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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من رشور 
أنفسنا ومن سيئات أعاملنا من هيـده اهللا فـال مـضل لـه ومـن 
يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيـك 
 له وأشهد أن سيدنا حممدا عبده ورسوله صىل اهللا عليه وعـىل

 .آله وصحبه وسلم تسليام
 ...أما بعد

فهذه رسالة لطيفة مجعت فيها املسائل الضعيفة يف متن الغايـة 
 .والتقريب يف الفقه الشافعي تسهيال ملعرفتها عىل الطالب

كام أن بعض الشيوخ قد يعتمد عىل فهمه للمتن فيدرسه مـن 
غري مراجعة حواشيه فقد يغفل عن التنبيه عىل تلـك املـسائل 

 .عيفةالض
ومنهجي يف هذه الدراسة يعتمد عىل ذكر نـصوص املـصنف 

 .ثم أعقبه ببان من نص عىل ضعف املسألة



 ٢

هذا وثمة عبارات ضعيفة يف املتن قد جتد بعـض أهـل العلـم 
َيتكلف يف تأويلها، ومتى ما رأيت أن التأويل بعيد عـن مـراد  ُ

 .لتفت إليهأاملصنف مل 
فة وبني العبارات املنتقدة ثم ينبغي التفريق بني املسائل الضعي

 .ومن اهللا التوفيق عىل املصنف فهذه غري تلك
 
 

 .أبو مصطفى البغدادي
 

 
 
 
 
 
 



 ٣

 " كتاب الطهارة "
 

َوال يستقبل الشمس والقمر ( يف فصل االستنجاء  :  قوله-١ َ ُ
ُوال يستدبرمها ِ َ.(  

 .كراهة االستقبال معتمدة وكراهة االستدبار ضعيفة 
ضـعيف  ) وال يـستدبرمها( قولـه : وريقال العالمـة البـاج

 . طـ بوالق.٨٤ص . ١جاهـ .فاملعتمد عدم كراهة االستدبار
وفـرائض الغـسل ثالثـة ( يف فصل فرائض الغسل:  قوله -٢

أشياء النية، وإزالة النجاسة إن كانت عىل بدنه، وإيصال املـاء 
 ).إىل مجيع الشعر والبرشة
أي عـىل طريقـة  ) ياءثالثة أش( قوله : قال العالمة الباجوري

الرافعي مـن أن إزالـة النجاسـة مـن فـرائض الغـسل وهـي 
مرجوحة وإن جرى عليها املصنف، وأما عىل طريقة النـووي 

 ١اهـ ج. من أن إزالة النجاسة ليست من فرائضه فشيئان فقط
  .٩٧ص 



 ٤

ــه  -٣ ــسنونة : قول ــساالت امل ــصل االغت ــت ( يف ف وللمبي
 .)بمزدلفة

 .للمبيت يف مزدلفة ضعيفالقول باستحباب الغسل 
أي ) وللمبيــت بمزدلفــة ( قولــه : قــال العالمــة البــاجوري

والغسل للمبيت بمزدلفة عىل رأي مرجوح، والراجح أنـه ال 
يسن الغسل للمبيت بمزدلفة لقربه من غـسل عرفـة وهكـذا 

 .١٠٥ص . ١أهـ  ج). كل غسلني تقاربا
 ).طواف ولل( قوله يف فصل االغتساالت املسنونة -٤
 .ذا ضعيف ه

أي عـىل ) والغـسل للطـواف( قوله : قال العالمة الباجوري
قول مرجوح والراجح أنه ال يسن الغسل له ألن وقته موسع 
فال يلزم اجتامع الناس لفعله يف وقـت واحـد املقتـيض ذلـك 

 .١٠٥ص . ١اهـ ج. لطلب الغسل
 
 



 ٥

 " كتاب الصالة "
 

وهـو واملغـرب ووقتهـا واحـد (  قوله يف كتاب الـصالة -٥
غروب الشمس وبمقدار مـا يـؤذن ويتوضـأ ويـسرت العـورة 

 ).ويقيم الصالة ويصيل مخس ركعات
 . عىل املعتمداهذا ضعيف واملغرب ليس وقتها واحد

وهـذا هـو القـول  : ( الشارح ابن قاسم الغـزي قال العالمة 
 والقديم ورجحه النووي أن وقتهـا يمتـد إىل مغيـب ،اجلديد

