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وعىل آله وصحبه ومن وااله، وأشهد أن ال إله احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، 

ِذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اهللََّ َحقَّ ُتَقاتِِه َواَل ﴿سوله، وصفيه وخليله، را عبده وإال اهلل، وأشهد أن حممد   َا الَّ َيا َأُّيه

 .﴾ََتُوُتنَّ إاِلَّ َوَأْنُتْم ُمْسلُِمونَ 

ُقوا َربَُّكُم الَّ ﴿ َا النَّاُس اتَّ ِذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنُْهََم ِرَجاال  َيا َأُّيه

ِذي َتَساَءُلوَن بِِه َواْْلَْرَحاَم إِنَّ اهللََّ َكاَن َعَلْيُكْم َرقِيب ا ا َونَِساء  َواتَُّقوا اهللََّ الَّ  .﴾َكثرِي 

ُقو﴿ ِذيَن آَمُنوا اتَّ َا الَّ ا ُيْصلِْح َلُكْم َأْعََمَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن َيا َأُّيه ا اهللََّ َوُقوُلوا َقْوال  َسِديد 

ا َعظِيَم   ِع اهللََّ َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوز 
 .﴾ُيطِ

، ورش اْلمور حمدثاهتا، ^إن أصدق احلديث كتاب اهلل، وأحسن اهلدي هدي سيدنا حممد 

 ة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار، أما بعد..وكل حمدثة بدع

ه علم ِديِن اهلل ورشائعه، مما أمر به وهنى عنه، ولقد  فِعلم الفقه ِمن أرْشف العلوم وأفضلها؛ ْلنَّ

د احُلَسيني احِلْصني  ،^حضَّ عليه يف كتابِه، وعىل لِسان نبيِّه  ين أبو بكر بن حممَّ وقد قال اإلماُم تقيه الدِّ

 يف فضل عْلم الفقه:  «كِفايُة اْلْخيار يف حلِّ غاَية االختِصار»يف كتابه:  َمشقي الشافِعيالدِّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.102سورة آل عمران ) (1)

 (.1سورة النساء ) (2)

 (.71، 70سورة اْلحزاب ) (3)

اإلمام أبو بكر بن حممد بن عبداملؤمن بن حريز بن معىلَّ بن مؤمن بن موسى بن حريز بن سعيد بن داود بن قاسم بن  (4)

 .عيل بن علوي بن نايش بن جوهر بن عيل بن أيب القاسم... املتَّصل نسبه لسيدنا عيل بن أيب طالب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فإنَّ اْلنُفَس الزكيَّة، الطالبَة للمراتب العليَّة، ََلْ تزْل تدأُب يف حتصيل العلوم الرشعيَّة، وِمن »

الشيطانيَّة، وتصحه املعامالت والِعبادات  ُُجْلتها معرفُة الُفروع الِفقهيَّة؛ ْلنَّ هبا تندفع الوساوُس 

ا قوُل َسيِّد السابقني والالحقني  ف  ْهه يف »: ^املرضية، وناهيك بالِفْقه رَشَ ا ُيَفقِّ َمن ُيرِد اهلل به خري 

ين  أفضَل ِمن فِقٍه يف »قال:  ^: أنَّ رسول اهلل ، وعن أيب هريرة «الدِّ
ٍ
ما ُعبَِد اهلل سبحانه بيشء

ين  .«الدِّ

ْم بِاْلَغَداِة ﴿: -تعاىل  -يف قوله  وعن ََيْيى بن أيب كثري ُ ِذيَن َيْدُعوَن َرهبَّ َواْصِِبْ َنْفَسَك َمَع الَّ

ْكر، قال عطاء يف قوله ﴾َواْلَعيِشِّ ُيِريُدوَن َوْجَههُ  إذا مررُتْم بِِرياض اجلنَّة »: ^، قال: جمالس الذِّ

ْكر»هلل، وما رياُض اجلنَّة؟ قال: ، قالوا: يا رسوَل ا«فاْرَتعوا  .«ِحَلق الذِّ

ْكر هو جمالس احلالل واحلرام؛ كيف تشرتي كيف تبيع، وُتصيلِّ وتصوم وحتج،  قال عطاء: الذِّ

 وتنكح وُتَطلِّق، وأشباه ذلك.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فات كثرية يف الفقه؛ منها:  752ولد يف قرية احلصن بحوران سنة  ا، له مؤلَّ ا ورع  ، «كفاية اْلخيار»هـ، كان صاحل ا صادق 

فات العظيمة، وتويفِّ «... الفوائد»، و«رشح اهلداية»، و«رشح النهاية»، و«تلخيص املهَمت»و سنة  وغريها من املؤلَّ

الضوء »، و168« هبجة الناظرين»(، و3/374« )إنباء الغمر»(، و4/76« )طبقات الشافعية»ينظر ترُجته يف: ؛ هـ 829

 (.1/236« )هديَّة العارفني»(، و182« )البدر الطالع»(، و9/273« )شذرات الذهب»(، و11/81« )الالمع

 طبعة دار الكتب العلمية. 1/6 "كِفايُة اْلْخيار" انظر: (5)

ا يفقهه يف الدينباب َمن يرد اهلل ب( 71رقم - 1/25يف عدة مواضع منها ) "( أخرجه البخاري6)  .(1037، ومسلم )رقمه خري 

وابن عبد الِب يف  ،( طبعة دار احلرمني6166) 6/194 "اْلوسط"(، والطِباين يف 294) 3/79أخرجه الدارقطني يف السنن  (7)

 ( وغريهم.159) "غرائب مالك"، وابن املظفر يف 1/64 "جامع بيان العلم"

ل، وقيل: يسار، وكثري الطائي موالهم، أب َييى بن أيب (8) قال عنه  ،يل غري ذلك(قو نرص اليَممي، )اسم أيب كثري: صالح بن املتوكِّ

، وتويفِّ سنة كثري الذهبي: اإلمام، أحد اْلعالم، كان من الُعبَّاد العلَمء اْلثبات، قال أيوب: ما بقي عىل وجه اْلرض مثل َييى بن أيب

 هـ(، وقيل غري ذلك.132)

 (.269/ 11) «هتذيب التهذيب»(، و7632« )ب الكَملهتذي»ينظر ترُجته يف: 

 [.28]الكهف:  (9)

 حديث حسن غريب من حديث ثابت عن أنس. (، وقال:3510(، والرتمذي )12523أخرجه أمحد ) (10)
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ين": وقال ُسفيان بن ُعَيينة ة أفضل من الِعْلم والِفقه يف الدِّ ، وقال أبو "ََل ُيْعَط أحٌد بعد النُبوَّ

ا":  هريرة وأبو ذر ع  : ، وقال ُعمر "باٌب ِمَن العْلم نتعلَّمه أحبه إلينا ِمْن أْلف ركعة تطوه

ْيل صائِم النهار، أهوُن من موت العاَِل البصري بحالل اهلل "  -تعاىل  -ملََْوُت أْلف عابٍد قائِم اللَّ

 .، واآلياُت واْلخبار واآلثار يف ذلك كثرية"وَحَراِمه

يفة، واملزايا املَنِيفة، كان االهتَمُم به يف الدرجة اْلوىَل، ورْصف  ِ فإذا كان الِفْقُه هبذه املرتبة الرشَّ

 .«اْلوقاِت النفيسة، بل كل الُعْمر فيه أْوىَل؛ ْلنَّ سبيَلُه سبيُل اجلَنَّة، والعمَل به ِحْرٌز من النار وُجنَّة

َم الِفْقه  صالًة وعبادًة، وطالِبه غري مرغوب عنه:  وقد َعدَّ السَلُف َتَعلُّ

: أنَّ 14، وعن مكحول«تعليُم الِفْقه صالة، وِدراسة القرآِن صالة» قال ََيْيى بن أيب كثري:

 .«ما ُعبَِد اهلُل بِمْثل الِفقه»قال:  ^النبي 

ه قال: عن احلسن بن أيب احلسنو َث بهإنَّ مَن الصَدقة أن تسمَع بالِفْقه، فتُ »: أنَّ  .«َحدِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، بن مزاحم سفيان بن عيينة بن أبى عمران: ميمون اهلاليل، أبو حممد الكويف، املكي، موىل حممد بن مزاحم )أخي الضحاك (11)

َم دلس لكن عن الثِّقات، 107ولد ) ة، إال أنه تغريَّ حفظه بِآخرة، وكان ربَّ هـ(، قال عنه اإلمام ابن حجر: ثقة حافظ، فقيه، إمام ُحجَّ

 (.120/ 11« )هتذيب التهذيب»(، و2451« )هتذيب الكَمل»هـ؛ ينظر:  198وكان أثبَت الناس يف عمرو بن دينار، وتويفِّ بمكة 

 .(8 - 1/6« )خياركفاية اْل» (12)

 (.103/ 1؛ للخطيب البغدادي )«الفقيه واملتفقه» (13)

مشقي الفقيه، ولد  (14) مكحول الشامي، أبو عبداهلل، ويقال: أبو أيوب، ويقال: أبو مسلم، )واملحفوظ اْلول(، الدِّ

 ضع عرشة.هـ( وب 100بكابل، قال عنه اإلمام ابن حجر: ثقة فقيه، كثري اإلرسال، مشهور، تويفِّ سنة )

 (. 292/ 10« )هتذيب التهذيب»(، 6875« )هتذيب الكَمل»ينظر: 

 .(119/ 1؛ للخطيب البغدادي )«الفقيه واملتفقه»و ،(228رقم  479)ص  ؛لوكيع بن اجلراح «الزهد» (15)

بن احلسن بن أيب احلسن: يسار البرصي، اْلنصاري موالهم أبو سعيد، موىل زيد بن ثابت، ويقال: موىل جابر  (16)

ا ويدلِّس، وهو رأس العلم والعمل، تويف )  هـ(.110عبداهلل، قال ابن حجر: ثقة فقيه، فاضل مشهور، وكان يرسل كثري 

   (.266/ 2« )هتذيب التهذيب»(، 1227« )هتذيب الكَمل»ينظر: 

 .(153/ 1« )الفقيه واملتفقه؛ للخطيب البغدادي» (17)
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د بن احلسنو ولكن َمن ُوفِّق هلذا الِعلم، الذي فيه : »صاحب أيب حنيفة الشيباين قال حممَّ

ين كلهها، فطَلَبه يف شبيبته قبَل تراُكب  احلالُل واحلرام، والفرائُض واحلدود، واْلحكاُم ومعاَِلُ الدِّ

ا، فإْن أراد به اآلخرة، ووُ  نيا اْلشغال عليه، فأدرك منه حظًّ دق، أْدَرَك به الده فِّق فيه للَخرْي والصِّ

ا يف الناس،  -إن شاء اهلل  -واآلخرة  ا بعيَد الصوت، مطاع  ا، رشيف  ا ُمتَّبع  ا، عزيز  ا حممود  م  وكان مكرَّ

يانة، وَظلِف النفس وإجلامها عْن هواها، َل َيستْغِن ع ْق فيه للخري والصِّ نيا، وََل ُيَوفَّ نه وإْن أراد به الده

الناس، فإنه ليس يف الدنيا خلٌق يستغني عن الِعلم إالَّ َمن ريض باجلَهالة واخلََسارة، فإذا ََل يكن هلم 

ه -يعني: عنه  -غنية   .«فال ُبدَّ هلم ِمْن إْكرامه، ومعرفة حقِّ

ْمياطي  : "حاشية إعانة الطالبني"؛ حيث قال يف وهلل َدره أيب بكر بن السيِّد حممد شطا الده

 وما أحسَن قوَل بعضهم:

هُ  يِن إِنَّ  َعَلْيَك بِِعْلِم الِفْقِه يِف الدِّ

 

َفُع َفاْسَتْدِرْكُه َقْبَل ُصُعوِدهِ   َسرُيْ

 

ََ املُنَــى  َفَمـْن َنــاَل ِمنْـُه َغايــة  َبَلـ

 

ا يِف ُبُروِج ُسُعوِدهِ  دًّ  َوَصاَر جُمِ

 

 وقوله:

ْه َفإِنَّ الِفْقَه َأْفَضُل َقائِ   دٍ َتَفقَّ

 

 إىَِل الِِبِّ َوالتَّْقَوى َوَأْعَدُل َقاِصدِ 

 

 ُهَو الَعَلُم اهْلَاِدي إىَِل ُسنَِن اهلَُدى

 

َدائِدِ  ْصُن ُينِْجي ِمْن َُجِيِع الشَّ  ُهو احْلِ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.156/ 1« )الفقيه واملتفقه؛ للخطيب البغدادي» (18)

: بعد  (19)  هـ(.1302أبو بكر )املشهور بالبكري( بن حممد شطا الدمياطي )املتوَّفَّ

 (.15/ 1« )حاشية إعانة الطالبني»( 20)
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ا ع  ا ُمَتَورِّ ا َواِحد   َفإِنَّ َفِقيه 

 

ْيَطاِن ِمْن َأْلِف َعابِدٍ   َأَشده َعىَل الشَّ

 

 وقوله:

 َتزَّ ُذو ِعْلٍم بِِعْلمٍ إَِذا َما اعْ 

 

 َفِعْلُم الِفْقِه َأْوىَل بِاْعتَِزازِ 

 

 َفَكْم طِيٍب َيُفوُح َوال َكِمْسٍك 

 

 َوَكْم َطرْيٍ َيطِرُي َوال َكَبازِ 

 

 

 وقوله: 

 ٍه ِْلَنَّهُ َوَخرْيُ ُعُلوٍم ِعْلُم فِقْ 

 

الَ   َيُكوُن إىَِل ُكلِّ الُعُلوِم َتَوسه

 

ا َوا اَفإِنَّ َفِقيه  ع  ا ُمَتَورِّ  ِحد 

 

َل َواْعَتىَل   َعىَل َأْلِف ِذي ُزْهٍد َتَفضَّ

 

َمُه السيوطي يف أْلِفيَّتِه عىل طَلب علم احلديث؛ فقال:   وقد قدَّ

ْم َقْبَلُه اْلِفْقَه َأَسد ْ  َوَكْتُبُه َوَضْبُطُه َحْيُث اْسَتَعد ْ   َوإِْن ُيَقدِّ

 

 فائدة معرفة اخلالف: 

سوا ملَِْن بْعَدهم: أنَّ للِعْلم ُطُرق ا ومراتَب يف التَّْحصيل، وأنَّ العاَِل لقد تواَرَث العلَم ، ودرَّ ُء قديَم 

ى عاملِ ا بْعَد ِعْلِمه بمواقع اختالف العلَمء، َوُوجوه استدالهلم، وُحْسِن النظر؛ إذ كيف يكوُن عاملِ ا  ُيَسمَّ

ْ ُيق حة عند َمن ََلْ ُيِضْف َعلَم غريه إىل ِعْلمه، وَمْن ََل اِرْن َبنْي ما عنَده وعنَد غريه، وَيعلم الُوُجوه املَرجِّ

َت  ، وفوَّ كلِّ قوٍم؟! فَمْن َقعد عن ذلك السبيل، وظنَّ أنَّ العلم يف قوِل واحٍد يعلمه، فقد َُجَع الرشَّ
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العلَمء إىل َحدِّ  إدراك اخلَرْي عىل نفسه، وَردَّ ِمَن العلم ما هو أوثُق ِمَن الذي يف يديه، وَخَرج ِمْن َحدِّ 

 .«جعل الناُس الِعلَم معرفَة االختالف» :اْلْدِعياء؛ قال الشاطبي

ة عىل ذلك، وقد َرَواها ابُن عبد الَِبِّ يف  "املواَفقات"وذكر الشاطبِيه يف  بعَض اآلثار الدالَّ

ى فقيه  »، وزاد عليها حتت "جامع بيان العلم وفضله" ا أو عاملِ ا، حقيقة  ال باب: َمن يستحقه أن ُيسمَّ

ا، وَمن جيوز له الُفتيا عنَد العلَمء  ، ممَّا يدله عىل أنَّ الِعْلَم باخلالف أماُن العاَِل، وطريق نجاته. «جماز 

 ومن ذلك:

َم أخْذُت به عَرْفُت أينِّ : »قال إياُس بُن معاوية ه لتأتيني القضيُة أْعِرف هلا وجَهنْي، فأُّيَّ إنَّ

 «.احلقَقَضْيُت ب

ال ينبغي ْلحٍد أن ُيفتَي الناس حتى يكوَن عاملِ ا باختالف »عن أبيه، قال:  عن عثَمن بن عطاء،

ه إن ََل يكن كذلك، ردَّ ِمن العلم ما هو أوثُق من الذي يف يديه  «.الناس، فإنَّ

يعلم  ال ينبغي ملَِن ال يعرف االختالَف أن ُيفتي، وال جيوز ملَِن ال: »وقال َييى بن سالم

 «.َمن ال ِعْلَم له باخِلالف فليس ِمَن العلَمء، وال الفقهاء»، وقال: «اْلقاويَل أن يقول: هذا أحبه إيلَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطبي: أصويل حافظ، من أهل غرناطة، كان من أئمة  (21)

رشح به كتاب البيوع من صحيح البخاري، « املجالس»أربع جملدات، و« ط -ل الفقه املوافقات يف أصو»املالكية، من كتبه: 

االتفاق يف علم »رسالة يف اْلدب، نرشْت نبذة منها يف جملة املقتبس )املجلد الثامن( و« خ -اإلفادات واإلنشادات »و

م(، 1388هـ/790ا، تويفِّ )ط يف أصول الفقه، ثالث جملدات، وغريه -« االعتصام»، و«أصول النحو»، و«االشتقاق

 (. 1/75؛ للزركيل )«اْلعالم»ينظر: 

بن حسن  م. حتقيق: أبو عبيدة مشهور1997هـ/ 1417(، ط: دار ابن عفان، الطبعة اْلوىل 122/ 5« )املوافقات( »22)

 .آل سلَمن

ة بن إياس بن هالل امُلزين، أبو واثلة البرصي )قاضيها(( 23) عنه َييي بن معني: ثقة، وكذا ، قال إياس بن معاوية بن ُقرَّ

 (. 390/ 1« )هتذيب التهذيب»(، و592« )هتذيب الكَمل»وثقه غري واحد؛ كالنسائي، وحممد بن سعد، ينظر: 

، فقيه، عاَل باحلديث واللغة،  (24) َييى بن سالم بن أيب ثعلبة، التيمي بالوالء، من تيم ربيعة، البرصي ثم اإلفريقي: مفِّسِّ

، «اختيارات يف الفقه»وله  خ، أجزاء منه، - «تفسري القرآن»من كتبه: ، وروى عنهم، "التابعني"ن أدرك نحَو عرشين م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وه عاملِ ا: »وقال سعيد بن أيب َعُروبة  «.َمن َل يسمِع االختالَف، فال تعده

 «.َمن َل يعرِف االختالَف، َل يشمَّ أنُفه الِفْقه: »وقال قتادة

اء، فليس بقارئ، وَمن ََل يعرِف : »ام بن عبيد اهلل الرازيقال هش َمن ََل يعرِف اختالَف الُقرَّ

اٌم عىل املهالِك، وقَّاع فيها»وقال: ، «اختالف الفقهاء، فليس بفقيه  «.العاري عن الِعلم باخلالف َهجَّ

لعلَمء، وأمسُك الناس أجُِّس الناس عىل الُفتيا أقلههم علَم  باختالف ا» قال أيوب السْختِياين:

 «.عن الُفتيا أعلُمهم باختالف العلَمء

 «.أجُِّس الناس عىل الُفتيا أقلههم علَم  باختالف العلَمء»قال ابن عيينة: 

 .«ال ُيْفلِح َمن ال يعرف اختالَف الناس» قال قبيصة بن عقبة:

وحاصله معرفة مواقع  وكالُم الناس هنا كثري،»قال الشاطبيه بعَد نقله بعض هذه اْلقوال: 

م ِمن النظر؛ فال بدَّ منه لكلِّ جمتهد د اخلالف، ومعرفة ذلك إنََّم حتصل بَم تقدَّ  «.اخلالف، ال ِحْفظ جُمرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م؛ ُينظر:  815 - 742هـ =  200 - 124، ُولِد بالكوفة )ذكره ابن اجلزري «اجلامع»ذكرها صاحب معاَِل اإليَمن، و

ركيل )«اْلعالم»  (.396 /9« )سري أعالم النبالء»(، و149/ 8؛ للزِّ

قبل أن ثقة حافظ  عنه: ابن حجرقال  سعيد بن أبى عروبة: مهران العدوى، أبو النرض، اليشكري موالهم، البرصي (25)

قال أبو حاتم: سمعُت أمحد بن حنبل يقول: َل يكن ، وكان ِمن أثبت الناس يف قتادة ،له تصانيف، كثري التدليس خيتلط،

 هـ. 157هـ، وقيل:  156، تويفِّ كله لسعيد بن أبى َعَروبة كتاب، إنَم كان َيفظ ذلك

 (. 64/ 4« )هتذيب التهذيب»(، و2365« )هتذيب الكَمل»ُينظر: 

دويس، أبو اخلطاب البرصيقتادة بن دِ  (26) ، قال عنه ابن حجر: ثقة عامة بن قتادة، ويقال: قتادة بن دِعامة بن عكابة، السَّ

ة يف احلديث،   (.355/ 8« )هتذيب التهذيب»(، و5518« )هتذيب الكَمل»ثبت، وهو حجَّ

وكان  ،هشام بن عبيداهلل الرازي: فقيه حنفي، من أهل الري، أخذ عن أيب يوسف وحممد، صاحبي اإلمام أيب حنيفة (27)

ا وسبعَمئة شيخ، وأنفقت يف العلم سبعَمئة ألف درهم، هـ/  201، تويف يف )«صالة اْلثر»له كتاب  يقول: لقيت ألف 

 (.10/446« )سري أعالم النبالء»( و8/87؛ للزركيل )«ماْلعال»ُينظر: ؛ م(817

 (، ط: مؤسسة الريان.105 - 2/95« )جامع بيان العلم وفضله»( انظر هذه اآلثار يف: 28)
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تعلَّْم ما ال ُيؤَخذ به، كَم : » بل لقد كان ِمن عجب ما يأمرون به املتعلَِّم، ما قاله اْلوزاعي

 .«تتعلَّم ما ُيؤَخذ به

هذا من أعظم الدوافع التي جعلت العلَمء يعتنون بنقل علم السلف إىل اخللف يف ولقد كان 

صورته املرشقة، سواء كان ذلك بالرشح والتوضيح، أو االختصار والتلخيص، أو غري ذلك من طرق 

تعلم العلم وتعليمه، وكان مما َتس إليه احلاجة يف هذا الزمان خدمة للعلم وطالبه إخراج كتب 

أمة خري املرسلني من عاَل املخطوطات إىل عاَل املطبوعات، ومعلوم لدى كل من عانى  السابقني من

ذلك أنه من املشقة بمكان، وأنه ال جييد ذلك إال من طالت له ممارسته، وقىض فيه أوقات عمره؛ 

 ليخرج النص املخطوط يف أقرب صورة أرادها املؤلف صاحب املخطوط.

ا من كتاب )منح جزء   -إن شاء اهلل تعاىل  -ة والتحقيق بالدراسيف هذه الرسالة وسأتناول 

الغفار( وهو من تأليف العالمة شمس الدين حممد بن عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن إبراهيم التهمرتايش 

 (.هـ 1004املتوَّف سنة )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبدالرمحن بن عمرو بن أبى عمرو الشامي الدمشقي، أبو عمرو اْلوزاعى )إمام أهل الشام يف زمانه يف احلديث  (29)

 (. 240/ 6) «هتذيب التهذيب»( و3967« )هتذيب الكَمل»، ينظر ثقة جليل، فقيه والفقه( قال عنه ابن حجر:

 هـ.1417(، ط: دار ابن اجلوزي السعودية، سنة 357/ 1( الفقيه واملتفقه )30)
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 يار الكتاب وعملي فيهِتبب يف اْخالسَّ
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 :السبب يف اختياري هلذا الكتاب ا:أوًل
 ان من أسباب اختياري هلذا الكتاب عدة أمور منها:ك

أن أنال رشف االنتساب إىل هذه الطائفة املنصورة، الذين ينتمون إىل كتاب اهلل وسنة رسوله  - 1

 . وتعليَم  تعلَم  

 املشاركة يف إحياء تراث السلف بإخراج املخطوطات إىل طالب العلم ليستفيدوا منها. - 2

 ة التخصص )املاجستري( يف الفقه املقارن.طلب احلصول عىل درج - 3

 أه زمالئي من عمل يف هذا املخطوط املبارك يف الفقه احلنفي.دإَتام ما ب - 4

 ثانيا: عميل يف هذا الكتاب.

 وكان عميل يف حتقيق هذا اجلزء من خمطوط )منح الغفار( عىل الوجه التايل:

 حرص نسخ خمطوط )منح الغفار(. - 1

التي سأعتمد عليها يف مقابلة النص، وقد اخرتت مخس نسخ سأبني وصفها اختيار النسخ  - 2

 املطلب الثالث، من القسم الدرايس. -فيَم بعد، وذلك يف الفصل الرابع 

 ترقيم اآليات القرآنية، وبيان مواضعها من كتاب اهلل تعاىل. - 3

زء املحقق موضوع ختريج اْلحاديث واآلثار التي استدل هبا املصنف، وهي قليلة يف اجل - 4

 رسالتي.

 بيان الغريب من املفردات، من املراجع املعتمدة. - 5

 بيان االصطالحات الفقهية واْلصولية الواردة يف املخطوط موضوع الرسالة.  - 6

تصحيح النص كَم َتليه قواعد اإلمالء، ووضع عالمات الرتقيم، وتصحيح اْلخطاء  - 7

 .وجيهها إن وجدت إىل ذلك سبيال  ت اللغوية الواردة يف املخطوط، أو

 مقابلة النسخ للوصول إىل أقرب نص كتبه املَؤلف. - 8
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ا عىل الكتب املعتمدة يف ترُجة اْلعالم واْلماكن والكتب الواردة باملخطوط، معتمد   - 9

 الرتاجم والسري والتاريخ.

 كتب احلنفية. توثيق النقول التي نقلها املؤلف من مصادرها، وبيان مواضعها من بعض - 10

 توثيق ما نقله املؤلف عن كتب املذاهب اْلخرى من كتب مذاهبهم املعتمدة. - 11

 زيادة يف البيان واإليضاح. ةوضع عناوين للمسائل املتداخل - 12

 ضبط النص بالشكل بحسب ما تقتضيه قواعد النحو. - 13

 يف الرسالة وبياهنا كالتايل: وقد استخدمت بعض عالمات الرتقيم

 .(...)وضعت نص )تنوير اْلبصار( بني قوسني هكذا  - 1

 [. ]وضعت العناوين التي أضفتها للفصل بني املسائل بني معكوفني هكذا  - 2

وضعت التعليق عىل السقط واالختالف بني النسخ يف اهلامش عقب الكلمة املراد التعليق  - 3

 عليها يف النص مبارشة.

ولن َيصل بذلك  ،[ ]نسخ بني معكوفني هكذا وضعت اجلمل الساقطة من بعض ال - 4

 .عىل رأس كل مسألة التباس بينها وبني عناوين املسائل؛ ْلن عناوين املسائل مميزة

ْمُت هذا البحث إىل ِقسَمْْي:  وقد قد قسَّ

راسة  .القسم اْلول: قسم الدِّ

  .القسم الثاين: قسم التحقيق

 

راسة  :القسم األول: قسم الدِّ

 ثة فصول، وخاَتة.ويشتمل عىل: ثال

ره به ويشتمل عىل:  الفصل اْلول: عرص التهُمْرَتايِش، ومدى تأثه

 َتهيد، وثالثة مباحث.

 التمهيد: بيان أمهية معرفة الواقع الذي كان يعيش يف املؤلف.
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 املبحث اْلول: احلالة االجتَمعية واالقتصادية.

 املبحث الثاين: احلالة السياسية.

 ة الفكرية والعلمية.املبحث الثالث: احلال

 ."تنوير األبصار" وشروحه وحواشيه، ومنهجه وقيمة كتابه الفصل الثاين: حياة التهُمْرَتايِش 

 وفيه مباحث:

 املبحث اْلول: حياة املؤلِّف، وفيه مطالب: 

 املطلب اْلول: اسمه، ولقبه، وكنيته، ونسبه:

 املطلب الثاين: مولده ونشأته:

 م:املطلب الثالث: طلبه العل

 املطلب الرابع: منزلته العلمية وثناء العلَمء عليه

 املبحث الثاين: شيوخه، وتالميذه، وفيه مطلبان: 

 املطلب اْلول: شيوخ التمرتايش. 

 املطلب الثاين: تالميذ التمرتايش.

 املبحث الثالث: مؤلفاته وآثاره العلمية.

 املبحث الرابع: وفاته.

وثناء العلَمء عليه، ومصادر املؤلف فيه والرشوحه  "تنوير اْلبصار"قيمة الفصل الثالث: 

 .وحواشيه

 ويشتمل عىل َتهيد ومبحثني:

 :"منح الغفار"، ورْشحه "تنوير اْلبصار"التمهيد: يف ثناء العلَمء عىل 

ق.  املبحث اْلول: مصادر التمرتايش يف اجلزء املحقَّ

منح "، ورشحه "نوير اْلبصارت"املبحث الثاين: الرشوح واحلوايش والتعليقات عىل كلٍّ من 

 ."الغفار
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 الفصل الرابع: فيَم يتعلق بالتحقيق، ويشتمل عىل ثالثة مباحث.

فه، وفيه مطلبان:  املبحث اْلول: نسبة الكتاب إىل مؤلِّ

ة نسبة الكتاب للمؤلِّف.  املطلب اْلول: ِصحَّ

 املطلب الثاين: اسم الكتاب.

 ية لكتابه.املبحث الثاين: منهج املؤلف والقيمة العلم

ا.  ا عامًّ  املبحث الثالث: عدد النهَسخ التي اعتمدُت عليها يف التحقيق، ووصفها وصف 

 القسم الثاين: قسم التحقيق: 

 قسمني: إىل وقد قسمُته 

ق، وِخْدمته بالتعليق والتبويب والفهرسة.   القسم اْلول: وهو قِسم النصِّ املحقَّ

سألة من املسائل الِفقهيَّة يف جزء التحقيق، وَعْقد مقارنة القسم الثاين: يشتمل عىل اثنتي عرشة م

 ، وهذه املسائل هي:فيها بني املذاهب اْلخرى، وترجيح ما الح دليُله، وبيان مأخِذه

  املسألة اْلوىل: تولية املرأة القضاء.

 املسألة الثانية: تولية الفاسق القضاء.

 ا.املسألة الثالثة: شهادة متتبع رخص املذاهب تشهي

 املسألة الرابعة: شهادة النساء منفردات يف الوالدة.

 املسألة اخلامسة: الشهادة عىل املنتقبة.

 املسألة السادسة: أخذ اْلجرة واجلعل عىل الشهادة.

 املسألة السابعة: شهادة العب الشطرنج.

 املسألة الثامنة:شهادة أهل اْلهواء.

 املسألة التاسعة: شهادة الكفار يف السفر.

 .شهادة اْلعمى ألة العارشة:املس

 املسألة احلادية عرشة:شهادة الصغري.
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 املسألة الثانية عرشة: شهادة املحدود بالقذف.
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راسة  :القسم األول: قسم الدِّ

مة، وثالثة فصول، وخاَتة.  يشتمل هذا القسم عىل: ُمَقدِّ

مة: أمهية علم الفقه، وفائ  دة معرفة اخلالف:املقدِّ

ره به  .الفصل اْلول: عرص التهُمْرَتايِش، ومدى تأثه

 َتهيد، وثالثة مباحث. ويشتمل عىل:

 التمهيد: بيان أمهية معرفة الواقع الذي كان يعيش يف املؤلف.

 املبحث اْلول: احلالة االجتَمعية واالقتصادية.

 املبحث الثاين: احلالة السياسية.

 ة الفكرية والعلمية.املبحث الثالث: احلال

 .الفصل الثاين: حياة التهُمْرَتايِش 

 وفيه مباحث:

 املبحث اْلول: حياة املؤلِّف، وفيه مطالب: 

 املطلب اْلول: اسمه، ولقبه، وكنيته، ونسبه:

 املطلب الثاين: مولده ونشأته:

 املطلب الثالث: طلبه العلم:

 املطلب الرابع: منزلته العلمية وثناء العلَمء عليه

 املبحث الثاين: شيوخه، وتالميذه، وفيه مطلبان: 

 املطلب اْلول: شيوخ التمرتايش: 

 املطلب الثاين: تالميذ التمرتايش.

 املبحث الثالث: مؤلفاته وآثاره العلمية.

وثناء العلَمء عليه، ومصادر املؤلف فيه والرشوحه  "تنوير اْلبصار"قيمة الفصل الثالث: 

 .وحواشيه
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 د ومبحثني:ويشتمل عىل َتهي

 :"منح الغفار"، ورْشحه "تنوير اْلبصار"التمهيد: يف ثناء العلَمء عىل 

ق.  املبحث اْلول: مصادر التمرتايش يف اجلزء املحقَّ

منح "، ورشحه "تنوير اْلبصار"املبحث الثاين: الرشوح واحلوايش والتعليقات عىل كلٍّ من 

 ."الغفار

 تمل عىل مبحثني.بالتحقيق، ويش الفصل الرابع: فيَم يتعلق

فه، وفيه مطلبان:  املبحث اْلول: نسبة الكتاب إىل مؤلِّ

ة نسبة الكتاب للمؤلِّف.  املطلب اْلول: ِصحَّ

 املطلب الثاين: اسم الكتاب.

 املبحث الثاين: منهج املؤلف والقيمة العلمية لكتابه.

ا.املبحث الثالث: عدد النهَسخ التي اعتمدُت عليها يف التحقيق، ووصفها و ا عامًّ  صف 
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 متهيد، وثالثة مباحث. -

 التمهيد: بيان أمهية معرفة الواقع الذي كان يعيش يف املؤلف. -

 املبحث األول: احلالة االجتامعية واالقتصادية. -

 املبحث الثاين: احلالة السياسية. -

 لثالث: احلالة الفكرية والعلمية.املبحث ا -
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 التمهيد

 بيان أمهية معرفة الواقع الذي كان يعيش يف املؤلف

فة عىل دراسة عرصه الذي يعيش فيه، فاإلنسان ال يعيش وحَده، وإنَم  إن معرفة الشخصية متوقِّ

ر فيه، وهذا أمٌر ال ُينكرِ  ر به، ويؤثِّ  ه أحد.يعيش يف جمتمٍع متَمِسك، ويتفاعل معه، فيتأثَّ

، وُيعِبِّ احلكَمء عن هذا بقوهلم: اإلنسان : »يقول ابن خلدون االجتَمع اإلنساين رضوريٌّ

ا هذا االجتَمع رضوري للنَّْوع اإلنساين، وإالَّ َل يكمل  مدينٌّ بالطبع؛ أي: ال بدَّ له من االجتَمع... فإذ 

 .«إيَّاهم، وهذا هو معنى العمرانوجوُدهم، وما أراده اهلل من اعتَمر العاََل هبم، واستخالفه 

ر يف  رة يف تلك الشخصية، وأكثُر ما يؤثِّ ودارس الشخصية ال بدَّ له من دراسة العوامل املؤثِّ

 اإلنسان ويف تكوين شخصيته البيئُة، واملجتمُع الذي يعيش فيه: 

له، حتى تنتهَي والبيئة هي: املحيط أو الوسط الذي ُيوَلد فيه اإلنسان، وينشأ فيه، ويعيش خال

 . حياته

وتشمل البيئُة املؤسساِت االجتَمعيَة عىل اختالفها؛ كاْلرسة، وُدور الِعبادة، واإلدارات 

 .احلكوميَّة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد الرمحن بن حممد بن حممد، ابن خلدون أبو زيد، ويل الدين احلرضمي االشبييل، من ولد وائل بن حجر: ( 31)

ط يف  -« العِب وديوان املبتدأ واخلِب يف تاريخ العرب والعجم والِببر»اشتهر بكتابه ي، خ، العاَل االجتَمعالفيلسوف املؤرِّ 

ريها ومن كتبه: سبعة جملدات، أوهلا )املقدمة( وهي تعد من أصول علم االجتَمع، ترُجت هي وأجزاء منه إىل الفرنسية، وغ

 م(.1406هـ/  808نطق وغريها، تويف )، وكتاب يف احلساب، ورسالة يف امل«رشح الِبدة»

 (. 1/462« )حسن املحارضة( »3/330؛ للزركيل )«اْلعالم»ُينظر 

 (.42و 41/ 1) «تاريخ ابن خلدون» (32)

، بدون تاريخ، 1؛ د. عبد الكريم عفيفي، دار املعرفة، مرص، ط«املداخل املعارصة للخدمة االجتَمعية يف جمال البيئة( »33)

 .1ص

 .181هـ، ص1421، 1، د. عمر أمحد مهرشي، دار صفاء للنرش والتوزيع، عَمن، ط"الرتبية مدخل إىل"( 34)
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أو هي: جمموعٌة من النهظم الطبيعيَّة واالجتَمعيَّة والثقافيَّة التي يعيش فيها اإلنساُن، والكائنات 

ون منها زادَ  ون فيها نشاطهماْلخرى والتي يستمده  .هم، ويؤده

: أنَّ املقصود هبا ُجيُع العوامل ه؛  فاتَّضح مما مرَّ  نموِّ
ِ
ر يف الكائن احلي من َبْدء اخلارجية التي تؤثِّ

ة  أي: من اللحظة التي يتمه فيها احلمل، والتي تشمل كلَّ العوامل املحيطة باإلنسان، من مظاهر ماديَّ

ة، وأنَمط حياتيَّة  ، وأوساط اجتَمعيَّة، وثقافيَّة، وسياسيَّة.واقتصاديَّ

ة أو َضْعف، ال بدَّ أن  وإنَّ ما يطرأ وجيِده عىل الساحة السياسية من أحداِث نرٍص أو هزيمة، أو قوَّ

ة ال  ات الِفكرية والعلمية، واحلياة االجتَمعيَّة واالقتصاديَّ يظهر أثُره يف ِسرَي علَمء العرص، كَم أنَّ التغريه

 تأثريهم عىل هذه الشخصيات عن تأثري احلياة السياسية. َيِقله 

 يقول الدكتور جالل الدين عبد الرمحن مبيِّن ا أمهيَة دراسة اجلوانب املختلفة يف عرص املؤلف: 

إنَّ البحث عن الشخصية يتطلَّب من الباحث دراسَة العرص الذي عاش فيه صاحُبه بكل ما »

 اجتاهات سياسيَّة، وعادات اجتَمعيَّة، ومبادَئ أخالقيَّة.حواه جمتمُعه من أفكار علميَّة، و

ه،  هذا إىل جانب ما َيدين به الناس من عقائد، وما يتخلَّل جمتمعهم من مذاهَب، إىل غري ذلك كلِّ

من سائر ما يصل بالباحث إىل كْشف النِّقاب عن شخصية صاحبه من خالل دراسته لعرصه، وكْشف 

 .«جمتمعه يف تكوينه الِفكريجوانِب حياته، ومدى تأثري 

فلذلك رأينا أن نلقَي الضوء عىل عرْص املؤلِّف، ولو بُعجالة رسيعة، يتَّضح منها حالة عرِصه من 

ِفنا يف حياة الناس  ة والضْعف واالزدهار واالنحطاط، وَيظهر من خالهلا منها مسامهاُت مؤلِّ ناحية القوَّ

ت ومشاركته هلم، وقيامه بَم أوجَبه اهلل  عىل أْهل العلم من أمثاله نحَو جمتمعاهتم عنَد نزول امُللَمَّ

 واحلوادث، واهلل وحَده اهلادي للصواب.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .22( القوانني البيئي ة يف جملس التعاون اخلليجي ص35)

 م.1981هـ 1401(، ط:دار الكتاب اجلامعي 11)ص "القايض نارص الدين البيضاوي وأثره يف أصول الفقه"( 36)
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 :املبحث األول: احلالة االجتامعية واالقتصادية

ا من اإلصالحات  لقد بلغِت الدولة العثَمنية أوجَّ جمِدها يف عهد عثَمن القانوين، فقد أْجرى كثري 

ة؛ كتنظيم ا ة، والقوانني واإلصالحات، اهلامَّ إلقطاعات الُعثَمنيَّة، والقوانني واإلصالحات اهلامَّ

وتنظيم البوليس، وإنشاء املدارس والكليات، واجلوامع واآلثار العمرانية التي َتفوق كلَّ وْصف، 

ة"وكان أمهها:   ."جامع السليَمنيَّ

ا للمعَمريِّني )رس وقد أرْشف املهندُس املعَمري سنان باشا عىل اآلثار العمرانيَّ  ة، فقد عني رئيس 

ا  ا، واثنني ومخسني مسجد  ا كبري  ا وثَمنني جامع  معَمري(، فقد أنشأ سنان باشا يف عهد سليَمن واحد 

ا، ومخسة ومخسني مدرسة، وسبع معاهد لِدراسة القرآن الكريم وسبعة عرش مطعَم  عموميًّا،  صغري 

ا، وثَمنية عرش وثالث مستشفيات، وسبعة كتاتيب حِلْفظ ال قرآن، وسبعة جسور، وثالثة ثالثون قرص 

ا أو قبة ا، وتسعة عرش رضَي  ا، ومخسة متاحف، وثالثة وثالثني محام   . خان 

وقد كُثر إحساناته عىل أهل احلَرَمنْي الرشيَفني، فأجرى العيون، وَحَفر اآلبار، وأقام اْلبنية 

ور واملستشفيات، وضاَعف الصَّ   .دقاِت هلمللفقراء، والده

 الُعملة العثامنية وسكها:

عمدِت الدولة العثَمنيَّة إىل سكِّ النقود منذ نشأهتا؛ ْلنَّ رْضَب النقود رمُز االستقالل والسيادة، 

. هَبا السالجقة عىل النَّمط البِيزنطيِّ  وكانت النقود مماثلة  للنقود التي رَضَ

ح أن يكون وزهُنا الكامل كان يبلَ ْرهم املتداول  ومن املرجَّ ِستََّة قراريط؛ أي: ما يعادل ربع الدِّ

ة اسم  ، وكانْت كل أربعني منها تعادل "أقجة"يف البلدان اإلسالميَّة، وقد ُأطلق عىل القطعة النقديَّ

 .عرشَة َدْوكات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.456ارل بروكلَمن، )لك "تاريخ الشعوب اإلسالمية"( 37)

 (.76، 75( الدولة العثَمنية يف التاريخ اإلسالمي احلديث )38)
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حتمل  وكانْت تلك النقوُد التي رَضهبا العثَمنيهون حَتمل عىل وجهها اْلول كلمَة الشهادة، يف حني

د اهلل ُملَكه(،  ةعىل الوجه الثاين اسَم اْلمري باللغة الدارج عاء له )خلَّ )أورخان(، وعبارة ُيقصد هبا الده

ة  ب ومكانه، وأدَّى ذلك إىل نشاط احلََركة التجاريَّ ْ دون اإلشارِة إىل اسم اْلب، وال زمان الرضَّ

 . اخلارجيَّة

غالطات تتبنيَّ من النظر فيَم كان ُيرَضب عىل الُعملة هذا كالم بروكلَمن، ولكنَّ فيه بعَض امل

ة يف حياة املؤلف.  العثَمنيَّة، خاصَّ

 ففي عْهد السلطان سليم الثاين قام برْضب النقود الذهبية، وجاء عىل وجهها: 

 يف الِب والبحر. ضارب النرض صاحب العز والنرص 

 وعىل الظهر:  

 974دمشق يف سنة  ن عز نرصه رضببن السلطان سليَمن خا سلطان سليم شاه 

ب، وزمانه. ْ  فهنا ترى اسم اْلب، ومكان الرضَّ

ا ذهبية، عليها اسم اْلب، ومكان  هـ 1003 – 982وقد رضب بعَده السلطان مراد الثالث  نقود 

 الرْضب، وزمانه.

د الثالث بن مراد   ام السلطان حممَّ بْت له نقوٌد  ،هـ 1012 – 1003وكذا يف أيَّ يف دمشق، فقد رُضِ

 ومرص، وحلب، جاء عليها:

 عىل الوجه: 

 .وخاقان البحرين السلطان بن السلطان سلطان الِبين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشائعة يف بيزنطة منذ القرن العارش؛ تاريخ الشعوب ( aspron) ( تعني: قطعة بيضاء، وهي ترُجة لكلمة البيضاء39)

 (.412اإلسالمية لكارل بروكلَمن )

ب من حمار البحر؛  (40) ْوك: رَضْ  (.430/ 10) "العربلسان "الدَّ

 (. 86) "الدولة العثَمنية يف التاريخ اإلسالمي احلديث"(، و412لكارل بروكلَمن، )"تاريخ الشعوب اإلسالمية "(41)

 



27 

 

 عىل الظهر: وأما 

 .1003رضب يف حلب سنة عز نرصه  بن مراد خان سلطان حممد 

ب ومكانه، ويكتبون أسَمَء اآلباء عليها، وما ورد بخال ْ ون بزمان الرضَّ م كانوا ُّيتمه ف فتبنيَّ أهنَّ

ذلك فحاالٌت فردية، ال َُيكم عىل الدولة بعمومها، فُهم أصحاب حضارة، وكانوا ِمن أْحرِص 

 . أصحاب احلضارات عىل تأرخيها

 982الذي َحَكم يف الفرتة ما بنْي السنوات  -وقد َحَدث يف عرص السلطان العثَمين مراد الثالث 

ْت إىل ختفيض ق - هـ 1003 - ة أدَّ أمام  "البارة"إىل النِّصف، وكذلك  "اْلقجة"يمة أزماٌت اقتصاديَّ

 .قيمة الذهب اْلجنبي، مما أدَّى إىل اْرتفاع تكاليف املعيشة

ه ََل يكن يف ُعزلٍة عن تلك احلالة، فقد ألَّف رسالة  فات التهُمْرَتايِش: أنَّ بذل "ونرى من خالل مؤلَّ

تعالج قضيَة كساد النقود، وتغريه القيمة الرشائية ، وهذه الرسالة "املجهود يف حترير أسئلة تغري النقود

للُعملة، وانحطاط قيمتها، فأسهَم يف حلِّ معضلة من معضالت عرِصه وكانْت هذه الرسالُة ُمسامهة  

 يف حلِّ املشكلة نفسها يف العصور التي تليها.

اقعة بني العوام مسألة التجويز الو"وكذا أسهَم يف حلِّ مشكلٍة اجتَمعيَّة أخرى، فكتب رسالة 

 ."بدَل التزويج

واهتمَّ كذلك بامُلْفتنِي والُقضاة واملتعبِّدين، فألَّف ما يساعدهم وُيعينهم عىل أداء احلقِّ املنوط 

 هبم، فقد َذَكر مقصَده ذلك يف أكثَر من مؤلَّف ذلك.

ا ملَِ »عن سبب تأليفه له:  "تنوير اْلبصار وجامع البحار"قال يف مقدمة   ن ابُتيل ليكون عون 

ا ملَِن أراد سلوَك االستقامة والتقوى ا سديد   «.بالقضاء والفتوى، وسدًّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.227و226) ط: مكتبة اْلرسة ؛ لسليم عرفات املبيض"النقود العربية الفلسطينية وسكتها املدنية اْلجنبية"ينظر:( 42)

 (.227) ط: مكتبة اْلرسة ؛ لسليم عرفات املبيض"الفلسطينية وسكتها املدنية اْلجنبية النقود العربية"ينظر: ( 43)
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ا سبَب تأليفه له:  "معني املفتي عىل جواب املستفتي"وقال يف مقدمة  ح  ا ملَِن »موضِّ ليكوَن عون 

ه ُسلوَك سبيل التقوى  «.ابُتيل بمنصب الفتوى، وأراد يف َسرْيِ

ته، وأشفَقه عليها!فرمحة اهلل عليه ِمن إماٍم، م  ا أحرَصه عىل ُأمَّ

 ورمحة اهلل عىل كلِّ علَمئِنا، الذين هم مناراٌت لكلِّ حائر، ونجوٌم َُّيْتدي هبا كله ضال. 
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 هيكلة الدولة العثامنية: 

 كانت الدولة العثَمنيَّة يف هيكلتها االجتَمعيَّة تنقسم إىل طبقتني: 

ام، وتشمل: السل الطبقة األوىل:  طان، واإلداريِّني، والقوات املسلحة، ورجال الدين.احلُكَّ

 وهذه الطبقة ال دخَل هلا باإلنتاج، وال تدفع رضائب.

 الرعية، وتشمل: باقي أفراد الرعيَّة، وهذه الطبقة تقوم باإلنتاج، وَدْفع الرضائب. الطبقة الثانية:

ة  ولقد َحَرصِت الدولة عىل بقاء كلِّ فْرد من طبقته، عىل اعتبار أنَّ  ذلك من املستلزمات اْلساسيَّ

 . للنِّظام السيايسِّ االجتَمعي

 األرايض العثامنية: 

ا لألرايض يف أنحاء الدولة، وكان للدولة سياسٌة يف توزيع اْلرايض  كان السلطاُن العثَمينه مالك 

ة  ا يف الدولة العثَمنيَّة  -اْلمرييَّ ع قسَم  منها عىل فق -التي كانت أكثَر أنواع اْلرايض انتشار  د كان ُيوزِّ

َبى رضائب القسم اآلَخِر بواسطة ملتزِمني.  شكل إقطاعات، بينَم جُتْ

 القسم األول: نظام اإلقطاع:

عن هذا اإلقطاع: إنَّه ُخصَّ به فَِرق اخليَّالة  "تاريخ الدولة العلية"قال حممد فريد بك يف 

ة  ا من اْلرض، يزرُعه أصحابه اْلصليهون؛  ، فيقطع كله نفر"سيباه"العثَمنيِّني، املسَمَّ منهم جزء 

كانوا، أو مسلمني، يف مقابلة دْفع ُجْعٍل معنيَّ لصاحب اإلقطاع، وذلك برْشط أن يسكَن  مسيحيِّني

ا آخَر  ا جنديًّ َم أيض  ْلم، ويستعدَّ للَحْرب عند االقتضاء عىل نفقتِه، وأن ُيقدِّ اجلنديه يف أرضه وقَت السِّ

 معه.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لكارل بروكلَمن،  "تاريخ الشعوب اإلسالمية"( نقال  عن 86( ينظر: الدولة العثَمنية يف التاريخ اإلسالمي احلديث )44)

 (.221) ط: مكتبة اْلرسة فات املبيض؛ لسليم عر"النقود العربية الفلسطينية وسكتها املدنية اْلجنبية"وينظر:

  أصح، وهو اللفظ الذي جاء القرآن الكريم. "النصارى"كذا، وتسميتهم  (45)
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ى "غرش"كان كله إقطاع َل يتجاوْز إيراُده السنوي عرشين أْلف و  ا"، وُيسمَّ ، وما زاد "تيَمر 

ى  كور من اْلعقاب، وإذا "زعامت"إيراُده عىل ذلك ُيسمَّ ، وكانْت هذه اإلقطاعات ال َيِرُثها إال الذه

ة الذكور ترجع إىل احلُكومة، وهي تقطعها إىل جنديٍّ آَخَر  ريَّ  . هبذه الرشوط نفسهاانقرضِت الذه

مت وحسُب النص املايض وغريه، فقد اختلفِت اإل ه من عوائد، وُقسِّ قطاعات حسَب ما ُتِدره

 بالتايل إىل ثالثة أنواع: 

ى  -1 ا"إقطاع صغري ُيسمَّ )أصغر وحدة نْقد  "أقجة"، وال يتجاوز دخله عرشين أْلف "تيَمر 

ا بتقديم تابع مسلَّح عن كلِّ ثالثة آالف أقجة ، و"تيَمرجي"عثَمنية(، وُيطلق عىل صاِحبِه  ف  كان مكلَّ

 من إيراد إقطاعه.

، وكان "َزعيم"إقطاع زعامات، ويتجاوز دخُله عرشين ألف أقجة، وُيطلق عىل صاحبه  -2

ا بتقديم تابع مسلَّح عن كل مخسة آالف أقجة من إيراد إقطاعه بعَد إعفائه من اخلمسة اآلالف  ف  ُمكلَّ

ا.أقجة اْلوىل  ، وِمن َثمَّ قد يصل عدُد أتباعه إىل ثَمنية عرش تابع 

، ويتجاوز دخُله مائة ألف أقجة، وُأْعطي إىل  -3 إقطاع خاص، وهو أكُِب اإلقطاعات مساحة 

 أفراد اْلرسة احلاكمة. 

ات دون  وكان من مميِّزات هذا النظام ضَمُن زراعة اْلرض، وحصول الدولة عىل الفرسان والقوَّ

 ذَكر، وختفيُف الِعْبء عن الدولة بعدم دْفع مرتبات للفرسان. تكاليف تُ 

د القسم الثاين: نظام االلتزام ، وهذا املصطلح اإلداري واملايل ُيعنَى به يف الدولة العثَمنية: التعهه

ر عىل القرية، أو ِعدَّ  ة أفراد من ذوي العصبية بسداد املال املريي السنوي، املقرَّ ة من قَِبل فرد أو ِعدَّ

د حسَب جودة اْلرض. ان الواحد، يتحدَّ  قرى، بواقع سعر معنيَّ للفدَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( بترصف يسري.132/ 1) "تاريخ الدولة العلية العثَمنية"( 46)
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بى رضائُب هذا القسم بواسطة امللتزمني، الذين حصلوا عىل ِحصِص االْلتزام بطريق املزايدة  جُتْ

الذي تطرحه الدولة، وال َتزيد مدُة االلتزام عن َسنَة، ويتمه تغيري امللتزمني، وال تتعامل الدولة مع 

.ا  لفالحني مبارشة 

وُيطبَّق هذا النظاُم يف املناطق التي َل ختضْع لنظام اإلقطاع العسكري، وقد ُطبَِّق ذلك النظام  

 .بشكل واسع يف عْهد السلطان مراد الثالث يف أواخر حياة التهُمْرَتايِش 

 أسوء العادات االجتامعية يف األرسة العثامنية: 

 وأقبِح العادات، وهي ال ولقْد َغَلب عىل احلياة االجت
ِ
َمعيَّة يف اْلرسة العثَمنيَّة عادٌة من أسوء

 تزال وصمَة عاٍر يف جبني عظَمئها وقادهتا.

: كانت عادُة بعِض ملوك بني عثَمن هي: أنَّ كلَّ "تاريخ الدولة العلية"قال حممد فريد بك يف 

يكوَن منهم مناِزع يف امُلْلك، وهي عادٌة  سلطان يتوىلَّ يأمر بَقْتل إخوته، أو َيجزهم يف الِّساي؛ كي ال

ا؛ ملَِا فيها من َقْتل أقرِب الناس بال َذنب أو ُجْرم، إالَّ ما خُييُِّله هلم الوهم من اخلوف عىل  مستقبحة جدًّ

 امُلْلك واالستئثار به.

وك كَم يفعل مل -مع أهنم لو استخدموا إخوهَتم يف املناصب العالية، ال سيََّم قيادة اجليوش 

كَم رأيَت  -حلَِفظوا ِذماَر الدولة، وأخلصوا يف ِخدمتها أكثَر من الذوات الذين أغلبهم  -أوروبا اآلن 

من غري اجِلنس الرتكي، بل من املَمليك اجَلْركس، أو اإلفرنج، الذين  -وترى يف ِسياق هذا الكتاب 

ين اإلسالمي ودخلوا يف ِخدمة الدولة أعداء  يف  لِباس أصدقاء؛ لتنفيِذ أغراض ربََّم اعتنقوا الدِّ

 .ُدوهِلم

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ للدكتور: "ديثالدولة العثَمنية يف التاريخ اإلسالمي احل"(، وينظر: 132/ 1) "تاريخ الدولة العلية العثَمنية"( ينظر47)

 (.88-86م ) 1998إسَمعيل أمحد ياغي، ط: العبيكان سنة 

 (.1/276؛ ملحمد فريد بك، ط: دار النفائس، بريوت )"تاريخ الدولة العلية العثَمنية"( 48)



32 

 

 وسنكتفي بالسالطْي الذين عارصهم املؤلف: 

 (:هـ 974 - 926سليامن القانوين )

ذلك السلطان العظيم، الذي لوال هذه احلادثُة الشنيعة لبقي اسُمه ال تشوبه شائبٌة، ولنرتك 

نا حادثة  شنيعة، وهي قْتل السلطان ولنذكر ه"، فقد قال: "تاريخ الدولة العلية"املجاَل لصاحب

ة يف كتب اإلفرنج  -لولِده اْلكِب مصطفى، بناء  عىل دسيسة إْحَدى زوجاته  ، أما يف "روكسالن"املسَمَّ

ْك، فاسمها خورم؛ أي: الباسمة  ذلك حتى يتوىلَّ بعَده ابنُها سليم، وملا هلا ِمن الثِّقة بالصدر  -كتب الرته

كان تعييُنه بمساعيها َلَدى السلطان بعَد مْوت إياس باشا، وما زالْت تساعده اْلعظم ُرستم باشا إْذ 

جه السلطان ابنَته منها، فكاشفْته بمرغوهبا وهو َتهيُد الطريق لتويلِّ ابنها سليم، فانتهز هذا  حتى زوَّ

اد  ، ووجود مصطفى ضمنَ 1553الوزير فرصَة انتشاب احلَْرب بنْي الدولة ومملكة الَعَجم يف سنة  قوَّ

ة عىل َعْزلِه، وتنصيبه  ض االنكشاريَّ كَم فعل السلطان سليم  -اجليش، وكتب إىل أبيه بأنَّ ولده َُيرِّ

 اْلول مع أبيه السلطان بايزيد الثاين.

نت من تغيري أفكاِره نحَوه، قام يف   فلَمَّ َوَصل هذا اخلُِب إىل السلطان، وكانْت والدة سليم قد َتكَّ

ا بال ه يريد أن يتوىلَّ قيادَة اجليش، وملََّا وصل إىل املعسكر استْدَعى احلال قاصد  ا بأنَّ َد العجم، متظاهر 

د وصوله إىل 1553سبتمِب سنة  21 هـ 960شوال سنة  12ولَده املسكني إىل رسادقه يف يوم  ، وبمجرَّ

اب املنوطني بتنفيذ مثِل هذه اْلوامر فُقتِل  دسائس زوجِة والده، شهيَد  الداخل َخنَقه بعُض احُلجَّ

 وعدم تثبهِت أبيه ممَّا ُنِسب إليه.

نْعاء ُنقطة  سوداَء يف تاريخ السلطان سليَمن، الذي اتَّسعْت دائرة السلطنة   وكانت هذه الِفْعلة الشَّ

رة  هلذه الغاية، َلبِقَي اسُمه ال تش وبه يف أيامه، ولوال دسيسة هذه املرأة اْلجنبيَّة، التي ربََّم كانت مؤجَّ

 شائبة.

ثم ُنقلِْت ُجثَّة هذا الشهيد إىل مدينة بورصة، ودفنت مع ُجثث أجداِده، وَل تكتِف هذه املرأُة  

باِع بقْتل مصطفى سلطان، بل أرسلْت إىل مدينة بورصة َمن َقَتل ابنَه الرضيع، وقال يف  الِببريُة الطِّ

 ذلك بعُض الشعراء:
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َك َما َأْبَقْيَت يِل  ا َيا َدْهُر َوَْيَ  َتْأُكُل الَوَلَدا َجَلد 
ٍ
 َوَأْنَت َوالُِد ُسوء

ا عىل َقْتل أخيه مصطفى،  ا شديد  وكان للسلطان سليَمَن ابٌن آَخَر، اسمه جهانكري، َحِزن ُحْزن 

ه َقَتل نفَسه أماَم  ة بعَد موت أخيه بقليل، واختلف يف موته، فقيل: إنَّ َ شهيَد املحبة اْلخويَّ حتى ُتويفِّ

ته عىل قْتل أخيه، وقيل غري ذلك.والده بعَد   أن َبكَّ

دْت بدسائسها آِخَر ِسنِي ُحكم السلطان سليَمن  وبعَد ذلك بقليٍل ُتوفِّيْت هذه املرأة، التي سوَّ

 الذي اشتهر قبَل ذلك بكلِّ الكَمالت. 

ه اخلََمسة؛ وذلك وَل تكن هذه احلادثُة خاَتَة الفظائع، بْل أْعَقَبها بَقْتل ابنِه الثاين بايزيد، وأوالدِ  

َ بايزيد املدعو  ِة سليم سلطان، ولكون هذا اْلمري كان خيَشى  "الََلْه مصطفى"أنَّ مريبِّ ُعنيِّ ناظَر خاصَّ

ه ُيريد إيغاَر َصْدر أبيه عىل  مزامحَة أخيه بايزيد له يف امُلْلك بعَد موت أبيهَم، كاَشَف الله مصطفى بأنَّ

الوارَث الوحيد مُللك آل عثَمن فأَخَذ مصطفى يبحُث عن الطريقة  - سليم -بايزيد؛ ليقتَله ويكون هو 

املوصلة هلذه الغاية املشؤومة، حتى هَداه شيطاُن عقله، وإبليُس رسيرته إىل أن َيكُتَب لبايزيد يقول له: 

ٌم عىل است ُلَف والده، ومع ذلك فوالده ُمصمِّ خالفه مع إنَّ سليَم  ُمنَهِمٌك يف الشهوات، وال يليق أن خَيْ

 عدم أهليته للُمْلك، وعدم استعداده للِخالفة، فتبادلْت بينهَم املكاتبات بشأِن ذلك.

ا به بعُض عباراٍت َتسه كرامَة والدمها، فأرسل سليٌم  ا: َكَتب بايزيد إىل أخيه سليم خطاب  وأخري 

ا، وكتب لبايزيد اخِلطاَب ْلبيه، وملََّا اطلع السلطان سليَمن عىل هذا اخِلطاب غضب غضب ا شدي د 

ن ا والي ا عليها إىل مدينة "ُقونِيه"يوبِّخه عىل ما أتاه، ويأمره باالنتقاِل ِمن  ، "أماسيا"، التي كان ُمعيَّ

ه إىل  ا يبلَ عدُده "أماسيا"فخيش بايزيد أن يكوَن َقْصُد أبيه الَغدَر به، وامتنع عن التوجه ، وُجع جيش 

ب بعرشين أْلف َنَسمة، وأْظهر التمره  ملحاربته،  "صقليل"ـد، فأْرَسَل إليه أبوه الوزيَر حممد باشا امللقَّ

ا هزم بايزيد، 1561مايو َسنة  31و 30، واستمرَّ القتال يومي "ُقونِيه"فتقاَبل اجليشاِن بُقْرب  ، وأخري 

فقاَبَله  ، ومنها إىل بالد الَعَجم، حيُث اْلتجَأ هو وأوالُده إىل الشاه طهَمسب،"أماسيا"وتقهقر إىل 

ا عىل تسليم  وأظهر له اإلخالَص واالستعداَد حلَميته، لكنَّه كاَتَب السلطان سليَمَن وابنَه سليَم  رِسًّ

َتهم، بل خاهنم وسلَّمهم إىل ُرُسِل السلطان،  بايزيد وأوالده إليهَم، مع أهنم اْحتَموا بِِحَمه، وَل َيْرَع ِذمَّ
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ا، وهم: بايزيد، وأوالده  اْلربعة )أورخان، وحممود، وعبداهلل، وعثَمن( يف مدينة قزوين فقتلوهم ُجيع 

م َسنَة  15ببالد العجم يف  ، "سيواس"، وُنِقلْت ُجَثُثهم إىل مدينِة 1561سبتمِب َسنَة  25، 969حمرَّ

ا، وُدفِن يف جانب والده "بورصه"حيث واَرْوها الثََّرى، وكان لبايزيد ابٌن صغري يف مدينة  ، فُخنِق أيض 

 .وتِهوإخ

ا يف  َتبِع السلطاُن سليم قدْ ل(:هـ 982 - 974سليم خان الثاين ) هذه العادة، ولكنَّه بدَأها مبكر 

وسيَّة يف القضاء عىل أخيه مصطفيحياِة أبيه، وساعدْته عىل ذلك  ه روكسالن الره احتاَل ، وِمن أبيه أمِّ

ه يف قْتل أخيه هو  .  أورخان، وحممود، وعبداهلل وعثَمن(؛ بايزيد وأوالده اْلربعة )من أبيه وأمِّ

 (:هـ 1003 - 982مراد خان الثالث )

ام السلطان السابق،   ب اخلمر، التي شاع استعَمهُلا أيَّ ا بعدم رُشْ كانْت فاحتُة أعَمله أْن أصدر أمر 

طروه إلباحتِها هل ة، فثار االنكشارية لذلك، واضَّ ا االنكشاريَّ م بمقدار ال وأْفَرَط فيها اجلنوُد، خصوص 

ليأمَن عىل  -وكانوا مخسة  -يرتتَّب منه ذهوُل العقِل، وتكديُر الراحة العموميَّة، وَأَمر بَقْتل إخوتِه 

 .امُلْلك من املنازعة؛ إذ صاَر َقْتُل اإلخوِة عادة  تقريب ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.248-1/246. ط: دار النفائس، بريوت )"تاريخ الدولة العلية العثَمنية ملحمد فريد بك"( ينظر: 49)

 ابق نفسه.املرجع الس (50)

 (.1/259؛ ملحمد فريد بك.ط: دار النفائس، بريوت )"تاريخ الدولة العلية العثَمنية"( 51)
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 (:هـ 1012 - 1003حممد خان الثالث )

ا غري توىلَّ َبْعَد موت أبيه مراِد الثالث ابن صفيَّ  ة اإليطاليَِّة اْلصل، وكان له تسعَة عرَشَ أخ 

ا جُتاه آيا ُصوفيا  . اْلخوات، فأمر بَخنِْقهم قبَل َدْفِن أبيه، وُدفنوا مع 

وال نملك بعَدما كان ِمن هؤالء امللوك الِعظام، وتنافسهم عىل أالَّ ينازَعهم يف ُملكهم أحٌد، 

َولكِْن َأْخشى َعَلْيُكْم َأْن ُتْبَسَط » :^قوَل قوَل النبيِّ العدنان ويقتلوا أحبَّ الناِس إليهم، إالَّ أن ن

لَِكُكْم كَم َأْهَلَكْتُهم ْنيا كَم ُبِسَطْت عىل َمْن كاَن َقبَلُكم، َفَتنَاَفُسوها كَم َتنَاَفُسوها، َوهُتْ ، «َعَلْيُكُم الده

 يغفر هلم، ويرمحهم، ويعفو عنهم. -عزَّ وجلَّ  -واهلُل 

 يف قتل إخواهنم: العلامء جتاه ترصفات احلكامدور 

ولعل السبب يف ذلك هو ما  ،َل يكن للعلَمء دور ملحوظ يف ترصفات احلكام يف قتل إخواهنم

ذكرناه آنفا من حرص احلكام عىل الدنيا والتنافس فيها، وال شك أن العلَمء يف هذه احلالة ينحون 

  .جانبا وال يكون هلم صوت مسموع أو رأي متبوع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/267ملحمد فريد بك.ط: دار النفائس، بريوت ) "تاريخ الدولة العلية العثَمنية"( 52)

 باب اجلزية واملوادعة مع أهل احلرب. 1كتاب اجلزية:  58أخرجه البخاري يف:  (53)
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 :املبحث الثاين: احلالة السياسية

يف بالد الشام ومرص، وغريها  القرن العارش اهلجري هو العرُص الذي أَفَل فيه َنجم اجلراكسة

، والتي ُقتِل فيها حاكُم مرص قانصوه الغوري ،هـ 922من البالد ِمن بعِد موقعة َمْرج دابق َسنة 

، وبعد هذه املوقعة احتلَّ السلطان سليم سليم اْلول وعال نجم العثَمنيِّني حتت حكم السلطان

بكلِّ سهولة مدائَن محاه، ومحص ودمشق، وَعنيَّ هبا والة  من َطَرفه، وقابل َمن هبا ِمن العلَمء، فأحسن 

ق اإلنعامات عىل املساِجد، وَأَمر برَتميم اجلامع اْلُموي بدمشق.  ِوفادهَتم، وفرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ك، وقيل: جنس قوقازي، ابتدأ ملكهم سنة ( اجلر54) ْ هـ، وويل منهم السلطنة يف مرص اثنان 784اكسة هم: جنس من الرته

ا، أوهلم برقوق، وآخرهم طومان باي.  وعرشون ملك 

 م.1998 -هـ1419 -بريوت -( ط: دار الكتب العلمية 50/ 4) "سمط النجوم العوايل"ينظر: 

بة إىل الظاهر خشقدم( اْلرشيف )نسبة إىل اْلرشف قايتباي( الغوري، أبو النرص، ( قانصوة بن عبداهلل الظاهري )نس55)

ب بامللك اْلرشف، من ملوك دولة اجلراكسة بمرص والشام، جركيس اْلصل، مستعرب خدم السالطني،  سيف الدين امللقَّ

د السلطنة سنة هـ 850وويل حجابة احلجاب بحلب، ثم بويع بالسلطنة بقلعة اجلبل )يف القاهرة( ولد يف  هـ،  906، وتقلَّ

 هـ، وقيل بعد ذلك.922وتويف يف موقعة مرج دابق سنة 

 "اْلعالم"وقد كان كثرَي الدهاء، ذا رأى وفطنة وتيقظ، إال أنه كان شديَد الطمع، كثرَي الظلم والفسق، بخيال  حمبًّا للعَمرة؛ 

ركيل ) م، وشذرات 1998 -هـ1419 -بريوت -لكتب العلمية ( ط: دار ا64/ 4) "سمط النجوم العوايل "( 187/ 5للزِّ

 (.127/ 8) "معجم املؤلفني"(، ط: دار الكتب العلمية، و112/ 8الذهب )

 ( سليم اْلول: هو سليم بن أيب يزيد بن حممد بن عثَمن، تاسع ملوك بني عثَمن.56)

نة، وسلمها إليه، تويف سنة نفَسه عن السلطهـ، وتقلَّد السلطة وعمره ست وأربعون َسنَة، بعد أن خلع والُده 872ولد سنة 

(، حتقيق: 8/143؛ لَِعْبداحلي بن أمحد بن حممد العكري احلَنْبيل )"شذرات الذهب يف أخبار من ذهب"ينظر: ؛ هـ926

/ 1) "الكواكب السائرة"ـ، ط: اْلوىل، ه 1406عبدالقادر اْلرناؤوط، حممود اْلرناؤوط، ط: دار ابن كثري، دمشق، 

208). 
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ا له،  السلطان الغوري إىل مرَص، انتخب املَمليك طومان بايوملََّا َوَصل َخَِبُ موت  َخلف 

وأْرسل إليه السلطان سليم َيْعرض عليه الصلَح، برْشط اعرتافه بسيادته عىل الُقطر املرصي، فلم يقبْل 

مَتا اجليَشنْي عند حدود بالد الشا م، بل استعدَّ ملالقاة اجليوش العثَمنيَّة عند احلدود، فالتقْت مقدِّ

ة  ة عىل طريق مرص، وِمن يوِمها خضعْت غزَّ مُة املَمليك، واحتلَّ العثَمنيهون مدينة غزَّ وُهِزمْت ُمقدِّ

 موطُن والدة املؤلِّف لسياسة العثَمنيِّني.

ه َل َيكْن لإلسالم   بعَد سقوط  -سياسة الدولة القوية التي أعادْت أجماَد اإلسالم واملسلمني فإنَّ

م، وَقْتلهم اخلليفَة املستعصم 1258هجرية  656حمرم سنة  20ة قبائل التتار يف دار السالم يف قبض

مي بيضَته، وتضم أشتاَته، بل ضاعْت وحدُته امللكيَّة، واستقله  -باهلل آِخَر العباسيِّني  دولٌة عظيمة، حَتْ

ل إليه أمُره من العَمالت واْلقاليم، واستمرَّ احلال عىل هذا  املنوال إىل أن قيَّض اهلل كله حاكم بَم ُوكِّ

ة، وَل يمِض عىل تلك  َد ُفرقَة اْلمَّ لإلسالم تلك الدولَة العظيمَة املفرتى عليها؛ لتجمَع الشتاَت، وُتوحِّ

ا حتى النمسا َشَمال ، وِمن البحر اْلسود  الدولة كثرُي وقت حتى كان ملك آل عثَمن من اليمن جنوب 

ا ا حتى بالد املغرب غرب  ق   .رَشْ

 أربَع خلفاء عثَمنيِّني:  قد عارَص املؤلِّف و

 . (هـ 974 - 926(، توىلَّ ابُنه سليَمن القانوين )هـ 926بعد وفاة السلطان سليم سنة )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( طومان: هو طومان باي، أبو النرص، آخر ملوك اجلراكسة، بويع بامللك بعَد مقتل قانصوه، وقتله السلطان سليم 57)

ا، وبمقتل  (.233/ 3) "اْلعالم"(، 115/ 8) "شذرات الذهب"ينظر: ؛ ه دخلْت مرص يف حكم العثَمنيِّنياْلول شنق 

/ 4) "سمط النجوم العوايل"(، 112/ 8) "شذرات الذهب" ( ينظر يف تفاصيل زوال اجلراكسة وتويل العثَمنيِّني؛58)

 "الكواكب السائرة"(، 1/76ص ) "تاريخ الدولة العثَمنية"م، 1998 -هـ1419 -بريوت  -( ط: دار الكتب العلمية 70

 (.37/ 1) "عجائب اآلثار"(، و1/208)

هـ(، وتوىل السلطة 900وين، ُولِد َسنَة )( هو: سليَمن خان بن السلطان سليم خان، املعروف بالسلطان سليَمن القان59)

هـ(، وكان عمره ستًّا وعرشين َسنَة، وهو عارش ملوك آل عثَمن، وهو من عظَمء السالطني 926بعد وفاة والده سنة )

 هـ(.974العثَمنيِّني، تويف سنة )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وبلغِت الدولُة العثَمنيَّة يف عهده أوجَّ عظمتها، وكَمَل سلطاهنا،  ويف عرصه ُولِد املؤلِّف 

ء السلطان سليَمن ودهائه، وامتداد سلطانه ثَميَن وأربعني َسنَة، حتى وذلك بتوفيق اهلل تعاىل، ثم بَذكا

 .( هـ 974ُتويفِّ َسنَة )

: قد َُجَعِت اإلمِباطورية العثَمنية يف عهد سليَمن القانوين الكبري َبنْي السيادَتنْي:  قال املودوديه

وحيَّة  . الِبية والبحرية، وَبنْي السلطَتنْي السياسيَّة والره

ة، َيَرى جمَد أمته، واْرتفاع رايتها، وَرَهبَة ُجيِع العاََل  وقد كان املؤلِّف كغريه من شباب اْلمَّ

ا  ا، فقد بلَ من العمر عنَد موت السلطان سليَمن مخس  ا بالغ  ر تلك احلالُة عليه تأثري  جلانبِها، ال بدَّ أْن تؤثِّ

 وثالثني َسنة، 

لطَة ابنُه سليم   .(هـ 982 - 974خان الثاين )وتوىلَّ بعده السه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاريخ "و (3/156) "الكواكب السائرة"(، 4/73) "سمط النجوم العوايل"(، 376/ 8) "شذرات الذهب"ينظر: 

 ( ط: دار النفائس.251و 198/ 1حممد فريد بك ) "الدولة العلية العثَمنية

تاريخ الدولة العلية "( اشتهر السلطان سليَمن بالقانوين ملَِا وضعه من النظامات الداخلية يف فروع احلكومة كافة. 60)

 (.251/ 1) "العثَمنية

 -بريوت -( ط: دار الكتب العلمية 73/ 4) "العوايل سمط النجوم"(، 375/ 8) "شذرات الذهب"( ينظر: 61)

 (.156/ 3) "الكواكب السائرة"(، 107 - 79) "تاريخ الدولة العثَمنية"م، 1998 -هـ1419

 (.208؛ للندوي، ط: مكتبة السنة )ص: "ماذا خِّس العاَل بانحطاط املسلمني"( 62)

هـ( 974هـ(، وتوىل السلطة بعد وفاة والده سنة )929هو سليم بن سليَمن القانوين بن سليم اْلول، ولد سنة ) (63)

 هـ(.982وعمره ثالث ومخسون سنة، بدأ يف عَمرة املسجد احلرام وَل يكمله، وتويف سنة )

 -هـ1419 -بريوت -( ط: دار الكتب العلمية 94/ 4) "سمط النجوم العوايل"(، 396/ 8) "شذرات الذهب"ينظر: 

 (.156/ 3) "الكواكب السائرة"م، 1998
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 إليها، ولوال 
ٍ
له للقيام بِحْفظ فتوحات أبيه، فضال  عن إضافة يشء ا بَم ُيؤهِّ َل يكِن السلطان متصف 

ب عىل اْلعَمل احلربيَّة السياسيَّة، َلَلِحَق الدولَة الفشُل،  وجود الوزير الطويل حممد باشا صقليل املدرَّ

وِعظم اسِم الدولة ومهابتها يف قلوب أعدائها َحِفظْتها من السقوط  لكن ُحْسن سياسة هذا الوزير،

ة  واحدة    . َمرَّ

ام معركة ليبانت البحرية ة والسياسيَّة يف تلك اْليَّ  .ومن أهمِّ اْلحداث العسكريَّ

له اهلزيمة بالعثَمنيِّني، وِمن يومها اختفْت  ة منذ أوائل القرن اخلامس عرش حَتُ ل َمرَّ أسطورة  فألوَّ

 عدم َقْهر العثَمنيِّني.

 خرب املعركة: 

ملََّا رأِت البندقيُة َتغلهَب العثَمنيِّني عليها، وفْتح كثري من بالدها استعانْت بإسبانيا والبابا، وتم 

ا من امتداد سلطتها عىل بالد إيطاليا، فَجَمعوا مراكبهم،  ا؛ خوف  فاق عىل حماربة الدولة بحر  بينهم االتِّ

ا من إحدى َخليالتِه  -دون جوان ابن شارلكان وجعلوا  ا عليها، فسارْت سفن النصارى  -ِسفاح  أمري 

فة من  ِمن ُسفن  140سفينة إسبانيولية، و 70إىل شواطئ الدولة، وكانْت تلك الدونانمة املختلطة ُمؤلَّ

 من سفن رهبنة مالطه.  9للبابا، و 12البنادقة، و

فة من  وقابلْت هذه الدونانمُة العَمرةَ    هـ 979ُُجادى اْلوىل سنة  17سفينة يف  300العثَمنية مؤلَّ

ة ثالَث ساعات متوالية، انتهى 1571أكتوبر سنة  7 - م، بالُقْرب ِمن ليبنة، واشتد بينهم الِقتال ُمدَّ

، 94سفينة عثَمنيَّة، وأحرقْت وأغرقْت  130اْلمُر بعَدها بانتصار الدونانمة النرصانيَّة، فأخذْت 

ا، و 300نِمْت وغَ  ل واقعة حصلْت بنْي الدولة ِمن جهة، وأْكثر من  30مدفع  أْلف أسرٍي، وهذه أوَّ

ك هلذه التالبات ضدَّ الدولة  دولتني نرصانيََّتنْي من جهة أخرى، واشرتاك البابا فيها يدله عىل أنَّ املحرِّ

ين، كَم أيدْته احلوادُث واحلروب فيَم ب عون.  -عُد، ال السياسة اإلسالمية الوحيدة هو الدِّ  كَم يدَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.253/ 1) "تاريخ الدولة العلية العثَمنية"( 64)

 ( تقع يف الطرف الشَميل للفم الغريب خلليج كورنث يف اليونان اليوم.65)
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ُة َفَرح يف قلوب النصارى أُجَع، حتى إنَّ البابا َخَطب يف كنيسة ماري بطرس   وكان هلذا الفوز َرنَّ

فن اإلسالميَّة.  "دون جوان"بروما، وَشَكر   عىل انتصاره عىل السه

وا بَقْتل املرَسلني وملََّا وَصل خُِب هذه احلادثة إىل اْلْستانة، هاج املسلمون عىل النص ارى، ومَهه

الكاثوليك، لوال تدارُك الوزير حممد باشا صقليل اْلمَر، بأن َحَجز هؤالء املرسلني حتَت احِلْفظ، حتى 

 تعوَد السكينة إىل ربوعها، وقد أخرَجهم بناء  عىل إحْلاح سفري فرنسا.

َة هذا الوزير، بل انتئوَل ُتِقعْد هذه احلادثُة املش تاء، وعدم إْمكان استمرار ومُة مِهَّ هز فرصَة الشِّ

احلَْرب؛ لتشييد دونانمة أخرى، وَبْذل النَّْفس والنفيِس يف جتهيزها وتسليحها، حتى إذا أقبل صيُف 

 .سفينة جديدة 250م، كان قد َتمَّ استعداد 1572َسنة 

ه ثَمين سنوات ومخسة وُتويفِّ السلطان سليم الثاين وُعمره اثنان ومخسون َسنَة، وامتدَّ ُحْكم 

 .أشهر

 .(هـ 1003 - 982وبعَد وفاته َخَلفه ابنُه مراد الثالث )

ام السلطان السابق،  ب اخلمر، التي شاع استعَمهُلا أيَّ ا بعدم رُشْ وكانت فاحتة أعَمله أن أْصدَر أمر 

طروه إل ا االنكشارية، فثار االنكشارية لذلك، واضَّ باحتها هلم بمقدار ال وأْفَرط فيها اجلنود، خصوص 

ن ا لبيب ا، 
ا، َفطِ ا جميد  يرتتَُّب منه ذهوُل العقل، وتكديُر الراحة العموميَّة، وأمر بَقْتل إخوتِه، وكان شاعر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.147)ص:  "يف أصول التاريخ العثَمين"(، و253/ 1) "تاريخ الدولة العلية العثَمنية"( انظر: 66)

شذرات "م، 1998 -هـ1419 -بريوت -تب العلمية ( ط: دار الك56/ 4) "سمط النجوم العوايل"ينظر:  (67)

 (.396/ 8) "الذهب

هـ(، وتوىل السلطة بعد وفاة والده سنة 951هو: مراد بن سليم بن سليَمن القانوين بن سليم اْلول، ولد سنة ) (68)

 هـ(.1003هـ(، وتويف سنة )984هـ(، وأكمل عَمرة املسجد احلرام سنة )982)

/ 4) "خالصة اْلثر"م، 1998 -هـ1419 -بريوت -( ط: دار الكتب العلمية 97/ 4) "سمط النجوم العوايل"ينظر: 

341.) 
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، وكان من ضمن حظياته جاريٌة  ه كان كثرَي امليل القتناء اجلواري احِلسان، عامال  بمشورهتنَّ إال أنَّ

، وبِيعْت يف الِّساي "بافو سباها قراصني البحر"هبا، اسمها بندقيُة اْلصل، من عائلة شهرية 

ا يف السياسة اخلارجيَّة، ساعدْت  لْت كثري  يْت َصفيَّة، اصطفاها السلطان لنفسه، وتدخَّ السلطانية، وُسمِّ

د الثالث. ا، وهي والدة السلطان حممَّ  بالَدها اْلصلية كثري 

ة ُحكمه عرشون سنة وتسعة أشهر.  وُمدَّ

ِده َصَدر َفَرمان بَطْرد اليهود من مدينة الطهور، ومنعهم ِمن اإلقامة والعودة إليها، وسبب ويف عهْ 

 ذلك هو أنه: 

مع أوالده، وسائر أفراد أرسته، وملََّا أقام اليهوُد  "الطور"استوَطَن رجٌل ُّيودي اسمه )إبراهام(، 

ضوا باْلذى لرهبان  هم إىل إْرسال شكاوى مكتوبة إىل ، ممَّا دَفعَ "ديرسانت كاترين"بالطور تعرَّ

رين بَعْهد العثَمنيِّني حلَميتهم،  سالطني الدولة العثَمنيَّة ووالهتا، يشتكون ِمن إيذاء اليهود هلم مذكِّ

ح اليهود إىل "سيناء"ومنْع اليهود استيطان  رين ِمن تروه ة مدينة  - "سيناء"، وحمذِّ  - "الطور"وخاصَّ

 قاع الِفتن.يف ُجاعاٍت كثريٍة بَقْصد إي

ة، فقد سارع عىل  -بحكم الرشع  -وملََّا كانت الدولة اإلسالميَّة مسؤولة   مَّ عن محاية أهل الذِّ

اليهودي  "إبراهام"الَفْور املسؤولون العثَمنيهون إىل إصدار ثالثة فرمانات ديوانية، فأمروا بإخراج 

ا من الَعْودة إليها بَم فيها  ، ومنعهم يف قابل"سيناء"وزوجتِه وأوالده، وسائر اليهود من  ا باتًّ اْليام منع 

ْكنى"الطور"مدينة   .، واإلقامة هبا أو السه

د خان الثالث )  .(هـ 1012-1003وبعَد وفاته َخَلفه ابُنه حممَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.68، د. ُجال عبد اهلادي، )ص: "الدولة العثَمنية"( انظر: 69)

هـ(، 1003هو: حممد بن مراد بن سليم بن سليَمن القانوين بن سليم اْلول، توىل السلطة بعد وفاة والده سنة ) (70)

ا، تويف سنة )وجاَهَد اإلفرن  هـ(.1012ج بنفسه، وعاد منترص 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



42 

 

ويف أوائل ُحكِمه َتَرك اخلروج إىل احلَْرب، وَتَرك اْلموَر الداخلية يف أيدي وزرائه، فأْفَسدوا يف 

لوا ِعياَر العملة، حتى عال الضجيج من ُجيع اْلرض ، وباعوا املناِصَب امللكية والعسكرية، وقلَّ

 اجِلهات، وتعاَقب اهنزاُم اجليوش العثَمنيَّة أماَم خمائيل الفالخي.

به عن اْلعَمل، وعدم قيادته اجليوَش   ق أنَّ هذا االنحالل ناشٌئ من حتجه ه ملََّا حتقَّ د له: أنَّ ، وممَّا خُيلَّ

ة، ففتح قلعَة أرلو احلصينة  ينيَّة، والَغرْية العسكريَّ َبَرَز بنفسه، وبعَد قليل دبَّْت يف اجليوش احلَِميُة الدِّ

ا يف سهل كرزت بالُقْرب  ر جيوش املجر والنمسا تدمري  التي َعَجز السلطان سليَمن عن فْتِحها، ودمَّ

 .من هذه الَقْلعة

ٌد الثا دية، والثورات العنيفة، وهو آِخُر َمن وُتويفِّ السلطان حممَّ لث بعَد أن َأمْخَد احلركاِت التمره

 عارَص املؤلِّف من سالطني العثَمنيِّني.

، والوقوف تارة   وقد بَدا أنَّ الدولة العثَمنية بعَد وفاة سليَمن القانوين أخذْت يف التقهُقِر تارة 

اجِلهاد، وتفضيلهم البقاَء مع اجلواري أخرى؛ وذلك بسبب تقاُعِس السالطني عن اخُلروج إىل 

والِغْلَمن يف احلدائق والقصور، وإسناد أموِر الدولة إىل الوزراء املغايرين للِجنس العثَمين أصال  

 .وَنسب ا

َله هلذه الدولة العظيمة: َغرْيهَتا عىل اإلسالم، وحَمبََّتها لنَرْشه، حتى ليقال  وإنَّ ممَّا ينبغي أن ُنسجِّ

 عنهم: 

ل الناَس " قها العقل حني يبتهلون إىل اهلل أن َُيوِّ إنَّ يف نفوس اْلتراك َغرْية، ال يكاد ُيصدِّ

م كلَّ يوم يبتهلون إىل اهلل يف مساجدهم خملصني أن ُيؤِمَن املسيحيهون  املسيحيِّني إىل اإلسالم، إهنَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 4) "خالصة اْلثر"م، 1998 -هـ1419 -بريوت -( ط: دار الكتب العلمية 102/ 4) "سمط النجوم العوايل"ينظر: 

216.) 

 (.270-267/ 1) "تاريخ الدولة العلية العثَمنية"( ينظر: 71)

 (.108) "تاريخ الدولة العثَمنية"ينظر:  (72)
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ن وسائل الرتغيب والرتهيب، والعِقاب بالقرآن، وأن ُّيَتُدوا عىل أيدُّيم، وَل َيَدعوا للتأثرِي وسيلة  م

 ."واجلزاء، إالَّ فعلوها

ه كلَّ غاٍل ونفيس،  وهكذا تربَّى املؤلِّف، وَنَم يف ظلِّ دولة حُتبه اإلسالم، وتبذل يف سبيل نرْشِ

ة؛ ليكوَن اْلمر يف َكْوِن اهلل ول ُسنَّة قدريَّ  وتسعى جاهدة  إىل توسيع ُرْقعتِه، ولكن هكذا غروب الده

اُم ُنَداِوهُلَا َبنْيَ النَّاسِ ﴿: -تعاىل  -دوال ، كَم قال   [.140]آل عمران:  ﴾َوتِْلَك اْْلَيَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الطبعة 1970، ترُجة د/ حسن إبراهيم حسن، وآخرون، القاهرة، "الدعوة إىل اإلسالم"اس أرنولد، سري توم (73)

 (.185الثالثة، )ص: 
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 :املبحث الثالث: احلالة الفكرية والعلمية

كان َطلُب الِعلم يف هذا العرْص عىل أيدي املشايخ، كَم كان يف العرْص السابق له، فلكلِّ طالب 

ى العلوَم عنهم، ولكلِّ عاَِل تالميُذه وُطالَُّبه، الذين يدرسون عليه.علٍم أساتذُته ومشاخُيه، الذي  ن يتلقَّ

، واشتهر السلطان سليَمن بالقانوين ملَِا وكان السلطان سليَمن القانوين َُيبه العلم والعلَمء

، فأْدخل بعَض تغيريات يف نظام الع ة  لَمء وضعه من النِّظامات الداخليَّة يف فروع احلكومة كافَّ

سني الذي وضعه السلطان حممٌد الفاتح ، ، وجعل أْعىل الوظائف الِعلميَّة وظيفَة املفتيواملدرِّ

ليَمنيَّة لألربعة اْلئمة: املالكي، ثم احلنفي، ثم  وأنشأ املدارس العظيمة، وَبنَى املدارس املعروفة بالسه

م مبنى املكتبة املِْعَمري، الشهري ، وِمن أعظمها: داُر احلديث السليالشافعي، ثم احلنبيل َمنية، وصمَّ

َطها ، ومدرسة بمكةوَأَمر بتعمري مدرسِة التكية بدمشق ،"سنان" ، ومدرسة عظيمة رَشَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.156/ 3) "الكواكب السائرة"ينظر:  (74)

ب بالفاتح، ولد سنة )( (75 هـ(، وكانت مدة واليته إحدى وثالثني َسنَة، وهو 835هو: حممد بن سلطان مراد خان، امللقَّ

 هـ(.886أعظم سالطني آل عثَمن، تويف سنة ) من

 (.66/ 4) "سمط النجوم العوايل"(، 344/ 7) "شذرات الذهب"ينظر: 

 (.108) "تاريخ الدولة العثَمنية"ينظر:  (76)

 (.219/ 2) "سمط النجوم العوايل"( 77)

 (.156/ 3) "الكواكب السائرة"ينظر:  ((78

يت بذلك؛ ْلهنم دمشقوا يف بنائها؛ : مدي-بكِّس أوله وفتح ثانيه  -دَِمشق  (79) نة بالشام، وهي عاصمة سوريا اآلن، ُسمِّ

 أي: أرسعوا.

ه هو الذي بناها، وقيل غري ذلك.  يقال: ناقة دمشق؛ أي: رسيعة، وقيل: سميت بدماشق بن نمروذ بن كنعان؛ فإنَّ

/ 2لبكري اْلندليس، أيب عبيد، )لعبداهلل بن عبدالعزيز ا ؛"معجم ما استعجم"(، 463/ 2) "معجم البلدان"ينظر: 

ا.1403بريوت، ) ،(، عاَل الكتب556  هـ(، ط: الثالثة، حتقيق: مصطفى السقَّ

 (.100/ 4) "سمط النجوم العوايل"(، 156/ 3) "الكواكب السائرة"ينظر:  ((80
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اِر للمفتي ُف العظيُم بتأسيِس هذه الدَّ َ ولِة الُعْثَمنيَّة، فالرشَّ ْل داٌر للَفْتوى َقْبَل ظهوِر الدَّ ، َوََلْ ُتَشكَّ

، وَيعَملوا َيع
ِ
ولِة، وقْد كاَن َقْبَل تأسيِس داِر الَفْتَوى أْن َيْسَتْفتَِي امُلسَتفُتوَن ِمَن الُعلَمء وُد إىل هذه الدَّ

 .بالفتاِوي التي َيسَتْحِصلون علْيها

ة  عىل ما كانْت عليه يف العصور السابقة له، بعَد  وكانت حركُة التأليف يف عرْص املؤلِّف مستمرَّ

 جتهاد.عرص اال

ِد الدولة العثَمنيَّة املذهَب احلنفي، وجْعله املذهَب الرسمي يف البالد أثٌر عظيم يف  وكان لتقله

ازدهار املذهب، وإقبال طالب الِعلم عليه، واالهتَمم به، حتى إنَّ القضاة ولو كانوا عىل غرْي املذهب، 

فيه، واملعمول به، والذي عليه الفتوى؛  ينبغي أن يكونوا عاملنِي باملذهب، حميطني بأحكامه، واملعتمد

ه ال ينبغي هلم احُلكم بغريه.   ْلنَّ

، وملََّا : »عيل حيدرقال الشيخ  يه واحلنَْبيِله
، َواملالكِ افِِعيه واملذاِهُب املْشُهوَرُة هي احلَنَِفيه َوالشَّ

ولِة الُعثَمنيَّة ُمَتَمْذِهبنَِي باملْذهَ  ِع بِاحلُْكِم بُِموَجِب كاَن أْكَثُر رعاَيا الدَّ ْ ، َفَقْد أَمَر ُقضاُة الرشَّ ِب احلنَِفيِّ

 ."املْذَهِب احلنَِفيِّ 

، ولو كانوا من »وقال:  الُقضاة منُذ تأسيس الدولة العثَمنيَّة مأمورون باحلُكم باملذهب احلنفيِّ

 املقلِّدين ملذهٍب ِمن املذاهب اْلُخرى، ما داموا يف حماكمها.

جديرة بالتأمهل، هي َمعرفُة املذهب الذي سيكون يف املستقبل أكثَر موافقة  لُروح  وهناك مسألةٌ  

َح عن غريه بإرادة َسنِيَّة  . "الَعرْص وللناس يف معامالهتم؛ لرُيجَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.157/ 3) "الكواكب السائرة"ينظر:  ((81

 (.565/ 4) "درر احلكام رشح جملة اْلحكام"( 82)

م عند ابن جابر بن عبد املطلب بن غالب احلسني: من أرشاف مكة "باشا " حيدر عيل( 83) ، ولد وتعلم باآلستانة، وتقدَّ

ا للسلطان حممد رشاد العثَمين، ومَلَّا احتلَّ  ا لألوقاف، ثم وكيال  أول لرياسة جملس اْلعيان، ثم رشيف  العثَمنيِّني، فجعلوه وزير 

 م( وخات، وتويف ببريوت.  1929معهم عىل أن يولوه عرشها )سنة  الفرنسيون سورية، َسَعى لالتفاق

 (.548/ 4)"درر احلكام رشح جملة اْلحكام"( 84)
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ا:  ه إذا ُنِصب القايض ِمن َطَرف السلطاِن بأن ََيُْكَم عىل املذهب "وقال أيض  وجيب أن ُيعلَم بأنَّ

، فل يس له أن َيكَم بمذهٍب آَخَر كَم َمرَّ ِذْكُره، فإذا َحَكم فُحكمه باطٌل؛ ْلنَّ القايض معزوٌل احلنفيِّ

 . "عن الَقضاء بالنسبة إىل هذا احلُكم

وبرز يف هذا العرص رجاٌل مشهورون، وعلَمء مؤلِّفون ومبِدعون، ِمن أبرزهم شيخ املؤلِّف: َزْين 

ة  من  ، الذي هَنَج يفبن ُنجيٍم املرصي فاته عىل منوال حُمَْدث، وَعَرض الِفقه اإلسالمي عامَّ مؤلَّ

خالل مذهب اْلحناف بِصياغة ُعِرفت به، واشتهَر هبا، أالَ وهي القواعُد والضوابط الِفقهيَّة، وذلك 

 ."اْلشباه والنظائر"ما جتىلَّ يف كتابه 

بيني ْ د الرشِّ د بن حممَّ  ."مغني املحتاج"ف ، مؤلِّ ومن فقهاء الشافعيَّة: حممَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.417/ و 1) "درر احلكام رشح جملة اْلحكام"( 85)

 (.552/ 4)"درر احلكام رشح جملة اْلحكام"( 86)

ين بن إبراهيم بن حممد بن حممد املرِْصي، الَفِقيه (87)  احلَنَِفي اْلُُصويل، َأَخذ العلوم عن ُجاعة، منهم:  هو: زين الدِّ

مة: قاسم بن  َلبِي، والشيخ: أمني الدين بن عبدالعال، والَعالَّ ين الُبْلِقيني، والشيخ: شهاب الدين بن الشَّ الشيخ: رشف الدِّ

 ُقْطُلوُبَغا، والِبهان الكركي.

فات كثريٌة، منها:  ح َكنْ "له ُمَؤلَّ قائقالَبْحر الرائق رَشْ ح املنار يف ُأُصول "، َوَصَل فيه إىل آخر كتاب اإلجارة، و"ز الدَّ رَشْ

سائل الزينية"، و"اْلَْشَباه والنَّظائر"، و"الِفْقه ينيَّة "، و"ُلب  اْلُُصول خمترص حترير اْلُُصول البن اهلُـََمم"، و"الرَّ الَفَوائد الزَّ

، وغري ذلك، "حاشية عىل جامع الُفُصوَلنْي "، و"تعليق عىل اهلداية"وأكثر، و ، َوَصل فيها إىل َأْلف قاعدةٍ "يف فِْقه احلنفيَّة

 ـ(.ه 970ُتويفِّ سنة )

َهب يف أخبار من ذهب"(، و3/64) "اْلَْعالم"(، و4/192) "ُمْعَجم امُلَؤلِّفنيَ "ُينَْظر:  (، حتقيق: 8/358؛ )"َشَذَرات الذَّ

 ـ، ط: اْلوىل.ه 1406ابن كثري، دمشق،  عبد القادر اْلرناؤوط، حممود اْلرناؤوط، ط: دار

ب عمرية،  (88) هو: حممد بن أمحد الرشبيني، شمس الدين املعروف باخلطيب، أخذ عن الشيخ أمحد الِبليس، امللقَّ

س وأفتى، وألَّف جمموعة من الكتب من أشهرها  مغني "والشهاب الرميل وغريمها، وأجازه بالتدريس واإلفتاء، فدرَّ

 هـ(.977، تويف َسنَة )"فة معاين ألفاظ املنهاجاملحتاج إىل معر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ف الدين أبو النَّجا، موسى بن أمحد بن موسى احلجاوي املقِديس ، ومن الفقهاء احلنابلة: رَشَ

د فيه الصحيَح من مذهب احلنابلة"اإلقناع"مفتي احلنابلة يف دمشق، الذي ألَّف كتاب   .، وجرَّ

ين أمحد الف ين حممد بن شهاب الدِّ منتهى "، صاحب توحيومنهم كذلك: تقيه الدِّ

 ."اإلرادات

ين الغزي الكواكب السائرة يف "تراجَم أعيان هذا العرص يف كتابه املشهور:  وقد أْفَرد نجُم الدِّ

 .، وهي ظاهرٌة يف التأليف، َجَرى عليها العمُل َقْبَله من َقْرَننْي سابقني"أعيان املائة العارشة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.250/ 6) "هدية العارفني"(، 79/ 3) "الكواكب السائرة"(، 384/ 8) "شذرات الذهب"ينظر: 

 (.384/ 8) "شذرات الذهب"ينظر:  (89)

ا هو: رشف الدين موسى بن أمحد بن موسى بن عيسى بن ساَل املقديس احلنبيل، املعروف باحلجاوي، كان  ((90 ا بارع  إمام 

ا، له عدة مؤلفات منها:  ث  ا حُمدِّ وغريها، تويف  "رشح منظومة اآلداب"، و"اختصار املقنع"، و"رشح املفردات"أصوليًّا فقيه 

 هـ.960سنة 

 (.481/ 6) "هدية العارفني"(، 327/ 8) "شذرات الذهب"ينظر: 

 (.327/ 8) "شذرات الذهب"ينظر:  (91)

هـ(، 898د العزيز الفتوحي، الشهري بابن النجار، فقيه حنبيل مرصي، ولد بالقاهرة سنة )هو: حممد بن أمحد بن عب (92)

 هـ(.972وتويف سنة )

 (. 6/ 6) "اْلعالم"(، 276/ 8) "معجم املؤلفني"(، 390/ 8) "شذرات الذهب"ينظر: 

 (.390/ 8) "شذرات الذهب"ينظر:  (93)

هـ(، 977 بن مفرج بن بدر، نجم الدين الغزي، ولد بدمشق سنة )هو: حممد بن حممد بن حممد بن أمحد بن عبد اهلل (94)

ا، تويف سنة )  هـ(.1061نشأ يف بيت علم وفضل، وبلغت مؤلفاته أكثر من ثالثني مؤلف 

 (.135/ 1) "خالصة اْلثر"املقدمة،  - "الكواكب السائرة"ينظر: 

ُفه ْل"الكواكب السائرة" (95)  عيان املائة العارشة، وجعلهم فيه ثالث طبقات:: كتاب مشهور ومطبوع، ترجم فيه مؤلِّ

 (.934الطبقة اْلوىل: َمن تويف يف هذا القرن قبل سنة )

 هـ(.967والطبقة الثانية: َمن تويف بعدهم حتى سنة )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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العرص، وُفُشوِّ التباهي بَكْثرة التأليف، إالَّ أنَّ معظم مؤلَّفات هذا ومع كثرة املؤلِّفني يف هذا 

ا لكتاب ذاَع ِصيُته؛ تقريب ا ملادته، أو  ا عىل مؤلَّف نفيس، أو اختصار  ا ملتن، أو تعليق  العرص جتُدها رشح 

والتحليل،  وْضع َحواٍش وفهارَس له، ولكن هذا ال َينْفي اإلبداَع يف هذا العرص، فقد كان للنَّْقدِ 

ات   رجاٌل كثريون. -والتتبهع ومعاجلة املستجدَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ(.1000والطبقة الثالثة: َمن تويف بعدهم حتى سنة )

 املقدمة. - "الكواكب السائرة"ينظر: 

 ."الضوء الالمع ْلهل القرن التاسع"، وألف السخاوي "رر الكامنة يف أعيان املائة الثامنةالد"فقد ألَّف ابن حجر  (96)
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 وفيه مباحث:

 املبحث األول: حياة املؤلِّف، وفيه مطالب:

 .ول: اسمه، ولقبه، وكنيته، ونسبهاملطلب اْل

 .املطلب الثاين: مولده ونشأته

 .العلماملطلب الثالث: طلبه 

 .املطلب الرابع: منزلته العلمية وثناء العلَمء عليه

 املبحث الثاين: شيوخه، وتالميذه، وفيه مطلبان:

 .املطلب اْلول: شيوخ التمرتايش

 املطلب الثاين: تالميذ التمرتايش.

