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	المقنع والشرح الكبير والإنصاف
	الجزء الثالث والعشرون
	تابع كتاب الطلاق
	باب الـتأويل في الحلف
	ومعنى التأويل أن يريد بلطفه ما يخالف ظاهره
	تنبيه : شمل قوله : وإن لم يكن ظالما , فله تأويله . أنه لو لم يكن ظالما ولا مظلوما , ينفعه تأويله
	فوائد ؛ الأولى , قوله : وإن لم يكن ظالما , فله تأويله . فعلى هذا , ينوي باللباس الليل
	الثانية , يجوز التعريض في المخاطبة لغير ظالم بلا حاجة
	الثالثة , قوله : فإذا أكل تمرا , فحلف : لتخبرني بعدد ما أكلت , ... , فإنها تفرد كل نواة وحدها
	فصل : ولا يخلو حال الحالف المتأول من ثلاثة أحوال
	مسألة : فإذا أكل تمرا , فحلف : لتخبرني بعدد كا أكلت
	مسألة : وإن حلف ليقعدن على باريه في بيته , ولا يدخله باريه , فإنه يدخل قصبا فينسجه فيه
	مسألة : وإن حاف ليطبخن قدرا برطل ملح , ويأكل منه فلا يجد طعم الملح , فإنه يسلق به بيضا
	مسألة : وإن حلف لا يأكل بيضا ولا بيضا ولا تفاحا
	مسألة : وإن كان على سلم , فحلف لا نزلت إليك , ولا صعدت إلى هذه
	مسألة : وإن حلف لا أقمت عليه , ولا نزلت منه , ولا صعدت فيه , فإنه ينتقل منه إلى سلم آخر
	مسألة : وإن حلف لا أقمت في هذا الماء , ولا خرجت منه . وكان الماء جاريا , ولم يحنث
	مسألة : وإن كان الماء واقفا , حمل منه مكرها
	مسألة : وإن استحلفه ظالم : ما لفلان عندك وديعة ؟ ... فإنه يعني ب ( ما ) : الذي , ويبر في يمينه 
	مسألة : وإن حلف ما فلان ههنا . زعني موضعا معينا , بر في يمينه
	مسألة : ولو سرقت منه امرأته شيئا , ... , فإنها تقول : سرقت منك ما سرقت منك
	فائدة : لو لم يحلف , لم يضمن عند أبي الخطاب
	فائدة : قوله : وإن حلف له ما فلان ههنا
	مسألة : ولو حلف على امرأته ك لا سرقت مني سيئا . فخانته في وديعته , لم يحنث
	تنبيه : قوله : وإن حلف على امرأته : لا سرقت مني شيئا
	فوائد مما ذكرها بعض التأخرين زيادة على ما تقدم
	فصل : ولو قال : إن كانت امرأتي في السوق فعبدي حر , وإن كان عبدي في السوق فامرأتي طالق . وكانا جميعا في السوق , فقيل : يعتق العبد ولا تطلق المرأة
	فصل : قال عبدالله بن أحمد : سألت أبي عن رجل قال لامرأته : أنت طالق إن لم أجامعك اليوم
	فوائد ؛ في المخارج من مضايق الأيمان , وما يجوز استعماله حال عقد اليمين , وما يتخلص به من المأثم والحنث
	فوائد في الأيمان التي بستحلف بها النساء أزواجهن

	باب الشك في الطلاق
	إذا شك هل طلق أو لا , لم تطلق
	فوائد ؛ إحداها , قوله : إذا شك هل طلق أم لا ؟ لم تطلق بلا نزاع
	الثانية , لو شك في شرط الطلاق لم يلزمه مطلقا
	الثالثة , لو أوقع بزوجته كلمة وجهلها , وشك , ... ؟ فقيل : يقرع بينهما
	مسألة : وإن شك في عدد الطلاق , بني على اليقين
	فائدة : لو علق الطلاق على عدم شيء وشك في وجوده , فهل يقع الطلاق ؟ على وجهين
	مسألة : وإن قال لأمرأتيه : إحداكما طالق . ينوي واحدة ؛ بعينها , طلقت وحدها
	فوائد ؛ الأولى , لا يجوز له أن يطأ إحداهما قبل القرعة أو التعيين
	الثانية , لا يقع الطلاق بالتعيين
	الثالثة , لو مات , أقرع وارثه بينهما
	الرابعة , إذا ماتت إحداهما , ثم مات هو قبل البيان فكذلك
	الخامسة , إذا ماتت المرأتان , أو إحداهما , عين المطلق
	السادسة , لو قال لزوجتيه , أو أمتيه : إحداكما طالق أو حرة غدا . فماتت إحداهما قبل الغد , طلقت وعتقت الباقية