 مطبـوع هبـامش حاشـية ١٦٣ ص .١ ج.اهـ ) الشفق األمحر
 .الباجوري

) وهـذا هـو القـول اجلديـد: ( قال العالمة الباجوري معلقا 
هو املعتمد فهـذا مـن املـسائل ) قوله والقديم( لكنه ضعيف 

التي يفتى هبا من املذهب القـديم بـل هـذا قـول جديـد ألن 
الشافعي ريض اهللا عنه علق القول به يف اإلمالء وهو من كتبه 



 ٦

 عىل ثبوت احلديث وقد ثبت احلديث به ففـي مـسلم اجلديدة
 .١٦٣ص  . ١اهـ ج... ) وقت املغرب ما مل يغب الشفق 

ــصالة-٦ ــان ال ــصل أرك ــه يف ف ــن : (  قول ــة اخلــروج م وني
 ).الصالة

 .هذا ضعيف ألن نية اخلروج من الصالة ليست ركنا فيها
نيـة اخلـروج مـن ( والـسابع عـرش : ابـن قاسـمقال العالمة 

 وهذا وجه مرجـوح، وقبـل ال جيـب ذلـك أي نيـة )الصالة 
ص . ١ ج.اهــ اخلروج من الصالة، وهذا الوجه هو األصح

٢٠٥. 
أي القـول ) وهـذا الوجـه : ( قال العالمة البـاجوري معلقـا

أي للقياس ) وهو األصح ( بعدم وجوب نية اخلروج، وقوله 
  ، مع أن النيـة تليـق باإلقـدام دون الـرتكعىل سائر العبادات

ن النية السابقة منسحبة عىل مجيـع الـصالة مـن أوهلـا إىل وأل
 .٢٠٥ص . ١اهـ  ج.آخرها فال حاجة لنية اخلروج



 ٧

وصـالة اجلامعـة سـنة : (  قوله يف فـصل صـالة اجلامعـة-٧
  ).مؤكدة

 .هذا ضعيف واملعتمد أهنا فرض كفاية
ســنة ( وصــالة اجلامعــة للرجــال : قــال العالمــة ابــن قاســم

الرافعي واألصـح عنـد النـووي أهنـا  عند املصنف و)مؤكدة
 .٢٥٠ص  . ١ ج.اهـ) فرض كفاية

قولــه ســنة مؤكــدة عنــد : ( قــال العالمــة البــاجوري معلقــا
أي سنة عني وقيل سنة كفاية وقيـل إهنـا ) املصنف والرافعي 

 : فرض عني وقيل فرض كفاية وهو األصح كام قـال الـشارح
ألقـوال فجملـة ا) واألصح عند النووي أهنا فرض كفايـة ( 

 .٢٥٠ص . ١اهـ ج... أربعة الراجح منها أهنا فرض كفاية
ــصل صــالة الكــسوف-٨ ــه يف ف ــل وركوعــان : ( قول  يطي

 .)التسبيح فيهام دون السجود 
هذا ضعيف واملعتمد استحباب إطالـة التـسبيح يف الـسجود 

 .أيضا



 ٨

 يطيل التـسبيح فـيهام دون وركوعان: (قال العالمة ابن قاسم
ه، وهذا أحد وجهني لكن الـصحيح أنـه  فال يطول)السجود 

 .٢٩٨ص  . ١ ج.اهـ. يطوله نحو الركوع الذي قبله
قولـه لكـن الـصحيح أنـه  : ( قال العالمة البـاجوري معلقـا

 .٢٩٨ص . ١اهـ ج. معتمد) يطوله
ويعـزى أهلـه إىل ثالثـة أيـام مـن  (يف فصل اجلنائز  قوله -٩

 .)دفنه
بـل املعتمـد أن املـدة هذا غري معتمد بالنسبة لقوله من دفنه، 

  .حتسب من حني موته
إىل ( والتعزية سنة قبل الـدفن وبعـده : قال العالمة ابن قاسم

 .٣٣٥ص  . ١ اهـ ج).دفنه( بعد ) ثالثة أيام من
هـذا ) قولـه مـن بعـد دفنـه : ( قال العالمة الباجوري معلقا