 املبحث الثالث: مؤلفاته وآثاره العلمية.
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 .: حياة التُُّمْرَتاِش املبحث األول

 :سمه، ولقبه، وكنيته، ونسبهول: ااملطلب األ

د اخلطيب بن إبراهيم د بن عبداهلل بن أمحد اخلطيب بن حممَّ د  هو حممَّ اخلَطيب، بن حممَّ

ي، العمري، التهُمْرَتايِش اخلطيب   احلنفي، شيخ احلنفيَّة يف عرصه. ، الَغزِّ

ين، وُيْكنَى بأيب  ب بَشْيخ اإلسالم، وَشْمس الدِّ  .صالِح وأيب عبد اهلل ُيلقَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ورأيت يف رسالة حلفيد املصنف، وهو الشيخ حممد بن الشيخ صالح ابن املصنف، زاد بعد إبراهيم "( قال ابن عابدين: 97)

 (.19، 1/18) "رد املحتار"؛ "املذكور: ابن خليل بن َترتايش

قِّب من ُلقِّب من العائلة التهُمْرتاشية هبذا اللقب لتقلدهم وظيفة  باجلامع القديم املعروف باجلامع الكبري وقد لُ  (98)

 فلسطني. -غزة  -( مكتبة اليازجي 87و 4/86للشيخ عثَمن الطباع ) "إحتاف اْلعزة يف تاريخ غزة"العمري؛ ينظر 

ه َترتايش99) للشيخ عثَمن الطباع  "إحتاف اْلعزة يف تاريخ غزة"(، و ينظر 1/19) "رد املحتار"؛ ينظر: "( نسبة إىل َجدِّ

 فلسطني. -غزة  -( مكتبة اليازجي 4/87)

/ 3و 239/ 6للزركيل ) "اْلعالم"( ذكرها الزركيل يف ترُجته، ويف ترُجة صالح بن أمحد التمرتايش العمري؛ 100)

188.) 

تهُمْرتايش إىل عيل بن حممد العَمدي التمرتايش واملوجودة وفيَم وقفُت عليه خمطوط يف إجازة من صالح بن أمحد ال 

 َذَكر املصنف بقوله: موالنا الشيخ حممد التمرتايش العمري. 7803مكتبة جامعة الكويت ميكروفيلم  )ميكروفيلم( يف

 (.239/ 6للزركيل ) "اْلعالم"( نسبة إىل مدينة )غزة( مولده ووفاته فيها؛ 101)

(، دار صادر، بريوت، 20 - 18/ 4للمحبي ) ؛"خالصة اْلثر يف أعيان القرن احلادي عرش" ينظر لرتُجة املؤلف: (102)

، م(1980اخلامسة، أيار )مايو( ) ط:ط: دار الِعْلم للماليني، لبنان، بريوت،  (،239/ 6؛ خلري الدين الزركيل )"اْلعالم"

، م(1992 -هـ 1413لعلمية، بريوت، سنة )، ط: دار الكتب ا(262/ 6)إلسَمعيل باشا البغدادي ؛ "هدية العارفني"

إيضاح "، م(1992 -هـ 1413، ط: دار الُكُتب العلميَّة، بريوت، )(501/ 1)إلسَمعيل باشا البغدادي  ؛"كشف الظنون"

يل عىل كشف الظنون املكنون ، ط: دار (233، 106/ 4(، )570، 241، 36/ 3) إلسَمعيل باشا البغدادي ؛"يف الذَّ

ط: دار ، (19، 18/ 1)البن عابدين ؛ "رد املحتار عىل الدر املختار"(، م1992 -هـ 1413ة، بريوت، سنة )الُكُتب العلميَّ 

 .، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت(196/ 10)لعمر رضا كحالة  ؛"معجم املؤلفني"، ، د. تالكتب العلمية، بريوت

 (.36/ 1إيضاح املكنون ) (103)
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 .املطلب الثاين: مولده ونشأته

، ونشأ م(1533) ، أو َسنَةم(1532(، املوافق لَسنَة )هـ 939ُولِد املؤلِّف يف )غزة( سنة )

 التهُمْرَتايِش هبا. 

 نسبه:

 ، وهل هو عريب، أو عجمي: "التهُمْرَتايِش "أْصُل نِسبة 

والذي  - "مسعفة احلكام عىل اْلحكام"الُقبَّج يف حتقيق كتاب لقْد َنَسَب الدكتور: سامر مازن 

ُمْرَتايِش إىل الَعَجم، ونفى  -نال به املؤلِّف درجَة املاجستري من كلية الرشيعة يف اجلامعة اْلردنية  الته

 بقوله:  -مستِدالًّ عىل رأيه  -كوَنه عربيًّا، فقال 

َتنْي، وسكون الراء، وتاء أخرى وألِف، ، و)"التهُمْرَتايِش "نِسبُته باعتبار أْصله  َُتُْرَتاش(: بضمَّ

 : ِمن ُقرى )خوارزم( قال بعض فضالئها:-وِشني معجمة 

ئِيْس  َحَلْلنَا َُتُْرَتاَش َيْوَم اخلَِميْس   َوبِْتنَا ُهنَاَك بَِداِر الرَّ

ا التهُمْرَتايِش من الَعجم، وليس عربيًّا؛ بل ُمقاُمه كان بنْي العرب.  إذ 

ة، وهي أنَّ الَعَجم هلم الفْضُل اْلَْسمى يف مَحْل راية العلوم   ج قليال  عىل قضية مهمَّ ولنعرِّ

ة يف االستنباط، حتى غَدوا سادَة العلوم بال مناِزع، من  ة يف الَفْهم، وِدقَّ الرشعيَّة؛ ملَِا يتمتَّعوا به من قوَّ

ل العصور الِفقهيَّة إىل عرْص التهُمْرَتايِش.   أوَّ

 كلَّم عىل َفْضل العجم يف نْقل العلوم وِخدمتها، ثم قال: وت

ة، وأمثاله من  ا، بل رأَس علَمء غزَّ فال غرابَة أن يكون املؤلِّف من خوارزم أصال ، وُيصبح غزيًّ

 .أهل الِعلم كثريون

 ِمن وجوه:  العلَمء عليه ردوهذا الذي قاله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.196/ 10) "معجم املؤلفني" (،239/ 6) "اْلعالم"ينظر:  (104)

ام عىل اْلحكام" (105)  (.24 -21بتحقيق الدكتور: سامر مازن الُقبَّج )ص  "مسعفة احلكَّ
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ح ابن عابدين كوهَنا اْلول: النِّسبة إىل َُتُْرَتاش خمتَلٌف يف مر ، ورجَّ جعها، هل إىل بلد، أو إىل َجدٍّ

، فقال:  ه َُتُْرَتايِشٍّ "إىل َجدٍّ ُه نِْسَبٌة إىل َجدِّ  (.1/19) "حاشية ابن عابدين"؛ كَم يف"َواْلَْقَرُب أنَّ

ة"بل َجَزم صاحب  ة يف تاريخ غزَّ ، فقال: والتمرتاش نِسبةٌ  "إحتاف اْلِعزَّ إىل َجدٍّ  بالنِّسبة إىل اجلَدِّ

 . هلم اسُمه َترتايش، ال إىل َترتاش التي هي قريٌة ببالد الَعَجم

الثاين: أنَّ بعض َمن ترجم للتمرتايش، وبعِض أحفاده، نَسَبه، فقال: الُعمري، وقد قال الشيخ 

 -يقصد والَد املصنف  -: ورأيُت البعض من ُذريَّته "إحتاف اْلعزة يف تاريخ غزة"عثَمن الطباع يف 

ويكتب يف إمضائه التهُمْرَتايِش الُعَمري احلنفي، وكذلك البعض ِمن  ينتسب إىل عمر بن اخلطَّاب 

ق نسبته إىل عامر بن لؤي، ولعلَّ هذا النََّسب جاء له من ِجهة اْلمهات ال، مع حتقه  . بني النخَّ

يعني أنَّ َمن بغزة ينسبون  ال -كَم يف الرتُجة  -الثالث: أنَّ كون وجود نِْسبة إىل قرية َترتاش 

 إليها.

ق االحتَمل إىل أنَّ العمري نِسبٌة إىل تقلهدهم وظيفة  باجلامع القديم، املعروف  أقول: وقد يتطرَّ

، وهذا أقرُب  يار وِمن أهلها، وال ُينسبون إالَّ إىل اجلَدِّ باجلامع الكبري الُعمري، ويكونون من هذه الدِّ

 أقِْف عىل َمن قال بذلك. عندي للصواب، لوال أينِّ َل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فلسطني. -غزة  -( مكتبة اليازجي 4/87؛ للشيخ عثَمن الطباع )"إحتاف اْلعزة يف تاريخ غزة"ينظر ( 106)

فلسطني، وينظر:  -غزة  -( مكتبة اليازجي 4/87؛ للشيخ عثَمن الطباع )"إحتاف اْلعزة يف تاريخ غزة" (107)

 (.188/ 3و 239/ 6للزركيل ) "اْلعالم"
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 :املطلب الثالث: طلبه العلم

د بن املرشقي الغزي، مفتي الشافعية  مس حممَّ ة(،  ـبأَخذ املؤلِّف ببلده أنواَع الفنون، عن الشَّ )غزَّ

ه هبا البحر "عىل الشيخ اإلمام َزْين بن إبراهيم بن ُنجيم، صاحب  ثم َرَحل إىل )القاهرة(، وتفقَّ

ْيخ عيلِّ بن أمر اهلل اخلنائي، ثم رجع إىل بلِده، ، وع"الرائق ين بن عبدالعال، وعىل الشَّ ىل الشيخ أمني الدِّ

ق يف كثرٍي من العلوم، فقَصَده الناس للفتوى  .وقد تفوَّ

(، ويف هذه الرحلة اْلخرية هـ 998وكان عدُد رحالته إىل القاهرة أربَع رحالت، آِخُرها يف سنة )

ترُجة ابن النخالة الشافعي مفتي الشافعية بغزة: ثم َرَحل إىل مرص يف حدود َسنَة ثَمن  يقول املحبِّي يف

وتسعني وتسعَمئة، وَأَخذ هبا عن إمام الفرائض يف زمنه عبداهلل الشنشوري الشافعي اخلطيب بجامع 

د مشاخَيه، ويذكر منهم: والشمس حممد التهُمْرَتايش صاحب   ."التنوير"اْلزهر، وُيعدِّ

ا ومعلَِّم  يلتف حوَله الطالب، و  س  هذا ُيدلِّل عىل أنَّ التهُمْرَتايِش يف تلك الرحلة جلس مدرِّ

وينهلون من علمه، وإن دلَّ هذا عىل يشء، فإنََّم يدله عىل مكانة التهُمْرَتايِش بنْي علَمء مرص، وطالب 

ُتعقد حلقُة تعليمه، ويلتف حوهلا  العلم فيها يف ذلك الزمان، وُعلوِّ مكانته بينهم فعنَد حلوله هبا

فه املرتُِجني هلم، فيجعلون ذلك يف  ل الطالب ذلك، وَيكونه عن أنفِسهم ويتلقَّ طالب الِعلم، ويسجِّ

 تراُجهم.

يه العلم عىل يِد   وترُجة ابن النخالة الشافعي تدله عىل علوِّ منزلته يف املذهب الشافعي، وتلقِّ

، تؤلِّف عليه قلوب حمبِّي العلم  التهُمْرَتايِش يدله عىل أنَّ   ا ربانيًّا، جيمع صفاٍت محيدة 
التهُمْرَتايِش كان عاملِ

 وطالبه، ولو َل يكونوا عىل مذهبه.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا. (108)  وكانت هذه عادة املتعلِّمني وقتها أن يتوجهوا إىل القاهرة، وقد َحَدث ذلك مع أوالد املصنف أيض 

 (.4/19) "خالصة اْلثر"ينظر:  (109)
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ي القايض حمبه الدين"ويذكر املحبي: أنَّه رحل إىل )محاة(، فقال:  يف رحلته إىل  وَذَكره َجدِّ

قع بينهَم ِمن املحارضة، قال: ثم اتسعْت معه دائرُة )مرص(، ووَصَفه بأوصاف جليلة، وَذَكر ما و

ل لنا  املخاطبة، واستطرد القوَل بطريق املناسبة، إىل ِذْكر رحلته إىل بلدتنا )محاة( املحروسة، وتغزَّ

ن يعهده فيها من أفاضل اْلصحاب، فكان  بوْصف ما فيها من تلك اْلماكن املأنوسة، ثم سَأَلني عمَّ

 جلواُب.سائَل دمِع ُمقلتي ا

َثنا بكثرٍي ِمن ُحْسن املحارضات، ولطيف املحاورات، التي كانْت تصُدر بْينه وبنْي   ثم حدَّ

ب من فصاحته وبالغته، التي  د بن الشيخ علوان، وكان يتعجَّ فاضلها املرحوم سيدي الشيخ حممَّ

َعْيش الذي قضاه يف حارْت فيها العقول واْلذهان، ويمدح فضائَِله وفواضَله الِغزار، ويذكر صفاَء ال

يار  ."ُصْحبته يف تلك الدِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واين احلموي، أبو الفضل، املعروف بمحب الدين بن تقي الدين، هو حممد بن أيب بكر بن داود بن عبدالرمحن العل (110)

 (.59/ 6) "اْلعالم"هـ(؛ ينظر: 1016من كبار علَمء عرصه، من فقهاء احلنفية، تويف سنة )

 (.4/20) "خالصة اْلثر" (111)
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 املطلب الرابع: منزلته العلمية وثناء العلامء عليه

كبان،  فه لنا من مؤلَّفات، سارْت بِذْكرها الره تظهر لنا مكانُة التمرتايش جلية  من خالل ما خلَّ

 ومن ثناء العلَمء عليه بالفضل واإلحسان، وممن أثنى عليه: 

ْمت، "حيث يقول عنه:  املحبي -1 ا، َحَسَن السَّ ا فاضال  كبري  رأس الفقهاء يف عرْصه، كان إمام 

ُجيَل الطريقة، قويَّ احلافظة، كثرَي االطِّالع، وباجلملة فلم َيبَق يف آِخر أمره َمن يساويه يف 

 ."الدرجة

ا:  ليف العجيبَة وقد َرَأس يف العلوم، وقَصَده الناس يف الفتوى، وألَّف التآ"وقال أيض 

 ."املتَقنة

 ."اإلمام الكبري، صاحب التنوير"وقال عنه: 

 . "الشيخ اإلمام، صاحب التنوير"وقال: 

رين اْلخيار": وقال احلَْصَكفي  ."شيخ اإلسالم... ُعْمدة املتأخِّ

ا فاضال ، ُجيَل الطريقة، قويَّ احلافظة، كثرَي االطِّالع"  ."كان إمام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.19/ 4) "خالصة اْلثر"( 112)

 (.19/ 4) "خالصة اْلثر"( 113)

 (.2/239) "( خالصة اْلثر114)

 (.4/315) "اْلثرخالصة "( 115)

َييى بن سالمة بن احلسني، أبو الفضل، معني الدين، اخلطيب احلصكفي الطنزي: أديب، من الكتاب الشعراء.  (116)

يف  "عمدة االقتصاد  "و  "ديوان شعر  "و  "خ  -ديوان رسائل  "م(،له 1067هـ / 459ولد بطنزة )يف ديار بكر(، يف ) 

لَمت التي تقرأ بالضاد، وما عداها يقرأ بالظاء،وسكن ميافارقني فتوىل اخلطابة تشتمل عىل الك "خ -قصيدة "النحو، و

(، يِّس أعالم النبالء 149-8/148م ( ينظر اْلعالم للزركيل )1156هـ/551وصار إليه أمر الفتوى وتويف فيها.) 

(20/320  .) 

 (.20/ 1) "ر املختارالد"( 117)

 (.1/642) "معجم املطبوعات"( 118)
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 . "اإلمام العاَِل، احلَِْب الفقيه، شيخ احلنفية، شمس الدين": بن الغزيقال ا

، رأُسهم يف وقته، َل َيبَق يف آِخر أيامه َمن ": قال حممد بن احلسن احلجوي الثعالبي احلنفي 

ة متَقنة، كتنوير اْلبصار؛ تصنيف يف الفقه، عظيم القدر مشهور،  يساويه... وله تآليف ُمهمَّ

 .هورشح

م له بقوله:  -2 ا عمر رضا كحالة، فقد ترجَّ  ."فقيه أصويلٌّ متكلِّم"وأمَّ

، حيث َذَكره بقوله:  -3 ِرْكيله ين الزِّ  ."شيخ احلنفية يف عرصه"وَيذُكر علوَّ مكانته َخرُي الدِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعرف بغزي زاده. له كتب،  "بروسة  "يف بن حممد بن أمحد، ابن الغزي: فقيه حنفي متأدب، من أهل عبد اللط (119)

 "و  "زبدة البيان يف تفسري بعض سور القرآن  "فقه، جملد كبري، يف أوقاف بغداد، و  "خ  -حاشية عىل الدرر  "منها 

 (  4/61م( ينظر اْلعالم للزركيل )1831هـ / 1247تويف )  "خ  -املنتخب من لغة العرب  "يف التصوف، و  "الواقعات 

 (.2/24) "ديوان اإلسالم"( 120)

حممد بن احلسن بن العريب بن حممد احلجوي الثعالبي اجلعفري الفاليل: من رجال العلم واحلكم، من املالكية  (121)

ة، أجلها )الفكر السامي يف تاريخ ويل سفارة املغرب، ووزارة العدل يف وزارة املعارف،له كتب مطبوعالسلفية يف املغرب. 

الفقه اإلسالمي( أربعة أجزاء، و)املحارضة الرباطية يف إصالح تعليم الفتيات يف الديار املغربية( أحدث ضجة، وأتى 

 م(.1956هـ/1376بفائدة، وغريها، تويف )

 (.25/ 1) "الفكر السامي"( 122)

 (.197/ 10) "معجم املؤلفني" (123)

 .(6/239) "اْلعالم" (124)
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 املبحث الثاين: شيوخه، وتالميذه، وفيه مطلبان:

 .املطلب األول: شيوخ التمرتاش

املصنِّف طلَبه للعلم عىل مشايِخ بلده )غزة(، ثم رحل إىل )القاهرة(، وتعلَّم عىل مشاخيها، ثم بدأ 

 عاد إىل بلده )غزة(، وقد َرَأس يف الِعلم، وقَصَده الناس للفتوى.

 ومن أهم شيوخه:

ر، املسنِد  - 1 : هو حممد بن حممد بن عيل، الشيخ العالَّمة املعمَّ قي  احلافظ، حممد بن حممد املرِْشَ

ين، أبو عبداهلل، الغزي اْلزهري الشافعي، املعروف بابن املرشقي،   شمس الدِّ

د "قال املحبي:   قي بيت علم وجَمْد شهري بغزة، من أهل بيتهم العالَّمة الشيخ حممَّ وبنو املرِْشِ

 . "املرشقي، أخذ عنه الشيخ حممد صاِحب التنوير

 (.هـ 900)غزة( يف أوائل صفر سنة ) ـبميالده 

ْنباطي، وقايض الُقضاة الكَمل الطويل، واجلَمل  أخذ عن القايض زكريا، والشيخ عبداحلق السه

ان، والشهاب أمحد بن شعبان بن عيل بن  ين الطحَّ ي، والشيخ شمس الدِّ جَلِ الصاحلي، والشمس الده

، والسيد كَمل الدين بن محزة، وغريهم، وأَخَذ عنه ُجاعٌة، منه م الشيخ ابن كسبائي شعبان اْلنصاري 

 .(هـ 980وغريه، وُتويفِّ سنة )

2-  ، د املرِْصي، الَفِقيه احلَنَِفيه اْلُُصويل  د بن حممَّ ين بن إبراهيم بن حممَّ : َزْين الدِّ ابن ُنَجيم احلنفي 

 َأَخذ العلوم عن ُجاعة، منهم: 

ْلبِ  ، والشيخ ِشهاب الدين بن الشِّ ين الُبْلِقينِي  ، والشيخ أمني الدين بن الشيخ رشف الدِّ ي 

 عبدالعال، والَعالَّمة: قاسم بن ُقْطُلوُبَغا، والِبهان الكْركي.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.214/ 3) "خالصة اْلثر"( 125)

 1418(، طبعة دار الكتب العلمية، حتقيق: خليل املنصور، الطبعة اْلوىل 27، 3/26) "الكواكب السائرة"ينظر:  (126)

 م. 1997هـ، 
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قائق"له ُمَؤلَّفات كثريٌة، منها:  ح َكنْز الدَّ ، َوَصَل فيه إىل آخر كتاب اإلجارة، "الَبْحر الرائق رَشْ

ح املنار يف ُأُصول الِفْقه"و ةالرَّ "، و"اْلَْشَباه والنَّظائر"، و"رَشْ ْينيَّ ُلب  اْلُُصول خمترص "، و"سائل الزَّ

ة"، و"حترير اْلُُصول البن اهلََُمم ينيَّة يف فِْقه احلنفيَّ ، َوَصل فيها إىل َأْلف قاعدٍة وأكثر، "الَفَوائد الزَّ

 .ه( 970، وغري ذلك، ُتويفِّ سنة )"حاشية عىل جامع الُفُصوَلنْي "، و"تعليق عىل اهلداية"و

د بن عبدالعال، احلنفيه املرصي  أمني الدِّ  -3 الشيخ اإلمام العالَّمة ، ين بن عبدالعال: هو حممَّ

امة، الزاهد يف الدنيا، الراغب يف اآلخرة، الشيخ أمني الدين ابن الشيخ الناسك  ق الفهَّ اْلْوَحد، املحقِّ

ه حبشيَّة، ونشأ عىل علم وخري، وأخذ  ، كانت أمه ين عبدالعال احلنفي  العلوم عن ُجاعة؛ منهم: َزْين الدِّ

س وأفتى يف حياهتم بإذهنم، وَوَقف  راُبْليس، وأجازوه باإلفتاء والتدريس، فدرَّ ين الطَّ الشيخ برهان الدِّ

ا للُعْزلة،  الناُس عند قوله، وأُْجعوا عىل َوَرِعه وُزْهده، وِحْفظ جوارحه من املخالفات، وكان مؤثِر 

 قيامة.مشغوَل الِفكر باهلل وبأحوال يوِم ال

ها:  العقد النفيس فيَم َيتاج إليه "من آثاره فتاوى، ُجعها تلميذه إبراهيم بن سليَمن العاديل، وسَمَّ

 .(هـ 971(، وقيل: سنة )هـ 968، ُتويفِّ سنة )"للفتوى والتدريس

 .املْوىل عيل بن احِلنَّائي، قايض القضاة بمرص -4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َهب"(، و3/64) "اْلَْعالم"(، و4/192) "ُمْعَجم امُلَؤلِّفنيَ "ُينَْظر:  (127)  (.8/358) "َشَذَرات الذَّ

 (.10/173) "معجم املؤلفني"(، 386/ 1) "كواكب السائرةال"ينظر: ( 128)

 (.19/ 4) "خالصة اْلثر"( 129)
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 .املطلب الثاين: تالميذ التمرتاش

 باملصنِّف وِعْلمه ُجاعٌة من أهل العلم، وعىل رأسهم:  انتفع

، ابن املصنِّف. -1 يه احلنفي   صالح بن حممد بن عبداهلل، التمرتايش الَغزِّ

ا، وله إحاطة بفروع املذهب، َأَخذ عن والده، وَرَحل إىل مرص، وأخذ  اث  ا بحَّ ر  كان فاضال  متبحِّ

ر يف ذلك الُقطر بعد و فاة أبيه، ونفع الناَس يف الفتاوى، وألَّف التآليف النافعَة يف عن علَمئها، وتصدَّ

ها  ، وله منظومة يف الِفقه، "زواهر اجلواهر"الفقه وغريه، منها حاشية عىل اْلشباه والنظائر، التي سَمَّ

ه  "حتفة امللوك"ورشح  ، ورشح "العناية"ورشح ألفية ولده حممد يف النحو، وله رْشح النقاية سَمَّ

، وله رسائُل كثرية، منها رسالة يف سيدنا موسى وأخيه هارون تاريخ ش  -يخ اإلسالم سْعدي امُلَحيشِّ

ورسالة يف علم الوضع، وكانت والدته يف سنة ثَمنني وتِْسِعَمئة، وتويفِّ يف سنة مخس  -عليهَم السالم 

 .ومخسني بعَد اْللف

ي، الف -2 ه بوالده، ثم حمفوظ بن حممد بن عبداهلل، التمرتايش الَغزِّ ، ابن املصنِّف، تفقَّ قيه احلنفي 

د بن حمب  َرَحل إىل القاهرة، فأَخَذ هبا عن شْيخ احلنفية النوِر عيل بن غانم املَْقِديس، وعن الشيخ حممَّ

، وأخذ النحو عن العالَّمة أيب بكر الشنواين، وَرَجع  ين، الشهري بابن الذئب، وبابن املحب احلنفي  الدِّ

م ِذْكره، وكان ينظم الشعرإىل بلده وأف  . ادوا، وانتفع به ُجاعة، منهم: أخوه الشيخ صالح املقدَّ

ين القديس  -3 د، شمس الدين بن حممد ظهري الدِّ ين بن حممَّ عبدالغفار بن يوسف ُجال الدِّ

ا، قر ا متلطف  ا، متواضع   ا وجيه 
، املعروف بالعجمي، من أعيان علَمء عرْصه، وكان عاملِ أ ببلده احلَنفي 

اج عمر اللطفي، والشيخ حممود الَبْيُلوين  عىل أبيه، والشمس اخلرييش احلنبيل، وَأَخذ احلديث عن الِّسِّ

(، َأَخذ هبا احلديث هـ 993احللبي، َقِدم عليهم القدس، وله ِرحلتان إىل )القاهرة(؛ أوالمها يف سنة )

د البكري، والِفقَه عن النور عيلِّ بن غا اج عن اْلستاذ حممَّ ، والِّسِّ نم املقديس، والشمس النِّْحِريري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/239) "خالصة اْلثر"( 130)

 (.4/315) "خالصة اْلثر"( 131)
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ْئب، والفرائض عن الشيخ عبداهلل  احلانويت، والشيخ عمر بن ُنجيم، والشيخ عبدالرمحن الذِّ

نَاين، والقراءات عن الشهاب أمحد بن عبداحلق، والثانية  ْيخ حسن الطه الشنشوري، واْلصول عن الشَّ

هاب ـببدالرؤوف املُنَاوي، وأخذ (، وَأَخذ عن الشهاب عهـ 1022يف سنة ) )دمشق( عن الشِّ

تني، وَويِل إفتاء احلنفية ـالعيثاوي، وب )حلب( عن الشيخ عمر العريض، وسافر إىل )الروم( مرَّ

ر وَأَخذ عنه ُجاعة؛ منهم ولُده ِهبُة اهلل )مفتي القدس(، ـب )القدس( وتدريَس املدرسة الُعثَمنية، وتصدَّ

ة ذي الَقعدة سنة )والشمس حممد بن عيل امل َمْشقي وغريمها، وتويفِّ هناَر اخلميس ُغرَّ  1057كتبي الدِّ

 .(هـ

ي، املعروف بابن النخالة  -4 ب زين الدين الَغزِّ الشيخ حسني بن عبدالكريم بن عبداهلل، امللقَّ

ة، الفقيه، نشأ يف غزة، وقرأ هبا، ثم رحل إىل مرص يف حدود َسنة ثَمن  الشافعي، مفتي الشافعية بَغزَّ

وتسعني وتِْسعَمئة، وأخذ هبا عن إمام الفرائض يف زمنه عبداهلل الشنشوري الشافعي، اخلطيب بجامع 

يادي، وأيب بكر بن إسَمعيل الشنواين، وَييى بن  ْميل، والنور عيل الزِّ د الرَّ اْلزهر، وعن الشمس حممَّ

د بن عيل بن موسى، اهليتمي اْلصل، اْلنبايب، والشمس حم د التمرتايش صاحب حممَّ ، "التنوير"مَّ

ين اخلطيب الرشبيني الشافعي، والشيخ عامر بن عبداهلل العزيزي  والشهاب أمحد بن َزْين الدِّ

ي، والشيخ عيل بن أمحد بن حممد أيب العزا بن أمحد  الشافعي، والشيخ عيل بن عمر بن شيخ البري الغزِّ

ة، وانكبَّ عىل اإلفادة، وشاع ِذْكُره، واشتهر الغزي الشافعي، اْلنصاري اْلزهري، وَرَجع إىل غ زَّ

ا من العلوم، وإن غلب عليه ِعلُم الفرائض، وكانت وفاته يف سنة   ا جليال ، متضلع 
فضُله، وكان عاملِ

 .إحدى ومخسني وألف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/433) "خالصة اْلثر"( ينظر: 132)

 (.2/94) "خالصة اْلثر"( 133)
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عبد النبي اخللييل: هو عبدالنبي بن عبدالقادر، اْلزهري، اخللييل احلنفي، قال احلَْصَكفي:  -5

 . أرويه عن شيخنا الشيخ عبدالنبي اخللييل، عن املصنِّففإينِّ 

العسييل: هو حممد بن موسى بن عالء الدين، املعروف بالعسييل القديس، كان من كِبار  -6

َجاين وأجازه، وأَخَذ  كة الشيخ حممد الدِّ الفضالء أصحاِب التصانيف، أخذ الفرائض عن الويل الَِبَ

َييى ابن قايض الصلت القديس، والتصوَف والعقائَد عن الشيخ حممد  الِفقَه واحلديَث عن الشيخ

ا به، وقارَئ َدْرسه، وأخذ املعاين والبيان عن شيخ اإلسالم ريض الدين اللهْطفي،  العلمي، وكان ُمغرم 

ايش املنال عيل الُكْردي وأجازه شيُخ اإلسالم التمرت والشيخ حممود الَبْيُلوين، وقرأ البيضاوي بتَممه عيل

ي صاحب  .   "التنوير"الغزِّ  بَم له من مروياته نظَم 

 . "ووقفُت عىل اإلجازة"قال املحبي: 

د ابنَا عَمر -8و 7  . الشيخان اإلمامان أمحد وحممَّ

 .الِبهان الفتياين املؤلِّف، من أهايل القدس -9

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؛"املعاجم واملشيخات واملسلسالتفهرس الفهارس واْلثبات، ومعجم "(، و20/ 1) "الدر املختار"ينظر: ( 134)

 .2دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط:  إحسان عباس، (، حتقيق:754/ 2عبداحلي بن عبدالكبري الكتَّاين، )

 (.4/234) "خالصة اْلثر"ينظر: ( 135)

 (، وَل أقِْف هلَم عىل ترُجة.4/20) "خالصة اْلثر" ( ذكرمها املحبي، ينظر:136)

 (، وَل أقِْف له عىل ترُجة.4/20) "خالصة اْلثر" ( ذكره املحبي، ُينظر:137)
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 املبحث الثالث: مؤلفاته وآثاره العلمية

، وَكْعٌب عاٍل يف التصنيف والتأليف، فقد ألَّف التآليف العجيبَة املتَقنة، كان للتمرتايش يٌد ُطوىَل 

وخلَّف ُجلة من الكتب الصاحلة، التي أصبحْت ذخرية  فقهية، شاع ِذْكر بعضها، وانتفع هبا الناس، 

ا، وقد اشتهر أنَّ ُمصنَّفاتِه ثَمنون ُمصنَّ ا وتعليق  ا، وهذه واهتمَّ هبا الفقهاء، وتتابعوا عليها رشح  ف 

املصنَّفات منها املتون املنثورة، ومنها املنظومة الشعرية واْلرجوزة، ومنها الكتب الكبرية، ومنها ُجع 

 . كَم فعل يف فتاوى ابن ُنجيم -جهود السابقني وخدمتها 

 ومن هذه الكتب واملؤلفات:  

 مؤلفاته يف الفقه: 

 .تنوير اْلبصار وجامع البحار -1

ار رشح تنوير اْلبصاركتاب ِمن -2  .ح الغفَّ

 .معني املفتي عىل جواب املستفتي -3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال: عدة مصنفات املؤلف...،  "منح الغفار"ذكر الناسُخ هذا العدَد يف الصفحة اْلوىل من اجلزء الثاين من خمطوط ( 138)

ا كلها مفيدة، كثرية النفع"وعد بعضها، ثم قال:  ه ثَمنون مصنَّف  ، وينظر: إجازة من "وله ُمصنَّفات كثرية غري هذه، واشتهر أنَّ

مكتبة جامعة الكويت  صالح بن أمحد التمرتايش إىل عيل بن حممد العَمدي التمرتايش خمطوط، واملوجودة )ميكروفيلم( يف

ه: 7803ميكروفيلم  فات النافعة "منح الغفار"، ورشحه "تنوير اْلبصار"ُمصنِّف "، قال فيها عن َجدِّ ، وغريمها من املؤلَّ

ا مشهورة يف البالد واْلمصار. الواصلة ثَمنني ُمص  نَّف 

، ورشحه "تنوير اْلبصار"ينظر: الكتاب والكالم عنه يف مبحث: الرشوح واحلوايش والتعليقات عىل كلٍّ من ( 139)

 ."منح الغفار"

، ورشحه "تنوير اْلبصار"ينظر: الكتاب والكالم عنه يف مبحث: الرشوح واحلوايش والتعليقات عىل كلٍّ من ( 140)

 ."غفارمنح ال"

/ 1) "رد املحتار"(، 240/ 6) "اْلعالم"(، 262/ 6) "هدية العارفني"(، 19/ 4) "خالصة اْلثر"ينظر:  (141)

(، ط: دار العقبة قيرص تركيا، 4/2850؛ لعيل الرضا، وأمحد طوران قره بولوط )"معجم الرتاث اإلسالمي"و ،(19

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 1197 -وهي من خمطوطات مكتبة البلدية باإلسكندرية  ،ولقد اطلعُت عىل خمطوطة للكتاب

ا، ونوع خطِّها نسخ، وعدد 25م، ويف كل صفحة )1850 - هـ 1267ج، وتاريخ نسخها:  ( سطر 

اجهُة املخطوط، ُكتِب عليها اسم الكتاب، وبعض مؤلفات ، منها لوحه هي و305اللوحات 

 -اخلزانة  -ج 1197متسلسلة  - 2653املصنَّف، وختم عليها بخاتم ُكتب فيه )نمرة وصول الكتاب 

 هي كامل املخطوط. 301و -كَم كتب عليها  -الرف(، وثالث لوحات هي فهرسة معني املفتي 

 وقد ابتدأها املؤلف بقوله: 

د، وعىل آله وصحبه هلل الابسم  ا يا معني، وصىلَّ اهلل عىل سيِّدنا وموالنا حممَّ رمحن الرحيم، َعْون 

ا لفيض جوده...إىل أن قال:  ا لواجب الوجود، وشكر   وسلَّم، محد 

رة، والقواعد اْلصولية املشتهرة؛  أردُت أن أكتَب يف هذا الدفرت ما وقفُت عليه من املسائل املحرَّ

ا ملَِن  .اْبُتيل بمنصب الفتوى، وأراد يف سريه سلوَك سبيِل التقوى  ليكوَن عون 

مه ثالثَة فنون:   وَذَكر تقسيمه له، وأنَّه قد قسَّ

ا  وهذه الفنون الثالث ُيالِحظ املطلع عىل الكتاب كأنَّ املصنف أراد أن جيعلها مؤلفاٍت ثالث 

 منفصلة، ولكن جيمعها يف كتاب واحد.

ما يدله عىل فْصلِه، كالَبْدء بالبسملة، واخلَْتم بالصالة والسالم عىل  فقد كتب يف بداية كلِّ فن

 وَكْتب تاريخ الفراغ منه، فقال: ^النبي 

 الفن األول: يف علم الكالم: 

ا عامة أموري  ض  ال  عليه، وُمفوِّ ل، مستعين ا باهلل، ومتوكِّ قال يف بدايته: وها أنا أرشع يف الفن اْلوَّ

 . ْلول علم الكالم، هو: معرفة النَّْفِس ما هلا وما عليها من العقائد...إلخإليه، فأقول: الفن ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا إىل مكان املخطوط، املكتبة القادرية  ؛ املكتبة 321/ب ورقة 20571؛ القاهرة ملحق 308ورقة  376وكتب حتته مشري 

 .212ورقة  7/15هـ؛ خزائن مدرسة اخلياط باملوصل الفقه احلنفي 1078، 242ورقة  586اْلمحدية بحلب، فقه 

 (.5ينظر: املخطوط لوحة )( 142)



64 

 

وكتب يف هنايته: وهذا آِخُر ما أوردناه من الفن اْلول، وهو من علم الكالم، وكان الفراغ من 

م من شهر ُُجادى اآلخر سنَة )...(، وصىلَّ اهلل عىل سيِّدنا حممد، وعىل آله وصحبه وسل 22تأليفه يف 

نَة، وإن كان سيذكرها يف النوع الثاين[  .]وسقط ِذْكر السَّ

 والفن الثاين: يف علم أصول الفقه:  

قال يف بدايته: بسم اهلل الرمحن الرحيم، وبه نستعني، الفن الثاين: يف علم أصول الفقه، حقٌّ عىل  

ه أو َرْسِمه، ويعرف موضوَعه وغايتَ  ره بَحدِّ : َمن حاول علَم  أن يتصوَّ ه واستمداَده، فأصول الفقه علَم 

تِها  ل هبا إيل استنباط اْلحكام الرشعية الفرعية عن أدلَّ العلم بالقواعد التي ُيتوصَّ

 . التفصيليَّة...إلخ

ْرناه من فنِّ أصول الفقه، جعله اهلل  ا لوجهه  -تعاىل  -وكتب يف هنايته: وهذا آِخر ما حرَّ خالص 

من شهر  29عليم، ولكلِّ امرٍئ ما نوى، وعىل كل قْلب ما حوي، بتاريخ  الكريم، فإنه بَم يف الصدور

 .985شوال َسنَة 

 والفن الثالث: يف علم الفقه:  

قال يف بدايته: بسم اهلل الرمحن الرحيم، وبه ثِقتي، وصىلَّ اهلل عىل سيِّدنا حممد، وعىل آله وصحبه 

وكتب عىل اهلامش الفن الثالث  -صالة....إلخ وسلَّم، كتاب الطهارة: الوضوء فْرض بالنص لكلِّ 

 .بلَ مقابلة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5ينظر: املخطوط لوحة )( 143)

 (.20ينظر: املخطوط لوحة )( 144)

 (.20)ينظر: املخطوط لوحة ( 145)

 (.62ينظر: املخطوط لوحة )( 146)

 (.63و 62ينظر: املخطوط لوحة )( 147)
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: وليكن هذا آِخَر ما أَرْدنا ُْجَعه وحتريَره يف هذا الكتاب، -وهو هناية الكتاب  -وكتب يف هنايته 

ا لوجهه الكريم، مقبوال  عند أويل اْللباب بمحمد وآله، وصىل  -سبحانه وتعاىل  -جعله اهلل  خالص 

خ الناسُخ تاريَخ  -دنا حممد، وعىل آله وصحبه أُجعني، واحلمد هلل ربِّ العاملني. اهلل عىل سيِّ  ثم أرَّ

 .النسخ

 : حتفة اْلقران -4

 وهي أرجوزة يف الفقه احلنفي، أوهلا: 

ْنَعامِ  نَا بِاخْلَرْيِ َواْْلَْنَعامِ  َنْحَمُد َمْوالََنا َعىَل اإْلِ  إِْذ َخصَّ

 .فة اْلقرانمواهب املنَّان رشح حت -5

، وال يزال ، وهي من فتاويه، َُجَعها يف جملََّدينالفتاوى التمرتاشية يف الوقائع الغزية -6

ا َل ُيْطبع، وفيه ترتيُب املسائل يف الفتاوى عىل أبواب مْتن اهلداية بصيغة سؤال وجواب، وال  خمطوط 

 يذكر اخِلالَف إالَّ إن ُطلِب يف السؤال.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.305ينظر: املخطوط لوحة )( 148)

؛ لعيل الرضا، "معجم الرتاث اإلسالمي"(، و262/ 6) "هدية العارفني"(، 241/ 3) "إيضاح املكنون"ينظر:  ((149

ا إىل مكان املخطوط: روان كوشكي (، ط: دار العقبة قيرص تركيا، و4/2850وأمحد طوران قره بولوط ) كتب حتته مشري 

جامع الرشوح  هـ، وينظر:1005، 15ورقة  3352/1رقم  Chester Beatty؛ 128 -85ورقة  634/3رقم 

 .3352(، ط: املجمع الثقايف أبو ظبي، فقد ذكرها، فقال: أرجوزة ح شسرتبيتي 554واحلوايش لعبداهلل حممد احلبيش )ص

(، 1/18) "رد املحتار"(، 240/ 6) "اْلعالم"(، 262/ 6) "هدية العارفني"(، 19/ 4) "ثرخالصة اْل"( ينظر: (150

(، ط: 4/2850؛ لعيل الرضا، وأمحد طوران قره بولوط )"معجم الرتاث اإلسالمي"، و"مواهب الرمحن"وذكره باسم: 

ا إىل مكان املخطوط( هـ، 1138، 235ورقة  756قم ر Emanet Hazinesi دار العقبة قيرص تركيا، وكتب حتته مشري 

فقد ذكر أماكن  ،أبو ظبي - (، ط: املجمع الثقايف554وينظر: جامع الرشوح واحلوايش لعبداهلل حممد احلبيش )ص

 . "ج 3169، والبلدية ن 3352، وثالثة شسرتبيتي 1030، وأخرى برقم 545خ، دار الكتب املرصية "املخطوط، فقال: 

معجم "(، و1/19(، ونسبه له ابن عابدين يف حاشيته )240/ 6) "اْلعالم"(، 19/ 4) "خالصة اْلثر"( ينظر: 151)

ا إىل 4/2851؛ لعيل الرضا، وأمحد طوران قره بولوط )"الرتاث اإلسالمي (، ط: دار العقبة قيرص تركيا، وكتب حتته مشري 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .دقائق للنسفي، وصل فيه إىل كتاب اْلْيَمنرشح َكنْز ال -7

واية يف مسائل اهلداية؛ ملحمود بن صدر الرشيعة رشح الوقاية يف الفروع -8 ، وهو وقاية الرِّ

 املحبويب.

 . وردْت عليه من الفروع واْلصول مشكالت املسائل -9

 .رشح املشكالت  -10

 .رشح الوهبانية  -11

رر والُغرر، َل تتم، وصل فيها إىل هناية كتاب احلج  حاشية عىل ال -12 ، والدرر والغرر يف ده

 .هـ 885فروع احلنفية ملنال خِّسو املتوَّفَّ سنة 

ام عىل اْلحكام -13  .مسعفة احلُكَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 6665احلنفي رقم  هـ؛ الظاهرية عام، الفقه1114؛ 135ورقة  421قيرصي راشد أفندي، رقم "مكان املخطوط: 

، 211، ورقة 673، كوبرييل، رقم 114، أسعد أفندي رقم 174، ورقة 536، ديانت رقم 8121، 4890، 7120

 ."هـ1077، 217 -90ورقة  7130/4، دار الكتب الوطنية بتونس 198، ورقة 376رقم  Tekelioglu هـ،1071

 (.19/ 1) "رد املختار"(، 262/ 6) "هدية العارفني"(، 19/ 4) "خالصة اْلثر"ينظر:  (152)

 (.19/ 1) "رد املختار"(، 262/ 6) "هدية العارفني"(، 19/ 4) "خالصة اْلثر"ينظر:  (153)

 (.19/ 1) "رد املختار"(، 262/ 6) "هدية العارفني"(، 19/ 4) "خالصة اْلثر"ينظر:  (154)

 (.19/ 1) "اررد املخت"(، 262/ 6) "هدية العارفني"(، 19/ 4) "خالصة اْلثر"ينظر:  (155)

 (.19/ 1) "رد املختار"ينظر:  (156)

 (.19/ 1) "رد املختار"(، 19/ 4) "خالصة اْلثر"ينظر:  (157)

 "معجم املؤلفني" (،262/ 6) "هدية العارفني"(، 553/ 2) "كشف الظنون"(، 19/ 4) "خالصة اْلثر"ينظر:  (158)

(، 4/2850الرضا، وأمحد طوران قره بولوط ) ؛ لعيل"معجم الرتاث اإلسالمي"(، و239/ 6) "اْلعالم"(، 4/428)

ا إىل مكان "مسعفة احلكام يف أدب املفتي ورسم احلكام" ط: دار العقبة قيرص تركيا، وكتب اسمه: ، وكتب حتته مشري 

؛ 145 -125، ورقة 1326/2هـ؛ بلدية يكي باغشالر 1026، 70 -41، ورقة 2017/2روان كوشكي "املخطوط 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .أوله لك احلمد يا َمْن َمنَّ علينا باهلداية والبداية... إلخ 

 َمْن َمنَّ علينا باهلداية يف البداية... إلخ. ويف املطبوعتني: لك احلمد اللهمَّ يا

ة احلرام سنة  )سبعني وتسعَمئة(  970وقد َفَرغ املؤلِّف منها يوم اجلمعة أواخر شهر ذي احلجَّ

ة املحروسة   .كَم ذكر يف هنايتها -بغزَّ

ق أخرى رسالة ماجستري!! ة  رسالة دكتوراه، وحقِّ ق هذا الكتاب مرَّ  وقد ُحقِّ

ق يف رسالة دكتوراه، وأعيد حتقيقه يف رسالة لقد كان م ن عجب أمر هذا الكتاب أن ُحقِّ

ا، وُطبِع الكتاب بالتحقيَقني:  ُقه أنه َل َيطَّلع عليه إال خمطوط   ماجستري، وزعم حمقِّ

م حتت 1996 هـ 1416طبعة أوىل: سنة  -السعودية  -الرياض -اْلوىل: طبعة مكتبة املعارف 

 عنوان: 

ام عىل اْلحكام بغية التَمم" ؛ للدكتور صالح بن عبدالكريم بن "يف حتقيق ودراسة ُمْسِعفة احلكَّ

 عيل الزيد، نال به درجة الدكتوراه.

ا قد قام   وَذَكر أنَّ ِمن أسباب حتقيق الكتاب: أنه َل يظهر له مع كثرِة البحث والتقِّصِّ أنَّ أحد 

 بتحقيق هذا الكتاب، أو طبعه من قبل.

 ف يف اسم الكتاب، وأرجعه إىل ثَمنية أسَمء هي: وقد ذكر االختال

ام.  اْلحكام فيَم يتعلَّق بالقضاء واحلُكَّ

ام. قة بالُقضاة واحلُكَّ  اْلحكام املتعلِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ كوبرييل زاده 130 -109، ورقة 8252هـ؛ رقم 1005؛ 121 -64، ورقة 5773الفقه احلنفي  هـ، الظاهرية، عام،987

 .Ahlwardt 4802 ؛147، ورقة 955هـ؛ حممود ثاين 1080؛ 220 -197، ورقة 66/2حممد عاصم 

 (.36/ 1) "إيضاح املكنون"( 159)

صالح بن عبدالكريم بن عيل الزيد  ؛ للدكتور"بغية التَمم يف حتقيق ودراسة مسعفة احلكام عىل اْلحكام"( 160)

(2/758.) 
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 املرتىض يف أحكام القضاء.

 رسالة يف القضاء.

ام عىل اْلحكام.  ُمْسِعف احلُكَّ

ام عىل اْلحكام.  سعفة احلُكَّ

ام عىل اْل  حكام.ُمْسِعَفة احلُكَّ

ق أنَّ أوىل ما يصحه من هذه اْلسَمء ما نصَّ عليه املؤلِّف يف خمطوط  ُمِعني املفتي عىل جواب "وحقَّ

يف آخر كتاب القضاء، نقل املؤلف الكالم املوجوَد يف مقدمة كتابه هذا عن ِخالف العلَمء يف  "املستفتي

ام وقد "، وقال بعد ذلك: "معني املفتي"كراهة اإلفتاء إىل كتابه  نقْلنَاه يف رسالتنا املسَمة بُمْسِعفة احلُكَّ

 ."عىل اْلحكام

 وقد قسم حتقيقه قسمني: قسم درايس يف التعريف باملؤلِّف، والتعريف بالكتاب.

 وقسم: حتقيق الكتاب ودراسة مسائله. 

  م، حتت عنوان:2007 - هـ 1428طبعة أوىل: سنة  -اْلردن  -عَمن  -الثانية: طبعة دار الفتح 

ام عىل اْلحكام " بتحقيق الدكتور: سامر مازن الُقبَّج، نال به املؤلِّف درجَة  "مسعفة احلُكَّ

 املاجستري!!

ا يف مكتبات  وذكر ِمن أسباب حتقيق الكتاب: إخراج كتاب من كتب القضاء ما زال خمطوط 

 العاََل!!

ا َل َيطَّلع عىل ُبغية التَمم، فظن أنَّ  ا.ويبدو أنَّ الدكتور مازن   الكتاب ما زال خمطوط 

ا قسمني: قسم درايس يف التعريف باملؤلِّف، والتعريف بالكتاب.  وقسم كتابه أيض 

 وقسم: حتقيق الكتاب. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 1/51؛ للدكتور صالح بن عبدالكريم بن عيل الزيد )"بغية التَمم يف حتقيق ودراسة مسعفة احلكام عىل اْلحكام"( 161)

58.) 
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 مؤلفاته يف أصول الفقه: 

 .الوصول إىل قواعد اْلصول -14

قه الدكتور:  حممد رشيف مصطفى أمحد وقد َطَبعْت دار الكتب العلمية هذا الكتاب ملحقِّ

م خطة بحثه قِسَمني: القسم اْلول: الدراسة، يَمنسل ، والذي َحَصل به عىل رسالة الدكتوراه، وقد قسَّ

 القسم الثاين: التحقيق.

وقد اشتمل قسُم الدراسة عىل ثالثة أبواب: الباب اْلول: تناول هذا الباُب ِعلَم أصول الفقه، 

صه  نشأته، ومناهج التأليف فيه، الباب الثاين: تناول ختريَج  الفروع عىل اْلصول، الباب الثالث خصَّ

 الباحُث للمؤلِّف وللكتاب. 

وأما مضمون الكتاب، فقد جعله املصنِّف ضمَن مخسة أبواب: الباب اْلول: كتاب بحث 

الكتاب )القرآن الكريم(، واشتمل هذا الكتاب عىل ِستٍّ وسبعني مسألة وفائدة، وأما الباب الثاين: 

نة، وقد اشتمل هذا الباب عىل مَخَْس عرشة مسألة من فائدة يف اخِلالف بني فقد تناول أقساَم السه 

ا برشيعة من َقْبَله قبَل نزول الوحي؟ ^املتكلِّمني يف أنَّ النبي   هل كان متعبد 

ص الباب الرابع   وجاء الباب الثالث يف اإلُجاع، واشتمل هذا الباب عىل مسألتني، وَخصَّ

عة مسائل، وأما الباب اخلامس: فيتناول فيه املصنِّف موضوَع االجتهاد للقياس، واشتمل ذلك عىل سب

ا عن اْلمور املعرتضة عىل اْلهلية،  ث أخري  واإلفتاء، واشتمل هذا الباب عىل ثَمين مسائل، ثم حتدَّ

 وهي نوعان: سَموي، وُمْكَتسب.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معجم الرتاث "(، و240/ 6) "اْلعالم"(، 262/ 6) "هدية العارفني"(، 19/ 4) "خالصة اْلثر"ينظر: ( 162)

ا إىل مكان 4/2850لعيل الرضا، وأمحد طوران قره بولوط ) ؛"اإلسالمي (، ط: دار العقبة قيرص تركيا، وكتب حتته مشري 

 ."هـ1123؛ 85، ورقة 605املكتبة اْلمحدية بحلب، فقه، رقم "املخطوط: 



70 

 

ث فيه عن: اإلهلام وحكاية احلا  قات، حتدَّ ل، واْلصل يف اْلشياء وختم الكتاب بفصل يف املتفرِّ

ة، والُعْرف والعادة،  اإلباحة، واْلصل يف اإليضاح اجلَْزم، والدليل والنظر، واالستدالل واحُلجَّ

 واجلدل، وقد اشتمل هذا الفصل عىل ثالث مسائل.

نة -15  .رشح املنار يف اْلصول للنسفي، وصل فيه إىل باب السه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ح جامع الرشو"(، و 19/ 1) "رد املختار"(، 262/ 6) "هدية العارفني"(، 19/ 4) "خالصة اْلثر"( ينظر: 163)

 (، ط: املجمع الثقايف، أبو ظبي. 1862؛ لعبداهلل حممد احلبيش )ص"واحلوايش
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ار لرشح ما انتخب من املنار  َفْيض، واسمه: رشح خمترص املنار -16  يف اْلصول -الغفَّ

. 

 مؤلفاته يف العقيدة: 

 .رسالة يف أحكام الدروز واْلرفاض -17

ف -18  .رسالة يف التصوه

ات يف بيان خصائص الكِرام العرشة الثِّقاترسالة  -19 ، وهي يف الَعرَشة عقد اجلواهر النريِّ

ين باجلَنَّة ِ  .املبرشَّ

ا ملوالنا عىل ما َأْوالنا... إلخ.أوله:   مَحد 

 .رسالة يف ِعصمة اْلنبياء -20

، واسمها "يقول العبد"، وهي املعروفة بقصيدة "رشح بدء اْلمايل"رشح القصيدة الالمية  -21

 . الفوائد املرضية يف رشح القصيدة الالمية يف العقائد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.19/ 1) "رد املختار"(، 262/ 6) "هدية العارفني"(، 19/ 4) "خالصة اْلثر"ينظر:  (164)

(، ط: دار العقبة قيرص، 4/2850؛ لعيل الرضا، وأمحد طوران قره بولوط )"معجم الرتاث اإلسالمي"ينظر: ( 165)

ا إىل مكان املخطوط:تركيا  هـ.1007؛ 39، ورقة657جعفر ويل رقم  ، وكتب حتته مشري 

 (.19/ 1) "رد املختار"(، 19/ 4) "خالصة اْلثر"ينظر:  (166)

 (.19/ 1) "رد املختار"(، 19/ 4) "خالصة اْلثر"ينظر:  (167)

عقد " (، وذكراه باسم:262/ 6) "هدية العارفني"(، 240/ 6) "اْلعالم"(، 19/ 1) "رد املحتار"ينظر:  (168)

ين باجلَنَّة"(، وذكره باسم: 19/ 4) "خالصة اْلثر"، "اجلواهر النريات ِ  ."رسالة يف خصائص الَعرَشة املبرشَّ

 (.19/ 1) "رد املختار"(، 262/ 6) "هدية العارفني"(، 19/ 4) "خالصة اْلثر"ينظر:  (169)

 "معجم املؤلفني"(، 262/ 6) "هدية العارفني"(، 19/ 1) "رد املحتار"(، 19/ 4) "خالصة اْلثر"ينظر:  (170)

(10 /197.) 
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 .ن عبدالواحد ابن اهلَممكتاب إعانة احلقري رشح زاد الفقري؛ ملحمد ب -22

ر اْلحكام... إلخ. ر اْلنام، وَقدَّ َن َدبَّ
ا ملِ  أوله: محد 

 .منظومة يف التصوف، ورشحها -23

 .منظومة يف التوحيد -24

 مؤلفاته يف النحو والرصف: 

 .رشح العوامل للُجْرجاين -26

 .رشح الَقْطر يف النحو، َوَصل فيه إىل إعَمل اسم الفاعل -27

ف -28 ْ  .رسالة يف علم الرصَّ

 وللمؤلف رسائل أخرى كثرية، منها: 

 .رسالة النفائس يف أحكام الكنائس -29

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 1) "َذْيل كشف الظنون"ورد نسبة هذا الكتاب يف "قال عبد اهلل حممد احلبيش يف جامع الرشوح واحلوايش:  (171)

ر اْلحك"(؛ ملحمد بن عبد اهلل بن اآلبار خطأ، أوله: 204/ 6(، و كحالة )97 ا ملن دبَّر اْلنام، وقدَّ خ، برلني  "ام...إلخمحد 

(، ط: املجمع  1003ص: ؛ لعبداهلل حممد احلبيش )"جامع الرشوح واحلوايش" ، ينظر:10632، وأوقاف بغداد 4609

 "رد املحتار"(، 240/ 6) "اْلعالم"(، 262/ 6) "هدية العارفني"(، 19/ 4) "خالصة اْلثر"، وينظر: الثقايف أبو ظبي

؛ لعيل الرضا، وأمحد طوران قره بولوط "معجم الرتاث اإلسالمي"(، و197/ 10) "معجم املؤلفني"(، 19/ 1)

ا إىل أماكن املخطوط: 4/2850) ، بايزيد عكوكي، رقم 4909برلني، رقم "(، ط: دار العقبة قيرص تركيا، وكتب حتته مشري 

 هـ.1007، 159، ورقة 10632، مكتبة اْلوقاف العامة، رقم 1992

 (.19/ 1) "رد املختار"(، 262/ 6) "هدية العارفني"ينظر:  (172)

 (.19/ 4) "خالصة اْلثر"ينظر:  (173)

 (.262/ 6) "هدية العارفني"(، 19/ 4) "خالصة اْلثر"ينظر:  (174)

 (.19/ 1) "رد املختار"(، 262/ 6) "هدية العارفني"(، 19/ 4) "خالصة اْلثر"ينظر:  (175)

 .(19/ 1) "رد املختار"(، 19/ 4) "خالصة اْلثر"ينظر:  (176)
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حتت اسم  "اإلسالمي معجم الرتاث"، ويفبتقديم اجليم "جوزتك"رسالة يف لفظ  -30

  ."مسألة التجويز الواقعة بني العوام بدَل التزويج"

 .رسالة يف النكاح -31

 .رسالة يف املزارعة -32

 .رسالة يف ُحْرمة القراءة َخْلَف اإلمام -33

 .رسالة يف بيان أحكام الِقراءة َخْلَف اإلمام -34

 .رسالة يف الكراهية -35

 .اخُلطبة يفرسالة يف جواز االستنابة  -36

 .رسالة يف التنصيص عىل العدد -37

 .مرسالة يف دخول احلَمَّ  -38

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "الدر املختار"(، 570/ 3) "إيضاح املكنون"(، 262/ 6) "هدية العارفني"(، 19/ 4) "خالصة اْلثر"ينظر:  (177)

(1 /19.) 

 (.19/ 1) "رد املختار"ينظر:  (178) 

(، ط: دار العقبة قيرص تركيا، 4/2851؛ لعيل الرضا، وأمحد طوران قره بولوط )"معجم الرتاث اإلسالمي"( 179)

، الظاهرية، عام، الفقه احلنفي، رقم 121، ورقة 322/2املكتبة القادرية "ا إىل أماكن املخطوط: وكتب حتته مشري  

 ."2، ورقة 10530

 (.262/ 6) "هدية العارفني"(، و19/ 4) "خالصة اْلثر"ينظر:  (180)

  (.19/ 1) "رد املختار"ينظر:  (181)

 (.19/ 1) "رد املختار"ينظر:  (182)

 (.19/ 4) "خالصة اْلثر"ينظر:  (183)

 (.19/ 1) "رد املختار"ينظر:  (184)

 (.19/ 1) "رد املختار"(، 19/ 4) "خالصة اْلثر"ينظر:  (185)

 (.262/ 6) "هدية العارفني"ينظر:  (186)
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نْي  -39  .رسالة يف املَْسح عىل اخُلفَّ

 .رسالة يف النقود -40

، بتحقيق الدكتور "بذل املجهود يف حترير أسئلة تغريه النقود"وقد طبعت هذه الرسالة باسم 

حسام الدين بن موسى عفانه، اْلستاذ املشارك يف الِفقه واْلصول، كلية الدعوة وأصول الدين، 

 ل يف مقدمة التحقيق: جامعة القدس، قا

ة  من قضايا النقود، والتي كانْت حملَّ اهتَمم الفقهاء، " سالة ُتعالِج قضية  فِقهيَّة  مهمَّ وهذه الرِّ

سالة."وجماال  لبحثهم م هلا بدراسة عن املؤلِّف والرِّ  ، وقدَّ

 .رسالة يف الوقوف بعرفة -41

 .رسالة القضاء  -42

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.19/ 1) "رد املختار"(، 262/ 6) "هدية العارفني"(، 19/ 4) "خالصة اْلثر"ينظر:  (187)

 (.262/ 6) "فنيهدية العار"(، 19/ 4) "خالصة اْلثر"ينظر:  (188)

ُقها أهنا: 240/ 6) "اْلعالم"(، 262/ 6) "هدية العارفني"(، 19/ 4) "خالصة اْلثر"ينظر:  (189) (، وقد ذكر حمقِّ

ة رسائل خمطوطة، وتقع يف ورقتني من القطع الكبري، باإلضافة إىل صفحة الغالف،  تقع ضمن جمموع َيتوي عىل عدَّ

، وعدد اْلسطر 14.5×  25، وقياس الكتابة 21×  29.5وقياس الورقة  ،190- 188وتشغل اْلوراق ذوات اْلرقام 

ا، ونوع اخلط نسخ باحلِب اْلسود واْلمحر، والناسخ هو عمر بن عثَمن بن عمر بن عيل، وتاريخ النسخ سنة  35  1151سطر 

نُة الوقف َأْوىلإذا تعارضت بيِّنُة الوقف وبيِّنُة امللك، "هـ، ويوجد عىل صفحة العنوان العبارة التالية:  ، وليس هلا عالقة "فبيِّ

بموضوع املخطوطة، كَم أنَّ صفحات املخطوطة مرتبطة بطريقة التعقيبة، وأصل املخطوط حمفوظ يف مكتبة الشيخ بدر 

( يف مدينة القدس، وصورة املخطوط حمفوظة لَدى مؤسسة إحياء الرتاث اإلسالمي، التابعة لوزارة 25اخلطيب برقم )

، ويظهر أنَّ هذه النسخة قد قوبلت عىل غريها، فقد ورد يف حاشية الورقة 8/م191/3لسطينية، حتت رقم اْلوقاف الف

ه ورد يف نسخة أخرى لفظ 190 املثبتة يف النسخة؛ ينظر:  "مشاخينا"بدال  من  "أصحابنا"/أ:]نسخة أصحابنا[؛ أي: إنَّ

 (.54 )ص: "بذل املجهود يف حترير أسئلة تغري النقود"مقدمة حتقيق 

 ."رسالة يف الوقوف"(، وقد ذكرها باسم: 262/ 6) "هدية العارفني"(، 19/ 1) "رد املختار"ينظر: ( 190)

 (.262/ 6) "هدية العارفني"ينظر: ( 191)
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 . ترتيب فتاوى ابن نجيم -43

 .الفيض املستفيد )َفْيض املستفيض يف مسائل التفويض( -44

، وذكرها حاجي خليفة منسوبة  إىل ظهري الدين فرائض التمرتايش، نسبها له البغدادي -45

وقد َنَسَبها البغداديه يف  ،هـ 600أمحد بن إسَمعيل التمرتايش اخلوارزمي احلنفي املتوَّفَّ يف حدود 

 .هداية العارفنيترُجته له يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ط: دار العقبة قيرص تركيا، 4/2851؛ لعيل الرضا، وأمحد طوران قره بولوط )"معجم الرتاث اإلسالمي"( 192)

ا إىل أ ؛ دار الكتب الوطنية 101، ورقة 702؛ رقم 91، ورقة 701جامعة الرياض "ماكن املخطوط: وكتب حتتها مشري 

هـ، املدرسة اْلمحدية باملوصل 1048، 55/ب، ورقة 20704، القاهرة ملحق رقم 80ورقة  7126/1بتونس، رقم 

 ."101ورقة  7/11، املدرسة الرضوانية باملوصل، رقم 24/63/1جمامع 

(، ط: دار العقبة قيرص 4/2851؛ لعيل الرضا، وأمحد طوران قره بولوط )"سالميمعجم الرتاث اإل"( 193)

 (.1450/2تركيا،وكتب حتته أسعد أفندي رقم )

 (.2/262) "هدية العارفني"( 194)

 (.2/232) "كشف الظنون"( 195)
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 :املبحث الرابع: وفاته

وكانت وفاته يف أواخر رجب سنة أربع بعد اْللف عن مخس  ": "خالصة اْلثر"قال املحبي يف 

 ."وستني سنة

وكان الفراغ من  "للمؤلف:  "مواهب املنان رشح حتفة اْلقران"لكن ورد يف أواخر خمطوط 

 ."من ربيع الثاين سنة ستة وألف تأليف هذا الرشح الرشيف يف حادي وعرشين

 "حتفة اْلقران"ويف فهرس املخطوطات املصورة بالكويت بصد احلديث عن أرجوزة املؤلف 

بخط املؤلف، فرغ منها  15 - 1نسخة بقلم معتاد ضمن جمموع من  "وهي أرجوزة يف الفقه احلنفي: 

 .هـ 1005شهر ُجادى اآلخرة من شهور سنة  5يف 

وليس يف هذا  ،هـ 1006أو سنة  ،هـ 1005ا إىل سنة ن فيهَم أن املؤلف كان حيًّ ان اْلخريفالنقال

ترصيح بأنه تويف يف أحد هذين التارخيني، بل غاية ما فيه ذكر السنة التي ُكتبت فيها اْلرجوزة 

ورشحها، وقد يكون هذا تاريخ نسخها عىل يدي يعض النساخ؛ ْلننا لو قلنا بأنه كان حيا حينئذ 

خالصة "ا إىل معرفة التاريخ الذي مات فيه بعد ذلك، وَل نجد ما يدل عليه، واملحبي يف الحتجن

قد رصح بالتاريخ، وتبعه ووافقه عليه كثريون، لذا فإين أرجح أن تاريخ وفاة املصنف كان سنة  "اْلثر

  ودفن يف غزة. ،هـ 1004

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "اْلعالم"والزركيل صاحب  "معجم املؤلفني"(، وممن أيد هذا التاريخ صاحب 4/20) "خالصة اْلثر"( ينظر: 196)

 وغريهم. "إيضاح املكنون"وصاحب 

 ( دار الكتب املرصية.40230( ميكروفيلم )1030برقم ) "مواهب املنان رشح حتفة اْلقران"( خمطوط 197)
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 ويشتمل عىل متهيد ومبحثْي:

 :"منح الغفار"، ورْشحه "تنوير اْلبصار"التمهيد: يف ثناء العلَمء عىل 

ق.  املبحث اْلول: مصادر التمرتايش يف اجلزء املحقَّ

حه ، ورش"تنوير اْلبصار"املبحث الثاين: الرشوح واحلوايش والتعليقات عىل كلٍّ من 

 ."منح الغفار"
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وثناء العلامء عليه، ومصادر املؤلف فيه والرشوحه  "تنوير األبصار"قيمة الفصل الثالث: 

 :وحواشيه

 :"منح الغفار"، ورْشحه "تنوير األبصار"يف ثناء العلامء عىل  التمهيد:

متن يف الِفقه،  ، وهو"تنوير اْلبصار"وألَّف التآليف العجيبة املتَقنة، منها: كِتابه "قال املحبي: 

حه  جليل املقدار، جمه الفائدة، دقَّق يف مسائله كلَّ التدقيق، وُرِزق فيه السعد، فاشتهر يف اآلفاق، ورَشَ

ى  ح املسمَّ ْ  .، وهو ِمن أنفع ُكتب املذهب"منح الغفار" ـبهو الرشَّ

ا يف ترُجة احلَْصَكفي:  ح "وقال أيض  ى  "تنوير اْلبصار"رَشَ ع "ر املختارالد" ـباملسمَّ ، وكان رَشَ

ا وصل فيه إىل باب الوتر  ا واحد  ل عليه قدُره يف عرشة أسفار، كتب منها سفر  يف كتابة رْشح ُمطوَّ

ه   . "خزائن اْلرسار وبدائع اْلفكار"والنوافل، وَسَمَّ

 -اىل بحمد اهلل تع -حرضته أنا "ما قاله املحبي:  "تنوير اْلبصار" ـبوكان من عناية احلَْصَكفي  

 ."يف داره "تنوير اْلبصار"وهو ُيقرئ 

ا، َأَبان فيه عن  "تنوير اْلبصار"كتب عىل "وقال يف ترُجة حممد الشهري باْلنكوري:  ا نفيس  رشح 

، وانتقد عىل التمرتايش انتقاداٍت أكثُرها ُمسلَّمة ال جمال للَخْدش فيها   .فْضل باهر، واطِّالع تام 

، وهو "تنوير اْلبصار"ألَّف التآليف العجيبة املتَقنة، منها: كتابه و"ليان رسكيس: إقال يوسف 

 ."متن يف الِفقه جليل املقدار، جمه الفائدة، دقَّق مسائله كلَّ التدقيق، فاشتهر يف اآلفاق

ة متَقنة، ك"قال حممد بن احلسن احلجوي الثعالبي:  تصنيف يف  "تنوير اْلبصار"ـوله تآليف مهمَّ

 .القدر مشهور، ورَشحهالفقه، عظيم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/19) "خالصة اْلثر "( 198)

 ملذهب.(، وإن دلَّ ذلك عىل يشء، فإنَم يدله عىل قيمة ذلك املتن الرائق عنَد علَمء ا4/63) "خالصة اْلثر "( 199)

 (.28/ 1) "الفكر السامي"(، و4/314) "خالصة اْلثر "( 200)

 (.1/642) "معجم املطبوعات"( 201)
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 املبحث األول: مصادر التمرتاش يف اجلزء املحقَّق.

لقد كثرت مصادر التمرتايش يف كتابه منح الغفار، وهذه عادة اكثر احلنفية، حيث يكثرون النقل 

ونسبة اْلقوال إىل من سبقوهم من أهل املذهب، وقد ذكرت يف فهارس الرسالة مصادر املؤلف يف 

 غني عن ذكرها هنا تفاديا للتكرار.مؤلفه بَم ي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.25/ 1) "الفكر السامي"( 202)

 ."منح الغفار"ففيها مصادر التمرتايش يف هذا اجلزء من كتابه  الفهارس يف هناية الرسالة :ينظرـ  203
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منح "، ورشحه "تنوير األبصار"املبحث الثاين: الرشوح واحلواش والتعليقات عىل كلٍّ من 

 ."الغفار

 : متن تنوير األبصار

ا ملَِن اْبُتيل بالقضاء  هو: تنوير اْلبصار وجامع البحار، َُجَع فيه مسائل املتون املعتمدة؛ عون 

 والفتوى.

 ، مخس وتسعني وتسعَمئة.995وفرغ من تأليفه يف حمرم احلرام سنة 

وهو متن يف الفقه، جليل املقدار، َجمه الفائدة، دقَّق مسائَله كلَّ "ليان رسكيس: إقال يوسف 

 .التدقيق، فاشتهر يف اآلفاق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ط: دار العقبة قيرص تركيا، 4/2850، وأمحد طوران قره بولوط )؛ لعيل الرضا"معجم الرتاث اإلسالمي"ينظر: ( 204)

ا إىل أماكن تواجد املخطوط:  ، 144، ورقة 254قيرصي راشد أفندي "فقد كتب حتَته عند ذِْكر مؤلفات التمرتايش مشري 

رقة و Tekelioglu 230 ،597، 568؛ روان كوشكي 748 - 745هـ؛ أمحد ثالث، رقم 1080؛ 176، ورقة 262رقم 

 134رقم  Akseki ،66/1زاده حممد عاصم ، كوبرييل 747 -746رقم  Emanet Hazinesi؛ هـ1121، 219

رقم  Amasya؛ ، وفيه نسخ أخرى3850، 3578، 3494، 3497هـ، مكتبة اْلوقاف العامة رقم 1085؛ 307ورقة 

؛ 836/2، 165، 1207، 415رقم  Izmir Milli ،360، 359، 358هـ، املكتبة القادرية 1113 ،128، ورقة 943

Konya 1184 ،1385 أسعد أفندي 7215، 3895، 2609، 7158، 8066، 8037، الظاهرية، عام، الفقه احلنفي ،

، 155هـ؛ حممود ثاين 1079؛ 177، ورقة 649/ 2851، جامعة الرياض/ص245 - 544، كوبرييل رقم 594، 580

؛ 153، ورقة 4225رقم  Chester Beatty، 107، ورقة 773رقم  Ramazanoglu؛ هـ1094؛ 182ورقة 

هـ، مدرسة الصائَ 1090، 31هـ، مكتبة أسعد طلس بحلب 1262، 155/ب ورقة 19773 هـ، القاهرة ملحق1069

 ."1322هـ، طبع يف القاهرة 1144، 249، ورقة 7/3، مدرسة احلاج زكريا باملوصل 104ورقة  6/3باملوصل 

 (.501/ 1؛ حلاجي خليفة )"كشف الظنون"( 205)

 (.642/ 1) "معجم املطبوعات"( 206)
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 : "تنوير األبصار"الرشوح عىل 

 : منح الغفار -1

ل رشح ل ح  -هو رشح املؤلِّف  "ارتنوير اْلبص"-كان أوَّ ْ وقد  -ورسالتنا جزٌء من هذا الرشَّ

ار"رشحه: يف جملَّدين ضخمني، وسَمه:   ."منح الغفَّ

 تبصري اْلنوار رشح تنوير اْلبصار:  -2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ط: دار العقبة 2852و4/2851؛ لعيل الرضا، وأمحد طوران قره بولوط )"معجم الرتاث اإلسالمي"ينظر: ( 207)

ا إىل أماكن تواجد املخطوط:  املنح الغفار لرشح تنوير "قيرص تركيا، فقد كتب حتته عند ذكر مؤلفات التمرتايش مشري 

؛ 587 - 568ورقة  2 -329/1ه، وقد وضع ألف والم للفظة منح، وقال: قيرصي راشد أفندي يف الفق -اْلبصار

، 749هـ، رقم 1083، 422ورقة  2جزء  1053هـ، رقم 1083؛ 434، ورقة 1، جزء 1053هـ، أمحد ثالث رقم 1123

 Emanet Hazinesi، 363 -362، رقم ةهـ، أمحد ثالث مدين1111، 856رقة ، و569، روان كوشكي 658ورقة 

مكتبة اْلوقاف العامة،  ،Konya 419؛ 1جزء  1326 رقم Izmir Milli، 10988، 10987، قيون أغيل 748رقم 

هـ، رقم 1085؛ 369ورقة  8301، وفيه نسخ أخرى، الظاهرية عام الفقه احلنفي 2 - 1، جزء 13205، 13204رقم 

ورقة  2 -1جزء  52هـ؛ رقم 1123؛ 385ة ورق Akseki 51؛ 2 -1جزء  2571هـ؛ رقم 1085؛ 391ورقة  10837

، 570؛ كوبرييل، رقم 2 -1جزء  1004 -1003؛ أسعد أفندي Tekelioglu 336، 289 ،196هـ، 1134؛ 386

ورقة  84هـ؛ رقم 1092؛ 435، ورقة 126هـ؛ يافا، رقم 1032؛ 400ورقة  2-1جزء  571هـ، رقم 1031؛ 368ورقة 

، ورقة 383، حممود ثاين 260، ورقة 656هـ، رقم 1152، 265/ 2852ة/، ورق655هـ؛ جامعة الرياض 1091؛ 445

، املكتبة اْلمحدية 2جزء  231هـ، رقم 1078؛ 351، ورقة 1جزء  230، رقم 508ورقة  Amucezade 229؛ 491

، 1124؛ 2 -1، جزء 48، مكتبة أطلس بحلب 382ورقة  2جزء  486، رقم 350، ورقة 1، جزء 486بحلب، فقه 

، رقم 377، ورقة 1، جزء 5554هـ؛ دار الكتب الوطنية بتونس 1087، 1جزء  108ار الكتب القطرية هـ؛ د1155

، 429، ورقة 2، جزء 5779هـ؛ رقم 1095؛ 373، ورقة 1، جزء 5778هـ، 1096؛ 399، ورقة 2، جزء 5555

 بحث وْصف املخطوطات.، وَل يذكر نسخ دار الكتب املرصية، وهي التي عولنا عليها، وينظر وصفها عند م"هـ1020

 (.501/ 1؛ حلاجي خليفة )"كشف الظنون"( 208)
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يس مدرسة أورخان )ت   (هـ 1088ورشحه حممد الِبسوي، الشهري باملصنِّف، أحد مدرِّ

ه   ."بصارتبصري اْلنوار رشح تنوير اْل"وسَمَّ

 خزائن اْلرسار وبدايع اْلفكار يف رشح تنوير اْلبصار:  -3

 1088ورشحه عالء الدين حممد بن عىل الدمشقي احلَْصَكفي، احلنفي، مفتي الشام، املتوَّفَّ سنة 

ه   ."خزائن اْلرسار وبدايع اْلفكار يف رْشح تنوير اْلبصار"ثَمن وثَمنني وألف، وسَمَّ

ملََّا بيضُت اجلزء اْلول من خزائن اْلرسار، وبدائع "يف مقدمة الدر املختار:  قال عنه احلَْصَكفيه 

ح تنوير اْلبصار، وجامع البحار، قدرُته يف عرشة جملَّدات، فرصفُت ِعنان العناية نحَو  اْلفكار، يف رَشْ

 .االختصار، وسميُته بالدر املختار، يف رشح تنوير اْلبصار 

ا "نه وقال املحبي يف وصفه: إ ا واحد  ل عليه، قدره يف عرشة أسفار، كتب منها سفر  رشح ُمطوَّ

 . َوَصل فيه إىل الوتر والنوافل

ِذي َبيََّضُه "وقال ابن عابدين:  ََم َألََّف ِمنُْه َهَذا اجْلُْزَء الَّ ا، َوإِنَّ ِة َأْيض  ْ ُيْكِمْله يف املُْْسَودَّ ُه ََل اِهُر َأنَّ َوالظَّ

 ."َفَقطْ 

 در املختار رشح تنوير اْلبصار: ال -4

ه  ا، وسَمَّ ه لرشحه رشحا  خمترص   . "الدر املختار رشح تنوير اْلبصار"ثم توجَّ

 اجلوهر املنري يف رشح التنوير:  -5

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.101/ 9) "معجم املؤلفني"(، و223/ 1) "إيضاح املكنون"( 209)

 (.428/ 1) "إيضاح املكنون"( 210)

 (.18و 17/ 1) "الدر املختار"( 211)

 (.4/63) "خالصة اْلثر"( 212)

 (.1/17) "حاشية ابن عابدين"( 213)

 (.18و 17/ 1) "الدر املختار"(، و447/ 1) "إيضاح املكنون"( 214)
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ومي: فقيه حنفي، من علَمء الروم )الرتك(  ورشحه اْلنكوري حممد بن حسني اْلنكوري الره

ه هـ 1098)ت  ." يف رْشح التنويراجلوهر املنري"(، وسَمَّ

وكتب عليه شيخ اإلسالم بالديار الرومية، وهو املوىَل حممد "قال املحبي يف ترُجة التمرتايش: 

 ."اْلنكوري كتاباٍت يف غاية التحرير والنَّْفع

ا، أبان فيه عن فْضل باِهر، "وقال املحبي يف ترُجته له:  ا نفيس  َكَتب عىل تنوير اْلبصار رشح 

ة واطالع تام   ، وانتقد عىل التمرتايش انتقاداٍت أكثُرها ُمسلَّمة ال جماَل للَخْدش فيها، وقد حرضُته مرَّ

 ."وهو يقرأ فيه ببستانه

وأخذ عن... والشيخ حسني بن "ويف ترُجة عبدالغني النابليس قال حممد خليل أفندي املرادي: 

ومي نزيل املدرسة الكالسة بدمشق، وشارح التنوي  ."رإسكندر الره

 : ؛ أي تنوير اْلبصار "اجلوهر املنري يف رشح التنوير"من تصانيفه "قال إسَمعيل باشا البغداديه

 ."يف الفروع

 مطالع اْلنوار ولوامع اْلفكار وجواهر اْلرسار برشح تنوير اْلبصار:  -6

ا )ت أمحد بن بكر بن أمحد بن حممد بطحيش، العكي، احلنفي، مفتي عك "حاشية "وكتب عليه 

 . (هـ 1147

 منري اْلفكار رشح تنوير اْلبصار:  -7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/19) "خالصة اْلثر"( 215)

 (. 4/314) "خالصة اْلثر"( 216)

 (.31/ 3) "سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عرش"( 217)

 (.323/ 1) "هدية العارفني"( 218)

 (.175/ 1) "معجم املؤلفني"( 219)
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ومي اْلصل، احلنفي، نزيل  ين، عبدالرزاق بن خليل بن جنيد، الره حه أبو اْلرسار، ُرْكن الدِّ ورَشَ

ه هـ 1200دمشق )ت سنة  يف تِْسع جملدات، وأوقفه عىل  "منري اْلفكار رشح تنوير اْلبصار"(، وسَمَّ

 . باشا، املعروفة بسوق الوزير حممد باشا ابن العظم، وليس له غريهمدرسة الشميس أمحد 

 : تبرصة اْلنوار يف رشح تنوير اْلبصار -8

 .هـ 1121كتبه إسَمعيل بن عبدالباقي بن إسَمعيل اليازجي، املتوَّفَّ سنة 

س النارصية اجلوانية بدمشق -9 حه الشيخ عبدالرزاق مدرِّ  . ورَشَ

  نتيجة اْلفكار. -10

َبريي، احلبال، احلنفي،   وقد نظم تنوير اْلبصار للحبال، وهو: عبدالقادر بن عمر بن صالح الزه

ى هذه املنظومة هـ 1300من أهل حلب )ت حها"نتيجة اْلفكار"(، وسمَّ  .، ورَشَ

 محيد اآلثار نظم تنوير اْلبصار:  -1

د منيب بن حممود بن مصطفى بن عبداهلل بن حممد  هاِشم، اجلعفري، ِمن ساللة وَنَظمه حممَّ

ه هـ 1343جعفر بن أيب طالب )ت   1600، يف ُزهاء "محيد اآلثار نظم تنوير اْلبصار"(، وسَمَّ

 .بيت

(، نظم تنوير هـ 1247ونظمه الرحبي: عبداحلميد بن عبداهلل الرحبي البغدادي احلنفي )ت  -2

 .اْلبصار يف فروع الفقه، يف أربع جملَّدات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عرش"(، 217/ 5) "معجم املؤلفني"(، و595/ 2) "إيضاح املكنون"( 220)

(3/21.) 

 ورقة. 169، يف 8131( وهو خمطوط املجلد اْلول منه بالظاهرية برقم 221)

حه.4/19) "خالصة اْلثر"( ذكر ذلك املحبي؛ ينظر: 222)  (، وَل أقِْف عىل ترُجته وال اسم رَشْ

ركيل )"اْلعالم"( 223)  (.295/ 5) "معجم املؤلفني"(، و42/ 4؛ للزِّ

ركيل )"اْلعالم"( 224)  (.112/ 7؛ للزِّ

 (.102/ 5) "معجم املؤلفني"( 225)
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 التنوير وذخرية املحتاج والفقري يف نظم التنوير:  ُخالصة -3

َفا بن أمحد الدمشقي احلنفي، املعروف  املحاسني: موسى بن أسعد بن َييى بن أيب الصَّ

 .( رشح اخلاُلصة املذكورة هـ 1173باملحاسني )ت 

 أوله: 

ِه اْلَغنِي  َحاِسنِيُموَسى احْلَِقرُي اْلَعاِجُز املُْ  َقاَل اْلَفِقرُي َعْفِو َربِّ

َقا ِذي َقْد َوفَّ يِن َزاٍه اْرَتَقا احْلَْمُد هللَِِّ الَّ  لِْلِفْقِه يِف الدِّ

 احلواش عىل منح الغفار: 

 لوائح اْلنوار عىل ِمنَح الغفار:  -1

الرميل: خري الدين بن أمحد بن نور الدين عيل بن زين الدين عبدالوهاب اْليويب، العليمي 

 وقد ُجعها ابُنه نجُم الدين. ،(هـ 1081احلنفي )ت  الفاروقي، الرميل

 نتائج اْلفكار عىل منح الغفار:  -2

للنجم الرميل: حممد بن خري الدين بن أمحد بن عيل اْليويب، العليمي الفاروقي، نجم الدين 

ت (، قام بكتابة حواٍش مفيدة عىل املنح، ردَّ فيها غالَب اعرتاضاهـ 1113الرميل: فقيه حنفي )

ها   . "نتائج اْلفكار عىل منح الغفار"التمرتايش عىل الَكنْز، وسَمَّ

ين والنوال... إلخ"أوله:  دها من حاشية  "احلمد هلل الذي َعمَّ اْلصول والفروع باخلري والدِّ جرَّ

 .33381حليم  2400ورقة باْلزهرية برقم  162والده، وهو خمطوط: يف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(35/ 13) "معجم املؤلفني"( 226)

 .930، وييل 4456(، والظاهرية 240: 6( وهو خمطوط بجامعة الرياض )الفهرس 227)

 (.576/ 2) "إيضاح املكنون"(، و1/358) "هدية العارفني"( 228)

ركيل )"اْلعالم"( 229)  (.77و 76/ 13) "معجم املؤلفني"(، و2/489) "هدية العارفني"(، و120و119 /6؛ للزِّ
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(، له كتابٌة عىل منح هـ 1107ية النابليس املفتي احلنفي )ت وَكَتب عليه حافُظ الدين بن مك -3

قت أوصاهُلا من كلِّ مكان  .الغفار، مات وهي يف مسودهتا، فَعَكف عليها عناكُب اهلجران، وُمزِّ

السيُِّد عبدالرحيم بن أيب اللطف بن إسحاق بن حممد بن أيب اللطف،  وَكَتب عىل ِمنَح الغفار -4

ا من عرشة كراريسهـ 1104فتي احلنفية بالقدس )ت احلنفي، القديس، م  .( نحو 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.260/ 1) "هدية العارفني"(، و10/ 2) "سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عرش"( 230) 

 (.3/ 3) "سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عرش"( 231)
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فه، وفيه مطلبان:  املبحث اْلول: نسبة الكتاب إىل مؤلِّ

ة نسبة الكتاب للمؤلِّف.  املطلب اْلول: ِصحَّ

 املطلب الثاين: اسم الكتاب.

 وفيه مطلبان: املبحث الثاين

 .منهج املؤلفاملطلب اْلول: 

 القيمة العلمية لكتابه.املطلب الثاين: 

ا ا عامًّ  . املبحث الثالث: عدد النهَسخ التي اعتمدُت عليها يف التحقيق، ووصفها وصف 
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 املبحث األول: نسبة الكتاب إىل مؤلِّفه، وفيه مطلبان:

ة نسبة الكتاب للمؤلِّ   ف.املطلب األول: ِصحَّ

ْك أحٌد يف نِسبة  للتمرتايش، بل ربَم كان تعريُف  "تنوير اْلبصار"ومتنه  "منح الغفار"َل ُيشكِّ

، أو صاحب "التنوير"املؤلف يف كتاب من كتب الرتاجم أو الِفقه بأْن ُينَسَب هلَم، فيقال: صاحب 

ر الته "منح الغفار"
وير ورشحه له، وإذا ُذكِر اْلصل أو مرتايش ُذكِر التن، أو جيمع له بينهَم، فإذا ُذكِ

ح ُذكِر التمرتايش ْ  .،الرشَّ

 املطلب الثاين: اسم الكتاب.

اسم الكتاب املوجود عىل جلده من اخلارج، وعىل الصفحة اْلوىل منه يف نسخ املخطوطات التي 

اْلبصار  منح الغفار رشح تنوير"، ويف بعضها: "منح الغفار"هو:  اعتمدنا عليها يف التحقيق

، وبعض من ينقل عنه يقول بعد "منح الغفار رشح تنوير اْلبصار"، ويف بعضها: "وجامع البحار

 . "منح الغفار"أو  "املنح"أو  "منح"نقله: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 98/ 354،2/ 1) "تكملة حاشية رد املحتار"(، و381/ 4) "حاشية رد املحتار "( وينظر عىل سبيل املثال: 232)

ح ملتقى اْلبحر"(، و199و حاشية الطحاوي عىل "(، و118و 99/ 3و 312و 254و 218/ 2) "جممع اْلهنر يف رَشْ

 (.309و 77و 17/ 1) "مراقي الفالح

/ 1) "تكملة حاشية رد املحتار "(، و507و 273و 260و 253و 177و 107و 78/ 6) "حاشية رد املحتار"( 233)

 (.448و 317و 2/312و 442

 (.5/ 1) "حاشية رد املحتار "و (،89/ 2) "درر احلكام رشح جملة اْلحكام"( وينظر عىل سبيل املثال: 234)

 (،2/714و 347و 33/ 1)  "فهرس الفهارس واْلثبات"( وكل من ترجم للتمرتايش يذكر له ذلك؛ ينظر: 235)

 (.239و 212و 94/ 2) "خالصة اْلثر"(، و185/ 2) "إيضاح املكنون"و

 ( سيأيت ذكر رقم النسخ ووصفها يف املبحث اآليت عند ذكر عدد النسخ ووصفها.236)

( ينظر: رد املحتار عىل الدر املختار رشح تنوير اْلبصار؛ البن عابدين، دار الفكر للطباعة والنرش، بريوت، سنة 237)

 (.2/152( و)1/222( و)1/80م، )2000 -هـ 1421
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 املبحث الثاين: 

 منهج املؤلف.املطلب األول: 

 من خالل القراءة يف هذا اجلزء الذي قمت بتحقيقه تبني يل ما ييل:

، وهذا واضح من "البحر الرائق"ا عىل كتاب شيخه ابن نجيم ا كبري  اعتَمد   ؤلُف اعتمد امل - 1

 ا، وبمراجعة الكالم إن َل يرصح بنقله.كثرة النقل عنه ترصَي  

وال يشري إىل ذلك يف  ،ا ينقل باختصار غري خملينقل املصنف يف الغالب بدقة، لكنه أحيان   - 2

 الغالب.

 تعيي الباحث يف توثيقها، ال سيَم إذا كان مصدره غري مطبوع. أكثر املصنف من النقول التي - 3

الِّساج "اختار املصنف مراجعه من الكتب املعتمدة، وإن نقل أحيانا عن مثل احلدادي يف  - 4

 ، ومها كتابان ضعيفان يف املذهب."القنية"والزاهدي يف  "الوهاج

، وقد تتبعنا الكثري من ذلك ووثقناه ينقل املصنف أحيانا دون عزو إىل املصدر الذي نقل منه - 5

 من مصادره اْلصلية، وليست هذه عادة املصنف بل هي قليلة.

 للمصنف ترجيحات خاصة يف كتابه يف بعض املسائل لكنها قليلة يف اجلزء املحقق. - 6

 ؛ لئالا َييل املصنف عىل بعض الكتب التي ينقل عنها إذا كان البحث يف املسألة طويال  أحيان   - 7

 يكثر من النقل.

 يعتِب من املراجع املهمة يف الفقه احلنفي خاصة، ْلنه َل يقارن بني املسائل الكتاب إُجاال   - 8

 بذكر اخلالف العايل، وإنَم ذكر اخلالف يف املذهب، إال يف مسائل نادرة.

ملحقق اهتم املصنف بذكر اْلقوال يف املذهب مع ذكر اْلدلة عىل عليها، لكن طبيعة اجلزء ا - 9

 أن أكثر أدلته قياسية عقلية.

 :القيمة العلمية لكتابهاملطلب الثاين: 

أغلب من جاء بعد التمرتايش من علَمء املذهب، وعىل  "منح الغفار"اعتمد عىل كتاب  - 1

 ."رد املحتار"رأسهم ابن عابدين يف حاشيته 
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وايش، مما يدل عىل ما بالرشح والتعليق واحل "تنوير اْلبصار"اهتم هبذا الكتاب وأصله  - 2

 ذكرنا من اهتَمم العلَمء به، وعىل مكانته عندهم.

من الكتب املعتمدة يف املذهب  "منح الغفار"وبناء عىل كل ما سبق يمكننا القول: بأن كتاب 

 من جاء بعده اعتمد عليه. أكثراحلنفي، وقد ذكرنا أن 

ا.املبحث الثالث: عدد النَُّسخ التي اعتمدُت عليها يف التح  قيق، ووصفها وصًفا عامًّ

نسخ كثرية، منها ما هو كامل، ومنها ما هو ناقص، وقد  "منح الغفار"ـيوجد بحمد اهلل ل

اعتمدت يف حتقيقي هلذا اجلزء من املخطوط عىل مخس نسخ خطية، وأطلقت عىل النسخة اْلوىل )أ( 

ابعة )د( وعىل النسخة اخلامسة وعىل النسخة الثانية )ب( و عىل النسخة الثالثة )ج( وعىل النسخة الر

 (.ـ)ه

 وهي إحدى نسخ الكتاب بدار الكتب املرصية. وصف النسخة األوىل )أ(:

(، وعدد أوراقه 38843( فقه حنفي، ميكروفيلم )456رقم املخطوطة )اجلزء اْلول(: برقم )

 ورقة(. 447)

 525) أوراقهدد (، وع40289( فقه حنفي، ميكروفيلم )456رقم املخطوطة )اجلزء الثاين(: )

 ورقة(.

 ا.سطر   33عدد اْلسطر: 

/ ربيع  27وكان الفراغ من هذه النسخة املباركة يف يوم اخلميس املبارك " هناية هذه النسخة: يفو

عىل صاحبها أفضل الصالة وأزكى السالم، وذلك عىل يد الفقري احلقري/  هـ 1097الثاين سنة 

 واملسلَمت واملؤمنني واملؤمنات. سلمنيإسَمعيل، غفر اهلل له ولوالديه وجلميع امل

 ."بلَ مقابلة من أول الكتاب إىل آخره عىل يد ُجاعة من طلبة العلم يف اجلامع اْلزهر

ووجد بخط مصنفه هبامش نسخته: وكان الفراغ من تصنيفه بغزة يف "ويف هامش هذه النسخة: 

 أواخر ذي القعدة احلرام سنة مخس وتسعني وتسعَمئة.

 ."وقوبلت عىل خط املؤلف بالشام املبارك، واحلمد هلل وحده"ه النسخة: ويف أول هذ
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وهي نسخة واضحة اخلط مقروءة نادرة السقط أيضا، ووجدت هبامش بض صفحاهتا من أعىل: 

 وقف الشيخ عبد احلي الرشنباليل احلنفي.

 وهي إحدى نسخ الكتاب بدار الكتب املرصية. وصف النسخة الثانية )ب(:

(، وعدد أوراقه 41875( فقه حنفي، ميكروفيلم )2114ة )اجلزء اْلول(: برقم )رقم املخطوط

 ورقة(. 340)

(، وعدد أوراقه 42157( فقه حنفي، ميكروفيلم )2144رقم املخطوطة )اجلزء الثاين(: )

 ورقة(. 565)

  .اسطر   25عدد اْلسطر: 

ج الدين، الشهري بابن بخط عبد الرحيم بن عيل تا ،هـ 1075وقد َتت كتابة هذه النسخة سنة 

 مكسب.

 ا.( غالب  أءة نادرة السقط موافقة للنسخة )ووهي نسخة واضحة اخلط مقر

 وصف النسخة الثالثة )ج(:

 ا.سطر   31عدد اْلسطر: 

وهي نسخة يف خطها بعض اللبس يف قراءة اْلحرف، كَم أهنا كثرية السقط، ولكنني اعتمدت 

كثرية جلميع النسخ أحيانا، ولبعض النسخ أحيانا، فآثرت أن عليها يف املقابلة؛ ملا فيه من تصويبات 

 يكون التصويب منها بدال من التصويب عن طريق املطبوع من كتب احلنفية.

وهي إحدى نسخ املكتبة اْلزهرية، والنسخة يف جملدين بقلم نسخ وصف النسخة الرابعة )د(: 

(، واجلزء الثاين 606ء اْلول )(، وعدد أوراق اجلز16578( ورقم عمومي )1203برقم خصويص )

(668.) 

 ا.سطر   29عدد اْلسطر: 
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 ،هـ 1330ُجادى أول سنة  3وهذه النسخة بخط عبده حممد إبراهيم اخلفري، يف يوم السبت 

 االثننييوم  هـ 1151وهي منسوخة من نسخة بقلم نسخ بخط عبد اخلالق بن يوسف القاعجي سنة 

 من شهر ذي احلجة. 27

ُجادى  25سخة: ط قد تم تصحيح هذا الكتاب اجلليل يف يوم اْلحد املوافق ويف آخر هذه الن

عىل يد سيد عَمر طالب علم باْلزهر الرشيف بعد مراعاة أصله بالدقة، واهلل  هـ 1330اْلوىل سنة 

 املوفق ملا فيه رضاه.

تحرير اعلم أن كتاب هذا حمتاج إىل مزيد النظر وال "ويف آخر هذه النسخة: ووجد بخط مصنفه: 

وإىل التأمل يف تراكيبه ومعانيه من الناقد البصري، واجلواد قد يكبو، والصارم قد ينبو، فإن عثرت فيه 

عىل يشء َيتاج إىل اإلصالح فبادر إليه فإن كلنا يؤخذ من كالمه ويرد عليه، والكريم يصلح، واللئيم 

 "يفضح. انتهى كالمه طيب اهلل ثراه

إحدى نسخ املكتبة اْلزهرية، والنسخة يف جملدين بقلم نسخ  وهي (:هـوصف النسخة اخلامسة )

(، واجلزء الثاين 521(، وعدد أوراق اجلزء اْلول )33288( ورقم عمومي )2407برقم خصويص )

(454). 

 ا.سطر   37عدد اْلسطر: 

وقد كتبت هذه النسخة عىل يد حممد بدوي الدناوي الشافعي مذهبا، وكان الفراغ من هذه 

 .هـ 1134من شهر ربيع اآلخر سنة  29النسخة يوم 
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 اللوحة األوىل من املخطوطة )أ(
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 اللوحة األوىل من املخطوطة )ب(
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 اللوحة األوىل من املخطوطة )ج(
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 اللوحة األوىل من املخطوطة )د(
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 اللوحة األوىل من املخطوطة )هـ(
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 )238(قضاء[]بقية كتاب ال

 َوَغْيِرِه( الَقاِضي ِإَلى الَقاِضي )ِكَتاِبيِف َبَياِن َأْحَكاِم  )َباٌب(َهَذا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُجة لبيان أنَّ باب كتاب القايض إىل القايض يتبع كتاب القضاء، وما زدناه من تراجم وعناوين سنضعه بني ( وضعنا هذه الرت238)

 معكوفني ] [.