	فصل : فإن قال لنسائة : إحداكن طالق غدا . طلقت واحدة منهن إذا جاء الغد , وأخرجت بالقرعة
	فصل : إذا قال : امرأتي طالق , وأمتى حرة ... , ونوى معينة , وانصرف إليها
	مسألة : وإن طلق واحدة وأنسيها , فكذلك عند أصحابنا
	مسألة : فعلى قول أصحابنا إن تبين أن المطلقة غير التي وقعت عليها القرعة ردت إليه
	مسألة : إلا أن تكون قد تزوجت , أو تكون بحكم حاكم
	فصل : إذا قال : هذه المطلقة . قبل منه
	فصل : فإن مات بعضهن أو جميعهن أقرعنا بين الجميع
	فصل : إذا كان له أربع نسوة , فطلق إحداهن , ثم نكح أخرى بعد قضاء عدتها , ثم مات , ولم يعلم أيتهن طلق , فللتى تزوجها ربع ميراث النسوة
	فصل : إذا طلق واحدة لا بعينها , أو بعينها فأنسيها , فانقضت عدة الجميع , فله نكاح خامسة قبل القرعة
	فصل : إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها , فأنكرها فالقول قوله
	فصل : ولو طلقها ثلاثا , ثم جحد طلاقها لم ترثه
	فصل : قال أحمد : إذا طلقها ثلاثا , فشهد أربعة أنه وطئها , أقيم عليه الحد
	مسألة : وإن طار طائر , فقال : إن كان هذا غرابا ففلانه طالق , وإن لم يكن غرابا ففلانه طالق . ولم يعلم حاله , فهي كالمنسية
	فائدة : لو قال : إن كان غرابا فامرأتي طالق . وقال آخر : إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق . ولم يعلماه , لم تطلقا
	مسألة : وإن قال : إن كان غرابا ففلانه طالق , وإن كان حماما ففلانة طالق وام يحكم بحنثه في واحدة منهما
	فصل : إذا رأى رجلان طائرا , فحلف أحدهما بالطلاق أنه غراب , وحلف الآخر أنه حمام . فطار , ولم يعلما حاله , لم يحكم بحنث واحد منهما 
	فصل : فإن قال أحد الرجلين : إن كان غرابا فامرأته طالق ثلاثا . وقال الآخر : إن لم يكن غرابا فامرأته طالق ثلاثا . فطار , ولم يعلما حاله , فقد حنث أحدهما
	مسألة : فإن قال أحدهما : إكان غرباب فعبدي حر . وقال الآخر : إن لم يكن غرابا فعبدي حر . فطار , ولم يعلما حالة لم يحكم بعتق واحد من العبدين
	فصل : فإن قال : إن غرابا منساؤه طوالق , وإن لم يكن غرابا فعبيده أحرار , ولم يعلم حاله , منع من التصرف في الملكين حتى يبين
	فائدة : لو كان عبد مشترك بين نوسرين , فقال أحدهما : إن كان غرابا فنصيبي حر . وقال الآخر : لم يكن غرابا فنصيبي حر . عتق على أحدهما
	مسألة : إذا قال لامرأته وأجنبية : إحداكما طالق ... أو قال : سلمى طالق . واسم امرأته سلمى , طلقت امرأته
	مسألة : فإن نادى امرأته , فأجابته امرأة له أخرى , فقال : أنت طالق . يظنها المناداه , طلقتا في إحدى الروايتين
	مسألة : وإن لقي أجنبية ظنها زوجته , فقال : فلانة , أنت طالق ... طلقت زوجته
	فصل : وإن لقى امرأته , فظنها أجنبية , فقال : أنت طالق ... فقال أبو بكر ... لا يقع بهما طلاق ولا حرية
	تنبيه : ظاهر قوله : وإن لقي أجنبية فظنها امرأته , ... إذا لم يسمها , بل قال : أنت طالق . أنها لا تطلق
	فائدة : لو لقي امرأته فطنها أجنبية ... فقال : أنت طالق . ففي وقوع الطلاق روايتان


	كتاب الرجعة
	مسألة : إذا طلق الحر امرأته بعد دخوله بها أقل من ثلاث , ... فله رجعتها ما دامت في العدة , رضيت أو كرهت
	تنبيه : ظاهر قوله : بعد دخوله بها . أنه لو خلا بها ثم طلقها , يملك عليها الرجعة
	فائدة : الصحيح من الذهب , أن ولي المجنون يملك عليه الرجعة
	مسألة : وألفاظ الرجعة : راجعت امرأتي . أو رجعتها . أو ارتجعتها . أو : رددتها . أو : أمسكتها