ضعيف واملعتمد أن ابتدائها من املوت وإن مل يدفن، فام مىض 
وت وقبل الدفن حمسوب من الثالث، وإن كان العمـل بعد امل



 ٩

اآلن بخالفه فإن الناس ال حيسبون يـوم املـوت مـن الـثالث 
 .٣٣٥ص . ١اهـ ج. جريا عىل كالم املصنف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٠

 " كتاب الزكاة "
 

واحلالب (   قوله يف فصل زكاة اخللطة من كتاب الزكاة  -١٠
 ).واحدا

 .ن احلالب واحداضعيف واملعتمد أنه ال يشرتط كو
قولـه واحلالـب واحـدا هـو أحـد : قال العالمـة ابـن قاسـم

 ١اهـ ج. الوجهني يف املسألة واألصح عدم االحتاد يف احلالب
 .٣٥٢ص 

 وهـو )قوله أحـد الـوجهني: ( قال العالمة الباجوري معلقا
 أي )واألصح عدم االحتـاد يف احلالـب( ضعيف ولذلك قال 

 .٣٥٢ ص ١ اهـ ج. احلالباألصح عدم اشرتاط االحتاد يف
 
 
 
 

  



 ١١

 " كتاب الصيام "
 

  ).ويكره صيام يوم الشك: (   يف كتاب الصيام قوله-١١
 .هذا ضعيف واملعتمد أنه حيرم

كراهة تنزيه ) ويكره صوم يوم الشك: ( قال العالمة اخلطيب
ــنوي ــال اإلس ــه : ق ــذي علي ــصوص ال ــروف املن ــو املع وه

 .األكثرون
 كام يف الروضة واملنهاج واملجموع واملعتمد يف املذهب حتريمه

 من صام يـوم الـشك فقـد عـىص أبـا ": لقول عامر بن يارس
طبعـة دار ١٢٣ص . ١ جاهـ. " القاسم صىل اهللا عليه وسلم

 .الكتب العلمية مع حاشية البجريمي عليه
 . رواه أبو داود، والرتمذي وصححه ريض اهللا عنهوقول عامر

يخ اخلطيـب أوال عـىل ومحلـه الـش: قال العالمـة البـاجوري
كراهة التنزيه ألنه املتبادر من صنيع املصنف حيث فصله عن 

 .األيام التي حيرم صومها فلو كان مراده التحريم لضمه هلا



 ١٢

 أنه يمكـن محـل كالمـه عـىل -أي الشيخ اخلطيب  -ثم ذكر 
ص   . ١اهــ ج. كراهة التحـريم فيوافـق املعتمـد يف املـذهب

٣٨٣. 
ومـن مـات وعليـه صـيام مـن ( وم  يف كتاب الصقوله -١٢

ّم عنه لكل يوم مدِطعُرمضان أ ٍ. ( 
وما ذكره املصنف هو القـول اجلديـد : قال العالمة ابن قاسم

والقديم ال يتعني اإلطعام بل جيوز للويل أيضا أن يصوم عنـه 
َوصـوب يف الروضـة ُبل يسن له ذلك كـام يف رشح املهـذب  َّ

 . اهـ. اجلزم بالقديم
 والقــديم ال يتعــني  (قولــه: بــاجوري معلقـاقـال العالمــة ال

هو املعتمد، فهذه املـسألة مـن املـسائل املعتمـدة يف ) اإلطعام
ــار  ــا لــورود األخب القــديم، وإنــام كــان القــديم معتمــدا هن

 من ": الصحيحة الدالة عىل جواز الصوم، كخرب الصحيحني
وخرب مسلم أنه صـىل اهللا . "ّمات وعليه صيام صام عنه وليه 

إن أمي ماتت وعليها صـوم : وسلم قال المرأة قالت لهعليه 



 ١٣

ص . ١اهــ ج. " صـومي عـن أمـك"نذر أفأ صـوم عنهـا؟ 
٣٨٨ . 

