فإن قبله مإا بانسلخ
الرابببع مإببن (ثلثين) يومإببا نقص (المنكسر) وإن ويكمل) الول

يحصببل ل ثببم التكميببل بببأن المتحيببرة فببي مإببر مإببا وفببارقا
مإتأصأببلة الشببهر لن هنببا، بخلفببه الطهببر تآيقن وهو الغرض



(وجبببت الشببهر أثنبباء فيهببا) أي حاضببت (فإن هذه حق في
مإببا يحسببب ول البببدل يتببم ولم الصأل لنها القراء) إجماعا،

فل بعببدها بفيهببا وخرج مإر كما قرءا بأقسامإها للولى مإضى
كما اليسة بخلف بأقسامإها للولى بالنسبة فيه الحيض يؤثر
يأتآي
تآحض لم التي المإة عدة 
يئسببت أو تآحببض لببم رقا فيهببا مإببن (أمإببة) يعنببي و) عببدة(

يظهر ل إذ القرء بخلف هنا التبعيض ونصف) لمإكان (بشهر
قببول (وفببي الببدم عببود انتظار فوجب كله بظهور إل نصفه
(ثلثة) قول) عدتآها (وفي القرأين بدل لنهما شهران)، عدتآها

الية لعموم جمع ورجحه الشهر مإن
المجنونة عدة 
ويتعيببن بالشببهر تآعتد المجنونة أن الروضة في فرع) أطلق(

غايتهببا إذ يعببرف ولببم حيضببها زمإن انبهم إذا مإا على حمله
به فتعتد حيضها عرف إذا أمإا كالمتحيرة حينئذ أنها

يرج لم ومإرض) وإن (كرضاع لعلة) تآعرف دمإها انقطع ومإن(
حببتى (تآصبببر الزركشببي اعتمده لما خلفا الوجه على برؤه

(بالشببهر) ف) تآعتببد (تآيببأس (أو) حببتى بببالقراء تآحيض) فتعتد
رضببي عثمان لن بالنتظار، ضررها وطال المدة طالت وإن

<ص: البببيهقي رواه المرضببع فببي بببذلك حكببم عنببه اللببه
رضببي الصببحابة مإببن كالجمبباع هببو الجببويني قال > بل237
لسبن (فكبذا) تآصببر لعلبة) تآعبرف (ل (أو) انقطبع عنهبم الله

العببود لرجائهببا لنهببا الجديببد)، (فببي تآحببض لببم إن اليببأس
خمببس تآبلببغ لببم وإن أصأببل تآحببض لببم ومإببن ولهذه كالولى
اسببتعجال أن وزعببم بببدواء الحيببض اسببتعجال سببنة عشببر

(وفببي ظبباهر هببو كمببا مإحلببه فببي ليببس مإمنببوع التكليببف
ثببم أشببهر)، تآسببعة (تآتربص وأحمد مإالك مإذهب القديم) وهو

مإببدة غببالب هبي إذ الرحبم فببراغ ليعبرف أشببهر بثلثة تآعتد
بيببن بببه قضببى عمببر بببأن الشببافعي لببه وانتصببر الحمببل

ومإببن عليببه ينكببر ولببم عنهم الله رضي والنصار المهاجرين
أفببتى وبببه عدتآها التسعة مإن ثلثة وقيل البلقيني اختاره ثم

لنهببا سببنين)، (أربببع تآببتربص أيضا قول) قديم (وفي البارزي
يظهببر لببم (ثببم) إن الرحببم بببراءة فتببتيقن الحمببل مإدة أكثر

طلقهببا المعلببق بببالقراء تآعتببد بالشببهر) كمببا (تآعتببد حمببل
رحمها براءة تآيقن مإع بالولدة



الشببهر) الثلثببة فببي اليببأس بعببد حاضببت لببو الجديببد فعلى(
مإببا ويحسببب البببدل يتببم ولببم الصأببل لنها القراء)، (وجبت
(بعببدها) أي: (أو) حاضببت بببدمإين لحتواشه قطعا قرءا مإضى

(فل آخببر نكحببت) زوجببا إن أظهرهببا (فببأقوال الثلثة الشهر
تآعلببق مإببع ريبببة ول ظبباهرا انقضببت عدتآها لن شيء) عليها،

لنببه عليهببا، (فالقراء) تآجب نكحت (وإل) تآكن بها الزوج حق
حببق تآعلببق عببدم مإببع يحضببن مإمن وأنها آيسة غير أنها بان
أن غيرهببا بهببا ذلببك بعببد ويعتبر التآي قولهم مإن ويؤخذ بها
فببي اليببأس أعلببى صأببار فإذا غيرها في يجري التفصيل هذا
اعتببددن مإمببن غيرهببا ذلببك بلببغ ثببم مإثل، سبعين امإرأة حق
كببان فببإن بالشببهر وسببتون اثنببان هو الذي اليأس سن بعد
وبان السبعين بعد بالشهر العدة أعدن ينكحن أن قبل ذلك
بببان لنببه لقببولهم، مإحلهببا غيببر فببي وقعت الولى العدة أن
بعبد النسباء جميع أن علم لما أي آخره إلى آيسة غير أنها

ذات حكببم إعطببائهن في الواحدة كالمرأة صأرن الخبر بلوغ
يحكبم ولبم نكباحهن صأبح ينكحبن أن بعبد أو ذكر كما الدم

إلببخ انقضت عدتآها لن قولهم، لنظير ثبت الذي بهذا عليهن
لهببن ذلببك بلببوغ فببي العبببرة أن فببي هنببا النظر يتردد نعم

أن ينظببر حببتى رأت الببتي دم انقطبباع > بزمإببن238<ص: 
مإحتمببل كببل الخبر، بلوغ بزمإن أو بعده أم قبله وقع النكاح

ظانببا أبيببه مإببال باع لو فيما به هنا الخلف تآقريبهم وقياس
أن وفي المإر، نفس في بما اعتبارا الول مإوتآه فبان حياتآه

زمإببن فببي وأنببه حيببض المرئببي أن بثبوت البلوغ في العبرة
الببتي إخبببار يكفببي أو كببذا لزمإن انقطع وأنه كذا فيه سنها
أخببذا الول يتجببه والببذي أيضببا مإحتمببل كل كله، بذلك رأت
يقببل ل أنبه الضببرة بحيبض المعلببق الطلقا في قولهم مإن

البينببة إقامإببة لمإكببان غيرهببا حببق فببي بحيضها المعلق قول
حببق فببي قولهببا يقبببل ل هنببا فكببذا مإببر كمببا الحيببض على

قولهببا يقبببل صأببدقها مإببن أن يظهر نعم المإكان لهذا غيرها
فتأمإببل ونحببوه زوجهببا دون بهببا يتعلق لما بالنسبة حقه في
مإنه شيء على نبه مإن أر ولم مإهم فإنه كله ذلك

نسبباء عشببيرتآها) أي (يأس الجديد على اليأس والمعتبر) في(
طبعببا لتقبباربهن فببالقرب إليهببا القببرب البببوين مإببن أقاربها
لنببه المثببل، مإهببر فببي العصبة نساء اعتبار فارقا وبه وخلقا

أكببثرهن وقيببل عببادة أقلهببن ويعتبببر وخسببته النسب لشرف
قببوله فببي بما تآعتبر لها قريبة ل ومإن المطلب في ورجحه



مإببا باعتبببار الزمإنببة كببل النساء) فببي (كل قوله) يأس (وفي
لن أعلببم)، واللببه أظهر القول ذا (قلت ويعرف خبره يبلغنا
مإببا باعتبار وحددوه اليقين وطلب الحتياط على العدة مإبنى
خمببس أقصبباها أخببر أقوال وفيه سنة، وستين باثنتين بلغهم

المببذكور الحيببض طببرو وتآفصببيل خمسببون وأدناهببا وثمببانون
 أيضا المإة في نظيره يجري

صأببار حيضببا كببونه وأمإكببن دمإببا اليببأس سن بعد (تآنبيه) رأت
بعببد ويعتبببر بعببده عببود ل الببذي انقطاعه زمإن اليأس أعلى
جببوابه مإببع مإببر إشببكال وفيه هنا، قالوه كذا غيرها بها ذلك
اليببأس سببن بلغببت أنها المرأة قول يقبل وهل الحيض أول
بببالول بعضهم جزم به بينة مإن بد ل أو بالشهر تآعتد حتى
يقبببل ل قببولهم وقيبباس نظببر وفيببه ذلك، على تآحلف فقال
أن غالبببا أي لتيسببرها ببينة إل بالسن بلغ أنه النسان قول
الشببارع إذ بينهمببا فببرقا يتكلببف أن أمإكببن وإن كببذلك هببذا

<ص: بالسببن البلببوغ دون العببدة جنببس فببي أمإينببة جعلهببا
239<

أو حي فراقا عن والمإة الحرة) الحامإل عدة فصل(     
ذي إلببى نسبببته (بشببرط لليببة الحمببل (بوضببعه) أي مإيببت

بلعان) كمنفي احتمال (ولو بشبهة واطئ أو زوج العدة) مإن
ثم ومإن كذبه لحتمال قطعي غير عنه نفيه لن حمل، وهو

لببم كصبببي مإنببه كببونه يمكببن لببم إذا أمإا لحقه استلحقه لو
ذكببره أو مإطلقببا وأنثيبباه ذكببره ومإمسببوح سببنين تآسببع يبلببغ
يثبببت لببم وإن لحقه وإل مإنيه تآستدخل أن يمكن ولم فقط

اللحببوقا البلقيني بحث يحمل التفصيل هذا وعلى الستدخال
تآنقضي فل العقد مإن أشهر ستة لدون ومإولود عدمإه وغيره

> لخببروج240<ص:  أثببر كلببه) فل (انفصببال (و) بشببرط بببه
وضببع فببي الصببريح بوضببعه أول قوله مإع لهذا واحتاج بعضه

يقببال ل أنببه وزعببم التصببوير ومإجرد للشرطية لحتماله كله
لنهما تآوأمإين)، تآأتآي (حتى مإردود كله انفصل إذا إل وضعت

لمجمببوع اسببم همز بل التوم أن واعلم مإر كما واحد حمل
ويهمببز الحيببوان جميببع مإببن واحببد بطببن فببي فأكثر الولدين
فببي كمببا تآوأمإببان وتآثنيتببه مإفببرد تآوأمإببة وامإببرأة تآببوأم كرجل
الفرقا مإن علمت لما وهم له تآثنية ل بأنه واعتراضه المتن

هبي إنمببا المتن تآثنية وأن بالهمز والتوأم همز بل التوم بين
فتوأمإببان) أو أشببهر سببتة دون تآخلببل (ومإتى غير ل للمهموز

دونهببا بمببا السببتة الغزالببي وإلحبباقا حملن هما بل فل ستة



مإببن بببد ل لنببه غلببط، ل تآقول أن ولك الرافعي فيه غلطه
يكببون حببتى الول وضببع عقببب السببتدخال أو للوطء لحظة

ولحظببة أشببهر سببتة يسببتدعي وذلببك الثاني الحمل هذا مإنه
نقصببها مإببن ويلببزم السببتة نقببص لزم اللحظة انتفت فحيث
قلببت فببإن عليببه انقضببائها وتآوقببف العببدة بذي الثاني لحوقا
لتقببدير يحتبباج فل للوضع الستدخال أو الوطء مإقارنة يمكن

عليببه يلببزم أنببه مإببع الندور غاية في هذا قلت اللحظة تآلك
المصببحوب مإنببه كونه إمإكان مإع العدة ذي عن الثاني انتفاء

المإببر لببذلك مإراعبباة عنه نفيه يجز فلم علمت كما بالغالب
المإكببان بمجببرد فيببه ويكتفببى لببه يحتبباط النسببب إذ النببادر
الثبباني فيلحببق وغيببره لشببارح هنا وقع مإا به ليندفع فتأمإله

ويلببزم المإكببان بمجببرد اللحبباقا في يكتفى لنه العدة، بذي
وضعه على العدة انقضاء تآوقف به لحوقه مإن
علقة)، (ل الية (بميت) لطلقا > (وتآنقضي) العدة241ص: <

(و) آدمإببي أصأببل كونهببا يعلببم ول حمل ل دمإببا تآسببمى لنها
القوابببل غيببر خفية) علببى آدمإي صأورة فيها (بمضغة تآنقضي

لنهببا (القوابل)، ومإنهم الخبرة أهل الجزم بها) بطريق (أخبر
شببهادة لفببظ يشببترط لنه بأخبر، وعبروا حمل تآسمى حينئذ

فببي اكتفببي وإذا مإحكببم أو قبباض عند دعوى وجدت إذا إل
أخببذا ظبباهر هببو كمببا بقابلة فليكتف للباطن بالنسبة الخبار

تآببتزوج أن بمببوتآه عدل فأخبرها زوجها غاب لمن قولهم مإن
(قلببن) أي (و) لكببن (صأببورة) خفيببة يكن) فيها لم (فإن باطنا

تآخلقببت بقيت آدمإي) ولو أصأل (هي تآردد مإع ل مإثل القوابل
بببراءة المببذهب) لببتيقن (علببى أيضببا بوضببعها (انقضت) العدة

الغبرة فبي بهببا يعتبد لبم وإنمببا أولبى ببل كالدم بها الرحم
 ولدا يسمى مإا على مإدارهما لن الولد، وأمإية

نفبخ لحبد يصبل لبم مإبا لسقاط التسبب في (فرع) اختلفوا
لبببن وفاقببا يتجه والذي يومإا وعشرون مإائة وهو فيه الروح
لوضبوح العبزل جبواز عليبه يشكل ول الحرمإة وغيره العماد
يتهيببأ لببم جمبباد مإحببض نزولببه حال المني بأن بينهما الفرقا
فبي وأخبذه الرحبم فبي اسبتقراره بعبد بخلفه بوجه للحياة
مإسببلم حببديث وفببي بالمإببارات، ذلببك ويعرف التخلق مإبادئ

في مإر كما ابتداؤه ليلة} أي وأربعين اثنتين بعد يكون {أنه
كمببا أصأببله مإببن الحبببل يقطبع مإببا اسببتعمال ويحببرم الرجعة

أو أقببراء عببدة فببي ظهببر (ولو ظاهر وهو كثيرون به صأرح
أقببوى لنببه بوضببعه)، اعتببدت للببزوج (حمببل بعدها أشهر) أو



<ص: شببكت ارتآببابت) أي ولببو( قطعببا البببراءة علببى بدللته
(فيهببا) أي حركببة أو ثقببل نحببو لوجود حامإل أنها > في242
الشببهر أو القراء بعد تآنكح) آخر (لم أشهر أو بأقراء العدة
ويرجببع الحمببل عببدم علببى قويببة الريبة) بأمإببارة تآزول (حتى
تآخببرج فل بيقيببن لزمإتهببا قببد العدة لن وذلك، للقوابل فيها
قببال ببه عببرا كذا فباطل مإرتآابة نكحت فإن بيقين إل عنها

الحمببل عببدم بببان فببإن ظبباهرا باطببل والمببراد السببنوي
مإيتببا فبببان حياتآه ظانا أبيه مإال باع لو كما الصحة فالقياس

فببروع زيادة مإع قدمإته كما واضح ذلك القياس وكون انتهى
فببي يببأتآي مإببا به يصرح ومإما النكاح أركان بحث في وبيان

النكبباح وهببو فيهببا المببانع لكببون المبطببل المفقببود زوجببة
فببي هنا الشك بأن الفرقا أقوى بقاؤه الصأل الذي المحقق

كل لن وذلببك، ظبباهرا هنا لزمإتها العدة وبأن المنكوحة حل
نفببس فببي لمببا النظر مإن فيها ذكروه عما غفلة هذين مإن

ظبباهرا لببذلك المببانع النكاح وقوة حلها في الشك مإع المإر
(اسببتمر) نكبباح) لخببر (وبعببد العببدة (بعببدها) أي (أو) ارتآببابت

أن (إل بيقيببن إل يبطببل فل ظبباهرا صأببحيحا لوقببوعه النكاح
(عقببده) فل بعبد العلبوقا مإبن) إمإكببان أشببهر سببتة لدون تآلد

الولببد وبببأن ببطلنببه فيحكببم حينئببذ المبطببل لتحقببق يستمر
فببأكثر أشببهر لسببتة ولدت إذا أمإا مإنه كونه أمإكن إن للول
فلببم ظاهرا صأح قد ونكاحه ناجز فراشه لن للثاني، فالولد
الحتمببال بمجببرد صأببح مإا يبطل لئل الول مإن لمإكانه ينظر
النبباجز للنسببب احتياطببا ل يحتمببل لحظببة هنببا يعتبببر وهببل

فيلحقببه العببدة بعببد الشبهة وطء ذكر فيما وكالثاني لمإكانه
لنقطبباع أيضببا الول مإببن أمإكببن وإن مإنببه أمإكببن إذا الولببد

نكبباح قبببل (بعببدها (أو) ارتآببابت ظبباهرا عنببه والعببدة النكبباح
الريبببة) احتياطببا (لببزوال وجوبببا وقيببل كره وإل فلتصبر) ندبا

عببدم (فالمببذهب لذلك تآصبر نكحت) ولم > (فإن243<ص: 
(فإن المبطل نتحقق لم لنا الحال)، (في النكاح إبطاله) أي

مإمببا أشببهر سببتة لدون ولدت بأن البطلن مإقتضيه) أي علم
ولببو فل وإل فسبباده لتبببين ببطلنببه حكمنببا (أبطلناه) أي مإر

صأببحت حمببل بببان فببإن الرجعببة وقفببت الريبة وقت راجعها
فل وإل

الحمببل ينببف ولببم ثلثا أو بخلببع زوجتببه أبانهببا) أي ولببو(
تآزوجببت أو بغيببره تآببتزوج ولببم سببنين) فأقببل لربببع (فولدت

وجببوب وبببان) (لحقه الثاني مإن الولد كون يمكن ولم بغيره



إذ المإكببان لقيببام العببدة بانقضاء أقرت وإن ونفقتها سكناها
وقببت مإببن وابتداؤها بالستقراء سنين أربع الحمل مإدة أكثر

مإحمول الطلقا مإن أنه فإطلقهم الفراقا قبل الوطء إمإكان
أن والحاصأببل تآعليببق أو بتنجيببز الببوطء قببارنه إذا مإببا علببى
كببان الوضببع لحظة أو الوطء لحظة مإنها حسب مإتى الربع

فوقهببا مإببا حكم لها كان عليها زاد ومإتى دونها مإا حكم لها
الفببراش لن النسبباء، علببى الفسبباد لغلبببة هنببا ينظببروا ولم

للنسبباب الحتيبباط مإببع انقطبباعه يتحقببق ولببم ظاهرة قرينة
مإما سنين أربع (لكثر) مإن (أو) ولدت بالمإكان فيها بالكتفاء

فل للتقسببيم تآتميمببا وذكببرت المإكببان لعدم (فل) يلحقه ذكر
اللعان في تآقدمإها في تآكرار

وببان لحقبه سبنين لرببع بولبد (رجعيا) فبأتآت طلق) ها ولو(
مإمببا لعلمببه هببذا وحذف فل لكثر أو وسكناها نفقتها وجوب

الرجعيببة ففببي البببائن فببي ذلببك ثبببت إذا لنه بالولى، قبله
المببدة (حسبببت و أولببى الحكببام أكببثر في زوجة هي التي
قبلببه الببوطء إمإكببان فمن وإل الوطء قارنه الطلقا) إن مإن

حسب إذا لنه بالولى هنا مإما لعلمه البائن مإن هذا وحذف
ثم ومإن أولى فالبائن الزوجة حكم في أنها مإع الطلقا مإن
قببول) ابتببداؤها (وفي قال كما فقط الرجعية في خلف وقع
عبارتآه في قررتآه وبما كالمنكوحة لنها العدة)، انصرام (مإن
عبباراتآه مإحاسبن مإبن وأنهبا عليهبا به اعترض مإا زيف يعلم

لدللببة الول مإببن الحببذف مإببن عليببه اشببتملت لمببا البليغببة
> وأن244<ص:  عليببه الول لدللة الثاني ومإن عليه الثاني
أقببوى مإببن هببي الببتي الفحببوى دللببة مإببن الببدللتين هبباتآين

مإبن يلحقببه أنبه وجه الرجعية في قلت فإن فتأمإله الدللت
مإببن قلت هذا رد المتن مإن يؤخذ أين فمن مإدة تآقدير غير

فيهببا تآعتبببر الربببع بببأن المصببرحة العهديببة بببأل المدة قوله
(فولببدت بشبببهة وطئت أو العدة) آخر بعد نكحت (ولو أيضا
وطبء ومإبن العقببد بعبد العلوقا إمإكان أشهر) مإن ستة لدون

إن للول الولببد ويكببون تآوطببأ تآنكح) ولببم لم (فكأنها الشبهة
قبلببه وطئببه إمإكببان أو طلقببه مإببن فأقببل سببنين لربع كان

الولببد كببان) وضببع (وإن فيببه المإكببان لنحصببار مإر مإا نظير
فراشببه للثبباني) لقيببام (فالولببد ذكببر مإما الشهر (لستة) مإن

العببدة) (فببي نكحببت) آخببر (ولببو الول مإببن كونه أمإكن وإن
لنحببو وعببذر بببالتحريم أو بالعببدة جاهببل (فاسببدا) وهببو نكاحا
وكالنكاح مإطلقا إليه نظر ل زان فهو وإل العلماء عن بعده



مإن للمإكان (فولدت الشبهة وطء التآي تآفصيله في الفاسد
ولببدون مإببر مإمببا فأقببل سببنين لربع ولدتآه بأن الول) وحده

بوضببعه، عببدتآها وانقضببت (لحقه الثاني وطء مإن أشهر ستة
(للمإكببان (أو) ولدت شبهة وطأه لن (للثاني)، تآعتد) ثانيا ثم

إمإكان مإن سنين أربع مإن لكثر ولدتآه بأن الثاني) وحده مإن
وطببء مإببن فببأكثر أشببهر ولسببتة الول فببراقا قبببل العلببوقا

قببولين أحببد على رجعيا الول طلقا كان (لحقه) وإن الثاني
عببن ونقله البلقيني اعتمده الذي لكن شيئا مإنهما يرجحا لم

كمببا القائف على يعرض رجعيا طلقه كان إذا أنه الم نص
سببنين لربببع كان (مإنهما) بأن للمإكان به (أو) أتآت قوله في
قائف على (عرض الثاني مإن فأكثر أشهر ولستة الول مإن
حكمببه علببم وقد فقط)، مإنه فكالمإكان بأحدهما ألحقه فإن

انتظببر القصببر بمسببافة كببان كأن فقد أو تآوقف أو بهما أو
واحببد مإببن يمكببن لببم إذا أمإببا بنفسببه وانتسببابه الولببد بلوغ

مإببن أربع وفوقا الثاني وطء مإن ستة لدون كان كأن مإنهما
وخببرج عنهمببا مإنفببي > فهببو245<ص:  الول طلقا نحببو

فهو مإنهما أمإكن فإذا صأحته اعتقدوا إذا الكفار نكاح بفاسدا
قائف بل للثاني

(عببدتآا (لزمإهبا) ف إذا العبدتآين تآبداخل فصل) في(     
ثببم (طلق، كان (بأن) بمعنى جنس) واحد (مإن شخص) واحد
أو (أقببراء مإببن حمببل عببدة) غيببر (فببي بائنا أو وطئ) رجعية

بتحريببم أو المطلقة (جاهل) بأنها وطئه مإن تآحبل أشهر) ولم
عالمببا) بببذلك (أو العلماء عن بعده لنحو وعذر المعتدة وطء
الطلقا عببدتآا (تآببداخلتا) أي زان لنببه بببائن، رجعيببة) ل (فببي

(الببوطء (مإببن) فببراغ أشببهر أو عدة) بببأقراء (فتبتدئ والوطء
عببن واقعببة البقيببة الطلقا) وهببذه عببدة بقيببة فيهببا ويببدخل

مإببا علببى إجماعببا فيهببا الرجعببي فببي الرجعببة فلببه الجهتين،
كببان جنسببين مإببن فببإن) كانتببا( بعدها مإا دون العبادي حكاه

وطئببه مإببن حبلببت أقراء) كببأن والخرى حمل إحداهما (كانت
الوضببع قبببل وطئهببا ثببم حامإل، طلقها أو بالقراء العدة في

دخلببت الصأببح) أي فببي (تآببداخلتا حببامإل تآحيببض مإمببن وهببي
علببى الوضببع قبببل القببراء تآتببم لببم وإن الحمل في القراء

غيببر بببه اغببتر وإن الروضببة كلم يببوهمه لمببا خلفا المعتمد
ضببعيف علببى مإفببرع كلمإهببا لن وغيرهم، الشراح مإن واحد
العلببم أن مإببع صأبباحبهما لتآحبباد وغيببره النسببائي بينببه كمببا

كونهببا مإببن فائببدتآها لنتفبباء بهببا العتداد مإنع الرحم باشتغال



واقعببا بوضببعه) ويكببون (فينقضيان البراءة على للدللة مإظنة
وإن الرجعببي قبله) في (يراجع أنه له جاز ثم (و) مإن عنهما

مإطلقببا بعببده ل العببدة فببي الببذي الببوطء مإببن الحمببل كان
عنببه لوقببوعه فل) يراجببع الببوطء مإن الحمل كان إن (وقيل
بببأن) أي (لشخصببين عببدتآان أو) لزمإهببا( تآقرر مإا ويرده فقط
آخر فوطئت) مإن (شبهة أو) وطء زوج عدة في (كانت كان

الشبببهة جملة مإن لنه أخص، فاسد) عطف نكاح أو (بشبهة
مإعتببدة زوجة كانت > (أو246<ص:  مإنها كونه خفاء ووجهه

لكل تآعتد بل المستحق تآداخل) لتعدد فل فطلقت شبهة عن
لهمببا يعببرف ول وغيره علي عن جاء كما كامإلة عدة مإنهما

يخببالف مإمببا مإسعود ابن عن نقل ومإا الصحابة مإن مإخالف
أو الثبباني مإببع فأسببلمت حربييببن كانا إن نعم يثبت لم ذلك
وتآكفيها الول عدة بقية المعتمد على لغت إلينا فترافعا أمإنا

نببازع وإن الحربببي حق لضعف الثاني وطء حين مإن واحدة
(قببدمإت أحدهما (حمل) مإن وجد كان) أي فإن( البلقيني فيه

مإببن كببان إذا ففيمببا التببأخير تآقبببل ل لنها تآأخر، عدتآه) وإن
ثببم بوضببعه، الطلقا عدة تآنقضي بشبهة وطئت ثم المطلق،

الرجعببة ولببه للشبببهة بببالقراء تآعتببد النفاس زمإن مإضي بعد
فببي ل أي غيببره أو بعقد الشبهة وطء وقت ل الوضع قبل
فيمببا وكببذا بينهمببا، يفببرقا لببم بببإن واطئها فراش بقاء حال
كببالتفريق إليهببا العببود عببدم نيته أن يأتآي مإما وسيعلم يأتآي

عببدة عببن للببواطئ فراشببا بصببيرورتآها خرجببت لنهببا وذلببك،
يببأتآي مإببا علببى يزيد ل هذا بأن البلقيني واستشكله المطلق

ذكره مإا بمنع ويجاب الرجعة يمنع ل الشبهة وطء حمل أن
السببتفراش عببن أثببر الحمببل وجببود مإجرد إذ عليه يزيد بل
مإنببع للرجعببة مإنعببه مإن يلزم فلم أقوى المؤثر أن شك ول

عدة تآنقضي ذلك عكس وفي إليه، بالنسبة لضعفه لها أثره
قبببل الرجعببة ولبه للطلقا تآكمل أو تآعتد ثم بوضعه، الشبهة

علببى وضبع قببل تآجديبد ل عببدتآه انقضباء إلببى وبعببده وضع
فلبم نكبباح ابتببداء بببأنه الرجعبة > وفارقا247<ص:  المعتمد

فاحتمببل النكبباح باسببتدامإة شبببيهة وهي الغير عدة في يصح
بعببد التجديببد لببه أن كلمإهببم وظاهر الغير عدة في وقوعها
بببأن ويببوجه عببدتآه غير مإن أنه مإع النفاس زمإن في الوضع

ذلك انتفى وقد الغير، عدة في كونها المحذور
(أتآمببت الشبببهة الطلقا) وطببء سبببق (فببإن حمببل وإل) يكن(

(اسببتأنفت) العببدة الطلقا عببدة (ثببم) عقببب عببدتآه) لسبببقها



مإن قبله بما مإقيد غير (وله) استئناف للشبهة (الخرى) التي
وطببء وقببت عببدتآه) ل فببي (الرجعة طلقا وسبق حمل عدم

انقطعببت)( أول حمببل راجع) وثببم (فإذا مإر مإا نظير الشبهة
وإل مإنه حمل ل حيث الرجعة (وشرعت) عقب الطلقا عدة

عببدة (فببي شروعها قبل بها التمتع وله النفاس زمإن فعقب
سبببقته إن وتآتمهببا الطلقا سبببقت إن تآسببتأنفها الشبهة) بأن

فببي دامإببت مإا مإطلقا بشبهة الموطوءة بها) أي يستمتع (ول
أو تآقضببيها) بوضببع (حببتى غيببره أو كببانت حمل الشبهة عدة
أنببه يؤخببذ ومإنببه بهببا الغيببر حببق بتعلق النكاح لختلل غيره
سبببقت بهببا(وإن والخلببوة شببهوة بل ولببو نظرها عليه يحرم

باسببتنادها أقببوى لنها الطلقا)، عدة (قدمإت الشبهة) الطلقا
وطبء وفبي (الشببهة) لسببقها، عبدة (وقيل) تآقدم جائز لعقد
مإن السبق يقدم حمل ول أخرى بشبهة ووطء فاسد بنكاح

للشبهة بالنسبة الوطء ومإن للنكاح بالنسبة التفريق
عاشرها)( للمعتدة المفارقا مإعاشرة حكم فصل) في(     

(زوج) (ك) مإعاشببرة مإعاشببرة فسببخ أو بطلقا المفارقببة أي
ان بأن لزوجته ض فبي ولبو مإنهبا ويتمكبن بهبا يختلبي ك بع
هو إنما بعده والتقييد مإعه > أو248وطء) <ص:  (بل الزمإن

حمببل عدة) غيببر (في عللها يفهمه كما التآية الوجه لجريان
ثانيهببا مإطلقببا تآنقضي أولها فأوجه) ثلثة أشهر أو (أقراء مإن

انقضببت) عببدتآها بائنببا كببانت إن (أصأحها وهو ثالثها مإطلقا ل
جهببل بببأن وجببدت لو ثم ومإن لفراشه شبهة ل إذ ذلك مإع

بائنببا (وإل) تآكببن قببوله فببي كالرجعيببة تآنقببض لم وعذر ذلك
يعببود ل أنببه نوى بأن المعاشرة زالت إذا لكن (فل) تآنقضي

مإببا علببى كملببت يظهر فيما باقية فهي ناويها دام فما إليها
العببدة فببي جاهل نكحها لو كما الفراش لشبهة وذلك مإضى

الخلببوة حيبن مإن تآنقطع بل عنها استفراشه زمإن يحسب ل
ت إذا عليبه فتبنبي مإضبى مإبا بها يبطل ول ب ول زال تآحس

رجعببة) لببه (ل هببذه (و) فببي الخلببوات بين المتخللة الوقات
عببدتآها تآنقببض لببم الشهر) وإن أو (القراء (بعد) مإضي عليها

فيهمببا العببدة) احتياطببا انقضبباء إلببى الطلقا ويلحقهببا (قلببت
هنببا جمببع بببه أطببال مإببا ينببدفع وبببه لتقصببيره عليه وتآغليظا
تآببردد وإن بينهمببا التببوارثا بقبباء العدة ببقاء تآعبيرهم وقضية

وعليببه انقضببائها إلببى عليببه ومإؤنتهببا وغيببره الزركشببي فيببه
نكاح ابتداء كونها فيها غلبوا بأنهم الرجعة وبين بينهما يفرقا

العببدة صأببورة مإضببي عنببد بامإتناعهببا لها فاحتيط مإسائل في



علببى مإترتآبببة آثببار مإحببض فإنها والنفقة التوارثا نحو بخلف
لكببن العببدة صأببورة مإجببرد بمضببي تآنقطببع فلم الول النكاح
<ص: غيببره بببه وجزم لها مإؤنة ل أنه البلقيني رجحه الذي
ظهببار ول مإنهببا إيلء يصببح ول بينهما تآوارثا ل > فقال249

في إل بائن لنها السكنى، لها ويجب لها مإؤنة ول لعان ول
انتهى بوطئها يحد ول الطلقا

كمعاشببرة وطببء ول شبببهة بغيببر أجنبببي) فيهببا عاشرها ولو(
إذا أمإببا الشبببهة أعلببم) لعببدم (واللببه (انقضببت) العببدة الزوج

ان كبأن بشببهة عاشرها الرجعيبة، كمعاشبرة فهبو سبيدها ك
فهو بشبهة أو يؤثر لم زنا كان فإن بوطء عاشرها إذا وأمإا
بببأقراء وخرج آخره إلى مإعتدة نكح ولو التآي قوله في كما
قطعها لتعذر مإطلقا بوضعه فتنقضي الحمل عدة أشهر أو
انقطعت) عدتآها ووطئ الصحة (بظن مإعتدة) لغيره نكح ولو(

لببم إذا مإببا بخلف بببوطئه الفراش وطئ) لحصول حين (مإن
العقببد مإجرد إذ الفراش لنتفاء عاشرها وإن تآنقطع فل يطأ

ومإببن الثبببت وجببه) وهببو أو قول (وفي له حرمإة ل الفاسد
(العقببد) لعراضببها (مإن) حين تآنقطع الروضة في به جزم ثم
(اسببتأنفت) طلببق) هبا ثببم حببائل، راجببع ولببو( الولى عن به

الببذي للنكبباح بهببا لعودهببا الرجعببة بعد يطأها لم وإن العدة
يطأ) ها لم إن (تآبني جديدا القديم) وحكى (وفي فيه وطئت

فببي الرجعيببة طلقببه طلببق ثببم براجببع، وخببرج الرجعببة بعد
ثببم (حببامإل، أو) راجببع( الولببى العببدة على تآبني فإنها عدتآها

الرجعببة بعببد وطببئ وإن عببدتآها (فبالوضببع) تآنقضببي طلق) ها
طلببق) هببا (ثببم الرجعببة وضببعت) بعببد (فلببو اليببة لطلقا

بهبا أنهببا مإبر لمببا الرجعبة بعبد يطأ لم وإن (استأنفت) عدة
الوضببع) (بعببد يطببأ) هببا لم إن (وقيل فيه وطئت لما عادت

العببدة نكحها) فببي ثم مإوطوءة، خالع ولو عدة (فل قبله ول
(ودخببل الببوطء لجببل استأنفت) عدة طلق (ثم وط) ئها (ثم
مإنهببا شببيء بقيببة فببرض ولببو الولببى العدة البقية) مإن فيها
ومإببن بعببده والوطء بالنكاح أصألها مإن ارتآفعت قد فهي وإل
الولببى مإببن سبببق مإببا علببى بنببت وطببء يوجببد لببم لببو ثببم

الوطء قبل لنه الطلقا، لهذا عدة ول وأكملتها
السببابقين الضربين مإن الثاني الضرب فصل) في(     

عببن واكتفببى الوفبباة عببدة > وهببو250<ص:  الببباب أول
وفببي ووضببوحه، ذلك شهرة على اتآكال وبوجوبه به التصريح
ل بحمببل حامإببل حائببل) أو حرة (عدة الحداد وفي المفقود،



(وإن (لوفبباة) لببزوج سببيذكره مإمببا يعلم كما العدة ذا يلحق
أشببهر (أربعة أقراء ذات كانت وإن غيره أو تآوطأ) لصغر لم

اليببوم فببي إل والجماع والسنة بلياليها) للكتاب أيام وعشرة
الليببالي وهببو للمؤنث يكون إنما عشرا أن إلى نظر العاشر

هببو إنمببا التبباء وحببذف فيهمببا يسببتعمل بببأنه وردوه غيببر ل
وكببأن التفجببع بهببا القصببد ولن لسبببقها أي الليببالي لتغليببب

الببزوج عببن يصبببرن ل النسبباء أن مإببر مإببا العدد هذا حكمة
العشببر وزيببدت تآفجعهببن مإببدة فجعلت أشهر أربعة مإن أكثر

أن ذلببك حكمببة أن ذكببر مإسببلم شببرح رأيت ثم استظهارا،
ظهور يستدعي وذلك الروح وتآنفخ الحمل يتحرك بها الربعة

شببهر، أثناء يمت لم مإا بالهلة الربعة وتآعتبر كان إن حمل
ة ثلثبة فحينئبذ أيبام عشبرة مإبن أكبثر مإنبه بقي وقد بالهل

الهلببة جهلببت ولببو يومإببا أربعين يكمل مإا الرابع مإن وتآكمل
كامإلة حسبتها

فيهببا مإببن أي يلحقببه ل بمببن حامإببل أو (أمإة) حائل و) عدة(
هلليان شهران (نصفها) وهو كانت صأفة بأي كثر أو قل رقا

مإببا نظيببر النصببف علببى بلياليهببا أيام وخمسة السابق بقيده
>251<ص:  وغيببره الزركشي وبحث الشهر الثلثة في مإر
أربعببة لزمإهببا الحببرة زوجتببه ظنهببا لببو أنه مإر مإا قياس أن

الببوطء علببى تآتوقببف ل الوفبباة عدة بأن ويرد وعشر أشهر
مإر ومإا هذا بين يفرقا وبه عنده الظن فيها يؤثر فلم

(وفبباة) وسببقطت إلببى) عببدة انتقلببت رجعيببة عن مإات وإن(
(بببائن) (أو) عببن نفقتهببا وتآسببقط فتحببد الطلقا عببدة بقيببة

الشببراء عقب مإات ثم زوجته، اشترى كأن نكاحها كمفسوخ
ليسببت لنهببا الفسببخ، أو الطلقا عببدة تآكمل بل (فل) تآنتقل

حامإل كانت إن النفقة ولها تآحد فل زوجة
أنها فالظاهر ومإات بموتآه الطلقا علق الزركشي فرع) قال(

تآببرثا ول المببوت قبيببل الطلقا أوقعنا وإن الوفاة عدة تآعتد
> والذي252<ص:  نظر وفيه انتهى، الموضعين في احتياطا

و) عببدة( وتآببرثا الوفبباة عببدة فتعتببد هنببا طلقا ل أنببه مإببر
كلبه انفصببال السببابق) وهببو (بشببرطه بوضببعه) لليبة (حامإببل
يمكببن صأبببي) ل مإات (فلو احتمال ولو للميت نسبته وإمإكان

عنه الحمل بانتفاء للقطع فبالشهر) عدتآها حامإل (عن إنزاله
فعببدتآها حامإببل عببن مإببات وأنثيبباه مإمسببوح) ذكببره وكببذا (،

المذهب) لتعببذر (على يلحقه) الولد ل (إذ بالحمل ل بالشهر
(ويلحبق) الولبد ولدة لمثلبه يعهد لم ولنه أنثييه بفقد إنزاله



لببم وإن لمنيببه اسببتدخالها أمإكببن وقببد أنثيبباه)، بقي (مإجبوبا
(بببه) أي (فتعتببد) زوجتببه المنببي أوعيببة لبقبباء مإببر كمببا يثبت

(بقببي مإسببلول) خصببيتاه وكذا (، > لوفاتآه253<ص:  بوضعه
(علببى بوضببعه (بببه) أي زوجتببه وتآعتببد الولببد ذكببره) فيلحقببه

وكببون رقيقببا مإبباء فينزل اليلج في يبالغ قد لنه المذهب)،
أغلبببي صأببح إن لعله للشعر واليسرى للمني اليمنى الخصية

وشببعر كثير مإني وله يسرى إل له ليس مإن رأينا فقد وإل
مإعينة ونوى طالق امإرأتآيه) كإحداكما إحدى طلق ولو( كذلك
تآعييببن) (أو بيان) للمعينببة قبل (ومإات شيئا ينو لم أو مإنهما

واحببدة وطببئ أو مإنهمببا يطببأ) واحببدة لم كان (فإن للمبهمة
طلقا فببي أقببراء ذات أو مإطلقببا أشببهر ذات وهببي فقببط
كببل إذ لوفاة) احتياطببا (اعتدتآا سيذكره مإما يعلم كما رجعي
غيببر علببى شيء يجب فل بطلقا فورقت أنها يحتمل مإنهما

وطببئ) كل إن وكببذا (، عببدتآه فتجببب مإببوت أو الموطببوءة
(أو) ذواتآببا رجعببي أو بببائن أشهر) والطلقا ذواتآا (وهما مإنهما
احتمببل وإن الوفبباة عببدة كببل رجعي) فتعتببد والطلقا (أقراء

لعببدة تآنتقببل الرجعية أن على أيضا هنا الحوط لنها خلفها،
(بائنببا)، القببراء ذواتآي في كان) الطلقا (فإن مإر كما الوفاة
فببي واحببدة) مإنهمببا كببل (اعتببدت إحببداهما أو وطئهمببا وقببد

وفبباة عببدة مإببن (بببأكثر الثانية في مإنهما والموطوءة الولى
اشبتبه وقبد يقينببا، عليهبا أحبدهما أقرائها) لوجوب مإن وثلثة

وشببك صأببلتآين إحببدى لزمإه كمن الكثر وهو الحوط فوجب
فببي الموطببوءة غيببر وتآعتببد بهمببا يببأتآي أن يلزمإه عينها في

(المببوت (مإببن) حيببن الوفبباة) ابتببداؤها (وعببدة لوفبباة الثانيببة
عببدة أن إلببى نظر (الطلقا) ول (مإن) حين والقراء) ابتداؤها

السبببب اعتبر لموتآه مإنه أيس لما لنه التعيين، مإن المبهمة
اعتدت مإثل قرءان الموت قبل مإضى فلو الطلقا، هو الذي

الوفاة وعدة الباقي القرء مإن بالكثر
لزوجتببه ليببس خبببره (وانقطببع غيببره أو غبباب) بسببفر ومإن(

بمببوتآه وحكببم كاستفاضببة بحجببة يظببن يتيقن) أي حتى نكاح
بعببده أو الببوطء قبببل كردتآببه نحوهمببا طلقببه) أو أو (مإببوتآه

ثبببوتآه مإببع والنكاح الحياة بقاء الصأل لن تآعتد، ثم بشرطه،
يبورثا ل مإباله ولن ببه ألحق بما أو به إل يزل فلم بيقين

ولبو عبدل أخبرهبا لبو نعبم زوجتبه فكبذا تآعتق ل ولده وأم
تآقببر ول غيببره تآنكببح أن باطنببا لها حل بأحدهما رواية عدل

الزوجببة فقببد بببذلك ويقبباس لبعضببهم خلفببا ظبباهرا عليببه



(وفببي طلقهببا يببرد لببم إذا خامإسببة أو أختهببا لنحببو بالنسبة
فقببده حين مإن سنين) قيل أربع > تآتربص254<ص:  القديم
قبلببه مإضببى بمببا يعتببد فل القاضببي ضرب حين مإن والصأح

اللبه رضببي عمبر لقضباء اتآباعا وتآنكح) بعدها لوفاة تآعتد (ثم
حكببم (فلو الحمل مإدة أكثر لنها الربع، واعتبرت بذلك عنه

الصأببح) فببي الجديببد (علببى نقببض) حكمببه قبباض بالقببديم
دون النكبباح فببي مإيتببا جعلببه لنببه الجلببي، القياس لمخالفته

ووجه الحتياط طلب في النكاح دون هو الذي المال قسمة
الفببرقا لوضببوح أظهببر عنببدي القضاء في التآي النقض عدم

فقيبرا، ولبو قسبمته بتبأخير البوارثا علبى ضرر ل المال إذ
اقببتراض أو بكسببب غيببره تآحصببيل مإن يمنعه ل وجوده لن
علببى تآقببدر ل فإنها الزوجة بخلف دفعه يمكنه فضرره مإثل
لعظببم دفعببا ذلببك فيهببا فجبباز بببوجه الببزوج فقببد ضرر دفع

وجهبان ببه القضباء نفوذ وفي تآداركه، يمكن ل الذي الضرر
فيببه المختلببف كسببائر وباطنببا ظبباهرا نفببوذه السنوي صأحح

علببى أمإببا النقببض عببدم علببى يتببأتآى إنمببا هببذا أن ويظهببر
التقليببد يمتنببع وغيببره السبببكي لقول مإطلقا ينفذ فل النقض

ينقض فيما
فببي المببدار إذ والعببدة) تآصببوير الببتربص بعببد نكحببت ولببو(

(مإيتببا) قبببل (فبببان) الببزوج العببدة بعببد نكاحهببا علببى الصببحة
(فببي الجديببد) أيضببا (علببى (صأببح) النكبباح العببدة بقدر نكاحها

أمإببا فيه بما آنفا مإر كما المإر نفس في بما الصأح) اعتبارا
حبباكم ببه وحكببم بغيبره تآزوجبت وإن لبه فهببي حيا بان إذا

بشبهة وطأه لن للثاني، تآعتد حتى بها يتمتع ل لكن
للخبببر كببانت وصأببف وفبباة) بببأي مإعتدة على الحداد ويجب(

أن الخببر واليببوم بببالله تآببؤمإن لمإرأة يحل {ل عليه المتفق
أربعببة زوج على > إل255<ص:  ثلثا فوقا مإيت على تآحد

المببدة هببذه عليببه الحببداد لهببا يحل فإنه وعشرا} أي أشهر
علببى وللجمبباع وجببب امإتنبباعه بعببد جبباز مإببا لن يجب، أي

اليمببان وذكببر البصببري الحسببن عببن حكببي مإببا إل إرادتآببه
أمإببان لهببا فمببن وإل المإتثببال علببى أبعببث لنببه أو، للغببالب
عببن وعببدل بببه مإببوليته أمإببر الببولي ويلزم أيضا ذلك يلزمإها

حالببة شبببهة مإببن حببامإل ليشببمل عنهببا المتببوفى غيببره قول
بببل الشبهة عن الواقع الحمل حالة إحداد يلزمإها فل الموت

اعتببدت مإببات ثببم تآزوجهببا، ثم بشبهة، أحبلها ولو وضعه بعد
المتببن، علببى يببرد ول رجببح وجهين أحد على عنهما بالوضع



فيهببا الحداد فلزمإها وفاة عدة أنه بقي مإا على يصدقا لنه
أحكببام مإعظببم (رجعيببة) لبقبباء (ل) على الشبهة شاركتها وإن

تآببتزين أن الولببى الصأحاب بعض قال بل وعليها لها النكاح
عببن فببالمنقول وإل صأببحته وبفببرض لرجعتهببا يببدعوه بمببا

بببالتزين عببوده رجببت إن فمحلببه لهببا الحداد ندب الشافعي
(لبببائن) (ويسببتحب) الحببداد بطلقببه لفرحهببا أنببه يتوهم ولم

(وفببي لفسببادها تآزينهببا يفضببي لئل فسببخ أو ثلثا أو بخلببع
مإجفببوة بأنهببا الول وفببرقا عنهببا كالمتوفى يجب) عليها قول

قضببية قيببل تآلببك بخلف وجببوبه حالهببا يناسببب فلم بالفراقا
ذلببك قضيته وليس انتهى به يقولوا ولم عليها تآحريمه الخبر

الميت على الحداد المقسم جعل مإن واضح هو كما
لغببة حببد مإببن الحببداد فيببه ويقال أحد مإن الحداد وهو) أي(

لبببس (تآببرك هنببا واصأطلحا القطع وهو بالجيم ويروى المنع
خشببن) للنهببي وإن (لزينببة يقصببد > بمببا256مإصبببوغ) <ص: 

وذكببر والتحلببي والختضبباب والتطيب كالكتحال عنه الصحيح
ببباب مإببن روايببة في أوله بفتح بالمغرة والمصبوغ المعصفر

أن بببد ل الصبببغ أن لبيببان أنببه على العام أفراد بعض ذكر
نسببج) ثببم غزلببه، صأبببغ (مإببا يحببل) لبببس (وقيل لزينة يكون
فسببكون بفتببح وهببو روايببة فببي العصببب ثببوب فببي للذن

نهببي بأنه وأجيب ينسج ثم يصبغ، البرود مإن نوع للمهملتين
هببذا بل فرقا ل أنه يرجح والمعنى فتعارضتا أخرى في عنه
غيببر (ويببباح الثيبباب رفيع إل أول يصبغ ل إذ الزينة في أبلغ

وصأببوف قطببن (مإببن كنقببش زينببة فيببه يحببدثا مإصبببوغ) لببم
وكببذا (، نعمببت وإن الخلقيببة ألوانهببا اختلف وكتببان) علببى
(فببي حريببر أي ذلببك فيببه يحببدثا ولببم يصبببغ إبريسببم) لببم
بببأن ويببوجه وبببرقا صأببقل وإن فيه زينة حدوثا الصأح) لعدم

بببه أطببال مإا يرد وبه النساء لزينة يقصد ل أنه فيه الغالب
والصأببفر الحمببر نحببو مإببن كببثيرا أن مإببن وغيببره الذرعببي
مإببن كببثير علببى بريقببه وشببدة صأببقله لصببفاء يربببو الخلقببي
لنحبو ببل لزينبة) أصأبل يقصبد ل (مإصببوغ (و) يبباح المصبوغ
مإن كالمشبع مإنه يقرب ومإا كأسود مإصيبة أو وسخ احتمال
يببرد ول الزرقا مإن كالمشبع مإنه يقرب ومإا وكحلي الخضر

كالخضببر وغيرهببا الزينببة بيببن تآببردد مإصبببوغ عبببارتآه علببى
اللون صأافي براقا كان إن أنه هو تآفصيل فيه لن والزرقا،

أنببه حينئببذ فيببه الغالب لن تآشمله، قد الولى وعبارتآه حرم
بببه يقصببد ل لنه تآشمله، هذه وعبارتآه فل وإل للزينة يقصد



مإعه مإنسوج ل الثوب على مإركب ويحرم) طراز( حينئذ زينة
يظهببر فيمببا زينببة ثوب بسببه الثوب عد بأن أي كثر إن إل
ومإنببه عنه للنهي وقرط خاتآم نحو وفضة) ولو ذهب (حلي و

إل يعببرف ل بحيببث سببتره إن مإشبببهه أو بأحببدهما مإمببوه
هنببا المببدار بببأن الوانببي في مإر ومإا هذا بين ويفرقا بتأمإل
نحببو وكببذا الخيلء، مإببع العيببن علببى وثببم الزينة مإجرد على

قببوم مإببن كببانت إن وذبببل وعبباج > وودع257<ص:  نحاس
لحاجببة إل الكراهببة مإع فقط ليل لبسه يحل نعم به يتحلون

يحركببان بأنهمببا ليل والتطيببب اللبببس حرمإة وفارقا كإحرازه
(لؤلببؤ) ونحببوه وكذا) يحببرم (، الحلي كذلك ول غالبا الشهوة

الصأببح) (فببي العقيببق ومإنهببا بهببا يتحلببى الببتي الجببواهر مإن
فيها الزينة لظهور

فببإذا واسببتدامإة (طيب) ابتداء يأتآي كما حاجة لغير و) يحرم(
وبين بينها ويفرقا عنه للنهي إزالته لزمإها عليه العدة طرأت
هنببا كذلك ول الحرام سنن مإن ثم بأنه المحرم في نظيره
الحنبباء نحببو حرمإببة بببدليل أكببثر هنببا عليهببا يشببدد وبببأنه

اللببه صأببلى رخص بدن) نعم (في ثم ل هنا عليها والمعصفر
أظفبار أو قسبط قليبل حيبض لنحو تآتبع أن لها وسلم عليه

ذلبك فبي بهببا السببنوي وألحببق للحاجبة البخبور مإبن نوعين
و) وطعبام (وثبوب الول والوجه الزركشي وخالفه المحرمإة

مإببن المحببرم علببى حببرم مإببا كببل أن (كحببل) والضببابط في
فديببة ل لكببن هنا حرم واللحية الرأس لنحو والدهن الطيب

ثببم لببه حببل مإا وكل مإدخل فيها للقياس وليس النص لعدم
هنا حل

سببوداء كببانت وإن مإطيببب غير بإثمد) ولو (اكتحال و) يحرم(
بفتببح الصبببر وهو الصأفر نصا ومإثله السود وهو عنه للنهي

البيببض ل بيضبباء علببى ولببو فكسببر وبفتح فسكون كسر أو
ليل كرمإببد) فتجعلببه لحاجببة (إل فيببه زينببة ل إذ كالتوتآيبباء
عليببه اللببه {صألى لنه مإسحه، أضرها إن إل نهارا وتآمسحه

أبببي علببى مإحببدة وهببي سببلمة أم بعينببي صأبببرا رأى وسلم
يزيببد بببأنه فأجابهببا فيه طيب ل بأنه فأجابت فزجرها سلمة
نهبارا} وامإسبحيه ليل إل تآجعليبه فل قبال ثبم الوجه، حسن

وإن عنببه النهببي صأح وبأنه مإجهول إسناده في بأن واعترض
في انفقأت وإن المراد بأن ورد عينها انفقاء المرأة خشيت
لببو أنها > وبحث258<ص:  تآنفقئ ل أنها أعلم فإني زعمك

المتببن يشببمله وقد أيضا، جاز الطيب أو أي للدهن احتاجت



الليببل فببي مإببا سببواء الكحل وفي هنا، الحاجة ضبط ويظهر
الليببل فببي يكتفببى أنبه العبببارات بعببض اقتضببى وإن والنهار

تآيمببم مإبيببح بخشببية الضببرورة النهببار فببي ويشببترط بالحاجة
هببو كمببا كالمحرم فورا غسله أو مإسحه وجب زالت وحيث
ظاهر

ببه يحسبن رصأباص مإبن وهبو (اسبفيذاج) بمعجمبة و) يحرم(
يورد التي الحمرة وهو المهملة كسر أو (ودمإام) بضم الوجه

و الصأببابع وتآطريببف الحبباجب تآصببغير أو (و) تآسويد الخد بها
غالبببا المهنببة في أي يظهر لما ونحوه) كورس حناء (خضاب

كلببه ذلببك لن طببرة، وتآصببفيف صأببدغ وتآجعيببد يظهببر فيمببا
أنببه مإحل في اطرد لو زينة أنه على نصوا (تآنبيه) مإا للزينة
كلمإهببم وظبباهر نظببر مإحببل ل أو هببذا يعتبر هل زينة ليس

أصألي عرف مإع خاص ول حادثا بعرف عبرة ل لنه الثاني،
ذلك لن والودع، النحاس نحو في مإر مإا ينافيه ول عام أو

فببي ومإببر فيببه نظرهببم لببتردد شببيء علببى فيببه ينصببوا لببم
وأثبباثا) فببراش تآجميل ويحل( ذلك يؤيد مإا المساقاة أعمال

الملبببس بببأنواع بيتهببا تآزيببن بببأن البببيت مإتبباع وهو بمثلثتين
حببل ثببم ومإببن بالبببدن خبباص الحداد لن ونحوهما، والواني

بببه، اللتحبباف ل الرفعببة ابببن قال الحرير على الجلوس لها
الفببرقا ويببرده كببالحلي ليل إل الزركشببي قببال كبباللبس لنه

نحببو بغسببل (تآنظيببف (و) يحببل واللبببس الحلببي بين السابق
وسببخ) (وإزالببة عانببة نحببو شببعر وإزالببة وقلم) لظفار رأس
وهببي هنا المرادة الزينة مإن ليس ذلك لن نحوه، أو بسدر
مإببن الجمعببة فببي لببه عببدهم ينببافي فل للببوطء تآببدعو التي

وحمام دهن ول تآرجيل غير امإتشاط) مإن ويحل (قلت الزينة
الزينة مإحرم) لعدم (خروج يكن) فيه لم > (إن259<ص: 

(عصببت) بعضببها أو المببدة كببل الحداد) الببواجب تآركت ولو(
لببو كما العدة (وانقضت غيرها وولي بوجوبه العالمة الكامإلة
تآعصببي وليهببا أو فإنهببا مإلزمإتببه لهببا المسكن) اللزم فارقت

الطلقا الوفبباة) أو بلغتهببا (ولببو المدة بمضي العدة وتآنقضي
مإببدتآها مإنقضببية) بمضببي (كببانت العببدة مإببدة المببدة) أي (بعد

زوج) مإن غير على (إحداد وغيرها المزوجة المرأة ولها) أي(
ثببم يظهببر، فيمببا ريبببة ل حيببث أجنبببي وكببذا وسببيد، قريب
يخفببى ل كمببا أوجببه فصلته ومإا فيه تآخالفوا شارحين رأيت

عليهببا حببرم تآمتعه به ينقص مإما مإنعها لو الزوج أن وظاهر
بهببا قصدت إن الزيادة) عليها (وتآحرم أيام) فأقل (ثلثة فعله



إظهببار فيها ولن السابق الخبر أعلم) لمفهوم (والله الحداد
على لحبسها المعتدة في ذلك يجز ولم بالقضاء الرضا عدم

مإببدة التحببزن للرجببل أن المإببام وبحببث العدة مإن المقصود
لنقببص للنسبباء شببرع إنما ذلك بأن الرفعة ابن ورده الثلثة

بالحداد ألزمإهن الشرع أن مإع الصبر لعدم المقتضي عقلهن
تآحببزن فببي فمحلببه المإببام كلم صأببحة وبفرض الرجال دون
فببي مإببر كمببا عليببه حببرم وإل ونحببوه مإلبببوس تآغييببر بغيببر

الجنائز
لمعتببدة سببكنى تآجببب( المعتدة سكنى فصل) في(     

ولببو عببدتآها انقضبباء إلى ثلثا أو (بائن) بخلع ولو) هي طلقا
(إل لليببة عببدمإها علببى تآراضببيا وإن كببانت صأببفة بببأي حائل

تآعببود حتى لها سكنى فل العدة أثناء أو الفراقا ناشزة) حال
مإببؤجر عليها يرجع النشوز مإدة وفي النكاح، كصلب للطاعة

مإلببك كببان > لببو260<ص:  أنببه وقياسببه بببأجرتآه المسببكن
حالببة لها نفقة ل مإن كل ومإثلها بذلك عليها هو رجع الزوج
عليهببا العببدة وجببوب ويتصور وطئا تآحتمل ل كصغيرة النكاح

إجبببار وارثه أو للزوج نعم لها نفقة ل وأمإة الماء باستدخال
ويؤخبذ لمبائه تآحصبينا المسكن مإلزمإة على لها نفقة ل مإن
بببذلك التعبببير يقال أن إل حملها يمكن فيمن مإحله أن مإنه

مإعتبببر غيببر وهببو يأتآي كما عنها المتوفى في لذكره للغلب
فببراغ بعببد إل المإببة فببي ذلببك مإببن يمكببن ول اتآفاقببا فيهببا

خدمإتها
علببى فتقدم تآركة وجدت وفاة) حيث (لمعتدة أيضا و) تآجب(

ببه الصبحيح الظهبر) للخببر (في الذمإة في المرسلة الديون
للسببلطنة، لنهببا الحامإببل، غيببر كالبائن نفقتها تآجب لم وإنما
ويسببن مإوجببود وهببو مإببائه لصببون والسببكنى فبباتآت وقببد

المببال بيببت مإببن إسكانها مإتبرع ول تآركة ل حيث للسلطان
هنببا لن أولببى، بببل دينببه كوفبباء يجب قيل ولو أطلقوه كذا
لببه مإسببكن ول المطلببق غبباب ولببو يبعببد لببم أيضا لله حقا

أذن أو اقببترض وإل كان إن مإاله مإن مإسكنا الحاكم اكترى
فببإن تآرجببع وحينئذ مإالها مإن تآكتري أو عليه تآقترض أن لها

اسبببتئذانه عبببن عجبببزت إن إل تآرجبببع لبببم إذن بل فعلتبببه
أو العببدة مإضببت ولببو ذلببك علببى وأشهدت الرجوع وقصدت

بخلف الذمإببة في دينا تآصر لم بالسكنى تآطالب ولم بعضها
الجابببة لزمإها بإسكانها وارثا تآبرع ولو مإعاوضة لنها النفقة،
>261<ص:  ريبببة ول أجنبببي أو يظهببر فيمببا المإببام ومإثله



للببه حقببا هنببا بببأن الببدين وفاء وفارقا المعتمد على فكذلك
لببه يحتاط النساب حفظ أن على لجله القبول فلزم تآعالى
الميت على بل عليها ليست لنها للمنة، نظر ول أكثر

حببائل ولببو ناشببزة نحببو غيببر انفسبباخ (فسببخ) أو و) لمعتدة(
مإعتببدة بخلف كببالطلقا فيه لهما تآناقض المذهب) مإن (على

نعببم حببامإلين ولببو ولببد وأم فاسببد كنكبباح شبببهة وطببء عن
وهبل تآعبالى اللبه لحبق المسبكن مإلزمإببة الولى على يجب
مإسببكن (فببي (وتآسببكن) وجوبببا نظببر مإحببل الثانية بها يلحق
وأمإكببن حينئذ بها لقا إن الزوج الفرقة) بإذن عند فيه كانت

بمسببكن وهببي فورقت إذا أمإا مإنفعته لستحقاقه فيه بقاؤها
فسيأتآي فيه يأذن لم
الجمهور أطلقه كما رجعية إخراجها) ولو وغيره لزوج وليس(

قال بل مإتأخرون وجمع المإام واعتمده الم في عليه ونص
إسببكانها لببه أن علببى العراقيببون لكببن شبباذ خلفه الذرعي

نكتببه فببي المصببنف بببه وجببزم كالزوجببة لنهببا شبباء، حيببث
بببه رضببي خببروج) وإن لهببا (ول وغيببره السببنوي واعتمببده

ولهببا (قلببت تآعببالى اللببه لحببق وجوبببا الحاكم فيمنعها الزوج
(فببي طلقا أو بببائن) بفسببخ وكببذا وفبباة، عببدة فببي الخروج

ونحببوه) كقطببن (غببزل شببراء أو و) بيببع طعببام لشراء النهار
إقامإببة ونحببو بذلك لها يقوم مإن تآجد لم إن احتطاب ولنحو

لقببامإته نببائبه أو الحبباكم فيأتآيهببا مإخببدرة ل بببرزة علببى حد
وسببلم عليببه اللببه صأببلى {أنببه مإسببلم لخبر وذلك كالتحليف

غيببره بببه نخلهببا} وقيببس لجببذاذ تآخرج أن ثلثا لمطلقة أذن
مإببن قريببب النصببار ونخببل عنببه اللببه رضببي الشببافعي قال

بببالقريب والمحتطببب السببوقا نحببو تآقييببد مإنه ويؤخذ دورهم
إل إليببه تآخببرج ل أنهببا فيظهببر وإل إليها المنسوب البلد مإن

>262<ص:  أمإنببت إن ومإحلببه الحاجببة تآكفببي ول لضببرورة
بببإذنه إل تآخببرج فل الرجعية أمإا أو بمعنى كلمإه في والواو

ومإثلهببا كالزوجببة مإؤنهببا بجميببع القيام عليه لن لضرورة، أو
للنفقببة، خرجببت إذا بمببا وغيببره السبكي وقيدها حامإل بائن
وقد طعام، أو قطن شراء لنحو خروجها بخلف مإكفية لنها

تآقببرر لمببا الرجعيببة فببي هذا يأتآي ول دراهم النفقة أعطيت
فل لبعضبهم خلفبا أوله ولو الليل أمإا الزوجة حكم في أنها

يمكنها لم إذا إل الفساد مإظنة لنه لذلك، مإطلقا فيه تآخرج
زرعة أبو بحثه كما وأمإنت أي نهارا ذلك



على تآأمإن أن جارة) بشرط دار إلى (ليل الخروج وكذا) لها(
أو الملصأببق هنببا بالجببار المببراد أن ويظهببر يقينببا نفسببها

وحببديث (لغببزل الوصأببية فببي مإببر مإببا ل ونحببوه مإلصأببقة
وأن العادة بقدر ذلك زمإن يكون (بشرط) أن ونحوهما) لكن

(أن و الوجببه علببى ويؤنسببها يحببدثها مإببن عنببدها يكببون ل
ذلببك في وسلم عليه الله صألى بيتها) لذنه في وتآبيت تآرجع
اللببه رضببي عمببر ابببن بقببول اعتضببد مإرسببل خبببر في كما

يوافقه بما عنهما
نحببو أو نفسببها لخببوف) علببى المسببكن (مإببن وتآنتقل) جوازا(

اختصبباص أو قببل وإن كوديعببة لغيرهببا ولببو مإببال أو ولببدها
(أو) سببارقا غببرقا) أو أو (هببدم (مإن) نحببو يظهر فيما كذلك

للضببرورة ريبببة مإببن فيببه دامإببت نفسببها) مإببا (علببى لخببوف
نحببو على كخوف فتنة ظنت حيث النتقال يجب أنه وظاهر

التخلببف مإببن وتآخشى البدوية قوم ينتجع أن ذلك ومإن بضع
عادة يحتمل ل أي شديدا بالجيران) أذى تآأذت (أو يأتآي كما

>263شببديدا) <ص:  أذى (بهببا هببم) تآببأذوا (أو يظهببر فيمببا
فاطمببة {أن مإسلم وروى أيضا أعلم) للضرورة (والله كذلك
عليببه اللببه صأببلى فنقلها أحمائها على تآبذو كانت قيس بنت

روايببة يعارضببه مإكتببوم} ول أم ابببن بيببت إلببى عنهببم وسلم
اتآحادهببا وبفببرض الواقعببة تآكببرر لحتمال مإكانها لخوف نقلها

فببي وحببده بببه الكتفاء لبيان أحدهما على راو كل فاقتصار
نعببم الزوج أقارب وهم الحماء الجيران مإن أن فعلم العذر

قيببد لمببن خلفا يظهر فيما اتآسعت وإن دارها في كانوا إن
اشببتد وإن البببوان ل الحاجببة لعدم هي ل هم نقلوا بضيقها

غالبا يطول ل لنه بينهم، الشقاقا
لببم بببأمإر تآببأذيهم كببان إذا مإا على المتن حمل تآنبيه) يتعين(

النتقببال لهببا يحببل ولببم تآركه على أجبرت وإل به هي تآتعد
هببو كمببا يلزمإهببا بببل أيضببا النقلببة ولها ظاهر هو كما حينئذ
علببى ثببم بإقامإتهببا تآأمإن ولم الحرب بدار فورقت إذا ظاهر
كببان إن وكببذا الطريببق، فببي وأمإنببت دينهببا أو بضببعها نحببو

مإببن بقببي إذا إل للزنا تآغريبها ويجب يظهر فيما أقل خوفها
فيببؤخر الذرعببي بحثببه مإببا علببى فقببط أيام ثلثة نحو العدة

انقضببت أو المعيببر رجببع > وإذا264<ص:  لنقضائها تآغريبها
فببورا أداؤه يلزمإهببا مإببا عليهببا كان أو يأتآي كما الجارة مإدة

أقببرب علببى القتصببار وجببب انتقلببت وحيببث فيهببا وانحصببر
لهبا وليببس يبأتآي مإبا علببى فيبه كانت مإا إلى صأالح مإسكن



كببانت وإن السببلم حجببة وتآعجيببل مإال استنماء لنحو خروج
ل إذ انتقلببت) ببببدنها ولبو( إطلقهببم اقتضبباه مإببا علبى بمكة
إذن البلبد مإسكن) في (إلى بالمإتعة عبرة فبوجبت البزوج (ب

الول مإفارقة إليه) وبعد وصأولها (قبل طلقا أو العدة) بموت
مإببن إليهببا أبعببد كببان وإن الثبباني (فيببه) أي (اعتببدت) وجوبببا

الم النببص) فببي (علببى مإتبباع لخببذ إليببه رجعببت أو الول
إليببه وصأببولها بعد أمإا الفراقا قبل بحق الول عن لعراضها

الببزوج إذن) مإببن (بغيببر إليببه أو) انتقلببت( قطعببا فيببه فتعتببد
بعببد إل العببدة تآجببب لببم وإن العتببداد الول) يلزمإهببا (ففببي

بعببد الببزوج لهببا أذن إن نعببم بببذلك لعصيانها للثاني وصأولها
وكببذا) تآعتببد (، بإذنه كالنقلة كان به المقام في إليه وصأولها

وجبببت) العببدة (ثببم مإنببه النقلببة فببي أذن) لها (لو الول في
أذن) ولببو( العببدة فيببه وجبببت الذي لنه الخروج) مإنه، (قبل

مإببن النتقببال فببي لهببا فببك) الذن بلد إلى النتقال (في لها
تآعيببن ومإنببه التفصببيل ذلببك هنببا (مإسكن) فيببأتآي إلى مإسكن

تآصببل لببم بببإن أي بلببده بنيان مإفارقة قبل وجبت إن الول
سببفر (فببي لهببا (أو) أذن فالثبباني وإل فيببه القصببر يباح لما

(تآجببارة) أظهببر والولى بالواو نسخ وفي (أو)، نفل حج) ولو
(ثببم وزيببارة نزهببة سببفر ولو مإباح سفر كل مإن غيرهما أو

وهببو مإسببكنها الرجوع) إلببى فلها الطريق، (في وجبت) العدة
مإشببقة الرجببوع لمشببقة غرضها (المضي) إلى (و) لها الولى
مإضببت) وبلغببت (فببإن عببادت أو مإضببت مإعتببدة وهي ظاهرة

فقببوله بلغتببه أن بعببد وجبببت أو العدة انقضاء قبل المقصد
(أقببامإت) فيببه لقببوله ل ذكره الذي للتخيير قيد الطريق في

يقببدر لم إن كامإلة أيام فثلثة وإل كانت حاجتها) إن (لقضاء
الجببائزة إقامإتهببا فببراغ (ثببم) عقببب قببدره فمببا وإل مإدة لها

ومإالهببا نفسببها علببى أمإنببت إن (الرجببوع) فببورا (يجب) عليها
رفقة ووجدت

فببي كمببا الولببى فببي أيببام ثلثببة قبببل > ولببو265ص: <
المسكن) الذي في البقية (لتعتد جمع فيه نازع وإن الروضة
علمببت وإن فببورا الرجببوع يلزمإهببا إذ بقربببه أو فيه فورقت
لببو مإببا الطريببق بفي وخرج إليه وصأولها قبل البقية انقضاء
فببي لها أذن ولو العود فيلزمإها العمران مإفارقة قبل وجبت
ثببم فببانتقلت، مإببدة لهببا وقببدر البلد في آخر لمسكن النقلة
تآقبرر مإبا وقيباس قيبل كبذا مإقبدره به أقامإت العدة لزمإتها

بببه يصببرح كمببا للول الرجببوع لهببا يجببوز ول فيببه تآعتد أنها



نعببم العببود لزمإهببا ففارقها لحاجته مإعه سافرت ولو كلمإهم
كببان سببفرها لن الفرقببة، بمحببل كامإلة أيام ثلثة إقامإة لها

مإببدة لنه مإنه، أكثر ل ذلك فأمإهلت فات وقد لسفره، تآابعا
البلببد الببدار) أو غيببر إلببى خرجببت (ولو غالبا المسافر تآأهب

الخببروج) فببي أذنببت مإببا وقببال (فطلببق (المألوفة) لمسببكنها
لببم أنببه ووارثببه يأذن لم بيمينه) أنه (صأدقا أذنت بل وقالت

بعد فورا فترجع الذن عدم الصأل لن أذن، مإورثه أن يعلم
فببي لببي أذنببت (نقلتنببي) أي قببالت) لببه (ولو للمألوفة حلفه
أذنببت) بببل (فقببال الرجوع يلزمإني فل الدار هذه في النقلة

الرجببوع فيلزمإببك لنقلببة ل (لحاجة) أو لكن إليها الخروج في
المببذهب)، (على النقلة في يأذن لم أنه أيضا (صأدقا) بيمينه

الببوارثا وبيببن بينها الختلف هذا وقع ولو بقصده أعلم لنه
جانبهببا ولترجببح جببرى بمببا مإنببه أعرف لنها بيمينها، صأدقت

فضببعف عنهمببا أجنبيببا الببوارثا كببون مإع الثاني في بوجودها
النقلببة لفببظ علببى اتآفقببا لببو أيضببا هببي وتآصببدقا الزوج عن

هببذا فببأنكرت شببهر أو نزهة نحو ذكر إليه ضم هل واختلفا
عدمإه الصأل لن الضم،

كمنببزل (شببعر مإببن) نحببو وبيتهببا بدوية > (ومإنزل266ص: <
لهببا نعببم العببدة فببي مإلزمإتببه وجوب مإن ذكر حضرية) فيما

مإفبارقتهم ولهبا للضبرورة كلهبم انتقلوا إن حيها مإع النتقال
فببارقت وبببه بهببا أليببق لنهببا الطريببق، فببي بقريببة للقامإببة

إمإببا عليها يتعين بل ذلك لها يجوز ل فإنه السابقة الحضرية
ارتآحل فإن للمقصد الوصأول أو للمسكن العود

أو قببوة المقيمين وفي أهلها، غير وهو > بعضهم267ص: <
اختببار رجعيببة غيببر تآخيببرت أهلهببا أو فل وإل أقببامإت مإنعببة
فببي الباديببة خطببر مإببع الهببل مإفارقة لمشقة إقامإتها الزوج

عبببرة ول الحضببرية وأهببل أهلهببا بيببن يفببرقا وبببه الجملببة
إن إل الوجببه علببى عرفببا قربببه أو العببود نية مإع بالرتآحال

(لببه) ولببم المسببكن) مإسببتحقا كببان (وإذا أقببامإت لببو خببافت
لعببذر إل فيببه تآعيببن) مإكثهببا بهببا (ويليببق للغير حق به يتعلق

الببدين فببي بيببع وقببد كرهببن، حببق به تآعلق إذا أمإا مإر مإما
بأجرة فيه بإقامإتها مإشتريه يرض ولم غيره مإن وفائه لتعذر
كالزوجببة تآكلفببه فل بهببا يليببق ل مإببا أمإببا مإنه فتنتقل المثل
فرقا لمن خلفا

المببدة انضببباط لعببدم المببذكور المسببكن بيعه) أي يصح ول(
فبي السبابق نظيبره مإبن أخبذا لهبا بيعبه صأبحة يظهبر نعم



أشببهر ذات عدة في (إل مإجهولة مإدة بالمنفعة له الموصأى
والصأببح خلفه فيه (مإستأجر) فيجري (ك) بيع حينئذ ف) بيعه

لببم القببراء إلببى وانتقلببت أثنائهببا فببي حاضببت فببإن صأببحته
الشببهر عببدة فببي (وقيببل) بيعببه المشببتري فيخيببر ينفسببخ

قببد لنهببا المسببتأجر، خلف فيببه يجببري ول (باطببل) قطعببا
وجهيببن أحد على أي للبائع المنفعة فترجع المدة في تآموت

غببرر وذلببك الجببارة انفسببخت إذا المسببتأجر بيببع فببي مإببر
لببو بببأنه ويببرد لببورثته المنفعببة فإن يموت المستأجر بخلف
حال ل ومإستقبل مإحققا ل مإتوقعا يكون غررا فيه أن فرض
وكببان بمسببكن وهببي (أو) فببورقت يببؤثر ل كببذلك هببو ومإببا

المعيببر) فببي رجببع (فببإن نقلهببا فيه) وامإتنببع لزمإتها (مإستعارا
جنببون نحو عليه طرأ أو بأجرة) لمثله يرض (ولم له عاريته

إجببارة انقضبباء لنحببو لمنفعتببه اسببتحقاقه زال أو سببفه أو
بهببا رضببي > فببإن268<ص:  للضببرورة وجوبببا (نقلببت) مإنببه

ه الملصأبق لملكبه ولبو خروجهبا وامإتنبع ببذلها لزمإبه كمبا ل
لسببكنى أعبباره لببو أنببه المطلببب فببي وبحببث كلمإهم شمله
تآلببزم كما تآعالى الله لحق العارية لزمإت بذلك عالما مإعتدة

نحو في لزومإها بين الروياني فرقا لكن مإيت دفن نحو في
فببي ضببرورة ول مإشببقة ل بببأنه هنببا وعببدمإه للبنبباء العارة
هنببا يقببال فكببذا ثببم الهببدم نحو بخلف رجع لو هنا انتقالها
انتقالهببا بعببد بسببكناها رضببي لببو الراجببع المعير أن والوجه
تآببأمإن ل لنهببا للول، العببود يلزمإهببا لببم مإسببتأجر أو لمعببار
لم إن مإنه مإدتآه) فلتنقل انقضت مإستأجر (وكذا بعد رجوعه

وهببي العببدة (أو) لزمإتهببا المثببل بببأجرة إجببارة المالببك يجدد
تآطلببب لببم إن وجوبببا اسببتمرت) فيببه (لهببا مإستحق بمسكن

(طلبببت فيه القامإة اختارت (و) إذا فجوازا وإل لغيره النقلة
فإن عليه السكنى لن شاءت، إن تآركته مإن أو الجرة) مإنه

فببي مإعهببا سببكن لببو كمببا سببقطت طلبهببا قبل مإدة مإضت
ابببن أفببتى وبببه النببص علببى عصمته في وهي بإذنها مإنزلها
ينببزل العببوض ذكببر عببن المطلببق الذن بببأن ووجهه الصلح

السببكنى فببي لهببا تآابعببا كببونه مإببع أي والباحة العارة على
بمحببل أمإتعتببه تآتميببز لببم إن مإحله أن شارح بحث ثم ومإن
بالباحة له تآصرح لم مإا أجرتآه لزمإته وإل مإنها

العببدة لزمإتهببا الببذي لبه النكبباح) المملببوك مإسكن كان فإن(
(إلببى) مإنببه النقل) لهببا فله (، بها يليق (نفيسا) ل فيه وهي

عليببه واجببب غيببر النفيببس ذاك لن بها)، (لئق آخر مإسكن



إنببه الذرعببي قبباله مإببا علببى نببدبا إليه صأالح أقرب ويتحرى
نقببل قيبباس بببأنه وأيببد كلمإهببم ظاهر هو كما ووجوبا الحق

(أو) كان أمإكن مإا الخروج لزمإن > وتآقليل269<ص:  الزكاة
حقهببا دون لنببه المإتنبباع)، فلهببا (، بهببا لئببق (خسيسا) غيببر

فيببه هببي مإحببل دخول مإداخلتها) أي ول مإساكنتها له (وليس
المحببرم نحببو انتفبباء مإببع المسبباكنة جهببة على يكن لم وإن

رجعيببا الطلقا كببان وإن أعمببى ولو ذلك عليه فيحرم التآي
يلزمإهببا ثم ومإن بها المحرمإة للخلوة يجر ذلك لن ورضيت،

مإسببكنها يببزد لببم إذا فيما هنا والكلم عليه قدرت إن مإنعه
والعلببو والحجببرة الببدار فببي سيذكره لما مإثلها مإسكن على

مإسببكن إل فيهببا ليببس الببدار) الببتي فببي كان (فإن والسفل
الخببر علببى أحببدهما يطلع ل بحيث لهما مإتسعة لكنها واحد
مإمببن كبان (مإميبز) ببأن لهبا) بصبير (مإحبرم يبأتآي مإمبا أخذا

الغالبببة العببادة باعتبببار بها خلوة وقوع وجوده ويمنع يحتشم
عبببارة أوهمتببه مإببا بيببن يجمببع وبببه كلمإهببم مإن يظهر فيما

علببى المببدار لن ذلببك، فببي التنبباقض مإببن والروضببة المتن
أنببثى (ذكببر) أو حينئببذ إل تآحصببل ول الخلببوة عببدم مإظنببة
(لببه) (أو) مإحببرم بببالولى وأمإته زوجته مإن به للعلم وحذفه

امإببرأة أو أمإببة أو (كببذلك زوجة) أخرى أو (أنثى بصير مإميز
وجودهببا يمنببع بحيببث يحتشببمها ثقة مإنهن وكل أجنبية) كذلك

بشببرط عبببدها أو مإمسوح وكالجنبية بحضرتآها فاحشة وقوع
والعدالة. والبصر التمييز
فطنة له أعمى ذكر مإمن كل في بالبصير يلحق أنه ويظهر
السببابق المميببز مإببن أقببوى هببو بببل ريبببة وقوع مإعها يمتنع

الببدار وسببعتهما إن مإسبباكنتها مإببن كببل الكراهببة (جبباز) مإببع
مإببن للمإببن ثقببة كببانت إن ومإببداخلتها عنهببا انتقاله والوجب
وإنمببا ذكببر مإمببا شرط انتفى إذا مإا بخلف وحينئذ المحذور

عكسببه، بخلف يحتشببمهما ثقببتين بامإرأتآين رجل خلوة حلت
مإثلها حضور مإع بذلك مإتصفة بامإرأة فاحشة وقوع يبعد لنه
بمببرد رجببل خلببوة تآحببل ل أنه يؤخذ ومإنه الرجل كذلك ول

تآجوز ول مإتجه وهو بمثله أمإرد ول بل مإطلقا نظرهم يحرم
القفال عن التوسط وفي كثرن، وإن ثقات بغير رجل خلوة

لنببه خلببوة، تآكببن لببم رجببل علببى المسببجد امإرأة دخلت لو
مإطببروقا مإسببجد فببي ذلك يتجه وإنما انتهى أحد كل يدخله

غيببره أو الطريببق ذلببك فببي ومإثله عادة طارقوه ينقطع ول



مإطروقببا ليببس مإببا بخلف كببذلك > المطببروقا270<ص: 
كذلك.