	فصل : والاحتياط أن يقول : اشهد على أني لقد راجعت زوجتي إلى نكاحي
	مسألة : فإن قال : نكحتها . أو تزوجتها ليس هو بصريخ فيها
	فصل : فان قال : راجعتك للمحبة . أو : للأهانة ... صحت الرجعة
	مسألة : وهل من شرطها الإشهاد ؟ على روايتين
	مسألة : والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء
	تنبيه : ظاهر قوله : والرجعية زوجة . أن لها القسم
	مسألة : ويباح لزوجها وطؤها , والخلوة والسفرة بها
	تنبيه : قال الرزكشى : واعلم أن الأصحاب مختلفون في حصول الرجعة بالوطء
	فصل : فإذا قلنا : أنها مباحة . حصلت الرجعة بوطئها
	فصل : وإن قلنا : ليست مباحة . لم تحصل الرجعة بوطئها , ولا تحصل إلا بالقول
	مسألة : ولا تحصل بمباشرتها , والنظر إلى فرجها , والخلوة بها لشهوة . نص عليه
	تنبيه : ظاهر قول المصنف هنا , أن قوله : نص عليه . يشمل الخلوة
	مسألة : ولا يصح تعليق الرجعة على شرط
	فائدتان ؛ إحدهما , لا تحصل الرجعة بإنكار الطلاق
	الثانية , قوله : ولا يصح تعليق الرجعة بشرط . فلو قال : راجعتك إن شئت ... لم يصح , بلا نزاع
	فصل : قد ذكرنا أن من طلق طلاقا بغير عوض , فله زوجته مادامت في العدة
	مسألة : وإن طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل , فهل له رجعتها ؟ على روايتين
	تنبيه : ظاهر الرواية الأولى , أنه له رجعتها ولو فرطت في الغسل سنين
	فصل : إذا تزوجت الرجعية في عدتها , وحملت من الزوج الثاني , انقطعت عدة الأول بوطء الثاني
	فائدتان ؛ إحداهما , محل الخلاف في إباحتها للأزواج وحلها لزوجها بالرجعة
	الثانية , لو كانت العدة بوضع الحمل , فوضعت ولدا وبقي معها آخر , فله رجعتها قبل وضعه
	مسألة : وإن انقضت عدتها ولم يرتجعها , بانت , ولا تحل إلا بنكاح جديد
	مسألة : وتعود على ما بقي من طلاقها , سواء رجعت بعد نكاح زوج غيره أو قبله
	مسألة : وإن ارتجعها في عدتها , ... فاعتدت ثم تزوجت من أصابها , ردت إليه ولا يطؤها حتى تنقضي عدتها
	مسألة : وإن لم يكن للمدعي بينة بالرجعة فأنكره أحدهما , لم يقبل قوله
	فائدة : لا يلزمها المهر الأول
	مسألة : وإذا ادعت المرأة انقضاء عدتها , قبل قولها إذا كان ممكنا
	مسألة فإن ادعت انقضاء عدتها بالقروء في أقل من شهر , لم يقبل إلا ببينة
	فصل : فإن ادعت انقضاء عدتها بوضع الحمل , ... , لم يقبل قولها في أقل من ستة أشهر من حين إمكان الوطء بعد العقد
	فصل : إذا ادعى الزوج في عدتها أنه كان راجعها أمس , أو منذ شهر , قبل قوله
	مسألة : إذا قالت : انقضت عدتي . فقال : قد كنت راجعتك . فالقول قولها
	مسألة : وإن سبق فقال : ارتجعتك . فقالت : قد انقضت عدتي قبل رجعتك فأنكرها فالقول قوله
	مسألة : وإن تداعيا معا , قدم قولها ... وقيل : يقدم من تقع له القرعة
	فصل : فإن اختلفا في الإصابة فقال : قد أصبتك , فلى رجعتك ... فالقول قول المنكر منهما
	فصل : والخلوة كالإصابة في إثبات الرجعة للزوج على المرأة التي خلا بها
	تنبيه : محل الخلاف , إذا قلنا : القول قوله في المسألة التي قبلها . وهو واضح
	فائدة : متى قلنا : القول قولها . فمع يمينها عند الخرقي , والمصنف
	فصل : فإن ادعى زوج الأمة بعد عدتها أنه كان راجعها في عدتها , فأنكرته , وصدقه مولاها , فالقول قولها
	فصل : ولو قالت : انقضت عدتي . ثم قالت : ما انقضت بعد . فله رجعتها
