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 يقول العامل الرّبايّن أبو بكر الَعْيَمكِي رمحه اهلل :

داحلمد هلل ، بسم اهلل الرمحن الرحيم ،  ، له وآ ، وصّلى اهلل عّل سيىدنا حممى

 وسلىم.، وصحبه 

ا حياإلمام الو «منهاج»اعلم أنى  وبعد، فأقول وباهلل التوفيق: ي يل أيب زكريى

يى مذهب إمامنا الشافعرر الفرائد، عمدة  يف الفوائد كالد   كثير  النووي كتاب  

،  «هرظأ»و،  «ظاهر»العلامء من  يوزن به أقوالر  ريض اهلل عنه ، وميزان  

 .إىل غي ذلك ..«أصحى »و،  «صحيح»و

ت   ففتعرى  «املنهاج»ع يف ا تللى ومل تدِر حال   يف الفقه مسألة   فإذا وجدت   ها صحى

عفها ل ، لتعمل هبا   .رتكهاتأو ضر

ل   ئتها جرى العرفر يف املبتدئني بقرالكن ملى  ممىن مل  أ كثي  وقع يف اخلل ..العلوم أوى

ن العلم   ا من معانيها ، يتيقى وا كثي  عانة إه عّل الصواب بنب  ، فأردن ا أن نر  فغيى

اب  :الوهى

---- 
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 غي« هنالد  »: قد يقع يف أوهام الضعفاء أنى معنى ..«ن  هْ ود   ود  كع  »فمنها قوله 

 ته ،ائحيراح ر اإذا جاور املاء دهن   : ، بل املراد وليس كذلك املعهود.. وما ه

ه ذلك.  وال يرضى

---- 

: يقع يف األوهام أنى قوله «ويكره املشّمس واملستعمل..»ومنها قوله 

س وهو فاسد  « واملستعمل» غي »وخربه قوله:  ، بل هو مبتدأ   علف عّل املشمى

 «.طهور

---- 

ه : يفهمون من«ويف القديم ال ينجس بال تغّي »يف املاء اجلاري ومنها قوله 

ة املاء اجلاري القليل  ب  وسلر م  املالقي للنجاسة إذا مل يتغيى مع أنى  طهوريى

ة فأمر زائد ال يفهم منه ، اسة هو اللاهرجالن ا اللهوريى فال يلهر ذلك املاء  ،وأمى

املراد بعدم النجاسة : شيئ ا عند اإلمام الشافعيى ريض اهلل عنه إالى أن يقال 

ا كام يف قوله  ة أيض   «.وال تنجس قلىتا املاء..»اللهوريى

---- 
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ة، واملراد  «:أو فوقها»يف أسباب احلدث ومنها قوله  ا ، ألنى حتته «فوق»أي املعدى

ا.  ما فوق املعدة هو الصدر وليس مراد 

---- 

: أي من مسى املصحف، يقع يف «وأّن الصبّي املحدث ال يمنع»ومنها قوله 

ا  ، بمسى الصبيى املحدث املصحف األوهام أنىه ال بأس مع  ،وال بحمله مللق 

فال يأمره غيه باملسى وال بحمل مع ، أنىه يمنع منه إذا مل يكن حلاجة نفسه 

 احلدث.

---- 

 املراد خروج «:ال جيب غسل خارج عن الوجهويف قول »يف الوضوء قوله منها 

 ال ما يقع يف األوهام.، الشعر من جهة اسرتساله 

---- 

يقع يف األوهام أنى تلك  «:اء إذ ال أصل لهوحذفت دعاء األعض»ومنها قوله 

ة عنه صّل اهلل عليه وسلىم  ا مرويى اعتبار ب املنفيى  فاألصل، األدعية بدعة  مع أّنى
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ة عدم العمل ، جلواز العمل يف فضائل  ة ، وال يلزم من عدم الصحى الصحى

 األعامل باحلديث الضعيف، فالدعاء هبا مستحبى كام عليه الفقهاء.

---- 

 : يقع يف«ومن نزع وهو بطهر املسح غسل قدميه »ّف قوله يف مسح اخلومنها 

األوهام أنىه متى نزع فعليه الغسل مع أنى املراد الغسل عند إرادة الصالة بذلك 

 الوضوء، وهو ظاهر.