ام  واجلامع، فهو مصدر َكَتَب، ُيقال: الكتاب ُلَغةً ( 239) مِّ َواجلمع؛ أي: املضموم واملجموع، أو الضَّ : ُيطَلق الكتاب لغة  بَِمْعنى الضَّ

.َكَتَب اليشَّ  ا، وكِتابة  تاب 
، وكِ : بمعنى اسم لِـِجنٍْس مَن اْلحكام، أو بمعنى اسم جلملة خمتصة مَن ويف اصطالح الُفَقهاء ء، َيْكُتُبه، كِْتَبة 

َتاُب عند احلَنَفيَّة ُيطَلق عىل ، الِعْلم، ُمْشَتِمَلٍة عىل أبواب وفصول غالب ا
 عند الُفقهاء: والكتاب احُلْكِمي ."خمترص اإلمام الُقُدوِري"والكِ

هود عىل غائٍِب بال ُحْكم؛ ليحكم املكتوب إليه مَن الُقَضاة به، ويسمى  ، وهو أول )كتاب القايِض إىل القايِض(ما ُيْكَتُب فيه شهادة الشه

سالة، التي نحن بَِصَدِد حتقيِقها  .موضوع الرِّ

يف غريب الرشح الكبري  املِْصَباح امُلنرِي"اْلوىل، د.ت، و (، دار صادر، بريوت، ط:1/698؛ البن َمنُْظور )"لسان العرب": ُينَْظر

افِعي ِزي )"امُلْغِرب"(، ط: دار الُكُتب الِعْلميَّة، بريوت، و2/524؛ للَفيهومي املقري )"للرَّ (، ط: دار الكتاب العريب، 400؛ للُمَطرِّ

حاشية "(، ط: دار الُكُتب العلمية، بريوت، و1/114بيني )؛ ملحمد اخلطيب الرش"ُمْغنِي امُلْحَتاج إىل َمعِرفة ألفاظ املِنَهاج"و

 (، ط: دار إحياء الُكُتب العربيَّة.1/19؛ لشهاب الدين أمحد بن أمحد بن سالمة القليويب )"َقْلُيويب

 :ُينَْظرتَِّصل بموضوعه، َتْرَجم بعنوان هذا الباب امُلَصنُِّفوَن ِمن أهل املذاهب اْلربعة وغريهم، وَذَكروا فيه املََسائَِل التي تَ 240) )

ْخيِس )"املبسوط" َ ْيَلِعي )"َتْبيني احلقائق"، ودار املعرفة، بريوت (،16/95؛ للِّسَّ دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة،  (،4/182؛ للزَّ

قائق يف ُفُروع الِفْقه احلَنَِفي"، وهـ(1313) ح َكنْز الدَّ ، ط: الثانية، اب اإلسالمي، دار الكت(7/2؛ البن ُنَجيم )"الَبْحر الرائق رَشْ

َنة"و ام يف ُأُصول اْلَْقِضية وَمنَاهج اْلَْحكام"، و، دار صادر، بريوت(4/521؛ لإلمام مالِك )"املَُدوَّ ؛ لِبهان الدين أيب "َتْبرِصة احُلكَّ

، لبنان، بريوت، ، دار الكتب العلمية(2/25الوفاء إبراهيم ابن اإلمام شمس الدين أيب عبداهلل حممد بن فرحون اليعمري )

 -هـ 1409، دار الفكر، بريوت، (8/365)ملحمد عليش  ؛"ِمنَح اجلَلِيل"ُجال مرعشيل، والشيخ/  ، حتقيق:م(2001 -هـ 1422)

ِعيِّ )"اْلُم"، وم1989
افِ ؛ الْبِن ُقَداَمة املَْقِديس "امُلْغنِي"د.ت، و هـ(،1393الثانية ) ط:دار املعرفة، بريوت،  (،6/228؛ للشَّ

، دار املعرفة، بريوت، (5/567؛ البن َتْيِميَّة )"الَفَتاوى الُكِْبى"، وهـ(، ط: اْلوىل1405، دار الفكر، بريوت، )(10/126)

هـ(، ط: اْلوىل، حتقيق: أيب 1418دار الكتب العلمية، بريوت، ) (،6/498؛ البن ُمْفلِح )"الُفُروع"، وحتقيق: حسنني حممد خملوف

(، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، حتقيق: حممد حامد الفقي، 11/321؛ للِمْرَداوي )"اإِلْنَصاف"، والزهراء حازم القايض

اف الِقناع"و  .هـ(، حتقيق: هالل مصيلحي1402، دار الفكر، بريوت، )(6/361؛ للُبُهويت )"َكشَّ
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ا ِمْن َأْحَكاِم الَقَضا ْن َلـَمَّ َكانَ ءَهَذا أيض 
ب ا بِالنِّْسَبِة  ؛ َلكِ ُق يِف الُوُجوِد إاِلَّ بَِقاِضَينْيِ َكاَن ُمَركَّ اَل َيَتَحقَّ

ْيَلِعيه  إىَِل َما َقْبَلُه، َرُه َعِن الَبِسيط، َوَهَذا َأْوىَل مِمَّا َذَكَرُه الزَّ : ِمْن َأنَّ َهَذا الَباَب َلْيَس ِمْن كَِتاِب َفَأخَّ

 الَقَضا
ِ
ُه إِنََّمَّ ُهَو َنْقُل َشَهاَدٍة، َوَنْقُل ُحْكٍم، َوُكله َذلَِك َلْيَس ِمنُْه، َوإِنََّمَّ َأْوَرَدُه فِيِه؛ ْلَ ء ُه ِمْن َعَمِل ؛ ْلَنَّ نَّ

، َوَكاَن ِذْكُرُه فِيِه َأْنَسَب 
ِ
 .؛ اْنَتَهىالَقَضاء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْيَلِعي 241) ) هو: عثَمن بن عيل بن حِمَْجن بن يوُنس، أبو  -هملة بفتح الزاي، وسكون التَّحتانيَّة، وفتح الالم، وكِّس العني امل -الزَّ

ين، اإلمام الَعالَّمة أبو حممد  ب بفخر الدِّ ْيَلِعيعمرو، امُلَلقَّ َس، الزَّ ، مَن الُفضالء، َقِدَم القاهرة يف سنة مخس وسبعَمئة، ورأس هبا وَدرَّ

فات: ،  ـ(ه743سنة ) "َقَراَفة مرص"ان ودفن بـَوأَْفَتى وَصنََّف، واْنَتَفَع الناس به، وَنرَش الِفقه، مات يف رمض َتْبيِني "له مَن املؤلَّ

ح َكنْز الدقائق  ."رشح اجلامع الَكبرِي"، و"تركة الكالم عىل أحاديث اْلحكام"، ستة جملدات )فقه(، و"احلََقائق يف رَشْ

ط: مري حممد  (،1/345الوفاء، حممد بن أيب الوفاء القريش، أيب حممد ) لعبدالقادر بن أيب ؛"اجلََواِهر امُلِضيَّة يف َتَراِجم احلَنَفيَّة": ُينَْظر

ِرْكيل )"اْلعالم"، وكراتيش -كتب خانه  ين الزِّ اخلامسة أيار )مايو(  ط:(، ط: دار الِعْلم للماليني، لبنان، بريوت، 4/210؛ خلري الدِّ

فنيَ "م، و1980 الة )"ُمْعَجم امُلَؤلِّ  .مكتبة املثنى، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت (،:6/263؛ لُِعَمر رضا َكحَّ

 . «النََّسب»ـ(: ه( يف )ب( و)د( و)242)

قائق"243)) ح َكنْز الدَّ  ؛"جممع اْلهنر رشح ُمْلَتقى اْلَْبُحر"(، و7/2) "الَبْحر الرائق" ُينَْظر:و، (4/183) "َتْبيني احلََقائق رَشْ

هري بــ)داماد(، لعبدالرمحن بن حممد بن سليَمن، املعروف ب هـ 1419، دار الكتب العلمية، لبنان، بريوت، (2/164)ـ: شيخ زاَدْه، الشَّ

ر امُلْخَتار"، وم، ط: اْلوىل، حتقيق: خليل عمران املنصور1998 - ط: دار الكتب ، (5/432)البن عابدين  ؛"َرد  املحتار عىل الده

  ، د. ت.العلمية، بريوت

 



101 

 

 ؟)247(، َفَكْيَف َينِْفيهِ ِمْن َعَملِِهْم َكاَن ِمنْهُ  : َوَحْيُث َكانَ َقاَل َشْيُخنَا

 .َأُة َتْقِِض... إىَِل آِخِرهِ : َما َذَكَرُه يِف َهَذا الَباِب، ِمْن َقْولِِه: َواملَْر )َغْيِرِه(َوامُلَراُد بِــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ين بن إبراهيم بن حممد بن حممد املرِْصي، الَفِقيه احلَنَِفي ( َشْيخ املصنف الذي يقصده 244) هنا، هو: ابن ُنَجْيم احلَنَِفي، وهو: زين الدِّ

َلبِي، والشيخ: أمني الدين بن  اُْلُصويل، َأَخذ العلوم عن ُجاعة، منهم: ين الُبْلِقيني، والشيخ: شهاب الدين بن الشَّ الشيخ: رشف الدِّ

مة: عبدالعال، و  قاسم بن ُقْطُلوُبَغا، والِبهان الكركي.الَعالَّ

فات كثريٌة منها:  قائق"له ُمَؤلَّ ح َكنْز الدَّ ح املنار يف ُأُصول الِفْقه"، وَوَصَل فيه إىل آخر كتاب اإلجارة، "الَبْحر الرائق رَشْ ، "رَشْ

سائل الزينية"، و"اْلَْشَباه والنَّظائر"و ْقه احلنفيَّة"، و"ول البن اهلُـََممُلب  اُْلُصول خمترص حترير اُْلُص "و، "الرَّ
ينيَّة يف فِ ، "الَفَوائد الزَّ

 ـ(.ه 970، ُتويفِّ سنة )، وغري ذلك"حاشية عىل جامع الُفُصوَلنْي "، و"تعليق عىل اهلداية"َوَصل فيها إىل َأْلف قاعدٍة وأكثر، و

فنيَ ": ُينَْظر َهب يف َأْخَبار َمن َذَهبَشَذرَ "، و(3/64) "اْلَْعالم"، و(4/192) "ُمْعَجم امُلَؤلِّ ؛ لَِعْبداحلي بن أمحد بن حممد "ات الذَّ

  ـ، ط: اْلوىل.ه 1406(، حتقيق: عبدالقادر اْلرناؤوط، حممود اْلرناؤوط، ط: دار ابن كثري، دمشق، 8/358العكري احلَنْبيل )

  .كتاب القايِض إىل القايِض ( أي: 245)

  ( أي: من مسائل كتاب الَقَضاء.246)

، َواملُْْثَبَت َكْوُنُه ِمْن َأْحَكاِمهِ ": "رد املحتار"يف ( قال 247) َقاَل يِف ": "منحة اخلالق"وقال يف ، "َوَأَجاَب يِف النَّْهِر بَِأنَّ املَْنِْفيَّ َكْوُنُه َقَضاء 

 َواَل َيْلَزُم ِمنُْه : َوِعنِْدي َأنَُّه اَل َتنَايِف َبْينَُهََم بَِوْجٍه إْذ املَْنِْفيه يِف َكاَلِم الشَّ "النَّْهرِ "
ِ
اِرِح َكْوُنُه َقَضاء  َواملُْْثَبُت يِف اْلَفْتِح َكْوُنُه ِمْن أَْحَكاِم اْلَقَضاء

 
ِ
 .(7/2) "منحة اخلالق"(، و5/432) "رد املحتار" ُينَْظر:؛ "َأْن َيُكوَن َقَضاء  َنَعْم َكْوُنُه ِمْن َأْحَكاِمِه َأْدَخُل يِف كَِتاِب اْلَقَضاء

قائِقال"( 248) ائق رشح َكنْز الدَّ  (.7/2) "بحر الرَّ
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 (َوَقَوٍد )الَقاِضي َيْكُتُب ِإَلى الَقاِضي ِفي َغْيِر َحدٍّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عبارة عِن املنع، وعليه قول نابغة ُذبيان: احلدُّ يف اللُّغة:( 249)

ِة َفاْحُدْدَها َعِن الَفنَدِ  إِالَّ ُسَلْيـَمَن إِْذ َقــاَل اإِلَلــُه َلهُ  يَّ  ُقْم يِف الَِبِ

ا؛ ملنِْعه الناَس عِن الد اُب حداد  َي الَبوَّ ء، وَيْمنَع ُدُخول غريه ومنه ُسمِّ ا؛ ْلنه جيمع معنى اليشَّ َي اللفظ اجلامُع املانُع َحدًّ خوِل، وُسمِّ

ا؛ ْلهنا موانع ِمن ارتكاِب أسباهبا معاودة، وُحُدود اهلل حَمَاِرُمه؛ ْلهنا ممنوعة، وم يِت الُعُقوبات اخلالصة ُحُدود  نه قول اهلل فيه، وُسمِّ

َخطِّي إىل ما وراَءها، ومنه: 187]البقرة:  ﴾َفاَل َتْقَرُبوَهاتِْلَك ُحُدوُد اهللِ ﴿تعاىل:  ا ََتْنَُع عِن التَّ ا أحكاُمه؛ ْلهنَّ تِْلَك ﴿[، وُحُدود اهلل أيض 

 [.229]البقرة:  ﴾ُحُدوُد اهللِ َفاَل َتْعَتُدوَها

م، 1995 -هـ 1416دار النفائس، عَمن،  ،"حدد" -( 72؛ لنجم الدين أيب حفص عمر بن حممد النسفي )"َطلَِبة الطََّلبة": ُينَْظر

 ."حدد" -( 124) "املِْصَباح امُلنرِي"، و"حدد" -( 106) "امُلْغِرب"حتقيق: خالد عبدالرمحن العك، و

ا هلل ويف الرشع رة واجبة، حقًّ ر، فقد يكون بالرضَّ  -َعزَّ شأُنه  -: عبارة َعْن ُعُقوبة ُمَقدَّ ب، وقد يكون بِِخالف التَّْعزير؛ فإنه ليس بُمَقدَّ

ا للعبد حتى جْيرَي فيه الَعْفو وا رة، لكنه جيب حقًّ ْلح.باحلَْبس، وقد يكون بَِغرْيمها، وبِِخالف الِقصاص؛ فإنه وإن كان عقوبة ُمَقدَّ  لصه

نائع": ُينَْظر  "َتْبيني احلََقائق"م، ط: الثانية، و1982(، دار الكتاب العريب، بريوت، 7/33؛ لعالء الدين الكاساين )"َبَدائِع الصَّ

هري بابن اهلُـََمم "َفْتح الَقِدير"(، و3/163) ين بن عبدالواحد، الشَّ ؛ لعيل "حاشية العدوي"، و(، ط: دار الفكر5/212)؛ لَِكَمل الدِّ

َفة املحتاج"هـ(، حتقيق: يوسف الشيخ حممد البقاعي، و1412(، دار الفكر، بريوت، )2/288الصعيدي العدوي املالكي ) ؛ "حُتْ

هـ(، ط: اْلوىل، حتقيق: عبداهلل بن سعاف 1406(، دار حراء، مكة املكرمة، )9/119لعمر بن عيل بن أمحد الواديايش اْلندليس )

ح املنتهى"(، و5/460) "ُمْغنِي املحتاج"اللحياين، و (، ط: 3/335؛ ملنصور بن يونس بن إدريس الُبُهويت، )"َدَقائق ُأويل النهَهى لرَِشْ

اف الِقناع"م(، و1996بريوت، ط: الثانية ) عاَل الكتب،  (.6/77) "َكشَّ

ا، من باب قال:  :-بفتحتِْي  - الَقَود( 250) ل إىل موضع الَقْتل َقْود 
ا، وُقْدُت القاتِ يل: َقَتلَه به َقَود 

الِقَصاص، وأََقاد اْلمرُي القاتَِل بالَقتِ

ا محلُته إليه، واْسَتَقْدُت اْلمرَي مَن القاتل، فأَ  ا بِِقياِدها،  :- بسكون الواو - والَقْود" َقاَديِن منه.أيض  ة آِخذ  ابَّ ُجُل أمام الدَّ أْن يكوَن الرَّ

ْوق أن يكوَن َخْلفها، فإن قاَدها لنفسه، قيل: اْقتاَدها، وُيْطَلق عىل اخلَْيل التي ُتَقاد بَِمقاِوِدها وال ُتْرَكب ؛ قاَلُه اْلَْزَهِري، وقاَد "والسَّ

ا يف امُلَطاَوعة، وُتْستعَمل الِقيادة وفِْعلها، ورُجٌل َقوَّ اْلمرُي اجلي اٌد، واْنَقاد انِقياد  ، فهو قائٌد، وُجُعه: قادٌة، وُقوَّ ياثة، وهو َش قيادة  اٌد يف الدِّ

؛  "املِْصَباح امُلنرِي"، و"قود" -( 396) "امُلْغِرب"، و"َقَود" -( 163) "َطلِبة الطََّلبة": ُينَْظر استعارٌة قريبة املْأَخذ؛ قاَلُه اْلَْزَهِريه

 ."قود"( 518)

ل فعىل هذا؛ يكون الَقَود والِقصاص بمعن ى واحٍد؛ ولذا َعِبَّ بعُض الُفَقهاء بأحدمها عِن اآلخر، فيقولوَن: الِقصاص أِو الَقَود، قا

، وهو:  :الِقَصاص"قاِسم الَعبَّادي: (، ط: دار الفكر، بريوت، نقال  عِن ابن 4/125) "حاشيته عىل اخلَطِيب"الُبَجرْيِمي يف  مَن الَقصِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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َم سبق بالَقَود؛ الَقْطع، ومنه املقص، وقيل: من َقصَّ اْلََثر إذا تبعه؛ ْلنَّ املقتص يتبع اجلاين، والتَّعبري هنا بالِقصاص بعد التَّْعبري عنه في

ادمها  ـ.ه؛ ا. "رشح ابن قاسم الَعبَّادي"ـ، ه؛ ا. "إِلَفادة احتِّ

ْعُته، وِمن َمعانِيه: الَقَود، ُيَقال: َأَقصَّ السوالقِ  ا: َصاص: يأيت يف اللهغة بمعنى: َتَتبهع اْلثر، ُيقال: قصْصُت اْلََثر: َتَتبَّ لطان فالن ا إِقصاص 

ه، ومن معانيه: امُلََمثَ  ه: سأله أن َيُقصَّ ه ِمن فالن: َجَرحه مثل جْرِحه، واْسَتَقصَّ ا، وأَقصَّ  لة.َقـَتَله َقَود 

: الِقَصاص: أن ُيْفَعَل ويف االصطالحُثمَّ غلب استعَمل الِقصاص يف َقْتل القاتل، وجرح اجلارح، وَقْطع القاطع، "قال الَفيهوِمي: 

 ـ.ه؛ ا. "بالفاِعل اجلاين مثل ما َفَعل

 ."قصص" -( 505) "نرِياملِْصَباح املُ "، و"قصص" -( 386) "امُلْغِرب"، و"قصص" -( 163) "َطلِبة الطََّلبة": ُينَْظر
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ا   ، َوالِقَياُس اْستِْحَسان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هو َعده اليشء َحَسن ا، وِضده االْستِْقباح. االْستِْحَسان ُلغًة: (251)

ورة، أِو القياس اخلَِفي، كَم ُيْطَلق عند احلنفيَّة وعند األُُصولِيْي  -: اسم لَِدليل ُيقابل القياس اجلَيل، يكون بالنَّص، أِو اإلُجاع، أِو الرضَّ

قال النَّْجم عىل اْستِخراج املسائل احِلَسان، فهو استفعال بمعنى إِْفعال، كاستخراج بمعنى إِْخراج،  -حسان يف كتاب الكراهية واالست

الئلالنََّسِفي  .: فكأن االْستِحسان ها هنا إِْحسان املسائل، وإتقان الدَّ

ه عنده، وهو أصٌل معموٌل به عند احلَنَفيَّة، وخاَلَف اجلمهور، فلم يقولوا به، واحلقيقة أنَّ  َمن َنَفى العمل به، نفاه بناء  عىل تعريفه وحدِّ

ْفَتاَزاين:  ، ومبنى "وَمِن اعتِبه دليال  فكذلك، قال التَّ د عىل امُلَدافِعني، ومنشؤمها عدم حتقيق مقصود الفريَقنْيِ وقد َكُثر فيه امُلَدافعة والرَّ

ة اْلربعة  الطَّعن مَن اجلانبنِي عىل اجلُْرأة، وِقلَّة املباالة، فإنَّ   -عىل ما سنَُبيِّنه  -القائلنَي باالستحسان ُيريُدون به ما هو أحد اْلَِدلَّ

ع، ُيريدوَن أن َمْن أثبت ُحكَم  بأنه ُمْسَتْحسن عنده ِمن غري َدلِيل مَن الشاِرع، فهو الشارع لذلك  والقائلوَن بأنَّ َمِن اْسَتْحَسن فقد رشَّ

واحلقه أنه ال يوجد يف االْستِْحسان ما َيْصُلح حمالًّ للنِّزاع؛ إذ ليس النِّزاُع يف التَّْسمية؛ ْلنَّه  اِرع.احُلْكم؛ حيث َل يأُخْذه مَن الش

ِذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَّبُِعوَن َأْحَسنَهُ ﴿، وقد قال اهلل تعاىل: وال مشاحة يف االصطالحاصطالح،  : ^[، وقال النبي 18]الزمر:  ﴾الَّ

ب املاء من َيِد السقاء، ونحو «آُه املؤمنون َحَسنًا، فهو ِعنْد اهلل َحَسن  َما رَ » ة إطالق االستحسان يف ُدُخول احلَمم، ورُشْ ، وُنِقَل عِن اْلئمَّ

ِعيِّ  ذلك.
افِ ا، وأْسَتْحِسن َتْرك يشء للُمكاتِب ِمن نج وعِن الشَّ   وم الكتابة.أنَّه قال: َأْسَتْحِسن يف املتعة أن تكوَن ثالثني درمه 

بُ  ا ِمن جهة املعنى، فقد قيل: هو َدلِيٌل َينَْقِدح يف نفس امُلْجَتهد، يعِّس عليه التعبري عنه، فإْن أريَد باالْنِقداح الثه وُت، فال نَِزاع يف أنه وأمَّ

، فال نزاع يف  ُبطالن الَعَمل. جيب عليه الَعَمل به، وال َأَثر لعجزه عِن التعبري عنه، وإن أريَد أنه َوَقع له َشكٌّ

وقيل: هو الُعُدول عن ِقياٍس إىل قياٍس أقوى، وقيل: الُعُدول إىل خالف الظن لدليٍل أقوى، وال نِزاع يف َقُبول ذلك، وقيل: ختصيص 

َظائِرها إىل : هو الُعُدول يف مسألٍة عن مثل ما حكم به يف نَ القياس بَِدليٍل أقوى منه، فريجع إىل ختصيص الِعلَّة، وقال الَكْرِخيه 

 ِخالفه، بَِوْجٍه هو َأْقوى، ويدخل فيه التخصيص والنسخ، وقال أبو احُلَسنْي البرصي: هو َتْرك َوْجٍه من ُوُجوه االجتهاد، غري شاملٍ 

 ؛ ا. هـ. "شمول اْللفاظ، بَِوْجٍه هو أقوى منه، وهو يف حكم الطارئ عىل اْلول

ح التَّْلويح عىل التَّْوِضيح"ُينَْظر: م(، حتقيق: زكريا 1996 -هـ 1416دار الكتب العلمية، بريوت، ) (،163، 2/162) "رَشْ

اص،؛ ْل"الُفُصول يف اُْلُصول" :ُينَْظرو، عمريات وزارة اْلوقاف والشئون  ، وما بعدها(،4/221) محد بن عيل الرازي اجلَصَّ

ْخيس"، وهـ(، ط: اْلوىل، حتقيق: د. عجيل جاسم النشمي1405اإلسالمية، الكويت، ) َ َطلَِبة "(، و10/145) "َمْبُسوط الِّسَّ

َلبة  (.89) "الطَّ

رهتا هبا، وفالٌن ال ُيقاس بفالٍن؛ أي: ال ُيساَوى، الِقياُس يف اللغة (252) : هو التَّْقدير وامُلَساواة، ُيقال: ِقْسُت النعل بالنَّعل؛ أي: َقدَّ

ى بَِعىَل بَِتْضمني معنى االْبتِناء؛ كقوهلم: ق ء. وقد َتَعدَّ : هو َتْعِدية احُلْكم مَن اْلصل إىل الَفْرع وعند األُُصوليْيَ اَس اليشء عىل اليشَّ

تِه  ء عىل نظريه املشارك له يف ِعلَّ فه بعضهم بقوله: َأْن َُيَْكَم لليشَّ د اللهغة، وَعرَّ املوجبة حُلْكِمه، وذهب بِِعلَّة متحدة، ال ُتْدَرُك بُِمَجرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فوه بغري بعضهم إىل أنه: ُمساواة ا ة ُحكمه، وقال بعُضهم: هو َتْعِدية احُلْكم مَن اْلْصِل إىل الفرع بعلَّة ُمتَِّحَدة، وَعرَّ لَفْرع لأَلْصل يف ِعلَّ

 ومعلوٌم أنَّ التَّعاريف ال ختلو عن ُقُصور يف َنَظر َمن خُيالِف التعريف، وَبنْي احلنفيَّة وغريهم نقاشات طويلة يف نقض كلٍّ منهم ذلك.

عي: يتعذر احلَده احلقيقي يف الِقياس؛ الْش لِتَ 
افِ تَِملِه ْعريف اآلخر، وليس هذا موضع استقصائِها، حتى قال إمام احلََرَمنْي اجُلَوْيني الشَّ

 عىل حقائق خمتلفة؛ كاحلكم، والِعلَّة، والَفْرع، واجلَاِمع. 

ُقون بأنَّه: ُمساواة َفْرٍع ْلْصٍل يف علَّة احل فه امُلَحقِّ كم، أو زيادته عليه يف املعنى املعتِب يف احُلْكم، وقيَل: مَحُْل َمْعلوم عىل معلوٍم يف وَعرَّ

 إثبات ُحْكم هلَم، أو نفيه عنهَم، بَِجامع حكم أو صفة، أو َنْفيِهَم.

 وأركاُن القياس أربعة، ال َتتِمُّ ماهية القياس إالَّ بُِوجودها:

 : وهو ما َثَبَت بالرشع يف اْلصل؛ كتحريم اخلَْمر.واحُلْكم - ج : وهو امُلَشبه.والَفْرع - ب وهو حمل احلكم املشبه به. األَْصل: - أ

ة: -د  وهو الَوْصف اجلامع بني اْلَْصل والَفْرع. والِعلَّ

ة؛ كاْلغذية، واْلدوية، أما القياس ا حجية القياس: نيويَّ ة يف اُْلُمور الده لرشعي إذا ُعِدم النص ال ِخالف بني الُعلَمء يف أنَّ القياس حجَّ

رشيع، واإلُجاع، فقد َذَهَب ُجهور أئمة الصحابة والتابعني، وُُجُهور الفقهاء وامُلَتَكلِّمنَي، إىل أنَّ القياس الرشعي أصٌل من أصول الت

 ُيْسَتدل به عىل اْلحكام التي َل َيِرد هبا السمع، وُنِقل عن أمحد: ال يستغني أحٌد عِن الِقياس.

 :الْستِْحسان يف احلقيقة قِياَسانوالِقياس وا

ا، أحدمها ي قياس  ا ُمْسَتْحَسن ا، فالرتجيح باْلثر، ال واآلخر: َجيِلٌّ ضعيف َأَثُره؛ فُسمِّ ي استحسان ا؛ أي: قياس  : َخِفيٌّ قويٌّ َأَثُره؛ فسمِّ

نيا ظاهرة، والُعقبى باطِنة، وَترَ  فاء واخُلُلود، وقد َيقوى َأَثر القياس يف بعض باخلََفاء والظهور؛ كالدنيا مع الُعْقبى، فإن الده َحْت بالصَّ جَّ

ْ ِعَبادِ ﴿: الُفُصول فُيْؤَخذ به، وهو َنظرِي االْستِْدالل مع الطَّرد فإنَّه صحيح، واالْستِدالل بامُلَؤثِّر أقوى منه، واْلصل فيه قوله تعاىل َفَبرشِّ

ِذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَّبِعُ 17) باع اْلحسن.18، 17]الزمر:  ﴾وَن أَْحَسنَهُ ( الَّ  [، والُقرآن كلهه َحَسن، ثم أمر باتِّ

ار"(، و4/10) "الُفُصول يف اُْلُصول" :ُينَْظر ، دار الكتب (3/297)لعالء الدين عبدالعزيز بن أمحد البخاري،  ؛"َكْشف اْلرَْسَ

ح التَّْلويح عىل التَّْوضيح"، وعمرحتقيق: عبداهلل حممود حممد  ،م1997 -هـ 1418العلمية، بريوت،  ْقِرير "(، و2/106) "رَشْ التَّ

ْخيِس "، وم1996 -هـ 1417، دار الفكر، بريوت، (3/117، )البن أمري احلاج؛ "والتَّْحبرِي َ   (.10/145) "َمْبُسوط الِّسَّ
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ــايِف  ــَواَزهُ  ُينَ ــوَ  ؛ َج ــوُن َأْق ــُه اَل َيُك ــوَ ْلَنَّ كَِتاَب ــِه، َوُه ــْن ِعَباَرتِ ــايِض  ى ِم ــَِبَ الَق ــْو َأْخ َل

رُ  ََلْ َيْعَمْل  اآلَخَر يِف جَمْلِِسهِ  ُه َقْد ُيَزوَّ ِه، َوكَِتاُبُه َأْوىَل؛ ْلَنَّ  .بَِخَِبِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . «َيْأَبى»( يف )ج(: 253)

ن ا َوْجه "َفْتح الَقِدير"قال ابن اهلُـََمم يف  (254) الَعَمُل بكتاب القايِض إىل "(: 7/285خمالفته للِقياس وأدلة جواز العمل به ) ُمَبيِّ

بَِبيِّنة َقبَِلها َحقه القايض عىل ِخالف القياس؛ ْلنَّه ال يزيد عىل إِْخَباره بِنَْفِسه، والقايِض َلْو َأْخَِب قايِض البلد اْلخرى بأنَّه َثَبَت عنده 

ة  يف غري حمل والَيتِه، فكتابه أَْوىَل أالَّ ُفالٍن عىل فالٍن الكائِن يف َبلَ  ِد القايض اآلخر، َل جَيُْز الَعَمل به؛ ْلنَّ إِْخَبار القايض ال َيْثُبُت حجَّ

حابة والتابعني؛ حلاَجِة الناس إىل ذلك، فإنَّ اإلنسان قد ال َيْقِدر عىل أن جَيَْمَع بني ُش  َعى ُهوده واملُ ُيْعَمل به؛ لكنَّه جاَز بإُجاع الصَّ دَّ

يَها َز؛ إعانة  عىل إيصاِل احُلُقوق لِـُمْسَتِحقِّ   ؛ ا. هـ."عليه، بأن كان يف َبَلَدْيِن، فُجوِّ

  ( أي: القايض الكاتب.255)

  .«حمله»( يف )ج(: 256)

  .«يعمال»( يف )ب( و)د(: 257)

ا عىل هذا ) "َفْتح الَقِدير"( قال ابن اهلُـََمم يف 258) ا وَ "(: 286، 7/285ردًّ ْجه القياس به ملا فيه من ُشبهة التَّزوير، فإنَّ اخلَطَّ وأمَّ

هود عىل نِْسبِِة ما فيه إىل بهة ُمنَْتِفية باْشرِتاط شهادة الشه القايض املرسل، وأنه  واخلَْتم ُيْشبه اخلَطَّ واخلَْتم، فليس بَِذاك؛ ْلنَّ هذه الشه

  ؛ ا. هـ."ختمه
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ْزَناُه؛ ِْلََثِر َعيِلٍّ  ََم َجوَّ  ،َولِْلَحاَجةِ  -َعنُْه  َريِضَ اهلل - َوإِنَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َب إيلَّ من عيلِّ ( وهو ما روي عن ابن عباس أنه قال: ما (259
َعْظت بعد رسول اهلل ^ بِِمْثل كتاٍب ُكتِ ا ": بن أيب طالب اتَّ أمَّ

ُه َدَرُك ما َل َيُكْن لَِيُفوَتُه، وَيُسوُءه َفْوُت ما َل َيُكن لُِيْدِرَكه، فال َتُكْن بَم نِلْ  ا، وال بَم فاتَك منها بعُد؛ فإنَّ اإلْنساَن َيُِّسه ت من ُدْنياك َفِرح 

ا  ."، وال َتُكْن ممن يرجو اآلخرة بَِغرْي َعَمل، ويرجو التَّوبة بُِطول اْلمل، فكان وقد، والسالمترح 

اعر": ُينَْظر ائر يف َأَدب الكاتِب والشَّ اهلل بن حممد بن حممد بن عبدالكريم املَْوِصيِل  ؛ ْليب الفتح، ضياء الدين نرص"املََثل السَّ

؛ برشح اْلستاذ حممد عبده، "هنج البالغة"م، حتقيق: حممد حميي الدين عبداحلميد، و1995(، املكتبة العرصية، بريوت، 1/256)

؛ للََمَوْرِدي، عيل بن حممد بن حبيب البرصي الشافعي، "َأَدب القايض"م(، و2004 -هـ  1424(، ط: دار احلديث )3/330)

(، دار اقرأ، 91؛ للََمَوْرِدي )"َدب الدنيا والدينأَ "م، و1971 -ـ ه1391حتقيق: حميي هالل الِّسحان، مطبعة اإلرشاد، بغداد، 

 م(. 1985 -هـ 1405، )4بريوت، حتقيق: حممد كريم راجح، ط: 

وقد نقل غري واحد من العلَمء  : أن الصحابة كانوا يقبلون الُكُتب فيَم بينهم، ويعتمدون ما فيها من أخبار.ووجه الداللة من هذا األثر

: وُينَْظر؛ (، ط: دار الفكر7/286) "الِعنَاية" ُينَْظر:، ا. هـ؛ "َوَعَلْيه إُجاُع الفقهاء"بالكتاب؛ قال الَباَبْريِت:  اإلُجاَع عىل قبول ما ينقل

ا2/165) "جممع اْلَهْنُر"  .(، فقد َنَقل فيه اإلُجاع عىل ذلك أيض 

ا بَِحديث سعيد بن امُلَسيَّب، أنَّ  َية عىل العاِقلة، وال َتِرث »كان يقول:  عمر بن اخلَطَّاب  وقِد اْسَتَدلَّ احلنفيَّة يف هذا الباب أيض  الدِّ

حاك بن سفيان الكاليب، أنَّ رسول اهلل ^ «املرأة من ِدية َزْوِجها شيئ ا ه الضَّ َبايِب من » كتب إليه:؛ حتى أْخَِبَ ِث اْمَرأة َأْشَيم الضِّ أن َورِّ

مذي )«ِدَية َزوِجها َيات، باب: املرأة هل َتِرث من ِدَية زوجها؟ وقال: هذا حديث َحَسٌن صحيح، (، كتاب الدِّ 1415؛ رواه الرتِّ

(، كتاب الفرائض، باب: يف املرأة َتِرُث ِمن ِدية زوجها، وقال: قال أمحد بن 2927والعمل عىل هذا عند أهل العلم؛ ورواه أبو داود )

اق هِبذا احلديث، عن َمْعَمر، عن الزه  زَّ ثنا عبُدالرَّ ، «النبي ^ اْسَتْعَمَله عىل األعراب وكان»ْهِري، عن َسعيد، وقال فيه: صالح: َحدَّ

نَن الُكِْبى"(، والَبْيَهِقي يف 15783) "امُلْسنَد"وأمحد يف  م والعقل، 15843) "السه (، ُجاع أبواب حتريم الَقْتل، باب: ِمرياث الدَّ

نَن الُكِْبى"والنَّسائي يف  يخ اْللباين(، كتاب الفرائض، تَ 6364) "السه حه الشَّ  .ْوريث املرأة من ِدَية زوجها، وَصحَّ

لِه أن يقوَم بَم ذكر يف احلديث مَن التَّْوريث،   ويف هذا َعَمل  بَِمْبَدأ الكتابة إِْْجااًل؛َوَوْجُه الداللة فيه، أن رسول اهلل ^ َكَتَب إىل َأَحِد ُعَمَّ

ا ملا جرى يف فِْعل النبي ^؛ (، فقد أَْوَرد هذا احلديث ُمْسَتِدالًّ به للمسألة )موضوع 7/286) "فتح الَقِدير": ُينَْظر إذ لو َل َيُكن جائز 

 .)الباب

 «. تعاىل»( يف )ج( زيادة كلمة: 260)

يق املُ  واصطالًحا:ُتْطَلق عىل االفتقار، وعىل ما ُيْفتقر إليه.  احلاجة لغًة:( 261) َؤدِّي هي ما يفتقر إليها، من حيُث التَّوسعُة، ورفع الضِّ

ِحقة بفوت املصلحة، فإذا َل ُتراَع دخل عىل املكلفني  ة الالَّ ة. -عىل اجُلْملة  -يف الغالب إىل احلََرج واملََشقَّ  احلََرُج واملََشقَّ

وري والتَّْحِسيني. ويعتربها األصوليون  َمْرتبة ِمن َمَراتب املصلحة، وهي وسط بني الرضَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ا الُفَقهاء ا ما يستعملأمَّ ورة، ويطلقون الرضورة وُيِريُدون هبا احلاجة، التي هي : فكثري  ، وهو ما يشمل الرضَّ ون احلاجة باملعنى اْلََعمِّ

ورة.  أدنى مَن الرضَّ

ورة ُلغة ، ِخالف النَّْفع، قال اْلزهري: والَّضَّ ة يف بدن فهو رُض "  : مأخوذة مَن الرضَّ وما  -بالضم  -كله ما كان سوء حال وَفْقر وِشدَّ

 ."النَّْفع فهو بَِفْتِحها كان ضده 

ين، والعقل، والنَّفس، والنَّسل، واملال؛ وعند األُُصوليْيَ  ين والدنيا، وهي: ِحْفظ الدِّ : اْلموُر التي ال بدَّ منها يف قيام مصالح الدِّ

جوع  بحيث إذا ُفِقَدْت َل جَتِر مصالح الدنيا عىل استقامة؛ بل عىل فساد، وهتارج، وفوت حياة، ويف اْلخرى فوت النجاة والنعيم، والره

 باخُلِّسان املبني.

ى بَِفْقدها  )احلاجة(: أنَّ والفرق بْي احلاجة والَّضورة ورة، ومرتبتها َأْدنى منها، وال َيَتَأتَّ ة، فهي دون الرضَّ وإن كانْت حالة جهد وَمَشقَّ

 اهلاَلك. 

كقولنا: ريح الَوْرد َحَسن، أو باعتباره صفة كَمل؛ كقولنا: الِعْلم َحَسن، فَمْصَدُره : التَّْزيني، ويأيت بمعنى ُمالَءمة الطَّبع؛ والتَّْحسْي لغة

 العقل بال ِخالف.

القائلني  - واألشاِعرة -القائلنَي بأنَّ العقل يستِقله بإِْدراك احُلْسن والُقْبح  - املعتزلةفيه خالف بني  والتَّحسْي باعتبار الثَّواب الرشعي

القائلنَي بأن العقل يستِقله بإدراك ُحْسن وُقْبح بعِض اْلفعال، وال يلزم أن يأيَت الرشع عىل َوْفق  - واملاتريديَّة -ع بأن مصدره الرشَّ 

 إدراكنا؛ كحالٍة خفَيْت عىل ُعُقولنا.

نهب اْلح والتَّحسينات اصطالًحا كَمْقصد ِمن مقاصد الرشيعة: وال املدنسات، التي هي اْلْخذ بَم يليُق ِمن حماسن العادات، وجَتَ

فات، أو هي ما ال تدعو إليها رضورة وال حاجة؛ ولكن تقع  اجحات، وجيمع ذلك قسم مكارم اْلخالق والصِّ َتْأَنُفها الُعُقول الرَّ

 رتبة احلاجيَّات. موقع التَّْحسني والتَّْيسري، ورعاية أحسن املناهج يف العادات وامُلعاَمالت، وعىل ذلك تكون التَّحسينات ُرْتبة  َأْدنى ِمن

 ويف االحتجاج هبا ِخالف  بْي األُُصوليَْي:

ورات، فال  القول األول: إْن وقعِت املصلحُة يف حملِّ احلاجة، فال جيوز احلكم بُِمجردها إن َل تعتضْد بأصٍل؛ إالَّ أهنا جتري جمرى الرضَّ

َي إليها اجتهاُد جمتهٍد،  ْت، وهذا ما مشى عليه الغزايل  ة:ومن هنا قول بعض احَلنَفيَّ ُبدَّ أن ُيَؤدِّ ورة إذا َعمَّ إنَّ احلاجة قد تنزل منزلة الرضَّ

 ، وعزا هذا القوَل إىل القايض وطائفٍة مَن اُْلُصولينَي."االْعتِصام"مَن الشافعيَّة، وهو أحد أقوال َذَكَرها أبو إسحاق الشاطبي يف 

سل؛ لتحصيِل هو اعتبار ذلك، وبناء اْلحكام عليه عىل القول الثاين:  اإلطالق، وهو لإلمام مالِك، وبدليل أنَّ اهلل تعاىل بعَث الره

ع. ْقراء، فمهَم ُوجَدْت مصلحة، غلب عىل الظَّنِّ أهنا مطلوبة للرشَّ
 مصالح العباد، عمال  باالْستِ

افعي، ومع القول الثالث:  ظم احلنفيَّة، وهذا ما حكاه اإلمام اجُلَوْينِي.هو اعتبار ذلك، بِرَشط ُقربِه من معاين اُْلُصول الثابتة، وهو للشَّ

بِيه يف 
اطِ اِرع َل يقصْد إىل التَّكليف باملََشاقِّ "(، دار املعرفة، بريوت، حتقيق: عبداهلل دراز: 1/304) "املوافقات"يقول الشَّ إنَّ الشَّ

نيا واآلخرة ثالثة أقسام، كله قسٍم منها واإِلْعنَاِت فيه، والتكاليف كلهها راِجَعة إىل مصالِِح العباد يف ُدنياهم و ُأْخَراهم، ومصالح الده

 يف منازَل ُمَتَفاِوتٍة:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نيا ا مصالح الدُّ ت، والتَّْكِميالت، فأقله املجزئ من: املآكل، واملََشاِرب، واملالبس، أمَّ : فتنقسم إىل: الرضورات، واحلاجيات، والتَّتَمَّ

وريٌّ  -واملساكن، واملناكح وغريها  يِّبات، واملالبس النَّاعَمت، والُقُصور رَضُ ، وما كان من ذلك يف أعىل املراتب؛ كاملآكل الطَّ

َط بينهَم فهو مَن احلاَجات.  الواِسعات، فهو مَن التَّتَمت والتَّكميالت، وما َتَوسَّ

ا مصالح اآلِخرة ْعل السه وأمَّ
، وفِ َمات رضوريٌّ نَاب امُلَحرَّ

دات مَن احلاجات، وما عدا ذلك مَن : َفِفْعل الواجبات، واْجتِ نَن امُلَؤكَّ

وريَّات؛ باعتبار أنَّ الرضوريات هي اْلصل؛ إالَّ  املندوبات فهي مَن التَّتَمت والتَّكميالت، واحلاجيَّات وإن كانْت أدنى رتبة مَن الرضَّ

ور لة هلا، وامُلَحاَفظة عليها وسيلة للُمَحاَفظة عىل الرضَّ يَّات؛ كَم أنَّ َتْرك احلاجيَّات ُيَؤدِّي يف النِّهاية إىل ترك أنَّ احلاجيات ُمَكمِّ

ُئ عىل اإلخالل باحلاجيَّات ؤ عىل ما سواه؛ فامُلَتَجرِّ ٌض للتََّجره ، ُمَعرَّ ئ عىل اإلخالل باْلََخفِّ َيَتَجرأ عىل  الرضوريات؛ ْلن امُلَتَجرِّ

وريات؛ ولذلك قصد الشارع امُلحاَفظة عىل  ة، واحلاجيَّة، والتَّحسينيَّة(، وهي مسألة ال اإلخالل بالرضَّ وريَّ هذه القواعد الثالث )الرضَّ

ا أحٌد ممن ينتمي إىل االجتهاد من أهل الرشع، وأن اعتبارها َمْقصود للرشع، ودليل ذلك استقراء الرشيعة،  َيْرتاب يف ُثُبوهتا رشع 

ها الُكليَّة واجلُزئيَّة، وما اْنطَ 
تِ  .ا. هـ؛ "َوْت عليه من هذه اْلمور العامةوالنََّظر يف َأِدلَّ

بح بَمٍل من واحد،  وِمن أمثلة احلاجيَّات: الَبْيع مللك العني بِِعَوض مال، واإلجارة مللك املنفعة بِِعَوض مال، والقراض للرشكة يف الرِّ

 مَن وعمٍل فيه من آخر، وامُلَساقاة لَِدْفع الشجر إىل َمن يعمل فيه بُِجزء من ثمره، فإنَّ هذ
ٍ
ه املرشوعات لو َل ترشْع َل َيْلَزْم َفَواُت يَشء

؛ كاالْستِْئَجار إلْرَضاع َمن ال مرضعة له وتربيته، ورِشاء املطعوم واملَْلُبوس للَعْجز عِن اال وريات اخلَْمس إالَّ قليال  ْستِقالل الرضَّ

؛ لبدر الدين "البحر املحيط"(، و3/144) "التَّْقرير والتَّْحبري" ر:ُينْظَ  بالتََّسبهب يف وجودها، فاحتيج إىل َدْفع حاجته هبذه الُعُقود؛

م، ط: اْلوىل، حتقيق: د. 2000 -هـ 1421(، دار الكتب العلمية، لبنان، بريوت، 7/665حممد بن هبادر بن عبداهلل الزركيش، )

ين، أيب البقاء الفتوحي ا661) "رشح الكوكب املنري"حممد حممد تامر، و  حلنبيل، مطبعة السنة املحمدية.(؛ لتقي الدِّ



110 

 

ـــوِل َواَل يُ  ـــِديِل اْلُُص ـــا إىَِل َتْع ـــاُج فِيَه َت ـــايِض ََيْ ـــَهاَدِة؛ ْلَنَّ الَق ـــىَل الشَّ ـــَهاَدِة َع ـــُه بِالشَّ ـــَتْغنَى َعنْ ْس

ُر[ ـــــْز ]َوَقــــْد َيَتَعــــذَّ ــــْبَهِة بِِزَيـــــاَدِة  ، َوََلْ جَيُ ـــُدوِد َوالِقَصـــــاِص؛ ملَِــــا فِيــــِه ِمـــــَن الشه يِف احلـُ

 .االْحتََِملِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.وَل يتعذر»ـ(: هَسَقَط من )ج(، ويف )ب( و)د( و)« وقد يتعذر»( قوله: 262)

ا عليه ) "فتح القدير"يف  ابن اهلُـََمموقال  ن ا هذا االعرتاض، َوَرادًّ ال ُيقال: ال ُنَسلِّم َمَساس احلاجة إىل كتاب القايض؛ "(: 7/285ُمَبيِّ

اِهَديْ  هادةْلنَّ الشَّ عىل  ِن عىل الكتاب جَيُوز أن يشهدا عىل شهادة اُْلُصول، وُيَؤدهون عند القايض الثاين َفَلْم َُيْتَْج إليه؛ ْلنَّا نقول يف الشَّ

ر ذلك يف َبَلِده، وبالكتاب َيْسَتْغنِي عن ذلك؛ ْلنَّه يكتب  هادة: َيتاج القايض الثاين إىل َتْعديل اُْلُصول، وقد َيَتَعذَّ َعَدالة الذين بِ الشَّ

 ؛ ا. هـ."شهدوا عنده

  «.جيِب»ـ(: ه( يف )ب( و)د( و)263)

وُز يِف احْلُُدوِد : »"تبيني احلقائق"يف حاشيته عىل  "بالشلبي أمحد بن يونس الشهري"( قال 264) َهاَدِة اَل جَتُ َهاَدُة َعىَل الشَّ ُثمَّ الشَّ

ُبَهاِت  َواْلِقَصاِص َفَكَذلَِك كَِتاُب اْلَقايِض فِيِه؛ ِْلَنَّ  ِة, َواحْلُُدوُد َواْلِقَصاُص َيْسُقُط بِالشه يِه ُشْبَهَة اْلَبَدلِيَّ
(، 16/95) "املَْبُسوط" ُينَْظر:؛ «فِ

ائق"(، و4/283) "حاشية الشلبي مع َتْبيني احلََقائق"و ة"(، و7/2) "الَبْحر الرَّ ؛ ْليب بكر حممد بن عيل احلدادي "اجلَْوَهرة النَّريِّ

 (. 2/165) "جممع اْلَهْنُر"و املطبعة اخلريية،(، 2/245العبادي )
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ــِه:  ــَت َقْولِ ــْدُخُل حَتْ ــله  )ِفييي َغْيييِر َحييدٍّ َوَقييَوٍد(  َوَي ــاَلِق،  ُك ــاِح، َوالطَّ ْيِن، َوالنَِّك ــدَّ ــَن: ال  ِم
ٍ
ء يَشْ

ـــْفَعةِ  ـــةِ َوالشه  ، َوالَوَكاَل
ِ
ـــِة، َوالقَ ، َوالَوِصـــيَِّة، َواإِليَصـــاء ْتـــِل، إَِذا َكـــاَن ، َواملَـــْوِت، َوالِوَراَث

،َوالنََّســــــــــِب ِمــــــــــَن احلَــــــــــيِّ َواملَيِّــــــــــِت، َوالَغْصــــــــــِب  املَــــــــــاَل،  ُموَجُبــــــــــهُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  «.وكل»( يف )أ( و)ب(: 265)

ِفيُع ": لغة: تعريف الشفعة( 266) ْفَعُة يف الدار واْلرض والشَّ ا َفَشَفعُه، من باب قطع، والشه ْفُع ضد الوتر، يقال: كان وتر  الشَّ

افُِع الشاة التي مع َفاَعُة والشَّ َع إليه يف فالن صاحب الشفعة وصاحب الشَّ ها ولدها، واْسَتْشَفَعُه إىل فالن: سأله أن يشفع له إليه وَتَشفَّ

ا عُه فيه َتشفيع   «.شفع( »1/354) "خمتار الصحاح"ينظر:  ؛"َفَشفَّ

التوقيف عىل مهَمت ": التفويض إىل الغري ورد اْلمر إليه؛ ينظر: -بفتح الواو وكِّسها  -الوكالة لغة: : تعريف الوكالة( 267)

(، ط: مكتبة 740/  1) "خمتار الصحاح"هـ، و1410 ،الطبعة اْلوىل -بريوت  -ط: دار الفكر  (،732/  1؛ للمناوي )"التعاريف

 بريوت الطبعة اْلوىل. -( دار صادر 734/  11) "لسان العرب"م ومادة )وكل( يف 1995 - 1415 ،بريوت -لبنان 

ٍف جائٍز َمْعُلوم : عبارة َعْن إقامة اإلنسانِ حلنفيَّةبعض اعند و نائِع": ؛ ُينَْظرغرَيه مقام نفسه يف َترَصه  (.6/19) "َبدائِع الصَّ

واين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين"ولتعريفها عند املذاهب اْلخرى ينظر:  (، ط: دار 2/230؛ للنفراوي املالكي )"الَفَواكِه الدَّ

ط: دار (، 5/353؛ للمرداوي )"نصاف يف معرفة الراجح من اخلالفاإل"(، و3/231) "مغني املحتاج"الفكر، بريوت، د.ت، و

 حامد الفقي. إحياء الرتاث العريب، بريوت، حتقيق: حممد

وأْوىَص له بيشء وأوىص إليه: جعله َوِصيه، واالسم: ، ")الوصية( ما يوىص به، وُجعها: وصايا": لغة: تعريف الوصية( 268)

ا؛  -فتح الواو وكِّسها ب -الِوَصاَية  اُه َتْوِصَية  بمعنى، واالسم الَوَصاة، وَتَواىَص القوم أوىص بعضهم بعض  ينظر: وأْوَصاُه وَوصَّ

 (.1/1038( و)1/740) "املعجم الوسيط"

ِه لَِيْفَعَلُه ع"(: 182، 2/181) "تبيني احلقائق"وقال الزيلعي يف   من َغرْيِ
ٍ
ء : َطَلُب يَشْ يَصاُء ُلَغة  ىل َغْيٍب منه َحاَل َحَياتِِه َوَبْعَد اإْلِ

ُة ََتْلِيٌك ُمَضاٌف إىَل ما َبْعَد املَْْوِت(؛ َيْعنِ  ِع: ما َذَكَرُه يف املُْْخَترَصِ فقال: )اْلَوِصيَّ ْ ِع َسَواٌء كان َعْين ا أو َوَفاتِِه، ويف الرشَّ ي بَِطِريِق التََِّبه

  ."َمنَْفَعة  

  «.موجب»ـ(: ه( يف )أ( و)ب( و)د( و)269)

َغلهِب ِْلَْجِل ااِلْستِْعََمِل َسَواٌء "(: 2/440) "درر احلكام رشح جملة اْلحكام"( قال يف 270)  بَِطِريِق التَّ
ِ
ء ْ اْلَغْصُب: ُلَغة  ُهَو َأْخُذ اليشَّ

ا: َأْخُذ مَ  ع  ٍم، َوَمْعنَى اْلَغْصِب رَشْ ا َأْم َغرْيَ ُمَتَقوِّ م  ُء ُمَتَقوِّ ْ ْهِر َأَكاَن َذلَِك اليشَّ ُم َعىَل َسبِيِل اجْلَ ُم َواملُْْحرَتَ بِِفْعٍل ُيِزيُل َيَد اِل َأَحٍد َوَضْبُطُه املَُْتَقوِّ

َها َوُيْثبُِت َيَدُه املُْْبَطَلَة بُِدوِن إْذنِِه أَْو إْذِن ال َة َحِقيَقة  َأْو ُحْكَم  أَْو َيْقرُصُ َغله املَْالِِك املَُْحقَّ ِع َأْي بَِطِريِق التَّ ْ   ."ِب رشَّ
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ـــةٍ املَْجُحـــوَدِة ِمـــْن: َوِديَعـــةٍ  َواْلََماَنـــةِ  ، َواْلَْعَيـــاِن َمنُْقـــوال  ، َوُمَضـــاَرَبةٍ ، َوَعاِريَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْ  "(: 2/194) "درر احلكام"( قال يف 271) : اْْلََماَنُة ِهَي اليشَّ
ِ
ْنَساِن َأِمين ا، َويِف اْصطاَِلِح اْلُفَقَهاء ُء اْْلََماَنُة ُلَغة  َمْصَدٌر بَِمْعنَى َكْوِن اإْلِ

َِذ َأِمين ا َيْعنِي املَْاَل    ."املَْْوُجوُد ِعنَْد َمْن ُاخته

(، وُجعها )َوَدائُِع(، واشتقاقها من فعي"( الوديعة: لغة: 272) ا ماال  دفعته إليه ليكون عنده )َوِديَعة  لة بمعنى َمْفُعوَلٍة، و)أَْوَدْعُت( زيد 

َعِة(، وهي الراحة أو أخذته منه وديعة، فيكون الفعل من اْلضداد لكن الفعل يف الدفع أشهر؛ ينظر:  ( 2/653) "املصباح املنري")الدَّ

 «.أدعه»

اَحة  أو َداَللةنَفيَّةعند احلَ و (، ولتعريفها عند 5/76؛ )"رشح كنز الدقائق تبيني احلقائق": ُينَْظر؛ : هي َتْسلِيط غريه عىل حفظ ماله رَصَ

/ (، ط: دار الفكر، بريوت، تعليق3/419؛ ملحمد عرفة الدسوقي )"حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري"املذاهب اْلخرى ينظر: 

 (6/316؛ )"اإلنصاف"(، و4/125؛ )"مغني املحتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج"عليش، و حممد

ا، وخالصته ما قاله ابن اهلَمم يف 273) ُه َقْد َوَقَع ": "فتح القدير"( وقع اختالف بني العلَمء يف تعريف العارية لغة ورشع  ُثمَّ إنَّ

، ااِلْختِاَلُف يِف َتْفِسريِ  يَعة  ِة ُلَغة  َورَشِ ا ُلَغة  َفَقْد َقاَل اجْلَْوَهِريه يِف  اْلَعاِريَّ َحاِح "َأمَّ َا َمنُْسوَبٌة إىَل اْلَعاِر، ِْلَنَّ "الصِّ ْشِديِد َكَأهنَّ ُة بِالتَّ : اْلَعاِريَّ

ِة؛ اْنَتَهى. َوَقاَل املُْطَ  ،َطَلَبَها َعاٌر َوَعْيٌب  ٌة َمنُْسوَبٌة إىَل اْلَعاَرِة اْسٌم ِمْن َواْلَعاَرُة ِمْثُل اْلَعاِريَّ يَّ
ٌة َفْعلِ ُة َأْصُلَها َعَوِريَّ ِزيه يِف املُْْغِرِب: اْلَعاِريَّ رِّ

َغاَرةِ  َعاَرِة َكاْلَغاَرِة ِمْن اإْلِ  َوَأْخُذَها ِمْن اْلَعاِر اْلَعْيِب أَْو اْلُعَرى َخَطٌأ ؛ اْنَتَهى. ،اإْلِ

وِح َما  ُ ُل َعَلْيِه؛ ِْلَنَّ النَّبِيَّ َويِف َبْعِض الرشه َها. َويِف  ^َذَكَرُه يِف املُْْغِرِب ُهَو املَُْعوَّ َبارَشَ ااِلْستَِعاَرَة، َفَلْو َكاَن يِف َطَلبَِها َعاٌر ملََا َبارَشَ

ُة الْ  يَعة  َفَقاَل َعامَّ ا رَشِ ُة... َوَأمَّ ُف اْلَعاِريَّ َنافِِع بَِغرْيِ ِعَوضٍ اْلَقاُموُس َواملُْْغِرِب: َوَقْد خُتَفَّ : ِهَي ِعَباَرٌة َعْن ََتْلِيِك املَْ
ِ
 ."ُعَلََمء

ِذي بَِمْعنَى  "(: 3/449) "درر احلكام"( قال يف 274) َب يِف اْْلَْرِض الَّ املَُْضاَرَبُة بَِوْزِن املَُْفاَعَلِة، َوَمْعنَاَها اللهَغِويِّ َمْأُخوٌذ ِمْن رَضَ

بْ َمَشى َعىَل اْْلَْرِض, َوَتفْ  َوآَخُروَن ﴿ِح؛ َقاَل َتَعاىَل: ِصياَلُت َهِذِه املَُْعاَمَلِة بِاملَُْضاَرَبِة ُهَو ِْلَنَّ املَُْضاِرَب ُيَسافُِر َوَيْرَتاُد اْْلَْقَطاَر لَِطَلِب الرِّ

ُبوَن يِف اْْلَْرضِ   [؛ َأْي: ُيَسافُِروَن يِف التَِّجاَرِة.20]املزمل: ﴾ َيرْضِ

عِ  ْ ِب َربِّ املَْاِل َوَلْو كَ َوَمْعنَاَها الرشَّ
ْبِح َعىَل َأْن َيُكوَن َرْأُس املَْاِل ِمْن َطَرٍف؛ َأْي: ِمْن َجانِ َكٍة يِف الرِّ : َنْوُع رَشِ ْعُي َواْلَعَمُل يِّ ا, والسَّ د  اَن ُمَتَعدِّ

َجاِز َهَذا الْ  ي َأْهُل احْلِ ا, َوُيَسمِّ د  ِْلَنَّ َصاِحَب  ;َعْقَد املَُْقاَرَضَة َواْلِقَراَض, َوُهَو َمأُْخوٌذ ِمْن اْلَقْرِض َواْلَقْطعِ ِمْن الطََّرِف اآْلَخِر َوَلْو َكاَن ُمَتَعدِّ

ُمُه لِْلَعاِملِ  ا ِمْن َمالِِه َوُيَسلِّ  .املَْاِل َيْقَطُع َوَيْفِرُز ِمْقَدار 

ام رشح جملة اْلحكام"ْخَتار؛ كَم يف هذا هو املُ  (275) ؛ "يف امُلْختار": إنََّم قال: "وكاملنقول يف امُلْختار" :، قال(2/412)؛ "ُدَرر احُلكَّ

هادةملا ِقيل: إنَّه ال ُيْقَبل يف اْلعيان املنقولة؛ كالثياب، وال عوى والشَّ ؛ "َعبِيد، واإِلَماء، ونحوها؛ للحاجة إىل اإلشارِة فيَم ُينَْقل عند الدَّ

 َمن َمنَعه يف املنقول. وهو الذي َذَكَرُه امُلَصنِّف ُمَعلِّال  اعرتاَض  ،ا. هـ

، والنَّْقل: حتويل اليشء من موضٍع إىل موضع، وباُبه: َنرَص.واملنقول يف اللُّغة  : اسم مفعول، ِمن َنَقل َينُْقل َنْقال 

:ويف االْصطاِلح  : اختلَف الُفَقهاء يف املنقول عىل َرْأَينْيِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لذي ُيْمكِن َنْقله ِمن حملٍّ إىل آخر، سواء َأَبِقَي عىل ُصورتِه وَهْيَئتِه اْلُوىل، أم : اليشء ااملنقول هويرى ُُجهور الفقهاء أنَّ  الرأي األول:

ْت ُصورته وَهْيئته بالنَّقل والتَّحويل، ويشمل: النقود، والُعُروض، واحليوانات، واملكِياَلت، واملَْوُزونات،  : ما ال وغري املنقول هوَتَغريَّ

ى بالَعقار. ُيْمكُِن َنْقله ِمن حمل إىل آخر؛ ور، واْلرايِض، مما ُيَسمَّ  كالده

ة  -الرأي الثاين  أنَّ املنقول ُيْطَلق عىل ما ُيمكن َنْقله من مكاٍن إىل آخر، مع َبقائِه عىل ُصورته وهيئته اْلُوىل؛  :-وهو َرْأي املالِكيَّ

 كاملالبس، والُكُتب، ونحوها.
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ا دٍ  ؛َوَعَقار   ،َوُهَو املَْرِويه َعْن حُمَمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غة: -بفتح العْي  -الَعقار  (276) َم أطلق  كله ما يف اللُّ ياع، والنَّخل، وقال بعضهم: ربَّ ار، والضِّ له َأْصل وَقَراٌر ثابِت؛ كاْلرض، والدَّ

 ياره.عىل متاع الَبْيت، يقال: ما له داٌر وال َعقار؛ ويف البيت َعقار َحَسٌن؛ أي: متاع وأداة، واجلمع: َعَقارات، والعقار من كل يشء: ِخ 

ار.هو الثَّابت الذي ال يم ويف االصطالح:  كن َنْقُله وحتويله من مكاٍن إىل آخر؛ مثل: اْلرض، والدَّ

ُدَرر احلكام رشح جملة ": وُينَْظر، "عقر" -( 421؛ )"املِْصَباح امُلنرِي"، و"عقر" -( 23؛ )"امُلْغِرب" ُينَْظر ملعرفة املعنى اللغوي:

(، دار الفكر، 3/168؛ لسليَمن اجلمل )"لحاشية اجلم"(، و2/472) "جممع اْلهنر"(، و128(، املادة )1/116) "اْلحكام

؛ لسليَمن بن عمر بن حممد "حاشية البجريمي عىل املَنَْهج"(، و3/179) "حاشية الُبَجرْيِمي عىل اخلَطِيب"بريوت، د.ط، د. ت، و

 (، املكتبة اإلسالمية، ديار بكر، تركيا.2/275البجريمي )

ْيباين، الصاحب277) د بن احلََسن الشَّ ث، له َفْضٌل كبرٌي يف َنرْش مذهب أيب  ( هو حُمَمَّ الثاين لإلمام أيب حنيفة، ُأُصويل، َفِقيه، حُمَدِّ

ه عىل أيب يوُسف،كان من أذكياء العاَل،  حنيفة، َل القرآن بُِلغة  َحرَض جملس أيب حنيفة َسنََتنْي، ثم َتَفقَّ قال الشافعي: لو أشاء أن أقول َتنَزَّ

احته، وقال حممد بن احلسن: خلف أيب ثالثني ألف دِْرَهم، فأْنَفْقُت نصفها عىل النَّحو، وأنفقُت الباقي حممد بن احلسن لُقْلُت؛ لَِفص

 عىل الِفقه، وملا ُتويفِّ هو والكَِسائي بـ)الري(، قال الرشيد: َدَفنَّا الِفقه والنَّحو بـ)الري(.

رَي الكبري"، و"الصغرياجلامع "، و"اجلامع الكبري"، و"املبسوط"له مؤلفاٌت معتِبٌة: كــ غري"، و"السِّ رَي الصَّ يادات"، و"السِّ ، "الزِّ

تَّة معروفة بُِكُتب:  واية"وهذه الُكُتب السِّ  هـ(.189، وله ُكُتب غريها، ُتويفِّ سنة )"ظاهر الرِّ

َهبِي )"ِسرَي أعالم النهبالء": تنظر ترْجته يف سالة، بريوت، لبنان، (، 9/134؛ للذَّ م، 1993 -ـ ه1413التاسعة،  ط:مؤسسة الرِّ

َهب"(، و6/80؛ )"اْلعالم" (، دار إحياء الرتاث، بريوت، 2/247؛ للصفدي )"الَوايف بالوفيات"(، و1/332) "َشَذَرات الذَّ

ريازي، هتذيب:  (؛ ْليب1/135) "َطَبقات الُفَقهاء"م، حتقيق: أمحد اْلرناؤوط وتركي مصطفى، و2000 -هـ 1420 إسحاق الشِّ

م، 1970ط: اْلوىل، سنة  كرم، ُجال الدين )ابن منظور(، حتقيق: إحسان عباس، دار الرائد العريب، بريوت، لبنان،حممد بن م

مان َوَفَيات"و (؛ ْليب الَعبَّاس شمس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر بن ِخلِّكان، حتقيق: إحسان 4/184) "اْلعيان وَأْنباء َأْبنَاء الزَّ

، ط: 5م، اجلزء: 1971، سنة 1: ط، 4م، اجلزء: 1900وت، اجلزء اْلول والثاين والثالث، ب. ط، سنة عباس، ط: دار صادر، بري

 م.1994، ط: اْلوىل، 7م، اجلزء: 1900، ب. ط، سنة 6، اجلزء: 1994اْلوىل، 

َر حممد بن احلََسن بن فرقد بن أيب عبداهلل(: 2/42) "اجلََواِهر امُلضيَّة يف َتَراجم احلَنَفيَّة"قال يف  ْيباين، اإلمام صاحب اإلمام، َتَكرَّ  الشَّ

ا بـ)َواِسط(، وَصِحب أبا "اخلالصة"، و"اهلداية"ذكره َّف  ، أْصُله ِمن )ِدَمشق(، من قرية )حرستة(، َقِدم أبوه مَن العراق فولد حممد 

َن حنيفة، وأََخذ عنه الفقه، ثم عن أيب يوسف، وَصنََّف الُكُتب، ونرش علم أيب حنيفة، وَيرْ  ، "امُلَوطَّأ"ِوي احلديَث عن مالك، وَدوَّ

د ِعي يقول: قال حُمَمَّ
افِ َث به عن مالك، وهو ابن أخت عبداهلل بن َمْسَلَمَة الَقْعنَبِي، قال ابن عبداحلكم: َسِمْعُت الشَّ بن احلََسن:  وَحدَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .َوَعَلْيِه الَفْتَوى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا لفظ ا، وَرَوى  ، والثَّْوري، -بكِّس امليم، وسكون السني  -عن ِمْسَعر أقمت عىل مالك ثالث سنني، وَسِمع منه سبعَمئة حديث َوَنيِّف 

افِعي، والَزَمه واْنَتَفع به  ؛ ا. هـ."وعمرو بن دينار، وآخرين، َوَروى عنه اإلماُم الشَّ

 مبين ا أن هذ اللفظ من ألفاظ الرتجيح يف املذهب: فإن "رسالة بذل املجهود يف حترير أسئلة تغري النقود"( قال التمرتايش يف 278)

ألفاظ الرتجيح عىل ما قالوا: )عليه الفتوى(، )به يفتى(، )عليه االعتَمد(، و)هو الصحيح(، )هو اْلصح(، )هو اْلشبه(، )هو 

ل(، )به نأخذ(، )وهو املعتمد(، )هو الراجح(... ونحو ذلك(؛ اهـ من  ل عليه(، )عليه املعو  رسالة بذل املجهود يف "املختار(، )يعو 

ـ 1422( الطبعة اْلوىل 88)ص"قودحترير أسئلة تغري الن  فلسطني. -م القدس  2001 -ه

ر امُلختار مع حاشية ابن عابدين"يف  -بفتح احلاء املهملة، وسكون الصاد املهملة، وفتح الكاف، وكِّس الفاء  -وقال احلَْصَكِفي   "الده

ا العالمات لإِلْفتاء، فقوله: )َوَعَلْيه الفتوى(، أ": "امُلْضَمرات"ويف أول "هـ(، ط: الثانية: 1386(، دار الفكر، بريوت، )1/72) مَّ

(، أو )اْلَظْ  َهر(، )وبه ُيْفتَى(، )وبه َنأُْخذ(، )وعليه االعتَمد(، )وعليه عمل اليوم(، )وعليه عمل اْلمة(، )وهو الصحيح(، أو )اْلََصحه

ْميِل يف "ية الَبْزَدِويحاش"أو )اْلَْشَبه(، أو )اْلَْوَجه(، أو )امُلْختار(، ونحوها مما ُذكِر يف  : وَبْعُض "فتاويه"؛ ا. هـ، وقال شيُخنا الرَّ

 )الفتوى اْلَْلَفاظ آَكُد ِمن بعض؛ َفَلْفظ )الفتوى( آَكُد ِمن لفظ )الصحيح( و)اْلصح( و)اْلَْشَبه( وغريها، ولفظ: )وبه ُيْفَتى( آَكُد ِمنَ 

 ."َن )االحتياط(؛ ا. هـعليه(، )واْلصح( آَكُد مَن )الصحيح(، )واْلحوط( آَكُد مِ 

ا لذلك ) َيْت به؛ ْلنَّ امُلْفتِي )قوله: وعليه الفتوى(: "(: 1/72وقال ابن عابدين شاِرح  ، وُسمِّ ابه الَقِويه ، وهو الشَّ يِّ
ٌة من الَفتِ ُمشَتقَّ

اق عن  زَّ ه. ابن عبدالرَّ
ي السائَل بَِجواب َحاِدَثتِ ح املَْجَمع"ُيَقوِّ  ؛ للَعْينِي."رَشْ

ة واحلُُدوث، ال حقيقته، كذا قيل.واملُ  قاق فيها: ُمالَحظة ما َأْنَبَأ عنه املفتي مَن الُقوَّ
 راد باالْشتِ

املُراد باليوم: ُمْطَلق الزمان، و)أل( فيه للُحُضور، واإلضافة عىل معنى )يف(، وهي ِمن إضافة املصدر إىل  )قوله: وعليه َعَمُل اليوم(:

 َعَمُل الناِس يف هذا الزمان احلارض. زمانه؛ كصوم رمضان؛ أي: عليه

ة"قال يف  )قوله: أِو األَْشَبه(: اِزيَّ ، فيكون عليه الفتوى؛ ا. هـ، "الَبزَّ اِجح دَِراية  ، والرَّ َراية: َمْعناُه اْلَْشَبه باملنصوص ِرَواية  بالدال  - والدِّ

ليل؛ كَم يف -املهملة   ."امُلْسَتْصَفى": ُتْسَتْعمل بمعنى الدَّ

ليل عليه ُمتَِّجهٌة ظاهرٌة أكثر من غريه. وله: أِو األَْوَجه(؛)ق  ا؛ من حيُث إنَّ داللة الدَّ  أي: اْلظهر وجه 

 كقوهلم: َوبِه جرى الُعْرف، وهو امُلَتَعاَرف، وبه أََخَذ ُعَلَمُؤنا. )قوله: ونحوها(؛

مُة  )قوله: وقال شيُخنا(: ْميل.املراد به حيُث أطلق يف هذا الكتاِب الَعالَّ ين الرَّ  الشيخ َخرْي الدِّ

ا  -ُجع َفْتوى، وجيمع عىل َفَتاَوى  )قوله: يف فتاويه(: ة "، وهي هنا اسٌم لفتاوى شيخه املشهورة، املسَمة بـ-باْللف أيض  الَفَتاَوى اخلرَْييَّ

ة يَّ  ، وقد ذكر ذلك يف آخرها يف مسائل َشتَّى."لِنَْفع الَِبِ

م عىل غريها، وهذا التقديم راِجٌح ال واجٌب، كَم ُيفيده ما يأيت عن أي: أق )قوله: آَكُد ِمن بعض(؛  ."رشح امُلنَْية"وى، َفُتَقدَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أي: اللفظ الذي فيه ُحُروف الفتوى اْلصلية، بَأيِّ صيغٍة عِب هبا. )قوله: َفَلْفُظ الَفْتوى(؛

حيح أِو اْلََصح   )قوله: آَكد ِمن لفظ الصحيح... إلخ(؛ ونحوه، قد يكون هو امُلْفَتى به؛ لَِكْونِه هو اْلَْحَوَط، أِو اْلَْرَفَق ْلنَّ مقابل الصَّ

ُحوا بَِلْفظ  ُحون يف املذهب داعي ا إىل اإلفتاء به، فإذا رَصَّ )الفتوى( يف قوٍل، ُعلَِم بالناس، أِو امُلَوافَِق لَِتعاُملهم، وغري ذلك مما يراه املَُرجِّ

أنَّ لفظ: )وبه نأخذ(، )وعليه الَعَمُل( ُمساٍو لَِلْفظ )الفتوى(، وكذا باْلَْوىَل َلْفظ: )عليه عمل اْلمة(؛ ْلنَّه  أنَّه املَْأُخوُذ به، وَيْظَهُر يل

ْل.  ُيِفيد اإلُجاع عليه، َتَأمَّ

 ؛ كـ)اْلحوط(، )واْلظهر(.)قوله: وغريها(

 ن لفظة )املختار(.: َلْفظة )الفتوى( آَكُد وأَْبَلَ م"الضياء املعنوي يف مستحبات الصالة"ويف 

قال ابن اهلُـََمم: والَفْرق بينهَم أنَّ اْلول ُيِفيد احلرص، واملعنى: أن الفتوى ال تكون إالَّ بذلك، والثاين  )قوله: آَكُد ِمَن الَفْتوى عليه(،

يَّة؛ ا. هـ.  ُيفيد اْلََصحِّ

حيح(  -)اْلصح( مقابٌل )للصحيح(، وهو  ، هذا هو املشهور عند اجلمهور؛ ْلنَّ )قوله: واألََصحُّ آَكد ِمَن الصحيح(  -أي: )الصَّ

ة؛ كَم "حوايش اْلشباه"مقابٌل )للضعيف(؛ لكن يف  اذَّ واية الشَّ ؛ لِبرِِيي: ينبغي أن ُيَقيَّد ذلك بالغالب؛ ْلنَّا َوَجْدنا مقابل )اْلََصح( الرِّ

اق."رشح املَْجَمع"يف  زَّ  ؛ ا.هـ. ابن عبدالرَّ

؛ كَم يف  إلخ(:)قوله: واألَْحَوط...  لِيَلنْيِ َ فيه بأفعل التَّفضيل، واالْحتِياُط الَعَمُل بأقوى الدَّ  ."النَّهر"الظاهر أْن ُيقال ذلك يف ُكلِّ ما ُعِبِّ

ْميِل؛ حيُث َذَكر أنَّ بعَض هذه اْللفاظ آَكد ِمن بعض، فإنَّ )قوله: ُقْلت لكن... إلخ( ْدراٌك عىل ما ُيْفَهم ِمن كالم الرَّ
ه ظاهٌر يف أنَّ : اْستِ

 ."رشح امُلنَْية"ُمراَدُه َتْقديم اآلَكد عىل غريه، فيلزم منه تقديم )اْلصح( عىل )الصحيح(، وهو خُمالٌِف ملا يف 

ا كون مراِده جمرَد بيان أنَّ )اْلصح( آَكد بُِمْقتىض أفعل التفضيل، وذلك ال ُينايِف تقديم )الصحيح(؛ لالتفاق عليه  فهو يف غاية  -وأمَّ

تِه إالَّ َتْقِديمه عىل غريه كَما ى يف لفظ )الفتوى( مع غريه، فإنَّه َجَعَله آَكد، وال معنى آلَكِديَّ  ال خيفى، َفاْفَهْم. لُبعد، عىل أنه ال َيَتَأتَّ

ة"ما قاَله يف  ،وَيُدله عىل أنَّ ُمراَده ما ُقلناه أوال   ا يف كتاب الكفالة بعد كالم. "اخلرييَّ  أيض 

، وعليه الفتوى؛ ا. هـ-بن عابدين أي ا -قلُت   ؛ ا. هـ.": وقوله: والصحيح ال ُيْدَفُع قول صاحب امُلحيط، هذا هو اْلََصحه
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َواَيةِ "َويِف  َهاَدِة،"َظاِهِر الرِّ ْعَوى َوالشَّ وُز يِف املَنُْقوِل؛ لِْلَحاَجِة إىَِل اإِلَشاَرِة إَِلْيَها ِعنَْد الدَّ : اَل جَيُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ورة"(، وقال: 7/2) "البحر الرائق"(، و1/184) "َتْبيني احلََقائق": ُينَْظر( 279) روَن، وبه ُيْفتَى للرضَّ درر "؛ ا. هـ، و"وَعَليْه امُلَتَأخِّ

ام روَن، قال القايض اإِلْسبِيَجايِب: وعليه الَفْتَوى"(، وقال: 2/412) "احُلكَّ  ،"رد املحتار"يف  ابن عابدين؛ ا. هـ، ونقله "وعليه امُلَتَأخِّ

 (.5/432) "البحر"، عِن م(، بريوت2000 -هـ 1421ط: دار الفكر )

صة اْعَلم أنَّ مسائل أصحابِنا احلنفيَّ  "(: 1/69) "رد املحتار"قال ابن عابدين يف  ة عىل ثالث َطَبقات، أرْشُت إليها سابًقا ُملخَّ

ى  األوىل: وَنظْمُتها: واية"مسائل اُْلُصول، وُتسمَّ ٌة عن أصحاب املذهب، وهم: أبو حنيفة، وأبو  "ظاهر الرِّ ا، وهي مسائل َمْرويَّ أيض 

واية"لكن الغالَب الشائع يف يوسف، وحممٌد، ويلحق هبم: ُزَفر، واحلََسن بن زياد، وغريمها ممن َأَخذ عن اإلمام؛  أن يكوَن  "ظاِهر الرِّ

تَّة:  "ظاهر الرواية"قول الثالثة، وُكُتب  د السِّ يادات"، و"املَْبُسوط"ُكُتب حممَّ غري"، و"الزِّ رَي "، و"اجلاِمع الكبري"، و"اجلاِمع الصَّ السِّ

غري رَي الكبري"، و"الصَّ َيْت بـ"السِّ ا ُرِوَيْت عن حممد بِِروايات الثِّقات، فهي ثابتٌة عنه؛ إما ُمَتَواتِرة، أو ؛ ْل"ظاهر الرواية"، وإنََّم ُسمِّ هنَّ

 َمْشُهورة عنه.

ا يف ُكُتٍب ُأَخَر ملحمد؛  الثانية: ة عن أصحابنا املذكورين؛ لكن ال يف الُكُتب املذكورة؛ بل إمَّ مسائل النَّوادر، وهي املَْرِويَّ

يَّات"كـ
يَّا"، و"الكيسانِ

يَّات"، و"تاهلَاُرونِ
َقيَّات"، و"اجلرجانِ ا َل ُتْرَو عن حممد بِروايات "الره واية؛ ْلهنَّ ؛ وإنََّم ِقيَل هلا: غري ظاِهر الرِّ

 ظاهرٍة ثابتٍة صحيحة كالُكُتب اُْلوىَل.

ة عن أيب يوسف"املحرر"وإما يف ُكُتب غري حممد؛ كــ ، واْلمايل: ُجع إمالء، وهو: ؛ للحسن بن زياد وغريه، ومنها: ُكُتب اْلمايل املَْرِويَّ

ا بِِرواية مفردة؛ كرواية ابن ِسََمعة،  ما يقوله العاَل بَم َفَتح اهلل تعاىل عليه ِمن ظهر قلبه، وَيْكُتُبه التالمذة، وكان ذلك عادة السلف. وإمَّ

 وامُلَعىلَّ بن َمنُْصور، وغريمها، يف مسائَل ُمَعيَّنة.

ْسَتنَْبَطها املجتهدون املتأخرون َلـَمَّ ُسئُِلوا عنها وَل جيدوا فيها رواية، وهم: أصحاب أيب يوسف الَواِقعات، وهي مسائل ا الثالثة:

ا، وهم كثريون، فِمن أصحاهبَم مثل: ِعَصام بن ُيوُسف، وابن ُرْسُتم، وحممد بن ِسََمعة، وأيب  وحممد، وأصحاب أصحاهبَم، وَهُلمَّ َجرًّ

ل، وُنَصرْي بن ََيَْيى، وأيب النَّرْص  ُسليَمن اجلُْرَجايِن، وأيب َحْفص
الُبَخاري، ومن بعدهم مثل: حممد بن َسَلمة، وحممد بن ُمقاتِ

م. الَقاِسم وقد َيتَِّفق هلم أن خُيالُِفوا أصحاب املذهب؛ لدالئَل وأسباٍب َظَهَرْت هلم، وأوُل كتاب ُُجِع يف فتواهم فيَم بلَغنا،  بن َسالَّ

َمْرَقنْدي، ثم ُجع املشايخ بعده ُكُتب ا ُأَخر؛ كـ؛ للفَ "النَّواِزل"كتاُب:  ؛ للناطفي، "جمموع النوازل والواقعات"ِقيه أيب اللَّيث السَّ

، "اخلالصة"، و"فتاوى قاضيخان"؛ للصدر الشهيد، ثم ذكر املتأخرون هذه املسائَل خُمَْتَلطة غري ُمَتَميِّزة؛ كَم يف "الواقعات"و

ْخيِس، فإنَّه ذكر أوال  مسائل اْلصول، ثم النوادر، ثم الفتاوى، "املحيط"يف كتاب  وغريمها، وَميََّز بعضهم كَم َ ؛ لريض الدين الِّسَّ

َل هنا ) .ا. هـ؛ "ونِْعَم ما َفَعل  (:1/50وما أشار إليه ابن عابدين ِمْن َنْظِمها، فهو هذه اْلبيات اجلامعة لِـََم َأصَّ

 

َواَيةِ "َوُكـْتُب   ِستًّا لُِكلِّ َثابٍِت َعنْهْم َحَوْت  أََتْت  "َظاِهِر الرِّ

ـــْيَبــايِن  ــد الشَّ َفـهــا حُمَــمَّ ْعـََميِن  َصنَـّ َر فِيهـا املَْذَهـَب النـه  َحرَّ

ـِغريُ " رَيُ اْلَكبرِيُ "وَ  "اْلَكـبرِيُ "وَ  "اجْلَاِمُع الصَّ ِغريُ "وَ  "السِّ  "الصَّ

َياَداُت "ُثمَّ  ـنَِد املَـْضُبـوطِ َتـَوا "املَْبُسوطِ "َمَع  "الزِّ  َتـَرْت بِالسَّ

َواِدرِ   إْسنَاُدها يِف اْلُكْتِب َغرْيُ َظاِهرِ  َكـَذا َلـه َمَسـائِــُل الـنَـّ

ـَواِزلِ  اَلئِلِ  َوَبْعـَدَها َمَسـائُِل النَـّ َجــها اْْلَْشــَياُخ بِالدَّ  َخرَّ
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ايِن  َوَعنِ  ِويُزُه يِف الَعْبِد اإِلَماِم الثَّ ِويُزُه يِف  اَل يِف اْلََمِة، َوَعْنهُ  -يِه فِ  لَِغَلَبِة اإِلَباِق  -: جَتْ جَتْ

، َكَذا يِف َكثرٍِي ِمَن الُكُتِب املُْعَتَمَدةِ   .الُكلِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  «.عن»( يف )ج(: 280)

 .الثاين هو: أبو يوُسف  ، واإلمامُ «الباين»( يف )ب( و)د( و)هـ(: 281)

ْلنَّ واليته شملت املشارق واملغارب؛ ْلنه كان قايض "( مبينا سبب تلقيبه باإلمام الثاين: 6/394) "رد املحتار"قال ابن عابدين يف 

ْنُباَللِيَّة  .ا. هـ؛ "اخلليفة هارون الرشيد، رُشُ

اْلنصاري الكويف، صاحب أيب  - بفتح احلاء، وسكون الباء - اسمه: يعقوُب بن إبراهيم بن حبيب بن ُخنيس بن سعد ابن َحْبتة

ل، قايض القضاة، وهو أول من ُدِعَي بذلك،  هو سعد بن عوف بن ُبَجرْي بن ُمَعاِوية، وأمه َحْبتة بِنْت  وسعد ابن َحْبتة:حنيفة اْلَوَّ

عىل رأسه، وِمن ولده النهعَمن بن سعد، الذي  مالك، ِمن بني عمرو بن عوف، جاءْت به إىل النَّبي ^ فدعا له، وبرك عليه، ومسح

ا أبو يوسف القايض، يعقوب بن إبراهيم بن ُخنَْيس بن سعد ابن  ا ُخنَْيس بن َسْعد، وِمن َوَلِده أيض  َرَوى عن عيل، وِمن ولده أيض 

 َحْبتة.

اء بن عاِزب، وَزْيد بن أَْرَقم، وأبو سعيد اخُلْدِري، وزيد بن حاِرثة  قال أبو عمر: سعد ابن َحْبتة ممن استصغر يوم ُأُحد هو والَِبَ

هـ(، وكان 182ويل القايض أبو يوسف للَمْهدي، ثم ِمن بعده للَهاِدي، ثم للرشيد بعده، إىل أن ُتُويفِّ يف ربيع اْلول سنة )، اْلنصاري

، وسمع من: عطاء بن السائب م عن أيب حنيفةحممد بن عبدالرمحن بن أيب َلْيىَل، ث ، َأَخَذ الِفْقه عن:يف سنة ثالث عرشة ومائةمولده 

 وَطَبَقتِه.

به أصحاب احلديث وَيِميل إليهم،  قال حييى بن َمعْي:
: كان أبو يوسف ُيَصيلِّ بعدما وقال حممد بن ِساَمعةكان القايض أبو يوسف َُيِ

ْعُت أبا يوُسف يقول عند وفاته: كله ما َأْفَتْيُت به فقد رجعت : َسمِ وقال حَيْيى بن حييى النَّْيَساُبوريَويِلَ القضاء يف كلِّ يوم مائتي ركعة، 

نَّة ة ُكُتٍب منها: ، عنه؛ إالَّ ما َواَفَق الكتاب والسه أدب "، و"اختالف اْلمصار"و، "اآلثار"، و"النوادر"، و"اْلمايل"، و"اخلراج"له ِعدَّ

د عىل مالك بن أنس"، و"القايض بائح"، و"البيوع"، و"الوكالة"، و"االَوَصاي"، و"الَفَرائض"، و"الرَّ يد والذَّ الَغْصب "، و"الصَّ

ْأي املأُخوذ به. "اجلََوامع"، و"واالْستِِْباء َمكِي، َذَكر فيه اختالَف الناس، والرَّ َفه لَِيْحَيى بن خالد الَِبْ  يف أربعنَي فصال ؛ َألَّ

(؛ ملحمد بن سعد بن َمنِيع، أيب 7/330) "الطََّبقات الُكِْبى"(، و1/134) "َطَبقات الُفَقهاء"(، و8/193؛ )"اْلعالم": ُينَْظر

ْهري، حتقيق: إحسان عباس، دار صادر، بريوت، لبنان، ط: اْلوىل،  وفيات "، و8م، عدد اْلجزاء: 1968عبداهلل البرصي الزه

هـ(، دار  748هبي، امُلتوَّفَّ سنة )(؛ ْليب عبداهلل حممد بن أمحد بن عثَمن، الذ4/447) "ميزان االْعتَِدال"(، و6/378) "اْلعيان

 (. 8/536) "ِسرَي أعالم النهبالء"لبنان، حتقيق: عيل حممد البجاوي، و -املعرفة للطباعة والنرش، بريوت 

 «.اإلبساف»( يف )أ( و)هـ(: 282)

 يعود عىل أيب يوسف )اإلمام الثاين(.« اهلاء»، والضمري «وعند»( يف )ج(: 283)
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ة"َويِف  اِزيَّ ايِن  :"الَبزَّ ْ َيْأُخُذوا بَِقْوِل اإِلَماِم الثَّ ُموَن ََل  الَيْوَم َعىَل َواملَُتَقدِّ
ِ
، َوَعَمُل الُفَقَهاء

 .يِف الُكلِّ  التَّْجِويزِ 

 .: َوَعَلْيِه الَفْتَوىْسبِيَجايِبه َقاَل اإِلَماُم اإلِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ائِقالَبْحر ا" ُينَْظر: (284)  (.2/165) "جممع اْلَهْنُر"(، و7/2) "لرَّ

ة"( 285) اِزيَّ هـ(، وقِد اشتملْت فتاواه عىل مسائل َيتاج إليها، 780؛ ملحمد بن حممد بن حممد الكردي، املتوَّف سنة )"الفتاوى الَبزَّ

ا؟ قال: أست  مع وجود كتابه. "البزازية"حي ِمن صاحب قيل ْليب السعود امُلفتي: َِلَ ال جتمع الفتاوى املهمة؟ وَِلَ ََلْ تؤلِّف كتاب 

، م(1992 -هـ 1413(، ط: دار الُكُتب العلميَّة، بريوت، )3/583)(؛ إلسَمعيل باشا البغدادي، 2/217) "كشف الظنون": ُينَْظر

 (.3/640) "معجم املؤلفني"(، 7/45) "اْلعالم"

 «.الباين»( يف )ب( و)د( و)هـ(: 286)

 (.2/165) "جممع اْلَهْنُر"(، و7/2) "ائِقالَبْحر الرَّ " ُينَْظر: (287)

ريَن يف الفقه، ودخل )َسَمْرقند(، وَجَلس ( اإِلْسبِيَجايِب: هو أمحد بن منصور القايض أبو نرص اإِلْسبِيَجايب، 288) كان مَن امُلَتَبحِّ

ينية، وظهرت له اآلثار اجلميل  ة.للفتوى، وصار املرجع إليه يف الوقائع، وانتظمت له اْلمور الدِّ

ُنْقصاهنم،  وُوِجَد بعد وفاته صندوق له فيه فتاوى كثرية، كان ُفقهاء عرصه أْخَطئوا فيها، َفَوَقَعْت عنده، َفأَْخَفاها يف بيته؛ لِئالَّ يظهر

واب.  وما تركها يف أيدي امُلْسَتْفتنَي؛ لَِئالَّ يعملوا بغري الصواب، وكتب سؤاالهتم ثاني ا، وأجاب عىل الصَّ

عىل  رشح عىل كتاب الصدر بن مازة"، و"رشح خمترص الطحاوي"هـ( تقريب ا، له  500هـ( تقريب ا، وقيل: سنة ) 480د سنة )ُتُويفِّ بع

 وله فتاوى. "رشح الكايف"، و"ترتيب الدباس للجامع الصغري للشيباين

نات حممد بن عبد احلي اللكنوي، دار (؛ ْليب احلس75) "الفوائد البهية يف تراجم احلنفية"(، 1/335) "اجلواهر املضية": ُينَْظر

 (.3/183) "معجم املؤلفني"املعرفة للطباعة والنرش، بريوت، 

 اإِلْسبِيَجايِب  عيل بن حممد بن إسَمعيل بن عيل بن أمحد بن حممد بن إسحاق"(: 371، 1/370) "اجلََواهر امُلضيَّة"قال يف 

َمْرَقنْدي، املعروف بشيخ اإلسالم، ِمن أهل )سمر قند(، وهو من )إِْسبِيَجاب(، بلدة من ُثُغور الرتك، سكن )َسَمْرقند(، وصار السَّ

م هبا، وَل يكن أحٌد بَم وراء النهر َّف زمانه َيفظ مذهب أيب حنيفة ويعرفه مثله َّف عرصه، فظهر له اْلصحاب املخ تلفة، امُلْفتِي وامُلَقدَّ

َر الُعمر الطويل َّف َنرْش العلم وسمعه، قال السم عاين: َكَتب يل اإلجازة بَِجميع مسموعاته، وكاَنْت ِوالدته يوم االْثنَنْي السابع من وُعمِّ

هـ(، وُتُويفِّ بــ)َسَمْرَقنْد( يوم االْثننِي الثالث والعرشين من ذي الَقْعدة، سنة مخس  454ُجادى اْلوىل سنة أربع ومخسني وأربعَمئة )

ة مديدة، وحصلت ِمن َفوائِده وِمن فوائد التدريس  "اهلداية"هـ(، قال صاحب  535وثالثني ومخسَمئة ) َّف مشيخته: اختلفت إليه ُمدَّ

ْيُت من فتاويه يف  ي ا، وَتَلقَّ
ا َوافِ صاب 

َفنِي "اجلامع"، وبعض "املبسوط"، وبعض "الزيادات"وحمافل النََّظر نِ باإِلْطالق َّف  ، ورَشَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ََ فيه وَأطْ  ا باَل يِن منه غري واحد ِمن مشاخيي اإلفتاء، وَكَتَب يل بذلك كتاب  ثم  -رمحهم اهلل  -نب؛ ولكن َل َيتَِّفق يل اإلجازة منه، وأَْخَِبَ

  هـ. ؛ ا."ساَق حديث ا عن نجم الدين أيب حفص عمر بن حممد بن أمحد النََّسفي عنه، بسنده

امدرر " :ُينَْظر(، ط دار صادر ـ بريوت، و5/183) "الفتاوى اهلندية"مع  "البزازية" (289)  .(2/412) "احُلكَّ

ْفَعة، والِوَكاَلة، والَوِصيَّة، والَوَفاة، "(: 2/165) "جممع اْلهنر رشح ُمْلَتَقى اْلَْبُحر"قال عبدالرمحن بن حممد بن سليَمن يف  وكذا الشه

آلخر ُيْعَرُف بأَحِدمها، وال ُيْقَبل الكتاب يف والِوَراَثة، والَقْتل الذي ُيوِجب املال؛ ْلنَّ الَبْعَض منها ُيْعَرف بالَقْدر والَوْصف، والَبْعَض ا

هادة، وُرِوَي عن أيب "الَعنْي املنقول؛ كالثَّْوب، والَعْبد، واْلََمة، ونحوها يف  عوى والشَّ واية؛ للحاَجة إىل اإلشارة عند الدَّ ظاِهِر الرِّ

ا أنَّه ُتْقَبل يف اْلََمة كالعبد، وُرِوَي عن حممد َقُبوله ال  -ْلنَّ اإلباق َيْغلُِب فيه  -ُيوُسف: للقايِض أن َيْقَبَل يف الَعْبد  يف اْلََمة، وعنه أيض 

ُروَن، ويف  ة"يف كلِّ ما ُينَْقُل، وعليه امُلَتَأخِّ اِزيَّ ُموَن َل يأخذوا بَِقْول اإلمام الثاين، وَعَمُل الفقهاء اليوم عىل التَّْجويز يف الُكلِّ "الَبزَّ : وامُلَتَقدِّ

 .ا. هـ؛ "ه ُيْفَتى؛ كَم قال اإلمام اإِلْسبِيَجايِب، وهو مذهب اْلئمة الثالثةللحاجة، وب
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ُهوُد ؛ ]َأِي[)َفِإْن َشِهُدوا( ِة، َوُحُضوِر َحَكَم ِبالشََّهاَدِة()َحارِضٍ  ()َعَلى َخْصٍم: الشه ؛ لُِوُجوِد احُلجَّ

ا هَلَا، َوإاِلَّ َفاَل )َوَكَتَب ِبُحْكِمِه(اخلَْصِم،  ر  َماِن؛ َولَِيُكوَن الكَِتاُب ُمَذكِّ ؛ َحتَّى اَل َينَْسى الَواقَِعَة َعىَل ُطوِل الزَّ

َتاُج  ُه َقْد َتمَّ  ََيْ  .بُِحُضوِر اخلَْصِم بِنَْفِسِه، َأْو َمْن َيُقوُم َمَقاَمهُ  إىَِل كَِتابِة احلُْكِم؛ ْلَنَّ

َلُه، َأْي: َأْحَكَمُه بِاحلُْكِم، َذَكَرُه يِف )السِِّجلُّ احُلْكِميُّ(؛ َأْي: كَِتاُب احلُْكِم ُهَو()َو ُه َسجَّ ؛ ْلَنَّ

ْمزِ " ِجله "املِْصَباِح "ويف  ."الرَّ : كَِتاُب الَقايِض، َواجلَْمُع: ِسِجالٌَّت، َوأْسَجْلُت : السِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َسَقَط من )ج(.« أي»( قوله: 290)

 «.ما ال َيتاج»( يف )ج(: 291)

 «.قديم»( يف )ج( و)هـ(: 292)

إنَّ أََجلَّ ما يستهل به "أوله:  (،855؛ للقايض بدر الدين حممود بن أمحد العيني، ُتويفِّ سنة )"احلقائِق رشح َكنْز الدقائق َرْمز" 293))

ا هلل تعاىل، و"اللِّسان بالبيان... إلخ َحُه؛ شكر   ؛ حلافظ الدين النََّسِفي "كنز الدقائق"، َذَكر فيه أنه اْمُتِحن بحاِسد، ثم زال، َفرَشَ

املرصي، إمام اْلرشفيَّة احلنفي، امُلَتَوَّفَّ سنة هـ(، وَثمَّ كتاٌب آخر هبذا العنواِن َنْفِسه؛ لعبدالباقي بن عبدالرمحن بن عيل  710تويفِّ )

ر عن وفاة املصنف التمرتايش.1078)  هـ(، واملقصود هنا اْلول ال الثاين، فتاريُخ وفاة الثاين ُمَتَأخِّ

يل عىل كشف الظنون إيضاح املكنون"(، و2/1515) "َكْشف الظهُنون" :ُينَْظر ، ط: ي(؛ إلسَمعيل باشا البغداد3/583) "يف الذَّ

(، ط: دار الكتب 6/420؛ إلسَمعيل باشا البغدادي )"هدية العارفني"م، و1992 -هـ 1413دار الُكُتب العلميَّة، بريوت، سنة 

 م.1992 - 1413العلمية، بريوت، سنة 

اض، ط: اْلوىل، (؛ للدكتور/ أمحد بن حممد نصري الدين النَّقيب، ط: مكتبة الرشد، الري578، 2/559) "املذهب احلنفي" :ُينَْظرو

 م.  2001 -هـ  1422

هـ(، والنسخة حمفوظة باملكتبة 1285(، ط: املطبعة املرصية ببوالق، سنة )2/88) للَعْيني؛ "احلقائِق رشح َكنْز الدقائقَرْمز "( 294)

رد "(، و2/164) "جممع اْلهنر"(، و7/3) "البحر الرائق" :وُينَْظر(، فقه حنفي، 2562عام:  ، ورقم89اْلزهرية )رقم خاص: 

 .(5/432) "املحتار

ح الَكِبري للرافعي املِْصَباح امُلنرِي"( 295) ْ ِري الَفيهومي، امُلَتَوَّفَّ سنة )"يف َغِريِب الرشَّ  770؛ تأليف اإلمام أمحد بن حممد بن عيل املَقَّ

ا يف  دمته أنَّه ُجع كتاب  ه: ؛ لإلمام الرا"غريب رشح الوجيز فتح العزيز"هـ(، َذَكر يف ُمقَّ فعي، ثمَّ اخترصه؛ لَيْسُهَل تناوله، وسَمَّ

ح الَكبرِي املِْصَباح امُلنرِي" ْ ح الَكبرِي"، و"يف َغِريِب الرشَّ ْ افعي رشح به "الرشَّ افِِعي"؛ لإلمام الرَّ ؛ حلجة اإلسالم أيب "الَوِجيز يف الِفْقه الشَّ

  (.2/579) "َكْشف الظهُنون"ف، و؛ للُمَؤلِّ "املِْصَباح امُلنرِي": مقدمة ُينَْظرحامد الغزايل، 



122 

 

ُجلِ لِ  : كَ  لرَّ ا، َوَس إِْسَجاال  : َقىَض َوَحَكَم، َوَأْثَبَت ُحْكَمُه يِف -بِالتَّْشِديِد  -الَقايِض  َل جَّ َتْبُت َلُه كَِتاب 

؛ اْنَتَهى ِجلِّ  .السِّ

ُة الَّتِي فِيَها ُحْكُم الَقايِض؛ َوَلكِنْ  : احُلجَّ ِجله  .َهَذا يِف ُعْرفِِهمْ  َفالسِّ

ُكُم بِِه الَقايِض، َوَما َيْكُتُب َعَلْيهِ ئِ ُتْضَبُط فِيِه َوَقا: كَِتاٌب َكبرٌِي )301(َويِف ُعْرفِنَا  .ُع النَّاِس، َوَما ََيْ

 

ـوُز؛ لِــََم ُعـِرَف، َوَلـْو َح )َفِإْن َلْم َيُكِن اخَلْصُم َحاِضًرا، َلْم َيْحُكيْم(  َكـَم ؛ ْلَنَّ احلُْكَم َعىَل الَغائِِب اَل جَيُ

؛ َحْيُث اَل َينُْفـُذ ِخـالَف َمذْ  َذُه، بِِخاَلِف الكَِتاِب احلُْكِميِّ ْلَنَّ ]َهبِـِه؛ بِِه َحاكٌِم َيَرى َذلَِك، ُثمَّ ُنِقَل إَِلْيِه، َنفَّ

َل  وُز َلُه؛ َكَذا َذَكَرهُ  اْلَوَّ ْيَلِعيه ا حَمُْكوٌم بِِه َفَلِزَمُه، َوالثَّايِن اْبتَِداُء ُحْكٍم، َفاَل جَيُ  .لزَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جل»( يف )ب( و)د(: 296)   «.للسِّ

  (.267) "املِْصَباح امُلنرِي"صويب مَن ، والصواب ما َأْثَبْتنَاه، والتَّ "الرجل"يف النهَسخ املخطوطة:  (297)

  (.267) "املِْصَباح امُلنرِي"( 298)

  «.ويكن»( يف )ج(: 299)

 ( أي يف عرف القضاة املتقدمني.300)

ْ  يف فتح القدير: قال  ََل
( يِف ُعْرفِِهْم )َوإَِذا َشِهُدوا باَِل َخْصٍم َحارِضٍ ُن لِْلُحْكِم )ُهَو املَْْدُعوه ِسِجالًّ َتاُب املَُْتَضمِّ

ُه ِحينَئٍِذ اْلكِ ََيُْكْم(؛ ِْلَنَّ

َهاَدِة إىَل اْلَقايِض اآْلَخرِ  ِهْم َنَسُبوُه إىَل احْلُْكِم  َقَضاٌء َعىَل َغائٍِب، )َو( إنَََّم )َيْكُتُب بِالشَّ
( يِف ُعْرفِ َتاُب احْلُْكِميه

ا َوَهَذا ُهَو اْلكِ لَِيْحُكَم( ُهَو )هِبَ

 بِاْعتَِباِر َما َيُؤوُل؛ ا. هـ.

 (.621/  4) "درر احلكام رشح جملة اْلحكام"يف ُعْرف القضاء يف زمان املصنف؛ ينظر:  :( أي301)

 "رد املحتار"(، و2/164) "البحر"نقال  عن  "جممع اْلَهْنُر"(، و7/3) "البحر الرائق"، و(7/286) "فتح القدير" ُينَْظر: (302)

(5/433.)  