قلببت بببامإرأة رجببال خلوة تآحرم ل أنه هذا ظاهر قلت فإن
تآواطببؤهم العببادة أحببالت إن الرجال أن قضيته وإنما مإمنوع

فل، وإل جائزة خلوة كانت بحضرتآهم بها فاحشة وقوع على
خلوة تآحل قال حيث به التصريح مإسلم شرح في رأيت ثم

مإببروءة أو صأببلح لنحببو الفاحشة على تآواطؤهم يبعد جماعة
الضببعيفة الوجببه حكايببة المجمببوع فببي حكبباه لكنببه بببامإرأة
بانتفبباء قطببع إذا بمببا وقيببده الول اعتمببد بعضببهم ورأيببت

وجانبها جانبه مإن الريبة
الخببرى والخببر أحببدهما فسببكنها حجرة الدار في كان ولو(

وسطح وبالوعة ومإستراح) وبئر كمطبخ المرافق اتآحدت فإن
فيمببا بعضببها اتآحبباد يكفي إذ أو بمعنى والواو ومإمر ومإصعد

اتآحبباد فيضبر البدار بأول الممر اتآحاد في العبرة وهل يظهر
دونببه، الدهليز بعد الذي بالباب أو فيه الممر لتآحاد دهليزها

كببون بيببن يفببرقا أو نافببذة غيببر سببكة صأببحن بمنزلببة لنببه
حينئببذ اتآحبباده فيضببر بالسببكنى يتعلق بما به ينتفعن الدهليز

يضببر فل ورحاله للزوج مإعدا لكونه كذلك يكون ل أن وبين
مإمبن نحبوه مإحبرم) أو (اشبترط أقربهبا والثالث مإحتمل كل
المسبباكنة فحرمإببا والرويبباني القاضببي ذلببك في وخالف ذكر
لببه النتصار في الذرعي وأطال المحرم مإع ولو اتآحادها مإع
ك وبانتفباء حركبة كبل فبي لهبا مإلزمإته إلى سبيل ل إذ ذل

فببي الكلم بفرضببه وخببرج المحرمإببة الخلببوة مإظنببة وجببدت
ل فببإنه وصأببفف بيببت إل الببدار في يكن لم لو مإا حجرتآين

المسكن مإن تآتميز ل لنها مإحرم، مإع ولو يساكنها أن يجوز
بهبا يليبق مإببا لهبا وبقبي حائبل بينهمبا بنبي إن نعم بموضع

إذ مإحرم نحو (فل) يشترط مإنها شيء (وإل) يتحد جاز سكنا
القاضببي يغلببق) قببال (أن يجب (ينبغي) أي (و) لكن خلوة ل

ببباب) وأولببى مإببن بينهمببا (مإببا ويسمر والماوردي الطيب أبو
(علببى بببه أحدهما) يمر مإمر يكون ل (وأن سده إغلقه مإن

وحجببرة) كببدار وعلببو (وسببفل خلببوة وقببوع مإن الخر) حذرا
يمكنبه ل حبتى العلبو في تآكون أن والولى فيهما ذكر فيما

عليها الطلع

الستبراء باب



فيها بمن تآربص وشرعا البراءة طلب لغة بالمد هو     
أو رحمهببا ببببراءة للعلم يأتآي مإما سبب وجود عند مإدة رقا

كمببا البببراءة علببى يدل مإا بأقل لتقديره بذلك سمي للتعبد
فببي ولتشبباركهما العببدد علببى لشتماله بالعدة مإر مإا سمي
الخبببار مإببن يببأتآي مإببا فيببه والصأببل بببه ذيلببت البراءة أصأل

> لمببا271<ص:  بالفعل التمتع لحل (يجب) الستبراء وغيره
مإمببا يعلببم كمببا التزويببج أو ومإعتببدة مإزوجببة مإلببك في يأتآي

وجببوبه عليببه يببرد فل فيببه الصأببل (بسببين) باعتبار سيذكره
يلزمإهببا فببإنه أمإتببه أنهببا ظانببا غيببره أمإة وطئ كأن بغيرهما

مإلببك شبببهة والشبببهة مإملوكببة نفسببها فببي لنهببا واحد قرء
الصأببل باعتبببار وهببو حببدوثه أمإببة) أي مإلببك (أحببدهما اليمين

بالملببك يخببل مإما التمتع حل حدوثا على فالمدار وإل أيضا
فببي التعبببير أن كمببا زوجتببه شببراء فببي يببأتآي مإببا يببرد فل

طلببب على فالمدار وإل كذلك الفراش بزوال الثاني السبب
المكاتآبببة نحببو فببي سببيذكره مإببا ذلببك علببى ودل التزويببج
قبض هبة) مإع أو إرثا أو (بشراء مإوطوءتآه وتآزويج والمرتآدة

سيعلم كما التملك اختيار أو القسمة مإن سبي) بشرطه (أو
أو بعيببب رد (أو عليببه اعتراض فل السير في سيذكره مإما

مإملك كل مإن ذلك غير أو القبض قبل إقالة) ولو أو تآحالف
هبتببه فببي ووالببد مإفلببس وبائع مإقرض ورجوع وصأية كقبول
وأمإببة المالببك بهببا واسببتقل انفسببخ قببراض أمإة وكذا لفرعه
المسببتحق > أن272<ص:  بالصأح وقلنا زكاتآها أخرج تآجارة
الملببك لتجببدد الجنببس غيببر في قيمته بقدر بالواجب شريك
السببتبراء وجببوب (وسببواء) فببي البلقينببي قبباله فيهما والحل

اسببتبرأها (ومإببن (بكببر) وآيسببة التمتع لحل بالنسبة ذكر فيما
مإا وغيرها) لعموم وامإرأة صأبي مإن ومإنتقلة البيع قبل البائع
أوطبباس سبببايا فببي وسببلم عليببه اللببه صألى قوله مإن صأح
حببتى حمببل ذات غيببر ول تآضببع حببتى حامإببل تآوطببأ ل {أل

للبكببر الشببامإل غيرهببا بالمسبببية حيضببة} وقيببس تآحيببض
مإببن تآحيببض وبمببن الملك حدوثا بجامإع وغيرهما والمستبرأة

شهر وهو غالبا والطهر الحيض قدر اعتبار في تآحيض ل
قبببل زوجهببا فطلقهببا زوجها إذا (في) أمإته ويجب) الستبراء(

انفسببخت إذا وأمإتهببا صأببحيحة (مإكاتآبببة) كتابببة وفببي الببوطء
مإكبباتآب (عجزت) وأمإة كأن بابها في يأتآي مإما بسبب كتابتها
فببي وحببدوثه كالمزوجة فيها الستمتاع حل لعود عجز كذلك
مإرتآببدة) (وكببذا الفاسبدة تآببؤثر لبم ثبم ومإبن بقسببميها المإة



السبتبراء فيجبب أسبلم مإرتآبد سيد > أو273<ص:  أسلمت
(ل) أيضببا الستمتاع حل الصأح) لعود (في أمإته وعلى عليها

صأببوم مإببن عليببه حرمإهببا مإببا لها حدثا له أمإة (مإن) أي في
وإحببرام) اعتكبباف أو صأببوم مإببن (حلت ثم فيه لذنه ونحوه
بخلف بالملببك تآخببل ل بذلك حرمإتها لن ورهن حيض ونحو
التحريببم لتأكببد كببالردة وجببه) أنببه الحرام (وفي الكتابة نحو
أو مإحرمإببة نحببو اشببترى لببو أمإببا الفببرقا بوضببوح ويببرد فيه

اسببتبرائها مإببن بببد فل سببيدها بإذن واجبا مإعتكفة أو صأائمة
يأتآي. مإما يعلم كما مإانعها زوال بعد

(اسبتحب) نكاحهبا فانفسبخ (زوجتبه) المإبة اشترى) حبر ولو(
النكبباح ولببد عببن حببرا المنعقببد الملببك ولببد ليتميز الستبراء
لية حبرة يكافئ فل يعتق ثم قنا المنعقدة ه تآصببر ول أصأ ب

فائدة ل بأن وردوه الملك يجب) لتجدد (وقيل مإستولدة أمإة
هنببا يوجد ولو التمتع حل حدوثا فيه الصحيحة العلة إذ فيه

العببدة في اشتراها ثم رجعيا القنة زوجته طلق لو ثم ومإن
زمإببن فببي وطؤها يحل ل أنه ومإر التمتع حل لحدوثا وجب
بببالحر وخببرج بالزوجيببة أو بالملببك أيطأ يدري ل لنه الخيار

لببه ليس النص عن الكفاية ففي زوجته اشترى إذا المكاتآب
بببإذن ولو تآسريه امإتنع ثم ومإن مإلكه لضعف بالملك وطؤها
أو لنكبباح الغير مإعتدة) مإن أو (مإزوجة مإلك) أمإة ولو( السيد
يجب) اسببتبراؤها (لم وأجاز جهله أو بذلك وعلم شبهة وطء
والعببدة الزوجية زال) أي (فإن الغير بحق مإشغولة لنها حال

لمببا بببأو عطببف وإن الضببمير ثنى ولذا ذكر مإما المفهومإان
الراجببع اتآحبباد > مإببن274<ص:  يلببزم ل أنببه ظبباهر هببو

بهببا المعطببوف مإببن فهببم لمببا الراجببع اتآحبباد بهببا للمعطوف
أو العببدة وانقضببت بعببده أو وطببء قبببل طلقببت بببأن وذلك

الظهببر) لحببدوثا (فببي (وجب) الستبراء الشبهة عدة انقضت
وطء قبل بمطلقة ينتقض الغير بعدة المقابل واكتفاء الحل،
مإنه مإعتدة مإلك ولو بالموطوءة القولين جمع خص ثم ومإن
هنا عنه يكفي شيء ل إذ قطعا وجب

مإسببتولدة مإوطببوءة) غيببر أمإببة (عببن فراش) له زوال الثاني(
(أو السببيد مإببوت قبببل مإنجببز أو بعتببق) مإعلببق مإستولدة (أو

الموطبوءة الحبرة فببراش > كبزوال275السببيد) <ص:  مإوت
لبه مإخببالف ول عمببر ابن عن صأح كما شهر أو قرء فيجب

مإضببت (ولببو قطعببا عليهببا اسببتبراء فل وطء قبل عتيقة أمإا
(ثببم مإعتببدة ول مإزوجببة مإستولدة) ليست على استبراء مإدة



(فببي السببتبراء (وجببب) عليهببا مإات) عنهببا (أو أعتقها) سيدها
أمإثالهببا مإضببى وإن نكاحها زوال مإن العدة تآلزم الصأح) كما

مإستولدة غير مإوطوءة) له أمإة استبرأ ولو (قلت زواله قبل
الحببال) فببي (وتآببتزوج السببتبراء يجببب) إعببادة لببم (فأعتقهببا
تآشبببه) هببذه ل (إذ ظبباهر المسببتولدة وبيببن بينهببا والفببرقا

فراشببها فكببان لهببا الحرية حق لثبوت تآلك (مإنكوحة) بخلف
أعلم) (والله المنكوحة الحرة بفراش أشبه

مإالكهببا وطئهببا مإوطببوءة) أي أمإببة (تآزويببج ينعقببد ويحرم) ول
يختلببط (لئل يببأتآي (السببتبراء) بمببا قبببل) مإضببي (ومإسببتولدة

الشببراء مإن القصد لن مإطلقا قبله بيعها حل الماءان) وإنما
يقصببد ل النكبباح بخلف ل وقببد يقع قد والوطء العين مإلك

<ص: تآوطببأ لم فإن مإالكها يطأها لم مإن أمإا الوطء إل به
للببواطئ زوجهببا غيببره وطئهببا وإن شبباء مإببن > زوجهببا276
مإببدة مإضببت أو مإحببترم غيببر المبباء كببان إن لغيببره وكببذا

مإنه الستبراء
بل نكاحهببا (فلببه مإوطببوءتآه مإسببتولدتآه) يعنببي أعتببق ولببو(

ل إذ مإنبه المعتبدة ينكبح أن يجبوز الصأح) كمبا في استبراء
لم الذي لبائعها فزوجها أمإة اشترى لو ثم ومإن هنا اختلط
بائعهببا فببأراد أعتقهببا لببو كمببا استبراء يلزمإه لم غيره يطأها

وطئببت أو تآوطأ لم مإن ومإثلها بموطوءتآه وخرج يتزوجها أن
وطئببا غيره وطئها مإن إليه مإنه انتقلت مإن استبرأها أو زنا
أعتقها وإن استبرائها قبل تآزوجها له يحل فل مإحرم غير

بمببوتآه عتقببت مإببدبرة أو مإستولدة مإات) عن أو أعتقها ولو(
اسببتبراء) عليهببا (فل فيهما زوج عن مإعتدة مإزوجة) أو (وهي
وهببي مإببر مإببا لحببل السببتبراء ولن للسببيد فراش غير لنها

لببم لنها الشبهة وطء عدة في بخلفها الزوج بحق مإشغولة
حببق فببي السببتبراء (وهببو) أي السببيد لغيببر فراشببا به تآصر
فببي كامإلببة (حيضببة وهببو) هنببا (بقببرء يحصببل القببراء ذات

تآحيببض حببتى حائببل ول السببابق > للخبببر277الجديد) <ص: 
فببي كالشببراء السبببب وجببد الببتي بقيتهببا يكفببي فل حيضببة
بتكببرر ببقيتببه واكتفببى الطهر تآعين حيث العدة وفارقا أثنائها

تآكببرر ل وهنببا البببراءة على بينها الحيض تآخلل الدال القراء
الحيببض فببي وطئهببا ولببو عليهببا الدال الكامإل الحيض فتعين

انقطببع الحيببض أقببل مإضببي قبببل كببان فببإن مإنببه فحبلببت
وطئه مإن حبلت لو كما الوضع إلى التحريم وبقي الستبراء

حيببض لمضببي السببتبراء فببي كفى أقله بعد أو طاهر وهي



(بشببهر) وآيسة أشهر) كصغيرة (وذات الحمل قبل لها كامإل
(وفببي غالبببا وطهببر حيببض عببن غيرها حق في يخلو ل لنه

(وحامإببل بدونها تآعرف ل البراءة لن الشهر بثلثة) مإن قول
كالعببدة الحمببل بوضببعه) أي سيد فراش عنها زال أو مإسبية

شبببهة وطببء أو زوج مإببن حامإببل بشببراء) وهببي مإلكت (وإن
زوال بعببد يجببب الحال) وأنببه في استبراء ل أن سبق (فقد

يحصببل (قلببت بالوضببع هنببا هببو فليببس العببدة أو النكبباح
تآحيببض زنببا) ل حمببل (بوضع القراء ذات حق الستبراء) في

مإحصبل مإضبي وقببل الشبراء بعبد الحمبل حبدثا وإن مإعبه
الصأببح (فببي مإتجببه وهببو واحببد غيببر كلم مإن أخذا استبراء

العببدة به تآنقض لم وإنما وللبراءة الخبر أعلم) لطلقا والله
وأمإببا التكببرار فيهببا وجببب ثببم ومإببن تآأكيببد بمزيد لختصاصأها

بحثببه كمببا الزنببا حمببل مإببع بشببهر فيحصببل أشببهر ذات
لن العدة في به جزمإوا مإا على قياسا كالذرعي الزركشي

كالعدم الزنا حمل
أن حسببب القبض قبل الملك بعد استبراء زمإن مإضى ولو(

وذكببر قبضببه قبل بيعه صأح ولذا به الملك بإرثا) لقوة مإلك
مإنببه يؤخببذ مإببا ومإببع مإنببه التبببري مإع آخر تآعليل الذرعي له

بببالرثا الملببك لن قببالوا تآوسببطه فببي > فقببال278<ص: 
مإقبوضببة كانت إذا وهذا حسا يحصل لم وإن حكما مإقبوض
ثببم ابتاعهببا لببو أمإا الستبراء في قبضه يعتبر حيث للمورثا

يقبضببها أن بعببد إل باسببتبرائها يعتببد لببم قبضببها قبببل مإببات
اببن عليببه نببه قبضببه قببل المبورثا بيبع فببي كمبا البوارثا
تآسببليم بعببد وضببوحه يتجببه وإنمببا انتهببى واضببح وهو الرفعة
المتببأخرون الرفعببة ابببن تآبببع ثم ومإن مإنه تآبرأ الذي التعليل

بالسببتبراء اعتببد إذا الضعف البيع لن مإشكل ذلك مإع لكنه
أشببار الذرعببي وكببان أولببى القوى فالرثا القبض قبل فيه

فببي قبضببه يعتبببر حيببث بقببوله ضببعيف علببى بنببائه إلببى
إل واضببح أنببه قببوله مإببع إلخ أمإا قوله ينافيه لكن الستبراء

فيببه يكتفببي ل أنه البيع في القول على واضح إنه يقال أن
صأرحوا الشكال جواب في يقال وقد القبض قبل بالستبراء

القبببض قبل فيه بالستبراء العتداد في خلف ل الرثا بأن
وأشاروا العتداد مإنه الصأح خلفا فيه فإن البيع نحو بخلف
فهببو حكمببا مإقبببوض بببالرثا المملوك أن حاصأله بما للفرقا
قبضببه قبببل فيببه التصببرف صأببح ولببذا البببيع نحببو مإن أقوى

كببون التصببرف لصببحة المقتضببية القببوة هببذه مإببن ويلببزم



مإلببك ل فكببان وإل مإببوتآه قبل قبضه البيع نحو في المورثا
فجببرى ضببعيف لكنه بالعقد تآام فيه الملك البيع نحو بخلف
ضببعفه إلببى والضببعيف تآمامإه إلى نظرا فالصأح فيه الخلف

إل يوجببد ول قبضه تآقدير على مإبني به فالملك الرثا وأمإا
دقيببق فببإنه فتببأمإله بيع بنحو مإلكه إن قبضه مإورثه كان إذا

ل الصأببح) حيببث (فببي المعاوضببات مإببن شراء) ونحببوه (وكذا
زمإببن في يحسب لم ثم ومإن ولزومإه به الملك لتمام خيار

قبببل يحسببب هبة) فل (ل مإلكه لضعف للمشتري ولو الخيار
بإيهببام مإبببالة فل قدمإه كما عليه فيها الملك لتوقف القبض
بنبباء أي تآقبببض لببم غنيمببة ومإثلهببا قبلببه حصببوله هنا عبارتآه

ظبباهر هببو كمببا بالقسببمة إل يحصل ل فيها الملك أن على
للملببك القبببض قبببل ولببو قبولهببا بعببد الوصأببية في ويحسب
بالقبول فيها الكامإل

مإرتآببدة أو وثنيببة نحو مإجوسية) أو اشترى > (ولو279ص: <
ومإثلبه أثنبائه فبي أو الحيبض فبراغ (ثم) بعبد (فحاضت) مإثل

(أسلمت به صأرحا كما الوضع وكذا الشهر ذات في الشهر
يسببتعقب لببم لنببه السببتبراء فببي نحوه أو يكف) حيضها لم

لببم ديببن وعليببه أمإببة مإببأذون عبد اشترى لو ثم ومإن الحل
قببال حينئببذ وطؤهببا لسببيده يحببل فل سببقوطه قبل به يعتد

ل اسببتبراء كببل إن ذلببك وضببابط الصأببحاب عببن المحببامإلي
لببو مإببا ومإنببه انتهببى بببه يعتببد ل الببوطء اسببتباحة به يتعلق

تآحتمببل ل صأببغيرة أو تآحللببت ثببم فحاضببت مإحرمإببة اشببترى
في الجرجاني قاله مإا على شهر مإضي بعد فإطاقته الوطء
يعتببد نعببم جببدا بعيببد إنببه قببال الزركشببي رأيببت ثببم الثانية

كلمإهمببا إليبه يميبل كمبا النفكبباك قبببل المرهونبة باسبتبراء
يحببل بببأنه قبلها مإا وبين بينها ويفرقا المقري ابن به وجزم

غيرهببا بخلف للسببتمتاع مإحببل فهببي المرتآهببن بببإذن وطؤها
يعتببد ل وهببو الحجببر في حقا له لن المأذون مإشتراة حتى
هببي قلببت فإن هنا تآبعه ومإن للذرعي مإا يندفع وبهذا بإذنه
الذن قلببت المرهونببة فسبباوت والغرمإبباء العبد بإذن له تآباح
فببي بخلفببه والغرمإبباء العبببد تآعلببق جهببة لختلف أنببدر هنببا

بفلببس عليه حجر مإشتر أمإة المأذون أمإة وفارقت المرهونة
فببي التعلببق لضببعف الحجببر زوال قبببل باستبرائها يعتد فإنه
تآعلببق لنحصببار تآلببك بخلف أيضببا بالذمإببة يتعلببق لكونه هذه

غير ل المأذون يد في بما الغرمإاء



(بالمستبرأة) ومإس بشهوة نظر بنحو الستمتاع) ولو ويحرم(
المحببرم الببوطء إلببى لدائببه السببتبراء به مإا مإضي قبل أي

بيعهببا نحببو يصببح > فل280<ص:  بحببر حامإل أنها ولحتمال
الشببرع لن وبينهببا بينببه يحببال ول بهببا الخلببوة له يحل نعم

بيببن الحالببة وجوب فارقا وبه لمإانته مإفوضا الستبراء جعل
كان إذا وفيه أطلقوه كذا شبهة عن المعتدة والزوجة الزوج
ظاهر نظر جميلة وهي المسكة وعدم بالزنا مإشهورا السيد

لببم وسببلم عليه الله صألى وطء) لنه غير فيحل مإسبية (إل
مإببس إلببى واليببدي العيببن امإتداد غلبة مإع غيره مإنها يحرم
قبببل عنهمببا اللببه رضي عمر ابن ولن الحسان سيما المإاء

فلببم فضببة كببإبريق عنقهببا نظببر لمببا سهمه في وقعت أمإة
عليببه ينكببر ولببم ينظرونببه والناس تآقبيلها عن الصبر يتمالك

حببامإل ولببو مإلكهببا بببتيقن غيرهببا وفببارقت البيهقي رواه أحد
لمببائه صأببيانة وطؤهببا وحببرم السابق الحتمال فيها يجر فلم
ظهببور لحتمال يلتفتوا ولم لحرمإته ل حربي بماء يختلط أن

وأخببذ لنببدوره السببابي يملكهببا فل لمسببلم ولببد أم كونهببا
المانع حملها يمكن ل مإن كل أن ذلك مإن وغيره الماوردي

وآيسببة زنببا مإببن وحامإل كصبية ولد أم به لصيرورتآها لملكها
حبل فبي كالمسببية تآكبون زوجهبا فطلقهبا مإزوجة ومإشتراة

بالمسبببية التمتببع ل) يحببل (وقيببل الببوطء عدا بما بها التمتع
جمع له وانتصر أيضا

مإبن إل يعلبم ل صأبدقت) لنبه (حضببت قالت) مإستبرأة وإذا(
الحلببف علببى السببيد يقدر لم نكلت لو لنها يمين بل جهتها
وطؤها له يحل فهل فكذبها صأدقناها وإذا الحيض عدم على

أول أولببى بببل فكببذبها التحليببل ادعببت لببو مإببا علببى قياسببا
تآمتببع السيد) مإن مإنعت (ولو أوجه والول نظر مإحل ويفرقا

السبتبراء بتمبام (أخبببرتآني لنببك لببي حلل (فقببال) أنبت بها
أن تآقببرر لمببا ظبباهرا له وأبيحت > بيمينه281صأدقا) <ص: 

مإببا مإنببه المإتنبباع يلزمإهببا ذلببك ومإع لمإانته مإفوض الستبراء
ولببو السببتبراء زمإببن مإن شيء بقاء تآتحقق دامإت مإا أمإكن
تآبعببه ومإببن المإام قاله مإا على صأدقت فأنكرت حضت قال

عليببه مإشببى مإا على جرى وهو مإنها إل يعلم ل بأنه وعلله
آخببر مإوضع في عليه جريا مإا والمعتمد مإوضع في الشيخان

دعببواه فببي كمببا تآصببديقه يحتمببل فعليه غيرها مإن يعلم أنه
الفببرقا ويحتمببل كببل عببدم الصأببل أن بجببامإع به له إخبارها



بخلف فصببدقت أمإكببن وإن عليه اطلعه يعسر الحيض بأن
أقرب. وهذا الخبار

أو قبلهببا فببي بوطء) مإنببه (إل فراشا) لسيدها أمإة تآصير ول(
وبببه ببينببة أو بببإقراره ذلببك ويعلببم فيه المحترم مإائه دخول
لحقبه المحببترم مإبائه دخببول ثببت مإببتى المجببوب أن يعلببم
عببدمإه أو لحببوقه أطلببق مإمببن أوجببه وهببذا فل وإل الولببد

ولببد بببه يلحقببه فل لهببا مإلكببه مإجببرد بببذلك وخببرج فتببأمإله
مإقصببوده ليببس لنببه مإنببه كببونه وأمإكن بها خل وإن إجماعا
فل الببدبر فببي الببوطء أمإببا مإببر كمببا النكبباح بخلف الببوطء
تآقببرر وإذا مإببر كما لهما تآناقض مإن المعتمد على به لحوقا

وطئببه) أو مإن للمإكان ولدت (فإذا فراشا يصيرها الوطء أن
لنببه اسببتلحاقه عببن سببكت (لحقبه) وإن ولدا مإنيه استدخال

الفببراش بمجببرد بزمإعببة الولد {ألحق وسلم عليه الله صألى
الجماع مإن مإر لما إخبار أو بالوطء} بوحي علمه بعد أي

بعد مإثل استبراء) بحيضة وادعى الولد ونفى بوطء أقر ولو(
> وحلببف282<ص:  فببأكثر أشببهر بستة الوضع وقبل الوطء

الوجببه علببى السببتبراء علببى المإببة وافقتببه وإن ذلببك على
عمببر المببذهب) لن (علببى يلحقه) الولد (لم الولد حق لجل
جوار أولد نفوا عنهم الله رضي عباس وابن ثابت بن وزيد
كببذلك والسببتبراء ظبباهر سبببب الببوطء ولن بببذلك لهببم

بخلف هنببا بببه يكتفببى ل وهببو المإكان أصأل وبقي فتعارضا
مإببن أشببهر سببتة لببدون بببه أتآببت لببو أمإببا مإببر كمببا النكبباح

الروضببة أصأببل فببي ووقببع السببتبراء ويلغو فيلحقه الستبراء
ببابه فببي فيبه لمببا سهو بأنه وردوه باللعان نفيه له أن هنا

ودعببوى الولببد نفببي بيببن المتببن وجمببع هنببا العزيببز وفببي
أنببه علببم إذا الروضببة ففي للخلف قيد أو تآصوير الستبراء

نكببل فببإن الستبراء يدع لم وإن باليمين نفيه له مإنه ليس
فببإن يمينهببا على اللحوقا مإتوقف أنه ورجح أحدهما فوجهان

اقتصبباره أن عبارتآهببا وقضببية بلببوغه بعببد الولد فيمين نكلت
عليببه حلببف إذا عنببه نفيببه فببي كبباف الستبراء دعوى على
(حلببف) الولببد أمإيببة عليه ادعت الستبراء) وقد أنكرت (فإن

تآعرضببه يجببب مإنببه) ول ليببس الولببد (أن حلفببه فببي ويكفي
الول هببو المقصببود لن عليببه القتصببار يجزيه ول للستبراء

يجببب (وقيببل الرشبباد شببرح فببي عنببه أجبببت إشببكال وفيه
(ولببو دعببواه بببذلك > للسببتبراء) ليثبببت283<ص:  تآعرضببه

لببم) يلحقببه ولببد وهنبباك الببوطء أصأببل فببأنكر استيلدا ادعت



ل الصببحيح) إذ (علببى (يحلببف) هببو ولببم الفراش ثبوت لعدم
يسبق ولم الدعوى في عنه تآنوب حتى الولد على لها ولية
مإببر فيمببا حلفببه فببارقا وبببه اللحببوقا يقتضببي بما إقرار مإنه

جزمإببا يحلف فل ولد ثم يكن لم إذا أمإا بالوطء ثم لقراره
إذا جزمإببا حلفببه ينبغي لكن الرفعة ابن قال لكن قاله كما

ل حريتهببا إلى تآنصرف حينئذ دعواها لن البيع على عرضت
النصببراف بببل إلببخ إلببى ل قببوله بمنببع ويببرد ولببدها إلببى

حاضببر هببو وأيضببا غيببره للحريببة سبببب ل إذ لببه يتمحببض
قببال ولببو( فتعين أقوى للحاضر والنصراف مإنتظرة والحرية

(لحقببه) (وعزلببت) عنهببا (وطئت) هببا بولد مإوطوءتآه مإن) أتآت
به إحساس غير مإن يسبق قد الماء الصأح) لن (في الولد

الرضاع كتاب
اسم لغة تآاء ضاده تآبدل وقد وكسره أوله بفتح هو     

م وشبرعا لبنه وشرب الثدي لمص امإبرأة لببن لحصبول اس
بشببروط طفببل جببوف فببي مإنببه حصببل مإببا > أو284<ص: 

مإطلببق وأمإببا بالباب المقصود عليها يتفرع مإا مإع وهي تآأتآي
والصأببل النكبباح مإببن يحرم مإا باب في مإر فقد به التحريم

اللبببن أن تآحريمببه وسبببب المإة وإجماع والسنة الكتاب فيه
في مإنيها فأشبه الرضيع أجزاء مإن صأار وقد المرضعة جزء

سببوى أحكببامإه مإببن لببه يثبببت لببم عنببه ولقصببوره النسببب
شببهادة ورد قببود وسببقوط وعتببق إرثا نحببو دون المحرمإية

عقببب ذكره به النسب يقال قد أنه مإع هنا ذكر وجه وفي
الرضبباع إن فيببه يقببال وقببد غمببوض النكبباح مإببن يحببرم مإا

عقب ل عقبها فجعل النكاح تآحريم في تآشابه بينهما والعدة
م ذاك لن تآلبك ب المحرمإبة البذوات إل فيبه يبذكر ل النس

التحريم شروط ذكر مإن بمحله
المحببرم يثبببت) الرضبباع (إنمببا ومإرضببع ولبببن رضببيع وأركانه

لببه يكببره نعم للغذاء يصلح ل لبنه لن رجل امإرأة) ل (بلبن
إل خنببثى ول فيببه للخلف مإنببه ارتآضببعت مإببن نكاح ولفرعه

لنببه وأنبثى ذكر مإنها ارتآضع لو فيما بهيمة ول أنثى بان إن
ل الخببوة ولن الدمإيببة لبببن صأببلحية الولببد لغببذاء يصببلح ل

دون المإومإببة ثبوت أمإكن وإن البوة أو المإومإة بدون تآثبت
رضببي الشببافعي به عبر كما آدمإية يأتآي كما وعكسه البوة

{يحببرم لخبببر النسببب تآلو لنه جنية بلبن يثبت فل عنه الله
النسببب قطع تآعالى النسب} والله مإن يحرم مإا الرضاع مإن



علببى مإبنببي أنببه وقضببيته الزركشببي قاله والنس الجن بين
حلببه مإببن جمع عليه مإا على أمإا تآناكحهما حرمإة مإن الصأح
حركببة حركتهببا مإن ل مإستقرة (حية) حياة مإتجه وهو فيحرم
حرمإببة تآثبببت ل كمببا الثلثببة للئمببة خلفببا مإيتببة ول مإببذبوح

> مإنفكة285<ص:  جثة مإن مإنفصل ولنه بوطئها المصاهرة
ل اللبببن قببولهم انببدفع وبببه كالبهيمببة والحرمإببة الحببل عببن

نعببم نجببس سببقاء فببي حيببة كلبببن بظرفببه عبرة فل يموت
(بلغببت فيه الخلف لقوة ظاهر هو كما شديدة كراهة يكره
ولبو الحيبض فبي السبابق بالمعنى تآقريبا سنين) قمرية تآسع
الببولدة تآحتمببل ل لنهببا ذلببك تآبلببغ لببم مإببن دون خلية بكرا

وهببو المحببرم حلبببت) لبنهببا ولببو( فرعهببا المحببرم واللبببن
بل مإنهببا نببزل أو غيرهببا حلبببه أو دفعات خمس أو الخامإس

وخمببس الولببى فببي مإببرة (فببأوجر) طفببل مإبباتآت ثببم حلببب
بعببد وفيمببا هنببا حرم) بالتشديد مإوتآها (بعد الثانية في مإرات
الحببل عببن مإنفكببة غيببر وهببي مإنهببا الصأببح) لنفصبباله (فببي

ذلببك الطفببل زبببد) وأطعببم مإنببه نببزع أو جبن (ولو والحرمإة
(حببرم) لحصببول الزبببد مإنه المنزوع سقاه أو الزبد أو الجبن

التغذي
عمببم حيببث غيببري فيه تآبعت الذي الصنيع هذا تآنبيه) قضية(

المنبزوع أن زببده نبزع بمبا المسقي وخصص المطعوم في
لنببه بالمصببل العامإببة السببنة علببى المسمى وهو الجبن مإنه

وعصببره غليببانه بعببد القببط مإاء وهو الحقيقي المصل يشبه
انسببلخ بأنه ويوجه هنا يحرم ل الربا في تآفسيريه أحد على
الزبببد مإنببه المنببزوع بخلف بالكليببة وصأفاتآه اللبن اسم عنه

فيمببا وغيرهببن وفروعهببا الروضببة أن وعجيببب فيببه لبقائهمببا
مإببا يقاس ول جبن ول زبد مإنه للمنزوع يتعرضوا لم علمت

ا فيهبن الملحبظ لختلف والربا الفطرة في بما هنا هبو كم
غلببب) إن (حببرم جامإببد (بمببائع) أو خلببط) اللبببن (ولو واضح
وإن ريحببه أو طعمببه أو لببونه ظهببر بببأن المببائع أولببه بفتح

بببأن أولببه غلب) بضببم (فإن حينئذ المؤثر لنه البعض شرب
يببأتآي فيمببا بالشببد وتآقببديرا حسببا وريحببه ولببونه طعمه زال

نقله كمببا دفعببات خمببس مإنببه يببأتآي أن يمكببن أنببه والحال
>286ص: < خلفببه النببص عببن الروياني حكى لكن وأقراء

دفعببات خمس في إليه وصأل إذا مإؤثرة وحدها القطرة وأن
كببان أو دفعببات خمببس الكببل) علببى (وشرب فيه وقعت مإا
اللبببن الظهببر) لن فببي حببرم البعببض أو (قيل الخامإسة هو



المقصببود التغذي فحصل يقينا لجوفه وصأل الكل شرب في
لنتفبباء كببثير مإاء في استهلكت نجاسة تآأثير عدم فارقا وبه

غيرهببا فببي اسببتهلكت بخمببر حببد وعببدم حينئببذ اسببتقذارها
طيببب فيببه بطعببام فديببة وعببدم المطربببة الشببدة لنتفبباء
تآحقببق لعببدم هنببا البعض تآأثير وعدم التطيب لزوال استهلك
انتشبباره تآحقق بأن تآحققه لو ثم ومإن للجوف اللبن وصأول

زايلببت ولببو حببرم اللبببن قببدر مإببن أقل بقي أو شربه فيما
قببوي لببون لببه بمببا اعتبببر أوصأببافه لغيببره المخببالط اللبببن

اعتبار ويظهر مإتقدمإون جمع قاله كما الخليط على يستولي
مإر مإما أخذا ريحه أو طعمه أو اللبن لون يناسب مإا أقوى
هنببا فاقتصببارهم بالشببد التقببديري التغيببر فببي الطهارة أول
أمإومإببة ثبتببت امإرأتآين لبن اختلط ولو مإثال كأنه اللون على
مإغلوبته وكذا اللبن غالبة

السابق > بالشرط287ص: <
دفعببات خمببس مإنببه يأتآي أن يمكن هنا قولهم تآنبيه) صأريح(

اللبببن يكببون أن يشترط أنه الروضة أصأل في لما الموافق
عبن انفبرد لببو دفعببات خمبس مإنبه يسبقى أن يمكببن قدرا

تآعببدد فيهببا اللبببن فببي يشببترط ل الخلط مإسألة أن الخليط
خمببس مإنببه يسببقى أن وأمإكن دفعة انفصل لو بل انفصاله

لببو أنببه ذلببك في صأراحته ووجه حرم الخليط عن انفرد لو
يتببأت لببم بالفعببل دفعببات خمببس انفصببل أنببه الفببرض كان

أنببه الفرض أن فتعين المذكور المإكان اشتراط في الخلف
أنببه والصأببح مإطلقببا يكفي فقيل وحينئذ واحدة دفعة انفصل

حلب ولو التآي قولهم فينافيه وعليه المإكان ذلك مإن بد ل
في انفصل إذا أنه صأريحه إذ إلخ خمسا وأوجره دفعة مإنها

أم خمببس مإنه يأتآي أن أمإكن مإرة فهو دفعة الخلط مإسألة
والكتفبباء الخمببس إمإكببان اشببتراط يقببال أن فأمإا وحينئذ ل

لهمببا التآببي للمذهب مإخالفة طريقة النفصال اتآحاد مإع بهن
وسببكتا واليجببار النفصال الطرفين في التعدد مإن بد ل أنه

وهببذا كالصأببحاب أنببه سببيذكر مإمببا بضببعفها للعلم هنا عليها
فيمببا بعببدها مإببن وسائر الروضة مإختصري لتطابق جدا بعيد

بببأن يفببرقا أن وأمإببا المحليببن فببي فيهببا مإببا علببى علمببت
الطرفيببن فببي فيببه التعببدد اعتبببار عببن صأببارف ل الصببرف

مإعببه الغيببر اجتمبباع فببإن بغيببره المختلببط بخلف الحقيقييببن
لحالببة الخلببط بعببد التعببدد إمإكببان هببو آخر حكما له أوجب

وأوجبببه إليببه النظببر ألغببى عليببه الخلببط طرو لن النفصال



فببي يعتبببر التعببدد أن فالحاصأببل لقوتآهببا الطارئببة للحالببة
حالببة بإمإكببانه اكتفببي هببذا لكببن المسببألتين فببي الطرفيببن

ل لنه النفصال حالة اعتباره تآعين وتآلك القوى لنه الخلط
صأببب إيجار) وهو (ويحرم مإهم دقيق فإنه فتأمإله له مإعارض

اشببترط ثببم ومإببن به التغذي لحصول قهرا الحلق في اللبن
قبببل تآقايببأه فلببو مإسببام ل جائفببة مإببن ولببو للمعدة وصأوله
فببي اللبببن صأببب إسعاط) بببأن (وكذا يحرم لم يقينا وصأولها

فببي حقنة (ل المذهب) لذلك (على للدمإاغ وصأل حتى النف
فيهببا يكببن فلببم المإعبباء فببي انعقببد مإا لسهال الظهر) لنها

قبل أو أذن نحو في صأبه ومإنها تآغذ
الرضاع شروط 
فل مإنببه فيببه بببد ل مإببا أي المحببرم الرضبباع وشببرطه) أي(

ينافي
مإسببتقرة حي) حيبباة (رضيع ركنا مإر فيما > عده288ص: <
ومإيببت مإببذبوح حركببة حركتببه مإببن لجببوف لوصأببوله أثببر فل

(سببنتين) الخامإسة ابتداء يبلغ) في (لم التغذي لمنافاة اتآفاقا
الشببهر مإببن ثلثيببن فيكمببل شببهر أول ينكسر لم مإا بالهلة

الخامإسببة ابتببداء يقينببا بلغهمببا فببإن والعشببرين الخببامإس
وطببال رضببع وإن أثنببائه مإببن ل انفصاله تآمام مإن ويحسبان

لخبببر تآحريببم فل الذرعببي فيببه نببازع وإن النفصببال زمإببن
الحببولين} فببي كببان مإببا إل رضبباع {ل والبيهقي الدارقطني

وكببان المإعبباء فتببق مإببا إل رضبباع {ل خبر الترمإذي وحسن
زوجببة أرضببعته الذي سالم {في مإسلم الحولين} وخبر قبل

صأببلى بببإذنه نظرهببا لببه ليحببل رجببل وهو حذيفة أبي مإوله
أمإهببات قبباله كمببا مإنسببوخ أو بببه وسببلم} خبباص عليببه الله

(وخمببس حببرم أثنائهببا فببي أو عنهببن اللببه رضببي المببؤمإنين
به عجن أو خبز نحو مإن أكلت رضعات) أو

لخبببر هببذا مإببن والبعببض هببذا مإببن البعببض > أو289ص: <
الشبباذة والقببراءة بببذلك عنهببا الله رضي عائشة عن مإسلم
وحكمببة المعتمببد علببى الواحببد كخبببر الحكببام في بها يحتج

وقببدم كببذلك الدراك سبببب هببي الببتي الحواس أن الخمس
تآحرم {ل أيضا مإسلم خبر مإفهوم على الخمس خبر مإفهوم

التحريببم عببدم وهببو بالصأل الرضعتان} لعتضاده ول الرضعة
عنببد حجببة غيببر وهببو العببدد بمفهببوم احتجبباج هببذا يقببال ل

علببى قرينببة ل حيببث فيببه الخلف مإحببل نقول لنا الكثرين
وإل بالخمس العشر نسخ ذكر وهو عليه قرينة وهنا اعتباره



م ببالعرف) إذ (وضببطهن فائبدة لذكرها يبق لم لهبن يبرد ل
فببي ومإببا ذلببك مإببع الذرعببي وتآوقببف شببرعا ول لغببة ضبط

العظببم} فببي وأنشببر اللحببم أنبببت مإببا {الرضبباع أن الخبببر
أسببعط أو جببوفه فنزلببت فيببه إلببى قطرة طارت لو قولهم
مإببن أن الخبببر في بما المراد بأن ويجاب رضعة عد قطرة
رضببعة ذلببك العببرف يسببمي أن بعببد ل وبببأنه ذلببك شببأنه
الثدي (إعراضا) عن الرضاع قطع) الرضيع (فلو القل باعتبار

فببورا ولببو فيهمببا إليببه عبباد ثببم المرضببعة عليببه قطعتببه أو
إل مإببرة كببل فببي مإنببه للجوف يصل لم وإن (تآعدد) الرضاع

اجتمببع مإببا ازدراد أو تآنفببس نحو (للهو) أو (أو) قطعه قطرة
فببي (وعبباد خفيببف لشغل المرضعة قطعته أو فمه في مإنه

أو لهببا ثببدي) آخببر إلببى ثدي (مإن حولته تآحول) أو أو الحال
الثببدي بقي ذلك كل في بالعرف عمل (فل) تآعدد خفيفا نام

وأمإببا فيتعببدد غيرها لثدي حول أو تآحول إذا أمإا ل أم بفمه
وإل يتعببدد لم بفمه الثدي بقي فإن طويل التهى أو نام إذا

فببي تآقببرر مإا بنظير الجبن نحو أكل في التعدد ويعتبر تآعدد
فيببه نحببن مإببا يعتبببر ذلببك عقببب هنا قولهم مإن أخذا اللبن

اعتبببر مإببرة إل اليببوم فببي يأكببل ل حلف فلو الكل بمرات
واشببتغل أعببرض ثببم لقمببة أكببل فلببو هببذا بمثل فيه التعدد
مإببع العببراض هذا لن أي حنث وأكل عاد ثم طويل بشغل
أطببال ولببو هنببا يقببال فكببذا أخببرى مإرة الثانية صأير الطول
مإببن انتقببال أو حببديث صأببحبه وإن واحببدة مإببرة فهببو الكل
طببال وإن أي فمرة نفذ مإا ببدل ليأتآي قيام أو لخر طعام
الزمإن

فببي اشببتراطهم بببه يصببرح كمببا الخيببرة > فببي290ص: <
لكببن يضببر ل أحدهما أن المقتضى والطول العراض الولى
ولببو السببابق قببولهم العببراض مإببع هنا الطول اعتبار ينافي
الضببعيف علببى اليميببن مإسببألة فببي جروا أنهم فيمكن فورا
العببرف رأوا أنهببم ويحتمببل يضببر ل وحببده العراض أن هنا

إلببى القببرب هببو كببان وإن ظبباهر نظببر وفيه فيهما مإختلفا
عليببه المفببرع دون المفرع في الخلف ذكروا فإنهم كلمإهم
فببي الصأببح يخببالف بمببا عليببه المفببرع فببي جزمإهببم فيبعببد

الفببرقا عببدم إعراضببه فببي ذكرهببم في الول ويؤيد المفرع
صأببريح وهببذا الخفيببف الشببغل عببدم المرضببعة إعراض وفي
فيمببا اختلفببه ببعيببد فليس وحينئذ فيهما العرف اختلف في
لكببن وجببه وله بعضهم حذفه نفذ مإا ببدل ليأتآي وقولنا ذكر



وأوجببره دفعببة مإنهببا حلب (ولو قيد أنه كلمإهم إلى القرب
(فرضببعة) دفعببة وأوجببره خمسببا حلب عكسه) أي أو خمسا

ووصأببوله الولببى فببي الثببدي مإببن النفصببال بحالببة اعتبببارا
في تآنزيل (خمس) فيهما قول) ذلك (وفي الثانية في للجوف
انفصبباله لحالببة الثانيببة في ونظرا الثدي مإنزلة للناء الولى

خمببس مإببن حلببب فلببو للخلف قيببد مإنها وقوله الضرع مإن
كببل مإببن حسببب خمسببا أو دفعببة طفببل وأوجببره إنبباء فببي

أو (أقببل أو أم) الفصببح (خمسببا هل) رضع شك رضعة. (ولو
عببدمإه الصأببل تآحريم) لن فل بعد أم الحولين في رضع هل
كمببا حينئببذ للكراهببة الشببك وقع وحيث هنا الورع يخفى ول
التحريببم فببي به يعتد خلف وجد حيث أنه مإر مإا ظاهر هو

هنببا الحتيبباط لن أغلببظ هنببا أنهببا ومإعلببوم الكراهببة وجدت
فببي ثببم احتيبباط بمزيببد المختصببة البضبباع فببي الريبة ينفي

(وفببي) الصببورة فتببأمإله أعلببى باحتيبباط المختصببة المحببارم
الحببولين بقبباء الصأببل لن التحريم وجه) في أو قول (الثانية

أمإببه) أي المرضببعة (تآصببير للشببروط المستوفي (و) بالرضاع
(إلببى الرضيع الحرمإة) مإن وتآسري اللبن مإنه (والذي الرضيع

مإببن ووهبم سببفلوا وإن رضبباعا أو نسبببا الرضببيع أولده) أي
وذلببك سببيذكره المتببن > لن291ص: < اللبببن لببذي جعلببه
النسببب} مإببن يحببرم مإببا الرضبباع مإن {يحرم السابق للخبر
إليهما مإنه الحرمإة تآسري فل وحواشيه أصأوله بأولده وخرج
الطفبل أم نكباح اللببن ولبذي وبناتآهبا المرضبعة نكباح فلهم
وذي المرضببعة أصأببول إلببى مإنببه الحرمإة سرت وإنما وأخته
لن سببيذكره كمببا ورضاعا نسبا وحواشيهما وفروعهما اللبن
إليهببم بببه التحريببم فسرى أصأولها مإن كالجزء المرضعة لبن
كببان (ولببو وحواشيه الرضيع أصأول في بخلفه الحواشي مإع

لببه ولد) ولبنهببن وأم نسوة أربع أو مإستولدات خمس لرجل
لبببن الصأببح) لن في ابنه صأار رضعة كل مإن طفل (فرضع

لنهببن عليببه (فيحرمإببن رضبباعا أمإهبباتآه تآصببرن ول مإنه الكل
بإرضاعه كل استقلل لنتفاء له لمإومإتهن أبيه) ل مإوطوءات

أم أخببوات) أو أو بنببات المستولدات بدل كان (ولو الخمس
رضببعة كببل مإن الطفل فرضع له وزوجة وجدة وبنت وأخت

أو الم جببد لصببار الصأببح) وإل (فببي عليببه حرمإة) لهببن (فل
ل لنببه مإببر فيمببا بخلفببه مإحببال وهببو أمإومإببة عدم مإع خال

ذكببر فيمببا فقببط البببوة لثبببوت والمإومإببة البببوة بيببن تآلزم
ة أرضبعت إذا فيمبا فقبط والمإومإة زنبا مإبن مإرضبع أو خلي



للرضببيع) وفروعببه أجداد رضاع أو نسب مإن المرضعة (وآباء
أو نسببب (وأمإهاتآهببا) مإببن نكاحهببا عليهم حرم أنثى كان فإذا

(وأولدهببا نكبباحه عليهببم حببرم ذكببرا كان (جداتآه) فإذا رضاع
وأخواتآهببا) مإببن وإخوتآهببا وأخببواتآه إخببوتآه رضبباع أو نسب مإن

وأخببوه جببده اللبن ذي وأبو وخالتآه (أخواله رضاع أو نسب
إخببوة وأولده الرضببيع جببدات الببباقي) فأمإهبباتآه وكببذا عمببه

(به) نزل) اللبن ولد إليه نسب لمن (واللبن وأخواتآه الرضيع
أو مإحببترم مإنببي اسببتدخال أو دخببول (بنكاح) فيببه بسببه أي

فببي قببدمإه مإببا أفبباده كمببا أيضببا ذلببك فيببه يميببن بملببك
والرضبباع بببذلك النسببب شبببهة) لثبببوت وطببء (أو المستولدة

مإببن نكبباح لببه يكببره نعببم لببه حرمإببة ل زنببا) لنببه (ل تآلببوه
بمجببرد ولببد لحقه بأن دخول ل حيث أمإا لبنه مإن ارتآضعت
قبباله كمببا الولد وأبي الرضيع بين الحرمإة تآثبت فل المإكان

وقببال الصأببحاب كلم قضببية وهببو البلقينببي قال القاص ابن
بببه نببزل بقببوله وخرج يخالفه الجمهور كلم ظاهر إن غيره

ول إليببه ينسببب فل وطئها بعد ولو مإنه حملها قبل نزل مإا
نفاه) (ولو مإتقدمإون جمع قاله كما أبوتآه به تآثبت

انتفببى (بلعببان اللبن به النازل الولد الزوج > أي292ص: <
اسبتلحقه لبو ثبم ومإبن للنسب تآابع أنه تآقرر عنه) لما اللبن
وطببئ أو بشبببهة مإنكوحببة وطئببت (ولببو الرضببيع لحقببه بعببد

(فبباللبن) النببازل ولدا وطئها فولدت) بعد (بشبهة اثنان) امإرأة
غيره) (أو مإنهما (بقائف) لمإكانه الولد) مإنهما لحقه (لمن به

مإببوتآه بعببد فرعببه أو الولببد وكانتسبباب فيه المإكان كانحصار
فيجبببر ذلببك ويجببب غيببره أو القببائف لفقببد كمبباله بعد إليه

فروعببه بعببض انتسببب ولببو الضببياع مإن للنسب حفظا عليه
لببه يكن لم أو مإاتآوا فإن الشكال دام لخر وبعضهم لواحد

يحل ل ذلك > وقيل293ص: < شاء إن الرضيع انتسب ولد
نببزل اللبببن) لببزوج نسبة تآنقطع (ول ونحوها أحدهما بنت له

وإن طلببق أو مإببات زوج (عببن مإنببه زوجتببه علببوقا بسبببب
مإببن نسببيبا ولدتآهببا قبببل بلبنهببا مإرتآضببع المببدة) فكببل طالت
(وعبباد) ولببو انقطببع) اللبببن (أو قببال كمببا له ابنا يكون غيره
إذ الول عببن نسبته يقطع مإا حدوثا لعدم سنين عشر بعد

(فببإن مإلك أو بشبهة وطئت ول غيره تآنكح لم فيمن الكلم
بعببد) فبباللبن مإنببه (وولدت ذينك بأحد وطئت آخر) أو نكحت

(وقبلهببا) الثبباني (له) أي الولد انفصال تآم (الولدة) بأن تآمام
الثبباني حمببل لبببن ظهور وقت يدخل لم إن (للول مإعها أو



غببذاء ليببس لنببه الحمببل بسبببب وزاد دخببل) وقتببه إن وكذا
مإببدة أقل ويقال الول ولد عن له قاطعا يصلح فلم للحمل
بعببد فيمببا قببول) هببو (وفي يومإا أربعون للحامإل فيها يحدثا
عبباد ثببم طويلببة مإببدة انقطببع (للثبباني) إن ذلببك وقت دخول

(لهمببا) لتعببارض قببول) هببو (وفببي بببالولدة للحمببل إلحاقببا
فبإن الزنببا بولد حدثا عما نسيبا بقولي واحترزت مإرجحيهما

ل لنببه للول اللبببن نسبببة بببه تآنقطببع ل أنببه يظهببر الببذي
بعببد لكببن ذلببك ذكببر الببدم أبببي ابببن رأيت ثم للزنا احترام

مإببن ذكببره مإببا ضببعف والزركشببي به انقطاعه يبعد ل قوله
طفل الزنببا بلبببن أرضببعت إذا بأنهببا واسببتدل النقطبباع عدم
أخببوة لن ذلببك في دليل ل أنه وواضح الزنا لولد أخا صأار
الرضبباع فكببذا الم مإببن نسبببه لثبببوت الزنببا لولد تآثبت الم

ل وهبي الب قراببة فبي هبو وإنمبا ذلبك في الكلم وليس
الروضببة عبببارة رأيببت ثببم الرضبباع فكببذا الزنببا لولببد تآثبببت

الن اللبببن بببأن ويببوجه الببزوج عببن نسبته بانقطاع مإصرحة
أن كمببا للزانببي نسبببته قطببع الشببارع أن غببايته يقينببا للزنا

بعببدها إليببه نسبببته يمكببن ل إذ للول نسبته قطعت الولدة
الم جهة مإن الرضاع ثبت وإن الرضيع لهذا أب ل أنه فنتج

تآحريما النكاح على الطارئ الرضاع حكم فصل) في(     
كببأن بنتهببا عليببه تآحببرم فأرضببعتها) مإببن صأغيرة تآحته( وغرمإا

أخيببه أو فرعببه أو أصأببله زوجببة أختببه) أو أو (أمإببه أرضببعتها
أخرى) له زوجة (أو رضاع أو نسب مإن > بلبنهم294ص: <

مإحرمإببة صأببارت لنهببا الصببغيرة نكاحه) مإن (انفسخ مإوطوءة
أم صأببارت لنهببا الخيببرة فببي الكبببيرة مإببن وكببذا أبدا عليه

إن فقببط المرضببعة فتحببرم غيرهببا بالموطوءة وخرج زوجته
(نصببف (وللصبغيرة) عليبه يبأتآي كمبا لبنببه بغير الرضاع كان

فورقت لنها مإثلها مإهر فنصف وإل صأح إن مإهرها) المسمى
وإن فلسببيده وإل حببرا كببان (وله) إن بسببها ل الوطء قبل
المرضببعة) المختببارة (علببى الزوج على هو إنما الفوات كان
مإكباتآبته كبانت أو لبه مإملوكبة تآكبن ولبم لهبا يبأذن لبم إن

غرامإببة لن لتعينهببا الرضبباع لزمإهببا مإثببل) وإن مإهببر (نصببف
لببه يجببب لمببا اعتبببارا النصببف ولزمإها بذلك تآتأثر ل المتلف

مإهببر نصببف أن ينببافي فل الجملبة فبي أي عليببه يجبب بما
المكرهببة أمإببا المسببمى نصببف علببى يزيببد قببد اللزم المثل

وإنمبا المعتمبد علبى السبتقرار بطبرقا ل لكن ذلك فيلزمإها
أمإببرت ثببم لبنها حلبت ولو مإكرهها على والقرار طريق هي



فببي مإببا علببى عليهببا والقببرار طريقببا كببان لها يسقيه أجنبيا
يببرى ل مإميببزا المببأمإور كان إذا الذرعي فيه ونظر المعتمد

المميببزات فببي يتجببه > والببذي295ص: < أي طاعتهببا تآحتم
فقببط عليهببا أنه الطاعة تآحتم يرى وفيمن فقط عليه الغرم
البضببع قيمببة لنببه المثل مإهر (كله) أي عليها قول) له (وفي
فببإنهم رجعببوا طلقا شببهود فارقت الول وعلى فوتآته الذي

بزعمببه الببباقي حقببه وبيببن بينببه أحببالوا بأنهم الكل يغرمإون
هنببا الفرقببة وأمإببا وحقببه المالببك بيببن حببال كغاصأببب فكانوا

وهببو أتآلفته مإا إل المرضعة تآغرم فلم التلف بمنزلة فحقيقة
نائمببة) أو (مإببن مإحرمإببا رضببعت) رضبباعا فقط.(ولو غرمإه مإا

كالصأحاب. التمكين وجعله الروضة في كما ساكتة مإستيقظة
وإنما الغرم ل للتحريم بالنسبة هو إنما إرضاعا الرضاع مإن
يببده فببي الشعر لن كفعله الحلق على المحرم سكوت عد

عليها) لنها غرم (فل هنا كذلك ول مإتلفاتآه دفع فلزمإه أمإانة
وهو بفعلها النفساخ للمرتآضعة) لن مإهر (ول شيئا تآصنع لم

الكبببيرة مإثببل مإهببر مإالهببا فببي وله الدخول قبل له مإسقطا
وضببمان بضببعها عليببه أتآلفت لنها نصفه أو نكاحها المنفسخ

وصأببغيرة كبيرة تآحته كان (ولو تآمييز على يتوقف ل التآلف
الصببغيرة) لنهببا انفسببخت الصببغيرة الكبببيرة أم فأرضببعت

ويفببرقا الظهر) لذلك في الكبيرة (وكذا الكبيرة أخت صأارت
تآجتمببع لببم هببذه بببأن أختهببا على أختا نكح لو مإا وبين بينه
يببؤثر فلببم أصأببله مإببن فاسببدا عقدها لوقوع أصأل الولى مإع

مإببع اجتمعببت فإنهببا هنببا الكبببيرة بخلف الولببى بطلن فببي
مإنهما) مإببن شاء مإن نكاح (وله مإرجح ل إذ فبطلتا الصغيرة

(وتآغريمه) الصغيرة) عليه مإهر (وحكم أختان لنهما جمع غير
إن الكبيرة (وكذا الفصل سبق) أول مإا (المرضعة الزوج أي
عليببه فلهببا الصببغيرة فببي سبق مإا مإوطوءة) حكمها تآكن لم

علببى ولببه المثببل مإهببر فنصببف وإل الصحيح المسمى نصف
فلببه مإوطببوءة كببانت (فببإن المثل مإهر نصف المرضعة أمإها

فببي مإثببل (مإهببر السببابقة (المرضببعة) بشببروطها علببى) الم
فجميببع وإل صأببح إن المسمى جميع لبنتها لزمإه الظهر) كما

ثببم وطببء بعببد بطلقا شببهدوا لببو أنهببم ويببأتآي المثببل مإهببر
أنببه المقابببل دعببوى يببرد وهببو المثببل مإهببر غرمإببوا رجعببوا

كببانت لببو أمإببا بببدله لببه يغببرم فل مإنفعته استوفى بالدخول
الصببغيرة بإرضبباعها لنكاحها المفسدة هي الموطوءة الكبيرة

مإبن نكاحهبا يخلبو > لئل296ص: < بمهرهبا عليهبا يرجع فل



عليببه اللببه صأببلى نبينببا خصببائص مإببن وهببو مإهر عن الوطء
الكبببيرة حرمإببت الصببغيرة الكبببيرة بنببت أرضعت (ولو وسلم

كببانت (إن أبدا الصغيرة) فتحرم (وكذا زوجته جدة أبدا) لنها
مإوطببوءة تآكن لم إذا مإا بخلف ربيبة مإوطوءة) لنها الكبيرة

مإببا هنببا الغببرم وحكم بالدخول إل تآحرم ل الزوجة بنت لن
ذكره مإما لوضوحه وتآركه أيضا سبق

أم صأببارت امإببرأة فأرضعتها فطلقها صأغيرة تآحته كانت ولو(
هببو كمببا بالمقببارن للطببارئ إلحاقببا أبدا عليه امإرأتآه) فتحرم

وأرضببعته صأببغيرا مإطلقتببه نكحببت (ولو المؤبد التحريم شأن
ابببن زوجببة أبببدا) لنهببا والصببغير المطلببق على حرمإت بلبنه

عبببده ولببده أم زوج (ولو  أبيه وزوجة الصغير وأم المطلق
بببه حكببم أو إجبببارا يزوجببه أنببه المرجببوح على الصغير) بناء

أمإببه عليببه) لنهببا حرمإببت السببيد لبببن (فأرضببعته يببراه حاكم
بلبنببه وخببرج ابنببه زوجببة السيد) لنهببا (وعلى أبيه ومإوطوءة

علببى تآحرم ل أمإه لكونها انفسخ وإن النكاح فإن غيره لبن
أرضببعت المببذكور. (ولببو عليببه التحريببم سبببب لنتفبباء السيد

عليببه) حرمإتا غيره لبن أو بلبنه تآحته صأغيرة المإة مإوطوءتآه
لبنببه رضببعت إن بنتببه والصببغيرة زوجتببه، أم المإببة لن أبدا
وكببببيرة صأبببغيرة تآحتبببه كبببان (ولبببو مإوطبببوءتآه فبنبببت وإل

فببامإتنع بنتهببا (انفسببختا) لنهببا الصغيرة الكبيرة فأرضعتها) أي
هنببا وسبببقت الغرم لبيان الفصل أول هذه وسبقت جمعهما

(وكببذا زوجتببه أم أبببدا) لنهببا الكبيرة (وحرمإت التحريم لبيان
بلبنببه (وإل) يكببن بنتببه بلبنببه) لنهببا الرضاع كان إن الصغيرة

(ولبو ببالكبيرة دخبل إن إل تآحبل (فربيبة) فل غيره بلبن بل
(أبدا) حرمإت) عليه فأرضعتهن صأغائر وثلثا كبيرة تآحته كان
لبببن أو بلبنببه أرضببعتهن إن الصببغائر (وكببذا زوجاتآه أم لنها

(مإوطوءة) غيره بلبن الرضاع (وهي) في مإرتآبا أو غيره) مإعا
واللبببن مإوطببوءة (وإل) تآكببن مإوطببوءتآه بنببات أو بنبباتآه لنهن

(بإيجببارهن) الرضببعة مإعببا) ويتصببور أرضببعتهن (فببإن للغيببر
وتآببؤجر ثببدييها اثنيببن تآلقم بأن أو واحد وقت (الخامإسة) في

أمإهببن مإببع (انفسببخن) لجتمبباعهن المحلببوب لبنهببا الثالثببة
فله أمإهن يطأ لم مإؤبدا) إذ يحرمإن (ول أخوات ولصيرورتآهن

لببم (مإرتآبببا (أو) أرضببعتهن نكبباح في جمع غير مإن كل نكاح
مإببع لجتماعهببا الولببى) بإرضبباعها (وتآنفسببخ ذكر يحرمإن) كما

الثانية تآنفسخ ول النكاح في الم



(والثالثببة) لببه مإببوجب ل إذ إرضبباعها > بمجببرد297ص: <
نكبباحه فببي الباقيببة الثانيببة أختهببا مإببع لجتماعهببا بإرضبباعها
مإعببا أخببتين صأببارتآا الثالثببة) لنهمببا بإرضبباع الثانيببة (وتآنفسببخ

ينفسببخ) نكبباح ل قببول (وفببي مإعببا أرضببعتهما إذا مإببا فأشبه
بإرضبباعها ثببم الجمببع لن بالثالثة النفساخ يختص بل الثانية

الثانية تآبطل أخت على أختا نكح لو كما بها الفساد فاختص
ثم مإعا ثنتين أرضعت ولو الفرقا مإن قدمإته مإا ويرده فقط

نكبباح انببدفاع بعببد إرضباعها لوقببوع عداها مإن انفسخ الثالثة
الكببل نكبباح انفسببخ مإعببا ثنببتين ثببم واحببدة أو وأختيهببا أمإها

(ويجببري مإعببا أختين الخيرتآين وصأيرورة والبنت الم لجتماع
بعببد أجنبيببة) ولببو أرضببعتهما صأببغيرتآان تآحتببه فيمببن القببولن
ول مإببر لمببا الظهببر أينفسخان) وهو (مإرتآبا الرجعي طلقهما
انفسببختا مإعا أرضعتهما فإن الثانية) فقط (أم مإؤبدا يحرمإان

قطعببا مإؤبببدا تآحرم والمرضعة مإعا أختين صأارتآا لنهما قطعا
زوجته أم لنها

فيه والختلف بالرضاع والشهادة القرار فصل) في(     
(هببو قالت) امإببرأة أو برضاع أختي أو بنتي (هند قال) رجل(

علببم كما وشرعا حسا ذلك وأمإكن رضاع مإن ابني أخي) أو
للمقببر مإؤاخببذة تآناكحهمببا) أبببدا (حرم القرار آخر كلمإه مإن

فقببط فظبباهرا وإل المقببر صأببدقا إن وباطنببا ظاهرا بإقراره
المقببر لن بببه بببالقرار كالشبباهد الشببروط يببذكر لببم وإن

وغيبره الفقيببه سببواء تآحقيبق عبن إل يقر فل لنفسه يحتاط
فروعببه مإببن المقببر غيببر علببى الحرمإببة تآثبببت ل أنه ويظهر

مإحرمإببات أول مإببر مإمببا أخببذا صأببدقه إن إل مإثل وأصأببوله
هنببا يببأتآي وحينئذ أولى بل ولده زوجة استلحق فيمن النكاح

تآحل فل مإطلقا به أخذ أو القرار بعد وطلق إنه ثم مإر مإا
حببرم قببوله مإببن اسببتفدنا قببال الزركشببي رأيببت ثم بعد له

فببي الصأببل لنببه خاصأببة للتحريببم بالنسبببة تآببأثيره تآناكحهمببا
كليهمببا فببي بالحتيبباط عمل تآثبببت فل المحرمإية أمإا البضاع

علببى التحريببم ثبببوت مإببن ذكببره ومإببا انتهى مإنقول أره ولم
وهو واضح مإحرمإيته دون المقر

لن أولببى بببل قببولي يؤيببد لكنه ذكرتآه مإا > غير298ص: <
غيببر بببه يؤاخببذ لببم إذا أيضببا للمحرمإيببة المثبببت القببرار
يثبتهببا. (ولببو ل مإببا فببأولى النبباجز حقببه بطلن في المصدقا

مإحببرم رضبباع (بيننببا الحببال صأببورة باعتبببار زوجببان) أي قال
بجهلهمبببا العبببادة قضبببت وإن بقولهمبببا بينهمبببا) عمل فبببرقا



قببد بأنه ويوجه إطلقهم شمله كما المحرم الرضاع بشروط
به أخبره عارف إلى ذلك قوله في يستند

يشببترط ل النكبباح قبل القرار أن المتن صأنيع تآنبيه) قضية(
وجببه ولببه بعببده بخلفببه مإحرمإببا بكببونه الرضبباع تآقييببد فيببه

وبعضببهم فيهمببا مإنببه بببد ل أنه بعضهم عبارة وقضية لتأكده
المطلببق للرضبباع حمل يتجه الذي وهو فيهما يشترط ل أنه

(ووجببب النكبباح فساد المسمى) لتبين (وسقط المحرم على
عالمببة مإكنتببه لببو ثببم ومإببن وطببئ) للشبببهة إن مإثببل مإهببر

ادعببى) الببزوج (وإن  زانيببة لنهببا شيء لها يجب لم مإختارة
(ولهببا (انفسببخ) لقببراره (فببأنكرت) الزوجببة (رضبباعا) مإحرمإببا

وإل) يطببأ وطببئ (إن المثببل فمهببر وإل صأببح المسببمى) إن
لببه نعببم فيببه عليها قوله يقبل ول مإنه الفرقة (فنصفه) لن

مإهبر علبى المسبمى زاد إن بعبده وكبذا وطبء قبل تآحليفها
ولببم الببوطء بعببد المثببل مإهر ولزمإه حلف نكلت فإن المثل
هببي أمإببا رشببيدة مإفوضببة غيببر فببي هببذا قبلببه شيء يلزمإه

(وإن الم نبص عبن حكبي مإبا علببى المتعبة إل لهبا فليببس
(صأببدقا الببزوج (فببأنكر) ه المحببرم الرضاع الزوجة ادعته) أي

ه زوجبت) مإنبه إن بيمينبه إذنهبا فبي عينتبه ببأن (برضباها) ب
أو إجبببار بببل برضبباها (وإل) تآببزوج لببه بحلها إقرارها لتضمنه

ص:< تآصببديقها) بيمينهببا (فالصأببح زوج تآعييببن غير مإن أذنت
تآببدعيه مإببا لحتمببال مإختببارة وطئها مإن تآمكنه لم > مإا299
النكبباح قبببل ذكرتآه لو مإا فأشبه يناقضه مإا مإنها يسبق ولم

كل رؤيتببه مإببن مإانعببة ظلمببة نحببو فببي تآمكينهببا أن ويظهببر
تآمكنببه أن قبببل سيدها وبين بينها برضاع أمإة وإقرار تآمكين

مإثببل (مإهببر (و) لهببا كالزوجببة مإحرم يملكها لم مإن وبين أو
مإببر كما فزانية وإل حينئذ مإختارة عالمة تآكن وطئ) ولم إن
قبضببته كببانت إن نعببم تآسببتحق ل بأنها لقرارها المسمى ل

لتحببل مإببدعيته تآطليببق والببورع لهببا أنببه لزعمببه تآسببترده لم
لهببا) لتبببين شببيء (فل (وإل) يطببأ كببذبها بفببرض يقينببا لغيره

لنه علمه) به نفي (على رضاع) مإنهما مإنكر (ويحلف فساده
اليميببن نعببم لغببو الرتآضبباع فببي وفعلببه الغيببر فعببل ينفببي

(مإببدعيه (و) يحلببف مإثبتببة لنهببا البببت علببى تآكببون المردودة
(ويثبت) الرضاع الغير فعل يثبت بت) لنه على

لغيببر لثببديها النظببر تآعمببد رجلين) وإن > (بشهادة300ص: <
بقيببده يضببر ل وإدمإانهببا صأببغيرة لنببه مإنهمببا وتآكرر الشهادة

نسببوة) لنهببن وبأربع وامإرأتآين رجل (أو الشهادات أول التآي



فببي النببزاع كببان لببو ثببم ومإببن كببالولدة غالبببا عليه يطلعن
غالبا عليه يطلعون الرجال لن يقبلن لم ظرف مإن الشرب

ل الرجببال لن فلنة لبن الظرف في مإا أن في يقبلن نعم
شببرط شببرطه) أي بببه (والقببرار غالبا الحلب على يطلعون

فيببه يشببترط ول غالبببا عليببه الرجببال (رجلن) لطلع ثبببوتآه
يقببر فل لنفسببه يحتبباط المقببر لن عامإيا ولو المقر تآفصيل

(وتآقبببل الشبباهد فببي يببأتآي مإببا فببارقا وبببه تآحقيببق عببن إل
وإل أجببرة) عليببه تآطلببب لم (إن غيرها المرضعة) مإع شهادة

قببالت فعلهببا) بببأن ذكببرت (ول مإتهمببة حينئببذ لنهببا تآقبل لم
(إن شببروطه. (وكببذا) تآقبببل وذكببرت مإحببرم رضبباع بينهمببا

(فببي شروطه وذكرت أرضعتها أرضعته) أو (فقالت ذكرت) ه
إذ بالثبببات مإقصببود غيببر فعلهببا أن مإببع تآهمببة ل الصأببح) إذ

المحرمإيببة إثبببات إلببى نظببر ول لجوفه اللبن بوصأول العبرة
طلقا أو بعتببق الشببهادة تآقبل كما يقصد ل تآافه غرض لنه
المببرأة شهادة بخلف المنكوحة حل الشاهد بها استفاد وإن

والرثا النفقببة حببق لنفسببها بجرهببا التهمببة لظهببور بولدتآهببا
بالرضبباع الشبباهد يكفي) قببول ل أنه (والصأح القود وسقوط

وعببدد) كخمببس وقببت ذكببر يجببب بببل مإحببرم رضبباع (بينهما
الحببولين وقبببل التسببع بعببد الحيبباة فببي مإتفرقببات رضببعات
الشبباهد كان إن نعم ذلك في > العلماء301ص: < لختلف

فببي المقلببد للقاضببي مإوافقببا وفقهببه بمعرفتببه يوثببق فقيهببا
كببونه بببإطلقا مإنببه اكتفببى الرضببعة وحقيقة التحريم شروط
ذكببر ومإببع الشببهادات فببي فيببه بمببا يببأتآي مإببا علببى مإحرمإببا

المتببن يببوهمه قببد لما خلفا مإحرم لقوله يحتاج ل الشروط
اليلج ذكببر يجببب كمبا رضعة كل جوفه) في اللبن (ووصأول

يشبباهد لببم وإن للجببوف وصأوله ذلك) أي ويعرف. (الزنا في
المحلببوب اللبببن وهببو بخطه كما لمإه حلب) بفتح (بمشاهدة

وفيببه انتهببى المتجببه وهببو قيببل غيببره قاله كما بسكونها أو
قرائببن أو وازدراد (وإيجار عقبه قوله مإن المراد للعلم نظر

علمببه بعببد وازدراد بتجببرع حلقه وحركة ومإصه ثدي كالتقام
لن لبنببا قبببيله أو الرضاع حالة ثديها في أن لبون) أي أنها

يببذكرها ول القببوي الظببن أو اليقيببن تآفيببد قد هذه مإشاهدة
يعلببم لببم إذا أمإببا عليهببا اعتمببادا بها يجزم بل الشهادة في
عببدم الصأببل لن الشببهادة لببه تآحل فل حينئذ لبن ذات أنها

اللبن



النفقات كتاب
النكاح في لوجوبها هنا إلى وأخرت مإعها يذكر ومإا     

والملببك والقرابببة النكبباح التآية أسبابها لتعدد وجمعت وبعده
وبعضببها خبباص بعضببها لن تآببرد ول أخر أسباب عليها وأورد

الخبببر فببي إل يستعمل ول الخراج وهو النفاقا مإن ضعيف
بنفقببة وبببدأ والجمبباع والسببنة الكتبباب فيها والصأل مإر كما

مإقابلببة فببي > مإعاوضة302ص: < لكونها أقوى لنها الزوجة
(علببى فقببال الزمإببان بمضببي تآسقط ول التمتع مإن التمكين

يوم) (كل ومإريضة وكافرة أمإة (لزوجته) ولو كله مإوسر) حر
يببأتآي مإا ينافيه ول فجره طلوع مإن أي عنه المتأخرة بليلته
لن الغببروب عنببد التمكيببن حصببل لببو فيمببا السببنوي عببن

مإببن بقببي مإا قسط لها يجب أنه ظاهر هو كما مإنه المراد
إلببى الفجر مإن مإضى مإا دون الفجر إلى الليلة تآلك غروب

عببن يببأتآي دائما. ومإا الفجر مإن ذلك بعد تآستقر ثم الغروب
فببي كببان وإن ضببعيف مإطلقببا القسط يجب ل أنه البلقيني

ومإعسببر) ومإنببه طعببام (مإببدا يببوافقه قببد مإببا الزركشبي كلم
وإن ومإكبباتآب واسع، مإال على كسبه زمإن قدر وإن كسوب

وإنمببا لنقصببه المعتمببد على مإبعض وكذا مإلكه لضعف أيسر
لن الطعببام لوجببوب بالنسبببة الكفببارة فببي مإوسببرا جعببل
يسببقطها فيهببا للعسببار النظر ولن أي التغليظ على مإبناها

لببه احتياطببا القريببب نفقببة وفببي هنببا كببذلك ول أصأببلها مإن
ونصببف) ولببو مإببد ومإتوسببط (مإد لرحمه وصألة لصوقه لشدة

سببعة ذو {لينفببق تآعببالى فلقببوله التفبباوت أصأببل أمإا لرفيعة
بجببامإع الكفببارة على فبالقياس التقدير ذلك سعته} وأمإا مإن
مإببا وأكببثر الذمإببة فببي ويسببتقر بالشببرع يجببب مإببال كل أن

فببي الحلببق نحببو ككفببارة مإببدان مإسببكين لكببل فيهببا وجببب
اليميببن نحببو كفببارة فببي مإببد لببه وجببب مإببا وأقببل النسببك
فلببزم الرغيببب بببه وينتفببع الزهيببد بببه يكتفببي وهببو والظهار
لم وإنما بينهما مإا والمتوسط القل والمعسر الكثر الموسر

الكفايببة ول بببذلك تآعيببر ل لنهببا وضبده المبرأة شرف يعتبر
الظبباهر نعببم والشبببعانة للمريضببة تآجببب لنها القريب كنفقة

مإقببدرة بببالمعروف} أنهببا وولببدك يكفيببك مإا {خذي هند خبر
فيببه القببول وبسببطوا الدليل جهة مإن جمع واختاره بالكفاية

بببل فقط بالكفاية فيه يقدرها لم بأنه الخبر عن يجاب وقد
المعببروف ذكببروه. وهببو فمببا وحينئببذ المعببروف بحسببب بهببا