---- 

يف  يقع «:إن وضع عىل طهر ..وإن كان ساتر مل يقض »ومنها قوله يف التيمم 

م األوهام من اإل م، فمن له ، طالق أنىه يعمى أعضاء التيمى واملراد غي حملى التيمى

ا.  ساتر عّل املحلى يقيض قلع 

---- 

: يقع .«.قدر وضوء ويف اجلديد ينقيض بميّض  »ومنها قوله يف كتاب الصالة 

ألنىه إذا انقىض وقت ، يف األوهام أنى بميضى ذلك القدر يدخل وقت العشاء 

وليس كذلك ، ألنى وقت العشاء مبنيى بعد قوله:  دخل وقت أخرى..يالصالة 
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( بغي خالف ، وال يلزم من انقضاء الوقت دخول األخرى بمغيب الشفق)

ا. ، كام يف الصبح والظهر ني بعلم أيض   وهذا ممىا يقع يف أوهام املتسمى

---- 

 أربع ركعا  ألربع جها  ى لو صىّل حتّ »ومنها قوله قبيل صفة الصالة 

يقع يف األوهام أنى املراد بأربع ركعات أربع صالة ، ألنى  «:جتهاد فال قضاءباال

الصالة الواحدة ال استقبال فيها حينئذ إالى يف ركعة ، ومتى مل حيصل االستقبال 

وله ألنى ق، فكيف ال جيب القصاء؟ وليس كذلك ، صحى الصالة تإالى فيها ال 

قبيله ،  ر إليه الشارحكام أشا، ة ( غاية لتغيى االجتهاد يف الصالى لو صّلى حتى )

ل ال ينقض بالثاينه يف صالة واحدة أربع مرات ، وفيجوز تغيى  ، االجتهاد األوى

ات فال يقيض من صّلى باالجتهاد صالت   هور رشط مقارنة ظب، ه ولو تغيى مرى

لظهور اخللأ ، وإالى بللت ، وقد كتبنا يف هذا ما ننبىه إىل الصواب يف ظنىه 

 فاطلبه.« ملنهاجا»الصواب عّل 

---- 
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يقع يف األوهام أنى  «:والصحيح رفع يديه»ومنها قوله يف ركن االعتدال 

لمأموم فال يسنى ل ، الضمي يف )يديه( راجع إىل اإلمام املذكور يف مسألة أخرى

ألنى الضمي فيه كام يف أمثاله يرجع إىل ، كذلك ليس و ..واملنفرد الرفعر 

ا شال  يفهم من ، وال الرفعر  ..واملأموم فيسنى لإلمام واملنفرد، خص املصّلى مللق 

ا ملا ذكره اإلمام  .«البداية»الغزايلى يف  كتب الفقه إالى ذلك خالف 

---- 

وحيرم نقل امليت إىل بلد آخر وقيل: يكره إال أن »ومنها يف آخر كتاب اجلنائز 

: يقع يف األوهام أنىه ال حيرم نقله «يكون بقرب مكة أو املدينة أو بيت املقدس

ة ألنى املعنى قرب نفس مكى ،  وليس كذلك ..إىل جهة القبلة بخالفه إىل دبرها

يجوز بل ف ، أي تلك البالد الثالثة فقط ال جهتها، املقدس أو املدينة أو بيت 

 زقنا اهلل تعاىل.ر، خيتار أن ينتقل إليها من جوانبها لفضل الدفن هناك 

---- 

 يقع يف «:..خر يف قرشه كاألرز والعلسوما ادّ »منها قوله يف زكا  النبا  

أنىه ال زكاة يف غيمها وإن وجد عّل  (أنى الكاف استقصائيىة)األوهام من قولم 
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ى )صقيلة( يف لساننا )نِ   ألنى  ، وليس كذلك ..(خ  صفتهام مثل ما يسمى

ا  االستقصاء جب تف ،كام يف صورة املذكورة ، هناك ال يستلزم عدم مثلها مللق 

ا  ، الزكاة يف ذلك إذا بلغ عرشة أوسق  واهلل أعلم.، ألنىه ممىا يؤكل اختيار 

فرتي ت وقس عّل هذا سائر الصور ، وقس بالفهم الصائب والفكر الثاقب لئالى 

 .عّل املؤلىف بفهمك

 واهلل امللهم للصواب.

 