واألوىل محل كالم املصنف عىل اجلديد الـضعيف : وقال أيضا
 .٣٨٨ص  . ١اهـ ج. َكام علمت

أي ألن اقتصار املصنف عىل ذكر اإلطعام دون الصيام يتبادر 
 . اجلديدمنه أنه كان قاصدا للقول

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٤

 " كتاب احلج "
 

: وواجبـات احلــج غـري األركــان ثالثـة أشــياء (قولـه  -١٣
 ).اإلحرام من امليقات، ورمي اجلامر الثالث، واحللق
 .ّعد احللق من الواجبات ضعيف والصحيح أنه ركن

َوقد علمت غري ما مرة أن عد احللـق : قال العالمة الباجوري
ــعي ــات ض ــن الواجب ــصري م ــن أو التق ــه م ــد أن ف، واملعتم

 .٤١٥ص . ١هـ جا... األركان
  ).واملبيت بمزدلفة: (  يف سنن احلج  قوله-١٤

 .ضعيف واملعتمد أن املبيت فيها واجب
 وعده من السنن هو ما يقتضيه كـالم :قال العالمة ابن قاسم 

َّالرافعي، لكـن الـذي يف زيـادة الروضـة ورشح املهـذب أن 
 .٤١٨ص  . ١ ج. اهـ.املبيت بمزدلفة واجب 
وقولـه وعـده مـن الـسنن هـو مـا : ( قال العالمة الباجوري
لكـن ( وقوله. أي وهو وجه مرجوح) يقتضيه كالم الرافعي 



 ١٥

. ١اهــ ج.أي وهـو املعتمـد ) إلـخ .. الذي يف زيادة الروضة
 .٤١٨ص 
  ).واملبيت بمنى: (  قوله يف سنن احلج-١٥

 .ضعيف واملعتمد أن املبيت فيها واجب
هذا ما صححه الرافعي ولكن صحح : المة ابن قاسمقال الع

   .٤١٩ص  . ١ جاهـ. النووي يف زيادة الروضة الوجوب
ولكن صحح النووي يف زيادة ( قوله : قال العالمة الباجوري
ــام )الروضــة الوجــوب ــايل أي  أي وجــوب املبيــت بمنــى لي

 الترشيق الثالثة إن مل ينفر النفر األول وإال سـقط عنـه مبيـت
 اهــ .الليلة الثالثة كام يسقط عنه رمي يومها وهذا هو املعتمد

  . ٤١٩ص  . ١ج
  ).وطواف الوداع: (  قوله يف سنن احلج-١٦

وما ذكـره املـصنف مـن سـنيته قـول : قال العالمة ابن قاسم
 .٤١٩ص . ١ جاهـ. مرجوح لكن األظهر وجوبه



 ١٦

ه  وما ذكره املصنف مـن سـنيت (قوله: قال العالمة الباجوري
هـو ) لكن األظهـر وجوبـه( فقوله هو كذلك ) قول مرجوح

املعتمد لكن عىل وجه أنـه واجـب مـستقل ال عـىل أنـه مـن 
واجبات احلج ألنه ال خيتص باحلج فليس من واجبات احلـج 

 ": وال من سننه بل هو واجب مستقل عىل املعتمد خلرب مسلم
ّال ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت َ ف  أي الطـوا"ِ

 .  ٤١٩ص . ١اهـ ج. به كام رواه أبو داود
  ).وترجيل الشعر : ( قوله يف حمظورات اإلحرام-١٧

 . ضعيف واملعتمد أن الرتجيل مكروه وليس حمظورا
كذا عده املصنف من املحرمات لكـن : قال العالمة ابن قاسم

 . ٤٢٣ص  . ١ جاهـ. الذي يف رشح املهذب أنه مكروه
ضعيف كام ) إلخ .. وترجيل  وقوله : (قال العالمة الباجوري

) كذا عده املـصنف مـن املحرمـات( أشار إليه الشارح بقوله 
لكــن الــذي يف رشح ( واملعتمــد الكراهــة كــام ذكــره بقولــه 

 .٤٢٣ص  . ١ اهـ ج).املهذب أنه مكروه



 ١٧

 " كتاب البيوع وغريها من املعامالت "
 

وللـرشكة : ( يف فصل الرشكة مـن كتـاب البيـوع قوله -١٨
  ).مخس رشائط أن تكون عىل ناض من الدراهم والدنانري