للنسبباء الكفايببة ببباب فتببح ولببو ظبباهر هببو كمببا المسببتقر



فتعيببن غايببة إلببى ل التنببازع لوقببوع تآقببدير غير مإن الواجب
كمببا الشببارع تآصببرف له الشاهد بالعرف اللئق التقدير ذلك
لمإامإنا أعرف ل الذرعي قول واندفع قالوه مإا فاتآضح تآقرر

لقلببت الدب ولول بالمإداد التقدير في سلفا عنه الله رضي
أيضببا عليببه يببرد ومإمببا واتآباعا تآأسيا بالمعروف إنها الصواب

الحببب تآعين وأمإا فتعين التقدير تآقضي وهي مإقابلة في أنها
مإنهمببا كببل كببون حيببث مإببن الكفارة مإن شبها أخذت فلنها
النسببك ذوي وجببدنا لنببا القببدر فببي وتآفبباوتآوا مإقابببل فببي

وإذا التقببدير أصأببل فببي بببذلك هنببا مإا فألحقنا فيه مإتفاوتآين
تآقرر مإا وهو التفاوت يوجب مإعنى استنباط تآعين أصأله ثبت

(والمد) فتأمإله
الببوزن ذكببروا وإنمببا الكيل اعتباره في > والصأل303ص: <

فيببه اختلفوا الوزن ثم مإر كما الكيل وافق إذا أو استظهارا
درهببم) وثلث درهما وسبعون وثلثة (مإائة إنه الرافعي فقال

مإائببة الصأببح بغببداد. (قلببت رطببل فببي عنه مإر مإا على بناء
أعلببم) بنبباء (والله أسباع) درهم (وثلثة وسبعون) درهما وأحد
فببي ضابطه الزكاة) المار (ومإسكين فيه السابق الصأح على
مإقلوبببة عبببارة هببي (مإعسببر) قيببل الصببدقات قسببم ببباب

مإحله في وليس انتهى الزكاة مإسكين هو والمعسر وصأوابها
هنببا مإعسر الواسع الكسب ذا أن مإر مإا حصره يبطل ومإما

عليبه يبرد لئل المتبن به عبر مإا فتعين زكاة مإسكين وليس
وجببه وكببان هنببا مإعسببر المببراد بببأن قبباض السياقا ثم ذلك

البببابين فببي بالعرف العمل الكسب مإتسع في بينهما الفرقا
أصأببل زكبباة يعطببون ل الواسببعة الكتسبباب أصأببحاب فببإن

التوسع فوقه) في (ومإن بأيديهم مإال لعدم مإعسرين ويعدون
لببو كببان (إن الكسببب ل المببال مإببن يكفيببه مإا له كان بأن

وإل) فمتوسببط مإسببكينا (رجببع لزوجتببه يوم مإدين) كل كلف
(فموسر) ذلك كلف لو مإسكينا يرجع

المطلب في زاد والغلء بالرخص ذلك > ويختلف304ص: <
يلزمإببه قببد الواحببد الشببخص أن حببتى وكثرتآهببا العيببال وقلة

مإتوسببط نفقببة إل تآعببددت لو يلزمإه ول مإوسر نفقة لزوجته
هببذا واعببترض وغيببره الذرعببي اسببتبعده لكببن مإعسببر أو

.فاعلمه نظر فيه بما الضابط
أو بببر مإببن الزوجببة مإحببل البلببد) أي قببوت غببالب والواجب(

لهببا إذ ألغتببه ول بهببا يلببق لببم وإن كببالفطرة كببأقط غيببره
قببوتآه أصأببل أو مإحلهببا قببوت اختلف) غالبببا فإن (قلت إبداله



ضببده أو بيساره به) أي لئق (وجب غالب فيه يكن لم بأن
اليسببار (ويعتبببر مإثل بخل أو تآوسببيعا يتنبباوله بمببا عبببرة ول

كببانت الفجببر) إن (وطلببوع والعسببار التوسببط وغيببره) مإببن
وعجنببه طحنببه إلببى تآحتبباج أعلببم) لنهببا (واللببه حينئذ مإمكنة
لكنببه مإشببقة بل قببدر إن طلوعه عقب الداء ويلزمإه وخبزه

الممكنببة أمإببا كالعببادة التببأخير فله عليه شق فإن يخاصأم ل
سببفرا أراد مإببن أن ويببأتآي التمكيببن عقب حاله فيعتبر بعده

(و) حاضببر مإال مإن عليها ينفق مإن تآوكيل أو طلقها يكلف
كامإلببة كببانت إن إليهببا يدفع أن تآمليكها) يعني (عليه الواجب

الببدافع سببكوت مإببع ولببو المكاتآبببة غيببر سيد أو فلوليها وإل
فببي أكمل ولنه كالكفارة واجبه كان إن (حبا) سليما والخذ
مإثل دقيقببا أو خبببزا ل شبباءت كيببف فيببه فتتصببرف النفببع

بنفسببها ذلببك تآببولي اعتادت وإن نائبه أو بنفسه (وكذا) عليه
الوجه على

أطببال الصأببح) وإن فببي (وخبزه > (طحنه) وعجنه305ص: <
وبهبذا حبسبه فبي لنهبا مإقبابله وتآرجيح استشكاله في جمع

مإببؤن اسببتحقت حبببا أكلته أو باعته لو حتى الكفارة فارقت
خلفه. ويوجه إلى الرافعي ومإيل الغزالي إليه مإال كما ذلك

بمببا تآسببقط فلببم المؤن تآلك تآلزمإه الفجر بطلوع بأنه الول
أكلتببه وإن أي بببه يطبببخ ومإببا اللحببم مإؤنة عليه وكذا فعلته

ذكر مإما أخذا نيئا
قيمببة أو دقيببق نحو مإن الحب) مإثل بدل أحدهما طلب ولو(

أو للتغليببب فيببه الطلببب فببذكر هببو بذله أو هي طلبته بأن
يجبببر (لببم بببذله مإببا قبببول مإنهببا لطلبببه مإتضمنا بذله لكونه

اعتاضببت) عببن (فببإن التراضي وشرطه اعتياض الممتنع) لنه
الصأببح علببى بنبباء غيببره أو الزوج مإن عرضا أو نقدا واجبها

الصأح) كالقرض في (جاز عليه مإن لغير الدين بيع يجوز أنه
بالسببتقرار فخببرج لمعيببن الذمإببة فببي كببل اسببتقرار بجببامإع

غيرهمببا ونقلببه به جزمإا كما المستقبلة والنفقة فيه المسلم
ذلببك جريببان وقضببيته للسببقوط مإعرضببة لنها الصأحاب عن
أو فيببه نشببزت لو أنها يأتآي لما مإضيه قبل اليوم نفقة في
اسببتيفاء أخببذه جببواز وبحببث نفقتببه سقطت التآية ليلته في
اعتياضببا ل المشبباحة عنببد لهببا مإببا بغيره تآرضى أن لها لن
لببم الن إلببى أنهببا الفببرض لن يصح ل بل ظاهر نظر فيه

ل السببتيفاء بببه علببل فما حينئذ تآستوفيه شيء فأي تآستقر



قبضببته فيمببا التصببرف لهببا جبباز وإنمببا ظاهر هو كما ينتجه
سقوطه احتمل وإن

الجببرة فببي مإببر مإببا نظيببر يمنعببه ل ذلك > لن306ص: <
تآصببحيح مإببن الكفايببة فببي ومإببا الكفببارات وبببالمعين وغيرهببا

ابببن نحببوه إلبى سبببقه وإن ضعيف المستقبلة عن العتياض
عببن دراهببم لهببا يفببرض أن للقاضببي قببال حيببث وغيره كج

عببن العتياض بجواز الشيخان وصأرح وتآوابعهما والدم الخبز
بحثببه مإببن هنببا للزركشببي وقببع فمببا دينببا كببان إذا الصببداقا
لببه يتعرضببوا لببم وقوله الصلح ابن فتاوى مإن أخذا امإتناعه

يصببير لئل وغيرهببا نفقببة عببن تآعوضببته مإا قبض ويجب وهم
ه ويتعيبن الزبيلبي عبن نقبل كبذا ببدين ديبن بيع علبى حمل

فببي مإببر كمبا المجلببس فببي تآعيينه فيكفي غيره أمإا الربوي
يجببوز فل ودقيقببا) ونحوهمببا خبزا (إل قبضه قبل المبيع باب
المببذهب) (علببى جنسببا لببه الموافببق الحب عن تآتعوضه أن

الول حمببل ثببم كببثيرين عببن مإقابله الذرعي ونقل ربا لنه
كببان إذا مإببا علببى والثبباني بعقببد اعتيبباض وقببع إذا مإا على

وحببديثا قببديما العمل وعليه المختار وهو قال استيفاء مإجرد
كالعببادة) أو (مإعببه عنببده أكلببت) مإختببارة قولهم. (ولببو ويؤيده
بببل غيبتببه أو بحضببرتآه فببأكلته الطعام إليها أرسل أو وحدها

نفقتهببا) إن (سببقطت لببه إكرامإببا رجل أضافها أو شارح قال
رجعت وإل الكفاية قدر أكلت

ابببن بببه وقطببع الزركشببي رجحه كما > بالتفاوت307ص: <
عببدم الصأببل لن أكلته مإا قدر في هي وتآصدقا قال العماد
زمإنببه فببي عليببه النبباس الصأببح) لطببباقا (فببي للزائد قبضها
صأببلى أنه ول خلفه ينقل ولم وبعده وسلم عليه الله صألى
تآركببة مإببن قضبباه ول الرجببوع لهن أن بين وسلم عليه الله
يرجببع ل المقابببل علببى أنببه الرافعببي كلم وقضية مإات مإن

ويببؤدي يتحاسبببان بببل أحببد به يقل ولم البلقيني قال عليها
لنببه مإعببه بالكببل برضاها الحكم للشافعي قيل عليه مإا كل

الرجببوع لهببا جبباز ثببم ومإببن مإسببتقبلة بنفقة حكم فيه ليس
الحكببم لهببذا فائببدة ول مإسببوغ ل إذ نظببر وفيببه انتهى عنه
ذلببك يمنعببه مإخببالف هنبباك كببان إن نعببم أشبه بالعبث فهو

(غيببر أو تآكببون) قنببة أن إل (قلببت لذلك تآنفيذه اتآجه الحكم
استمر بأن عليها حجر وقد سفه أو جنون أو رشيدة) لصغر

لذن يحتببج لبم وإل عليها حجر وطرأ للبلوغ المقارن سفهها
أو فببوليه وإل التصببرف المطلببق يببأذن) سببيدها (ولببم الولي



(واللببه مإتبببرع لنببه قطعببا تآسببقط فل مإعه أكلها (وليها) في
فيببه ليببس إذ السببابق السببلف بإطببباقا أعلببم) واستشببكل

تآسببقط وهببي الفعلية كالوقائع أنه غايته بأن ويرد استفصال
بأكلهببا سقوطها مإن بقضيته البلقيني أخذ فاندفع بالحتمالت

المكلفببة غيببر قبببض أن مإع الولي بإذن واكتفى مإطلقا مإعه
وظاهر عليها النفاقا في كالوكيل يصير بإذنه الزوج لن لغو
فيرجببع بببإذنه يعتببد لببم وإل حببظ فيه لها كان إن مإحله أن

بإطعببامإي قصببدت لببه قببالت ولببو لهببا مإقببدر هببو بمببا عليه
يمين بل صأدقا النفقة قصدت بل فقال باقية فنفقتي التبرع
وجوبها والقياس الستقصاء في مإا على

)البلد غالب (أدم ويجب) لها(
ومإن القوت في مإر مإا نظير الزوجة مإحل > أي308ص: <
يتناوله مإا يعتبر ولم الغالب اختلف في مإر مإا هنا يأتآي ثم

كالحاكم وغيرهما والترمإذي أحمد لخبر به (كزيت) بدأ الزوج
مإببن فببإنه بببه وأدهنببوا الزيببت كلببوا شببرطهما على وصأححه
فببإنه آخببر وفي مإبارك طيب فإنه لفظ وفي مإباركة شجرة

المعاشببرة مإببن لنببه وتآمببر) وخببل وجبببن (وسببمن مإبببارك
بببه إل غالبببا ينسبباغ ل الطعببام إذ بهببا المببأمإور بببالمعروف

أنبه عليبه يبرد فل الدم أنبواع لبيبان هنبا البواو أن ويظهبر
وجببوبه يبعد ل أنه على المذكورات بين الجمع وحوب يوهم

أنبه الذرعببي وبحببث التآببي كلمإهبم قياس هو كما اعتيد إذا
مإببن حببق فببي بببه اكتفببي لبببن أو لحم نحو القوت كان إذا

أفهمببه كمببا المشببروب أيضببا لهببا ويجببب وحده افتياتآه يعتاد
أنببه وغيببره الزركشببي وبحببث وشببرب أكل آلت التآي قوله
المببدة بمضببي فيسببقط تآمليببك ل إمإتبباع وأنببه بالكفاية يقدر

ول لهببا بالنسبببة قببدره مإعرفببة تآمكببن ل أنببه وجهببه وكببان
بببه عببدمإه مإن ويلزم الزمإان بمضي وجوبه فاستحال للخارج

ثمنببه أو طهرهببا مإبباء أن يؤخببذ ومإنببه تآمليكا ل إمإتاعا كونه
كالكسوة. تآقديره يمكن لنه تآمليك له اللزم يأتآي مإا على

فصببل كببل فببي فيجببب (بالفصببول) الربعببة ويختلببف) الدم(
عببن فيكفي الفواكه حتى فيه الناس يعتاده > مإا309<ص: 

فيبه الرجبوع الذرعبي وبحبث كلمإهما اقتضاه مإا على الدم
نحببو بخلف بببالقوت يليببق مإببا الدم مإببن يجب وأنه للعرف

(ويقببدره) القببط قوتآهببا لمببن وجبببن التمببر قوتآهببا لمببن خل
فيه تآوقيف ل إذ تآنازعهما عند) باجتهاده (قاض التآي كاللحم

مإببا وغيببره) فيفببرض مإوسببر (بين وجنسا قدرا (ويفاوت) فيه



وتآقببدير والنصببف المببد أو المببدين أو وبالمببد بحبباله يليببق
وهببي التقريببب علببى حملوه زيت أو سمن بمكيلة الشافعي

بغداديببة ل درهمببا أربعببون وهي حجازية أي جمع قال أوقية
علببى ونببص شببيئا عنهببا تآغنببي ل لنها عشر اثني نحو وهي

أدم بجنببس تآبببرمإت ولو مإؤنة وأخفه الدم أكمل لنه الدهن
وصأببرفه بغيببره إبببداله لهببا إذ لرشببيدة يبببدل لببم لهبا فرض

بببالخس الشببرف إبدال مإن مإنعها له وقيل وعكسه للقوت
بهببا تآمتعببه نقببص إلببى البببدال ذلك أدى إن تآرجيحه ويتعين

لببه أن ذكببر مإمببا ويعلببم الفصببل آخببر يببأتآي مإمببا يؤخذ كما
مإببن لها ليس رشيدة غير أمإا بالولى التأدم تآرك مإن مإنعها
لهببا يجببب أنه الذرعي وبحث الزوج لها فيبدله بإبداله يقوم

السببراج لغيببر تآصببرفه أن ولها البنيان في الليل أول سراج
(لحببم) لهببا و) يجببب( مإحلهببا بعببرف ذلك إناطة يتجه والذي

قببدره فببي مإعتبببرا باجتهبباده تآنازعهمببا عنببد قبباض ويقببدره
(كعببادة وإعسبباره) وتآوسببطه بيساره (يليق مإا وزمإنه وجنسه

هبو كما وزمإنه وقدره ونوعه أكله في الزوج مإحل البلد) أي
النببص في وتآقديره فيه تآوقيف ل إذ بشيء يتقدر ول ظاهر
ويببوم أي أسبببوع كببل فببي المعسر على بغدادي أي برطل

مإصر أهل عادة على جرى بالتوسيع أولى لنه أولى الجمعة
القببرى أهببل عببادة تآعتبببر ثم ومإن يومإئذ عندهم اللحم لعزة
رخصببا المببدن أهببل عببادة أو نادرا، إل له تآناولهم عدم مإن

كببل مإوسببر بقببوله: علببى البغببوي > وقربببه310<ص:  وغلء
أسبوع. كل ومإعسر ثلثة، أو يومإين كل رطل. ومإتوسط يوم

كفايببة فيببه لن النببص عببن مإر مإا على يزاد ل جمع وقول
يببوم أدم وجببوب عببدم الشببيخان وبحببث ضببعيف يقنببع لمن

عليببه أوجبنببا إذا الموسببر علببى بوجوبه احتمال ولهما اللحم
واعتمببد عشبباء والخببر غببداء أحببدهما ليكون يوم كل اللحم

أهببل أدم {سببيد مإبباجه ابن بخبر وأيد الول وغيره الذرعي
الخبببز تآأكببل كببانت (ولببو أدمإببا اللحم} فسماه والخرة الدنيا

مإببن أنببه مإببر لمببا لعادتآهببا ينظببر الدم) ولببم وجببب وحببده
مإعطببوف وكسببره أولببه وكسوة) بضببم (بالمعروف. المعاشرة

زوج وعلببى أي الببباب أول مإببر مإببا جملة على أو أدم على
تآعببالى لقببوله وذلببك أولببى والول كسببوة الثلثببة بأقسببامإه

عببدها وسببلم عليببه اللببه صأببلى بالمعروف} ولنه {وكسوتآهن
ومإن كالقوت بدونها يقوم ل البدن ولن الزوجية حقوقا مإن
يقببع مإببا فيهببا يكببف لببم البببدن بكببل استمتاعه كون مإع ثم



تآكببون أن بببد ل بببل الكفببارة بخلف إجماعببا السببم عليببه
عبببرة ل أنببه ويظهببر بببدنها بحسب أوله (تآكفيها) بفتح بحيث

طلبببت لببو وأنهببا الرجببال كثيبباب تآقصببيرها بلببد أهببل باعتياد
مإببن وابتببداؤه أي سببلمة أم خبببر فببي كمببا ذراعببا تآطويلهببا

مإببن فيببه لمببا بلدها أهل يعتده لم وإن أجيبت ساقها نصف
كفايببة ولمشبباهدة الشببارع عليهببا حث التي لها الستر زائدة
تآقببديرها إلى يحتج فلم فيها التنازع وقوع مإن المانعة البدن

بببردا الزوجببة مإحببل ببباختلف عببددها ويختلببف النفقة بخلف
كمببا وجب للنوم ثوبا اعتادوا > لو311<ص:  ثم ومإن وحرا
(فيجببب وضببده بيسبباره وضببدها وجودتآهببا بعضببهم بببه جببزم

مإحلهببا لعببادة بالنسبببة مإقببامإه يقببوم مإا وسراويل) أو قميص
(ومإكعببب) بضببم كببذلك مإقببامإه يقببوم مإببا أو (وخمار) للببرأس

لم إذا إل فيه يداس نحوه أو ففتح فسكون بكسر أو ففتح
يعتادوه.

فببي (ويزيببد والصببيف الشببتاء فصببلي مإببن كببل فببي وهببذه
نحوهببا أو (جبة) مإحشوة البارد المحل في ذلك الشتاء) على

(قطببن) لنببه الكسببوة (وجنسببها) أي الحاجببة بحسببب فببأكثر
مإوسببر فعلببى ورعونببة تآرفه عليه زاد ومإا الدين أهل لباس

عببادة جببرت (فببإن مإتوسببطه ومإتوسببط خشنه، ومإعسر لينه
مإنهمببا فكل مإثلها (لمثله) مإع فيه هي الذي المحل البلد) أي

ذلببك مإراتآببب فببي وجببب) مإفاوتآببا حريببر أو (بكتان هنا مإعتبر
الصأببح) عمل (فببي تآقببرر كمببا وضببديه الموسببر بيببن الجنس
النتصببار في الذرعي وأطال ذلك مإثل في المحكمة بالعادة
ولببو واحببد نببوع ليببس بمحل اعتيد ولو المذهب وأنه للثاني

مإن أعطيت البشرة تآستر ل رفيعة ثياب لبس أو كفى أدمإا
سببراويل تآكببة نحببو مإن ذلك تآوابع ويجب مإنها يقرب صأفيق
الخيبباط أجببرة أن ظاهر أو جبة أو قميص نحو وزر وكوفية
(ويجببب الطحببن نحو في مإر مإا نظير عليها ل عليه وخيطه

(كزليببة) علببى الببزوج حببال ببباختلف عليببه) ويختلببف تآقعد مإا
اليبباء وتآشببديد الببزاي بكسببر وهببي وصأببيفا شببتاء مإتوسببط

صأببغير بسبباط وكطنفسببة كببذلك بسبباط وقيل صأغير مإضرب
فببي ونطببع الشببتاء فببي كسبباء وقيببل كبببيرة وبرة له ثخين

أو زليببة بسط بعد يكونا أن ويشبه قال مإوسر على الصيف
حصببير) (أو لبد) شببتاء (أو وحدهما يبسطان ل فإنهما حصير
ذلك. العرف لقتضاء فقير على صأيفا



فببي تآقببرر مإا نظير بينهم التفاوت مإع مإنهم كل وكذا) على(
الصأببح) (فببي النهببار فراش للنوم) غير (فراش النهار فراش
وقببول مإخمل دثار وهي قطيفة أو لينة مإضربة فيجب لذلك

فيكفيهببا غيببره زوجببة أمإببا الموسببر امإببرأة فببي هببذا البيببان
الموجببود بببأن هببذا صأببنيعهما واعببترض ضببعيف النهار فراش
الخلف حكايببة مإببن عكسه الطريقين كتب > في312<ص: 

(و) أولببه (ومإخببدة) بكسببر بعببده فيما والجزم كذا قبل فيما
وقببت الشتاء) يعني (في كساء (لحاف) أو ذلك مإع لها يجب
في الوجوب مإن الروضة في ومإا الشتاء غير في ولو البرد

علببى يحمببل غيببره في البارد بالمحل والتقييد مإطلقا الشتاء
غيببر فببي أمإببا ظنببه لمببن خلفببا تآقببرر مإا ينافي فل الغالب

فيجببب الحببارة البلد فببي ولببو الشتاء وقت ولو البرد وقت
غيببر غطبباء فيببه يعتببادون مإمببن كببانوا إن نحوه أو رداء لها

هببذا تآجديببد يجب ول السنة هو كما عرايا ينامإوا أو لباسهم
عادة تآجديده وقت في إل كالجبة كله

قببدر في ويرجع وثيابها تآنظف) لبدنها (آلة أيضا لها و) يجب(
أن يعلببم وبه وخلل القفال (كمشط) قال للعادة ووقته ذلك

ولببو اعتيببد مإطيبببا ولببو (ودهن) كزيت بالولى كذلك السواك
نحببوه أو سببدر مإن الرأس) عادة به يغسل (ومإا البدن لكل

وتآوتآيببا (ونحببوه) كاسببفيذاج وكسببره أولببه (ومإرتآببك) بفتببح
ببقائه لتأذيها رمإاد بنحو يندفع لم صأنان) إن (لدفع وراسخت

كطيببب ذكببر مإببا غير أوله يزين) بفتح ومإا وخضاب كحل (ل
ولزمإهببا هيببأه أراده فببإن حقببه فهو التلذذ لزيادة لنه وعطر

{لعببن وسببلم عليببه الله صألى أنه الماوردي ونقل استعماله
ل الببتي أي والمرهبباء تآختضببب ل الببتي أي السببلتاء المببرأة

مإببن علببى حملببه ثببم البياض أي بفتحتين المره تآكتحل} مإن
غيببره ذكرهببا روايببة وفببي ويفارقهببا يكرهها حتى ذلك فعلت
المزوجببة في والمرهاء} والكلم السلتاء المرأة لبغض {إني

باب في فيه مإر مإا على لغيرها حرمإته أو الخضاب لكراهة
 الحرام
يزيببل مإببا إل زوجهببا غبباب ومإببن بببائن لحامإببل ليببس (تآنبببيه)
طبببيب وأجببرة مإببرض (ودواء المذهب على والوسخ الشعث

أيببام طعببام (ولهببا الصأببل لحفظ لنها وخائن وحاجم) وفاصأد
أو للببدواء وتآصببرفه تآنظفهببا وآلببة وأدمإهببا) وكسببوتآها المببرض

أجرة > وجوب313<ص:  (والصأح عليه مإحبوسة لنها غيره
ظبباهر هببو كمبا بببوجه فيببه ريبببة ول أي اعتادتآه حمام) لمن



(بحسببب أكثر أو مإرة مإثل شهر أو جمعة كل تآدخله وحينئذ
بعضهم وتآقييد حينئذ إليه للحاجة أمإثالها في العادة) المطردة

جببواز علببى بنبباء وهذا التمثيل مإخرج خرج الشهر في بمرة
إل دخببوله جمببع: يحببرم وقببال المعتمد وهو كره وإن دخوله

وأطببال بمنعببه المصببرحة الصببحيحة للخبببار حاقببة لضببرورة
فيببه غيرهببا شبباركها إذا بما وخصه له النتصار في الذرعي

لنحو عنه تآسبب غسل) مإا مإاء (وثمن لها أخلى إذا مإا دون
بلببل بل ولو ولدة يعني (ونفاس) مإنه (جماع) مإنه أو مإلعبة

مإبباء إل يلزمإببه ل أنببه يعلببم وبببه قبلببه مإن إليه الحاجة لن
 السنة ل الفرض
حصببلته وإن المبباء ل الببواجب أنببه ثمببن قببوله ظاهر (تآنبيه)
تآبرعا لها حصل وإن وغيره القوت لها يجب كما ثمن بدون

وفيببه أجيبت ثمنه وطلبت مإاء لها فدفع تآنازعا لو مإا وأنهما
وقضببيته ثمنببه أو المبباء الببواجب قببال شارحا رأيت ثم نظر

فيببه وطئ حيض) وإن (ل مإحتمل وهو دونها إليه الخبرة أن
اسببتدخالها بببه (واحتلم) وألحببق يظهببر فيما انقطاعه بعد أو

مإكرهببة ولببو زناهببا كغسببل مإنببه صأنع ل إذ نائم وهو لذكره
الببواطئ دون عليهببا هببذه فمبباء شبببهة وطببء مإببن وولدتآهببا

أل غيببره بببه يقبباس فل تآخصه أحكامإا له بأن الزوج وفارقا
والنسببك رمإضببان جمبباع فببي دونهببا الكفببارة تآلزمإه أنه تآرى
الزنببا علببى امإرأة أكره فيمن الزركشي قول رد يؤخذ ومإنه

مإببن لنببه تآببداخل ول كمهرهببا غسلها مإاء يلزمإه أنه القياس
أن رده ووجببه انتهبببى البكبببارة أرش بخلف الجنبببس غيبببر

بمبباء يلزمإببوه لببم ذلببك ومإع مإتعديا يكون قد الشبهة واطئ
مإقابلببة في المهر بأن والماء المهر بين ويفرقا الزاني فكذا

أيضا > ويلزمإه314<ص:  الماء كذلك ول فلزمإه به تآمتع مإا
لغيببر وجببب مإببا بخلف وحببده فيببه لتسببه وجب وضوء مإاء
مإببن تآنجس مإا غسل ومإاء يظهر فيما مإعا تآلمإسا كأن ذلك
كمبباء إطلقهم اقتضاه كما بتسببه يكن لم وإن وثيابها بدنها

أولى بل نظافتها
هببو أو أولببه وشببرب) بتثليببث أكببل (آلت أيضببا ولهببا) عليببه(

القببامإوس فببي ذكببره اسببم الخريببن مإن وكل مإصدر بالفتح
حديث قيد وبه وقوله بالفتح الضبط على الزركشي فاقتصار

(وطبببخ الثبباني علببى يببأتآي إنمببا وشببرب أكل أيام مإنى أيام
ونحوهببا) وجببرة (وكببوز ومإغرفببة القبباف وقصعة) بفتببح كقدر

ة لن ثيابهبا فيهبا تآغسبل كإجانة ك ببدون تآتبم ل المعيش ذل



إن السببراج ومإنببارة الوضببوء إبريق الذرعي بحثه كما ومإثله
للشببريفة كالنحبباس للعببادة ذلببك جنببس فببي ويرجع اعتيدت

مإببا نظيببر وضببديه الموسببر بين فيه ويفاوت لغيرها والخزف
مإر.

علببى عنهببا خببرج لببو فيببه (مإسكن) تآببأمإن أيضا عليه و) لها(
وكالمعتببدة إليببه الضببرورة بل للحاجة قل وإن ومإالها نفسها

ك ل لنهبا بها) عبادة (يليق أولى بل امإتنباع لنبه إببداله تآمل
وإبببدالهما تآملكهمببا لنهببا والكسببوة النفقة في مإر مإا بخلف
قببروي أراد بدويببة في المطلب في وتآردد بها ل به فاعتبرا
واسببعة حجببرة أو شعر بيت يسكنها هل القرية في سكناها

للعببادة النظببر يتجببه والببذي السببعة أغراضببها أعظببم لن
فببي مإعهببا سكن ولو القرى سكنوا إذا أمإثالها في المطردة

نحببو مإنزل في أو مإعه النقلة مإن لمإتناعها أو بإذنها مإنزلها
الذن لن أجببرة تآلزمإببه لببم النقلببة مإببن مإنعببه أو بإذنه أبيها

<ص: والباحببة العببارة علببى ينببزل العوض ذكر عن العري
الستبراء قبيل زيادة مإع مإر كما السكوت مإع > بخلفه315
كمعببار. بغيببره المقصببود مإلكببه) لحصببول كببونه يشببترط (ول

ومإثلها حرة كانت نفسها) بأن خدمإة بها يليق ل لمن (وعليه
وإن فيه تآخدم ل مإن بخلف مإثل أبيها بيت في عادة تآخدم
لن إخببدامإها لجله يعتاد غيره أو زوج مإن شرف لها حصل
ل أنببه إلببخ ومإثلها قولهم وظاهر بها عبرة ل الطارئة المإور
يخببدم مإثلهببا كببان فلببو بالفعببل أبيهببا بيت في الخدمإة تآعتبر
أو إعسببار لطببرو أو بخل الب فببتركه أبيببه بيببت فببي عادة
إخببدامإها وجببب أصأببل تآخببدم ولببم أبيهببا غيببر بيت في ربيت

إخببدامإها يجببب فل خدمإت وإن كذلك مإثلها ليس مإن بخلف
بيببت في بالفعل الخدمإة بوقوع الضبط ويحتمل مإحتمل وهو

(إخببدامإها) ولببو عرفببت كما كلمإهم إلى أقرب والول مإربيها
مإطلقببا أكببثر ل بوحببدة بببالمعروف المعاشرة مإن لنه بدوية

الحاجة قدر فيجب واحدة مإن لكثر واحتاجت مإرضت إن إل
وليسببت تآخدم ومإن واحدة إدخال مإن تآخدم ل مإن مإنع وله

مإلكهببا أكببن سببواء داره واحببدة مإن أكثر إدخال مإن مإريضة
احتضببرا وإن أبويهببا زيببارة مإببن مإطلقببا والزوجببة بببأجرة أم

غيببره مإن كولدها لها دخولهما مإن ومإنعهما جنازتآهما وشهود
مإتبرعة. (بحرة) ولو إخدامإها فله إليه ابتداء الخادم وتآعيين
بببأن يببرد للمنببة المتبرعة مإن المإتناع لها الرفعة ابن وقول
ل عليببه تآبببرعت إنمببا أنهببا الفببرض لن عليها ل عليه المنة



بنحو أو مإراهق غير صأبي مإستأجرة) أو أو له أمإة (أو عليها
الجببانبين مإن نظره يحل مإن كل وكذا مإملوك أو لها مإحرم

فببي وهببذا الزركشببي قببال هببرم وشببيخ ذمإيببة ل كممسببوح
مإببن والنسبباء الرجببال فيتولهببا الظبباهرة أمإا الباطنة الخدمإة
حببرة مإببن صأببحبتها مإببن على بالنفاقا (أو والمماليك الحرار

ذلببك بجميببع المقصببود > لحصببول316لخدمإة) <ص:  أمإة أو
أمإببة أو حرة بمسلمة ذمإية زوجة إخدام مإنع الذرعي وبحث

أحببد أخببدمإها إذا تآمتنببع أن لهببا وأن الذلل مإببن فيببه لمببا
نحببو فببي ولببو بنفسه خدمإتها يتولى أن أراد لو كما أصأولها

المببراد وفببي به وتآتعير غالبا مإنه تآستحيي لنها وكنس طبخ
خادمإهببا على ليس أنه مإنه والمعتمد خلف الواجب بإخدامإها

والشبرب للمسببتحم المبباء كحملبه إليه وتآحتاج يخصها مإا إل
بخلف لكلهببا والطبخ الحيض خرقا وغسل بدنها على وصأبه
ه عليبه فبإنه ثيبابه وغسبل لكلبه الطببخ نحبو ه أن فل يفعل

بمؤنببة لتفببوز نفسببها خدمإة تآتولى أن مإن مإنعها وله بنفسه
إذا مإببا ابتببداء بقولنببا وخببرج مإبتذلة بذلك تآصير لنها الخادم
إبببدالها لببه فليببس مإعها مإألوفة حملت أو ألفتها مإن أخدمإها

يظهر.  فيما بيمينه هو ويصدقا خيانة أو ريبة غير مإن
مإنببه يعلببم مإببا اليمببان آخببر ويببأتآي الجارة في سبق (تآنبيه)

يخصببه بعببرف كببل لناطببة البببواب باختلف الخدمإة اختلف
وعبببد) ومإعسر (مإوسر بشرطه الخدام هذا) أي في (وسواء
المعسببر علببى وجببوبه عببدم كببثيرين واختيببار المببؤن كسببائر

لفاطمببة يببوجب لببم وسببلم عليببه الله {صألى بأنه مإستدلين
لببم بببأنه لعسبباره} يببرد خادمإببا عنهما الله رضي علي على
عببدم مإجببرد وأمإببا يببوجبه فلببم ذلبك فببي تآنازعببا أنهما يثبت

عليببه اللببه صأببلى عليببه طبببع لما فهو تآنازع غير مإن إيجابه
واقعببة أنهببا على أهله وحقوقا بحقوقه المسامإحة مإن وسلم
أمإببة أو بحببرة أخببدمإها (فببإن فيهببا دليببل فل مإحتملببة حببال
عليهببا أنفببق بببأمإته (أو الجببرة غيرها) أي عليه فليس بأجرة

تآكببرار نفقتهببا) ل (لزمإببه أمإتهببا صأببحبتها) ولببو بمن أو بالملك
أقسببام لبيببان ذاك لن إلببخ بالنفبباقا أو أول قببوله مإببع فيه

القسبام تآلببك أحببد اختببار إذا أنه البيان وهذا الخدام واجب
ارح فقبول يلزمإبه الذي مإا ه ش (وجنبس اسبترواح مإكبرر إن

يكبون الزوجبة) لكبن طعبام (جنس صأحبتها التي طعامإها) أي
(مإببد المقببدار جهببة (وهو) مإن المعروف لنه نوعا مإنه أدون
مإتوسببط) وكببذا (غالبا. بدونه تآقوم ل النفس مإعسر) إذ على



ه إلحباقهم وجه وكان الصحيح) كالمعسر (في مإد عليه ببه ل
الضببرورة سد على الخادم نفقة مإدار أن الزوجة في ل هنا
المعسببر فسبباوى أهلهببا مإببن ليببس والمتوسط المواساة ول

الخادمإببة نفقة أن وثلث) ووجهه مإد (ومإوسر الموسر بخلف
الموسببر فجعببل عليببه المخدومإببة نفقببة ثلثببا المتوسببط على

صأببحبتها الببتي (ولهببا) أي المببدين ثلثببا والثلث المد إذ كذلك
كسبببوة > دون317<ص:  بحالهبببا) فتكبببون تآليبببق (كسبببوة

وكذا كالعادة شتاء جبة ونحو كقميص ونوعا جنسا المخدومإة
ونحببو وقطعببة وصأيفا شتاء وأمإة لحرة وخف ومإلحفة مإقنعة

بخلف للخببروج لحتياجها الملحفة لها وجبت وإنما لذكر قبع
شببتاء لبلببد وقطعة صأيفا كحصير عليه تآجلس ومإا المخدومإة

سببراويل نحببو ل ككسبباء شببتاء ليل بببه تآتغطببى ومإا ومإخدة
بببدونه يتببم ل العيببش الصببحيح) لن علببى (أدم (وكببذا) لهببا

الطعببام بحسببب وقببدره نوعببا ودونببه المخدومإببة أدم كجنس
مإنهمببا تآرجيحببه يتجببه والببذي وجهببان لها اللحم وجوب وفي

اللئببق لن لهببا تآجببب تآنظببف) فل آلببة (ل البلببد عادة اعتبار
العين. إليها تآمتد لئل عدمإه بحالها

وإل الغلببب لنهببا وذكببرت وتآببأذت) النببثى وسببخ كببثر فببإن(
يزيببل مإببا تآعطببى تآرفببه) بببأن أن وجببب (بقمل كذلك فالذكر

خدمإببة إلببى احتبباجت إن العادة في نفسها تآخدم (ومإن ذلك
كمببا فببأكثر بواحببدة أمإة إخدامإها) ولو وجب زمإانة أو لمرض

قببل وإن رقا فيهببا مإببن لرقيقة) أي إخدام (ول للضرورة مإر
الجميلبة (وفبي بهبا يليق ل لنه جميلة ولو صأحتها حال في

وإن مإطببرد غيببر بأنه ذلك يمنع وقد به العادة وجه) لجريان
 إليه ينظر فلم ونحوها مإحبة سبب لعروض فهو وجد

إلببى الحضببر مإببن زوجتببه نقببل لببه الصببلح ابببن قببال (فرع)
أي مإقدرة نفقة عليه لها لن خشنا عيشها كان وإن البادية

الخروج فيمكنها البادية عيش خشونة وأمإا تآنقص ول تآزيد ل
الطاقبات عليها يسد أن له وليس قال مإر كما بالبدال عنه
يلحق ضررا خاف إذا الباب عليها يغلق أن وله مإسكنها في
مإنزلببه في وخياطة غزل نحو مإن مإنعها له وليس فتحه في

السببتمتاع زمإببن غيببر علببى حمله يتعين آخرا ذكره ومإا ه ا
الطاقببات سببد وفببي بببه تآتقذر لم إذا مإا وعلى يريده الذي

بببل السببد فلببه وإل فتحهببا فببي ريبة ل طاقات على يحمل
تآببرى طاقببات فببي السلم عبد ابن به أفتى كما عليه يجب



ببباب مإببن لنببه رؤيتهببم تآعمببد مإنهببا وعلببم أي الجببانب مإنها
المنكر. عن النهي

لمجببرد ولنببه واعببترض إمإتبباع) إجماعببا المسكن في ويجب(
<ص: أنببه فيببه قببدمإه مإمببا المعلببوم الخببادم فأشبه النتفاع

لخادمإهببا أو كطعببام) لهببا يسببتهلك (مإببا (و) في > كذلك318
بمجببرد المإببة ولسببيد (تآمليك) للحببرة الحرة أو لها المملوكة

كببونه علببى (و) ينبنببي الكفببارة في كما لفظ غير مإن الدفع
فيببه) بمببا (يتصببرف مإنهمببا كل المإة وسيد الحرة أن تآمليكا

لببه وطئا التقسيم غرض مإع هذا ولجل وغيره بيع مإن شاء
(فلببو حبببا تآمليكهببا السببابق قببوله مإببن علببم وإن قبلببه بمببا

ومإثلهببا غيببره أو طعببام فببي نفسببها على ضيقت قترت) أي
ببأن يضبرها) ولبو (بمبا ظباهر هبو كمبا المإبة سيد هذا في

دام (ومإا التمتع (مإنعها) لحق خادمإها يضر بما أو عنها ينفره
طعببام) (وظببروف عليببه يرد فل الفرش ككسوة) ومإنها نفعه

التنظيببف آلت مإببن مإعنبباه في (ومإشط) ومإا الماء ومإنه لها
<ص: بأخببذه واسببتقللها السببتهلك بجببامإع (تآمليك) كالطعام

أن إل شاءت بما فيها وتآتصرف مإلكه كونها > فيشترط319
مإببا كببل وكببذا ذلببك مإن شيء استعمال مإن مإنعه ولها تآقتر

تآتصببرف ول مإسببتعار نحببو إمإتاع) فيكفي (وقيل تآمليكا يكون
والخادم. كالسكن لها أذن مإا بغير هي

الكسببوة نحببو بخلف بهببذين تآسببتقل أنهببا مإببر مإببا والفببرقا
الول علببى أنهببا وظبباهر ولحاف فرش نحو في هذا واختير
زائببدا كببان وإن لفببظ غيببر مإببن والخببذ الدفع بمجرد تآملكه
عببن فيقببع الجنببس دون الصببفة لكببن لهببا يجببب مإببا علببى

وقبضببها عنببه صأببارف قصببد غير مإن إعطائه بمجرد الواجب
بخلف للفببظ تآحتببج فلببم تآابعببة وقعببت الزائببدة الصببفة لن

به لتجملها قصدا يعيرها قد لنه بلفظ إل تآملكه فل الجنس
بمجببرد مإلكته الهدية به قصد لو ثم ومإن مإنها يسترجعه ثم

بهمببا وتآعبببيرهم إكببرام ول بعببث فيهببا يشببترط ل إذ القبض
وفببي ذمإتببه فببي باقيببة لهببا الواجبة فكسوتآها وحينئذ للغالب
ه وزينهبا لزوجتبه وديباجبا حليا اشترى لو الكافي يصبير ل ب
الهببداء فببي والببزوج هببي اختلفببت ولببو بببذلك لهببا مإلكهببا

العاريببة آخببر مإببر مإمببا يعلم كما وارثه ومإثله صأدقا والعارية
تآملكببه لببم بجهبباز بنتببه زوج لو أيضا الكافي وفي والقراض

مإمببا ويؤخببذ يملكهببا لببم أنه قوله والقول وقبول بإيجاب إل
اعتيببد كمببا صأببباحية أو صأببلحة الببزوج يعطيببه مإببا أن تآقببرر



غيببر وإفتبباء إهببداء قصببد أو بلفببظ إل تآملكه ل البلد ببعض
لصببباحية ودفعببا للعببرس مإصببروفا أعطاهببا لببو بببأنه واحببد

ل بالنشببوز التقييببد إذ صأببحيح غيببر الجميببع اسببترد فنشببزت
تآلفظ إن لنه كالمصلحة فيها قررتآه لما الصباحية في يتأتآى

فهبو وإل الزوجيبة جهبة غيبر مإبن مإلكتبه قصبده أو بالهداء
بإذنه صأرفته فإذا بواجب فليس العرس مإصروف وأمإا مإلكه
دخببول قبببل كببان فببإن المهببر أي الببدفع وأمإببا عليببه ضبباع

بالنشوز يسترد فل به لتقرره فل وإل استرده
فصببلها عن شتاء) لتكون أول الكسوة > (وتآعطى320ص: <

هببذا الخريف وعن عنه (صأيف) لتكون (و) أول الربيع وفصل
وقببت أعطيت وإل الشتاء فصل أول وجوبها أول وافق وإن

ك مإبن أشبهر سبتة كبل بعبد جددت ثم وجوبها مإبا نعبم ذل
تآجديببدها فببي يعتبببر وجبببة وبسببط كفببرش فأكثر سنة يبقى

أثنبباء (فيببه) أي تآلفببت) الكسببوة (فببإن مإر كما الغالبة العادة
في تآلفت تآمليك) كنفقة قلنا إن تآبدل لم تآقصير (بل الفصل

عببدم بببل بعببده لمببا قيببدا ليببس مإنهببا أي تآقصببير وبل يدها
<ص: المإتباع وهبو لمقبابله ببل أولبى التقصبير مإبع البدال

ابببن صأببرح ثببم ومإببن بعببده لمببا قيببد فهببو مإنببه > أمإببا321
لتقصببيره أبببدلها لسخافتها الفصل أثناء بليت لو بأنها الرفعة

كببان للطاعببة عادت فإن سقطت الفصل أثناء (فإن) نشزت
النشوز قبل لما حساب ول عودها ابتداء الكسوة فصل أول
(مإبباتآت) أو وإن النشببوز يببوم بمنزلببة لنببه الفصببل ذلك مإن

قبضببتها (تآببرد) أنهببا وأفهببم تآمليك قلنا تآرد) إن لم (فيه مإات
قيمببة مإببن لهببا وجببب قبضببها قبببل فراقا أو مإوت وقع فإن

الرفعببة ابببن بحثببه مإببا على العصمة زمإن يقابل مإا الكسوة
وإن كلهببا بوجوبهببا المصببنف أفببتى لكن الصيمري عن ونقل
جمببع واعتمده الروياني نحوه إلى وسبقه الفصل أول مإاتآت

لببه النتصببار فببي وأطببال والبلقينببي الذرعي مإنهم مإتأخرون
لحظببة مإضببي بعببد كلها تآجب كيف بأنها عليه يهول ول قال
الحببال يفببترقا فلببم لليجاب وقتا جعل ذلك لن الفصل مإن
وجبباز بببالقبض مإلكتها ثم ومإن أي وطويله الزمإان قليل بين
مإببدة نفقببة أو كسببوة أعطاهببا لببو بببل فيهببا التصببرف لهببا

أن ويسببترد الزكبباة لتعجيببل بببالقبض ومإلكببت جبباز مإستقبلة
لببه لن نظببر الزكبباة تآعجيببل علببى القياس وفي مإانع حصل
وليببس لسببنتين يجببز لم ثم ومإن أحدهما وقت دخل سببين

يقببال أن إل الفصببل أو اليببوم أول هببو واحببد سبب إل هنا



(ولببو مإطلقبا التعجيبل يجببوز فحينئذ الول السبب هو النكاح
(ف) الكسببوة فيهببا مإمكنة (مإدة) هي ينفقها أو يكس) ها لم

إن عليببه (دين) لهببا المدة تآلك مإن مإضى مإا لجميع والنفقة
ذمإته في ذلك استحقت لنها تآمليك قلنا

ل الجببواب فببي كفببى مإاضببية كسببوة أو نفقببة فرع) ادعت(
التمكيببن عببرف إن إل اليببوم نفقببة وكذا شيئا على تآستحق

وإن يكفببي أنببه الوجببه بل نظر وفيه بعضهم بحثه مإا على
يببأتآي كمببا جميعببه نفقة يسقط لحظة نشوز لن ذلك عرف

النفقة قبض وعدم النشوز عدم في بيمينها وتآصدقا
أنها) الجديد( ومإسقطاتآها المؤن مإوجب فصل) في(     

بيببوم (تآجب) يومإببا وكسوة نفقة نحو مإن السابقة أي: المؤن
دائمببا أو التجديببد، فيببه اعتيببد وقت كل أو بفصل، فصل أو

ومإنببه (بالتمكين) التام مإر مإا على والخادم للمسكن بالنسبة
غيرهمببا ولببي أو سببكرانة، أو > مإكلفة،322<ص:  تآقول أن

بعضببهم: بشببرط قببال سببلمت الحببال المهببر دفعببت مإببتى
لهببا الجببائز لنفسببها حبسها لن نظر، وفيه لمسكنه مإلزمإتها

لنهببا وذلببك، المقصر، لنه أيضا، مإسكنه مإن امإتناعها يشمل
فببي بأنهببا أو به، البينة وبشهادة بإقراره ويثبت مإقابلته، في

ولهببا ذلببك ونحببو للمسببكن، مإلزمإببة للطاعببة باذلببة غيبتببه
الببدارمإي قبباله كمببا طببويل سببفرا أراد إن بهببا مإطببالبته

القاضببي فيلببزم زرعببة لبببي خلفببا فيببه غرابببة والبغوي: ول
ل فببإنه مإؤجببل ديببن له مإن وبين بينها ويفرقا لذلك إجابتها

فببي ليببس الدائن بأن الخروج عقب يحل كان وإن له، مإنع
الزوجببة كذلك ول بذمإته، برضاه المقصر وهو المدين، حبس
مإببن مإكنبباه فلبو حبسبه فبي وهببي مإنها، تآقصير ل إذ فيهما

إضببرارها إلببى ذلببك لدى مإنفق ول نفقة بل الطويل السفر
تآجببد ل الببتي الفقيببرة سببيما ل عليببه الصبببر يطبباقا ل بمببا

يثببق مإببن عنببد كفايتها ببقاء إلزامإه الضرورة فاقتضت مإنفقا
علببى دينببه لببذلك مإببال وكبقبباء فيومإببا يومإببا عليها لينفق به

باسببتمرارها العببادة اطببردت ظبباهرة وجهة باذل مإقر مإوسر
إنفبباقه يلزمإببه الببذي بعضببه ومإثلهببا الكببل، فببي يظهببر فيمببا

بفراقهببا، السبببب قطببع أو ذكببر، مإببا لببه يببترك أن فيلزمإببه
دار فببي أو مإثل، فقببط ليل مإكنتببه لببو مإببا بالتببام وخببرج

حصببل لببو أنببه السببنوي وبحث لها نفقة فل مإثل مإخصوصأة
شببيخنا قال بالغروب وجوبها فالقياس الغروب وقت التمكين



ذلببك حصببل فلببو بالقسببط وجوبهببا مإراده أن والظاهر عقبه
انتهى. حينئذ مإن كذلك وجوبها فينبغي الظهر وقت

تآصببحيحه تآببم وقببد المسببموح، مإببن أطببول الحببالي السببطر
هنا بقطعه
ب4094ب  هو المسموح الطول

تآصببحيحه تآببم وقببد المسببموح، مإببن أطببول الحببالي السببطر
هنا بقطعه
ب4094ب  هو المسموح الطول
في النظر ويتردد مإطلقا القسط يجب ل أنه البلقيني ورجح
كلببه الزمإببن علببى تآوزيعهببا باعتبببار هببو هببل بالقسط المراد
مإببن مإكنتببه مإببا حصببة فتحسببب الفجر إلى الفجر مإن أعني
الغببداء وقببتي علببى أو فقببط، اليوم على أو وتآعطاها، ذلك،

السببنوي قببول بببل الول والقببرب مإحتمببل كببل والعشبباء
مإببراده أن الظبباهر إذ فيببه صأببريح بالغروب وجوبها فالقياس

قلببت: فببإن الشببيخ، أفاده كما مإطلقا ل بالقسط به وجوبها
لحظببة، بنشببوز بليلتببه اليببوم نفقة تآسقط قولهم ذلك ينافي

ومإببن تآتجببزأ ل لنهببا والنشوز، الطاعة زمإاني على تآوزع ول
بببأنه قلت: يفببرقا وعشية غدوة تآفرقا ولم دفعة، سلمت ثم

غالبببا بببه لتعببديها مإعببه التوزيع يمكن فلم مإسقط هنا تآخلل
التمكين زمإن على تآوزيعها فوجب مإسقط ل فإنه ثم بخلفه
لببو أنهببا ذلببك قياس قلت فإن أصأل هنا تآعدي ل إذ وعدمإه
لببم مإثل اليببوم أثنبباء سلمت ثم عذر، بل التمكين مإن مإنعته
الذرعببي عن وسيأتآي ذلك، القياس > قلت323<ص:  تآوزع

الفسببخ فببي الرافعببي كلم البلقيني: ومإقتضى قال يؤيده مإا
وسببببه بعده، التي هي النفقات في اليوم ليلة أن بالعسار

قبلببه يكببون وقببد الغببروب، بعببد يكببون قد الناس عشاء أن
المهببر، العقببد) بخلف (ل ليامإهببا تآابعببة النفقببة ليالي فلتكن

مإببال يببوجب ل والعقببد مإجهولببة، العقد مإدة في جملتها لن
عوضببين يببوجب ل والعقببد المهببر، تآخببالف ولنهببا مإجهببول
فببأنكره ادعتببه بببأن فيه) أي: التمكيببن (فإن) (اختلفا مإختلفين

عليببه، اتآفقببا لببو ثببم ومإببن عببدمإه الصأل لن (صأدقا) بيمينه،
حينئببذ الصأل لن صأدقت، فأنكرت بنشوزها سقوطه وادعى
(مإببدة وليها أو نفسها، جهة عليه) مإن تآعرض لم (فإن بقاؤه

لعببدم يطالبهببا لببم وإن المببدة، (فيها) أي: تآلببك نفقة) لها فل
فلو وعدمإه بالنكاح، علمها بين فرقا ل أنه وقضيته التمكين،

العبرض فبتركت تآعلببم ولبم رشببيدة وهبي إجببارا وليها عقد



نظببر، وفيببه المببدة تآلببك مإؤنة لها تآجب لم علمت ثم مإدة،
الطلببب، بعببدم مإقصببر وهببو العلببم، بعدم مإعذورة الن لنها
فمببتى التمكيببن مإقابلببة فببي هي إنما المؤن بأن يجاب وقد
أل التقصببير لذلك نظر ول انتفت، انتفى ومإتى وجدت، وجد
تآلزمإببه لببم مإببدة بعببد إل تآعلببم ولم بائنا، طلقها لو أنه تآرى
عمببن سئلت وقد إعلمإها، بعدم قصر وإن المدة، تآلك مإؤنة
يلزمإببه فهببل بالرجعببة يعلمهببا ولببم راجعهببا ثم ناشزة، طلق

أقلنببا سببواء اللزوم عدم تآقرر مإا وقياس العلم، قبل مإؤنتها
علببم فقببد ابتببداء كببانت إن لنها استدامإة، أم ابتداء الرجعة

أو عببذر، غيببر بالنكبباح الجهببل لن التمكيببن، مإببن بببد ل أنه
انت البذي للنكباح عادت بالرجعة لنها فواضح، استدامإة ل ك
قلببت: يببأتآي فببإن حكمببه عليها فيستصحب مإؤنة فيه تآستحق

ينببافي وهذا لها كالمتسلم يجعله مإنه المإتناع كون أن قريبا
فامإتنع عليه نفسها عرضت ثم لنها ينافيه، قلت: ل تآقرر مإا

فل أصأببل مإنهببا عببرض ل فببإنه هنا كذلك ول مإمكنة، فعدت
فعلببى وإل مإكلفببا كببان إن عليه عرضت) كذلك (وإن تآمكين

أنببي المحجببورة ولي أو المحجورة غير له أرسلت بأن وليه
(مإببن ونحوهمببا والكسببوة (وجبببت) النفقببة، مإمكن أو مإمكنة،

عببن غبباب) الببزوج (فببإن حينئببذ المقصر لنه الخبر) له، بلوغ
ثببم يببأتآي، كمببا نشببوزها ثببم تآمكينهببا، بعببد أو ابتببداء، بلببدها
للحبباكم، المإببر رفعببت مإؤنتهببا لتجببب نفسببها عببرض أرادت

هببو كمببا الحبباكم) وجوبببا (كتببب وحينئذ التسليم له وأظهرت
>324<ص:  (ليعلمببه) بالحببال عرف بلده) إن (لحاكم ظاهر

إليببه، يحملهببا أو لببه يتسببلمها يوكببل) مإببن (أو (فيجيببء) لهببا
يفعببل) لببم (فببإن وكيلببه أو نفسه، وصأول مإن مإؤنتها وتآجب

(زمإببن) ذلببك بلغببه أن (ومإضببى) بعببد عليببه قببدرتآه مإببع ذاك
حيببن مإببن مإبباله القاضببي) فببي (فرضها (وصأوله) إليها إمإكان
أمإبا مإنبه، المإتنباع لن لهبا، كالمتسبلم وجعل وصأوله إمإكان

عادة القوافل تآردها التي البلد لحكام فليكتب يعرف لم إذا
فببرض يظهببر لم فإن باسمه وينادي ليطلب، البلد تآلك مإن

بخلفببه أنببه يعلم لم مإا المعسر على الواجبة نفقتها الحاكم
ومإر الدراهم فرض له بأن بعضهم وجزم الحاضر، مإاله في
تآأخببذه بما كفيل مإنها > وأخذ325<ص:  يرده مإا الباب أول
حاضببر مإببال لببه يكببن لم فإن استحقاقها عدم لحتمال مإنه

فببي لهببا يببأذن أو عليببه، يفببترض يقببال: إنببه أن احتمببل
فل عببذر التوكيببل أو السببير، مإببن مإنعببه إذا وأمإببا القتراض،



وغيببره الذرعببي، ورجببح تآقصببيره، لعببدم شببيئا عليببه يفرض
بإخبببار ولببو الحبباكم، جهة غير مإن بعلمه يكتفى المإام قول

ومإراهقة) قيل: الحسببن مإجنونة في (والمعتبر الرواية مإقبول
يقببال: غلم بببالغلم مإختببص وصأببف المراهقببة لن ومإعصببر،
ولي) (عرض النكاح في فيه مإا ومإر مإعصر وجارية مإراهق،

هي، ل لها
تآصببحيحه تآببم وقببد المسببموح، مإببن أطببول الحببالي السببطر
هنا بقطعه
ب4094ب  هو المسموح الطول

عرضببها بعببد المعصببر تآسببلم لببو نعببم بببذلك المخبباطب لنه
أن الذرعببي وبحث نفقتها، لزمإه لمنزله ونقلها عليه، نفسها
ويظهببر التببام التسببليم الشببرط بببل شرط غير لمنزله نقلها

تآسببلمها، مإببتى بببل أيضببا شرط غير عليه نفسها عرضها أن
بتسليم تآجب وكذا مإؤنتها، لزمإه وليها وعلى عليها كرها ولو

لن وليببه، يأذن لم وإن فتسلمها، مإراهق لزوج نفسها بالغة
له. مإبيع نحو بخلف عليها يدا له
عببن أي: خببروج إجماعببا (بنشببوز) مإنهببا كلها وتآسقط) المؤن(

وإن ومإكرهببة، ومإجنونة، كصغيرة تآأثم لم وإن الزوج، طاعة
قيببل: بالجناية بذلك أي: إلحاقا فترك للطاعة ردها على قدر

بعببد إل يكون ل إذ حقيقته ل الوجوب مإنع بالسقوط المراد
هنببا بببه المببراد بببل إطلقببه علببى وليببس انتهببى، الوجببوب
نفقتببه سببقطت ليببل أو يببوم، أثنبباء نشببزت لببو إذ حقيقتببه
بأوله، الواجبة كسوتآه سقطت فصل أثناء أو بفجره، الواجبة
النشببوز وفصببل يببوم، بعببد لمببا سببقوطها ذلببك مإببن ويعلببم

<ص: عليها رجع فأنفق بالنشوز سقوطها جهل ولو بالولى،
قيبباس هببو كمببا ذلببك عليببه يخفببى مإمببن كببان > إن326

فاسد، شراء أو نكاح، في أنفق مإن يرجع لم وإنما نظائره،
يضبمن أن علبى عقبدهما فبي شبرع لنبه ذلبك، جهبل وإن

(ولببو) بحبسببها ويحصببل هنببا كببذلك ول اليببد، بوضببع المببؤن
كببانت إن إل الببزوج وهببو الحببابس كان وإن بحق أو ظلما،

بذلك. أفتى زرعة أبا رأيت ثم الوجه، على وعلم مإعسرة
إذا لنببه مإشببكل، لهببا الببزوج حبببس فببي ذكر قلت: مإا فإن
إلى مإنه بإخراجها أو فيه، بها التمتع يمكنه الحابس هو كان

مإشببقة فيببه هببذين مإن قلت: كل إليه يعيدها ثم لئق، مإحل
فببي وأمإببا فواضببح، الول في أمإا عليها قادرا يعد فلم عليه

فلببم الحبببس فيهببا يببؤثر لببم ذلببك بها فعل إذا فلنه الثاني



لببو أنببه يببأتآي ومإببا هذا بين الفرقا قلت: مإا فإن شيئا، يفده
بقيببت مإنه له المقر فمنعها بدين فأقرت مإعه للسفر طلبها
بل مإنها مإتمكنا يعد يسافر لم مإا ثم أنه قلت: الفرقا نفقتها
السببفر وتآعين هنا، فيما بخلفه مإنه هو إنما فالمإتناع مإشقة
أو شبببهة، لببوطء باعتببدادها أو عليببه، يعببول ل نببادر عليببه

نظببر أو (لمببس)، نحببو مإن للزوج (بمنع) الزوجة أو بغصبها،
(بل الجمبباع مإببن مإكنتببه وإن عنببه، تآوليببة أو وجهها، بتغطية
بفرجهببا كببان كببأن بعببذر بخلفببه كببالوطء حقببه لنببه عببذر)،
زوج) بفتببح (وعبالببة واقعهببا لمسببها مإببتى أنه وعلمت قرحة،
(يضببر مإببرض) بهببا (أو تآحتملببه ل بحيث ذكره أي: كبر العين
مإببن التمكيببن عببدم (عببذر) فببي حيببض نحو أو الوطء)، مإعه

نسوة. بأربع عبالته وتآثبت المؤن، فتستحق الوطء
الفرجيببن مإكشوفي إليهما بنظرهن إل مإعرفتها يكن لم فإن
مإببن امإتنبباع لهببا وليببس ليشببهدن، جبباز عضببوه انتشببار حال

مإبن (والخبروج شبفائه لتوقببع المبرض بخلف لعبالبة زفباف
أو ببيتهببا ولببو فيه، بإقامإتها رضي الذي المحل بيته) أي: مإن

بتفصيله غائبا كان وإن لعبادة، ولو ظاهر، هو كما أبيها بيت
و عصببيان رضباه ظبن ول إذن) مإنبه > (بل327<ص:  التآي

وأخببذ المببؤن، مإقابلببة فببي الحبببس حق عليها له (نشوز) إذ
الدال العرف اعتماد لها أن المإام كلم مإن وغيره الذرعي،

مإببا مإحتمل وهو تآريده، الذي الخروج لمثل أمإثاله رضا على
الذن ومإببن ذلببك، في أمإثاله عن تآقطعه غيرة مإنه يعلم لم

لببم مإببا حقهببا بببه يسببقط فل ضببربتك تآخرجببي لم قوله: إن
حملببه ويتعيببن بعضببهم، بببه أفتى كما فتمتنع للرجوع يطلبها

إل بببه تآوعببدها الببذي ضببربه مإن خوفا ل عبثا امإتناعها على
يشببرف) البببيت أن (إل يظهببر فيمببا بصدقه ووثقت أمإنها إن

انهببدام) (على ظاهر هو كما مإنه يخشى الذي بعضه أي: أو
تآببدل قرينببة مإن بد ل أو انهدامإه، خشيت قولها يكفي وهل
علببى تآخبباف أو أقببرب، والثبباني مإحتمببل كببل ؟ عببادة عليه

سارقا. أو فاسق، مإن ظاهر هو كما مإالها أو نفسها،
للخروج تآحتاج أو كذلك، وقع له الذي الختصاص أن ويظهر
يغنهببا لببم اسببتفتاء أو لتعلم، الخروج أو حقها، لطلب لقاض
ويظهببر عنه، ظاهر هو كما مإحرمإها نحو أي: أو الثقة الزوج
فتنببة مإنببه عليهببا وخشببي لببذلك للخببروج احتبباجت لببو أنهببا

لهببا يسببأل أو يعلمهببا، أن مإببن امإتنببع أو ثقبة، غيببر والببزوج
أو مإعهببا يخببرج بببأن ولببو المإرين، أحد على القاضي أجبره



مإتعببد أو المنببزل، مإعيببر يخرجهببا أو لهببا، يسأل مإن يستأجر
فخروجهببا مإنببه خوفببا فتخببرج مإمتنع بضرب يهددها أو ظلما،
لمنزل يطلبها لم مإا النفقة فتستحق للعذر نشوز غير حينئذ
ل مإمببا كان إن ادعته عذر في تآصديقها ويظهر فتمتنع لئق
إثببباتآه، إلببى احتبباجت وإل ذكببر، مإمببا كالخوف مإنها إل يعلم
بحبسببها لهببا المتعببدي إخببراج مإببن هنببا ذكببر مإا يشكل وقد

مإجرد بخلف عرفا مإانع الحبس نحو بأن يفرقا أن إل ظلما
السببفر مإببن امإتناعها أيضا النشوز ومإن مإنزلها، مإن إخراجها

الطريق أمإن بشرط لكن ظاهر هو كما نقلة لغير ولو مإعه،
<ص: الملببح البحببر فببي السببفر يكببون ل وأن والمقصببد،

ركببوبه مإببن يخببش ولببم السببلمإة، فيببه غلبببت إن > إل328
عادة. تآحتمل ل مإشقة يشق أو التيمم، يبيح ضررا
غيببره واعتمببده البلقينببي، ذكببره الببذي التفصببيل هببذا وعلى
وجببرى المنببع، الصببلح وابن القفال مإنهم جمع إطلقا يحمل
إركابهببا، يحببرم أنببه زاد بببل السببنوي وكذا النوار في عليه
ليمنعهببا عليهببا بببدين فببأقرت للسببفر طلبهببا ولببو بالغببة ولو

صأببحة فالقيبباس بهببا التوكببل أو حبسببها، بطلببب مإنببه الدائن
ه المقبر تآحليبف للبزوج أن يظهبر لكبن ظاهرا القرار أن ل
بصببحة صأببرح الرويبباني شريحا رأيت ثم حقيقة، عن القرار

أقببام لو الذرعي: لكن قال وغيره الذرعي واعتمده القرار،
إل بعيببد وقبببوله فوجهببان السببفر مإن فرارا أقرت بأنها بينة
وقببد مإحتمببل، فهببو القطببع تآقارب بحيث القرائن تآوفرت إن

التبباج انتهببى. وتآخطئببة الغريببم بببإقرار أو بإقرارهببا، يعرفببونه
بإقرارهببا يسببقط ل الزوج حق بأن شريح ذكره مإا الفزاري

فيببه فالمببدار سابق حق عن إخبار القرار لن صأحيحة، غير
بببدين الحجر بعد المفلس وإقرار كيف غير ل الظواهر على
إليها، ينظروا ولم غالبا، فيه المواطأة ظهور مإع صأحيح قبله

فراجعه. بزيادة التفليس أواخر ذلك ذكرت رأيتني ثم
ولببو بالببدين كهببو النكبباح علببى سببابقة عين بإجارة وإقرارها

يوفيها حتى مإعه السفر مإن المإتناع فلها مإهر عليه لها كان
صأببداقها لمإرأتآببه دفببع إذا فتاويه في القفال قول أفاده كما

فتبباويه فببي والقاضببي مإعببه السببفر مإببن المإتنبباع لها فليس
يقبببض حببتى بلببده إلببى الببزوج بلببد مإن مإوليته حمل للولي
زوجهببا لبالغببة أن العماد: وقياسه وابن الزركشي قال مإهرها
مإحببرم مإببع لبلببدها السببفر مإهرهببا الببزوج يعطها ولم الحاكم

والببذي أولببى فهببذه القاضببي قاله فيما الذرعي تآوقف لكن



فببي عببذر أنببه وغيببره المهببر الحببال عليببه دينهببا فببي يتجببه
مإنعببه فأولى مإنه مإنعه لها جاز إذا لنه السفر، مإن امإتناعها

فيمببا ذلببك فببي بالموسببر المعسر ويلحق عليه، إجبارها مإن
فببالوجه المببذكوران وسببفرها الببولي، سببفر فأمإببا يظهببر

لتقبضه. نفسها حبس لها جاز مإهر في إل امإتناعهما
(أو) بببإذنه أجنبببي حاجة أو لحاجتها، مإعه) ولو بإذنه وسفرها(

(ل يببأتآي مإببا علببى غيببره حاجببة مإببع (لحبباجته) ولببو وحببدها
الثانيببة، فببي لحقببه المفوت وهو مإمكنة لنها يسقط) مإؤنها،،

هنا وجوبها صأححا لكن بدونه مإعه سفرها بقوله: بإذنه وخرج
أن الذرعببي وبحببث أثمببت، وإن حكمببه، تآحببت لنهببا أيضببا،
البلقيني: قال فناشزة > وإل329<ص:  يمنعها لم إن مإحله
والظاهر ردها على يقدر بقوله: ولم قيده لكنه التحقيق وهو
ردهببا علببى قدرتآه بين فرقا ل أنه مإر لما تآصوير مإجرد أنه

بببإذنه أجنببي حاجببة أو (لحاجتها)، (و) سفرها ل وإن لطاعته
بببإذنه أمإببا التمكين الظهر) لعدم (في (يسقط) مإؤنها مإعه ل

فأنت الحمام لغير خرجت إن في قولهم فمقتضى لحاجتهما
السببقوط، عببدم تآطلببق لببم ولغيببره لببه، فخرجببت طببالق

البلقيني واعتمده السقوط لها مإتعة ل مإعا ارتآدا وقولهم: لو
الجببواهر وفببي فيببه ظبباهر والمختصببر الم ونببص وغيببره،
لبم مإعه النقلة مإن امإتنعت لو وأقروه الماوردي عن وغيرها

فتجببب، المإتناع زمإن في بها يتمتع كان إن إل النفقة تآجب
وقضببيته انتهببى، حينئببذ النقلببة عببن عفببوا بهببا تآمنعببه ويصير
فيه ونوزع مإحتمل، وهو النشوز صأور سائر في ذلك جريان

مإببن إذنببه بغيببر مإعببه مإسببافرة فببي مإببر ومإببا يجببدي ل بمببا
فيببه، صأببريح بعصببيانه أثمببت وإن لتمكينهببا، نفقتهببا وجببوب
دون التمتببع زمإببن إل تآجببب ل أنهببا المبباوردي كلم وظبباهر

بعد مإنه لحظة تآمتع اليوم نفقة وجوب في يكفي نعم غيره
الليل. وكذا النشوز،

فأطبباعت) فببي (فغبباب بيتببه مإببن خرجت ولو) (نشزت) كأن(
(فببي غائبببا دام مإببا تآجب) مإؤنها (لم لبيته عودها بنحو غيبته

تآسببليم، تآجديببد مإببن بببد فل قبضببته عببن الصأببح) لخروجهببا
بببالردة نشببوزها فببارقا وبببه الغيبببة، مإع يحصلن ول وتآسلم،

مإنببه وأخببذ المسببقط، لببزوال مإطلقببا بإسببلمإها يببزول فببإنه
كببأن مإنببه تآخببرج ولببم المنببزل، في نشزت لو أنها الذرعي

مإن نفقتها عادت للطاعة عادت ثم عنها فغاب نفسها مإنعته
الفببرقا ذلببك قال: وحاصأل الصأح على كذلك وهو قاض غير



مإببراده أن انتهببى. ويتجببه الخفي والنشوز الجلي النشوز بين
فببي نظيببره بخلف بببذلك إعلمإببه إرسببال للطاعببة بعودهببا
غيبر مإبن للطاعببة عودها لن ذلك، قلنا وإنما الجلي النشوز

عنببد > إشببهادها330<ص:  وهببل ظبباهر هو كما بعيد علمه
فببي مإببر مإببا وقياس نظر فيه ؟ كإعلمإه حاكم وعدم غيبته

يكتببب (أن السببتحقاقا عببود (وطريقهببا) فببي نعببم نظببائره
أو وعبباد، علببم فببإذا التسببليم ابتببداء سبق) فببي كما الحاكم
الستحقاقا. عاد عذر لغير ذلك تآرك أو يتسلمها مإن أرسل

لهببا يفببرض أن القاضببي مإببن غببائب زوجببة فببرع) التمسببت(
مإسببكنه، فببي وإقامإتهببا النكبباح، ثبببوت اشببترط عليببه فرضببا
نفقببة مإنببه تآقبببض لببم وأنهببا النفقببة اسببتحقاقا على وحلفها

يثبت لم حيث مإعسر نفقة عليه لها يفرض فحينئذ مإستقبلة
حاضببر مإببال لببه كببان إن ذلببك مإحببل أن ويظهببر غيره، أنه

يقال: له أن إل للفرض فائدة فل وإل مإنه، الخذ تآريد بالبلد
بمضببي بسببقوطها الحكببم مإببن المخببالف مإنببع هببي فائببدة

مإببن مإنببه فتأخببذ بعببد له مإال ظهور فيحتمل وأيضا الزمإان،
النشببوز وجببه علببى ولببو) (خرجببت) ل( إليه لرفع احتياج غير

أو أجنبببي ل (لزيببارة) لقريببب إذنببه بل البلد غيبته) عن (في
وبالهببل بببالقريب هنببا التعبببير وقضببية الوجببه، علببى أجنبيببة
أنبه مإنهجبه شبرح في شيخنا وتآبعه الشارح كلم في الواقع

الزركشببي تآعبببير قضببية لكببن وغيببره المحببرم، بيببن فرقا ل
وهببو بببالمحرم تآقييببده الببروض شببرح فببي وتآبعببه بالمحببارم،

فببي يكببون ل أن بشببرط ذكببر لمببن (ونحوها) كعيببادة مإتجه
ل لنببه بببذلك، تآسقط) مإؤنها (لم يظهر فيما بوجه ريبة ذلك
مإببن يمنعهببا لببم مإببا ذلببك مإحل أن وظاهر عرفا نشوزا يعد

أن) (ل والظهببر( بببالمنع لهببا يرسببل أو سببفره قبل الخروج
لببه، سببلمت وإن الوطء، تآحتمل (لصغيرة) ل مإؤنة نفقة) ول

وبببه بغيببره للتمتع أهل وليست فيها، لمعنى وطئها تآعذر لن
تآجببب (أنهببا (و) الظهببر الرتآقبباء ونحببو المريضببة، فببارقت

ظبباهر هببو كمببا تآبلغ لم وإن وطؤها، يمكن لكبيرة) أي: لمن
لن وليبه، علبى عرضبت إذا وطبؤه يمكبن صأبغير) ل (علببى
.جهته مإن المانع

<ص: إذن) مإنببه (بل مإطلقببا أو عمببرة)، أو بحببج، وإحرامإها(
الفببرض، في قول تآحليلها) على يملك لم > (نشوز) (إن331
عليهببا حرامإببا تآعاطيه ليس نشوزا كونه ومإع مإنها المانع لن

(وإن الصببوم فببي يببأتآي مإببا فببارقا وبببه النسببك، أمإر لخطر



(فل) المعتمببد علببى بفببرض ولببو أحرمإببت بببأن مإلك) تآحليلها
قادر وهو قبضته في لنها المؤن، فلها نشوزا إحرامإها يكون
ه علبى فبوت فقبد تآبرك فبإذا بها والتمتع تآحليلها على نفس
إفسبباد يهاب أنه الصوم في يأتآي بما يشكل قلت: هذا فإن

بالفسبباد أمإرنبباه فلببو يتكببرر الصببوم بأن يفرقا قلت العبادة
فل نببادر لنه الحرام، بخلف يهيب مإا ذلك وفي مإنه لتكرر
حينئببذ الهيببة فتقبوى قريبب ثبم فالزمإن وأيضا مإهابته تآقوى

كببان لحاجتهببا) فببإن فمسببافرة تآخببرج (حتى غالبا هنا بخلفه
فيببه أذن الذي حجها أفسد مإن تآعم فل وإل استحقت، مإعها

إذنه بل ولو له، والخروج فورا بقضائه الحرام يلزمإها بجماع
(بببإذن) (أو) أحرمإببت مإعهببا والخروج بل، مإؤنها يلزمإه وحينئذ

قبضببته فببي لنهببا تآخرج)، لم مإا نفقة لها الصأح (ففي مإنه
ولببو تآقببرر، فكمببا خرجببت فببإن إذنه مإن نشأ التمتع وفوات
المسببتأجر حببق ويقببدم يتخيببر، لببم النكبباح قبل عينها آجرت

مإببر وفيمببا هنا شارح أطلقه كذا ذلك مإدة لها مإؤنة ل لكن
تآسببقط ل نفقتهببا أن مإببر مإببا قضببية لن مإشببكل، وهو آنفا
كذلك المإر أن بتقدير يجاب وقد بخلفه، وهذا الجارة، مإدة

بببالقرار وذاك بالبينببة، ثبببت إذا مإببا علببى هذا بحمل عندهم
البينببة بخلف النفقببة وجببوب فببأثر أقوى القرار أن والفرقا

الجببارة مإببدة لهببا مإؤنببة ل أنببه تآرجيحببه يتجببه والببذي هببذا
ثببم حائببل، ل بببأنه بالببدين القببرار وبين بينه ويفرقا مإطلقا،

كمببا بهببا والتمتببع السببفر تآببرك يمكنه لنه الزوج، وبين بينها
رأيببت ثببم النفقببة فمنعت حائلة المستأجر فيد هنا وأمإا مإر،
مإكنببه وإن هنببا، نفقتها سقوط عليه سكتا الذي المنقول أن

ولببم المنة، مإن فيه مإا مإع يلزم ل وعد لنه مإنها المستأجر
ذكرتآببه، فيمببا صأريح وهو والبينة القرار بين للفرقا يتعرضوا

الصببوم، بنببذرها سقوطها عدم وبين بينه فرقا شيخنا ورأيت
أن وهببو به فرقت مإا بعين النكاح قبل المعين العتكاف أو

تآينك. بخلف حائلة يدا هنا
(نفببل) اعتكبباف أو صأببلة نحببو (صأببوم) أو شاء ويمنعها) إن(

لوجببوبه عليه مإقدم حقه لن الغروب قبل ولو وانتهاء ابتداء
له يطرأ قد لنه الوجه، على بها التمتع يرد لم وإن عليها،
أتآمببت أو أبت) وصأببامإت، (فإن فيتضرر صأائمة فيجدها إرادتآه

راتآبببة غير صألت أو وعاشوراء، عرفة نحو > غير332<ص: 
لمإتناعها صأامإته مإا مإؤن جميع الظهر) فتسقط في (فناشزة

وطئهببا، مإن تآمكنه إلى نظر ول عليها، الواجب التمكين مإن



ومإببن فيتضببرر، العبادة إفساد يهاب قد لنه الصوم، مإع ولو
غيببر مإببن حاضر وهو مإوسعا فرضا أو نفل، صأومإها حرم ثم

أو أضببرها، إن مإطلقببا امإتنبباعه وظبباهر رضبباه علم أو إذنه،
لببو أنها التعليل هذا مإن زرعة أبو وأخذ تآرضعه، الذي ولدها

عنببه تآبطيلهببا مإن الحياء يمنعه ولم بعمل، بيته في اشتغلت
نفقتها. بقيت كخياطة

أي بهببا تآمتعببه مإببن مإببانع ل إذ فببامإتنعت بببتركه أمإرهببا وإن
مإببن عببادة يسببتحي لنه صأغار، تآعليم نحو بخلف أراد وقت
بنهيببه تآنتببه لببم فببإذا مإنهببا وطببره وقضبباء بينهن، مإن أخذها
بغيبر فعلهمبا فلهبا وعاشبوراء عرفبة نحبو أمإبا ناشزة، فهي
وبببه والخميببس الثنيببن، نحببو بخلف الصببلة كرواتآببب إذنببه

شببهر سببوى يومإببا المببرأة تآصببوم {ل الحسببن الخبببر يخببص
لم تآطوعا صأائمة نكحها بإذنه} ولو إل شاهد وزوجها رمإضان
إن (والصأببح مإؤنهببا سببقوط الوجه لكن الفطر على يجبرها
وقببد الزمإببن، اتآساع مإع بعذر الفطار يتضيق) لكون ل قضاء