	فصل : قال الشيخ , رحمه الله : وإن طلقها ثلاثا , لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره
	تنبيه : مراده بقوله : وإذا طلقها ثلاثا , لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره , ويطأ في القبل . إذا كان مع انتشار
	فصل : ويشترط لحلها للأول ثلاثة شروط
	مسألة : فإن كان مجبوبا قد بقي من ذكره قدر الحشفة , فأولجه أحلها
	فائدة : قوله : وإن كان مجوبا ,... , أحلها . بلا نزاع
	مسألة : فإن كانت ذمية , فوطئها زوجها الذمي , أحلها لمطلقها المسلم
	فصل : فإن كانا مجنونين , أو حدهما , فوطئها , أحلها
	فصل : فإن كان خصيا , أو مسولا أو موجوءا , حلت بوطئه
	مسألة وإن وطئها في الدبر , أو وطئت بشبهة أو بملك يمين , لم تحل
	فصل : فإن وطئها في ردته , أو ردتها , لم يحلها
	مسألة : وإن طئها زوجها في حيض , أو نفاس , أو حرام , أحلها . وقال أصحابنا : لايحلها
	فائدة : لو وطئها وهي محرمة الوطء لمرض , أو ... , أحلها
	فصل : فإن تزوجها مملوك , ووطئها , أحلها
	مسألة : ولو كانت أمة فاشتراها مطلقها , لم تحل ... ويحتمل أن تحل
	مسألة : وإن طلق العبد زوجته اثنتين , لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره , سواء عتقا أو بقيا على الرق
	فائدة : لو علق العبد طلاقا ثلاثا بشرط , فوجد الشرط بعد عتقه , لزمته الثلاث
	تنبيه : هذه المسائل كلها مبنية على أن الطلاق بالرجال
	مسألة : وإذا غاب عن مطلقته , فأتته فذكرت أنها نكحت من أصابها وانقضت عدتها منخ ... , فله نكاحها , إذا غلب على ظنه صدقها , وإلا فلا
	فصل : إذا أخبرت أن الزوج أصابها , فأنكرها , فالقول قولها في حلها للأول
	فصل : إذا طلقها طلاقا رجعيا , وغاب , فقضت عدتها وأرادت التزوج
	فائدتان ؛ إحدهما , لو كذبها الزوج الثاني في الوطء , فالقول قوله في تنصيف المهر
	الثانية , ... , لو جاءت امرأة حاكما وادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها , وكان له تزويجها إن ظن صدقها
	فصل : فإذا قالت : قد تزوجت من أصابني . ثم رجعت عن ذلك قبل أن يعقد عليها , لم يجز العقد

	كتاب الإيلاء
	مسألة : وهو الحلف على ترك الوطء
	فائدة : الإيلاء محرم في ظاهر كلام الأصحاب
	تنبيه : المراد بقوله : وهو الحلف على ترك الوطء . امرأته
	مسألة : ويشترط له أربعة شروط ؛ أحدها الحلف على ترك الوطء في القبل
	مسألة : فإن تركه مضرا بها من غير عذر , فهل تضرب له مدة الإيلاء , ويحكم عليه بحكمه ؟ على روايتين
	فائدة : وكذا حكم من ظاهر ولم يكفر
	تنبيه : ظاهر كلامه , أنه لو تركه من غير مضارة , أنه لا يحكم له بحكم الإيلاء
	مسألة : وإن حلف على ترك الوطء في الدبر , أو دون الفرج , لم يكن موليا
	مسألة : إن حلف أن لا يجامعها إلا جماع سوء ... , لم يكن موليا
	مسألة : إذا حلف على ترك الوطء بلفظ لا يحتمل غيره , ... لم يدين فيه
	الشرط الثاني , أن يحلف بالله تعالى و أو بصفة من صفاته
	فائدة : قوله : الشرط الثاني , ... وذلك لاختصاص الدعوى بها , واختصاصها باللعان , وسواء كان في الرضا أو الغضب
	مسألة : فإن حلف بنذر , أو عتق , أو طلاق , لم يصر موليا في الظاهر عنه
	مسالة : وإن قال : إن وطئتك فأنت زانية . أو : فلله على صوم هذا الشهر . لم يكن موليا
	فائدة : لو علق طلاق غير مدخول بها بوطئها , ففي إيلائه الروايتان
	الشرط الثالث , أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر
	فصل : إذا علق الإيلاء بشرط مستحيل , كقوله : والله لا وطئتك حتى تصعدي السماء ... فهو مول
	مسألة : أو يعلقه على شرط يغلب على الظن أنه لا يوجد في أقل من أربعة أشهر
	مسألة : وإن قال : والله لا وطئتك حتى تحبلي فهو مول
	مسألة : وإن قال : والله لا وطئتك مدة ... لم يكن موليا حتى ينوي أكثر من أربعة أشهر
	مسألة : وإن حلف على ترك الوطء حتى يقدم زيد , أو نحوه مما لا يغلب على الظن عدمه في أربعة أشهر ... لم يكن موليا
	فصل : فإن علقه على فعل منها , هي قادرة عليه , ... , فهو منقسم ثلاثة أقسام
	فصل : فإن قال : والله لا وطئتك إلا برضاك . لم يكن موليا
	مسألة : وإن قال : إن وطئتك فو الله لا وطئتك ... لم يكن موليا
	مسألة : وإن قال : والله لا وطئتك في السنة إلا مرة . لم يصر موليا
	مسألة : وإن قال : والله لا وطئتك في السنة إلا يوما . فكذلك في أحد الوجهين
	فصل : فإن قال : والله لا وطئتك عاما . ثم قال : والله لا وطئتك عاما . فهو إيلاء واحد
	فائدة : لو قال : والله لا وطئتك سنة - بالتنكير - إلا يوما . لم يصر موليا حتى يطأ
	فصل : فإن حلف على وطء امرأته عاما , ثم كفر بيمينه , انحل الإيلاء
	مسألة : فإن قال : والله لا وطئتك أربعة أشهر , فإذا مضت فو الله لا وطئتك أربعة أشهر ... ففيه وجهان
	فائدة : وكذلك الحكم لو حلف على مدة , ثم قال : إذا مضت , فو الله لا وطئتك مدة . بحيث يكون مجموع المدتين أكثر من أربعة أشهر
	مسألة : وإن قال : والله لا وطئتك إن شئت . فشاءت , صار موليا
	تنبيه : ظاهر قوله : والله لا وطئتك إن شئت ... أنه سواء شاءت في المجلس أو في غيره
	مسألة : وإن قال : إلا أن تشائي . أو : إلا باختيارك . أو : إلا أن تختاري . لم يصر موليا
	مسألة : وإن قال لنسائه : والله لا وطئت واحدة منكن . صار موليا منهن
	مسالة : وإن قال : والله لا وطئت كل واحدة منكن . كان موليا من جميعهن
	مسألة : وإن قال : والله لا أطؤكن . فهي كالتي قبلها في أحد الوجهين
	فصل : وفي هذه المراضع التي قلنا ك يكون موليا منهن كلهن . إذا طالبن كلهن بالفيئة , وقف لهن كلهن
	فصل : فإن قال : كلما وطئت واحدة منكن فضرائرها طوالق ... وإن قلنا : هو إيلاء . فهو مول منهن كلهن
	مسألة : وإن آلى من واحدة , وقال للأخرى : شركتك معها . لم يصر موليا من الثانية
	فصل : ويصح الإيلاء بكل لغة كالعجمية وغيرها , ممن يحسن العربية , وممن لا يحسنها
	فصل : ولا يصح الإيلاء إلا من زوجة
	فائدة : قال في ( الرعاية الكبرى ) : وإن قال : إن وطئتك فأنت طالق . وقال للأخرى شركتك معها . ونوى , ... صار موليا من الثانية
	فصل : فإن آلى من الرجعية , صح إيلاؤه
	فصل : ويصح الإيلاء من كل زوجة
	فصل : الشرط الرابع , أن يكون من زوج يكمنه الوطء , وتلزمه الكفارة بالحنث
	مسألة : ويصح إيلاء الذمي , ويلزمه المسلم إذا تقاضوا إلينا
	فائدة : على المذهب , لو حلف ثم جب ففي بطلانه وجهان
	مسألة : ولا يصح إيلاء الصبي والمجنون
	مسألة : وفي إيلاء السكران وجهان 
	فصل : ولا يشترط في صحة الإيلاء الغصب , ولا قصد الإضرار
	مسألة : ومدة الإيلاء في الأحرار والرقيق سواء . وعنه , أنها في العبد على النصف
	مسألة : ولا حق لسيد الأمة في طلب الفيئة والعفو عنها , وأنما ذلك إليها
	فصل : قال الشيخ , رحمه الله : وإذا صح الإيلاء , ضربت له مدة أربعة أشهر
	فصل : وابتداء المدة من حين اليمين , ولا تفتقر إلى ضرب مدة