 ( أي احلكم عىل الغائب.303)

 «.ذكر»( يف )أ( و)ب( و)هـ(: 304)

ة"(، و7/286) "العناية عىل اهِلَداية" وُينَْظر:(، 4/184؛ )"تبيني احلقائق"305))  "لقديرفتح ا"(، و2/24) "اجلوهرة النرَيِّ

ائِق"(، و7/286)  (. 2/164) "جممع اْلَهْنُر"(، و7/3) "الَبْحر الرَّ

 



123 

 

ِب إَِذا َكاَن َحنَِفيًّا، َفـإِنَّ ُحْكَمـُه اَل َينُْفـُذ؛ ئِ َعىَل َأنَّ احلَاكَِم َعىَل الَغا : َوُهَو َيُدله َقاَل َشْيُخنَا[

ِب َينُْفـُذ، يِف ئِـَغاَعـىَل ال ءَ َقْولِــِهْم: إنَّ الَقَضـا ى؛ ْلَنَّ َمْعنَـ، َوُهـَو ُمَقيَّـدٌ "َيَرى َذلَِك ": لَِقْولِهِ 

: إَِذا َكاَن الَقايِض َشافِِعيًّا؛ اْنَتَهى َواَيَتنْيِ  .َأْظَهِر الرِّ

َهاَدِة )الشََّهاَدَة؛ ِلَيْحُكَم الَقاِضي امَلْكُتوُب ِإَلْيِه ِبَها(الَقايِض  )َوَكَتَب( ِذِه الشَّ ، اَل َعىَل ِيِه()َعَلى َرْأ؛ َأْي: هِبَ

ُه َلْيَس َلُه َأْن )الَكاِتِب(الَقايِض  )َوِإْن َكاَن ُمَخاِلًفا ِلَرْأِي(َرْأِي الَقايِض الَكاتِِب،  ، َفإِنَّ ِجلِّ ، بِِخاَلِف السِّ

الَِفُه َوَينُْقَض ُحْكَمهُ   .خُيَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( ما بني املعكوفني َسَقَط من )ج(.306)

  «.بدل»( يف )د(: 307)

  «.بقوله»( يف )ج( و)د(: 308)

 «.مفيد»( يف )أ( و)ب( و)ج(: 309)

واب ما َأْثَبْتنَاه، والتصويب، «عىل»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 310)   (.7/3) "البحر الرائق" من والصَّ

 (.2/164) "جممع اْلهنر" وُينَْظر:(، 7/3) "البحرالرائق"( 311)

 "البحر الرائق"(، و7/287) "فتح القدير"(، و7/286) "العناية رشح اهلداية"(، و4/184) "تبيني احلقائق" ُينَْظر:( 312)

(7/3 .) 
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ا إىَِل  "الَبْحرِ " َويِف  َد كَِتاُب َقاٍض إىَِل َقاٍض آَخَر يِف َحاِدَثٍة، اَل : َورَ "ُمنَْيِة امُلْفتِي"َمْعِزيًّ

ِجلَّ  -خُمَْتَلٌف فِيَها  َي َوهِ  - الَقايِض املَْكُتوُب إَِلْيهِ  َيَراهُ  اَل ُينِْفُذُه، َوإِْن َوَرَد فِيَها ِسِجلٌّ َنَفَذُه؛ ْلَنَّ السِّ

؛ اْنَتَهىحَمُْكوٌم بِِه ُدوَن ]الكَِتاِب؛ َوهِلََذا َلُه َأالَّ َيقْ  ِجلِّ  . َبَل الكَِتاَب ُدوَن السِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واب زيادة «يف»( يف ُجيع النهَسخ: 313)   َيْسَتِقيَم الكالم.؛ لِ «الواو»، والصَّ

ائق "( أي: 314) َقائِقالَبْحر الرَّ ح كنز الدَّ قائق"و نجيم، البن؛ "يف رَشْ  ؛ حلافظ الدين أبو الِبكات عبد اهلل بن أمحد بن حممود"َكنْز الدَّ

نهَسخ امُلَتَداَولة ما يدل عىل أنه هـ(؛ َوَصل فيه إىل آخر كتاب الدعوى؛ كذا َذَكَره يف بعض َتَصانيفه؛ لكن يف ال 710النََّسفي، تويف سنة )

ة املعروف َبَلَ إىل باب اإلجارة الفاسدة، وَأْكَمَلُه بعده  س الَقْيَمِريَّ َمْشقي احلنفي، ُمَدرِّ نور الدين حممود بن بركات بن حممد الدِّ

ي احلنفيَّة كَم َأْكَمَلُه عبدالقادر بن عث؛ هـ(1003بالَباَقايِن )قرية من قرى نابلس(، ُتُويفِّ سنة )
هري بالطهوِري، ُمْفتِ َمن القاهري، الشَّ

 هـ(.1026بـ)مرص(، تويف )

(، 3/64) "اْلعالم"(، و6/414) "هدية العارفني"(، و3/316) "إيضاح املكنون"(، و2/1515) "َكْشف الظهُنون" ُينَْظر:

  (.4/192) "معجم املؤلفني"و

 (.44440، ورقم عام: 3095اْلزهرية، )رقم خاص:  -(، خمطوط 119)لوحة رقم  "ُمنَْية املفتي"( 315)

ِجْستاين تويفِّ بعد )"يف ُفُروع احلنفيَّةُمنَْيُة امُلْفتِي "و َص فيه َنَوادر 638؛ للشيخ اإلمام يوسف بن أيب سعيد بن أمحد السِّ هـ(، َلـخَّ

الئل، وَذَكَر أنه رأى  ي"الفتاوى الصغرى"الَواِقعات عرية عِن الدَّ هـ(، َوَكَتَب فيه منها ما هو امُلْعَتَمد  634ن اخلايص تويف )؛ لنجم الدِّ

ا للمسافة، وَضمَّ إليها ِمن فتاوى رساج الدين اْلويش تويف ) وايات واالختالفات؛ قرص   569عليه، وحذف اإلحاالت، وزوائد الرِّ

ة إىل اإلجي ف اهلمَّ از يف اْللفاظ من غري إخالل، وراعى جتنيس الفتاوى هـ( نوادر مَن الواقعات مما ال ُيوَجد يف أكثر الُكُتب، ورَصَ

اِجيَّة" َ  ، وَميََّزها بعالمة حرف السني."الِّسِّ

 (. 13/270) "معجم املؤلفني"(، و8/214) "اْلعالم"(، و2/1887) "َكْشف الظهُنون"(، و6/554) "هدية العارفني" :ُينَْظر

َواب ما َأثْ "وهو"( يف النهَسخ املخطوطة: 316)   (.7/3) "البحر الرائق"َبْتنَاُه، والتَّصويب من ، والصَّ

جل، "(: 5/433) "رد املحتار"(، قال ابن عابدين يف 7/287) "فتح القدير" :ُينَْظرو(، 7/3) "البحر الرائق"( 317) بِِخالف السِّ

ِجلَّ حمكوٌم به دون الكتاب؛ وهِلذا  جل؛ كَم يف فإنه ليس له أن خُيَالَفه َوَينُْقَض ُحْكَمه؛ ْلنَّ السِّ  "البحر"له أالَّ َيْقَبَل الكتاب دون السِّ

 ."ية امُلْفتيُمنْ"عن 

َمْبنِيٌّ عىل ما يف نسخته؛ وإالَّ فقد َوَجدُته  - "امُلنَْية"يف  "امُلنَْية"يعني: َل جيد الكالَم املنقول عِن  - "وَل أَِجْدُه فيها": "النَّْهر"وقوله يف 

َتاُب احُلْكِميه ال يْلزُم الَعَمل إذا كان خُيالُِفه؛ ْلنَّه َل يَقْع ُحْكٌم يف حمل اجتهاٍد، فله أالَّ  ؛ البن"الَفْتح"يف نسختي، ويف 
اهلُـََمم: والكِ

 ؛ ا. هـ."َيْقَبَلُه، وال َيْعَمَل بِهِ 
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، َوَلْيَس ()َوُهَو الِكَتاُب احُلْكِميُّ ،املَْكُتوِب إَِلْيهِ  َفَقْد َأَفاَد َعَدَم ُوُجوِب َقُبوِل الكَِتاِب َعىَل[

ُه ََلْ  َهاَدِة يِف احلَِقيَقِة؛ ْلَنَّ ، َوُهَو َنْقُل الشَّ ا؛ ََيُْكْم بِا بِِسِجلٍّ ََم َنَقَلَها إَِلْيِه لَِيْحُكَم هِبَ َهاَدِة، َوإِنَّ لشَّ

َم  ََيُْكُم املَْكُتوُب إَِلْيِه بَِرْأيِِه، َوإِْن َخاَلَف َرْأُيُه َرْأَي  َوهِلََذا ؛ َكََم َتَقدَّ ِجلِّ الَكاتِِب، بِِخاَلِف السِّ

 .َتْقِريُرهُ 

َهاَدِة  )َوَقَرَأ( ِذيَن ُيْشِهُدُهْم َعَلْيهِ (َعَلْيِهْم)الَقايِض الكَِتاَب بِالشَّ ُهوِد الَّ ُْم  ؛؛ َأْي: َعىَل الشه ْلهَنَّ

ايِن، َفاَل ُبدَّ ِمْن قَِراَءتِِه َعَلْيِهْم؛ لَِيْعِرُفوا  )َوَخَتَم(لِعْلِم، َما فِيِه؛ إِْذ اَل َشَهاَدَة بُِدوِن ا َيْشَهُدوَن ِعنَْد الثَّ

ُهوِد،ِعْنَدُهْم()الِكَتاَب  مَ )ِإَلْيِهْم(الِكَتاَب  )َوَسلََّم( ؛ َأْي: ِعنَْد الشه ؛ َكْياَل ُيَتَوهَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( ما بني املعكوفني َسَقَط من )ج(.318)

 .«احلكم»( يف )د(: 319)

 «.ال»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 320)

  «.وهذا»يف )ج(: ( 321)

 «.واىل»( يف )ب( و)د( و)هـ(: 322)

 "البحر الرائق"(، و7/287) "فتح القدير"(، و7/286) "العناية رشح اهلداية"(، و4/184) "تبيني احلقائق" :ُينَْظر (323)

 (.5/433) "رد املحتار"(، و2/164) "جممع اْلَهْنُر"(، و7/3)

ى « لَِيْعِرُفونَ »( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 324) ا، وهي ما ُتَسمَّ ة؛ ْلنَّه منصوٌب بأن امُلْضَمرة َجَواز  بإثبات النهون، وما َأْثَبْتنَاُه عىل اجلَادَّ

ا ما يف النهَسخ اْلخرى: «الم َكْي »بـ ُج عىل أنَّه ُلَغة قليلٌة لَِبْعِض الَعَرب، ومنه حديُث «لَِيْعِرُفون»، أمَّ ، بإثبات النهون مع الناِصب، فُيَخرَّ

وق: "مسلم" اُم َدَخال عىل عائشة »، الذي َرَواه اْلَْسود وَمِّْسُ َكَذا ُهَو يِف َكثرٍِي ِمَن اُْلُصول: ": قال النََّووي  ،«؛ لَِيْسَأاَلهِنَا...كأهنَّ

ِم َوالنهون، َوِهَي ُلَغٌة َقلِيَلةٌ «لَِيْسَأاَلهِنَا» (؛ ْليب زكريا َييى بن رشف 218، 7/217) "رشح النََّوِوي  عىل مسلم" ُينَْظر: ؛ ا. هـ،"؛ بِالالَّ

 ، ط: الثانية.1392 -بريوت  -بن مري النووي، دار إحياء الرتاث العريب 
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ْغيِريُ  ِه، َوا ،()َبْعَد ِكَتاَبِة ُعْنَواِنِه ِفي َباِطِنِه التَّ ْسمَ َوُهَو أَْن َيْكُتَب فِيِه اْسَمُه، َواْسَم َأبِيِه َوَجدِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.التعبري»( يف )ب( و)ج( و)د(: 325)

َخْتِم يف َأْسَفلِه، فلِو أي: عىل الكتاب َبْعَد َطيِِّه، وال اعتبار لِلْ  )َقْولُه: َوَخَتَم ِعنَْدُهم(؛"(: 5/433) "رد املحتار"قال ابن عابدين يف 

ا، َل ُيْقَبل، وإْن ُختَِم يف َأْسَفلِِه؛ كَم يف  ؛ ْلنَّه ال ُبدَّ أْن )عندهم(، وإنََّم قال: "الذخرية"اْنَكَِّسَ خاَتُم الَقايِض، أو كان الكتاُب َمنُْشور 

هِتِْم؛ كَم يف  ِعي، َوبِه ُيفَتى كَم ذكره ، واْشرِتاُط اخلتم لَ "املغني"َيشَهدوا عنده أنَّ اخلتم بَِحرْضَ ٍط؛ إالَّ إَِذا كاَن الكَِتاُب يف َيِد امُلدَّ رَشْ
ْيَس بِ

 املصنف؛ ُقُهْسَتايِن.

َم الكَِتاَب إَِلْيِهم(؛ ؛ كَم يف الَكْرمَ  )َقْوُله: َوَسلَّ س َل َيِصحَّ
ٍس َيِصحه ُحْكُمُه فيه، َفَلْو َسلََّم يف َغرْيِ َذلَك املَْجلِ

ايِنِّ ُقُهْسَتايِن، قال أي: يِف جَمْلِ

ِعي، وهو قوُل أيب يوسف، وهو اختيار الَفْتَوى عىل قول َشمْ "النهاية"يف  م ُيَسلُِّموَن املكتوَب إىل امُلدَّ ِس : َوَعَمُل الُقَضاِة اليوَم أهنَّ

ُهوِد، كذا َوَجْدُت بَِخطِّ َشْيخِ  ة، وعىل قوِل أيب حنيفة ُيَسلُِّم املكتوَب إىل الشه كِّ أنَّ اإِلْشَهاَد ال اْلئمَّ ي؛ ا. هـ، ثم قال: َوَأُْجَُعوا يف الصَّ

ةٌ  اِهُد ما يف الكتاب، فاْحَفْظ هذه املسألَة؛ فإنَّ الناَس اْعَتاُدوا ِخالف ذلك! ا. هـ؛ َسِعيِديَّ ، ما َل َيْعَلِم الشَّ  .َيِصحه

 ؛ ا. هـ."لكن ُينَايِف َدْعَوى اإلُجاع ما سيأيت عن أيب يوسف

ْغيِرُي َوَهَذا ِعنَْد َأيِب َحنِيَفَة وَ "احلدادي: وقال  َم التَّ ُمُه إَلْيِهْم(؛ َكْي اَل ُيَتَوهَّ هِتِْم َوُيَسلِّ تُِمُه بَِحرْضَ ٍد؛ ِْلَنَّ ِعْلَم َما يِف اْلكَِتاِب )ُثمَّ خَيْ حُمَمَّ

ا َوَكَذا ِحْفُظ َما يِف اْلكِتَ  ٌط ِعنَْدمُهَ هِتِْم رَشْ ٌط.َواخْلَْتِم بَِحرْضَ ا رَشْ ا ِعنَْدمُهَ  اِب َأْيض 

ُط َأْن ُيْشِهَدُهْم َأنَّ َهَذا كَِتاُبُه َوَخْتُمُه َواْخ  ْ ط ا َوالرشَّ ٌء ِمْن َذلَِك رَشْ ْخيِسه َقْوَل َأيِب ُيوُسَف، َواَل َيْفَتُحُه َوَقاَل َأُبو ُيوُسَف: َلْيَس يَشْ َ َتاَر الِّسَّ

تُِكْم؟ َفإِْن َقاُلوا: اَل، َأْو قَ َحتَّى َيْسَأهَلُْم ِعنَْد َأيِب َحنِي تِْمُه َفَة َعَمَّ يِف اْلكَِتاِب، َوَيُقوُل: َهْل َقَرَأُه َعَلْيُكْم؟ َوَهْل َخَتَمُه بَِحرْضَ َرَأُه َعَلْينَا َوََلْ خَيْ

ْ َيْقَرْأُه َعَلْينَا اَل َيْفَتُحُه، َوإِْن َقا نَا َوََل
تِ تِنَا َأْو َخَتَمُه بَِحرْضَ تِنَا َفَتَحُه ِحينَئِذٍ بَِحرْضَ  ُينَْظر:؛ ا. هـ؛ "ُلوا: َنَعْم، َقَرَأُه َعَلْينَا َوَخَتَمُه بَِحرْضَ

 (.2/244) "اجلوهرة النرية"

َلبِي يف  (326) : "الغاية"قال يف "(: 4/184) "حاشيته عىل تبيني احلقائق"هذا هو اْلصل يف كتابة الُعنوان، قال أمحد بن يونس الشَّ

ط أن يكو رَشْ
اِخل ال بِ ُة للدَّ اخل واخلارج، والِعِْبَ ا ُمَعنْون ا يف داخله وخارجه، ثم قال بعد ذلك: وُيْكتَُب الُعنَْواُن يف الدَّ َن خمتوم 

 لِْلَخاِرِج؛ ا. هـ.

ط ِعنَْدمُها عنواُن الباطن ال عنوان الظاهر، حتى لو َتَرَك العنَْواَن الظَّاهر اْكَتَفى املَ  ْ ْكُتوُب إليه بالعنَْوان الَباطِِن، قال الَكاكِي: والرشَّ

 ."وعىل الَعْكِس ال جَيُوُز؛ ا. هـ

(، وسيبني بعد ذلَك أنَّ هذا يف ُعْرفِِهم؛ كَم سيبني مذهب أيب يوسف 5/434) "رد املحتار"(، و7/292) "فتح الَقِدير" :ُينَْظر

ا.  َأِخري 

 



127 

 

هِ   ِمنَْها، اَل ُيْقَبُل الكَِتاُب  ، َحتَّى َلْو َأَخلَّ الَقايِض املَْكُتوِب إَِلْيِه، َوَأبِيِه َوَجدِّ
ٍ
 .بيَِشء

ـــْن كَِتاَبـــةِ  ]َوالَ[ ـــدَّ ِم ـــاِب،  ُب ـــِل الكَِت ـــَواِن ِمـــْن َداِخ ـــَواُن  )َفَليييْو َكييياَن( الُعنْ )َعَليييى الُعنْ

ــــاِب  ؛ َأْي: َظــــاِهرِ َظيييياِهِرِه( ــــَل ْم ُيْقَبييييْل(َليييي)الكَِت ــــا:  ،: َهــــَذا يِف ُعــــْرفِِهمْ ، قِي ــــا يِف ُعْرفِنَ أمَّ

ــَوانُ  ِعي،  الُعنْ ـدَّ َعى َعَلْيــِه، َواْســَم املـُ ـدَّ ــاِهِر، َفَيْعَمــُل بِــِه، َوَيْكُتــُب فِيــِه اْســَم املـُ َيُكــوُن َعــىَل الظَّ

ـــُز  َعـــىَل َوْجـــٍه َيَقـــُع ]بِـــِه[ ،، وَ التَّْميِي ـــقَّ ـــُهوَد إِْن َشـــاَء، َوإِْن َشـــاءَ  َيـــْذُكُر احلَ ـــْذُكُر الشه  َوَي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 احلنفيَّة وغريهم يف (327)
ِ
وُط عند ُعلَمء ُ َفة التي َيتِمه هبا َتْعريُف الشاهد والقايِض، والظَّاِهُر أنَّ اْلمر خَيَْضُع يف  اْخَتَلَفِت الرشه الصِّ

ا يف حاٍل قد طريقة َتْعِريفهَم ملا َيْقَتِضيه احلال ِمَن التعريف، وذلك خيتلف بِاْختِاَلِف اْلَْحَواِل، واْلَْشَخاِص، واْلَْزِمنة؛ فَم َيْص  ُلُح معرف 

 . وهكذا.ال َيْصُلح يف غريه..

ْخيس يف  َ  جَيُِب تعريفه بَِأْقََص ما ُيْمكُِن؛ َأاَل َتَرى أنَّه ال "(: 16/96) "املَْبُسوط"قال الِّسَّ
ِ
واْلْصُل أنَّ الغائَِب َعْن جَمْلِِس الَقضاء

َر إِْحَضاُره، وَتاُم ُيْعَرُف املَْحُدوَداُت إالَّ بِِذْكِر احلُُدود، فُيْعَرُف اآلَدِميه بالنََّسِب واالْسِم؛ ْلنَّ ذلك  َأْقََص ما ُيْمكُِن يف َتْعِريِفه إَِذا َتَعذَّ

ه؛ فاملَْقُصود ََتْييُزه   .ا. هـ؛ "ذلك بِِذْكِر اْسِمه، واسِم َأبِيه، واسِم َجدِّ

  «.أدخل»( يف )ب( و)د(: 328)

 (.5/434) "رد املحتار": ُينَْظر (329)

 َسَقَط من )ج(. « وال»( قوله: 330)

  «.كتاب»ب( و)د( و)هـ(: ( يف )أ( و)331)

 «.قبل»( يف )ب( و)هـ(: 332)

 ؛ أي يف عرف املتقدمني من أهل املذهب، فلَم تغري العرف تغري احلكم كَم يف اْلصل."يف ُعْرفِهم"( املقصود بقوله: 333)

ة:  334)) ا حرف رشطٍ «فالعنوان»كذا يف ُجيع النهَسخ، واجلادَّ ا؛ ْلنَّ أمَّ وتوكيد وتفصيل، فال ُبدَّ ِمن  ؛ بإْثبات الفاء يف جواب أمَّ

ط، ومنه قوله تعاىل:  ِذيَن َكَفُروا ُوُجود الفاء يف جواهبا؛ ملا فيها ِمن معنى الرشَّ ا الَّ ِْم َوَأمَّ قُّ ِمْن َرهبِّ ُه احْلَ ِذيَن َآَمنُوا َفَيْعَلُموَن َأنَّ ا الَّ ﴿َفَأمَّ

َذا َمَثاًل﴾  ـُه هِبَ ــ[26]البقرة: َفَيُقوُلوَن َماَذا َأَراَد اللَّ ُل ب ِه؛ وهلذا ُتَؤوَّ
َلتِ ِط وُُجْ ، وال حُتَْذُف "َمْهََم َيُكْن ِمْن يَشء"، وهي َنائَِبٌة َعْن أََداِة الرشَّ

ْغنَاء  عنه باملَُقول، فَتْتبعه الفاُء يف احلذف، نحو قوله تعاىل: 
ْت إالَّ إذا دخلْت عىل قوٍل قد ُطرح استِ ِذيَن اْسَودَّ ا الَّ ُوُجوُهُهْم ﴿َفَأمَّ

(، 77، 1/76هـ( ) 761؛ البن هشام اْلنصاري، تويف )"مغني اللبيب عن كتب اْلعاريب": ُينَْظر، [106َأَكَفْرُتم﴾ ]آل عمران: 

 حتقيق: الشيخ حممد حميي الدين عبداحلميد، دار الطالئع، مرص، ط: اْلوىل، د. ت.

  َسَقَط من )ج(.« به»( قوله: 335)

وٌك لِـََم َيْقَتِضيه احلال كَم سبق بياُنه.وكيفية التَّْمييز  (336)  َمرْتُ

 «.إْن شاءَ »( يف )ج(: 337)
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ـــُهوِد إاِلَّ َنْقـــُل الكَِتـــاِب،  اْكَتَفـــى بِـــِذْكرِ  ُط َعـــىَل الشه َشـــَهاَدهِتِْم، َوَعـــْن َأيِب ُيوُســـَف: اَل ُيْشـــرَتَ

ةِ  مَّ
  .َأْسَهَل  ؛ لَِكْونِهِ َواْخَتاَرُه َشْمُس اْلَئِ

ََ َيْقَبُلييييُه( ِإَلييييى امَلْكُتييييوِب ِإَلْيييييِه، َنَ ييييَر ِإَلييييى)الكَِتــــاُب  (َوَصييييَل)َفييييِإَ ا  ــــِل َخْتِمييييِه، َو ؛ َأْي: اَل َيْقَب

َّ ِبُحُضييوِر اخَلْصييِم َوُشيييُهوِدِه(  املَْكُتــوُب إَِلْيــِه َهـــَذا الكَِتــاَب،  ــهُ )ِإ لِْلُحْكــِم بـِــِه، َفــاَل ُيْقَبـــُل إاِلَّ  ؛ ْلَنَّ

َهاَدةِ بُِحُضوِر اخلَْصمِ   .؛ َكالشَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  «.ذكر»( يف )ج(: 338)

ْخيس، ( هو حممد339) َ ُب بِــ)شمس اْلئمة( بن أمحد بن أيب سهل؛ أبو بكر الِّسَّ ْخس( بلدة يف )ُخَراسان(، وُيَلقَّ ، قال من أهل )رَسَ

ُجاعة عرفوا هبذا اللقب وأشهرهم عىل اإلطالق اإلمام شمس اْلئمة حممد بن "(: 2/561) "اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية"يف 

 ؛ ا. هـ."أيب بكر الِّسخيس حتى إنَّه عند اإلْطالق هو املراد َشْمس اْلئمة

، ُمَتَكلَِّم   ة  مة  ُحجَّ ا يف فِْقه احلنفيَّة، وَعالَّ ا يف املسائل، َأَخَذ عِن احلَْلَواين كان إمام  وغريه، سجن يف )جب( يف أوزجند  ُأُصوليًّا، جُمَْتِهد 

ا من ُكُتبِه عىل أصحابه وهو يف السجن، َأْماَلَها ِمْن ِحْفظِه، ُتويف سنة   هـ(. 483))بفرغانة(؛ بسبب نصحه لبعِض اْلَُمراء، وأََمىَل كثري 

واية يف الفقه، و "املبسوط"يفه: من تصان بن  لإلمام حممد رشح السري الكبري"يف أصول الفقه،  "اْلصول"يف رشح ُكُتب ظاهر الرِّ

 (.6/208) "اْلعالم"(، و2/28؛ )"اجلواهر امُلضيَّة يف طبقات احلنفيَّة": ُينَْظر ؛"احلسن

  «.بكون»، ويف )ب( و)د(: «بكونه»( يف )أ(: 340)

ة:  ُينَْظر (341) مَّ
ح اهِلَداية"ملَْعِرفة َقْوِل أيب يوُسف، واْختِياِر َشْمِس اْلئِ (، حيث 7/292) "فتح القدير"(، و7/292) "الِعناَية رَشْ

ْ  َوَقاَل أبو يوُسف "قال:  ٍط، فالرشَّ رَشْ
ا: يشء ِمن ذلك َلْيَس بِ ُط أْن ُيْشِهَدُهْم أنَّ هذا كَِتاُبه َوَخْتُمه، بعدما كان أوال  يقوُل آخر 

َص يف ذلك َلـَمَّ اْبُتيِلَ بالَقَضاء، وليس ا ا، َرخَّ ٍط أيض  رَشْ
ا: أنَّ اخلَْتم ليَس بِ خلِب كامُلَعاَينَة، وهذا َكَقْول أيب حنيفة، وَعْن أيب يوسف أيض 

ْخ  َ ة الِّسَّ ه  ،يس اْختِياُر َشْمِس اْلئمَّ َلة الكِتاب، فال َيرُضه هوِد، وهم مَحَ تِه؛ فإنَّ الَفْرض إذا كان عدالَة الشه وال َشكَّ عندي يف ِصحَّ

َط اخلَْتم؛ ال ِعي َينَْبِغي أن َيْشرَتِ َتاب مع امُلدَّ
الَّ أن َيْشَهُدوا بَم فيه ْحِتَمِل التَّغيري؛ إَكْوُنه َغرْيَ خَمْتوٍم مع َشَهاَدهِتم أنَّه كتابه، َنَعْم، إذا كان الكِ

َط َمْعِرفُتهم لِـََم فِيه، وال اخلتُم؛ بْل َتْكِفي َشَهادهُتم هود َأالَّ ُتْشرَتَ َتاُب مع الشه
أنَّه كَِتاُبه، مع َعَداَلتِهم، وإن  ِحْفظ ا، فالَوْجُه إن كان الكِ

وطِ  َط ِحْفُظهم لِـََم فيه فقط، ومَن الرشه ِعي اْشرُتِ أن يكتَب فيه التَّاريخ، فلو َل يكتْب ال ُيْقبَل؛ وذلك لِينظَر: هل كان قاضي ا  كان مع امُلدَّ

ا، ال ُتْقَبل   (.4/ 7) "الَبْحر الرائق" وُينَْظر:؛ ا. هـ، "يف ذلك الوقت أو ال؟ وكذا إْن َشِهُدوا عىل َأْصل احلاِدثة، وَل يكن مكتوب 

 «.ْلن»يف )د(: ( 342)

 (.5/434) "رد املحتار"(، و2/166) "جممع اْلهنر"(، و4/185) "تبيني احلقائق" ُينَْظر:( 343)
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ُِ ُشييُهوِدِه، َوَلييْو َكيياَن ِلييِذمِّيٍّ   َُ ََ ُبييدَّ ِمييْن ِإْسيي ــلِِم، َعَلييى ِ مِّيييٍّ( )َو ــِل امُلْس ــىَل فِْع ــْم َيْشــَهُدوَن َع ُ ؛ ْلهَنَّ

َتاُج إَِلْيِهْم إَِذا َأْنَكَر اخلَْصُم َكْوَنُه كَِتاَب الَقايِض  ََم َُيْ  .َوإنَّ

َّ ِإَ ا َأَق َُ َحاَجَة ِإَلْيِهْم()ِإ ُهوِد، رَّ اخَلْصُم، َف َُِف ِكَتاِب اأَلَماِن(؛ َأْي: إىَِل الشه )َحْيُث يِف َداِر احلَْرِب؛  )ِبِخ

ُه َلْيَس بُِمْلِزٍم، َوَمْعنَاُه: إَِذا َجاَء الِكَتاُب مِ ََ َيْحَتاُج ِإَلى َبيَِّنٍة( ْن َمِلكِِهْم بَِطَلِب ، َفُيْعَمُل بِِه بَِغرْيِ َبيِّنٍَة؛ ْلَنَّ

ةِ "، َويِف "الِعنَاَيةِ "اْلََماِن؛ َكََم يِف  ْينِيَّ ِد الزَّ
: اَل ُيْعَمُل بِاخلَطِّ إاِلَّ يِف َمْسَأَلِة كَِتاِب اْلََماِن، َويِف "الَفَوائِ

اِف  َدْفرَتِ  َّ ْمَسارِ  الَبيَّاِع َوالرصَّ َوالسِّ
ةٌ   َراُد بَِعَدِم َقُبولِِه باَِل َخْصٍم: َعَدمُ َواملُ  ،، َفإِنَُّه ُحجَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.الذمي»( يف )ج(: 344)

 (.5/203) "رد املحتار"(، و2/166) "جممع اْلهنر" ُينَْظر:( 345)

هـ(، ذكر يف أوله  786حلنفي، املتوَّف سنة )بن حممود البابريت ا ؛ للشيخ أكمل الدين حممد"العناية"و، (7/290) "العناية" (346)

، فجمع "اهلداية"، وعِّسة استحضارها يف الدرس؛ لبعِض إطناٍب فيه، وأنه اخترصه عىل ما َيتاج إليه من حل ألفاظ "النهاية"كتاب 

: ُينَْظرو(، 2/2035) "كشف الظنون" ُينَْظر:؛ حِلُصوله بعون اهلل  ؛"يةالعنا"منه ومن غريه، واجتهد يف تنقيحه وهتذيبه، وسَمه: 

 (.7/4) "البحر الرائق"

فاتر 347) ْفرت واحد الدَّ ُحف املَْضُمومة؛ -الكراريس  -( الدَّ  ."دفرت" -( 4/289: لسان العرب )ُينَْظر: وهو الصه

اف: جيمع عىل صياريف وَصيَ 348) َّ ا بنقٍد؛ ( الرصَّ ل نقد   ."رصف" -( 2/432) "لسان العرب" :ُينَْظرارفة، وهو َمن ُيَبدِّ

ْمَسار 349) ل؛ ْلنَّه يُدله -بالكِّس  -( السِّ الَّ يه الناس الدَّ ْفقة، وهو الذي ُيَسمِّ ط بني البائع واملشرتي؛ لتسهيل الصَّ : هو امُلَتَوسِّ

َلع، ويدل البائع عىل اْلثَمن، تاج العروس من جواهر "(، 2/201) "لسان العرب": ُينَْظروجُيْمع عىل َسََمرِسة؛  املشرتي عىل السِّ

بِيدي، (؛2/53) "القاموس د ُمْرَتىَض احلسيني الزَّ حتقيق: مصطفى حجازي، مراجعة: د/أمحد خمتار عمر، د/ضاحي  حمم 

 م(، الكويت.2001 ،هـ1421) عبدالباقي، د/خالد عبدالكريم ُجعة، النارش: املجلس الوطني بالكويت، ط: اْلوىل

ينيَّة" ُينْظَر:( إىل هنا 350) ينيَّة يف "و، (؛ دار ابن اجلوزي، حتقيق: أيب عبيدة مشهور بن حسن آل سلَمن42) "الفوائد الزَّ الَفَوائد الزَّ

ْقه احلنفيَّة
فنيَ ُمعْ ": ُينَْظر؛ َوَصل فيها إىل َأْلف قاعدٍة وأكثر. لزين الدين بن إبراهيم بن نجيم،؛ "فِ  "اْلَْعالم"، و(4/192) "َجم املَُؤلِّ

َهب يف َأْخَبار َمن َذَهب"، و(3/64)  ."َشَذَرات الذَّ
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ُه اَل َيَتَعلَُّق بِِه ُحْكٌم، َكَذا يِف قَِراَءتِهِ  ُد َقُبولِِه؛ َفإِنَّ زَ ، "َفْتِح الَقِديرِ "، اَل جُمَرَّ َأُبو  َوَجوَّ

ْن اَل ُيْعَمُل بِِه إاِلَّ بَِبيِّ  ُيوُسَف 
 .نَةٍ َقُبوَلُه باَِل َبيِّنٍَة؛ َوَلكِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  «.فراته»، ويف )هـ(: «قرأيته»( يف )د(: 351)

 (.5/435) "رد املحتار"(، و7/4) "البحر الرائق": وُينَْظر(، 7/293) "فتح القدير" (352)

بد احلميد بن مسعود، السيوايس ثم االسكندري، كَمل الدين، املعروف بابن اهلَمم، ُتُويفِّ ؛ ملحمد بن عبد الواحد بن ع"فتح القدير"و

ه:  861سنة ) ح عىل "فتح القدير لِْلَعاِجز الفقري"هـ(، وَسَمَّ ؛ ْليب بكر املِْرِغينَايِن، انتهى فيه إىل كتاب الوكالة، "اهِلَداية"، وهو رَشْ

َُّه شمس الدين أمحد بن قودر، ى َتْكِمَلَته بــ 988املعروف بَِقايض َزاَدْه، امُلَتَوَّفَّ سنة ) وَأََت َكْشف ": ُينَْظر ؛"نتائج اْلفكار"هـ(، وَسمَّ

 .)297، 296) "الفوائد البهية"(، 2/818) "الظهُنون

  «.وجواز»يف )ج( و)هـ(:  353))

 ؛ يعني: أيب حنيفة. «أيب ح»( يف )ج(: 354)

 (.7/4) "البحر الرائق"(، و2/414) "درر احلكام"(، 4/185) "تبيني احلقائق" ُينَْظر:( 355)
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ةِ "َويِف  اِجيَّ َ ِة  : ُيْقَبُل "الِّسِّ مَّ
كَِتاُب الَقايِض إىَِل الَقايِض َمَع َكِّْسِ اخلَْتِم، َكَذا َعْن َشْمِس اْلَئِ

 .احلَْلَوايِنِّ 

ٍُ َبْيَن الَقاِضَيْيِن  ََُثِة َأيَّا ََ ُبدَّ ِمْن َمَساَفِة َث َواَيِة، (َكالشََّهاَدِة َعَلى الشََّهاَدِة ،)َو ، َهَذا ُهَو َظاِهُر الرِّ

ٌد َوإِْن َكاَنا يِف ِمرْصٍ  َزَها حُمَمَّ   إِْن َكاَن يِف َمَكاٍن َلْو َغَدا :َواِحٍد، َوَعْن َأيِب ُيوُسَف  َوَجوَّ
ِ
 ْلََداء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اِجيَّة"( 356) َ هـ(، من  569، رساج الدين عيل بن عثَمن اْلويش الفرغاين احلنفي، تويف بعد سنة )؛ لإلمام أيب حممد"الفتاوى الِّسِّ

اِجيَّة"، و"اْلخبار ودرر اْلشعار غرر"، واخترصه يف: "نصاب اْلخبار لتذكرة اْلخيار"ُمَصنََّفاتِه:  َ خمطوط يف  "الفتاوى الِّسِّ

ِرْكيل، وُتوَجُد ُنْسَخٌة خمطوطة يف مكتبة اْلسد الوطنية بـ)دَِمْشق( برقم ) 526)البرصة(،  كشف ": ُينَْظر(؛ 6430صفحة، كَم َذَكر الزِّ

 (.4/310) "اْلعالم"(، و2/1887) "الظنون

  «.قبل»( يف )د(: 357)

 (.7/4) "البحر الرائق"(، و4/185) "تبيني احلقائق" :رُينْظَ  (358)

ة احللواين،أمحد بن نرص بن صالح وشمس اْلئمة املقصود هنا: هوعبدالعزيز بن  ب بَِشْمس اْلئمَّ (، إماُم ، ِمن أهل )ُبَخاَرىامُلَلقَّ

هَ  َث عن أيب عبداهلل ُغنَْجار البخاري، وَتَفقَّ عىل القايض أيب عيل احلسني بن اخلرض النََّسِفي، روى  أصحاب أيب حنيفة هبا َّف وقته، َحدَّ

َج وانتفع،  عنه كثرٌي ِمْن أصحابه، مثل: أيب بكر حممد بن أمحد ه، وعليه خَتَرَّ ة، وبه َتَفقَّ ْخيس، املعروف بَِشْمس اْلئمَّ َ بن أيب سهل الِّسَّ

َرْنَجِري   وأيب بكر حممد بن احلسن بن منصور النََّسِفي، وأيب الفضل بكر بن حممد اي والراء، والنون الساكنة،  -بن عيل الزَّ بفتح الزَّ

ا عبُدالكريم بن أيب حنيفة اْلَْنَدقِي  -واجليم املفتوحة، والراء  َه عليه أيض  بفتح اهلمزة، وسكون النون،  -وهو آِخر َمْن َرَوى عنه، َوَتَفقَّ

َث بــ-وهي قرية من قرى )بخارى( ثم دال مهملة مفتوحة، ويف آخره القاف؛ نسبة إىل َأْنَدق،  ح معاين اآلثار"، وَحدَّ ؛ عن أيب "رَشْ

، فسمعه منه تلميُذه بكر بن حممد بن َحاِويِّ ِمذي، عِن الطَّ ْ عيل  بكر حممد بن عمر بن محدان، عن اإلمام أيب إبراهيم حممد بن سعيد الرتِّ

َث به عنه، ومن تصانيفه  َرْنَجِري، َوَحدَّ (، ومُحَِل إىل )ُبخارى(، وُدفَِن فيها. 449، أو 448ُويفِّ سنة )، تُ "املبسوط"الزَّ  هـ(، بـ)َكش 

َب باحلَْلَواين منسوٌب إىل َعَمِل احلَْلَوى وَبْيِعها، وُيقال  -بفتح احلاء املهلة، وسكون الالم، وبعدها واو، ثم ألف بعدها نون  - وُلقِّ

 هبمزة بدل النون: احلَْلَوائي.

ين حممد بن أمحد بن عثَمن 30/398) "تاريخ اإلْسالم"و (،4/13) "اْلعالم"(، و1/318) "هر امُلِضيَّةاجلََوا" :ُينَْظر (؛ لَِشْمس الدِّ

َهبِي، تويفِّ ) ؛ "اْلنساب"وهـ(، حتقيق: د/ عمر عبدالسالم تدمري، ط: دار الكتاب العريب، لبنان، بريوت، ط: اْلوىل،  748الذَّ

ْمَعاين )  م، ط: اْلوىل، حتقيق: عبداهلل عمر البارودي.1998فكر، بريوت، ، دار ال(1/217للسَّ

لسان ": ُينَْظر( املرِْص: واحد اْلمصار، وهو الناحية والَبْلدة العظيمة، وهو َما اَل َيتَِّسع أكُِب مسجد فيه جلميع املكلفني بالصالة؛ 359)

 (.3/493) "العرب

 «.عدا»( يف )ب( و)د(: 360)
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َهاَدِة، الَ  ةِ "ُة، َويِف َصحَّ اإِلْشَهاُد َوالِكَتابَ  -َيْسَتطِيُع َأْن َيبِيَت يِف َأْهلِه  الشَّ اِجيَّ َ : َوَعَلْيِه "الِّسِّ

 .الَفْتَوى

:

؛ ُوُصوِلِه َقْبَل الِقَراَءِة( َأْو َبْعَد ،َقْبَل ُوُصوِل الِكَتاِب ِإَلى الثَّاِني ،)َوَيْبُطُل ِبَمْوِت الَكاِتِب َأْو َعْزِلِه

هُ  َهاَدِة، َوَقاَل َأُبو ُيوُسَف: اَل َيْبُطُل، ]َوُهَو املُْعَتَمُد[ ْلَنَّ َهاَدِة َعىَل الشَّ ؛ )َوَأمَّا َبْعَدُهَما(، بَِمنِْزَلِة الشَّ

 َأْي: َبْعَد الُوُصوِل َوالِقَراَءِة، 

)َُ َواَيةِ "يِف  َيْبُطُل  )َف  ."َظاِهِر الرِّ

، ، َوِفْسِقِه َبْعَد َعَداَلِتِه()الَكاِتِب، َوِردَِّتِه، َوَحدِِّه ِلَقْذٍف، َوَعَماِئِهايِض القَ  )ِبُجُنوِن(َيْبُطُل  )َو(

 إىَِل آَخَر َفَأْمَضاُه، َجاَز؛ مُلَصاَدَقتِهِ  َوإَِذا َقبَِلُه املَْكُتوُب إَِلْيِه فِيََم إَِذا َبَطَل، َوَحَكَم بِِه، ُثمَّ ُرفِعَ 

ُه َينُْفُذ بِالتَّنِْفيِذ ِمْن َقاٍض آَخَر وَ  االْجتَِهاَد، ، َفإِنَّ
ِ
 .إَِذا َكاَن االْختاَِلُف يِف َنْفِس الَقَضاء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.عداالء»( يف )هـ(: 361)

 بزيادة الواو.« وال»( يف )ج(: 362)

  (.4/186) "تبيني احلقائق"(، و5/437) "رد املحتار"(، و7/4) "البحر الرائق" ُينَْظر:( 363)

 «.وبعد»( يف )ج(: 364)

واب أنه مَن الرشح، وهو الذي يوافق السياق. « ْلنه»( قوله: 365) مع  "الدر املختار": ُينَْظرجاء يف ُجيع النهَسخ ضمن املتن، والصَّ

 .(5/437) "رد املحتار"

  َسَقَط من )ج(.« وهو امُلْعَتَمد»( قوله: 366)

  «.وال»( يف )ج(: 367)

  «.تبطل»( يف )د(: 368)

 (.7/4) "البحر الرائق"(، 7/295) "العناية"(، 4/186) "تبيني احلقائق"ُينَْظر:  (369)

 ؛ ا. هـ. "بدون مَهز؛ ْلنَّ الَعَمى َمْقُصور "َوَعََمهُ "اْلَْنَسب: ": (5/438) "رد املحتار"( قال ابن عابدين يف 370)

 (. 5/438) "رد املحتار"(، و2/167) "جممع اْلهنر"(، و7/4) "البحر الرائق"(، و4/186) "تبيني احلقائق": ُينَْظر (371)

 ."عَ فِ رُ "مكان  «ُدفِعَ »، وجيوز أن نجعل «ُدفِعَ »يف )ج(: 372))
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َهاَدِة، َفإِنَّ املَْكُتوَب إَِلْيِه اَل َيْقِِض بِِه، َسَواء َكاَن  َوَلْو َفَسَق الَكاتُِب، َأْو َخَرَج َعْن َأْهلِيَّةِ  الشَّ

 َبْعَدَها،  وْ َقْبَل قَِراَءتِِه، أَ 

ةِ "َكَذا يِف   ."اخلَانِيَّ

ا  َُِف َما َلْو َعمََّم ،)ِبَمْوِت امَلْكُتوِب ِإَلْيِهَوَيْبُطُل َأْيض  َّ ِإَ ا َعمََّم َبْعَد َتْخِصيٍص، ِبِخ ؛ اْبِتَداًء( ِإ

ُه اَل َيِصحه ِْلََحٍد َأْن ََيُْكَم بِِه، َوَأَجاَزُه َأُبو ُيوُس  ، َواْسَتْحَسنَُه َكثرٌِي ِمَن َفإِنَّ
ِ
َف ِحنَي اْبُتيِلَ بِالَقَضاء

 .؛ َتْسِهيال  لأَِلْمرِ املََشايِِخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  «.ملصادفته»( يف )ج( و)هـ(: 373)

 (.7/4) "البحر الرائق"(، و4/186) "تبيني احلقائق" :ُينَْظر( 374)

 «.أهله»( يف )هـ(: 375)

ة أالَّ ُيقال: 376) واب أن ُيَقاَل: «َسواٌء كان كذا أو كذا»( اجلادَّ ، وقد أولَِع هبا الُفَقهاء، وهو َنظرُِي «سواٌء كان كذا أم كذا»، والصَّ

ويه: إذا كان بعد )سواء( مهزة االستفهام، فال ُبدَّ من )أم(، اسمني كانا أو فعلَنْي، قوهلم: جيب أقل اْلَْمريِن ِمن كذا أو كذا، وقال سيب

َجاُه عىل َماِميني هذا القول وَخرَّ رَيايف، والدَّ ح السِّ  تقول: سواء عيل أزيد يف الدار أم عمرو، وسواء عيل أقمت أم قعدت، وقد َصحَّ

قعدت، فتقديره: إن قمت أو قعدت َفُهَم عيلَّ سواء، وعىل هذا تكون )سواء( خِب تقدير َحْذف )إن(، فإذا قلَت: سواء عيلَّ قمت أو 

 مبتدأ حمذوف؛ أي: اْلمران سواء.

(؛ جلالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر 208، 3/207) "مَهْع اهلَواِمع يف رشح َُجْع اجلواِمع"(، 1/65) "مغني اللَّبيب": ُينَْظر

 ، حتقيق: عبداحلميد هنداوي.مرص -السيوطي، املكتبة التوفيقية 

ة"( 377) يَّة مع الفتاوى اهِلنِْديَّ
بن منصور بن حممود بن عبدالعزيز اْلوزجندي الفرغاين احلنفي،  لإلمام احلسن(؛ 2/488) "اخلَانِ

ا بــ هـ(، 592سنة )، تويف املعروف بقاضيخان  ، دار إحياء الرتاث العريب، ط: الرابعة."فتاوى قاضيخان"وُيسمى كتابه هذا أيض 

 (.5/438) "رد املحتار"(، و7/5) "البحر الرائق": كذلك ُينَْظرو (،3/297) "معجم املؤلفني"(، و2/224) "اْلعالم": ُينَْظر

ه فقِد اْعَتمَ ": (5/438) "رد املحتار"( قال ابن عابدين يف 378) َد عدالته وأمانته، والُقَضاة ُمَتَفاِوُتوَن يف ذلك، ْلنَّ الكاتب َلـَمَّ َخصَّ

 ؛ ا. هـ."َفَصحَّ التَّْعيني

َمه»( يف )أ( و)ب( و)د(: 379)  «.َعمَّ

املذهب " ُينَْظر:ِمن علَمء َمْذَهبِه، وهو مصطلح ِمن مصطلحات احلنفيَّة؛  ( املقصود باملشايخ: كله َمن َل ُيْدِرك أبا حنيفة 380)

 (.4/495) "رد املحتار" (،1/328) "احلنفي
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 .: َوَعَلْيِه َعَمُل النَّاسِ "اخلاَُلَصةِ "َويِف 

)ََ ِعي[ ؛ ْلَنَّ َواِرَثُه َيُقوُم َمَقاَمُه، َأْطَلَقُه َفَشِمَل )ِبَمْوِت اخَلْصِم( َيْبُطُل الِكَتاُب  )  ]امُلدَّ

َعى َعَلْيِه، َوَشِمَل ]َما[  إَِذا َكاَن َتاِريُخ الكَِتاِب َبْعَد َمْوِت املَْطُلوِب َأْو َقْبَلُه؛ ْلَنَّ َواِرَث  َوامُلدَّ

ة"املَْطُلوِب َوالَويِصَّ َقائٌِم َمَقاَمُه، َكَذا يِف   ."اخلَانِيَّ

ــْن )َوالِكَتاَبييُة ِبِعْلِمييِه َكالَقَضيياِء ِبِعْلِمييِه(   ــِه، َوَم ــاَب بِِعْلِم َز الكَِت ــوَّ ــِه، َج ــاَء بِِعْلِم َز الَقَض ــوَّ ــْن َج ، َفَم

َفـــاُوُت ُهنَـــا َأنَّ َمنََعــُه، َمنََعَهـــا   الَقـــايِض َيْكُتــُب ]بـِــالِعْلِم[ ، َوالتَّ
ِ
احلَاِصـــِل َقْبـــَل الَقَضـــاء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البحر ": ُينَْظرو(، 26788، ورقم عام: 1949(، خمطوط، اْلزهرية، )رقم خاص: 219)لوحة رقم  "خالصة الفتاوى"( 381)

 (.2/167) "جممع اْلهنر"( و7/296) "العناية"(، و4/187) "تبيني احلقائق"(، و7/5) "الرائق

احُلَسنْي البخاري، افتخار الدين، وقد خلصه ِمْن كتابنِي َسابَِقنْيِ له، ومها:  بن لرشيدأمحد بن عبدا؛ لطاهر بن "ُخاَلَصة الَفَتاَوى"و

هـ(، وهو كتاٌب ُمْعَتَِبٌ عند العلَمء، وُمْعَتَمٌد عند الفقهاء، َيْذُكر فيه اخِلالف  542تويف سنة ) "نصاب الفقيه"، و"خزانة الواقعات"

ة املَْذهب، مع اإلشارة أحيان ا ا.  بني أئمَّ ليل إالَّ نادر   إىل امُلْفَتى بِه يف املذهب، وال يذكر الدَّ

(، 604، 2/603) "املذهب احلنفي"(، و5/33) "معجم املؤلفني"(، و3/220) "اْلعالم"(، و1/265) "اجلواهر املضية": ُينَْظر

 (.1/718) "َكْشف الظهُنون"و

 «.الكاتب»( يف )ج(: 382)

ِعي»( قوله: 383)  )أ( و)ب( و)د( و)هـ(.َسَقط من « امُلدَّ

 َسَقط من )أ( و)ب( و)د( و)هـ(.« ما»( قوله: 384)

 ، «ال وارث»( يف )ج(: 385)

ة" (386) يَّة مع الفتاوى اهِلنْديَّ
 "جممع اْلهنر"(، و7/5) "البحر الرائق"(، و4/186) "تبيني احلقائق" وُينَْظر:(، 2/490) "اخلَانِ

(2/167 .) 

  «.منعهَم»( يف )ب( و)د(: 387)

  «.من غري تفاوت هذا وأن» )ج(: ( يف388)

  َسَقَط من )ج(.« بالِعْلم»( قوله: 389)
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ـــ ـــَر يِف بِاإِلُْجَ ـــَذا َقـــاَل َبْعُضـــُهْم، َهَكـــَذا َذَك ـــِه "الَبْحـــرِ "اِع، َك ـــَة بِِعْلِم ـــحه َأنَّ الكَِتاَب ـــمَّ َقـــاَل: َواْلََص ، ُث

ـــَذا يِف  ـــِه، َك  بِِعْلِم
ِ
ـــاء ـــاِف "َكالَقَض ِح َأَدِب اخلَصَّ ـــى"رَشْ ـــاُوٍت؛  ،؛ اْنَتَه ـــرْيِ َتَف ـــْن َغ ـــي: ِم َيْعنِ

 . "امُلْخَترَصِ "َوِمْن َثمَّ َأْطَلْقنَاُه يِف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اف"( 390) ؛ حلسام الدين عمر بن عبدالعزيز بن مازة، حتقيق: حميي هالل الِّسحان، ط: اْلوىل، الدار العربية "رشح أدب اخلَصَّ

اف، هو اجلامع لغاية م "أدب القايض"وكتاب  م. 1978 -هـ  1398ببغداد،  ا يف الباب، وهناية مآرب الطالب، درج للَخصَّ

فيه عىل أن يفتتَح كل باب من أبواب الكتاب بمجموعة مَن اْلحاديث، واْلخبار، واآلثار املروية عن رسول اهلل ^  اخلصاف 

اف"وكذلك أورد يف كتابه آراء العلَمء احلنفية، واختالفهم يف املسالة الواحدة، و ين"رشح أدب اخلَصَّ عمر بن عبدالعزيز  ؛ حلسام الدِّ

هيد( تويفِّ ) ْدر الشَّ ين احلنفي، املعروف بـ)الصَّ ة، سلك  536بن عمر بن َماَزَة، أيب حممد، حسام الدِّ هـ(، فقيه، أصويل، ِمن َأَكابِِر احلنفيَّ

ا، كان يبدأ بِذْكر ا وسط ا يف الرشح، فدمج بعض اْلبواب يف بعض فجعلها مائة وعرشين باب  اف، ثم ُيَبنيِّ  فيه احلسام طريق  عبارة اخلَصَّ

ع عىل ذلك من مسائل وفروع فقهيَّ  ة، اْلصل الذي يمكن أن َتنَْبنِي عليه تلك املسألة، ثم َيكي اختالف العلَمء حول ذلك، ثم ما َيَتَفرَّ

 وحكم كل مسألة يف ذلك.

اف: هو أمحد بن عمر )وقيل: عمرو( بن مهري )وقيل: مهران( الشيباين، أبو  اف واخلَصَّ بفتح اخلاء وتشديد الصاد  -بكر اخلَصَّ

اد  ي بذلك؛ ْلنه كان يأُكل ِمْن صنَعتِه، تويفِّ  -املهملة، وآخرها فاء؛ كشدَّ  هـ(.261سنة ) ُيقال ملَِن خيصف النعل، وُسمِّ

ا، عامل ا بمذاهب أصحابِه، أَخَذ الِفْقه عن أبيه عمر بن مهري، عن احلسن،  ا، حاسب  ا، فارض  عن أيب حنيفة، وروى احلديث عن كان فقيه 

له مصنفات  أبيه، وعن أيب عاصم النبيل )الضحاك بن خملد الشيباين(، وهشام بن عبدامللك، وإبراهيم بن بشار الرمادي، وغريهم.

، "اإلقالة"، "الرضاع"، "الرشوط الصغري"و "الرشوط الكبري"، "احليل"، "أدب القايض"، "أحكام اْلوقاف"متعددة منها: 

اف يف الوقف"، "الوصايا"، "حارض والسجالتامل" (، 1/209) "أسَمء الكتب"(، و5/51) "اْلعالم": ُينَْظر ؛"فتاوى اخلَصَّ

 (.1/11) "كشف الظنون"(، و1/391) "اجلواهر املضية"و

 (. 7/297: فتح القدير )ُينَْظر (، و7/5) "البحر الرائق"( 391)

ُح  "تنوير اْلبصار"( يعني به: 392) ار"ه يف الذي َيرْشَ   ، وهو امُلَصنَُّف الذي بني َأْيِدينا."ِمنَح الَغفَّ

( اخُلالَصُة: أن قضاء القايض بعلمه فيها خالف بني اإلمام والصاحبني، فريى اإلمام اجلواز برشوط، وقد خلصها ابن عابدين 393)

َماِم أَْن َيْعلَ "(: 5/438فقال ) "رد املحتار"يف  ُط َجَواِزِه ِعنَْد اإْلِ ِذي ُهَو َقاِضيِه بَِحقٍّ َغرْيِ َحدٍّ َخالٍِص َورَشْ َم يِف َحاِل َقَضائِِه يِف املرِْْصِ الَّ

 يِف ُحُقوِق اْلِعَباِد، ُثمَّ هللَِِّ َتَعاىَل ِمْن َقْرٍض َأْو َبْيٍع أَْو َغْصٍب, َأْو َتْطلِيٍق أَْو َقْتِل َعْمٍد أَْو َحدِّ َقْذٍف, َفَلْو َعلَِم َقبْ 
ِ
َ َفُرفَِعْت إَلْيِه  َل اْلَقَضاء ُويلِّ

ِه ُثمَّ َدَخَلُه َفُرفَِعْت اَل َيْقِِض ِعنَْدُه, وَ  اَلُف َلْو َعلَِم هِبَا َوُهَو َقاٍض تِْلَك احْلَاِدَثُة َأْو َعلَِمَها يِف َحاِل َقَضائِِه يِف َغرْيِ ِمرْصِ
َقااَل: َيْقِِض، َوَكَذا اخْلِ

ِه، ُثمَّ ُعِزَل ُثمَّ ُأعِ  ا يِف ِمرْصِ َفاق  َنا َفاَل َينُْفُذ َقَضاُؤُه بِِعْلِمِه اتِّ ِب َوالزِّ ْ ا يِف َحدِّ الرشه ُه يِف احْلُُدوِد اخْلَالَِصِة هلِلَِّ « ِمنَح»يَد، َوَأمَّ ا, َوبِِه ُعلَِم َأنَّ ص  ُمَلخَّ

َح بِِه يِف   »َتَعاىَل اَل َينُْفُذ َكََم رَصَّ
ِ
ِح َأَدِب اْلَقَضاء يِه, َوَغرْيُ اْلَقايِض إَذا َعلَِم اَل ، ُمَعلَّال  بِ «رَشْ

َأنَّ ُكلَّ َواِحٍد ِمْن املُْْسلِِمنَي ُيَساِوي اْلَقايِضَ فِ

ْكِر، َينَْبِغي ْكَراِن أَْو َمْن بِِه َأَماَرُة السه ، َفَكَذا ُهَو، ُثمَّ َقاَل: إالَّ يِف السَّ ُنُه إَقاَمُة احْلَدِّ
َرُه لِلته  ُيْمكِ اَلُه أَْن ُيَعزِّ  ؛ ا.هـ."ْهَمِة، َواَل َيُكوَن َحدًّ

)َقْوُلُه إالَّ أَنَّ املُْْعَتَمَد(؛ َأْي: ِعنَْد "(: 5/439بقوله ) "رد املحتار"واملعتمد عند املتأخرين عدم جواز قضاء القايض بعلمه كَم أفاده يف 

َماِن, َوِعَباَرُة اْْلَْشَباِه: ا ِريَن لَِفَساِد ُقَضاِة الزَّ  ؛ ا.هـ."ْلَفْتَوى اْلَيْوَم َعىَل َعَدِم اْلَعَمِل بِِعْلِم اْلَقايِض يِف َزَمانِنَا َكََم يِف َجاِمِع اْلُفُصوَلنْيِ املَُْتَأخِّ
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ََ ُيْقَبُل ِكَتاُب( ُِ، َيْمِلُك(الَقايِض إىَِل الَقايِض  )َو إَِقاَمَة  )ِمْن ُمَحكٍَّم؛ َبْل ِمْن َقاٍض ُمَولًّى ِمْن ِقَبِل اإِلَما

ََم ُيْقَبُل ِمْن َقايِض ِمرْصٍ ]إىَِل َقايِض  ؛ َفاَل ُيْقَبُل ِمن قايِض ُرْسَتاٍق )اجُلُمَعِة( ، َوإِنَّ إىَِل َقايِض ِمرْصٍ

] اِج "، َوِمْن َقايِض ِمرْصٍ إىَِل َقايِض ُرْسَتاٍق، َكَذا يِف ]َآَخَر[ ِمرْصٍ َ اِج  الِّسِّ ا  "الَوهَّ َمْعِزيًّ

 ."الَينَابِيعِ "إىَِل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْستاق 394) يف والُقرى؛ -فاريس معرب  -( الره واد ما حول املدينة مَن الرِّ (؛ 3/235) "القاموس املحيط": ُينَْظر: هو السواد، والس 

 بريوت. -سسة الرسالة للفريوزآبادي، مؤ

  َسَقَط من )ج(.« إىل قايِض مرٍص »( قوله: 395)

  َسَقَط من )هـ(.« آخر»( قوله: 396)

  «.رشاح»( يف )هـ(: 397)

اج"(398) اج الَوهَّ ة، )رقم خاص: 143/لوحة رقم 8) "الِّسِّ  (.7553، ورقم عام: 371(، خمطوط، املكتبة اْلزهريَّ

ح لكل "و اج امُلَوضِّ اج الَوهَّ بكر بن عيل بن حممد احلداد الزبيدي، فقيه حنفي َيَميِن، من أهل العبادية، من ؛ ْليب "طالٍب حمتاجالِّسِّ

هـ(، وهو رشح  800اْسَتَقرَّ يف )زبيد(، وُتُويفِّ هبا سنة ) -واحلازة: اسم ملا قارب اجلبل  -قرى )حازة وادي زبيد( يف )هتامة( 

 احل، "خمترص القدوري"لـ
ِ
ُه بعُض علَمء ه: َعدَّ َح وَسَمَّ َلة الُكُتب امُلَتَداَوَلة الضعيفة غري امُلْعَتَِبة، ثم اْخَترَص هذا الرشَّ نفيَّة ِمن ُُجْ

ة" َ اج". وجرد "اجلَْوَهَرة النرَيِّ اَج الَوهَّ َ ه: "الِّسِّ  ."الَبْحر الَزاِخر"، الشيُخ الَفِقيُه أمحد بن حممد بن إقبال، وَسَمَّ

، و "التنزيل يف حتقيق التأويلكشف "وِمن آثار امُلَصنِّف:  َدْيِن ضخَمنْيِ ْبعي، و"رشح قيد اْلوابِد"يف جُمَلَّ رشح الظَّالم وبدر "؛ للرِّ

 ."التََّمم يف رشح منظومة اهلاميل يف الُفُروع

سورية (، دار الفكر، دمشق، 156؛ لعبداللطيف بن حممد رياض زادة )"أسَمء الكتب"(، و2/1631) "َكْشف الظهُنون": ُينَْظر

 (.3/67) "ُمْعَجُم امُلَؤلِِّفني"(، و2/67) "اْلَْعاَلم"م، ط: الثالثة، حتقيق: د. حممد التونجي، و1983 -هـ 1403

ة ِمن رشوح "َمْعِرفة اُْلُصول والتَّفاريع الَينَابِيع يف"( 399)  احلنفيَّ
ِ
ُه بعُض علَمء  ، وهو يف جُمَلٍَّد كبري؛"خُمَْترَص الُقُدوري"، خمطوط، عدَّ

س بمدرسة احلالوية يف مدينة )َحلَب(، كان حيًّا سنة ) ومي احلنفي، امُلَدرِّ  هـ(. 616لرشيد الدين أيب عبداهلل حممود بن رمضان الره

، وال َيذْ  ِعيِّ
افِ ة احلنفيَّة الثالثة، ويذكر أحيان ا رأَي اإلمام الشَّ ُف يف هذا الكتاب إىل اخِلالف بني أئمَّ .ُكر اُيِشرُي امُلَؤلِّ ليل إالَّ قليال   لدَّ

ِرْكيل يف  د بن عبداهلل ( 6/234) "اْلعالم"وقد َعَزاه الزِّ ْبيِل مُلَحمَّ ين احلنفي تويف  الشِّ َمْشِقي؛ أيب عبداهلل بدر الدين بن تقي الدِّ الدِّ

وم 769) يني الره
عنه: أنه  "هدية العارفني"ي احلَنَِفي يف هـ(، وليس له؛ بل هو لِـَمْن َذَكْرنا؛ وإنَم َنَقل مصطفى بن عبداهلل الُقْسَطنْطِ

َفها، فقال نقال  عِن  ْبيلملك نسخة  ِمن هذا الكتاب، وَل َيْذُكر أنه َألَّ ْبيليعني:  -يقول اجلامع الِفقرُي ": الشِّ كتاب : قد ملكت - الشِّ

رشيد الدين أيب عبداهلل  تأليف (؛719، نسخة قديمة مكتوبة يف صفر من شهور سنة )"معرفة اْلصول والتفاريع الينابيع يف"

ة  حممود َفُه َوَبيََّضُه يف )َحَلب(، يف مدرسة نور الدين امُلَسَمَّ يف أواخر ُُجَادى اْلوىل من سنة  باحلالويةبن رمضان الرومي احلنفي، َألَّ

هلا:  616) َر بُِنوِره ُقلوَب ا"هـ(، َأوَّ ُبل للسالكني، وَنوَّ اكِريَن، وبعد: قال امُلْذنُِب أبو عبداهلل حممود بن احلمد هلل الذي َأْوَضَح السه لشَّ

 ؛ ا. هـ."رمضان، َأْصَلَح اهلُل َباَله... إلخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ْوَجةِ  -َلُه  ِذي َوَرَد َعَلْيِه ملَِْن اَل ُتْقَبُل َشَهاَدُتهُ َوفِيِه: إَِذا َكاَن الكَِتاُب الَّ   َجاَز  -َكالَوالَِدْيِن، َوالزَّ

ا "الَينَابِيعِ "الَقَضاُء بِِه، بِِخاَلِف َما إَِذا َتَراَفُعوا إَِلْيِه ِمْن َغرْيِ كَِتاٍب، َوَعَزاُه إىَِل   .َأْيض 

ِمْن ُقَضاِة امُلْسِلِمنَي، َفَوَصَل ِإَلى َقاٍض َتَقلََّد الَقَضاَء َبْعَد ِكَتاَبِة  )ِكَتاًبا ِإَلى َمْن َيِصُل ِإَلْيِهَقاٍض  )َكَتَب(

ََ ُيْقَبُل( ََم َيِصحه َهَذا امَلْكُتوِب،  ُه ِخَطاٌب، َواخِلَطاُب إِنَّ إَِذا َكاَن َلُه ِوالََيٌة َوْقَت اخِلَطاِب، َكَذا يِف  ؛ ْلَنَّ

  ؛"َجَواِهِر الَفَتاَوى"
ِ
ِل كَِتاِب الَقَضاء ، ُثمَّ َأَعاَد ِذْكَرُه يِف َبْحِث كَِتاِب الَقايِض إىَِل َذَكَرُه يِف َأوَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "املذهب احلنفي"(، و12/165) "معجم املؤلفني"(، و2/2051) "َكْشف الظهُنون"(، و6/405) "هدية العارفني": ُينَْظر

(2/551.)  

  «.تقبل َشَهادهتم»( يف )ج(: 400)

اجالِّسِّ " (401) ة، )رقم خاص: 143/لوحة رقم 8) "اج الَوهَّ : وُينَْظر (،7553، ورقم عام: 371(، خمطوط، املكتبة اْلزهريَّ

 (.7/3) "البحر الرائق"

(: 7/5) "البحر الرائق"ورِة، دوَن َتْعيني قاٍض بَِعْينِه، وهو قوُل أيب يوسف، قال يف نا بَِجَواِز كتابته هبذه الصه ( هذا إذا ُقلْ 402)

ْمر، ويف "  ؛ ا. هـ.": وعليه عمل الناس اليوم"اخُلالصة"وأََجاَزُه أبو يوسف حني اْبُتيِلَ بالَقَضاء، واْخَتاَرُه كثرٌي مَن املشايخ؛ َتْسهيال  لأِْلَ

 (.5/440) "رد املحتار"(، و2/167) "جممع اْلهنر"(، و2/414) "ُدَرر احلكام"(، و7/295) "العناية رشح اهلداية" ُينَْظر:

وهو  هـ(، 565؛ ملحمد بن عبدالرشيد بن نرص بن حممد، أبو بكر ركن الدين بن أيب املغافر الَكْرَماين تويف )"َجَواهر الفتاوى"( 403)

ُله:  ِة باالْجتَِهاد... إلخ"كتاب من جملد واحد، َأوَّ محن بن حممد بن ، َذَكَر فيه أنه ظفر بَِفَتاوى عبد الر"احلَْمُد هلل الِذي َأْكَرَم ُعلَمَء اُْلمَّ

هـ(، وسأل من املطهر بن احلسني بن سعد بن عىل ابن بندار، أبو سعيد ُجال الدين، وينعت  543أمريويه، أيب الفضل الَكْرَماين تويف )

ة )بخارى(، و)ما وراء النهر(، و)خرا 559بشيخ االسالم، اليزدى تويف ) مَّ
سان(، هـ(، مسائل كثرية، ثمَّ َأَضاَف إليه ِمن فتاوى َأئِ

َة أبواب:  و)كرمان(، وَجَعَل كلَّ كتاب ِستَّ

: من فتاوى اإلمام عطاء بن محزة والثالثمن فتاوى ُجال الدين اليزدي.  والثاين:من فتاوى ُرْكن الدين أيب الفضل الَكْرَماين.  األول:

ْعدي.  يعة، أيب حممد سليَمن بن احلسن الَكْرَمايِن. : ِمن فتاوى جمد الرشواخلامسِمن فتاوى النَّْجم عمر النََّسِفي.  والرابع:السَّ

ريَن بَِأْسَمئِهم والسادس: ة امُلَتأَخِّ  .ِمن فتاوى أئمَّ

ا:  َكْشف ": ُينَْظر؛ "غرر املعاين يف فتاوى أيب الفضل الكرماين"، و"زهرة اْلنوار يف احلديث"، و"حرية الفتاوى"وِمن ُكُتبِه أيض 

 (.1/494) "ُمْعَجم امُلَؤلِّفني"(، و6/204) "(، واْلَْعاَلم1/615) "الظهُنون

  (.33142، ورقم عام: 2261( خمطوط، اْلزهرية، )رقم خاص: 110)لوحة رقم  "جواهر الفتاوى"( 404)



138 

 

ِح املَْبُسوطِ "َزاُه إىَِل ، َوعَ َوَقاَل: اَل ُيْقَبُل؛ َرِواَيٌة إىَِل َأْصَحابِنَا ،الَقايِض   ."رَشْ

ا ُحْكِميًّا إىَِل َقاٍض َآَخَر ِمْن ُقَضاِة امُلْسلِِمنَي، َوَجَعَل  "اجلََواِهرِ "َويِف  ا: َقاٍض َكَتَب كَِتاب  َأْيض 

ى املَْكُتوَب إَِلْيِه بِاْسِمِه، َفُعِرَض املَْكُتوُب َعىَل َنائِبِِه، لَ  هُ اخِلَطاَب إَِلْيِه، َوَسمَّ  ْيَس لِلنَّائِِب َأْن َيْقَبَلُه؛ ْلَنَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( خمطوط، اْلزهرية.113)لوحة رقم  "جواهر الفتاوى"( 405)

الفتح املبني يف تعريف مصطلحات الفقهاء "نظر: : اْلئمة الثالثة أبو حنيفة وأبو يوسف وحممد؛ ي"أصحابنا"( املقصود بقوله: 406)

 (؛ لألستاذ الدكتور/ حممد إبراهيم احلفناوي، ط دار السالم للطباعة والنرش ـ القاهرة.165)ص  "واْلصوليني

ح املَْبُسوط"( 407)  احلنفيَّة، والراجح أنه "رَشْ
ِ
بن احلسني بن حممد بن  ؛ ملحمد"مبسوط الَبْكِري"؛ كتاٌب ُينَْسُب إىل عاملَِنْيِ ِمن علَمء

ابن أخت القايض فقد كان  -كلمة أعجميَّة، تعني: ابن أخت عاَل  -احلسني البخاري، أيب بكر احلنفي، املعروف ببكر ُخواَهر َزاَدْه 

ح اآلخرهـ(؛ وذلك ْلنَّ  483، وقد تويف خواهر زاده سنة )أيب ثابت حممد بن أمحد البخاري ة احلَْلَوايِن، َمنْسوٌب لَِشْمس اْلئم الرشَّ

َح "(: 2/1581) "َكْشف الظهُنون"، فلم ُيَميَّز، قال يف "املبسوط"وَقْد َذَكُروا أنَّ َكالَمه َجاَء خُمَْتَلط ا بَِكالِم حممد يف   "املبسوط"ورَشَ

 ُجاعٌة مَن املتأخرين؛ مثل: 

ى:  -  ."مبسوط البكري"شيخ اإلسالم أيب بكر، املعروف بخواهر زاده، وُيَسمَّ

 شمس اْلئمة احلَْلَوايِن. -

اح  ا َوَضُعوها خمتلطة  بَِكالِمه، ِمن غري ََتْييٍز لكالِم حممد؛ كَم َنَقَلُه رُشَّ : فخُر اإلسالم الَبْزَدِوي، "اجلامع الصغري"وأَْوَرُدوا: أهنَّ

 وقاضيخان.

 ؛ ا. هـ."نسخة شيخ اإلسالم وغريه، فاملُراد َمْبُسوَطاهِتم "اخُلالَصة"وحيث َوَقَع يف 

ْيباين، وهو أََحد ُكُتب  "املبسوط"و واية"هو كتاب حممد بن احلََسن الشَّ املَْعُروفة يف املَْذَهب احلنفي، وأكِبها وأسبقها  "ظاهر الرِّ

ا، ُجع فيها حممد بن احلسن عرشات اْلُُلوف من مسائل الُفُروع الفقهيَّة؛ إالَّ أهنا َل َتِصْل إلينا ُكلها، وهو كتا ٌب فيه بيان آراء تصنيف 

متِه:  ة الثالثة للمذهب: )أيب حنيفة، وأيب يوُسف، وحممد(، فقد قال بنفسه يف ُمَقدِّ قد َبيَّنُْت لكم قول أيب حنيفة، وأيب يوسف، "اْلئمَّ

ا  ؛ ا. هـ."وقويل، وما َل َيُكن فيه اختالٌف فهو قوُلنا ُجيع 

اجلوهرة " وُينَْظر كذلك:(، 6/76) "هدية العارفني"(، و9/253) "نيمعجم املؤلف"(، و6/100(، )4/13) "اْلعالم": ُينَْظر

 (.5/440) "رد املحتار"(، و7/295) "فتح القدير"(، و2/244) "النرية
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ُه بِاْسِمِه، َلْيَس لِْلُمنِ  ِه، َوَلْو َجَعَل اخِلَطاَب إىَِل َناِئِب احلُْكِم بَِبْلَدِة َكَذا، َوَسَمَّ َأْن  يِب ُكتَِب إىَِل َغرْيِ

ُه اَل َيْقَبُل الِكَتاَب إاِلَّ املَْكُتوُب إَِلْيهِ   .َيْقَبَلُه؛ ْلَنَّ

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.للنَّائِب»( يف )ج(: 408)

 "ررد املحتا" وُينَْظر:(، 33142، ورقم عام: 2261( خمطوط، اْلزهرية، )رقم خاص: 110)لوحة رقم  "جواهر الفتاوى"( 409)

ه باْسِمه، ليس للُمنِيِب أْن يقبَله؛ ْلنَّه ال ": ابن عابدين(، وقال 5/440) َب إىل غريه، ولو َجَعل اخِلطاب إىل النَّائب، وَسَمَّ
ْلنَّه قد ُكتِ

 ا. هـ. "َيْقَبُل الكتاَب إالَّ املكتوُب إليه

َلبي، يف  هري بالشَّ َدُه أمحد بن يونس، الشَّ َقائِقحاشيته عىل َكنْز "َوَقيَّ بُِوُجوب كتابة التاريخ؛ ليعلَم به هل َتَوىلَّ الَقَضاء قبل كتابته أو  "الدَّ

َوَأُْجَُعوا أنَّه لو َكتب اسَم املكتوِب إليه وَنَسبَه، ثم كتب: وإىل ُكلِّ َمن َيِصل إليه كتايب هذا ِمن ُقَضاِة امُلْسلِمني "(: 4/185بعده، فقال )

امهم، جاز؛ فإنَّ ُكلَّ  قاٍض َوَصَل إليه َعِمَل به، ولو َل َيكتب يف الكَِتاب التاريَخ ال يقبله، وإن كتب فيه تارخي ا، ينظر: هل كان وُحكَّ

 ؛ ا. هـ."قاضي ا يف ذلك الوقت أو ال؟
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ا ُحْكِميًّا اَل  : يِف اْلَْمَواِل اخلَطِرَيةِ إىَِل َقايِض َبَلٍد، َقاَل  َقايِض َقْرَيٍة َأْرَسَل كَِتاب 

  .ُيْقَبُل 

ا يِف اْلَْمَواِل الَيِسرَيِة َفُيْقَبُل  ة  ُأْخَرى، َوَقاَل: اَل إَِذا َكاَن ُشُهوُد  َأمَّ ، َوَأَجاَب َمرَّ اْلَْصِل ُعُدوال 

ِذيَن ]ُهْم[ ]ُيْقَبُل[ وٍج  َعىَل َرْبعٍ  ُكُتُب الُقَضاِة الَّ ََم ُتْقَبُل ُكُتُب ُقَضاِة اْلَْمَصاِر َوَطسه ، َوإِنَّ

ا؛ ْلَنَّ الِوالََيَة  َخَطَر له اِم؛ إاِلَّ فِيََم ]اَل[ُيَقاُم فِيَها احُلُدوُد، َوَينُْفُذ فِيَها ُحْكُم احُلكَّ  الَّتِي ع  رَشْ

؛ اْنَتَهى حَمَلٍّ َقابٍِل لِْلِوالََيِة ملَِنْ  اَل َتْثُبُت إاِلَّ ]يِف[  .ُهَو َأْهٌل َلُه، َفاَل َيْثُبُت؛ لَِعَدِم املََحلِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.حكمها»( يف )ب( و)د( و)هـ(: 410)

 (.5/440) "رد املحتار عن املنح"القول إىل هناية الكالم منقول عن الِّساجية، كَم يف  

 «.اخلطرة»( يف )ج(: 412)

د بعض احلنفية املال اخلطري بَمئتي درهم، وذكر بعضهم أنه غري منصوص يف املذهب عن املتقدمني، قال يف   "البحر الرائق"حدَّ

 ؛ ا. هـ."ومال نفيس أو خطري أو كريم أو جليل أو ال قليل وال كثري مائتان"(: 7/251)

ا عليه, وكان اجلرجاين يقول يلزمه مائتانقال النا"(: 2/291) "جممع اْلهنر"وقال يف    ؛ ا. هـ."طفي: ََل أجْده منصوص 

 «.تقبل»( يف )ب( و)د(: 413)

 «.هذا»( زاد بعده يف )ج(: 414)

 َسَقَط من )ج(.« يقبل»( قوله: 415)

  َسَقَط من )ج(.« هم»( قوله: 416)

ُة اْلقَ ": "ربع"( 216( قال يف املصباح املنري )ص 417)  ْبُع حَمَلَّ ا َواجْلَْمُع ِرَباٌع ِمْثُل: َسْهٍم َوالرَّ ْوِم َوَمنِْزهُلُْم َوَقْد ُأْطلَِق َعىَل اْلَقْوِم جَمَاز 

بِيعِ    ا. هـ. "َوِسَهام َوَأْرَباٌع َوَأْرُبٍع َوُرُبوٌع ِمْثُل: ُفُلوٍس َواملَْْرَبُع ِوَزاُن َجْعَفٍر َمنِْزُل اْلَقْوِم يِف الرَّ

وٍد: 418) وُج كَسفه ب؛ ( الطَّسه ( 2/317) "لسان العرب"، و"طسج" -( 2/21؛ )"امُلْغِرب": ُينَْظرالناِحية؛ كالقرية ونحوها، ُمعرَّ

  ."طسج" -

 «.الذي»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 419)

  َسَقَط من )ب(.« ال»( قوله: 420)

 «. فيه»( يف )ج(: 421)

  َسَقَط من )ج(.« يف»( قوله: 422)

  «.الوالية كمن»( يف )ج(: 423)
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اِهُر َأنَّ اخِلاَلَف َبْينَُهْم يِف  ٌط  َهِذِه املَْسَأَلِة َمْبنِيٌّ  َأُقوُل: الظَّ : َهْل ِهو رَشْ َعىَل اخِلاَلِف يِف َأنَّ املرِْصَ

، َأْم الَ؟
ِ
 لِنََفاِذ الَقَضاء

َواَيةِ " َفَحَكْوا َعنْ  ٌط، َوَعْن ِرَواَيِة "َظاِهِر الرِّ ٍط،  : ]َأنَُّه["النََّواِدرِ ": َأنَُّه رَشْ َلْيَس برَِشْ

ةِ "َكََم يِف َوبِِه ُيْفَتى  اِزيَّ إىَِل  َقايِض ]ُرْسَتاٍق[ ِمنْ  ؛ َفبِنَاء  َعىَل َهَذا؛ ُيْفَتى بَِقُبولِهِ "الَبزَّ

 .َأْعَلمُ  َقايِض ِمرْصٍ َأْو ُرْسَتاٍق، َواهلُل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اِجيَّة"عِن  "لِلِمنَح"(، وَعَزاه 5/440) "رد املحتار" نَْظر:يُ ( 424) َ ، َوَرَأْيت بَِخطِّ  "، وقال بعده: "الِّسِّ ِح املَْْقِديِسَّ َوِمْثُلُه يِف رَشْ

ٌح بِِه يِف اْلَبزَّ  اَلِف اآْلَخِر ُمرَصَّ اَلِف َعىَل اخْلِ  اخْلِ
ِ
 َأنَّ َما ُذكَِر ِمْن اْبتِنَاء

ِ
ِة.َبْعِض اْلُفَضاَلء  ا. هـ. "اِزيَّ

  «.مىض»( يف )أ( و)ب( و)هـ(: 425)

 «.فحكموا عىل»( يف )ج(: 426)

ل."النوادر"( 427)  ؛ ْليب يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب اْلنصاري، صاحب أيب حنيفة اْلَوَّ

  َسَقَط ِمن )ج(.« أنَّه»( قوله: 428)

 (.5/139) "البزازية"( 429)

  «.بقوله»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 430)

  «.عن»( يف )د(: 431)

  «.برستاق»سقط من )ج(، ويف )د(: « ُرْسَتاٍق »( قوله: 432)

(، 5/440؛ )"رد املحتار"(، و7/293) "فتح القدير"(، و4/183) "تبيني احلقائق"(، و16/98) "املبسوط" ُينَْظر:( 433)

ائق"و   مي.دار الكتاب اإلسال -( ط 7/3؛ البن عابدين )"ِمنْحة اخلالِق عىل البحر الرَّ
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َهاَدةِ  ؛)َوامَلْرَأُة َتْقِضي ِفي َغْيِر َحدٍّ َوَقَوٍد( َا َأْهٌل لِلشَّ ،  ْلهَنَّ
ِ
ا، َفَكاَنْت َأْهال  لِلَقَضاء مِهَ )َوِإْن يِف َغرْيِ

ْح َقْوم  َولَّْوا َأْمَرُهُم اْمَرَأةً »: ؛ لِـَحِديِث َأِثَم امُلَولِّي ِلَها(
 .؛ َرَواُه الُبَخاِريه «ََلْ ُيْفلِ

، َوَناظَِرة  يِف ، َقاَل الَكََمُل ًة()َوَتْصُلُح َناِظَرًة، َوَشاِهَدًة، َوَوِصيَّ َا َتْصُلُح َشاِهَدة  : َأاَل َتَرى َأهنَّ

 .اْلَْوَقاِف، ]َوَوِصيَّة  َعىَل الَيَتاَمى؛ اْنَتَهى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.الشهادة»( يف )ج(: 434)

وَثِة؛ َكََم يِف دِ َوالَقَوِد؛ لُِشْبَهِة اْلنَوَينْبَِغي َأالَّ َيِصحَّ يِف احلُُدو"(: 3/234) "جممع اْلهنر"(، ويف 5/440) "رد املحتار" ُينَْظر: (435)

ُ عنها بعُضهم بالَبَدلِيَّة، قال الزَّ ا. هـ؛ "الَبْحرِ " ْبهة ُيَعِبِّ َواَل جَيُوُز يِف احلُُدودِ "(: 4/187) "تبيني احلقائق"ْيَلِعيه يف ، وهذه الشَّ

يِه ِمْن ُشْبَهِة الَبَدلِيَّةِ 
 .ا. هـ؛ "َوالِقَصاِص َكَشَهاَدهِتَا؛ لـََِم فِ

 فبهذا يكون املنع عندهم من ِجهتِْي:

 قياُس جواز قضائِها عىل جواز شهادهتا، وهو الذي َذَكَرُه املصنِّف. األوىل:

 : ُشْبَهة اُْلُنوثة.لثاينوا

إنَََّم خَيُصه َوْجَه  -يعني: شبهة اْلنوثة  -َواَل خَيَْفى َأنَّ َهَذا "(: 7/298، بعد ِذْكر َهذيِن الَوْجهنِي )"فتح القدير"قال ابن اهلُـََمم يف 

 احُلُدوِد َوالِقَصاِص، َواْلَْحَسُن َأْن جَيَْعَل ُكالًّ ِمنُْهََم 
ِ
 .هـا. ؛ "اْستِْثنَاء

  وسيأيت تفصيل املسألة يف املسائل املقارنة.

 «.للحديث»، ويف )ج(: «بحديث»( يف )ب( و)د( و)هـ(: 436)

 .«َلْن ُيْفلَِح َقْوم  َولَّْوا َأْمَرُهُم اْمَرَأةً »ولفظه:  ،(4163( رواه البخاري يف صحيحه برقم )437)

دُ )َقْوُلُه: َواْلكَ "(:1/25( قال ابن عابدين يف رد املحتار )438) ُق َحْيُث ُأْطلَِق حُمَمَّ َماُم املَُْحقِّ ْبُن َعْبِداْلَواِحِد ْبِن َعْبِداحْلَِميِد  ََمِل( ُهَو اإْلِ

 . َكنَْدِريه يَوايِسه ُثمَّ السَّ  السِّ

يَوايِس احلَنَفِ  َكنَْدِري السِّ ين، املعروف بابن اهلُـََمم السَّ ُولِد ي الَفِقيه اْلصويل، وهو حممد بن عبدالواحد بن عبداحلميد، كَمل الدِّ

يْ  ة، وَجاَور بــ)احلرمني(، ثمَّ كان شيخ الشيوخ بـ)اخلَاْنَقاْه الشَّ ُخونيَّة( بـ)اْلسكندرية(، وَنَبَ يف )القاهرة(، وأقام بـ)َحَلب( ُمدَّ

َ بالقاهرة يف رمضان  هـ(. 861سنة ) بـ)مرص(، وكان ُمَعظََّم  عند امللوك وأرباب الدولة، ُتُويفِّ

َفاٌت كثرية؛ منها ل يف العقائد املنجية  املسايرة"، و"زاد الفقري"، و"اهِلَداية"عىل  "رشح فتح القدير"يف ُأُصول الفقه، و "التحرير"ه ُمَؤلَّ

يَّة للغزايل"و، "يف اآلخرة
هانِ ها الُِبْ

تِ سالة الُقْدِسيَّة بَِأِدلَّ َدِوي واْلحكام البن رشح بديع النظام اجلامع بني كتايب الَبزْ "و، "خمترص الرِّ

اَعايت   ."السَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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َهاَدِة يِف اْلَْوَقاِف["َبْحِرهِ "َقاَل َشْيُخنَا يِف  ُة َتْقِريِرَها يِف النََّظِر َوالشَّ َوإِْن ََلْ َيُكْن ، : َوَظاِهُرُه ِصحَّ

َهاَدَة يِف َوْقِفِه لُِفاَلٍن، ُثمَّ ِمْن َبْعِدِه لَِوَلِدِه، َفََم  َط الشَّ ِط الَواقِِف، َوَقْد َأْفَتْيُت فِيَمْن رَشَ َت َوَتَرَك بِْنت ا: برَِشْ

َا َتْسَتِحقه ]َوظِيَفَة[ َهاَدِة، َواْسَتْغَرَبهُ  أهنَّ  اْعتَِباَر بِِه َبْعَد َما َذَكْرَنا؛ َبْعُض الُقَضاِة، َواَل  الشَّ

 .اْنَتَهى

 

َح بِِه يِف (ُه)ِفي َحدٍّ َوَقَوٍد، َفُرِفَع ِإَلى َقاٍض آَخَر َفَأْمَضاُه، َلْيَس ِلَغْيِرِه ِإْبَطاُلاملَْرَأُة  )َوَلْو َقَضِت( ، رَصَّ

ا َقَضاءُ "اخُلاَلَصةِ " يِف احلُُدوِد َوالِقَصاِص؛  اخلُنَْثى َفَيِصحه بِاْلَْوىَل، َوَينَْبِغي َأالَّ َيِصحَّ  ، َوَأمَّ

 ."الَبْحرِ "اْلُُنوَثِة، َكَذا يِف  لُِشْبَهةِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َهب"(، و10/264) "معجم املؤلفني"(، و8/93) "اْلعالم" :ُينَْظر  (.6/201) "هدية العارفني"(، و7/298) "شذرات الذَّ

(، 7/6) "البحر الرائق"(، و2/408) "درر احلكام"(، و4/187) "تبيني احلقائق" :وُينَْظر(، 7/298) "فتح القدير"( 439)

 (.5/441) "رد املحتار"(، و2/168) "اْلهنر جممع"و

 ( ما بني املعكوفني َسَقَط ِمن )ج(.440)

  َسَقَط ِمن )ج(.« وظيفة»( قوله: 441)

 . (7/5) "البحر الرائق"، والصواب ما َأْثَبْتنَاُه، والتصويب من «واْسَتَقرَّ به»( يف ُجيع النهَسخ: 442)

  (.7/5) "البحر الرائق"( 443)

  «.ْفَعالهإِ »( يف )د(: 444)

 ( خمطوط، اْلزهرية.218)لوحة رقم:  "خالصة الفتاوى"( 445)

 «. قىض»( يف )د(: 446)

 «. تصح»( يف )هـ(: 447)

  «.بُِشْبَهة»( يف )د(: 448)

ائق"( 449)   (.2/168) "جممع اْلهنر": ُينَْظرو(، 7/6) "الَبْحر الرَّ



144 

 

ِذي اْسَتنَاَبُه،  ؛ َأْي: لِْلَقايِض الَقاِضي َلُه( )َقَضى َناِئُب ؛ َأْي: َوَلِد ُمْسَتنِيبِِه، )َأْو ِلَوَلِدِه(الَّ

ُِ(َقَضاُؤُه،  )َجاَز( ُِ الَِّذي َقلََّدُه الَقَضاَء، َأْو ِلَوَلِد اإِلَما َح يِف )َكَما َلْو َقَضى ِلإِلَما َ "، َوبِِه رَصَّ ةِ الِّسِّ ؛ "اِجيَّ

ُه، َوَكاَن ِمْن أْهِل اإِلَناَبِة َحْيُث َقاَل: الَقايِض إَِذا َوَقَعْت َلُه َحاِدثٌة، َأْو لَِوَلِدهِ  ، َفَأَناَب َغرْيَ

َدهُ  لإِِلَمامِ  َجاَز، القايِض إَِذا َقىَض  ِعنَْدُه، َوَقىَض َلُه َأْو لَِوَلِدهِ  َفَتَخاَصََم  ِذي َقلَّ  الَّ

 .اإِلَماِم، َجاَز؛ اْنَتَهى الَقَضاَء، َأْو لَِوَلدِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  «.بغايب»( يف )د( و)هـ(: 450)

  «.القايض»( يف )د(: 451)

 (.5/441) "رد املحتار" :ُينَْظر452))

  «.ولده»( يف )ج(: 453)

  «.ختاصَم»( يف )ج(: 454)

َر فيها يف هذا املوضع اجلملُة من أول قوله: «ولده»( يف )ج(: 455)   إىل هنا.« فأناب...»، َوَتَكرَّ

  «.وقِض»( يف )هـ(: 456)

  «.اإِلَمام»( يف )ب( و)د(: 457)

  «.لولده»( يف )ب(: 458)

)َقْوُلُه: اْلَقايِض "( مفصال  املسألة: 7/6(، وقال ابن عابدين يف منحة اخلالق عىل البحر الرائق )7/6) "لرائقالبحر ا" ُينَْظر:459) )

ِة كَ  ٌب َعْن اْلَعامَّ
: َوْجُهُه َأنَّ اْلَقايِضَ َنائِ ْميِله َدُه... إَلْخ(: َقاَل الرَّ ِذي َقلَّ َماِم الَّ

َذا َكاَن َكَذلَِك َفَلْم َيُكْن فِْعُلُه ، َوإِ «املُِْحيطِ »ََم يِف إَذا َقىَض لإِْلِ

ْلَطاِن َفَلَعلَّ َوْجَهُه ِعنَْدُه اْنِحَصاُر الطَِّريِق  ٌب َعْن السه
ا إَلْيِه َوَمْن َقاَل بَِأنَّ اْلَقايِضَ َنائِ َماِم بَِمنِْزَلِة اْلَقايِض املَُْوىلَّ َمنُْسوب   فِيِه إْذ احْلُْكُم ِمْن اإْلِ

َماِم بَِمنِْزَلِة الْ َفاَل َطِريَق إ  َلُه َوَسَيْأيِت َأنَّ احْلُْكَم ِمْن اإْلِ
ِ
ا لَِباِب اْلَقَضاء يِم، َفَجاَز َذلَِك َفْتح 

ْل ىَل التَّْحكِ َر َذلَِك َتَأمَّ ْ َأَر َمْن َحرَّ ؛ "َقايِض َوََل

 ا.هـ.
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ةِ "َويِف  اِزيَّ َم "امُلْلَتَقطِ "، وَ "اجلََواِهرِ "َنْحُوُه، َوَقْد َخاَلَف فِيِه َصاِحُب  "الَبزَّ ؛ َكََم َتَقدَّ

 .َتْقِريُرهُ 

بََِم َشِهُدوا ِعنَْد  ، َوُهَو َقَضاُء ]اْلَْصِل[، َوَعْكسه()َوَيْقِضي النَّاِئُب ِبَما َشِهُدوا ِبِه ِعْنَد اأَلْصِل

 َواَل َيْقِِض الَقايِض بِإْخَباِر اخلَلِيَفِة بِإِْقراِر َرُجٍل؛ إاِلَّ أْن َيْشَهدَ ": "اخلاَُلَصةِ "النَّاِئِب، َويِف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.167ـ  5/166) "الفتاوى اهلندية"مع  "البزازية"( 460)

القايِض إَِذا كانْت له ُخُصوَمٌة عىل ": - "َجَواهر الَفَتاوى"يعني:  -حيُث قال فيها "(: 442، 5/441) "تارَردِّ املح"( قال يف 461)

نَْفِسه، وذلَك َغرْيُ َجائٍِز؛ لِ 
د أنَّ مَ إنساٍن، فاستخلَف َخلِيَفة  فقىض له عىل َخْصِمه، ال َينُْفُذ؛ ْلنَّ قضاَء نائِبِه َكَقضائِه بِ َل ـََم َذَكر حُمَمَّ ْن َوكَّ

ِه يف تلَك احلاِدَثة، َل جَيُْز؛ ْلنَّه قىض لِـَمْن َوالَّ 
لِ يُل َقاِضي ا، فَقىَض لِـُمَوكِّ

، ثمَّ َصاَر الَوكِ
ٍ
ُه ذلك، فَكذلَك َنائُِب هذا القايِض، َرُجال  بيَِشء

ْلَطان الذي َوالَّ  ا آخَر؛ حتى خَيَْتِصَم إليه فيقِض، أو َيَتَحاَكََم إىل حاِكٍم قال: والَوْجُه ملَِن اْبُتيِلَ بِِمْثل هذا أْن َيْطُلَب مَن السه َ قاضي  ُه أن ُيَويلِّ

اَضَيا بَِقَضائِه، َفَيْقِِض َبْينَُهََم، َفَيُجوُز؛ ا. هـ، ُقْلُت: َوَلَعلَّ هذا حَمُْموٌل عىل ما إَِذا َل ٍم، َوَيرَتَ َيُدله  َيُكِن القايِض َمْأُذون ا له باإِلَنابِة؛ كَم حُمَكَّ

ْلَطاِن، َكََم َمرَّ يف َفْصل احلَْبِس، فال َيتاج إىل أن َيْطُلَب م"والَوْجُه... إلخ"عليه َقْوُله:  ُبه نائب ا عِن السه
َن ، وإِالَّ َفَلْو كان مأذون ا كاَن نائِ

ْلَطان َتْولِيَة قاٍض آخَر؛ َفلَِذا مشى امُلَصنُِّف هنا عىل اجلََواِز، وإِْن َتَردَّ  ةالسه ِحه قبيل قوله: َوَيُرده َهِديَّ  ا. هـ. ؛"َد فيه يف رَشْ

، 1(؛ لنارص الدين السمرقندي، دار الكتب العلمية، حتقيق: حممود نصار، والسيد يوسف أمحد، ط: 364)ص "امللتقط"( 462)

 م. 2000هـ،  1420

ى ، "امُلْلتقط يف الَفَتاوى احلَنَفيَّة"و ن يوسف بن حممد بن عىل بن حممد العلوي احلسيني، أيب القاسم، ملحمد ب؛ "َمآل الَفَتاوى"وُيَسمَّ

َمْرَقندي تويفِّ سنة ) اهد جالل 549هـ(، َتمَّ ُجعه يف أواِخر شعبان سنة ) 556نارص الدين، املدين السَّ هـ(، ثم جنسه الشيخ اإلمام الزَّ

ين حممود بن الشيخ جمد الدين احلسني وَشنِي، ِمنْ  الدِّ هـ(،  603غري زيادٍة عليه وال نقصان عنه، يف أوائل شعبان سنة ) بن أمحد اْلرُْسُ

وَشنَة(  ا يف  - بضم اهلمزة، وسكون السني، وضم الراء، وفتح الشني املعجمة والنون، اسم إقليم بَم وراء النهر -بـ)ُأرْسُ وأَْماَلُه َتام 

 هـ( بـ)َسَمرَقنْد(.616صفر سنة )

َمَصابيح "، و"ِرياَضُة اْلَْخاَلق"، و"ُبُلوغ اْلرب ِمن حتقيق اْستَِعاراِت الَعَرب"، و"جاِمع الَفَتاوى"، و"عالِفْقه النَّافِ "ِمن َتَصانِيفه: 

ُبل يف ُفُروع احلنفيَّة  جملدان. "السه

  (.2/147) "اجلََواهر امُلِضيَّة"(، و2/1813) "كشف الظهنُون"(، و12/137) "ُمْعَجم امُلَؤلِّفني"(، و7/149) "اْلعالم": ُينَْظر

اِجيَّةِ "(: 7/6) "منحة اخلالق عىل البحر الرائق"قال ابن عابدين يف  (463) َ ِة َكََم يِف الِّسِّ اِزيَّ : َفَثَبَت َأنَّ يِف "َقْوُلُه َويِف اْلَبزَّ ْميِله : َقاَل الرَّ

ِة َأنَّ اخْلَلِيَفَة َلْيَس نَ  اِجيَّ َ ِة َفاْنَقَطَعْت النِّْسَبُة َلكِْن يِف املَْْسَأَلِة َقْوَلنْيِ َوْجُه َما يِف الِّسِّ ْلَطاِن أَْو اْلَعامَّ ََم ُهَو َنائٌِب َعْن السه ب ا َعنُْه، َوإِنَّ
اْْلَْشَباِه "ائِ

اُب اْلَقايِض يِف َزَمانِنَا ِمْن ُكلِّ َوْجٍه َوَعَلْيِه َينَْبِغي َتْرِجيُح َما يِف املُْْلَتَقِط  "َوالنََّظائِرِ  ُْم ُنوَّ ْهَمِة إْذ فِْعُل النَّائِِب َكِفْعلِهِ َأهنَّ ملَِا يِف َقَضائِِه َلُه ِمْن الته

َح َأَحَد اْلَقْوَلنْيِ َوَاهللَُّ َتَعاىَل َأْعَلُم. ُه َقىَض لِنَْفِسِه َوََلْ َأَر َمْن َرجَّ  .(5/441) "رد املحتار": وُينَْظرا. هـ؛  "َفَصاَر َكأَنَّ

  )ج(.َسَقَط من « اْلَْصل»( قوله: 464)
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ْ َيْأَذنْ  اخلَلِيَفةُ  ِذي ََل - َرمِحَه اهللُ -، َقاَل "َلُه اخلَلِيَفُة باالْستِْخاَلِف  َمَع َرُجٍل آَخَر ِعنَْد الَقايِض الَّ

] َهاَدَة، ]َجاَز لِْلَقايِض َأْن َيْقِِضَ بِتِْلَك  : َوَهذا َدلِيٌل َعىَل ]أنَّ النَّائَِب املُْطَلَق إَِذا َسِمَع الشَّ

َهاَدِة[ تِي َقاَمْت ِعنَْد اْلَْصِل؛ بِإِْخباِر النَّائِِب، وَكَذا َجاَز للَقايِض أْن يَ  الشَّ َهاَدِة الَّ ْقِِضَ بِتِْلَك الشَّ

 .اْنَتَهى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «. يشهدوا»( يف )د(: 465)

  «.خليفة»( يف )ج(: 466)

ة. -( خمطوط 212)لوحة رقم:  "خالصة الفتاوى"( 467)   اْلزهريَّ

 «.تعاىل»( يف )ج( زيادة كلمة: 468)

ْخس( يف ُجادى اْلوىلبن  ويعني بالقائل هنا: طاهر بن أمحد بن عبدالرشيد  542سنة ) احُلَسنْي البخاري، افتخار الدين، تويفِّ بــ)رَسَ

لِه أنه َكَتَب يف هذا الفن "خالصة الفتاوى"هـ(، َفِقيٌه حنفي جمتِهٌد، صاحب كتاب  ، وهو كتاٌب مشهوٌر ُمْعَتَمٌد، يف جُمَلٍَّد، ذكر يف َأوَّ

ن َضبُْطها، َفَكَتَب "النصاب"وكتاب ، "خزانة الواقعات"
جامعة   "َصةاخُلاَل "، َفَسَأَل بعض إخوانه َتْلِخيَص ُنْسخة قصرية ُيْمكِ

وائِد مع بيان مواضع املسائل، وكتب فهرست الفصول واْلجناس عىل رأس كلِّ كتاب؛ ليكوَن َعْون ا لِـَمنِ  َواية، خالية  عِن الزَّ اْبُتيِلَ  للرِّ

 ."ُخاَلصة الفتاوى"بالَفْتوى، وقد َسَبق بيان أمهية كتابِه 

 (.1/718) "كشف الظنون"(، و1/265) "اجلواهر امُلِضيَّة"(، و5/33) "معجم املؤلفني"(، و2/220) "اْلعالم": ُينَْظر

  َسَقَط من )ب(.« أن»( قوله: 469)

َهاَدةِ  َجاَز لِْلَقايِض : »( قوله470)   َسَقط من )ج(.« أن َيْقِِضَ بِتِْلَك الشَّ

ا يف 471) َضُه ُمَقيد  ِن اْعرَتَ
ة"بَم يف  "جممع اْلَهْنُر"( َلكِ اِزيَّ ا  ال"(: 2/168) "الَبزَّ يَظة بَِكاَلِم النائب، أمَّ

َيْقِِض القايِض باحلُْرَمة الَغلِ

 ؛ ا. هـ."النائُب َيْقِِض بَِكاَلم القايض إذا َأْخَِبه

 (.5/442) "رد املحتار"(، و2/168) "جممع اْلهنر"(، و7/7) "البحر الرائق": ُينْظر
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 ]الفرع األول: ُشُروط السُّلطان والقاضي على َمِن استخلفاه[

ْلَطاُن أْن َيْسَمَع َهِذِه احلاِدَثَة َثاني ا بِ  ، ُثمَّ َأَمَرُه السه ، الَقايِض إَِذا َقىَض يِف َحاِدثٍة بَِحقٍّ
ِ
َمْشَهٍد ِمَن الُعَلـَمء

ــايِض َذلـِـَك  ُض َعــىَل الَق ــدِ "، ويِف اَل ُيْفــرَتَ ــَتْخَلَف َشــْمِس اإِلْســاَلمِ  "َفَوائِ : الَقــايِض إَِذا اْس

َب اخلَْمـَر، واَل َيْمَتثِـَل  ، َواَل َيرْشَ َط َعَلْيِه أالَّ َيْرَتيِشَ ، ورَشَ ْقلِ  َرُجال  ـُط، َأْمـَر َأَحـٍد، َصـحَّ التَّ ْ يـُد َوالرشَّ

ْلَطانِ  َوإَِذا ، ]َواْسـَتْثنَى َفَعَل َشْيئ ا ِمْن َذلَِك اَل َيْبَقى َقاِضي ا لِلسه َد الَقايِض الَقَضـاَء َرُجـال  ، َوإَِذا َقلَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة"، وَعَزاه "ر امُلْختارالده "( أي: ال َيْلَزُم القايض ذلك، َذَكَره احلَْصَكِفيه يف 472) اِزيَّ (، وقال ابُن عابدين يف 5/376، )"للَبزَّ

ُه َلِو اْسَتأَْنَف َبَراَءة  لِِعْرِضِه، اَل َبْأَس بِهِ ": "حاِشَيتِه"   ؛ ا. هـ."َأَفاَد َأنَّ

فلم أجدها فيَم  لشمس اإلسالم حممود بن عبد العزيز اْلوزجندي، وقد بحثت عن ترُجة لوصف هذا الكتاب "الفوائد"( 473)

 وقع يف يدي من مراجع، لكنه كتاب مشهور ينقل عنه غالب أهل املذهب احلنفي. 