 .هذا ضعيف واملعتمد أنه ال يشرتط النقد
 ) .... وللرشكة مخس رشائـط (قوله: قال العالمة الباجوري

واألول منها عىل وجـه ضـعيف فرتجـع الـرشوط إىل أربعـة 
 .٤٩٩ص . ١اهـ ج.فقط
  ). بإذنهوال يقر عىل موكله إال: (  قوله يف فصل الوكالة-١٩

هذا ضعيف واملعتمد أنه ال جيوز اإلقرار عـىل موكلـه مطلقـا 
 .ولو بإذنه

سـاقط يف بعـض  ) إال بإذنـه (وقوله : قال العالمة ابن قاسم
. ١اهــ ج. النسخ، واألصح أن التوكيل قي اإلقرار ال يـصح

 .٥٠٦ص 



 ١٨

قولــه واألصــح أن التوكيــل يف : ( قــال العالمــة البــاجوري
. ١اهــ ج. قول املصنف إال بإذنه ضعيفف) اإلقرار ال يصح 

 .٥٠٦ص 
ما يمكن االنتفاع به مـع وكل : (  قوله يف فصل اإلعارة-٢٠

 . ) إذا كانت منافعه آثارابقاء عينه جازت إعارته
اشــرتاط أن تكــون املنــافع آثــارا ضــعيف، واملعتمــد صــحة 

 .اإلعارة مطلقا سواء أكانت منافعها أعيانا أم آثارا
خمـرج )  إذا كانت منافعه آثـارا ( قوله: قاسم قال العالمة ابن

 .١١ص  . ٢ جاهـ.للمنافع التي هي أعيان
) خمرج للمنافع التي هي أعيان(قوله : قال العالمة الباجوري

  .١١ص . ٢اهـ ج.ضعيف واملعتمد عدم اإلخراج
وأن يكون عىل أصـل موجـود : ( قوله يف فصل الوقف -٢١

  ).وفرع ال ينقطع
تمد أنه ال يشرتط أن يكون الفرع ال ينقطـع هذا ضعيف واملع

 .بل يصح مع انقطاعه



 ١٩

وفيـه طريقـان أحـدمها أنـه باطـل : قال العالمـة ابـن قاسـم
كمنقطع األول وهو الذي مشى عليه املصنف لكـن الـراجح 

 .٥٧ص  . ١ جاهـ.الصحة
أي يف منقطـع ) قوله وفيه طريقـان : ( قال العالمة الباجوري

أي ) أحـدمها أنـه باطـل ( قولـه . اآلخر طريقان لألصحاب
وقولـه    . أحد الوجهني أن منقطع اآلخر باطل وهـو مرجـوح

أي حيـث قـال وفـرع ال ) وهو الذي مشى عليه املـصنف ( 
استدراك عىل قوله وفيه ) لكن الراجح الصحة  ( قوله. ينقطع

اهــ . طريقان ألنه يوهم استوائهام، فدفع ذلـك باالسـتدراك
  .٥٧ص  . ١ج

 
 
 
 
 



 ٢٠

  "تاب النكاح  ك"
 

وإذا خـاف : (  قوله يف فصل النشوز من كتاب النكـاح-٢٢
نشوز املرأة وعظها، فإن أبت إال النشوز هجرها فـإن أقامـت 

  ).عليه هجرها ورضهبا
جر والرضب متوقـف عـىل اإلقامـة عليـه بـالتكرار جعله اهل

ضعيف، ألنه جيوز هجرها ورضهبا ولو بدون أن يتكرر منهـا 
 .النشوز
أي النـشوز  ) فإن أقامت عليـه: ( عالمة ابن قاسم قولهقال ال

 .١٧٣ص  . ٢ جاهـ. بتكرره منها
أي بـسبب ) بتكـرره منهـا ( قولـه : قال العالمـة البـاجوري

تكرره منها، وهذا ما قاله الشارح تبعا لظاهر كـالم املـصنف 
وهــذا مــا رجحــه مجهــور  ) فــإن قامــت عليــه( حيــث قــال 

، والــذي صــححه رافعــيالعــراقيني وغــريهم، ورجحــه ال



 ٢١

النووي جواز الرضب وإن مل يتكرر النشوز لظاهر اآلية، وهو 
 .١٧٣ص  . ٢اهـ ج. املعتمد