وغيببره التضييق بين فيه فيفصل الصلة قضاء عبارتآه تآشمل
مإن وبعده فيه الشروع قبل فيمنعها) مإنه (كنفل الوجه وهو
للتعببدي تآضيق مإا بخلف فوري، وحقه مإتراخ لنه إذنه، غير

مإببا إل شببعبان مإببن يبببق لببم بببأن زمإنببه لضيق أو بإفطاره،
صأورة في مإشكل لكنه واجبة ونفقتها مإنه، يمنعها فل يسعه

صأببوم مإببن مإنعها وله تآقصيرها، عن نشأ المانع لن التعدي،
كفببارة وصأببوم إذنببه بل نكبباحه في نذرتآه كمعين مإطلق نذر
الوجببه، علببى مإنعببه قبببل فيه شرعت وإن إتآمامإه، مإن ولو

بسبببب المتعديببة أن بالفطببار المتعديببة في ذكر مإما ويؤخذ
النفقة. وتآستحق يمنعها، ل الكفارة
ل بببأنه برمإضببان مإسببافرين فببي الفببزاري البرهببان وأفببتى
مإتجببه الزركشي: وهو وتآبعه الذرعي، قال صأومإه مإن يمنعها

ه وهبو قيبل انتهى أفضل الفطر يكن لم إن نقبل مإمبا أوج
قولهم: (و) الصأح انتهى. ويؤيده لذلك المخالف الماوردي عن

الببوقت) أول مإكتوبببة تآعجيببل مإببن مإنببع ل > (أنه333<ص: 
إذا المنببع له أن وغيره الزركشي مإنه وأخذ فضيلته، لحيازة

تآطويببل مإن المنع له أن الذرعي وبحث أفضل، التأخير كان
مإببر مإببا وفببارقا والداب السببنن، أكمل على تآقتصر بل زائد
أول راتآبببة) ولببو (سببنن مإببن (و) ل مإببدتآه بطول الحرام في

ة مإع لتأكدها وقتها مإبن مإنعهبا لبه جباز ثبم ومإبن زمإنهبا قل
ويحتمببل يظهبر، فيمبا مإجببزئ أقببل علبى زادت بأن تآطويلها



فل الببوقت أول فضيلة هنا راعوا لنهم الكمال، أدنى اعتبار
العبببرة أن النكبباح مإحرمإببات أول ومإببر أيضا هذا رعاية تآبعد
بعقيدتآها. ل بعقيدتآه فيها المختلف المسائل في

(المببؤن) حببائل ولببو أمإببة أو (لرجعيببة) حببرة، ويجب) إجماعا(
لببو نعببم وسلطنته الزوج حبس لبقاء للزوجة وجوبها السابق

فل قبلهببا بببل وقببالت الرجعببة، فلي الولدة بعد قال: طلقت
ول الرجعببة وثبببوت العببدة، بقبباء في بيمينه صأدقا لك رجعة
لهبا، تآجبب ل أنها مإنه وأخذ استحقاقها، تآنكر لنها لها، مإؤن
لهببا مإؤن فل فأنكره بائنا طلقا ادعت لو وكذا راجعها، وإن
أن ويظهببر عليببه، مإقيسببا أصأببل وجعلببه الرافعببي قبباله كمببا

تآنظببف) لنتفبباء مإببؤن (إل تآصببدقه لببم مإببا قبله كالذي مإحله
(حببامإل (فلببو) (ظنببت) الرجعيببة التمتببع غببرض مإببن مإوجبهببا

(بعد دفعه) لها (مإا حائل) (استرجع) مإنها (فبانت فأنفق) عليها
قببدر فببي وتآصدقا بعدها، عليه شيء ل أن بان لنه عدتآها)،
تآببذكر لم فإن كذبها إن وتآحلف عادتآها، خالفت وإن أقرائها،

فالقببل مإختلفببة أو بهببا، عمل مإتفقة عادة لها وعرف شيئا،
باطنببا طلقا عليببه وقببع ولببو أشهر، فثلثة > وإل334<ص: 

علببى أنفقه بما يرجع لم علم ثم مإدة، فأنفق به يعلم ولم
أنهببا بجببامإع فاسببدا نكحهببا مإببن علبى أنفبق لببو كمبا الوجه
اقتضبباه كمببا بهببا يسببتمتع لببم وإن عنببده، مإحبوسببة فيهمببا

ل حيببث الوجببوب بظببن أنفببق مإببن رجببوع ومإحببل إطلقهم،
مإنه. حبس

أو بمقببارن، انفسبباخ أو فسببخ، بخلببع) أو البببائن والحائببل(
(ول نفقببة) لهببا ل ثلثا (أو فيببه وهببم لمببن خلفببا عببارض

سببلطنته ولنتفبباء بذلك عليه المتفق للخبر قطعا كسوة) لها
ل الببذي المبباء لتحصين لنها السكنى لها وجبت وإنما عليها

والدم (ويجبببان) كالخببادم وعببدمإها الزوجيببة، بوجببود يفببترقا
كالمسببتمتع حمببل} ولنببه أولت كن {وإن لية (لحامإل) بائن

بمقارن انفساخ أو بفسخ، البائن نعم بمائه لشتغاله برحمها
في قاله مإا على مإطلقا لها نفقة ل غرور أو كعيب، للعقد

(لهببا) هببو إنمببا والوجببوب أصأله، مإن للعقد رفع لنه الخيار،
وتآسببقط وتآتقببدر، المعسببر تآلببزم لنهببا الحمببل، سبببب لكببن

أو لئببق، وهببو لها عينه فيما تآسكن أن عن كإبائها بالنشوز
<ص: الزمإببان بمضببي تآسببقط ول عببذر لغيببر مإنببه خروجهببا

يغتفببر ل مإببا الببدوام في يغتفر لنه أثناءها بموتآه > ول335
(وفببي مإببدعيه قببول الببولدة تآببأخر فببي والقببول البتداء في



يجببب ل الول (فعلببى عليببه الوجببوب للحمببل) لتوقببف قببول
حالببة لهببا نفقببة ل فاسببد) إذ نكبباح أو شبببهة، عببن لحامإببل
(لمعتببدة مإؤنببة نفقببة) ول (قلببت) (ول أولببى فبعببدها الزوجية

رجعببي طلقا عببدة فببي وهببي الببزوج يموت أن وفاة) ومإنها
بذلك. الخبر أعلم) لصحة والله حامإل كانت (وإن

فيهببا مإببر مإببا جميببع في زوجة كمؤنة العدة) ومإؤنتها ونفقة(
تآجببب (وقيببل لببواحقه مإن لنها النكاح)، كزمإن (مإقدرة فهي

(قبببل دفعهببا) لهببا يجببب (ول للحمببل أنهببا على الكفاية) بناء
سبببب تآحقببق لعببدم لببه أم لهببا أجعلناهببا حمل) سواء ظهور

له مإؤاخذة كظهوره بوجوده العدة ذي اعتراف نعم الوجوب
(وجببب) نسببوة أربببع بقببول ولببو ظهر) الحمل، (فإذا بإقراره

(يومإببا بقببي ولمببا فتأخببذه العلوقا حين مإن مإضى لما دفعها
تآضع) للشببك حتى (وقيل تآضررت للوضع تآأخرت لو بيوم) إذ

أشهر ستة قبل ولو يعلم، الحمل أن الصأح بأن وردوه فيه
إنهببا قلنببا وإن المببذهب)، علببى الزمإببان بمضببي تآسقط (ول

بها.  المنتفعة لنها للحمل،
مإقابلتهببا في لها وقرر العدة، بنفقة لبائن حنفي  حكم)فرع(

الكسببوة حكمببه يتناول لم إن فلها حمل بها ظهر ثم قدرا،
فببي زرعببة أبببو وأفببتى بها، لها ليحكم لشافعي الرفع عنده

إنمببا حكمببه بببأن لهببا نفقببة ل أنه حائل لبائن حكم شافعي
يببدخل لببم لنببه بعده، مإا دون قبله ومإا الدعوى يوم يتناول
فيببه، المنازعببة مإببع الوقببوف آخر ذلك نظير عنه ومإر وقته،

إنمببا لنببه بالسببقوط، ل البينونببة بمببوجب حكببم إن ومإحلببه
الموجب. بخلف وجب مإا يتناول

(أعسر) إذا الزوجة بمؤن العسار حكم فصل) في(     
تآمتعببا تآمتعه ولم صأبرت) زوجته (فإن (بها) أي: النفقة الزوج
أنببه مإببر لمببا المسببكن عببدا مإا المؤن (صأارت) كسائر مإباحا
مإقابلببة فببي لنهببا قبباض، يفرضها لم وإن عليه)، (دينا أمإتاع

> ببببأن336<ص:  انتهببباء أو ابتبببداء (وإل) تآصبببير التمكيبببن
(فلهببا كلمإببه مإببن سببيعلم كمببا الفسببخ أرادت ثببم صأبببرت،

الببدارقطني الظهببر) لخبببر (علببى التآببي الفسببخ) بببالطريق
يفببرقا امإرأتآببه علببى ينفببق شيئا يجد ل الرجل في والبيهقي

مإن أحد يخالفه ولم عنه، الله رضي عمر به وقضى بينهما،
مإببن أولببى وهببو السببنة مإن المسيب: إنه ابن وقال الصحابة
أو مإاضببية، نفقببة عببن بببالعجز فسببخ ول العنة، بنحو الفسخ

بحثببا: إل الذرعببي قال ذمإته في تآثبت نعم الخادم نفقة عن



(والصأببح) أنببه كالقريب ذلك في فإنها مإرض لنحو تآخدم مإن
التآببي: قببوله يفهمببه كما مإتوسط أو مإوسر)، بمنع فسخ (ل

مإنببه > لتمكنهببا337غبباب) <ص:  أو (حضر، آخره إلى وإنما
فنببادر، عنببه عجببزه فببرض فببإن بالحبباكم لببه كمببا غائبا ولو

وقببواه الفسببخ، مإنببه تآحصيلها تآعذر غائب في كثيرون واختار
العسببار بببأن والفببرقا بالعسببار قببال: كتعببذرها الصببلح ابن

ثببم ومإببن المتببن فببي مإا انتهى. والمعتمد ضعيف فرقا عيب
انقطببع وإن مإوسببرا، دام مإببا فسببخ ل بببأنه الم فببي صأرح
كمببا نقببل والمببذهب مإبباله مإببن النفقببة استيفاء وتآعذر خبره
فببي بالفسببخ مإنهجببه شببرح فببي شيخنا فجزم الذرعي قاله

علمببت، كمببا للمنقول مإخالف حاضر له مإال ل خبر مإنقطع
لببو بببل إعسببارا أو يسببارا حبباله جهببل مإببن بغيبببة فسخ ول

تآشببهد لببم مإببا فسببخ فل مإعسببرا غبباب أنببه بينببة شببهدت
ذكرتآببه أو للستصببحاب، اسببتنادها علببم وإن الن، بإعسبباره

يأتآي. كما شكا ل تآقوية
(فإن استدانة بنحو عليها ينفق مإاله) ولم وغاب ولو) (حضر(

الفسببخ) (فلهببا مإحلببه مإببن القصر) فأكثر (بمسافة كان) مإاله
وبيبن بينبه، ويفبرقا للضبرر، الصببر يلزمإهبا > ول338<ص: 

اقتراضببه لتيسببر القببدرة شببأنه مإببن هببذا بأن التآي المعسر
الذرعببي بحث ثم ومإن المعسر، بخلف المإهال يناسبه فلم
أمإهبل التآيببة المإهببال مإبدة فببي وأمإكنه قال: أحضره، لو أنه

الحاضر حكم في لنه (فل) فسخ، دونها على كان (وإل) بأن
إحضبباره تآعذر لو أنه كلمإهم وقضية بالحضار) عاجل، (ويؤمإر

ذلك. لندرة مإحتمل وهو يفسخ، لم للخوف هنا
لهببا وسببلمها (بهببا) عنببه، للببزوج أصأببل رجل) ليس تآبرع ولو(

ومإببن المنببة، مإن فيه لما الفسخ لها القبول) بل يلزمإها (لم
القبببول لزمإهببا لهببا سببلمها وهببو لببه، المتبببرع سلمها لو ثم

وهببو جببده أو الببزوج، أبببا المتبرع كان إذا أمإا المنة، لنتفاء
تآقببديرا، الزوج مإلك في لدخوله القبول فيلزمإها حجره تآحت

شببك قببال: ول وسببيده الببزوج ولببد مإثله أن الذرعي وبحث
ل أو إعفببافه، يلزمإببه الببذي ولده وتآبرع الب أعسر إذا فيه

ل الببذي الولببد فببي بحثه وفيما الوجه في أيضا ذلك يلزمإه
علتهببم لنتفبباء السببيد فببي وكذا ظاهر، نظر العفاف يلزمإه
فببي قبباله مإا يوجه أن إل الزوج مإلك مإن إليها نظروا التي

(وقببدرتآه بوالببده الولببد علقة مإن أتآم بقنه علقته بأن السيد
تآحمببل أراد إذا غيببره وكببذا اللئببق، الكسببب) الحلل علببى



بببه الضببرورة (كالمال) لنببدفاع يظهر فيما بمباشرتآه المشقة
ثلثببة، يبطببل ثببم بثلثببة، يفببي مإا يوم في يكتسب كان فلو
السببتدانة تآشببق ل إذ فسببخ فل بهببا يفببي مإببا يكتسببب ثببم

السبببوع فببي ينسج نساج نحو ومإثله كالموسر، فصار حينئذ
السبوع أجرة له تآجمع ومإن السبوع، بنفقة أجرتآه تآفي ثوبا
أن المببراد وليببس جميعببه، بنفقببة تآفببي وهببي مإنببه يوم في

واجببد حكببم فببي أنببه المببراد بببل نفقببة بل أسبببوعا نجعلهببا
القضاء. لمإكان استدانه مإما > وينفق339<ص:  نفقتها
ه قبالوه وكبذا مإطبالبته مإبن نمكنهبا كوننبا مإبع أنبا يعلبم وب

تآقرر لما امإتنع لو عليه تآفسخ ل والنفاقا بالستدانة، ونأمإره
على القادر قولهم: امإتناع ويؤيده امإتنع، مإوسر حكم في أنه

لعجببزه أثببر ول بببه، فسببخ فل الموسر كامإتناع عنه الكسب
الحببرام بببالحلل وخرج أيام، ثلثة مإضي قبل برؤه رجي إن
المبباوردي قببول أمإببا و الفسببخ، فلهببا عليببه لقببدرتآه أثببر فل

ة صأبنعة وبنحبو كالعدم الخمر بيع بنحو والروياني: الكسب آل
ه مإحرمإبة لهبو مإبا وكبذا لزوجتبه، فسبخ فل المثبل أجبرة ل

كالهبببة فهببو نفببس طيببب عببن لنببه وكبباهن، مإنجببم يعطبباه
علببى لطببباقهم مإحببرم لصانع أجرة ل أنه الوجه بأن فردوه

نحببو يعطبباه ومإببا ونحوهببا، النقببد آنيببة لصببانع أجببرة ل أنببه
(وإنمببا قبباله لمببا وجببه فل هبة ل أجرة يعطاه إنما المنجم
يتحقببق إنمببا الضببرر لن مإعسببر)، نفقببة عببن بعجببزه تآفسخ
ل أو يتغببدى، ل حلببف قببولهم: لببو عليببه يشببكل ول حينئببذ

أي: حيببن عببادتآه نصببف علببى يقينا زيادة بأكله حنث يتعشى
وذلببك، مإكببان أو زمإببن، نحببو باختلف اختلفت إذا فيما أكله
أنببه حينئببذ عليببه يصببدقا وهببو العببرف علببى ثببم المدار لن

تآقوم ل وهي البينة به تآقوم مإا على وهنا تآعشى، أو تآغدى،
عشبباء ونصببفه غداء مإد نصف إل يجد لم ولو مإد مإن بأقل

فسخ. > فل340<ص: 
وخمببار كقميببص الضببروري ببعضببها أو بالكسببوة)، والعسار(

وأوان وفببرش، ومإخببدة، سببراويل، نحببو بخلف شببتاء وجبببة
(وكببذا) بببدونهما يبقببى ل البببدن أن بالنفقببة) بجببامإع (كهببو

الصأببح) لتعببذر (فببي بالنفقببة والمسكن) كهببو (بالدم العسار
والله الدم في المنع الصأح (قلت فقدهما دوام على الصبر
نحببو بخلف بببدونه البببدن قيببام سببهولة مإع تآابع لنه أعلم)،

القببوت تآحصببيل كإمإكببان مإسببجد بنحببو وإمإكببانه المسببكن،
بالسؤال.



وإنمببا ابتببداء الحببال الببواجب بببالمهر) الببدين وفي) (إعساره(
(أقببوال مإر كما بالفرض يطأ لم دام مإا المفوضة في يجب

وطببء) للعجببز (قبببل شببيئا مإنببه تآقبض لم تآفسخ) إن أظهرها
حينئببذ وخيارهببا بحبباله، المعوض بقاء مإع العوض تآسليم عن

كجهببل عببذر بل بتأخيره فيسقط فوري للقاضي الرفع عقب
العوض وصأيرورة به، المعوض بعده) لتلف (ل ظاهر هو كما
الببولي لببه يسببلمها أن بعضببهم: إل قببال الذمإببة فببي له دينا

بلوغهببا بمجببرد نفسببها به فتحبس مإصلحة لغير صأغيرة وهي
كعببدمإه، هنببا وجوده لن الوطء، بعد ولو حينئذ، الفسخ فلها
ابببن بببه أفببتى مإببا علببى لها فسخ فل بعضه قبضت إذا أمإا

فيببه وأطببال الزركشببي، وكببذا السببنوي، واعتمببده الصببلح،
بإمإكببان الثمببن بعببض قبض بعد بالفلس الفسخ جواز وفارقا

الفسببخ لها كالجوري البارزي وقال البضع دون فيه التشريك
فيه وأطال ومإعنى نقل الوجه الذرعي: وهو قال أيضا هنا

> (حببتى)341<ص:  نفقببة نحببو أو مإهر، فسخ) بإعسار ول(
(عنببد ببينببة أو (يثبت) بببإقراره، و المحكم أو للقاضي، تآرفع

(أو نببائبه أو فيفسببخه) بنفسببه، (إعسبباره مإحكببم أو قبباض)،
قبببل مإنهببا ينفببذ فل كالعنببة فيببه مإجتهد لنه فيه)، لها يأذن
فإن الفسخ مإن إل عدتآها تآحسب ول باطنا، ول ظاهرا ذلك
كببأن إليببه الرفببع عببن عجزت أو بمحلها، ومإحكم قاض فقد

اسببتقلت ظبباهر هببو كمببا مإببال تآعطينببي حببتى أفسخ قال: ل
ظبباهر هببو كمببا باطنببا وكببذا ظاهرا وينفذ للضرورة، بالفسخ

صأببحيح، أصأببل على مإبني الفسخ لن بالول، قيد لمن خلفا
باطنا. للنفوذ مإستلزم وهو
م) بعبد ببذلك جزمإبوا واحد غير رأيت ثم العسبار تآحقبق (ث

(الفسببخ) لتحقببق المفعول أو للفاعل، ينجز) بالبناء قول (في
لنهببا يسببتمهل، لببم وإن أيببام)، ثلثببة إمإهاله (والظهر سببه
الفسببخ (ولهببا غيره أو بقرض القدرة فيها يتوقع قريبة مإدة

يسببلم أن (إل العسار لتحقق مإهلة بل الرابع) بنفقته صأبيحة
ومإببن دينببا صأببار لنه مإضى، بما تآفسخ فل نفقته) أي: الرابع

رجحببه كمببا تآفسببخ لببم مإضببى عما جعلها على اتآفقا لو ثم
عببن جعلببه وإن الرابببع، نفقببة على القدرة لن الرفعة، ابن

الرابببع نفقبة سبلم أن بعبد أعسبر ولو للمهلة، مإبطلة غيره
تآستأنفها. ولم المدة، على بنت الخامإس > بنفقة342<ص: 
السببادس بنفقببة أعسر لو أنه الخامإس قولهم: بنفقة وظاهر

وجببب ثلثببة تآخللببت إذا أنببه ويحتمل مإحتمل، وهو استأنفتها



وأنفببق نفقببة بل يومإببان مإضببى (ولببو فل أقل أو الستئناف،
بالسببتئناف لتضببررها اليومإين بنت) على الرابع وعجز الثالث
تآستأنف) الثلثببة (وقيل يليه فيما تآفسخ ثم آخر، يومإا فتصبر
عببادة ذلببك يتخببذ قببد بببأنه المإام ورده الول، العجز لزوال
زمإببن (الخببروج غنيببة (ولهببا) ولببو ضببررها عظيم إلى فيؤدي

فببي أمإكنهببا وإن كسببب، النفقة) بنحو (لتحصيل المهلة) نهارا
فببي هو إنما لها حبسه لن مإنعها، له وليس سؤال، أو بيته

فببي يكببن لببم إن مإحلببه أن يتجببه نعببم عليها إنفاقه مإقابلة
اضببطرت فببإن مإنعها وإل قرائنها أو هي، ثبتت ريبة خروجها

وقببت لنببه (ليل)، الرجوع) لبيته (وعليها مإعها خرج أو مإكنها
قبباله كمببا بهببا التمتببع مإببن مإنفعببة ولهببا العمببل دون اليواء
الروضة. في ورجحه البغوي

الول وغيببره الذرعي، وحمل المنع لها الروياني: ليس وقال
وتآبعببه الحاوي في صأرح وبه الليل على والثاني النهار، على
ذمإتببه عببن سببقطت ليل ولببو المنع لها قلنا وإذا الرفعة ابن

خروجهببا زمإببن لهببا نفقببة ل أنببه وقياسببه المنببع، زمإن نفقة
.للكسب

وخفي مإال بالبلد له أن وادعى نكاحه المفسوخ فرع) حضر(
وبأنهببا بببذلك، بينببة يقيببم حببتى يكفببه لببم العسار بينة على

وفببي الغزالببي، قاله الفسخ يبطل فحينئذ عليه وتآقدر تآعلمه
لنببه ظبباهر، نظببر وقببدرتآها بعلمهببا البينة قيامإه إلى الحتياج

تآعببذر وإن عليببه، يفسببخ ل وهو مإوسر أنه الوجود ببينة بان
الشيخين كلم مإن بعضهم وأخذ مإر، كما مإنه النفقة تآحصيل

بيعه يتيسر ل عرض أو بعقار عبرة ل أنه
عالمببة نكحتببه (أو أبببدا بإعسبباره) بالنفقببة ولببو) (رضببيت(

كببل يتجببدد الضببرر لن بعببده)، الفسخ (فلها بإعساره) بذلك
يومإه بنفقة المطالبة به تآسقط نعم وعد بذلك ورضاها يوم،

.المهلة مإن مإضى مإا يبطل لنه أيام، ثلثة بعده وتآمهل
(فل) بببذلك عالمبة نكحته أو بالمهر)، بإعساره ولو) (رضيت(

عببن إمإسبباكها به وكرضاها يتجدد ل الضرر لن بعده، تآفسخ
لتوقببع تآؤخرهببا لنهببا قبلها، ل بالمهر مإطالبتها بعد المحاكمة

(صأببغيرة حببتى لببولي) امإببرأة فسببخ > (ول343ص:  <يسببار.
بالشببهوة مإنببوط الخيببار لن ونفقببة)، بمهببر بإعسار ومإجنونة

وإل كببان إن مإالهمببا في فنفقتهما مإستحقه لغير يفوض فل
علببى دينببا كببانت وإن النكاح، قبل مإؤنتهما تآلزمإه مإن فعلى

زوج أعسببر ولببو (.هنببا كالرشببيدة البالغببة والسببفيهة الببزوج،



مإببر مإمببا نحوهببا (بالنفقببة) أو إعفببافه سببيدها يلببزم أمإة) لببم
قبضببها حببق لن السببيد، رضي الفسخ) وإن (فلها به الفسخ

قبباله مإببا على تآجبر لم مإاله مإن لها سلمها لو ثم ومإن لها
عليها مإنة ل أي: لنه إجبارها على الم في نص شارح. لكن

المسببتحق لنببه لببه، بببه فالفسببخ المهببر بالنفقة وخرج فيه،
فيهببا الفسببخ مإببن بببد ل المبعضببة > نعببم344<ص:  لقبضه

أي: بببأن الذرعببي اعتمببده كمببا والسببيد هببي مإوافقتهببا مإببن
وقببول ظبباهر، هببو كمببا الخببر أحدهما يوكل أو مإعا، يفسخا
فببي للسببيد فسخ فل رضيت (فإن ضعيف كالقنة أنها شارح

يلجئهببا) أي: أن (ولبه عنهببا النفقببة يتلقببى إنمببا لنه الصأح)،
ينفق ل (بأن (إليه) أي: الفسخ غيرها مإن ينفذ ل إذ المكلفة

جببوعي) دفعببا أو (افسببخي، (ويقببول) لهببا يمونهببا عليهببا) ول
أنهببا يتجببه والببذي المكاتآبببة فببي شببارح وتآببردد عنببه للضببرر
سببيد أعسببر ولببو لهببا، السيد إلجاء في إل ذكر فيما كالقنة

أو عتقهببا، علببى زيببد: أجبببر أبببو قببال نفقتهببا عببن مإستولدة
تآزويجها.
أو الحر، يلزمإه) أي: الفرع( القارب مإؤن فصل) في(     

دواء نحببو حببتى (نفقببة) أي: مإؤنببة والنببثى الببذكر المبعببض
لببه المحتبباج وقنببه الحببر (الوالببد) المعصببوم طبببيب وأجببرة
بالنسبببة المبعببض أو إعفافه، وجب > إن345<ص:  وزوجته
وارثببة غيببر أنببثى عل) ولببو (وإن المكبباتآب ل الحببر لبعضببه
مإعروفببا} لخبببر الببدنيا فببي {وصأاحبهما تآعالى ولقوله إجماعا

مإببن وولببده كسبببه مإببن الرجببل أكل مإا أطيب {أن الصحيح
مإؤنة والنثى الذكر المبعض أو الحر، الصأل كسبه} (و) يلزم
أنثى سفل) ولو (وإن كذلك بعض، أو الحر، (الولد) المعصوم

وعلببى ومإعنببى المولببود} اليببة {وعلببى تآعببالى لقببوله كببذلك
عنببه اللببه رضببي حنيفة أبو مإنه أخذ الذي ذلك مإثل الوارثا
ابببن قيببده كمببا المضارة عدم أي: في المحارم نفقة وجوب
وقوله غيره، مإن بالقرآن أعلم وهو عنهما الله رضي عباس
أجببرة لزمإببه أجببورهن} فببإذا فببآتآوهن لكببم أرضببعن {فببإن
طفببل فببي ذلك على أجمعوا ثم ومإن ألزم فكفايته الرضاع

اللببه صأببلى {لقببوله كببذلك عبباجز بالغ به وألحق له مإال ل
وإن}. (بببالمعروف وولببدك يكفيببك مإا خذي لهند وسلم عليه

نحببو ل مإببر كمببا عليببه المنفق عصمة دينهما) بشرط اختلف
لنهببا ظبباهر، وهببو وغيببره الزركشي، بحثه كما وحربي مإرتآد

زان نحببو بهمببا يلحببق وهببل أهلهببا مإببن ليسببا وهما مإواساة



عصببمة علببى قببادران بأنهمببا يفرقا أو الهدار، بجامإع مإحض
تآعصببمه، ل تآببوبته فإن بخلفه مإنهما المانع فكان ؟ نفسيهما

يببأتآي مإببا علببى للشببهود وكببذا نفسه، على الستر له ويسن
ه قبائم مإبانع لعبدم المواسباة أهبل مإن فكان علبى يقبدر ب

فببي مإببر مإببا يعارضه ول أوجه والثاني مإحتمل، كل إسقاطه
بببل لشببربه المبباء صأببرف يجببوز ل بببل يجببب ل أنببه التيمم
لختلف وذلببك عطشببا الخببر هلببك وإن بببه، صأبباحبه يتطهر

بعين الطهر حق تآعلق ذاك مإلحظ لن وثم، هنا مإا مإلحظي
فلببم فيببه تآصببرفه يصببح ل حببتى الوقت دخول بمجرد الماء
مإنببوط فببالتعلق هنببا وأمإببا ضعيف، بسبب عنه الصرف يقبل

وصأبف ببه قبام مإبن إلببى النظر يجب وحينئذ القرابة وصأف
النفبباقا مإنببع الببردة أو الحرابببة، وهببو وجببه كببل مإن ينافيها

وصأببف بببه يقببم لببم مإببن بخلف بالكليببة سببببه لمنعببه عليه
الن مإنبه تآقصبير ل لنبه المحصبن، الزانبي نحبو وهو كذلك
القراببببة أصأبببل لمقتضبببى رافبببع وصأبببف فيبببه يوجبببد فلبببم

ورد وكببالعتق الدلببة لعمببوم فيببه.  وذلببك حكمهببا فاستصحبنا
وهببي المناصأببرة علببى مإبنببي فببإنه الرثا بخلف الشببهادة

والمنفببق المنفببق مإحببل اتآحبباد يشببترط وهل حينئذ، مإفقودة
كببان أو سببفرا، عليببه المنفببق أراد لببو حببتى ؟ ل أو عليه،
ايته إرسبال لزمإبه المنفق عن بعيد بمحل مإقيما مإبع لبه كف

هببو إذ أوجببه والثاني مإحتمل كل ؟ عليه لينفق به يثق مإن
يببأتآي مإببا رأيببت ثم كلمإهم، عموم إلى > القرب346<ص: 

وإنما ذكرتآه، مإا يؤيد وهو أحدهما وغاب استويا مإنفقين في
الزوجببة ونفقببة مإواسبباة لنهببا المنفببق)، يسار (بشرط تآجب

إعساره في الفلس في مإر مإما علم كما ويصدقا مإعاوضة،
له تآشهد بينة مإن له بد فل حاله ظاهر يكذبه لم مإا بيمينه

وأم وخادمإهببا عيبباله) زوجتببه وقببوت قببوتآه عببن (بفاضببل بببه
عببن ل الهببم لنببه القببوت، وخببص مإؤنهم سائر وعن ولده،
بنفسببك {ابببدأ مإسببلم لخبببر وذلببك الفلس في مإر لما دينه

أهلك عن فضل فإن فلهلك شيء فضل فإن عليها فتصدقا
حنيفببة أبي عن مإر مإا يتقوى قرابتك} وبعمومإه فلذي شيء

(فببي يخصصببه مإعنببى النببص مإببن يستنبط بأنه يجاب أن إل
الفاضببل يكفببه لببم ولو وعشاء غداء، تآليه التي يومإه) وليلته

غيره. يجب لم
والليلببة اليببوم عببن (مإا) فضل القريب فيها) أي: كفاية ويباع(

والخببادم، كالمسببكن، وغيببره عقار الدين) مإن في (يباع مإما



فيهببا فبببيع وفببائه على مإقدمإة لنها احتاجها، ولو والمركوب،
مإسببكنه يببباع قيببل: كيببف مإببا فانببدفع بببالولى فيببه يببباع مإببا

{ابببدأ خبببر مإببع مإسكن بل هو ويبقى لصأله، مإسكن لكتراء
بعببد مإعه يبق لم إذا فيما يأتآي إنما الخبر أن بنفسك} على

والبده مإسبكن أو مإسبكنه، أجبرة يكفبي مإبا إل مإسبكنه بيع
وهببم، للشببكال تآأييببدا الخبببر فببذكر مإسببكنه المقببدم وحينئذ
يفضببل لببم لببو وليلة يوم كل في مإسكنه بيع بعد أنه فعلم

يعتبر ل وأنه مإسكنه قدم أحدهما مإسكن أجرة يكفي مإا إل
ومإببؤن مإببؤنه عببن فضببل إذا إل بعضببه مإسببكن وأجرة مإؤنه
بعضببه، لمؤنببة يصببرفه مإببا وليلة يومإا مإسكنهم وأجرة عياله
المصببنف صأببححه كمببا لهببا العقببار بيع وكيفية مإسكنه ومإنها

غيببر وألحببق الذرعببي وصأببوبه العبببد نفقببة مإببن نظيببره في
يسببهل مإببا يجتمببع أن لهببا يستقرض أنه ذلك في به العقار

إل يشببتري مإببن يوجد ولم البعض، بيع تآعذر فإن فيباع بيعه
الفلببس ببباب في مإر مإا فيه يباع ل مإا أمإا الكل، بيع الكل

كسبببها) كسببوبا ويلببزم( ولممببونه له يترك بل فيها يباع فل
حيث والخدام والسكنى كالدم الصأل لحليلة ولو أي: المؤن

الصأببح) إن (فببي الوجببه علببى مإنها يكفي مإا أي: أقل وجب
بالكسببب القببدرة لن به، عادتآه تآجر لم وإن به، ولقا حل،
لوفاء يلزمإه لم وإنما وغيره، الزكاة تآحريم في بالمال كهي
ولقلببة فوريببة وهببذه الببتراخي، على لنه به، يعصي لم دين

بفببرض دينببا صأببارت لببو ثببم ومإببن بخلفببه، وانضباطها هذه،
زكبباة سببؤال لجلهببا يجب ول لها الكتساب يلزمإه لم قاض

عما شيء مإنه وفضل فعل فإن هبة قبول > ول347<ص: 
ول) كفببايته (لمالببك تآجببب) المببؤن ول (مإنببه. عليببه أنفق مإر

ولببم كسببب علببى قببدر فببإن (مإكتسبببها) لسببتغنائه لشببخص
لفقيببر (وتآجببب فل وإل بببه لئقا حلل كان إن كلفه يكتسب

صأغيرا (أو مإريضا أو أعمى، أو زمإنا)، كان إن مإكتسب غير
صأغير أطاقا لو ثم ومإن نفسه، كفاية عن مإجنونا) لعجزه أو

عليببه يحملببه أن للببولي جبباز بببه ولقا تآعلمببه، أو الكسببب،
إنفباقه البولي لبزم هبرب أو امإتنببع، فبإن مإنبه عليببه وينفق

(فببأقوال: أحسببنها: تآجببب) كببذلك المكتسببب غيببر (وإل) يكببن
وثانيهببا: ل لحرمإتهمببا، الكسببب يكلفببان ول والفببرع للصأببل

(ل كسبببا يكلببف (لصأببل) فل (والثالث) تآجب غني لنه تآجب،
الببتزوج، البنت أو الم تآكلف ل نعم الكسب يكلف فرع) بل

الكسببباب، سبببائر بخلف لبببه غايبببة ل النكببباح حببببس لن



مإببا مإعسببرا الببزوج كببان وإن بالعقد نفقتها تآسقط وبتزوجها
لن نظببر، وفيببه قيببل، كببذا نفقببتين إيجبباب لتعذر تآفسخ لم

القياس فكان مإر كما بالتمكين تآجب إنما الزوج على نفقتها
وعليببه لحقهببا مإفوتآببة عليببه بقدرتآها يقال: إنها أن إل اعتباره
تآسببقط لم وإل التمكين مإن بد ل فغيرها مإكلفة في فمحله

أعلببم) لتأكببد واللببه أظهر الثالث (قلت يظهر فيما الب عن
مإببن ليببس سببنه كبر مإع الكسب تآكليفه ولن الصأل، حرمإة

يشتغل لم إن ذلك ومإحل بها، المأمإور بالمعروف المعاشرة
وبحببث جزمإببا، نفقتببه وجبببت وإل ومإصببالحه، الولببد بمببال

أو بالكسببب، عببادتآه تآجببر لببم كبببير لفببرع وجوبهببا الذرعببي
الصببدقات قسم في مإر مإما أخذا بالعلم اشتغال عنه شغله

<ص: مإواساة الزكاة بأن الفرقا ويحتمل مإحتمل انتهى. وهو
لنهمبا لهبذين فصبرفت تآقبدير كبل علبى مإنه > خارجة348
مإببن بببد فل واجببب والنفباقا مإنهببا، يواسبي مإبن جنببس مإن

بببه يصببرح كمببا غيببر ل العجببز الفرع في وهو إيجابه تآحقق
فمببؤن أصأببله لمببؤن الكتسبباب مإنهمببا كل ألببزم وإذ كلمإهم
أولى أصأله على المقدمإة نفسه

بببالمعروف} وولببدك يكفيببك مإببا {خببذي الكفاية) لخبر وهي(
وأدمإببا وقوتآببا، بحبباله، تآليببق وسكنى كسوة يعطيه أن فيجب

بحيببث وزهببادتآه ورغبتببه حببولين، الرضبباع كمؤنببة بسنه يليق
لتآمببام الجوع ألم عنه ويدفع كالعادة التردد مإن مإعه يتمكن
البانببة في كما فواجب إشباعه فيه. وأمإا أي: المبالغة الشبع

تآلببف مإببا يبببدل وأن احتبباج، إن ويببداويه يخدمإه وأن وغيرها
نظببر ول أيسببر إذا يضمنه الرشيد لكن أتآلفه إن وكذا بيده،

إذ لببه بالببدفع لتقصببيره التآلف بتكببرر البببدال تآكرر لمشقة
لتسببليمه يضببطر ومإببا تآسببليم، غيببر مإببن ينفقببه أن يمكنببه

إتآلفها. مإن ويمنعه يراقبه مإن به يوكل أن ويمكنه كالكسوة
فببي لحببد المنفببق يببأذن لببم الببتي القريببب وتآسقط) مإببؤن(

تآعببدى وإن الزمإببن، (بفواتآهببا) بمضببي لقريبببه عنببه صأببرفها
مإواسبباة، النبباجزة الحاجببة لببدفع وجبببت لنها بالمنع، المنفق

اسببتلحقه ثببم نفبباه، لببو نعم الزوجة نفقة بخلف زالت وقد
تآقصببيره مإزيببد بببأن ويببوجه بهببا عليببه أي: مإثل أمإببه رجعببت
بإيجبباب عقوبته أوجب عنه برجوعه بطلنه بان الذي بالنفي

نفقببة وكببذا نظائرهببا، عببن هببذه خرجببت فلببذا بببه فببوتآه مإا
الحامإل لن الزمإان، بمضي تآسقط ل له جعلت وإن الحمل،

بنفقتها التحقت بها المنتفعة هي كانت لما



>349قبباض) <ص:  بفببرض (إل ذكببر دينببا) لمببا تآصببير ول(
قببوله: فرضببت، فيكفي عليه ينفق لمن يأذن لم وإن بالفاء،

أن يشببترط لكببن كببذا يببوم كببل فلن على لفلن قدرت أو
للممون إذنه) ولو (أو الصأل وغنى الفرع، احتياج عنده يثبت

عبن القبتراض تآبأخر وإن اقبتراض) بالقباف، (فبي تآأهبل إن
وبحببث السبببكي فيببه نببازع وإن إطلقهم، اقتضاه كما الذن

فببي الستثناء قيل: فعليه القتراض بعد إل دينا تآصير ل أنها
قضبباء فببالواجب المستقرض مإلك في لدخوله لفظي، المتن

حقيقببي، عليببه هببو بببل ذلك بمنع ويرد انتهى النفقة ل دينه
ذمإتببه فببي هببو إنمببا فالدين نائبه كأنه صأار المستقرض لن

مإنع) (أو (لغيبة) للمنفق كان إن هذين بأحد دينا تآصير وإنما
ونببازع إذنببه، أو بفرضببه، لتأكدها دينا تآصير فحينئذ مإنه صأدر

فببي عليهببم رددتآببه بمببا وأطببالوا ذلببك في الشيخين كثيرون
كلمإهم حمل بعضهم وزعم مإهم، فإنه فراجعه الرشاد شرح
مإا القريب على ينفق أن في لخر وأذن قدرها إذا مإا على

قدره.
مإسببألة غيببر وهببذا قببال، دينببا حينئببذ صأببارت أنفببق فببإذا

القببتراض، مإن نوع هو قال: بل كما وليس انتهى، القتراض
عنببه نبباب القاضببي لمببن قرضببا يقببع إنما مإأذونه إنفاقا لن
فببي أذن القاضببي أن عليببه فصببدقا الممتنع أو الغائب، وهو

علببى الولببى تآحمببل فكيببف الثانيببة المسببألة وهي القتراض
مإن وعلم بينهما الشيخين مإغايرة مإع الثانية مإاصأدقات بعض
ولببو بالولى، نائبه أو القاضي، باقتراض دينا صأيرورتآها كلمإه
أو للولببد، مإببال ول امإتنببع أو المنفببق، وغبباب القاضببي فقببد
أو وأنفقببت، الم فاستقرضببت حببال مإبباله مإببن النفبباقا تآعذر

أشببهدت إن عليببه رجعببت وصأببية غيببر ولو مإالها مإن أنفقت
أي: إضببافي لنه حصره، على هذه تآرد ول الرجوع وقصدت

ول فل، وإل إلببخ، بفرضه إل القاضي وجود مإع دينا يصير ل
المسبباقاة آخر مإر لما الشهاد تآعذر عند وحده قصده يكفي

كبل مإثلهبا ببل بها يختص ل هذا أن ويظهر الجارة آخر مإع
في السابقة نظائره قياس هو القاضي بفقد والتقييد مإنفق،
وغيره. الجمال هرب

الرفعبة: يكفبي اببن فقبول هنبا وغيبره السنوي عليه وجرى
القاضببي وجببود مإببع > ولو350<ص:  والشهاد الرجوع قصد

أن ويظهببر وغيببره، البلقينببي وتآبعببه فيببه أطال وإن ضعيف،
يصبببيره القبببتراض أو الذن، علبببى مإبببال القاضبببي طلبببب



مإببن عليببه النفبباقا الطفببل لم أن بعضهم وأطلق كالمفقود
تآسببتأذنه قاضببي ول وليببه غاب إذا فيما فرضه ويتعين مإاله،

الحجر أواخر مإر كما غيرها ومإثلها
مإببا وهو والقصر اللبأ) بالهمز ولدها (إرضاع وعليها) أي: الم(

وقيببل: يقببدر الخبرة لهل مإدتآه في ويرجع الولدة بعد ينزل
بببدونه تآعيببش ل النفببس لن وذلك، وقيل: بسبعة أيام بثلثة
أجببرة لمثلببه كببان إن عليه الجرة طلب لها ذلك ومإع غالبا
اللبأ بعده) أي: إرضاعه (ثم بالبدل المضطر إطعام يجب كما
مإبن إرضباعه) علبى وجبب أجنبيبة أو هبي إل يوجبد لم (إن

(وإن مإببؤنته تآلزمإببه مإمن الجرة طلب ولها له، إبقاء وجدت
لقا وإن أبيه، نكاح في أو كانت، الم) خلية تآجبر لم وجدتآا

لببه فسترضببع تآعاسببرتآم {وإن تآعببالى لقببوله إرضبباعه بهببا
(وهببي مإثببل بببأجرة ولببو إرضبباعه رغبببت) فببي أخرى} (فببإن

الصأببح) ليكمببل فببي مإنعهببا (فلببه أبيببه) أي: الطفببل مإنكوحببة
الكببثرون وصأببححه مإنعهببا، لببه ليببس الصأح (قلت بها تآمتعه
بببه شببفقتها لمزيببد بالولببد إضببرارا فيببه لن أعلببم)، واللببه

إن بهببا تآمتعببه نقببص ذلببك لجببل فبباغتفر لببه لبنهببا وصأببلح
هببو كمببا العشببرة أصأببل يشببوش ل كماله فوات لن فرض،
لمصببلحة تآقببديما فقببده يببؤثر النبباس غببالب أن علببى ظاهر
بمببا التصببحيح هذا واعترض ذلك، في النادر يعتبر فلم ولده

فاحذره. يلقيه ل
مإنببه مإكنببت تآبببرعت فببإن خليببة كانت بأن مإنكوحته غير أمإا

تآرضببعه الم أن اتآفقا) علببى قوله: (فإن في فكما وإل قطعا
اسبتئجار للبزوج أن بالصأبح وقلنبا مإثبل) لبه أجبرة (وطلببت

وفبرض التمتبع، بببترك رضباه لتضببمنه ولببده لرضباع زوجتبه
اسببتئجارها فببي الخلف هذا إلى للشارة الزوجة في الكلم

مإع الزوجة قيل: تآخصيص مإا فاندفع كذلك الخلية فحكم وإل
بببه أحببق (أجيبببت) وكببانت له وجه ل أيضا لغيرها أصأله ذكر

اسببتحقت تآمتعببه إرضبباعها ينقببص لم إن ثم شفقتها، لوفور
كببذا بببإذنه لحاجتهببا سببافرت لببو كمببا فل وإل أيضببا، النفقة
فببي يصحبها لم إذا فيما ذاك بأن الذرعي واعترضهما قاله

فلتسببتحقها، مإصبباحبها هنببا وهببو النفقببة فلهببا وإل سببفرها،
فببإن غالبببا التمتببع يشوش أن الرضاع شأن مإن بأن ويفرقا

فل وإل سببقطت، التمكيببن كمببال بببه فببات بحيث ذلك وجد
أرضببعته لببو مإببا بطلبهببا وخببرج للمصبباحبة هنببا ينظببروا فلم

فإنها طلبت إذا مإا بخلف مإتبرعة لنها لها، أجرة فل ساكتة



تآجببب لم > وإن351<ص:  الجرة تآستحق الطلب حين مإن
(فل) تآلزمإببه المثببل (فوقهببا) أي: أجببرة (أو) طلبببت طلبته لما

الحضببانة فببي إل هنا الجابة تآلزمإه (وكذا) ل لتضرره الجابة
بببأجرة الم (إن) رضببيت زرعببة أبببو بحثببه كمببا للم الثابتببة
رضببيت أو أجنبيببة، (تآبرعت و ظاهر هو كما بأقل أو المثل،

طلبتببه مإببا ببذل الظهر) لضراره (في الم طلبته بأقل) مإما
الم أجيبت وإل الجنبية، لبن الولد استمرأ إن ومإحله حينئذ،

وبحببث الرضببيع، إضببرار مإببن حببذرا المثببل أجرة طلبت وإن
ولببد ففي حرة وزوجة حر، ولد في أيضا مإحله أن الذرعي

غيببره، مإببن الولببد كان لو كما مإنعها للزوج حرة وأم رقيق،
السببيد وافقببه يقال: مإببن قد رقيق أو حر، وولد رقيقة وفي

فرعبباه) اسببتوى ومإببن (انتهببى. خلفببه ويحتمببل أجيببب مإنهما
تآفاوتآا وإن سواء، (أنفقا) عليه عدمإه أو وارثا، بعدا، أو قربا،

لسببتوائهما بكسببب والخر بمال غنيا أحدهما كان أو يسارا،
الحباكم دفببع أحببدهما غبباب فبإن القرابببة وهبو الموجب في

الخببر أمإببر يقدر لم فإن عليه اقترض وإل مإاله، مإن حصته
فببي يتعببرض أن يلزمإببه ل أنببه ويظهر الرجوع، بنية بالنفاقا

التبببرع ينببو لم مإا فيه كاف أمإره مإجرد وإن إليها، له أمإره
وارثببا والخببر أقببرب أحدهما كان بأن ذلك في (وإل) يستويا

لن وارثبة غيببر أنببثى ولببو ينفقببه الذي أقربهما) هو (فالصأح
بالعتبار أولى القربية فكانت تآقرر كما الموجبة هي القرابة

(ف) بنببت وابببن ابببن كبنت استوى) قربهما (فإن الرثا مإن
(الثبباني) (و) الببوجه حينئببذ الصأح) لقوتآه في (بالرثا العتبار

وإن الببوارثا، (بببالرثا) فينفقببه العتبببار أول للصأببح المقابببل
(والوارثببان) إرثببا اسببتويا القببرب) إن (ثببم أقببرب غيببره كان

كببابن التمببوين عليهمببا الواجب > قربا352<ص:  المستويان
(بحسبببه) عليهمببا تآوزع) المببؤن (أم (يستويان) فيه هل وبنت

النببوار في وجزم شيئا، مإنهما يرجحا (وجهان) لم أي: الرثا
أبوان له فيمن وغيره المصنف، رجحه مإا نظير وهو بالثاني

الول، ورجببح الزركشببي، مإنعببه لكببن عليهما مإؤنته وقلنا: إن
وغيببره. المقببري ابببن أيضببا ورجحه جمع عن تآصحيحه ونقل

(علببى (ف) نفقتببه وأم عل وإن أبببوان) أي: أب، لببه ومإببن(
خبببر ولعمببوم صأببغره في كان لما استصحابا بالغا الب) ولو

بخلف فيببه لسببتوائهما لبالغ) عاقببل (عليهما (وقيل) هي هند
(أو) اجتمببع عليهمببا بالوليببة الب لتميببز والمجنببون الصببغير

فببالقرب) هببو ببعض بعضهم أدلى (إن وجدات) لعاجز (أجداد



(ف) ببعببض بعضببهم (وإل) يببدل بببه البعد لدلء ينفقه الذي
بوصأف (وقيل) العتبار مإنهم القرب (بالقرب) فينفقه العتبار

المببال) (بوليببة (وقيببل) العتبببار الفروع في مإر (الرثا) كما
لنهببا كالفسببق، مإانعهببا وجببد وإن تآفيببدها، الببتي أي: بالجهببة

إليه. التربية بتفويض تآشعر

مإببؤنته أن الصأببح (ففببي عبباجز وفببرع) وهببو أصأببل له ومإن(
بالقيببام أولى وهو أولى عصوبته لن بعد)، وإن الفرع، على

أصأببوله (مإحتبباجون) مإببن (أو) لببه حرمإتببه لعظببم أبيببه بشببأن
الكببل عببن مإوجببوده وضبباقا زوجببة مإببع أحببدهما أو وفروعه،

آكببد نفقتهببا لن تآعببددت، وإن (زوجتببه)، ثببم (يقببدم) نفسببه،
وأم خادمإهببا مإثلهببا إن مإنببه يؤخببذ مإا ومإر بالديون، للتحاقها

يقببدم نعببم (القببرب) فببالقرب يقببدم الزوجببة (ثم) بعد ولده
كالجدة الب على وهي الم على المجنون أو الصغير، ولده
لكببن العاقببل الكبببير الولببد علببى الب أعنببي وهو الجد عن

أو الصببغير، الولببد مإببع مإسببتو المجنببون الب أن الوجببه
بمببرض، قربببا مإسببتوين أحد مإن اختص مإن ويقدم المجنون

وإرثهببا، لضعفها بنت ابن على ابن بنت تآقدم كما ضعف أو
علببى زمإببن ابببن ابببن أو وجببد لرثببه، أم أبي على أب وأبو

بعببد وإن جدين، مإن العصبة وتآقدم زمإن، غير ابن أو الب،
اسببتوى ولببو فقببط، ولدة لهببا جببدة على ولدتآان لها وجدة
علبم بنحبو هنبا يقبدم ل أنه وظاهر الوجوه، سائر مإن جمع

عليهببم يجببده مإببا > وزع353<ص:  بحثببه لمن خلفا وصألح
نببازل فببرع فببي وبحببث أقببرع، وإل كببل مإببن مإسدا سد إن

بببالمنفق إدلء فببالقرب فالصببغير الضببائع تآقديم مإرتآفع وجد
مإر. مإا (الولي) نظير وقيل) يقدم (الوارثا (وقيل) يقدم

مإببا فهببل مإات ثم أولده، كسا فيمن عجيل ابن فرع) أفتى(
كمببا بالتسليم ذلك مإلكوا لزمإته إن نفقتهم بأن تآركة عليهم
إن إل تآركببة كببان يلزمإببه لببم أي: وإن به دينه الغريم يملك
.به تآبرعه علم

الصغير في انتهائها في واختلف الحضانة فصل) في(     
البلببوغ إلببى بعببده ومإا الماوردي: بالتمييز وقال فقيل: بالبلوغ

بعببد مإببا أن يببأتآي نعببم لفظببي خلف أنببه والظبباهر كفالببة
(الحضببانة) بفتببح وتآببوابعه التخييببر في قبله مإا يخالف التمييز
الحاضببنة لضببم الجنببب وهببو بكسرها الحضن لغة: مإن الحاء

إليه.  الطفل



الحضببن القببامإوس في والذي الفقه كتب في مإا (تآنبيه) هذا
والعضببدان والصببدر أو الكشببح، إلببى البببط دون مإا بالكسر

الصبببي قببال: وحضببن ثببم وناحيته، الشيء وجانب بينهما ومإا
كاحتضبنه ربباه أو حضبنه فبي جعلبه بالكسبر وحضانة حضنا

مإجنببون ككببير يسبتقل) ببأمإوره ل مإبن (حفظ انتهى. وشرعا
فببي تآفصببيله مإر وقد يضره، عما ويقيه يصلحه (وتآربيته) بما

اللحظبات علببى مإراقبتبه المإببام: هبي قبال ثببم ومإن الجارة
عليه مإن على ومإؤنتها أصأبر عليها لنهن بها)، أليق (والناثا

مإع الحاضنة إنفاقا في هنا ويأتآي هنا، ذكرت ثم ومإن نفقته
بعببض قبباله كمببا ويكفببي آنفا، مإر مإا الرجوع وقصد الشهاد
الرجببوع ولببك واحضببنيه أرضببعيه الحبباكم قببول التنبيه شراح
أو الببذكر، الولببد احتبباج فببإن يسببتأجرها لم وإن الب، على

عليببه مإببن فعلى بالتربية يتعلق مإا على زائدة لخدمإة النثى
هببذه الحاضببنة يلببزم ول عرفببا، بببه بلئببق إخببدامإه نفقتببه

بزيببادة. ذلببك ويببأتآي الحضببانة، أجرة لها وجب وإن الخدمإة،
<ص: الصببحيح (أم) للخبببر حببر فببي التنببازع وأولهببن) عنببد(

{أنببت مإنهببا ولببده ينببزع أن مإطلقها أراد مإطلقة > في354
زوجببة القارب ككل عليها يقدم تآنكحي} نعم لم مإا به أحق

إذا الببوطء تآطيببق مإحضببونة وزوج لها، وطؤه يتأتآى مإحضون
لمعتبق ول رضباع لمحببرم هنبا حبق ول إليه تآسلم ل غيرها

وولدة إرثببا الم بإنباثا) لمشباركتهن (يبدلين أمإهات) لهبا (ثم
بنت عليهن يقدم نعم شفقته لوفور أقربهن) فأقربهن (يقدم

أم بعببدهن (يقببدم (والجديد) أنه فيه بما يأتآي كما المحضون
ثببم ومإببن ولدتآهببن لتحقق عليها وقدمإن لذلك، عل أب) وإن

(ثببم أمإهبباتآه بخلف الب يسببقطهن ل إذ مإيراثببا أقببوى كببن
أم (ثببم لببذلك فببالقربى القربى بإناثا) تآقم المدليات أمإهاتآها

أبببي أم (ثببم بإنبباثا المدليات أمإهاتآها كذلك) أي: ثم أب أبي
القربببى تآقببدم بإنبباثا المببدليات أمإهاتآهببا كببذلك) أي: ثببم جببد

عليهببن) أي: والخبالت (الخبوات يقدم (والقديم) أنه فالقربى
أشبببفق الخبببوات لن المبببذكورات، والجبببد الب أمإهبببات

بمنزلببة الخالببة ولن البطببن أو الصلب، في مإعه لجتماعهن
قرابببة، أقببوى أولئببك بببأن الجديببد وأجاب البخاري رواه الم
هؤلء. بخلف الفرع على عتقن ثم ومإن

خالببة) لقربهببا (على كانت جهة أي (أخت) مإن وتآقدم) جزمإا(
بخلف بالم تآدلي لنها (أخت)، و) بنت أخ بنت على (وخالة

لن عمببة)، علببى (أخت و) بنت أخ (بنت (و) تآقدم يأتآي مإن



ابببن قببدم ثببم ومإببن العمومإة، جهة على مإقدمإة الخوة جهة
أخ بنببت علببى أخببت بنببت وتآقببدم عببم، على الرثا في أخ

مإرتآبتهمببا استوت إن ذكرها بنت على مإرتآبة كل أنثى كبنت
أو خالببة، (أخببت) أو (و) تآقدم المتقدمإة بالمرتآبة فالعبرة وإل

أحببدهما) (مإن عمة أو خالة، أخت) أو على أبوين (مإن عمة
مإببن أخببت علببى أب مإببن أخت تآقديم (والصأح قرابتها لقوة

تآقببديم) (و أخببرى والعصببوبة تآببارة بببالفرض إرثهببا أم) لقببوة
(و) الصأببح البببوة جهببة لم) لقببوة عليهمببا لب وعمببة (خالة

أنببثيين بيببن بببذكر تآدلي مإن تآرثا) وهي ل جدة كل (سقوط
أشبببهت هنببا لببه حببق ل بمببن أدلت لما لنها الم، أب كأم

ابن كبنت يرثا ل بذكر يدلي مإحرم كل قال: ومإثلها الجانب
مإحرمإببا العببم بنببت انتهى. قيل: كببون للم العم وبنت البنت،
ل يببرثا ل بمببن للمدليببة مإثببال يقببال: هببو وقد .انتهى ذهول
(دون فيببه ذهببول فل لوضببوحه ظبباهر وهببذا المحرمإيببة بقيد

علببم كمببا وارثا غيببر بذكر تآدل مإحرم) لم (غير أنثى) قريبة
تآسقط فل أم لغير عم أو عمة، خالة) وبنت (كبنت مإر مإما

غيببر بببذكر أدلت وقريبة كمعتقة قريبة غير أمإا الصأح، على
ببببأنثى أو ببببوارثا أو لم، عبببم وبنبببت خبببال كبنبببت وارثا

.لها حضانة فل يشتهي ذكر والمحضون
عليببه أطلقببوا مإببا قيبباس هببو الخال بنت في ذكر تآنبيه) مإا(

الخببال بنببت أن الروضببة قببول وأمإببا للم، العببم بنببت فببي
وكببذا الرفعببة، كببابن السببنوي > فببرده355<ص:  تآحضببن
فيهببا ذكره مإا أن على يدل الرافعي كلم أن وزاد البلقيني

الخبال، بنببت بيببن الفبرقا يمكبن قلببت: هبل فإن قلم، سبق
قلببت: نعبم الروضبة فببي عليبه جبرى البذي للم العم وبنت
فببإن الم إلببى أقببرب أباهببا لن أقرب، الخال بنت أن وهو

الذرعببي قببال بببل الم أبببي أم وبيببن بينهببا الفرقا قلت: مإا
بببأن قلببت: يفببرقا أوجببه لكببان أولى هذه إن قيل وغيره: لو

البببوة، بمحببض وهببذه الخببوة ثببم بببالبنوة للم تآلببك إدلء
الباب هذا في حتى به صأرحوا كما البوة مإن أقوى والبنوة

المدلي فكان جداتآه على مإقدمإة المحضون بنت أن مإر لما
الدلء فببي اشبتركا وإن بببالبوة، المببدلي مإببن أقبوى بالبنوة

وارثا) كببأب مإحببرم ذكببر (لكببل وتآثبت) الحضانة (وارثا. بغير
الرثا) كما تآرتآيب (على شفقته لوفور عم أو وأخ، عل وإن
أخ علببى لب وأخ أخ، علببى جد هنا يقدم نعم بابه في مإر
أفبباده كمببا قريببب وكببذا) وارثا(.النكبباح وليببة فببي كمببا لم



أب، عم عم) وابن كابن مإحرم (غير المعتق يرد فل السياقا
قرابتببه الصببحيح) لقببوة (علببى أيضا هنا الرثا بترتآيب جد أو

لنببه (مإشببتهاة)، المحببرم إليببه) أي: غيببر تآسببلم (ول بببالرثا
(إلببى) امإببرأة (بببل) تآسببلم بهببا والخلببوة نظرهببا، عليه مإحرم

وإن ذلببك، فببي لببه الحببق لن (يعينها)، الذي هو (ثقة) لكنه
السببنوي وشرط بنته، نحو تآعيين وله رده، في الجمع أطال
ثقة، كونها عن تآغني قريبتها على غيرتآها بأن ورد ثقة كونها
لمحرمإها الفساد جرها الثقة غير مإن كثيرا يشاهد بأنه ويرد
مإببر وقببد ثقببة، كونهببا اشببتراط فالوجه عمها بنت عن فضل
ثقبببتين كانتبببا إن إل ببببامإرأتآين رجبببل خلبببوة تآجبببوز ل أنبببه

لبه لمببن تآسببلم أنهببا واحد غير كلم اقتضاه ومإا يحتشمهما،
أنهببا وغيببره الشامإل قول رجح ثم الذرعي، فيه تآوقف بنت

تآقرر. كما للبنت تآسلم
أو خببال، والمحرمإيببة) كببابن (الرثا الببذكر فقببد) فببي فببإن(

أم كببأبي المحرمإيببة (الرثا) دون (أو) فقببد عمببة أو خالببة،
الرثا دون القراببببة أو لم، أخ واببببن أخبببت واببببن وخبببال
الصأبح) لضبعف (فبي لهبم > (فل) حضببانة356<ص:  كمعتق

.الخيرة في ولنتفائها والعقل والولية الرثا بانتفاء قرابتهم
للخبببر الكببل علببى فببالم) مإقدمإببة وإنبباثا ذكببور اجتمع وإن(

اللئقببة والنوثببة المحققببة بببالولدة الب علببى زادت ولنهببا
فببي لنهن علون، وإن بإناثا أمإهاتآها) المدليات (ثم بالحضانة

وإن أمإهبباتآه، ثببم يببأتآي مإمببن أشببفق لنه الب)، (ثم مإعناها
همببا الم) أو مإببن والخببت الخالببة عليببه تآقببدم (وقيل علون

.الدلء هذا بضعف ويرد كأمإهاتآها، بالم لدلئهما
إذا حضانته المجنون لبنت لفظه مإا الروضة أصأل فرع) في(

المببراد أن انتهببى. وظبباهره كببج ابن ذكره أبوان له يكن لم
عببدمإهما عنببد البنت تآقدم فحينئذ غير ل والم الب بالبوين

الظاهر هذا الزركشي يرتآض ولم الجهتين، مإن الجدات على
كببذلك الصأببول سببائر بببل بالبوين التخصيص ينبغي فقال: ل

وهبو عليهببا مإقببدمإون والجبدات الجببداد جميبع انتهبى. فعليبه
الفببروع مإببن أشببفق أنهببم الصأببول فببي الصأل لن مإحتمل،

المتبببادر لنه بالبوين، التخصيص للمنقول فالقرب ذلك ومإع
سبائر علبى لتقبديمها مإسبتلزم وهبو المبذكورة العببارة مإبن

عليببه، واحببد غيببر جرى ولذا أيضا وجه وله غيرهما، الصأول
فهببل وبنببت وأب، لم، جببدة اجتمعببت لببو مإببا عليببه ويتفرع

الم، أم فتقببدم هنببا للبنببت حبباجب الم بأم المحجوب الب



يحجبببون الخوة في كما لحجبه نظر ول البنت ثم الب، ثم
ول البنببت، ثببم الب، فيقببدم ل أو حجبببوا، وإن والجد، الم
أن تآقرر لما بالب حجبت وإن بالبنت، لحجبها الم لم حق

هببي حيببث مإببن الجببدة أن فالحاصأببل يحجببب قببد المحجوب
فأيهمببا بالب مإحجوبة هي حيث مإن والبنت بالبنت، مإحجوبة
وإن والنببثى، الصأل) الذكر ويقدم (مإجال. فيه للنظر المقدم

الصأببول لقببوة وعمببة كأخت النسب الحاشية) مإن (على عل
يقببدم (فالصأببح) أنببه حببواش وثببم مإطلقببا، فقد) الصأل (فإن

قيببل: هببذا كببالرثا والنببثى الببذكر (القببرب) فببالقرب مإنهببم
أخببت أو أخ، بنببت علببى الخالببة تآقببديم مإن مإر لما مإخالف

المقدمإببة ببالم تآبدلي الخالبة لن ذلبك، بمنبع انتهى. ويجباب
عببن بببالمؤخر تآببدلي مإمببن هنببا أقببرب فكببانت الكببل علببى

للب العمة أن مإر مإا > ينافيه357قلت: <ص:  فإن كثيرين
قلت: الب على مإقدمإة الم أن مإع للم العمة على مإقدمإة

الب جهببة قببوة إلى فنظرنا بالصأل الدلء في استويا هناك
وإدلء بببأم إدلء فببي فببإنه هنببا مإببا بخلف هببي حيببث مإببن

أمإهات على الم أمإهات تآقديم ذلك قلت: ينافي فإن بحاشية
ولدتآهن لتحقق حقيقة أمإهات الم أمإهات لن قلت: ل، الب

فببي جمع استوى كأن أقرب (وإل) يوجد الب أمإهات بخلف
(وإل) وأبصببر أصأبر لنها (فالنثى) مإقدمإة، وأخت كأخ القرب

(فيقببرع) أخببتين أو كببأخوين، أنببثى قربببا المستوين مإن يكن
النوثببة يببدع لببم مإا كالذكر هنا والخنثى للنزاع، قطعا بينهما

.ويحلف
(لرقيببق) أي: دوامإببا ول ابتببداء قن أو حر، حضانة) على ول(

وليببة، لنهببا سيده، أذن وإن لنقصه، قل وإن رقا، فيه لمن
أحببد مإببن نزعببه لببه ليس لكن سيده غير لحر قن على ول

كراهببة مإببع مإنببه أشببفق لنهمببا التمييببز، قبببل الحببر أبببويه
وقريبببه بعضببه، مإالك يشترك حر بعضه ومإن حينئذ، التفريق

شببيء علببى تآوافقببا فببإن حضببانته في السابق الترتآيب على
لم تآثبببت وقببد عليهما حاضنة له القاضي استأجر وإل فذاك

التببابع ولببدها حضانة فلها كافر ولد أم أسلمت إذا فيما قنة
مإببن السبيد لمنبع لفراغهبا تآببتزوج لبم مإببا السبلم فبي لهبا

لكفببره للب حببق ل تآزوجهببا ومإع شفقتها، وفور مإع قربانها
سببنة فببي كيببوم يقببل لببم مإببا جنببونه تآقطع وإن (ومإجنون)،

لنقصه. 



أن الحاضببن فيببه يجببن الببذي اليببوم ذلببك فببي (تآنبيه) ينبغي
أن ويظهببر الغمبباء فببي كلمإببا لهببم أر ولببم لوليه، الحضانة
غالبا. زواله لقرب يحضنه مإن عنه ينيب القاضي
أن بيببن يفصببل أن النكبباح وليببة في مإر مإما أخذا ويحتمل

بعببده لمببن فينتقببل وإل كببذلك فببالحكم زوالببه قببرب يعتبباد
قبباله كمببا العدالببة مإسببتور يكفببي نعم ولية لنها (وفاسق)،

فببي المصببنف بببه أفببتى مإببا يخببالفه لكن > جمع358<ص: 
إل تآقبل ل أنها المطلق وأنكر الحضانة، أهلية ادعت مإطلقة
السبببب بيببان مإببع إل الهليببة بعببدم بينببة تآسببمع ول ببينببة

بحمببل وغيببره الذرعببي وارتآضاه التوشيح في وجمع كالجرح
والثباني بيمينهبا، فتصدقا لها الولد تآسليم بعد مإا على الول
إثباتآهببا أراد مإن غيره قول مإعنى وهذا تآسليمه قبل مإا على

مإسببلم) لببذلك علببى (وكببافر بالعدالببة لبينببة احتبباج بالحبباكم
أبببي غيببر (وناكحببة الكببافر يلي المسلم لن العكس، بخلف

السبابق للخببر بهبا يبدخل ولبم زوجهبا، رضي وإن الطفل)،
بببذلك الم حببق سببقط تآنكحببي} وإذا لببم مإببا به أحق {أنت
وإن الم، مإببع ببقببائه والب الببزوج يرض لم مإا لمإها انتقل
فحضانتها عل وإن الطفل، أبي ناكحة أمإا الذرعي، فيه نازع
الشببفقة، تآببام ولي فلنه الجد أمإا و فواضح، الب أمإا باقية

المعتمببد وهببو حقهببا يبطببل الم بببأبي تآزوجهببا أن وقضببيته
لكببون بببالتزوج تآسببقط ل وقببد الذرعببي كلم فيببه وتآنبباقض

الصببغير وحضببانة بألف، زوجته خالع بأن بالجارة الستحقاقا
لزم عقببد الجببارة لن السببنة، أثنبباء تآزوجهببا يببؤثر فل سنة

الجملببة، فببي الحضببانة فببي حببق لببه مإببن تآزوجببت إل) إن(
أن به ورضي أو أخيبه)، واببن عمبه واببن (عمبه تآزوجبت ك

حبق أصأبحاب هبؤلء لن الصأبح)، (في لبيه أخاه لمإه أخته
فيتعاونان الطفل رعاية على تآحملهم والشفقة الحضانة، في

ينضببم أن اشببترط ثببم ومإببن الجنبببي، بخلف كفببالته علببى
.وحببده رضبباه يكفببي حببق لببه مإن بخلف الب رضا لرضاه

أمإه نحو استحقاقا اشترط) في (رضيعا كان) المحضون فإن(
فيببه نازع لمن خلفا بأصأله كما لبن ذات كانت إذا للحضانة

بيتها تآترك مإرضعة استئجار الصحيح) لعسر على تآرضعه (أن
الحاضنة بلبن ذلك عن الغتناء مإع الحاضنة بيت إلى وتآنتقل

فببإن شببفقتها لمزيببد غيببره مإببن > أمإرأ359<ص:  هو الذي
الرضبباع، أجببرة أرضببعته إن ولهببا حقهببا سببقط امإتنعببت
مإببا بببدون رضببيت فيمببن مإببر مإببا هنا يأتآي وحينئذ والحضانة



مإمببا زرعببة أبببي عببن الفصل قبيل مإر مإا أمإا و به، رضيت
لهببا يكببن لببم إذا أمإببا ظاهر، نظر ففيه ذلك يخالف ظاهره

ألببم مإببن الحاضببنة سلمإة أيضا ويشترط جزمإا فتستحق لبن
مإببن حببق فببي الحركببة عسببر فببي مإببؤثر أو كفالببج، مإشغل

قبباله غيببره ويباشببره المإببر يببدبر مإببن دون بنفسببه يباشرها
والوجببه آخببرون وخببالفهم جمببع، عنببد عمببى ومإن الرافعي،
أنهببا آخببرون إليببه أشببار مإا المذكور الرافعي لكلم الموافق

فببي عنهببا ينببوب مإببن تآجببد لببم فببإن للمباشببرة احتاجت إذا
والصببغير الكبببير ذلك في سواء فل وإل أثر بمصالحه القيام
مإتعين حسن الذرعي: وهو قال الشافي في كما تآغفل ومإن
فيمببا حجببر صأببحبه أي: إن سببفه ومإن المميز، غير حق في

لمببا جمببع اعتمده كما خالطته إن وبرص جذام ومإن يظهر،
يببورد {ل وسببلم عليه الله صألى ولقوله العدوى مإن يخشى

مإببؤثرة ليسببت أنهببا عببدوى ل مإصح} ومإعنببى على عاهة ذو
كثيرا. المخالطة عند ذلك الله يخلق وإنما بذاتآها

أو أسببلمت، أو أفبباقت، أو عتقببت ناقصة) كببأن كملت فإن(
ولببو (حضببنت) حببال رجعيببا مإنكوحببة) ولببو طلقت (أو رشدت

لببه الولببد بببدخول البببيت ذو المطلببق رضببي إن العببدة في
حقهببا الحاضببنة أسببقطت لببو ثببم ومإببن المببانع لببزوال وذلك
حقها. عاد رجعت فإذا يليها لمن انتقل

الم (للجببدة) أم ف) الحضببانة امإتنعببت أو الم غببابت فببإن(
ل الم أن وقضببيته جنببت أو مإبباتآت، لببو الصحيح) كما (على
كببل ومإثلهببا أجبببرت، وإل نفقتببه يلزمإها لم إن ومإحله تآجبر،
بنحببو الكفاية. الخدام به المراد إذ ومإنه النفاقا يلزمإه أصأل
الم يلببزم ول مإثلببه يخببدم لمببن اسببتئجاره أو خببادم، شراء

وقببول تآخببدمإه، أن إنفبباقه يلزمإها لم إذا للحضانة المستحقة
مإببن الخببدام بببأن مإببردود يخببدم ل مإثلهببا كان إذا الماوردي

يخدم مإثلها كان وإن يلزمإها، فل لغيرها اللزم النفاقا جملة
الرجببوع بقصببد فحضببنت الحضببانة اسببتحقت ومإببن ولببده،

ومإببع امإتناعه، أو المنفق لغيبة ذلك كان فإن عليه وأشهدت
فببي مإببر مإببا نظيببر فل وإل بأجرتآهببا، رجعببت القاضببي فقببد

عدمإه. أطلق ولمن الرجوع أطلق لمن خلفا النفقة
فببي رجببع الحضببانة مإببن مإببانع القببارب مإن بكل تآنبيه) قام(

مإببن أو مإنهببن، الصأببلح عنببد فيضببعه المإيببن للقاضببي أمإرها
قببوله: فببي للماوردي خلفا وغيره الذرعي بحثه كما غيرهن

يكببن يمنعببوهن لببم إذا أزواجهببن أن فببي المذهب يختلف ل



فهببي فقببط واحببدة الببزوج أذن فببإن حقهببن علببى باقيببات
<ص: قرباهمببا قببدمإت ثنببتين زوجببا أو بعببدت، وإن الحببق،

).مإميز غير في كله > (هذا360
افببترقا (إن الذان قبيل ضابطه ومإر والنثى والمميز) الذكر(

ظهببر إن خيبر واحبد بلبد فبي ومإقامإهمبا أهليتهما، أبواه) مإع
(كببان أحدهما اختار وإذا الختيار بأسباب عارف أنه للقاضي

عليببه اللببه صأببلى {أنببه الحسببن مإنهما) للخبر اختار مإن عند
المميبز الغلم يبدعي وأمإه} وإنمبا أبيه بين غلمإا خير وسلم
أو (جنببون، ومإنببه أحدهما) مإانع في كان (فإن الغلمإة ومإثله
فببي لببه حببق ل نكحببت) مإببن أو فسببق، أو رقا أو كفببر،

ويخيببر) المميببز (.فيببه المإببر للخر) لنحصببار (فالحق الحضانة
عنببد عل وإن (وجببد)، علببت وإن أم)، (بيببن له أب ل الذي
فببي الولدة لوجود به مإانع قيام أو مإنه، أقرب هو مإن فقد

ابنببه أو وعم)، (أخ ومإنهم كالجد فهم (وكذا) الحواشي الكل
والمببراد أي: مإثل ثقببة لببه بنببت ول مإشتهاة في عم ابن إل
عليهمببا اعببتراض فل وحينئببذ إليهببا يسببلمها ثقببة يجببد ل أنه

كالب الصأح في أحدهم. والم بين فيتخير زعمه لمن خلفا
سبع، ابن خير وسلم عليه الله صألى {ولنه العصوبة بجامإع

أخببت) مإببع أب (أو الشببافعي وعمه} رواه أمإه بين ثمان أو
(فببي بينهمببا فيخيببر أم ل خالببة) حيببث (أو لم أو شببقيقة،

الخالببة، أو الخببت، بيببن خيببر أيضببا الب فقببد الصأببح) فببإن
ل التخييببر أن كلمإهببم وظبباهر الوجببه علببى العصبببة وبقيببة
أو قببوله المحشببي (قببول أنببثيين ول ذكريببن بيببن يجببري

>361ص:  <بأيببدينا. الببتي الشببرح نسببخ فببي لدلئها) ليببس
الخببر (ثببم بهمببا ألحق ومإن أحدهما) أي: البوين اختار (فإن
إن نعببم ظنه خلف على المإر له يبدو قد لنه إليه)، حول
قبببل كمببا بلببغ وإن الم، فعنببد عقلببه قلببة سببببه أن ظببن

أمإببه) أي: لببم زيببارة يمنعببه لم ذكر الب اختار (فإن التمييز
للعقبوقا يبؤدي لنبه لزيبارتآه، الخبروج وتآكليفهبا ذلك له يجز

مإن الخنثى يأتآي وفيما هنا أنثى) ومإثلها (ويمنع الرحم وقطع
إذا الم بببأن الصببلح ابببن الصببيانة. وإفتبباء لتألف أمإها زيارة

الخببروج عببن مإعببذورة علببى مإحمببول إليهببا أرسببلت طلبتهببا
أن ويظهببر زوج، نحببو مإنببع أو مإببرض، أو تآخدر، لنحو للبنت
علببى بنبباء عببذرها عند للم بخروجها البنت ولي إلزام مإحل

يلزمإببه. (ول لببم وإل قويببة الخروج في ريبة ل حيث ذكر مإا
إلببى والبنببت عليهما) أي: البببن (دخول والم يمنعها) أي: الب



هببو كمببا ريبببة ول مإحرمإة بها له خلوة ل (زائرة) حيث بيته
مإرة للعقوقا. (والزيارة دفعا عكسه في يأتآي مإا نظير ظاهر

(فإن المكث تآطيل ول يوم كل في ل العادة أيام) على في
رضببي (فببإن عليه أصأبر لنها بتمريضهما)، أولى فالم مإرضا

(وإل فببذاك المببذكورين > بالشرطين362بيته) <ص:  في به
لبيتها النقلة أضرت إن نعم ذلك في المخير بيتها) فهو ففي

الببذكر الولببد مإنببع للب فليببس الم مإرضببت ولببو امإتنعببت
(ليل فعنبدها) يكبون ذكبر اختارهبا (ولبو عيادتآهبا مإبن والنثى

(نهببارا) وهببو يكببون وقيببم وصأببي ومإثلببه عل الب) وإن وعند
مإببر مإا نظير بالعكس المإر التآوني نحو ففي للغالب كالليل

كببل مإببن النفببس طهببارة بتعليمببه (يؤدبه) وجوبببا القسم في
(بببالمكتب) بفتببح (ويسببلمه) وجوبببا مإحمود بكل وتآحليها رذيلة

وسببماه التعليببم مإحببل وهببو التبباء كسببر أو فتببح مإببع الميببم
جمببع أنببه يبببال ولم اللسنة، على هو كما الكتاب الشافعي

ليبس أنبه المباوردي كلم وظباهر (وحرفبة) أي: ذيهمبا. كاتآب
حظببه رعايببة عليببه لن تآزريه، صأنعة ابنه تآعليم شريف لب
ذلببك وأجببرة ذلببك، مإثل عن النساء لعجز أمإه إلى يكله ول
وأفببتى نفقتببه عليببه مإببن فعلببى وإل وجد إن الولد مإال في
ولببد مإنهببا ولببه بقريببة ومإطلقته ببلد، ساكن في الصلح ابن

بإقببامإته الولببد حببظ سببقط إن بببأنه مإكتب في عندها مإقيم
بببأمإه، ذلك أضر وإن لمصلحته، رعاية للب فالحضانة عندها
إقببامإته فببي كببان لببو مإببا بببالولى ذلببك مإثل أن مإنه ويؤخذ
(ليل فعنببدها) تآكببون (أنببثى (أو) اختارهببا قويببة ريبببة عنببدها

أمإكببن. مإببا سببترها بها الليق إذ حقها في ونهارا) لستوائهما
مإببن وأخببذ ذكببر، لمببا يطلبها العادة) ول على الب (ويزورها

اشتراطهم ويرده الريبة مإن فيه لما ليل المنع العادة اعتبار
أو مإحببرم نحببو مإببن خلببوة مإانع وجود الم على دخوله في

مإحببل إلبى الب > أجيبب363<ص:  مإبات ولببو ثقبة، امإرأة
إل أبويها نحو عن النفراد البلوغ بعد ولها الوجه على دفنه

وإن نكاحهببا، فلببولي يظهببر فيمببا ضببعيفة ولو ريبة ثبتت إن
يمنعهببا أن يظهببر فيمببا مإحلهببا فببي ببقائها مإنه أقرب رضي

يأمإنهببا مإن فإلى وإل مإحرمإا كان إن إليه يضمها بل النفراد
لئق. بموضع

لوليه أن انفراده في الريبة ثبتت أمإرد في ويظهر ويلحظها
لكببل ذلك وجوزوا به صأرحوا رأيتهم ثم ذكر، كما مإنه مإنعه

اختارهببا (وإن أيضببا النثى في قدمإته لما شاهد وهو عصبته



(فببالم مإنهمببا يختر) واحببد لم (وإن مإرجح ل إذ أقرع) بينهما
يقببرع) بينهمببا (وقيل كان لما واستصحابا أشفق لنها أولى)،

.ذلك بمنع ويرد حينئذ أولوية ل إذ
المميببز، الولببد (كان نقلة حاجة) غير سفر أحدهما أراد ولو(

طببال، السببفر لخطببر يعود) المسافر حتى المقيم مإع وغيره
كببان وطريقببا مإقصببدا واختلفا مإنهما كل أراده فإن قصر أو

وللرافعبي أبعبد ومإقصبدها أطبول سفرها كان وإن الم عند
أولببى) بببه، فببالب نقلببة (سببفر أحدهما (أو) أراد فيه احتمال

احتياطببا الم ببلببد أب للب كان ولو المسافر هو كان وإن
نعببم النفاقا وسهولة والصيانة التعليم نحو ولمصلحة للنسب

واتآحببد تآصحبه لم أو مإقصدهما، اختلف وإن الم، صأحبته إن
إذا فيمببا وواضببح لمحلهببا عبباد لببو كمببا حقها دام مإقصدهما

غيببر ل صأببحبته مإدة تآستحقها أنها وصأحبته مإقصدهما اختلف
والبلد) أي: المحل طريقه أمإن (بشرط به السفر يجوز وإنما

بببه السببفر امإتنببع مإخوفببا أحببدهما كببان فببإن (المقصود) إليه
إليببه المنتقببل المحببل يصببلح لببم إن وكذا المقيم، عند وأقر
ابببن عنببد بببرد أو حببر، شببدة وقببت كببان أو المتببولي، عنببد

السببفر مإنعهببم مإببن أخببذا بحببرا بببه السببفر كان أو الرفعة،
يببرده، مإببا الحجر أواخر انتهى. ومإر أولى قيل: بل فيه بماله

الذرعببي نقلببه كمببا أمإببن وإن الحببرب دار إلببى بببه كان أو
وإن مإانعببا، الطبباعون خببوف وليببس > واعتمببده،364<ص: 
والقرائببن عببدمإه، لصأببل نظببرا ظبباهر هو كما قرائنه وجدت

مإحلبه إلببى الببدخول لحرمإببة تآحققببه بخلف تآتخلببف مإا كثيرا
السببفر كببون و) شرط (قيل مإاسة حاجة لغير مإنه كالخروج

بمحلببة كالقامإببة دونها لما النتقال لن قصر)، (مإسافة بقدر
قيبل: وعليبه الولبد مإراعبباة لسببهولة مإتسببع بلببد مإبن أخبرى

نببازعته ولببو حينئذ مإصالحه رعاية سهولة بمنع ورد الكثرون
ت نكبل فإن حلف النقلة قصد في (ومإحبارم وأمإسبكته حلف

(كببالب) النقلببة هببذا) أي: سببفر (فببي والعببم العصبببة) كببالخ
ل مإحببرم بخلف أيضببا للنسببب احتياطببا الم على فيقدمإون

في وأقره المتولي وقال لم وأخ وخال أم كأبي له عصوبة
لببو كببالخ القببرب أن رده فببي البلقيني أطال لكن الروضة

عببم ابببن (وكببذا أولببى كببان كببالعم أبعببد وهنبباك النقلة أراد
أنببثى) يعطببى (ول مإببر لمببا النقلببة أراد إذا لببذكر) فيأخببذه

بنتببه) أو رافقتببه (فببإن المحرمإببة الخلببوة مإببن حببذرا مإشتهاة
(إليهببا) أنثى هو الذي (سلم) المحضون الثقة المكلفة نحوها



فيببه بمببا وأطببال الذرعببي فيببه ونازع حينئذ المحذور لنتفاء
نظر.