   «.اْلئمة»( يف )هـ(: 474)

ُب عند اْلكثر بـ)َشْمس اإلْساَلم(، وعند البعض  هو: حممودوشمس اإلسالم  بن عبدالعزيز اْلُوْزجنِْدي الِفْرَغاين احلَنَِفي، امُلَلقَّ

اف"، و"الَفَتاوى"هـ(، ِمن َتَصانِيِفه:  592ة(، َجده اإلمام: َقاِضيَخان، ُتويفِّ سنة )بـ)َشْمس اْلئمَّ  ، "رشح أدب القايض للَخصَّ

يادات"و  ، الذي اْعَتَمَد عليه امُلَصنُِّف ُهنَا."الَفَوائدُ "وِمنها:  ،،"رشح الزِّ

معجم "(، 2/224) "اْلعالم"(، و2/1298) "كشف الظهنون"(، و2/561(، )2/285(، )1/560) "اجلواهر امُلِضيَّة": ُينَْظر

 (.3/297) "املؤلفني

  «.َتثيل»( يف )ب( و)د(: 475)

 «.َفإَِذا»( يف )ج(: 476)

ا، ويف 477) ه صحيح 
ْلطان مع َبَقاء َقَضائِ ة"َعِن  "الَبْحر"( أي: َينَْعِزُل، وال َيْبَقى قاِضي ا للسه اِزيَّ ُط، َوإِْن  َصحَّ ": "الَبزَّ التَّْقليد والرشَّ

َ ابُن عابدين املحيش عىل "َفَعَل َشْيئ ا ِمن ذلك اْنَعَزَل، وال َيْبُطُل َقُضاُؤه فيَم مىض أنَّ املَْقُصوَد بالتَّعلِيِق عىل  "الَبْحر"؛ ا. هـ، وقد َبنيَّ

ِط هنا، الَعْزُل ُدون الَقَضاء، فإنَّ الَقَضاَء َينُْفذ، وهو َظا ْ  ِهُر ِعبارة امُلَصنِّف.الرشَّ

ط؛ "(: 5/251ُمَعلِّال  اجلََواز ) "رد املحتار"(، ويف 7/264) "فتح القدير"(، و6/205) "البحر الرائق": ُينَْظر ْ وإنََّم َصحَّ الرشَّ

ْلطاِن، َفَيَتَقيَّد َقَضاُؤه بَم َقيَّده به، حتى  يٌل عِن السه
ا، والَقايِض َوكِ ط ا َصِحيح  ْخص، وِمن ذلك َما لَِكْونِه رَشْ َماِن واملكان والشَّ َيَتَقيَّد بالزَّ

 ؛ ا. هـ. "إَِذا هَناُه َعْن َسَمِع َدْعوى مىض عليها مَخْس عرشة سنة
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] ُصوَمِة، َأْو يِف َحـقِّ َذلِـَك ُمَعيَّن ا، َصحَّ االْستِْثنَاُء، َواَل َيِصرُي ُهَو َقاِضي ا يِف تِْلَك اخلُ  ُخُصوَمة  َأْو َرُجال 

ُجـِل، َكـَذا يِف  ـْلطاُن بَِعــَدمِ  ؛"اخلاَُلَصـةِ "الرَّ ــَس  َوَعـىل َهــَذا َلـْو َأَمـَر السه ْعَوى َبْعـَد مَخْ َسـََمِع الـدَّ

ةَ  ، اَل ُتْسَمُع، َوجَيُِب َعَلْيِه ]َعَدُم[ َعرْشَ ـُه اَل َينُْفـذُ  َسََمِعَها، َوَلْو َسـِمَعَها َوَقىَضـ اَل  َسنَة  ؛ ْلنَّ

ا، َواهلُل  .َأْعَلمُ  َيِصرُي َقاِضي ا بِالنِّْسَبِة إىَِل تِْلَك احلَاِدَثِة، َوبِِه َأْفَتْيُت ِمَرار 
 

 ]الفرع الثاني: ِبَم ينَعِزل القاضي؟[

ـــ ـــُه َنائِ ـــايِض؛ ]َْلَنَّ ـــْزِل الَق ـــِزُل بَِع ـــَب اَل َينَْع ـــىَل َأنَّ النَّائِ ـــَوى َع ـــةِ الَفْت ـــْلَطاِن َأِو الَعامَّ  ،ُب السه

ْينِيَّةِ "َكَذا يِف  ؛[َوبَِعْزِل َنائِِب الَقايِض ]اَل َينَْعِزُل الَقايِض[ ِد الزَّ
 ."الَفَوائِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  َسَقَط ِمن )ج(.« واْسَتْثنَى ُخُصومة  أو َرُجال  »( قوله: 478)

ةالَبزَّ "منقول عن اْلزهرية، وهو  -( خمطوط 210)لوحة رقم:  "خالصة الفتاوى"( 479) ( 6/205) "البحر الرائق"يف  "اِزيَّ

 (.5/251) "الدر املختار"و

 «. بعد»( يف )ج( و)د(: 480)

 «.عرش»( يف )د(: 481)

 َسَقَط من )ج(. « عدم»( قوله: 482)

  «.ينفذه»( يف )د(: 483)

  «.تعاىل»( يف )ج( زيادة كلمة: 484)

ار"(، وَعَزاه لـ2/171) "جممع اْلهنر": ُينَْظر( 485) (، وقد فصل 5/421) "رد املحتار"، وهو الذي بني َأْيِدينا، و"ِمنَِح الَغفَّ

ا لَِقْوِل احلَْصَكِفيِّ يف  َ ُقُيودها، وما ُيْسَتْثنَى منها بَم ال َمِزيد عليه، وذلك رشح  رِّ املختار"املسألة، وَبنيَّ قلُت: فال "(: 5/420) "الده

عود، إالَّ بَِأْمر -أي بعد مخس عرشة سنة  -تسمع اآلن بعدها  ي أبو السه
، وبِه أَْفَتى امُلْفتِ ِعيٍّ ، إالَّ يف الَوْقِف، واإِلْرِث، ووجود ُعْذر رَشْ

 وغريه. "َردِّ املحتار"؛ ا. هـ؛ َوِعلَّة عدم سَمعها خشية التَّزوير، كَم يف "فْلُيْحَفظ

 «.والعامة»( يف )ج(: 486)

 َسَقَط من )ج(.« ال َينَْعِزُل القايض»( قوله: 487)

 إىل هنا، َسَقط من )د(.« ْلنه نائب السلطان...»بني املَْعُكوَفنْيِ من قوله: ( ما 488)

ب ا للقايض امُلستنيب ِمْن ُكلِّ وجه،489)
َعِزُل النائب بَِعْزِل السلطاِن القايَض امُلْسَتنِيَب له؛ ْلنَّه َلْيَس نائِ بل هو نائُب  ( أي: ال َينْ

ة، وما ُنِقَل عن ابن ْلطاِن والَعامَّ ُحون يف املَْذهب، وذلك بِإِْظَهار الَفْرق بني الَوَكاَلة  السه ُه املَُرجِّ يل، َردَّ
الَغْرس ِمْن َجْعل النائب كالَوكِ

َما ُيِفيُدُه "(: 2/387) "اْلشباه"ناِقال  رأَي ابن نجيم يف مصنف  "غمز عيون البصائر"واالْستِنَابِة، قال أمحد بن حممد احلموي يف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى بِـ -ابن نجيم يعني  -َمْواَلَنا  َتابِِه امُلَسمَّ
يِن ْبُن الَغْرِس، يف كِ َمُة َبْدُر الدِّ ِة يف َأْطَراِف الَقَضاَيا احلكميَّةِ "فيَم َذَكَر الَعالَّ ِد الَبْدِريَّ

 "الَفَوائِ

ُه َنائُِبهُ  ي َيِصحه الَعْزُل هِبَا بَِسَبٍب  ِمْن َأنَّ َنائَِب اْلَقايِض يِف َزَمانِنَا َينَْعِزُل بَِعْزلِِه َوبَِمْوتِِه؛ َفإِنَّ
تِ ِة الَّ ينِيَّ ِمْن ُكلِّ َوْجٍه، َواْلَقَضاُء ِمَن املنَاِصِب الدِّ

ِريُر َهِذِه اْلَقِضيَِّة؟ أََجاَب  ِه؛ ا. هـ، َواملَْقُصوُد َبَياُن امُلْعَتَمد يِف َذلَِك، َوحَتْ َغْرِس؛ ملَُِخاَلَفِتِه : اَل ُيْعَتَمُد َعىَل َما َذَكَرُه اْبُن الْ َوبَِغرْيِ

ْيَلِعيه  ِه، َقاَل الزَّ
ِح الَكنْزِ " يِف لِْلَمْذَهِب، َفَقْد َنَقَل الثَِّقاُت َأنَّ النَّائَِب اَل َينَْعِزُل بَِعزِل اْلَِصيِل َواَل بَِمْوتِ ُك  "رَشْ ِمْن كَِتاِب اْلَوَكاَلِة: اَل َيْملِ

ْخاَلَف إالَّ بِإِْذِن اخْلَ 
ِه، َوَينَْعِزاَلِن بَِعْزِل اخلَلِيَفِة هَلَُم، الَقايِض االْستِ

ِل َواَل بَِمْوتِ يَفِة، ُثمَّ اَل َينَْعِزُل بَِعْزِل اْلَقايِض اْْلَوَّ
َواَل َينَْعِزاَلِن بَِمْوتِِه، لِ

ا يِف املَْسَأَلِة، َوَاهلُل َأْعَلمُ   هـ.؛ ا. "َوُهَو امُلْعَتَمُد يِف املَْذَهِب، َوََلْ َنَر ِخاَلف 

ام"(، و7/264) "فتح القدير"(، و7/16) "بدائع الصنائع": ُينَْظر ر بن عيل، "غنية َذِوي اْلَْحَكام يف ُبْغية ُدَرر احُلكَّ ؛ حلسن بن َعَمَّ

ْنُباَليِل ) ُ  "اْلهنرجممع "(، و6/282) "البحر الرائق"، و"درر احلكام"(، مطبوع هبامش 2/408امُلَكنَّى بأيب اإلخالص الَوَفائِي الرشه

ة"إىل  "البحر الرائق"(، َوَعَزاُه يف 5/391) "رد املحتار"(، و2/195) اِزيَّ  (.6/393) "رد املحتار"(، وكذا يف 6/282) "الَبزَّ
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ـــا ـــْن  - َوفِيَه ـــال  َع ـــِديِّ "َنْق ـــاَوى الَقاِع ـــنيَ "، وَ "َفَت ـــِة امُلْفتِ ـــْلَطاَن - "ِخَزاَن : َأنَّ السه

ـــُب  َمـــَر ُقَضـــاَتهُ إَِذا أَ  ـــُهوِد، جَيِ ـــوا  بَِتْحلِيـــِف الشه ـــْلَطاَن، َوَيُقوُل  َأْن َينَْصـــُحوا السه
ِ
ـــََمء َعـــىَل الُعَل

ـــْف ُقَضـــاَتَك َلـــهُ  ـــُه َســـَخُط اخلَـــالِِق، َوإِنْ  : اَل ُتَكلِّ ـــَزُم ِمنْ ا إِْن َأَطـــاُعوَك َيْل َعَصـــْوَك  َأْمـــر 

 .ىَل آِخِر َما فِيَهاَيْلَزُم ِمنُْه َسَخُطَك... إِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ."الفوائد الزينية"( أي: يف 490)

ة"( 491) بضم  -عدي اخُلَجنِْدي لإلمام شمس الدين أيب عبداهلل حممد بن عيل بن أيب القاسم بن أيب رجا القا ؛"الَفَتاوى القاعديَّ

اخلاء املعجمة، وفتح اجليم، وسكون النون، ويف آخرها الدال، هذه النسبة إىل )ُخَجند(، وهي بلدة كبرية كثرية اخلري عىل طرف 

ُله: -)سيحون( من بالد املرشق  نه طلب منه بعُض ، َذَكر فيها أ"احلمُد هلل حق محده عىل نِْعَمتِه، التي ال َُيِيُط هبا احلد... إلخ"، َأوَّ

َلف، وَما ا يف النَّواِزل مَن الواقعات التي َأْفَتى هبا املشايُخ املتأخرون، وأن يذكر َأَقاِويَل الس  ه أن يكتَب له جمموع 
اْخَتاَرُه اخللف  إخوانِ

ا،  مِمَّا ُيْعَتَمُد يف أمر الفتوى، وأن ُيِضيَف إليه ُجلة  مما أفتى به شيخ املشايخ القايض اإلمام تاج الدين، أبو بكر بن أمحد اْلَْخِسيْكتِي مولد 

َبه عىل ترتيب الُكُتب، وبعُض النهَسخ خمالف؛ ملا وقع فيه مَن  520اخُلَجنِْدي َمْوطِن ا تويف ) هـ(، وهو كتاٌب مفيٌد، غالُبه بالفارسيَّة، َرتَّ

 (.2/1228) "كشف الظنون": ُينَْظر ؛الرضب والزيادة، والتقديم والتأخري، بعد االنتشار

َمنَْقاين "خزانة امُلْفتِني يف الُفُروع"( 492) إىل )َسَمنَْقان( بفتح أوله وثانيه، ونون ساكنة، ثم نسبة  -؛ للشيخ اإلمام حسني بن حممد السَّ

ُله:  هـ(، 746احلنفي، تويف سنة ) -قاف وآخره نون، بلد بقرب )جاجرم( من أعَمل )نيسابور(  مُد هلل مَحَْد احل"وهو جملد َضْخٌم، َأوَّ

اكريَن... إلخ منَي وخمتارٌ "الشَّ  عند ، َذَكر فيه أنَّه َصنََّفه بإشارِة حكيم الدين حممد بن عيل النَّاُموسني، َفَأْوَرَد ما هو َمْرِويٌّ عِن امُلَتَقدِّ

ريَن، وَطَوى ِذْكر االْختِاَلف، واْكَتَفى بالَعاَلماِت من  ة"، و"اخلاَُلصة"، و"قاضيَخان"، و"هايةالنِّ"و"، "اهِلَداية"امُلَتَأخِّ ْهِريَّ ، "الظَّ

ح الطَّحاوي"و  "اْلعالم"(، و1/703) "كشف الظنون": ُينَْظر هـ(.740، وغري ذلك مَن املعتِبات، وفرغ منه يف حمرم سنة )"رَشْ

 (. 1/141) "أسَمء الكتب"(، و2/256)

 «. قضاية»( يف )د( و)هـ(: 493)

 «.جتب»يف )ج(:  494))

 «.ويقواله»)ب(: يف  495))

 «.قضايك»( يف )د(: 496)

واب ما أثبتناه؛ ليستقيم الكالم.«فإن»( يف ُجيع النهَسخ:497)  ، والصَّ

 "اْلشباه والنظائر"َنَقَلُه ابن نجيم يف  "خزانة املفتني"، و"فتاوى القاعدي"، وعن "الَفَوائد الزينية"( أي: إىل آخر ما يف 498)

 .، والصواب: أن حتليف الشهود ال شئ فيه؛ لفساد الزمان(422، 5/421) "الدر املختار": ُينَظر(، 2/391)
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 ]الفرع الثالث: أْمُر القاضي ُحكم[

ْخيِسه  َ ِعيَأْمُر الَقايِض ُحْكٌم، َكََم اْخَتاَرُه الِّسَّ ِم املَْحُدوَد إىَِل املُدَّ ، َواْلَْمِر ؛ َكَقْولِِه: َسلِّ

ْيِن، َواْلَْمِر بَِحْبِسهِ  بَِدْفعِ  ةِ "، وَ "ةِ الِعََمِديَّ "؛ َكََم يِف الدَّ اِزيَّ  ."الَبزَّ

ِد "، ُيْقَبُل؛ َكَذا يِف َأْو إِْقَرارٍ  ، بَِبيِّنَةٍ َقاَل الَقايِض: َقَضْيُت َعَلْيَك ]بَِكذا[ الَفَوائِ

ة ْينِيَّ ا إَِذا َأْخَِبَ الَقايِض بِإِْقَراِرهِ "الَبْحرِ "، َويِف "الزَّ  َيِصحه ُرُج  : َوَأمَّ
ٍ
، ََلْ َعْن يَشء وُعُه َعنُْه َكاحلَدِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْخيس، هو حممد (499) َ ُب بِــ)شمس اْلئمة(، كان  بن أمحد بن أيب سهل؛ أبو بكر الِّسَّ ْخس( بلدة يف )ُخَراسان(، وُيَلقَّ من أهل )رَسَ

ا يف املسائل، َأَخَذ عِن احلَْلَواين ، ُمَتَكلَِّم  ُأُصوليًّا، جُمَْتِهد  ة  مة  ُحجَّ ْقه احلنفيَّة، وَعالَّ
ا يف فِ وغريه، سجن يف )جب(؛ بسبب نصحه  إمام 

ا من ُكُتبِه عىل أصحابه وهو يف السجن، َأْماَلَها مِ   ْن ِحْفظِه.لبعِض اُْلَمراء، وأََمىَل كثري 

واية يف الفقه، و "املبسوط"من تصانيفه:  بن  لإلمام حممد رشح السري الكبري"يف أصول الفقه،  "اْلصول"يف رشح ُكُتب ظاهر الرِّ

 ."احلسن

 (.6/208) "اْلعالم"(، و2/28) ؛"اجلواهر امُلضيَّة يف طبقات احلنفيَّة": ُينَْظر

 «.خذوه إىل املدعي»يف )ج(: « سلم املحدود إىل املدعي»( قوله: 500) 

 «. يدفع»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 501)

 «. َيبسه»( يف )أ( و)ب( و)هـ(: 502)

ة احلامدية"( 503) ى: "الفتاوى الِعََمديَّ بن إبراهيم بن عبدالرحيم بن عَمد الدين ؛ حلامد "ُمْغنِي املفتي عن جواب امُلْسَتْفتِي"، وُتَسمَّ

َمْشقي احلَنَِفي، املعروف بالِعََمدي، تويف ) اد الَقَمَريِن يف رشح بيتي الرْقَمَتنْيِ "ا: هـ(، ومن تصانِيِفه أيض  1171بن حمب الدين الدِّ ، "احتِّ

اف" اف يف رشح ُخطبة الَكشَّ ح َبِديِع ِمْصَبا"، و"اإلحتِّ ة َعنْي احلَظِّ اْلَْوَفر يف ترُجة الشيخ حميي "، "ح الَفالحِمنَْحة املناح يف رَشْ ُقرَّ

ين اْلكِب ة"، والبن عابدين عىل الفتاوى املذكورة: "ديوان"، و"الدِّ ة يف َتنِْقيح الفتاوى احلامديَّ يَّ رِّ  . "الُعُقود الده

فنيَ ": ُينَْظر  (.6/42) "اْلَْعالم"(، و4/156) "إيضاح املَْكُنون"(، و9/77(، )3/180) "معجم امُلَؤلِّ

 (.2/138) "َرد املْحَتار"(، وعنه 2/392) "اْلَْشباه والنَّظائر": ُينَْظر(، و5/157) "الفتاوى اهلندية"مع  "البزازية"( 504)

 َسَقَط من )ج(.« بَِكذا»( قوله: 505)

 «. َبيِّنة»( يف )ب( و)هـ(: 506)

ا: هو إخبار عن ثبو507) : اإلثبات، ورشع   (.7/446) "فتح القدير": ُينَْظرت حق الغري عىل نفسه؛ ( اإلقرار: لغة 

ْينَبِيَّة»( يف )هـ(: 508)  «.الزَّ
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ُلوا َوُقبَِلْت ُيْقَبْل َقْوُلُه بِاإِلُْجَاِع، َوإِْن َأْخَِبَ َعْن ُثُبوِت احلقِّ بِالَبيِّنَِة، َفَقاَل: َقاَمْت بَِذلَِك َبيِّنٌَة، َوعُ  دِّ

ْم َعىَل َذلَِك، ُيْقَبُل َقْوُلُه يِف الَوْجَهنْيِ  ا[ َشَهاَدهُتُ  .َهى؛ اْنتَ ]َُجِيع 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  «.بِإِْخَباِره»( يف )ج(: 509)

 (. 54/ 7املطبوع ) "البحر الرائق"َسَقَطْت هذه الكلمُة من ُجيع النهَسخ، وإثباهتا مَن ( 510)

  (.5/371) "رد املحتار": وُينَْظر(، 54/ 7) "البحر الرائق"( 511)

 



153 

 

 إ ا زالْت أسباب َعْزل القاضي[]الفرع الرابع: 

 :"َجاِمِع الُفُصوَلنْيِ "َويِف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُفه: عَمد الدين، كَم ذكره "الُفُصول"؛ هو كتاباِن يف املذهِب احلَنَِفي، عنواهنَم واحد، هو "جاِمع الُفُصوَلنْي "( 512) ا اْلول فُمَؤلِّ ، أمَّ

ُفه: حممد بن حممود بن ُحَسني، جم "جامع الفصولني"صاحب  د الدين هكذا دون ذكر اسمه، وَل أعثر له عىل ترُجة، وأما الثاين فُمَؤلِّ

وَشنِي ، نسبته إىل )هـ 632تويف ) اُْلرْسُ وَشنَة(: َفِقيٌه َحنَِفيٌّ  .( رشقي )َسَمْرقند(ُأرْسُ

هري بابن قايض سَمونة تويف ) ا يف كتاب واحد: حممود بن إرسائيل بن عبدالعزيز، بدر الدين، الشَّ (، هـ 823وقد َضمَّ الكتابني مع 

حيح  ٌف، مَن القضاة، وسَمه  -بلدة من توابع )ُكوَتاهيه(  -ابن قايض ِسيََمو  - "هدية العارفني"كَم يف  -والصَّ َفِقيه حنفى ُمَتَصوِّ

 ."جامع الفصولني"

ام وامُلْفتِني؛ لَِكْونه يف امُلَعاَماَلت خاصة، َأَحاط فيه وأجاد، أوله:  احلمد هلل الذي أعىل شأن "وهو كتاٌب مشهوٌر ُمتََداَوٌل يف أيدي احُلكَّ

َر منها، وترك فرائض العَمدي لغنى عنه "عة... إلخالرشي ا، إالَّ ما َتَكرَّ ، َذَكَر فيه أنه ُجع بينهَم وَل يرتْك شيئ ا من مسائلهَم عمد 

َ له من  اج الدين السجاوندي، َوأَْوَجَز عبارهتَم، وَضمَّ إليهَم ما َتَيِّسَّ اجي؛ يعني الفرائض لِِّسَ ، "الكايف"، و"اخلالصة"بالِّسِّ

، حجُمه قريٌب من ربع حجمهَم، "ائف اإلشاراتلط"و ، وغريها، وَأْثَبَت ما َسنَح له من النهَكت والَفَوائد، وَجَعَلُه أربعنَي َفْصال 

 814صفر سنة ) 28هـ(، وَخَتَمُه يف  813وحصل به الغنية عن اْلَْصَلنْي، وذكر أنه رشع يف تأليفه يف ُُجادى اْلوىل من شهور سنة )

فرائد "، كَم ذكره يف أول تأليفه املسمى بـ"مشتمل اْلحكام"ه أسئلٌة واعرتاضاٌت عىل الفقهاء، أجاب عنها صاحب هـ(، وله في

ا الشيخ سليَمن بن عيل القرماين، املتوَّف سنة )"الآليل هـ(، يف َتْعلِيقاتِه عليه، ورتب املوىل حممد بن أمحد املعروف  924، وأجاب أيض 

ه:  1031ة )بنشانجي زاده، املتوَّف سن َف فيه بزيادة ونقص، وإبرام ونقض، وَسَمَّ جامع إصالح نور العني يف "هـ( َمَسائَِله، َوَترَصَّ

عاوى؛ غري أنه مشتمل عىل التَّْكرار واإلطناب  وذكر فيه ،"الفصولني أنه َلـَمَّ اْبُتيِلَ بالقضاء َوَجَده أنفع الكتب هلم، َوَأُْجَع ملسائل الدَّ

َبُه عن املكرربِِذْكر غري امل ا يف فصل دعاوى اخلارج وذي اليد؛ فَهذَّ واحلشو، وغريَّ ترتيبه؛  هم، مع ما فيه مَن اخلَْلط واخلَْبط، خصوص 

يادة واْلَْصل، وأجاب  ر، وزاد يف أكثر املواضع مسائَل، وَميََّز أسامي املنقول عنه باحلمرة، وَل يرمز للفرق بني الزِّ م وأخَّ بَم الَح له فقدَّ

ل ما ذكره يف فصول ألفاظ الكفر؛ لِِقلَّة مسائله، وكون ترتيبه عىل غري صواب  عن َلف، وبدَّ رسالة  لطيفة كان قد  -اعرتاضاته عىل السَّ

َلة  بأصول عقائد أهل السنة، َفأَْوَرَدَها يف الفصل اْلربعني، وهو آخر الفصول، مشتمال  عىل مقدمة، وعرش ا، ُمَذيَّ َرَها سابق  ة َحرَّ

َلل.أبو  اب، وخاَتة. هذا، واْلصل هو املتداول، مع ما فيه من اخلََلل والزَّ

 "رفنيهدية العا"(، و1/566) "كشف الظنون"(، و12/152) "معجم املؤلفني"(، و166، 7/86) "اْلعالم": ُينَْظر

قائق النه"(، و6/410) اَدْه، دار الكتاب العريب، بريوت، (؛ تأليف: َطاش كِبى زَ 1/34) "عَمنيَّة يف علَمء الدولة العثَمنيةالشَّ

 م.1975 -هـ 1395
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ُة؛ اْنَتَهى َأْرَبَعُة ِخَصالٍ  دَّ ْمِع، والَعْقِل، والرِّ ، والسَّ  .َلْو َحلَّْت بِالَقايِض َينَْعِزُل: َذَهاُب الَبرَصِ

، َأِو ، َعْن َأيِب ُيوُسَف: الَقايِض إَِذا َفَسَق "ِهَشامٍ َنَواِدِر "، َويِف "اخلاَُلَصةِ "َويِف 

، َفُهَو َعىَل َقَضائِِه، َوَما َقىَض يِف فِْسِقِه، ، َأْو َعِمَي اْرَتدَّ  ، ُثمَّ َصَلَح، َأْو َأْسَلَم، َأْو َأْبرَصَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُة أن يقال: « َأْرَبعة ِخَصال»كذا يف ُجيع النهسخ: 513) ) بتذكري أربعة؛ ْلنَّ العدد من ثالثة إىل « أربُع ِخصال»بتأنيث أربعة، واجلادَّ

ت، وثالثة ُدَنيْ  وَن َلْفَظ اجلَْمع يف تسعة خيالف املعدود يف التذكري والتأنيث، فيقال: ثالثة ِسِجالَّ م َيْعتَِِبُ نرِيات، أما أهل بغداد، فإهنَّ

ت، وثالث مَحَّامات، بغري هاء؛ ولكن ما جاء هنا ال يوافق اجلادة، وال يوافق لغة  التذكري والتأنيث، فيقولون: ثالث ِسجالَّ

جيه عىل: احلمل عىل املعنى؛ أي أن تكون كلمة البغداديني؛ ْلن كلمة خصال مؤنثة، وواَفَقِت العدد أربعة يف التأنيث، ويمكن ختر

 خصال بمعنى أمور، فيقال: أربعة خصال؛ أي: أمور.

ب ِمن لَِسان الَعَرب": ُينَْظر َ (، مكتبة اخلانجي بالقاهرة، حتقيق: رجب عثَمن حممد، 2/751؛ ْليب حيان اْلندليس )"ارتشاف الرضَّ

 .(3/254) "عمَهْع اهلََوامِ  "م، و1998 -هـ  1418ط: اْلوىل، 

هـ(، كذا يف  1300البن قايض سَمونة، ط: اْلوىل باملطبعة الكِبى ببوالق مرص املحمية ) (؛1/17) "جامع الفصولني"( 514)

ة"نقال  عن  "البحر الرائق" اِزيَّ اْنِعَزال  "َغْمز ُعُيون الَبَصائر"، وقد َردَّ احلََموي يف (3/654) "رد املحتار"، و(282/ 6) "الَبزَّ

ة عىل أنه خالف امُلْفَتى به، فقال )الق دَّ وهو ُمَوافِق ؛ ا. هـ، "مبنيٌّ عىل خالف امُلْفَتى به "جامع الُفُصولني"ما يف "(: 2/396ايض بالرِّ

 كَم سيأيت بعد قليل. "الواقعات احلسامية"لِـََم يف 

 ."خالصة الفتاوى"( أي: 515)

ازي، فقيه حنفي، من أهل الرأي، َأَخَذ عن أيب يوسف، وحممد، صاحبي أيب ؛ هلشام بن عبيد"النََّوادر يف ُفُروع الِفْقه"( 516) اهلل الرَّ

 هـ(.201حنيفة، تويف )

 (.2/205) "اجلََواهر امُلضيَّة"(، و13/149) "ُمْعَجم املؤلفني"(، و8/87) "اْلعالم": ُينَْظر

ُقْلُت: وظاِهُر  "(: 5/364ق بالرْشوة، ال ُمْطَلق الِفْسق، فقال )عىل الِفْس  "اخلاَُلصة"الِفْسَق املَْذُكور يف  "رد املحتار"محل يف  (517)

؛ إِالَّ أن يراَد بالِفْسق يف عبارة  "الَوْلَواجِليَّة"ما يف  ٌذ، وهو امُلَوافِق ملا َمرَّ
الِفْسق بالرْشَوة،  "اخلالصة"أنَّ ما َقَضاُه يف حال الِفْسق نافِ

 ؛ ا. هـ."َتَأمل

 «.أريد»( يف )ج(: 518)

  «.أعمي»يف )هـ(:  (519)
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تِِه، ََلْ َيِصحَّ َوَعََمهُ  َدُه، َأْو َكاَن َعْدال  ، َفَهَذا َدلِيٌل َعىَل أنَّ ، َوِردَّ ا ِحنَي َقلَّ ُه ََلْ َيْنَعِزْل؛ َسَواٌء َكاَن َفاِسق 

 .بِالْفِسِق؛ اْنَتَهى ُثمَّ َفَسَق، َوَصاَر َكاخلَلِيَفِة؛ اَل َينَْعِزُل 

ا إىَِل  "الَبْحرِ "َويِف  ةِ "َمْعِزيًّ مَّ َصَلَح، َفُهَو َعىَل َحالِِه؛ ْلَنَّ : إَِذا اْرَتدَّ الَقايِض َأْو َفَسَق ثُ "الَوْلَواجِليَّ

يِف  الِفْسِق اَل َينَْعِزُل؛ إالَّ أنَّ َما َقىَض  االْرتَِداَد فِْسٌق، َوبِنَْفسِ  امُلْرَتدَّ َأْمُرُه َمْوُقوٌف؛ َوَْلَنَّ 

ِة َباطٌِل، بِِخاَلِف احلَاكِمِ  دَّ ُرُج  َحاِل الرِّ ُه خَيْ  . ، َوالَفْرُق َمْذُكوٌر فِيِهََم إَِذا اْرَتدَّ َفإِنَّ

ْمنَاُه َعِن َقاَل َمْواَلَنا ةِ ": َوَما َقدَّ اِزيَّ ُه َينَْعِزُل بَِفَواِت  "الَبزَّ الُِفُه؛ إاِلَّ َأْن  ِمْن أنَّ يِن خُيَ الدِّ

ِة َينَْعِزُل َعْن َنَفاذِ  دَّ ا ُيَقاَل: بِالرِّ  .َبْينَُهََم  َقَضائِِه، َُجْع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  «.وعَمره»، ويف )هـ(: «وعاه»( يف )ج(: 520)

ر املختار"( قال احلَْصَكِفيه يف 521) ْو "النََّواِدرِ "عِن  "اخُلاَلَصة"َويِف "(: 5/364) "الده ، َأْو َعِمَي، ُثمَّ َصَلَح، َأ : َلْو َفَسَق، َأِو اْرَتدَّ

ا إْن  ه، َوَأمَّ
، َفهَو َعىَل َقَضائِ   ؛ ا. هـ."َقىَض يِف فِْسِقه َوَنْحِوه َفَباطٌِل َأْبرَصَ

  «.وينعزل»( يف )ج(: 522)

ة. -( خمطوط 209)لوحة رقم:  "خالصة الفتاوى": ُينَْظر( 523)  اْلزهريَّ

 (.26872، ورقم عام: 2033(، خمطوط باملكتبة اْلزهرية، )رقم خاص: 112/لوحة رقم: 2)ج "الفتاوى الَوْلَواجليَّة"( 524)

  «.ْلن» ( يف )ج(:525)

 «.وتنفس»( يف )ب( و)د( و)هـ(: 526)

 «.به»( يف )ج( زيادة كلمة: 527)

 «.احلكم»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 528)

 «.فيها»( يف )أ( و)ج( و)هـ(: 529)

 (.6/282) "البحر الرائق"( 530)

 : شيخنا.وهذا مثل قوله ، يعني به: شيخه ابن نجيم،"موالنا"، وقوُله: "البحر الرائق"( هذا َتام ما يف 531)

 (. 5/138) "الفتاوى اهلندية"مع  "البزازية" (532)

 «. لفوات»( يف )ج(: 533)

  «.قضاذ»( يف )ب(: 534)

ا»( يف )أ( و)د( و)هـ(: 535)   «.ُجيع 

َ )َفَفَسَق( َوَجاَز )بَِأْخذِ  "(: 7/254) "فتح القدير"( قال يف 536) ( َقْبَل الِواَليِة، َفُويلِّ َها( ِمْن  )َوَلْو َكاَن الَقايِض َعْدال  الرْشَوِة َوَغرْيِ

و َعِزُل، َوَيْسَتِحق الَعْزَل، َهَذا ُهَو َظاِهُر املَْذَهِب، وَعَلْيِه َمَشاخُينا( الُبَخاِريه َمْرَقنِْديهون، ومعنى َيْسَتِحق  َأْسَباِب الِفْسِق، )اَل َينْ َن، والسَّ

ْلَطاِن َعْزله، َذَكَرُه يف ُب عىل السه
 (. 6/282) "البحر الرائق"كذلك:  وُينَْظر؛ ا. هـ، "الفصول" الَعْزَل أنَّه جَيِ
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ُه اَل َيْنَعِزُل "الَواقَِعاِت احُلَساِميَّةِ "َويِف  ِة؛ َفإِنَّ الُكْفَر اَل ُينَايِف اْبتَِداَء  : الَفْتَوى َعىَل أنَّ دَّ بِالرِّ

 يِف إِْحَدى
ِ
َد الَكافُِر، ُثمَّ َأْسَلمَ  الَقَضاء ، َحتَّى َلْو ُقلِّ

َواَيَتنْيِ َتاُج إىَِل َتقْ الرِّ  ِليٍد آَخَر، ]فِيِه[، ََيْ

 .ِرَواَيَتاِن؛ اْنَتَهى

ةِ "َوبِِه ُعلَِم أنَّ َما يِف  اِزيَّ َنَواِدِر "، َعْن "اخُلاَلَصةِ "َعىَل ِخاَلِف امُلْفَتى بِِه، َوَأنَّ َما َذَكَرُه يِف  "الَبزَّ

[ُهَو امُلْفَتى بِِه، َوَعلِْمَت أنَّ َتقْ  -، َعْن َأيِب ُيوُسَف "ِهَشامٍ  َقَضاُؤُه  لِيَد الَكافِِر َصِحيٌح، ]َوإِْن ََلْ َيِصحَّ

 .َأْعَلمُ  َواهلُل .َعىَل امُلْسلِِم َحاَل ُكْفِرهِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ للصدر الشهيد حسام الدين عمر بن عبدالعزيز "اْلجناس"املسمى بـ "الواقعات احلساميَّة"و «.اجلساِميَّة»( يف )ج(: 537)

فتاوى "أيب بكر حممد بن الفضل، و؛ للناطفي، وأخذ من فتاوى "الواقعات"؛ ْليب الليث، و"النوازل"البخاري احلنفي، ُجع فيه بني 

، "مسائل العيون"، وأشار بالعني إىل "النوازل"، ورتب الكتاب املخترص املنسوب إىل احلاكم الشهيد واْلبواب كـ"أهل )سمرقند(

 (.1998/ 2) "كشف الظنون": ُينَْظر؛ "فتاوى )سمرقند("، والباء: إىل الشيخ أيب بكر، والسني: إىل "الواقعات"والواو: إىل 

  «.يعزل»يف )أ(:  (538)

  «.أحد»يف )ج(:  (539)

 «.حتى»يف )ج( زيادة كلمة:  (540)

  َسَقَط من )ج(.« فيه»قوله:  (541)

 (. 6/282) "البحر الرائق": ُينَْظر (542)

 (. 5/138) "الفتاوى اهلندية"مع  "البزازية" (543)

  سقط من )ج(.« وإن َل يصح»قوله:  (544)

  «.نه وتعاىلسبحا»( يف )ج( زيادة كلمة: 545)

  (، ففيهَم تفصيل كل ما ُذكر.5/354) "رد املحتار"(، 6/283) "البحر الرائق": ُينَْظر (546)
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َقٌة، َوُهَو َُجُْع: َشتِيٍت ؛ )َمَساِئُل َشتَّى(َهِذِه  ُق، َوُهَو ُهنَا َمْرُفوٌع َأْي: ُمَتَفرِّ َعىَل ، َوُهَو املُْفرَتِ

قِنيَ  الَوْصِفيَّةِ   .لِلَمَسائِِل، َفإَِذا ُقْلَت: َجاَءيِن الَقْوُم َشتَّى، َيُكوُن َنْصب ا َعىَل احلَاِل؛ َأْي: ُمَتَفرِّ

 

 [القيود الواردة على امللكية]أو  ]املسألة األوىل: ضوابط َتَصرُّف صاحب السُّْفل يف مْسَكِنه[

ْفِل،  ؛ َأْي: َعىَل َعَلْيِه(، )ُيْمَنُع َصاِحُب ُسْفٍل  ؛ َأْي: َيُدقَّ ()ُعْلٌو آلَخَر ِمْن َأْن َيِتَدالسه

ا ُب، َوَأْصُل َيتُِد: َيْوتُِد، ُحِذَفِت الَواُو؛ ، ِمْن ]َباِب[ِمْن َوَتَد ]َيتُِد[ ،َوتِد  َب َيرْضِ : رَضَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.شبت»( يف )هـ(: 547)

  «.الوصف»( يف )ج(: 548)

َق، َوااِلْسُم الشَّ "(: 304) "املصباح املنري"( قال الَفيهوِميه يف 549) َب، إَذا َتَفرَّ ا، ِمْن َباِب: رَضَ ٌء َشتِيٌت ِوَزاُن َشتَّ َشتًّ َتاُت، َويَشْ

ا َكَذلَِك، َوَشتَّاَن َما َبْينَُهََم  ُقوَن، َوَجاُءوا َأْشَتات  ٌق، َوَقْوٌم َشتَّى َعىَل َفْعىَل: ُمَتَفرِّ  ؛ ا. هـ."؛ َأْي: َبُعدَ َكِريٍم: ُمَتَفرِّ

 «.شغل»( يف )هـ(: 550)

ِه، َفُهَو َسافٌِل، َسَفَل ُسُفوال  "(: 168) "املصباح املنري"قال الفيومي يف  ، ِمْن َباِب َقَعَد، َوَسُفَل ِمْن َباِب َقُرَب، ُلَغٌة: َصاَر َأْسَفَل ِمْن َغرْيِ

ْفُل خالف الُعْلِو بالضم والكِّس لغة -ِمْن َباِب َقَتَل  -َوَسَفَل يِف ُخُلِقِه َوَعَملِِه: َسْفال   ... والسه مِّ ْفُل بِالضَّ ، َوااِلْسُم السه  ؛ ا. هـ."َوَسَفاال 

  «.أعىل»( يف )ب(: 551)

  «.يقيد»( يف )د(: 552)

  «.ال يدق»( يف )ج(: 553)

 ُلَغٌة، "(: 646) "املصباح املنري"( قال الفيومي يف 554)
ِ
ُعُه: َأْوَتاٌد، َوَفْتُح التَّاء  يِف ُلَغِة احِلَجاِز، َوِهَي اْلُفْصَحى، َوَُجْ

ِ
الَوتُِد بَِكِّْسِ التَّاء

ا: ِمْن َباِب َوَعَد أَ َوَأْهُل َنْجٍد ُيَس  ، َوَوَتْدُت الَوتَِد َأتُِدُه َوْتد  ُنوَن التَّاَء، َفُيْدِغُموَن َبْعَد اْلَقْلِب، َفَيْبَقى َودٌّ ُه بَِحائٍِط َأْو بِاْلَْرِض، َوأَْوَتْدُتُه كِّ ْثَبته

 ؛ ا. هـ."بِاْْلَلِِف: ُلَغة ٌ

  َسَقَط من )هـ(.« َيتِدُ »( قوله: 555)

 َسَقَط من )ج(.« ابب»( قوله: 556)
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ةِ  لُِوُقوِعَها  َوالَكِّْسَ
ِ
، ُصوَرُتُه َأْن َيُكوَن )ِفي ُسْفِلِه( ، َأْصُلُه: َيْوِعُد،]َيِعُد[  ]يِف[، َكََم َبنْيَ الَياء

ْفِل  ، ]َفَلْيَس[َبْيٌت َوَفْوَقُه َطَبقٌة، ُكله َواِحٍد لَِرُجلٍ  َأْن  -َوِهَو الَبْيُت التَّْحَتايِنه  -لَِصاِحِب السه

ا  .َيُدقَّ فِيِه َوتِد 

اَقُة، َويِف  - بَِضمِّ الَكاِف َوَتْشِديِد الَواوِ  - (ُكوًَّة )َأْو َيْنُقَب يَوانِ "َوِهَي: الطَّ  "الدِّ

ْوَزَنةُ   .؛ َذَكَرُه الَعْينِيه بِالَفْتِح: الرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ياء : َأنَّ الواو إِذا َوَقَعْت بني ياء مفتوَحة وكِّسة ُحِذَفْت؛ كقولَِك يف َوَعَد: َيِعُد، وأصُلها: َيْوِعُد، فَوَقَعِت الواُو بنيالقاعدة (557)

فُحِذَفْت، واو بني ياء مفتوَحة وكِّسة؛ مفتوحة وكِّسة؛ فُحِذَفْت، فأصبحت: َيِعُد، وكذلك يف َوَتد: َيتُِد، وأصلها: َيْوتُِد، فَوَقَعِت ال

 ُيوِرق، َيْوَجل. فأصبحْت: َيتُِد، وال حتذف الواو فيَم عدا ذلك؛ فهي ُتْثَبُت يف مثل: ُيوَلد،

َهب"تنبيه ابن هشام عىل هذه املسألة يف:  ُينَْظر ، حتقيق: د/بركات هبود، ومراجعة: د/ يوسف الشيخ حممد "رشح ُشُذور الذَّ

 (.2003هـ،  1424اْلوىل، دار الفكر، ) البقاعي، ط:

  َسَقَط من )ج(.« يف»( قوله: 558)

  َسَقَط من )ب( و)د(.« َيِعدُ »( قوله: 559)

  «.أرجل»( يف )ب( و)د(: 560)

  َسَقَط من )ب( و)د(.« َفَلْيَس »( قوله: 561)

 (.5/443) "الدر املختار" ُينَْظر:( 562)

 «. ينقلب»( يف )د(: 563)

ُة: 564) ا -ُح َوُتَضمه ُتفتَ  -( الكوَّ اٌت، ِمثُل: َحبَّة َوَحبَّات، َوكَِواٌء َأيض  ِه: َكوَّ
بِالَكِِّس َواملَدِّ  -: الثهقَبُة يِف احَلائِِط، َوَُجُْع املَفُتوِح َعىَل َلفظِ

ى  - ، َوَُجُع املَضُموِم: ُكو 
ٍ
، َوَرْكَوٍة َوِرَكاء

ٍ
مِّ َوالَقرِص  -ِمثُل: َظبَيٍة َوظَِباء  إىَل امَلَزاِرِع َأو ِمثُل  -بِالضَّ

ِ
ى، َوُيسَتَعاُر ملََِفاتِِح امَلاء : ُمدَيٍة َوُمد 

 اجلََداِوِل، َفُيَقاُل: ُكَوى النَّهِر.

  (.545) "املصباح املنري"(، و419) "املغرب"(، و156) "طلبة الطلبة": ُينَْظر

 عىل ستة كتب: ؛ تصنيف إسحاق بن إبراهيم الفارايب، الذي جعله"اجلامع لديوان العرب"( 565)

 اهلمزة. -6 ذوات اْلربعة. -5 ذوات الثالثة. -4 املثال. -3 املضاعف. -2 الساَل. -1

م اْلسَمء عىل اْلفعال، واستشهد باْلشعار الصحيحة؛  ، وقدَّ : ُينْظَروجعل كل كتاب من هذه الستة عىل شطرين أسَمء وأفعاال 

 م.1896 -بريوت  -يك، دار صادر (؛ أدورد فند320/ 1) "اكتفاء القنوع بَم هو مطبوع"

ْقف؛ «املروزنة»( يف )هـ(: 566) ْوَزَنُة: اخلَْرُق يف أعىل السَّ  (.35/89) "تاج الَعُروس من َجَواهر الَقاُموس": ُينَْظر، والرَّ
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ُة "الَبْحرِ "يِف  ى، َوَقْد ُتَضمه الَبْيِت، َواجلَْمعُ  : ُثْقُب -بَِفْتِح الَكاِف  -: َوالَكوَّ  : ُكو 

 إىَِل املََزاِرِع، َكَذا يِف  الَكاُف يِف امُلْفَرِد َواجلَْمِع، َوُيْسَتَعارُ 
ِ
، َويِف "املُْغِرِب "ملَِفاتِيِح املَاء

َحاِح "  .؛ اْنَتَهىاجلَْمَع ُيَمده وُيْقرَصُ  أَنَّ  :"الصِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا."رمز احلقائق"( يعني يف كتابه 567)  ، وقد سبق بيان ترُجته، والكتاب ال يزال خمطوط 

 «. نقب»( يف )ج(: 568)

  «.وجتمع عىل» )ج(: ( يف569)

 «. يضم»( يف )هـ(: 570)

  «.ويستنار»( يف )د(: 571)

 (.419) "املغرب": ُينَْظر( 572)

حاح بالفتح، وهو مفرٌد نعت؛ كَصِحيح، 573) حاح بالكِّس هو املَْشُهور، وهو َُجْع: صحيح، َكظِريف وظَِراف، وُيقال: الصَّ ( الصِّ

حاح؛ ْلنه اْلَتَزَم بالصحيح من اللهغة، واْقَترَصَ 393َهري، املتوَّف )وصاحبه هو: أبو نرص إسَمعيل بن محَّاد اجلَوْ  َي بالصِّ هـ(، وُسمِّ

مة كتابه:  نيا "عليه، قال يف ُمَقدِّ ين والده ف اهلُل منزلَتها، وَجَعل ِعْلم الدِّ قد أْوَدْعُت هذا الكتاب ما َصحَّ عندي ِمن هذه اللهغة، التي رشَّ

، وإتقاهنا ِدراية، وُمشاَفَهتي هبا العرَب َمُنوط ا بَِمعِرفتها، ع ىل ترتيٍب َل ُأْسَبق إليه، وهتذيٍب َل ُأغلْب عليه، بعد حتصيلها بالعراق رواية 

ا َخرُت وسع  ا، وال ادَّ حاح"ا. هـ، وُيَعده كتاب  "العاِربة يف ديارهم بالباِدية، وَل آُل يف ذلك ُنْصح  يب   "الصِّ
ا، َسهُل ِمن َأْحَسِن الُكُتِب َتْرتِ

 املطلِب ملِا ُيراد منه، وقد َأَتى بأشياَء َحَسنة، وتفاسري مشكالت مَن اللغة.

دَ "ُمْعَجم اْلدباء"قال ياقوت احلََمِوي  يف كتابِه  ََمُدهم، أْحسَن اجلوهري َتْصنِيَفه، وجوَّ
: هو الذي بأْيدي الناس اليوم، وعليه اْعتِ

 مد بن عبدوس النَّْيَساُبوري، فقال:تأليَفه، وأنشد أبو حممد إسَمعيل بن حم

ُد َما َحاِح َسيِّ َتاُب الصِّ
َحاِح يِف اْلََدِب  َهَذا كِ  ُصنَِّف َقْبَل الصِّ

ـَمُع َما ِه ِمـــَن الُكــُتِب  َتـــْشَمُل َأْبــــَواُبُه َوجَتْ َق يِف َغـــرْيِ  ُفـــرِّ

حاح" ُينَْظر: هـ،  1399ري )مقدمة املؤلف(، حتقيق: أمحد عبدالغفور العطار، ط: الثانية، )؛ ْليب نرص إسَمعيل بن محَّاد اجلَْوهَ "الصِّ

وِمي احلََموي، ط: اْلوىل، 6/151) "ُمْعَجم اُْلَدَباء"م(، دار العلم للماليني، و1979 (؛ ْليب عبداهلل، ياقوت بن عبداهلل الره

(؛ جلالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر 1/75) "م اللهغة وأنواعهااملُْزِهر يف علو"م، دار الُكُتب العلميَّة، بريوت، و1991-هـ 1411

 هـ(، دار الُكُتب الِعلميَّة، بريوت.1418السيوطي، حتقيق: فؤاد عيل منصور، ط: اْلوىل، )

َم  -واجلوهري  اد اجلَْوَهري، املتوَّف ) -كَم َتَقدَّ حاح"كتبه  هـ(، ُلَغوي، مَن اْلئمة، أشهر 393هو: أبو نرص إسَمعيل بن محَّ ، "الصِّ

كجملدان، وله كتاب يف )الَعُروض(، ومقدمة يف )النَّحو(، أصله من )َفاَراب(  ، وَدَخل والية وراء هنر )سيحون( يف ختوم بالد الرته

ا، وساَفَر إىل احلجاز فطاف البادية، وعاد إىل )خراسان(، ثم أقام يف )نيسابور(.  العراق صغري 

 (.1/190) "أسَمء الكتب"(، و2/267) "معجم املؤلفني"، و(1/313) "اْلعالم": ُينَْظر

  «.وأن»( يف )ج(: 574)

ى"( قال اجلوهري: 575) ُة بالضم لغة، وجتمع عىل ُكو  ا، والُكوَّ ا مقصور  ى أيض  و 
، وكِ ُة: َنْقب البيت، واجلمع: كِواٌء باملدِّ ؛ "والَكوَّ

حاح": ُينَْظرا.هـ،   ."كوي" -( 6/2478)ج "الصَّ

 (. 7/29) "الرائق البحر" (576)
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َُ ِرَضا اآلَخِر( [، َوَقااَل  َحنِيَفةَ ، َوُهَو َصاِحُب الُعْلِو ِعنَْد َأيِب )ِب  : ]َيْفَعُل َما اَل َيرُضه

  .، َوقِيَل: َما ُحكَِي َعنُْهََم َتْفِسرٌي لَِقْولِِه، َفاَل ِخاَلَف بِالُعْلوِ 

ا َف يِف ِمْلِكِه، َوُهَو يَ  َوقِيَل: َبْل فِيِه ِخاَلٌف، َفِعنَْدمُهَ ُه َترَصَّ ْقَتِِض اْلَْصُل اإِلَباَحُة؛ َْلَنَّ

، َفَصاَر َكَحقِّ اإِلْطاَلَق، َواْلَْصُل ِعنَْدُه احلَْظُر  ٌم لِلَغرْيِ ُه َتَعلََّق بِِه َحقٌّ حُمرَْتَ  املُْرهَتِِن ]َو[ ؛ ْلنَّ

رُ  َ ِف فِيِه، َواإِلْطالُق ُيعاِرُضُه الرضَّ َكَل اَل َيُزوُل املَنُْع، ، َفإَِذا َأْش امُلْسَتْأِجِر يف َمنِْع املَالِِك َعِن التَّرَصه

ٍر بِالُعْلِو ِمْن َتْوِهنيِ  ُه اَل َيْعَرى َعْن َنْوِع رَضَ  َأْو َنْقْضِه؛ َفُيْمنَُع َعنُْه؛ َوهِلََذا اَل َيْملُِك  َعىَل َأنَّ
ِ
البِنَاء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا، وروى 150هـ(، وتويفِّ ) 80( هو أبو حنيفة النهعَمن بن ثابت الكويف، موىل بني تيم اهلل بن ثعلبة، ومولده سنة )577) هـ(، رأى أنس 

ه عىل محاد بن أيب سليَمن، وكان من أذكياء بني آدم، َُجَع الفقه والعبادة والورع و السخاء، وكان عن عطاء بن أيب رباح وطبقته، وتَفقَّ

 ال يقبل جوائز الدولة، كانت له دار كبرية لعمل اخلز، وعنده ُصنَّاع وأجراء.

افعي: النَّاس يف الِفْقه عيال عىل أيب حنيفة، وقال يزيد بن هارون: ما رأيت أورع وال أعقل من أيب حنيفة، وروى برش بن  قال الشَّ

يفة إْذ سمعُت رجال  يقول آلخر: هذا أبو حنيفة ال ينام الليل، فقال: واهلل ال الوليد عن أيب يوسف قال: بينَم أنا أميش مع أيب حن

، وقال ابن معني: كان ثقة ا يبيع اخلَزَّ از  ا، قال العجيل: كان َخزَّ ع  ال  يتحدث عني بَم َل أفعل، فكان َييي الليل صالة ودعاء وَترَضه

ث بَم  ث مَن احلديث إال بَم َيفظه، وال َُيَدِّ ال َيفظه، وقال ابن املبارك: ما رأيُت يف الفقه مثله، وقال مكي بن إبراهيم: كان أعلم َُيَدِّ

 أهل زمانه، وما رأيت يف الكوفيني أورع منه!

، 1984( لشمس الدين حممد بن أمحد بن عثَمن الذهبي، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، 1/214) "الِعِب يف َخَِب َمن غِب": ُينَْظر

اظ". صالح الدين املنجد، ، حتقيق: د2ط:   .1هـ، ط: 1403(؛ للسيوطي، دار الكتب العلمية، بريوت، 1/80) "َطَبقات احُلفَّ

 .أي: أبو يوسف، وحممد( 578)

  «.يفصل باالنرصاف»( ما بني املَْعُكوفنِي غري موجود يف )ج(، وبدال  منه: 579)

 (.5/13) "بدائع الصنائع"ُينَْظر: ( 580)

 (.7/29) "رائقالبحر ال"ُينَْظر:  (581)

 ( أي: عند أيب يوسف وحممد.582)

  «.احلرص»ويف )هـ(:  ،«احلرض»( يف )أ( و)ب( و)د(: 583)

 «.حلق»( يف )ب( و)د(: 584)

  َسَقَط من )أ( و)ب( و)د( و)هـ(.« و»( قوله: 585)

 «.الرىض»( يف )ج(: 586)

  «.يومني»( يف )هـ(: 587)
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ْفِل َأْن َُّيِْدَم َكاجِلَدارِ  ْقِف، َفَكَذا َبْعُضهُ  َصاِحُب السه َأيِب َحنِيَفَة قَِياٌس، َكََم َذَكَرُه  ، وَقْوُل َوالسَّ

 ."َفْخُر اإِلْساَلمِ "

 

 ]املسألة الثانية: ضوابط تصرُّف صاحب الُعْلو يف مْسَكِنه[

ِف َوَهْل ُيْمنَُع َصاِحُب الُعْلِو ِمَن  يف  يِف الُعْلِو؟ اْخَتَلَف املََشايُِخ، َقاَل الَوْلَواجِليه  التَّرَصه

َعىَل َقْوِل َأيِب َحنِيَفَة؛ َقاَل َبْعُضُهْم:  ، اْخَتَلَف املََشايُِخ َمِة: ُعْلٌو لَِرُجٍل، وُسْفٌل آلَخَر الِقْس  كَِتاِب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.الدار»( يف )ج(: 588)

  «.نقضه»( يف )ج(: 589)

 "البحر الرائق"(، و7/321) "العناية رشح اهلداية"(، و4/194) "تبيني احلقائق"(، و6/265) "بدائع الصنائع": َظرُينْ ( 590)

 (.5/443) "رد املحتار"(، و2/175) "جممع اْلهنر"(، و7/29)

تح الباء املوحدة، وسكون بف -وَفْخُر اإلسالم، هو: عيل بن حممد بن احلسني بن عبدالكريم، أبو احلسن، فخر اإلسالم الَبْزَدِوي 

ان )َسَمْرَقنْد(، نسبته إىل هـ(482تويف ) - الزاي، وفتح الدال املهملة، ويف آخرها الواو َبْزَدة "، فقيه ُأُصويل، ِمن أكابر احلنفيَّة، من ُسكَّ

 بُِقْرب )نسف(.َحِصينة عىل ِستَّة َفَراِسخ، قلعة  -بالفتح، ثم السكون، وفتح الدال املهملة  - "

ا، "تفسري القرآن "، و"ُأُصول الَبْزَدِوي"بـ، يف أصول الفقه، ُيْعَرف "َكنْز الُوُصول "كبري، و "املبسوط"له تصانيف، منها  ، كبري جدًّ

 ، يف الفقه."غناء الفقهاء  "و

 (.1/372) "اجلواهر امُلِضيَّة"(، و6/206) "معجم املؤلفني"(، و4/328) "اْلعالم": ُينَْظر

شيد بن أيب حنيفة بن عبدالرزاق، أبو الفتح، ظهري الدين، الولواجلي: فقيه حنفي، ولد ومات يف )ولوالج( ( هو عبدالر591)

 بـ)بدخشان(، وتفقه بـ)بلخ(،

إمام فاضل، حسن السرية، ُجيل اْلمر، سمع أبا القاسم أمحد بن حممد بن حممد اخللييل، وأبا جعفر حممد بن احلسني السمنجاين، 

كر حممد بن احلسني بن منصور النسفي، وأمحد بن أيب سهل العتايب، وغريهم، ذكر أنه سمع من أيب القاسم اخللييل وبـ)بخارى( أبا ب

هـ( بقراءة رجل معروف، يقال له: أبو املعايل غلة جنني، ومات الشيخ أبو  491؛ ْليب عيسى الرتمذي يف سنة )"شَمئل النبي"كتاب 

 (.353/ 3) "اْلعالم للزركيل"(، و314، 1/313) "طبقات احلنفيَّة"ُينَْظر: ية أشهر؛ القاسم بعد سَمعنا عنه بسبعة أو ثَمن

 «. فكتاب»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 592)
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ْفِل، َوَذَكَر يِف َبْعِض املََواِضِع: َلْيَس َلُه ذَ  لَِك، َأرَضَّ لَِصاِحِب الُعْلِو َأْن َيْبنَِي َما َبَدا َلُه، َما ََلْ َيرُضَّ بِالسه

ْفِل َأْو ََلْ َيرُضَّ بِا ِغريِ "َهَكَذا َذَكَر يِف  ؛لسه ُه َيرُضه  َوامُلْخَتارُ ، "اجلَاِمِع الصَّ ُه إَِذا َأْشَكَل َأنَّ لِلَفْتَوى: َأنَّ

[؛ َيْملُِك، َوإَِذا ُعلِمَ  اَل ]َأْم اَل؛  ه اَل َيرُضه  .َيْملُِك؛ اْنَتَهى أنَّ

ابِِق  ]َعىَل اخِلاَلِف[ "ةِ اهِلَدايَ "َوَجَعَلُه يِف   ."الَبْحرِ "؛ َكَذا يِف السَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، خمطوط، املكتبة اْلزهرية.68/لوحة رقم: 2) "الَفَتاوى الَوْلَواجليَّة" :ُينَْظر( 593)

 (.7/29) "البحر الرائق"(، 17/92) "املبسوط" ُينَْظر:( 594)

َفُه اإلمام حممد بعد "اجلامع الصغري"( 595) وايِة، َألَّ يباين، وهو ثاين ُكُتِب َظاِهر الرِّ نَُه "املبسوط"؛ ملحمد بن احلسن الشَّ ، وَضمَّ

ِفه، وُيعرض فيه عن ِذْكر الدَّ  ا مَن الِفْقه، وهو ُمْشَتِمٌل عىل ِذْكر آراء أيب حنيفَة، وأيب يوسف، مع َرْأي ُمَؤلِّ ا، وقد أربعنَي باب  لِيِل غالب 

ا وَتْعليَم  وِحْفظ ا. ا، رشح  ا كبري   َأْواَلُه احلنفيَّة اهتَمم 

 (. 9/207) "معجم املؤلفني"(، و6/80) "اْلعالم"(، و2/1282) "كشف الظنون": ُينَْظر

  «.به»( يف )د( زيادة كلمة: 596)

  ( ما َبنْي املَْعُكوفنِي َسَقَط من )ج(.597)

 (.5/455) "رد املحتار" (،2/175) "جممع اْلهنر"( 598)

  َسَقَط من )أ( و)ب( و)د( و)هـ(.« َعىَل اخِلاَلِف »( قوله: 599)

 (.7/322) "فتح القدير": وُينَْظر(، 7/321) "اهلداية"( 600)

ح عىل كتابه 593؛ ْليب احلسن عيل بن أيب بكر املَْرِغينَايِن، امُلَتَوَّفَّ سنة )"اهِلَداية"و ، ثم َصاَر "بَِداية امُلْبَتِدي"هـ(، وُهَو يف اْلصل رَشْ

َحُه، ومن ، وهو مَن الُكُتب امُلْعَتَمدة عند احلنفيَّة، وقد َلِقَي عناية  فائِقة  منهم، فمنهم َمن رَشَ ا ُمستقالًّ َج بعد ذلك كتاب  هم َمن َخرَّ

ا، وقد َبَلَغِت اْلعَم ُه، ومنهم َمن َنَظَمُه ِشْعر  وِحه َأَحاِديَثه، ومنهم َمِن اْخَترَصَ ، وِمْن َأْشَهِر رُشُ ُل الِعْلِميَّة عليه أكثر من ستنَي َعَمال 

 ؛ البِن اهلََُمم"رشح فتح القدير"

 (. 1/68) "أسَمء الكتب"(، و1/143) "اكتفاء القنوع"(، و7/45) "معجم املؤلفني"(، و4/266) "اْلعالم": ُينَْظر

  (.7/29) "البحر الرائق"( 601)
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]املسألة الثالثة: ُحكم فْتح ناِفذة على الطريق الصَّغري املسَتِطيل إ ا تفرَّع منه مثله وكان غري نافٍذ، أو 
 كان الطريق ُمْسَتديًرا[

ْمُس، إَِذا َما)َزاِئَغٌة( ٌة، ِمْن: َزاَغِت الشَّ َيِت ؛ أْي: ِسكَّ ؛  َلْت، َوُسمِّ ُة: َزائَِغة  كَّ ُة َوالسِّ املََحلَّ

ِذيب ِديَواِن اْلََدِب "، َويِف ِمْن َطَرٍف إىَِل َطَرٍف  ملَِْيلَِها ائَِغةُ "هَتْ ِذي : الزَّ ِريُق الَّ : الطَّ

ِريِق اْلَْعَظمِ  َحاَد َعنِ  ا؛ َأْي: َطِويَلٌة، ِمَن اْسَتَطاَل، بَِمْعنَى: ِصَفُتهَ  )ُمْسَتِطيَلٌة(، َوَقْوُلُه: الطَّ

ُع )َيَتَشعَُّب(َطاَل،  ائَِغِة امُلْسَتطِيَلِة )َعْنَها(؛ َأْي: َيَتَفرَّ ائَِغِة )ِمْثُلَها(؛ َأْي: َعِن الزَّ ؛ َيْعنِي: ِمْثَل الزَّ

ائَِغِة  إىَِل  )َغْيُر نََاِفَذٍة( ُأْخَرى َطِويَلٌة؛ َوَلكِنََّها ]َزائَِغٌة[ َمْوِضٍع آَخَر، َواَل َلُه َطريٌق َغرْيُ َطِريِق الزَّ

؛ ْلَنَّ الَباَب ُيْقَصُد )ِفي الُقْصوى( ِمْن َحائِِط َداِرِهمْ  َأْهُل اأُلوَلى َعْن َفْتِح باٍب( ْمَنُع)ُيامُلْسَتطِيَلِة، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.وسمي»( يف )أ( و)د(: 602)

 «. ملثلها»( يف )د(: 603)

  (.261) "املصباح املنري"(، و214) "املغرب"(، و120) "طلبة الطلبة": ُينَْظر( 604)

 «.اْلب»( يف )ب( و)د( و)هـ(: 605)

؛ للحسن بن مظفر النَّْيَساُبوري، أيب عيل، أديٌب َنبيٌل شاعٌر، كان مؤدب أهل )خوارزم(، وشاعرهم، "هتذيب ديوان اْلدب"( 606)

خَمرْشي قبل أيب مرض، تويفِّ أبو عيل  ومقدمهم هـ(، وله:  442سنة ) يف الرابع عرش من رمضاناملشار إليه، وهو شيخ حممود الزَّ

، "ديوان شعره"و "زيادات أخبار خوارزم"، و"حماسن َمن اسمه احلسن"و ،"الذيل عىل تتمة اليتيمة"، و"هتذيب إصالح املنطق"

 وغري ذلك.

ُبْغية الُوَعاة يف طبقات "(، و3/95) "معجم اْلدباء"(، و12/170) "الوايف بالَوفيات"(، و3/296) "معجم املؤلفني": ُينَْظر

 (؛ جلالل الدين عبدالرمحن السيوطي، املكتبة العرصية، لبنان، صيدا، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم.1/526) "اللهَغويني والنهحاة

  «.الزيغة»( يف )أ( و)ب( و)د(و)هـ(: 607)

  «.من»( يف )هـ(: 608)

 (.1/90) "هتذيب ديوان اْلدب"( 609)

  َسَقَط من )ج(.« زائغة»( قوُله: 610)

 «.ولكنه»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 611)

  «.بيع»( يف )د(: 612)
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ُخوِل فِيَها لِلُمُروِر، َواَل  ََم َذلَِك ِْلَْهلَِها َعىَل  ْوهِنَا؛ لِكَ َحقَّ هَلُْم يِف الده َغرْيَ َنافَِذٍة؛ َوإنَّ

ْفَعِة هَلُْم، اَل ْلَْهِل اُْلوىَل؟ بِِخاَلِف َما ُه َلْو بِيَعْت َداٌر ِمنَْها َكاَن َحقه الشه إَِذا َكاَنِت  اخُلُصوِص، َأاَل َتَرى َأنَّ

َبةُ  ائِغُة املَُتَشعِّ ؛ ْلَنَّ اال الزَّ ِة، َوُهْم ِمْن ُُجَْلتِِهْم، َوقِيَل: اَل ُيْمنَُعوَن ]ِمْن َفْتِح َنافَِذة  ْستِْطَراَق َحقه الَعامَّ

ه باهلَْدِم، ]َفاْلَْوىَل[الَباِب[ ، َأْن َيُكوَن َلُه َنْقُض الَبْعضِ  ؛ ْلَنَّ َلُه َأْن َيْرَفَع ِجَداَرُه ُكلَّ

نَّ 
ُل؛ َوَلكِ ِحيُح ُهَو اْلَوَّ ا، َوإَِذا َأَراَد َوالصَّ ُه ُيْمنَُع اْستِْحَسان  َهَذا فِيََم إَِذا َأَراَد َأْن َيْفَتَح الَباَب لِلُمُروِر، َفإِنَّ

ْ ُيْمنَْع ِمْن َذلَِك، َكَذا َنَقل َفْخُر اإِلْساَلِم، َعِن الَفِقيِه َأيِب ]بِِه االْستَِضاَءَة[ يَح، ُدوَن امُلُروِر، ََل ، َوالرِّ

ْمزِ "يِف  َكَذا -َرمِحَُه اهللُ  - َجْعَفرٍ   ."الرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «. درهم»( يف )ب( و)د( و)هـ(: 613)

  «.ال»( يف )ج(: 614)

  «.فيهَم»( يف )ب( و)د(: 615)

  «.لكوهنَم»( يف )ب( و)د(: 616)

  «.املتشقبة»)أ( و)ب( و)د(: ( يف 617)

  َسَقَط من )ج(.« ِمن َفْتِح الَباِب »( قوله: 618)

  «.فأوىل»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 619)

 (.4/195) "تبيني احلقائق": ُينَْظر (620)

  َسَقَط من )ج(.« به االْستَِضاَءةَ »( قوله: 621)

 .(5/465) "رد املحتار"(، و4/195) "تبيني احلقائق": ُينَْظر (622)

َيْت بذلك؛  -هو الَفِقيه أبو جعفر اهِلنُْدوايِن  وأبو جعفر: ال امُلْهَملة، نسبة إىل )باب ِهنُدوان( حملة بـ)بلخ(، ُسمِّ بكِّس اهلاء، وضم الدَّ

َلُبون مَن اهِلنْد  ا ينزل فيها الغلَمن واجلََواري الذين جُيْ  -لَبْلِخيِّ احلَنَفي، ُيقال له حممد بن عبداهلل بن حممد، أبو جعفر اهِلنُْدواين ا -ْلهنَّ

ه عىل أيب بكر بن حممد بن أيب سعيد، وَأَخَذ عنه ُجاعٌة، -لَِكََمله يف الفقه  ِغري، َيْرِوي عن حممد بن عقيل وغريه، وَتَفقَّ : أبو حنيفة الصَّ

 هـ(.362عاَش اثنتني وستني سنة، وكان ِمن اْلعالم، تويفِّ بـ)ُبخارى( يف ذي احلجة سنة )

َهب"(، و16/131) "ِسرَي أعالم النهَبالء": َظرُينْ   "هدية العاِرفني"(، و2/68) "اجلواهر املضية"(، و3/41) "َشَذرات الذَّ

 (، مكتبة روائع اململكة، د. ت.394، 3/393؛ للسيوطي )"ُلب اللهباب يف حترير اْلَْنساب"(، 6/47)

 «.كَم»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 623)

 



165 

 

ََ( )َوِفي ُمْسَتِديَرٍة َلِزَق ا يِف  ؛ َأْي: ]اَل[َطَرَفاَها  وُز هَلُْم َأْن َيْفَتُحوا َباب  ُيْمنَُع َأْهُلَها؛ َبْل جَيُ

ةٌ  ِه، يِف َأيِّ َجانٍِب َشاُءوا؛ ْلَنَّ َهِذِه ِسكَّ
َكٍة يِف َداٍر، َولُِكلِّ َواِحَدٌة، وَ  َحائِطِ ٍة ُمْشرَتَ  ِهَي بَِمنِْزَلِة ِسكَّ

] َها؛ َواِحٍد ِمنُْهْم ]َحقه ،  َوهِلََذا امُلُروِر يِف ُكلِّ
ِ
َواء ْفَعُة لِلُكلِّ َعىَل السَّ َلْو بِيَعْت فِيَها َداٌر، َكاَنِت الشه

ا، َفاَل  ِدُث لِنَْفِسه َحقًّ  . ُيْمنَعُ َفبَِفْتِح الَباِب اَل َُيْ

 ُصوَرُة األُوىَل: 

 وهذه ُصوَرُة الثَّانَِيِة:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5/446) "رد املحتار" وُينَْظر:(، 2/94) "رمز احلقائق"( 624)

  «.الرق»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 625)

  َسَقَط من )ب( و)د(.« ال»( قوله: 626)

  «.السكة»( يف )ج(: 627)

 «. لكل»( يف )ج(: 628)

  َسَقَط من )ج(.« حقه »( قوله: 629)

  «.ويف هذا»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 630)

 (.2/416) "ح غرر اْلحكامدرر احلكام رش" ُينَْظر: (631)
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 ]املسألة الرابعة: قاعدٌة َتْضبط التَّصرُّف يف امِلْلك فيما يتصل بغري ماِلكه[

ََ ُيْمَنُع(  ْخُص  )َو َّ ِإَ ا َكاَن الضَّرُر(الشَّ فِِه ا )ِمْن َتَصرُِّفِه ِفي ِمْلِكِه، ِإ ِه احلَاِصُل ِمْن َترَصه ملَُتَعلِِّق بَِغرْيِ

 .، َفُيْمنَُع ِمْن َذلَِك ()َضَرًرا ]َبيًِّنا[

َف يِف ِمْلكِِه ]َما َشاَء[ هِ اْعَلْم َأنَّ لإِِلْنَساِن َأْن َيَترَصَّ ا َبيِّن ا، َوَعَلْيِه  ، َما ََلْ َيرُضَّ بَِغرْيِ ر  رَضَ

ةِ "الَفْتَوى، َكََم يِف  اِزيَّ َواَيِة: َعَدمُ َهاَوَغرْيِ  "الَبزَّ املَنِْع،  ، َوَهَذا َجَواُب املََشايِِخ، َوَجَواُب الرِّ

ِذي ِرينَ  َوالَّ يِف َأْجنَاِس َهِذِه املََسائِِل،  االْستِْحَسانُ  َعَلْيِه َغالُِب املََشايِِخ ِمَن املَُتَأخِّ

،  َوَأْفَتى ةِ "َواْخَتاَر يِف َطائَِفٌة بَِجَواِب الِقَياِس املَْرِويِّ ن ا "الِعََمديَّ ُر َبيِّ َ ، امَلنَْع إَِذا َكاَن الرضَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن ا»( قوله: 632)   َسَقَط من )ج(.« َبيِّ

 (.5/257) "البحر الرائق"(، و4/196) "تبيني احلقائق" ُينَْظر: (633)

 َسَقَط من )ج(. « ما َشاءَ »( قوله: 634)

  «.بغري»يف )ب( و)د(:  (635)

 (.4/196) "تبيني احلقائق": ُينَْظر (636)

  «.عنه»( يف )ج(: 637)

  «.الذي: »( يف )ج(638)

رينَ ( املَْقُصود باملشايخ 639) د بن احلسن، وهو امُلَتَأخِّ : ُفَقهاُء احلنفيَّة الذين َل ُيْدِرُكوا اْلئمة الثالثة: أبا حنيفة، وأبا يوسف، وحُمَمَّ

 (.1/327) "املذهب احلنفي": ُينَْظرُمْصَطلح ِمن مصطلحات احلنفيَّة، 

  «.واالستحسان»( يف )هـ(: 640)

  «.فأفتى(: »( يف )ب641)

 (.7/33) "البحر الرائق"ما نقل عن العَمدية يف  ُينَْظر:( 642)
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َوايِة بِِخاَلفِهِ  َوَظاِهُر   .الرِّ

يِن[ اُج الدِّ ا َبنْيِ ِجرَياٍن َوُسئَِل َشْيُخ اإِلْساَلِم ]رِسَ ْن َأَراَد َأْن َيتَِّخَذ َطاُحون  ، َقاِرُئ اهِلَداَيِة: َعمَّ

 َعتِيَقٌة، خُيَْشى َعَلْيَها ِمنَْها، فَهْل هَلُْم َمنُْعُه َأْم اَل؟ ُبُيوهُتُمْ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  «.فظاِهر»( يف )أ( و)د( و)هـ(: 643)

 (.7/33) "البحر الرائق" ُينَْظر:( 644)

ا؛ لَِكونِِه َأصل املَذَهِب يِف َمسَأَلتِنَا َعَدُم املَ "( مبين ا أْصل املسألة يف املذهب: 5/449) "رد املحتار"وقال ابن عابدين يف  نِع ُمطَلق 

ن ا، َواَل خَيَفى أَنَّ  ُر َبيِّ َ ا يِف َخالِِص ِملكِِه، َوَخاَلَف املََشايُِخ َأصَل املَذَهِب فِيََم إَذا َكاَن الرضَّ ف  ِ خُمِرٌج لِلُمشكِِل، َفالَقوُل َترَصه  التَّقيِيَد بِالَبنيِّ

فِل َغرُي َصِحيٍح؛ ِْلَنَّ امُلُتوَن املَوُضوَعَة لِنَقِل املَذَهِب َماِشَيٌة َعىَل َمنِع  بَِمنِع امُلشكِِل خُمَالٌِف لِلَقوَلنِي، َوقَِياُسهُ  ِل يِف َمسَأَلِة السه
َعىَل امُلشكِ

ِف فِيَها َعكَس َمسَأَلتِنَا، َوَذَكَر َبعُض املََشايِِخ َأنَّ امُلخَتاَر َتقيِيُد املَنِع بِاملرُِضِّ َأو امُلشكِلِ  ا فِيََم لِلَجاِر فِيهِ ، وَ التَّرَصه ف  َما َذاَك إالَّ لَِكونِِه َترَصه

ِف إالَّ بِإِذنِِه، بِِخاَلِف َمسَأَلتِنَا، َفإِنَّ  ، َوُهَو َصاِحُب الُعْلِو، َفاْلَصُل فِيِه َعَدُم َجَواِز التَّرَصه ا يِف َحقٌّ ف  يَها اجلََواُز؛ لَِكونِِه َترَصه
اْلَصَل فِ

ِه، َفإِ   ؛ ا. هـ."حلَاُق امُلشكِِل فِيَها بِامُلشكِِل يِف اُْلوىَل َغرُي َصِحيٍح، َفافَهمَخالِِص َحقِّ

ين»( قوله: 645) اج الدِّ  َسَقَط من )ج(.« رِسَ

ين هو: أبو  ا له بذلَك عْن رِساج آخر، كان  حفص عمر بن عيل بن فارس املرصيورساج الدِّ احلَنَفي، املعروف بقارِئ اهِلَداية؛ ََتْييز 

رَياِمي ُيرافِ  يَّة ساكنة -قه يف الِقَراءة عىل الَعاَلء السِّ
َتانِ ُقوِقيَّة، تويفِّ ) - بسني ُمْهَملة َمْكُسورة، بعدها حَتْ ، َشْيخ هـ(829شيخ الَِبْ

ه، ُولَِد باحلسينيَّة بالقاهرة، وَنَشَأ فيها، وَحِفَظ القرآن الَعظِيم، وَطَلَب الِعْلم، وَتفَ 
ه عىل ُجاعة من علَمء عرصه، اإلسالم، وَعَلم َزَمانِ قَّ

ه، وَوحيَد َدْهرِ  ة علوم، وَصاَر إماَم َعرْصِ ى وَجدَّ وَدَأَب حتى َبَرع يف الفقه وُأُصوله، والنَّحو، والتَّفسري، وَشاَرَك يف عدَّ ه، وَتَصدَّ

ادة احلنفيَّ  ة سننَي، واْنَتَهْت إليه رياسُة السَّ  والتَّْدريِس والَفْتَوى عدَّ
ِ
ل عليه يف لإِلْقَراء َلبة، وصار امُلَعوَّ ة يف زمانه، واْنَتَفَع به غالُب الطَّ

ة، يار املرصيَّ ٍف يف ذهنه  الفتوى بالدِّ ، متابعة  للعيني  -وَل ُيْقبِل عىل التصنيف؛ لَِتَوقه َخاِويه يف  "اهلداية"وكان يستحرض  -كَم يقول السَّ

 بِِذْكِره. "كشف الظنون"اِحُب ُفُروع احلنفيَّة، وله تعليق عليها، اْنَفَرَد ص

َلبة، وع َمٌة للطَّ ا، أَْوَقاُته ُمَقسَّ ا وقور  ة مدارس ووظائف دينية، وكان مهاب  ىل ُدُروسه َخَفر ومهابة، وَشاَع ِذْكُره، وَبُعَد ِصيُته، وَتَوىلَّ ِعدَّ

 ما َي
ِ
اء ْيِن، وَيْذَهُب هذا مع اطِّراح الُكْلفة، واالْقتِصاد يف َمْلَبِسه، والتَّعاطي لرَِشَ تاجه مَن اْلسواق بِنَْفِسه، وكان َيْسُكُن بنَي الَقرْصَ

 لَِتْدريِس الشيخونيَّة عىل محار، وَل َيْرَكِب اخليل.

مع ْلهل القرن التاسع"(، و7/191) "شذرات الذهب"(، و5/57) "اْلعالم": ُينَْظر وء الالَّ (؛ تأليف: شمس 6/109) "الضَّ

خاوي، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت، والدين، حممد بن عبدالرمح لوك ملَِْعِرفة دول امُلُلوك"ن السَّ (؛ تأليف: تقي 3/143) "السه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اُحوِن ُيوِهُن البِنَاَء يِف ُبُيوهِتِْم، ]َفالَفْتَوى[ اَذ الطَّ َ ِة َأنَّ اختِّ ُه  َفَأَجاَب: إَِذا َأْخَِبَ َأْهُل اخِلِْبَ َعىَل َأنَّ

ِف َعىَل َوْجٍه يَ  رُ مَمُْنوٌع ِمَن التَّرَصه ُف يِف ِمْلكِهِ  َترَضَّ  .؛ اْنَتَهىبِِه اجلَاُر، َوإِْن َكاَن َيَترَصَّ

، وَرَفَعهُ : َساَحٌة لَِرُجلٍ "التَّْهِذيِب "َويِف  َسدَّ َعىَل  َحتَّى ، َفَبنَى يِف َساَحتِِه بِنَاء 

ْمَس، َأْو َبنَى فِيِه خَمَْرج   يِح َوالشَّ ااجلَاِر َمَهبَّ الرِّ ا، ]َأْو[ا، َأْو مَحَّام  ، َأْو ]َأْقَعَد  ، َأْو َحَفَر بِْئر  َباُلوَعة 

ا[ اد  ة  فِيِه َحدَّ  َلْو َفَتَح ُكوَّ
ِ
ا َصاِحُب البَِناء يِف  ، اَل ُيْمنَُع، َوإِْن َتَلَف بِِه َحائُِط َجاِرِه اَل َيْضَمُن، َأمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م(، ط: 1997 -هـ 1418الدين أيب العباس أمحد بن عيل بن عبدالقادر العبيدي املَْقِريزي، دار الُكُتب العلميَّة، لبنان، بريوت، )

 ا.اْلوىل، حتقيق: حممد عبدالقادر عط

 «.ِجرَيانِِه، وُبُيوهُتم»( يف )ج(: 646)

  َسَقَط من )أ( و)ب( و)د( و)هـ(.« فالَفْتَوى»( قوله: 647)

  «.الترضر»( يف )ج(: 648)

  «.ملكهَم»( يف )أ( و)ب( و)د(: 649)

اجيَّة": ُينَْظر (650) َ ر "(، و33215، ورقم عام: 2334( خمطوط، املكتبة اْلزهرية، )رقم خاص: 5)لوحة رقم:  "الفتاوى الِّسِّ الده

ة"واختاره يف "(، قال: 5/477) "رد املحتار"مع  "املختار  ؛ ا. هـ."، وأَْفَتى به قارىء اهِلَداية"الِعََمِديَّ

َ )"هتذيب الواِقَعات يف ُفُروع الفقه احلَنَِفيِّ "( 651)  هـ(.1132؛ للشيخ أمحد الَقاَلنيس، تويفِّ

  (.1/134) "اجلواهر املضيَّة"(، و1/517) "نونكشف الظ"(، و2/51) "معجم املؤلفني": ُينَْظر 

 «. الرجل»، ويف )هـ(: «للرجل»( يف )ج(: 652)

  «.ووضعه»( يف )ج(: 653)

 «. عىل»( يف )ب( و)د(: 654)

ا»( يف )ج(: 655)  «.ُجاع 

  َسَقَط من )د( و)هـ(.« أو»( قوله: 656)

: ُينَْظرا اثبتناه موافق ملا يف كتب احلنفية مما هو مطبوع، ، وم«امتد فيه جدار»( ما بني املعكوفني غري موجود يف )ج(، وفيها: 657)

  (.7/31) "البحر الرائق"(، و4/196) "َتْبيني احلقائق"

  «.كورة»( يف )ب( و)د(: 658)
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ةُ َساَحتِِه َوَنْحِوَها، اَل ُيْمنَُع، وَ  ُه إِْن َكاَنِت الُكوَّ ، ُيْمنَُع؛  الَفْتَوى َعىَل َأنَّ
ِ
اَحُة َمْوِضَع النَِّساء لِلنََّظِر، َوالسَّ

 ."امُلْضَمَراِت "َكَذا يِف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  «.الكورة»( يف )ب( و)د(: 659)

منحة "ما يف املضمرات:  وينظر، (5/446) "رد املحتار"(، و7/31) "البحر الرائق"(، و4/196) "َتْبيني احلقائق": ُينَْظر( 660)

 (.7/33) "اخلالق عىل البحر الرائق

ويف الكادروي، املعروف بـ)نبرية عمر بزار(، امُلَتَوَّفَّ سنة )؛ "امُلْضَمَراِت "و ى  832لُيوسف بن عمر بن يوسف الصه هـ(، وُيَسمَّ

ح عىل  ،"أهدى علم اإلسالم... إلخ احلمُد هلل الذي َجَعَل علم اهلدى"، أوله: "جاِمع امُلْضَمرات وامُلْشكِاَلت"بـ خمترص "وهو رَشْ

 ، وهو جاِمٌع للتَّفاِريع الَكثرِيِة، حاٍو عىل املسائِل الَغِزيَرِة."الُقُدوِري يف ُفُروع احلنفيَّة

( 1/1632) "كشف الظنون"(، ويف 1/122) "أسَمء الكتب"(، و13/320) "معجم املؤلفني"(، و8/244) "اْلعالم": ُينَْظر

 صيٌل واِسٌع عنه.َتفْ 
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 ]املسألة اخلامسة: تناُقض امُلدَِّعي أِو امُلدََّعى عليه فيما ادََّعياه[

ِعي  ، َفُسِئَل(ٍت)ِفي َوْقَعىَل آَخَر  )ِهَبًة(َرُجٌل  )ادََّعى( ؛ َأِي: ()َبيَِّنًة، َفَقاَل: َجَحَدِنيَهاامُلدَّ

َُ َبيَِّنًة َعَلى الشِّراِء َبْعَد َوْقِتَها(اهِلَبَة،  ؛ َأْي: َبْعَد َوْقِت اهِلَبِة، )َفاْشَتَرْيُتَها ِمْنُه، َأْو َلْم َيُقْل َ ِلَك، َفَأَقا

ََ()ُتْقَبُل ُق ؛ َأْي: ، َوَقْبَلُه  ِل مُمْكٌِن، ]َفاَل َيَتَحقَّ اَل ُتْقَبُل َبيِّنَُتُه، َوالَفْرُق َأنَّ التَّْوفِيَق يِف الَوْجِه اْلَوَّ

َناُقُض  ُق التَّ ُن التَّْوفِيُق َفَيَتَحقَّ
ايِن اَل ُيْمكِ َح بِالتَّْوفِيِق َفاَل [التَّناُقُض، َويِف الَوْجِه الثَّ ، َفإِْن رَصَّ

ُه ُيْمكُِن  الَّ َفُهَو مُمْكٌِن، ]َوَلْو ََلْ َيْذُكْر هَلََُم[َكاَلَم؛ َوإِ  ا، َينَْبِغي َأْن ُتْقَبَل َبيِّنَُتُه؛ ْلَنَّ ا، َأْو َذَكَر ِْلََحِدمِهَ َتاِرخي 

ا، َذَكَرُه الَعْينِيه يِف التَّْوفِيُق  ر  اُء ُمَتَأخِّ َ َعَل الرشِّ ْمزِ "؛ بَِأْن جُيْ ["لَبْحرِ ا"، َويِف "الرَّ يِف َقْولِ  : ]َأنَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  «.يف وقت عىل آخر»( يف )ج(: 661)

 «.َجَحَد هبا»( يف )د(: 662)

 «.يقبل»( يف )ج(: 663)

َعى "(: 7/35) "البحر الرائق"( قال يف 664) ُه َما ادَّ ِعي اَل َتنَاُقَض ِمنُْه ؛ ِْلَنَّ نَِة، َوإِالَّ َفاملدَّ ْعَوى َوالَبيِّ اَء الَوُمَراُدُهم التَّنَاُقُض َبنْيَ الدَّ َ رشِّ

ا َعىَل اهِلَبةِ    ؛ ا. هـ."َسابِق 

  ( ما بني املعكوفني َسَقَط ِمن )أ( و)ب( و)د( و)هـ(.665)

  ( ما بني املعكوفني َسَقَط ِمن )أ( و)ب( و)د( و)هـ(.666)

 «.التوفيق ممكن»( يف )د(: 667)

 (. 2/95) "رمز احلقائق": ينظر( 668)

  (.َسَقَط من )أ( و)ب( و)د( و)هـ« أن»( قوُله: 669)
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ْيَلِعيه بَِعَدِم  : َجَحدَ "الَكنْزِ " اِرُح الزَّ ُه اَل ُبدَّ ِمْن َتْوفِيِقِه، وَجَزَم الشَّ يِف اهِلَبِة، إَِشاَرٌة إىَِل َأنَّ

اطِِه؛ لإِِلْمَكاِن َوَعَدِمِه؛ اْنَتَهى  .اْشرِتَ

 َيُقْل َذلَِك. : َأْو َلـمْ "امُلْخَترَصِ "َوِمْن َثمَّ ُقْلُت يِف 

َة هِلَِذهِ "َقاَل:  "الَبْحرِ "َويِف  املَْسَأَلِة؛ َبْل يِف ُكلِّ َمْوِضٍع َحَصَل التَّناُقُض ِمَن  َواَل ُخُصوِصيَّ

ِعي، أَْو ِمنُْه وِمنْ  َعى َعَلْيِه، َفَهْل َيْكِفي إِْمَكاُن التَّوْ  امُلدَّ ُبدَّ  فِيِق لَِدْفِعِه، َأْو اَل ُشُهوِدِه، َأْو ِمَن امُلدَّ

ةِ "ِمنُْه، َأْو فِيِه َتْفِصيٌل، َأْقَواٌل َأْرَبَعٌة؛ َقاَل يِف  اِزيَّ َأنَّ إِْمَكاَن التَّْوفِيِق  : اْخَتاَر َشْيُخ اإِلْساَلمِ "الَبزَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قائق يف ُفُروع احلنفيَّة"( 670) ين النََّسِفي، املتوَّف سنة )"َكنْز الدَّ هـ(، خَلََّص  710؛ ْليب الِبكات عبداهلل بن أمحد، املعروف بحافظ الدِّ

وٌح ك "الكنز"له، و "الوايف"فيه كتاب  ؛ "تبيني احلقائق"ثريٌة منها: ِمْن َأْشَهِر املتون امُلْعَتَِبة عند احلنفيَّة، واعتنى به العلَمُء، وعليه رُشُ

 ؛ البن ُنجيم."البحر الرائق"للزيلعي، و

يف أصول  "املنار"يف الِفقه، و "كنز الدقائق"يف تفسري القرآن، ثالثة جُمَلََّدات، و "مدارك التنزيل"وللنََّسِفي ُمَصنَّفات جليلٌة، منها: 

يف رشح منظومة أيب  "املصفى"، و"الكايف يف رشح الوايف"ع، ويف الفرو "الوايف"، و"رشح املنار"، و"كشف اْلرسار"الفقه، و

 ."عمدة العقائد"حفص النََّسفي، يف اخلالف، و

الدرر الكامنة يف أعيان املائة "(، و2/1515) "كشف الظنون"(، و1/271) "اجلواهر املضية"(، و4/67) "اْلعالم": ُينَْظر

(، حتقيق: حممد عبداملعيد ضان، ط: 3/17هـ( ) 852يل بن حممد العسقالين )؛ للحافظ شهاب الدين أيب الفضل أمحد بن ع"الثامنة

 م، جملس دائرة املعارف العثَمنيَّة، حيدر أباد، اهلند.1972هـ، 1392الثانية 

ا»( يف )ج(: 671)   «.َجْحد 

 "فتح القدير"(، و7/328) "العناية رشح اهلداية": وُينَْظر(، 4/196) "تبيني احلقائق"(، و6/243) "البحر الرائق"( 672)

  (.5/450) "رد املحتار"(، و2/176) "جممع اْلهنر"(، و2/416) "ُدرر احلكام"(، و7/328)

  «.وَل»( يف )ج(: 673)

  «.هبذه»( يف )ج(: 674)

  «.أو من»( يف )ج(: 675)

  «.وال بد»( يف )ج(: 676)

ُف إىَل َبْكٍر "رد املحتار: ، قال ابن عابدين يف "ُخَواهر زاده"( املقصود بشيخ اإلسالم حيث أطلقوه: 677) َحْيُث َأْطَلُقوُه َينرَْصِ

  ا.هـ. "املَْْشُهوِر بُِخَواَهْر َزاَدهْ 
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ِح اجلَاِمِع الَكبِريِ " ، َوَذَكَر َبْكٌر ويِف ]َيْكِفي[ ا:  "رَشْ ٌط يِف َأْيض  َأنَّ التَّْوفِيَق ]بِالِفْعِل رَشْ

د: َذَكَر التَّْوفِيَق[ ْ َيْذُكْر يِف  االْستِْحَساِن، َوالِقَياُس االْكتَِفاُء بِإِْمَكانِِه، َقاَل َبْكٌر وحُمَمَّ يِف الَبْعِض، َوََل

ُهولِ الَبْعضِ  ُكوُت َعىَل الذه  .، َفُيْحَمُل السه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َسَقَط من )ج(.« يكفي»( قوله: 678)

 «.يف»( يف )ج(: 679)

هو كاْسِمِه؛  ؛ لإلمام املجتهد أيب عبداهلل حممد بن احلسن الشيباين احلنفي، قال الشيخ أكمل الدين:"اجلامع الكبري يف الفروع"( 680)

ا، ولتَمم لطائف الفقه  جلالئل مسائل الفقه جامع كبري، قِد اشتمل عىل عيون الروايات، ومتون الدرايات؛ بحيث كاد أن يكوَن معجز 

ا، شهد بذلك بعد إنفاد العمر فيه داروه، وال يكاد يلم بيشء من ذلك عاروه؛ ولذلك امتدت أعناق ذوي التحقيق نحو حتقيقه،  منجز 

ا؛ ا. هـ.واشت ا، وجعلوه مبين ا مرشوح   دت رغباهتم يف االعتناء بحيل لفظه وتطبيقه، وكتبوا له رشوح 

ومن رشوحه: رشح الفقيه أيب الليث؛ نرص بن أمحد السمرقندي احلنفي، ورشح فخر اإلسالم؛ عيل بن حممد البزدوي، ورشح 

، ورشح شمس اْلئمة؛ أيب "املحيط"الدين؛ حممود بن أمحد صاحب القايض أيب زيد؛ عبيداهلل بن عمر الدبويس، ورشح اإلمام برهان 

خيس، ورشح حممد بن عيل، الشهري بابن عبدك  َ حممد بن عبدالعزيز احللواين، ورشح شمس اْلئمة؛ حممد بن أمحد بن أيب سهل الِّسَّ

 (.1/569) "كشف الظنون": َظرُينْ اجلرجاين، ورشح السيد اإلمام ُجال الدين حممود بن أمحد البخاري، املعروف باحلصريي؛ 

 ( ما بني املعكوفني َسَقَط من )هـ(.681)

  «.البكر»( يف )ج(: 682)

 (.7/34) "البحر الرائق" ُينَْظر: (683)
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ِعي يه َوَذَكَر اخْلَُجنْدِ  َفاَل ُبدَّ ِمَن التَّْوفِيِق بِالِفْعِل، َواَل  َواْخَتاَر َأنَّ التَّنَاُقَض إِْن ِمَن امُلدَّ

َعى َعَلْيه َيْكِفي  ...َيْكِفي اإِلْمَكاُن، ]َوإِْن ِمَن امُلدَّ

َد الُوُجوِه اَل َيْكِفي اإِلْمَكان[ ا: إِنَّ َتَعده نَاُقُض،  ، َوإِنِ َوُيَقاُل َأْيض  َد َيْكِفي اإِلْمَكاُن َوالتَّ َ احتَّ

نَاُقُض َيْرَتِفعُ  ِه، َوالتَّ ْعَوى لَِغرْيِ ْعَوى لِنَْفِسِه، َيْمنَُع الدَّ بَِتْصِديِق اخلَْصِم، َوبُِرُجوِع  َكََم َيْمنَُع الدَّ

َعى بِكَ  املَُتنَاقِِض َعنِ  ِل، بَِأْن َيُقوَل: َتَرْكُتُه َوادَّ ُه َكَفَل َلُه اْلَوَّ َعى َأنَّ َذا، َوبَِتْكِذيِب احلَاِكِم، َكََم َلِو ادَّ

ُه َكَفَل َعْن َمْدُيونِِه، َوَحَكَم بِِه احلَاكُِم،  َمْدُيونِِه بَِأْلٍف، َفَأْنَكَر الَكَفاَلَة، َوَبْرَهنَ  ]َعْن[ ُن َأنَّ
ائِ الدَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: هو( 684) عمر بن حممد بن عمر اخلَبَّاِزي، اخُلَجنِْدي، احلَنَفي )جالل الدين، أبو حممد(، فقيه، أصويل، أْصُلُه ِمن بالد ما  اخُلَجنِْديه

وهى مدينة كبرية عىل طرف )سيحون( من  - بضم أوله، وفتح ثانيه، ونون ثم دال مهملة -وراء النَّْهر، من بلٍد يقال له: )ُخَجنَْدة( 

 .بالد املرشق

هـ(،و له مَن  691َدَرَس بـ)خوارزم( و)بغداد(، وحج وجاور، وقدم )دمشق( فدرس، وتويفِّ هبا خلمس بقني من ذي احلجة سنة )

 يف فروع الفقه احلنفي. "حوايش عىل اهلداية"، و"املغني يف أصول الفقه"سنة، ودفن بمقابر الصوفيَّة، من تصانيفه:  62العمر 

 (. 1/398) "اجلواهر املضية"(، و7/315) "معجم املؤلفني"(، و5/63) "اْلعالم": ُينَْظر

  «.اختلف سببه»( يف )ج(: 685)

، قال حممد أمني، الشهري بابن "أقواٌل َأْرَبَعة"عة، التي َأَشاَر إليه املصنف قريب ا، بقوله: ( هذا الَوْجه هو أََحد الُوُجوه اْلرب686)

 (:7/34) "حاشيته عىل البحر الرائق"عابدين يف 

َد َوْجُه التَّْوفِيِق " َعى َعَلْيِه، َتَعدَّ ِعي أَْو امُلدَّ ا؛ َأْي: ِمْن امُلدَّ ُل: كَِفاَيُة اإِلْمَكاِن ُمْطَلق  َد. اْلَوَّ َ  َأِو احتَّ

 الثَّايِن: اَل ُبدَّ ِمَن التَّْوفِيِق بِاْلِفْعِل، َواَل َيْكِفي اإِلْمَكاُن.