	مسألة : فإن كان بالرجل عذر يمنع الوطء , احتسب عليه بمدته
	مسألة : إلا الحيض فإنه يحتسب عليه بمدته . وفي النفساء وجهان
	مسألة : وإن طلقها في أثناء المدة , انقطعت
	فصل : فإن آلى من امرأته الأمة , ثم اشتراها , ثم أعتقتها وتزوجها , عاد الإيلاء
	مسألة : وإن انقضت المدة وبها عذر ... يمنع الوطء , لم تملك طلب الفيئة
	مسألة : وإن كان العذر به , وهو مما يعجز به عن الوطء ... , لزمه أن يفىء بلسانه فيقول : متى قدرت جامعتك
	تنبيهان ؛ أحدهما , قوله : أمر أن يفىء بلسانه . يعني في الحال من غير مهلة
	الثاني : قوله : فيقول : متى قدرت جامعتك . هذا في حق المريض ونحوه
	مسألة : ومتى قدر على الفيئة , وهي الجماع , طولب به
	فصل : وليس على من فاء بلسانه كفارة , ولا حنث
	تنبيهان ؛ أحدهما , ظاهر كلام المصنف , ... , أن الخلاف السابق مبني على قوله : متى قدرت جامعت
	الثاني , ظاهر قوله : وإن مظاهر , فقال : أمهلوني حتى أطلب رقبة أعتقها عن ظهاري . أمهل ثلاثة أيام . أنه لا يمهل لصوم شهري
	مسألة : وإن كان مظاهر , فقال : أمهلوني حتى أطلب رقبة أعتقها عن ظهاري . أمهل ثلاثة أيام
	فصل : وإن انقضت المدة وهو محبوس بحق يمكنه أداؤه , طولب بالفيئة
	فصل : فإن كان مغلوبا على عقله بجنون أو إغماء , لم يطالب
	مسألة : وإن قال : أمهلوني حتى أقضي صلاتي . أو : أتغذى ... أمهل بقدر ذلك
	فصل : فإن كانت المرأة صغيرة أو مجنونة فليس لهما المطالبة
	مسألة : فإذا لم يبق له عذر , وطلبت الفيئة - وهي الجماع
	مسألة : فإذا جامع , انحلت يمينه , وعليه كفارتها
	مسألة : وأدنى ما يكفي من ذلك تغييب الحشفة في الفرج
	فصل : فإن وطئها ناسيا ليمينه , فهل يحنث ؟ على روايتين
	فائدة : قوله : وإن وطئها دون الفرج , أو في الدبر , لم يخرج من الفيئة . بلا نزاع
	مسألة : وإن وطئها في الفرج وطاء محرما ... فقد فاء إليها
	فائدتان , إحدهما , لو استدخلت ذكره وهو نائم , ... , ففي خروجه من الفيئة وجهان
	الثانية , لو أكره على الوطء , فوطىء , فقد فاء إليها
	فصل : فإن كان الإيلاء بتعليق عتق أو طلاق , وقع بنفس الوطء
	فصل : فإن قال : إن وطئتك فأنت على كظهر أمي . فقال أحمد : لا يقربنها حتى يكفر
	فصل : ولو انقضت المدة , فادعى أنه عاجز عن الوطء ؛ فإن كان قد وطئها مرة , لم تسمع دعواه العنة
	مسألة : وإن لم يفىء وأعفته المرأة , سقط حقها
	مسألة : وإن لم تعفه , أمر بالطلاق
	مسألة : فإن طلق واحدة , فله رجعتها . وعنه , أنه تكون بائنة
	مسألة : فإن لم يطلق , حبس وضيق عليه حتى يطلق , في إحدى الروايتين
	مسألة : فإن طلق واحدة و فهو كطلاق المولى
	فائدة : لو قال : فرقت بينكما . فهو فسخ . على الصحيح من الذهب . وعنه , طلاق
	مسألة : وإن ادعى أن المدة ما انقضت وادعت مضيها , فالقول قوله في أنها لم تمض مع يمينه
	مسألة : فإن ادعى أنه وطئها فأنكرته وكانت ثيبا , فالقول قوله مع يمينه
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف , أن الوجهين يشمل البكر إذا شهد بأنها بكر

	كتاب الظهار
	مسألة : والظهار أن يشبه امرأته أو عضوا منها , بظهر من تحرم عليه على التأبيد
	فصل : فإن قال : أنت عندي . أو : مني . أو : معي كظهر أمي . كان ظهارا بمنزلة علي
	فصل : فإن قال : كشعر أمي , ... أو سبه شيئا من ذلك من امرأته بأمه , أو بعضو من أعضائها , لم يكن مظاهرا