وعىل املتوىف عنها زوجها : (  يف فصل أنواع املعتدة قوله-٢٣
 ).واملبتوتة مالزمة البيت

ختصيصه مالزمة البيت بمـن ذكـر يـدل عـىل أن الرجعيـة ال 
العلـامء يف املـذهب، ولكنـه تالزم البيت، وهو مذهب بعض 

 .ضعيف واملعتمد وجوب مالزمة البيت عىل الرجعية أيضا
ومقتـىض كـالم املـصنف إخــراج : قـال العالمـة البـاجوري

الرجعية فال جيب عليها مالزمة املسكن الذي كانت فيه عنـد 
الفرقة بل للزوج إسكاهنا حيث شاء من املواضع التـي تليـق 

هذب وغريمها من كتب العـراقيني هبا ، وهو ما يف احلاوي وامل
نكتـه ألهنـا يف حكـم الزوجـة، وهـذا وبه جـزم النـووي يف 

ضعيف واملعتمد أهنا كغريها يف وجوب مالزمة البيـت وهـو 
 . ١اهــ ج... ) ما نص عليه يف األم كام قاله ابن الرفعة وغريه

 .٢٢٦ص 



 ٢٢

ثم إن تضعيف كالم املصنف هنا ليس بالواضح كـام يف بقيـة 
نه يعتمد عىل عدم ذكر الرجعية معهـام وعـىل كـل املواضع أل

 .فهو احتامل وارد
َفأمـا الوالـدون : (  يف فصل أحكام نفقة األقـارب قوله-٢٤ ِ

 ). الفقر والزمانة أو الفقر واجلنون: فتجب نفقتهم برشطني
اشرتاط انضامم الزمانـة أو اجلنـون للفقـر كـي جتـب النفقـة 

 الوالدون أصـحاء ضعيف، واملعتمد وجوب النفقة ولو كان
 .ال زمانة فيهم أو جنون
: واملـراد بالـرشط جممـوع األمـرين: قال العالمة البـاجوري

الفقر مع الزمانة أو الفقر مع اجلنون عىل ما قاله املصنف وهو 
ضعيف، واملعتمد أنه ال يشرتط انضامم الزمانة أو اجلنـون إىل 

 .٢٣٩ص . ٢اهـ ج...) الفقر
   
  
 



 ٢٣

  " كتاب احلدود "
 

وحكم اللواط وإتيان ( :  قوله يف الزنا من كتاب احلدود-٢٥
  ).البهائم حكم الزنا

هذا ضعيف بالنسبة إلتيان البهائم ألن حكمه لـيس كحكـم 
 .الزنا فليس فيه حد بل تعزير

ّومن أتى هبيمة حد كام قـال املـصنف : قال العالمة ابن قاسم
 .٢٩٨ص  . ٢ اهـ ج.ولكن الراجح أنه يعزر

أي الـذي هـو  ) كحكم الزنـا: ( مة الباجوري قولهقال العال
وجوب احلـد، وهـذا راجـح يف اللـواط، مرجـوح يف إتيـان 

 .٢٩٨ص . ٢اهـ ج.البهائم، والراجح أن فيه التعزير فقط
وأن خيرجـوا عـن قبـضة : (  قوله يف فصل قتـال البغـاة-٢٦

 ).اإلمام 
وهـذا  يف ناحية  البغاة عن قبضة اإلمام بأن ينفردُرس اخلروجُف

 . يقاتلون وإن مل ينفردوا يف ناحية املعتمد أهنمضعيف، ألن



 ٢٤

) وأن خيرجوا عن قبضة اإلمام( قوله : قال العالمة الباجوري
كام أي طاعته بانفرادهم ببلد أو قرية أو موضع من الصحراء 

نقله يف الروضة وأصلها عن مجع، وحكى املـاوردي االتفـاق 
 .٣٢٥ص  . ٢اهـ ج. عليه

أي  ) أن خيرجوا عن قبـضة اإلمـام: ( مة اخلطيبوقال العال
عن طاعته بانفرادهم ببلد أو قرية أو موضع من الصحراء كام 
نقله يف الروضة وأصلها عن مجع، وحكى املـاوردي االتفـاق 