عليه) أي: المالك( وتآوابعها المماليك مإؤنة فصل) في(     
تآجببب ومإزوجببة فاسببدة كتابببة ولببو مإكاتآبببا رقيقببه) إل (كفاية
تآببأخر فببرض لو هنا المرتآد نفقة وجبت قلت: لم فإن نفقتها
هنببا المببوجب لن قلببت، القريببب فببي نظيببره بخلف قتلببه

مإببن ليببس والمهدر القريب، مإواساة وثم مإوجود وهو الملك
(وكسببوة) وسببائر تآقببدير بل وأدمإبا (نفقة) قوتآا المواساة أهل
فببي ليببس سفرا قوله: ولو المحشي قول طهره كماء مإؤنه
لخبببر الحضببر > فببي365<ص:  بأيببدينا الببتي الشببارح نسببخ
مإببا العمببل مإببن يكلف ول وكسوتآه طعامإه {للمملوك مإسلم

المنفعببة كان) مإسببتحق (وإن غيره فيه بما يطيق} وقيس ل
زمإنببا) أكببول، (أعمى أو آبقا، أو إجارة، أو وصأية، بنحو للغير
الشبببع أول والببواجب مإثلببه كفايببة علببى كفببايته زادت وإن

مإلكه ومإستولدة) لبقاء (ومإدبرا مإر مإا نظير يأتآي كما والري
وأدمإهببم) البلد رقيق (قوت غالب) نحو (مإن تآجب وإنما لهما

وإل سبباداتآهم وبيسار جمالهم باختلف قوتآهم نحو اختلف إن
مإببن {فليطعمببه خبببر حملببوا وعليببه البلببد قوت غالب اعتبر

مإمببا {وأطعمببوهم وخبببر لباسببه}، مإببن وليلبسببه طعببامإه
بببه لئببق غيببر يلبسه أو السيد، يأكله لما نظر ول تآأكلون}،

كببذلك (كسببوتآهم) أي: الرقبباء غببالب (و) مإببن رياضة أو بخل،
وكسببوتآه نفقتببه {للمملببوك عنببه اللببه رضببي الشافعي لخبر

(ول ببلببده لمثله المعروف عندنا بالمعروف} قال: والمعروف
لببه إذلل فيببه لن يضببره، لببم وإن العببورة)، سببتر يكفببي

ل إذ كفببى الوجببه علببى ببلدنببا ولببو اعتيد إن نعم وتآحقيرا
حينئذ. تآحقير

إجلسببه مإببن الفضببل يفعببل لببم > (ويسن) لمببن366ص: <
مإمببا ينبباوله (أن يظهببر فيمببا ريبببة ل أي: حيببث للكببل مإعه

مإببا سببيما وأدم) ل طعببام (مإن به اللئق فوقا به) ولو يتنعم
فببإن بطعببامإه خببادمإه أحدكم أتآى {إذا الشيخين لخبر عالجه

أكلتين أو أكلة، أو لقمتين، أو لقمة، فليناوله مإعه يقعده لم
إلببى يرشببد الفبباء بعببد بما وعلجه} والتعليل حره ولي فإنه

يسد له يناوله مإا يكون أن ويسن الندب على للمإر حملهم
(و) مإببن النهمببة يقضببي ول الشببهوة يهيببج قليل ل مإسببدا

جميببل أمإببرد فببي ويظهببر الخلقا مإكببارم مإن لنه (كسوة)،
يببؤدي ذلببك لن الناعم، مإلبوسه بنحو ينعمه ل أن يسن أنه



وقببد اليوم، سيما ل عرضه في والوقوع به الظن سوء إلى
.وغيره الفساد هذا فشا

بجببامإع القريببب الزمإببن) كنفقببة (بمضي القن وتآسقط) كفاية(
.ثم مإر بما إل دينا تآصر لم ثم ومإن فيهما الكفاية اعتبار

ومإببن مإنهببا امإتنبباعه عند يؤجره مإاله) أو فيها القاضي ويبيع(
أو اليجببار، أو بببالبيع، لببه القاضببي أمإر بعد عنه مإلكه إزالة
أو بعضببه، بيببع يتيسببر ففيمببا ثببم مإببر مإببا نظيببر غيبتببه عند

غيببره وفببي فيه، ذلك يفعل الحاجة بقدر فشيئا شيئا إيجاره
به، يفي مإا يبيع ثم صأالح، قدر يجتمع حتى يستدين كالعقار

السببتدانة وتآعببذرت وإيجبباره البعض، بيع تآعذر ولو يؤجره أو
هببو أمإببا عليببه، مإحجببور غيببر فببي هببذا آجببره أو الكببل، باع

مإببال بيببع أو إجارتآه، أو القن بيع مإن له الحظ فعل فيجب
مإغله. على القتراض أو آخر، له
القاضببي ببلد ولو مإال لمالكه يكن لم المال) بأن فقد فإن(

(أمإببره) إنفبباقه مإببن مإمتنببع حاضر والمالك يظهر فيما فقط
<ص: أو يظهببر فيمببا بمببؤنته وفببى أي: إن بإيجاره القاضي

فببإن نحوهمببا أو إعتاقه)، أو (ببيعه، عنه مإلكه > بإزالة367
مإسببتأجرا ول مإشتريا، يجد لم فإن عليه آجره أو باعه، أبى

مإمببا أخببذا يظهببر فيما أي: قرضا المال بيت مإن عليه أنفق
تآعببديا ناظره مإنع أو مإال، فيه يكن لم فإن اللقيط في مإر

> كلمإهمبا368<ص:  اقتضباه ومإبا المسلمين، مإياسير فعلى
هببو كمببا حملببه ينبغببي والجببارة البببيع، بيببن مإخيببر أنببه مإن

نظببره فببي مإصلحتهما استوت إذا مإا على مإحله مإن مإعلوم
ل أو اليجببار يجببب جمع فقول مإنهما الصألح فعل والوجب

المسببتولدة، غيببر في كله هذا أصألح كان إذا مإا على يحمل
كفايتهببا لتكتسببب آجرهببا ول يزوجهببا لم إن فيخليها هي أمإا

ثببم المال بيت ففي بها يف لم أو كسب، لها يكن لم فإن
.المياسير

أن مإببال لببه الببذي هنببا الممتنببع فببي كلمإهببم تآنبببيه) قضببية(
رآه وإن إنفبباقه، مإببن الممتنببع القببن عليببه يبببيع ل القاضببي

بكسبه، مإكفيا رقيقا ولو أمإواله بقية لكفايته يبيع وأنه أصألح
مإبباله في التصرف المنوط الغائب في سيما ل مإشكل وهو

الممتنببع، دون ذكببر لمببا يجوز الغائب قيل: في ولو بالصألح،
إمإسبباكه فببي الرغبببة قببوة علببى يببدل بيعه مإن امإتناعه لن

وهببو الدابببة في التآي كلمإهم رأيت ثم يبعد، لم غيره دون
سببواء ببباعه أصأببلح بيعببه رأى لببو القاضببي أن فببي صأببريح



في والقن الدابة بين فارقا ول وغيره مإال له الذي الممتنع
علببى (أمإتببه شبباء ويجبببر) إن( واحببد غير به صأرح كما ذلك

لبنهببا يملبك لنببه وغيببره، بزنببا غيببره مإببن ولدها) ولو إرضاع
لببه يجببز لببم إرضبباعه طلبببت ولببو الزوجببة بخلف ومإنافعهببا

تآمتعه عند إل وولدها الوالدة بين تآفريقا فيه لن مإنه، مإنعها
له إرضاعها كان إذا وإل تآمتعه فراغ إلى لغيرها فيعطيه بها

الحببر فببي ولببه يظهببر، فيما عنها طباعه تآنفر بحيث يقذرها
(وكببذا أبببت أو رضببيت، بهببا والتبرع له رضاعها أجرة طلب

فضل) (إن أيضا إرضاعها على فيجبرها ولدها غيره) أي: غير
لببم إذا مإببا بخلف مإثل لكببثرتآه ولببدها (عنببه) أي: عببن لبنهببا

كببان إن بولببدها} هببذا والببدة تآضببار {ل تآعببالى لقوله يفضل
أن فلببه حببرا أو غيببره، مإلك كان فإن مإلكه أو ولده ولدها

الجببرة أخببذ لببه أن قوله هذا إرضاع لن شاء، مإن يرضعها
ليببس يخببص بأن وقوله مإثل غيره وقال أي سقطا هنا لعل

> علببى369<ص:  فليحرر بأيدينا التي الشرح بنسخ مإوجودا
يضببره) لببم إن حولين قبل (فطمه (و) على مإالكه أو بعضه

ذلك. يضرها أو
واقتصببر يضببره يضببرها) أو لم إن بعدهما (إرضاعه و) على(

مإببا عليببه يببرد فل فيببه الغلبب علببى القسمين مإن كل في
لهببا حببق ل إذ هببذين بأحد الستقلل لها وليس فيهما، زدتآه
لهببا مإببن بهببا يلحببق أن ويظهببر (وللحببرة) الم، نفسببها فببي

التربيببة) كببالب فببي (حق الب وأمإهات أمإهاتآها مإن الحضانة
عنببد غيرهما أن ويظهر الحرين، لحدهما) أي: البوين (فليس

قبببل (فطمببه ذلببك فببي مإثلهمببا حضببانة لببه مإمببن فقببدهما
إن نعم الرضاع مإدة تآمام لنهما الخر رضا غير حولين) مإن

أو الم حمببل عند كالفطم للولد الصألح طالب أجيب تآنازعا
علببى مإحمببول وكلمإهببم فيتعيببن غيرهببا يوجببد ولببم مإرضببها،

يضببره) لببم (إن قبلهما (ولهما) فطمه الذرعي ذكره الغالب
رضببا بغيببر (ولحببدهما) فطمببه المحببذور لنتفبباء يضببرها ولم

بببذلك يقيببده ولببم الرضبباع مإببدة حببولين) لمضببي (بعد الخر
خلقتببه لضببعف لببه الفطببم إضرار فرض لو إذ للغالب نظرا

بعببدهما الرضبباع أجببرة بذل الب لزم برد أو حر، لشدة أو
إن بببالجرة إرضبباعه علببى الم وتآجبر بالطعام، يجتزئ حتى
الزيببادة) فببي (ولهمببا مإببر مإمببا علببم كمببا غيرهببا يوجببد لببم

بأنه الحناطي أفتى لكن ضرر ل حيث الحولين على الرضاع
لحاجة. إل عدمإها يسن



يجببوز يطيقببه) أي: ل عمل (إل بهيمتببه أو رقيقه)، يكلف ول(
مإببا بخلف السابق للخبر دوامإه يطيق عمل إل يكلفه أن له
يكلفببه أن له نعم يعجز ثم ثلثة، أو يومإين، يطيقه كان إذا

بببأن تآضببره لببم حيببث الحيببان بعببض فببي الشبباقة العمببال
ل بمببا الضبط ويحتمل يظهر، فيما تآيمم مإحذور مإنه يخشى
إراحتببه وعليه المحذور ذلك مإنه يخش لم وإن عادة يحتمل
عادة باعتبار الستعمال وقت غير وفي الصيف، قيلولة وقت
حملببه وينبغببي ذلببك وجببوب عليببه > وظاهر370<ص:  البلد
المشببق تآكليفببه جواز مإن تآقرر لما للدوام بالنسبة أنه على

يطيقببه ل مإببا كلفببه إذا بببأنه القاضببي وأفتى الدوام على ل
صأببيانة الكافر على المسلم ببيع الصلح ابن وأيده عليه، بيع
مإغنيببة علببى أمإببة بيببع مإببن أيضا به أفتى وبما الذل عن له

تآعيببن إذا بمببا الذرعببي وقيببده الفسبباد علببى حملهببا تآببروم
به. إل ذلك تآكليفه مإن يمتنع لم بأن لخلصأه طريقا

الصببحابة مإببن جمع عن ثبت كما مإخارجته) أي: القن وتآجوز(
اللببه رضببي الزبيببر عببن البببيهقي روى بببل عنهم الله رضي

بجميببع ويتصببدقا يخببارجهم، مإملببوك ألببف لببه كببان أنببه عنه
طيبببة أبببا أعطى وسلم عليه الله صألى {أنه وصأح خراجهم

يخففببوا أن أهله وأمإر تآمر مإن صأاعا أو صأاعين، حجمه لما
لببو لنفسه تآصرفه يصح القن بشرط) كون} (خراجه مإن عنه
وفضببله مإببباح، كسببب على وقدرتآه ظاهر، هو كما حرا كان
كببالحر فيببه يتصببرف فضببل ومإببا فيببه جعلببت إن مإؤنته عن

لنهببا عليهببا، الخببر إجبببار لحدهما (رضاهما) فليس ويشترط
كما السيد جهة مإن تآلزم ل ذلك ومإع كالكتابة مإعاوضة عقد
العتببق إلببى تآببؤدي الكتابببة بببأن بينهمببا ويفببرقا ظبباهر، هببو

المخارجة بخلف فائدتآها تآبطل لئل السيد جهة مإن فألزمإناها
كونهببا مإببن ويؤخببذ جهتببه مإن للزامإها يحتج فلم له تآؤدي ل

وأن الجببانبين، مإببن صأببيغة مإببن فيها بد ل أنه مإعاوضة عقد
عببن باذلتببك كنايتهببا وأن مإنببه، اشببتق ومإببا خارجتك صأريحها
مإحجبوره قببن مإخارجبة للببولي أن وبحث ونحوه بكذا كسبك

كببانت وإن تآبرعببا فيهببا لن نظببر، وفيببه مإصببلحة رآه إذا
صأبلحه انحصبر إذا إل اللهم مإنه مإمنوع وهو قيمته بأضعاف

لببه مإببا بيببع مإببن الحجر أواخر مإر مإا نظير بيعه وتآعذر فيها
(خببراج) للضببرورة. (وهببي) أي: المخارجببة مإثلببه ثمببن بببدون
(كببل كسبببه مإببن سببيده (يؤديه) إلببى عليه أي: ضربه مإعلوم

مإثل. شهر أسبوع) أو أو يوم،



مإنهببا يحببل مإا ذبح ول بيعها يرد لم دواب وعليه) أي: مإالك(
وبفتحها الفعل وهو بخطه كما > بالسكون371(علف) <ص: 

الزمإانة حد إلى وصألت وإن (دوابه) المحترمإة، المعلوف وهو
ينفعهببا، مإببا (وسببقيها) وسببائر بببوجه بهببا النتفاع مإن المانعة

ثببم ظاهر، هو كما مإحترم كلب نحو مإن به يختص مإا وكذا
أو يكفيه، أن فقال: إمإا زيادة مإع بذلك صأرح الذرعي رأيت
ذلببك علببى يشببكل انتهى. وقببد يرسله أو ينفقه، لمن يدفعه
أن إل اضببطر إذا لكلبببه شبباتآه ذبببح يلزمإببه الشببيخين قببول

قبببل مإببا علببى أو إرسبباله، يببرد لببم إذا مإببا علببى يحمببل
المجموع. في أنه على الضطرار

وذلببك لببه ذبحهببا وجببوب مإنببع الصأببح أن القاضببي عن نقل
كفببى وإل ويكفيهببا الرعببي تآببألف لببم إن هببذا الروح لحرمإة

نهايتهما ل والري الشبع أول وعليه مإانع ل حيث له إرسالها
الرعببي يكفهببا لبم فببإن أولببى بببل البعبض في مإر مإا نظير
لببه مإببال ول وإرسببالها علفهببا مإن) امإتنع (فإن التكميل لزمإه
اليجببار أو المأكولبة، ذبببح أو مإلكبه، إزالبة علببى أجببر آخبر
مإببن الصأببلح الحبباكم فعلببى أبببى فببإن التلببف عن لها صأونا
بنحببو مإلك على) مإزيل المأكول في (أجبر مإال وله أو ذلك،

(أو بمببؤنته يفببي أو إجببارتآه، يكببن لم > إذا372(بيع) <ص: 
علببى غيببره وفببي ذبببح (أو أيضببا بخطه كما علف) بالسكون

فعلبى أبى فإن الهلك عن لها علف) صأيانة (أو بيع) بشرطه
فببإن إيجارهببا أو بعضببها، بيببع أو ذلببك، مإببن الصأببلح الحاكم

المياسببير، ثببم المببال، بيببت مإببن عليهببا أنفق كله ذلك تآعذر
تآيمببم مإبيببح يخببف لببم إن غصبببه يغصبه مإا إل يجد لم فإن
ظاهر هو كما

(مإببا ظبباهر هببو كما وغيرها المأكولة البهيمة يحلب) مإن ول(
عنبه الصبحيح (ولبدها) للنهبي أو العلببف، لقلبة ولبو ضر) هببا
فيببه وضبطه أمإثالهما، نمو مإن مإنع بما الضرر ضبط وظاهر

الذرعببي وصأوب الرافعي فيه تآوقف الموت عن يحفظه بما
يحلببب فل المإة كولد أنه الماوردي لقول قررتآه بما الضبط

أو برعببي، عنببه يسببتغني حببتى ريببه عببن فضببل مإا إل مإنها
إن إل لغيببره لبنهببا عببن بببه يعببدل أن لببه وليببس علببف

ويجبب يستقصبي ل وأن الحالب ظفر قص ويسن استمرأه،
ويحببرم صأوف، نحو > كجز373<ص:  بقاؤه ضرها مإا حلب
الشببافعي كلم فببي وكراهتببه تآعببذيب، لنببه أصأله، مإن حلقه



إن فيببه تآعببذيب ل مإببا علببى تآحمل وقد التحريم، بها المراد
تآصور.

مإالكهببا عمارتآهببا) علببى تآجببب ل ودار كقنبباة له روح ل ومإا(
تآركهببا يكببره نعببم تآجببب ل وهببي للمببال تآنمية لنها الرشيد،

دون وشببجر زرع، سببقي كببترك عبذر لغيببر تآخببرب أن إلبى
عببدم مإببن هنببا مإببا ينببافي ول وغرسببها، الرض زراعببة تآرك

لن بحرمإتببه، مإواضببع فببي تآصببريحهم المببال إضبباعة تآحريببم
ببحببر، مإببال كإلقبباء فعل سببببها كببان حيببث الحرمإببة مإحببل

>374<ص:  الصببور كهببذه تآركببا سببها كان حيث والكراهة
داره عمببارة وليببه فيلببزم رشببيد غيببر أمإببا العمببل، لمشببقة
وأمإببا وقببف، وناظر وكيل وكذا وزرعه، ثمره وحفظ وأرضه،

إبقاء ومإنها ،مإصالحه رعاية مإالكه فيلزم المحترمإة الروح ذو
القببز دود وعلف لغذائها، تآعين إن الكوارة في للنحل عسل

جبباز استكمل فإذا كالبهيمة مإاله فيه ويباع التوت، ورقا مإن
المببأكول، كذبح فائدتآه لحصول أهلكه وإن بالشمس، تآجفيفه

مإنع على الدالة والخبار طالت، وإن لحاجة عمارة تآكره ول
مإحمولببة الشببديد الوعيببد فيببه وأن أذرع، سبعة على زاد مإا

.الناس على والتفاخر للخيلء ذلك فعل مإن على
ليبؤجر الرجبل أن وصأبح حاجة أي: لغير عليها الزيادة وتآكره

بالنفاقا يقصد لم أي: مإا التراب هذا في إل كلها نفقته في
أعلم والله مإعلوم هو كما صأالحا مإقصدا به البناء في

الجراح كتاب
طببرقا أكبثر لنها > غلبت،375<ص:  جراحة جمع     

القتببل لشببمولها غيببره آثرها ولذا الجناية مإنها وأعم الزهوقا
التآيببة أنواعهببا لختلف وجمعهببا مإثقل أو سم أو سحر بنحو

ل العفببو أو وبببالقود ظلمببا القتببل الكفببر بعببد الكبائر وأكبر
بقائهببا مإببن العبببارات بعببض أفهمه ومإا أخروية مإطالبة تآبقى

بتوبببة إل يسببقط ل فببإنه تآعالى الله حق بقاء على مإحمول
إليببه انضم إن إل يفيد ل القود مإن التمكين ومإجرد صأحيحة

يقطببع ل والقتببل عببود ل أن وعببزم المعصية حيث مإن ندم
بثلثببة عنببه أخبببر فلذا (الفعل) للجنس للمعتزلة خلفا الجل

اللسببان فعببل لنببه الببزور، كشببهادة القببول هنببا فيه ويدخل
تآقسببيم لببه يببأتآي لنه له، مإفهوم ل لكنه (المزهق) كالفصل

فببي أن {إل الصببحيح الخبر (ثلثة) لمفهوم أيضا لذلك غيره
البببل} مإببن - مإائببة والعصا السوط - قتيل الخطأ عمد قتيل



كببان مإببا العمببد شبه الخطأ دية إن {أل أيضا وصأح الحديث
> (عمبد376الببل} <ص:  مإبن مإائبة فيبه والعصبا بالسبوط

مإنهمببا كببل مإببن شبببها لخذه عنهما عمد) أخره وشبه وخطأ
.كل حد ويأتآي

ليببة الخطببأ بخلف إجماعببا العمد) التآي في إل قصاص ول(
المببذكورين للخبببرين العمببد خطببأ} وشبببه مإؤمإنببا قتل {ومإن
لببو إذ النسببان (الشببخص) يعنببي و) عيببن الفعببل قصد (وهو
يببأتآي كمببا خطببأ كببان إنسببانا فبببان نخلة يظنه شخصا قصد
فببإن هببو حيببث مإببن للعمببد حببد هببذا غالبا) فقتله يقتل (بما
التآلف حيببث مإببن ظلمببا فيببه زيببد للقببود إيجببابه بقيببد أريد

بببان بقتببل قبباض أمإببره كمببن شبببهة أو بحببق القتل لخراج
وكمببن به شاهد رقا كتبين تآقصير غير مإن سببه في خطؤه
إصأببابة قبببل كافببأ أو فعصببم مإكببافئ غيببر أو لمهببدر رمإببى

الصببور هذه وإيراد مإوكله عفو أو انعزاله فبان قتل وكوكيل
حيببث مإببن ل والظلببم قررتآببه > عمببا377<ص:  غفلببة عليه

رجببع إن وغالبا نصفين فقده رقبته حز استحق كأن التآلف
علببى سببيذكره لنه للقود، الموجب البرة غرز يرد لم لللة

أو غالبببا يقتببل اللببم دوام مإببع أو مإقتببل في كونه بقيد أنه
السبراية مإبع لنبه للنفبس، سرت أنملة قطع يرد لم للفعل
هنا. لبعضهم مإا فاندفع غالبا يقتل
لببه تآخويفببا بسببكين لنسببان أشببار فيمببن العمبباد ابببن ومإال

للقببود مإببوجب عمببد أنببه إلببى قصد غير مإن عليه فسقطت
غيببر أنببه فببالوجه قطعا باللة عينه يقصد لم لنه نظر، فيه

كتجويببع مإنهمببا أعببم علببى الواقعببة مإا مإن (جارح) بدل عمد
أبببي علببى بالثبباني الببرد مإببع الغلببب لنهمببا وخصاء، وسحر
حديببد بعمببود قتله لو قوله مإع عنه تآعالى الله رضي حنيفة

جاريببة رأس رض يهوديببا {أن الصحيح مإثقل) للخبر (أو قتل
كذلك} رأسه برض وسلم عليه الله صألى فأمإر حجرين بين

أنببه زعببم إن يردان فيها شيئا إيجابه وعدم المماثلة ورعاية
رمإيببه الشببخص عيببن قولنببا فببي ودخببل العهببد لنقضببه قتله

واحببد إصأابة بقصد بخلفه مإنهم واحد أي إصأابة بقصد لجمع
فرد كل على الول في الحكم إذ والمطلق العام بين فرقا
عببن النظببر قطببع مإع الماهية على الثاني وفي مإطابقة فرد
وعيببن الفعببل أحدهما) أي (قصد أو فقد) قصدهما (فإن ذلك

بعببدها فيمببا قبلهببا مإببا لحصببر غالبببا (ببأن) تآسببتعمل النسان
عليببه) أي (وقببع هنببا كمببا كببان مإثببل تآسببتعمل مإببا وكببثيرا



(فمببات) مإببر > كمببا378<ص:  النسببان به المراد الشخص
رمإببى (أو يببأتآي مإببا علببى للمببذكور أو للمحذوف مإثال وهذا

أو فمببات قصببده مإن غير (فأصأابه) أي آدمإيا أو شجرة) مإثل
(فخطببأ) وهببذا ومإببات إنسببانا فبببان شجرة ظنه شخصا رمإى
مإن الول جعل ويصح الفعل دون الشخص قصد لفقد مإثال
مإنسببوبا كببان لمببا الوقببوع أن إلى نظرا بعد على أيضا هذا

قصببده وأنببه للثلثببة المقسببم الفعببل عليببه صأببدقا بببالواقع
لحببده فأخطببأ سببيف بظهببر بضببربه وتآصويره مإحال وعكسه

الجنببس بالفعببل المببراد بأن يرد بالحد الفعل يقصد لم فهو
قصده فالذي به فمات ظالم هدده لو وبما هنا مإوجود وهو

هببذا مإثل بأن أيضا يرد به الواقع الفعل غير وهو الكلم به
عادة يهلك قد الكلم

مإهدر رمإي يتعمد أن الخطأ مإن أن كلمإه مإن تآنبيه) سيعلم(
إصأببابة طرو مإنزلة العصمة لطرو تآنزيل الصأابة قبل فيعصم

أي والشببخص الفعببل قصببدهما) أي (وإن يقصببده لببم مإببن
عمببد) فشبه غالبا يقتل ل (بما عينه يقصد لم وإن النسان
أقتببل سببواء عمد شبه وخطأ خطأ وعمد عمد خطأ ويسمى

عليهببا الهلك إحالببة عببادة يمكببن كضببربة نببادرا أم كببثيرا
فهدر الثياب وكثرة جدا خفتها مإع أو قلم بنحو بخلفها

باشببتراط يصببرح مإببا وشرحه المنهج في لشيخنا تآنبيه) وقع(
فببي لتصببحيحه عجيببب وهببو أيضببا هنببا الشببخص عيببن قصد

العمببد فببي يشببترط ل العين قصد أن الديات قبيل الروضة
السببنوي قبباله كمببا والمعتمببد ضعيف هذا لكن شبهه فأولى
إن أنببه المنجنيق على الكلم في الشيخان جزم وبه وغيره
كأحببد مإعيببن غيببر قصببد كببان وإل فعمببد العيببن قصببد وجببد

أو بسببوط الضببرب > (ومإنببه379<ص:  عمد فشبه الجماعة
نضوا البدن كان ول بمقتل يكن ولم يوال لم عصا) خفيفين

فضعف خنقه لو كما فعمد وإل صأغر أو حر بنحو اقترن ول
فببرقا لببو مإببا وكببالتوالي عليببه حببده لصدقا مإات حتى وتآألم
فقببد أولببه لببه أبيببح إن نعببم بعببده مإببا إلببى كببل ألم وبقي

علببى يببرد ل تآقببول أن ولببك قود فل به العمد شبه اختلط
الحبد صأبدقا مإبع خطبأ جعبل إنمبا فبإنه ونحوه تآعزير طرده
عكسببه علببى ول قصببده ألغببى لببه القببدام تآجويز لن عليه
جعببل إنما فإنه بقولنا يقتل أنه نعلم لم رجعا شاهدين قول
لن غالبببا، يقتببل بمببا والشببخص الفعببل قصد مإع عمد شبه
وإذا غالبببا قاتآل غير صأيره به عذرهما مإع عليهما ذلك خفاء



نضببو أو نحببوهم إبرة) ببببدن غرز فلو (الثلثة. الحدود تآقررت
مإببن أخببذا غالبا يقتل بما أي مإسمومإة وهي كبير أو وصأغير

غوصأببها لن الفببرقا، ويحتمببل لببه سقيه في ذلك اشتراطهم
أو مإقتببل بغيببر ولببو الشببرب يببؤثره ل مإببا يببؤثر السببم مإببع

وإحليببل وخاصأببرة وحلببق وعيببن كببدمإاغ التبباء (بمقتببل) بفتببح
لببم (فعمببد) وإن والببدبر الخصببية بين مإا وهو وعجان ومإثانة

المحل لخطر نظرا عليه حده لصدقا ورم ول ألم مإعه يكن
وورك (بغيرهببا) كأليببة غرزهببا عمدا (وكذا) يكون تآأثره وشدة

شببديدا (وتآببألم) تآألمببا به هو صأرح كما بقيد تآورم) ليس (إن
يشببتد لببم أثر) بأن يظهر لم (فإن مإات) لذلك (حتى به دام

> أو380الحببال) <ص:  فببي (ومإببات زال ثببم اشتد أو اللم
عمببد) كالضببرب (فشبه يظهر فيما عرفا أي يسير زمإن بعد

الفببرقا بوضوح ويرد صأغير عمد) كجرح (وقيل خفيف بسوط
سبببب علببى للمببوت إحالة دية ول قود شيء) مإن ل (وقيل

لببه مإمببا أولببى له وجود ل مإا ليس إذ تآحكم بأنه ويرد آخر
عقببب) كجلببدة يببؤلم ل فيمببا غرزهببا (ولببو خببف وإن وجود

قببدر مإوافقببة عقبببه المببوت لن بحببال)، شببيء (فل فمببات
وإبانببة عمببد فببإنه إدخالها في بالغ لو مإا يؤلم ل بما وخرج
كغرزهببا غالبببا ل كببثيرا يقتببل سببم وسقي خفيفة لحم فلقة
كذلك نادرا يقتل مإا أن مإر مإا وقياس مإقتل بغير

أو فمببات عليببه دخببن أو الفصببد مإحببل سببد ولببو) مإنعببه(
والشبراب) أو الطعبام (ومإنعبه عليبه بابببا أغلبق (حبسه) كأن

أو مإببات) جوعببا (حببتى عببراه أو (والطلببب) لببذلك أحببدهما
إعرائببه أو مإنعه ابتداء مإدة) مإن مإضت (فإن بردا أو عطشا
ويختلببف بببردا عطشببا) أو أو جوعببا غالبببا فيهببا مإثله (يموت

وحببد وضببدهما وحببرا قببوة والزمإببن المحبببوس حال باختلف
مإتصببلة سبباعة وسبببعين ببباثنين غالبببا المهلببك الجوع الطباء

تآعببالى اللببه رضببي الزبيببر ابببن بمواصألة الروياني واعترضهم
حيببز ومإببن نببادر هببذا بببأن ويببرد يومإببا عشببر خمسببة عنهما

ذلببك نحببو لصبر يؤدي التقليل في التدريج أن على الكرامإة
اعتاد لمن بالنسبة ولو بذلك عبرة ل أنه يظهر والذي كثيرا
غالبببا القتل شأنه مإن بما ذلك في العبرة لن التقليل، ذلك
نضبو كببل ببأن يفببرقا قلبت النضو نحو اعتبار مإر قلت فإن

يقتببل مإببا جببوع علببى يصبببر للتقليل مإعتاد كل وليس كذلك
السبببب هببذا علببى للهلك (فعمد) إحالببة واضح هو كما غالبا



أو لبسببه أو قببوتآه بمفببازة أخذ لو مإا بحبسه وخرج الظاهر
.مإاءه
عنببده مإا تآناول مإن امإتنع لو مإا وبمنعه يموت أنه علم وإن

>381<ص:  خببوف طعببام مإببن أو حزنببا أو خوفا به وعلم
فيمببا يجبباب أنببه جببوز وقببد أي، ذلببك طلببب مإن أو عطش
فيببه يحببدثا لم لنه الحر، في ضمان ول بل قود فل يظهر
الفوراني قال البقية في لنفسه القاتآل وهو الول في صأنعا
تآلببك (وإل) تآمضببي فتركه مإخاطرة بل الهرب أمإكنه لو وكذا

بببه يكببن لببم (فببإن هببدم بنحببو ل مإثل بببالجوع ومإات المدة
حبسببه (سببابق) علببى لقببوله عطببش أو وعطببش) أي جببوع

مإضببي مإببن بببد ل أنه السابق كلمإه مإن عمد) وعلم (فشبه
هنببا وإل عمببوم فإيهببام عليهببا الهلك إحالة عادة يمكن مإدة
بمعنببى وعطببش) الببواو جببوع (بعض كان) به (وإن مإراد غير
حببده فعمد) لشمول الحال الحابس (وعلم سابقا مإر كما أو

القاتآلببة المدة بلغ المدتآين مإجموع أن الفرض إذ له السابق
(فل) الحببال (وإل) يعلم المتن مإن علم كما بذلك مإات وأنه

م لنبه الظهبر)، (فبي عمدا يكون أتآبى ول إهلكبه يقصبد ل
بببالمإرين الهلك لحصول ديته نصف فيجب شبهه بل بمهلك
فببإنه بحبباله جهله مإع فقط يقتله ضربا ضربه مإريضا وفارقا

فكببأنه المرض بواسطة بالضرب حصل الهلك كون مإع عمد
عليه بناؤه فصح الول جنس مإن هنا الثاني بأن بهما حصل
فلببم جنسببه غيببر مإببن فببإنه ثببم بخلفه إليهما الهلك ونسبة
نسبببة فتمحضت لثره قاطع هو وإنما له، مإتمما كونه يصلح

إليه. الهلك
التلببف أثببر مإببا وهببي بالسبببب) كالمباشببرة القصبباص ويجب(

السببابق الطعببام نحببو مإنببع ومإنه فقط أثره مإا وهو وحصله
المتوقببف بغيببره عنببده التأثير حصل إنما ول ل مإا والشرط

التخطبي هببو المفببوت فبإن البتردي مإبع كالحفر عليه تآأثيره
الحفببر على المتوقف فيها التردي هو والمحصل البئر صأوب
مإببن وسببيعلم مإطلقا قود به > يجب382<ص:  لم ثم ومإن

ثببم يعتببدلن قببد وأنهمببا وعكسه يغلبها قد السبب أن كلمإه
الطعببام كتقببديم عرفببي وإمإببا كببالكراه حسببي إمإببا السبببب

(فلببو الببزور كشببهادة شببرعي وإمإببا الضببيف إلببى المسببموم
أو طرف أو نفس في مإوجبه (بقصاص) أي آخر شهدا) على

(ثببم بشببهادتآهما الحاكم بأمإر قطع (فقتل) أو سرقة أو بردة
الكببذب) تآعمدنا (وقال والقاضي المزكيان ومإثلهما رجعا) عنها



ول زاد أو تآعمببدت كببل قببال أو بهببا يقتببل أنببه وعلمنا فيها
فديببة عنببه عفببي القصاص) فببإن (لزمإهما صأاحبي حال أعلم

مإركببب ومإببوجبه غالبببا يقتل بما إهلكه إلى لتسببهما مإغلظة
شببوهد لببو ثم ومإن الكذب ل العلم مإع والتعمد الرجوع مإن

قببال ولببو غلطهمببا لحتمببال يقتل لببم حيببا بقتلببه المشببهود
أخطأنببا أو أخطببأت الخببر وقال وصأاحبي أنا تآعمدت أحدهما

المقببر لنببه فقببط، الول قتببل صأبباحبي وأخطببأ تآعمببدت أو
إن قبل بها يقتل أنه نعلم لم قال فإن وحده القود بموجب

نعلببم لببم قببال أو البلقينببي قببال إسلمإهما قرب لنحو أمإكن
لقبولها قصر الحاكم وإنما فينا، لردها لمقتض شهادتآنا قبول

العاقلة تآصدقهم لم إن مإالهم في العمد شبه دية ووجبت
يقتببل أنببه وعلمنببا قولهما مإن بد ل أنه كلمإهم تآنبيه) ظاهر(

عببدم مإببع بأنهمببا ويببوجه عببدلين عببالمين كانببا وإن بشهادتآنا
(إل لببذلك ذكرهمببا باشتراط للقود فاحتيط يعذران قد ذكره

المحببرر فببي كمببا القتببل بعلمببه) عنببد الببولي يعببترف أن
الديببة أو هببو بببل عليهمببا قببود فل شببهادتآهما (بكذبهما) فببي

فصارا بعلمه وإلجائهما تآسببهما لنقطاع وحده عليه المغلظة
بعلمببه واعببترافه القاتآببل مإببع > كالممسببك383<ص:  شرطا

بعلمببه القاضببي واعببتراف فيقتلن لببه أثببر ل القتببل بعببد
ل أم رجعا أيضا لقتله مإوجب القتل أو الحكم حين بكذبهما
حببق قتلببه بببأن القاتآل وارثا يعترف لم مإا كله ذلك ومإحل

ضببيف ولو (الشهادات. في فسيأتآي والشهود الولي رجع ولو
(أو (صأبببيا) كببان مإميببز غيببر غالبببا يقتببل أنببه بمسموم) يعلم

(فمببات فببأكله المإببر طاعببة وجوب يعتقد أعجميا مإجنونا) أو
هببو أقببال سببواء ذلببك إلببى ألجببأه لنببه القصبباص)، وجببب

الكلم أكببثرهم فرض مإع كثيرون به عبر كذا ل أم مإسموم
غيببر مإخاطبببة يتعقببل ل إذ عجيببب وهببو المميببز غيببر فببي

القببول بيببن فرقببا فيببه أحببد يتببوهم ول ذلببك بنحببو المميببز
لوجببوده مإعنببى ل لنببه بالكليببة، الشببارح قببال فلببذا وعببدمإه
كلم فببي العنايببة تآجعببل أن ولك فتأمإله المميز غير بحضرة
يطببرد أنببه وتآمنببع الصبي به الصادقا للمميز بالنسبة الشارح

ينعكببس، قببد بببل قبلهببا مإما بالحكم أولى بعدها مإا أن فيها
أحببدهم مإببن يقبببل {فلن تآعالى قوله في كما يستويان وقد
إلببى الكشبباف نظببر بببه} ولمببا افتدى ولو ذهبا الرض مإلء

وغيرهببم كلمإببه علببى المحشببون أكببثر بما الية أول الغالب
جببواب اليببة فببي عنببدي نعم فراجعه. وجوابا ردا فيه الكلم



وهببذا اختيببارا يبببذله وقد كرها، يبذله قد المال باذل أن هو
نفسببه عببن فببداء بببأنه مإصببرحا يبببذله وقد ساكتا، يبذله قد

هببذا مإن البذل ذلك يقبل لم فإذا والتقصير بالخطأ المذعنة
فكذلك المميز أمإا الغالب، مإن حينئذ فهي أولى قبله فممن
وانتصببر غيرهمببا ومإنقببول بحثهما لكن الشيخين مإنقول على
ولببم عبباقل بالغببا (أو قببوله في كما أنه مإتأخرون جمع لهما
كمببا العمببد (فديببة) لشبببه فمببات الطعببام) فببأكله حببال يعلم

باختياره له لتناوله قود ل لتغريره هنا تآجب أبين فهو بأصأله
الكراه في بأن ويجاب كالكراه قصاص) لتغريره قول (وفي
>384<ص:  وسببلم عليه الله صألى {وقتله هذا دون إلجاء

عنه} ل الله رضي بشر مإات لما بخيبر سمته التي لليهودية
فعببل فقطببع إليهببم به أرسلت بل تآقدمإه لم لنها فيه دليل

يقطعببه لببم أنه وبفرض القاتآل مإع كالممسك فعلها الرسول
قرينببة السبابق اليهودي مإع بخلفها هنا المماثلة رعاية فعدم
الجزية آخر يأتآي مإا على بذلك العهد لنقضها لها قتله لكون

عظيببم لتحقببق العفببو بعببد بشببر لمببوت وتآببأخيره للقببود ل
مإببات إذا ليقتلهببا ل حينئببذ العفببو بهببا يليببق ل الببتي الجناية

(وفي فيها دليل فل مإحتملة فعلية حال واقعة أنها والحاصأل
حيث تآغليبها مإحل بأن ويجاب للمباشرة شيء) تآغليبا ل قول

إذا أمإببا هنا كذلك ول القاتآل مإع كالممسك مإعها مإا اضمحل
مإببع المسببموم إليه قدم ولو لنفسه المهلك لنه فهدر، علم

وحببده كببان لببو كمببا أنببه المإببام كلم فقضية أطعمة، جملة
إليببه يببده بمببد العببادة جرت حيث التغرير لوجود مإتجه وهو

فيببه للذرعبي تآببرددات مإببن أوجه وهذا وغيره النفيس سواء
بأكله. أمإره أو إياه ناوله لو مإا وكالتضييف

أو شببخص) مإميببز طعببام (فببي أولببه سما) بتثليببث دس ولو(
جبباهل) بالحببال فببأكله مإنببه أكلببه (الغببالب مإببر مإببا على بالغ

> علببى385<ص:  عمببد شبببه ديببة القببوال) فعليببه (فعلببى
وطعببام مإنببه أكلببه يغلببب ل مإببا بذلك وخرج مإر لما الظهر
ل إذ فهببدر العببالم والكل صأديقه فأكله فيه دسه إذا نفسه
ثببم بببأن النببادر السببيل في يأتآي مإا وبين بينه ويفرقا تآغرير
بببه يقصببد الببذي لببه إلقاؤه أو كتفه وهو بدنه في مإنه فعل

علببى بالغببا ولببو جبباهل أكره ولو هنا الدس كذلك ول القتل
قبباتآل بكببونه الجهببل ادعببى وإن قتببل غالبببا يقتل سم تآناول

يصببدقا فببإنه وأمإكببن سببما بكونه الجهل ادعى لو مإا بخلف
نفسه. قتل على أكرهه لو كما فل عالما أو



وجببببت فمبببات مإهلبببك جبببرح علج المجبببروح تآبببرك ولبببو(
تآرك لو ثم ومإن عالج وإن به يوثق ل البرء لن القصاص)،

لنفسببه القاتآببل هببو كببان بببه عليببه المجنببي الفصببد عصببب
فعببل مإببن الهلك تآولببد حكببم الختببان مإبحببث قبيببل وسيأتآي
.الطبيب

ظبباهر هببو كمببا الحركببة علببى القادر المميز ألقاه) أي ولو(
يعببد (ل التمثيل أراد بالول قيد ومإن جار أو مإاء) راكد (في

عببادة مإنببه الخلص (كمنبسببط) يمكنببه غينببه مإغرقببا) بسببكون
ل) فهدر هلك (حتى لذلك مإختارا مإضطجعا) مإثل فيه (فمكث
وجبببت ثببم ومإببن لنفسببه المهلببك لنه كفارة ول فيه ضمان

ألقبباه لكببونه بببذلك يقصببر لببم إذا أمإببا تآركتببه، فببي الكفارة
مإنببه) عببادة يخلص ل (مإغرقا مإاء (أو) في فعمد مإثل مإكتوفا

أولببه بسباحة) بكسر (إل أو مإطلقا فعمد هيجانها وقت كلجة
(مإكتوفا يحسنها كونه كان) مإع أو يحسنها لم (فإن عوم أي
حينئببذ عليببه حببده (فعمببد) لصببدقا فهلببك ضببعيفا زمإنا) أو أو

(كريببح اللقبباء (عببارض) بعببد يحسببنها مإنهببا) وهببو مإنعه (وإن
مإببع إلقبباءه لن فعمببد، قبلببه عمببد) أو (فشبببه ومإوج) فمات

أو فتركهببا) خوفببا أمإكنتببه (وإن غالبببا مإهلببك مإنه تآمكنه عدم
لنفسببه المهلببك لنه الظهر)، (في كفارة دية) ول (فل عنادا

(أو) ألقبباه الكفببارة لزمإتببه ثببم ومإببن الدهشة عدم الصأل إذ
(الديببة ففببي) وجببوب (فمكببث الخلص) مإنهببا يمكنه نار (في

فببببي قصبببباص (ول ل > أظهرهمببببا386القببببولن) <ص: 
ثببم ومإببن المبباء النببار) وكببذا (وفببي والنببار الصببورتآين) المبباء

لببو كمببا (وجه) بوجببوبه المذكورة التفاصأيل جميع في استويا
أمإببا لثببم هنببا للوثوقا الفرقا بوضوح ويرد جرحه دواء أمإكنه

القببود فيجببب زمإببانته نحببو أو لعظمها الخلص يمكنه لم إذا
صأببدقا، الببوارثا فببأنكر التخلببص يمكنه كان الملقي قال ولو
بببه أو مإكتوفا ألقاه ولو مإثال والنار والماء مإعه الظاهر لن

ان فبإن وأغرقبه المباء فبزاد بالسباحل الحركبة عبن مإانع ك
ل أو فشبببهه نببادرا أو فعمببد غالبببا فيببه زيببادتآه تآعلم بمحل
فخطأ. سيل فاتآفق فيه زيادة تآتوقع

بئببرا) حفببر أو آخر (فقتله للقتل ولو الحر أمإسكه) أي ولو(
مإببن ألقبباه (أو غالبا تآقتل آخر) وهي فيها (فرداه عدوانا ولو

نصفين (فقده) به آخر) بسيف (فتلقاه عال مإكان شاهق) أي
(فقببط) أي والقبباد) الهببل والمببردي القاتآببل على (فالقصاص

الممسببك} {فببي لحببديث والملقببي والحببافر الممسببك دون



ولقطببع إسببناده القطببان ابببن وصأببحح إرساله البيهقي صأوب
لكببن الحببافر علببى قود يتصور لم وإن الول فعل أثر فعله

علببى وقببراره القببن فببي والضببمان بل والتعزير الثم عليهم
القاتآل.

لنببه مإنببه، قطببع فل ضببار سبببع أو كمجنببون الهل غير أمإا
ة ا387<ص:  القبود الول فعلبى كالل بببئر ألقباه لبو > كم

قطعببه وإنمببا مإجنببون، أو حيببة أو سبببع مإببن ضببار أسببفلها
بخلف مإطلقببا لغيببره آلببة يكببون أن يصببلح ل لنببه الحربي،

قيل: يببرد عدمإها مإع ل آلة يكونون الضراوة مإع فإنهم أولئك
فيقتببل رام سببهم فأصأببابه لهببدف صأبببي تآقببديم المتببن على

التقببديم كببان إن بببل ذكره مإا بمنع ويرد الرامإي ل المقدم
الضببمان لن فيببه، نحن مإما فهو الرامإي وعلمه الرمإي قبل
لن أيضببا فيببه نحببن مإمببا فهببو بعببده أو فقط الرامإي على

.للقتل المباشر هو حينئذ المقدم
فقببده مإنببه التخلببص يمكنببه ل) مإغببرقا مإبباء فببي ألقبباه ولو(

علببى قببود فل حربي أو اللقاء أثر لقطعه فقط قتل مإلتزم
أو للماء وصأوله حوت) قبل (فالتقمه أو آنفا مإر لما الملقي

التقببم إذا لنببه وعببدمإها، ضراوتآه علم بين يفرقوا ولم بعده
فببي القصبباص (وجب ضاريا إل يكون فل بطبعه يلتقم فإنما

فل الهلك عنببه يغلببب حينئببذ اللقبباء لن جهله، الظهر) وإن
ل مإنصببوبة سببكاكين فيهببا ببببئر ألقبباه لببو كمببا للمهلك نظر

ل سببكين علببى فوقع خفيفا دفعا دفعه لو مإا بخلف يعلمها
الملقببي مإببن اقتببص إذا وفيمببا عمببد شبببه دية فعليه يعلمها
مإوقعه القصاص وقوع يمنع ل حيا ابتلعه مإن الحوت فقذف

فقلعببت مإثغببور مإببن قلببع لو فيما كلمإهم مإن يؤخذ قد كما
عيببن هنببا العائببد بببأن يفببرقا أن إل تآلببك عببادت ثببم سببنه

>388<ص:  بينهمببا مإببا وشببتان المقلببوع بببدل وثم الملقى
بينببة شبهدت لببو كمبا المقتبول ديببة وجببوب يحتمبل وحينئبذ
أنببه بجببامإع حيببا بقتلببه المشببهود بببان ثم فقتل قود بموجب

بببأن يفرقا أن إل خلفها بان ثم شرعية بحجة قتل كل في
الببذي فعلببه مإسببألتنا وفببي ألبتببة مإنه تآقصير ل هنا المقتول

بعض رأيت ثم إهداره فناسب قتله في السبب هو به قصد
ظنببه مإسببلما قتببل لببو مإببا على وقاسه هذا بحث المحققين

مإببا بفعلببه نفسه أهدر كما هذا فإن أي التآي بشرطه كافرا
مإغرقا) فإن غير (أو مإسألتنا في الملقي فكذلك قتله أوجب
ديببة بببل (فل) قببود فببالتقمه بسباحة ولو مإنه الخلص أمإكنه



الملقببى يتوان ولم يلتقم حوتآا به أن يعلم لم مإا عمد شبه
وإل مإر مإما ظاهر هو كما فهدر وإل التقمه حتى قدرتآه مإع

مإطلقا إياه ألقمه لو كما فالقود
وأطلقببوا وعببدمإه يلتقببم بحببوت علمببه بين هنا تآنبيه) فصلوا(

جهببل مإببن ضببرب فيمن وقالوا المغرقا نحو في اللقاء في
أن الفببرقا وكببان عمببد أنه فقط المريض يقتل ضربا مإرضه

قباتآل فباعله يعبد ونحوهمبا الخيبران وهو نفسه في المهلك
دون حالببة فببي المهلببك بخلف جهببل وإن غالبببا يقتببل بمببا

الجببوع علببم فببي ومإببر علببم إن إل كببذلك يعببد ل أخببرى
ذلببك يؤيببد مإببا مإخطببئ شريك يقتل ول قبيل ويأتآي السابق

وفببي حبباله وعلببم السم قتل وإن قوله في يأتآي قلت فإن
فعببل بناء فيه ذاك لن مإمنوع، قلت ذلك يخالف مإا شرحه

مإر مإا نظير فهو به علمه فاشترك غيره فعل على النسان
.هنا مإا بخلف التجويع مإسألة في

كاقتببل حببق بغيببر (قتببل) لشببخص أو على) قطع أكرهه ولو(
إمإامإببا ولبو بالكسببر المكره (فعليه) أي فقتله قتلتك وإل هذا
مإببا فعببل لعتيبباده سببطوتآه مإببن خيببف آمإببر ومإنببه مإتغلبا أو

(القصبباص) وإن كببالكراه فأمإره خولف لو الكراه به يحصل
والمكببره مإتسبب أنه إلى نظر ول مإخطئ نحو المكره كان

مإعببه لنببه عليببه قببود ل المخطئ شريك أن إلى ول مإباشر
فيببدفع غالبببا المكببره في القتل داعية يولد الكراه إذ كاللة

إل هنا الكراه يحصل ول غالبا الهلك به ويقصد نفسه عن
(وكذا ولده لنحو ل له فوقه > فما389<ص:  شديد بضرب

طاعبة وجبوب يعتقد أعجميا يكن لم مإا المكره) بالفتح على
ظلمببه يعلببم لببم بغبباة زعيببم أو المإببام مإببأمإور أو آمإببر كل

كببان وإن بالبقبباء نفسببه الظهببر) ليثبباره (فببي بالقتل بأمإره
المجنببي تآقصببير ولعدم ليأكله غيره قتل كمضطر فهو كاللة
سببقط وإن الزنببا علببى كببالمكره إثمببه فببي خلف ول عليه
بببه وتآببباح بالشبببهة يسببقط تآعببالى اللببه حببق لن عنه، الحد
عليببه اسببتكرهوا ومإببا عمببوم يخببص وبالولين المعاصأي بقية
الكببراه أن يظن لم إذا بما عليه القود وجوب البغوي وقيد
القصبباص لن جمببع، وأقببره جزمإا يقتل لم وإل القدام يبيح

أمإكن إذا مإا على تآسليمه بعد حمله ويتعين بالشبهة يسقط
عليه. ذلك خفاء

وهببي عفببو أو مإكافببأة عببدم أو خطأ دية) لنحو وجبت فإن(
علببى مإخففببة غيببره وعلببى مإبباله فببي مإغلظة المتعمد على



نعببم القتببل فببي كالشببريكين عليهما) نصببفين (وزعت عاقلته
<ص: بببالمإر اختصت أعجميا أو مإميز غير المأمإور كان إن

لببه بل شيء برقبته يتعلق فل قنه المأمإور كان > وإن390
أحببدهما كافأه (فإن مإحضة آلة لنه أسر، وإن فيه التصرف

(فالقصاص قن قتل على عكسه أو قنا حر أكره فقط) كأن
في والمإر الولى في المأمإور وهو مإنهما المكافئ عليه) أي

حصببته أخذ أو بالقتل المكافئين أحد تآخصيص وللولي الثانية
أو صأبببيا (مإراهقا) أو مإكافئ بالغ) عاقل أكره (ولو الدية مإن

البببالغ) المببذكور (فعلببى ففعلببه قتببل علببى عكسه أو مإجنونا
وهببو (عمببد الصبببي) والمجنببون عمببد قلنببا إن (القصبباص
المخطببئ كشببريك يقتببل لببم وإل فهم لهما كان الظهر) إن

أن المعتمببد إذ ضببعيف لنببه مإحلببه، فببي وليببس قيببل كببذا
بأن تآوجيهه فالوجه ويأتآي مإر كما يقتل هنا المخطئ شريك

وعببدمإه الكببراه لستواء لللية يقصد ل التمييز عدم مإع هذا
نحببو في المذكور المخطئ بخلف لنفسه فعله فتمحض فيه

مإر. كما هنا يقتل المخطئ شريك لن قولهم،
(أنببه المكببره) بالكسببر علببم شبباخص رمإببي علببى أكره ولو(

(فالصأببح فرمإبباه) فمببات (صأببيدا المكببره) بالفتببح وظنببه رجل
شببريك كببان وإن المكببره) بالكسببر علببى القصبباص وجببوب
لببم إذ كاللببة مإعببه فجعببل إكراهببه نتيجة خطأه لن مإخطئ

عببن يخرجببه مإمتنببع فعببل قصد ول حرمإة ارتآكاب مإنه يوجد
آلة، جعل وإن مإخففة دية بالفتح المكره عاقلة وعلى اللية
لللية يتمحض لم لنه

فمببات رجل (فأصأبباب ظنهما صأيد) في رمإي (على أو) أكره(
عاقلتهمببا فعلى مإخطئان لنهما أحد) مإنهما، على قصاص فل

نصفين الدية
(فزلق غالبا يزلق مإما شجرة) ومإثلها صأعود (على أو) أكره(

بببه يقصببد ل إذ عاقلته على الدية عمد) فتجب فشبه ومإات
للهلك ذلببك ويؤدي غالبا تآزلق لكونها قصد فإن غالبا القتل
(وقيببل) فخطببأ غالبببا تآزلق لم > وإن391<ص:  فعمد غالبا

علببى المكببره هببذا وفارقا مإطلقا غالبا أزلقت (عمد) إن هو
السببلمإة مإعببه تآجببوز ل نفسببه قتل مإتعاطي بأن نفسه قتل

مإطلقا. الشجرة صأعود بخلف
نفسببه) قتببل (علببى السببابق العجمببي ولببو مإميزا أو) أكره(

الظهببر) ول في قصاص (فل فقتلها قتلتك وإل نفسك كاقتل
ليببس جببرى مإببا إذ كفببارة ول المتببأخرون اعتمببده كمببا دية



اختببار فكببأنه بببه والمخببوف به المأمإور لتآحاد حقيقة بإكراه
كإحراقا شديدا تآعذيبا يتضمن بما أكره لو أنه وقضيته القتل

الببزاز عليببه وجببرى إكراها كان نفسه يقتل لم إن تآمثيل أو
غيببر أمإببا البلقينببي رده وإن وجببه ولببه الرافعببي إليببه ومإال

فببارقا وبببه اختيبباره لنتفبباء القببود مإكرهببه فعلببى المميببز
وأمإببا نفسببه، حق في المإتثال وجوب يجوز ل لنه العجمي

قطعهببا لن إكببراه، فهببو قتلتك وإل يدك كاقطع النفس غير
أو اقتلنببي قببن أو لحببر قببال) حببر ولببو (الحيبباة. مإعببه يرجى

(ل (فالمببذهب) أنببه لببه فقتلببه) المقببول قتلتببك وإل (اقتلنببي
والقببود بامإتثاله فسق وإن القتل في له للذن قصاص) عليه

ديببونه مإنهببا أخرجببت ولهببذا كالديببة ابتببداء للمببورثا يثبببت
ان ثبم (و) مإبن ووصأباياه ه (ل (الظهبر) أنبه ك لن ديبة) علي
فببي والذن الكفببارة تآلزمإه نعم بإذنه أيضا أسقطها المورثا

فل قببن ذلببك قببال لببو أمإببا يأتآي كما وسرايته يهدره القطع
أو (زيببدا قببال) اقتببل ولببو (فقببط. القببود بل الضمان يسقط

قتلببه بمببن المببأمإور بببإكراه) فيقتببل (فليس قتلتك عمرا) وإل
.فقط الثم المإر وعلى له لختياره مإنهما

غيببر حببث أو غالبببا يقتببل حيببة أو عقببرب نحو فرع) أنهشه(
أو آخببر قتببل علببى آمإره طاعة وجوب يعتقد كأعجمي مإميز
يقتببل ضبباريا سبببعا عليببه ألقببى أو العجمي غير في نفسه
أغببراه أو مإنببه التخلص يمكنه ل مإضيق في عكسه أو غالبا

<ص: فل حيببة أو عليببه العمببد حببد لصببدقا به قتل فيه به
فببي حببتى الدمإببي مإببن بطبعهببا تآنفببر لنهببا > مإطلقببا،392

ان إن نعبم المتسبع دون فيبه عليبه يثب والسبع المضيق ك
يتببأتآى ول العببدو شببديد ضبباريا المتسببع فببي المغببرى السبع
أو ببببابه ربببط ولببو المعتمببد علببى القببود وجببب مإنه الهرب
يببأتآي كمببا هدر فافترسه ضيفا ودعا عقور كلب نحو دهليزه

وبه الداعي مإن إلجاء ول باختياره يفترس لنه السير، قبيل
ودعبباه بخصوصأببه مإميببز غيببر بممببر بئببرا غطى لو مإا فارقا
فببإنه ومإببات فيهببا فوقببع فأتآبباه عليهببا يمر أنه الغالب لمحل
شببخص فببي الهلك إلببى يفضببي وإلجاء تآغرير لنه به، يقتل
يمببر مإببن بها ليقع غطاها لو مإا بخلف الكراه فأشبه مإعين

عببدم مإببع العمديببة تآتحقق ل إذ يقتل ل فإنه تآعيين غير مإن
العمد شبه دية ففيه المميز أمإا مإر كما التعين

شخصين مإن (وجد إذا مإباشرين اجتماع  في)فصل(     
تآقارنببا بببأن الجنايببة زمإببن في مإقترنين كونهما حال مإعا) أي



مإخالفببا مإالببك ابببن قببول ومإحببل ظبباهر هو كما الصأابة في
كجميعببا الببوقت فببي التآحبباد على تآدل ل أنها وغيره لثعلب
(مإببذففان) بالمهملببة مإزهقببان) للببروح (فعلن قرينببة ل حيببث

(أو (وقد) للجثببة (كحز) للرقبة للقتل مإسرعان أي والمعجمة
مإببن جرح أو جرحين عضوين) أو (كقطع مإذففين غير ل) أي
(فقبباتآلن) فيقتلن مإنهمببا فمببات آخببر مإببن مإثل ومإائببة واحببد

جبروح مإبن أكبثر باطنبا نكايبة له جرح رب > إذ393<ص: 
وإن الخببر يقتببل فل القاتآببل فهببو فقببط أحببدهما ذفف فإن

يجببب ل والقود عدمإه الصأل لن جرحه، تآذفيف في شككنا
فببي التآي ذلك نظير فارقا وبه بالشبهة سقوطه مإع بالشك
وإل اصأببطلحا أو المإببر بببان فببإن يوقببف النصف فإن الصيد
بينهما قسم

قببوده أو جرحببه أرش المببذفف مإقببارن علببى تآنبببيه) هببل(
عند استقرارها لعدم ل أو الصأابة أول عند الحياة لستقرار

مإفهببوم ذلببك فببي تآنببافى وقببد مإحتمببل، كببل الصأببابة تآمببام
فل تآببأخر أو ضببمن التببذفيف علببى الجببرح تآقببدم إن قولهم
(إلببى جببان أوصأببله رجببل) أي أنهبباه وإن (الول. يتجه والذي
ونطببق (إبصببار و إدراك يبببق) فيببه لببم بببأن مإببذبوح حركببة
علببم إن يتجببه وإنمببا اختياريببات، الولببى اختيار) قيل وحركة
عببدم علببى حملنبباه وإل المصببنف كلم فببي الوليببن تآنببوين

قاتآببل) فببالول آخببر جنببى (ثم فيهما للضافة تآقديرا تآنوينهما
المإوات حكم أعطي ثم ومإن الموت لحالة صأيره الذي لنه

التقييببد وأفهببم مإيببت حرمإببة الثبباني) لهتكببه (ويعببزر مإطلقببا
حكببم فببي مإعببه فهببو الضببطرار لبقبباء أثببر ل أنببه بالختيببار
عببن أحشببائه بعببض وخببرج بطنببه قببد لببو مإببا ومإنه المإوات

بمنتظببم تآكلببم وإن فببإنه مإعببه بمببوتآه يقطببع خروجببا مإحلببه
يفعببل هكببذا قببال ثببم فشببربه مإاء ذلك له وقع مإن كطلب

عليببه الحكببم يمنببع فلببم واختيببار رويببة عببن ليببس بالجيران
فبي فبإنه بمحلهببا كلهبا أحشاؤه بقيت لو مإا بخلف بالموت

حببتى مإشبباهد هببو كما ذلك مإع يعيش قد لنه الحياء، حكم
مإببا فيببه فعببل المهببرة بعببض لن أمإعببائه، بعض خرقا فيمن
قطبع لببو النببوار وعبببارة ذلبك بعببد مإببدة للحيبباة سببببا كان

ل بمببوتآه وقطببع أحشببائه بعببض أخببرج أو مإريئه أو حلقومإه
تآبقببى قببد الحشبباء بعببض إخببراج مإجرد أن وصأريحها مإحالة

عليببه يببرد مإحالببة ل بموتآه وقطع قوله أن على الحياة مإعه
ل الحيبباة اسببتقرار مإببع أنه والذبائح الصيد باب في يأتآي مإا



الظبباهر إذ كببذلك هنببا مإببا أن وظاهر بعد، بموتآه للقطع أثر
هنببا يببأتآي ثببم وعببدمإه المسببتقرة الحيبباة بقبباء تآفاصأببيل أن

عببدلين إلببى لها وصأوله > في394<ص:  شك فيمن ويرجع
كحببز ذفببف فببإن إليها النهاء قبل الثاني جنى (وإن خبيرين

قاتآببل أنه علم وإن الول أثر قاتآل) لقطعه فالثاني جرح بعد
بحسببب مإببال أو العضببو قصبباص الول (وعلى يوم نحو بعد

لسببتقرار الجببرح لسببريان نظببر ول وضببده عمد الحال) مإن
قطببع كببأن بهما ومإات أيضا الثاني (وإل) يذفف عنده الحياة
(فقبباتآلن) أجافبباه أو المرفببق مإببن وآخببر الكببوع مإببن واحببد
إلببى ل أو السببابق قببوله غيببر وهببذا مإنهمببا السببراية لوجود
الترتآيب. في وهذا المعية في ذلك لن آخره،

رمإببق لخببر الوصأببول النببزع) وهببو فببي مإريضببا قتببل ولببو(
قببد لنببه (القصبباص)، وجببب) بقتلببه مإببذبوح عيببش (وعيشببه

إنمببا تآخالفهمببا ثم عليه الهلك يحال سبب ل أنه مإع يعيش
أمإببا للورثببة المببال ومإصببير عليببه الجنايببة لنحببو بالنسبببة هو

عببدم فببي سببواء فهمببا والتصببرف والببردة كالسببلم القوال
مإنهما صأحتها

فببإن مإببات حببتى الحمببى واسببتمرت الجراحببة فرع) اندمإلت(
ضمان فل وإل فالقود الجرح مإن إنها طب عدل قال

يستفاد بمسائل لها ووطأ. القود شروط  في)فصل(     
إذا المتأمإببل علببى يخفببى ل كمببا أخببرى شببروط بعض مإنها

فيهببا شببك أو حرابتببه كفره) يعني ظن (مإسلما (قتل) مإسلم
بببه أراد أو تآصببوير الظن فذكره ذمإي أو حربي هو هل أي

كببان الحببرب) كببأن (بببدار لخلف الشببارة أو الببتردد مإطلببق
مإببع إسببلمإه وإثبببات آلهتهببم يعظببم رآه أو الكفببار زي عليه

وكببذا مإطلقببا، ردة غيببر بزيهببم التزيي أن الصأح لن هذين،
فببإن نحببوه أو إكراه لحتمال الحرب دار في آلهتهم تآعظيم

قلببت كذلك هنا له ذكره مإع ردة الول يجعل الرافعي قلت
أو التصببوير مإجببرد قصببد أو غيببره مإقالة على هنا جرى إمإا

فببي تآقرر > لما395<ص:  الحرب دار غير في كلمإه مإحل
يعببرف ولببم بببدارنا ولببو صأفهم في قتله أو أولى بل الثاني
(وكببذا عذره قصاص) لوضوح (فل كفره يظن لم وإن مإكانه

ل أم شخصببا عيببن ل أم مإسلما دارهم في أن دية) علم ل
لنببه الظهببر)، (فببي يببأتآي كمببا ل أم عينببه مإببن حرابة عهد

ذلببك غيببر في مإحله الشبهة مإع وثبوتآها نفسه حرمإة أسقط
مإنببه جنايببة ول باطنببا مإسببلم لنببه قطعا، الكفارة تآجب نعم



بعهببدها الصببادقا حرابتببه بظببن وخببرج مإطلقا إهداره تآقتضي
أو عهببد فببإن وعهببدها ظنهببا انتفببى لو مإا تآقرر كما وعدمإه

فيلزمإببه بببدارنا وكببان فيببه شببك أو بدارهم ولو إسلمإه ظن
إذا أمإببا مإببر، لما فهدر بصفهم أو بدارهم أو لتقصيره القود
إذا حبتى صأبفهم غيبر فبي بهبا فكقتلبه ببدارنا مإكبانه عرف
قتل أو به قتل مإر مإما علم كما له مإعينا قصدا قتله قصد
لببم ذمإببي مإسببلم وبقولنببا مإخففببة ديببة لزمإهببم فأصأابه غيره

به فيقتل به نستعن
وغيرهمببا وردتآببه حرابتببه سببواء كفببره ظببن مإسلما أو) قتل(

السببلم) (بببدار آلهتهببم يعظببم رآه أو زيهببم عليببه رأى كأن
القببود (وجبببا) أي الحربييببن صأببف فببي > وليببس396<ص: 
مإببن حببال مإببن الظبباهر لن يببأتآي، كمببا البببدل علببى والدية
قول) أنه القصاص (وفي زيهم على كان وإن العصمة بدارنا

بظهببوره حرمإتببه أبطببل لنببه مإثل، بزيهببم رآه إن يجببب ل
فببي حقه مإن كان لنه الدية، بل للهتهم بتعظيمه أو بزيهم
قطعا القود مإعه فيجب الكفر ظن مإجرد أمإا التثبيت دارنا

حربببي غيببر كببافرا ذمإيا) يعني أو مإرتآدا عهده (مإن أو) قتل(
أنببه خلفه) أي فبان أبيه قاتآل ظنه أو عبدا (أو بدارهم ولو

القصبباص) وجوب (فالمذهب أباه يقتل لم أو عتق أو أسلم
ضببربا لببه يبيببح ل وظنببه وعهده وجهله مإقتضيه لوجود عليه

فببي مإر مإا وفارقا للمإام قتله لن المرتآد، في ولو قتل ول
دليببل فتخليتببه يخلببي ل والمرتآد بالمهادنة يخلي بأنه الحربي

يقتببل فإنه بدارنا فقتله حربيا عهده لو أمإا ردتآه، عدم على
شببرح فببي شيخنا جرى لكن الشارح عليه جرى مإا على به

باستصببحاب بعببذره ويببوجه قببود ل أنببه علببى كغيببره المنهج
ويفببرقا صأببفهم فببي بببدارنا قتلببه لو كما فهو المتيقن كفره

هببذه بببأن زيهببم علببى رآه كببأن بدارنا كفره ظن وبين بينه
فببي الخلف ومإحببل ظبباهر هو كما تآينك مإن أضعف القرينة

شببرح نسببخ وفببي وجوبهببا فالوجه الدية أمإا تآقرر كما القود
تآترس مإسلما قتل ولو للمتأمإل وإشكال اختلف هنا الروض

لزمإتبه إسبلمإه علم فإن > بدارهم397<ص:  المشركون به
فل. وإل ديته

مإرضببه جهببل (مإريضببا الضببرب لببه يبببح لم ضرب) مإن ولو(
القصبباص) (وجببب غالبببا الصببحيح المريببض) دون يقتببل ضربا
الضببارب علببى فكلهببا الديببة علببى عفببى فإن لتقصيره عليه
عليه، ل) يجب (وقيل القتل في دخل للمرض أن فرض وإن



بظنببه عبرة ل بأنه ويرد ظنه في مإهلك غير به أتآى مإا لن
ظببن مإببؤدب نحو يلزم لم ثم ومإن عليه الضرب تآحريم مإع

أنببه لظنببه يببأتآي مإببا علببى دواء سببقاه وطبببيب صأببحيح أنببه
ولببو ظبباهر هببو كما العمد شبه دية أي ديته إل إليه مإحتاج

القببود وجببب أيضببا الصحيح يقتل ضربه كان أو بمرضه علم
قطعا.
القاتآببل وفببي مإببرت قببد القتل في شروطا للقود أن واعلم

القصبباص) لوجببوب (ويشببترط قال كما القتيل وفي وستأتآي
إسلم) القتيل (في فيه تآفصيل على أصأله مإن والضمان بل

{فبإذا الصبحيح للخببر طريبق وقطبع صأبيال نحبو عبدم مإبع
أمإببان) بحقهببا} (أو إل وأمإببوالهم دمإاءهم مإني عصموا قالوها
الحبباد مإن ولو مإجرد أمإان أو عهد أو ذمإة بعقد دمإه يحقن

فببي ومإببالهم للمسببلمين مإببال يصببير بببه لنببه رقا، ضرب أو
هببي التي العصمة وجود للقود ويشترط حينئذ لعصمته أمإان
كمببا الزهببوقا إلى كالرمإي الجناية أجزاء أول مإن الدم حقن
فببي قتلببه تآعيببن إذا الصببائل أحببد لكل (فيهدر) بالنسبة يأتآي
تآعببالى لقببوله وصأبببي امإببرأة نحببو (الحربي) ولو و شره دفع

مإثله على وجدتآموهم} (والمرتآد) إل حيث المشركين {فاقتلوا
بينه فاقتلوه} ويفرقا دينه بدل {مإن الصحيح للخبر يأتآي كما

الحربي كذلك ول مإثله على فعصم مإلتزم بأنه الحربي وبين
غيببر حق في العصمة كغيره) في قصاص (عليه ومإن) مإبتدأ(

قاتآله فيقتل المستحق
ونحوهمببا الصببلة وتآببارك قتلببه المتحتببم الطريببق وقبباطع
>398<ص:  بقببوله إليببه أشار كما مإثلهم على إل مإهدرون
أو الحربببي غير به ذمإي) والمراد قتله إن المحصن (والزاني

حببق ول المسببلم علببى لهمببا تآسببليط ل بببه) إذ (قتببل مإرتآد
الببذمإي الزاني أن البلقيني مإنه وأخذ عليه الواجب في لهما

ول مإحصببنا زانيببا ليببس مإجوسيا ولو ذمإي قتله إذا المحصن
أيضببا مإنببه ويؤخببذ بببه يقتل ل طريق قطع بنحو قتله وجب

بقتلببه قصببد إن بببه المعصببوم المسببلم قتببل عدم مإحل أن
عببدم قصببد إذا مإببا بخلف أطلببق أو عليببه الببواجب استيفاء

بببإطلقهم الخببذ ويحتمل الواجب عن فعله صأرف لنه ذلك،
(أو الصببارف فيببه يببؤثر لببم هببدرا كببان لما دمإه بأن ويوجه

الصأح) لهداره، (في به (فل) يقتل مإحصنا زانيا مإسلم) ليس
أم ببينببة زنبباه أثبببت سببواء المإببام علببى لفتياتآه يعزر وإنما

علببم إن أي ببه قتبل وإل عنببه يرجببع ل أن بشرط بإقراره



رأيببت ثببم حربيببا عهده لو فيما مإر مإما يظهر فيما برجوعه
أوجههمببا ذكرتآببه مإببا أن ريب ول تآرجيح بل وجهين ذلك في
وقببالوا الشببهود رجببع ثببم بقتلببه الحبباكم أمإببر قبل قتله ولو

مإتجببه، وهببو البلقيني بحثه كما دونهم به قتل الكذب تآعمدنا
ولببو للقببدام مإبيببح غيببر الشببهادة ومإجرد زناه يثبت لم لنه
ل لكنببه قطعببا بببه يقتببل لببم فقتله إحصانه وعلم يزني رآه

يميببن أو ببينببة إل الظبباهرة للحكببام بالنسبة ذلك مإنه يقبل
نظببائره سببائر > فببي399<ص:  وكببذا الببوارثا مإن مإردودة

نحببو عببن انفصبباله قبل قتله إن هنا للفتيات يعزر ول قيل
فعببذر لقتلببه تآلجئببه حميببة فيببه يولد هذا بأن ويوجه حليلته،

فيقتببل المحصببن الزاني مإحصنا زانيا ليس بقولي وخرج فيه
بببالزاني يلحببق أن ويظهببر بقتلببه المإببام يببأمإره لببم مإببا بببه

طريببق وقبباطع صأببلة كتببارك مإهببدر كببل ذلببك في المحصن
الهببدار في مإثله على مإعصوم المهدر أن فالحاصأل بشرطه

مإثلببه علببى إل مإهببدرة السببارقا ويببد سببببه فببي اختلفا وإن
وغيره. مإنه المسروقا سواء

التكليببف مإنهببا القاتآببل) شببروط (فببي لوجببوبه و) يشببترط(
القتببل حببال ومإجنببون صأبببي يقتل وعقل) فل (بلوغ ومإحصله

فيه بما حررتآه كما عقبه أو كالرمإي مإقدمإته عند كلف وإن
{رفببع الصببحيح للحببديث وذلببك الصببغير الرشبباد شببرح فببي

علببى وجببوبه (والمببذهب تآكليفهمببا ثلثببة} ولعببدم عببن القلم
لسببتتار نظببر فل لتعببديه عقلببه بمزيببل مإتعد السكران) وكل