.  الثَّالُِث:َما َذَكَرُه َعِن اخْلَُجنِْديِّ

َدْت ُوُجوُهُه، َقاَلُه َبْعُض ا َد َوْجُه التَّْوفِيِق، اَل إْن َتَعدَّ َ ابُِع: كَِفاَيُة اإِلْمَكاِن إْن احتَّ  الرَّ
ِ
  ؛ ا. هـ."ْلُفَضاَلء

 ( ما بني املعكوفني َسَقَط من )ج( و)هـ(. 687)

  «.وإذ»( يف )د(: 688)

 «.يرفع»( يف )ج(: 689)

جوع التَّناقض عىل»يف )ج(: « وبرجوع املتناقض عن»( قوله: 690)   «.والره

 َسَقط من )ب( و)د(.« عن»( قوله: 691)

  «.وبرضا»( يف )ج(: 692)
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ُه َكَفل َعنُْه بَِأْمِرِه، َوَبْرَهَن َعىَل ]املَاَل[ َوَأَخَذ املَْكُفوُل َلُه ِمنْهُ  َعى َعىَل املَْدُيوِن َأنَّ ، ُثمَّ إِنَّ الَكِفيَل ادَّ

، َوَكَذا إَِذا  ِعنَْدَنا، َوَيْرِجعُ  َذلَِك، ُيْقَبُل 
ِ
ا بِالَقَضاء ع  ا رَشْ ب  ُه َصاَر ُمَكذِّ َعىَل املَْديوِن بََِم َكَفَل؛ ْلنَّ

ا بِاملِْلِك لَِبائِعِ اْسَتَحقَّ امُلْشرَتِ   ُمِقرًّ
ِه؛ ي ِمَن امُلْشرَتَى بِاحُلْكِم، َيْرِجُع َعىَل الَبائِِع بِالثََّمِن، َوإِْن َكاَن كله ُمْشرَتٍ

ا بِاتَِّصالِ  ع  ا رَشْ ب  ، َصاَر ُمَكذِّ َهاِن امُلْسَتِحقِّ  بِِه؛ اْنَتَهى َلِكنَُّه َلـَمَّ َحَكَم بُِِبْ
ِ
 .الَقَضاء

اِط َكْوِن الَكاَلَمنْيِ ِعنَْد الَقايِض، َفِمنُْهم ُثمَّ   ُُم اْخَتَلُفوا يف اْشرِتَ َطُه، وِمنُْهْم َمْن  اْعلْم َأهنَّ َمْن رَشَ

ايِن ِعنَْد الَقايِض َفَقطْ  َط َكْوَن الثَّ ةِ "، َذَكَر الَقْوَلنْيِ يِف رَشَ اِزيَّ  ."الَبزَّ

هُ َينَْبِغي َتْر َقاَل َشْيُخنَا: وَ  ُه َْلَنَّ ِذي[ ِجيُح الثَّاين، َوََلْ َيْذُكْر َوْجَهُه؛ َوَلَعلَّ ُق  ]الَّ بِِه  َيَتَحقَّ

نَاُقُض، َواهلُل  .َأْعَلمُ  التَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  «.من»( يف )هـ(: 693)

  َسَقَط من )ج(.« املال: »( قوله694)

  «.فقيل»يف )ج(: 695))

  «.يرجع»( يف )ج(: 696)

  «.بإبطال»( يف )ج(: 697)

 (.5/450) "رد املحتار"(، 7/35) "البحر الرائق" ُينَْظر مانقل عن اخُلجندي:( 698)

  «.ومنهم»( يف )ج(: 699)

َواب ما أثبتناه؛ والتصويب من 700)   (.7/35) "ر الرائقالبح"( يف ُجيع النهَسخ )فقد(، والصَّ

 (.35، 7/34) "البحر الرائق"ُينَْظر: ( 701)

  «.ْلن»( يف )د(: 702)

 َسَقَط من )ج(. « الذي»( قوله: 703)

  «.متحقق»( يف )ج(: 704)

  «.تعاىل»( يف )ج( زيادة كلمة: 705)

  (.2/176) "جممع اْلهنر"(، و5/450) "رد املحتار": وُينَْظر(، 7/35) "البحر الرائق"( 706)
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ًَ َأنََّها( اَر َمَثال  )َكَما َلِو ادََّعى َأوَّ  ادََّعاَهيا ِلَغْييِرِه، ُثيمَّ(   ِلَنْفِسِه، َأِو  )َوْقٌف َعَلْيِه، ُثمَّ ادََّعاَها؛ َأِي: الدَّ

َعاَها  ُه اَل ُيْقَبُل )ِلَنْفِسِه(ادَّ ًَ، ُثيمَّ(  لِلتَّنَاُقِض،  ، َفإِنَّ َعـى  )َوَلِو ادََّعى امِلْليَك َأوَّ )الَوْقيَف، ُيْقَبيُل، َكَميا ليِو     ادَّ

ُه ُيْقَبُل، َكََم يِف ادََّعاَها ِلَنْفِسِه، ُثمَّ ِلَغْيِرِه( ةِ الَبزَّ "، َفإِنَّ  ."اِزيَّ

اَء،  اْشَتَرْيَت ِمنِّي َهِذِه اأَلَمَة، َفَأْنَكَر( َ:)َوَمْن َقاَل آلَخر َ ؛ أِي: اجلَاِريَة، )ِلْلَباِئِع َأْن َيَطَأَها(اآلَخُر الرشِّ

َي )ِإْن َتَرَك اخُلُصوَمَة( ا ِمْن ِجَهتِِه؛ إذِ  ؛ ْلَنَّ امُلْشرَتِ ْسُخ َيْثُبُت بِِه َكََم إَِذا الفَ  َلـَمَّ َجَحَد َكاَن َفْسخ 

اَحدا  .جَتَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.ادعاه» )أ( و)د( و)هـ(: ( يف707)

 «.كَم»( يف )هـ( زيادة كلمة: 708)

 (.5/451) "رد املحتار"(، و7/35) "البحر الرائق": ُينَْظر (709)

 «.الرشاء»( يف )ب( و)د(: 710)

 «.أو»( يف )ج(: 711)

 (.7/36) "البحر الرائق"(، 4/198) "تبيني احلقائق" وُينَْظر:، «جتاحد»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 712)
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ُع َعىَل َتْرِك اخُلُصوَمِة َتمَّ  َفإَِذا َعَزمَ 
دِ  الَبائِ اَل  َكـانَ  الَعـْزِم، َوإِنْ  الَفْسُخ بُِمَجـرَّ

ِد الَعْزِم[ - َيْثُبُت الَفْسُخ  َن بِالِفْعِل، َوهُ  - ]َيْعنِي: بُِمَجرَّ َوَمـا  َو إِْمَساُك اجلَاِريِة، َوَنْقُلَهاَفَقِد اْقرَتَ

ي َفاَت ِرَضا َر اْستِيَفاُء الثََّمِن ِمَن امُلْشرَتِ ُه َلـَمَّ َتَعذَّ  .الَبائِِع، َفَيْسَتِقله بَِفْسِخهِ  ُيضاِهيِه؛ َوْلَنَّ

ِة ]َمَقاَم الَفْسِخ؛ َلـَجاَز الْمَرَأٍة َجَحَد َفإِْن ُقْلَت: َلْو َجاَز قِياُم اجلُُحوِد َوالَعْزِم َعىَل َتْرِك اخُلُصومَ 

َج  َزْوُجَها النَِّكاَح، َوَعَزَمْت َعىَل َتْرِك اخُلُصوَمِة[ بَِزْوٍج آَخَر؛ إَِقاَمة  هَلََُم ُمَقاَم الَفْسِخ؛  َأْن َتَتَزوَّ

 .َلكِْن َلْيَس هَلَا َذلَِك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: َتفِسري الَعزِم َعىَل َترِك اخلصوَمِة بِالَقلِب ِعنَد َبعِضِهم، َوِقيَل: َيشَهد بِلَِسانِهِ "املِحيطِ "َويِف "(: 7/329) "فتح القدير"( قال يف 713)

ِد النِّيَِّة، َوَبنَى يِف  ةِ "َعىَل الَعزِم بِالَقلِب، َواَل َيكَتِفي بِمَجرَّ ِد الظَِّهرِييَّ
ا َذَكَره يِف  َعَليهِ  "الَفَوائِ ا ثمَّ َباَعه ِمن آَخَر، "اجَلاِمعِ "َفرع  ى َعبد  : اشرَتَ

ي اْلَ  نََة َله، َفَعَزَم املشرَتِ ل إىَل الَقايِض، َواَل َبيِّ ي اْلَوَّ ي الثَّايِن الَبيَع، َفَخاَصَمه املشرَتِ َلَع َعىَل َفَجَحَد املشرَتِ ل َعىَل َترِك اخلصوَمِة، ثمَّ اطَّ وَّ

ل َعَليِه بَِدعَواه الَبيَع َعىَل الثَّايِن، َفإِن َعيٍب َكا ه َفاحَتجَّ الَبائُِع اْلَوَّ ِل، َوَأَراَد َردَّ ي َعىَل َترِك اخلصوَمِة َن ِعنَد الَبائِِع اْلَوَّ َكاَن َعَزَم املشرَتِ

ه، َأو َقبَله َفاَل؛ ْلَنَّه َغري مضَطرٍّ يِف َفسِخ ال وج النَِّكاَح، َوَحَلَف، َوَعَزَمِت َبعَد حَتلِيِف الثَّايِن؛ َيرده َبيِع الثَّايِن، َوَهَذا بِِخاَلِف َما َلو َجَحَد الزَّ

َج، َوالنَِّكاح اَل ََيَتِمل الَفسَخ بَِسَبٍب ِمن اْلَسَباِب، ال وَجة َعىَل َترِك اخلصوَمِة، ََل َيكن هَلَا َأن َتَتَزوَّ ايِن: التَِزام َأنَّ الَفسَخ الزَّ َوجه الثَّ

ي، َفاَت ِرَضا الَبائِِع، َفَيسَتبِده ََي  َر استِيَفاء الثََّمِن ِمن املشرَتِ  بَِفسِخِه؛ لَِفَواِت رَشِط الَبيِع، َوهَو صل بَِواِحٍد، َوهَو َقوله؛ َوِْلَنَّه ملََّا َتَعذَّ

ايِض  َ  ؛ ا. هـ. "الرتَّ

  «.ثم»( يف )ج( و)د( و)هـ(: 714)

  «.وملجرد» )هـ(: ، ويف«وبمجرد»( يف )أ( و)ب( و)د(: 715)

  «.فإن»( يف )ج(: 716)

  «.كانت»( يف )هـ(: 717)

 َسَقَط من )أ( و)ب( و)د( و)هـ(.« يعني: بمجرد العزم»( قوله: 718)

  «.وكفلها»( يف )ب( و)د(: 719)

  «.فإن ريض»، ويف )ج(: «فارضيات»، ويف )د(: «فارضات»( يف )ب( و)هـ(: 720)

 (.7/36) "االبحر الرائق"(، 7/330) "العناية رشح اهلداية" وُينْظَر:، «فيقبل فسخه»( يف )ج(: 721)

  ( ما بني املعكوفني َسَقَط من )هـ(.722)

  «.تزوج»( يف )ج(: 723)
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َء َيُقوُم َمَقاُقْلُت  ْ وَرِة، َوالنَِّكاُح اَل : بَِأنَّ اليشَّ ُ ِه، إَِذا اْحتَمَل املََحله َذلَِك الَغرْيَ بِالرضَّ
َم َغرْيِ

َتِمُل  ُه َمَقاَمُه؟ بِِخاَلِف الَبْيِع، َواهلُل ََيْ ُزوِم، َفَكْيَف َيُقوُم َغرْيُ  .َأْعَلمُ  الَفْسَخ َبْعَد الله

 ْسخ[]املسألة السادسة: اجُلُحود فيما عدا النِّكاح َف

ُر الُعُقوِد َتنَْفِسُخ بِالتََّجاُحدِ )ُجُحوُد َما َعَدا النَِّكاِح َفْسٌخ( 
َفْتِح "؛ إاِلَّ النَِّكاَح، َكََم يِف ؛ َيْعنِي: َسائِ

 )ُيْقَبُل( نَِّكاِح[؛ َأْي: َأَقاَم الَبيِّنََة َعىَل ال)َفَلْو َجَحَد َأنَُّه َتَزوََّجَها، ُثمَّ ادََّعاُه َوَبْرَهَن(، ]"الَقِديرِ 

َُِف الَبْيِع(ُبْرَهاُنُه،  َعاُه اَل ُيْقَبُل؛ ْلَنَّ يِف الَبْيِع الَفْسَخ بِاإِلْنَكاِر، َوالنِّكاُح اَل، أاَل )ِبِخ ُه َلْو َأْنَكَرُه ُثمَّ ادَّ ، َفإِنَّ

ا َعىَل َأْلٍف، َفَأْنَكَرْت، ُثمَّ َأقَ  َعى َتْزِوجي  ُه َلِو ادَّ نَة َعىَل َأْلَفنْيِ َتَرى َأنَّ  ُقبَِلْت، َواَل َيُكونُ  اَمِت الَبيِّ

ُهوِد، َوَكَذا يِف  ا لِلشه ُهوِد؟ َويِف الَبْيِع اَل ُيْقَبُل، َوَيُكوُن َتْكِذيب  ، "االْختَِيارِ "إِْنَكاُرَها َتْكِذيب ا لِلشه

 ."اخُلاَلَصةِ "وَ 

َعْت َعَلْيِه، َوَحَلَف ِعنَْدمُهَ  لِْف ِعنَْدهُ اَوَلِو ادَّ ِه؛ َْلَنَّ ، َأْو ََلْ ََيْ ُج بَِغرْيِ ، اَل ََيِله هَلَا التََّزوه

ْقُت َبْينَُكََم، وَيُقوُل اخلَْصُم: إِْن َكاَنْت  إِْنَكاَرهُ  ا، َفَيْحَتاُج الَقايِض َبْعَدُه َأْن َيُقوَل: َفرَّ اَل َيُكوُن َفْسخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (7/330) "العناية رشح اهلداية" ُينَْظر:( 724)

  «.أجيب»( يف )ج(: 725)

  «.وَيتمل»( يف )ب( و)د( و)هـ(: 726)

  «.تعاىل»( يف )ج( زيادة كلمة: 727)

 "البحر الرائق"(، و7/329) "فتح القدير"(، و7/329) "العناية رشح اهلداية"(، و4/197) "تبيني احلقائق" :ُينَْظر( 728)

(7/36.)  

  «.بالتي حد ال»( يف )ج(: 729)

 (.7/329) "فتح القدير"( 730)

 ( ما بني املعكوفني َسَقَط من )أ( و)ب( و)د( و)هـ(.731)

 «.العني»( يف )د(: 732)

  «.جيوز»( يف )ج(: 733)

 وُينَْظر:(، خمطوط اْلزهرية، كتاب الدعوى، الفصل الثاين عرش يف دعوى النِّكاح، 228)لوحة رقم  "خالصة الفتاوى"( 734)

 (.7/36) "البحر الرائق"

 ( أي: عند أيب يوسف وحممد.735)
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ْوُج النَِّكاَح، َوَحَلَف، َوَعَزَمِت  ٌن، َوَقيَّدَ َزْوَجتِي َفِهَي َطالٌِق َبائِ  ُه َلْو َجَحَد الزَّ َم؛ َْلَنَّ بِالَبْيِع فِيََم َتَقدَّ

ْوَجُة َعىَل َتْركِ  َتِمُل  الزَّ َج، َوالنَِّكاُح اَل ََيْ ْ َيُكْن هَلَا َأْن َتَتَزوَّ الَفْسَخ بَِسَبٍب ِمَن  اخُلُصوَمِة، ََل

 ."الَبْحرِ "، َويِف "َفْتِح الَقِديرِ "َذا يِف اْلَْسَباِب، كَ 

ا، اَل َيَقُع بِِه الطَّاَلُق َوإِْن َنَوى، بِِخاَلِف: َلْيَسْت  يِل َواْعَلْم َأنَّ إِْنَكاَر النَِّكاِح َكََم اَل َيُكوُن َفْسخ 

ُه َيَقُع بِِه ]إِْن َنَوى]بِاْمَرَأٍة[ ا هَلََُم ، ِخ ِعنَْدهُ  [، َفإِنَّ ةِ "؛ َكََم يِف َطاَلِق الف  اِزيَّ ، َويِف "الَبزَّ

ةِ " اِزيَّ َعِت الطَّالَق َفَأْنَكَر ]ُثمَّ َماَت، اَل ََتْلُِك["الَبزَّ . َفُجُحوُدُه ُمَطاَلَبَة املرَِياِث؛ اْنَتَهى : ادَّ

اَلَق   .اَل َيْرَفُعهُ  الطَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( أي: عند أيب حنيفة.736)

  «.إنكارها»( يف )ج(: 737)

  «.وقيل»( يف )ج(: 738)

  «.ترلك»( يف )هـ(: 739)

  «.وال َيتمل»)هـ(: ( يف 740)

 (.7/330) "فتح القدير"( 741)

  (.7/330) "العناية رشح اهلداية": وُينْظر(، 7/36) "البحر الرائق"( 742)

  «.امرأة»( يف )ج(: 743)

  ، مع َوْضع نقطتنِي حتت النون، وإغالق حرف الدال عىل هيئة اهلاء بلون فاتح.«نودى»( يف )ب(: 744)

 من )ج(. َسَقطَ « إِْن َنَوى»( قوله: 745)

 ( أي: عند أيب حنيفة.746)

 ( أي: ْليب يوسف وحممد.747)

 (.4/248) "الفتاوى اهلندية"مع  "البزازية"( 748)

  «.ماتت ال يملك»( يف )ج(: 749)

 (.5/200) "رد املحتار" (،7/155) "البحر الرائق": ُينَْظر( 750)

  «.فجحود والطالق»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 751)
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عى َعَلْيهِ َوفِيَها َعى[ الَبْيعَ  : ادَّ َعى ]امُلدَّ َهَن َعىَل الَبْيِع، فادَّ َعَلْيِه  َفَأْنَكَر، َفَِبْ

ا؛ ْلَنَّ ُجُحوَد َما َعَدا النَِّكاِح َفْسٌخ؛ اْنَتَهى َفْسَخُه، ُيْسَمُع َواَل َيُكونُ  ض 
 .ُمَتناقِ

 

 ر أنها ُزُيوف[]املسألة السابعة: إ ا أقر ِبَقْبض عشرة دراهم، ثمَّ ادَّعى املق

 ؛ َْلَنَّ ]اْسَم[)َأنََّها ُزُيوٌف، ُصدَِّق( امُلِقره  ، )ُثمَّ ادََّعى(َدَراِهَم ِمْن َرُجلٍ  )َأَقرَّ ِبَقْبِض َعَشَرِة(

َراِهمِ  ُيوِف  الدَّ ُيوِف، أَ  ، َوالنََّبْهَرَجةُ َكََم َتَقُع َعىَل اجِلَيادِ  ،َتَقُع َعىَل الزه ْطَلَقُه؛ َفَشَمَل َكالزه

َ بَِكلَِمِة  ؛ َلكِنَُّه َعِبَّ َ َذلَك َمْوُصوال  َأْو َمْفُصوال  ، )ُثمَّ(َما إَِذا َبنيَّ ؛ لُِيِفيَد َأنَّ الَبَياَن إَِذا َوَقَع َمْفُصوال  ُيْعَتَِبُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، فقد نقله عن البزازية هناك.7/36) "الرائق البحر": ُينَْظر (752)

 ."البزازية"( أي: يف 753)

  «.عليها»( يف )د(: 754)

 «.البائع»( يف )ج(: 755)

 َسَقَط من )ب( و)د( و)هـ(.« املدعى»( قوله: 756)

  ( يف )ج( ويكون.757)

  (، فقد نقله عن البزازية هناك.7/36) "البحر الرائق"(، و1/270) "درر احلكام"(، و2/218) "تبيني احلقائق": ُينَْظر (758)

  «.العرش»( يف )ج(: 759)

  َسَقَط من )ج(.« اسم»( قوله: 760)

راهم مستْعَملة منذ عهد بعيٍد كأحد نوعي 761) ب، وكانت الدَّ راهم: ُجع ِدْرهم، وهو اسم للَمرْضوب مَن الفضة، وهو ُمَعرَّ ( الدَّ

َهبيَّة، و نانري الذَّ الدراهم اإلسالمية عىل أنواع؛ منها: الدرهم البغيل، والدرهم اخلوارزمي، والدرهم الُعملة، النوع اآلخر هو الدَّ

(؛ نجم الدين بن الرفعة، دار الفكر، حتقيق: حممد اخلاروف، 62، 60) "اإليضاح والتبيان يف معرفة املكيال وامليزان":ُينَْظرالطِبي؛ 

 (.193) "املصباح املنري"و

ُيوف: 762) َفه َبيْ ( الزه راهم، َتِزيف، ُت املالما َزيَّ ، ودرهم زيف؛ أي: درهم رديء، وهو مَن الَوْصِف باملَْصدر؛ ْلنه يقال: زافِت الدَّ

ا، من باب: سار؛ أي: ردأت، ثم وصف به، فقيل: درهم زيف، ودرهم زيوف، كفلس وفلوس, وربَم قيل: زائف، عىل اْلصل كَم  زيف 

 ."املصباح"يف 

 زيف. -( 158) "املصباح" ،(،6/192) "البحر الرائق"، و(5/233) "رد املحتار": ُينَْظر

ج يف التجارات، وُتوَضع يف بيت املال.5/320) "رد املحتار"( قال يف 763) ة اخلالَِصة التي ُتَروَّ  (: اجِلَياد: الِفضَّ

اُر، َقاَل يِف "، قال ابن عابدين: «البهرجة»( يف )د(: و764) ُه التهجَّ ْيُف "يِف َفْصِل النهوِن:  "الَقاُموسِ " والنََّبْهَرَجٌة: َما َيُرده النََّبْهَرُج الزَّ

ِديء؛ ا. هـ، َويِف  ِة, َوَقِد اْسُتِعرَي لُِكلِّ ": "امُلْغِرِب "الرَّ ِذي الَغَلَبُة فِيِه لِلِفضَّ ُتُه َرِديَئٌة, َوِقيَل: الَّ ِذي فِضَّ ْرَهُم الَّ  َباطٍِل, َوِمنُْه النََّبْهَرُج الدِّ
ٍ
 َرِديء

َل، َوَعِن اللِّْحَيايِنِّ ِدْرَهٌم َنَبْهَرٌج، َوََلْ َأِجْدُه بِالنهوِن إالَّ َلهُ هُبْ 
 ؛ ا. هـ."ِرَج َدُمُه، إَذا ُأْهِدَر َوُأْبطِ

 (.4/396) "البحر الرائق"(، و4/417) "درر احلكام"(، و7/332) "فتح القدير"(، و5/320) "رد املحتار": ُينَْظر
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ََ(ٌة)َوَلِو ادََّعى َأنََّها َستُّوَقَفُيِفيُد َأنَّ املَْوُصوَل َأْوىَل بِاالْعتَِباِر،  ُق  ،  ًَ، َكاَن الَبَياُن  )ِإْن(ُيَصدَّ )َمْفُصو

ًََكاَن الَبَياُن ِمنُْه  َوُصدِّق َلْو( َها"النَِّهاَيةِ "؛ َكََم يِف ()َمْوُصو  .، َوَغرْيِ

ياَدَة  )َوَلْو َأَقرَّ ِبَقْبِض اجِلَياِد َلْم ُيَصدَّْق(]  َسَواٌء َكاَن َمْوُصوال  َأوْ ؛ َيْعنِي: )ُمْطَلًقا(يِف َدْعَواُه الزِّ

] ُه،  )َوِإْن َأَقرَّ َأنَُّه َقَبَض َحقَُّه، َأِو الثََّمَن، َأِو اْسَتْوَفى(، َمْفُصوال  َكاَن  )ُصدَِّق ِفي َدْعَواُه الزَِّياَفَة َلْو(َحقَّ

ََ( َبَياُنه َذلَِك   َّ ًَ؛ َوِإ ُق ؛ َأْي: َوإِْن ََلْ َيُكْن َمْوُصوال  )َمْوُصو  .؛ َبْل َكاَن َمْفُصوال  اَل ُيَصدَّ

َدَة، َكاَن َوالَفْرُق َأنَّ يِف املََسائِِل الثَّاَلِث َأَقرَّ بَِقْبِض الَقْدِر َواجلَْوَدِة، بَِلْفٍظ َواِحٍد، فإَِذا اْسَتْثنَى اجلَوْ 

؛ َكَقْولِِه: َلُه عَ  ، َفَصحَّ َمْوُصوال  ٍة ِجياٍد، اْستِْثنَاَء الَبْعِض ِمَن الُكلِّ ا إَِذا َأَقرَّ بَِقْبِض َعرَشَ ، َأمَّ يَلَّ َأْلٌف إاِلَّ ِماَئة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُ املصنف ب 765)) نَّا قْبل قليل معنى الزيوف والنبهرجة مفصال .سُيَبنيِّ  عد قليل بالستوقة والزيوف والنبهرجة، وقد بيَّ

ة جملد واحد ِمن ثالثة جملدات، وينتهي هذا املجلد بباب 766) ، وهي ُنسخة قديمة، "سجود التِّالوة"( يوجد منه يف املكتبة اْلزهريَّ

 (.1170، ورقم عام: 33بأوراقها تلويث وخروم، )رقم خاص: 

ح اهلداية"و ْغنَاِقي نسبة إىل )ِسْغنَاق( "النهاية يف رَشْ فقيه  -بلدة يف تركستان  -؛ للحسني بن عيل بن حجاج بن عيل، حسام الدين السِّ

الكايف "، و"رشح التمهيد يف قواعد التوحيد"، ثالث جملدات، و"النهاية يف رشح اهلداية"هـ(، من مصنفاته:  711حنفي، تويف )

ف، وقد أورد صاحب  "النجاح"، و"ول الفقه للبزدويرشح أص ( فائدة يف كتابه، فقال: 2/441) "اجلواهر املضية"يف الرصَّ

افعيَّة "النهاية"للحنفيَّة "و ْغنَاِقي، وللشَّ  ؛ ا. هـ."؛ إلمام احلََرَمنْي "النهاية"؛ لإلمام حسام الدين السِّ

  (.1/213) "اجلواهر املضية"(، و3/318) "معجم املؤلفني"(، و2/247) "اْلعالم": ُينَْظر

 (.5/451) "رد املحتار"(، 2/176) "جممع اْلهنر"(، 4/197) "تبيني احلقائق": ُينَْظر( 767)

  ( ما بني املعكوفني َسَقَط من )ج(.768)

  «.كذلك»( يف )د(: 769)

 (.5/451) "رد املحتار": ُينَْظر( 770)
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َا ُزُيوٌف، َفَقِد اْسَتْثنَى الُكلَّ ِمنَ   الُكلِّ يِف َحقِّ اجلَْوَدِة، َفَقْد َأَقرَّ بُِكلٍّ ِمنُْهََم بَِلْفٍظ َعىَل ِحَدٍة، َفإَِذا َقاَل: إاِلَّ َأهنَّ

؛ َكَذا يِف َكَقْولِِه: َعيَلَّ مِ  ، َوإِْن َكاَن َمْوُصوال  ا، َكاَن َباطاِل   . "النَِّهايةِ "اَئُة ِدْرَهٍم َوِدينَاٍر إاِلَّ ِدينَار 

ــوُف  ُي ــاِل، َوالزُّ ــُت املَ ــُه َبْي َف ــا َزيَّ ــةُ : َم ــارُ َوالنََّبْهَرَج ُه التهجَّ ــُرده ــا َي ــتُّوَقةُ ، : َم ــنِي  - َوالسَّ ــْتِح السِّ بَِف

َها : َما َغَلَب - َة لِلَغالِِب ِغشه ا؛ َْلَنَّ الِعِْبَ  .، َفَلْيَسْت ِدَراهَم إاِلَّ جَمَاز 

ــدَ  ــا  َوَقيَّ ــُه َأهنَّ َعى َواِرُث ــادَّ ــاَت، َف ــمَّ َم ــٍة، ُث ــَم ُمَعيَّنَ ــْبِض َدَراِه ــرَّ بَِق ــْو َأَق ــُه َل ؛ َْلَنَّ ــرِّ ــَدْعَوى امُلِق بِ

ـــْل  ـــوٌف ]ََلْ ُتْقَب ـــذا إَِذا أَ ُزُي ـــاَرَبةِ ، َوَك ـــِة، َأِو امُلَض ـــرَّ بِالَوِديَع ـــا َق َ ـــَم َأهنَّ ـــمَّ َزَع ـــِب، ُث ، أِو الَغْص

ـــــوٌف  ــــا يِف َمـــــاِل املَيِّـــــِت  [ُزُي ـــــاَر َدْينـ  ـــــُه َص ِق الـــــَواِرُث؛ َْلَنَّ ؛ َكـــــَذا يف ََلْ ُيَصـــــدَّ

ةِ " اِزيَّ  ."الَبزَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/246) "جممع اْلهنر"(، و7/332) "ح القديررشح فت"(، و7/37) "البحر الرائق": ُينَْظر( 771)

َداءة، وهي َمْقُبولٌة عند بعض الناس"(: 2/50) "جممع اْلهنر"( قال يف 772) ه كذلك بيُت املال للرَّ ، واملعروف اآلن صك "ويرده

 .العملة، وهو الذي تتواله الدولة

َها:( 773) ة, َوَوَسُطها نحاس أو رصاص َغَلب ِغشه  .أي: ظاِهرها فِضَّ

 (.7/37) "البحر الرائق"(، 7/333) "فتح القدير"(، 4/198)"تبيني احلقائق": ُينَْظر( 774)

  «.به»( يف )ب(: 775)

 «.يقبل»( يف)ج(: 776)

 «.وامُلَضاَربة»( يف )ج(: 777)

  َسَقط من )ج(.« زيوف»( قوله: 778)

  ( ما بني املعكوفني َسَقَط من )هـ(.779)

  «.ليست»( يف )ب( و)د(: 780)

ق؛ ْلنَّه صار دين ا يف مال ميت"بزازية قال: ( ويف ال781) يافة ال ُيَصدَّ نائِع": ُينَْظر ."إذا ادَّعى الوارث الزِّ (، 7/215) "بدائع الصَّ

البحر "، وما بعدها(، و7/331) "فتح القدير"، وما بعدها(، و7/331) "الِعناية رشح اهلداية"(، و4/197) "َتْبيني احلََقائق"و

  (.7/37) "الرائق
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 ، وبعضه ِرًبا[]املسألة الثامنة: أقر ِبَدْيٍن ثم ادَّعى أنَّ بعضه قرض

يِف  ، َذَكَرهُ ُبْرَهاُنهُ  َقْرٌض، َوَبْعَضُه ِرًبا، َوَبْرَهَن َعَلْيِه، ُقِبَل( )َأَقرَّ ِبَدْيٍن، ُثمَّ ادََّعى َأنَّ َبْعَضُه

َها، َوَذَكَرُه َعْبُدالَقاِدرِ  "الُقْنَيةِ " بَقاِت "يِف  َوَغرْيِ ِمَن اْلَْلَقاِب، َعنْ  "الطَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.يغضه»( يف )ب( و)د(: 782)

  ؛ ا. هـ."ْلنه ُمْضطرٌّ وإْن َتنَاقض، قنية"(: 5/451) "رد املحتار"( قال يف 783)

 «.كذا»( يف )ج(: 784)

اهدي الغزميني  ؛"قنية امُلنَْية لَِتْتميم الغنية" (785) ُتُويفِّ  -نِْسَبة إىل )غزمني( ِمن قصبات )خوارزم(  -ملختار بن حممود بن حممد الزَّ

 هـ(، ِمن ُعلَمء دولة )بركة خان(، وهو أول َمن َأْسَلَم ِمن أوالد جنكيز خان. 658) سنة

َفَها لِبكة خان، يف ِذْكر بعض معجزات النبي عليه أفضل التَّحية "النارصية"، والرسالة املشهورة بـ"رشح الُقُدوري"ِمن تصانيِفه:  ، َألَّ

، قال الفاضل طاش كِبى زاده يف "اجلامع يف الفرائض"، و"أدب اْلئمة"، وقيل "لاملجتبى يف اْلصو"، و"زاد اْلئمة"والتَّسليم، و

 ."وكان عىل مذهب االعتزال؛ وهلذا ال ُيْعَتَمد عىل َفْتواه": "مفتاح السعادة"

(: 2/1357) "كشف الظنون"(، ويف 1/234) "أسَمء الكتب"(، و12/211) "ُمْعجم املؤلفني"(، و7/193) "اْلعالم": ُينَْظر

وإن كانت فوق الُكُتب غري امُلْعَتَِبة، وقد نقل عنها بعض العلَمء يف ُكتبِهم؛ لكنَّها مشهورة عند العلَمء  "القنية"قال املوىل بركيل: "

واية، وأنَّ صاحبها معتزيل.  بَِضْعف الرِّ

ها ؛ ْلْستاِذه بديع بن منصور الِعَراقي، وَس "منية الفقهاء"ذكر يف أوهلا: أنَّه استصفاها من  ، وَرقَّم أسامي "قنية املنية لتتميم الغنية"َمَّ

ِل ُحُروفِها، و ني بأوَّ
ين حممود بن أمحد املعروف  "البغية يف تلخيص القنية"الُكُتب وامُلْفتِ َها ُجال الدِّ َذَكَرَها صاحب اْلشياء، واخَترَصَ

َمْشقي احلنفي، امُلَتَوَّفَّ سنة ) اج الُقوُنوي، ثم الدِّ   هـ(؛ ا. هـ. 770بابن الِّسِّ

( هو عبدالقادر بن حممد بن حممد بن نرص اهلل بن ساَل بن أيب الوفاء القريش، حميي الدين أبو حممد احلنفي، مولده سنة 786)

س، سمع وهو كبري، وأقدم سَمع له عىل ابن الصواف، وسمع من الرشيد بن العلم 696) ث، وأفتى ودرَّ ثالثيات "هـ(، سمع وحدَّ

 ومن خالئق، والزم االشتغال؛ فِبع يف الفقه، ودرس وأفاد. "املوطأ"ني الكردي ، ومن حس"البخاري

رشح معاين "، "الدرر املنيفة يف الرد عىل ابن أيب شيبة عن اإلمام أيب حنيفة"، "البستان يف مناقب أيب حنيفة النعَمن"من تصانيفه: 

الوسائل يف ختريج أحاديث خالصة "، "خمترص يف علم احلديث" ،"العناية بمعرفة أحاديث اهلداية للمرغيناين"، "اآلثار للطحاوي

 هـ(.775تويفِّ سنة ) "الدالئل من رشوح خمترص القدوري

 (.1/316) "هدية العارفني"(، و1/616) "كشف الظنون"(، و6/238) "شذرات الذهب" ُينَْظر:

 (.2/379) "اجلواهر املضيَّة يف طبقات احلنفيَّة"( 787)

 هـ(.775للشيخ حميي الدين، عبدالقادر بن أيب الوفاء حممد القريش املرصي احلنفي، املتوَّف سنة ) ؛"اجلواهر املضية"و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وشيخه أيب احلسن السبكي، وشيخه أيب احلسن عيل وأخذ من فوائد العالء البخاري، ذكر أنه استمد من شيخه القطب احللبي، 

اب واْللقاب، ثم ختم بكتاب اجلامع، وفيه فوائد، وقدم مقدمة املارديني، ورتب الرتاجم عىل احلروف، ثم ذكر الكنى واْلنس

 تشتمل عىل ثالثة أبواب:

 يف اْلسَمء احلسنى. األول:

 يف أسَمء الرسول ^. الثاين:

 : يف مناقب أيب حنيفة.الثالث

 وفيه حلن كثري وتصحيف؛ ْلنه أول تأليف فيه، والرجل معذور.

 هـ(، واقترص عىل َمن له تأليف أو ُذكر يف الكتب.956لبي املتوَّف سنة )ثم خلصه الشيخ اإلمام إبراهيم بن حممد احل

 (.1/316) "هدية العارفني"(، و1/616) "كشف الظنون" ُينَْظر:
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ينِ   الدِّ
ِ
 ."الَبْحرِ "، َكََم يِف َعاَلء

 ]املسألة التاسعة: أقر له بأْلٍف َفَردَّه املَقرُّ له ثم َصدَّقه[

: َبْل امُلَقره َلُه بَِأْن َقاَل: َما َكاَن يِل َعَلْيَك يَشٌء، َأْو َقاَل  )َفَردَُّه(ِدْرَهٍم،  )َقاَل آلَخَر: َلَك َعَليَّ َأْلُف(

َُ َشْيَء َعَلْيِه(بَِأْن َقاَل: َبْل َكاَن يِل َعَلْيَك يِف َمَكانِِه، َأْو َبْعَدُه،  )ُثمَّ َصدََّقُه(َك َأْو لُِفاَلٍن، ُهَو لَ  ؛ َأْي: َعىَل )َف

ةِ  ؛ َْلَنَّ اإِلْقَراَر َقِد اْرَتدَّ بَِردِّ املَُقرِّ َلُه، والثَّايِن َدْعَوى، َفاَل ُبدَّ ِمَن احُلجَّ ، َأْو َتْصِديِق اخلَْصِم، بِِخاَلِف امُلِقرِّ

َقُه؛ َْلَنَّ َأَحَد الَعاقَِدْيِن اَل َينَْفِرُد بِالَفْسِخ، َفاَل  ْيُت َوَأْنَكَر، َلُه َأْن ُيَصدِّ َينَْفِرُد بِالَعْقِد،  َما إَِذا َقاَل: اْشرَتَ

ُهََم، َفَبِقَي  ُه َحقه َقا، َكََم يِف الَعْقُد، َفَعِمَل التَّْص  َواملَْعنَى َأنَّ ا امُلَقره َلُه َفَينَْفِرُد بَِردِّ اإِلْقَراِر؛ َفاْفرَتَ ِديُق، َأمَّ

 ."اهِلَداَيةِ "

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ين أبو القاسم حممود بن عبداهلل بن صاعد بن حممد احلارثي املروزي، الفقيه احلنفي، شيخ اإلسالم، ولَِد سنة 788) ( هو عالء الدِّ

خالصة النهاية "، "تفهيم التحرير يف رشح منظومة اجلامع الكبري للشيباين يف الفروع"هـ(، من تصانيفه: 606يفِّ سنة )هـ(، وتو541)

 ."يف فوائد اهلداية

ُجل يقر عىل نفسه "القنية": عالء الدين شيخ اإلسالم القايض املروزي، ذكر عنه َّف "الطبقات"قال يف   ا أن الرَّ ، قال: يقع عندنا كثري 

عي أن بعض هذا املال قرض، وبعضه ربا عليه، ونحن ُنْفتي إن أقام عىل ذلك بينة تقبل، وإن كان بَم ، ويشهد عليه ثم َيدَّ ل َّف َصكٍّ

ا؛ ْلنَّا نعلم أنه مضطر إىل هذا اإلقرار، يروي عنه ظهري الدين الكبري املرغيناين عىل عبدالعزيز بن عبدالرزاق ؛ ينظر: "منتاقض 

 (.6/404) "هدية العارفني"(، 2/379) "اجلواهر املضية"

 (.5/451) "رد املحتار"(، و2/177) "جممع اْلهنر": وُينَْظر(، 7/37) "البحر الرائق"( 789)

 «.وقال»( يف )ج(: 790)

 «.يبقى»( يف )ج(: 791)

 (.7/334) "رشح فتح القدير"( 4/198) "تبيني احلقائق"(، و7/38) "البحر الرائق": وُينَْظر(، 3/110) "اهلداية"( 792)
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ُه "الَكايِف "ُقْلُت: َوَناَقَضُه يِف  َم َأنَّ َدْيِن اَل َينَْفِرُد بِالَفْسِخ، َوفِيََم َتَقدَّ
ُه َذَكَر ُهنَا َأنَّ َأَحَد املَُتَعاقِ ، بَِأنَّ

ي، َفاَت لَ  َر اْستِيَفاُء الثََّمِن ِمَن امُلْشرَتِ ِع، َفَيْسَتبِده  ـَمَّ َتَعذَّ
بَِفْسِخِه، َوالتَّْوفِيُق َبنْيَ  ِرَضا الَبائِ

رَ َصْعٌب يِف َذلَِك  َكاَلِمهِ  ُه َقاَل: َلـَمَّ َتَعذَّ ي[ ؛ َْلَنَّ ، بِده َيْستَ  اْستِيَفاُء الثََّمِن ]ِمَن امُلْشرَتِ

ِر االْستِيَفاُء، َفاَل َيْسَتبِده بِالَفْسِخ، َنَقَلُه الَكََمُل يِف  َوَهاُهنَا َلـَمَّ َأَقرَّ  ْ َيَتَعذَّ ، ََل
ِ
اء َ ي يِف َمَكانِِه بِالرشِّ امُلْشرَتِ

ُه َبْعَدهُ "َفْتِحهِ "  ."َوُهَو َصِحيٌح ": بَِقْولِهِ  ، َوأََقرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.الكتاب»( يف )ج(: 793)

ين "الكايف يف رشح الوايف"و كشف "هـ(، قال يف  710احلنفي، امُلَتَوَّفَّ سنة ) النََّسِفي؛ لإلمام أيب الِبكات عبداهلل بن أمحد، حافظ الدِّ

وهو ِمن أكابر عرصه  -اُج الرشيعة َسِمع به ت "اهلداية": أنه ملا نوى أن يرشَح "غاية البيان"وذكر اإلتقاين يف "(: 2/1997) "الظنون

ا مثل  - ع يف أن ُيَصنَِّف كتاب  يق بَِشأنه، فرجع عَمَّ نواه، ورَشَ
َف "اهلداية"فقال: اَل َيلِ َحُه، "اهلداية"عىل أسلوب  "الوايف"، فَألَّ ، ثمَّ رَشَ

ه بـ  ؛ ا. هـ."َدقِّق، وهو إمام كاِمٌل، فاِضٌل، نِْحرير، مُ "اهلداية"، فكأنَّه رشح "الكايف"وَسَمَّ

ا لِـََم يف املخترص ونظم اخلالفيات، "الوايف"كتابه  "الكايف"وأصل  ا ملسائل اجلامعني والزيادات، حاوي  ، وقد َجَعَله النََّسفي جامع 

للحنفية "( فائدة يف كتابه، فقال: 2/441) "اجلواهر امُلضيَّة"وقد أورد صاِحب  ُمْشَتِمال  عىل بعض مسائل الفتاوى والَواِقعات.

 ؛ ا. هـ."؛ البن عبدالِب"الكايف"؛ للشيخ ُمَوفَّق الدين، وللَملكية "الكايف"لإلمام حافظ الدين النسفي، وللَحنَابلة  ؛"الكايف"

 (.2/1997) "كشف الظنون"(، و1/271) "اجلواهر املضية"(، و6/32) "ُمْعَجم امُلَؤلِِّفني"(، و4/67) "اْلعالم": ُينَْظر

 «.فإن»ـ(: ( يف )ب( و)ه794)

 «.فيستند»( يف )ج(: 795)

  «كالميه»( يف )ج(: 796)

  «.وذلك»( يف )ج(: 797)

 «.تقدم»، ويف )هـ(: «تعذره»( يف )ب( و)د(: 798)

ي»( قوله: 799)  َسَقَط من )ج(.« ِمَن امُلْشرَتِ

  «.يستند هاهنا»( يف )ج(: 800)

 «.قرر»( يف )ج(: 801)

 ."فتح القدير"( أي: 802)

 «.بعد»( يف )د(: 803)

  «.وأقر بقوله بعده»يف )ج(: « وأقره بعده بقوله»قوله: ( 804)

 (.7/334) "العناية رشح اهلداية": وُينَْظر(، 7/334) "فتح القدير"( 805)
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ال  بَِكْونِهِ "الِعنَاَيةِ "يِف  َوَأَجاَب َعنْهُ  ََم َحَكَم َأوَّ ُه إِنَّ ُه اَل ُمنَاَقَضَة؛ َْلَنَّ ا ِمْن ِجَهتِِه اَل  : بَِأنَّ َفْسخ 

كْ  ايِن فِيََم إَِذا ََلْ َيرْتُ ُع اخُلُصوَمَة، َوالثَّ
َل فِيََم إَِذا َتَرَك البِائِ ا؛ َأْو َْلَنَّ َكاَلَمُه اْلَوَّ  .َهاُمْطَلق 

ـا، إَِذا َرَجـَع املُنْكِـُر إىَِل التَّْصـِديِق َقْبـَل َأْن "الَبْحرِ "َقاَل يِف   َيُكـوُن هَلُـََم َُجِيع 
ٍ
ء : َواحلَاِصُل َأنَّ ُكـلَّ يَشْ

َقُه اآلَخُر َعـىَل إِْنَكـاِرِه، َفُهـَو َجـائٌِز؛ َكـالَبْيِع ]َوالنَِّكـاِح[  َيُكـوُن فِيـِه احلَـقه  ،ُيَصدِّ
ٍ
ء لَِواِحـٍد؛ َوُكـله يَشْ

َدقةِ   ."الُقنَْيةِ "، َواإِلْقَراِر، اَل َينَْفُعُه إِْقَراُرُه َبْعَدُه؛ َكََم يِف َكاهِلَبِة، َوالصَّ

ًَ وبرهن عليه، فربهن امُلدََّعى عليه باإليفاء أِو اإلْبراء، وما أشبهها من مسائل[  ]املسألة العاشرة: ادَّعى ما

َب، َفَباْرَ َن        )َوَمِن ادََّعى َعَلى آَخَر  َط َقا ََ َلاَ  ََعَلاشَّ شاش َمااًل، َفَقاَل( الُمدََّعى َعَلْيِه: )َما َكاا

ََّ َلاُه َعَلْياِه َأْلاَف ِدْمَ اٍ)، َ)َو([     الُمدَِّعش[  [(؛ َأْي: َأَقاَم َبيَِّنًة )َعَلى َأْلٍف(؛ َأْي: َعَلاى ََأ

ََّ الُمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادََّعى َعَلْياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِه )َباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْرَ نَ  الَحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُل َأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  «.بكونه أوال  » ( يف )أ( و )ب( و)د( و )هـ(: 806)

 (.7/38) "البحر الرائق": وُينَْظر(، 7/224) "العناية"( 807)

 (.7/38) "البحر الرائق": ُينَْظر)أ( و)ب( و)د( و)هـ(، َسَقط من  «والنِّكاِح »( قوله: 808)

  «.وللصدقة»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 809)

حيح، كَم يف )ج(. «الفتوى»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 810)  ، وما أثبتناه هو الصَّ

،  باب يف تكذيب امُلَقرَّ له -( خمطوط، اْلزهرية، كتاب اإلقرار 391)لوحة رقم:  "قنية املنية" امُلِقرَّ يف إقراره، ثم يعود إىل تصديقه أوال 

 "البحر الرائق"(، و7/333) "فتح القدير"(، و7/333) "العناية رشح اهلداية"(، و4/198) "تبيني احلقائق"كذلَك:  وُينَْظر

 (.5/452) "رد املحتار"(، و1/531) "جممع اْلهنر"(، و7/38)

  ( ما بني املعكوفني َسَقَط من )ج(.811)

  َسَقط من )د(.« و»قوله: ( 812)

  «.أنه قضاه ألف درهم»( ما بني املعكوفني غري موجود يف )ج(، وبدال  منه: 813)
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َِ(؛ َأْي: َعَلى َأنَُّه َقَضاُه )َأِوَعَل َِ ى الَقَضا ََ َدْعاَواُه  اإِلْبَرا (، َأْو َعَلى َأنَُّه َأْبَرَأُه، )َوَلْو( َكا

ََ َِ([ اإِليَفا ََ َ)َبْعَد الَقَضا َِ الَقاِضش ِبالَماِل؛ َكَماا ِفاش لالَبْحاِرل َمْعًِّي اا     َواإِلْبَرا ؛ َأْي: َبْعَد َقَضا

َِ َصِحيحط؛ ِإلَّا ِفش الَمْسَأَلِة الُمَخمََّسِةِإَلى لال َِل، َقاَل: َوالدَّْفُع َبْعَد الَقَضا  َكَما َسَيْأِتش - ُمْلَتَق

َِ الُمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادََّعى   - )َقْباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ ( ُبْرَ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واب َحْذُفها. «عىل»( يف )ج( زيادة كلمة: 814)  (.7/39: البحر الرائق )ينظر، والصَّ

نَ  اإلبراء:( 815) ة آخر، واإِلْبَراُء وإْن َتَضمَّ ا له يف ِذمَّ َمْعنى اإِلْسَقاِط إِالَّ أنَّ فيه معنى آخر، وهو التَّمليك،  هو إِْسَقاُط شخٍص حقًّ

ائِِن، وَتليٌك للَمِدين،  َح احلنفيَّة معنى اإِلْسَقاط مع َبَقاء معنى التَّْمليك.فهو إِْسقاٌط مَن الدَّ  وقد َرجَّ

ا عند املالكيَّة، فاإِلْبَراُء هو: افعية، اإلبراء: وعند َنْقل للِمْلك، فيكون من قبيل اهِلَبة. وأمَّ تِه. الشَّ وعند احلنابِلة  َتليك املَِدين ما يف ِذمَّ

ام رشح غرر اْلحكام درر": ُينَْظر ؛إسقاٌط، ال َتليك اإِلْبَراُء: ح الَكبري"(، 4/79؛ )"احُلكَّ ْ (، 4/101) "حاشية الدسوقي عىل الرشَّ

(، د. ط، دار الكتاب اإلسالمي، 2/239يخ زكريا بن حممد بن زكريا اْلنصاري )؛ للش"أسنى املََطالِب رشح َرْوض الطَّالِب"و

 (.7/197) "امُلْغنِي"و

  (.5/452َسَقط من )أ( و)ب( و)د( و)هـ(، وما أْثَبْتنَاُه هو الصواب، وُينَْظر حاشية ابن عابدين )« بعد الَقَضاء»( قوله: 816)

 .«خمسةاملسألة امل»، ويف )د(: «املنجمة»( يف )ج(: 817)

َيْت خممسة؛ ْلنَّ فيها مخسَة أقوال"(: 5/452) "رد املحتار"قال يف  َسُة "(: 7/228) "البحر الرائق"وقال يف  ؛ ا. هـ."ُسمِّ َوَهِذِه خُمَمَّ

ٌس َوِديَعٌة، َوإَِجاَرٌة َوإَِعاَرٌة، َوَرْهٌن َوَغْصٌب أَْو؛ ِْلَنَّ فِي ْعَوى؛ ِْلَنَّ ُصَوَرَها مَخْ ُل: َما يِف اْلكَِتاِب، كَِتاِب الدَّ ، اْْلَوَّ
ِ
َها مَخَْسَة َأْقَواٍل لِْلُعَلََمء

 َوُهَو َقْوُل َأيِب َحنِيَفَة. 

َعى َعَلْيِه إْن َكاَن َصاحِل ا َفَكََم َقاَل ا َماُم، َوإِْن َكاَن َمْعُر الثَّايِن: َقْوُل َأيِب َحنِيَفَة َواْخَتاَرُه يِف املُْْخَتاِر َأنَّ املُْدَّ ُه َقْد إْلِ َيِل ََلْ َتنَْدفِْع َعنُْه؛ ِْلَنَّ ا بِاحْلِ وف 

َمُه بِِه ا َ ِه َفإَِذا اهتَّ ْبَطاِل َحقِّ َغرْيِ اُه َوُيْشِهُد َفيَْحَتاُل إِلِ  ْلَقايِض اَل َيْقَبُلُه. َيْدَفُع َماَلُه إىَل ُمَسافٍِر ُيوِدُعُه إيَّ

ُهوَد إذَ  ٍد: إنَّ الشه ِة: ا َقاُلوا: َنْعِرُفُه بَِوْجِهِه َفَقْط اَل َتنَْدفُِع؛ َفِعنَْدُه اَل ُبدَّ ِمْن َمْعِرَفتِِه بِاْلَوْجِه َوااِلْسِم َوالنَّالثَّالُِث: َقْوُل حُمَمَّ اِزيَّ َسِب، َويِف اْلَبزَّ

ِة: َلْو َقاُلوا َنْعِرُفُه بِاْس  ٍد، َويِف اْلِعََمِديَّ ِة َعىَل َقْوِل حُمَمَّ مَّ
 ِمْن اْلُكُتِب، َوفِيِه َقْواَلِن، َوَتْعِويُل اْْلَئِ

ٍ
ء ٌد يِف يَشْ ْ َيْذُكْرُه حُمَمَّ ِمِه َوَنَسبِِه اَل بَِوْجِهِه ََل

َفُقوا َعىَل  َماِم اَل ُبدَّ َأْن َيُقوُلوا َنْعِرُفُه بِاْسِمِه َوَنَسبِِه َوَتْكِفي َمْعِرَفُة اْلَوْجِه، َواتَّ ُْم َلْو َقاُلوا أَ َوِعنَْد اإْلِ  ْوَدَعُه َرُجٌل اَل َنْعِرُفُه ََلْ َتنَْدفِْع.  َأهنَّ

َر إْثَباُت املِْْلِك لِْلَغائِ  ُه َتَعذَّ ا؛ ِْلَنَّ َا اَل َتنَْدفُِع َعنُْه ُمطَْلق  َمَة: إهنَّ ابُِع: َقْوُل اْبِن ُشِْبُ ِب لَِعَدِم اخْلَْصِم َعنُْه، َوَدْفُع اخْلُُصوَمِة بِنَاء  َعَلْيِه، ُقْلنَا: الرَّ

عِ مُ  نَِة َشْيَئاِن ُثُبوُت املِْْلِك لِْلَغائِِب، َواَل َخْصَم فِيِه َفَلْم َيْثُبْت َوَدْفُع ُخُصوَمِة املُْدَّ ي، َوُهَو َخْصٌم فِيِه َفَثَبَت، َوُهَو َكاْلَوكِيِل بِنَْقِل ْقَتىَض اْلَبيِّ

نَِة َعىَل الطَّاَلِق.   املَْْرَأِة، َوإَِقاَمِة اْلَبيِّ

ْقَراِرِه بِاملِْْلِك لِْلَغائِِب اخْلَاِمُس   ؛ انتهى.": َقْوُل اْبِن َأيِب َلْيىَل َتنَْدفُِع بُِدوِن َبيِّنٍَة إِلِ

 (.7/39) "البحر الرائق"( 818)
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َيُكـوُن َبْعـَد الُوُجـوِب  ؛ َْلَنَّ الَقَضاَء َواإِلْبـَراءَ : اَل ُتْقَبُل ، َوَقاَل ُزَفُر ْي: َبيِّنَتِهِ ؛ أَ ]َعَلْيِه[

أُ  ا، َوَلنَا َأنَّ التَّْوفِيَق مُمْكِـٌن؛ َْلَنَّ َغـرْيَ احلَـقِّ َقـْد ُيْقىَضـ َوَيـِْبَ ض 
ِمنْـُه، ُيَقـاُل: َقىَضـ  َوَقْد َأْنَكَرُه؛ َفَيُكوُن ُمَتناقِ

ا، ُثمَّ َيْقِِض  ، َوَقْد ُيَصاَلُح َعىَل بَِباطِلٍ  ، َفَيْثُبُت ظاِهر 
ٍ
ء  )َلِو ادََّعى ُيْقَبُل ُبْرَهاُنهُ  )َكَما(، يَشْ

َعى َعَلْيِه، الِقَصاَص َعَلى آَخَر، َفَأْنَكَر(  َعاُه ِمَن الِقَصاِص[ )َفَبْرَهَن امُلدَِّعي(امُلدَّ )ُثمَّ َبيْرَهَن  ، ]]َعىَل َما ادَّ

)َعَليى َمياٍل، َوَكيَذا ِفيي      الِقَصـاِص[ ؛ َأْي: َعـنِ َعْنيُه( )الصُّْلِح َبْرَهَن َعىَل امُلدََّعى َعَلْيِه َعَلى الَعْفِو َأْو( 

َة َشْخٍص َفَأْنَكَر  َدْعَوى اليرِّقِّ(  َعى ُعُبوِديَّ َعى َعَلْيـِه بَِأِن ادَّ دَّ َعى املـُ ِعي َبيِّنَة  َعىَل َدْعَواُه، ُثمَّ ادَّ ، َفَأَقاَم امُلدَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  َسَقط من )ب( و)د(.« عليه»( قوله: 819)

نَة»( يف )د(: 820)   «.بَِبيِّ

ُلُه، ويقول: ( ُزَفر بن اهلذيل بن قيس العنِبي البرصي، اإلمام صاحب اإلما821) ، "هو أقيس أصحايب"م، كان أبو حنيفة ُيَفضِّ

ة املسلمني، وَعَلٌم ِمن  تزوج فحرضه أبو حنيفة، فقال له زفر: تكلم، فقال أبو حنيفة َّف خطبته: هذا زفر بن اهلذيل، إمام ِمن أئمَّ

فِه، وَحَسبِه، وِعْلمه، قال ابن معني: ثقة مأمون، وقال ابن حبان: ا حافظ ا قليل اخلطأ، كان أبوه ِمن أهل  أعالمهم َّف رَشَ كان فقيه 

)أصبهان(، وقال أبو نعيم: كان ثقة  مأمون ا، دخل البرصة َّف مرياث أخيه، فَتَشبََّث به أهل )البرصة(، فَمنَُعوه اخلروج منها، قيل 

تى نحتاج إىل أسد وأصحابه، وتويف سنة لوكيع: ختتلف إىل زفر؟ فقال: غررَتونا بأيب حنيفة حتى مات، تريدون أن تغرونا عن ُزَفر ح

 هـ(.158)

َهب"(، و1/244) "اجلواهر املضيَّة"(؛ و1/229) "الِعِب يف خِب من غِب": ُينَْظر  "ِسرَي أعالم النهَباَلء"(، و1/243) "َشَذرات الذَّ

(8/38.) 

 «.قال: ال يقبل»( يف )ج(: 822)

 «.باطل»( يف )ج(: 823)

 «.عن»( يف )ج(: 824)

 (.4/199) "تبيني احلقائق": ُينَْظر( 825)

 «.أو ادعى»، ويف )هـ(: «ولو ادعى»( يف )ج(: 826)

  ( ما بني املعكوفني َسَقَط من )ج(.827)

ْلِح عنه؛ أي: َعن»( قوله: 828) ْلح عنه عىل ما ادَّعاُه ِمن»غري موجود يف: )ج(، وبدال  منه: « َبْرَهَن عىل الصه  «. والصه

  (.5/453: حاشية ابن عابدين )ُينَْظر )هـ(. ( ما بني املعكوفني َسَقَط من829)

تني.« فأنكر»( قوله: 830)   مكرر يف )ج( َمرَّ
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ِعي َأْعَتَقهُ  ُة: َأنَّ امُلدَّ ،  - ، َوَأقاَم َبيِّنَة  الُعُبوِديَّ
ٍ
ء ا إَِذا َأْنَكَر َفَصاحَلَُه َعـىَل يَشْ ُتْقَبُل، َوَهَذا إَِذا ََلْ ُيَصالِْح، أمَّ

 
ِ
 َأِو اإِلْبَراء

ِ
َعـى "اخلاَُلَصةِ "؛ َكََم يِف ََلْ ُتْسَمْع َدْعَواهُ  ُثمَّ َبْرَهَن َعىَل اإِليَفاء ، بِِخاَلِف َمـا إَِذا ادَّ

؛ َكــََم يِف اإِليَفــ
ِ
ــاء ــُه َعــىَل اإِليَف ــُل ُبْرَهاُن ــُه ُيْقَب ــا إىَِل  "الَبْحــرِ "اَء ُثــمَّ َصــاحَلَُه، َفإِنَّ ــةِ "َمْعِزيًّ ،"اخِلَزاَن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  «.البينة»( يف )ج(: 831)

  «.واإلبراء»( يف )د(: 832)

  «.دعوى»( يف )ب( و)د( و)هـ(: 833)

 (.7/40) "البحر الرائق"ُينَْظر:  (834)

 (.7/40) "البحر الرائق"( 835)

ا،  "جممع الفتاوى"هـ(، وَأْصُل هذا الكتاب  522بن حممد بن أيب َبْكر احلَنَِفي، امُلَتَوَّفَّ سنة )؛ ْلمحد "ِخَزانة الفتاوى"( 836) له أيض 

ُه وسَمه  ُله:  "املجمع"َُجَع فيه مَن  ،"خزانة الفتاوى"ثمَّ اْخَترَصَ ل، خالي ا مَن التَّْطِويل، َأوَّ
ا بَِعَددنا... "غرائب املََسائِ أمحد اهلل محد 

ه: أنه ملا َفَرغ ِمن َتْسِويد ، ذك"إلخ ، "الفتاوى الكِبى"، الذي ُجع فيه ِمن ُكُتب الُعلَمء الِعظام، أوهلا: "جممع الفتاوى"ر يف خُمَْترَصِ

َمْرَقنِْدي"، و"فتاوى أيب بكر حممد بن الفضل البخاري"؛ للصدر، و"الصغرى"و فتاوى أبى "، و"فتاوى الشيخ حممد بن الوليد السَّ

، "غريب الرواة"، و"الناطفي"، و"فتاوى عطاء بن محزة"نسبة إىل )ُرْسُتْغَفن( إحدى قرى )َسَمْرقند(، و "ْسُتْغَفنِياحلسن الره 

ين"، و"، والعالئي"حتفة الفقهاء"، و"ملتقط أيب القاسم"، و"الرشح املنتسب للجصاص"، و"املنتقى"و جامع "، و"بديع الدِّ

، "املوىل سعدى"، و"جوى زاده"، و"ابن كَمل"، و"فتاوى املوىل أيب السعود"ع فيه ، ُج"ويل بن يوسف احلنفي"، و"ظهريالدين

 ورتب ترتيب الِفْقه. "وعيل اجلَميل

  (.2/1603) "كشف الظهنون"(، و2/85) "معجم املؤلفني"(، و1/215اْلعالم )": ُينَْظر
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ا إىَِل َدْعَوى  َوفِيهِ  ِعي َأنَّ : َلْو َأَقاَم الَبيِّنََة َأنَّ َلُه َعىَل ُفاَلٍن َأْرَبَعَِمَئـِة ِدْرَهـٍم، "امُللَتَقطِ "َمْعِزيًّ دَّ ُثـمَّ َأَقـرَّ املـُ

ارِ  لِلُمنْكِرِ  ـفَّ ِر َثاَلُثَِمَئـٍة ِعنْـَد َأيِب الَقاِسـِم الصَّ
، َوِعنْـَد أيب َأمْحَـَد ْبـِن َعَلْيِه َثاَلثَِمَئٍة، َسَقَط َعِن املُنْكِ

 .: اَل َيْسُقُط، َوَعَلْيِه الَفْتَوى؛ اْنَتَهىِعيَسى ْبِن النَّرْضِ 

َعى َعَلْيِه َلــَمَّ َكـاَن َج َقاَل َش  اِهُر َأنَّ َوْجَهُه َأنَّ امُلدَّ ُقوِط، َوالظَّ ْل يِف َوْجِه َعَدِم السه ا، ْيُخنَا: َوْلُيَتَأمَّ اِحـد 

 يِف َزْعِمِه، َفَأنَّى َتَقُع امُلَقاَصَصُة؟
ٍ
ء ُتُه َغرْيُ َمْشُغوَلٍة بيَِشْ  .َأْعَلمُ  َواهلُل َفِذمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.ومنه»( يف )ب( و)د(: 837)

 «.املنكر»( يف )ج(: 838)

ه عىل أيب جعفر اهلندواين، مَ ْص ( هو: أمحد بن عَ 839) ب )َحم(، بفتح احلاء، البلخي الَفِقيه، امُلحدث، َتَفقَّ ار، امُلَلقَّ فَّ ة، أبو القاسم، الصَّ

بفتح الواو، وسكون الزاي، وفتح الغني املعجمة،  -وَسِمع منه احلديث، روى عنه أبو عيل احلسن بن صديق بن الفتح الَوْزَغْجنِي 

هـ(، وهو ابن سبع وثَمنني 326هذه النِّْسبة إىل )َوْزَغْجن(، وهي من قرى ما وراء النهر، تويف سنة ) -ها نون وسكون اجليم، ويف آخر

 ."أصول التوحيد"من آثاره: سنة، 

 "اللباب يف هتذيب اْلنساب"(، و1/113) "كشف الظنون"(، و1/78) "اجلواهر املضية"(، و8/104) "معجم املؤلفني": ُينَْظر

، دار صادر، بريوت، (؛ ْل3/364)  م.1980 -هـ 1400يب احلسن عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد الشيباين اجلََزِري 

 «.النصري»( يف )ج(: 840)

 (.7/40) "البحر الرائق"( 841)

 «.املقاصمة»، ويف )د(: «املقاصة»( يف )ج(: 842)

 «.تعاىل»( يف )ج( زيادة كلمة: 843)

 "فتح القدير"(، و7/335) "العناية رشح اهلداية"(، و4/198) "تبيني احلقائق": وُينَْظر (،7/39) "البحر الرائق"( 844)

 (.5/452) "رد املحتار"، و"(7/335)
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ََ َأْعِرُفَك، َوْنَحَوُه(َكلَِمَة:  اَد()َوِإْن َز ُمَعاَمَلـٌة،  َجَرى َبْينََك َوَبْينِـي ؛ ِمْثُل: َواَل َرَأْيُتَك، َواَل )َو

َفـْتِح "اْجَتَمْعـُت َمَعـَك يِف َمَكـاٍن؛ َكـََم يِف  َواَل إِْعَطـاٌء، َوَمـا َأْخذٌ  َأْو خُمَاَلَطٌة، َأْو ُخْلَطٌة، َواَل 

ََ(؛ "ِديرِ القَ  ـُه اَل َيُكـوُن  ) ِر التَّْوفِيِق َبنْيَ َكالَمْيـِه؛ َْلَنَّ ؛ لَِتَعذه
ِ
، َأِو اإِلْبَراء

ِ
ُيْقَبُل ُبْرَهاُنُه َعىَل الَقَضاء

 .َبنْيَ اْثنَنْيِ ُمَعاَمَلٌة ِمْن َغرْيِ َمْعِرَفٍة، َذَكَرُه َأْصَحاُبنَا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.أو ال»( يف )ج(: 845)

 «.بيني وبينك»( يف )ج(: 846)

 «.أو ال»( يف )ج(: 847)

 «.أحد»( يف )ب( و)د( و)هـ(: 848)

 «.اوال أعطى أو م»، ويف )د( و)هـ(: «عطاء أو ما»( يف )ج(: 849)

 (.7/335(فتح القدير )850)

 ( يف )ج( بياض. 851)

 (.178، 2/177) "جممع اْلهنر"(، 7/40) "البحر الرائق": ُينَْظر( و852)
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ى: ُيْقبَ "الُقُدوِريه "َوَقاَل  َرَة َقْد َيَتَأذَّ  ُل إِلْمَكاِن التَّْوفِيِق؛ َْلَنَّ امُلْحَتِجَب َوامُلَخدَّ

َغِب   اخلَْصِم، َواَل َيْعِرُفهُ  بِالشَّ
ِ
َع َعَلْيِه يِف َعىَل َبابِِه، َفَيْأُمُر َبْعَض ُوَكاَلئِِه بِإِْرَضاء ، ُثمَّ َيْعِرُفُه، َوَفرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْمعاين:  -بضم القاف والدال، وسكون الواو، وَّف آخرها راء  - الُقُدوِري( 853) نِْسَبة إىل بيع القدور، واشتهر هبا أبو "قال السَّ

محدان، اإلمام املشهور بأيب احلسني بن أيب بكر الفقيه الَبْغَداِدي، وكان ممَّن أنجب َّف الِفْقه  بن د بن جعفرأمحد بن حممد بن أمحاحلسني 

لَِذَكائِه، واْنَتَهْت إليه بالعراق رياسة أصحاب أيب حنيفة، وعظم عنده قدره، وارتفع جاُهه، وكان حسن العبارة َّف النََّظر، جزل 

 هـ(.428ْرآن تويف سنة )اللسان، مديَم  لتالوِة القُ 

يف املَْذَهب، وهو َمْتٌن َمتنٌي ُمعتََِب  "الكتاب"وهو الذي ُيطَْلق عليه َلْفظ  ،"خمترص الُقُدوِري"املعروف بـ امُلباَرك صاحب امُلْخَترَص 

ا ال َيصون ُه العلَمء واملشايخ، وَأْثنَْوا ثناء  حسن ا، وقِد امتَدَح ، ُمَتَداَول بني اْلئمة اْلعيان، وشهرته ُتغنِي عِن البيان، فنفع اهلل به خلق 

َم َذَكر  وصاَر أكثُر اعتَمد املتأخريَن يف املذهب َعَلْيه، فهو ُعْمَدة يف املَْذَهِب بال َرْيب، َذَكر فيه القدوري  رأَي اْلئمة الثالثة، وربَّ

 .معهم خالف ُزَفر 

، وخمَترَص َُجََعُه البنه، وغري "مسائل اخلالف"، و"التجريد"، و"ِخيرشح خمترص الَكرْ "املشهور:  "املخترص"من تصانيفه سوى 

 ذلك.

شذرات "بريوت، و -(؛ تأليف: إسَمعيل بن عمر بن كثري القريش أبو الفداء، مكتبة املعارف 12/24) "البداية والنهاية": ُينَْظر

(، 2/1631) "كشف الظنون"(، و17/574) "سري أعالم النهَباَلء"(، و7/209) "الوايف بالوفيات"(، و3/233) "الذهب

 (.1/212) "اْلعالم"(، و1/93) "اجلواهر املضيَّة"و

 «. يتأدى»( يف )ج(: 854)

  «.بالشعب»( يف )د( و)هـ(: 855)

 «.وبال معرفة»( يف )ج(: 856)
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ا "الَبْحرِ "َكََم يِف  - "النَِّهاَيةِ " َعى َعَلْيِه َلْو َكاَن مِمَّْن َيَتَوىلَّ اْلَْعََمَل  - لَِقاِضيَخان َتَبع  بَِأنَّ امُلدَّ

 .بِنَْفِسِه اَل ُيْقَبُل؛ اْنَتَهى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا»( يف )ب و)د(: 857)  «.بيع 

هـ(، ِمن 592ي الِفْرَغاين، ُتويفِّ سنة )( قاِضيخان: هو حسن بن منصور بن حممود، فخر الدين، قاضيخان، اْلُوْزجنْدِ 858)

اف"، و"الَفَتاوى اخلانية"َتَصانِيِفه:  يادات"، و"رشح أدب القايض للَخصَّ  ."رشح الزِّ

جم مع"(، و2/224) "اْلعالم"(، و2/1298) "كشف الظهنون"(، و2/561(، )2/285(، )1/560) "اجلََواِهر امُلِضيَّة": ُينَْظر

 (.3/297) "املؤلفني

 (.178، 2/177) "جممع اْلهنر"(، و7/40) "البحر الرائق": ُينَْظر( 859)
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 ]املسألة احلادية عشرة: إ ا أَقرَّ بالبيع ثم َجَحده[

ٍَُن ُثمَّ َجَحَدُه،  ؛ َْلَنَّ اإِلْقَراَر بِالَبْيِع باَِل َثَمٍن َباطٌِل، َكَذا يِف إِْقَراِر َصحَّ()َأَقرَّ ِبَبْيِع َعْبِدِه ِمْن ُف

ةِ " اِزيَّ  ."الَبزَّ

، ومعها مسألة من ]املسألة الثانية عشرة: ادَّعى رجل على آخَر أنه باَعه َأَمَتُه، ووجد امُلدَِّعي بها عيًبا
  جنسها[

 )َلْم َأِبْعَها ِمْنَك َقطُّ، َفَبْرَهَن(اآلَخُر:  )َفَقاَل(ِمنُْه،  َأَمَتُه( اَعُه)َعَلى آَخَر َأنَُّه َبَرُجٌل  )ادََّعى(

ِعي؛ ]َأْي: أََقاَم َبيِّنَة   ِعي  )َفَوَجَد(ِمنُْه،  )َعَلى الشَِّراِء(امُلدَّ ، َوَأَراَد )َعْيًبا(: بِاجلَاِريِة ؛ َأْي[)ِبَها(امُلدَّ

َها َعَلْيِه،  ي الَباِئُع َأنَُّه( )َفَبْرَهَنَردَّ ا )َبِرَئ ِإَلْيِه ِمْن ُكلِّ َعْيٍب(؛ َأْي: امُلْشرَتِ َبيِّنَُة  )َلْم ُتْقَبْل(، هِبَ

اطَ  ِع؛ َْلَنَّ اْشرِتَ
اَءِة َتْغيِريٌ  الَبائِ ِه،  لِلَعْقدِ  الَِبَ اَلَمِة إىَِل َغرْيِ  َوْصِف السَّ

ِ
ِمَن اْقتَِضاء

ُر َوَقْد َأْنَكَرُه؛ َفَيُكوُن  الَعْقِد؛ إِذِ  ودَ ُوُج  َفَيْقَتِِض  َفُة بُِدوِن املَْوُصوِف اَل ُيَتَصوَّ الصِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5/454) "رد املحتار"(، و2/178) "جممع اْلهنر"(، و7/40) "البحر الرائق": ُينَْظر (860)

 «.باع»( يف )ج(: 861)

ِعي هبا عىل الرشاء؛ أي:»( ما بني املعكوفني غري موجود يف )ج(، وبدال  منه: 862) نَة، فَوَجَد امُلدَّ  «.أقاَم الَبيِّ

ر يف )ج(.« هبا»( قوله: 863)  ُمَكرَّ

 «.َل يقبل»( يف )ج(: 864)

 «.اشرتاطه»( يف )ج(: 865)

 «.تغبري»، ويف )د(: «تغري»، ويف )ج(: «تعبري»( يف )ب( و)هـ(: 866)

 «.للنقد»( يف )د(: 867)

 «.فيقِض»( يف )ج(: 868)

  «.وجوه»( يف )ب( و)هـ(: 869)

  «.أو»( يف )ب( و)د(: 870)

 



195 

 

ا ض 
ََم َباَعَها ِمنْهُ ُمَتنَاقِ ٌن بَِأْن ََلْ َيبِْعَها ُهَو؛ َوإِنَّ

َا ُتْقَبُل؛ َْلَنَّ التَّْوفِيَق مُمكِ َوكِيُلُه  ، َوَعْن َأيِب ُيوُسَف َأهنَّ

ا بَِذلَِك، َوَما يِف الِكَتاِب َوأَ  َواَيِة، َوِمنْ   ْبَرَأُه َعِن الَعْيِب، َفَيُكوُن َصاِدق  َهَذا اجِلنِْس:  ُهَو َظاِهُر الرِّ

َعى عَ  َعى امُلدَّ نََة َعىَل اإِليَداِع ادَّ ، َفَأْنَكَر، َفَلَمَّ َأَقاَم الَبيِّ ا َوِديَعة  َعى َعىَل آَخَر َأْلف  ، َأِو لَ َرُجٌل ادَّ دَّ ْيه الرَّ

، اَل ُيْسَمُع؛ َكَذا  ؛ إِْن َقاَل اهلاََلكَ  : َلْيَس َلَك َعيَلَّ يشٌء، ُيْسَمُع، َوإِْن َقاَل: َما َأْوَدْعَتنِي َأْصال  ال  َأوَّ

ا:  ،«َسَمْرَقنْدَ »َهَذا اجِلنِْس َصاَرْت َواقَِعٌة بـ ، َوَذَكر َقْبَلَها: َوِمنْ "اخُلاَلَصةِ "يِف  ُصوَرهُتَ

ْوُج النَِّكا اْمَرَأةٌ  َجَها َعىَل َكَذا ِمَن املَْهِر، َوَطاَلَبْتُه بِاملَْهِر، َفَأْنَكَر الزَّ ُه َتَزوَّ َعْت َعىَل َرُجٍل َأنَّ ، ادَّ َح َأْصال 

ُه َخالَ  َفَلَمَّ َأَقاَمِت  ْوُج َأنَّ َعى الزَّ ُه  َعَهااملَْرَأُة الَبيِّنََة َعىَل النَِّكاِح، ادَّ َتِمُل َأنَّ ُه ََيْ َعىَل املَْهِر، ُتْسَمُع؛ َْلَنَّ

َجَها ِمنْهُ   .َأُبوُه َوُهَو َصِغرٌي، َوُهَو ََلْ َيْعَلْم؛ اْنَتَهى َزوَّ

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا»( يف )أ( و)ب( و)ج( و)هـ(: 871)  «.مناقض 

هو الذي يطلق عليه لفظ الكتاب يف املذهب، وهو "، قال حاجي خليفة وهو يتحدث عنه: "خمترص القدوري"( الكتاب هو 872)

 (.2/1631ا.هـ؛ ينظر: كشف الظنون ) "متن متني معتِب متداول بني اْلئمة اْلعيان، وشهرته تغني عن البيان

 «.يف»( يف )ج(: 873)

 «.هلالك»( يف )ب(: 874)

 «.إن أقال»( يف )ب(: 875)

 «.من»( يف )ج(: 876)

يقال هلا بالعربية: )سمران(، بلد معروف مشهور، قيل: إنه من أبنية ذي القرنني بَم وراء النهر،  -بفتح أوله وثانيه  -َسَمْرَقنْد ( 877)

  (، دار الفكر، بريوت.3/246اهلل احلََمِوي )؛ لَياُقوت بن عبد"معجم البلدان": ُينَْظر

.« امرأة»( قوله: 878) َتنْيِ ر يف )ج( َمرَّ  ُمَكرَّ

 «.أقامه»( يف )ج(: 879)

 «.خلعها»( يف )ج(: 880)

 «.منها»( يف )ج(: 881)

 (.5/454) "رداملحتار"(، و7/41) "البحر الرائق": ُينَْظر( 882)
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 ]املسألة الثالثة عشر: يبطل َصكٌّ ُكِتب: )إْن شاء اهلل( يف آِخره[

ا، إَِذا ُكتَِب ي آِخِرِه()َيْبُطُل َصكٌّ ُكِتَب: ِإْن َشاَء اللَُّه ِف ، َأِو اإِلْقَراِر َوَنْحُومُهَ
ِ
اء َ ؛ َأْي: َيْبُطُل َمْكُتوُب الرشِّ

 .، َفَيْبُطُل الَبْيُع َوَنْحُوُه؛ َْلَنَّ االْستِْثنَاَء ُمْبطٌِل إِْن َشاَء اهللُ َتَعاىَل آِخِرِه:  ]يِف[

: ]الكَِتاُب["الَقاُموسِ "يِف  كه  .ْنَتَهى؛ ا: الصَّ

َحاِح "َويِف  ، وِصَكاٌك، َوُصُكوكٌ ": "الصِّ ٌب، واجلَْمُع: َأُصكٌّ : الِكَتاُب، فاِريِسٌّ ُمَعرَّ كه ؛ "الصَّ

 .انتهى

 َواِحٍد َأْو َأْشَياءَ 
ٍ
ء  االْختاَِلُف، ]َكََم[ ، َويِف الثَّايِن َأْطَلَقُه َفَشِمَل َما إَِذا اْشَتَمَل َعىَل يَشْ

، َذلَِك، ُثمَّ ُكتَِب يِف آِخِرِه: إِْن َشاَء اهلُل : إَِذا ُكتَِب َبْيٌع، َأْو إِْقَراٌر، َأْو إَِجاَرٌة، َوَغرْيُ اَل اإِلَمامُ قَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َسَقَط من )أ( و)ب( و)د( و)هـ(.« يف»( قوله: 883)

 «.يبطله»( يف )ج(: 884)

رَياِزي، والتَّْسمية الكاِملة له: "القاُموس املحيط"( أي: 885) وزآبادي الشِّ د الَفرْيُ القاُموس امُلحيط "؛ مُلحمد بن َيْعُقوب بن حُممَّ

يف َُجْع ُلَغات العرب التي  القاُموس امُلحيط والقابوس الَوِسيط"، أو "والقابوس الَوِسيط اجلاِمع ملَِا َذَهَب ِمْن كاَلم الَعَرب شَمطيط

ِمن َأَجلِّ ما ُألِّف يف فن املعاجم واللغة؛  - "تاج العروس"كَم قال صاحب  -، وُيَعده كتاب القاموس املحيط "َذَهَبْت َشَمطِيط

ْكَن البديع إىل َذرابة اللسان الْشتَِملِه عىل كلِّ ُمستحَسن ِمن ُقصارى فصاحِة الَعَرِب الَعْرباء، وبيضِة منطِقها، وُزبدة ِحواِرها، وُيعَ  ده الره

َ ِعباَرته وأطال َمْغزاه، من أشهر الرشوح عليه  ، وعليه َحَواٍش "تاج العروس"وَغراَبِة اللََّسن؛ حيث أْوَجَز لفَظه وأْشَبَع معناه، وَقرصَّ

ة، وقد مدحه بعض اْلدباء فقال:  ِعدَّ

اِمهِ  يِن يِف َأيَّ  ِمْن َبْعِض َبْحِر ُعُلوِمِه الَقاُموَسا ُمـــْذ َمــدَّ َمـْجُد الدِّ

َا  ِسـْحُر املََدائِِن ِحنَي َأْلَقى ُموَسى َذَهَبْت ِصَحاُح اجلَْوِهِريِّ َكَأهنَّ

 (.1/325) "اكتفاء القنوع "(، 1/73) "تاج الَعُروس"(، 2/1306) "كشف الظنون": ُينَْظر

 َسَقَط من )د(.« الكتاب»( قوله: 886)

 (.1/1222) "حيطالقاموس امل"( 887)

 «.ُزَفر»( يف )ج(: 888)

حاح"( 889)  َصَكَك. -( 1/154) "الصِّ

ف، وجتمع )يشء( َعىَل )َشْيَئاء( بَِوْزن َفْعاَلء، ُثمَّ ُنِقَلِت اهلمزُة اْل890) ْ الم الكلمة  -وىل ( أشياء: َُجْع يشء، وهو اسٌم مَمْنوٌع مَن الرصَّ

ف ُمَراَعاة لأَلْصِل )شيئاء( عىل وزن  إىل أول الكلمة مكان فاء الكلمة، فَصاَرْت  - ْ )أشياء( بَِوْزن َلْفَعاء؛ لَِذا كان املنع مَن الرصَّ

ف. ْ  )فعالء(، الذي هو ِمن أوزان ألف التأنيث املمدودة، التي َُتْنَُع ِمَن الرصَّ
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ا  َواِحٍد بُِحْكِم الَعْطِف، َوَيْبُطُل اْلَِخرُي ِعْنَدمُهَ
ٍ
ء ا؛ ]َْلَنَّ الُكلَّ َكيِشْ ا؛ َفقَ  َبَطَل الُكله قَِياس  ط اْستِْحَسان 

 إىَِل َما َيلِيِه[
ِ
اِف االْستِْثنَاء كَّ لاِلْستِيَثاِق، ]َوَكَذا اْلَْصُل يِف الَكاَلِم اِلْنرِصَ ؛ َْلَنَّ الصَّ

َصاِل املَِشيَئِة، َفَلْو تَ  ، َوَأَشاَر إىَِل َأنَّ الكَِتابةَ االْستِيَثاُق[ َرَك ُفْرَجة  َفإِنَّ َكالنهْطِق، َفاَل ُبدَّ فِيَها ِمَن اتِّ

ُف  ُكوِت، َوَحاِصُلُه  االْستِْثنَاَء َيْنرَصِ ا َكالسه فاق  َفُقوا - "الَبْحرِ "َكََم يِف  -إىَِل َما َيلِيِه اتِّ ُُم اتَّ : َأهنَّ

َرْت َبْعَد ُُجٍَل ُمَتَعاطَِفٍة بِالَواِو؛ َكَقْولِِه: َعْبُدهُ  َعىَل َأنَّ املَِشيَئةَ 
، َواْمَرَأُتُه َطالٌِق، َوَعَلْيِه  إَِذا ُذكِ ُحرٌّ

، فَمَشى َأُبو َحنِيَفَة َعىَل امليَْشُ إىَِل َبْيِت اهللِ احلََراِم، إِْن َشاَء اهلُل ، فَيْبُطُل الُكله ُف إىَِل الُكلِّ ، َينرَْصِ

كِّ ِمْن ُعُموِمِه؛ لَِعارِ ُحْكِمه ا َأْخَرَجا ُصوَرَة َكْتِب الصَّ كِّ ِمْن  ضٍ ، َومُهَ اْقَتىَض خَتِْصيَص الصَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تبطل ُجيعا، كَم ذكره عن اإلمام  ( أي: يف حالة ما إذا كتب يف الصك الواحد عدة أشياء، ثم كتب يف آخره: إن شاء اهلل، فإهنا891)

 .أيب حنيفة 

  َسَقَط من )ج(.« كَم»( قوله: 892)

ُم يقصدون به صاحب املذهب أبا حنيفة، ( املقصود باإلمام: أبو حنيفة 893) : ُينَْظر، َوَلْفُظ اإلمام إَِذا ُأْطلَِق يف ُكُتِب احلنفيَّة، فإهنَّ

اإلمام، واإلمام اْلعظم، وصاحب  "(: 65تور احلفناوي يف الفتح املبني )ص (، وقال اْلستاذ الدك1/314) "املذهب احلنفي"

 ا.هـ. ."املذهب: أبو حنيفة

 «.وخري»( يف )ب( و)د(: 894)

 «.تعاىل»( يف )ج( زيادة كلمة: 895)

 ( أي: عند أيب يوسف وحممد.896)

 ( ما بني املعكوفنِي َسَقَط من )ج(.897)

 ( ما بني املعكوفنِي َسَقَط من )ج(.898)

  «.الكتاب»( يف )ج(: 899)

ف»( يف )ج(: 900)  «.َيَترَصَّ

 (.7/42) "البحر الرائق"( 901)

 «.املثينة»( يف )د(: 902)

 «.عبد»( يف )ج(: 903)

 «.تعاىل»( يف )ج( زيادة كلمة: 904)

حنيفة : ال ُيقال كيَف خاَلَف أبو "احلوايش السعدية"قال يف "(: 7/43) "حاشيته عىل البحر الرائق"( قال ابن عابدين يف 905)

ٌط شاع  ُف إىل اجلملة اْلخرية عىل َأْصلِه؛ ْلنَّ ذلك يف االستثناء بإال، وقوله: إن شاء اهلل، رَشْ إطالق أصله، فإنَّ االستثناء َينرَْصِ

ل   ؛ ا. هـ."االستثناء عليه يف ُعْرفِهم، وليس إياه حقيقة، َفَتأَمَّ
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ِب ُُجَال  ُمَتَعاطَِفة  لِلَعاَدِة، َوَعَلْيَها ِط املَُتَعقِّ ْ ُه َقْد ُيْكَتُب  ُعُموِم ُحْكِم الرشَّ َمُل احلَاِدُث، اَل َعىَل َأنَّ َُيْ

ا َعىَل َقْولِِه؛ َكَذا يِف َكاَن َقْوهُلََُم اْستِْحَسا لإِِلْبَطاِل لَِغرٍض َقْد َيتَِّفُق؛ َولَِذا ا َراِجح   ."َفْتِح الَقِديرِ "ن 

ا االْستِْثنَاُء بِإاِلَّ َأْو إِْحَدى ُف إىَِل اْلَِخرِي ِعنَْدَنا؛ َكََم ُعلَِم يِف آَيِة َردِّ َشَهاَدِة  َوَأمَّ َأَخَواهِتَا، َفَينرَْصِ

طَ  ْ ا  املَْحُدوِد يِف الَقْذِف، َواحلَاِصُل أنَّ الرشَّ ، َوَأمَّ ُه لِلُكلِّ ا؛ َفإِنَّ َفة  ُمتَِّصال  هِبَ
َب ُُجَال  ُمَتَعاطِ إَِذا َتَعقَّ

، َواْسَتْثنَى َشْيئ ا َكاَن ِمَن اْلَِخرِي، َوَلْو َأَقرَّ بََِمَلنْيِ  االْستِْثنَاُء بِإاِلَّ َفإىَِل اْلَِخرِي، َفَلْو َأَقرَّ َكاتَِبنْيِ بََِمَلنْيِ

ا االْستِْثنَاُء بِ ِدرْ  َكَِمَئةِ  ا، َوأَمَّ ِل اْستِْحَسان  َف إىَِل اْلَوَّ ا، اْنرَصَ ا إاِلَّ ِدْرمَه  إِْن َشاَء »ـَهٍم َومَخِْسنَي ِدينَار 

َلَتنْيِ إِيَقاِعيََّتنْيِ  «اهلُل ، َأْو َطاَلٍق َبْعَد ُُجْ َقنْيِ ا، َوَبْعَد َطاَلَقنْيِ ُمَعلَّ َفاق  ، َعلٍَّق مُ  ، َفإَِلْيِهََم اتِّ

افِهِ  َفُقوا َعىَل اْنرِصَ ٍد، َوِعنَْد َأيِب ُيوُسَف إىَِل اْلَِخرِي، َواتَّ إىَِل اْلَِخرِي يِف  َوِعْتٍق ُمَعلٍَّق، َفإَِلْيِهََم ِعنَْد حُمَمَّ

ُكوِت؛ َكََم يف  َغرْيِ الَعْطِف، َويِف املَْعُطوِف بَِقْدرِ  ؛ َكَذا يِف "الَكْرَمايِن  إِيَضاِح "السه

 ."الَبْحرِ "

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.بعارض»( يف )ج(: 906)

 «.هاعلي»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 907)

 «.وكذا»( يف )ج(: 908)

 (.5/454) "رد املحتار"(، 7/42: البحر الرائق )وُينَْظر(، 7/337) "فتح القدير"( 909)

 «.وإحدى»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 910)

 «.كمأيت»( يف )ج(: 911)

 «.تعاىل»( يف )ج( زيادة كلمة: 912)

 «.بابقاعني»( يف )ب( و)د( و)هـ(: 913)

 «.طالق»( يف )د( و)هـ(: 914)

 «.بمعلق»( يف )هـ(: 915)

 «.الرصافة»، ويف )د(: «الصزافة»( يف )ب(: 916)

 «.بعد»( يف )ج(: 917)
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 ة عشر: مات ِ مِّي فقالْت ِعْرُسه: أسلمُت بعد موِته[رابع]املسألة ال 

؛ َأْي: َقْبَل )َقْبَلُه(َأْسَلَمْت  : َأْسَلْمُت َبْعَد َمْوِتِه، َوَقاَلْت َوَرَثُتُه: َبْل(ِعْرُسُه )َماَت ِ مِّيٌّ، َفَقاَلْت

ْعنِي: ُيُكوُن الَقْوُل َقْوهَلُْم، اَل َقْوهَلَا، َوَقاَل ُزَفُر: الَقْوُل هَلَا؛ َْلَنَّ اإِلْساَلَم َحاِدٌث، ؛ يَ )ُصدُِّقوا(َمْوتِِه، 

ْرَماِن َثابٌِت َواْلَْصُل فِيِه َأْن ُيَضاَف إىَِل َأْقَرِب َأْوَقاتِِه، َوُهَو َما َبْعَد املَْوِت؛ َفُيَضاُف إَِلْيِه، ُقْلنَا: َسَبُب احلِ 

يَم  لِلَحاِل، يِف 
كِ ُهَو  )َكَما(، [)َماِء الطَّاُحوَنِة(َجَرَياِن  ])َكَما ِفي َمْسَأَلِة( احلَاِل، َفَيْثُبُت فِيََم َمىَض؛ حَتْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ح لكتابه 543تويف ) ْليب الفضل الكرماين؛ "اإليضاح يف رشح التجريد"( 918) َفُه أوال  يف جملد، "التجريد"هـ(، وهو رَشْ ، الذي َألَّ

ا َشْمُس  َحُه أيض  َحُه يف ثالثة جملدات، ورَشَ ة تاج الدين عبدالغفار بن ُلقَمن الكردي احلنفي، املتوَّف سنة ) ثم رَشَ هـ(، 562اْلئمَّ

ُه:    ."املفيد واملزيد"وَسَمَّ

 (.1/220) "وأسَمء الكتب"(، و1/345) "كشف الظنون"(، و1/304) "اجلواهر املضية": ُينَْظر

شيخ أصحاب أيب حنيفة ، ُركن الدين الكرماينإبراهيم عبدالرمحن بن حممد بن أمريويه بن حممد بن أبو الفضل الَكْرَماين: ( 919)

 ( مات عشية اجلمعة لعرٍش بقني من ذي احلجة سنة ،)هـ(.457هـ(، ومولده َّف منتصف شوال سنة )543ومقدمتهم بـ)خراسان 

 ."اوىالفت"، و"رشح اجلامع الكبري"ثالثة جملدات، و "اإليضاح يف رشح التجريد"يف الفقه، و "التجريد"ِمن كتبه: 

 (.2/262) "اجلواهر املضية"( و5/172) "معجم املؤلفني"( و3/327) "اْلعالم": ُينَْظر

  (.7/338) "فتح القدير"(، و4/199) "تبيني احلقائق": وُينَْظر(، 7/43) "البحر الرائق"( 920)

 «.فقال»( يف )ج( و)د( و)هـ(: 921)

ُجل : امرأةُ -بالكِّس  -الِعْرُس "(: 1/718) "القاموس"( يف 922)  ."الرَّ

املطبوع كَم أثبتناه يف اْلصل  "تنوير اْلبصار"، وبعضها ثابت يف متن "منح الغفار"( ما بني املعكوفني ضمَن الرشح يف خمطوط 923)

 ( ط ـ مصطفى البايب احللبي.150)ص 

ة، فقال: كان املاُء واملراد بَِجَريان ماء الطاحونة ما إذا اْخَتَلف مالُِكها مع امل "(: 7/340) "فتح القدير"قال يف  ستأِجِر إذا طاَلَبُه بُِمدَّ

ا يف احلال، َفُيْعَطُف عىل املايض؛ لَِدْفِع استحقاق ُأْجَرِة املايِض فَكَذا هذ ه يف احلال، فإذا كان منقطع 
ا، ُحكم جريانِ والتَّْعبري  ،امنقطع 

ا؛ كأْخَبار اآلحاد، قد أْثَبَت ما يوِجُب باالستصحاِب أحسُن ِمَن التَّْعبري بالظاهر، فإنَّ ما َيْثُبُت بِِه ا ا ما يكون ظاهر  الستْحقاُق كثري 

ا، )َوَلْو مات املسلُم، وله امرأٌة نرصانيَّة، فجاءت مسلمة بعد موته، وقالت: أسَلْمُت قبل موته، وقالِت الورثة: أْسَلَمْت   بعد استحقاق 

ُم احلال هنا؛ ِْلَ  ا، وال َُيَكَّ ا الَوَرَثة فهُم الدافُِعون، موته، فالقوُل هلم أيض  ْحقاق، وهي حمتاجة إليه، أمَّ
نَّ االستْصحاَب لالْستِ

 واالستِْصحاُب يكفي هلم يف ذلك، وهو استصحاب ما يف املايض ِمن كفرها إىل ما بعد موته، فاملسألتاِن مبنيَّتاِن عىل أصٍل واحٍد، وهو

فع، ال لالستْحق  اِق.أنَّ االستصحاب اْعُتِب فيهَم للدَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ُة:  )ِفي ُمْسِلٍم َماَت، َفَقاَلْت ِعْرُسُه(احلُْكُم  يَّ مِّ ؛ َأِي: وا()َوَقاُلاملرَِياُث،  ، َفيِلَ )َأْسَلْمُت َقْبَل َمْوِتِه(الذِّ

ا، َواْلَْصُل يِف  ؛ َأْي: َبْعَد َمْوتِِه، َفإِنَّ الَقْوَل لِلَوَرثةِ )َبْعَدُه(الَوَرَثُة:  ا َحاِدث  ِعي َأْمر  ا َتدَّ ا؛ َْلهَنَّ َأْيض 

 .احلََواِدِث َأْن ُيَضاَف ُحُدوُثَها إىَِل َأْقَرِب اْلَْوَقاِت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا للَميض ُعِمل بإثبات االستحقاق باالستصحاب، فإنَّ به يستحق مالُكها أجَر املايض  إذا فإْن قيَل: اعتبار احلاِل يف ماء الطَّاحونة شاهد 

ا.  كان جاري 

ة ل َفَقا عىل وجود سبب الُوُجوب وهو العُقد، ولكِن اختلفا يف التأكيد، والظاهر يْصُلح حجَّ لتأكيد. ويف مسألة أجيَب بأنَّ هناك اتَّ

ٌد يف  ين عند املوت، واسُتْشكِل بَم َذَكر حممَّ ْوجنِي يف الدِّ فاق الزَّ وجية مع اتِّ إذا  "اْلَْصلِ "املرياِث نفُس السبب خمتلٌف فيه، وهو الزَّ

، وقد كنُت مسلَم  حال حياته، وقال اآلخر: صدْقت وأنا أي ا أسلمت حاَل حياته، مات وَتَرك ابننِي، فقال أحدمها: مات أيب مسلَم  ض 

به االبُن امُلتَّفق عىل إسالِمه، وقال: بل أسلْمت بعد موته، فالقول لالبِن املتفق عىل إسالِمه، وَل جُيْعل احلال ُحْكَم  عىل  إسالِمه فيَم وكذَّ

ة.  َمىَض، مع قيام السبب يف احلال، وهو الُبُنوَّ

ا إذا اْخَتَلفا يف مقداٍر منه، فال ُيصار ُأِجيَب بأنَّه إنََّم يصاُر ملا ُذكِر مَن الطري ق إذا اختلفا يف َتام املايض يف ُثُبوت ما هو ثابٌت للحال، وأمَّ

 ؛ ا. هـ."إىل حَتْكيم احلال، وإن كان السبُب قائَم  

 «.فسلم»( يف )أ( و)ب( )د(: 924)

  «.للوارث»( يف )ج(: 925)

 (. 5/455) "رد املحتار"(، و7/43) "البحر الرائق"و (،2/417) "درر احلكام"(، و4/199) "تبيني احلقائق"( 926)
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 ا ابن ُمودعي امليِّت، َ وارث له غريه[ة عشرة: قال املوَدع: هذامس]املسألة اخل

اِل  -امُلوَدُع  )َقاَل( اِل  - )َهَذا اْبُن ُموِدِعي(: -بَِفْتِح الدَّ ََ َواِرَث َلُه( -بَِكِّْسِ الدَّ ؛ َأْي: لِلُموِدِع )امَليِِّت 

؛ َأْي: إىَِل االْبِن )ِإَلْيِه( ]الَوِديَعَة[؛ َأْي: َدَفَع إىَِل امُلوَدِع )َدَفَعَها(: َغرْيُ َهَذا االْبِن ؛ َأْي )َغْيُرُه(

ُه َماُل  ِث َوُهَو َحيٌّ  إِلْقَراِرِه بَِأنَّ َما يِف َيِدِه ِمْلُك الَواِرِث ِخالَفة  َعِن املَيِِّت، َفَصاَر َكََم إَِذا َأَقرَّ َأنَّ املَُورِّ

.  َأَصاَلة 

ُه لَ  ِة؛ َْلَنَّ َد بِإِْقَراِرِه بِالُبُنوَّ ُه َقيَّ ِعيِه  -ْو َقاَل: َهَذا َأُخوُه َشِقيُقُه، َواَل َواِرَث َلُه َغرْيُ َفالَقايِض  -َوُهَو َيدَّ

ُه َواِرٌث َعىَل ُكلِّ  َيَتَأنَّى ِط َعَدِم االْبِن، بِِخاَلِف االْبِن؛ َْلَنَّ يِف َذلَِك، َوالَفْرُق أَنَّ اْستِْحَقاَق اْلَِخ برَِشْ

ايِن َمْذُكوٌر يِف  َحاٍل، َوََتاُمُه َمعَ  ِة الثَّ ُه َلْو "َفْتِح الَقِديرِ "َبَياِن ُمدَّ ُه؛ َْلَنَّ َدُه بَِقْولِِه: اَل َواِرَث َلُه َغرْيُ ، َوَقيَّ

ُه، َواَل َأْدِري َأَماَت َأْم اَل، ]اَل[ ِم، َواَل  َقاَل: َلُه َواِرٌث َغرْيُ ٌء، اَل َقْبَل التََّلوه  َبْعَدُه، َحتَّى ُيْدَفُع إَِلْيِه يَشْ

، َفَيُقوُل  ِعي َبيِّنَة  هُ ُيِقيَم امُلدَّ ا َغرْيَ  .: اَل َنْعَلُم َلُه َواِرث 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.أو»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 927)

 َسَقَط من )ج(.« الوديعة»( قوله: 928)

 «.نال»( يف )هـ(: 929)

واب ما َأْثَبْتنَاُه؛ ليستقيم الكالم.«يتأتى»، ويف )ج( و)هـ(: «يتأبى»( يف )أ( و)ب( و)د(: 930)   ، والصَّ

ُر بشهر، "اجلامع الصغري"(، وفيه َعِن 7/343) "فتح القدير"( 931) م موكولة إىل القايض، وَعْن أيب يوُسَف أهنا ُتَقدَّ ة التََّلوه : أنَّ ُمدَّ

م، و ال هذا إذا قال ذو اليد: ال وارث له غريه، فإن قال: له وارث وال أدرى أمات أم ال، ال يدفع إىل أحد منهم شيئ ا، ال قبل التََّلوه

ا غريه.بعده، حتى يق ِعي بينة، تقول: ال نعلم له وارث    ا.هـ. "يم املدَّ

 َسَقَط من )هـ(.« اَل »( قوله: 932)

 «.تقول»( يف )ج(: 933)

 (.7/44) "البحر الرائق"(، 5/343) "فتح القدير": ُينَْظر( 934)
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َد َوَأَشاَر بِالَوِديَعِة إىَِل َأنَّ املَْدُيوَن إَِذا َقاَل: َهَذا ابُن َدائِنِي ْفِع إَِلْيِه بِاْلَْوىَل، َوَقيَّ ، ُيْؤَمُر بِالدَّ