 .٩٣ص . ٥اهـ ج. عليه
 .الباء للسببية) بانفرادهم ( قوله : قال العالمة البجريمي

 وال يـشرتط -الـرميل  أي حممـد -م ر : قـال. وهذا ضعيف
كــام نقلــه يف (  قولــه .انفــرادهم ببلــد أو قريــة عــىل األصــح

 طبعة دار الكتب ٩٣ ص ٥اهـ ج. تربأ منه لضعفه)  الروضة
 .العلمية

 مجاعـة مـن َطَورش: وقال اإلمام النووي يف روضة الطـالبني
األصحاب يف الشوكة أن ينفردوا ببلد أو قرية أو موضع مـن 



 ٢٥

 يـشرتط كـوهنم يف طـرف مـن أطـراف الصحراء، وربام قيل
والية اإلمام بحيث ال حييط هبم أجناده، واألصح الذي قالـه 

ــرب استعــصاؤهم : املحققــون  ــام يعت ــرب ذلــك وإن ــه ال يعت أن
وخروجهم عن قبضة اإلمام حتى لو متكنوا من املقاومة وهم 

ص  . ٧اهــ ج. حمفوفون بجنـد اإلسـالم حـصلت الـشوكة
 . طبعة دار عامل الكتب٢٧٢
ومن ارتد عن اإلسالم اسـتتيب : ( قوله يف فصل الردة -٢٧

 ).ثالثا 
وجوب استتابته مـدة ثالثـة أيـام ضـعيف غـري معتمـد بـل 

 .يستتاب حاال فإن أرص قتل مبارشة
وجوبــا يف احلــال يف  )  اســتتيب: (قــال العالمــة ابــن قاســم

األصح فيهام، ومقابل األصح يف األوىل أنـه يـسن االسـتتابة 
ص . ٢اهــ ج.  ثالثة أيـامأي إىل) ثالثا ( ة أنه يمهلويف الثاني

٣٣٠. 



 ٢٦

أي عـىل القـول ) يف األصـح ( قوله : قال العالمة الباجوري
أي يف كـون االسـتتابة ) فـيهام ( وقوله . األصح وهو املعتمد

 .واجبة، وكوهنا يف احلال
أي هي التي كون االستتابة ) ومقابل األصح يف األوىل ( قوله 

يــسن ( وقولــه . أي احلــال والــشأن) أنــه ( وقولــه . واجبــة
أي التي هي كوهنـا ) ويف الثانية ( وقوله . ضعيف) االستتابة 
ص . ٢اهــ ج... ضعيف أيضا ) أنه يمهل ( وقوله . يف احلال

٣٣٠. 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٧

 " كتاب األقضية والشهادات "
 

:  قوله يف رشوط القايض من كتاب األقضية والشهادات-٢٨
 . )وأن يكون كاتبا( 

هذا ضعيف واملعتمد أنه ال يشرتط أن يكون كاتبا بـل يـصح 
 .ولو كان ال يعرف الكتابة
وما ذكره املصنف من اشـرتاط كـون : قال العالمة ابن قاسم

ص  . ٢اهــ ج. القايض كاتبا وجه مرجوح واألصح خالفـه
٤٣٣. 

ومـا ذكـره املـصنف مـن (وقولـه : قال العالمـة البـاجوري
أي وإن اختـاره ) وجـه مرجـوحاشرتاط كون القايض كاتبـا 

أي خـالف ) واألصح خالفـه ( وقوله . االذرعي والزركيش
اشرتاط كونه كاتبا فالراجح أنه ال يشرتط؛ ألنه صىل اهللا عليه 

 .٤٣٣ص . ٢اهـ ج... وسلم كان ال يقرأ وال يكتب
 



 ٢٨

 " خامتة "
 

هذا هو نتيجة استقرائي ملتن الغايـة والتقريـب مـع مراجعـة 
وما عدا ذلك مما مل أذكره هنا فهو من املـسائل  احلوايش عليه ،

 .املعتمدة
أسأل اهللا أن يتقبل منا وصىل اهللا وسلم عىل سيدنا حممد وعىل 

 .آله وصحبه وسلم
 
 
   
 
 
 