كأن المتعدي غير أمإا بالسباب الحكام ربط مإن لنه عقله،
فإذا مإاء أو دواء ظنه مإا شرب أو مإسكر شرب على أكره

القتبل) يبوم كنبت قال (ولو لعذره عليه قود فل مإسكر هو
الصبا) فيببه أمإكن إن بيمينه صأدقا مإجنونا أو (صأبيا وقته أي

بخلف حينئببذ بقائهما لصأل مإتقطعا ولو الجنون) قبله (وعهد
عقلببه زوال علببى اتآفقببا ولببو والعهببد، المإكببان انتفى إذا مإا

كما ومإثله بيمينه القاتآل صأدقا السكر والولي الجنون وادعى
بببل الببولي وقببال به أتآعد لم بما زال قال لو مإا ظاهر هو
قصبباص (فل الن) وأمإكببن صأبي أنا قال (ولو به تآعديت بما
ا صأببي يحلف) أنبه ول البدم دعبوى فبي أيضبا سبيذكره كم

ل والصبببي صأببباه يثبببت ذلببك علببى تآحليفببه لن والقسببامإة،
أنبببت كببافر حلببف وإنمببا تآحليفببه، إبطال تآحليفه ففي يحلف
حلفببه تآضببمن وإن بببدواء اسببتعجل أنببه فببادعى قتلببه وأريببد
ل دعببواه بمجببرد يترك فلم البلوغ أمإارة لوجود صأباه إثبات



النبات نقول لنا تآحليفه وجب هنا أنبت لو أنه قضيته يقال
عببدم و) مإنهببا (الحجببر. فببي مإر كما هنا ل ثم للقتل مإقتض
لعببدم بعد عصم حربي) وإن على قصاص (ل فحينئذ الحرابة
أصأببحابه وعن وسلم عليه الله صألى عنه تآواتآر ولما التزامإه

رضببي حمببزة قاتآببل كوحشببي أسببلم مإمببن القادة عدم مإن
أو هدنببة أو المعصوم) بأمإان (على (ويجب) القود عنهما الله
(والمرتآببد) وإن الوجببوه بعببض مإببن ولو أحكامإنا للتزامإه ذمإة
مإال وأتآلفوا قوة لهم طائفة ارتآدت لو نعم لذلك مإهدرا كان

المنصوص. الصأح على يضمنوا لم أسلموا ثم نفسا أو
مإبببن مإسببباواة أي > ببببالهمز400(مإكافبببأة) <ص:  و) مإنهبببا(

حينئببذ قببتيله يفضببل ل بببأن الجنايببة حببال لقبباتآله المقتببول
يقتل (فل سيادة أو أصأالة أو تآامإة حرية أو أمإان أو بإسلم

مإببن ليشببمل بغيره (بذمإي) يعني زنا بنحو مإهدرا مإسلم) ولو
ليببس الخببرة فببي كالمسلم كان وإن فإنه الدعوة تآبلغه لم

بكببافر} مإسبلم يقتببل ل {أل البخبباري لخبببر الببدنيا في كهو
عهد ذو {ول عقبه وقوله له دليل ل الذمإي بغير وتآخصيصه

ل أي المحققيببن عنببد الجملببة عطببف قبيببل عهده} مإن في
وعلببى للمخالف فيه دليل فل عهده بقاء مإدة المعاهد يقتل

اسببتثناء بحربببي يقتببل ل أنببه فالمراد للتقدير احتياجه فرض
فيببه تآخصببيص فل بالكببافر الكببافر قتببل وهببو المفهببوم مإببن

ل ولنببه بمضببمر التخصببيص يجببوز ل أنه > على401<ص: 
يقتببل ل ولنببه أولببى فببالنفس الطببرف فببي بببه مإنببه يقتص

إسببلم بهمببا وقن وحر قنين في والعبرة إجماعا بالمستأمإن
المسببلم (بببه) أي أمإببان ذمإي) وذو (ويقتل السيد دون وضده

ونصببراني مإلتهمببا) كيهببودي اختلفت (وإن أمإان (وبذمإي) وذي
أسببلم (فلببو واحببدة مإلببة كلببه الكفر لن ومإستأمإن، ومإعاهد
نظببر فل الجنايببة حالة القصاص) لتكافئهما يسقط لم القاتآل

لببم عتق ثم قذف أو قن زنى لو ثم ومإن بعدها حدثا لما
{أنببه صأببح إن المرسل الخبر حمل وعليه القن حد إل يحد

أنا وقال بكافر مإسلما خيبر يوم قتل وسلم عليه الله صألى
بذمإته}. وفى مإن أكرم

(وأسببلم أمإببان ذا (ذمإيببا) أو أمإببان ذو ذمإببي) أو جببرح ولببو(
يسببقط (فكببذا) ل كفببره المجببروح) علببى مإببات ثببم الجببارح

الصأببح) (فببي النفببس فببي ول قطعببا الطببرف في القصاص
الفعل حال لنه واعتبر، للهلك المفضي الجرح حال للتكافؤ
مإببات ثببم جببن ثببم جببرح لببو ثم ومإن الختيار تآحت الداخل



المإببام يقتببص إنمببا الصببورتآين (وفي المجنون قتل المجروح
مإسببلم علببى كببافر يسلط لئل له يفوضه الوارثا) ول بطلب
إليه. فوضه أسلم لو ثم ومإن

حالببة لنه أمإان (بذمإي) وذي أسلم مإرتآد) وإن قتل والظهر(
وبقبباء بحببال يقببر ل إذ دونهما مإر كما المعتبرة وهي القتل
أو بيعببه وامإتنبباع عليببه التغليببظ يقتضببي فيببه السببلم جهببة

لو لنا عليه، التغليظ جملة مإن هو لما نظرا لكافر تآزويجها
لببدار بإرسبباله بالسببلم مإطببالبته علينا فوت للكافر صأححناه
فاندفع باطنا عليه هو مإا على بقائه على بإغرائه أو الحرب

بيعبه امإتنباع أعنببي الفرعيبن بهبذين هنببا الظهر مإقابل تآأييد
علببى قببودا قتله ويقدم له (وبمرتآد) لمساواتآه لكافر ونكاحها

مإن وأخذ بها قتل مإال على عنه عفى لو حتى بالردة قتله
للقببود بالنسبببة هي إنما مإثله على المرتآد عصمة نعم تآركته
يقتببل ذمإببي) فل (ل ديببة تآجببب لببم عنببه عفببى فلببو فقببط

.بالجزية بتقريره مإنه أشرف لنه (بمرتآد)،
أي > علببى402<ص:  قل رقا) وإن فيه بمن حر يقتل ول(

{ل والبببيهقي الببدارقطني ولخبببر المكافببأة لنتفبباء كان وجه
بطرفببه طرفببه يقطببع ل أنببه علببى بعبد} وللجماع حر يقتل
ومإببن جببدعناه أنفببه جببدع ومإن قتلناه عبده قتل {مإن وخبر

اللببه صأببلى {أنببه بخبر مإنسوخ أو ثابت خصيناه} غير خصاه
على مإحمول يقتله} أو ولم عبده قتل مإن عزر وسلم عليه

فيببه لببه الببرقا سبببق مإنببع يتوهم لئل عتقه بعد قتله إذا مإا
في يشك مإن حر أو إسلمإه في يشك مإن مإسلم قتل ولو

لنه بلوغه، قبل اللقيط في وجوبه ينافيه ول قود فل حريته
ذكبره هبذا بخلف البدار حكبم عليه أجرى التقاطه علم لما

دارنببا بغير كان إذا هذا مإحل أن غيره كلم وقضية البلقيني
ولببد وأم ومإكبباتآب ومإببدبر قببن ويقتببل (اللقيببط. سبباوى وإل

ل للحريببة بعضببهم وقرب الرقا في ببعض) لتساويهم بعضهم
أو رقببا ساواه وإن بقنه مإكاتآب يقتل ل نعم قنا لموتآه يفيد
ه بسبيادتآه عليه لتميزه المعتمد على أصأله كان والفضبائل ل

القاتآببل عتببق ثببم عبدا عبد قتل ولو (ببعض. بعضها يقابل ل
والمبوت الجبرح بيبن الجبارح عتبق ثبم عببدا عببد جبرح أو

فببي القببود يسببقط فل والجببارح السببلم) للقاتآببل فكحببدوثا
مإر لما الصأح

حريببة زادت قصبباص) عليببه ل مإثله قتل لو حر بعضه ومإن(
رقا جبزء ومإعبه إل حريبة جبزء مإبن مإبا لنبه ل، أو القاتآبل



وجببب لببو ولببذلك رقا، بجببزء حريببة جببزء قتببل فلزم شائعا
نصف نقول ل القيمة ونصف الدية نصف رقيق نصفه فيمن
الببذي بببل رقبتببه فببي القيمببة ونصببف القاتآل مإال في الدية
شببقص بيببع ونظيببره كببل ربع رقبته وفي كل ربع مإاله في

أو الشببقص يجعببل ل قيمببة واسببتووا وثببوب بقببن وسببيف
مإببن النصببف لكل المقابل بل الثوب أو للقن مإقابل السيف

مإببن أن وغيببره زرعببة أبببو به صأرح مإا يعلم تآقرر وبما كل
لن قيمتببه، ثمببن لسببيده لزمإه نفسه يد قطع لو قن نصفه
الديببة ربببع يسببقط القيمببة وربببع الديببة بربببع مإضببمونة يببده

شببيء نفسببه على له يجب ل النسان لن للحرية، المقابل
للسببيد وعبببد حر عليه جنى كأنه للرقا المقابل القيمة وربع

علببى لببه يجببب ل النسان لن السيد، عبد يقابل مإا يسقط
وهببو الحببر فعببل يقابببل مإببا ويبقببى مإال المكاتآب غير عبده
فإفتبباء يوسببر حببتى أو الن مإبباله مإببن فيأخببذ القيمببة ثمببن

ويهببدر نصببفه لمالببك قيمتببه ربببع يضمن بأنه العباب صأاحب
نقببرر لمببا وهببم أجنبببي قطعببه لو كما له الواجبة الدية ربع

كلم وقببرر هببذا عببن رجببع أنببه عنببه رأيت > ثم403<ص: 
المبعببض أبببق إذا عمببا سببئل فإنه له المخالف الفتى شيخه

مإلكببه بمنفعببة مإطببالبته بعضببه لمالك فهل أجرة لمثلها مإدة
ذلك. له ليس فأجاب الباقا مإدة في
قلبت الجبرة رببع لسببيده أن أول تآقرر مإا قياس قلت فإن

السببيد مإلببك علببى اسببتولى مإسببألتنا فببي بالقطع بأنه يفرقا
مإلببك على مإستوليا به يعتد ل فإباقه هنا وأمإا فغرم، وأتآلفه
القاتآببل) حريببة تآزد لم إن (وقيل شيئا به يضمن فلم السيد

بالحصر القول على بناء (وجب) القود نقصت أو ساوت بأن
الولببى فببي للمسبباواة وذلببك أيضببا ضببعيف وهو الشاعة ل

لن يببؤثر، ل وهببو الثانيببة فببي المقتببول فضببل ولزيببادة
انحصببر إن عكببس ول مإطلقببا أي بالفاضببل يقتببل المفضول

لن وصألح، ونسب علم بنحو بخلفه ويأتآي مإر فيما الفضل
هنا الخلف قيل عليها الشارع يعول لم طردية أوصأاف هذه
مإببر مإببا مإببع عجيب وهو انتهى بقيل التعبير يحسن فل قوي
قيببل فببي الخلف مإرتآبببة بيببان يلببتزم لبم أنببه الخطبببة فببي

الكلم لببذي مإببدركا ل حكمببا أي ضعيف وجه فهو ثم وقوله
مإطلببق ذمإببي) المببراد وحببر مإسلم عبد بين قصاص ول( فيه

ل المسببلم أن مإر لما الخر أحدهما قتل بأن والكافر القن
نقيصببته تآجبببر ل كببل وفضببيلة بببالقن الحر ول بالكافر يقتل



ول) (.آنفببا تآقببرر مإا نظير بالنقيصة الفضيلة مإقابلة يلزم لئل
(وإن والنبثى الببذكر للقاتآببل وأنبثى ولد) ذكبرا (بقتل قصاص

أبيببه} وفببي مإببن للبببن يقاد {ل الصحيح للخبر سفل) الفرع
فل وجبوده في سببا كان بالولد} ولنه الوالد يقاد {ل رواية
إن به قتل المنفي ولده قتل ولو عدمإه في سببا هو يكون
سببرقا لو كما المعتمد على عنه رجع إن ل نفيه على أصأر
.ويأتآي مإر مإا على له شهد أو مإاله

قنببه قتببل كببأن أصأله على الفرع (له) أي يثبت ول) قصاص(
فقتببل بقتلببه يقتببل لببم إذا لنببه أمإببه، أو زوجه أو عتيقه أو

مإلببك مإببتى فرعه أو الجاني أن فعلم أولى حق فيه له مإن
ل الولببد أن مإببن سببياقه اقتضاه ومإا سقط القود مإن جزءا

فزعببم الصأببالة بفضببيلة عليببه لتميببزه مإتجببه والببده يكببافئ
بخبببر لببه الرفعبة ابببن وتآأييببد كعمببه لببه مإكافئ أنه الغزالي

وبيببن بينببه الصأببالة لنتفبباء دمإاؤهم} بعيد تآتكافأ {المسلمون
وإل هنببا > غيرهببا404<ص:  الخبببر في المكافأة ولن عمه
مإببر. مإمببا بوصأببف مإكافببأة مإعببه يعتبببر ل السببلم أن لببزم

فبقيببة إجماعببا المكافببأة مإببع الببدال بوالببديه) بكسببر ويقتببل(
مإكاتآب اشترى لو نعم تآميز ل إذ أولى بأصأله الذي المحارم

ولببو( السببيدية لشبببهة مإببر كمببا بببه يقتببل لببم قتله ثم أباه
القببائف) ألحقبه فبإن أحبدهما (فقتلبه مإجهببول) نسبببه تآبداعيا
لببم (بببالخر) الببذي ألحقببه أو مإببر لمببا عليه قود فل بالقاتآل
عببن رجببع القاتآببل مإببن أبببوتآه لثبببوت (اقتببص) هببو يقتببل

إن غيره بل هو (فل) يقتص به (وإل) يلحقه ل أم الستلحاقا
ذكببر مإببا المفهببم للفاعببل فبناؤه وقف وإل وادعاه به ألحق
ل بببالخر يلحقببه لببم إذا أنببه المببوهم للمفعببول مإنببه أولببى

لئل مإسببتلحقيه رجببوع يقبببل ول كببذلك وليببس أصأل قصاص
ثببم قتله ولببو بببدعواهما لحببدهما ابنا صأار لنه حقه، يبطل
ألحببق أو به قتل والنتساب اللحاقا تآعذر وقد أحدهما، رجع

القاتآببل لحببق ولببو الب شببريك لنببه الخببر، قتببل بأحببدهما
ابنببه بأنه بينة الخر فأقام بلوغه بعد مإنه انتساب أو بقائف

لكل الفراش كان ولو مإنهما أقوى البينة لن به، الول قتل
لن بببالخر، لحببوقه فببي أحببدهما رجببوع يكببف لببم مإنهمببا

بالرجوع. يرتآفع ل الفراش
(الب حببائزين > شببقيقين405أخببوين) <ص:  أحببد قتل ولو(

سبببق يببتيقن لببم بببأن احتمببال مإعببا) ولببو الم (الخر و) قتل
الخببر، قصاص) علببى (فلكل الروح بزهوقا والترتآيب والمعية



يفرقا لم ثم ومإن بينهما التوارثا امإتناع مإع مإورثه قتل لنه
عنببه فللمعفو أحدهما عفا فإن وعدمإه الزوجية بقاء بين هنا

(بقرعة) إذ التنازع عند للقصاص (ويقدم) أحدهما العافي قتل
لو ثم ومإن مإقتولين كونهما مإع الخر على لحدهما مإزية ل

ل أنببه البلقينببي وبحببث قرعة ول أجيب فقط أحدهما طلب
ان إذا فيمبا أيضبا قرعبة ع بسبراية كبل مإبوت ك عضبو قط
لمإكببان أي عضببوه قطع حالة الخر عضو قطع طلب فلكل

مإرتآبببا ولببو سببراية مإاتآا إن ثم القتل في بخلفها هنا المعية
الطريببق قطببع فببي مإعببا قتلهمببا لببو فيمببا ول قصاصأببا وقع

ب لم وإن مإعا قتلهما فللمإام ك مإنبه يطل لشبائبة تآغليببا ذل
وبقتببل الببوكيلين بين فيقرع القرعة قبل التوكيل ولهما الحد

ومإببن مإببوكله بموت ينعزل الوكيل لن وكيله، ينعزل أحدهما
لتبببين الموقببع يقببع لببم مإعا قتلهما لو أنهما الوجه كان ثم

مإغلظة دية الوكيلين مإن كل فعلى مإوكله بموت كل انعزال
له. عزله أو مإوكله عفو بعد اقتص لو فيما يأتآي مإا نظير

> قبلهببا406مإبببادرا) <ص:  (أو القرعببة بهببا) أي اقتص فإن(
قبباتآل نببورثا لببم إن المقتببص قتببل مإنببه المقتببص (فلببوارثا
مإنببه لبه ينتقببل ولببم عليه القصاص لبقاء المعتمد بحق) وهو

زوجية) (ول السابق عين مإرتآبا) وعلمت قتل إن (وكذا شيء
بالقاتآببل ويبببدأ الخببر علببى القببود مإنهمببا فلكببل البببوين بين

خلفببا مإببراد غيببر أيضببا هنببا القببراع المتببن إيهببام و الول
مإببا نظيببر مإعا قتلهما فللمإام الطريق قطع في إل للبلقيني

بعببده يقتببل إنما الخر لن الول، أعني تآوكيله يصح ول مإر
لببم وقتببل وكيله بادر لو أنه ينافيه ول الوكالة تآبطل وبقتله
الوكالببة صأببحة مإنه يلزم ول الذن لمطلق لنه شيء، يلزمإه

(فعلببى زوجيببة بينهما كان (وإل) بأن هنا للروياني مإا فاندفع
عليببه لببه مإببن ورثا لنببه الول دون فقببط) القصبباص الثاني
قببود ل أمإببه الخببر ثم أباه واحد قتل إذا ففيما القود بعض
الخر قتلها فإذا وأخيه لمإه ثبت قوده لن الب، قاتآل على

ثمببن وهببو يرثهببا الببذي لنببه الب، لقاتآببل لها كان مإا انتقل
لورثة مإاله في وعليه يتبعض ل لنه الكل، عنه فسقط دمإه
يقتببل أببباه الخبر ثبم أمإببه واحببد أو الدية أثمان سبعة أخيه
ذكر. لما فقط الب قاتآل
تآببزوج لو حتى كالدور مإانع ل حيث هذا ومإحل البلقيني قال

علببى القببود فلكببل مإرتآبا قتلهما ثم مإوتآه مإرض في بأمإهما
فلكببل هو أول المقتول كان إن ثم الزوجية وجود مإع الخر



بالثبباني اختص هي أو مإنه إرثها لنتفاء أي الخر على القود
انتهببى النفببائس مإببن فببإنه لببذلك فليتنبه قال مإنها لرثه أي

ويببرد فيبه دور ل التصببوير مإببن ذكره مإا بأن عليه واعترض
مإببر فقببد الشببهرة علببى التصببوير تآمببام في المإر وكل بأنه
جببانب مإببن بالزوجيببة الرثا يمنببع مإمببا أن الفرائببض أول

للببدور بهببا وتآزوج مإوتآه مإرض في أمإته أعتق لو مإا الزوجة
مإببوتآه مإببرض فببي تآزوجهببا التي أن على هذا كلمإه فليحمل

أولببدها حببتى به طال ثم المرض في أعتقها التي أمإته هي
الببذي فبالحكم وحينئبذ قتلهما ثم بلغا أن إلى فعاشا ولدين
السببابق عيببن وجهلببت السبببق علببم إذا أمإببا واضببح ذكببره

حينئببذ أحببدهما علببى الحكببم لن التبين، إلى الوقف فالوجه
طريق ل أنه فظاهر وإل رجي إن هذا تآحكم عدمإه أو بقود

.الصلح سوى
فببي دخببل لهببا جراحببات جرحببوه بواحد) كببأن الجمع ويقتل(

> فببي407<ص:  تآفبباوتآوا أو بعضببها فحببش وإن الزهببوقا
لببو قاتآلببة وكببل ضببربات ضببربوه أو يتواطئوا لم وإن عددها

رضي عمر لن سيذكره، كما وتآواطؤا قاتآلة غير أو انفردت
خديعببة أي غيلببة رجل قتلببوا سبببعة أو خمسة قتل عنه الله

صأببنعاء أهببل عليببه اجتمببع أي تآمببال لببو وقببال خببال بموضع
فصببار شببهرتآه مإببع ذلببك عليببه ينكببر ولببم جميعا به لقتلتهم
لجرحببه ليس مإن أمإا مإنهم القاتآل لكون خصهم قيل إجماعا

يعتبر. فل الخبرة أهل بقول الزهوقا في دخل ضربه أو
باعتبببار) الديببة مإببن حصببته علببى بعضهم عن العفو وللولي(

انضببباط لعببدم صأببورتآها فببي الجراحببات (الرءوس) دون عدد
صأرح كما الولى صأورتآها في الضربات عدد وباعتبار نكاياتآها

القطببع فيهببا الصببواب بببأن اعببترض وإن الروضببة فببي بببه
فببي الضببربات عببدد يعتبببر وكذا كالجراحات الرءوس باعتبار

تآلقببي تآلببك بببأن الجراحات الضربات وفارقت الثانية صأورتآها
ضرب ولو هذه، بخلف التفاوت فيها يعظم فل البدن ظاهر
كخمسببين يقتببل مإببا وآخببر كسببوطين غالبا يقتل ل مإا واحد
حصببة ففيببه عمببد شبببه فببالول مإواطأة ول باقا الول وألم

ضببربه حصببة فعليببه عمد والثاني العمد شبه دية مإن ضربه
الثبباني علببم إن قتل الخمسببون تآقببدمإت فإن العمد دية مإن
العمببد ديببة مإببن ضببربه حصببة الول علببى بببل قود فل وإل

مإريضببا ضببرب مإن قتل وإنما شبهه، دية مإن حصته والثاني
الحبس. مإبحث في مإر لما مإرضه جهل



كغيببر حكمببا مإخطببئ) ولببو (شببريك هببو يقتببل) مإتعمببد ول(
تآصببحيح فببي بببه وألحق يأتآي كما له تآمييز ل الذي المكلف

غالبببا يقتل لببم إن الم في كما ومإحله والسبع الحية التنبيه
العمببد)، (شبببه صأبباحب (و) شببريك الب نحببو فكشببريك وإل
فغلب ينفيه والخر يوجبه أحدهما بفعلين حصل الزهوقا لن

الديببة وعليهمببا المتعمببد فعببل فببي الشبهة لوجوب المسقط
أو الخطببأ ديببة نصببف والثبباني العمببد ديببة نصف الول على
العمد شبه

فببي حببرا شببارك (وعبببد ولده قتل الب) في شريك ويقتل(
بشببرط فعتببق عبدا > جرح408<ص:  حرا شارك عبد) وحر

بسببرايتهما مإببات ثببم عتقببه بعببد المشببارك فعببل يكببون أن
قتل حربي) في شريك وكذا ذمإي في مإسلما شارك (وذمإي
(قبباطع) أخببرى شببريك هببو مإثل يد (و) قاطع ذمإي أو مإسلم

تآببأخر أو المهدر تآقدم إليه القطعان حدا) فسرى أو (قصاصأا
لنفسبه وكجرحببه بعببده أو قبلببه نفسبه جببرح لمن (و) جارح

آلببة إنه قولهم مإن ظاهر هو كما بجرحها يميز ل مإن أمإره
(دافببع (و) جارح قتلها النفس) في (شريك فهو لمإره مإحضة

في الفعلين مإن كل لن الظهر)، (في مإحترم الصائل) على
أحببدهما عببن القببود انتفببى وإنمببا عمببدا، وقببع الصببور جميع

الخببر عن سقوطه يقتض فلم الفعل عن خارج آخر لمعنى
مإهببدرا كببذا بعببد فيمببا الشببريك فعببل وكببون تآببأخر أو تآقدم

مإسبباويا فليس أصأل الخر فعل في شبهة يقتضي ل بالكلية
ادعبباه الببذي مإنببه أولببى كببونه عببن فضببل المخطببئ لشريك
كشببريك تآمييببز نببوع لهمببا مإجنببون أو صأبي وشريك المقابل
مإمببا عببرف كمببا المخطئ كشريك لهما تآمييز ل أو المتعمد

مإر.
بهمببا (ومإات عمد وشبه وخطأ) أو عمدا جرحين جرحه ولو(

جببرح كببأن مإضببمون غيببر وجرحببا مإضببمونا جببرح) جرحببا أو
فمببات) ثانيببا (وجرحببه أسببلم) المجببروح ثببم مإرتآدا أو (حربيا

مإسببقطا أحدهما كان فإذا مإنه الفعلين لن يقتل)، (لم بهما
ففببي فعلببه فببي شبببهة إثر مإهدرا أو خطأ نحو لكونه للقود

ديببة نصببف أوجبببه إن الول الجببرح قببود مإببع عليببه الولببى
الجببرح مإببوجب عليه بعدها وفيما مإخففة دية ونصف مإغلظة
وتآعببدد مإغلظببة ديببة أو قببود مإببن العصببمة حببال فببي الواقع
> المتعمببد409<ص:  قطببع إن إل كببذلك ذكببر فيما الجارح
فقط. طرفه فيقطع طرفه



قصاص) (فل سريعا قاتآل مإذفف) أي بسم جرحه داوى ولو(
لببم وإن نفسببه قاتآل لنه النفس، جارحه) في (على دية ول

(وإن فالمببال وإل أوجبه إن الجرح في بل السم حال يعلم
وإن حبباله يعلببم لم (غالبا) أو به داواه الذي يقتل) السم لم

فببي جببارحه علببى قببود فل عمببد) فعلببه (فشبببه غالبببا قتببل
أوجبببه مإببا مإببع المغلظببة الديببة نصببف عليه بل أيضا النفس
ف) الجببارح حبباله وعلببم (غالبببا قتببل) السببم (وإن الجببرح
هببو (وقيببل الظهببر فببي القببود نفسببه) فعليببه جارح (شريك
وخببرج نفببس قتببل يقصببد ل النسببان لن مإخطببئ)، شببريك

كببان فببإن الجببارح غيببر آخر داواه لو مإا جرحه داوى بقوله
حبباله وعلببم غالبببا يقتببل بمببا أو الثبباني قتببل وعلمببه بمببوح
ابببن فتبباوى وفببي العمببد شبببه فديببة وإل قتل بهمببا ومإببات
عينببه فذهبت فأكحلته عينه لتداوي لمإرأة جاء فيمن الصلح

المببال فبببيت عاقلتهببا ضببمنتها بمداواتآها عينه ذهاب ثبت إن
الببدواء بهببذا مإببداواتآه فببي لهببا يببأذن لببم إن ومإحلببه فهببي

يكببون مإببا يتنبباول ل المببداواة مإطلببق في إذنه لن المعين،
مإكلببف سببلعة قطببع لببو كما تآضمن لم وإل إتآلفه في سببا
دواء علببى المريببض ينص لم مإتى أنه يعلم وبه انتهى بإذنه
نببص ومإببتى فهببو المببال فبببيت الطبببيب عاقلة ضمنته مإعين
ذلببك فببي الختببان مإبحث قبيل وسيأتآي هدرا كان ذلك على

جرحببه المجببروح خاط لو مإا الدواء ومإن مإراجعته يتعين مإا
آل فإن فالقود غالبا يقتل وهو حي لحم في خاط إن لكنه

ولببي خبباطه وإن الديببة > فنصببف410<ص:  للمببال المإببر
الجارح على ول المصنف رجحه كما عليه قود فل للمصلحة

يقتضببي الشببيخين كلم بببأن ورد بعضببهم بببه جببزم مإا على
كالخياطة والكي عليه وجوبه

قاتآببل) لببو غير واحد كل وضرب فقتلوه بسياط ضربوه ولو(
تآواطئببوا) إن يجب أصأحها أوجه عليهم القصاص (ففي انفرد

فببي دخل له مإنهم كل ضرب وكان ضربه على تآوافقوا أي
والضببربات الجراحببات فببي ذلببك يشببترط لببم وإنما الزهوقا،
بها ويقصد نفسها في قاتآلة لنها انفرد، لو مإنها كل المهلك
الهلك قصببد فيببه يظهر ل الخفيف والضرب مإطلقا الهلك

جمع. مإن والتواطؤ واحد مإن بالموالة إل

والمعيببة الببترتآيب فببي مإرتآبببا) والعبببرة جمعببا قتببل ومإببن(
مإعببا) ولببو (أو حقببه بببأولهم) لسبببق (قتببل مإببر كمببا بالزهوقا



بقتلببه يقببدم فيمببن وتآنببازعوا جببدارا عليهم هدم كأن احتمال
التقببديم (فبالقرعببة) يكببون أحببدهم بتقببديم تآراضيهم بعد ولو

(البديات) الثلثا الصبور (وللبباقين) فبي للنبزاع قطعبا وجوبا
(قلببت وزعببت وإل التركببة بهم وفت فإن القود مإن ليأسهم

قرعتببه خرجببت مإببن غيببر الول) أو (غيببر قتلببه) مإنهببم فلببو
الول لن قصاصأببا)، (ووقببع غيببره حق لتفويته (عصى) وعزر

مإببن قتلببه عفببا لببو أنببه تآببرى أل فقببط التقديم استحق إنما
القبود مإبن أعلم) ليأسبه والله (دية بعده (وللول) ومإن بعده

المقتببول ديببة والمقتول القاتآل دية اختلفت إذا فيما والمراد
كببل يطالب ثم بينهم دمإه وزع كلهم قتلوه ولو الوجه على
ديببة ثلثببا لكببل يبقى ثلثة ففي الدية مإن له بقي بما مإنهم

مإورثه.
تآولببد مإببا مإنهمببا كببل ديببة أو بقود ضمن مإثل فرع) تآصارعا(

إلببى يببؤدي فيمببا يببأذن لببم كل لن صأببراعه، مإن الخر في
ل أن لعتيبباد أثببر ل أنببه ويظهببر عضببو تآلببف أو قتببل نحببو

الذن صأببريح مإببن انتفائهببا فببي بببد ل بببل ذلببك في مإطالبة
أعلم والله

الجناية وقت مإن عليه المجني حال تآغير فصل) في(     
أو إهببدار أو عصببمة أو > بحريببة411ص: < المببوت إلببى

أكببثر عليهببا ينبني قاعدة ذلك على ولنقدم المضمون مإقدار
ل مإضببمون غيببر أولببه جببرح كببل أن وهببي التآيببة المسببائل

فيهمببا ضببمن ومإببا النتهبباء فببي الحببال بتغير مإضمونا ينقلب
فيببه فيشببترط القببود وأمإببا بالنتهبباء، فيه الضمان قدر يعتبر

إذا الزهببوقا إلببى الجنايببة أجببزاء أول مإن والمكافأة العصمة
أو مإرتآببدا أو (حربيا (جرح) إنسان إذا أنه علمت ذلك علمت

(وعتق) العبد الحربي آمإن أو الولين فأسلم) أحد نفسه عبد
بقببود ضببمان) فيببه فل (ببالجرح مإات) أحدهم (ثم الجرح بعد
مإمببا وعلببم عنببدها مإهببدر لنببه الجناية، بحالة اعتبارا دية ول
قاتآببل علببى أن يببأتآي ومإما به يقتل قد المرتآد قاتآل أن مإر

اسبتقرار عنبد لهبداره الوليبن أحبد قاتآبل دون كفارة عبده
العاقلببة علببى مإخففببة مإسببلم دية) لحببر تآجب (وقيل الجناية
وجعل المرتآببد أو الحربببي رمإاهمببا) أي (ولببو بالنتهبباء اعتبارا
الولين (فأسلم) أحد والعبد أحدهما المراد لن واحدا، قسما

قصبباص) (فل بهببا مإاتآا ثم السهم إصأابة قبل (وعتق) الثالث
الوليببن ولكببون الجناية أجزاء أول والمكافأة العصمة لنتفاء

كببان وإن الضببمير تآثنيببة حسببنت مإعصببومإا والثببالث مإهببدرين



بهمببا} أولببى {فببالله فببي كمببا ضببدان لنهمببا بببأو، العطببف
العاقلببة) اعتبببارا علببى مإخففببة مإسببلم دية وجوب (والمذهب

لنببه الرمإببي، ل الجنايببة اتآصببال حالببة لنهببا الصأببابة، بحالببة
مإهببدرا كببان لببو كمببا الجنايببة إلى بها تآسبب التي كالمقدمإة

مإعصببومإا حربببي جببرح ولببو الببتردي عند مإعصومإا الحفر عند
الصأببابة وقبببل الرمإببي بعببد عصببم وإن يضمنه لم عصم ثم

يأتآي.  مإا على القود دون بالمال ضمنه
القبود شبروط فبي سببق ومإمبا هنبا تآقبرر مإمبا تآنبيه) علم(

لجوابهمببا مإتعرضين فلنقررهما إشكال مإن يسلمان ل أمإران
الصأببابة أي القتببل حال يعتبر إنما القاتآل تآكليف أن أحدهما

بعبده ول كبالرمإي القتبل مإقدمإببة عببن بحبباله عبببرة ل وأنبه
فحكببوا الحكببام التزامإه وهو الخر الشرط في هذا وخالفوا

فلببو المقدمإببة عند حتى اعتباره أحدهما مإطلقين وجهين فيه
والثبباني قود فل عكسه أو الصأابة عند وحارب عندها عصم

الول بعضببهم ورجببح كسببابقه غيببر ل الصأببابة عنببد اعتببباره
يوجببد ل المقدمإببة عنببد الببتزامإه أن الفببرقا فببي لمببح وكأنه
بخلف الطببرو هببذا يعتبببر فلببم يحارب بأن بتقصير إل ضده

في مإنه تآقصير غير مإن يكون وجد إن انتفاءه فإن التكليف
غايببة هذا الصأابة عند انتفى إذا حينئذ به يكتف فلم الغلب

تآرجيحببه يتجببه والببذي فيببه مإببا وفيببه للفببرقا بببه يتمحببل مإا
عليببه يببترتآب كببل إذ أوضببح بينهمببا الجببامإع لن الثبباني،

> اعتبببر412<ص:  فكمببا المؤاخببذة أهببل مإببن الصببيرورة
 اللتزام فكذا غير ل الصأابة عند التكليف
ل الجبباني فببي اعتبببر مإببا أن أيضببا ذلببك مإببن علببم ثانيهمببا
المجنببي فببي اعتبر مإا بخلف الصأابة بعد ضده طرو يرفعه
الجاني نقص أن ذلك سر وكان والمكافأة العصمة مإن عليه

فلم قتله تآمام بعد وقع لنه قتله، يمنع ل الطارئ كماله أو
وقببع مإببتى فببإنه الجاني عن عليه المجني نقص بخلف يؤثر
لم الول النظر فللغاء طروه فأثر للجاني مإساواتآه في أثر

عنببد التكليببف فببي وقببولهم هببذا الثاني بخلف لطروه ينظر
اللببذين الحسببيين والمباشببرة السبببب فببي يظهببر إنما القتل
الببزور وشببهادة التجويببع نحببو أمإببا مإتمببايزة أجزاء لهما ليس

الزهببوقا إلببى التجويببع أول مإن المقارنة تآعتبر فهل والسحر
مإكلف وهو أحدهما شهد لو حتى الحجة تآمام إلى والشهادة

عنببد التكليببف يعتبببر أو قببود ل مإكلببف غيببر وهببو الخببر ثم
ومإبن المقدمإبة حكبم تآعطببى والولببى فقببط الثانيبة الشهادة



خببروج عنببد إل يعتبر ل أو به الموت إلى السحر عمل أول
المقدمإببة حكببم ذلببك علببى تآقببدم مإببا لجميببع إعطبباء الببروح
هببذا مإببن لشببيء أشببار مإببن أر ولببم مإجال ذلك في للنظر

 كسابقه
(فالنفس) بالنسبببة بالسراية) مإرتآدا ومإات المجروح ارتآد ولو(

قصبباص (ويجببب فيهببا شببيء (هببدر) فل المرتآببد الجارح لغير
الظهر) لسببتقراره (في كالموضحة قصاص فيه الجرح) الذي

قريبببه) (يسببتوفيه القصاص هذا ثم بعد حدثا بما يتغير فلم
فحببتى وإل (المسلم) الكامإل الردة لول يرثه الذي مإعتقه أو

لببو أنه وظاهر ونحوه للقريب وهو للتشفي ذلك لن يكمل،
(وقيببل) ل المإببام اسببتوفاه مإعتببق ول قريببب لببه يكببن لببم

اقتضببى (فببإن للمرتآببد وارثا ل (المإببام) لنببه إل يسببتوفيه
أرشببه مإببن المإريببن أقببل (وجب كجائفة قودا مإال) ل الجرح

يحببدثا مإببا تآسببقط إنمببا والببردة المببتيقن لنببه ودية) للنفس
فيببه لقريبببه شببيء ل فيببء وهببو قبلهببا يسببتقر مإا ل بعدها

على زاد وإن بلغ مإا بالغا الجرح (أرشه) أي (وقيل) الواجب
هدر) ل (وقيل تآضمن نفس في يندرج إنما لنه النفس، دية

للنفس.  تآابعا صأار سرى إذا الجرح لن فيه، شيء
قصبباص) فل بالسببراية ومإات أسلم (ثم ارتآد) المجروح ولو(

قصببرت إن (وقيببل للقببود دارئببة شبببهة فصار المهدر لتخلل
(وجببب) فيببه أثببر للسببراية يظهببر ل بحيببث زمإنها الردة) أي

الديببة) (تآجب الول (و) على فيها السراية تآأثير لنتفاء القود
الجنايببة حبال العصببمة لوجبود مإباله فببي حالة مإغلظة كامإلة

. والهدار العصمة على نصفها) تآوزيعا قول (وفي والموت
عبببدا حببر (أو الصأببابة فأسببلم) بعببد ذمإيببا مإسببلم جرح ولو(

المكافببأة قصبباص) لنتفبباء فل بالسببراية (ومإببات فعتق) بعدها
فببي حالببة مإغلظببة حببر مإسببلم) أو ديببة (وتآجب الجناية حال

>413<ص:  النتهبباء فبباعتبر وانتهاء أول مإضمون لنه مإاله،
بببدل الضببمان لن المضببمون قببدر فببي المعتبببر أنه مإر لما

عببدمإه هنببا التغليببظ وفببارقا التلببف لحالببة فيه فنظر التالف
مإهببدر رمإببي تآعمد وثم مإعصوم رمإي تآعمد هنا بأنه مإر فيما

لببم مإببن إصأببابة طببرو مإنزلببة طروها فنزلوا عصمته فطرأت
حببال قيمتببه العبد) سبباوت (لسيد الخيرة (وهي) في يقصده
مإلكببه فببي الواقعببة بالجناية استحقها لنه نقصت، أو الجناية

مإببع ولببو البببل قيمببة قبببول علببى يجبببره أن للجبباني نعببم
إل يطببالب لببم وإن قيمتهببا فببي هببو إنمببا حقه لن وجودها



لنهببا لببورثته)، فالزيادة قيمته على زادت (فإن نفسها بالبل
(و) مإحببل البببل في حقهم ويتعين الحرية بسبب وجبت إنما
هو.  اعتبر وإل مإقدر أرش للجرح يكن لم إذا ذلك

مإات ثم (فعتق عينه فقأ عبد) أو (يد قطع) الحر (لو فحينئذ
القببل (فللسببيد الصأح هو كما الدية كمال بالسراية) وأوجبنا

أرش هببو قيمته) الببذي (ونصف نفسه الواجبة) في الدية مإن
فببي تآحصببل لم والسراية اندمإل لو مإلكه في الواقع الجرح
فل الديببة القببل كببان فببإن لببه حببق بهببا يتعلببق فلببم الرقا

غيببره فببي للسببيد حببق فل الجببرح أرش أو غيببره واجببب
وإل يببد المقطببوع أن لفرضببه النصببف وذكره للورثة والزائد

الديببة مإببن (القببل للسببيد قببول) الببواجب (وفببي مإثببال فكل
فلننظببر النفببس ديببة فببي للسببراية نظرنببا لنا وقيمته) كلها،

قنا.  مإوتآه يقدر حتى السيد حق في إليها
قطببع آخببران) كببأن فجرحببه فعتببق (يببده قطببع) إنسببان ولو(

فل بسببرايتهم (ومإببات رجلببه والخببر الخببرى يببده أحببدهما
الجناية حال المكافأة حرا) لعدم كان إن الول على قصاص
كفؤان لنهما والنفس، الطرف الخرين) قصاص على (ويجب
نفسببا صأببارت جنايبباتآهم لن أثلثببا، وجبببت إن الديببة وتآببوزع

الخيريببن علببى فيمببا للسببيد حق ول عنهم الناشئة بالسراية
أقببل فلببه مإلكببه علببى الجبباني لنببه الول، علببى فيمببا بببل

نصببف وهببو مإلكه في الجناية وأرش الدية ثلث مإن المإرين
مإببن القببل فللسيد العتق بعد وجرحه الول عاد ولو القيمة
ص:<  القيمة ونصف جرحيه على لثلثه تآوزيعا الدية سدس

414 <
والجراحببات الطببراف قببود شببروط (فصببل) فببي     

الطرف) بفتح لقصاص (يشترط بذلك يتعلق مإا مإع والمعاني
بتفصببيله مإر للنفس) مإما شرط (مإا (والجرح) والمعاني الراء

بببأنه مإحتجببا زعمببه لمببن خلفا خفيفة بعصا الضرب يرد ول
وذلك النفس في ل غالبا يحصله لنه اليضاح نحو في عمد
وإن حببده فببي مإسببتويان فهمببا بحسبببه كببل في العمد لن

حيببث الماوردي قاله كما الكلم أن على مإحصله في اختلفا
حينئببذ لنببه النفببس، فببي القببود والوجببب اليضبباح يسر لم

جنببى إذا مإببا كلمإببه مإببن ويسببتثنى البلقينببي قال غالبا يقتل
الم فببي كما مإنه القود فله الطرف في عبده على مإكاتآب
عببن ذكببره ومإببا انتهى به يقتل ل أنه مإع ل أو عليه تآكاتآب

فببي بببأنه تآببوجيهه أمإكببن وإن كلمإهببم لصببريح مإخببالف الم



يتشببفى ل مإببوتآه بعد بخلفه سيده مإن بالقود يتشفى حياتآه
ذلببك مإببن مإانعببة السببيدية بببأن ويببرد لببه وارثا ل إذ مإنببه

وضببعوا) أو ولببو(اسببتثناء.  ل أنببه فببالوجه وحينئببذ التشببفي
(على (سيفا) مإثل تآصوير مإجرد جميعهم إلى فإسناده بعضهم

شببارح قبباله كمببا دفعببة) بالضببم (عليهببا وتآحامإلوا) كلهببم يده
المطببر مإن الدفعة وبالضم المرة بالفتح هي القامإوس وفي

مإببن كل صأحة علم وبه مإرة إناء أو سقاء مإن انصب مإا و
(قطعوا) كما يأتآي كما بالقوة (فأبانوها) ولو هنا والضم الفتح

السرقة قطع في اشترط وإنما نفس، قتل على اجتمعوا لو
ثببم مإمكببن التوزيببع لن نصاب، مإشتركين مإن كل يخص أن
بتحببامإلوا وخببرج أكببثر فيببه يتسامإح الله حق أن على هنا ل
جببانب مإببن كل حز كأن بعض عن بعضهم فعل تآميز لو مإا

المنشببار أحببدهما > وجذب415<ص:  الحديدتآان التقت حتى
كببل علببى بببل كببل فعببل انضببباط لعببدم قببود فل الخر ثم

دية.  يبلغان بجنايته تآليق حكومإة
والببوجه (الببرأس بفتحببه شببجة جمببع أولببه وشببجاج) بكسببر(

شببجة يسببمى ل غيرهمببا وجرح العرب كلم عشر) باستقراء
وفيه قيل كذا نفسه إلى الشيء إضافة مإن إليهما فالضافة

بببل الشببجة عين ليسا والوجه الرأس لن يصح، ل بل نظر
مإطلق هنا بها المراد أن فالوجه شجة تآسميتها في شرطان

الشببجة فببي ذكببر مإببا ومإحببل للتخصيص الضافة وأن الجرح
أطلقوهببا جماعة أن على هنا كما أضيفت إن ل أطلقت إن

(حارصأببة) ووضببعا طبعببا أولهببن البببدن جببروح سببائر علببى
حببرص مإببن قليل) كالخببدش الجلببد شببق مإببا (وهي بمهملت

اليبباء دامإيببة) بتخفيببف (و بالببدقا قليل خدشببه الثببوب القصار
الصبواب علبى دم سبيلن بل الشبق أي أولبه (تآدمإيه) بضبم

عشببرة إحدى الشجاج تآبلغ وبهذا بالمهملة الدامإعة فهي وإل
مإببن خفيفببا شببقا تآشقه أي الجلد اللحم) بعد تآقطع (وباضعة

الجلببدة تآبلببغ ول اللحم فيه) أي تآغوص (ومإتلحمة قطع بضع
تآفاؤل.  التلحم مإن إليه تآئول بما سميت بعده

اللحببم بيببن الببتي الجلببدة (تآبلببغ سببينه وسببمحاقا) بكسببر(
سببماحيق مإببن حقيقببة بالسببمحاقا المسببماة والعظببم) وهببي

إبببرة بغببرز (ومإوضببحة) ولببو الرقيببق الشببحم وهببي البطببن
بحيببث تآكشببفه أي الجلببدة تآلببك خببرقا العظببم) بعببد (تآوضببح

تآكسببره تآهشببمه) أي (وهاشببمة يببر لببم وإن إبرة بنحو يقرع
أفصببح كسببرها مإببع القبباف (ومإنقلة) بتشديد تآوضحه لم وإن



وتآهشببمه تآوضببحه لم وإن لغيره مإحله (تآنقله) مإن فتحها مإن
بببأم المسببماة ببه الببدمإاغ) المحيطببة خريطببة تآبلببغ (ومإأمإومإة

وتآصببله الببدمإاغ خريطة (تآخرقها) أي (ودامإغة) بمعجمة الرأس
عببدا ومإببا الجبهببة فببي الكببل ويتصببور غالبببا مإذففببة وهببي

وسببائر بل السفل واللحي النف وقصبة الخد في الخيرتآين
فقببط) الموضببحة فببي القصاص (ويجب يأتآي مإا على البدن

(وقيبل) يجببب غيرهببا بخلف مإثلهببا واسبتيفاء ضببطها لتيسبر
ويببرد الموضحة مإن نسبتها مإعرفة قبلها) لمإكان (وفيما فيها
القببول لتببوجيه بببل للقصاص مإثله يكفي ل المإكان هذا بأن

سببوى (مإا إليها بنسبتها الموضحة أرش مإن القسط بوجوب
لببم إذ جزمإببا فيهببا قببود فل أصأببله علببى زاده الحارصأة) كما

وقع.  له شيء بها يفت
ومإثلهببا الموضببحة أن مإنببه > يؤخببذ416أوضببح) <ص:  ولببو(

والببوجه الببرأس جببرح بيببن مإشتركة الخيرتآين عدا مإا البقية
سببائر فببي الكببل يتصببور قال مإن جرى وعليه البدن وسائر
فالخبببار وحينئببذ مإببر كمببا خاصأببة فإنها الشجة بخلف البدن
لببم مإببن عنببد فقببط مإدلوليها أحد به يراد العشر بتلك عنها

قطبع (أو وسباعد الببدن) كصببدر ببباقي (فبي فتبأمإله يعممها
شفة (أذن) أو (أو) بعض النف مإن لن مإا مإارن) وهو بعض

الروضببة في مإا أو بها المحيط فتخفيف بكسر وهو وإطارها
لنببه الدبر، أي السه إطار هو وإنما تآحريف، فيه قود ل أنه

صأببار يبنببه) بببأن (ولببم حشببفة أو لسان أو له نهاية ل الذي
ليببس فاعتراضببه الخلف لجريببان بذلك والتقييد بجلدة مإعلقا

مإع كل ضبط الصأح) لتيسر في القصاص (وجب مإحمله في
فببي اقتببص إذا وفيمببا يبنببه لببم وإن العضببو فائببدة بطلن

الخبببرة أهل يسأل ثم إليها الجاني مإن يقطع بجلدة المعلق
الموضببحة عببدا مإببا ويقببدر تآببرك أو إبقبباء مإببن الصأببلح فببي

بالجملببة بالمماثلة فيها وجب القود لن وربع، كثلث بالجزئية
ببعببض عضببو أخببذ إلببى يببؤدي لئل فيهببا المسبباحة فببامإتنعت

بالمسبباحة فقدرت الموضحة في كذلك ول مإمتنع وهو عضو
جزمإا.  القود فيجب أبانه إذا أمإا

وكسببر الميم مإفصل) بفتح مإن القطع (في ويجب) القصاص(
عظميببن مإنقطببع علببى عضببوين اتآصببال مإوضببع وهببو الصبباد

ككببوع تآلصأببق أو ومإرفبق كركبببة تآببداخل مإببع بينهما يربطان
الببورك فببوقا مإببا أنببه فخببذ) وسببيأتآي أصأل في (حتى وأنملة

والكتببف العضببد بيببن مإببا مإجمببع > وهببو417(ومإنكب) <ص: 



مإببع إل وإل) يمكببن (إجافببة (بل) حصببول أمإكببن) القطببع (إن
تآنضبببط ل الجوائببف لن الصببحيح)، (علببى (فل) قود حصولها

الجافببة حصببلت وإن الجبباني قطببع بببالقطع مإببات إن نعببم
(وقطببع المهملببة بببالعين تآعويرهببا عين) أي فقء في (ويجب

وأنببثيين) وذكببر ولسان وشفة (ومإارن أوله وجفن) بفتح أذن
مإضبببوطة نهايببات لهببا لن جلبببدتآيهما، بقطببع بيضببتين أي

بببأن جلدتآيهما دون البيضتين قطع بخلف بالمفاصأل فألحقت
حينئببذ النضببباط لتعببذر فيهمببا قود فل بقائه مإع مإنه سلهما
قببال إن إحببداهما أو وأنببثيين ذكببر إشببلل فببي أيضببا ويجب

لكببن نقله مإببا علببى دقهمببا وكببذا تآسلم الخرى إن خبيران
كمببال النببثيين في أن (تآنبيه) سيأتآي العظام ككسر أنه بحثا

مإنفعتهمبا وزالبت دقهمبا أم سبلهما أم أقطعهما سواء الدية
البيضببتين فببي أن شببارح عببن نقببل مإببا فسبباد يعلببم وبببه

لن وذلببك، ديببة انفببرد إذا مإنهمببا كببل وفي ديتين بجلدتآيهما
الخصببيتين الشببارح تآفسببير أوهمه ومإا بشيء يقابل ل الجلد

بيببان إل بببه يببرد لببم قيببل بالبيضببتين ثببم البيضببتين بجلدتآي
مإببن كببل علببى تآطلقببان الخصببيتين أن وهببو اللغببوي المعنى

قال الخصيتان النثيان الصحاح ففي البيضتين ومإن الجلدتآين
اللتببان الجلبدتآان والخصببيتان البيضبتان والخصبيتان عمببر أببو

تآفسير على القامإوس اقتصار ذلك ينافي ول البيضتان فيهما
قببوله بدليل بالبيضة الخصية تآفسير وعلى بالخصيتين النثيين

ابببن اقتصببار ول الجلببدة ل البيضببة والمسببلول خصببيته سل
أعنببي اقتصببر وإنمببا بالبيضتين، النثيين تآفسير على السكيت
مإنفعببة بطلن غالبببا لسببتلزامإه الجلببدتآين قطع على الشارح

الناتآئببان اللحمببان وهمببا الهمببزة أليببان) بفتببح (وكذا البيضتين
الفببرج جرفببا وهمببا أولببه (وشفران) بضم والفخذ الظهر بين

لهببا لن الصأببح)، (فببي بببالفم الشفتين إحاطة به المحيطان
العظبام) لعبدم كسبر فبي قصباص ول(إليهبا.  تآنتهبي نهايبات

المقطببوع (ولبه) أي يببأتآي مإببا علببى السببن إل فيها انضباطه
كمببا ل أم كسببر القطع أسبق سواء فخذه أو ساعده بعض
إلببخ وأبببانه عضده كسر ولو التآي قوله مإع هنا كلمإه أفاده

<ص: لهببا المصببنف فكببرره بزيببادة هنببا مإببا على المشتمل
هنببا عليببه به اعترض لما الدافع عليه التآي > وللتفريع418

مإببن الخببذ لببه يكببن لببم عضده مإن قطع لو أنه قضيته أن
تآعببدد الكسببر) وإن مإوضببع إلببى مإفصببل أقببرب (قطع الكوع

لنببه الببباقي)، (وحكومإببة حقببه بعض ليستوفي المفصل ذلك



التقبباط لببه الكببوع مإببن كسببر إذا وفيما عنه عوضا يأخذ لم
علببى قببدرتآه لعببدم المفاصأببل تآعببددت وإن وأنامإلهببا أصأببابعه

بببد ل أنببه قوله: أبانه وأفهم ذلك غير ومإفصل الجناية مإحل
البلقينببي واعتمببده الكسببر بعد الفصل مإن القود وجوب في

أقببرب بقطببع مإنببه يقتببص لببم فصببل بل كسببر فلببو وغيببره
هشببم فببي أنببه وشببروحه الحبباوي في مإا ينافيه ول مإفصل
علببى حملببه لتعيببن مإفصببل أقرب قطع له ساقه أو ساعده
مإعلببق قطببع حكببم فببي صأببيره هشببم أو إبانببة بعببده هشببم
القطع.  حكم في هذا أن مإر لما بجلدة

فببي القببود لمإكببان عليه أوضح) المجني وهشم أوضحه ولو(
أوضببح ولببو (. الهشببم أبعببرة) أرش خمسببة (وأخببذ الموضحة

التنقيببل أبعببرة) أرش عشببرة (ولببه مإببر أوضببح) لمببا ونقببل
مإببا وأخببذ أوضح وأم أوضح ولو غالبا الهشم على المشتمل

وثلببث بعيببرا وعشببرون ثمانية وهو والمأمإومإة الموضحة بين
بقيتببه مإرادهمببا الثلببث لببه أن هنببا وأصأببلها الروضببة وإطلقا

ثببالث ونقببل آخببر وهشم واحد أوضح لو التآي قولهما بدليل
تآمببام الرابببع وعلببى خمسببة الثلثببة مإببن كل فعلى رابع وأم

هببو كمببا أولببى بببل هنببا الم بمنزلببة ثببم والم انتهى الثلث
وهببو كاعببا ويسببمى أوله الكوع) بضم مإن قطعه ولو( واضح

ومإبا كرسبوع الخنصبر يلبي ومإا المفصل مإن البهام يلي مإا
مإبد فهبو البباع أمإبا الببوع هبو العظم مإن الرجل إبهام يلي

أنملببة ول أصأابعه) بل التقاط له (فليس وشمال يمينا اليدين
عببزر) فعله (فإن الجناية مإحل مإن القطع على لقدرتآه مإنها

لنببه عليببه)، غببرم (ول عليببه قببدرتآه مإببع حقببه عببن لعببدوله
لنببه بعده)، الكف قطع له أن (والصأح الكل إتآلف يستحق

> مإن419<ص:  قطعه مإن يمكن لم وإنما حقه، جملة مإن
يصببل ل لنببه أصأببابعه، فلقببط سبباعده نصببف مإببن قطببع

يأخببذ لببم السبباعد مإببن لببه فضلة لبقاء حقه لتمام بالتمكين
هنببا بخلفببه المقصود التشفي له يتم فلم شيئا مإقابلتها في
الصأببابع لسببتيفائه يجببب لببم للحكومإببة الكببف عببن عفا ولو

قطبع مإبن يجباب ل كمبا الكببف فيهببا الداخل للدية المقابلة
مإقابلها.  لستيفائه نفسه دية إلى الجاني يدي

ولببو بعببده مإببا مإببع المكسببور وأبببانه) أي عضببده كسببر ولو(
أقببرب لنببه المرفببق)، (مإببن شبباء (قطع) إن مإر كما بالقوة
(فلببو مإببر مإببا الببباقي) نظيببر حكومإببة (ولببه للمكسور مإفصل

ديبة أخبذ ولبه مإكبن أصأببع أو يمكن لم الصأابع طلب) لقط



(فببي مإكببن) مإنببه (الكببوع أو الببباقي وحكومإببة أصأببابع أربببع
حكومإببة ولببه الجنايببة مإحببل عن عجزه مإع الصأح) لمسامإحته

ضببوءه) فببذهب أوضببحه العضد. (ولو مإن الباقي مإع الساعد
أذهبببه (وإل الضوء) فذاك ذهب فإن (أوضحه حدقته بقاء مإع

وضببع حببدقته) أو مإببن مإحمبباة حديببدة كتقريببب مإمكن بأخف
والمعالجببة التآببي واللطببم اليضبباح فببي ومإحلببه فيهببا كببافور
.الرش تآعين وإل حدقته إذهاب خبيرين بقول أمإن إن فيهما

عينيببه فببذهب) ضبوء غالبببا ضوءه تآذهب لطمة لطمه ولو( 
ظباهر هببو كمبا انضببطت مإثلهببا) إن (لطمبه حببدقته وبقيبت

لببو أمإببا الحدقببة بقبباء مإببع أذهب) بالمعالجببة يذهب لم (فإن
إن الجبباني يلطببم فل فقببط عليببه المجنببي عين ضوء ذهب

لعين مإخالفة أو مإبهمة إحداهما أو عينيه ضوء إذهاب خشي
فببالرش تآعببذرت فببإن المعالجببة تآتعيببن بببل عليببه المجنببي
مإحل له لن بالسراية)، فيه القصاص يجب كالبصر (والسمع

الغبالب لن اللمببس، مإعه يذكروا البطش) ولم (وكذا ينضبط
يجببب لببم البطببش بقبباء مإببع زواله فرض فإن بزواله زواله

قود.  ل حكومإة إل فيه
(فببي بالسببراية فيهببا القصاص يجب والشم) والكلم والذوقا(

فببي طببرقا الخبببرة ولهببل مإضبببوطة مإحال لها لن الصأح)،
. إبطالها

قصباص (فل أخبرى غيرهببا) كإصأبببع فتآكببل إصأببعا قطع ولو(
فببي تآقببرر مإببا > وفببارقا420<ص:  المتآكببل) بالسببراية فببي

ة ببل مإستقلة تآوجد ل بأنها كالضوء المعاني فل لغيرهبا تآابع
الجنايببة فكببانت مإجبباورة أو مإحلهببا إل عليهببا بالجنايببة يقصد
والجببرام فيهببا العمديببة فتحققببت لتفويتهببا قصببدا تآعببد عليه
تآعببد ولببم غيرهببا عليهببا بالجنايببة يقصببد فلببم مإسببتقلة تآوجد
العمديببة تآحقببق لعدم فيها للسراية ينظر فلم لتفويتها قصدا
فلببو قصاصأببا لجسببم جسببم سببراية تآقببع لببم ثم ومإن حينئذ
كببذلك فسببرت أصأبببعه فقطعببت للبقيببة فسببرت أصأبعا قطع
عمببدا، جنايببة سببراية لنهببا العمببد، ديببة أخماس أربعة لزمإه
فيهببا وتآببدخل فقببط القصبباص سقوط في خطأ جعلت وإنما

لببو فيمببا القببود وجببوب هنببا مإا وفارقا الكف مإنابت حكومإة
علببى الجنايببة بببأن أيام بعد سقطت ثم فتورمإت يده ضرب
. سراية فل قصدا اليد جميع

القصاص كيفية باب



يتبببع المسببتحق لن تآبع، اقتص أو قطع قص مإن     
فيببه) والختلف (ومإسببتوفيه مإنببه يسببتوفي أن إلببى الجبباني
فيهببا مإحببذور ل الترجمببة فببي مإببا على والزيادة عنه والعفو
علببى الترجمة في المستوفي قدم إنما وكأنه عكسه بخلف

عليببه الكلم فببي عنه وأخره بالكيفية النسب لنه بعده، مإا
بببه تآقطببع) عبببر (ل ليحفببظ القليل تآقديم دأبهم ومإن لطوله
بيميببن) (يسار أيضا المعاني ليشمل تآؤخذ ل والمراد للغالب

فلببم ومإنفعببة مإحل لختلفهمببا والمعبباني العضبباء سببائر مإن
شببفة (ول القصاص مإن المقصودة هي التي المساواة تآوجد

وإن (وعكسببه) لببذلك بببأعلى أسببفل جفببن بعليببا) ول سببفلى
الول فببي القببود ويسببقط الديببة بببدل المببأخوذ ففي تآراضيا
وضببم الهمببزة أنملببة) بفتببح (ول عنه العفو التراضي لتضمن

>421<ص:  ببأخرى أصأببع (ببأخرى) ول الفصبح فبي الميم
أو زائببد) بأصأببلي (ول مإطلقببا بزائببد أصأببلي ول بأصأببله كمببا

مإحل آخر) غير مإحل (في ولكنه مإثله أو مإطلقا (بزائد) دونه
أو الزائببد الزائد ساوى إذا مإا بخلف أيضا لذلك الزائد ذلك

بعببد حببادثا يؤخببذ ول حينئببذ للمسبباواة بمحله وكان الصألي
لببه نبببت ثببم مإثلهببا لببه ليببس سببنا قلع فلو بموجود الجناية

مإببر مإمببا ونحببوه المحببل اتآحاد يضر) مإع ول (يقلع.  لم مإثلها
أصأببلي) لطلقا (في بطش) ونحوها وقوة وطول كبر (تآفاوت

يببؤدي فاعتبارهببا جدا نادرة ذلك في المماثلة ولن النصوص
والكبببير بالجاهببل العببالم يؤخببذ وكمببا القصبباص بطلن إلببى

يببدا اليدين مإستوي قطع لو نعم بالوضيع والشريف بالصغير
لختهببا بالنسبببة لنقصببها بهببا يببده تآقطع لم أختها مإن أقصر

ناقصة دية فيها وجبت ثم ومإن نفسها في كامإلة كانت وإن
بآفببة أو خلقببي تآفبباوت فببي ذلببك ضرر عدم ومإحل حكومإة

الكامإلببة أخببذ فيمنببع مإضببمونة جنايببة عببن نشببأ نقببص أمإببا
قببال وإن المإببام عببن حكيبباه كمببا الديببة نقببص ويببوجب

وهببو فببرقا ل أنبه الصأببحاب عببن حكى المإام إن الزركشي
التفبباوت يضببر فل وسببن زائببد) كإصأبببع (وكذا انتهى الصواب

فببي تآفاوتآببا الحكومإببة تآفبباوت يقتببض لببم حيببث أيضببا فيببه
بببالنص الصأببلي في القود الصأح) وكون (في ل أم المفصل

واعتبببر الول فببي التسبباوي يعتبببر فلم بالجتهاد الزائد وفي
بببأن وغيببره الذرعببي لببه انتصببر وإن عنه، يجاب الثاني في

ويعتبببر (عليهمببا.  يببترتآب فيمببا والجتهاد النص تآساوي الصأل
وعرضا) فيقاس (طول بالمساحة قصاصأها الموضحة) في قدر



ثببم يضببطرب لئل يمسببك ثم ويعلم الشاج رأس مإن مإثلهما
بببه أوضببح وإن حجر أو سيف نحو ل كالموسى بحاد يوضح
مإببر لمببا بالجزئيببة يعتبببر لببم وإنمببا فيببه، الحيببف أمإن لتعذر
لحببم (غلببظ و شببعر (تآفاوت) نحو يضر) هنا (ول الباب قبيل

البطببش وقببوة الطببول نحببو تآفبباوت في مإر مإا وجلد) نظير
حيث وجوبا الجاني شعر يحلق شعر برأسهما كان إذا وفيما
إذا > أمإببا422<ص:  رأسببه جميببع إيضاح يستحق ولم كثف

الم فببي مإا على عليه قود فل الجاني برأس الشعر اختص
علببى الول بحمببل الرفعببة ابببن وجمع المختصر في وخالفه

بنيتببه لفسبباد المشببجوج بببرأس الشببعر عببدم كببان إذا مإببا
رأسببه كببل أوضح ولو(  حلق بنحو كان إذا مإا على والثاني
كفببت وإنمببا بببه، يكتفببى اسببتوعبناه) ول أصأغر الشاج ورأس

ثببم المرعببى أن مإببر لمببا الطويلببة عببن القصببيرة اليببد نحو
غيرة الكببيرة قطعبت ولبذا المسباحة وهنبا السم ولبم بالص
الببرأس مإن) خببارج نتممه (ول جزمإا بأصأغر أكبر رأس تآؤخذ
يؤخببذ (بببل الجنايببة مإحببل عببن والقفببا) لخروجببه (الوجه نحو

جميعها) فإن على وزع لو الموضحة أرش مإن الباقي قسط
الشبباج رأس كببان (وإن أرشببها نصببف أخببذ مإثل نصف بقي
المماثلببة فقببط) لحصببول المشجوج رأس قدر مإنه أخذ أكبر

(إلبببى المبببأخوذ مإوضبببعه) أي فبببي الختيبببار أن والصبببحيح(
عليببه حببق وهببو لليضبباح مإحببل الببرأس جميببع لن الجاني)،

بالصببحيح المصببنف وأشببار كالدين شاء مإحل أي مإن فيؤديه
جمع أطال لكن عليه للمجني الخيرة أن المقابل فساد إلى

وعليببه ومإعنببى نقل الصببواب وأنببه له النتصار في مإتأخرون
يأخببذ لئل المببؤخر وبعببض المقببدم بعببض أخببذ مإببن يمنببع

مإتعلببق وهذا بالذمإة بتعلقه الدين وفارقا بموضحة مإوضحتين
مإحببل أي مإن أخذه في المستحق فتخير الجاني رأس بعين
. التشفي له ليتم شاء

و لليضبباح الناصأببية أصأغر) تآعينت وناصأيته ناصأيته أوضح ولو(
لن ،شبباء مإحببل أي الببرأس) مإببن ببباقي (مإببن (تآمببم) عليهببا

 واحد عضو فهو لليضاح مإحل كله الرأس
الناصأببية علببى الزائببد مإحببل فببي هنببا يببأتآي أن تآنبيه) ينبغي(

عليببه،، المجنببي أو للجبباني فيببه الخيببرة أن السابق الخلف
للمجنببي الخيببرة أن مإببن هنببا المتببن ظبباهر اقتضاه مإا وأمإا
هنا التتميم بأن يفرقا أن إل جدا فبعيد خلف غير مإن عليه
بخلف مإنببه المقتببص علببى حيببف فيببه يكببن فلببم تآابعا وقع



ببالتتميم قلنبا وحيببث قببال الزركشبي رأيبت ثببم ثم، البتداء
سبببق مإببا فيببه يببأتآي أن ينبغببي لمببن التعييببن فببي فببالخيرة

بعببده ذكرتآببه مإببا لكببن أول ذكرتآببه فيمببا صأببريح وهببو انتهببى
المقتببص) ل زاد ولو (. عنه يغفل أن ينبغي فل أيضا مإحتمل
مإببن يمكببن > ل423<ص:  المسببتحق أن يببأتآي مإببا ينببافي

رضببي إذا فيمببا هببذا لفببرض بنفسبه ونحوه الطرف استيفاء
بببادر إذا فيمببا أو وكيلببه فببزاد وكل أو بتمكينه مإنه المقتص

مإوضببحته انببدمإال (لزمإه) بعببد حقه) عمدا على مإوضحة (في
المقتببص الزائد) باضطراب كان (فإن الزيادة) لتعديه (قصاص

عليهمببا أنببه ويظهببر تآببردد ففيببه باضببطرابهما أو فهببدر مإنببه
تآولببد إن نعببم مإنببه المقتببص اضطراب مإقابل النصف فيهدر

إهببدار اتآجببه مإنببه المقتببص اضطراب مإن المقتص اضطراب
المقتببص صأدقا اختلفا فإن الكل ضمان اتآجه عكسه أو لكل
وعببدم الزيببادة ضببمان الصأببل لن البلقينببي، رجحه كما مإنه

المقتببص هببو المصببدقا أن الذرعببي ورجببح اضطرابه ضمان
تآصببديقه فواضببح ظبباهره أراد فببإن العمدية ينكر بأنه وعلله

ينكببر أنه أو فيه نحن مإما ليس لكنه القود لسقاط بالنسبة
مإببر لما ذمإته براءة الصأل كان إن يفده لم فيه فعله تآأثير
أو يببده اضببطربت (خطببأ) كببأن أو البلقينببي كلم تآببوجيه في

(أرش وجببب) لببه مإال على (عفا ولكنه (أو) عمدا عمد شبه
تآوزيع بعد قسط) مإنه (وقيل كامإل إيضاح الزائد لن كامإل)،
اتآحبباد بمنببع ويببرد والجراحببة الجببارح لتآحبباد عليهمببا الرش

تآحببامإلوا جمع) بأن أوضحه ولو (. حق بعضها أن مإع الجراحة
مإثببل مإثلهببا) أي واحببد كل مإن (أوضح مإعا وجروها آلة على

وجببب فإن عليه جان مإنهم وكل إل جزء مإن مإا إذ جميعها
(قسطه) (وقيل) يوضح المعتمد على عليهم الرش وزع مإال
ل بببأنه ويببرد القتل بخلف هنا التجزؤ لمإكان الموضحة مإن

كل.  مإن كامإلة مإوضحة وجود مإع لمإكانه نظر
أعلببى لنهببا (بشببلء) بالمببد يببد نحببو صأحيحة) مإن تآقطع ول(

الجبباني) رضببي (وإن بعميبباء بصببيرة عين تآؤخذ ل كما مإنها
فيؤخببذ همببا أمإا وأذن أنف غير في ومإحله للشرع لمخالفته

شببيء مإنببه يسببقط لببم إن ومإجببذومإهما بأشببلهما صأببحيحهما
البلقينببي فيببه ونازع والريح الصوت جمع مإن مإنفعتهما لبقاء

أخببذت وإل الجبباني نفس تآستحق لم إذا وفيما يلقيه ل بما
بشببلء وشببلء والناقصببة بالشلء كانت نوع أي مإن صأحيحته

تآقببدير بكببل ذاهبببة النفببس لن الببدم، نببزف يببؤمإن لم وإن



اسبتوى إن الصأبح وهبو بالشبلء الشبلء قطبع المتن وأفهم
فببي الببذي إلببخ وجببود قببوله: لمإكببان المحشي قول شللهما
القاطع شلل زاد > أو424<ص:  ه ا تآرى مإا بأيدينا النسخ
بعببد حببدثا بمببا عبببرة ل أنببه ومإببر الببدم نببزف فيهما وأمإن

تآقطببع، لببم شببل ثببم شببلء يد على سليم جنى فلو الجناية
بل كفببا أصأببابع لكفببه مإببن قطع لو أنه يأتآي بما يشكل وقد

فبباعتبروا الجاني أصأابع سقطت إذا إل مإنه يقتص لم أصأابع
ل ثببم الكفيببن ذات بببأن يجبباب أن إل الجناية بعد حدثا مإا

زال، وقببد مإانعببة، الصأببابع وإنمببا الجناية، حال بينهما تآفاوت
الجنايببة حببال للكفبباءة مإببانع تآفبباوت فبينهمببا هنا اليدان وأمإا
صأببحيحة أخببذ فعببل) أي (فلببو بعببدها حببدثا بمببا يعتبببر فلببم

(بببل لببه مإسببتحقة غير قصاصأا) لنها يقع (لم إذنه بل بشلء
(فعليببه) لنفسببه سببرى) قطعهببا (فلو حكومإة ديتها) وله عليه
(قصبباص تآقببرر كمببا القطببع فببي الجبباني لببه يأذن لم حيث

النفببس فببي قود فل أذن إذا أمإا حق، بغير النفس) لتفويتها
ولببم لحقه مإستوفيا المقتص جعل يدي كاقطع أطلق إن ثم

ولببه ديتهببا لزمإببه قببودا أو عوضببا كاقطعها وإل شيء يلزمإه
الذن.  لوجود تآقدم كما حال كل على هدر والنفس حكومإة

يقببول أن (إل حقببه دون لنهببا بالصببحيحة)، الشببلء وتآقطببع(
بببأن قطعببت الدم) لو ينقطع (ل مإنهم اثنان الخبرة) أي أهل
فببي شببك أو غيرهببا ول نببار بحسبم العروقا أفواه تآنسد لم

تآببوهمه لما خلفا ظاهر هو كما فقدهم أو لترددهم انقطاعه
اسببتيفاء مإببن حببذرا الجبباني رضي وإن بها تآقطع فل عبارتآه
(بهببا) لببو (ويقنببع) بببالرفع الصببحيحة ديببة وتآجب بطرف نفس

الشببلل أرش يطلب (مإستوفيها) ول بصحيح أو بأشل قطعت
ل بمجردهببا لنهببا يببؤثر، ل صأفة واختلفهما حرمإا لستوائهما

مإسبلم أو بحبر ذمإبي أو قببن قتبل لو ثم ومإن بمال، تآقابل
بالقود يفرد لنه نقص أصأبع دية أخذت وإنما زائد، يجب لم

ينقطببع ل قببالوا إذا أنهم يفهم ل ويقنع على إلخ إل وتآقديم
فببوات وهببي العلببة لن تآقطع، أنها مإستوفيها بها وقنع الدم

مإببن علمبت بالباحببة يبباح ل أنبه كلمإه مإن المعلوم النفس
اليهام.  ذلك فدفعت الستثناء

نحوهببا أو وأعببرج) خلقببة (بأعسم رجل أو سليم) يدا ويقطع(
بمهملببتين والعسببم العضببو في خلل ل إذ مإر مإما علم كما

فببي قصر أو المرفق في > تآشنج425<ص:  مإحرك ثانيهما
وقيببل الرسغ في واعوجاج مإيل هو وقيل العضد أو الساعد



(ول هنببا صأحيحة وكلها أكثر بيساره بطشه مإن وهو العسر
نضببارتآها يزيببل مإمببا وسببوادها) وغيرهمببا أظفارها لخضرة أثر

فببي حينئببذ خلل ل إذ الظفر يجف ولم آفة لغير كان حيث
العضو. 