ُه اَل َيْدَفُعَها إَِلْيِه؛بِالَواِرِث؛ اْح  ي ِمنُْه، َفإِنَّ ُه، َأْو َوكِيُلُه، َأِو امُلْشرَتِ ُه َوِصيه ا َعَمَّ إَِذا َأَقرَّ َأنَّ از  لِـََم فِيِه ِمْن  رِتَ

َفاَل ُيْقَبُل إِْقَراُرُه َعَلْيِه، َواَل َعْن َيِدِه؛ َْلَنَّ َيَد امُلوَدِع َكَيِد املَالِِك،  إِْبَطاِل َحقِّ امُلوَدِع يِف الَعنْيِ بِإَِزاَلتَِها

الِِب لَِقْبضِ  ُه َوكِيُل الطَّ ُه  َكَذلَِك َبْعَد َمْوتِِه، بِِخاَلِف َما إَِذا َأَقرَّ َأنَّ ْفِع إَِلْيِه؛ َْلَنَّ َدْينِِه؛ َحْيُث ُيْؤَمُر بِالدَّ

ُيونُ  ِه؛ إِِذ الده َها ُتْقىَض بَِأْمثَ  َأَقرَّ بَِخالِِص َحقِّ ده اهِلَا، َفَلْو َدَفَع إىَِل الَوِكيِل يِف الَوِديَعِة، قِيَل: اَل َيْسرَتِ

 يِف َحقِّ املَالِ 
َها لُِبْطاَلِن إِْقَراِرهِ دَّ ِك، َواحِلْفُظ لَِكْونِِه َساِعي ا يِف َنْقِض َما َأْوَجَبُه، َوَكاَن َينَْبِغي َأْن َيْسرَتِ

فْ  ا؛ َولَِذا عِ َواِجٌب َعَلْيِه، َوَكاَن بِالدَّ ي  ْمَها إىَِل  ُمَتَعدِّ ْ ُيَسلِّ َضِمَن إَِذا َأْنَكَر املَالُِك التَّْوكِيَل، َوَلْو ََل

 .الَوكِيِل َحتَّى َضاَعْت، َفِقيَل: اَل َيْضَمُن، َوَكاَن َيْنَبِغي َأْن َيْضَمَن؛ َعَمال  بََِم يِف َزْعِمهِ 

، )اأَلوَُّل(االْبُن  )ِإَ ا َكذََّبُه(إِْقَراُرُه  )َلْم ُيِفْد(؛ َأْي: املَيِِّت، ()َفِإْن َأَقرَّ ِباْبٍن آَخَر َلُه

بَ  ُه اْبنُُه، َوَكذَّ ِل بَِأنَّ ِل؛ َيْعنِي: إَِذا َقاَل امُلوَدُع: َهَذا اْبنُُه، َبْعَد إِْقَراِرِه لأَِلوَّ املَُقره َلُه، ُقِِضَ  هُ فُيْقىَض لأَِلوَّ

ارِ بِاملَا ِل، َواْخَتَلَف الشَّ ِة اإِلْقَراِر اْلَوَّ ايِن إِْقَراٌر َعىَل الَغرْيِ لِِصحَّ ِل؛ َْلَنَّ الثَّ ُحوَن يِف َضََمِن ِل لِلُمَقرِّ َلُه اْلَوَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.مودعي»( يف )ج(: 935)

 «.بإزالتهَم»( يف )أ( و)ب( و)د(: 936)

 «.يقبض»( يف )ج(: 937)

 «.الزيوف»( يف )هـ(: 938)

 «.بالرفع»( يف )ب(: 939)

 «.وكذا»( يف )ج(: 940)

 "البحر الرائق"(، و2/417) "درر احلكام"(، و7/342) "العناية رشح اهلداية"(، و4/200) "تبيني احلقائق": ُينَْظر( 941)

 (.2/179) "جممع اْلهنر"(، و7/44)

واب ما َأْثَبْتنَا«َل يفسد»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 942)  (.150املطبوع )ص  "تنوير اْلبصار"ُه كَم يف )ج(، ويف ، والصَّ

واب ما َأْثَبْتنَاُه كَم يف )ج(، ويف «أو أكذبه»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 943)  (.150املطبوع )ص  "تنوير اْلبصار"، والصَّ

 «.الولد»( يف )هـ(: 944)

 «.وكونه»( يف )ج(: 945)

 



203 

 

، ا إىَِل  "الَبْحرِ " َويِف  امُلوَدِع الثَّايِنَ ُه اَل َيْغَرُم امُلوَدعُ "َغاَيِة الَبَيانِ "َمْعِزيًّ ا  : َأنَّ لاِلْبِن الثَّايِن َشْيئ 

ْ َيْثُبْت، َفَلمْ  بِإِْقَراِرِه؛ َْلَنَّ اْستِْحَقاَقهُ  ِد ُثُبوِت  ََل ُه اَل َيْلَزُم ِمْن جُمَرَّ ِق التََّلُف، َوَهَذا َْلَنَّ َيَتَحقَّ

ةِ  ا الُبُنوَّ ِة إِْقَرار   .بِاملَاِل؛ اْنَتَهى ُثُبوُت اإِلْرِث، َفاَل َيُكوُن اإِلْقَراُر بِالُبُنوَّ

ُهنَا لِلُمَقرِّ َلُه الثَّايِن؛ َكََم ُقْلنَا يِف ُموَدِع  : َفإِْن قِيَل: َينَْبِغي َأْن َيْضَمَن امُلوَدعُ "النَِّهاَيةِ "َويِف 

ُه َيْضَمُن  الَقايِض املَْعُزوِل إَِذا َبَدَأ بِاإِلْقَراِر بََِم يِف َيِدِه إِلْنَساٍن، ُثمَّ َأَقرَّ بَِأنَّ  َمُه، َفإِنَّ الَقايِضَ املَْعُزوَل َسلَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.ففي»( يف )ج(: 946)

ين أمري كاتب بن أمري عمر اإلتقاين احلنفي، املتوَّف سنة "اْلقران دِرةَوَناغاية البيان "( هو: 947) ، رشح الشيخ اإلمام قوام الدِّ

ُولَِد يف )إتقان( بــ)فاراب(، وورد )مرص( و)بغداد(، وسكن )دمشق( ودرس هبا، ثم عاد إىل )القاهرة( فاستوطنها إىل أن  هـ(،758)

 ب ملذهبه.مات، وكان كثري اإلعجاب بنفسه، شديد التعص

هـ( َمن يف قلبه صفاء، 721قد التمس مني بـ)مرص( سنة )"هـ(، قال فيه: 670؛ للِمْرِغينَايِن، املتوَّف سنة )"اهلداية"وهو رشح لكتاب 

َلف، فقلت: أ "النهاية"، فقلت: "اهلداية"أن أرشح  نا من لكم فيه كفاية، مسائلها وافية، قال: ليس فيها إِالَّ املنقول امللخص عِن السَّ

كتاب الكبار، قال: إنا عرفنا حالك، إذ شاهدنا قيلك وقالك، يف رشحك لألصول، فرشعت حني جاوزت  "اهلداية"ُجلة الصغار، و

َلْفظ ا َوَمْعنى؛ ا. هـ، وافتتح لتأليفه بـ)القاهرة(  "اهلداية"الثالثني بعقد البنرص، مع رفع الوسطى واخلنرص، برشط أن أحلَّ مشكالت 

 هـ(.711يع اآلخر من سنة )غرة شهر رب

 (.8/155) "معجم املؤلفني"(، و2/14) "اْلعالم"(، و2/2033) "كشف الظنون": ُينَْظر

 «.استحقاق»( يف )ب(: 948)

 «.وَل»( يف )ج(: 949)

 «.ألبسوها»، ويف )د(: «البنوها»( يف )ب(: 950)

 «.إقرار»( يف )ج( و)هـ(: 951)

 (.7/343) "فتح القدير"(، 4/201) " احلقائقتبيني": وُينَْظر(، 7/45) "البحر الرائق"( 952)

 «.باملودع»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 953)

 «.أن»( يف )ج(: 954)
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ا َعىَل َما َمرَّ  لِلَقايِض    ِمْن َقْبُل، ُقْلنَا: ُهنَا َأْيض 
ِ
ِل بَِغرْيِ َقَضاء َيْضَمُن َنِصيَبُه إَِذا َدَفَع إىَِل املَُقرِّ َلُه اْلَوَّ

 .الَقايِض؛ اْنَتَهى

َواُب، َكََم   ."َفْتِح الَقِديرِ " يِف َوَهذا ُهَو الصَّ

 

ة عشرة: َتِرَكٌة ُقسَِّمْت بني الورثة والُغَرماء بشهوٍد مل يقولوا: )َ نعلم له واِرًثا أو سادس]املسألة ال
 غرمًيا(، مل َيْكُفُلوا[

ََ َنْعَلُم َلُه ؛ (َواِرًثيا، َأْو َغِرمًييا؛ َليْم َيْكُفُليوا     )َتِرَكٌة ُقسَِّمْت َبْيَن الَوَرَثِة َأِو الُغَرَماِء ِبُشُهوٍد َلْم َيُقوُلوا: 

ا : ُيْؤَخـذُ ، َوَقـااَل َأْي: ََلْ ُيْؤَخْذ ِمنُْهْم َكِفيٌل بِالنَّْفِس ِعنَْد اإِلَمـامِ  ر 
ـَب َنـاظِ ؛ َْلَنَّ الَقـايِضَ ُنصِّ

، َفـاَل ُيْمكِـُن َلـُه َبَيـ ، َواملَْوُت ]َقْد[لِلَغائِِب   َيَقُع َبْغَتة 
ِ
ـوُز َأْن اُن ُكـلِّ الَوَرَثـِة َأِو الُغَرَمـاء ، َوجَيُ

ـا االْحتَِيـاطِ يِف  َيُكوَن َواِرٌث َغائٌِب، فَيِجُب َعىَل الَقـايِض االْحتَِيـاُط بِالتَّْكِفيـِل؛ ُمَباَلَغـة   ، َوَتفاِدي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ  ِم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.أمر»( يف )ج(: 955)

 «.هاهنا»( يف )ج(: 956)

 "فتح القدير"(، و7/342) "العناية رشح اهلداية"(، و4/200) "تبيني احلقائق"(، و7/45) "البحر الرائق": ُينَْظر( 957)

 (.2/179) "جممع اْلهنر"(، و2/418) "درر احلكام"و(، 7/342)

واب"(: 7/343) "فتح القدير"( قال يف 958)  ."وهذا هو الصَّ

 (.150)ص  "تنوير اْلبصار"، وما أثبتناه هو ما يف مطبوعة «يكلفوا»( يف )أ( و)ب( و)ج( و)د(: 959)

 .ُينَْظر؛ ( أي: أبو حنيفة 960)

 .وحممد ،أي: أبو يوسف( 961)

  «.يوجد»و)د(: ( يف )ب( 962)

 «.نصب ناظر للغيب»، ويف )هـ(: «نصيب ناظر للعيب»، ويف )ب( و)د(: «نصيب ناظر للغيب»( يف )أ(: 963)

 َسَقَط من )ج(. « قد»( قوله: 964)

  «.والغرماء»( يف )ج(: 965)

  «.بالغة»( يف )ب( و)د(: 966)
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ِ
ـاُتْبطِـُل الكَ  املَْكُفـولِ  َجَهاَلةَ  ؛ َوَْلَنَّ اإِلْبَراء ، َقيَّـْدَنا بَِقْولِنَـا: َفاَلـَة، َكـََم َمـرَّ يِف كَِتاهِبَ

ُه حَمَله اخِلاَلِف، َفَلْو َثَبَت بِـاإِلْقَراِر َفـاَل ِخـاَلَف يِف َأْخـِذِه الَكِفيـل، َوِهـَي َواِرَدٌة َعـىَل   إِْطـاَلِق بُِشُهوٍد؛ َْلَنَّ

ـ"الَكنْزِ " ـْدُر الشَّ [- "الَبْحـرِ "َكـََم يِف  - ِهيدُ ، َوَحاِصُل َما َذَكـَرُه الصَّ ِعي َلـوْ  : ]َأنَّ دَّ  املـُ

ُه َماَت َوَتَركَ  ا لَِوَرَثتِِه، َوََلْ َيْذُكُروا َبْرَهَن َعىَل َأنَّ َقـاُلوا: اَل َنْعَلـُم َلـُه  َعـَدَد الَوَرَثـِة، َواَل  ِمرَياث 

ُه اَل ُيْقىَض َلُه، َوإِ  ُه، َفإِنَّ ا َغرْيَ ُه، ]َفإِْن َكاَن َذلَِك الَواِرُث َواِرث  ا َغرْيَ ْن َبيَُّنوا َعَدَدُهْم، َوَقاُلوا: اَل َنْعَلُم َلُه َواِرث 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.اإلحياء»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 967)

  .«عن اإليراد له»( يف )ج(: 968)

 «.أو ْلن»، َوَسَقط قوله هذا من )ج(، ويف )د(: «ول أن»، ويف )ب(: «وله أن»( يف )أ( و)هـ(: 969)

 «.ال شهادة»( يف )ج(: 970)

 «.له»( يف )ج( زيادة كلمة: 971)

 ، أي: كتاب الكفالة.«كتابنا»( يف )أ( )ب( )د( )هـ(: 972)

 (.275، 4/274) "تبيني احلقائق"( 973)

هيد هو( 974) در الشَّ در الشهيد، الصَّ : عمر بن عبدالعزيز بن عمر بن َماَزة، أبو حممد، برهان اْلئمة، حسام الدين، املعروف بالصَّ

ا  ِمن أكابِِر احلنفيَّة، اإلمام ابن اإلمام، والبحر ابن البحر، أبوه عبدالعزيز بن عمر بن مازة، من أهل )خراسان(، قتل الصدر شهيد 

 بخارى(.هـ(، ودفن يف )536بـ)سمرقند( سنة )

مة أبو حممد عمر بن حممد بن عمر العقييل، وولده حممد بن عمر ه عليه الَعالَّ ه عىل والده عبدالعزيز بن عمر بن مازة، وَتَفقَّ بن  َتَفقَّ

الواقعات "، و"عمدة املفتي واملستفتي"، و"الفتاوى الكِبى"، و"الفتاوى الصغرى"فقه، و "اجلامع"عبدالعزيز، من تصانيفه: 

 ، وغريها."رشح اجلامع الصغري"، و"ةاحلساميَّ 

 (.1/209) "أسَمء الُكُتب"(، و1/391) "اجلواهر املضيَّة"(، و5/51) "اْلعالم": ُينَْظر

 َسَقَط من )ج(.« أن»( قوله: 975)

 «.ملا»( يف )ج(: 976)

 ."أنه ما" أي الموَّرث، والضمري يف قوله «وتركه»( يف )ج(: 977)

 «.يذكر»( يف )هـ(: 978)

 «.ولو(: »( يف )ج979)
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َجُب بَِحاٍل[ ُه ُيْقىَض، َواَل ُيَتَأنَّىمِمَّا اَل َُيْ َجُب بَِحاٍل ]َتَأنَّى  ، َواَل ُيْكَفُل، َوإِْن َكاَن ، َفإِنَّ مِمَّا َُيْ

] ُه َواِرُثهُ قَ  ُثمَّ  .ىَض َوإِْن َشِهُدوا َأنَّ

ا، ُثـمَّ  ُم الَقايِض َزَمان  ُه، َيَتَلوَّ ا َغرْيَ ا، َوََلْ َيُقوُلوا: اَل َنْعَلُم َلُه َواِرث  ،  َيْقِِضـَوإِْن َماَت َوَتَرَكَها ِمرَياث 

] ـا َلــُهََم  ِعنْـَدهُ  َواَل َيْأُخُذ ]ِمنُْه َكِفـيال  ْوَجنْيِ َأْوَفـَر النَِّصـيَبنْيِ ِعنْـَد ، َوَيـِخاَلف  ْدَفُع ِْلََحـِد الـزَّ

ُهََم  ٍد، َوِعنَْد َأيِب ُيوُسَف َأَقلَّ  .حُمَمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ما بني املعكوفني َسَقَط من )ج(.980)

 «.يتأتى»( يف )ج( و)هـ(: 981)

 «.تم»( يف )ج( زيادة كلمة: 982)

 َسَقَط من )ج(.« َتَأنَّى ُثمَّ »( قوله: 983)

 (.7/45) "البحر الرائق"( 984)

 «.ثم قىض يلزم القايض زمان ا،»يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: « يتلوم القايض زمان ا، ثم يقِض»( قوله: 985)

 َسَقَط من )ج(.« منه كفيال  »( قوله: 986)

 ( أي: عند أيب حنيفة.987)

 .أي: أبو يوسف وحممد( 988)

 (.7/45) "البحر الرائق"(، 7/344) "العناية رشح اهلداية": ُينَْظر( 989)
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ٌء اْحَتاَط بِِه َبْعُض الُقَضاِة َوُهَو ُظْلٌم، َوَعنَىَقاَل َأُبو َحنِيَفةَ  ، بِِه اْبَن َأيِب َلـْيىَل  : َهَذا يَشْ

هُ  بِيِل، َوفِيهِ ْفَعُلُه بِـ)الُكوَفِة(َكاَن يَ  َفإِنَّ  السَّ
ِ
ْلِم: املَْيُل َعْن َسَواء َدلِيٌل َعىَل َأنَّ امُلْجَتِهَد  ، َوامُلَراُد بالظه

َلـُه َمـا َنقَ  ، َكََم َظنَّه الَبْعُض؛ بَِسـَبِب َبِريٌء ِمَن االْعتَِزالِ  خُيْطُِئ َوُيِصيُب، َوَعىَل َأنَّ َأَبا َحنِيَفةَ 

ُيوُســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُف ْبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  «.أبو ح»( يف )ج(: 990)

 «. وعني»( يف )هـ(: 991)

)الكوفة( وفقيهها، وعاملها  اْلنصاري الكويف، قايض ابن بالل -داود وقيل:  -يسار  حممد بن عبدالرمحن بن أيب ليىل هو( 992)

ْعبِي، وعطاء بن أيب رباح، واحلكم، ونافع، وعطية العويف، وعمرو بن مرة، 74ومقرئها يف زمانه، ولد سنة ) هـ(، روى عِن الشَّ

يَّات، قال أمحد بن يونس نيا": وغريهم، وَل يدرك السَمع عن أبيه، وقرأ عليه محزة الزَّ ا "، وقال العجيل: "كان َأْفَقه أهل الده كان فقيه 

ا عامل ا بالقراءات مضطرب "، وقال أمحد: "ليس هو بأقوى ما يكون"، وقال أبو ُزْرَعة: "صدوق ا صاحب سنة، جائز احلديث، قارئ 

أحسنهم خطًّا ونقط ا من جاللته قرأ القرآن عىل عرشة شيوخ، وكان من أحسب الناس، و"، وقال حفص بن غياث: "احلديث

، وقال أبو أمحد "َرِديء احلفظ، كثري الوهم"، وقال الدارقطني: "ليس بالقوي"، قال النَّسائي وغريه: "للمصحف، وأُجلهم وأنبلهم

ة أحاديثه مقلوبة"احلاكم:  يف، ضع"، وروى معاوية بن صالح عن ابن معني: "احلفظ ئيِّ ال َُيَْتجه به، َس "، وقال ابن حنبل: "عامَّ

هـ(، وكان بينه وبني أيب حنيفة وحشة يسرية، وَنَقَضُه أبو 149، تويفِّ سنة )"وكان رزقه عىل القضاء مائتي درهم، وروى عنه اْلربعة

حنيفة يف َبْعِض أحكامه، فسري إىل وايل )الكوفة(، وقال: هاهنا شابٌّ ُيقال له: أبو حنيفة، ُيعاِرُضني يف أحكامي، وُيْفتِي بخالف 

 هـ(.148يف شهر رمضان سنة ) ابن أيب ليىلويشنع عيل باخلطأ، فازجره، فبعث إليه الوايل ومنعه مَن الُفتيا، مات  حكمي،

 "طبقات الفقهاء"(، و4/179) "وفيات اْلعيان"(، و6/810) "ِسري أعالم النبالء"(، و3/185) "الوايف بالَوَفيات": ُينَْظر

ري1/85)  "أخبار القضاة"ازي، أيب إسحاق، دار القلم، بريوت، حتقيق: خليل امليس، و(؛ إلبراهيم بن عيل بن يوسف الشِّ

 (؛ حممد بن خلف بن حيان، عاَل الكتب، بريوت.3/129)

( الكوفة: بلٌد معروف بالِعراق، اخُتلِف يف سبب تسميتها، فقيل: الْستِدارهتا، وقيل: الجتَمع الناس فيها، وقيل غري ذلك؛ 993)

، ط: اْلوىل، حتقيق: مكتب 1996(؛ ملحيي الدين بن رشف النووي، دار الفكر، بريوت، 4/99) "َمء واللغاتهتذيب اْلس": ُينَْظر

 البحوث والدراسات.

 ـ الضمري يعود عىل اختالف العلَمء يف املسألة. (994)

  «.أبا ح»( يف )ج(: 995)

 «.ال»( يف )ج( زيادة كلمة: 996)

 «. سبب»( يف )ج(: 997)
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ْمتِيه  ُه َقاَل: ُكله جُمَْتِهٍد ُمِصيٌب َعنْهُ  َخالٍِد السَّ ، َواحلَـقه ِعنْـَد اهللِ َواِحـٌد، َتْأِويُلـُه: َأنَّ ُكـلَّ ، َأنَّ

ِة التَّ  جُمَْتِهٍد ُمِصيٌب بِاالْجتَِهادِ  لِيُل َعىَل ِصحَّ ُه َلْو مُحَِل َعىَل َظاِهِرِه َوإِْن َأْخَطَأ َما ِعنَْد اهللِ، َوالدَّ ْأِويِل َأنَّ

، َوإِ  ــقَّ ــْيَس َأَصــاَب احلَ ــلَّ جُمَْتِهــٍد َل ــَد اهللِ َواِحــٌد، ُيِفيــُد َأنَّ ُك ــقه ِعنْ ــُه: احلَ ــا؛ إِْذ َقْوُل ض 
ــاَن َلَكــاَن ُمَتنَاقِ الَّ َلَك

ا د  ُحْكَم اهللِ َتَعـاىَل  ؛ ]َأْي: ُيِصيُب[ٍد ُمِصيٌب ، َفَلِزَم َأْن َيُكوَن َمْعنَى َقْولِِه: ُكله جُمَْتهِ ُمَتَعدِّ

 ."َفْتِح الَقِديرِ "يِف  بِاالْجتَِهاِد؛ َكَذا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.الشمتي»( يف )ج(: 998)

ْمتِي: هو و ْمتِي البرصي، اإلمام ابن اإلمام، تفقه عىل أبيه، روى عن عاصم اْلحول، وإسَمعيل بن  يوسف بن خالدالسَّ بن عمري السَّ

ا يف أيب خالد، وروى عنه نرص بن عيل، وزيد احلريش وُجاعة، وهو  ، وهي كتابة "الرشوط"ِمن أئمة اجلهميَّة، وأول من وضع كتاب 

م، ُينْكِر فيه امليزان والقيامة.وأول من محل رأي أيب حنيفة إىل )البرصة(، الوثائق والسجالت،   ِمن آثاره: كتاب وضعه يف التََّجهه

ْمتِي سمعُت "( عن عيل بن املديني، قال: 1/64) "أخبار أيب حنيفة"ويف  يقول: كنا نجالس البتي بـ)البرصة(، يوسف بن خالد السَّ

ا أبا حنيفة، فأين البحر مَن السواقي؟ فال يقول أحد يذكره: إنه رأى مثله، ما كان عليه يف العلم كلفة، فلَم َقِدْمنا )الكوفة( َجاَلْسن

ا ْمتِي يف رجب سنة )"وكان حمسود   هـ(.189؛ ا. هـ، تويف السَّ

الصيمري، عاَل  ( للقايض أيب عبداهلل حسني بن عيل1/175) "أخبار أيب حنيفة وأصحابه"(، و12/476) "تاريخ اإلسالم": ُينَْظر

 (.1/230) "اجلواهر املضية"م، ط: الثانية، و1985هـ، 1405الكتب، بريوت، 

 .( أي: عن أيب حنيفة 999)

  «.نصيب»( يف )د(: 1000)

ا: بذل الطاقة من الفقيه يف حتصيل حكم رشعي ظني؛ ُلَغًة:( االجتهاد: 1001)  "لسان العرب": ُينَْظر َبْذل الوسع، ورشع 

(؛ إلبراهيم مصطفى، وأمحد الزيات، حامد عبدالقادر، حممد النجار، دار الدعوة، حتقيق: 1/142) "وسيطاملعجم ال"(، 1/521)

هـ(، النارش دار الفكر ـ بريوت ـ سنة 879: التقرير والتحرير يف علم اْلصول؛ البن أمري احلاج، تويف )وُينَْظرجممع اللغة العربية. 

 م.1996 -هـ 1417النرش 

  «.متعد»( يف )ج(: 1002)

 «.يصيب»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 1003)

 َسَقَط من )ج(.« َأْي: ُيِصيُب »( قوله: 1004)

 «.وكذا»( يف )د(: 1005)

 (.4/456) "رد املحتار"(، و7/45) "البحر الرائق"(، و7/345) "فتح القدير": وُينَْظر(، 7/347) "فتح القدير"( 1006)
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ا، َمـا َقاَلـُه يِف  َواجلََواُب َعْن َقْوِل اإِلَمامِ  ، "التَّْلـِويِح "يِف َحقِّ اْبِن َأيِب َلْيىَل َمَع َكْونِِه جُمَْتِهد 

ـاَلِل؛ َبـْل َيُكـونُ  مُلْخطِـُئ َوِعَباَرُتُه: َوا ا،  يِف االْجتَِهـاِد اَل ُيَعاَقـُب، َواَل ُينَْسـُب إىَِل الضَّ َمْعـُذور 

ا؛ إِْذ َلْيَس َعَلْيـِه إاِلَّ َبـْذُل    َوَمْأُجور 
ِ
؛ خِلََفـاء َدلِيلِـِه، إاِلَّ َأْن  الُوْسـِع، َوَقـْد َفَعـَل، َفَلـْم َينَـِل احلـقَّ

َواِب ]َبيِّن ا[ ليُل امُلوِصُل الدَّ  َيُكونَ  ِمنْـُه، َوَتـَرَك  ، َفَأْخَطـَأ امُلْجَتِهـُد لَِتْقِصـريٍ إىَِل الصَّ

ُه ُيَعاَتُب  َلِف َبْعِضِهْم َعـىَل َبْعـضٍ املَُباَلَغَة يِف االْجتَِهاِد، َفإِنَّ يِف املََسـائِِل  ، َوَما ُنِقَل ِمْن َطْعِن السَّ

[االْجتَِهاِديَّ  اِعِن؛ اْنَتَهى ِة َكاَن َمْبنِيًّا َعىَل ]َأنَّ ٌ يِف َزْعِم الطَّ واِب َبنيِّ  .َطِريَق الصَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .( أي: قول أيب حنيفة 1007)

؛ للعالمة سعد الدين، مسعود بن عمر التفتازاين الشافعي، "ضيح ملتن التنقيح يف أصول الفقهرشح التلويح عىل التو"( 1008)

؛ لصدر الرشيعة، عبيداهلل بن مسعود املحبويب البخاري "التوضيح يف حلِّ غوامض التنقيح"هـ(، وهو رشح لـ 792املَتَوَّفَّ سنة )

 احلنفي.

مع رشحه، كتاب شامل  "، َذكر أن: التنقيح"تابه أصول الرشيعة الغراء... إلخاحلمد هلل الذي أحكم بك"أوله:  وهو رشح بالقول،

وفرغ منه يف  ،"التلويح يف كشف حقائق التنقيح"فجمع هذا الرشح املوسوم بـ فأراد اخلوض يف جلج فوائده؛ خلالصة كل مبسوط؛

 ، يف بلدة من بالد )تركستان(.758سلخ ذي الَقعدة يف سنة 

 غاية مطلوب كل طالب يف هذا الفن؛ اعتنى به الفضالء بالدرس والتحشية، وعلقوا عليه حوايَش مفيدة؛ منها: وملا كان هذا الرشح

هـ(، وحاشية العالمة السيد الرشيف عيل بن حممد اجلرجاين  886حاشية املحقق املوىل: حسن بن حممد شاه الفناري، املتوَّف سنة )

 (.496/  1) "كشف الظنون": ُينَْظرهـ(؛  816احلنفي، املتوَّف سنة )

 «.واخلطأ»( يف )ج(: 1009)

 «.بكونه»( يف )ب( و)د(: 1010)

 «.بدل»( يف )د(: 1011)

 «.حلفاء»( يف )د(: 1012)

 «.ذليل أن ال يكون»، ويف )هـ(: «دليل أن أال يكون»، ويف )د(: «دليل إن أال يكون»( يف )ب(: 1013)

 «.املوصيل»( يف )د(: 1014)

ن ا»( قوله: 1015)  ج(.َسَقَط من )« َبيِّ

 «.وتقصري»، ويف )ب( و)د(: «ولتقصري»( يف )أ( و)د(: 1016)

 «.يعاقب»( يف )ب( و)ج( و)د(: 1017)

 «.البعض»( يف )ج(: 1018)

 َسَقَط من )ج(.« أن»( قوله: 1019)

 (.7/46) "البحر الرائق": وُينَْظر(، 2/253) "رشح التلويح عىل التوضيح"( 1020)
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 ة عشرة: ادَّعى شخص داًرا ِلَنْفسه وألخيه الغائب، وبرهن على ما ادََّعاه[سابع]املسألة ال
ِعي  َوَبْرَهَن( )َداًرا ِلَنْفِسِه َوأَلِخيِه الَغاِئِب،َشْخٌص َعىَل آَخَر  )ادََّعى( َعاُه؛ )َعَلْيِه(املُدَّ ؛ أْي: َعىَل َما ادَّ

ِعي  )َأَخَذ(َأْي: َأَقاَم َبيِّنَة  َعىَل َذلَِك،  َوُهَو النِّْصُف الِذي ُهَو َنِصيُب  -بَِفْتِح الَعنْيِ  - )ِنْصَف امُلدََّعى(امُلدَّ

َعى، َوُهَو َنِصيُب الَغاِئِب : َتَرَك املُ ؛ أَْي )َوَتَرَك َباِقيِه(احلَارِضِ َفَقْط،  ي امُلدَّ
ِعي َباقِ )ِفي َيِد ِ ي دَّ

َُ َتْكِفيٍل ُق  (الَيِد، ِب َجَحَد َدْعَواُه َأْو ) ِمنُْه بَِكِفيٍل ِعنَْد َأيِب َحنِيَفةَ  ِمْن ِذي الَيِد؛ َأْي: اَل َيَتَوثَّ

ا ُأِخَذ ِمنُْه، َوُجِعَل يِف َيِد  [: إِْن َكاَن الِذي ]ُهوَ ، َوَقااَل َيْجَحْد( َلْم يِف َيِدِه َجاِحد 

َحْد َتَرَكُه يِف َيِدهِ َأِمنيٍ  ُك يِف َيِدِه، ]َوَلُه[، َوإِْن ََلْ جَيْ ٌن َفاَل ُيرْتَ
َأنَّ احلَارِضَ  ؛ َْلَنَّ اجلَاِحَد َخائِ

 َنِصيبِِه، وَ 
ِ
َها، َلْيَس بَِخْصٍم َعِن الَغائِِب يِف اْستِيَفاء َض لَِوَدائِِع النَّاِس، َواَل لَِغرْيِ َلْيَس لِلَقايِض َأْن َيَتَعرَّ

ا إِلْنَساٍن، ُثمَّ َرآُه يِف َيِد  َحتَّى َيْأُخَذَها ِمْن َأْيِدي َمْن ِهَي  ِعنَْدُه، َفَصاَر َنظِرَي َما َلْو َعَرَف الَقايِض ِمْلك 

ُه اَل َيْأُخُذهُ  ِه، َفإِنَّ ُض َلُه َما ََلْ ََيْرُضْ َخْصُمهُ ِمنْهُ  َغرْيِ  .، َفَكَذا َهَذا، َواَل َيَتَعرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.أو»( يف )ج(: 1021)

 «.كفيل»( يف )ج(: 1022)

 «.يتوثه»، ويف )د(: «يستوثق»ج(: ( يف )1023)

 «.أيب ح»( يف )ج(: 1024)

 «.وَل»( يف )د( و)هـ(: 1025)

 .أبو يوسف، وحممد :أي (1026)

 َسَقَط من )ج(.« هو»( قوله: 1027)

 «.اثنني»( يف )هـ(: 1028)

 «.ترك يف يده»، ويف )هـ(: «ترك يف يد»( يف )د(: 1029)

 .بو حنيفة َسَقَط من )أ( و)ب(، ويقصد به اإلمام أ« له»( قوله: 1030)

 «.هم»( يف )د(: 1031)

 «.يأخذ»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 1032)

 «.خصم»( يف: )ب( و)ج( و)د( و)هـ(: 1033)

 (4/202) "تبيني احلقائق": ُينَْظر( 1034)
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؛ الْنتَِصاِب َأَح  ا بُِخُصوَمِة احلَارِضِ َد بَِعَدِم َأْخِذ َنِصيِب الَغائِِب؛ َْلَنَّ الَقايِضَ َيْقِِض بِالُكلِّ إِْرث  ِد َقيَّ

ا دُ  َوَصاَياُه، َواَل ُتَعاُد الَبيِّنَُة إَِذا َحرَضَ الَغاِئُب َواَل  ُيوُنُه، َوَتنُْفذُ الَوَرَثِة َخْصَم  لِلَميِِّت، َفاَل ُيْقىَض هِبَ

ا ْيَلِعيه فِيِه اْختاَِلف  ُه اَل "الُفُصوَلنْيِ  َجاِمعِ "، َوَذَكَرُه يِف الَقَضاُء، َوََلْ َيْذُكِر الزَّ َح َأنَّ ، َوَصحَّ

َتاُج، َوَكَذا َيْنَتِصُب َأَح  ا إِْن َكاَن َدْين ا، َوإِْن َكاَن يِف َدْعَوى َعنْيٍ َفاَل ُبدَّ  ُدُهمْ ََيْ  فِيََم َعَلْيِه ُمْطَلق 

، َوإِْن َكاَن الَبْعُض يِف َيِدِه َنَفَذ بَِقْدِرهِ  َح يِف ِمْن َكْوهِنَا يِف َيِدِه؛ لِيُكوَن َقَضاء  َعىَل الُكلِّ ؛ َكََم رَصَّ

َها "الِعنَاَيةِ "، وَ "النَِّهاَيةِ "، وَ "اهِلَداَيةِ "، َوَظاِهُر َما يِف "اجلَاِمِع الَكبِريِ " ُه اَل ُبدَّ ِمْن َكْوهِنَا ُكلِّ ، َأنَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.وينفذ»( يف )ج(: 1035)

ا»( يف )ج(: 1036)  (. 4/202) "تبني احلقائق"، «خالف 

 «.اجلامع»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 1037)

 (.1/39) "لفصولنيجامع ا"( 1038)

 «.أحد»( يف )ج(: 1039)

 «.وال ُبدَّ »( يف )ج(: 1040)

 «.نفذ بفرزه»ويف )أ( و)هـ( و)ب(:  ،«نفذ يقرره»( يف )د(: 1041)

َفُه حممد بن احلسن بعد "اجلامع الكبري"( 1042) واية، َألَّ اجلامع "، و"املبسوط"؛ ملحمد بن احلسن، وهو ثالث ُكُتِب ظاِهر الرِّ

تيب املعهود الذي عرف يف املذهب بعد تدوينه وتبلوره بالصورة املعروفة اآلن، وقِد اهتمَّ العلَمء ، وَل ُيَرتِّ "الصغري ْ ْبه اإلماُم عىل الرتَّ

 احلنفيون عىل َمرِّ العصور برشحه وحتقيقه وحفظه، وتعلمه وتعليمه، وكيف ال، وهو من املعتمدات التي ال يستغنى عنها؟

ْيخ أكمل الدين: هو كاْسمه، جلالئل مسائل الفقه جامٌع كبري، قد اشتمَل عىل عيون ": (1/567) "كشف الظهنون"قال يف  قال الشَّ

ا، شهد بذلَك  ا، ولَِتَمم لطائف الِفْقه منجز  وايات، ومتون الدرايات، بحيُث كاد يكون معجز  بعد إنفاد العمر فيه داروه، وال يكاد  الرِّ

ق ذوي التحقيق نحو حتقيقه، واشتدت رغباهتم يف االعتناء بحيل لفظه وتطبيقه، يلم بيشء من ذلك عاروه؛ ولذلك امتدت أعنا

ا؛ ا. هـ ا، وَجَعُلوه مبين ا مرشوح  وهو يف أمهيته كَسابقيه من ُكُتِب ظاهر الرواية، حيُث عليها املعَتَمد يف الفقه  ."وكتبوا له رشوح 

(، 2/1282) "كشف الظنون"(، و1/178) "أسَمء الكتب"(، و6/8) "هدية العارفني": ُينَْظر ؛احلنفي، وهي ُمقدمة عىل غريها

 (.9/207) "معجم املؤلفني"(، و6/80) "اْلعالم"و

 (.7/351) "العناية رشح اهلداية"( 1043)
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ْيِن[ يِف َيِدِه يِف َدْعَوى َح يِف  ]الدَّ ا، َورَصَّ ْيِن،  "َفْتِح الَقِديرِ "َأْيض  بِالَفْرِق َبنْيَ الَعنْيِ َوالدَّ

هُ َوُهَو احلَقه   ."الَبْحرِ "َسْهٌو، َكَذا يِف  ، َوَغرْيُ

َم ِمَن احلُْكِم )َوِمْثُلُه( ْعَوى يِف )ِفي اأَلَصحِّ(؛ َأْي: ِمْثُل الَعَقاِر املَنُْقوِل فِيََم َتَقدَّ ؛ َأْي: إَِذا َكاَنِت الدَّ

ا الْحتِياِج املَنُْقوِل، ]َفِقيَل[ فاق  َُ يِف املَنْ : ُيْؤَخُذ ِمنُْه اتِّ ُقوِل إىَِل احِلْفِظ، َوالنَّْزُع ِمْن َيِدِه َأْبَل

ا الَعَقاُر َفَمْحُفوظٌ  َفُه، َوَأمَّ
ا؛ َيْعنِي:  احِلْفِظ؛ لَِئالَّ ُيْتلِ بِنَْفِسِه، َوقِيَل: املَنُْقوُل َعىَل اخِلاَلِف َأْيض 

كُ  َُ يِف ؛ َْلَ النِّْصَف يِف َيِد ِذي الَيِد، َوَهَذا َأَصحه  َيرْتُ ُك يِف َيِدِه َأْبَل ْ َتاُج إىَِل احِلْفِظ، َوالرتَّ ُه ََيْ نَّ

ا، َوبِاإِلْنَكاِر َصاَر َضاِمن ا، َوَلْو ُوِضَع يف َيِد َعْدٍل كَ  ِمنِي َأَشده ِحْفظ  اَن َأِمين ا احِلْفِظ؛ َْلَنَّ املَاَل يِف َيِد الضَّ

، َوالَقايِض ُوِضَع لَِقْطِعَها اَل إِلْنَشائَِها، ْخَذ الَكِفيِل َمنَْشٌأ خِلُُصومةٍ فِيِه، فَلْو َتلَِف ََلْ َيْضَمْن؛ َوَْلَنَّ أَ 

َرِر َوالُغَررِ "َكَذا يف  ِح الده  ."رَشْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.دعوى يف»( يف )ج(: 1044)

ْين»( قوله: 1045)  َسَقَط من )ب( و)د(.« الدَّ

 (.7/351) "فتح القدير"( 1046)

 «.وغري»( يف )د(: 1047)

 (.5/456) "رد املحتار"(، 2/180) "جممع اْلهنر" وُينَْظر:(، 7/46) "الرائقالبحر "( 1048)

 َسَقَط من )ج(.« فقيل»( قوله: 1049)

 «.لالحتياج»( يف )ب( و)د(: 1050)

 «.فيحفظ»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 1051)

 «.يفتى برتك»( يف )ج(: 1052)

 «.وهو اْلصح»( يف )ج(: 1053)

 «.اخلصومة»( يف )ج(: 1054)

 "البحر الرائق"(، و7/349) "فتح القدير"(، و7/349) "العناية رشح اهلداية": َوُينَْظر(، 2/418) "مدرر احلكا"( 1055)

 (.2/180) "جممع اْلهنر"(، و5/219)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ِة[ "الِعنَاَيةِ "َويِف  ،  َبْعَد َأْن َذَكَر َأنَّ املَنُْقوَل َكالَعَقاِر يِف َتْرِك ]ِحصَّ َقاَل: الَغائِِب يِف َيِد احلَارِضِ

اِهُر "  .َأْعَلمُ  ، واهلُل"َوَلَعلَّ َهَذا ُهَو الظَّ

َد بِالَعَقارِ "الَبْحرِ "َويِف  ؛ َْلَنَّ املَنُْقوَل ُيوَضُع ِعنَْد َعْدٍل إىَِل ُحُضوِر َصاِحبِِه، َوقِيَل: ، َقاَل: َوَقيَّ

ُه َعىَل  َعْدٍل،  ُيْؤَخُذ ِمنُْه، َوُيوَضُع َعىَل ]َيِد[ َقْوهِلََم ُهَو َكالَعَقاِر اَل ُيْؤَخُذ ِمنُْه، َواَل َشكَّ َأنَّ

ُه اَل ُيْؤَخُذ َلوْ  ا؛ َكَذا يِف  َوَأُْجَُعوا َأنَّ . َوَظاِهُر َكاَلِمِه ؛ اْنَتَهى"الُفُصوَلنْيِ  جاِمعِ "ُمِقرًّ

ُه َلْيَس َكالَعَقاِر، َواهلُل  َأْعَلُم. َتْرِجيُح َأنَّ
 ة عشرة: إ ا أوصى له ِبُثُلث ماِله يقع  لك على كلِّ شيء من أمواله[ثامنل]املسألة ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ملُِنال خِّسو، أو )املوىل خِّسو(؛ حممد بن َفَراُمْرز بن عيل، "ُدرر موالنا خِّسو"، املعروف بـ"درر احلكام يف رشح غرر اْلحكام"و

ا  885سالم الرومي احلنفي، امُلَتَوَّفَّ سنة )شيخ اإل ا جامع  ا فاخر  ا يف ُجيع العلوم، وعامل ا باملعقول واملنقول، وحِب  ا زاخر  هـ(، كان بحر 

 للفروع واْلصول.

، ُيشري ، وهو ِمن أفضل الرشوح يف املذهب احلنفي، وقد أثنى عليه ُجاعة من العلَمء"غرر اْلحكام"تناول يف هذا الكتاب رشح متنه 

ا، غري مهتم باستقصائه. ليل أيض   إىل اخلالف الواِقع يف املَْذَهِب مع تعرض لرأي اإلمام الشافعي أحيان ا، ويذكر الدَّ

أمحد بن حممد ؛ (1/347) "طبقات املفِّسين"(، و6/211) "هدية العارفني"(، 2/1199(، )1/747) "كشف الظنون": ُينَْظر

م(، ط: اْلوىل، حتقيق: سليَمن بن 1997 -هـ 1417ي عرش(، مكتبة العلوم واحلكم، السعودية، )اْلدهنوي )من علَمء القرن احلاد

 (.2/562) "املذهب احلنفي"صالح اخلزي، و

 َسَقَط من )ج(.« حصة»( قوله: 1056)

 «.تعاىل»( يف )ج( زيادة كلمة: 1057)

 (.7/349) "العناية"( 1058)

 «.العقار»( يف )ج(: 1059)

 بن احلسن.( يعني: أبو يوسف وحممد 1060)

 َسَقَط من )ب( و)د(.« يد»( قوله: 1061)

 «.ال يأخذ له»( يف )ج(: 1062)

 «.اجلامع»( يف )أ( و)ب( و)د(: 1063)

 (.7/46) "البحر الرائق"(، 1/65) "جامع الفصولني"( 1064)

 «.تعاىل»( يف )ج( زيادة كلمة: 1065)
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َا ُكلِّ َشْيٍء( )َعَلىَذلَِك  )َأْوَصى َلُه ِبُثُلِث َماِلِه َيَقُع( ُأْخُت املرَِياِث،  ِمْن َأْمَوالِِه؛ َْلهَنَّ

، َفَكَذا ِهَي   .واملرَِياُث جَيِْري يِف الُكلِّ

 ة عشرة: لو قال: ماِلي أو ما أْمِلُك َصَدَقة يقع على مال الزكاة فقط استحساًنا[عتاس]املسألة ال
، )َعَليى َمياِل الزََّكيياِة(  ؛ َأْي: َقْوُلـُه َهـَذا َيَقـُع )َمياِلي، َأْو: َميا َأْمِليُك َصيَدَقٌة، َفُهييَو(    َشـْخٌص:  )َوَليْو َقياَل(  

ُق  ، َوالِقَياُس اْستَِواُؤَها، فَيَتَصدَّ ْقنَا َبْينَُهََم  بِالُكلِّ ا، بِاْعتِباِر َأنَّ  َوبِِه َقاَل ُزَفُر؛ َوَلكِنَّا َفرَّ اْستِْحَسان 

ـِري يِف ُكـلِّ َمـاٍل بِإجَِيـاِب اهللِ بِِخالفَِهـا إجَِياَب الَعْبِد ُمْعَتـَِبٌ  َـا ُأْخـُت املِـرَياِث؛ جَتْ ]َكـََم  -؛ َْلهَنَّ

ــَوائِِم، َوالنَّْقــَدْيِن، َوُعــُروِض  - َذَكْرَنــاُه، َوَأْطَلــَق يِف َمــاِل[ ــاِس؛ َكالسَّ َكــاِة، َفَشــِمَل َُجِيــَع اْلَْجنَ الزَّ

ا َأْو اَل، َسَواٌء َكاَن َعَلْيِه َدْيٌن ُمْسـَتْغِرٌق هَلَـا َأْو اَل؛ َْلَنَّ  املُْعَتـَِبَ ِجـنُْس َمـا جَيِـُب  التَِّجاَرِة، َبَلَغْت نَِصاب 

َكاُة، ]مَ  فِيهِ  وطَِها َع[الزَّ َق َقْطِع النََّظِر َعْن َقْدِرَها َورُشُ ، َفـإِْن َقىَضـ َدْينَـُه َلِزَمـُه َأْن َيَتَصـدَّ

َة ِعنَْد الثَّـايِن  يَّ َكـاِة، َوَمنََعـهُ َبْعَدُه بَِقْدِرِه، َوَشِمَل اْلَْرَض الُعرْشِ ـفَِها َمَصـاِرَف الزَّ  ؛ لَِكـْوِن َمرْصِ

ٌد؛ لِـََم فِي ، َواملَُكاَتـِب حُمَمَّ ـبِيِّ ـ يف َأْرِض الصَّ ، َواْلَْوَقـاِف، َهـا ِمـْن َمْعنَـى امُلْؤَنـِة؛ َولِـَذا َوَجـَب الُعرْشُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.إىل»( يف )ج(: 1066)

 ( أي: الوصية.1067)

 (.5/457) "رد املحتار"(، 2/180) "جممع اْلهنر"(، 4/202) "تبيني احلقائق" ُينَْظر:( 1068)

 «.فيصدق»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 1069)

 «.بينكَم»( يف )هـ(: 1070)

 «.يعتِب»( يف )ج(: 1071)

 «.بخالفهَم»( يف )أ( و)ب( و)د(: 1072)

 ( ما بني املَْعُكوفنِي َسَقَط من )ج(.1073)

 «.أو ْلن»( يف )ب( و)د(: 1074)

 «.به»( يف )ج(: 1075)

 َسَقَط من )ج(.« َمعَ : »( قوله1076)

 «.ورشوطه»( يف )ج(: 1077)

 ؛ أي: عند اإلمام أيب يوسف.«الباقي»، ويف )هـ(: «الباين»( يف )أ( و)ب( و)د(: 1078)

 «.وتبعه»( يف )ج(: 1079)

 «.والكاتب»( يف )د(: 1080)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــةَ  ــا َحنِيَف ــمَّ َأَب ــِه يِف  َوَض ــةِ "إَِلْي ــا إىَِل  "النَِّهاَي ــايِش "َمْعِزيًّ ــْدُخُل "التهُمْرَت ــُة  ، َواَل َت اخلََراِجيَّ

نَِها ــُق لِل لَِتَضــمه ــِة، َوَخــَرَج َرقِي ــاِزِل، َوَمــا َكــاَن ِمــَن  ُمْؤَن ــْكنَى، َوَأَثــاُث املَنَ اخِلْدَمــِة، َوُدوُر السه

ـــــــــــــــــــــــــــَوائِِج  ى يِف  احلَ اْلَْصـــــــــــــــــــــــــــلِيَِّة، َوَقـــــــــــــــــــــــــــد َســـــــــــــــــــــــــــوَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا مَن ا ِقيق الذي َتمَّ بينه وبني َسيِّده َعْقٌد عىل أن يدفَع له مبلغ  ُد ُمكاتِب وامُلكاَتب: هو الرَّ يِّ ا، فالسَّ ، والعبد -بالكِّس  -ملال؛ ليصرَي ُحرًّ

 (.1/455) "تاج العروس"(، 40) "املغرب": ُينَْظربالفتح؛  -ُمكاَتب 

 «.أبا ح»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 1081)

لعباس، مفتي خوارزم، أبو حممد، وقيل: أبو ا ،ظهري الدين احلنفي اخلوارزمي ،هو أمحد بن إسَمعيل بن حممد«: التمرتايش( »1082)

 قرية من قرى خوارزم.« َترتاش»هـ(، والتمرتايش: نسبة إىل  600تويف يف حدود سنة )

 ."الفرائض"، و"كتاب الرتاويح"، و"رشح اجلامع الصغري"و ،"فتاوى التمرتايش"من تصانيفه: 

 (.1/167)"معجم املؤلفني"(، و2/1221) "كشف الظنون"(، و1/61) "اجلواهر املضيئة"(، و15) "الفوائد البهية"ُينظر: 

 «.وال تداخل»( يف )ب( و)د(: 1083)

 «.لتمحضها»( يف )ج(: 1084)

 «.رقيقه»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 1085)

 «.اجلوائح»، ويف )ج(: «اخلوارج»( يف )ب( و)د(: 1086)
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ا  "امُلْخَترَصِ " ـِحيُح؛ َكـََم ، وَ َأْمِليُك(  )]َما[، َوَبنْيَ َقْولِِه: )َماِلي(َبنْيَ َقْولِِه:  "لِلَكنْزِ "َتَبع  ُهـَو الصَّ

؛ َأْي: َغـرْيَ َمـاِل )َوِإْن َليْم َيِجيْد َغْييَرُه(   ، "اهِلَداَيةِ "، َوُهَو خُمَْتاُر َصاِحِب "َتْبيِنِي الَكنْزِ "يِف 

اِخلِ  َكاِة الدَّ َت اإِلجياِب  الزَّ  (ِإَ ا َمَليكَ ، َف)ُقوِتِه؛ َأْي: ِمْن َذلَِك املَاِل َقْدَر )َأْمَسَك ِمْنُه(حَتْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه حنفي، انتهْت إليه رياسة ؛ ْلمحد بن حممد بن سالمة بن سلمة اْلَْزِدي الطَّحاوي، أيب جعفر: فقي"خمترص الطَّحاوي"( 1087)

ه عىل مذهب الشافعي، ثم حتول إىل احلنفية، قيل له: َِلَ خالْفَت خ افِعي، َتَفقَّ الك، احلنفيَّة بـ)مرص(، وهو ابن أخت املزين صاحب الشَّ

َت مذهب أيب حنيفة؟ فقال:  ، ولد ونشأ يف )طحا( "إليه ْلينِّ كنت أرى خايل يديم النظر يف ُكُتِب أيب حنيفة؛ فلذلَك انتقْلُت "واْخرَتْ

 هـ(.321من صعيد )مرص(، تويفِّ بـ)مرص( يف ذي القعدة سنة )

، "املحارض والسجالت"، و"الشفعة"رسالة، وكتاب  "بيان السنة"يف احلديث، جملدان، و "رشح معاين اآلثار"ِمن تصانيفه: 

، "االختالف بني الفقهاء"يف الفقه، ورشحه كثريون، و "املخترص"، و"أحكام القرآن"أربعة أجزاء، يف احلديث، و "مشكل اآلثار"و

 ."مناقب أيب حنيفة"، و "مغاين اْلخيار يف أسَمء الرجال ومعاين اآلثار"وهو كبري َل يتمه، وتاريخ كبري باسم 

ة، هو أقدم خمترصات املذهب احلنفي وأشملها، َيتوي عىل كثري من أمهات مسائل املذهب ورواياهت "خمترص الطحاوي"و ا املعتَِبَ

ق آلراء غريهم، وهذا ما  سار فيه مؤلفه عىل ترتيب خاله املزين صاِحب الشافعي، ويذكر يف هذا الكتاب آراء أهل املذهب دون التََّطره

. ا وتعلَم  وتعليَم   َدَفع الكثري ِمن علَمء املذهب إىل الِعنَاَية به رشح 

(، 15/27) "سري أعالم النبالء"(، و1/71) "وفيات اْلعيان"(، و1/103) "يةاجلواهر املض"(، و148) "طبقات الفقهاء": ُينَْظر

(؛ لبهاء الدين حممد بن يوسف بن يعقوب اجلندي الكندي، مكتبة اإلرشاد، 1/220) "السلوك يف طبقات العلَمء وامللوك"و

 "معجم املؤلفني"(، و1/206) "اْلعالم"م، ط: الثانية، حتقيق: حممد بن عيل بن احلسني اْلكوع احلوايل، و1995صنعاء، 

 (.2/461) "املذهب احلنفي"(، و2/107)

 َسَقَط من )ج(.« ما»( قوله: 1088)

 (.4/203) "تبيني احلقائق"( 1089)

 (.7/353) "اهلداية مع العناية": ُينَْظر( 1090)

ْسبِيَجايِبه أَ "(: 7/47بعد ذكر القولني ) "البحر الرائق"( قال يف 1091) نَّ اْلَفْرَق َبنْيَ املَْاِل َواملِْْلِك إنَََّم ُهَو َقْوُل َأيِب َوَذَكَر اْلَقايِض اإْلِ

نِْجيِز؛  َدُه بِالتَّ ِه َوَقيَّ ْق َبْينَُهََم َواْخَتاَرُه الطََّحاِويه يِف خُمَْترَصِ ِط َنْحُو َقْوُلُه َماُيوُسَف َوَأُبو َحنِيَفَة ََلْ ُيَفرِّ ْ ا بِالرشَّ ُه َلْو َكاَن ُمَعلَّق  يِل َصَدَقٌة يِف ِْلَنَّ

نِي إْن َفَعْلت َكَذا َدَخَل املَْاُل اْلَقائُِم ِعنَْد اْلَيِمنِي َواحْلَاِدُث َبْعَدُه َوَقيََّد بَِقْولِِه َفُهوَ 
نَُّه َلْو َقاَل هللَِِّ َعيَلَّ َأْن ُأْهِدَي َُجِيَع َمايِل إْن املََْساكِ

 َصَدَقٌة؛ ِْلَ

ُه إالَّ َفَعْلت َكَذا أَْو َُجِيَع ِمْلكِ  ُْجَاِع َفَيِجُب أَْن ُُّيِْدَي َذلَِك ُكلَّ
ُكُه َوْقَت احْلَلِِف بِاإْلِ

ُه َيْدُخُل فِيِه َُجِيُع َما َيْملِ َقْدَر ُقوتِِه َفإَِذا اْسَتَفاَد َشْيئ ا  ي َفإِنَّ

ْسبِيَجايِب   ِه َكَذا َذَكَر اإْلِ
َق بِِمْثلِ  ؛ ا. هـ."آَخَر َتَصدَّ

 «.والداخل»( يف )ج(: 1092)
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ُه  مٌة، َفُيْمِسُك َأْهُل ُكلِّ َصـنَْعٍة َقـْدَر كَِفاَيتِـِه إىَِل )َتَصدََّق ِبَقْدِرِه(َغرْيَ ؛ َأْي: بَِقْدِر َما َأْمَسَك؛ ْلَنَّ َحاَجَتُه ُمَقدَّ

دَ  َد بِاملَاِل َواملِْلـِك ِمـْن َغـرْيِ َتْعيِـنِي يَشْ  َأْن َيَتَجدَّ ٌء، َوَقيَّ ازِ َلُه يَشْ ؛ لالْحـرِتَ
ٍ
: َعـَمَّ إَِذا َقـاَل  ء

، اَل َيْلـَزُمُه إاِلَّ بِقَ  ْدِر َمـا َيْمــلُِك، َأْلُف ِدْرَهٍم ِمْن َمايِل َصَدقٌة إْن َفَعْلُت َكَذا، َفَفَعَل َوُهَو اَل َيْمـلُِك إالَّ مائة 

ٍد، َوَكَذا َعْن ُنَصرْيٍ  ِسَمـاَعةَ  َرَواُه ابنُ  ٌء اَل  ،، َوبِِه َأَخَذ الَفِقيهُ َعْن حُمَمَّ َوإِْن ََلْ َيُكـْن َلـُه يَشْ

ٌء؛ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه يَشْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُب َعَلْي جَيِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.فرفه»( يف )ج(: 1093)

 «.أملك»( يف )د(: 1094)

 «.َيتَِّخذَ »( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 1095)

 «.لآلخر»( يف )ج(: 1096)

 «.عىل»( يف )ج( زيادة كلمة: 1097)

مة أبو عبداهلل حممد بن ِسََمعة بن عبيداهلل بن هالل التَّْيِمي الُكويف، قايض )بغداد(، صاحب أيب ي1098) وسف ( ابن سَمعة: هو الَعالَّ

هـ(، جتاوز املائة وهو كامل القوة، ويل القضاء هلارون الرشيد بـ)بغداد(، وضعف برصه، فَعَزَلُه املعتصم، حدث 233وحممد، تويف )

اء،  بِّي، واحلسن بن حممد بن عنِب الَوشَّ اِظ الثَِّقاتعن الليث، واملسيب بن رشيك، وَرَوى عنه حممد بن عمران الضَّ  .وهو ِمَن احُلفَّ

 ."لو أنَّ املحدثني يصدقون يف احلديث كَم يصدق ابن سَمعة يف الِفْقه لكانوا فيه عىل هناية"ابن معني: قال 

 يف ألوف مَن اْلوراق. "نوادر املسائل عن حممد بن احلسن"، و"املحارض والسجالت"، و"أدب القايض"ِمن آثاره: 

(؛ لعبدالرمحن بن عيل بن حممد بن اجلوزي، أيب 11/197) "لوك واْلمماملنتظم يف تاريخ امل"(، و3/116) "الوايف بالوفيات": ُينَْظر

معجم "(، و2/58) "اجلواهر املضية"(، و10/646) "سري أعالم النبالء"، ط: اْلوىل، و1358الفرج، دار صادر، بريوت، 

 (.6/153) "اْلعالم"(، و10/57) "املؤلفني

 «.نرص»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 1099)

ا ملحمد بن ونصري هو: ُنَص  رْي بن َييى الَبْلخي، وقيل: َنرْص، َأَخَذ الِفْقه عن أيب سليَمن اجلَْوزجاين، عن حممد بن احلسن، وكان معارص 

 (.2/200) "اجلواهر املضيَّة": ُينَْظر هـ(.268سلمة، وزامله َّف الدرس عىل اجلوزجاين، ُتويفِّ سنة )

َمْرَقنِْدي  د بن إبراهيمنرص بن حممد بن أمح( الفقيه هو: أبو الليث 1100) بَِفْتح السني، وامليم، وسكون الراء، وفتح القاف،  -السَّ

ْمَرَقنِْدي(، ويف "التلمساين عىل الشفا"وسكون النون، ويف  (: 1/538) "القاموس املحيط": أنَّه بُِسُكون امليم، وفتح الراء، )السَّ

َه عىل الفقيه أيب جعفر اهلندواين، وهو اإلمام الكبري صاحب الفقيه، املعرو -إسكان امليم، وفتح الراء حلن؛ ا. هـ " ف بإمام اهلدى، َتَفقَّ

َ ليلة الثالثاء إلحدى عرشة ليلة خلت من ُجادي اآلخرة سنة ) َ سنة  373اْلقوال املفيدة، والتصانيف املشهورة، تويفِّ هـ(، وقيل: تويفِّ

 هـ(، وقيل غري ذلك. 375هـ(، وقيل: ) 393)

ف، سَمه  "بستان العارفني"، و"عمدة العقائد"أجزاء متفرقة منه، وهو غري كبري، وله  "تفسري القرآن"نفيسة، منها: له تصانيف  َتَصوه

 "رشح اجلامع الصغري"يف الفقه، و "املقدمة"، و"فضائل رمضان"َمَواعظ، و "تنبيه الغافلني"رسالة، و "خزانة الفقه"، و"البستان"

 ، وغري ذلك."عيون املسائل"يف الفقه، و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ."الَبْحرِ "؛ َكَذا يِف ِمَن اْلَْيََمنِ  "َمآِل الَفَتاَوى"َكَذا يِف  

وَ َجْعل أْمر املرأة : يِصحُّ اإليصاء بُ ِعْلم الوِصيِّ، وَ يِصحُّ التوكيل بُ ِعْلم الوكيل، عشرون]املسألة ال
 ِبَيِدها بُ ِعْلمها[

َُ ِعْلِم( ، َحتَّى َلْو َباَع َشْيئ ا )َوَصحَّ اإِليَصاُء ِب َكِة َقْبَل الِعْلِم بِالَوِصيَِّة، َجاَز الَبْيُع،  الوَ يِصِّ ِ ِمَن الرتَّ

ََ َة بِالَوَكاَلِة، َفَلْو بَ  ()التَّْوِكيل ِبُ ِعْلِم َوِكيِلَيِصحه  () ْز، َوالَفْرُق َأنَّ الَوِصيَّ ا َل جَيُ اَع َقْبَل الِعْلِم هِبَ

، َحتَّى َلْو َباَع اجلَده َما الْبِن اْبنِهِ  ِخاَلُفُه، َفاَل َتَتَوقَُّف  ا َوِوالَية  ِف الَواِرِث ِمْلك   َعىَل الِعْلِم لَِترَصه

ِف يف َمالِِه ال َجازَ  َبْعَد َمْوِت اْلَِب، ِمْن َغرْي ِعْلٍم بَِمْوتِهِ  ا الَوَكاَلُة َفإِْثَباُت ِواَليِة التَّرَصه ، َوَأمَّ

لِ  اْستِْخاَلَف؛ لَِبَقاء بِيِّ ِواَلَيِة امُلَوكِّ يِف التَِّجاَرِة َكالَوَكاَلِة، َفاَل  ، واإِلْذُن لِْلَعْبِد َوالصَّ

وُز تَ  ُف املَْأُذوِن ]َقْبَلُه[َتْثُبُت إاِلَّ َبْعَد الِعْلِم، َواَل جَيُ ْيَلِعيه رَصه ِح "َويِف  ،، َكَذا َأْطَلَقُه الزَّ رَشْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد عيناه  (.13/91) "معجم املؤلفني"(، و8/27) "اْلعالم"(، و91) "طبقات املفِّسين"(، و2/196) "اجلواهر املضية": ُينَْظر

 "هو اإلمام أبو الليث"يف مواضع من الدر املختار، فقال ابن عابدين يف حاشيته عليه:  "الفقيه"بأيب الليث؛ ْلنه ُأطلق ذكره بلفظ 

 (.3/153(، )1/607: رد املحتار )نَْظريُ ا.هـ؛ 

 (. 151، 150) "اْليَمن"، كتاب "امُلْلتقط يف الَفَتاوى احلَنَفيَّة  "هو:  "مآل الفتاوى"( 1101)

 (.5/457) "رد املحتار"(، و2/418) "درر احلكام"(، و4/203) "تبيني احلقائق": وُينَْظر(، 7/48) "البحر الرائق"( 1102)

 «.أشياء»( يف )أ(: 1103)

 (.150: تنوير اْلبصار املطبوع )ص ُينَْظر، والصواب ما أثبتناه؛ «الوكيل»( يف )أ( و )ب( و )د( و )هـ(: 1104)

 «.يتوقف»( يف )د( و)هـ(: 1105)

 «.مال ابنه»( يف )ج(: 1106)

 «.بترصفه»( يف )ج(: 1107)

 «.حاز»( يف )د(: 1108)

 «.ففي ماله االستحسان لبقاء»( يف )ج(: 1109)

 ."وأما الوكالة فإثباُت والية الترصف يف ماله ال استخالَف؛ لبقاء والية املوكل"(: 7/49) "البحر"( يف 1110)

 «.والويص»( يف )ج(: 1111)

 َسَقَط من )ج(.« قبله»( قوله: 1112)

 (.7/49) "البحر الرائق": وُينَْظر(، 4/203) "تبيني احلقائق"( 1113)
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ا بِـَأْن َقاَل: َأِذْنُت لَِعْبِدي ُفاَلٍن، َوَلـْم َيْشـَتِهْر َبنْيَ ": "املَْجَمعِ  ِمَن املَْأُذوِن إِْن َكاَن اإِلْذُن َخاصًّ

ُفُه َقْبَل الِعْلِم؛ اْنَتَهىالنَّاِس، َفِعْلُم الَعْبُد بِِه رَشْ  وُز َترَصه ا، َفاَل جَيُ وَرتِِه َمْأذُون   .ٌط لَِصرْيُ

ْ َتْعَلْم، َوِمْثُل الَوَكاَلِة اْلَْمُر بِالَيِد لِلَمْرَأِة، َحتَّى َلْو َجَعَل َأْمَرَها بَِيِدَها، اَل َيِصرُي اْلَْمُر بَِيِدَها مَ  ا ََل

َقْت َنْفَس  ةِ "َها َقْبَل الَعْلِم اَل َيَقُع، َكَذا يِف َحتَّى َلْو َطلَّ اَلِق "اخلَانِيَّ  .، ِمْن َفْصِل: اْلَْمِر بِالَيِد ِمَن الطَّ

ةِ "َويِف َوَكاَلِة  اِزيَّ ِغريِ "، َويِف "الَبزَّ َقْبَل ِعْلِمِه بِالَوَكاَلِة اَل َيُكوُن  : ]الَوكِيُل["اجلَاِمِع الصَّ

، َوَعنِ  ايِن ا َوكِيال  ْ َيْعَلِم الَبائُِع  لثَّ ي بِالَوَكاَلِة، واْشرَتَى ِمنُْه، َوََل
ا إَِذا َعِلَم امُلْشرَتِ ِخاَلُفُه، َأمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بكِّستني، ثم معجمة  -( و)فِِرْشَتااحلنفي، ن فِِرْشتا اب؛ لعبداللطيف بن عبدالعزيز بن أمني الدين "رشح جممع البحرين"( 1114)

؛ البن الساعايت تويف "جممع البحرين وملتقى النريين"وهي كلمة تعني: املَلِك، ورشحه هذا لـ -ساكنة، ثم مثناة فوقانية مفتوحة 

رشح "، و"ح املشارق للصغاينرش"، وهو رشح كثري الفوائد، معتَمد َّف بالد الروم، والبن فِِرْشتا تصانيف منها: هـ( 694)

، وهو من علَمء الروم املوجودين َّف أيام السلطان مراد، وكان معلَم  لألمري حممد بن آيدين، "رشح املصابيح"، و"الوقاية"، و"املنار

ا الرشعيَّة، وله رسالة ا بمدرسة ترية، وتلك املدرسة مضافة إليه إىل اآلن، وقد مهر َّف ُجيع العلوم، خصوص  لطيفة َّف علم  ومدرس 

ف، وله حظ عظيم يف املعارف الصوفية، قال صاحب  ا َّف سنة )"الشقائق النعَمنيَّة"التََّصوه ، "اْلعالم"هـ(، ويف 791: إنه كان موجود 

 هـ(، وكان له أٌخ مائل إىل اخلوارج، أصحاب فضل اهلل رئيس الفرقة اخلارجية.801أنه ُتويفِّ سنة ) "معجم املؤلفني"و

مة 1/374) "البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع"(، و6/11) "معجم املؤلفني"(، و5/142) "اْلعالم": ُينَْظر (، للعالَّ

 (.11/264) "الضوء الالمع"حممد بن عيل الشوكاين، دار املعرفة، بريوت، د.ت، و

 ؛ البن امللك، والعيني."رشح املجمع"ن لشيخ املصنف، فقد ذكر يف املقدمة أنه ينقل ع "البحر الرائق"وهذا الرشح من مصادر 

ا بأن قال: أذنت "رشح املجمع"ويف "(: 7/49) "البحر الرائق"( قال يف 1115) ؛ البن فِِرْشَتا مَن املأذون إن كان اإلذُن خاصًّ

ا كَم إذا قال املوىل ورته مأذون ا، وإن كان عامًّ  ْلهل السوق: بايُِعوا عبدي لعبدي فالن، وَل يشهد بني الناس، فعلم العبد به رشط لَِصرْيُ

 ا. هـ. "فالن ا، يصري مأذون ا قبل العلم

 (، فقد نقل عن اخلانية هناك.7/49: البحر الرائق )ُينَْظر( 1116)

 «.عن»( يف )د(: 1117)

 َسَقَط من )ج(.« الوكيل»( قوله: 1118)

 «.عن»( يف )د(: 1119)

 .؛ أي: عن اإلمام أيب يوسف«الباين»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 1120)
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[ الَوكِيُل  ي: اْذَهْب بَِعْبِدي إىَِل َزيٍد،  بِالَبْيِع، بَِأنْ  َكْوَنُه ]َوكيال  َكاَن املَالُِك َقاَل للُمْشرَتِ

ِِبْ  ِمنَْك، َفَذَهَب بِهِ  -لَِوَكاَلتِِه َعنِّي  -َيبِيَعُه  ى[َلُه: ]َحتَّ  َفُقْل  بِالتَّْوكِيِل،  إَِلْيِه، َوََلْ خُيْ

ي َكَمْعِرَفةِ  وُز، َوَجْعُل َمْعِرَفِة امُلْشرَتِ ُه جَيُ البائِِع، ويِف املَْأُذوِن َما  َفَباَعُه ِمنُْه، فاملَْذُكوُر يِف الَوَكاَلِة أنَّ

ْ َيْعَلْم بِهِ َيدُ  وِق: َبايُِعوا َعْبِدي، َفَباَيُعوُه، َوََل ،  له َعَلْيِه، َفإِنَّ املَْوىَل إذا َقاَل ْلَْهِل السه الَعْبُد، َيِصحه

ياَداِت " َويِف  وُز... إلخ"الزِّ ُه اَل جَيُ يُل بِالتَّْوكِيِل  )َفَلْو َعِلَم(، : َأنَّ
َصحَّ  ِمْن َفاِسٍق )َوَلْوالَوكِ

ُط يف امُلْخِِبِ َتَصرُُّفُه( ُط ]فِيِه[ ، َفاَل ُيْشرَتَ التَّْميِيُز، َفَلْو َأْخَِبَ  الُبُلوُغ، َواَل الَعَداَلُة، َنَعْم ُيْشرَتَ

ُفهُ  ا، َصحَّ َترَصه ا مُمَيِّز  ا َأْو َصِغري   .َعْدٌل َأْو َغرْيُ َعْدٍل، َسَواٌء َكاَن َكبرِي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َسَقَط من )أ( و)ب( و)د( و)هـ(.« وكيال  »( قوله 1121)

 «.وأن»( يف )ج(: 1122)

 «.فقال»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 1123)

 َسَقَط من )ج(.« حتى»( قوله: 1124)

 «.بالوكالة عن مالك، فذهب»( يف )ج(: 1125)

 «.خيري»( يف )د( و)هـ(: 1126)

 (، فاجلملة فيه بنصها.7/49) "البحر": ُينَْظر(1127)

 «.أن»ج( زيادة كلمة: ( يف )1128)

 «.يف»( يف )ج(: 1129)

 «.إىل آخره»( يف )ج( و)د(: 1130)

 أحد كتب ظاهر الرواية الستة؛ ملحمد بن احلسن الشيباين. "الزيادات"هناك، و  "الزيادات "(، فقد نقله عن 7/49) "البحر": ُينَْظر

 «.ويو»( يف )ج(: 1131)

 «.املحِب»( يف )د(: 1132)

 )أ( و)ب( و)ج( و)هـ(.َسَقَط من « فيه»( قوله: 1133)

 (.5/457) "رد املحتار"(، و2/419) "درر احلكام"(، و7/419) "البحر الرائق": ُينَْظر( 1134)
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 ادية والعشرون: َ يثبت َعْزل الوكيل إَ ِبَعْدٍل أو مْسُتوَرْين أو فاِسَقْين[]املسألة احل

ََ َيْثُبُت َعْزُلُه( َّ ِبَعْدٍل(؛ َأْي: َعْزُل الَوكِيِل )َو ُط فِيِه َلْفُظ ؛ َأْي: بِإِْخَباِر َعْدلٍ )ِإ ، َفاَل ُيْشرَتَ

َهاَدِة؛ َكََم يِف  ْو َمْسُتوَرْيِن َأْو َفاِسَقْيِن، َكِإْخَباِر السَّيِِّد ِبِجَناَيِة َعْبِدِه، والشَِّفيِع )َأ، "َفْتِح الَقِديرِ "الشَّ

ُط يِف امُلْخِِبِ َهِذِه اْلَْشياُء إالَّ ، َوَهَذا ِعنَْد أيب َحنِيَفَة، َوَقااَل والِبْكِر وامُلْسِلِم الَِّذي َلْم ُيَهاِجْر( : اَل ُيْشرَتَ

ُط إِْحَدى َشْطَرِي التَّْمِييُز؛ لَِكوْ  ا ِمْن َوْجٍه ُدوَن َوْجٍه، فُيْشرَتَ ، َوَلُه أنَّ فِيَها إِْلَزام  هاَدِة؛  هِنا ُمَعاَمَلة  الشَّ

ا الَعَددُ  َتنِْقيِح "َوَجَزَم يِف ": "الَبْحرِ "، َقاَل يِف )َوُيْشَتَرُط َساِئُر الشُُّروِط ِفي الشَّاِهِد(، أِو الَعَداَلُة، إمَّ

وِط َمَع الَعَددِ  "ولِ اْلُُص  ُ اِط َسائِِر الرشه ،َعىَل َقْوِل اإِلَماِم أِو الَعَداَلةِ  بِاْشرِتَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.أو غري عدل»( يف )ج( زيادة: 1135)

 (.8/139) "فتح القدير"( 1136)

 ( أي: أبو يوسف، وحممد.1137)

 «.رشطي»( يف )ج(: 1138)

 «.العدة»( يف )ب( و)د(: 1139)

مة صدر الرشيعة عبيداهلل بن مسعود املحبويب البخاري احلنفي، امُلَتَوَّفَّ سنة )؛ للف"تنقيح اْلصول"( 1140) هـ(،  747اضل الَعالَّ

، ووجد بعضهم طاعن ني وهو متن لطيف َمْشهور، َذَكر فيه أنه َلـَمَّ كان فحول العلَمء ُمكبني عىل مباحث كتاب فخر اإلسالم الَبْزَدِويِّ

ا فيه زبدة مباحث عىل ظواهر ألفاظه، أراد تنقيحه،  أصول "، و"املحصول"وحاول تبيني مراده وتقسيمه عىل قواعد املعقول، مورد 

َدُه "ابن احلاجب ْبط واإلجياِز، َوملَا َسوَّ ا فيه مسلك الضَّ ، مع حتقيقات بديعة، وتدقيقات غامضة منيعة، َقلََّم توجد يف الكتب، سالك 

ا، وكتب فيه َساَرع بعض أصحابه إىل انتساخه، وانترشت النه ا ممزوج  ا لطيف  ح  َسخ، ثم ملا وقع فيه قليل من املَْحو واإلثبات، َصنََّف رَشْ

ه  َر، وملا تم مشتمال  عىل تعريفات وترتيب أنيق َل يسبقه إىل مثله أحٌد، َسَمَّ التوضيح يف حل غوامض "عبارة املتن عىل النََّمط الذي َتَقرَّ

مة سعد الدين مسعود بن عمر ، وملا كان هذا الرشح كامل"التنقيح ا وحوايَش، أعظُمها وأَْواَلها رشح الَعالَّ تن َعلَُّقوا عليه رشوح 

مع رشحه كتاٌب شامٌل خِلُاَلصة كل مبسوط،  "التنقيح"هـ( وهو رشح َذَكَر فيه التفتازاين أن 792التْفَتاَزاين الشافعي، املتوَّف سنة )

، وفرغ منه يف ذي القعدة سنة "التلويح يف كشف حقائق التنقيح"ح املوسوم بـفأراد اخلوض يف جلج فوائده، فجمع هذا الرش

هـ(، يف بلدة من بالد )تركستان(، وَلـَمَّ كان هذا الرشح غاية مطلوب كل طالب يف هذا الفن، اعتنى به الفضالء بالدرس 758)

 والتَّْحشية، وعلقوا عليه احلوايش املفيدة.

النقاية "؛ جلده حممود املَْحُبويب، يف فقه احلنفيَّة، و"رشح الوقاية"، و"تعديل العلوم"ها: كتاب وللمحبويب سوى هذا مصنفات، من

 ، وغريها.يف علم املعاين "الوشاح"، مع رشح القهستاين، و"خمترص الوقاية

 (.140) "اكتفاء القنوع"(، و6/246) "معجم املؤلفني"(، و4/197) "اْلعالم"(، و1/496) "كشف الظنون": ُينَْظر

 «.العدالة»( يف )ب( و)د(: 1141)

 «.والعدالة»( يف )ج(: 1142)
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، َوإِْن ُوِجدَ  ،اْلَْعَظمِ  بِيِّ  املَْرَأِة والَعْبِد والصَّ
، َوَقلَّ َمْن الَعَدُد أِو الَعَداَلةُ  َفاَل َيْثُبُت بَِخَِبِ

َه َعىَل   .َهَذا َنبَّ

ٌد بَِأْن َيُكوَن امُلْخِِبُ َغرْيَ  ]َوَهَذا[ ُط فِيِه الَعَداَلُة، َحتَّى َلـْو  ُمَقيَّ اخلَْصِم َوَرُسولِِه، َفاَل ُيْشرَتَ

َي  ِفيُع امُلْشرَتِ َلُب  َأْخَِبَ الشَّ ِه َوإِْن َكانَ  بِنَْفِسِه، َوَجَب الطَّ ُسوُل ُيْعَمُل بَِخَِبِ ا، والرَّ ا  إُِْجَاع  َفاِسـق 

َبـُه، َكــََم َذَكــَرُه اإِلْسـبِيَجايِبه  َقُه َأْو َكذَّ ـا، َصــدَّ َفاق  ا، َوَظــاِهُر َمــا يف اتِّ ُســوُل َصـِغري  ، َوَكــَذا َلـْو َكــاَن الرَّ

ــةِ " ـــُه اَل ُبــدَّ  "الِعََمِديَّ ِب الَعـــْزُل بِكِتـــا : إينِّ َرُســوٌل بَِعْزلـِــَك، َوَيْثُبــُت َأْن َيُقـــوَل َلـــهُ  أنَّ

لِ  ا امُلَوكِّ َقُه ُقبَِل َوَلْو َفاِسق  ا إَِذا َصدَّ ْقُه، َأمَّ ا بََِم إَِذا ََلْ ُيَصدِّ ٌد َأْيض  ا، وُمَقيَّ  ، َوُمَقيٌَّد ]بََِم[َأْيض 

ـُه َيْثُبـُت َوَينَْعـزِ  ا إَِذا َكـاَن الَعـْزُل ُحْكِميًّـا، َفإِنَّ ، َأمَّ ُحـوا بِـِه، إَِذا َبَلَغُه الَعْزُل احلَِقيِقيه ُل َقْبـَل الِعْلـِم، َكـََم رَصَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادة احلنفيَّة يف كتبهم، واملقصود به اإلمام أبو حنيفة 1143) ة ( اإلمام اْلعظم ِمن إطالقات السَّ َي بذلك؛ ْلنَّه أكِب أئمَّ ؛ وُسمِّ

 (.1/314) "املذهب احلنفي" ُينَْظر:املذهب وأعلمهم؛ 

  «.وجه»( يف )ب( و)د( و)هـ(: 1144)

 «.أو أو العدالة»، ويف )د(: «والعدالة»( يف )ج(: 1145)

 «.قول»( يف )ج( زيادة كلمة: 1146)

 (.5/458) "رد املحتار"(، 2/182) "جممع اْلهنر" وُينَْظر:(، 7/50) "البحر الرائق"( 1147)

 َسَقَط من )ج(.« وهذا»( قوله: 1148)

 «.عن»( يف )د(: 1149)

 (.7/50) "الرائق البحر"ُينَْظر: ، «واملشرتي»ة النسخ: ( هكذا يف )ج(، ويف بقيَّ 1150)

 «.وطلب»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 1151)

 (. 2/182) "جممع اْلهنر"(، 7/48) "البحر الرائق" ينظر:( 1152)

 «.له»( يف )ج( زيادة كلمة: 1153)

 (.7/50الرائق ) البحرُينَْظر: من بقية النسخ،  ، وقد سقطْت «له»( هكذا يف )ج( بإثبات كلمة: 1154)

 «.يثبت»( يف )ج(: 1155)

 «.املوصل»( يف )د(: 1156)

ا»( يف )ج(: 1157)  (.7/50الرائق ) البحرُينَْظر: ، "اا، ذَكره أيض  ولو كان فاسق  "، ويف البحر الرائق املطبوع: «فاسد 

 سقط من )ب(.« بَم»( قوله: 1158)
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ُه اَل ُيْقَبُل َخـَِبُ الَفاِسـَقنْيِ  َعىَل الَعْدِل َأِو املَْسُتوَرْيِن ُيِفيدُ  "الَكنْزِ "وَظاِهُر اْقتَِصاِر َصاِحِب  ، أنَّ

ِحيُح َقُبوُلهُ  [، َوُثُبوُت َهِذِه اْلَْحَكاِم؛ ْلَنَّ َتـأْ َوُهَو َضِعيٌف، والصَّ الَفاِسـَقنْيِ َأْقـَوى  ثرَِي ]َخـَِبِ

] ــْو َقىَضــ بَِشــَهادِة َواِحــٍد َعــْدٍل ََلْ َينُْفــْذ، َوبَِشــَهاَدِة فاِســَقنْيِ  ِمــْن َتــْأثرِِي ]َخــَِبِ ــُه َل الَعــْدِل؛ بِــَدلِيِل أنَّ

 . "الَبْحرِ "، َكَذا يِف َينُْفذُ 

 أْعَلُم. ، َواهلُل"اِسَقنْيِ أْو ف": "امُلْخَترَصِ "َوِمْن َثمَّ ُقْلُت يِف 

دَ  ََم َقاَسـَها  ُثمَّ اْعَلْم َأنَّ اإِلَماَم حُمَمَّ ْبَن احلََسِن َنصَّ َعىَل مَخَْسٍة ِمنَْها، َوََلْ َيْذُكْر َمْسَأَلَة البِْكِر؛ َوإِنَّ

ــْأُذوِن؛ َكــََم يِف  ــتْ "املََشــايُِخ، َوَذَكــَر ِمــَن اخلَْمَســِة احلَْجــَر َعــىَل املَ ــْذُكْرَها"ِح الَقــِديرِ َف يِف  ، َوََلْ َي

ا لِـََم يِف  "امُلْخَترَصِ " ا َلُه بَِعْزِل الَوكِيِل، َفِهَي ِستٌّ  "الَكنْزِ "َتَبع   .إحِْلَاق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.بقيد»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 1159)

 «.الفاسق»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 1160)

 «.قبول»يف )أ( و)ج( و)د( و)هـ(: ( 1161)

 َسَقَط من )ج(.« خِب»( قوله: 1162)

 َسَقَط من )ج(.« خِب»( قوله: 1163)

 «.نفذ»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 1164)

 (.5/458) "رد املحتار"(، و2/419) "درر احلكام"(، و4/203) "تبيني احلقائق": وُينَْظر(، 7/48) "البحر الرائق"( 1165)

 «.تعاىل»مة: ( يف )ج( زيادة كل1166)

 «.وحممد»( يف )ج(: 1167)

 (.6/448) "فتح القدير"( 1168)

 «.يذكر»( يف )ج(: 1169)

 (.7/50) "البحر الرائق"( 1170)
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ا:  ةِ ": يِف إِْحَداَهاَقاَل َشْيُخنَا: َوِزْدُت َعَلْيَها َثاَلث  ِهرِييَّ اَل: ، قَ ِمْن كَِتاِب النَِّكاِح  "الظَّ

ائِِه، َكاَن َذلَِك الَبْيُع َعىَل اخِلاَلِف، ُيِريُد بِِه إَِذا َقاَل َرُجٌل َعْدٌل: َهِذِه الَعنْيُ َمِعيَبةٌ  ، َفَأْقَدَم َعىَل رِشَ

ا َفاَل؛ اْنَتَهى. ، َوإِْن َكاَن َفاِسق  ا بِالَعْيِب إِْن َكاَن امُلْخِِبُ َعْدال   ِرض 

َكِة. : َفْسُخ "نِْقيِح التَّ ": يِف الثَّانَِيةُ  ِ  الرشَّ

ةِ  : َعْزُل املَُتَويلِّ َعىَل القولالثَّالَِثةُ  ٍط، َأْو َعىَل َقْوِل الُكلِّ إِْن َكاَن  بِِصحَّ َعْزلِِه باَِل رَشْ

ُه َوكِيُل الَواقِِف، َفُيْسَتَفاُد مِ  ُحوا بَِأنَّ َطُه الَواقُِف، َوََلْ َأَرَها، َوَلكِْن رَصَّ ْن َمْسَأَلِة َعْزِل الَوكِيِل، َوَينَْبِغي رَشَ

ا َعْزُل الَقايِض، َوََلْ َأَرُه؛ اْنَتَهى  .َأْن ُيَزاَد َأْيض 

ا لِـََم يِف  "امُلْخَترَصِ "َجَعَل يِف  َوَقدْ  يِّ  "الَكنْزِ "َتَبع  مِّ ْ  ِمْن َهِذِه املََسائِِل َمْسَأَلَة الذِّ ِذي ََل الَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة"( 1171) لظهري الدين أيب بكر حممد بن أمحد القايض املحتسب بـ)بخارى،( البخاري احلنفي، املتوَّف ؛ "الفتاوى الظَِّهرِييَّ

ا م619) مة بدر الدين، هـ(، َذَكر فيها أنه ُجع كتاب  ْيخ الَعالَّ َن الواقعات والنَّواِزل مما َيْشَتده االفتقار إليه، وفوائد غري هذه، وانَْتَخَب الشَّ

املسائل الَبْدِريَّة "هـ( منها ما يكثر االحتياج إليه، بَِحْذِف ما َكُثر االطِّاَلع عليه، وسَمه 855أبو حممد حممود بن أمحد العيني، املتوَّف )

ةَخَبة مَن امُلنْتَ  رين"قال:  ،"الفتاوى الظَّهرِييَّ  ."وهو كتاٌب مشتمٌل عىل مسائل ِمن كتب املتقدمني، اليستغني عنها علَمء املتأخِّ

ها: ؛ للحسام الشَّ "فوائد عىل اجلامع الصغري"وملؤلفها:   ."الفوائد الظهريية يف الفقه"هيد، َسَمَّ

 (. 8/303) "معجم املؤلفني"(، و5/320) "اْلعالم"(، و221) "كتبأسَمء ال"(، و2/1226) "كشف الظنون": ُينَْظر

ة"( 1172) ، ورقم عام: 2976اْلزهرية، )رقم خاص:  -( كتاب النكاح، خمطوط 185/لوحة رقم: 1) "الفتاوى الظَّهرِييَّ

44321.)  

 «.معينة»( يف )هـ(: 1173)

 «.الثالثة»( يف )ج(: 1174)

 «.فصل»( يف )ج(: 1175)

البحر ": ُينَْظر، "عزل املتويل عىل الوقف، عىل القول بصحة عزله"، ويف البحر الرائق املطبوع: «فعىل الوق»( يف )ج(: 1176)

 (.7/50) "الرائق

 «.لصحة»، ويف )د(: «صحة»( يف )ج(: 1177)

 (.2/419) "درر احلكام"(، و4/203) "تبيني احلقائق": َوُينَْظر(، 7/50) "البحر الرائق"( 1178)
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ٍد يِف ، َوهُ ُُّيَاِجْر  ْخيِسه "النََّواِدرِ "َو َنصه حُمَمَّ َ ؛ َحتَّى َقُبوَل َخَِبِ الَفاِسِق  ، َواْخَتاَر الِّسَّ

ِه؛ ْلَنَّ امُلْخِِبَ َلُه َرُسوُل ]َرُسوِل[
َم  -اهللِ  جَتَِب َعَلْيِه اْلَْحَكاُم بَِخَِبِ َوالَعَداَلُة  -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

ْمنَاُه، َوُهَو اْلََصحه َكََم يِف ] طُ اَل ُتْشرَتَ  ُسوِل؛ َكََم َقدَّ  ."الَكنْزِ  َتْبيِنِي["يِف الرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.دموق»( يف )أ( و)ب( و)هـ(: 1179)

 «.املسلم»( يف )ج(: 1180)

 «.هتاجر»( يف )ب( و)د(: 1181)

هبا؟ أو َأِي امُلسلم الذي َأْسَلَم يف دار احلرب، وَل ُُّياِجر إىل ديار اإلسالم، إذا أخِبه فاِسق بأحكام اإلسالم، فهل جَيُِب عليه العمل 

 يشرتط أن خيَِبُه هبا َعْدٌل؟

ْخيس اختيار  د نصًّ فيها اخِلاَلف املذكور يف اْلصل، ومها ملحم َ امُلْسلُِم الذي َل ُُّياِجْر إذا "(: 7/357) "درر احلكام"ا، قال يف ا وللِّسَّ

أخِبه اثناِن، أو عدل بَم عليه من الفرائض، َلِزَمْته، وبرتكها جيب عليه القضاء، وإن أخِبه فاِسٌق وكذبه، فعىل االختالف، وَشْمُس 

ْخيِس َجَعَلُه َرُسول رس َ   ؛ ا. هـ."وِل اهلل ^ َفَأْلَزَمهُ اْلئمة الِّسَّ

 (، واملقصوُد بالفاِسق هنا: الرسول، الذي َأْرَسَلُه َمن له َحقه الَعْزل بالَعْزِل، كَم َمىَض يف املَْسَأَلِة.52/32) "املبسوط"( 1182)

: اخلروج عِن االستقا"(: 6/284) "البحر الرائق"( الفاِسُق ِضده العدل، قال يف 1183)  . "املغرب"مة، كذا يف والِفْسُق لغة 

ا: ارتكاب كبريٍة، أِو اإلرصار عىل صغرية، كَم يف  ع  ، والعدالة: اجتناب الكبائر، واجتناب فعِل َما خيله باملُروَءة، كَم "اخلزانة"ورَشْ

ا به ، وإن َل َيرِصْ فاسق   هـ.؛ ا. "سيأيت يف الشهادات، فإذا اْرَتَكَب ما خيله هبا َخَرَج َعْن َكْونِه عدال 

أن يكون جمتنب ا للكبائر، غري ُمرِصٍّ عىل الصغائر، وأن تكوَن ُمُروءُته "َوأَْحَسُن ما قيَل يف تعريف العدل يف الشهادة ما قاله أبو يوسف: 

ٌت هلا ْدَق، وجيتنَب الَكِذَب، ديانة  ومروءة  ": "املحيط"، وزاد يف "ظاهرة، فعدمها ُمَفوِّ  ؛ ا. هـ. "أن َيْعتاَد الصِّ

ة العدالة امُلَتَعاَرفة، قال بعضهم:  -رمحهم اهلل  -اْخَتَلَفْت ِعبارات مشاخينا "(: 6/268) "بدائع الصنائع"ل الكاساين يف وقا يف ماهيَّ

ِن الُعْضَوْيِن، وقال بعضهم: َمن َل يعرف يْ َمن َل يطعن عليه يف بطن وال فرج، فهو عدل؛ ْلنَّ أكثر أنواع الفساد والرش يرجع إىل هذَ 

إَِذا َرَأْيُتُم »، وقد ُرِوَي عِن النَّبِيِّ ^ أنَّه قال: "َمن غلبت حسناُته سيئاته، فهو عدل"ليه جريمة يف دينه، فهو عدل، وقال بعضهم: ع

اَلَة يِف املََساِجِد، َفاْشَهُدوا َلُه بِاإِلياَمنِ  ُجَل َيْعَتاُد الصَّ ، وقال «َأَكَل َذبِيَحَتنَا، َفاْشَهُدوا َلُه بِاإِلياَمنِ َمْن َصىلَّ إىَِل قِْبَلتِنَا، وَ »، وُرِوَي: «الرَّ

، وهو اختيار أستاذ أستاذي اإلمام فخر الدين عيل "َمن جيتنب الَكبائِر، وَأدَّى الفرائض، وغلبت حسناته سيئاته، فهو عدل"بعضهم: 

 ؛ ا. هـ."البزدوي ا

 (.5/465) "رد املحتار"(، و7/95) "البحر الرائق": ُينَْظر

 سقط من )ج( و)هـ(.« رسول»( قوله: 1184)

 «.يشرتط»( يف )ج(: 1185)
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هُ ]ُقْلُت[ اِط الَعَداَلِة  "التَّْحِريرِ "وَ  "َفْتِح الَقِديرِ "يِف  : َوَقْد َردَّ بَِأنَّ َعَدَم اْشرِتَ

ُسوِل اخلَاصِّ بِا ََم ُهَو يِف الرَّ َط الَعَداَلةُ إِنَّ يِف ُرَواِة احلَِديِث،  إِلْرَساِل، َوإاِلَّ َفَيْلَزُم َعىَل َقْولِِه َأْن اَل ُتْشرَتَ

 .َأْعَلمُ  واهلُل

 ]املسألة الثانية والعشرون: باَع قاٍض أو أميُنه عبًدا للُغَرماء وَأَخَذ املال َفَضاع[

 )َفَضاَع(؛ َأِي: الثََّمَن، )َوَأَخَذ امَلاَل(؛ َأْي: ِْلَْجِل ُدُيوهِنِْم، )ِللُغَرَماِء(ٍل لَِرُج  )َباَع َقاٍض َأْو َأِميُنُه َعْبًدا(

ي، )َواْسُتِحقَّ الَعْبُد(ِعنَْد الَقايِض َأْو َأِمينِِه،  الَقايِض َأْو َأِمينُُه الثََّمَن  )َلْم َيْضَمِن(، َوُنِزَع ِمْن َيِد امُلْشرَتِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َسَقَط من )ج(.« تبيني»( قوله: 1186)

 (.7/50: البحر الرائق )وُينَْظر(، 4/204) "تبيني احلقائق"( 1187)

 َسَقَط من )ج(.« ُقْلُت »( قوله: 1188)

 «.وردت»( يف )د(: 1189)

 (.7/356) "فتح القدير"( 1190)

يَوايِس ؛ مل"التحرير يف اُْلُصول"( 1191) َكنَْدِري السِّ ين، املعروف بابن اهلُـََمم السَّ حمد بن عبدالواحد بن عبداحلميد، كَمل الدِّ

 احلَنَِفي الَفِقيه اْلصويل.