	فصل : فإن قال : أنا مظلهر . أو : علي الظهار ... ولا نية له , لم يلزمه شيء
	فصل : يكره أن يسمى الرجل امرأته بمن تحرم عليه , كأمه , وأخته , وبنته
	مسألة : وإن قال : أنت على كأمي . كان مظاهرا . فإن قال أردت كأمي في الكرامة , أو نحوه . دين
	مسألة : وإن قال : أنت كأمي . أو : مثل أمي ... فإن نوى به الظهار , كان ظهارا ؛ ... وذكر أبو الخطاب فيها روايتين
	مسألة : وإن قال : أنت على كظهر أبي ففيه روايتان
	مسألة : وإن قال : أنت علي كظهر أجنبية . أو : أخت زوجتي ... فعلى روايتين
	مسألة : وإن قال : أنت على كظهر البهيمة . لم يكن مظاهرا
	مسألة : وإن قال : أنت على حرام . فهو ظهار , إلا أن ينوى طلاقا أو يمينا , فهل يكون ظهارا أو ما نواه ؟ على روايتين
	فصل : فإن قال : الحل على حرام ... وله امرأة , فهو مظاهر
	فائدة : لو قال : أنت حرام إن شاء الله . فلا ظهار
	فصل : وإن قال : أنت على كظهر أمي حرام . فهو صريح في الظهار
	فصل : وإن قال : أنت طالق كظهر أمي . طلقت
	فصل : وإن قال : أنت على حرام . ونوى الطلاق والظهار معا , كان ظهارا
	فصل : قال الشيخ , رحمه الله : ويصح من كل زوج يصح طلاقه , مسلما كان أو ذميا
	فصل : ومن لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره , كالطفل , والزائل العقل
	تنبيهان ؛ إحداهما , شمل قوله : يصح من كل زوج يصح طلاقه . العبد
	الثاني , مفهوم كلامه , أن من لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره
	مسألة : ويصح من كل زوجه
	مسألة : فإن ظاهر من أمته , أو أم ولده , لم يصح , وعليه كفارة يمين
	مسألة : وإن قالت المرأة لزوجها : أنت على كظهر أبي . لم تكن مظاهرة
	مسألة : وعليها تمكين زوجها من وطئها قبل التكفير
	فائدتان ؛ إحداهما , يجب عليها كفارة الظهار قبل التمكين
	الثانية , وكذا الحكم لو علقته المرأة بتزويجها
	مسألة : وإن قال لأجنبية : أنت على كظهر أمي . لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر
	فصل : إذا قال : كل امرأة أتزوجها , فهي على كظهر أمي ... ثم تزوج نساء , وأراد العود , فعليه كفارة واحدة
	فائدة : وكذا الحكم إذا علقه , فتزوجها
	مسألة : وإن قال لأجنبية : أنت على حرام . وأراد في تلك الحال , لم يكن عليه شيء لأنه صادق
	فائدتان ؛ إحداهما , لو قال : أنت على كظهر أمي إن شاء الله . فالصحيح من المذهب , أنه ليس بظهار
	الثانية , لو ظاهر من إحدى زوجتيه , ثم قال للأخرى : أشركتك معها أو : أنت مثلها . فهو صريح في حق الثانية أيضا
	مسألة : ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط , ومطلقا , ومؤقتا
	فصل : ويصح تعليق الظهار بالشروط , نحو ... إن دخلت الدار فأنت على كظهر أمي
	فصل : وإن قال : أنت على كظهر أمي إن شاء الله . لم ينعقد ظهاره
	فصل في حكم الظهار : يحرم وطء المظاهر منها قبل التكفير
	مسألة : وهل يحرم الاستمتاع منها بما دون الفرج ؟ على روايتين
	مسألة : وتجب الكفارة بالعود , وهو الوطء ... وقال القاضي , وأبو الخطاب : هو العزم
	مسألة : فإن مات أحدهما , أو طلقها قبل الوطء , فلا كفارة عليه , فإن عاد فتزوجها لم يطأها حتى يكفر
	مسألة : إن وطىء قبل التكفير , أثم , واستقرت عليه الكفارة
	مسألة : وتجزئه كفارة واحدة
	مسألة : وإن ظاهر من امرأته الأمة ثم اشتراها , لم تحل له حتى يكفر
	مسألة : وإن كرر الظهار قبل التكفير فكفارة واحدة