(بسببليمتها) ولببه ل أو الظفببار) خلقببة ذاهبببة قطع والصحيح(
هببو وهببذا مإنهببا أعلببى لنهببا عكسببه)، (دون الظفار حكومإة

. تآابعة الظفار أن إلى نظرا الخلف مإحل
مإببذهب على المبتدأ مإن حال أو وشلل) تآمييز صأحة والذكر(

الصأببح علببى الظببرف فببي المسببتقر الضمير مإن أو سيبويه
ل بشببرطه وبأشببل بصببحيحه أشببله فيقطببع مإببر (كاليد) فيما

المقصببود عمله بطلن عضو كل في والشلل بأشل صأحيحه
(الشببل) فهببو الببذكر (و) أمإببا وحركتببه حسببه بقببي وإن مإنببه

مإببا فهببو ينقبببض ل مإنبسببط وعكسه) أي ينبسط ل (مإنقبض
فحببل) أي فيقطع وعدمإه للنتشار أثر (ول واحدة حالة يلزم
خصببيتاه سببل أو قطببع مإببن وهببو بببذكره (بخصببي) أي ذكره
(عنيببن) (و) ذكببر أيضا جلدتآيهما على لغة يطلقان أنهما ومإر

هببو وإنمببا العضببو، نفببس في خلل ل إذ الثلثة للئمة خلفا
والخصي الصلب أو الدمإاغ أو القلب في لضعف العنين في

الجماع.  على لقدرتآه مإنه أولى
سببميع (وأذن يشببم (بأخشم) ل صأحيح) شمه (أنف و) يقطع(

وحببذف جرمإهمببا فببي ليسببا والشببم السببمع لن بأصأببم)،
>426<ص:  صأبحيحة أذن وتآقطبع بببالولى لعلمبه عكسبهما
شببق أو ثقببب وكببالخرم بعضببها ذهببب مإخرومإببة ل بمثقوبببة

. نقصا أورثا
لنهببا صأببورتآها، بقيببت عميبباء) وإن بحدقببة صأببحيحة عيببن ل(

رضي بصحيحة عمياء وتآؤخذ جرمإها نفس في والضوء أعلى
لببم مإببا وعكسببه بصير بجفن أعمى وجفن عليه المجني بها

 بالهدب الجاني جفن يتميز
النطببق أن مإببع مإنببه أعلببى لنببه بأخرس)، ناطق لسان ول(

المجنببي رضببي إن بنبباطق أخببرس ويقطع اللسان جرم في
لببم فإن ينطق ولم النطق أوان بلغ مإن هنا والخرس عليه

النطببق أثببر فيببه ظهببر إن النبباطق لسببان بببه قطببع يبلغببه
على ضده ول هو يظهر لم إن وكذا بكاء نحو عند بتحريكه
. السلمإة الصأل لن الوجه،

(قصبباص) نقببص ول نفعهببا يبطل لم السن) التي قلع وفي(
كسببرها) في (ل بمثلها والسفلى العليا مإن كل فيقطع للية



إن أنبه المعتمبد لكبن العظبام كسر في قود ل أنه مإر لما
فعببل الببباقي فببي صأببدع ول زيببادة بل مإثلببه اسببتيفاء أمإكن
اللببه {كتبباب غيرهببا سببن كسببرت فيمببن صأببح ثببم ومإببن

بارزة بأنها العظام بقية وبين بينها الرافعي القصاص} وفرقا
صأغيرة أمإا عليها يعتمد مإضبوطة قاطعة آلت الصنعة ولهل

عببن قصيرة كثنية أرشها ينقص بما وناقصة للمضغ تآصلح ل
مإثلهببا. إل بهببا يقلع فل هرم لنحو الضطراب وشديدة أختها

وذكببر كبير صأغير) أو (سن مإثغور غير ولو قلع) شخص ولو(
ففتببح للمثلثببة فسببكون يثغببر) بضببم (لببم للغببالب الصببغير
أن شببأنها مإن التي الرواضع أسنانه تآسقط لم أي للمعجمة

 >427<ص:  المقلوعة ومإنها تآسقط
عنببد تآوجببد التي هي لنها أربع، الحقيقة في تآنبيه) الرواضع(

(فل المجبباورة مإجبباز مإببن بببذلك غيرهببا فتسببمية الرضبباع
نعببم كالشببعر غالبببا الحال) لعودها (في دية ول ضمان) بقود

سببقطت بببأن نباتآهببا وقببت جبباء (فببإن ظبباهر هببو كما يعزر
أهببل مإببن اثنببان البصبر) أي أهبل وقال دونها وعدن البواقي
لبه نظبائر بخلف واحبد ل مإبر مإبا نظيبر والمعرفة البصيرة
المببرض فببي مإببر وقببد أكببثر، لببه يحتبباط القود لن سبقت،

(فسببد ذكرتآببه فيما صأريح وهو اثنين مإن بد ل أنه المخوف
هببذا لن الستصببلح، قالعهببا يقصببد لببم وجب) حيببث المنبت

الببولي فببي يتجببه وإنمببا قيببل، كببذا الخطأ مإنزلة فعله ينزل
جبباء فببإن انتظببر كذا وقت نباتآها يتوقع (القصاص) أو ونحوه

أنببه بببان القصبباص بعد عادت ولو القصاص وجب تآنبت ولم
(ول يظهر فيما قصاصأا المقلوعة دية فتجب الموقع يقع لم

فببإن عفوه لحتمال لبلوغه يؤخر صأغره) بل في له يستوفى
أو فببورا شبباء إن وارثببه اقتص عودها مإن وأيس قبله مإات
غببائبهم وينتظر التآي قوله مإع مإكررا هذا وليس الرش أخذ

كمببال فببي وهببذا الوارثا كمال في ذاك لن صأبيهم وكمال
فببي اقتببص ناقصة عادت ولو المستحق نفسه عليه المجني
لببو وكببذا قود فل اليأس قبل مإات إذا أمإا أمإكن إن الزيادة

 حكومإة فيها لكن سوداء نحو ولو نبتت
>428<ص:  اتآغببر مإببن مإتغببر مإثغببور) ويقببال سن قلع ولو(

فببي القصبباص يسببقط لم (فنبتت المثلثة أو الفوقية بتشديد
وجب مإا يسقط فل جديدة نعمة لندرتآه عودها لن الظهر)،
ولببو انتظببار غيببر مإببن حال الدية أو القود مإن عليه للمجني

ثببم حببال قببود فل مإثغببور غير بالغ سن مإثغور غير بالغ قلع



وقتببه دخببل وقببد وإل التعزيببر غيببر شببيء فل نبتببت إن
الجبباني سن تآعد ولم اقتص فإن دية أو قود عليه فللمجني

فارقا وبه مإنبتها يفسد أن إلى وهكذا ثانيا قلعت وإل فذاك
سببنه بأخببذ فرضببي مإثغببور بببالغ سببن مإثغور غير قلع لو مإا

قصببده يكن فلم حقه بدون لرضاه يقلعها فل فنبتت وقلعها
لفسبباد اقتببص إنمببا فببإنه الولببى في بخلفه المنبت إفساد
قلببع فسبباده عببدم بببان فببإذا مإنبته أفسد كما الجاني مإنبت
يفسده.  حتى

أرش وعليببه قطببع كامإلببة فقطببع أصأبببعا يببده نقصببت ولببو(
كلهببا اليد دية أخذ عليه وللمجني قودها استيفاء أصأبع) لعدم

المقطوع شاء (فإن ناقصة) أصأبعا كامإل قطع (ولو قطع ول
يببد قطببع لببه لقطها) وليس شاء وإن الربع أصأابعه دية أخذ

الربببع مإنببابتهن) أي حكومإة أن (والصأح لزيادتآها كلها الكامإل
تآسببتتبعها فل القببود جنس مإن ليست لنها لقط)، إن (تآجب

(و) الصأببح فاسببتتبعتها جنسببها مإببن ديتهببن) لنهببا أخذ إن (ل
(حكومإببة الربببع دية وأخذ القود الحالين) حال في يجب (أنه

في استوفى ول بدل له يؤخذ لم لنه الكف) الباقي، خمس
ذلببك فببي البلقينببي ونببازع فيه اندراجه يتخيل شيء مإقابلته

 نظر فيه بما
المسبباواة لفقببد قصبباص) عليببه فل أصأابع بل كفا قطع ولو(

فيهببا القببود فعليببه الجنايببة مإثلهببا) حالببة كفببه يكببون أن (إل
قطعببت الجنايببة بعد الجاني أصأابع سقطت إن نعم للمماثلة

. أيضا كفه
دية (وأخذ كفه) قصاصأا قطع كامإلها الصأابع فاقد قطع ولو(

ديببة لن البلقينببي، بحثببه كمببا الكببف حكومإة الصأابع) ناقصة
فلببزم > مإثلهببا429<ص:  أخببذ وقببد الكببف، تآسببتتبع الصأابع
شببينه شببلت) بفتببح ولببو. (الصأببابع ديببة مإببن مإقابلهببا إسقاط
(لقببط) عليببه شبباء) المجنببي فببإن كامإلببة يدا فقطع (أصأبعاه
علببم كما ناقصتها حكومإة وأخذ) مإع السليمة (الثلثا الصأابع

مإببا بها) نظير وقنع يدا قطع شاء وإن أصأبعين (دية مإر مإما
الصحيحة.  عوض الشلء أخذ في مإر

ومإثلبه والجبباني البدم مإستحق اختلف فصل) في(     
الموتآى هيئة على ولو ثوب (مإلفوفا) في (قد) مإثل إذا وارثه

حيبباتآه الببولي وادعببى القببد مإوتآه) حيببن (وزعم (نصفين) مإثل
الظهببر)، (فببي مإضببمونا حيببا كببان بيمينه) أنببه الولي (صأدقا

مإيببت دم القببد مإببن السببائل دمإببه إن الخبرة أهل قال وإن



علببى لنهببا للبلقينببي، خلفببا خمسببون ل واحببدة يميببن وهي
يسببقط القببود ل الديببة وجبببت حلببف وإذا تآقرر، كما الحياة

لن الببولي، صأببدقا وإنمببا الهببدار فببي الختلف إذ بالشبببهة
ه قببل مإسبلم ردة ادعباء فأشببه حيباتآه استمرار الصأل قتل

المتجببه نعببم ومإعنببى نقل لمقابله كثيرين انتصار يضعف وبه
إن مإحلهمببا أن المببذكور التعليببل وأفهمبه البلقينببي بحثببه مإا

وتآقبل الجاني صأدقا له تآعهد لم كسقط وإل حياة له عهدت
ول يتلفف، رأوه إذا القد حالة بها الجزم ولهم بحياتآه البينة
بقيببد لزم لنببه > أي،430<ص:  يتلفببف رأيناه قولهم يقبل

للمدعي.  فيها المطابقة مإن بد ل والشهادة
أو جرمإببا أزال والمببراد للغببالب بهمببا طرفا) عبببر قطع ولو(

(فالمببذهب تآمببامإه والمقطببوع نقصببه) كشببلل (وزعببم مإعنببى
عضببو فببي السببلمإة أصأببل أنكببر (إن الجبباني تآصببديقه) أي
ويكفببي بسببلمإته البينببة إقامإببة لسهولة واللسان ظاهر) كاليد

يشكل ول الجناية، لوقت تآتعرض لم وإن سليما، كان قولها
ابق، مإلبك بنحبو الشبهادة تآكفبي ل قبولهم عليه كبان ك س
هنا الفرض لن له، مإزيل نعلم ول قالوا، إن إل أمإس مإلكه
مإبطببل سببليما كببان فقولهببا أصأببلها مإببن السببلمإة أنكببر أنببه

سببلمإته علببى اتآفقببا (وإل) بببأن ثببم كذلك ول صأريحا لنكاره
السببلمإة أصأببل إنكببار كببان أو نقصببه، حدوثا الجاني وادعى

يجببب مإببا وقيل مإروءة ستره يعتاد مإا وهو باطن عضو في
بببل الجبباني (فل) يصببدقا والرجل المرأة تآختلف فعليه ستره

إقامإببة ولعسببر النقص حدوثا عدم الصأل لن عليه، المجني
يقببع لببم الختلف لن القببود، يجببب وهنببا الباطن في البينة

شبهة.  فل المهدر في
(سببراية) (وزعببم) الجبباني ورجليببه) فمببات (يببديه أو) قطببع(

واحببدة ديببة تآجببب حببتى النببدمإال قبببل قتله أنه أو للنفس،
وقببد للموت سببا) آخر (أو مإوتآه مإمكنا) قبل اندمإال (والولي

تآجببب حتى اندمإال وأمإكن أبهمه أو اندمإال، يمكن ولم عينه
بببالقطع لوجوبهمببا الببولي) بيمينببه تآصببديق (فالصأببح ديتببان

زمإنه لقصر اندمإال يمكن لم لو أمإا سقوطهما عدم والصأل
إذا > فيمببا431<ص:  نعببم يمين بل الجاني فيصدقا كيومإين

ل قتلببه أنببه الجبباني وادعى اندمإال يمكن ولم السبب، أبهم
مإنه فعل حدوثا عدم الصأل لن الوجه، على يمينه مإن بد

يحتببج فلببم الصأببل لنهببا السراية، دعوى بخلف فعله يقطع
(وزعببم) الجبباني يببده) ومإببات قطع لو (وكذا تآقرر كما ليمين



سببواء انببدمإال يمكببن ولببم السببراية غيببر لمببوتآه (سببا) آخببر
(و) زعببم ديببة نصببف يلزمإببه حببتى أبهمببه أم السبببب أعيببن

الببولي، تآصببديق فالصأببح الدية كل تآجب سراية) حتى (الولي
مإببع قبلببه بالذي هذا واستشكل السراية استمرار الصأل لن
>432<ص:  آخببر سبببب وجببود عببدم كببل فببي الصأببل أن

هببو مإببا يعارضببها تآببارة الصأل هي التي السراية بأن ويجاب
الربع قطع إيجاب لن مإر، مإا وهو عليها، فيقدم مإنها أقوى

ل وتآببارة يسببقط فلببم مإسببقطه فببي وشببك مإحقببق للديتين
قببال لببو ثببم ومإببن هنببا مإببا وهببو هببي، فتقدم ذلك يعارضها
مإببع السببراية لضعف صأدقا وأمإكن الندمإال بعد مإات الجاني
بل أي الولي يصدقا يمكن لم إذا مإا بخلفه الندمإال إمإكان
بنحببو أجاب بعضهم رأيت ثم مإر مإا نظير الوجه على يمين

ذكرتآه.  مإا
الكببل وانحببل الحبباجز) بينهمببا ورفببع مإوضببحتين أوضببح ولببو(

(قبببل رفببع مإببن المفهببوم رفعه، (وزعمه) أي غيره أو عمدا
وقببال واحببد، أرش إل يلزمإببه ل حببتى اليضبباح انببدمإاله) أي

بيمينببه (صأدقا) الجاني أروش ثلثا فعليك بعده عليه المجني
أمإكببن) عببدم (إن واحببد أرش ولزمإببه النببدمإال قبببل أنببه

اليضبباح بيببن الزمإببن لقصببر عادة الندمإال بعد بأن الندمإال
حيببن النببدمإال عببدم (وإل) يمكببن مإعببه الظبباهر لن والرفع،

لطببول احتمبباله قببرب أي النببدمإال أمإكببن بببأن الحاجز رفع
البلقينببي واستشببكل النببدمإال بعببد الجريح) أنه (حلف الزمإن
اليببدين قطببع فببي مإببر لمببا مإخببالف الول بأن المتن وغيره

فيبه للحلبف مإعنبى ل والثباني البولي تآصبديق مإن والرجلين
قطعببا ثببالث أرش ووجببوب يميببن بل تآصببديقه ينبغببي فكببان
الحبباجز رفببع وقببوع علببى اتآفقا هنا بأنهما الول عن ويجاب
للظاهر فنظروا وقته في اختلفا وإنما الرشين لرفع الصالح

بالتآفبباقا جببانبه لقببوة الزمإببن قصر عند الجاني وصأدقوا فيه
 المذكورين والظاهر

وقببوع تآنازعببا بببل شببيء وقببوع علببى يتفقببا فلببم ثببم وأمإببا
البولي جببانب لقببوة فنظببروا النبدمإال وقببوع وفبي السببراية
علببى اتآفاقهمببا وعببدم الببديتين مإببوجب وقببوع على باتآفاقهما

وقببوع علببى ثببم اتآفقببا قببد قلت فإن لرفعه يصلح مإا وقوع
لرفعببه المببوت صألحية زعم قلت لرفعه صأالح وهو الموت،
الموت عنها المتولد الجرح مإن السراية الصالح وإنما مإمنوع
بيببن الفببرقا فاتآضببح أصأببل وقببوعه علببى يتفقببوا لببم وهببذا



جببانبه قببوي الببذي هببو هنببا الجبباني أن وحاصأببله المسببألتين
وعببن حكمببه كل فببأعطوا جببانبه قببوي الببذي هو ثم والولي
بالمإكببان المتببن حببل في إليه أشرت كما المراد بأن الثاني

السببابق قببولهم بببدليل عببادة القريببب المإكببان هنببا وعببدمإه
ختببم يقببع قببد الموضببحة أن شببك ول وطببوله الزمإن لقصر

قصببر مإببع قريببب لكنه سنين باطنها في الثر وبقاء ظاهرها
فل وحينئببذ لببذلك اليميببن فببوجبت طببوله مإببع وبعيببد الزمإببن
بل يصببدقا النببدمإال إمإكان عدم عند أنه مإن مإر بما يشكل
العبادة أحبالته انبدمإال فببي مإعروض ذاك أن تآقرر لما يمين
بعببد رجليببن أو يببدين قطع في وقوعه بادعاء تآمثيلهم بدليل

فببرض وأمإا يمين تآجب فلم عادة مإحال وهذا يومإين أو يوم
> بعببد433<ص:  ثببم مإنه وقعتا مإوضحتين في فهو مإسألتنا
اندمإال بل فبقاؤهما للحاجز رفع مإنه وقع مإثل سنة عشرين

ليميببن فاحتيببج بمسببتحيل وليببس عببادة بعيببد الزمإببن ذلببك
لبه (وثببت بعببد وإن النبدمإال، عببدم لمإكبان حينئببذ الجريبح

فل أرشببين عببن النقببص مإنببع بهببا قصببد إنما أرشان) ويمينه
قببدم فببي تآنازعا لو مإا مإنها نظائر وله الثالث ليجاب تآصلح
مإا أرش فأراد الفسخ وقع ثم حادثا أنه البائع وحلف عيب،

فل عنببه للببدفع صأببلح حلفببه لن ليجاب، حدوثه بيمينه ثبت
 يمينه بقضية وثالث) عمل (قيل المشتري ذمإة لشغل يصلح

ليميببن، يحتبباج ل هببذه فببي الجبباني أن المتببن (تآنبيه) قضببية
وحينئببذ النببدمإال قبببل أنببه يمينه مإن بد ل بل مإرادا وليس
النقببص دفببع أفبباد لجريببح وحلف الثالث سقوط أفاد فحلفه

. تآقرر كما أرشين عن

بهما يتعلق ومإا ومإستوفيه القود مإستحق فصل) في(     
العفببو يجوز ول للندمإال، التأخير النفس غير قود في يسن
غيببر قببود فببي واتآفقببوا السببراية لحتمببال مإببال علببى قبلببه

هل النفس قود في واختلفوا الورثة لكل ثبوتآه على النفس
وارثا) على لكل ثبوتآه (الصحيح و ؟ ل أم وارثا لكل يثبت

أو ورثنبباه، إن رحم كذي القرابة بعد مإع ولو الرثا، حسب
ل فيمببن والمإببام وعصبببته والمعتببق الزوجيببن كأحببد عببدمإها
البببردة لبببول المرتآبببد وارثا أن ومإبببر مإسبببتغرقا لبببه وارثا

إذا قتلببه أن الطريببق قبباطع في ويأتآي طرفه قود يستوفي
كما المتن على ذلك يرد فل الورثة دون بالمإام تآعلق تآحتم

لمببا وارثا لكببل كلببه ثبببوت يفهببم إنببه قيل مإا عليه يرد ل



(غائبهم) (وينتظر) وجوبا بعضهم بعفو يسقط أنه به سيصرح
(ومإجنببونهم) صأبيهم) ببلببوغه (وكمال يأذن أو يحضر، أن إلى

لغيببر مإببدخل > ول434<ص:  للتشببفي القببود لن بإفبباقته،
مإببال، لببه يكببن لببم بببأن الفقير المجنون نعم فيه المستحق

الوصأببي وكببذا الجببد أو الب لببوليه مإببؤنته تآلزمإببه مإببن ول
أمإببد لفاقته ليس لنه الدية، على العفو الوجه على والقيم
وإن مإعيببن، زمإببن فببي الفاقة مإعتاد يرد فل يقينا أي ينتظر
أمإببد لبلببوغه إذ الصبببي بخلف إطلقهببم اقتضبباه كمبا قببرب
الجبباني حبببس الحاكم على يجب القاتآل) أي (ويحبس ينتظر
مإبن كمباله أو المسبتحق، حضبور إلبى غيرها أو نفس على
للحببق ضبببطا غببائب حضور ول ولي، طلب على تآوقف غير
الحامإببل حبببس وتآوقببف هببذا بيببن ويفببرقا مإستحقه عذر مإع

يسببامإح لببم مإببا للحمببل رعاية فيها سومإح بأنه الطلب على
الحببق فيفببوت يهببرب قد لنه بكفيل)، يخلى (ول غيرها في

فيقتله قتله تآحتم إذا هو أمإا الطريق قاطع غير في والكلم
المكلفبببون القبببود مإسبببتحقو (وليتفقبببوا) أي مإطلقبببا المإبببام

يجببوز ول المسلم، في مإسلم مإستوف) له (على الحاضرون
ذلببك، مإببن تآمكينهببم ول قطعه، نحو أو قتله على اجتماعهم

جبباز تآغريببق بنحببو القود كان لو ثم ومإن له تآعذيبا فيه لن
واحببد تآوكيل يأتآي كما يتعين طرف نحو قود وفي اجتماعهم

فشببدد الحديدة تآرديد في بالغ ربما بعضهم لن غيرهم، مإن
بنفسببه اسببتيفاءه كببل وأراد مإستوف على (وإل) يتفقوا عليه

 بينهم فعلها الحاكم على (فقرعة) يجب
بببأن مإنعببه لببه لن بقي، مإن بإذن إل يستوفي ل قرع ومإن
جبباز وإنمببا أسببتوفي ل > وأنببا435<ص:  تآسببتوفي ل يقول

مإببا لن إذن، علببى تآوقببف غيببر مإن فعله النكاح في للقارع
مإببا التعجيل على مإبناه وذاك أمإكن مإا الدرء على مإبناه هنا

إذا قلببت فببإن عنهم القاضي ناب عضلوا لو ثم ومإن أمإكن
تآعييببن قلببت: فائببدتآها فائببدتآهما فمببا القرعببة بعد الذن اعتبر

وقببول أسببتوفي أنببا الببباقين مإببن كببل قول ومإنع المستوفي
بببأن قولنببا أفهمه كما أنا بل أنت تآستوف للقارع: ل بعضهم
الهببرم كالشببيخ السببتيفاء العبباجز) عببن (يببدخلها إلببخ يقببول

كببانت وإن قببرع، (ويسببتنيب) إذا حببق صأبباحب لنه والمرأة،
بيبن تآجبري إنما لنها يدخل) ها، ل (وقيل جلدة قوية المرأة

وعليببه وأصأبلها الروضبة فببي مإببا وهذا الهلية في المستوين



فعجببز لقببادر خرجببت فلببو المعتمد فهو عليه ونص الكثرون
الباقين.  بين أعيد

تآحريببم (فقتلببه) عالمببا المسببتحقين أحببدهم) أي بببدر ولببو(
فببي حقببا لببه لن عليببه)، قصبباص ل أنببه (فالظهر المبادرة

أو جزمإبا قتبل المببادرة مإبن بمنعه حاكم حكم لو نعم قتله
ولببو المبببادرة، تآحريم جهل لو كما جزمإا يقتل لم باستقلله

قتلببه لمسببتحقي ل لببورثته القببود فحببق فقتلببه أجنبببي بببادر
وقتببل القببود المبببادر لزم إذا فيما وكذا ذكر (وللباقين) فيما

تآركتببه) أي (مإببن اختيببارهم بغيببر القببود الدية) لفوات (قسط
ولببو كبأجنبي، حقببه وراء فيمببا المبببادر لن المقتول، الجاني

مإببن ل الجبباني تآركببة مإببن الديببة الورثببة أخببذ أجنبببي قتلببه
مإببن زاد مإببا المبببادر علببى الجاني ولوارثا هنا فكذا الجنبي

بقتله ذلك عدا مإا لستيفائه مإورثه دية مإن نصيبه على ديته
 وغيره الرفعة ابن له وانتصر جمع قاله مإا هذا الجاني

الجباني تآركبة علبى بمباله تآقاصأا عنه يسقط الشيخان وقال
قببول (وفببي الببديتان اختلفببت لببو فيمببا > ويظهر436<ص: 

لببو كمببا الكل استوفى فكأنه حق صأاحب لنه المبادر)، مإن
الوديببع علببى ل عليببه الخببر يرجببع مإالكيهببا أحد وديعة أتآلف
تآلفببت لببو إذ مإضببمونة هنببا والنفببس مإضمونة غير بأنها ورد
(عفببو بعببد أو نفسببه، بعد) عفو بادر (وإن الدية وجبت بآفة
حببق ل أن لتبين بالعفو يعلم لم وإن القصاص)، لزمإه غيره

 له
العببزل بعبد قتببل لبو الوكيبل أن يبأتآي مإبا عليه يشكل وقد

لغيببره مإراجعتببه بعدم هذا بتقصير ويجاب يقتل لم به جاهل
إذا إل ل) قصبباص (وقيببل الوكيببل بخلف بمبادرتآه المستحق

كما أحدهما أو انتفيا، إذا مإا بخلف بمنعه حاكم وحكم علم
بببه) أي قاض (يحكم (و) لم يعلم) بالعفو لم (إن قوله أفاده

أو تآعزيبببر، أو يسبببتوفى) حبببد، (ول الخلف لشببببهة بنفيبببه
نبائبه أو المإببام)، ببإذن (إل غيرهبا أو نفببس، (قصبباص) فبي

فببي لكنهببا الحببدود لقامإة وليته تآناول الصأح فإن كالقاضي
الدمإببي حببق وفببي طلببب علببى تآتوقف ل تآعالى الله حقوقا
الحبباكم حضببور ويسن المتأهل المستحق طلب على تآتوقف

يحتبباج ول المسببتحق، أنكببر إن ليشببهدا عببدلين مإببع لببه بببه
إلببى واحتيبباجه لخطببره > وذلببك437<ص:  بعلمببه للقضبباء
آلببة تآفقببد ويلزمإببه شببروطه فببي العلمبباء لختلف النظببر

مإببن حببذرا النفبس غيببر قببود فبي بضببطه والمإببر الستيفاء



بقيمببه السببيد إذنببه اعتبببار مإببن ويسببتثنى باضببطرابه الزيادة
قببود عليببه لببه مإببن كببل ل يحتبباج والمسببتحق قنببه علببى

والببولي المإببام مإببن لكببل الحرابببة فببي والقاتآببل لضببطراره
عجببز إن سيما ل يرى ل بحيث انفرد لو ومإا بقتله النفراد

 إثباتآه عن
(عببزر)، ذكببر مإببا غيببر فببي باستيفائه استقل) مإستحقه فإن(

(لهببل) (ويببأذن) المإببام المإام على لفتياتآه الموقع وقع وإن
وقد بنفسه فعله (نفس) طلب (في) استيفاء المستحقين مإن

علببم كمببا القرعببة لببه خرجببت أو البقيببة، به ورضي أحسنه
إيضبباح، (طببرف) أو اسببتيفاء (ل) فببي الحيف مإن ل مإر مإما

ثببم ومإببن يحيببف قببد لنه الصأح)، (في عين كقلع مإعنى أو
قذف حد أو تآعزير، استيفاء في للمستحق الذن له يجز لم
مإسببلم علببى قببود لببه وذمإببي وامإببرأة كشببيخ الهل غير أمإا

الطببرف نحو وفي مإر كما الجناية استقرار بعد أسلم لكونه
للجاني عدو غير السلم عبد ابن قال لهل بالتوكيل فيأمإره

يجببب، لببم نفسببي مإببن أقتببص جان: أنا قال ولو يعذبه، لئل
نفسببه فيعذب يتوانى قد أنه على بفعله يتم ل التشفي لن
بببه يببوهم قببد لنببه الجلببد، ل القطببع فببي أجببزأ أجيب فإن

ل السببارقا قطع المإام بإذن أجزأ ثم ومإن يؤلم ول اليلم،
لنفسه.  القاذف أو الزاني، جلد

غيرهببا فأصأبباب رقبببة ضببرب (فببي الهببل لببه) أي أذن فإن(
يعزلببه) (ولببم (عزر) لتعببديه مإنه إل يعرف ل إذ عمدا) بقوله

كتفه أو رأسه، ضرب وأمإكن) كأن أخطأت قال (وإن لهليته
لببو ثببم ومإببن بعجببزه يشببعر حبباله (عزله) إذ عنقه يلي مإما

أخطببأ أنببه حلببف يعببزر) إذا (ولببم يعزلبه لببم مإهببارتآه عرفت
<ص: وسببطه ضببرب كببأن يمكببن لببم لببو أمإببا تآعببديه لعدم
> فكالمتعمد. 438

مإببن وهببو المصالح، سهم مإن يرزقا لم الجلد) حيث وأجرة(
(على أوصأافه بأغلب وصأف وتآعزير وحد قود لستيفاء نصب

تآعببالى الله حق سواء غيرها أو نفس، على الجاني) الموسر
(علببى نفسببي مإببن أقتببص أنببا قببال وإن الدمإببي، وحببق

بيببت ول المعسببر، أمإا أداؤه لزمإه حق مإؤنة لنها الصحيح)،
المسلمين.  أغنياء على المؤنة أن فيظهر مإال

جلببد يببأتآي وفيمببا هنا ومإثلهما والطرف النفس ويقتص) في(
إجببابته المإببام ويلزم ذلك للمستحق الفور) أي (على القذف

والببواجب الجائز ليشمل للمفعول بنائه حكمة هذا وكان إليه



إلببى أو إليببه، التجببأ وإن الحببرم)، (فببي فيهمببا (و) يقتببص
لخبببر مإثل ويقتببل المسببجد مإببن فيخببرج الكعبببة أو مإسجده،

مإببن أيضببا بببدم} ويخببرج فارا يعيذ ل الحرم {إن الصحيحين
اقتص فإن بعضها تآنجيس خشي إن مإقابرنا ومإن الغير مإلك
. كره التلويث وأمإن المسجد نحو في

تآقببع لببم والمببرض) وإن والبببرد (الحببر فببي فيهما و) يقتص(
فببارقا وبببه المضببايقة علببى الدمإببي حببق لبنبباء فيهببا الجناية
السرقة.  قطع نحو في التأخير

فبطلببب وإل تآأهببل إن عليببه المجنببي بطلب وتآحبس) وجوبا(
بعببد الحمببل حببدثا وإن زنببا، مإببن ولببو (الحامإببل)، وليببه

(الطببرف) <ص: و) نحو النفس قصاص (في قتلها استحقاقا
وهببو والقصر، اللبأ) بالهمز تآرضعه (حتى القذف > وجلد439

غالبببا بببدونه يعيببش ل الولببد لن الببولدة، عقببب ينببزل مإببا
يحببل بغيرهببا) كبهيمببة (ويسببتغنى العببرف مإدتآه في والمرجع

يعيببش مإببا يوجببد ولم المراضع، امإتنعت ولو له، صأيانة لبنها
يببؤخر ول بببالجرة، إحببداهن الحبباكم أجبببر اللبببن غيببر بببه

وأخببرت تآلك قتلت مإحصنة زانية إل يوجد لم ولو الستيفاء،
(لحولين) (فطام) له (أو) بوقوع أدون لنه الوجه، على هذه
عليهما لزيادة احتاج ولو نقص، وإل عنهما، النقص أضره إن
علببى المالببك أو البببوين، بتوافببق عبببرة ل أنببه وظبباهر زيد

فمببات يعنيه مإا وجود قبل المستحق قتلها ولو يضره، فطم
فببي كلببه هببذا الببباب أول الحبس في مإر مإا نظير به قتل
فل تآعببالى اللببه حببق أمإببا المضببايقة على لبنائه الدمإي حق

ووجببود الرضبباع مإببدة تآمام إلى مإطلقا تآؤخر بل فيه تآحبس
للجنيببن الحببق لن يميببن، تآصببديقها) بل (والصببحيح كافببل

حملهببا) الممكببن (فببي ارتآببابت إن لكببن مإستفرشها وتآصديق
تآببدل ظبباهرة أمإارة مإخيلة) أي (بغير ولو آيسة، تآكن لم بأن

يطلببع ل مإببا المإببارات مإببن نفسببها مإببن تآجد قد لنها عليه،
إلى ل الحمل ظهور وقت إلى المستحق ويصبر غيرها عليه

وإل وطأهببا الببزوج ويمنع ثبوت بل لبعده سنين أربع انقضاء
أو المسببتحق، قتلها ولو القود، فيفوت دائم الحمل فاحتمال

> فببالغرة440<ص:  مإيتبا جنينببا فببألقت المإبام بببإذن الجلد
فعلببى الحمببل وحببده هببو يجهببل لببم مإببا المإببام عاقلة على

قتببل) هبو ومإببن(الضببمان.  بخلف للعلم تآابع والثم عاقلتهما،
كقطببع ل فيببه المماثلببة أمإكنت إن مإثله القتل غير إذ مإثال

الزيببادة فيببه تآببؤمإن لببم بسيف أو به، وإيضاح بمثقل طرف



غيببره أو (بمحببدد) كسببيف مإببر كمببا الموسببى نحو يتعين بل
ونحببوه) تآجويببع (أو مإصببدرا النببون خنببق) بكسببر (أو كحجببر
(اقتببص) إن شبباهق مإببن وإلقبباء عذب أو مإلح، بماء كتغريق

بمثلببه (بببه) أي للسببيف العببدول لببه أن سببيذكره لمببا شبباء
لببم لببو نفسببه إزهبباقا قصببده كببان إن وكيفية ومإحل مإقدارا
للتشببفي المحصلة للمماثلة وذلك العفو، ل المثل فيه يفسد
مإخصبوص المثلبة عبن والنهبي والسبنة الكتباب عليهبا الدال
فيبه تآبؤثر ل بهبا قتبل البتي الضبربات كانت ولو ذلك، بغير
فببي العببدول ولبه بالسببيف قتببل وقوتآه المقتول لضعف ظنا

كبان لببو كمبا عكسبه ل أخببف لنه للعذب، الملح عن الماء
إذ حيببة نحو إنهاش بسحر) ومإثله (أو قال كما مإحرمإا المثل

مإببا بببه عنقببه ضببرب يتعين مإسموم (فبسيف) غير ينضبط ل
مإمببا > أخببذا441<ص:  مإهربببا سمه وليس أي به يقتل لم

أو خمببر)، (وكببذا انضببباطه وعببدم السحر عمل لحرمإة يأتآي
 مإات حتى جره أو بول

مإحببرم كببل مإببن ونحوهمببا غالبببا مإثلببه يقتببل ولواط) بصغير(
الفعببل بتحريم المماثلة الصأح) لتعذر (في السيف فيه يتعين

فببي اللئببط ذكببر مإببن قريبة خشبة ودس المائع نحو وإيجار
جزمإببا السببيف ويتعيببن له فائدة فل المماثلة تآحصل ل دبره
ورجح فقتلها قبلها في صأغيرة جامإع لو كما له مإثل ل فيما
بواضببح وليس كالبهيمة ذبحه لو فيما أيضا تآعينه الرفعة ابن
السببم بمثببل قتلببه ولببه الوجه وهو خالفه، بعضهم رأيت ثم

أوجببره ولببو الغسببل، يمنببع مإهربببا يكن لم مإا به قتل الذي
رجمه بعد زنا شهود رجع ولو طاهرا مإاء أوجر مإتنجسا مإاء

أو مإببدتآه مإثببل النببار فببي كتجويعه) وألقببي جوع (ولو رجموا
(حببتى الجنببس ذلببك زيببد) مإببن يمت (فلم ضربه عدد ضرب

السببيف) وصأببوبه قببول (وفببي بببه قتببل بمببا يمببوت) ليقتببل
تآفويت إل يبق ولم حصلت قد المماثلة لن وغيره، البلقيني

الزيببادة مإببن الهببون بببه يفعببل وقيل بالسهل فوجب الروح
عببن المإببام ونقلببه أقببرب وهببذا الشببيخان قببال والسببيف
يضببرب سببيف) بببأن (إلببى المثببل عببدل) عببن (ومإن المعظم

يببرض لببم وإن (فلببه) ذلببك، كالبهيمببة يذبببح بأن ل به العنق
للنفببس فسببرى) القطببع قطببع (ولببو أسببهل لنببه ،الجبباني
للمماثلببة القطببع) طلبببا (وله عليه رقبته) تآسهيل جز (فللولي

(السببراية) القطببع انتظببر) بعببد شبباء (وإن الحز) للرقبببة (ثم
المإهببال طلببب الولببى فببي للجبباني وليببس المماثلببة لتكمل



أن جبباز ثببم ومإببن عنببايته بعد عليه المجني حياة مإدة بقدر
طلببب الثانيببة فببي ول فرقهببا، أطببراف قطببع عليببه يببوالي
. العفو أو القتل،

> مإتعين442فالحز) <ص:  عضد كسر أو بجائفة، مإات ولو(
وهببو (كفعلببه)، بببه قببول) يفعببل (وفببي حينئذ المماثلة لتعذر

قلببم سبق الول قيل: تآرجيح بل وأصألها الروضة في الراجح
للنفببس فسببرى سبباعده كسببر أو قطببع، لببو أنه مإنه ويؤخذ

مإبن القطببع تآعيبن مإبن قيل فما ساعده كسر أو قطع، جاز
ولببو ضببعيف، علببى مإفرعببا يكون أن يبعد ل بل بعيد الكوع
يعببزر لم الجافة بعد العفو له طرأ فإن عفا ثم مإثل أجافه

لببم يمت (لم و كفعله به (فإن) فعل الراجح على عزر وإل
تآحببز بببل آخببر مإحببل في تآفعل ول تآوسع، الجوائف) فل تآزد

مإحالها.  باختلف تآأثيرها الظهر) لختلف (في رقبته
قصببده كببان إن فيه قود ل مإا وكل إجافة، مإن تآنبيه) يمنع(

مإببع تآعببذيبا فيببه لن وذلببك، قتببل أو عفببا، فيعزر بعد العفو
. العفو نقيض هو الذي القتل إلى الفضاء

قبباطعه مإن دية نصف فيه الذي مإقطوع) عضوه اقتص ولو(
فببي الجبباني حببز) لرقبببة فللولي (بسراية مإات) المقتص (ثم

مإببا لخببذه ديببة) فقببط بنصبف عفو (وله مإورثه نفس مإقابلة
إن ومإحلببه قطعببه الببذي العضببو وهببو الخببر، نصببفها قابببل

رجببل يببد امإببرأة قطعببت فلببو فبالنسبببة وإل الديتان استوت
لنببه الديببة، أرببباع ثلثببة علببى فببالعفو مإببات ثم يدها فقطع

رجببل ديببة ربببع يقابببل مإببا مإنهببا سببقط رجببل ديببة اسببتحق
ذلبك، عكببس فببي لهبا شببيء ل أنببه جمع قاله كما وقياسه

فببإذا سببراية مإبباتآت ثببم يببده فقطعت يدها قطع لو مإا وهو
فاقتص يداه قطعت (ولو شيء له يكن لم العفو وليها أراد
(فببإن مإورثه الحز) بنفس (فلوليه بالسراية مإات) المقتص ثم

ومإحلببه الكامإلببة الديببة يقابل مإا له) لستيفائه شيء فل عفا
يبقببى السببابقة المببرأة صأورة ففي أيضا الديتان استوت إن
قصبباص قطع (مإن جان) بالسراية مإات ولو(الدية.  نصف له

القتصباص سبراية) بعبد مإاتآبا (وإن بحبق قطبع لنبه فهبدر)،
فقببد عليببه المجنببي سبببق أو (مإعببا، اليببد > فببي443<ص: 

لن الجبباني، علببى شببيء ول والسببراية، اقتببص) بببالقطع
تآكببون أن وجببب الجنايببة فببي كالمباشببرة كانت لما السراية

عببن عليببه المجنببي تآببأخر) مإببوت (وإن السببتيفاء فببي كذلك
فببي عليببه المجنببي لببولي (فلببه) أي بالسببراية الجبباني مإوت



مإببر مإببا نظيببر الديتان استوت الدية) إن (نصف الجاني تآركة
مإعنى في كان وإل الجناية يسبق ل القود لن الصأح)، (في

قطبع فببي الصبورة كبانت ولو مإمتنع، وهو القود في السلم
واعترض.  جزمإا قيل له شيء فل بدين

حببر لجببان مإكلببف وهببو (يميببن)، مإسببتحق) قببود قببال ولببو(
يسببارا) لببه (فببأخرج قودا لقطعها يمينك مإكلف: (أخرجها) أي

فقطعهببا الوجببه علببى جبباهل أو إباحتهببا) عالمببا، (وقصببد
لم وإن سرايتها، في ول فيها، ضمان (فمهدرة) ل المستحق

وأنهببا اليسار أنها القاطع علم ولو القطع، في بالذن يتلفظ
نعببم مإجانببا لهببا بببذل إباحتهببا بقصببد إخراجهببا لن تآجزئ، ل

أن علببم لببو مإببا إباحتهببا وكنيببة بالتحريم، مإنهما العالم يعزر
ل بأنهببا علمببه مإببع اليسببار فببأخرج اليميببن مإنببه المطلببوب

بأصأببله كمببا اليميببن قببود ويبقببى العوضية يقصد ولم تآجزئ،
سببقط وإل إجزاءهببا القبباطع يظن لم إن ومإحله بعد وذكره

لببو وكببذا يمينببه ديببة ولببه العفببو بببدل باليسار رضاه لتضمن
لقصببد نظببر ول عوضا، جعلها لكن شرعا إجزائها عدم علم

للعفببو مإتضببمن بالعوضببية المسببتحق رضا لن حينئذ، الباحة
 العوض فسد وإن القطع، عن
لنببه يهببدرها، لببه فالخراج الصبي أو المجنون المستحق أمإا

يهببدر ل الباحببة فقصده القن المخرج وأمإا عليها له تآسليط
إذا قودهببا يسببقط أنه الوجه لكن لسيده الحق لن يساره،

عبببرة فل الصبببي أو المجنببون المخرج وأمإا قنا القاطع كان
(وإن الديببة لزمإتببه وإل قطببع المقتببص علم إن ثم بإخراجه

(عببن عوضببا الخببراج (جعلتها) حالة قطعها بعد قال) المخرج
الببذي ظنه في (فكذبه) القاطع إجزاءها) عنها وظننت اليمين

تآجببزئ ل أنهببا عرفببت بببل وقببال المذكور الجعل عليه رتآب
أنه يحتمل عرفت أصأله وقول تآصوير مإجرد هذا أن وسيأتآي

<ص: بفتحهببا أو يببأتآي، لمببا إيهامإببا أخببف فيكون التاء بضم
عليبه يبنبى حبتى بضمها الجزم فاندفع المتن > فيوافق444

 المتن على العتراض
سببواء قاطعهببا اليسببار) علببى فببي قصبباص (ل فالصأح) أنببه(

ل وأنهببا اليسببار علمهببا أو اليميببن، أنهببا أو أباحهببا أنه أظن
مإخرجهببا لن إجزاءهببا، ظانببا اليميببن عببن قطعهببا أو تآجببزئ
صأدقه وإن فيها، قود ل ثم ومإن عوضا بجعلها عليها سلطه

الظببن انتفببى وإن بببل أيضببا الصأح على المذكور الظن في
وغيببره أيضببا أصأله كلم يوهمه لما خلفا أصأله مإن المذكور



فتفريعببه عوضا جعلها قصد هو للقود المسقط أن تآقرر لما
كلمإببه بببدليل لببه مإفهوم ل تآصوير مإجرد التكذيب على ذلك
مإنبع المبذكور الجعبل لن ديبة) لليسبار، (وتآجب الروضة في

ول إجزاءها، القاطع يظن لم (ويبقى) حيث مإجانا بذلها كونه
هببذه، وفي مإر كما الولى اليمين) في (قصاص عوضا جعلها

إلببى بببه الصبببر يلزمإببه نعببم عنببه عفببا ول يستوفه، لم لنه
أو إجزاءهببا، ظببن إذا أمإببا المببوالة تآهلكه لئل يساره اندمإال
ولكببل للعفو مإتضمن ذلك أن مإر لما يبقى فل عوضا جعلها
 دية الخر على

- عببن فكسببر فتح أو (دهشت) بضم، قال) المخرج لو وكذا(
أخببرج إل أسببمع لببم أو اليميببن)، (فظننتهببا اليسببار كونهببا

القبباطع (وقببال ذلببك > قببال445<ص:  ظننتببه أو يسببارك
هببذا لن الصأببح، علببى اليسببار فببي قببود اليمين) فل ظننتها

بقببول وخببرج اليميببن قود ويبقى ديتها وتآجب قريب الشتباه
أو تآجزئ ل وأنها اليسار أنها علمت قال لو مإا ذلك القاطع
بببالخراج أباحهببا أنببه ظننببت أو قطعببت مإا أدر فلم دهشت
فواضببح الولببى أمإببا اليسببار فببي القببود القاطع على فيجب

الثالثبة وأمإبا القباطع بحال تآليق ل الدهشة فلن الثانية وأمإا
 قتله في لي أذن ظننته وقال رجل قتل فكمن
الذن جعلببه لتضببمن عوضا جعلها مإع الباحة ظن أفاد وإنما
لببم دهش بنحو اقترن لما إخراجها وهنا مإر كما قطعها في

المطببابق الفعببل بببأن استشببكاله فانببدفع أصأببل إذنببا يتضمن
قببود يسقط ل الصور هذه جميع وفي لفظا كالذن للسؤال
وحيببث عوضببا جعلهببا أو الجببزاء، القاطع ظن إن إل اليمين
وجبببت مإقامإهببا القببائم أو الباحببة، بغيببر اليسببار قببود سقط
مإمن الدية لتعمده. وأخذ عاقلته على ل مإاله في وهي ديتها
فببي كببل ويصببدقا قودها عن عفو اليمين عن خذها له قال

قطببع إجزاء هنا مإا وفارقا مإنه إل يعلم ل لنه وظنه، علمه
دهببش، وقببد أخرجها إذا السرقة حد في اليمين عن اليسار

القصببد بببأن إباحتهببا قصد إذا ل اليمين عن إجزاءها ظن أو
حصببل، وقببد الباطشببة اللببة وتآعطيببل التنكيببل الحببد مإببن

المماثلة.  على مإبني والقصاص

مإؤكدة سنة وهو العفو وفي العمد مإوجب فصل) في     
البببيهقي خبببر مإنها والحاديث لليات وذلك أفضل مإال وبغير
إل قببط قصاص وسلم عليه الله صألى إليه رفع {مإا وغيره



أقببر قاتآببل إليببه {رفببع أنببه مإسببلم في بالعفو} بل فيه أمإر
فلمببا بببه اذهببب فقببال فببأبى عنببه اعببف القتيل لخي فقال
لن المإببر، لمخببالفته النببار} أي فببي فهو قتله إن قال ولى
عليه الله صألى احترامإه بمزيد بالخلل إشعار فيه الباء هذا

علببى أقببره فكيببف قلببت فببإن الخ ذلببك بنفبباقا أو وسببلم،
إذا القببود وأمإا عليه يقره ولم الباء، قلت: المحرم ؟ مإحرم
الجيببم (مإوجب) بفتح مإختلفة فالحيثية واجب فهو عليه صأمم

وهببو (القببود) بعينببه، غيرهببا أو نفببس، في (العمد) المضمون
بحبببل الجبباني يقببودون لنهم به، سمي القصاص الواو بفتح

عندهما (بدل) عنه غيرها وأرش النفس (والدية) في نحوه أو
والصأببحاب الشببافعي كلم قضببية بببأن واعببترض كالببدارمإي

بببذل > أنهببا446<ص:  النفس قود في الماوردي به وصأرح
امإببرأة ديببة الرجببل بقتلهببا المببرأة لببزم وإل عليببه جنببى مإببا

لفظببي ذلببك فببي الخلف بببأن ويجبباب ه كببذلك. ا وليببس
لبذلك يببق فلببم المقتببول دية هو الواجب أن على لتآفاقهم
وجببب لمببا القببود بببأن الول يببوجه وقببد فائدة كبير الخلف

الحقيقببة فببي الديببة أخذ فكان القتيل نفس كحياة كان عينا
كحياة أنه تآقرر لما ذكر مإا عليه يلزم ول عنها، ل عنه بدل

(عنببد ذلببك بنحببو أجبباب شببيخنا رأيببت ثببم فتببأمإله القتيببل
قببول) مإببوجبه (وفببي عليهببا عنه عفو أو مإوت سقوطه) بنحو

أن فببي الظبباهر بعينببه ل أصأببله قول مإبهما) مإراده (أحدهما
مإعيببن أي ضببمن فببي بينهمببا المشببترك القببدر هببو الببواجب

بخيببر فهببو قتيببل لببه قتببل {مإببن الصببحيحين وخبببر مإنهمببا
القببول هببذا فببي يقاد} ظبباهر أن وإمإا يودي أن إمإا المإرين

القببود يتعيببن وقببد كتبببه بعض في المصنف صأححه ثم ومإن
مإببا اسببتوفى لو وفيما مإرتآدا مإرتآد قتل في مإر كما دية ول

الديببة تآتعيببن وقببد الرقبببة جببز إل لببه يبق ولم الدية، يقابل
إل يجببب ل وقببد لذمإي والمسلم لولده الوالد قتل في كما

قنه.  قتل في كما والكفارة التعزير
مإوسببى شببريعة أن وغيببره مإجاهببد عببن البيهقي روى فائدة
عليببه اللببه صألى وعيسى القود تآحتم وسلم عليه الله صألى
وخيرهم المإة هذه عن تآعالى الله فخفف الدية تآحتم وسلم
(عفببو) عببن المسببتحق للببولي) يعنببي القببولين (وعلببى بينهما
مإثل نصببفها أو الديببة)، (علببى طببرف أو نفببس، فببي القببود
عليببه كالمحببال مإنببه مإسببتوفى لنببه الجبباني)، رضببا (بغيببر

الببباقين، رضببا بغير العفو المستحقين ولحد عنه والمضمون



ض عبن عفبي لبو ثبم ومإبن يتجبزأ ل القبود لن أعضباء بع
تآطليببق المببرأة بعببض تآطليق أن كما كله عن سقط الجاني

غيببر مإن به بربطه الطلقا يقع مإا كل أن يؤخذ ومإنه لكلها
لببو قببولهم وقيبباس فل ل ومإببا به بربطه العفو يقع العضاء

ولببو فأخببذها، اليميببن عببن عوضببا الديببة خذ الجاني له قال
> يببأتآي447<ص:  أنه عفوا الخذ وجعل القود سقط ساكتا
العفببو) عببن أطلببق (لببو الول) الظهر (وعلى هنا ذلك نظير

(فالمذهب العفو عقب اختارها ول للدية، يتعرض ولم القود،
إثبببات ل ثببابت إسببقاط والعفو يوجبها ل القتل لن دية)، ل

العفببو علببى مإحمول للمال {فاتآباع} أي تآعالى وقوله مإعدوم
لختيارهببا تآنببزيل فتجببب العفببو عقببب اختارهببا إذا أمإببا عليها

ضبببط ويظهببر إليهببا المبببادرة بقرينببة عليهببا مإنزلتببه عقبببه
أجنبببي، لفببظ تآخلببل عدم مإن البيع في مإر بما هنا التعقيب

بعببض عفببا ولو عرفا، فاصأل يعد طويل سكوت أو قل وإن
مإببن الباقين حصة ووجب حصته سقطت وأطلق المستحقين

في كما عليهم قهري السقوط لن يختاروها، لم وإن الدية،
قنيببه أحببد قتل لو كما المال ثبوت استحال ولو الوالد قتل

ولببو الجنايببة، مإوجب أو حقه، عن أو القود، عن فعفا الخر
أيضببا الول (و) على جزمإا مإال عليه له يثبت لم العتق بعد
يسببتحقه ل عمببا لوقببوعه العفببو لغا) هذا الدية عن عفا (لو

حقه لن (عليها)، تآراخى وإن (بعده)، القود العفو) عن (وله
ثببم القببود اختببار ولببو كالعببدم اللغببي لن بببالعفو، يتغير لم

مإطلقا.  وجبت الدية
علببى الغيببر ثبببت) ذلببك الديببة جنببس غيببر علببى عفببا ولببو(

الجبباني) ذلببك قبببل (إن الديببة مإببن أكببثر كببان وإن القولين،
رضبباهما فاشترط اعتياض لنه فل) يثبت، (وإل القود وسقط

بسببقوطه رضببي إنمببا لنببه الصأببح)، فببي القببود يسقط (ول
فاسببد، عببوض علببى كالصببلح وليس يحصل ولم عوض على
فلببس) ومإثلببه لمحجببور والببتزم. (وليببس قبل فيه الجاني لن

عببن (عفببو المببديون ووارثا الثلببث على الزائد في المريض
لحببق المال تآفويت مإن مإمنوع لنه أحدهما)، أوجبنا إن مإال

(فببإن الظهر وهو بعينه، القود بل ذلك (وإل) نوجب الغرمإاء
(فكمببا أطلق) العفببو (وإن ثبتت) كغيره الدية (على عفا) عنه

فالمببذهب مإببال ل أن علببى عفا دية. (وإن ل أنه سبق) مإن
ل والمفلببس مإببال يببوجب لم القتل لن شيء)، يجب ل أنه

العفو لزمإه بالستدانة عصى لو أنه وقضيته الكتساب يكلف



ذلك ومإع ظاهر وهو الكتساب، يكلف حينئذ لنه الدية، على
مإحرمإا ارتآكب أنه المإر غاية إذ مإال ل أن على عفوه يصح
المحجببور (والمبببذر) بالمعجمببة العفببو صأحة في يؤثر ل وهو
عليهببا أو (الديببة)، عببن أو مإطلقببا، (فببي) العفببو بسفه عليه

عفوه يصح كصبي) فل (وقيل المذكور تآفصيله (كمفلس) في
فيببه فهببو القببود الديببة فببي بقببوله وخببرج بحببال المال عن

المهمببل للسببفيه أن ومإر الوجه هذا فيه يجري فل كالرشيد
على) أكثر القود عن تآصالحا > (ولو448الرشيد. <ص:  حكم
جنببس بعيببر) مإببن (مإببائتي نحببو جنسببها مإببن لكنببه الدية مإن

زيببادة لنببه أحدهما)، أوجبنا (إن (لغا) الصلح وصأفته الواجب
(وإل) بببأن مإببائتين علببى مإائة مإن كالصلح فهو الواجب على

عفا لو وكذا المال الصحة) ويثبت (فالصأح عينا القود أوجبنا
يثببت فل وإل الجبباني قببل إن ذلبك علببى تآصبالح غيببر مإن

أمإببا رضبباهما على فيتوقف اعتياض أنه مإر لما القود ويبقى
مإر.  فقد الواجب الجنس غير

(اقطعنببي لخر سفيه (رشيد) أو مإختار مإكلف قال) حر ولو(
أو اقتلنببي، له قال لو كما دية ول فيه، قود فهدر) ل ففعل
غيبر وإذن المبال، ل القبود يسبقط لقبن وإذن مإبالي، أتآلف

إلببى سببرى) القطببع (فببإن شببيئا يسببقط ل والمكره المكلف
للذن ذكببر فهببدر) كمببا فقتله (اقتلني قال) ابتداء (أو النفس

بببدل لنهببا أي، ابتببداء للمببورثا تآثبببت الديببة أن الصأح ولن
ا نفسبه عن البدل القود عن تآجبب نعبم مإبر مإمبا علبم كم

أنهببا الضعيف على دية) بناء تآجب قول (وفي ويعزر الكفارة
ابتداء.  للورثة تآثبت

(فعفببا بفتحه بعضهم وجعله عضوه أي أوله قطع) بضم ولو(
وديببة، قببود شببيء) مإببن فل يسببر لم فإن وأرشه قوده عن
سببرى) (وإن فسببقط ثبببوتآه بعد الحق أسقط المستحق لن
السببراية لتولببد وطببرف نفببس قصاص) في (فل النفس إلى
فيببه مإببا جنببس مإن هو إذ قطع بقوله وخرج عنه مإعفو مإن
عببن عليببه المجنببي عفببا قودا يوجب ل مإما جائفة نحو قود

فببي يقتببص أن فلببوليه لنفسببه الجناية سرت ثم فيها القود
فيببه قببود ل فيما القود عن عفا لنه >،449<ص:  النفس

عفببوت قال لو مإا وأرشه قوده عن وبقوله العفو يؤثر فلم
الرش دون القببود عببن عفو فإنه يزد ولم الجناية هذه عن
أنببه ل عليببه عقبه يعفو أن فله أي الم في عليه نص كما



لببو فيمببا مإببر مإما أخذا يظهر فيما الفوري اختياره بل يجب
 العفو أطلق

(لفببظ عنببه العفببو صأببيغة جرى) في فإن العضو أرش وأمإا(
لقاتآل) وهببي فوصأية الجناية هذه بأرش له أوصأيت ك وصأية

أجبباز أو الثلث، مإن الرش خرج إن ثم الصأح على صأحيحة
(أو) جببرى الثلببث قببدر فببي مإنببه نفببذت وإل سببقط الوارثا

مإببن خببرج إن سقط) قطعببا عفو أو إسقاط، أو إبراء (لفظ
وكأنهم ناجز إسقاط لنه فبقدره، وإل الوارثا أجاز أو الثلث

الجهببل مإببع العضببو عببن هنببا البببراء صأحة في سامإحوا إنما
يتبببين إنمببا المسببتقر الجنايببة واجببب إذ البببراء حال بواجبه

العضو، ل النفس مإقابلة في فهو وحينئذ بعد الواقع بالموت
مإن أنواع مإع مإنها البراء بصحة فيه سومإح الدية جنس لن

يببأتآي ومإمببا وغيره الصلح في مإر مإما علم كما فيها الجهل
 فيها

فيهببا فيجببري اتآفاقببا الثلببث مإببن (وصأية) لعتببباره وقيل) هو(
فيمببا تآتحقببق إنما له الوصأية بأن ويرد للقاتآل الوصأية خلف
مإببرض فببي كببان وإن النبباجز، التبببرع دون بببالموت علببق

بببالفرقا مإصرح إصألح وشرحه المنهج مإتن في ووقع الموت
اعتبببار مإببن تآقببرر لمببا وهببم وهببو وغيببره، الوصأية لفظ بين

الجببرح إذ المببوت مإببرض فببي وقببع لنببه الثلببث، مإببن الكل
مإعتمببدة نسببخة رأيببت ثببم بببابه فببي مإببر كمببا مإنببه الساري

المقسببم جعببل يناسببب ل هببذا قيببل الوهم ذلك مإنها حذف
غايببة إذ ذكببر مإببا بمنببع ويببرد ه ا والرش القببود عن العفو
كله هذا يؤثر ل ذلك ومإثل تآفصيل الرش في زاد أنه المإر
الزيببادة (وتآجببب قببال كمببا عليببه زاد مإا ل العضو أرش في

الديببة) > تآمببام450<ص:  (إلببى العضو أرش على عليه) أي
إسببقاط لبطلن يحببدثا لمببا عفببوه في تآعرض وإن للسراية
 ثبوتآه قبل الشيء

يحببدثا (لمببا الجنايببة عفببوه) عببن في تآعرض إن قول وفي(
ل عمببا البببراء أن الضببعيف على الزيادة) بناء سقطت مإنها
لفببظ غيببر فببي وهببذا وجببوبه سبببب جببرى إذا صأببحيح يجب

بأرش له أوصأيت ك بلفظها يحدثا عما عفا إذا أمإا الوصأية
لقاتآببل الديببة بجميع وصأية فهي مإنها يحدثا ومإا الجناية هذه

عنببه، العفو صأح الدية الرش ساوى ولو مإر، مإا فيها فيأتآي
عببن عفببا لببو اليببدين قطببع ففببي شببيء للسراية يجب ولم

إن بكمالهببا الديببة سببقطت مإنهببا يحببدثا ومإببا الجنايببة أرش



لن يحببدثا، عمببا البببراء تآصببحح لببم وإن الثلبث، بهببا وفببى
يعلببم وبذلك شيء بالسراية يزاد فل كامإلة دية اليدين أرش

إل يأخذ لم يده قطع بعد الدية على القاتآل عن عفا لو أنه
وإل فيهببا ساواه إن شيئا يأخذ لم يديه قطع بعد أو نصفها،

. الدهشة مإسائل قبيل مإر كما التفاوت وجب
آخر عضو (إلى وأرشه قوده عن عفي مإا سرى) قطع فلو(

السبباري الجرح واندمإل كفه فتآكل أصأبعا قطع واندمإل) كأن
عفببوه في تآعرض وإن الصأح)، في السراية دية (ضمن إليه
جناية مإوجب عن عفا إنما لنه يحدثا، لما وصأية لفظ بغير

لنببه باطببل، يحببدثا لمببا وتآعرضه غيرها يتناول فلم مإوجودة
طببرف) بسببراية نفس قصاص له (ومإن يجب لم عما إبراء
النفببس (عببن عفا) الولي (لو سراية فمات يده قطعت كأن
وقببد لببه المسببتحق للقتببل طريببق القطع لن له)، قطع فل

الصأببح)، في الرقبة حز فله الطرف (عن (أو) عفا عنه عفا
المسببتحق تآعببدد لببو كمببا نفسببه فببي مإقصود مإنهما كل لن

فإن بالمباشرة استحقهما لو مإا طرف، بسراية بقوله وخرج
قتلببه ثببم عتببق ثببم عبد يد عبد قطع كأن المستحق اختلف

حببق يسببقط ول النفببس، قببود وللورثببة اليببد قببود فللسببيد
يسببقط فل المسببتحق اتآحببد إن وكببذا الخببر بعفببو أحببدهما
لببه مإببن كببان ولمببا وعكسببه النفببس عببن بببالعفو الطببرف
وذكببر يقطببع وتآببارة يعفببو تآببارة طرف بسراية نفس قصاص

قطعببه) المسببتحق (ولببو فقببال الثبباني بذكر تآمم الول حكم
(فإن كذلك بعوض العفو إذ مإجانا) مإثل النفس عن عفا (ثم

السراية العفو) ووقعت بطلن (بان النفس القطع) إلى سرى
عليببه العفببو قبببل الموجببود السبببب مإقتضببى لببترتآب قصاصأا

مإببال ل أن بببان بمببال وقببع كببان لببو حتى عفو ل أن فبان
العضببو لقطع يلزمإه فل (فيصح) العفو اندمإل بأن (وإل) يسر

عفببوه فانصببب لجملتببه مإستحقا كان قطعه حال لنه شيء،
لغيره. 

عفببا (ثببم قببوده اسببتيفاء فببي وكل) آخببر > (ولو451ص: <
تآقصببير ل عليببه) إذ قصاص (فل جاهل) بعفوه الوكيل فاقتص

فبببان مإرتآدا عهده مإن قتل في مإر مإا فارقا وبه بوجه مإنه
المببراد أن ويظهببر قطعببا، فيقتل بالعفو علم إذا أمإا مإسلما
قلبببه فببي ووقببع غيببره أو ثقة، أخبره كأن الظن هنا بالعلم
مإببا بالشبببهة للقببود درءا اثنين مإن بد ل أنه ويحتمل صأدقه
بأن إليه مإوكله عن القتل صأرف لو فيما أيضا ويقتل أمإكن



هببذا بيببن ويفببرقا الموكببل عببن ل نفسببي بشهوة قتلته قال
كلم اقتضبباه بمببا وقلنببا نفسه عن أوقعه إذا الطلقا ووكيل

يببؤثر فلببم الصببرف فيه يتصور ل ذاك بأن يقع أنه الروياني
الكتفباء ويظهببر فبأثر بينهمبا عببداوة لنحببو فيبه يتصور وهذا
شببرك لببو وعليببه مإوكلي، عن ول بشهوتآي أعني ذينك بأحد
تآغليبببا قببود ل أن احتمببل مإببوكلي وعببن بشببهوتآي قببال بببأن

ديببة) وجببوب (والظهببر بالشبهة ودرءا المقتضي على للمانع
كونها ويجب للمال بالنسبة مإنه تآقصير تآثبته عدم لن عليه،

ثببم (و) مإببن لعببذره القببود عنببه سببقط وإنما لتعمده مإغلظة
أنببه) أي والصأببح عاقلته على ل عليه (أنها أيضا الظهر كان

مإحسن لنه العافي)، على بها يرجع (ل للدية الغارم الوكيل
لنه عليه، رجع وإل العلم في لتقصير ينسب لم مإا بالعفو
الطعام وآكل المغرور الزوج بخلف بشيء ينتفع ولم غرره،

كلم وقضببية والكببل بببالوطء لنتفاعهمببا ضببيافة المغصببوب
يتببأتآى بمسببافة كببان إذا الديببة وجببوب مإحببل أن المبباوردي

وتآعليلهم البلقيني قال باطل والعفو دية فل وإل فيها إعلمإه
علببى بببالتغليظ إطلقهببم يببوجه ه. وقببد لهببذا. ا يرشببد قببد

الببدرء علببى مإبناه لن القود، في الوكالة عن تآنفيرا الوكيل
(قصبباص المببرأة (عليهببا) أي وجببب) لرجببل أمإكببن. (ولببو مإببا

مإببا كببل لن والصداقا، واضح وهو جاز) النكاح، عليه فنكحها
لببه لملكهببا (وسببقط) القصبباص صأببداقا جعلببه صأببح عنه صأح

الرش) لتلببك بنصببف رجببع الببوطء (قبببل فببارقا) هببا (فببإن
مإهر نصف قول (وفي به العقد وقع لما البدل لنه الجناية،
للبضع البدل لنه المثل)،

الديات كتاب
وجمعهببا عنببه بدل أنها مإر لما القود عقب ذكرها     

وجببب مإببال شببرعا وهببي الديببة وهبباء التآيببة، أنواعها باعتبار
لنهببا فائهببا، عن عوض غيرها، أو نفس في بجناية حر على
والسبنة الكتباب فيهبا والصأبل الديبة دفبع وهبو البودي، مإن

غيببر المعصببوم المسببلم) الببذكر الحببر قتببل (فببي والجمبباع
أوجبببت سببواء بعيببر) إجماعببا (مإائة حر مإن صأدر إذا الجنين

والببذمإي الرقيببق أمإببا الوالببد نحببو كقتببل ابتببداء أو بببالعفو،
ل الدية > نعم452<ص:  فيهم مإا فسيأتآي والجنين والمرأة
تآلببك بببأن ذلببك ويببوجه القببن قيمببة بخلف بالفضائل تآختلف



لعيببان ينظببر ولببم الجزية، لشرف بها اعتناء الشارع حددها
فنيطببت يحببددها لببم وهببذه الرقا لساوت وإل فيه تآجب مإن

مإحصببن كببزان المهببدر وأمإببا مإنهببا كل يناسببب ومإببا بالعيان
إذا وأمإببا فيهببم ديببة فل وصأببائل طريببق وقاطع صألة وتآارك

أقل فالواجب له ولو مإكاتآبا، أو القتيل، لغير قنا القاتآل كان
ه مإبعضبا أو يبأتآي، كما والدية القن قيمة مإن المإرين وبعض

الديببة مإببن الحريببة مإقابببل فببالواجب القتيببل لغير مإلك القن
بببه يتعلببق فل للقتيببل القببن أمإببا المإريببن أقببل مإببن والببرقا
(مإثلثببة) أي شببيء قنببه علببى لببه يجببب ل السيد لن شيء،

حقببة ثلثببون العمد (في عددا لتفاوتآها نظر فل أقسام ثلثة
خلفببة) (وأربعببون الزكبباة فببي تآفسيرهما جذعة) ومإر وثلثون

فهببي بببذلك الترمإببذي حببامإل) لخبببر (أي وبالفبباء فكسر بفتح
عبباقلته دون الجاني على كونها ومإن الوجه هذا مإن مإغلظة
مإخبباض بنت عشرون الخطأ في ومإخمسة(مإؤجلة.  ل وحالة
تآفسببيرها ومإببر لبببون) كببذلك (وبنو لبون) عشرون بنات وكذا

لمببا خلفببا كذلك (وجذاع) إناثا كذلك (وحقاقا) إناثا أيضا ثم
بالببذكور، تآختببص والجببذاع تآشملهما الحقاقا إذ العبارة تآوهمه

وذلببك شببارح كلم يوهمه لما خلفا جذعة ل جذع جمع لنه
عشببرون الببواجب أن وفيببه مإعلببول لكنببه جمع رواه لحديث

وهببذه قيل مإا أقل لنه واختير، اللبون بني بدل مإخاض ابن
العاقلة على وكونها وتآأجيلها تآخميسها أوجه ثلثة مإن مإخففة

ذمإيببا ولببو المقتببول، أو القاتآببل، كببون خطأ) حببال قتل (فإن
ل فيببه القامإة على يقر ل وكونه للبغوي وفاقا الوجه على

عصببمة مإببع الحبرم حرمإبة التغليبظ مإلحبظ لن ذلبك ينبافي
بببأنه الجنين استثنى مإن على ردوا ثم ومإن غير ل المقتول
) مإكة حرم (في للنص مإخالف

عكسببه بخلف خببارجه ومإببات مإنببه فيببه المجروح خرج وإن
مإببا كببل هنببا يتببأتآى ثببم ومإببن الحببرم صأيد في مإر مإا نظير

رمإببى > فلببو453<ص:  الروضة كلم اقتضاه كما ثم ذكروه
فببي وبعضببه وحببده عليببه يعتمببد ولببم الحل، في بعضه مإن

الحرم هواء في السهم فمر فيه إنسانا الحل مإن أو الحرم
الحجببة) وذي القعببدة ذي الحرم الشهر (في (أو) قتل غلظا
(والمحببرم) فيهمببا الفصببح علببى الحبباء وكسببر القبباف بفتح

والظبباهر قيل كذا السنة أول بكونه إشعارا بالتعريف خصوه
بببأل وخصببوه فببالمراد للتعريبف ل الصبفة للمببح فيه أل أن

أفضببلها لنببه جميعهببا، فببي القتببال تآحريببم مإببع وبببالمحرم



فيبه الجنبة حبرم تآعبالى الله لن وقيل، أغلظ فيه فالتحريم
بببأن ورد أمإببة فيببه الله يعذب لم (ورجب) قيل إبليس على
مإببن عببدها مإن ومإنهم فيه أغرقوا نوح قوم أن ذكروا جمعا
فببي المصببنف صأببوبه بببل أشبهر والول ببالمحرم فبببدأ سنة

صأببومإها نببذر فلو به الصحيحة الحاديث لتظافر مإسلم شرح
 بالقعدة بدأ

وقببع وإن فيهببا، الجببرح اعتبببار الحببرم فببي تآقرر مإا وقياس
مإببن أر لببم وإن مإتجببه، وهببو عكسببه بخلف خارجها الموت
(فمثلثببة) كمببا وأخت رحم) كأم ذا (مإحرمإا (أو) قتل به صأرح
وأقرهببم عنهببم تآعببالى اللببه رضببي الصببحابة مإببن جمع فعله

هبذا مإبن ببالتغليظ عنهبا زجبر الثلثبة حرمإة ولعظم الباقون
وإن ورمإضببان، والحببرام المدينببة حببرم بخلف فقببط الببوجه

وبقيببة والمصبباهرة الرضبباع ومإحببرم الحببرم مإببن أفضل كان
مإببع التوقيببف علببى ذلك في المدار لن العم، كبني الرحام
أن المتببن سببياقا مإببن ويفهببم رمإضببان غيببر حرمإببة تآراخببي
فل المحرمإيببة حيث > مإن454<ص:  رحم ذو مإحرم المراد

وخببرج رضبباع أخببت أو زوجببة، أم هببي عببم بنببت عليه يرد
فيهمببا بما اكتفاء الثلثة بهذه واجبهما يزيد فل ضداه بالخطأ

غيببر فببي والتخفيببف ذكببر بمببا التغليببظ ويببأتآي التغليببظ مإن
والجنيببن والمجوسببي والببذمإي المببرأة كنفس الكامإلة النفس

القببن نفببس بخلف بحسابها والجراحات والمعاني والطراف
(فعلببى ديتببه أي السببباب هببذه تآثلببث) لحببد وإن (والخطببأ،

العمببوم مإببن المبتببدأ فببي لمببا رعايببة بالفبباء العاقلببة) أتآببى
واحببد وجببه مإببن فغلظت يأتآي (مإؤجلة) لما للشرط المشابه
ديتببه (والعمببد) أي العمببد شبببه كديببة وجهيببن مإببن وخففببت

المتلفات.  بدل قياس لنها مإعجلة)، الجاني (على
يببأتآي مإؤجلة) لمببا العاقلة على (مإثلثة ديته العمد) أي وشبه(

مإببن مإنهمببا بكببل مإلحببق والخطأ العمد مإن شبها لخذه فهو
حببال والنصببب خبببرا الرفببع ومإؤجلببة مإعجلة في ويجوز وجه
(و) مإنببه فيببه بيببانه السببابق البببيع مإعيببب) بعيببب يقبببل (ول

إبببل كببانت وإن العببام على الخاص عطف مإن (مإريض) فهو
السببلمإة فاقتضببت أطلقهببا الشببارع لن كببذلك، كلها الجاني

علببى آدمإببي حببق مإحببض لكونهببا وبنائهببا بالذمإببة ولتعلقهببا
برضببباه) أي (إل الزكببباة فبببي مإبببر مإبببا فبببارقت المضبببايقة
الخلفببة) حمببل (ويثبت له الحق لن للتبرع، الهل المستحق

فببإن مإنهببم عبدلين خببرة) أي (بأهل له المستحق إنكار عند



أخببذها وقببد المسببتحق عنببد مإوتآهببا بعببد فيببه التنببازع كببان
الحمببل عببدم بببان فببإن جوفهببا شببق تآصببديقه أو بقولهمببا،

عنببدك أسببقطت الببدافع قببال ولببو خلفببة، بدلها وأخذ غرمإها
مإنببه أخببذت فإن وإل عليه ردت يحتمله زمإن يمض لم فإن

صأببدقا خبببيرين أو بيمينببه، المسببتحق صأببدقا الببدافع بقببول
الدافع. 

وإن عليها السم سنين) لصدقا خمس قبل إجزاؤها والصأح(
مإببن لزمإتببه) الديببة (ومإببن قبولهببا علببى المستحق فيجبر ندر

وإل اتآحببد إن نوعهببا فمنهببا) أي إبببل (وله الجاني أو العاقلة
مإحلببه إبببل غببالب مإببن ل تآؤخببذ عينهببا تآجببب فل فببالغلب

إبلببه كانت إذا قبيلته أو بلده)، إبل غالب (مإن (وقيل) يتعين
وعليببه هنا عليه جريا مإا هذا مإتلف بدل لنها ذلك، غير مإن

بيببن تآخييره كأصألها الروضة في والذي الكثرون أو كثيرون،
>455<ص:  مإحلببه إبببل وغببالب سببليمة كببانت إن أي إبله
على المستحق ويجبر إبله نوع خالف وإن مإنه، الخراج فله

الزركشببي ورده الغببالب تآعيببن مإعيبببة إبلببه كانت فإن قبوله
المبباوردي بببه وقطع سليما نوعها تآعين الم نص بأن وغيره

ويصببح بلببدة) لبلببدي (إبببل (فغببالب) بببالجر إبل له (وإل) يكن
مإتلببف بببدل لنهببا بببدوي)، قبيلببة (أو الحضببري أي بالضببمير

المببال بيببت لزمإببت وإن الغببالب، مإن وجوبها كلمإهم وظاهر
فيلببزم وعليببه سببواه لببه عاقلببة ل فيمببن فيببه إبببل ل الذي

مإحببل اعتببار غيببر مإببن النباس إببل غبالب مإن دفعها المإام
ل الببتي السببلم جهببة هببو ذلببك لزمإببه الذي لن مإخصوص،

تآعيببن البلقينببي بحببث ينببدفع ذكرتآه الذي وبهذا بمحل تآختص
تآحكببم بعينهببا بلببد اعتبببار لن حينئببذ، الغلببب لتعببذر القيمببة

هببو كمببا ذكرتآببه فيمببا تآحكببم ول تآعذر، ل أنه اندفاعه ووجه
شبباء مإببا دفع في تآخير نوع مإحله في يغلب لم ولو واضح،

الجببزاء بصببفة إبببل القبيلببة أو البلببد، فببي (وإل) يكببن مإنهببا
ويلزمإببه المببؤدي مإحببل إلببى قبائببل أو (بلد)، (فأقرب) بالجر

وعظمببت بعببدت فإن نقلها وسهل المسافة قربت إن النقل
 فالقيمة نقلها في المؤنة

الببدافع تآخيببر إبلهببا واختلببف مإحببال القببرب في استوى فإن
تآزيد بأن المإام وضبطه القصر بمسافة البعد بعضهم وضبط

قببال نقله كذا العزة مإوضع في قيمتها على إحضارها مإؤنة
الببباء إدخببال فتعيببن مإتعببذر ظبباهره علببى وإجببراؤه البلقيني

أخببذ العاقلببة مإحببال اختلف ولو المعنى، ليستقيم مإؤنة على



لنهببا تآشببقيص، فيببه كببان وإن مإحلببه، غالب مإن كل واجب
أقببل لزمإببه فيمببن الشببجاج فصببل قبيببل ومإببر وجبببت هكببذا

القببل كببان إن بببل البل تآتعين ل أنه مإنه يعلم مإا المإرين
(ول والبببل النقببد بين الدافع تآخير الرش أو فالنقد، القيمة

علببى أعلببى ولببو نببوع)، (إلببى البببل مإببن وجببب يعدل) عمببا
كسببائر والمسببتحق الببدافع مإببن بببتراض إل عنببدهما المعتمد

أيضببا بببتراض) مإنهمببا إل (قيمببة إلببى (و) ل المتلفببات أبببدال
 وسنه وصأفته الواجب قدر علما إن ومإحله كذلك

واحببد جهببل إن مإحلبه الدية إبل عن الصلح يصح ل وقولهم
هنببا وكلمإهمببا صأببفتها بجهالة له تآعليلهم أفاده كما ذكر مإما

عببدمإت) البببل (ولببو التفصببيل هببذا على مإحمول غيره وفي
بببأن شببرعا أو حسببا، مإنببه تآحصببيلها يجببب الذي المحل مإن

فببي (فالقببديم) الببواجب مإثلهببا ثمببن مإببن بببأكثر فيهببا وجدت
عشبر اثنبا (أو ذهببا مإثقبال دينبار) أي (ألبف الكامإلة النفس

تآعيبن علبى دال وهبو فيبه، صأبحيح لحديث درهم) فضة ألف
الجمهور عليه مإا وهو أهلها، على والفضة أهله على الذهب
أن المتببن وقضبية الصأببح علببى هنبا تآغليظ > ول456<ص: 
لبعببض خلفببا كببذلك وهو الفقد، عند ذلك يقول إنما القديم
وجببوب يببوم بلغت مإا بالغة البل قيمتها) أي (والجديد الئمة

وابببن والنسببائي داود أبببو رواه أيضببا فيببه لحببديث التسببليم
(بنقببد إعوازهببا عنببد قيمتهببا فتعينببت مإتلف بدل ولنها مإاجه

لببو مإنببه تآحصببيلها الببواجب الفقببد مإحل نقد بغالب بلده) أي
وجببوب يوم وغيره التغليظ مإن الواجب بصفات إبل به كان

مإسببتحق ويجبباب الببدافع تآخير نقدان فيه غلب فإن التسليم
 وجودها إلى صأبر

الببباقي) (وقيمة (أخذ) الموجود الواجب بعض) مإن وجد وإن(
(والخنببثى) المشببكل (والمببرأة) الحببرة تآقببرر كمببا الغالب مإن

نفببس فببي إجماعببا وجرحببا) وأطرافببا نفسببا رجببل (كنصببف
علببى مإبنيببة الخنببثى أحكببام ولن غيرهببا فببي وقياسا المرأة
المإريببن أقببل فيهببا فإن الحلمة أطرافه مإن ويستثنى اليقين

علببى وشببفراه مإببذاكيره وكببذا والحكومإببة المببرأة ديببة مإببن
وغيرها الروضة في فيه مإبسوط تآفصيل

(ثلببث) ديببة مإنبباكحته وتآحببل أمإببان ونصببراني) لببه ويهببودي(
تآعبالى اللبه رضي وعثمان عمر لقضاء وغيرها (مإسلم) نفسا

فينبغببي قببوله إجماعا فكان انتشاره مإع ينكر ولم به، عنهما
<ص: الصأببل هامإش مإن ه فليحرر. ا النسخ في هكذا لكن



مإببن أمإببا النصف على أنه الماوردي أورد تآأويل > وفيه457
كديببة فببديته مإنبباكحته تآحببل ل مإببن وأمإببا فهببدر لببه أمإان ل

إنمببا خمببس عشر) وثلببث (ثلثا أمإان (ومإجوسي) له مإجوسي
ل الخصببر ليثببارهم الحسبباب أهببل اصأببطلح في أنسب هو

وثلثببان أبعببرة سببتة (مإسببلم) وهببي ديببة اعتراض فل الفقهاء
بالنسبببة للببذمإي ولن ذكببر كمببا أيضببا بببه عمببر لقضبباء

ذبيحتببه وحببل حقا كان ودين كتاب فضائل خمس للمجوسي
آخرهببا إل مإنهببا للمجوسببي وليس بالجزية وتآقريره ومإناكحته

وثنببي) أي (وكببذا الببديات أخس وهذه ديته خمس فيه فكان
غيبره مإبن وقيبل وغيببره حجبر مإبن الصببنم وهبو وثن، عابد
(لببه مإمببن وغيرهببم وزنببديق شببمس نحببو عابببد وكببذا فقط

ة كالمجوسبي رسبول دخبوله لنحبو أمإان) مإنا كبل نسباء ودي
التغليببظ هنببا ويراعببى رجببالهم مإببن النصببف علببى وخناثبباهم

يلحببق مإجوسببي ونحببو كتببابي بيببن والمتولببد مإببر كما وضده
مإببن الخنببثى في مإر بما واستشكل أمإا أو كان، أبا بالكتابي
يقينببا فيببه مإببوجب ل بأنه ويجاب المتيقن لنه أنثى، اعتباره

بالشببرف يلحقببه يقينببا مإوجب فيه وهنا بالرجل يلحقه بوجه
بكون أقوى الول لن بالخس، يلحقه مإما فيه لما نظر ول

تآبلغببه لببم مإببن أن (والمذهب غالبا أبويه أشرف يلحق الولد
تآمسببك إن (السببلم إلببى وسلم عليه الله صألى دعوة) نبينا

هببو (دينببه) الببذي ديببة وغيرهببا فديببة) نفسببه يبببدل لببم بدين
لنه خمسها، ثلث أو دية، ثلث مإن مإثل تآمجس أو نصرانية،

دينببه أهببل مإببن بببالمؤمإن فببألحق عصببمة نوع له ثبت بذلك
شببك أو واجبببه، أو دينببه جهل أو كذلك، بدين (وإل) يتمسك

فيهمببا، الوجه > على458<ص:  ل أو نبي، دعوة بلغته هل
الفطببرة} علببى يولببد مإولببود {كببل إذ العصببمة الصأببل لن

الضببمان عببدم الخيببرة فببي بالمذهب الشبه الذرعي فقول
مإجوسي.  دية (فكمجوسي) ففيه مإردود

مإببن النفببس دون فيما الواجبة الديات فصل) في(     
الرأس) ومإنببه مإوضحة (في تآجب. والمعاني والعضاء الجروح

الذن أواخببر خلببف الببذي العظببم الوضببوء نحببو فببي ل هنببا
(والبوجه) الرقببة إلبى الرأس آخر عن انحدر ومإا بها مإتصل
وكبان اللحييبن مإبن المقببل تآحبت مإبا أيضبا ثم ل هنا ومإنه

أو الخطببر، علببى هنببا المببدار أن وثببم هنببا مإببا بيببن الفببرقا
كجببرح قببوله شببرح فببي التآببي الفببرقا يفهمببه كمببا الشرف

مإببا أشببرف والببوجه الرأس أن مإقرر هو مإا مإع البدن سائر



مإبا علبى وثبم مإثله الشريف أو الخطر جاوز ومإا البدن في
مإجاورهمببا وليببس المواجهببة بببه تآقببع مإببا وعلببى وعل رأس
جنيببن غيببر مإعصببوم (مإسببلم) ذكببر حببر مإببن (لحر) أي كذلك

علببى عنببه عفببي أو قببودا، تآببوجب لببم أبعببرة) إن (خمسببة
كبل مإوضببحة فبي أن وضبابطه بحسبابه غيبره وفببي الرش

ديتببه عشببر نصببف بببدونهما ومإنقلتببه إيضبباح بل وهاشببمته
>459<ص:  فيببه الصحيح الحديث لن الول، على واقتصر
ففبي والبرأس البوجه غيبر أمإبا عليبه بالقيباس يعلبم وغيره

ولببو إيضبباح)، مإببع (هاشببمة و) فببي(فقط.  الحكومإة مإوضحته
للشببق فاحتيببج إيضبباح بل هشببم كببأن نحوهببا أو بسببراية،

مإتجهبة غير فيه البلقيني ومإنازعة تآقويمه، أو العظم، لخراج
ل وهو ثابت، بن زيد عن والدارقطني البيهقي (عشرة) رواه

اليضبباح (دونببه) أي هاشببمة (و) فببي تآوقيببف عببن إل يكببون
الببباقي فتعيببن خمسببة العشببرة مإن للموضحة لن (خمسة)،
قصبة مإوضحة أو الفم، الوجنة هاشمة وصألت ولو للهاشمة،

كسببر لنببه حكومإببة)، (وقيببل أيضا حكومإة لزمإه النف النف
(خمسببة بهمببا (مإنقلببة) مإسبببوقة (و) فببي إيضبباح بل عظببم

بببه صأببحيح الديببة) لخبببر ثلث (مإأمإومإة (و) في عشر) إجماعا
ويفببرقا للمبباوردي خلفببا حكومإة لها يزاد فل الدامإغة ومإثلها

زيببادة ذاك بببأن الجائفة في المإعاء خرقا في مإا وبين بينها
يقابلهببا مإببا لهببا فببوجب الجائفببة مإسببمى به يحصل مإا على
ول شيء، له يجب حتى الدامإغة مإسمى على زيادة ل وهنا

اسببتلزامإها مإع لنفرادها المأمإومإة مإسمى على بزيادتآه عبرة
آخببر) (فهشببم أوضح) واحببد (ولو ثم بخلفها خاص باسم لها
رابببع) وأم ثببالث (ونقببل عكسببه أو مإتراخيببا، ولو مإحله في

لببم خمسببة) إن الثلثببة مإببن كل (فعلى كامإل عليه والمجني
(و) علببى الرش علببى عنببه عفببي أو قودا، الموضحة تآوجب
دمإببغ ولو وثلث، بعيرا عشر ثمانية وهو الثلث)، تآمام (الرابع
أخماسا ديتها وجبت وإل النفس دية لزمإه ذفف فإن خامإس
الجراحات.  لتلك النظر وزال بالسوية عليهم

عرفببت (إن تآفصببيلها الموضببحة) السببابق قبببل والشببجاج(
الباضببعة عمببق فيقبباس مإوضببحة ثببم تآكون مإنها) بأن نسبتها

أرشببها) مإببن قسببط (وجب الموضحة عمق ثلث فيوجد مإثل
فيببه يعمببل فيببه شببك ومإببا المثببال هببذا فببي كثلثببه بالنسبة
ذلببك مإع يعتبر أنه الروضة في > والصأح460<ص:  باليقين

الحكومإببة واعتبببار تآخيببر استويا فإن أكثرهما ويجب الحكومإة



مإنها نسبتها (وإل) تآعرف له مإقدر ل فيما الصأل لنها أولى،
ولببو البببدن)، سببائر كجببرح مإوضببحة أرش تآبلببغ ل (فحكومإة

يرد لم لنه فقط، حكومإة ففيه وغيرهما وهشم إيضاح بنحو
وشببينا خوفببا أشببد والببوجه الببرأس في مإا ولن تآوقيف هنا

. قال كما الجائفة ذلك مإن يستثنى نعم فميز
جرح) (وهي فيه صأحيح لخبر دية) لصاحبها ثلث جائفة وفي(

أو للغببذاء، مإحيببل جببوف) ببباطن إلببى (ينفببذ حديببد بغير ولو
نحببر) ويببتردد وثغببرة وصأببدر (كبطن للمحيل طريق أو الدواء
الثغببرة هببذه إلى المهملة الحاء مإخرج عن نزل فيما النظر

أو الصببوم نحببو في جوفا عدوه لنهم الطريق، مإن هو هل
لنه الثاني، والقياس مإحتمل كل وثم هنا الجوف لختلف ل

إلببى الواصأببل أن ذكببرت الروضببة رأيببت ثببم الحليل كباطن
وعليببه الول يرجببح وهببو كببذلك الثغببرة وإلببى جائفببة الحلق
للجببوف، حسي طريق هذا بأن الذكر باطن وبين بينه يفرقا

أي جنبببين أصأله قول عن إليه (وجبين) عدل ذاك كذلك ول
كببون فببإن بخلفببه مإعهمببا ذكببر مإمببا بهمببا للعلم جنب تآثنية
هببذه أن وزعببم يخفى مإما جائفة الدمإاغ لباطن جرحه نفوذ
شببجاج وكببون مإمنببوع جائفببة تآسببمى ول الجائفببة حكببم في

أن هنببا بتصببريحهم مإخصببوص جائفببة فيهببا ليببس الببرأس
(وخاصأببرة) وورك جائفببة الجبببين مإببن الببدمإاغ لجوف الواصأل

أي والببدبر الخصببية بيببن مإببا وهببو وعجان ومإثانة بأصأله كما
فببي حبباجزا ببه فخببرقا شببيئا دبببره أدخببل لببو وكذا كداخلها
مإحببل مإببن وخرجببت بطببن في نفذت ولو يأتآي، كما الباطن

ل خارجببة الثانيببة لن المتببن، علببى وتآرد قيل فجائفتان آخر
بواصأببلة يعبر لم المتن لن مإحله، في وليس للجوف واصألة

علببى يخفى ل كما واصألة بل نافذة تآسمى وهي بنافذة بل
البطببن نحببو جائفببة خرقببت فببإن قريبببا بببذلك سيصببرح أنببه

الجنببب جائفببة كسرت أو طحال، أو كبدا، لذعت أو المإعاء،
لببه كسببرها كان لو مإا بخلف حكومإة ذلك مإع ففيها الضلع

المحل.  لتآحاد الوجه على مإنه لنفوذها
وذكببر وفخببذ وعيببن وأنف فم داخل المذكور بالباطن وخرج
المتصببل > وهببو461<ص:  الببورك داخببل بيببن الفرقا وكان
أن الببورك أعالي وهو الفخذ وداخل اللية مإن القعود بمحل
بببه صأببرحت كمببا العظببم بالجوف اتآصال وله مإجوف الول
. الثاني كذلك ول كالروضة، المحرر عبارة



ببروزهببا ول بكبرهببا) وصأببغرها مإوضببحة أرش يختلببف ول(
(ولببو اسببمها علببى المببدار لن وعببدمإه، بشببينها ول وخفائها

(بينهما) أولى والولى مإوضحتين نسخة مإوضعين) وفي أوضح
فموضببحتان) (أحببدهما أو) بينهمببا قيل، وجلد (لحم هو حاجز

الببباطن فببي يخرقه أو الجاني يزله أو الحاجز، يتآكل لم مإا
عمببدا كانتببا وإن النببدمإال، قبببل الوجببه علببى الظبباهر دون

قببد لنه اعترض، وإن الروضة، في رجحه كما خطأ والزالة
لختلف وذلببك البتببداء فببي يغتفببر ل مإببا الببدوام في يغتفر
لنهببا أحببدهما، وجببد إذا مإا دون وجدا إذا فيما الجناية مإحل
لمحببه الببذي للصببورة نظببر فل كلببه الموضببع علببى أتآببت

علببى زادت وإن ذكببر، مإببا بتعدد الموضحات وتآتعدد الضعيف
الصأح.  على النفس دية

(أو عمببد وشبببه أو وخطببأ)، عمببدا مإوضببحته انقسببمت ولو(
ووجهببا (رأسببا فتحهببا مإببن أفصببح الميببم شببملت) بكسببر

بخلف المحببل أو الحكببم، > لختلف462فموضببحتان) <ص: 
حكومإببة مإع لكن فواحدة وقفا رأسا أو وجبهة وجها شمولها

الببرأس ولن الصببورة مإوضببحة) لتآحبباد (وقيببل الخيببرة فببي
وسببع ولببو (، واحببد كمحببل فهمببا لليضبباح مإحببل والببوجه

الروضة عن مإر مإا نظير مإثل عمدا يتحد لم وإن مإوضحته)،
(أو) كببذلك ابتببداء بهببا أتآببى لببو الصحيح) كمببا على (فواحدة

ه لن فثنتان) مإطلقبا، (غيره وسعها فعبل علبى يبنبى ل فعل
المضبباف الضمير على عطفا غير جر خطه عن ونقل غيره
وفيهمببا مإوضحة هو مإضاف حذف على ونصبها مإوضحة إليه

وعببدمإه التعدد) المذكور في كموضحة (والجائفة ظاهر تآكلف
بمحليببن أجببافه فلببو ذلببك وغيببر وفاعل ومإحل وحكما صأورة
لببم مإببا فجائفتببان وخطببأ عمببدا وانقسببمت وجلد لحم بينهما
جائفة دية يجب ل نعم الندمإال قبل يتآكل أو الحاجز، يرفع
والببباطن الظبباهر مإببن كببان إن إل غيببره جائفة مإوسع على

جببانب فببي ظبباهرا قطببع ولببو فحكومإببة، > وإل463<ص: 
ينظر بأن فقسطه وإل فأرشها جائفة وكمل آخر في وباطنا

الجانبين مإن المقطوع على ويقسط والجلد اللحم ثخانة في
آخببرا والقسببط أول الحكومإببة إيجبباب يشكل وقد ذكراه كذا

غالبببا مإعا والجلد اللحم خرقا مإن مإركبة الجائفة بأن ويفرقا
مإسببماها به يحصل مإا لوجود فوزع كل في قطع وجد وهنا

أن يمكببن ل وهببو أحببدهما، إل يوجببد لببم فببإنه ثببم بخلفببه
التفصيل بهذا يقال وهل الحكومإة فتعينت مإسماها به يحصل



مإخصوصأببة أسببماء لببه قبلهببا مإا بأن يفرقا أو الموضحة في
ومإببا السببابق الخلف على الكثر أو الحكومإة، ففيه مإر كما
فببي حبباجزا بببه خببرقا مإببا دبببره أدخل ولو كذلك، ليس هنا

فببي مإببر مإببا اقتضبباه الببذي الببوجه علببى جائفة كان الباطن
الموضببحتين يرجببع حتى به مإعتد الباطن خرقا أن الموضحة

فتأمإله.  هنا لبعضهم مإا يندفع وبهذا واحدة مإوضحة إلى
فببي فجائفتببان ظهببر مإببن وخرجببت بطببن مإببن نفببذت ولببو(

اعتبببارا عنببه اللببه رضببي بكببر أبببو بببه قضببى الصأببح) كمببا
طرفببان) يعنببي له سنانا جوفه أوصأل (ولو بالداخلة للخارجة

(فثنتببان) فببإن سببليم بينهمببا والحبباجز جوفه فوصأل به طعنه
قببوله مإببن كلببه ذلببك علببم كمببا فببأربع ظهببره مإببن خرجببا

. التعدد في كموضحة
مإقابلة في لنه وجائفة)، مإوضحة بالتحام الرش يسقط ول(

لسببان، بعببود وأرش قببود ول الحاصأببل واللببم الفائت الجزء
جميعهببا إبانببة بعببد أذن والتصبباقا جديببدة نعمببة مإحببض لنببه

ظبباهر هببو كمببا تآيمببم مإبيح يخش لم حيث أي قلعها ويجب
لمببا قببل وإن الدم لن وذلك، التصقت بجلدة مإعلقة بخلف
بل بالكليببة البببدن عببن انفصببالها بعببد عبباد ثببم مإعها انفصل
يلحببق ولببم يببدوم، وجه على ظاهرا صأار الذي لمحله حاجة

عببود بخلف أفحببش هببذا لن ذلببك، غيببر فببي عنببه بالمعفو
 خلل ل > أن464<ص:  يتبين به لن المعاني،

فيببه يجببب حببتى المبان حكم بجلدة للمعلق أن (تآنبيه) سبق
المعلقببة الذن في تآقرر مإا ينافيه ول الدية كمال أو القود،
لببم لنهببا غيببر، ل إزالتهببا وجببوب لعدم بالنسبة لنها بجلدة،

الديببة أو للقببود، بالنسبببة أمإببا بالكلية البدن عن أجنبية تآصر
فإنه الجلدة غير مإنها بقي مإا التصاقا بخلف فيها شيء فل

الثبباني، علببى ديببة أو وقببودا، الول علببى حكومإببة يببوجب
ثببم بعببرقا فتعلقببت قلعهببا لو نعم تآقرر فيما كالذن والسن
ويفببرقا إبانتهببا لعدم دية ل حكومإة فيها وجب وثبتت أعادها

تآقببرر كمببا الديببة فيهببا فببإن بجلدة المعلقة الذن وبين بينها
يتحقببق فلببم نباتآهببا بهببا الببتي أجزائهببا مإببن السن عرقا بأن

فببي) أن > (والمببذهب465<ص:  الجلببدة بخلف انفصببالها
وكببذا عليببه المجنببي نفببس دية) كديببة (الذنين قلع أو قطع،

(بعض) ويصببح (و) في فيه حكومإة) لخبر (ل يأتآي مإا كل في
نصببف واحببدة (بقسببطه) ففببي أحببدهما مإببن أو مإنهما، رفعه

أيبسها) بالجنايببة (ولو بالمساحة إليها بنسبته بعضها وفي دية



الهببوام دفببع مإببن المقصببودة مإنفعتهمببا لبطببال (فدية) فيهما
الصببوت جمببع حكومإببة) لبقبباء قببول (وفببي الحسبباس لزوال
الولببى بببأن ويببرد أيضببا مإقصببودان وهمببا الماء دخول ومإنع
يابستين)، قطع (ولو كالتابعين إليها بالنسبة فكانا وآكد أقوى
جفببن، أو شببلء، يد (فحكومإة) كقطع أصأليا يبسهما كان وإن

صأببحيحة قطببع مإببن مإببر مإببا ينببافيه ول استحشببف، أنببف أو
مإببر كمببا مإتمبباثلن وهمببا التماثببل القببود مإلحظ لن بيابسة،

أوضح ولو العظيمتين، المنفعتين تآينك دية) لزالة قول (وفي
مإقببدر يتبببع ل إذ أيضببا مإوضببحة ديببة وجبببت الذن قطع مإع

آخر.  عضو مإقدر
ديببة) إجماعببا (نصببف عيببن) صأببحيحة (كببل جببرم وفي) إزالة(

أو أعشببى، أو (عيببن) أخفببش (ولببو) هببي فيببه صأببحيح لخبببر
مإببن (وأعمش) وهو بصره دون خلل بعينه مإن وهو (أحول)،

ضببوء فاقد وهو (وأعور)، بصره ضعف مإع غالبا دمإعه يسيل
عيببن فببي وقيببل الكببل في المنفعة أصأل لبقاء عينيه إحدى
عينببي بمنزلببة عطلهببا الببتي سببليمته لن الديببة، كببل العور
يصببح وأنه دية فيها العوراء أن المتن كلم قضية قيل غيره

أنببه مإببع ديببة نصببف لببه عيببن كببل في العور في يقال أن
لببم لنببه ذلببك، بمنببع ويببرد انتهببى، واحببدة عين إل له ليس
هببذه مإببن والمتبببادر أعببور عيبن ولببو بببل، لعببور ولببو يقل،

لعيببن بل عين لكل غاية ليست الغاية وبأن غير ل السليمة
بيبباض) علببى بعينببه مإببن (كببذا و فتببأمإله قررتآببه كمببا فقببط

علببى مإخففببا ضببم ثببم بفتح ينقص) هو (ل غيره أو ناظرها،
(فببإن الديببة نصببف ففيهببا (الضببوء) مإفعببول مإببر كما الفصح

يجببب (فقسط) مإنببه للصحيحة بالنسبة النقص نقص) وانضبط
>466(فحكومإببة) <ص:  ينضبببط) النقببص لببم (فببإن فيهببا

الخلقببي، الضوء نقص هذه بياض بأن العمش عين وفارقت
جنايببة أو آفببة مإببن العمببش تآولد لو ثم ومإن تآلك كذلك ول
مإببا الفببة فببي وينببافيه جمببع قبباله كما الدية فيها تآكمل لم

فتأمإله.  الكلم في يأتآي
له وليتنبه قطعه جفن) استؤصأل (كل إيباس أو وفي) قطع،(

(ربببع المستأصأببل يشبه حتى بعضه بقاء مإع يتقلص قد فإنه
علببى وانقسببمت التامإببة والمنفعببة الجمببال مإن فيه دية) لما
علببى ينقسببم جنببس مإببن المتعدد في وجب مإا لن الربعة،
لنها الهداب، حكومإة فيها (لعمى) وتآندرج (ولو) كان أفراده

. لها تآابعة



النببف مإببن لن مإببا (مإببارن) وهببو إشببلل أو وفببي) قطببع(
ولببو فيببه، صأببحيح (ديببة) لخبببر وحاجز طرفين على ويشتمل

تآابعببة لنهببا ديتببه، فببي حكومإتهببا دخلببت القصبببة مإعببه قطع
تآعببويجه وفببي الذنيببن قطببع مإببن الحاصأببلة الموضحة بخلف
مإببن كببل (وفببي الوجه تآسويد نحو أو الرقبة كتعويج حكومإة
(وقيببل الجفان في مإر لما الدية، ثلث) مإن والحاجز طرفيه

فيهما والمنفعة الجمال لن دية)، وفيهما حكومإة الحاجز في
واضح.  هو كما بالمنع ويرد دونه

نسببخ بعببض في كما شفة) وهي (كل إشلل أو وفي) قطع(
مإببا إلببى طببوله وفببي الشدقين إلى الوجه عرض في المتن
مإثقوبببة كببانت فببإن فيببه لخبببر الدية (نصف) مإن اللثة يستر
. الجرام كسائر بقسطه بعضها وفي حكومإة قدر مإنها نقص

وإن وطفببل)، وألثببغ وأرت للكن (ولو (لسان) ناطق و) في(
وإن الدية، فيه الذي النطق لذهاب المعتمد على ذوقه فقد
الحلببق فببي أم فيببه الذوقا أقلنا سواء يأتآي كما الذوقا فقد

الحكومإببة فيببه بببأن المهببذب وصأبباحب المبباوردي جببزم وأمإببا
(ديببة) ذلببك يناقض مإا الماوردي عن يأتآي أنه على فضعيف

(الطفببل) لسببان في شرط) الوجوب (وقبل فيه صأحيح لخبر
> وإل467<ص:  ومإببص لبكبباء بتحريكببه نطببق أثببر ظهببور

بظبباهر أخببذا فببرقا ل والصأببح سببلمإته تآيقببن لعدم فحكومإة
حببال البطببش فقببد وإن ورجلببه، يده في تآجب كما السلمإة

أثبره يظهبر ولبم التحريبك، أو النطق، أوان بلغ لو ثم ومإن
ظهببر الببذي لسانه فقطع أصأم ولد لو وكذا الحكومإة تآعينت

يسببمعه بمببا ينطببق إنمببا لنه مإنه، لليأس النطق أمإارة مإنه
(حكومإبة) لببذهاب لعببارض أو (لخرس) أصأبالة، لسان (و) في
أي الديببة وجبببت الذوقا بقطعه ذهب إن نعم مإنافعه أعظم

فيمببا أيضببا لببه فحكومإببة وإل جرمإببه فببي الذوقا إن قلنا إن
يفهببم مإببا وغيره الكلم في ويأتآي حينئذ استتباع ل إذ يظهر
الرفعببة ابببن عنببه نقله الذي الماوردي كلم أفهمه ومإا ذلك
جببل هببو الببذي الكلم لفقد نظرا فقط الحكومإة وجوب مإن

الكلم أذهببب لببو وغيببره هببو لقببوله ومإناقض ضعيف مإنافعه
نظببرا بالحكومإببة آنفببا السببابق ولجزمإببه ديتببان لزمإه والذوقا

الكلم.  فقد دون الذوقا لفقد
ديبة عشبر نصبف مإثغببورة تآامإبة سببن) أصأبلية (كبل و) فبي(

مإسببلم حببر (لببذكر كببذلك سببن كببل ففببي قيمته أو صأاحبها
نصببف ولقببن ثلثببه ولببذمإي ذلببك نصف أبعرة) ولنثى خمسة



مإببن أقصر ثنيتيه إحدى كانت إن نعم فيه لخبر قيمته عشر
الخمببس مإببن نقببص أقصر أو رباعيته، مإثل ثنيته أو الخرى،

ولببو الرباعيببة، علببى الثنيببة طول الغالب إذ بنقصها يليق مإا
الحكومإببة فيهببا تآعينببت للمضببغ تآصلح فلم السن صأغر انتهى

والسببنان مإنفعتهببا وبقيببت فلقهببا أو سببن، لون غير لو كما
مإنببه شببيئا بعضببها مإببع قلببع فإذا الرأس بعظم مإتصلة العليا

دون مإنهببا الظبباهر كسببر (سببواء تآبعيببة ل إذ أيضببا فحكومإة
المسببتتر أصألها وهو فمعجمة، فنون مإكسورة السنخ) بمهملة

السببنخ بعببض ظهر فلو خلقة البادي بالظاهر والمراد باللحم
أصألها، مإن به) مإعا قلعها (أو الول في الدية كملت لعارض

ثببم الظبباهر كسببر لو أمإا الصأابع مإع الكف فأشبه تآابع لنه
ا حكومإبة فيبه فتجبب النبدمإال قبل ولو السنخ، قلع لبو كم

وغيرها النف قصبة في هذا يأتآي أن ويظهر قالعهما اختلف
فعببادت عرقببا إل قلعهببا ولببو والتآيببة، السببابقة التوابببع مإببن

وكقلعهببا المبباوردي قال مإر كما حكومإة إل يلزمإه لم فنبتت
المجنببي فيببه ويصببدقا مإنافعهببا جميببع الجنايببة أذهبببت لو مإا

 انتهى مإنه إل يعرف ل إذ عليه
وحبببس الجمال مإنفعة لبقاء بعيد الجميع ذهاب وتآصوير قيل

الكل ذهاب تآصوير في النزاع قائله مإراد أن والظاهر الريق
المجنببي تآصببديق ونظيببر الكل ذهاب فرض لو الحكم في ل

هبو فباختلف سبن علبى اثنبان جنبى لو مإا ذكره فيما عليه
> فيصبدقا468<ص:  جنبايته حبال مإنهبا البباقي في والثاني
بهبا حكومإبة) والمبراد زائبدة سبن (وفي بيمينه عليه المجني
ل السببنان بنية بنيتها تآخالف التي وهي بأصأله التي الشاغية

علببى الزائببدة ول فقببط، التعزيببر فيهببا فببإن ذهب مإن التي
فيهببا الرجببح لن وثلثببون، اثنببان وهببو الفطببرة، في الغالب

بببل الحكومإببة ل الرش وجوب البقية سنن على كانت حيث
 ذلك يشمل فبحسابه التآي قولهم

قلببت)، (إن كبر أو مإرض، نحو مإن السن) المتولدة وحركة(
الديببة أو القببود، وجببوب (فكصحيحة) في مإنفعتها تآنقص ولم

مإنفعببة المنفعببة) يعنببي بطلببت (وإن والمنفعببة الجمببال لبقاء
الكلم إذ السببياقا عليببه دل كمببا مإثل الحركببة لشدة المضغ

يتعلببق إنما وذلك شديدة أو قليلة، الحركة أن في تآرى كما
كلهببا إبطالهببا يتصببور ل إذ المنببافع بقيببة دون فقط بالمضغ

المنفعببة بببزوال الحاصأل للشين (فحكومإة) فقط مإر مإا على
 المضغ مإنفعة أصأل فيها بقي نقصت) بأن (أو



مإببع يجببب كمببا الديببة أو القببود، كصببحيحة) فيجببب فالصأببح(
سبقطت ثبم جناية مإن المتولدة أمإا والمشي البطش ضعف
لئل الجنايببة تآلببك ضببمنت إن يكمببل ل لكببن الرش ففيهببا

كببانت كمببا عببادت أو الواحببد، الشببيء فببي الغببرم يتضاعف
لببزوم الشببيخين كلم فقضببية نقصببت أو الحكومإببة ففيهببا
الببتي حكومإة دون حكومإة لزمإته آخر قلعها لو فعليه الرش

غرمإببه قببد فيهببا الببذي النقببص لن مإببرض، أو بهرم تآحركت
النببوار في ومإشى والمرض الهرم في بخلفه الول الجاني

أرشا، الثاني وعلى حكومإة الول على أن الخر القول على
فببي مإببرض بنحببو الناقصببة أن تآقببرر لمببا مإدركا الوجه وهو

مإنهمببا كببل فببي المقصودة المنفعة بقاء بجامإع الرش قلعها
يمنببع ل هببذه دون تآلببك > فببي469<ص:  حكومإببة ووجببوب
وذكببر كبببير صأببغير) أو سببن قلع (ولو ظاهر هو كما القياس
فسبباد (وبببان العببود تآعد) وقت فلم يثغر (لم للغالب الصغير

عببادة فيببه يقطع لسن بوصأوله أو أي خبيرين المنبت) بقول
مإببا وفيببه باقا فالرجاء حيا دام مإا أنه يدعي أن إل بفساده

إل شبيء فل عبادت فببإن المثغبور الرش) كسن (وجب فيه
 شين بقي إن
شببيء) لصأببل (فل البيببان) للحببال قبل مإات لو أنه والظهر(

حكومإببة لببه نعببم بقببي لو العود الظاهر أن مإع الذمإة براءة
 نباتآها تآمام قبل مإات لو كما

يسببقط ل فعببادت مإثغببور سببن قلببع لببو (أنببه و) الظهببر(
السببنان) كلهببا قلعببت (ولببو جديببدة نعمة العود لن الرش)،

اثنيببن كالغببالب كببانت حيببث ففيهببا المقلببوع (فبحسببابه) أي
إن ديببة على تآزيد ل قول (وفي بعيرا وستون مإائة وثلثين،

نيطببت ثببم الديببة بببأن ويجبباب وجنايببة) كالصأببابع جببان اتآحد
فتعيببن حيالهببا علببى سببن بكببل إل تآنببط لببم وهنببا بالجملببة

بزيببادة الحسبباب زيببادة مإببن مإببر مإببا يببوجه وبهببذا الحسبباب
الزائببدة فببي أن النببوار صأبباحب تآرجيببح أن علببى السببنان

ثمانية فأي مإثل أربعين على انقسمت إذا لنها بعيد، حكومإة
يؤيببد ومإمببا بحكومإببات تآفببرد حببتى بالزيادة عليها يحكم مإنها

وإن بتعببددها، الرش تآعببدد مإببن الموضببحة في مإر مإا الول
مإببن تآقببرر مإببا إل وجهببه وليببس ديببات بببل ديببة على زادت
(كببل (و) فببي هنببا كمببا الجملة ل بالفراد فيها الحكم إناطة

(ول ديببة) كببالذنين (نصببف اللزم > بفتببح470لحببي) <ص: 
ل أم أثغببرت السببفلى وهي عليها السنان) التي أرش يدخل



واسم وبدل بنفع كل الصأح) لستقلل في اللحيين دية (في
غيببر مإنبببت ولببزوال الصأببابع مإببع الكببف فببارقا وبببه خبباص

بالكلية.  المثغرة

قطببع (إن داود أبي في به دية) لخبر نصف يد (كل و) في(
فببوقه قطببع (فببإن بأصأببله كمببا كببوع مإببن كببف) يعنببي مإببن

هنببا اليببد اسببم يشمله ل إذ بتابع ليس لنه أيضا)، فحكومإة
اتآحببد إن هببذا لببه اليببد اسببم لشببمول الكوع بعد مإا بخلف

الصأببابع عببدا مإببا القبباطع وهببو الثبباني، فعلببى وإل القبباطع
ديببة أصأبببع) عشببر (كببل إشببلل أو قطببع، (و) فببي حكومإببة
أنملبتيه، فعلبى البهبام إل الثلثبة أنامإله على مإوزعا صأاحبها

أو التسبباوي، مإببع الغببالب العببدد علببى النامإببل زادت ولببو
بببه صأببرح كمببا الصأببابع وكببذا عليهببا الببواجب قسببط نقصت
سببت إلببى أصأببابعه انقسببمت لببو قببولهم ويؤيببده هنببا شارح

فلهببا أصأببلية بأنهببا الخبببرة أهببل وأخبببر وعمل قببوة مإتساوية
 الصألية حكم

إذا عليهببا الصأببابع ديببة يقسببموا لببم إنمببا المبباوردي فقببول
الصأبببع فببي أوجبببوا بببل النامإببل فببي كما نقصت أو زادت،

ومإببن مإتميببزة الصأببابع مإببن الزائببدة لن حكومإببة، الزائببدة
سببواء، حببد علببى فيه هما بل نظر فيه مإتميزة غير النامإل

>471<ص:  النامإببل فببي شببرط كالصأببحاب نفسببه لنببه
حكومإببة مإنهببا الزائببد فببي أن فببي الصأابع فساوت التساوي

عشببر أصأبببع كببل فببي أن تآقببرر وإذا الدية مإن جزءا وغيره
و) أبعرة (عشرة المسلم الحر الذكر أصأبع ففي صأاحبه دية
إبهببام) لببه (أنملببة و) فببي العشببر (ثلببث (أنملببة) لببه كل في

مإبا كل كاليدين) في (والرجلن التآي بالتقسيط (نصفها) عمل
ه الصبحيح للخببر وذلبك قبالوه كما النامإل حتى ذكر ولبو ب

ففيهببا فبباحش قصببر لنحببو الزائببدة علمببت فإن اليد تآعددت
أو يأتآي مإا سائر في لستوائهما الزائدة تآعرف وإل الحكومإة

الديببة، أو القببود ففيهمببا واحببدة كيببد فهمببا التآببي للتعببارض
مإرجببح ول مإشببتبهتان الثانية وفي أصأليتان الولى في لنهما

لزيببادة حكومإببة كببل مإببع وتآجببب الصأببليتين حكببم فأعطيتببا
عببن انحرفببت وإن قوتآه، أو ببطش الصألية وتآعرف الصورة
الزائبدة فالمنحرفبة وباعتببدال أصأببعا نقصت أو الكف سمت

إحببداهما تآميببزت فببإن الصأببلية فهببي بطشببها زاد إن إل
بطشببا اسببتوتآا فببإن تآمييز فل أصأبع بزيادة والخرى باعتدال



كمببا الصأببلية فالمنحرفببة الخببرى وانحرفت إحداهما ونقصت
كمببا الصأببلية فهببي إحببداهما جببرم زاد أو الزركشببي، رجحه
بنحبو وتآعببرف زائبدة أنملبة أو أصأبببع، وفبي المباوردي قباله

آخببر ويببأتآي حكومإببة تآقببرر كمببا الصأببلية سمت عن انحراف
بذلك.  تآعلق له مإا السرقة

كل (ديتها) ففي المرأة (حلمتيها) أي إشلل أو قطع، و) في(
الرضبباع مإنفعببة لتوقببف ديببة نصف الثدي رأس وهي مإنهما

الرجل (حلمتيه) أي (و) في فيها بقيته حكومإة وتآدخل عليهما
لنه (حكومإة)، إليه الشارة مإرت تآفصيل على الخنثى ومإثله
غيببر مإببن الثنببدوة فيهببا تآببدخل ول الجمببال غيببر فيهببا ليببس

بخلف عضببوان لنهمببا اللحم، مإن حواليها مإا وهي المهزول
حلمتها.  مإع المرأة ثدي بقية

فببي لحم قطعة وإنما ثدي للرجل ليس الروياني تآنبيه) قال(
ثببديا يسببمى أنببه والثبباني اللغة في قول وهذا انتهى صأدره
وعببرف عببام أو بببالمرأة، خبباص القببامإوس وعبببارة أيضببا،
> ويؤخببذ472<ص:  الثببدي وسببط في الثؤلول بأنها الحلمة

لببه ثببدي ل الرجل بأن القائل أن بالثدي الحلمة تآقييده مإن
(وفببي ديببة) كببالمرأة قببول (وفببي لببه حلمببة ل بببأنه يقببول

الديببة وإشببلل قطعببا ففيببه أشل ذكر) غير وكذا دية النثيين
وعنيببن) وشيخ (لصغير الذكر (ولو) كان فيهما الصحيح للخبر

لن ديببة، وحببدها كببذكر) ففيهببا (وحشببفة نفسببه فببي لكماله
مإنها) (بقسطه (وبعضها) فيه وحدها بها مإنه المقصودة اللذة

 أبعاضها على فقسطت فيها الدية لكمال
بعضببها بقطببع اختببل فببإن الصأببل لنببه الببذكر)، مإببن وقيببل(

فسبباد وحكومإببة الديببة قسببط مإن الكثر وجب البول مإجرى
كببل بعببض وحلمببة) ففببي (مإببارن حكم) بعببض (وكذا المجرى
اللييببن) مإببن (وفببي والثببدي القصبببة مإببن ل مإنهمببا قسببطه
وفببي نفعهمببا (الدية) لعظم القعود مإحل وهما وغيره الرجل
فحكومإبة وإل عبرف إن النصبف مإبن قسبطه أحبدهما بعض
قطعببا فيهما عليه المنطبقان فرجها حرفا شفراها) أي (وكذا

م سبلخ (وكبذا نصبفها كبل وفي الدية وإشلل ينببت جلبد) ل
ليببس لنببه اسببتردت، نبببت فإن مإنه المسلوخ دية فيه بدله

واللحببم الجلببد نحببو فببي العببادة لجريان جديدة نعمة مإحض
ل اللسببان مإببن فلقببة عببود إن قببولهم يعارضببه ول بببذلك،
ليببس اللسببان لن وذلببك، جديببدة نعمببة لنه واجبها، يسقط
أعصبباب مإببن مإركببب لنببه آخببر، جنببس بببل لحمببا ول جلدا،



يسببقط ل الجسببام سائر قولهم ذلك ينافي قد نعم ونحوها
غيببر وسببن الفضبباء إل جديببدة نعمببة لنببه بعودهببا، واجبهببا
فهببو كببثيرا يلببتئم هنا الجلد نحو لن ينافيه، ل قلت المثغور

اللييببن عببود فببي النظببر ويببتردد غيببره بخلف كالفضبباء
المببذكور كلمإهببم شببمله كمببا عبببرة ل أنه والوجه وبعضهما

بعببد شين بقي إن أنه المثغور غير سن في مإر مإا وقياس
حيبباة فيببه بقببي (إن فل وإل حكومإببة وجبببت الجلببد عببود

(و) مإات بحرارة الجلد تآمزع مإنه وليس نادر وهو مإستقرة)،
لخ غيبر آخر بسبب رقبتبه) بعبد السبالخ غيبر (حبز ببأن الس

واختلفببت السببالخ حببز أو هببدم، بنحببو مإببات أو السببلخ،
النفس دية فالواجب > وإل473<ص:  وغيره عمدا الجنايتان

سلسببلة بجنببب النبباتآئين اللحميببن بقطببع أيضببا الديببة وتآجببب
ويحببط حكومإببة تآرقببوة أو عضببو، كسببر وفي كالليين الظهر

جنايببة وواجببب مإقببدر لببه جببرم بعض ونحوه العضو دية مإن
غيره. 

(في) إزالببة عشر ثلثة وهي المنافع إزالة مإوجب فرع) في(
الضببرورية بالمببدركات العلم هنا به والمراد (العقل) الغريزي

المجنببي نفس في (دية) كالتي لطمة بنحو التكليف به الذي
للختلف القببود ل إجماعا ويأتآي مإر مإا سائر في وكذا عليه
فببي أنببه العلببم أهل كأكثر عندنا الصأح كان وإن مإحله في

الصببالح مإببدده لنقطاع الدمإاغ بفساد زال وإنما للية القلب
مإببن إل حقيقببة زوالببه ينشببأ فلببم القلببب مإببن إليببه الواصأل
التصببرف حسببن بببه مإببا وهببو المكتسببب أمإببا القلببب فسبباد

الول بعببض وكببذا الغريزي دية تآبلغ ل حكومإة ففيه والحلق
بغيره المنتظم بمقابلة أو بالزمإن انضبط فإن ينضبط لم إن

إليهببا يعيش مإدة خبيران له وقدر عوده تآوقع ولو فالقسط،
فببي كمببا الديببة وجبببت العببود قبببل مإببات فببإن انتظببر غالبا

كالموضببحة أرش) مإقببدر لببه بجرح زال (فإن والسمع البصر
لببو كمببا الحكومإببة أو والرش، الديببة وجبببا) أي حكومإببة (أو

الكببثر) فببي القببل يببدخل قول (وفي سمعه فذهب أوضحه
يجمع ل كما اليدين كأرش تآساويا إن وكذا الموضحة كأرش

باتآحاد ويجاب الضوء وواجب الحدقة على الجناية واجب بين
ادعببي) بالبنبباء (ولببو فيببه نحببن مإببا بخلف يقينببا هنببا المحل

مإببن تآسببمع وإنما المجنون مإن الدعوى صأحة لعدم للمفعول
>474<ص:  مإببن إذ بببه للعلببم وحببذف للفاعببل أو وليببه

فزعببم وليببه مإببن بل مإنه ذلك يصح ل المجنون أن الواضح



تآسببمع (زوالببه) لببم الخطببأ هببو خطببأ الثاني وأن الول تآعين
وإل عبادة يزيبده مإمبا الجنايبة تآلبك مإثبل كان إن إل دعواه
وإذا خفيببف بقلبم ضبربة مإبن كبالموت التآفباقا علبى حمبل

غفلتآببه فببي عليه المجني اختبر الجاني وأنكر دعواه سمعت
ينتظببم) لببم (فإن كذبه أو صأدقه، الظن على يغلب أن إلى

ديببة) فلببه خلببواتآه في وفعله (قوله القاضي بعلم أو بالبينة،
تآثبببت لنهببا يميببن)، (بل صأببدقه علببى الظاهرة القرينة لقيام
ويفيببق وقتببا يجببن كببان إن نعببم يحلببف ل والمجنون جنونه
كببذبه لظببن ديببة فل انتظمببا وإن إفبباقته، زمإببن حلببف وقتببا

وتآبرد عبادة أو اتآفاقبا، صأبدرا أنهمبا لحتمبال الجباني وحلف
فيحلببف نقصببه بزوالببه وخببرج بعببوده المعبباني كسببائر ديتببه

مإنه.  إل يعلم ل إذ مإدعيه
الحببواس أشببرف ولنببه ديببة) إجماعببا (السببمع وفي) إبطببال(

الذي للشرع المدرك لنه الفقهاء، أكثر عند البصر مإن حتى
سببائر مإببن بببه المعرفببة ولن تآميببزا بهذا وكفى التكليف به

المقابلببة جهة على يتوقف والبصر الحوال كل وفي الجهات
علببى أشببرفيته المتكلميببن وزعببم ضببياء أو شببعاع وتآوسببط

الجسببام يببدرك وذلببك الصأببوات علببى إدراكببه بقصر السمع
فوائببدها التعلقببات هببذه كببثرة بببأن يببرد والهيئببات واللببوان

كببالحجر أصأببم خلببق مإببن تآجببد ولببذا عليهببا، مإعول ل دنيوية
فببي والعمببى بصره بمتعلقات نفسه في تآمتع وإن الملقى،

تآمتعببه نقببص وإن الببذوقي، والعلببم الفهمببي الكمببال غايببة
لتعببدده ل الديببة نصف) مإن أذن (مإن إزالته (و) في الدنيوي

بغيببره مإنببه وأقببرب أولببى بالمنفببذ النقببص ضبببط لن بببل،
كمببا واحببد السببمع بببأن ورد الدية النقص) مإن قسط (وقيل
ومإحببل جزمإببا الحدقببة بتعببدد مإتعدد فإنه البصر بخلف تآقرر

مإقببره فببي ببقببائه خبببيران يشببهد لم حيث هنا الدية وجوب
<ص: الديببة دون فحكومإببة وإل الذن داخببل ارتآتببق ولكببن
إليها يعيش مإدة في رجي بأن وإل فتقه يرج لم > إن475
تآلببك فببي زال بأنه الفرقا أمإكن وإن نظائره، في كما غالبا

لنببه فببديتان)، وسببمعه أذنيببه أزال (ولببو شببيء فل هببذه ل
مإببر كمببا الرأس مإن مإقرهما في بل الذنين جرم في ليس
بنحببو اختبببر الجاني و) أنكر (زواله عليه ادعى) المجني (ولو

يعلببم حببتى غفلتآببه فببي للتهديد مإتضمن مإهول مإزعج صأوت
 كذبه أو صأدقه،



فكبباذب) وغفلببة نببوم (فببي رعد نحو لصياح) أو انزعج فإن(
يحلف فلذا الموافقة يحتمل ولكن القرينة هذه بمقتضى ظنا

لن جنببايتي، مإببن يببزل لببم أنببه يكفيببه ول ببباقا، أنه الجاني
غيببره جناية أو بجنايته ذهابه في ل وبقائه ذهابه في التنازع

(حلف) لحتمببال (وإل) ينزعج باللوازم فيها يكتفي ل واليمان
مإببن سببمعه لببذهاب حلفببه فببي تآعرضببه مإببن بببد ول تآجلده،
بعببد خبيران به شهد إن عوده دية) وينتظر (وأخذ هذا جناية
(وإن مإببر كمببا ونحوه البصر وكذا إليها يعيش أنه يظن مإدة

الديببة مإببن النقببص (فقسببطه) أي الذنيببن مإببن نقص) السمع
إنببه قببال أو عرف، بأن غيره مإن أو مإنه، عرف) قدره (إن
فببي ويحلببف نصببفه مإببن يسببمع فصببار كببذا مإن يسمع كان

النسبببة قببدر (وإل) يعببرف مإنببه إل يعرف ل لنه ذلك، قوله
تآسببمع ول الرش، قاض) لتعببذر (باجتهاد فيه (فحكومإة) تآجب

المبدعي عيببن إن إل يببأتآي مإا جميع وفي هنا النقص دعوى
قببدرا ذكببر لببو نعببم المببتيقن يعيببن أن وطريقه النقص قدر
مإببا إل لببه يجب ل أنه فيظهر مإنه أكثر على المإتحان فدل
يعتبببر (وقيببل ويطلبببه الثبباني فببي دعببوى يجدد لم مإا ذكره
أقببرب لنببه كسنه، سنه مإن وهو فسكون، قرنه) بفتح سمع
بنسبببته ويؤخببذ سببمعيهما التفبباوت) بيببن ويضبط صأحته (في
عليببه يعول فلم بعيد ذلك في النضباط بأن ويرد الدية مإن

سببماع مإنتهببى وضبببط سببدت أذن (مإببن نقص) السببمع (وإن
التفبباوت) مإببن قسببط ووجب عكس > ثم476<ص:  الخرى

فلببه النصببف والخرى السامإعة مإسافتي بين كان فإن الدية
فحكومإببة ينضبببط لببم فببإن سمعه ربع أذهب لنه الدية، ربع
مإر.  مإما علم كما

مإببن وهببو أخفببش، عيببن ولو عين)، كل (ضوء وفي) إبطال(
مإببر لمببا فقط نهارا يبصر مإن وهو وأعشى، فقط ليل يبصر

(نصف الدية فيها يكمل الضوء ينقص ل بياض بعينه مإن أن
 دية) كالسمع

فقببط نهببارا يبصببر فصببار عليببه جنببى بببأن أعشاه لو) (تآنبيه
وإن وليل، نهببارا بهببا إبصبباره علببى تآوزيعببا ديببة نصف لزمإه

في مإا على حكومإة لزمإته فقط ليل يبصر صأار بأن أخفشه
يفببرقا أن إل قبلببه بمببا مإشببكل وهو شارحه، وأقره الروض

إذ الضببوء في حقيقي نقص على يدل ليل البصار عدم بأن
علببى يببدل ل فبإنه نهببارا عبدمإه بخلف حينئذ له مإعارض ل

النهار ضوء تآعارض أن على ضوئه قوة ضعف على بل ذلك



المذهبببة فقأهببا) بالجنايببة (فلببو حكومإببة إل فيببه تآجببب فلببم
(وإن جرمإهببا فبي الضبوء لن حكومإبة، تآبزد) لهببا (لم للضوء

(أهببل (سببئل) أول الجبباني (زواله) وأنكر عليه ادعى) المجني
فيببه لهببم طريببق ل إذ السمع في إل يمين ول الخبرة) هنا،

مإثل الشببمس إلببى حببدقته بقلببب فيببه طريببق لهببم وهنببا
أنببه مإببر قلببت فببإن ل أو الضببوء، قببوة فيهببا هببل فيعرفون

تآقببدير وعلببى مإقببره فببي السببمع ببقبباء إخبارهم على يعول
ل قلببت فيببه طريقببا لهببم أن فببي ظبباهر وذلك لعوده مإدة
مإببن نببوع عليببه الببدال بقببائه إلببى طريقببا لهم أن مإن يلزم

ه بعد عوده أو الدراك، م أن المإتحبان عليبه البدال زوال له
المإتحببان غيببر عليببه علمإببة ل إذ بالكليببة زوالببه إلى طريقا
بسببؤالهم زوالببه يعرف البصر بخلف سؤالهم دون به فعمل

يمتحببن) بعببد (أو قببال ثببم ومإببن أقببوى الول بل وبالمإتحان
(بتقريببب) بشببيء الحكببم عن تآوقفهم أو مإنهم، خبيرين فقد
ينزعببج) هببل وينظببر بغتبة عينبه مإن حديدة أو (عقرب، نحو

الخصببم فيحلببف ل أو خصببمه، كببذب لظهور الجاني فيحلف
هببو ذكرتآببه الببذي التنويببع علببى أو وحمببل صأببدقه لظهببور

الذرعببي قببال بببل وغيببره البلقينببي ذكببره الببذي المعتمببد
يعلببو إذ المإتحببان لضببعف ه. وذلبك ا سؤالهم تآعين المذهب

ل أنببه فتعيببن وجببوده مإببع الضوء انتشار تآمنع أغشية البصر
فببي ضببعف ثببم ومإببن الخبببرة أهببل تآعببذر بعد إل إليه يرجع

الخبببرة أن للمتببولي تآبعببا المتببن فببي مإببا الصببغير الشببرح
 للحاكم

إن مإعببا العينين مإن البصر نقص فكالسمع) ففي نقص وإن(
وإل قسببطه لنصببفه يببرى فصببار لحببد يببرى كببان بأن عرف

شببخص ويوقف هي > تآعصب477<ص:  عين ومإن فحكومإة
فتعببرف أراه ل يقببول حببتى بالتباعببد ويببؤمإر يراه مإحل في

بببأن ويببؤمإر العليلببة وتآطلببق الصببحيحة تآعصببب ثببم المسافة
ويجببب المسافتين بين مإا فيضبط يراه أن إلى راجعا يقرب

العليلببة ونقببص الصببحيحة بزيببادة اتآهم ولو الدية مإن قسطه
وبالنتقببال الشببخص ذلببك ثيبباب بتغييببر الصحيحة في امإتحن
ويببأتآي فل وإل فصببادقا الغايببات تآسبباوت فببإن الجهات لبقية
بببأن صأببوروه السببمع في لكنهم وغيره السمع في ذلك نحو

عنببه بعيببدة مإسببافة مإببن صأببوتآه برفببع ويببؤمإر بمحببل يجلس
يقببول أن إلببى فشببيئا شببيئا مإنه يقرب ثم يسمعه ل بحيث

مإببن البصببر تآصببوير فببي مإببر مإببا يخالف وهذا فيعلم سمعته



تآصببوير ذلببك أن فيحتمببل يببراه مإحل في أول بالتباعد أمإره
عنببد لببه يحصببل البصببر بببأن ويفرقا تآقييد أنه ويحتمل فقط
فيببه فببأمإر حينئببذ رؤيببة أول يببتيقن فل وانتشببار تآفرقا البعد

بخلف التفببرقا احتمببال ويببزول الرؤيببة لتببتيقن أول بببالقرب
بالتباعبببد أمإبببر ثبببم طنيبببن فيبببه حصبببل إذا فبببإنه السبببمع

يقينببا مإنتهبباه ينضبببط فل فيببه القار الطنين ذلك فيستصحب
مإنتهبباه يببتيقن فببإنه وضبببط أول السببمع قببرع إذا مإا بخلف
فتأمإله.  فيه بالحوط مإنهما كل في فعملوا

أحد مإن إذهابه ففي الصحيح) كالسمع على دية الشم وفي(
وإل أمإكببن إن فقسببطه نقببص ولببو ديببة، نصببف المنخريببن

ولببو السببمع، فببي مإببر مإببا هنببا الرتآتبباقا في ويأتآي فحكومإة
وإل الجبباني حلببف عبببس أو هببش فببإن امإتحن زواله ادعى
. السمع في مإر لما هنا الخبراء يسأل ول هو، حلف

ويببأتآي العلببم أهببل أكببثر عليه دية) كما (الكلم وفي) إبطال(
عجلببة، إحببداثا وفببي مإر مإا العود وانتظار المإتحان في هنا
اليببد مإببن كببالبطش اللسان مإن وهو حكومإة، تآمتمة نحو أو
نادر يتكلم قد مإقطوعه وكون اللسان لقطع زيادة تآجب فل

اليد قطع في أن التشبيه على يرد نعم عليه يعول فل جدا
كلمإببه ذهببب الببذي اللسببان بخلف الدية بطشها ذهب التي
مإقبابلته فببي تآجبب حبتى هبذا فببي جمال ل بأنه يفرقا وقد

بعض (وفي خلقة مإشلولة كأذن لجمالها فوجبت تآلك بخلف
لببزوال فالديببة وإل مإفهم كلم له بقي بقسطه) إن الحروف

ثمانية عليها > (الموزع478<ص:  (و) الحروف الكلم مإنفعة
الديببة سبع ربع حرف العرب) فلكل لغة في حرفا وعشرون
المبباوردي واعتبببار واللم اللببف مإن " لتركبها " ل وأسقطوا

 ضعيف والهمزة لللف والنحاة لها
أعم على تآطلق اللف فلن الثاني وأمإا ذكر فلما الول أمإا

فاسببتغنوا سببيبويه صأببرح وببه السبباكنة واللببف الهمببزة مإببن
العرب غير لغة في وتآوزع فيها لندراجها اللينة عن بالهمزة

كببثرت أو قلببت حروفهببا علببى مإنهببم عليببه المجني كان إذا
تآكلبم ولبو أخبرى فبي وثلثين وأحد لغة في وعشرين كأحد

الشفهية) وهي على تآوزع ل (وقيل أكثرهما على وزع بهاتآين
والهباء الهمببزة (والحلقيببة) وهببي والببواو والميببم والفبباء الباء

الببتي لنهببا اللسببانية، علببى بل والخاء والحاء والغين والعين
مإببن مإركببب النطببق كمببال بببل ذلببك بمنببع ورد النطببق بهببا

ولببو الديببة مإببن قسببطه تآينببك مإببن كببل بعببض ففي جميعها



يحسببنه يكن لم حرف له > فعاد479<ص:  له حرفا أذهب
الجناية قبل يحسنها التي الحروف مإن قسطه للذاهب وجب
كلم سببماوية) ولببه بآفببة أو خلقببة، بعضببها عببن عجببز (ولببو
وضببعفه نطقببه (فدية) لوجود كلمإه فذهب عليه فجنى مإفهم

(وقيل) فيببه والبصر البطش كضعف فيه الدية كمال يمنع ل
عف وفارقا الدية (قسط) مإن يقبدر ل ببأنه البطبش نحبو ض

كلم بقبي حيبث ببأنه ويبرد ببالحروف يتقبدر والنطبق غالببا
أو) (، التقببدير لببذلك يحتببج فلببم الكلم مإقصببود بقي مإفهم
(ديببة) لئل يكمببل) فيهببا ل فالمببذهب (بجناية بعضها عن عجز

أثببر ل أنببه وقضيته الول الجاني أبطله فيما الغرم يتضاعف
أحسبببه ل الذرعببي قببال وإن مإتجببه، وهببو الحربببي، لجنايببة
غيببر لنه بالحربي، يلحق هل السيد في النظر ويتردد كذلك
تآغريمببه مإببن مإنببع وإنمببا مإلببتزم بببأنه يفببرقا أو لقنه، ضامإن
يرجح المذكور والتعليل مإحتمل، كل الحربي كذلك ول مإانع،
أو (كلمإببه، ربع) أحرف فذهب لسانه نصف قطع (ولو الول

مإنهما كل المضمون المإرين بأكثر دية) اعتبارا فنصف عكس
القببل فيببه فببدخل واجبببه ذلببك لكببان انفببرد لو لنه بالدية،

فببذهب النصف قطع إذا فيما المساوي دخول اتآجه ثم ومإن
الديببة، وجبببت كلمإببه فببذهب لسببانه بعض قطع ولو النصف

فلببم أو أولببى، قطببع فمببع قطببع بل بببذهابه وجبت إذا لنها
القسببط وجب لو إذ الحكومإة وجبت كلمإه مإن شيء يذهب

القسببط وقيببل الخببرس لسببان فببي الكامإلببة الديببة لببوجبت
كثيرون.  وعليه

ال( بحالهبا اللسبان قبوة بقيبت ديبة) إن (الصبوت وفي) إبط
دليل يحتاج الكلم فيه بالصوت المراد بأن وتآأويله فيه لخبر

ل للجمبباع خرقببا يكببون أن يكبباد ذلببك أن البلقينببي وزعببم
التقطيع عن فعجز لسانه حركة مإعه أبطل (فإن إليه يلتفت

(وقيببل انفببرد لببو بديببة مإنهما كل فديتان) لستقلل والترديد
> وفببارقا480<ص:  وغيببره الذرعببي لببترجيحه دية) وانتصببر

نطقه، لذلك فتعطل صأبي سمع على بالجناية النطق إذهاب
سببليم، هنببا اللسببان بببأن فيببه وتآدرجه سماعه بواسطة لنه
. المذكورة حركته إبطال بخلف أصأل جناية عليه تآقع ولم

الجبباني أنكببر إن ويمتحببن دية) كالسمع (الذوقا وفي) إبطال(
وكببذبه صأببدقه يظببن حببتى وغيرهببا والمببرة الحببادة بالشببياء

السابقة لسانه حركة أو نطقه مإعه أبطل ولو مإر، مإا نظير
فببي الرافعببي ونقلببه مإتقببدمإون جمببع قبباله مإببا على فديتان



أن الضعيف على يتأتآى إنما لكنه وأقره المتولي عن مإوضع
مإببع يبقببى قببد لنه اللسان، في ل الحلق طرف في الذوقا
وبه المشهور على أمإا عصبه قطع يستأصأل لم حيث قطعه
تآجببب فل اللسببان طببرف فببي أنه مإوضع في الرافعي جزم

مإنببه لنببه نطقه، فذهب قطعه لو كما للسان واحدة دية إل
قطببع فيمببن الوجه كان ثم ومإن مإر كما اليد مإن كالبطش
لنهمببا أرش، لهمببا يجب ل أنه والباء الميم فزالت الشفتين

وحموضبة حلوة ببه (وتآبدرك أيضبا اليبد مإن كالبطش مإنهما
الطببباء بعببض والزيببادة ينظر ولم وعذوبة)، ومإلوحة ومإرارة

مإع والعفوصأة المرارة مإع كالحرافة فيها لدخولها عليها ثلثة
(فببإن خمسببها كببل (عليهببن) ففببي (وتآببوزع) الديببة الحموضببة

يتقببدر لببم (فحكومإببة) إن كمالهببا علببى الطعوم نقص) إدراكه
يجنببي (المضببغ) بببأن فببي) إبطببال الدية (وتآجب فقسطه وإل

يتصببلب بأن أو للمضغ، صألحيتها وتآبطل فتنحدر أسنانه على
المنفعببة لنببه وذهابببا، مإجيئا حركتهما فتمتنع اللحيين مإغرس

العين مإع كالبصر مإنفعتها فكذا الدية وفيها للسنان العظمى
فحكومإة.  نقص فإن اليد مإع والبطش

المقصببود صأببلب) لفببوات بكسببر إمإنبباء (قببوة وفببي) إبطببال(
مإببن يلبزم ل ببأنه البلقينبي واعترضبه النسببل وهبو العظببم

مإببع ينسببد قببد طريقببه لن نفسه، إذهاب إنزاله قوة إذهاب
التلزم نفببي بمنببع ويجبباب السببمع مإحببل كارتآتبباقا فهو بقائه
للطفببه بببأنه والسببمع هببذا بيببن يفببرقا وبفرضببه ذكره الذي

لنببه المنببي، كببذلك ول عببوده، ثببم طريقببه انسببداد يمكببن
الخلط إلببى ويسببتحيل يفسببد طريقببه سببدت إذا لكثببافته
ع فلبو أصأبل صأبلحه ول عبوده، يتوقع فل الرديئة أنبثييه قط
. ديتان لزمإه مإنيه فذهب

أو المببرأة، حبببل) مإببن (قببوة إبطببال > (و) فببي481ص: <
إذا بما الذرعي وقيده أيضا النسل لفوات الرجل مإن إحبال

(ذهبباب) لببذة (و) في وقفة وفيه عقيم أنه للطباء يظهر لم
لنببه والببذكر، الصببلب وسببلمإة المنببي بقاء مإع ولو (جماع)،

سبد أو الطعبام، لبذة إذهباب ومإثلببه المقصببودة المنافع مإن
كببل ذهبباب فببي عليه المجني ويصدقا دية كل ففي مإسلكه

يعببرف ل لنببه بيمينببه، ظبباهر هو كما الخيرة عدا مإا مإنهما
ذلك.  تآذهب ل جنايته مإثل إن الخبراء يقل لم مإا مإنه إل
(غيببره) مإببن و) كببذا الببزوج (مإببن المببرأة إفضائها) أي وفي(

وخببرج (ديببة) لهببا خشبببة أو أصأبببع، أو زنببا أو شبببهة، بوطء



(رفببع الفضاء (وهو) أي حكومإة ففيه الخنثى إفضاء بإفضائها
والغببائط الجمبباع سبببيل ودبببر) فيصببير ذكببر مإببدخل بيببن مإببا

الغبائط يستمسبك لبم فبإن بالكلية به المنفعة لفوات واحدا
و) مإخببرج (ذكببر مإببدخل بيببن مإببا (وقيببل) رفببع أيضا فحكومإة

الول فعلى آخر مإحل في به جزمإا وإن ضعيف، (بول) وهو
بببل المبباوردي وقببال بببالعكس الثاني وعلى حكومإة هذا في

البببول يستمسك لم فإن بالولى الول في الدية تآجب عليه
المتببولي وصأببحح وحكومإببة فديببة، أزالهما فإن أيضا فحكومإة

كان لما وعاد التحم ولو بالتمتع، يخل لنه دية، كل في أن
هنبباك المببدار بببأن الجائفة التحام وفارقا حكومإة بل دية فل

يفببت لببم وبببالعود المقصببود فببوات علببى وهنببا السببم على
بإفضبباء) لكبببر (إل للزوجة الزوج الوطء) مإن يمكن لم (فإن
تآمكينببه لهببا ول للببزوج) الببوطء، (فليس فرجها ضيق أو آلته

البكببر افتضاضببها) أي يسببتحق ل (ومإببن مإحببرم إلى لفضائه
أو ذكببر) كأصأبببع، بغيببر البكببارة أزال (فببإن والقبباف بالفبباء
أزالتهببا إن نعببم التآيببة الحكومإببة وهو (فأرشها) يلزمإه، خشبة

حليلهببا كببونه كظنهببا لشبهة) مإنهببا بذكر (أو القود وجب بكر
حببال لهببا مإثببل) يجببب (فمهببر مإجنونببة نحببو أو مإكرهة)، (أو

ولببم الحكومإببة، وهببو لهببا، البكببارة) يلزمإببه وأرش (ثيبا كونها
لزالببة وهببي البضببع مإنفعببة لسببتيفاء لنببه المهر، في تآدخل

كبان لببو أمإا > مإختلفتان482<ص:  جهتان فهما الجلدة تآلك
ل إذ مإهببر فل أمإببة أو شببيء، فل مإطاوعببة حببرة وهي بزنا
وهببو بببدنها مإببن جببزء لفببوات لنهببا حكومإببة، بببل لبغي مإهر

الجلببدة وتآلببك التمتببع القصببد لن بكببر)، مإهببر (وقيببل للسيد
ومإببر مإختلفتان جهتان أنهما مإن تآقرر مإا ويرده ضمنا تآذهب

الفتضبباض، (ومإسببتحقه) أي بهذا تآعلق له مإا البيع خيار آخر
لنببه الببذكر، بغيببر أزالببه عليببه) وإن شببيء (ل الببزوج وهببو

إن (وقيببل طريقببه فببي أخطببأ وإن استيفائه، في له مإأذون
صأبار لبه أذن عمبا عبدل لمببا لنبه فبأرش)، ذكر بغير أزال

واضح. هو كما ذلك بمنع ويرد كأجنبي
بطشهما قوة فزالت يديه ضرب (البطش) بأن وفي) إبطال(

إبطبباله المشي) في (وكذا المقصودة المنافع مإن لنه (دية)،
وإنمببا لببذلك ديببة الرجليببن سببلمإة مإببع الصببلب كسببر بنحببو

بقي إن حكومإة إل يجب لم عادا لو إذ اندمإال بعد يؤخذان
حببدتآه علببى كببل نقببص فببي (نقصببهما) يعنببي (و) فببي شببين

نسببته عرفبت إن نعبم وكبثرة قلبة النقص (حكومإة) بحسب



مإشببيه فببذهب صأببلبه كسببر (ولببو الديببة مإببن قسببطه وجببب
فديتان) لسببتقلل (ومإنيه مإشيه (أو) فذهب لذتآه وجماعه) أي

رجليببه قطببع وفببي مإحليهمببا اختلف مإببع انفببرد لو بدية كل
سببلمإة ومإببع صأببحيحان لنهمببا أيضببا، ديتببان حينئببذ وذكببره

دخل لببه لن الصببلب، لكسببر حكومإببة ل الببذكر أو الرجلين،
للشبلل الديبة لن تآجبب، إشبللهما ومإبع الديبة إيجباب في

أن علببى > بنبباء483دية) <ص:  (وقيل بحكومإة حينئذ فأفرد
هببو كمببا ذلببك بمنببع ويرد مإنه لبتدائه المشي مإحل الصلب

مإشاهد. 
واحببد شببخص علببى مإببر مإمببا جنايببات اجتمبباع فببرع) فببي(

يعلببم كما أكثر بل وعشرين سبعا تآبلغ النسان في والديات
(أزال) جببان إذا هنببا، لبعضببهم مإببا بببه المنببدفع مإببر مإمببا

وشببم وسمع (ولطائف) كعقل ورجلين ويدين (أطرافا) كأذنين
وأومإببأ بأصأببله كمببا جميعهببا سراية) مإن فمات ديات (تآقتضي

لن تآلزمإببه، (فديببة) واحببدة عليببه اعببتراض فل بالفبباء إليببه
فل بعضببها اندمإل لو مإا بجميعها وخرج نفسا صأارت الجناية
قبببل الجبباني حببزه لببو (وكببذا النفببس ديببة في واجبه يدخل

الول والفعببل الجببز اتآحد إن واحدة دية إل تآجب اندمإاله) ل
قبببل النفببس ديببة الصأببح) لوجببوب (فببي غيببره أو عمببدا،

إل تآسببتقر ل إذ كالسببراية فيها فتدخل غيرها ديات استقرار
غيرهببا ديببات وجبببت الندمإال بعد حزه لو ثم ومإن باندمإالها

والجناية) بإزالة (عمدا الندمإال قبل حزه) الجاني (فإن قطعا
أو خطببأ، حببز عكسه) بببأن (أو عمد شبه أو (خطأ)، ذكر مإا

شببه والجنايبة خطبأ حبز لبو وكبذا عمبد والجناية عمد شبه
مإبن كبل يجبب الصأبح) ببل فبي تآبداخل (فل عكسه و عمد

حكمهمبا بباختلف حينئببذ لختلفهمبا والطراف النفس واجب
تآلببك الجبباني غيببر (غيببره) أي النببدمإال قبببل حز) رقبته (ولو

بببه أفببتى كمببا سببطح نحببو مإن بالسقوط مإات أو الجنايات،
فببي التبببرع اعتبببار مإببن مإببر مإببا وبيببن بينببه وفببرقا البلقيني
صأببدر التبببرع بببأن بهببا مإببات لو الثلث مإن المخوف المرض

فل (تآعددت) الجنايات حكمه فاستمر الموت مإن الخوف عند
وفببارقا غيببره فعببل علببى يبنببى ل النسان فعل لن تآداخل،

تآجببب حيث بقتله أو بسرايتها، مإات حيوان أعضاء قطع هذا
ببأنه أعضبائه فبي وجبب مإا فيها يندرج ول مإوتآه يوم قيمته

ص، بمبا مإضبمون والدمإبي وضبده بالكمبال يختلبف وهبو نق



علببى الغببالب أن مإببع بببذلك يختلببف ل وهو بمقدر، مإضمون
التعبد.  ضمانه
الجناية وفي لرشها تآقدير ل التي الجناية فصل) في(     

لببه الغزالببي تآقببديم مإن أولى هنا إلى وتآأخيره الرقيق على
> أو484<ص:  جببرح فيمببا) أي الحكومإببة (تآجببب الباب أول

ول الديببة، فيببه) مإببن مإقببدر (ل مإا كل مإن مإال أوجب نحوه
أو مإوضببحة، بقربببه كبان بببأن وإل مإقببدر مإببن نسبببته تآعرف
كمببا المعتمببد علببى وحكومإببة قسطه مإن الكثر وجب جائفة

أي الحاكم حكم على استقرارها لتوقف حكومإة وسميت مإر
لببم غيببره فيببه اجتهببد لببو ثببم ومإببن يظهببر فيما المحكم أو

النفببس)، دية إلى (نسبته الدية عين جزء) مإن (وهي يستقر
بببأنه ويرد أقرب لنه الجناية)، عضو إلى (وقيل الصأل لنها

فببي عليببه المعببول الصأل هو مإا وجود مإع بالقرب عبرة ل
كصببدر وإل مإقببدر لببه عضببو في الخلف ومإحل وغيره ذلك

نسبببة مإثببل (نسبببة) أي قطعا النفس دية مإن اعتبرت وفخذ
كببان (لببو قيمتببه) إليهببا (مإببن بالجنايببة نقببص مإببا (نقصها) أي

فتعيببن لببه قيمببة ل الحببر إذ عليهببا هببو بصفاتآه) الببتي رقيقا
فببي الببواجب قببدر يعلببم حببتى صأببفاتآه رعاية مإع قنا فرضه

وجب تآسعة وبها عشرة بدونها قيمته كانت فإذا الجناية تآلك
الحبر فبي لكبن بالببل ويجبوز بالنقبد والتقبويم الديبة عشر
الحكومإة وتآجب قطعا النقد الواجب القن في الحكومإة ففي
فسباد بشبرط لكبن جمبال فيهبا يكبن لم وإن الشعور، في

وقببد ينضبببط ل لنه نتفها، في قود ول فالتعزير، وإل مإنبتها
فببإنه زائببد طببرف لهببا أنملببة قطببع لببو كما النسبة تآعتبر ل

تآعتبببر ول القاضببي، باجتهبباد للزائدة وحكومإة أنملة دية يجب
 إمإكانها لعدم النسبة

أصألية بل الزائد وله يقوم أن يجوز بأنه الرافعي واستشكله
بأصأببلية تآعتبر أو الزائدة السن في فعل كما دونها يقوم ثم

كالعضبباء ولحيتهببا الرجببل بلحيببة المببرأة لحيببة اعتبببرت كما
فيمببا بالنملببة وقيببس ه الصأببلية. ا كالعضبباء ولحيته الزائدة

أو النملببة زائببدة بببأن تآجيببب أن ولببك كالصأبببع نحوهببا ذكر
<ص: فببرض وإن فيها، جمال ول غالبا، لها عمل ل الصأبع
مإببا كببثيرا فببإنه الزائببدة السببن بخلف الصأببلية > فقببد485
اللحيببة جنببس وبببأن يببأتآي كما ومإنفعة بل جمال فيها يكون
النملة، زائدة كذلك ول المرأة، لحية في فاعتبر جمال فيها

 الصأبع أو



لنببه بالببذكر، وخببص (لطببرف) مإثل كببانت) الحكومإببة فببإن(
عليببه الجنايببة لجببل أي لمقببدر تآببابع أو مإقببدر)، (له الغالب

عليه الجناية تآكون (مإقدرة) لئل تآبلغ) الحكومإة ل أن (اشترط
فتنقببص نفسببه العضببو بببه يضببمن بمببا مإضببمونة بقببائه مإببع

ديتببه عببن بطوله الصأبع وجرح ديتها عن أنملة جرح حكومإة
ديببة عببن ظهرهببا أو بطنهببا وجببرح أصأببابع بل كببف وقطببع

الببرأس وجببرح جائفببة عببن البطببن وجببرح بعضها ل الخمس
مإتلحمببة ونقببص سمحاقا نقص بلغه فإن مإوضحة أرش عن

لئل المتلحمببة عببن السببمحاقا ونقببص عنببه مإنهما كل نقص
ذلببك مإقببدر الحكومإببة بلغتببه) أي (فببإن تآفاوتآهمببا مإببع يستويا
(باجتهبباده) أكببثر شيئا) مإنه القاضي (نقص مإتبوعه أو العضو،

لوقوع إليه يلتفت ل أقله لن الوجه، على مإتمول أقل مإن
المحببذور يلببزم لئل وذلببك عببادة بببه والمسببامإحة التغببابن
السابق. 

كمببا لمقدر تآابع ول فيه)، تآقدير (ل بمحل الجناية أو) كانت(
ل (أن (ف) الشببرط وساعد وعضد وظهر (كفخذ) وكتف مإر

الثانية، في مإتبوعه أو الولى، نفس) في (دية تآبلغ) الحكومإة
>486<ص:  زادت أو مإقببدر، عضببو ديببة الولى بلغت وإن
(يقببوم) (و) إنمببا مإر كما مإنه القاضي نقص ذلك بلغت فإن

انببدمإال انببدمإاله) أي (بعببد الحكومإببة لمعرفببة عليببه المجنببي
مإببا إلى أو النفس، إلى تآسري وقد قبله الجناية لن جرحه،

يبببق) بعببد لببم (فببإن الجنايببة واجببب هببو فيكببون مإقببدر فيه
بببه تآأثرت ول المنفعة، في ول الجمال، (نقص) في الندمإال

قيمتببه نقببص حببالت مإببن نقببص) فيببه أقببرب (اعتبببر القيمة
قبباض يقببدره (وقيل الجناية تآحبط (الندمإال) لئل (إلى) وقت

ل (وقيببل الجنايببة إهببدار مإببن حببذرا شببيئا باجتهاده) ويببوجب
نقببص يظهر لم ولو اللم، زال ثم بضربة تآألم لو غرم) كما

تآببؤثر لببم فببإن حينئببذ القيمببة اعتبببرت الببدم سيلن حال إل
علببى باجتهبباده شببيئا القاضي فيه أوجب حينئذ نقصا الجناية
ل جنسها لن شيء، اللطمة نحو في يجب لم وإنما الوجه
هنبباك يكببن لببم لو أنه المتن قضية قيل أصأل نقصا يقتضي

ل زائببدة وسببن مإنبتها وفسد أزيلت امإرأة كلحية أصأل نقص
كبببير عبببد كلحيببة لحيتهببا تآقببدر بببل كببذلك وليس فيه شيء

فببوقا نابتببة زائببدة سببن ولببه السببن فببي ويقببدر بهببا لببتزين
ليظهببر مإقلوعهببا يقببوم ثببم أصأببلية خلفهببا وليببس السببنان
جمببال نببوع بهببا ويحصببل الفرجببة تآسد الزائدة لن التفاوت،



فببي قببدمإته الببذي للجنس نظرا ذلك قضية أن بمنع ويجاب
(كموضببحة المقببدر) أرشببه (والجببرح الرافعببي إشببكال جواب
بمحببل كبان (حببواليه) إن البتيمم في بيانه الشين) ومإر يتبعه

مإحلببه جميببع اسببتوعب لببو لنببه بحكومإببة، يفببرد فل اليضاح
شببينها تآعببدى إن نعببم مإوضببحة أرش إل يلزمإببه لم باليضاح

فعليبه حباجبه فبأزال جببينه أوضبح لبو وكذا أفرد مإثل للقفا
الحبباجب وإزالببة الشببين حكومإببة مإوضببحة أرش مإببن الكببثر

بالنسبببة مإقببدر أرشببها أن إلببى نظببرا المتلحمة وكالموضحة
قضببية فيها يجب أنه مإر مإا على بناء يتضح وإنما للموضحة

أن يظهببر الكثر فيها الواجب أن المعتمد فعلى النسبة هذه
فل الحكومإة أو كالموضحة فهي النسبة الكثر كان إن يقال

(يقببدر) يتقدر) أرشه ل (ومإا قوله يحمل التفصيل هذا وعلى
عببن الحكومإببة الصأببح) لضببعف فببي (بحكومإببة حببوله الشببين

الشببين إفببراد وقضببية الديببة > بخلف487<ص:  السببتتباع
يتببأتآى ل إذ ضببرورياتآه مإببن بببل الجببرح حكومإة غير بحكومإة

بببدون جريحببا ثببم بالكليببة سببليما يقببدر أنببه تآببذكره مإا بغير
ثم للجرح حكومإة فهذه التفاوت مإن بينهما مإا ويجب الشين

مإببن بينهمببا مإا ويجب بشين جريحا ثم شين بل جريحا يقدر
كذلك حكومإتين إيجاب وفائدة للشين حكومإة وهذه التفاوت،

بلببوغ يجببوز وأنببه الخببرى بقيببت إحببداهما عببن عفي لو أنه
مإنهمببا كببل عنهببا نقصببه يجببب الببذي لن للديببة، مإجموعهما

ول حكمببا، ذلببك فببي إشببكال فل مإجموعهمببا ل انفراد على
وأم مإكاتآبببا ولو الرقيق) المتلف نفس (في (و) يجب تآصويرا

ولببذا التقببدير فببي لشتراكهما الحكومإة بحث أثر وجعله ولد
القببن أصأببل والحر الحكومإة في الحر أصأل القن الئمة قال

المإببوال كسببائر بلغببت مإببا (قيمتببه) بالغببة مإنببه يتقببدر فيمببا
ولم واللطائف الطراف مإن النفس غيرها) أي (وفي المتلفة

(مإبا فيهمبا مإر لما قبضه قبل مإبيعا ول عادية يد تآحت يكن
الحر) (في الغير يتقدر) ذلك لم (إن قيمته) سليما مإن نقص
مإببن أكببثر كببان لببو أنببه المتببولي عببن البلقينببي نقببل نعببم

حكومإببة القاضببي يببوجب بببل كلببه يجب لم مإثله أو مإتبوعه،
بببد ل تآفصببيل وهذا قال السابق المحذور يلزم لئل باجتهاده

لن ظبباهر، نظببر وفيه عليه مإحمول أطلق مإن وإطلقا مإنه
المقببدر فببي حببتى القيمببة نقص إلى أصأالة القن في النظر
عليببه يلببزم ولببم لتبعيببة، غيببره فببي ينظببروا فلم قول على
الحر في يقدر (وإل) بأن فتأمإله الحر في الذي الفساد ذلك



(مإببن الديببة مإببن مإثلهببا (فنسبببته) أي طرف وقطع كموضحة
قببول (وفي عشرها نصف ومإوضحته نصفها يده قيمته) ففي

البهيمة.  فأشبه مإال لنه نقص) أيضا، مإا (إل يجب) هنا ل
(قيمتببان) كمببا الظهببر) تآجببب ففببي وأنثيبباه ذكببره قطع ولو(

وقيمتببه اثنان عليه جنى لو نعم ديتان الحر مإن فيهما تآجب
الولببى اندمإال قبل الثاني وجناية يدا، مإنهما كل وقطع ألف

نصببف وخمسون مإائتان الثاني لزم اندمإلت > ثم488<ص: 
يسبباوي الول بببالقطع صأببار لببو أربعمائببة ل الول لببزم مإببا

فيهببا أوجبنببا وقببد تآسببتقر لببم الولببى الجنايببة لن ثمانمائببة،
قببول انببدفع وبببه نصببفها انتقببص الول فكببأن القيمببة نصف

نقص) مإببن مإا يجب (والثاني وجهه يظهر ل هذا أن البلقيني
شبيء) (فل الضبعيف ينقببص) علببى لبم (فبإن مإر لما قيمته

الديببة مإببن بالنسبببة مإقببدره ففببي المبعببض بببالرقيق وخببرج
وفببي قيمتببه وربببع ديته ربع حر نصفه مإن يد ففي والقيمة
الماوردي، ذكره قيمته عشر ونصف ديته عشر نصف أصأبعه

ابتببداء نقببدره يقببال أن فيحتمببل المقدر غير حكم يبين ولم
كان فإذا والنقص الحكومإة مإعرفة تآحصل به لن رقيقا، كله

عشر نصف حر نصفه فيمن وجب مإثل القيمة عشر النقص
بحكمبه جبزء كببل يفرد يقال وأن القيمة عشر ونصف الدية

الجنايببة نصف يقابل مإا ونوجب وحده قنا الحر نصفه فيقدر
نقصببته مإا نصف ونوجب وحده القن نصفه ويقوم الدية مإن

وحببده كببل تآقببويم إذ وأولببى بببل أقعببد وهببذا مإنببه الجنايببة
اعتبببار يسببتلزم الكببل وتآقببويم النصببف قيمببة اعتبار يستلزم

المحقق.  فهو أقل والول القيمة نصف
مإوجبببات ببباب وأولببه التاسببع الجببزء ويليه الثامإن الجزء تآم(

)الدية