	مسألة : وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة
	فصل : فإن قال : كل امرأة أتزوجها فهي على كظهر أمي . ثم تزوج نساء في عقد واحد , فكفارو واحدة
	فصل في كفارة الظهار وما في معناها
	مسألة : كفارة الظهار على الترتيب , فيجب عليه تحرير رقبة , فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين , فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا
	فائدة : قوله في كفارة الظهار : هي على الترتيب , ... عدم استطاعة الصوم ؛ إما لكبر أو مرض مطلقا
	مسألة : وكفارة القتل مثلهما ... إلا الإطعام , ففي وجوبه روايتان
	مسألة : والاعتبار في الكفارة بحال الوجوب في إحدى الروايتين
	فصل : وإذا قلنا : إن الاعتبار بحالة الوجوب . وكان معسرا , ثم أيسر , فله الانتقال إلى العتق إن شاء ... وعن أحمد في العبد إذا عتق , لا يجزئه غير الصوم
	مسألة : فإن شرع في الصوم ثم قدر على العتق لم يلزمه الانتقال إليه
	فصل : وإذا قلنا : الاعتبار بحالة الوجوب . فوقته في الظهار من حين العود , لا وقت المظاهرة
	فصل : إذا كان المظاهر ذميا , فتكفيره بالعتق أو بالإطعام
	تنبيه : قد يقال : إن ظاهر كلام المصنف , أن له أن ينتقل إلى العتق والإطعام وهو كذلك
	فصل : قال الشيخ , رحمه الله : فمن ملك رقبة , أو أمكنه تحصيلها ... , لزمه العتق
	فائدة : قوله : فمن ملك رقبة , أو أمنكه تحصيلها ... , لزمه العتق . بلا نزاع
	مسألة : فإن كانت له رقبة يحتاج إلى خدمتها ؛ فليس عليه الإعتاق
	تنبيه : قوله : ومن له خادم يحتاج إلى خدمته , أو دار يسكنها , ... يعني إذا كان ذلك صالحا لمثله
	مسألة : وكذلك إن كان له دار يسكنها لم يلزمه العتق
	مسألة : وإن وجد رقبة بثمن مثلها , لزمه شراؤها
	مسألة : وإن وهبت له رقبة , لم يلزمه قبولها
	مسألة : وإن كان ماله غائبا وأمكنه شراؤها بنسيئة فقد ذكر شيخنا ... وجهين
	فائدة : وكذا الحكم لو كان له مال , ولكنه دين
	تنبيه : ظاهر كلامه , أن الرقبة إذا لم تبع بالنسيئة , أنه يصوم
	مسألة : ولا تجزىء في كفارة القتل إلا رقبة مؤمنة
	مسألة : ولا يجزىء إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا
	تنبيه : ظاهر قوله : ولا يجزئه إلا رقبة سليمة ... أن الأعور يجزىء
	مسألة : ولا يجزىء مقطوع اليد , أو الرجل . , ... , ولا يجزىء مقطوع الخنصر والبنصر من يد واحدة
	تنبيه : ظاهر كلامه , أنه يجزىء عتق المرهون
	فائدة : قطع أنملة الإبهام كقطع الإبهام , وقطع أنملتين من أصبع كقطعها , وقطع أنملة من غير الإبهام لا يمنع الإجزاء
	مسألة : لا يجزىء المريض المأيوس من برئه ... ولا يجزىء النحيف العاجز عن العمل
	تنبيهات : أحدها , مفهوم كلامه , أنه لو قطع واحدة من الخنصر والبنصر , أو قطعا من يدين , أنه يجزئه
	الثاني , مفهوم قوله : ولا يجزىء المريض المأيوس منه . أنه لو كان غير مأيوس منه , أنه يجزىء
	الثالث , ظاهر قوله : لا يجزئه إلا رقبة سليمة من العيوب بالعمل ضررا بينا . أن الزمن والمقعد لا يجزئان
	مسألة : ولا يجزىء غائب لا يعلم خبره
	تنبيه : محل الخلاف , إذا لم يعلم خبره مطلقا
	مسألة : و ( لا ) يجزىء مجنون مطبق
	مسألة : ولا يجزىء الأصم الأخرس
	فائدة : لا يجزىء الأخرس والأصم , ولو فهمت إشارته
	مسألة : ( ولا ) يجزىء عتق من علق عتقه بصفة عند وجودها
	مسألة : ( ولا ) يجزىء من يعتق عليه بالقرابة
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