ََ يف اإلجياز، حتى  َحٍة، وَباَل َب عىل مقدمة وثالث مقاالت، ُجع فيه علَم  ُجًّا بعباراٍت ُمنَقَّ َحُه ُيَعده مَن ا كادَ وُهَو جُمَلَّد ُرتِّ ْلَْلَغاِز، َفرَشَ

ُه بـ879تلميذه الفاضل حممد بن حممد بن أمري احلاج احللبي احلنفي، املتوَّف ) ا، َوَسَمَّ ا ممزوج  ، َذَكَر فيه أنَّ "التقرير والتحبري"هـ( رشح 

َر ِمن مقاصد هذا العلم ما َل َيرره الكثرُي، مع ُجعه بني اصطالحي احلنفيَّة وال  شافعية، عىل أحسِن نظاٍم وترتيب.امُلَصنَِّف قد َحرَّ

املذهب "(، و10/264) "معجم املؤلفني"(، و6/255) "اْلعالم"(، و83) "أسَمء الكتب"(، و6/201) "هدية العارفني": ُينَْظر

 (.2/764) "احلنفي

 (.7/50) "البحر الرائق": ُينَْظر، وثبتت يف بقية النسخ، والصواب حذفها. «كَم»( َسَقَط من )ج( هنا كلمة: 1192)

 «.تعاىل»( يف )ج( زيادة كلمة: 1193)

 (.7/50) "البحر الرائق"( 1194)
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ي؛ ْلَنَّ أَ  ، َوالَقايِض َقائٌِم َمَقاَم اخلَلِيَفِة، َوُكله َواِحٍد ِمنُْهْم اَل َيْلَزُمُه ِمنَي الَقايِض َقائٌِم َمَقاَمهُ لِلُمْشرَتِ

ي إىَِل َتَباُعِدِهْم َعنْ  ُه ُيَؤدِّ ََمُن؛ ْلَنَّ ُل َمَصالُِح النَّاسِ  الضَّ  .َقُبوِل اْلََماَنِة، َفُتَعطَّ

ا إَِذا  لَقايِض ُهَو َمْن َيُقوُل ]َلُه[َواْعَلْم َأنَّ َأِمنَي ا الَقايِض: َجَعْلُتَك َأِمين ا يِف َبْيِع َهَذا الَعْبِد، َأمَّ

ْ َيِزْد ]َعَلْيِه[ َقاَل: بِعْ  ُه اَل َيْلَحُقُه ُعْهَدةٌ َهَذا الَعْبَد، َوََل ِحيُح َأنَّ ، ، اْخَتَلَف املََشايُِخ، َوالصَّ

ا إىَِل  "الَبْحرِ "ْساَلِم ُخَواَهر َزاَدْه، َكََم يِف َذَكَرُه َشْيُخ اإلِ  ِح التَّْلِخيصِ "َمْعِزيًّ  .؛ لِْلَفاِريِسِّ "رَشْ

ةِ "يِف  َأُقوُل: َواملَْسَأَلُة َمْذُكوَرٌة َهَكَذا  َأْعَلُم. ، َواهلُل"الَفَتاَوى الَوْلَواجِليَّ

ْيَلِعيه يِف َوَلْو َضاَع الَعْبُد ِمْن َقْبِل التَّ  ي ََلْ َيْضَمنَا، َذَكَرُه الزَّ
 ."َتْبِينِي الَكنْزِ "ْسِليِم إىَِل امُلْشرَتِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي: َقائٌِم َمَقام القايض. (1195)

 «.تقاهم عىل»( يف )ج(: 1196)

 (.2/182) "جممع اْلهنر"(، 4/204) "تبيني احلقائق" ُينَْظر:، «املسلمني»( يف )ج(: 1197)

 َسَقَط )أ( و)ب( و)د( و)هـ(.« له»( قوله: 1198)

 «.مع: »( يف )ج(1199)

 َسَقَط من )ج(.« عليه»( قوله: 1200)

 «.عبده»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 1201)

 (.7/51) "البحر الرائق"( 1202)

، املرصي، احلنفي )عالء الدين، أبو احلسن(، فقيه، «يف رشح التلخيص حتفة احلريص"( 1203) ؛ لعيل بن بلبان بن عبداهلل الَفاِريِسِّ

ث، املتوَّف ؛ ملحمد بن َعبَّاد بن ملك داد بن احلسن بن "الكبري تلخيص اجلامع"لـهـ(، وهو رشح 739سنة ) ُأُصويل، َنْحوي، حُمَدِّ

ولِلفاِريس  هـ(، وهو رشح طويٌل، َأْبَدَع فيه َوأََجاَد.652، صدر الدين، ِمن ُفَقهاء احلنفيَّة، املتوَّف سنة )اخلالطيداود، أبو عبداهلل 

تلخيص اإلمام يف "، "حتفة الصديق يف فضائل أيب بكر الصديق"، "صحيح ابن حباناإلحسان يف تقريب  "ُمصنفات أخرى منها:

(، 1/354) "اجلواهر املضية"(، و1/472) "كشف الظنون": ُينَْظر ؛"^سرية النبي "، "أحاديث اْلحكام الْبِن َدقيق العيد

 (.10/118(، )7/48) "معجم املؤلفني"(، و6/182) "اْلعالم"و

 «.كذا»( يف )ج(: 1204)

 (.5/459) "رد املحتار": ُينَْظر( 1205)

 «.تعاىل»( يف )ج( زيادة كلمة: 1206)

 (.4/204) "تبيني احلقائق"( 1207)
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َق باَِل َيِمنٍي َوُعْهَدةٍ  َوَلْو َقاَل اْلَِمنُي: بِْعُت َوَقَبْضُت الثََّمَن، َوَقَضْيُت  ؛ الَغِريَم، ُصدِّ

ا بِالَقايِض، َكَذا يِف  ِح التَّْلِخيصِ "، َنْقال  َعْن "الَبْحرِ "إحِْلَاق   ."رَشْ

ِر َجْعلَِها ؛ ْلَنَّ الَبْيَع َوَقَع ]هَلُْم[)َوَرَجَع امُلْشَتِري َعَلى الُغَرَماِء( ، َفَكاَنِت الُعْهَدُة َعَلْيِهْم ِعنَْد َتَعذه

ِر َج  ِل ِعنَْد َتَعذه َعُل الُعْهَدُة َعىَل امُلَوكِّ ِد، َكََم جُتْ
الَوكِيِل يِف املَْحُجوِر َعَلْيِه، َويِف  ْعلَِها َعىَل َعىَل الَعاقِ

َعى َضَياَع َماِل الَوْقِف، أَ "الَبْحرِ " ِر َكُهَو يِف َقُبوِل َقْولِِه، َفَلِو ادَّ
ْو : َأنَّ َناِئَب اإِلَماِم َكُهَو، َوَنائَِب النَّاظِ

نَي َوَأْنَكُروا َتْفِريَقهُ  ؛ َلكِْن َمَع الَيِمنِي، َوبِِه َفاَرَق َقْوُل َلُه ]َكاْلَِصيِل[، َفالَعىَل امُلْسَتِحقِّ

ُه اَل َيِمنَي َعَلْيِه َكالَقايِض؛ اْنَتَهى  .َأِمنَي الَقايِض؛ َفإِنَّ

 ]املسألة الثالثة والعشرون: إ ا باع الَوِصيُّ العبَد ألْجل الُغَرماء فاسُتِحقَّ أو مات َقْبل الَقْبض وضاع[

 )الَوِصيُّ َلُهْم( ؛ َأِي: الَعْبدَ َباَعُه()َوَلْو 
ِ
 َلُه بِالَبْيعِ  )ِبَأْمِر الَقاِضي(؛ َأْي: ِْلَْجِل الُغَرَماء

ُه ُهَو الَعاقُِد نِيَ َرَجَع امُلْشَتِري َعَلى الَوِصيِّ( ،)َوَضاَعِمَن الَويِصِّ  )َأْو َماَت َقْبَل الَقْبِض(الَعْبُد  )َفاْسُتِحقَّ( اَبة  ؛ ْلَنَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.وقبضت»( يف )د(: 1208)

( الُعْهَدة يف اللهغة: مَن العهد، وهو بمعنى الوصيَّة، واْلمان، واملوثق، والذمة، وُتْطَلق الُعْهدة عىل الوثيقة، واملرجع 1209)

ى وثيقة املتبايعني: عهدة؛ ْلنه يرجع إليها عند االْلتَِباس.  لإلصالح، يقال: يف  اْلمر عهدة؛ أي: مرجع لإلصالح، وُتَسمَّ

َفَها احلنفيَّة يف باب الشفعة بأهنا: ضَمن الثََّمن عند االستحقاق.  ويف االْصطاِلح: َعرَّ

 (.10/9) "بدائع الصنائع"، "عهد" -( 435) "املصباح املنري": ُينَْظر

ائق"( 1210)  (.7/51) "البحر الرَّ

 َسَقَط من )ج(.« هلم»( قوله: 1211)

ِر َجْعلَِها َعىَل »( يف )هـ( زيادة: 1212) ِل ِعنَْد َتَعذه َعل الُعْهَدُة َعىَل امُلَوكِّ  «.الَعاِقد، كَم جُتْ

 «.وتفريقه»يف )ج(:  (1213)

 «.فأنكروا»يف )ج(:  (1214)

 «.كاْلصل»( يف )د(: 1215)

 (.5/460) "رد املحتار": وُينَْظر (،7/51) "البحر الرائق"( 1216)

 «.أو»يف )ج( زيادة كلمة:  (1217)

 «.البيع»يف )ج(:  (1218)
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ِجعُ َعِن املَيِِّت  َبُه الَقايِض؛  ، َفرَتْ ِذي َنصَّ َلُه َحاَل َحَياتِِه، َكَذا الَويِصه الَّ احلُُقوُق إَِلْيِه، َكََم إَِذا َوكَّ

هُ  َبُه لَِيُكوَن َقائَِم  َمَقامَ  ْلَنَّ ُه َعاِمٌل اِء()َيْرِجُع َعَلى الُغَرَم؛ َأِي: الَويِصه )َوُهَو(املَيِِّت،  َنصَّ ؛ ْلَنَّ

ُل َأَصحه ملَِا َذَكْرَنا،  ِه، َواْلَوَّ
ََمَن َوَجَب َعَلْيِه بِِفْعلِ ْقيِيُد يِف هَلُْم، َوقِيَل: اَل َيْرِجُع َعَلْيِهْم؛ ْلَنَّ الضَّ َوالتَّ

؛ َوهِلََذا َقاَل اإِلَماُم احلَ  يٌّ
َفاقِ َأْمُر الَقايِض َوَعَدُم َأْمِرِه َسَواٌء، َوَلْو : وَ ِصرِييه َكاَلِمِهْم بَِأْمِر الَقايِض اتِّ

بََِم  ََلْ َيِصْل إَِلْيِه، َوَيْرِجعُ  َظَهَر لِلَميِِّت َبْعَد َذلَِك َماٌل َرَجَع الَغِريُم فِيِه بَِدْينِِه؛ ]ْلَنَّ َدْينَُه[

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.عن نيابة امليت»يف )ج(:  (1219)

 «.فريجع»يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: ( 1220)

 «.ْلن»يف )ج(:  (1221)

 «.قام»، ويف )هـ(: «قائم مقام»يف )أ( و)ب( و)د(: ( 1222)

 «.اخلضريي»يف )أ( و)ب( و)هـ(: ( 1223)

مة شيخ  -بَِفْتِح احلاء نسبة ُجاعة ِمَن احلنفيَّة، وهى نسبة إىل حملة ببخارى ُيعمل فيها احلصري  -حلَِصرِييه وا ْيخ اإلمام الَعالَّ هو: الشَّ

يِّد البخاري احلَِصريي التاجري احلنفي.  احلنفية ُجال الدين أبو املحامد حممود بن أمحد بن عبدالسَّ

ه بـ)بخارى( وبرع،  ولو أنه سمع يف صباه َلَصاَر مسند زمانه؛ ولكنه سمع يف الُكُهولة من أيب سعد عبداهلل بن عمر بن الصفار، َتَفقَّ

، وروى عنه زكي "صحيح مسلم"ومنصور بن الفراوي، والقايض إبراهيم بن عيل بن محك املغيثي، واملؤيد الطويس، وحدث بـ

انية، وابن الصابوين، وفاطمة بنت جوهر البطائحية، وباإلجازة القاضيان اخلويي الدين الِبزايل، وجمد الدين ابن العديم، وابن احللو

ة، وكان َينَْطِوي عىل دين وعبادٍة وتق َج به اْلصحاب وسكن )دمشق(، َوَويِلَ تدريس النهوريَّ وى، واحلنبيل، ودرس وناظر وأفتى، وخَتَرَّ

 هـ(.636ة، تويف سنة )وله َجاَللة عجيبة، وَمنِْزلة َمكِينة، وُحْرمة َوافِرَ 

الطريقة احلصريية يف "فقه، و "خري مطلوب يف العلم املرغوب"فقه، سبعة جملدات، و "التحرير يف رشح اجلامع الكبري"ِمن كتبه: 

فتاوى يف  "الوجيز"اجلزء اْلول منه، و "النجم اهلادي الساري إىل َحلِّ ألفاظ صحيح البخاري"، و"اخلالف بني الشافعية واحلنفية

 .فقه احلنفية

ذيل التَّقييد يف "(، و23/53) "سري أعالم النبالء"(، و5/182) "شذرات الذهب"(، و5/152) "الِعَِب يف َخِِب َمن َغَِب ": ُينَْظر

نن واملسانيد هـ(، ط: اْلوىل، 1410(؛ ملحمد بن أمحد الفايس املكي أبو الطيب، دار الكتب العلمية، بريوت، )2/237) "رواة السه

 (.12/147) "معجم املؤلفني"(، و7/161) "اْلعالم": كَمل يوسف احلوت، وحتقيق

 َسَقَط من )ب(.« ْلن دينه»قوله: ( 1224)

 .«ويسرتجع»يف )ج(: ( 1225)
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ي ، َأِو امُلْشرَتِ ُل يِف الثَّانَِيةِ  : اَل َيْرِجُع ]بِِه[، َوقِيَل يِف املَْسَأَلَتنْيِ  َضِمَن لِلَويِصِّ ، َواْلَوَّ

َح[ ، ]َوَصحَّ َخَكتِيه  جَمْدُ  َأَصحه ْ ِة الِّسه مَّ
ُجوِع يِف اْلُوىَل، َفَقِد اْخَتَلَف التَّْصِحيُح؛  اْلَئِ ]َعَدَم الره

 ."َفْتِح الَقِديرِ "َكَذا يِف 

َخَكتِي[ ْ  املُْعَجَمِة َوالَكاِف، َويِف السِّ  بَِضمِّ  - والِّسه
ِ
، َوَفْتِح اخلَاء

ِ
اء نِي، َوُسُكوِن الرَّ

َخَكت(  -َثالُِث احُلُروِف  آِخِرَها التَّاءُ  اَن( -نِْسَبٌة إىَِل )رُسْ )َسَمْرَقنْد(،  َقْرَيٌة بِـ)َثْغِر َحسَّ

ُد ْبُن َعْبِداهللِ ْبِن َفاِعلٍ  َبَقاِت "َكَرُه َعْبُدالَقاِدِر يِف ؛ ذَ ُينَْسُب إَِلْيَها حُمَمَّ  ."الطَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.للمشرتي»( يف )ج(: 1226)

ُه َأْي يِف َمْسَأَلِة َبْيِع اْلَقايِض َأْو َأمِ "( املقصود باملسألتني: 7/52( قال ابن عابدين يف منحة اخلالق )1227) ُجوُع فِيَها بََِم َضِمنَ ينِِه َوالره

ُجوِع فِيَها بََِم َضِمنَُه لِْلَويِصِّ  ي َويِف َمْسَأَلِة َبْيِع اْلَويِصِّ َوالره  ا.هـ. ؛"لِْلُمْشرَتِ

 َسَقَط من )ج(.« به»( قوله: 1228)

 (.5/459) "رد املحتار"(، 7/53) "البحر الرائق" ُينَْظر:( 1229)

 .«وصح»( يف )ج(: 1230)

ْخيِس »يف املواضع ُكلِّها، ويف )د(: « الِّسخكثي»يف )ج(:  (1231) َ  «.الِّسَّ

َخَكتِي  ْ ا،  -والِّسه أبو بكر  -ويف آخرها التاء ثالث احلروف بَِضمِّ أوله، وسكون ثانِيِه، ثم خاء معجمة مفتوحة، وكاف مفتوحة أيض 

َخَكتِي الَفِقيه، سمع أبا املعايل حم ْ  "اْلنساب"، ويف هـ(518مد بن حممد بن زيد، ومات سنة )حممد بن عبداهلل بن فاعل الِّسه

َخَكت(: اسم لَِقْرَيَتنْيِ ِمن قرى ما وراء "(: 3/245) ياِحني )رُسْ ذكر صدر اْلفاضل القاسم بن احلسني اخلََواِرْزمي يف صالة الرَّ

ار، والثانية: بناحيِة ُأرْسوَشنَة، كذا َسِمْعُته من  ، وكان اإلمام جمد الدين الوزير حممد بن العميد النََّسِفي النهر، إحدامها: بناحية َخزَّ

اد؛ للتَّ  وَشنَة، يكتبه أهل الديوان بالصَّ َخَكت ُأرْسُ َخَكت خزار، وكان نائب املستويف بَم وراء النهر، رُسْ َخَكتِي من رُسْ ْ ْفِرقة، هذه الِّسه

َخَكت، وهي ُبليدة   بـ)َسَمْرَقند(؛ ا. هـ. -)ثغر حسان(  -بـ)غرجستان( النسبة إىل رُسْ

 (.3/209) "معجم البلدان"(، و2/315) "اجلواهر املضية": ُينَْظر

 (.2/183) "جممع اْلهنر"(، 7/53) "البحر الرائق": ُينَْظر(، و7/358) "فتح القدير"( 1232)

 «.الِّسختكي»)د(، ويف )هـ(:  ما بني املعكوفني َسَقَط من (1233)

 "معجم البلدان"(، و2/315) "اجلواهر املضية"، والصواب ما َأْثَبْتنَاُه؛ كَم يف: «بفتح»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 1234)

(3/209). 
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 ]املسألة الرابعة والعشرون: إ ا أخرج القاضي الثُُّلث للفقراء ومل ُيعِطِهم إياه حتى هلك[

َأِي: ؛ )ِمْن َماِلِهْم(اهلاََلُك  ُيْعِطِهْم ِإيَّاُه َحتَّى َهَلَك، َكاَن( )َأْخَرَج الَقاِضي الثُُّلَث ِللُفَقَراِء، َوَلْم

 ،
ِ
َرِر َوالَغَررِ "، َكَذا يف )َوالثُُّلَثاِن ِللَوَرَثِة(الُفَقَراء ا إىَِل  "الده   ."الَواقَِعاِت "َمْعِزيًّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.الثاء»( يف )ج(: 1235)

 «.حسام»يف )ج(: ( 1236)

َخَكتِي السابق ذكره.1237) ْ  ( هو الِّسه

 (.7/52) "ائقالبحر الر"(، والكالم السابق َنَقَله املصنف عِن 2/67) "اجلواهر املضية يف طبقات احلنفيَّة"( 1238)

 «.أو َل»يف )د(:  (1239)

 (.2/419) "الدرر والغرر":ُينَْظر (1240)
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 ]املسألة اخلامسة والعشرون: إ ا أَمَرَك قاٍض عامٌل عْدل ِبَرْجٍم أو قطٍع أو ضرٍب َقضى به، وِسَعك فعُله[

َقةِ  ؛ َأْي: بَِقْطعِ ِبَرْجٍم، َأْو َقْطٍع( َعْدٌل )َأَمَرَك َقاٍض ]َعاِلٌم[ ِ )َأْو ، َيِد َشْخٍص يِف الِّسَّ

،  َضْرٍب( َعَلْيِه ِعنَْد اهللِ َتَعاىَل؛ ْلَنَّ َطاَعَة  ، َواَل ُتاَلمُ )َوِسَعَك ِفْعُلُه( بِاملَْذُكورِ  )َقَضى ِبِه(يِف َحدٍّ

ااْلَْمِر َواِجَبٌة، َوَقاَل حُمَ  ُأويِل  ٌد: آِخر  مَّ
َة؛ ْلَنَّ َقْوَل الَقايِض   اَل ُيْقَبُل َقْوُلُه، َحتَّى ُيعَايَِن احُلجَّ

َتِمُل الَغَلَط، َوالتََّداُرُك اَل  . َوَكثرٌِي ِمْن َمَشاخِيَِنا َأَخُذوا بِِه، َوَقاُلوا: َما َأْحَسَن َهَذا يِف ُيْمكِنُ  ََيْ

َوَأْمَوالِـِهْم؛ إاِلَّ يِف ِكَتاِب  ْد َفَسُدوا، َفاَل ُيْؤَمُنوَن َعىَل ُنُفوِس النَّاِس َوِدَمائِِهمْ َزَمانِنَا؛ ْلَنَّ الُقَضاَة قَ 

وَرِة.الَقايِض ]إىَِل الَقايِض[ ُ َواَيِة لِلرضَّ ُْم َأَخُذوا فِيِه بَِظاِهِر الرِّ  ، َفإهِنَّ

َواَيِة يِف اْلُوىَل َأنَّ الَقايِضَ  َض إَِلْيِه، َوَنْحُن ُأِمْرَنا بَِطاَعةِ َوْجُه َظاِهِر الرِّ ُأويِل   َأِمنٌي فِيََم ُفوِّ

 .اْلَْمِر، َوَطاَعُتِه يِف َتْصِديِقِه، َوَقُبوِل َقْولِهِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َسَقَط من )ج(.« عاَل»( قوله: 1241)

 «.يقطع»يف )ب( و)د(: ( 1242)

قة: 1243) ِ ،  لغًة:( الِّسَّ  ِمْن اْلَغرْيِ ُخْفَية 
ِ
ء ْ ْرَمة: ورشًعاَأْخُذ اليشَّ ا َكاَن َأْم اَل،  ِ َأْخُذُه َكَذلَِك بَِغرْيِ َحقٍّ بِاْعتَِباِر احْلُ َصاب 

 َوبِاْعتَِباِر اْلَقْطِع:نِ

ا أَْو ِمْقَداَرَها َمْقُصوَدة   َة َدَراِهَم ِجَياد  ْخَراِج ُخْفَية  ِمْن َصاِحِب َيٍد َصِحيَحٍة مِمَّا اَل َيَتَساَرُع إَلْيِه  َأْخُذ ُمَكلٍَّف َناطٍِق َبِصرٍي َعرَشَ َظاِهَرَة اإْلِ

 (.83، 4/82) "الدر املختار":ُينَْظرَعْدِل ِمْن ِحْرٍز اَل ُشْبَهَة َواَل َتأِْويَل فِيِه. اْلَفَساُد يِف َداِر الْ 

 «.عىل شخص»يف )ج( زيادة:  (1244)

 «.يالم»يف )ج(:  (1245)

 «.ويل»يف )ج(:  (1246)

 «.آخر»يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(:  (1247)

 «.فال»يف )ج(:  (1248)

 (.2/183) "هنرجممع اْل"(، 2/419) "درر احلكام": ُينَْظر( 1249)

 «.ودواهبم»يف )ج(:  (1250)

 َسَقَط من )ج(.« إِىَل الَقايِض »( قوله: 1251)

 «.بإطاعة»يف )ج(:  (1252)
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ْيُخ َأُبو َمنُْصورٍ  ، جَيُِب َقُبوُل َقْولِِه؛ لَِظاِهِر اْلَْمِر، َوَعدَ َوَقاَل الشَّ ِم : إِْن َكاَن الَقايِض َعاِدال 

َمةِ  ًََكاَن الَقايِض  )َوِإْن(، اخلََطأِ َواخِلَياَنةِ  هُتَ ًُ ِإِن اْسُتْفِسَر، َفَأْحَسَن الشََّراِئَط  )َعْد َجاِه

)ََ  َّ ائِِط اَل ُيْقَبُل َقْوُلُه، َوِمَثاُلهُ ُصدَِّق، َوِإ َ ِسْن َتْفِسرَي الرشَّ نَ  ؛ َأْي: َوإِْن ََلْ َُيْ ا َأْن َيُقوَل يِف الزِّ

ُت امُلِقرَّ بِهِ  الَقايِض: إيِنِّ  ْجِم، َوَيُقوُل يِف اْسَتْفَِّسْ ، َكََم ُهَو املَْعُروُف فِيِه، َوَحَكْمُت َعَلْيِه بِالرَّ

َقِة: إِنَّهُ  ِ ا ِمْن ِحْرزٍ  َحدِّ الِّسَّ ُه َأَخَذ نَِصاب  ِة َأنَّ ُه اَل ُشْبَهَة فِ  َثَبَت ِعنِْدي بِاحُلجَّ يِه، َويِف الِقَصاِص: إِنَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/420) "درر احلكام"( 1253)

ة علَمء  - نسبة إىل )ماتريد( حملة بـ)سمرقند( - أبو منصور املاتريدي( هو: حممد بن حممد بن حممود 1254) ِمن كبار العلَمء، وِمن أئمَّ

ج بأيب نرص العيايض، وكان يقال له: إمام اهلدى.الكال  م، خَتَرَّ

، وهو كتاب ال يوازيه "تأويالت القرآن"، و"اجلدل"يف أصول الفقه، وكتاب  "مآخذ الرشائع"، و"الرد عىل القرامطة"من تصانيفه: 

رشح الفقه اْلكِب املنسوب لإلمام أيب "، و"تأويالت أهل السنة"فيه كتاب؛ بل ال ُيدانيه يشء من تصانيف من سبقه َّف ذلك الفن، و

هـ( بعد وفاة أيب 333، وله ُكُتب َشتَّى، تويف سنة )"بيان أوهام املعتزلة"، وكتاب "املقاالت"، وكتاب "التوحيد"، وكتاب "حنيفة

 بـ)سمرقند(. احلسن اْلشعري بقليل، وقِبه

 (.11/300) "معجم املؤلفني"(، و7/19) "ْلعالما"(، و113) "أسَمء الكتب"(، و2/131) "اجلواهر املضية": ُينَْظر

يبة؛  -بسكون اهلاء وفتحها  -( التهَهَمة 1255) ك والرِّ  (.78) "املصباح املنري": ُينَْظركُتَخَمة: الشَّ

درر "(، و7/359) "فتح القدير"(، و7/359) "العناية"(، و4/205) "تبيني احلقائق"قول أيب منصور يف:  ُينَْظر( 1256)

ام  (.2/420) "احُلكَّ

 :وُينَْظر (،150)ص  "متن تنوير اْلبصار"، والصواب َحْذُفها كَم يف )ج(، و«أو»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ( زيادة كلمة: 1257)

 .(7/53) "البحر الرائق"

ا إن فإن كان عدال  جاهال  يستفِّس، فإْن َأْحَسَن الرشائط وجب تصديقه، وإال ال، وكذ"(: 7/53) "البحر الرائق"( قال يف 1258)

ا، إال أن يعاين احلجة  ا. هـ. ؛"كان فاسق 

 «.ومثله»( يف )ج(: 1259)

 «.إن»( يف )هـ(: 1260)

 «.أسفرت املقر»( يف )ج(: 1261)

 «.إن»( يف )ج(: 1262)

ا»( يف )د(: 1263)  «.حرز 
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ا باَِل ُشْبَهٍة، َفِحيَنئٍِذ جَيُِب  ا َقَتَل َعْمد  مِهَ ، َوُهَو َجاِهٌل َتْصِديُقُه َوَقُبوُل َقْولِِه، َوََلْ ُيْقَبْل َقْوُل َغرْيِ

 .؛ لُِتَهَمِة اخلََطأِ بِاجلَْهِل، َواخِلَياَنِة بِالِفْسِق َعاِدٌل، َوَعاَِلٌ َفاِسٌق 

، َكََم َذَكْرَناُه؛ )َفاِسًقا(َكاَن  )َلْو(اَل ُيْقَبُل َقْوُلُه  )َوَكَذا( َّ َأْن ُيَعاِيَن احُلجََّة(؛ َعالِـَم  َكاَن َأْو َجاِهال  ؛ )ِإ

 التهَهَمةِ َأْي 
ِ
ِعيًّا لِلُحْكِم، َفِحيَنئٍِذ ُيْقَبُل َقْوُلُه؛ الْنتَِفاء  .: ُيَعايُِن َسَبب ا رَشْ

 

]املسألة السادسة والعشرون: إ ا َصبَّ شْخٌص ُدهًنا لشخص آخَر عند الشُّهود، وقال الصَّابُّ: كانِت الدُّهن 
 َنِجسة[

:  )ُدْهًنا إِلْنَساٍن ِعْنَد الشُُّهوِد، َوَقاَل(َشْخٌص  )َصبَّ( ابه ْهنُ  )َكاَنِت(الصَّ ؛ )َنِجَسًة، َوَأْنَكَرُه( الده

 .)امَلاِلُك، َفالَقْوُل ِللصَّابِّ(ُه َأْي: َأْنَكَر َقْولَ 

ًُ، وقال: قتْلُته ِلِردَِّته أو ألنه قتل، مل ُيْقبْل قوُله[  ]املسألة السابعة والعشرون: إ ا َقَتل شخٌص رج

ًُ، َوَقاَل: َقَتْلُتُهَشْخٌص  )َوَلْو َقَتَل( َذلَِك ِمنُْه؛  ُيْسَمْع( )ِلَقْتِلِه َأِبي، َلْمَقَتْلُتُه  ِلِردَِّتِه، َأْو( )َرُج

ْ ُيْقَبْل َقْوُلُه، َقاَل يِف  ةِ "َأْي: ََل اِزيَّ َعى َمالُِكُه  ِمَن اإِلْقَراِر: َصبَّ ُدْهن ا "الَبزَّ ُهوِد، َفادَّ ْنَساٍن ِعنَْد الشه إِلِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.وجيب»( يف )ج(: 1264)

مري يعود عىل القايض اجلاهل العادل، والعاَل الفاسق؛ كَم بينه بعُد؛1265) درر "(، و7/360) "العناية رشح اهلداية": ُينَْظر ( الضَّ

 (.2/420) "احلكام

 «.فاستحق»( يف )د( 1266)

ام": ُينَْظر ،«والفسق»( يف )د( 1267)  (.2/420) "درر احُلكَّ

 «.أن»( يف )د(: 1268)

 (.2/420) "درر احلكام"(، و7/359) "فتح القدير"(، و4/205) "تبيني احلقائق"( 1269)

 «.الرهن»( يف )ب( و)د( و)هـ(: 1270)

 (.5/460) "الدر املختار"(، 2/184) "جممع اْلهنر": ُينَْظر( 1271)
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نْ  ؛ إِلِ ابِّ ؛ لُِوُقوِع َفْأَرٍة، َفالَقْوُل لِلصَّ ُهوُد َيْشَهُدوَن َعىَل َضََمَنُه، َفَقاَل: َكاَنْت َنِجَسة  ََمَن، َوالشه َكاِرِه الضَّ

، اَل َعىَل َعَدِم النََّجاَسِة، َوَكَذا َلْو َأْتَلَف  بِّ اٍف  الصَّ ََمِن، َفَقاَل:  ، َفُطولَِب حَلَْم َطوَّ بِالضَّ

ُق  َكاَنْت ]حَلَْمَة[ ُهوِد أَ َمْيَتٍة َفَأْتَلْفُتَها، اَل ُيَصدَّ ُه حَلْمٌ ، َولِلشه َي بُِحْكِم  ْن َيْشَهُدوا َأنَّ ُذكِّ

َض ]َعَلْيِه[احلَاِل، َوَقاَل الَقايِض  : بَِمْسَأَلِة كَِتاِب االْستِْحَساِن، َوِهَي  : اَل َيْضَمُن، َفاْعرُتِ

، َقاَل[ ، َأْو َقَتَل َأيِب َفَقَتلْ َأنَّ َرُجال  ]َلْو َقَتَل َرُجال  ِة، اَل ُيْسَمُع،  ُتهُ : َكاَن اْرَتدَّ دَّ ا، َأْو لِلرِّ َصاص 
قِ

ُه َيْقُتُل َوَيُقوُل: َكاَن الَقْتُل  إىَِل  َْلَدَّى َفَأَجاَب َوَقاَل: َلْو ُقبَِل  َفْتِح َباِب الُعْدَواِن، َفإِنَّ

ِم َعظِيمٌ لَِذلَِك  ِم َأْهَوُن، َحتَّى ، بِِخاَلِف املَاِل، ، َفاَل ُُّيَْمُل ، َوَأْمُر الدَّ ُه بِالنِّْسَبِة إىَِل الدَّ َفإِنَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.قال: قتله»( يف )د(: 1272)

 «.دهنها»( يف )ب(: 1273)

 «.تلف»( يف )ج(: 1274)

 ."حلم قصاب"(: 358)ص  "جممع الضَمنات"( ويف 1275)

 «.وطولب»( يف )ج(: 1276)

 َسَقط من )ج(.« حلمة»( قوله: 1277)

 «.يفرقا»( يف )ج(: 1278)

 «.أنَّ اللَّْحم»و)د( و)هـ(:  ( يف )أ( و)ب(1279)

( القايض: لقب ُأطلق عىل كثري من احلنفية، ويذكره املصنفون غالبا مقيدا بذكر من عينوه منهم، ويطلقونه أحيانا، والغالب 1280)

رد  :ُينَْظر؛ "فتاوى قاضيخان"املعروفة بـ  "الفتاوى"و  "رشح اجلامع الصغري"صاحب  "قاضيخان"أن املقصود به عند اإلطالق 

 (.3/408املحتار )

 َسَقَط من )ج(.« عليه»( قوله: 1281)

  «.وهو»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 1282)

، َقاَل »( قوله: 1283)  َسَقَط من )ج(.« َلْو َقَتَل َرُجال 

 «.فقتله»، ويف )هـ(: «قتله»يف )ج(:  (1284)

 «.أنه لو قال»( يف )ج(: 1285)

 «.ْلرى»( يف )د(: 1286)

 .«باب»( يف )ج( زيادة كلمة: 1287)

 «.كذلك»( يف )ج(: 1288)

 «.عظم»( يف )د(: 1289)

 «.يمهل»( يف )د(: 1290)
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َبُس  َُيَْكم يِف املَاِل بِالنهُكوِل، ِم َُيْ لَِف َويِف الدَّ ، َواْكُتِفَي بِالَيِمنِي الَواِحَدِة، ، َحتَّى ُيِقرَّ َأْو ََيْ

ِم؛ اْنَتَهى  .َوبَِخْمِسنَي َيِمين ا يِف الدَّ

أو قال: قضيُت  ،أخذُت منك ألًفا َقَضْيُت به لَبْكر شرون: إ ا قال قاٍض معزوٌل:]املسألة الثامنة والع
 ِبَقْطع يِدَك؛ ُصدِّق إ ا كان َ يزاُل يف منِصب القضاء[

)ِلَبْكٍر، ؛ ]َأْي: بِاْلَْلِف َقَضْيُت ِبِه( ؛)َمْعُزوٌل، َقاَل ِلَزْيٍد: َأَخْذُت ِمْنَك َأْلًفاَقاٍض  )ُصدَِّق(

، َما(ِإَلْيِه، َأْو َقاَل: َقَضْيُت ِبَقْطِع َيِدَك ِفي َحقٍّ، َوادََّعى َزْيٌد َأْخَذُه، َوَقْطَعُه ُظْلًما، َوَأَقرَّ ِبَكْوِنِه ْعُتُهَوَدَف

َوْقِت َقَضائِِه، َفُعلَِم ِمْن ؛ َأْي: يِف )ِفي َقَضاِئِه(َوُهَو احلُْكُم بِاملَاِل يِف املَْسَأَلِة اْلُوىَل، َوبَِقْطِع الَيِد يِف الثَّانَِيِة 

ََم  ٍذ، َوإِنَّ
ُه ََلْ َيُكْن َقاِضي ا َيْوَمئِ ْقلِيِد، َهَذا َأنَّ املَْأُخوَذ ِمنُْه املَاُل، َواملَْقُطوَع َيُدُه، إَِذا َزَعَم َأنَّ  َفَعَل َذلَِك َقْبَل التَّ

ِعي؛ َنصَّ  ْخيِسه َأْو َبْعَد الَعْزِل، َكاَن الَقْوُل َقْوَل امُلدَّ َ ِة الِّسَّ مَّ
، َوَقاَل َصاِحُب َعَلْيِه َشْمُس اْلَئِ

ُه َأْسنََد فِْعَلُه إىَِل َحاَلٍة َمْعُهوَدةٍ "اهِلَداَيةِ " ِحيُح؛ ْلَنَّ ا ُهَو الصَّ ََمِن،  : الَقْوُل لِلَقايِض َأْيض  ُمنَافَِيٍة لِلضَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.حبس»يف )ج(:  (1291)

 «.يقرأ، وَيلف»( يف )ب( و)د(: 1292)

 (، فقد نقل فيه عن البزازية.7/55) "البحر الرائق": ُينَْظر( 1293)

 .(5/460) "عىل الدر املختار رد املحتار"والصواب ما أثبتناه كَم يف  ،«إذا»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ( زيادة كلمة: 1294)

 .(5/460) "رد املحتار عىل الدر املختار"، والصواب ما أثبتناه كَم يف «ودفعت»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 1295)

 (.20/50) "املبسوط"( 1296)

 «.مفهومة»( يف )د(: 1297)
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ْقُت َأْو َأْعَتْقُت  ا ِمنُْه؛ واهلل َوَأَنا جَمُْنوٌن، ]َواجلُُنوُن[ َفَصاَر َكََم إَِذا َقاَل: َطلَّ  َكاَن َمْعُهود 

 .أعلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.عتقت»( يف )ج( و)د(: 1298)

 َسَقط من )ج(.« واجلنون»( قوله: 1299)

 «.انه وتعاىلسبح»( يف )ج( زيادة: 1300)

(، 7/54) "البحر الرائق"(، و2/420) "درر احلكام"(، و4/205) "تبيني احلقائق": ، وُينَْظر(2/116) "اهلداية"( 1301)

ََمَنات"و  "رد املحتار"(، و2/183) "جممع اْلهنر"(؛ لغانم بن حممد البغدادي، دار الكتاب اإلسالمي، و357) "جممع الضَّ

(5/460.) 
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ُِ )الشََّهاَداِت( َهَذا) ِكَتاٌب(  ِفي َبَياِن َأْحَكا

 ا[وشرًع ]معنى الشهادة لغًة

] َفـى َأنَّ الَفْهـَم َيَتَبـاَدُر إىَِل ]َأنَّ  َأْوىَل؛ ْلَنَّ الَقَضـاَء َمْوُقــوٌف َعـ َتْقـِديَمَها اَل خَيْ
ِ
ىَل الَقَضـاء

ُه َلـَمَّ َكاَن ]الَقَضاُء[ َعَلْيَها، إِذْ  ا؛ إاِلَّ َأنَّ َمـُه؛  َكاَن ُثُبوُت احلَقِّ هِبَ ـَهاَدِة، َقدَّ ُهـَو املَْقُصـوَد ِمـَن الشَّ

 .َتْقِدَمة  لِلَمْقُصوِد َعىَل الَوِسيَلةِ 

َهاَدُة ُلَغة   ُجـُل[َوالشَّ ٌع، َتَقوُل ِمنْـُه: َشـِهَد ]الرَّ
ـَم َقـاُلوا: َشـْهدَ  : َخَِبٌ َقاطِ  َعـىَل َكـَذا، َوُربَّ

ُجُل   لِلتَّْخِفيِف  -الرَّ
ِ
َحاِح "؛ َكََم يِف بُِسُكوِن اهلَاء  ."الصِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  «.باب»( يف )ج(: 1302)

  َسَقَط من )أ( و)ب( و)د(.« أن»( قوله: 1303)

 أي: تقديم أحكام الشهادات.( 1304)

 .(7/365) "فتح القدير" ُينظر:، وما أثبتناه أليق بالسياق واملعنى. «إن»، ويف )أ( و)ب( و )د( و )هـ( «إذا»( يف )ج(: 1305)

  َسَقَط من )ج(.« القضاء»( قوله: 1306)

 (4/207) "تبيني احلقائق" ُينظر:(1307)

ُجل»( قوله: 1308)  َسَقَط من )ج(.« الرَّ

 كل ما كان عىل وزن َفِعَل، نحو: َكتِف، َكبِد، فإنَّه جيوز فيه ثالث ُلغات: ( 1309)

 اْلوىل: بفتح الفاء، وكِّس العني؛ كَكتِف عىل وزن َنبِق، وهي الُفْصحى وُلَغة َأْهِل احلجاز، والثانية: بَِكِّْس الفاء وسكون العني،

 ْدر، والثالثة: بَِفْتح الفاء، وسكون العني، كَكْتف عىل وزن ََتْر، ومها لغتا َتيم.ككِْتف عىل وزن ِس 

جاَز فيه ُلغة رابِعة، وهي: إتباع اْلول للثاين يف  -وهي: اهلمزة، اهلاء، العني، احلاء، الغني، اخلاء  -فإن كان الَوَسُط َحْرَف َحْلٍق 

 الكِّس، نحو: فِِخذ، ِشِهد.

 ومنه قول الشاعر:

ُه َوَنَوافِلُهْ  إِْن َغاَب َعنَّا َغاَب َعنَّا َربِيُعنَا ْن ِشْهَد َأْجَدى َخرْيُ
 َوإِ

(، 3/26) "مهع اهلوامع"ينظر:  ؛وعىل هذا يكون يف َشِهد لغات أربع: َشِهد )لغة احلجاز(، ِشْهد )لغة َتيم(، َشْهد )لغة َتيم(، ِشِهد

 (.8/253) "تاج العروس"

 ."شهد" - "تاج العروس"، و"اللسان"كَم يف  ْخَفش،اْلَ ( هذا القول عِن 1310)

 ."شهد" - "الصحاح"( 1311)
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َهاَدُة َخَِبٌ َقاطٌِع، َوَقْد َشِهَد َكَعلِمَ "الَقاُموسِ "َويِف  ُن َهاُؤُه، َوَشِهَدُه َوَكُرمَ  : الشَّ ، َوَقْد ُتَسكَّ

ُه، َفُهَو َشاِهدٌ  ا: َحرَضَ َد، َولَِزْيدٍ ، جَكَسِمَعُه ُشُهود  : َأدَّى َما  : ُشُهود َوُشهَّ بَِكَذا َشَهاَدة 

َهاَدِة، َفُهَو َشاِهٌد، ج  : ُشُهوٌد َوَأْشَهاٌد،: ]َشْهَد بِالَفْتِح، وججِعنَْدُه ِمَن الشَّ

 .: َسَأَلُه َأْن َيْشَهَد؛ اْنَتَهىَواْسَتْشَهَدُه[

ًعا: ، )ِهَي ِإْخَباُر ِصْدٍق؛ إِلْثَباِت َحقٍّ ِبَلْفِظ الشََّهاَدِة ِفي َمْجِلِس الَقاِضي(َما َذَكَرُه بَِقْولِِه:  َورَشْ

: )إِلْثَباِت َحقٍّ(َخَرَج بِِه اْلَْخَباُر الَكاِذَبُة، َوَقْوُلُه: : )ِصْدق(: بَِمنِْزَلِة اجِلنِْس، َوَقْوُلُه: )ِإْخَبار(: َفَقْوُلهُ 

ُجِل: َأْشَهُد بَِكَذا لَِبْعضِ  َخَرَج بِِه اإلْخَباُر  :)ِبَلْفِظ الشََّهاَدِة(الُعْرفِيَّاِت، َوَقْوُلُه:  َخَرَج بِِه َقْوُل الرَّ

َهاَدِة.  بُِدوِن َلْفِظ الشَّ
 ]سبب وجوب الشهادة[

هِ َوَس  ، َأْو َخْوُف َفْوِت َحقِّ ا َطَلُب ِذي احلَقِّ ا َبُب ُوُجوهِبَ ؛ َفإِنَّ َمْن ِعنَْدُه َشَهاَدٌة اَل َيْعَلُم هِبَ

، جَيُِب َعَلْيِه َأْن َيْشَهَد باَِل َطَلٍب  ، َوَخاَف َفْوَت احلَقِّ  .َصاِحُب احلَقِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  «.تعلم»( يف )د(: 1312)

 «.ِحينَئذ»( يف )أ(: 1313)

 «.َُجُْعها» من أن يقول: ( ج: يرمز به بدال  1314)

 «.لزيد»( يف )هـ(: 1315)

 .(372)ص:  "القاموس املحيط"، واملثبت من «ِحينَئِذٍ »( يف )أ(:1316)

 «.َُجُْع اجلمع» من قوله: ، والصواب ما أثبتناه، وهو رمز بدال  «حج»( يف )أ(: 1317)

  ( ما بني املعكوفنِي َسَقَط من )ج(.1318)

 (.372)ص: "القاموس املحيط": ُينَْظر (1319)

هادة اصطالًحا ( 1320)  (.5/461) "الدر املختار"(، و7/364) "فتح القدير"(، و4/207) "تبيني احلقائق"يف: ُينَْظر تعريف الشَّ

 «.وقوله: »(ج)يف  (1321)

 «.البعض: »(د)يف  (1322)

 «.أو خوف حقه»( يف )ج(: 1323)

 (.7/57) "البحر الرائق"(، و5/462) "رد املحتار"(، و7/365) "فتح القدير"(، و4/207) "تبيني احلقائق" ُينظر: (1324)
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 هادة[وط الشَُّر]ُش
َهاَدةِ )َشْرُطَها( َََيُة، َوالُقْدَرُة َعَلى التَّْمِييِز َبْيَن امُلدَِّعي ، ؛ َأِي: الشَّ )الَعْقُل الَكاِمُل، َوالضَّْبُط، َوالِو

، َواملَْعُتوِه، َواملَْجُنونِ (َوامُلدََّعى َعَلْيِه بِيِّ ، َوالَكافِِر َعىَل ، ]َوالَعْبِد[؛ َفاَل ُتْقَبُل َشَهاَدُة الصَّ

؛ َكَذا يِف امُلْسلِِم؛ لَِعَدِم ا ْمِع َوالَبرَصِ وا التَّْميِيَز بِالسَّ ُ ِح الَكْنزِ "لِواَلَيِة، َوَفِّسَّ ، وَ  "رَشْ ْيَلِعيِّ َفْتِح "لِلزَّ

: إِْن َكاَن املَْشُهوُد «ُخَواَهر َزاَدهْ »اإِلْساَلِم  ؛ َلكِْن َزاَد فِيَها ]َشْيُخ["الِعنَاَيةِ "، وَ "الَقِديرِ 

ُه َخَرَج بِِذْكِر الِواَلَيِة؛ إِْذ اَل ِواَلَيَة لِلَكافِِر َعىَل املُ ُمْس  َعَلْيهِ  َتاُج إَِلْيِه؛ ْلَنَّ ُه اَل َُيْ ، َوِعنِْدي َأنَّ ْسلِِم؛ لَِم 

 .َكََم َذَكْرَناهُ 

ائُِطَها: ، َوَأالَّ َيْدَفَع َعْن َنْفِسِه يَّةٌ َأالَّ َيُكوَن َبْينَُه َوَبنْيَ املَْشُهوِد َلُه َقَراَبُة الِواَلِد َواَل َزْوجِ  َورَشَ

، َوَأالَّ َيُكوَن َبْينَُه َوَبنْيَ املَْشُهوِد َعَلْيِه َعَداَوٌة ُدْنَيوِ  لَِب لِنَْفِسِه َمْغَنَم  ا، َوَأالَّ جَيْ ، َمْغَرم  ال  ٌة، َكََم َسَيْأيِت ُمَفصَّ يَّ

ا إىَِل  "الَبْحرِ "َويِف  ٌط وَ ": "الَبَدائِعِ "َمْعِزيًّ لَِها، َوَما ُهَو رَشْ ٌط لَِتَحمه ائُِطَها َنْوَعاِن: َما ُهَو رَشْ رَشَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5/462) "رد املحتار"ُينَْظر:  (1325)

 (.94) "رباملغ": ينظر( املجنون: هو الذي ذهب عقله أو فسد؛ 1326)

  ."املشهود فقط"َسَقَط من )ج(، ويف )د(: « والعبد»( قوله: 1327)

 .(4/207) "تبيني احلقائق"( 1328)

 (.7/365) "فتح القدير"( 1329)

 (.7/365) "العناية"( 1330)

  َسَقَط من )أ( و)ب( و)د( و)هـ(.« شيخ»( قوله: 1331)

  «.املدعى عليه»( يف )ج(: 1332)

  (.7/56« )البحر الرائق»( ُينظر: 1333)

 «.زوجته»( يف )ج(: 1334)

حتفة "هـ(، وهو رشح لـ587ْليب بكر بن مسعود الكاساين احلنفي، املتوَّف سنة ) "بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع"( 1335)

هـ(، وملا أَته عرضه عىل  575لشيخه اإلمام الزاهد عالء الدين حممد بن أمحد السمرقندي احلنفي، املتوَّف نحو سنة ) "الفقهاء

 ، وتزوج ابنته."حتفته"فاستحسنه وزوجه ابنته فاطمة الفقيهة، فقيل: رشح املصنف، 

 ."احلمد هلل العيل القادر... إلخ"وهذا الرشح: تأليف يطابق اسمه معناه، أوله: 

ول ذكر فيه أن املشايخ َل يرصفوا مهمهم إىل الرتتيب، سوى أستاذه، والغرض اْلصيل من التصنيف يف كل فن، هو تيسري سبيل الوص

إىل املطلوب، وال يلتئم هذا املرام إال برتتيب تقتضيه الصناعة، وهو التصفح عن أقسام املسائل وفصوهلا، وخترجيها عىل قواعد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ُلَها ِمْن جَمُْنوٍن، َوَص  مه ، َفاَل َيِصحه حَتَ ِل َوالَبرَصُ ُل َثاَلَثٌة: الَعْقُل َوْقَت التََّحمه بِيٍّ اَل َيْعِقُل، ِْلََدائَِها؛ َفاَْلَوَّ

ُل َوَأْعَمى، َوَأْن َيُكوَن التََّحمه  ِه؛ إاِلَّ يِف َأْشَياَء خَمُْصوَصٍة َيِصحه التََّحمه ُل ملَُِعاَينَِة املَْشُهوِد بِِه بِنَْفِسِه اَل بَِغرْيِ

ُة، َواإِلْساَلُم، َوالَعَداَلُة، َحتَّى َلْو َكا يَّ ِل الُبُلوُغ، واحُلرِّ ُط لِلتََّحمه ِل َن َوْقَت التَّ فِيَها بِالتََّساُمِع، َواَل ُيْشرَتَ َحمه

] ، َوُعتَِق الَعْبُد، َوَأْسَلَم الَكافُِر، َوَتاَب َصبِيًّا ]َعاقاِل  بِيه ََ الصَّ ا، ُثمَّ َبَل ا، َأْو َفاِسق  ا، َأْو َكافِر  ، َأْو َعْبد 

 الَفاِسُق، َوَشِهُدوا ِعنَْد الَقايِض، ُتْقَبُل.

ائُِط َأَدائَِها، َفَأْرَبَعُة َأْنَواٍع: ا رَشَ َهاَدِة، مِ  َوَأمَّ اِهِد، َوِمنَْها َما َيْرِجُع إىَِل َنْفِس الشَّ ْنَها َما َيْرِجُع إىَِل الشَّ

 َوِمنَْها َما َيْرِجُع إىَِل َمَكاهِنَا، َوِمنَْها َما َيْرِجُع إىَِل املَْشُهوِد بِِه.

، والنهْطُق  ُة، َوالَبرَصُ يَّ اِهِد: الُبُلوُغ، َواحُلرِّ ُط ُوُجوِب َفََم َيْرِجُع إىَِل الشَّ ، َوالَعَداَلُة؛ َلكِْن ِهَي رَشْ

رَّ  ا يِف َقْذٍف، َوَأالَّ جَيُ ، َواَل  الَقُبوِل َعىَل الَقايِض، اَل َجَواِزُه، َوَأالَّ َيُكوَن حَمُْدود  اِهُد إىَِل َنْفِسِه َمْغنََم  الشَّ

ا؛ َفاَل ُتْقَبُل َشَهاَدُة الَفْرعِ  ْوَجنْيِ لآِلَخِر، َوَأالَّ  َيْدَفَع َعْن َنْفِسِه َمْغَرم  ِْلَْصلِِه، َواْلَْصُل لَِفْرِعِه، َوأَْحُد الزَّ

لِِه، َوَأْن َيُكوَن َعاملِ ا بِاملَْشهُ  ؛ َفاَل ُتْقَبُل َشَهاَدُة الَويِصِّ لِلَيتِيِم، َوالَوكِيِل لِـُمَوكِّ وِد بِِه َوْقَت َيُكوَن َخْصَم 

ا ر 
، َذاكِ

ِ
ِه ِمْن َغرْيِ َلُه، َفاَل جَيُ  اْلََداء ٍر ِعنَْدهُ  وُز اْعتَِمُدُه َعىَل َخطِّ ا هَلََُم َتَذكه  .، ِخاَلف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وأنه رتب املسائل يف هذا الرشح بالرتتيب الصناعي الذي يرتضيه أرباب الصنعة؛   "كشف الظنون": ينظرأصوهلا؛ ليكون أرسع فهَم 

 (.5/318) "ماْلعال"(، و371/ 1)

  َسَقَط من )ج(.« عاقال  »( قوله: 1336)

  «.جيِب»( يف )د(: 1337)

  «.إذاكرا»( يف )د(: 1338)

  «.عني»( يف )د(: 1339)

 (.1/323) "املذهب احلنفي": ينظر( أي: عند اإلمام أيب حنيفة، 1340)

 (.1/324) "املذهب احلنفي": ينظر( أي أيب يوسف وحممد، 1341)
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ُكوَرةُ  ، َوالذه ا َما خَيُصه َبْعَضَها، َفاإِلْساَلُم، إِْن َكاَن املَْشُهوُد َعَلْيِه ُمْسلَِم  َهاَدِة  َوَأمَّ يف الشَّ

ُم الدَّ  ُط فِيَها، بِاحُلُدوِد َوالِقَصاِص، َوَتَقده ْعَوى فِيََم ُيْشرَتَ ْعَوى فِيََم َكاَن ِمْن ُحُقوِق الِعَباِد، َوُمَواَفَقُتَها لِلدَّ

ِب  َفإِْن َخاَلَفْتَها َهاَدِة َعىَل رُشْ ائَِحِة يِف الشَّ ِعي ِعنَْد إِْمَكانِِه، َوقَِياُم الرَّ ْ ُتْقَبْل؛ إاِلَّ إَِذا َواَفَق امُلدَّ ََل

 ْ َهاَدِة بِاحُلُدودِ  ، َواْلََصاَلةُ ، ال لُِبْعِد َمَساَفةٍ اَيُكْن َسْكَران   اخلَْمِر، َوََل َوالِقَصاِص،  يِف الشَّ

َهاَدةِ  َهاَدِة َعىَل الشَّ ُر ُحُضوِر اْلَْصِل يِف الشَّ  .َوَتَعذه

َهاَدِة، َوالَعَدُد يِف الشَّ  َهاَدِة: َلْفُظ الشَّ َجاُل،  بََِم  َهاَدةِ َوَما َيْرِجُع إىَِل الشَّ ُع َعَلْيِه الرِّ
لِ َيطَّ

اِهَدْيِن. َفاُق الشَّ   َواتِّ
ِ
َوَما َيْرِجُع إىَِل املَْشُهوِد به  ،َوَما َيْرِجُع إىَِل َمَكاهِنَا َواِحٌد: َوُهَو يِف جَمْلِِس الَقَضاء

ةِ  َقدْ  ِط اخلَاصَّ
ائِ َ  ."ُعلَِم ِمَن الرشَّ

 ]أركان الشهادة[
ِه َكـ(َوَرْكُنَها َلْفُظ: َأْشَهُد)  َوَنْحِوِه، اَل ُيْقَبُل. "َأْعَلمُ "، َفَلْو أََتى بَِغرْيِ

 ]وجوب احلكم بالشهادة بعد التزكية[

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  «.أو الذكورة»( يف )ج(: 1342)

 «.خالفها»يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(:  (1343)

( أي: بعد املسافة بني الشارب للخمر وبني اإلمام املحمول إليه، فإذا انقطعت الرائحة لذلك؛ فال عِبة بانقطاعها، وَيكم 1344)

  (.3/197) "تبيني احلقائق": ينظربأنه رشب اخلمر، 

  «.اْلصالة»( يف )ج(: 1345)

  «.يف احلدود»( يف )ج(: 1346)

 (.5/462) "رد املحتار" :ينظر( 1347)

  «.شهادة»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 1348)

  «.ما»( يف )ج(: 1349)

  «.وهو جملس القايض»( يف )ج(: 1350)

  «.وقد»، ويف )د(: «فقد»( يف )ج(: 1351)

 (.5/463) "رد املحتار"و (.6/267) "البدائع"(، و57، 7/56) "البحر الرائق" :ينظر (1352)

  (.4/207) "تبيني احلقائق"(، 7/56) "البحر الرائق"ى اخلِب دون الَقَسِم، ينظر: ( َأْشَهُد باملضارع، بمعن1353)
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اِضهِ )َوُحْكُمَها ُوُجوُب احُلْكِم َعَلى الَقاِضي ِبُموَجِبَها َبْعَد التَّْزِكَيِة(  )َوَلِو، ؛ بَِمْعنَى: اْفرَتَ

ا[ َنَع(اْمَت ا،  الَقايِض ِمَن احلُْكِم ]هِبَ كِِه الَفْرَض، َوُهَو َقَضاُؤُه هِبَ ائِطَِها )أَثَِم(؛ لرَِتْ َبْعَد ُوُجوِد رَشَ

ُه َعىَل املَْذَهِب، )َواْسَتَحقَّ الَعْزَل( ا، )َوُعزَِّر(؛ ْلَنَّ الَفاِسَق َيْسَتِحقه ع  وُز رَشْ  َر)َوَكَف؛ الْرتَِكابِِه َما اَل جَيُ

 َعَلْيِه َبْعَد َتَوفهرِ ِإْن َلْم َيَر الُوُجوَب(
ِ
اَض الَقَضاء ْ َيْعَتِقِد اْفرِتَ َمُة  ؛ َأْي: إِْن ََل ائِطِِه، َقاَل الَعالَّ رَشَ

ِة بِـ الَكافَِيِجيه  َعىَل الَقايِض  : َفإِْن ُقْلَت: َفَهْل جَيُِب "َسْيِف الُقَضاِة َعىَل الُبَغاةِ "يِف ِرَساَلتِِه امُلَسَمَّ

ْعَوى ِعنَْد قَِياِم الَبيِّنَِة َعَلْيَها َعىَل َسبِيِل الَفْوِر؟ ُقْلُت: َنَعْم، جَيُِب َعَلْيِه  ا، َحتَّى َلْو احلُْكُم بُِمْقَتىَض الدَّ َفْور 

َر  ُه َيْكُفُر؛ َهَكَذا َأْطَلَقهُ  َأخَّ ا، َقاُلوا: إِنَّ َدُه اْبُن املََلِك ، وَ احلُْكَم باَِل ُعْذٍر َعْمد  ِح "يِف  َقيَّ رَشْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؛"بمعنى افرتاضه إالَّ يف ثالث: خوف ريبة، ورجاء صلح أقارب، وإذا استمهل املدعي"(: 5/462) "رد املحتار"( قال يف 1354)

 .ا.هـ

 «.فلو»( يف )ج(: 1355)

  َسَقَط من )ج(.« هبا»( قوله: 1356)

ا» ( يف )د(:1357)   «.وكفر 

  «.توفري»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 1358)

هو: حممد بن  -؛ لكثرة قراءته وإقرائه هلا "كافية ابن احلاجب"بكِّس الفاء، وفتح التحتية، وجيم، نسبة إىل  -الَكافَِيِجي ( 1359)

،  سليَمن بن سعد بن مسعود الرومي احلنفي، حميي الدين، أبو عبداهلل الَكافَِيِجي، رومي اْلصل، ث، نحوي، ُمَفِّسِّ َفِقيه، أصويل، حُمَدِّ

 صويف، رصيف، بياين، منطقي، حكيم، ريايض.

ا، ويل وظائف منها: مشيخة اخلانقاه ( اشتهر بـ)مرص(، َواَلَزَمُه السيوطي أربعة عرش عام  ولد بـ)كجة كي( من بالد )رصوخان 

 هـ(. 879)الشيخونية، وانتهت إليه رياسة احلنفيَّة بـ)مرص(، تويفِّ سنة 

، "منازل اْلرواح"، و"أنوار السعادة يف رشح كلمتي الشهادة"، و"خمترص يف علم التاريخ"له تصانيف، أكثرها رسائل، منها: 

 "حل اإلشكال"، و"التيسري يف قواعد التفسري"يف النحو، و "نزهة املعرب"، و"قرار الوجد يف رشح احلمد"، و"معراج الطبقات"و

، "جواب يف تفسري: والنجم إذا هوى"، و"اإلملاع بإفادة لو لالمتناع"، و"م يف معرفة اإليَمن واْلحكاماإلحكا"يف اهلندسة، و

 يف علم اإلسطرالب. "الرمز"، و"خمترص يف علم اإلرشاد"و

  (.10/51) "معجم املؤلفني"(، و6/150) "اْلعالم"ينظر: 

 «.تواخر»( يف )د(: 1360)

 (.5/463) "املختارالدر "( ينظر قول الَكافَِيِجي يف: 1361)

بكِّستني، ثم معجمة ساكنة، ثم مثناة فوقانية  -( هو عبداللطيف بن عبدالعزيز بن أمني الدين ابن فِِرْشتا احلنفى، و)فِِرْشَتا( 1362)

 وهي كلمة تعني: امللك. -مفتوحة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



244 

 

اِهُر، َويِف  "املَْجَمعِ  ْ َيَرُه َواِجب ا، َوَهَذا ُهَو الظَّ ِح الَكنْزِ "بََِم إَِذا ََل : إِنَّ الَقَضاَء َواِجٌب َعَلْيِه "رَشْ ْيَلِعيِّ ؛ لِلزَّ

رُ اْمَتنََع يِْأَثُم، َويَ  َبْعَد ُظُهوِر َعَداَلتِِهََم، َحتَّى َلوِ   ، َواهلُل َأْعَلُم.ْسَتِحقه الَعْزَل َوُيَعزَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 1/374) "رن السابعالبدر الطالع بمحاسن من بعد الق"(، و6/11) "معجم املؤلفني"(، و5/142) "اْلعالم": ُينَْظر

(11/264 .) 

 «. إن»( يف )ج(: 1363)

 (.4/244) "تبيني احلقائق"( 1364)
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 ]متى جيب أداء الشهادة؟[

َهاَدِة  )َوَيِجُب( ِعي  )ِبالطََّلِب(َأَداُء الشَّ ، َفَيْحُرُم كِْتََمهُنَا؛ لَِقْولِِه )ِفي َحقِّ الَعْبِد(َكاَن َذلَِك  )َلْو(ِمَن امُلدَّ

َهادَ ﴿َتَعاىَل:  ُه آثِم  َقْلُبهُ  َة ]َوَمْن َيْكُتْمَها[َواَل َتْكُتُموا الشَّ ، َفِهَي هَنٌْي َعِن الِكْتََمِن، َفَيُكوُن ﴾َفإِنَّ

هِ  ا بِِضدِّ أَْسنََد اإِلْثَم إىَِل  ، َوُهَو آَكُد ِمَن اْلَْمِر بَِأَدائَِها؛ َولَِذا؛ َحْيُث َكاَن َلُه ِضدٌّ َواِحدٌ َأْمر 

 
ِ
لٍّ َأْقَوى ِمَن َرئِيِس اْلَْعَضاء ا َأَداُؤَها؛ ملَِا ُعِرَف َأنَّ إِْسنَاَد الِفْعِل إىَِل حَمِ تِي َوَقَع هِبَ ، َوُهَو اآلَلُة الَّ

هِ  ُتهُ ، َفَقْوُلهُ اإِلْسنَاِد إىَِل ُكلِّ ُتُه بَِعْينِي آَكُد ِمْن َقْولِـِهْم: َأْبرَصْ  .: َأْبرَصْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  َسَقط من )ج(.« َوَمن َيْكُتْمَها»( قوله تعاىل: 1365)

َهَداُء إَِذا َما ُدُعوا﴿ولَِقْوله تعاىل: [، 283( ]البقرة: 1366)  ﴾َهاَدَة هللََِِّوَأقِيُموا الشَّ ﴿ولقوله تعاىل:  [،282]البقرة:  ﴾َواَل َيْأَب الشُّ

 [. 2]الطالق:

ُه آثِم  ﴿ْلنَّ قوله:  ؛تأكيٌد يف تأكيدٍ  وقوله  تأكيد، وإضافة اإلثم إىل القلب الذي هو أرشف أعضاء الَبَدن ورئيسها، تأكيد يف  ﴾َفإِنَّ

 تأكيد؛ وْلنَّ القلب هو حمل الكِتَمن، فهو حمل املعصية بتَمِمها.

  «.بضد»( يف )ب( و)د(: 1367)

  .(2/329) "كشف اْلرسار رشح أصول البزدوي"ينظر: عرفة مسألة: اْلمر بالشئ هني عن ضده؛ ( مل1368)

  «.وكذا»( يف )ج(: 1369)

َسِد ُمْضَغًة، إَِذا َصَلحْت َصَلَح »: -عليه وسلم صىل اهلل  -( أي: القلب، وإنَم القلب رئيُس اْلعضاء؛ لَِقْوله 1370) َأاَل َوإِنَّ يِف اجْلَ

هُ  َسُد ُكلُّ ُه، َأاَل َوِهَي اْلَقْلُب اجْلَ َسُد ُكلُّ وْلنَّ أفعاَله أعظُم اْلفعاِل، (؛ 1599(، ومسلم )52؛ أْخَرجه البخاري )«، َوإَِذا َفَسَدْت َفَسَد اجْلَ

 َتكن اإِلْثم يف نفسه. :فكأنَّه قيَل 

الَقْلب؛ إْذ هو يضمرها؛ ولئالَّ ُيَظن أنَّ كتَمن  وقد أْسنََد الِفعل إىل القلب، وهو حمل وجزء مَن البدن؛ ْلنَّ الكِتَمن ِمن فِْعل( 1371)

 الشهادة مَن اآلثام امُلتَعلِّقة باللسان، وهذا دليٌل عىل أنه من أعظم اجلرائم.

 -هـ 1403(؛ ملحمد بن أمحد بن حممد الغرناطي الكلبي، دار الكتاب العريب، لبنان )1/98) "التسهيل لعلوم التنزيل"ينظر: 

 (.2/186) "جممع اْلهنر"(، و4/207) "تبيني احلقائق"ة، وم(، ط: الرابع1983

  «.لقوله»( يف )ج(: 1372)

 (.2/186) "جممع اْلهنر"(، 7/58) "البحر الرائق"(، 4/207) "تبيني احلقائق"ينظر: ( 1373)
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اِزيَوالكِْتََمُن: ُهَو َعْقُد الَقلْ  َساِن؛ َكََم َذَكَرُه الرَّ  بِاللِّ
ِ
َأْحَكاِم "يِف  ِب َعىَل َتْرِك اْلََداء

ِذِه اآلَيِة َعىَل َفْرَضيَّتَِها َمَع اْحتََِمِل َأْن ُيَراَد هَنُْي املَِديننَِي َعْن  "اهِلَداَيةِ "، َواْسَتَدلَّ يِف "الُقْرآنِ  هِبَ

ُهودِ كِْتََمهِنَا، َكََم اْحُتِمَل أَ   .ْن ُيَراَد هَنُْي الشه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اص احلنفي، ولد )1374) اص نسبة إىل العمل هـ(، واجلَصَّ 370هـ(، وتويف )305( هو أمحد بن عيل، امُلَكنَّى بأيب بكر الرازي اجلَصَّ

، درس الفقه عىل كبار احلنفيَّة يف عرصه؛ كأيب احلسن الَكْرِخي، وأيب سهل الزجاج، وأيب سعيد الِبدعي، وموسى بن نرص  باجلَصِّ

 الرازي.

ا يف َطَلب العلم، حتى صار إمام احل الَح والتَّقوى، وكان جادًّ ا، َُجَع إىل العلم الصَّ ا َوِرع  ازي زاِهد  نفيَّة يف عرصه بـ)بغداد(، كان الرَّ

م إىل وأصبح ُيشار إليه بالَبنَان، وُسئِل العمل يف القضاء فاْمَتنَع، وله رحلٌة يف َطَلِب العلم، حيُث خرج من )بغداد( إىل )اْلهواز(، ث

ه الناَس، فانتفع به َخْلق كثري، منهم: س وُيَفقِّ أبو عبداهلل اجلرجاين، وأبو احلسن  )نيسابور(، ثم استقرَّ به املقام يف )بغداد(؛ ُيَدرِّ

 الزعفراين.

ة منها:  اص"الشهري بـ "الفصول يف اْلصول"له مؤلفات عدَّ رشح "، و"رشح خمترص الكرخي"، و"أحكام القرآن"، و"أصول اجلَصَّ

غري"، و"خمترص الطَّحاوي يباين"، و"رشح اجلامع الصَّ ، "ْلسَمء احُلْسنىرشح ا"، و"رشح اجلاِمع الكبري؛ ملحمد بن احلسن الشَّ

ائل"و اص غري أيب بكر الرازي؛ بل مها واحد."جواب السَّ  ، قال ابن قطلوبغا: وقد َوِهم َمن َجَعل اجلَصَّ

 (.1/20) "كشف الظنون"(،2/7) "معجم املؤلفني"(،1/171) "اْلعالم": ينظر

ازي )"أحكام القرآن"( 1375) ، حتقيق: حممد الصادق قمحاوي، قال 1405(، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 2/274؛ للرَّ

ك أدائها باللِّسان، فَعْقد النِّيَّة ِمن أفعال القلب، ال نصيب للجوارح فيه، وقدِ ": الرازي  هادة إنََّم هو عقد النِّيَّة لرَِتْ انتظَم  كتَمن الشَّ

هادة املأَثم ِمن َوْجهنِي: أحدمها: عزمه عىل أالَّ يؤدُّيا، والثَّاين  .": َتْرك أدائها باللِّسانالكاتم للشَّ

اص احلنفي، وهو كتاب ُجع فيه صاحبه أحكام القرآن  "أحكام القرآن"و للعالمة أمحد بن عيل، امُلَكنَّى بأيب بكر الرازي اجلَصَّ

َبه عىل حسب السور مَن البقرة إىل الفلق، واستخرج ما خيتص بكل سورة من أحكام ودالئل، ويشري إىل ذلك بقوله:  ودالئله، وَرتَّ

 (.1/5؛ للجصاص )"أحكام القرآن": ينظر باب القول يف كذا، فصل يف كذا؛

 . البن العريب "أحكام القرآن"، وللشافعي  "أحكام القرآن"وقد ُألِّف يف أحكام القرآن كتب عدة منها: 

 ."اهلداية رشح البداية"أي:  (1376)

 (.3/116) "اهلداية"( 1377)
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ْم َعىَل ": َقاَل الَقايِض  َهاَدُة َشَهاَدهُتُ ُهوُد َأِو املَِديُنوَن، َوالشَّ َا الشه َهاَدَة َأُّيه َواَل َتْكُتُموا الشَّ

 .؛ اْنَتَهى"َأْنُفِسِهمْ 

ْداَلُل َعىَل َفْرِضيَّ 
، َفاَْلَْوىَل االْستِ  .تَِها بِاإِلُْجَاعِ َوإَِذا َكاَن حُمَْتَمال 

ا[)ِإْن َلْم ُيوَجْد َبَدُلُه( اِهِد، ]َأمَّ ُه، َفاَل  ؛ َأْي: َبَدُل الشَّ  .إَِذا ُوِجَد َمْن َيُقوُم بِاحلَقِّ َغرْيُ

 ]شروط لزوُ أداء الشهادة[

وٍط:  ََم َيْلَزُم َأَداُؤَها برُِشُ ُه إِنَّ  َواْعَلْم َأنَّ

ُل: َطَلُب امُلدَّ  َلُب َأوْ  ِعي فِيََم َكاَن ِمْن ُحُقوِق الِعَباِد، َوَحِقيَقة  اْلَوَّ  َكاَن َذلَِك الطَّ

، ُحْكَم   ، َوَخاَف َفْوَت احلَقِّ ا َصاِحُب احلَقِّ ؛ لَِيْدُخَل َمْن ِعنَْدُه َشَهاَدٌة اَل َيْعَلُم هِبَ ، َوإِنََّم ُقْلنَا: ُحْكَم 

ُه جَيُِب َعَلْيِه َأْن يَ  ِه ُحْكَم  "َفْتِح الَقِديرِ "ْشَهَد باَِل َطَلٍب؛ َكََم يِف َفإِنَّ
 .؛ لَِكْونِِه َطالِب ا ِْلَدَائِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ين الَبْيَضاوي، ( هو عبداهلل بن عمر بن حممد 1378) ا بن عيل الشريازي، أبو سعيد، أو أبو اخلري، نارص الدِّ مة عارف  ا َعالَّ كان إمام 

عيًّا
ا َشافِ ا صاحل ا ُمتعبد   هـ(.685)ت  بالِفْقه، والتفسري، واْلَْصَلنْي، والعربيَّة، واملنطق، نظار 

منهاج الوصول إىل "يف التوحيد، و "طوالع اْلنوار"، و" البيضاويتفسري"، املعروف بـ"أنوار التنزيل وأرسار التأويل "ِمن تصانِيفه: 

رسالة يف موضوعات العلوم "َكَتَبُه باللغة الفارسيَّة، و "نظام التواريخ"، و"ُلب اللهباب يف علم اإلعراب"، و"علم اْلصول

عيَّة. "الغاية الُقصوى يف دراية الفتوى"، و"وتعاريفها
 يف فِقه الشافِ

(؛ جلالل الدين بن عبدالرمحن السيوطي، املكتبة العرصية، لبنان/صيدا، 2/50) "ة الوعاة يف طبقات اللهغوينَي والنهحاةُبْغيَ ": ينظر

(؛ لتاج الدين بن عيل بن عبدالكايف السبكي، هجر للطباعة 8/157) "طبقات الشافعية الكِبى"حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، و

(، 1/254) "طبقات املفِّسين"، حتقيق: د. حممود حممد الطناحي، د. عبدالفتاح حممد احللو، و2 هـ، ط:1413والنرش والتوزيع، 

 (.6/97) "معجم املؤلفني"(، و4/110) "اْلعالم"و

 (.7/57) "البحر الرائق"(، دار الفكر، بريوت، وينظر: 1/582) "تفسري البيضاوي"( 1379)

 (.7/57) "البحر الرائق"(، و7/365) "فتح القدير"(، و7/365) "العناية"( ُينَْظر: 1380)

ا»( قوله: 1381)   سقط من )ج(.« أمَّ

  ( ْلهنا حينئذ َل تتعني عليه.1382)

  «.حقيقة»( يف )ج(: 1383)

  «.وليس أو»( يف )ج(: 1384)

  ( الطلب حقيقة يكون باللفظ، وحكَم كَم بينه املصنف.1385)

  (.7/364) "فتح القدير"( 1386)
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َُ َطَلٍب، َلْو(جَيُِب اْلََداُء  )َو( َهاَدُة  )ِب ِ اللَِّه َتَعاَلى، َكِعْتِق َأَمٍةَكاَنِت الشَّ َُِق )ِفي ُحُقوق ، َوَط

ة  َكاَنْت َأوْ  (اْمَرَأٍة ، َقاَل يِف  ُحرَّ  : َأَجاَب املََشايُِخ يِف ُشُهوٍد َشِهُدوا بِاحُلْرَمِة الَغلِيَظةِ "الُقنَْيةِ "َأَمة 

ُروا َا اَل ُتْقَبُل  َبْعَدَما َأخَّ اٍم ِمْن َغرْيِ ُعْذٍر، َأهنَّ ْم مَخَْسَة َأيَّ ََُم  َشَهاَدهَتُ إِْن َكاُنوا َعالِـِمنَي ]بَِأهنَّ

  َيِعيَشاِن[
ِ
ِميِّ  َعْيَش اْلَْزَواِج، ُثمَّ َنَقَل َعِن الَعاَلء يِّ احلََمَّ

، ، َواخلَطِيِب اْلَْنََمطِ

ِة الَبيَّاِعيِّ  مَّ
َلَقاِت الثَّاَلِث، اَل ُتْقَبُل، إَِذا َكاُنوا َوَكََمِل اْلَئِ ْوِج بِالطَّ ِة َأْشُهٍر بِإِْقَراِر الزَّ : َشِهُدوا َبْعَد ِستَّ

َكَذلَِك يِف ِجنِْس َهَذا، َوإِْن َكاَن َتْأِخرُيُهْم  َأَجاُبواـِمنَي بَِعْيِشِهْم َعْيَش اْلَْزَواِج، َوَكثرٌِي ِمَن املََشايِِخ َعالِ 

 .بُِعْذٍر، ُيْقَبُل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/58) "البحر الرائق"( ُينَْظر: 1387)

 (.5/464) "رد املحتار"ينظر:  ( وكذا عتق عبد،1388)

ا بائِن ا، 1389)  (.5/464) "حتاررد امل"ينظر: ( أي: طالق 

ا غريه.1390)  ( احلرمة الغليظة: أن تبني املرأة من الرجل بينونة كِبى؛ بحيث ال حتل له حتى تنكح زوج 

  «.أرصوا»( يف )د(: 1391)

 «.أنه اليقبل»( يف )ج(: 1392)

  َسَقَط من )ج(.«  يعيشانبأهنَم»( قوله: 1393)

واب ما أْثَبْتنَاه، والتَّصويب من «عأل»، ويف )د(: «عال»( ويف )أ( و)ب( و)ج( و)هـ(: 1394)  (.7/58) "البحر الرائق"، والصَّ

سمعُت شيخنا "قال: ( أنه َرَوى عن النوسوحي 2/353) "اجلواهر امُلضيَّة"( َل أجد له ترُجة مستوفاة، لكن ذكر صاحب 1395)

 ؛ ا. هـ. "اْلفضل للمرأة أن تصيَل الفجر بغلس؛ ْلنه أقرب إىل السرت، وَّف سائر الصلوات تنتظر حتى يفرغ الرجال من اجلَمعة يقول:

 «.واْلنَمطي»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 1396)

 (.2/284) "اجلواهر املضيَّة": ُينَْظر، واسمه أمحد، "القنية"واْلَنََْمطِي: هو املعروف باخلطيب ذكره َّف 

  ، والتصويب ِمن ُكُتب اْلحناف املَْطُبوعة."الساعي"( يف ُجيع النهسخ: 1397)

َهب ْمَعاين، وذكر الذَّ ة، إسَمعيل بن حممد، وَل يذكرها السَّ ي هذا اللقب، وَل والَبيَّاِعي: إماٌم كبري من مشايخ امُلعَتِزلة، امللقب بكَمل اْلئمَّ

 "اجلواهر املضيَّة": ُينَْظر؛ "القنية"خفيفة )البناعي(، وذكر ُجاعة  لقبوا هبذا اللقب، ذكره َّف َيْضبِْطه، وإنَم قال بعدها: وبباء ونون 

(2/291.) 

 «.تقبل»( يف )ج(: 1398)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



249 

 

ُه َكاَن َأَقرَّ بُِحْرَمتَِها َحاَل ِصحَّ  َماَت َعِن اْمَرَأٍة َوَوَرَثٍة، َفَشِهدَ  ُهوُد َأنَّ تِِه، َوََلْ َيْشَهُدوا بَِذلَِك الشه

ُْم َفَسُقوا... إىَِل آ ُجِل َوَسَكُتوا؛ ْلهَنَّ ِخر َما َحاَل َحَياتِِه، اَل ُتْقَبُل إَِذا َكاَنْت َهِذِه املَْرَأُة َمَع َهَذا الرَّ

 .فِيَها

ةِ "َويِف  اِزيَّ هَ "الَبزَّ  الشَّ
ِ
اِهَد؛ ِْلََداء ِعي الشَّ َر باَِل ُعْذٍر َظاِهٍر، ُثمَّ َأدَّى: إَِذا َطَلَب امُلدَّ ، اَل اَدِة، َفَأخَّ

َر لَِغرْيِ ُعْذٍر َظاِهٍر، ُثمَّ  ، َعْن َشْيِخ اإِلْساَلمِ "َفْتِح الَقِديرِ "ُتْقَبُل، ويِف  يِف ُصوَرِة اإِلْطاَلِق: إَِذا َتَأخَّ

َهَمِة، َوَقْد َيُكوُن  ِن الته .اْلُْجَرةِ  اِلْستِْجاَلِب َأدَّى، اَل ُتْقَبُل؛ لَِتَمكه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "البحر الرائق"(، وُينَْظر: 44355، ورقم عام: 3010( خمطوط، املكتبة اْلزهرية )رقم خاص: 347)لوحة رقم:  "قنية املنية"

(7/58.) 

  «.فشهدوا»ب( و)د( و)هـ(: ( يف )أ( و)1399)

  (.7/58) "البحر الرائق"يف  "القنية"( ُينَْظر ما َنَقَله َعِن 1400)

 «.ادعى»( يف )د(: 1401)

ُف إىَل َبْكٍر  "، قال ابن عابدين يف رد املحتار: "خواهر زاده"( املقصود بشيخ اإلسالم حث أطلقوه:1402) َحْيُث َأْطَلُقوُه َينرَْصِ

  ا.هـ. "َزاَدهْ  املَْْشُهوِر بُِخَواَهرْ 

  .«االستجالب»( يف )ب( و)د(: 1403)

  (.7/366) "فتح القدير"( 1404)
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َبُه الَكََمُل  ُموَل، َوَعقَّ َفى َأنَّ َهَذا التَّْعلِيَل ُيِفيُد الشه َمُل َعىَل  َواَل خَيْ َبْحث ا بَِأنَّ الَوْجَه َأْن ُتْقَبَل، َوَُيْ

، َقاَل َشْيُخنَا َعْبُد الَِبِّ  ِعيِّ ْ ِح الَوْهَبانِيَّ "يِف  الَوْجِه الرشَّ : َوِعنِْدي َأنَّ الَوْجَه َكََم َقاَل َشْيُخ "ةرَشْ

ُهوِد التََّوقهُف لَِقْبِض النهُقودِ اإِلْساَلمِ  َماُن، َوُعلَِم ِمْن َحاِل الشه  ، َواهلُل، ِسيََّم َوَقْد َفَسَد الزَّ

 .َأْعَلمُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( أي: الكَمل ابن اهلَمم.1405)

ين، أبو الِبكات( فقيه، 1406) ( هو: عبدالِب بن حممد بن حممد بن حممود بن الشحنة احللبي، ثم القاهري، احلنفي )رسي الدِّ

س وأفتى، وَتَوىلَّ قضاء )حلب(، ثم أصويل، ولد بـ)َحَلب(، وَرَحل إىل )القاهرة( ، فاشتغل يف علوٍم َشتَّى عىل شيوخ متعددة، وَدرَّ

 هـ(. 921قضاء )القاهرة(، وصار جليس السلطان الُغوري وسمريه، وُتويفِّ بـ)حلب( يف شعبان سنة )

اإلشارة والرمز إىل "و ،"يف فقه احلنفية ةرشح الوهبانيَّ "، و"رشح منظومة ابن وهبان يف فقه أيب حنيفة النعَمن"من تصانيفه الكثرية: 

رشح ُجع "التي َنظََمها يف عرشة علوم، و "رشح منظومة جده ابن الشحنة"، و"رشح الكنز يف فروع الفقه احلنفي"، و"حتقيق الوقاية

 ، وله شعر."وائد القرآنعقود الآليل واملرجان فيَم يتعلق بف"، و"ةغاز احلنفيَّ الذخائر اْلرشفية يف اْللْ "؛ للسبكي، و"اجلوامع

كشف "(، و4/33) "الضوء الالمع"(، و4/47) "اْلعالم"و(، 8/98) "شذرات الذهب"(، و5/77) "معجم املؤلفني": ُينَْظر

 (. 1/812) "الظنون

 .هـ(  768؛ البن وهبان )ت "قيد الرشائد ونظم الفرائد"؛ البن الشحنة، وهي رشح ملنظومة "رشح الوهبانية"( 1407)

ا فقهيَّة ناِدرة، انتقاها من ُكُتب الفقه احلنفي، وقد يضيف إليها ما َلْيَس وهي عبا رة عن منظومة رائية، تناَوَل فيها ابن وهبان فروع 

َبه عىل كتاب   ؛ للِمْرِغينَايِن."اهلداية"بنادٍر أحيان ا، وقد َرتَّ

ح مقبول َذَكر  وقِد اْحَتَوْت هذه املنظومة عىل ُُجلٍة ِمن نوادر الُفُروع، أجاَد ابن وهبان َنْظمها، وأحسن يف ترتيبها وتنظيمها، وهو رَشْ

بتوجيه  "عقد القالئد يف حل قيد الرشائد"فيه أنَّ املصنف ابن وهبان َأْطنََب يف رشحه، وكان قد رشح منظومته بنفسه يف رشح سَمه: 

ض إليه، لكن زاَد فيه ما أمهله، وأحلق به فرو ا غريبة، وغريَّ ما عِّس فهمه من بعض أبياته بأوضح منه، وسَمه: املسائل، وأنه َل َيَتَعرَّ ع 

َبُه يف آخر ُجادي اآلخرة سنة  885وفرغ من تصنيفه بعد شهر رمضان سنة )، "قيد الرشائدتفصيل عقد الفوائد بتكميل " هـ(، ثمَّ َهذَّ

 (. 3/273) "عالماْل"(، و3/311) "إيضاح املكنون"(، و2/1865) "كشف الظنون": ُينَْظر ؛هـ( 895)

ُف إىَل َبْكٍر ": "رد املحتار"، قال ابن عابدين يف "خواهر زاده"( املقصود بشيخ اإلسالم حث أطلقوه:1408) َحيُْث َأْطَلُقوُه َينرَْصِ

  ا.هـ. "املَْْشُهوِر بُِخَواَهْر َزاَدهْ 

(، نسخة بخط املؤلف 216، 215رقم:  ، خمطوط باملكتبة اْلزهرية، )لوحة"تفضيل عقد الفوائد بتكميل قيد الرشائد"( 1409)

ِحه لَِقْول ابن وهبان: 17604( ورقم عام )1274هـ(، رقم خاص )895سنة )  (، وذلك عند رَشْ

هُ  ِك ُيْعَذرُ  َوَمْن اَل ُيَؤدِّي ُدوَن ُعْذٍر َفُردَّ ْ ا َفْهُو يِف الرتَّ  َوَمْن َظنَّ َردًّ
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ايِن  ُه اَل َيْقَبُلَها ََلْ  َشَهاَدَتُه، َوإِنْ  َأنَّ الَقايِض َيْقَبُل  : َأْن ]َيْعَلَم[َوالثَّ َعلَِم َأنَّ

ةِ "، وَ "الَبْحرِ "َيْلَزُمُه؛ َكََم يِف  ِح الَوْهَبانِيَّ ا "رَشْ مِهَ  .َوَغرْيِ

، َفَأدَّى َغرْيُ  ْ بَِأْن َكاُنوا َُجَاَعة  َ َعَلْيِه اْلََداُء، َفإِْن ََلْ َيَتَعنيَّ الُِث: َأْن َيَتَعنيَّ ُه مِمَّْن ُتْقَبُل َشَهاَدُتُه َفُقبَِلْت، الثَّ

ُه َوََلْ ُيْقَبْل، َفإِنْ  ى َغرْيُ ْ َيْأَثْم، بِِخاَلِف َما إَِذا َأدَّ ْ ُتَؤدَّ مِمَّْن ُيْقَبُل، ِيْأَثْم بِاْمتَِناِعِه، َوَهَذا إَِذا ََلْ  ََل ََل

َع يِف الَقُبوِل. َتُكنْ   َشَهاَدُتُه َأرْسَ

كِّ  إِْن َكانَ  ْم ُدوَنُه َوِسَعهُ  يِف الصَّ ْ َيُكْن َأْو  َأْن َيْمَتنَِع، َفإِنْ  َُجَاَعٌة ُتْقَبُل َشَهاَدهُتُ ََل

ُع، َوَجَب؛ َكَذا يِف  نَّ َقُبوَلُه َمَع َشَهاَدتِِه َأرْسَ
 ."َفْتِح الَقِديرِ "َكاَن، َلكِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  «.تعاىل»( يف )ج( زيادة كلمة: 1410)

 (.7/57) "البحر الرائق" ُينَْظر: (1411)

  .أي: من رشوط لزوم أداء الشهادة( 1412)

  سقط من )ج(. «يعلم»قوله: ( 1413)

  «.تقبل»( يف )ج(: 1414)

  «.فإن»( يف )ج(: 1415)

  (.7/8) "البحر الرائق"( 1416)

  ( خمطوط باْلزهرية.216)لوحة رقم:  "رشح الوهبانية"( 1417)

 (. 2/371) "كامدرر احل"(، و4/207) "تبيني احلقائق": ُينْظر( 1418)

  «.وإن»( يف )ج(: 1419)

  «.َتكن»( يف )د(: 1420)

، وِصَكاك، َوُصُكوك؛( الصك لغة: الكتاب وجيمع عىل: 1421) / 10) "لسان العرب"(، 345/ 1) "املصباح املنري": ينظر َأُصك 

 (.243/ 27) "تاج العروس"(، 457

(؛ وضع: أ.د حممد رواس 329/ 1) "معجم لغة الفقهاء"(، 478/ 1) "املغرب": ينظروعند الفقهاء: كتاب اإلقرار باملال أو غريه. 

 قلعجي، د. حامد صادق قنيبي، دار النفائس.

 «.ومعه» :( يف )د(1422)

 «.بأن»( يف )ج(: 1423)
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ُه َعْداَلِن بُِبْطاَل  ِِبَ ابُِع: َأالَّ خُيْ ِعَي َقَبَض  ِن املَْشُهودِ الرَّ اِهِد َعْداَلِن َأنَّ امُلدَّ بِِه، َفَلْو َشِهَد ِعنَْد الشَّ

] ا، َأْو َأنَّ َقَها َثاَلث  ْوَج َطلَّ َي َأْعَتَق الَعْبَد، َأْو َأنَّ الَويِلَّ َعَفا َعِن الَقاتِِل، اَل  َدْينَُه، َأْو َأنَّ ]الزَّ
امُلْشرَتِ

ْيِن، َوالنَِّكاِح، َوالَقْتِل؛ َكََم يِف َيَسُعُه َأْن َيْش   ."اخلاَُلَصةِ "َهَد بِالدَّ

] ْ َيُكِن ]امُلْخِِبُ وا الَقايِضَ  َوإِْن ََل ْيِن، َوَأْخَِبُ ُهوِد، إِْن َشاُءوا َشِهُدوا بِالدَّ ، َفاخِلَياُر لِلشه َعْدال 

، َوإِْن َشاُءوا اْمَتنَُعوا َعِن الشَّ 
ِ
ةِ "َهاَدِة؛ َكَذا يِف بَِخَِبِ الَقَضاء اِزيَّ ، اَل "الَبزَّ ا َعْدال  ، َوإِْن َكاَن امُلْخِِبُ َواِحد 

َهاَدِة بِِه، َوََتَاُمُه يِف   ."الَبْحرِ "َيَسُعُه َتْرُك الشَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ."العيون"عن  "فتح القدير"(، وكان ينبغي أن يقول: كذا يف 7/366) "العيون"عن  "فتح القدير"( نقله يف 1424)

  .«للمشهود»( يف )د(: 1425)

  ( ما بني املعكوفني َسَقَط من )ج(.1426)

 (.7/58) "البحر الرائق" وُينظر:( خمطوط، اْلزهرية، 227)لوحة رقم:  "خالصة الفتاوى"( 1427)

  َسَقط من )ج(.« املخِب»( قوله: 1428)

ا وكذا لو َقااَل َعاَينَّا إِْرَضاعهَم ِمن اْمرَ "(، وقال يف َتام هذا الكالم: 7/58) "البحر الرائق"( 1429) أٍة واحدٍة، وكذا لو َعاَينَّا واحد 

َء لُِفالٍن آَخَر، ال َيْشَهَدان أنَّ  ِك، َوَشِهَد َعْداَلِن ِعنَْدُه َأنَّ َهَذا اليشَّ َف امُلالَّ  َترَصه
ٍ
ُف يِف يَشء ف، بِِخالف إخبار الواِحد َيَترَصَّ ه لِلُمَترَصِّ

ُه عدالن أنه باَعُه ِمن ِذي  ة"الَيِد، له أن َيْشَهَد بَم َعلَِم، وال َيْلَتِفُت إىل قوهلَم؛ كذا يف الَعْدل، َوَلْو َأْخَِبَ هادة  "البزاِزيَّ ا، وفيها يف الشَّ أيض 

َم كاذِ بالتَّساُمِع إذا َشِهد عندك َعْدالن، بِِخالف ما َسِمْعته مِمَّن َوَقع يف قلبك ِصْدُقه َل َيَسْع لك الشهادة؛ إِالَّ إذا َعلِمْ  بان، ت يقين ا َأهنَّ

ل؛ إِالَّ أن َيَقَع يف قلبَك ِصْدق الَواِحد يف اْلمر  َوإِن َشِهد ِعنْدك عدٌل، بِِخالف ما َوَقع يف قلبَك ِمن َسََمع اخلِب، لك أْن تشَهَد باْلَوَّ

 ؛ ا. هـ."الثاين
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؛ لِـََم يِف   ِعنَْدُه َعْدال 
ِ
اِهَد لأَِلَداء ِذي َطَلَب الشَّ ةِ الَبزَّ "اخلَاِمُس: َأْن َيُكوَن الَقايِض الَّ : َوَأَجاَب "اِزيَّ

، َحتَّى  ْبُن َأيهوَب  َخَلُف 
ِ
فِيَمْن َلُه َشَهاَدٌة، َفُرفَِعْت إىَِل َقاٍض َغرْيِ َعْدٍل، َلُه أَْن َيْمَتنَِع َعِن اْلََداء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.أخلف»( يف )ب( و)د(: 1430)

اهد، ُمفتي أهل )بلخ( وزاهدهم وعابدهم، ِمن أصحاب هو خلف بن أيوب الفقيه، أبو سعيد العامري  الَبْلِخي  احلنفي  ال( 1431) زَّ

ْهد عن إبراهيم بن أدهم، وقيل: إنَّه أدرك حممد بن عبدالرمحن بن أيب ليىل، وت د وُزَفر، َأَخذ الِفقه عن أيب يوسف، وأخذ الزه ه حممَّ فقَّ

َجيل، وسمع احلديث من إرسائيل بن عليه، وسمع منه ومن عوف اْلعرايب، ومعمر، وصحبه مدة، وروى عن أسد بن عمرو البُ 

يونس، وجرير بن عبداحلميد، روى عنه أمحد بن حنبل، وابن معني، وأبو كريب، وعيل  بن سلمة، وأيوب بن احلسن الَفِقيه الزاهد 

 احلنفي، وكان ِمن أعالم اْلئمة.

بن أيوب أظهر علمه بصالحه، له مسائل، منها مسألة قال َسَلمة: لو ُُجَِع ِعْلم خلٍف لكان يف زاوية ِمن علم الرازي، إالَّ أن خلف 

َق بني مسألتنِي، فلم يقنع السائل به فقا ا َفرَّ دقة عىل السائل يف املسجد، قال: ال أقبل شهادَة من تصدق عليه، وُيروى أن خلف  ل: الصَّ

يعني: أتم  -الصالة؟ فقال: ْلنه حذقها الفرُق بحبة ال باجُلوالق، وقيل خللف بن أيوب: إنك مولع باحلسن بن زياد، وإنه خُيفف 

، قال احلاكم: َقِدم )نيسابور( يف سنة ثالث ومائتني، «كان رسول اهلل ^ أخفهم صالة يف َتام»ويف اخلِب:  -ركوعها وسجودها 

ث ا عن أيب ، وقال: روى له أبو عيسى الرتمذي حدي"الكَمل"، وذكره املزي يف "الثقات"فكتب عنه مشاخينا، وذكره ابن حبان يف 

 .«خصلتان ال جتتمعان يف ُمنافق: حسن سمٍت، وفقه يف الدين»ُكريب حممد بن العالء، ومتن احلديث: 

وِمن ُزْهِده أنه مرض، فأهدى إليه شداٌد ُرمانة، فوضعها عند رأسه، فقال له: ِمن أين هذه الرمانة؟ قال: من شجرة يف داري، فقال: 

 سكتي، فقال: أليس دارك يف سكة كذا؟ قال: نعم، فقال: إنه ال يطيب يل، ليس لك من ذلك من أي ماء سقيتها؟ فقال: من بئر يف

 النهر إال الشقة، وليس لك أن تسقي الشجرة، فردها عليه.

 سنة مخس عرشة ومائتني عىل الصحيح، وقيل: سنة عرشين ومائتني؛ وقيل: مخس ومائتني. تويفِّ خلف 

 (؛2/449) "ميزان االعتدال"(، 9/541) "سري أعالم النبالء"(، 13/221) "الوايف بالوفيات": ينظر

، ط: اْلوىل، حتقيق: عيل حممد معوض، وعادل أمحد 1995لشمس الدين حممد بن أمحد الذهبي، دار الكتب العلمية، بريوت، 

 عبداملوجود.
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ةِ "َيْشَهَد ِعنَْد َقاٍض َعْدٍل؛ اْنَتَهى، َوَجَزَم بِِه يِف  اِجيَّ َ [ "الِّسِّ هُ  ]ُمَعلِّال  ََم اَل ُيْقَبُل  بَِأنَّ َرُح؛  ُربَّ َوجُيْ

 .اْنَتَهى

ا، َفإِْن َعلَِم بَِذلَِك اَل َيْشَهُد، َفإِْن َقاَل  اِهُد َعىَل َأنَّ امُلِقرَّ َأَقرَّ َخْوف  اِدُس: َأالَّ َيِقَف الشَّ :  السَّ املُِقره

ا[] ا، َوَكاَن املَُقره َلُه ُسْلَطان  ْلَطانِ ، َفإِْن َأْقَرْرُت َخْوف  ْ َيْعلَ َكاَن يِف َيِد َعْوٍن ِمْن َأْعَواِن السه ِم ، َوََل

ْلَطاِن؛ َكََم يِف  ُه َكاَن يِف َيِد َعْوٍن ِمْن َأْعَواِن السه ُه أَنَّ اِهُد بَِخْوفِِه َشِهَد ِعنَْد الَقايِض، َوَأْخَِبَ  الشَّ

ة" اِزيَّ  ."الَبزَّ

ا ابُِع: َأْن َيُكوَن َمْوِضُع الشَّ ا بَِحْيُث السَّ اَل ُيْمكُِنُه  ِهِد َقِريب ا ِمْن َمْوِضِع الَقايِض، َفإِْن َكاَن َبِعيد 

َهاَدِة[  الشَّ
ِ
ُه َيْلَحُق َأْن َيْغُدَو إىَِل الَقايِض ]ِْلََداء ، َوَيْرِجَع إىَِل أَْهلِِه يِف َيْوِمِه َذلَِك، َقاُلوا: اَل َيْأَثُم؛ ْلَنَّ

ُر بَِذلَِك، َوقَ  َ  .﴾َواَل ُيَضارَّ َكاتِب  َواَل َشِهيد  ﴿اَل َتَعاىَل: الرضَّ

] لِّ  ]ُثمَّ ا، اَل َيْقِدُر َعىَل امليَْشِ إىَِل حَمِ ا َكبرِي  اِهُد َشْيخ  ٌء  إِْن َكاَن الشَّ احلَاكِِم، َوَلْيَس َلُه يَشْ

ِعي ِمْن ِعنِْدُه، َقاُلوا: اَل َبْأَس  َبُه امُلدَّ ُكوِب، َفَركَّ ُه ِمْن بِاِب اإِلْكَرامِ  لِلره  بِِه، َوُتْقَبُل َشَهاَدُتُه؛ ْلَنَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سقط من )ج(. «معلَّال  »قوله: ( 1432)

 «.ربَم تقبل»( يف )أ( و )ب( و )د( و )هـ(: 1433)

 مَّ ُر (، فالكالم بِ 7/58) "البحر الرائق": نظريُ  (1434)
 ول منه.قُ ه منْتِ

  َسَقَط من )ج(. ما بني املعكوفني( 1435)

ا، "( يف ُجيع النهَسخ: 1436) : أقررت خوف  ا، فإْن َعلَِم بذلك ال َيْشَهُد، فإن قال امُلِقره السادس: أالَّ يقَف الشاِهُد عىل أنَّ امُلِقرَّ َأَقرَّ خوف 

ا منه إن َوَقف الشاهد عىل َخْوف ال يشهد، فإْن َل يقْف َشِهُدوا، وأخِب القا َوَكانَ  ا، فقال املقر: َأْقَرْرُت خوف  يض أنَّ امُلِقرَّ امُلَقره َلُه سلطان 

ْلطان، كذا يف  ، وهذه الرشوط منقولة منه ؛ البن نجيم"البحر"؛ ا. هـ، وما َأْثَبْتنَاُه هو َنصه "البزازية"كان يف َيِد عوٍن ِمن أعواِن السه

 بنصها، ويف عبارة املخطوطات اضطراب يف املعنى، واهلل أعلم.

  «.َينث»( يف )د(: 1437)

َهاَدةِ »قوله: ( 1438)  الشَّ
ِ
 َسَقَط من )ج(.« ِْلََداء

 .282( البقرة: 1439)
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ُهوِد، َويِف احلَِديِث:  ُهودَ »لِلشه ِعي ِمْن ِعنِْدُه، َقاُلوا: اَل «َأْكِرُموا الشُّ َبُه امُلدَّ ، َوإِْن َكاَن َيْقِدُر َوَركَّ

ِح الَكنْزِ "ُيْقَبُل؛ َكََم يِف  ْيَلِعيِّ "رَشْ  .؛ للزَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َسَقط من )هـ(. «ثمَّ »قوله: ( 1440)

  «.جملس»( يف )ج(: 1441)

  «.الكرامة»( يف )ج(: 1442)

 "مسند الشهاب"املعروف بـ "مسنده"ث رواه الُقضاعي )حممد بن سالمة بن جعفر أبو عبداهلل القضاعي( يف ( احلدي1443)

 1407. مؤسسة الرسالة، بريوت )عبدالصمد بن عيل بن عبداهلل بن العباس اهلاشمي اْلمري عن أبيه(؛ عن 732( برقم )1/426)

 في.(، ط: الثانية، حتقيق: محدي بن عبداملجيد السل1986 –

(، 195( برقم )1/67؛ ْليب شجاع شريويه بن شهردار بن شريويه الديلمي اهلمذاين امللقب إلكيا )"الفردوس بمأثور اخلطاب"و

ـ 1406دار الكتب العلمية، بريوت )  م(، ط: اْلوىل، حتقيق: السعيد بن بسيوين زغلول.1986 -ه

(، حتقيق: الدكتور نور الدين 3713( برقم )2/395عثَمن الذهبي )؛ لإلمام شمس الدين حممد بن أمحد بن "املغني يف الضعفاء"و

 عرت، وقال: ال يصح.

م(، 1984 -هـ 1404(، دار املكتبة العلمية، بريوت )61( برقم )1/64؛ ْليب جعفر حممد بن عمر بن موسى العقييل )"والضعفاء"

اشمي عن أبيه عن جده، حديثه غري حمفوظ، وال يعرف عبدالصمد بن عيل اهل"ط: اْلوىل، حتقيق: عبداملعطي أمني قلعجي، وقال: 

 ؛ ا. هـ."إال به

 1406(، مؤسسة اْلعلمي للمطبوعات، بريوت )4/21؛ ْلمحد بن عيل بن حجر أيب الفضل العسقالين الشافعي )"لسان امليزان"و

 اهلند، وقال: منكر. -(، ط: الثالثة، حتقيق: دائرة املعرف النظامية 1986 -

 ."وهذا منكر، وما عبُدالصمد بُحجة، ولعل احلفاظ إنَم سكتوا عنه مداراة للدولة"(، وقال: 4/354) "عتدالميزان اال"و

 – 1384(، املدينة املنورة )4/198؛ ْلمحد بن عيل بن حجر أيب الفضل العسقالين )"يف أحاديث الرافعي الكبري تلخيص احلبري"و

 دين.(، حتقيق: السيد عبداهلل هاشم اليَمين امل1964

(، دار اْلمانة/ 107؛ لنور الدين عيل بن حممد بن سلطان املشهور باملال عيل القاري )"اْلرسار املرفوعة يف اْلخبار املوضوعة"و

 م(، حتقيق: حممد الصباغ.1971 -هـ  1391مؤسسة الرسالة، بريوت )

هـ، ط: 1407(، املكتب اإلسالمي، بريوت، 200) ؛ ملحمد بن عيل بن حممد الشوكاين"الفوائد املجموعة يف اْلحاديث املوضوعة"و

 الثالثة، حتقيق: عبدالرمحن َييى املعلمي.

هـ  1405(، دار الكتاب العريب، بريوت )154( برقم )144؛ ْليب اخلري حممد بن عبدالرمحن بن حممد السخاوي )"املقاصد احلسنة"و

 م(، ط: اْلوىل، حتقيق: حممد عثَمن اخلشت.1985 -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( برقم 1/194؛ إلسَمعيل بن حممد العجلوين اجلراحي )"ومزيل اإللباس عَم اشتهر من اْلحاديث عىل ألسنة الناس ءكشف اخلفا"و

، ط: الرابعة، حتقيق: أمحد القالش، ونقل كثري من هؤالء عن الصغاين حكمه عىل هذا 1405(، مؤسسة الرسالة، بريوت، 509)

 احلديث بالَوْضع.

فه يف 2898برقم ) "السلسلة الضعيفة"اين يف وقال حممد نارص الدين اْللب ضعيف "(، مكتبة املعارف، الرياض: منكر، وَضعَّ

ا ضعيف أو موضوع. (.1128برقم ) "اجلامع  وعىل هذا؛ فاحلديث ال يصح، فهو إمَّ

 (.2/371) "امكَّ ر احلُ رَ دُ "(، و7/58) "البحر الرائق": وُينظر (،4/207) "تبيني احلقائق"( 1444)
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ـِة؟ َقـاَل: اَل "الُقنَْيةِ "َويِف  ابَّ  َشَهاَدهِتِْم، َهْل َيْلـَزُمُهْم كِـَراُء الدَّ
ِ
ْسَتاِق، َواحتِيَج إىَِل َأَداء ُهوُد يِف الره : الشه

ُه َيْلَزُمُهْم؛ اْنَتَهى ْن َسِمْعُت ِمَن املََشايِِخ َأنَّ
 .ِرَواَيَة فِيِه؛ َوَلكِ

ـا َفـَأَكُلوا، إِْن َكـاَن ُمَهيَّـأ  ِمـْن َقْبـِل َذلِـَك، ُتْقَبـُل، َوإِْن : َولَ "َفْتِح الَقِديرِ "َويِف  ـُهوِد َطَعام  ْو َوَضـَع لِلشه

ٍد اَل ُتْقَبُل َصنََعُه ِْلَْجلِِهْم، اَل ُتْقَبُل  ؛ فِـيِهََم، ]َوَعـْن َأيِب ُيوُسـَف ُتْقَبـُل فِـيِهََم[ ، َوَعْن حُمَمَّ

لَّ اإِلْنَساِن مِمَّْن َيِعزه  ْطَعاِم َمْن َحلَّ لِلَعاَدِة اجلَاِرَيِة بِإِ 
ا َأْو اَل  حَمِ  ، َوُيْؤنُِسـهُ َعَلْيِه َشاِهد 

َم ِمْن َأنَّ اإِلْهَداءَ  ٍط؛ لَِيْقِِضَ  َما َتَقدَّ وُز؛ َكَذا قِيَل، َوفِيـِه  إَِذا َكاَن باَِل رَشْ َحاَجَتُه ِعنَْد اْلَِمرِي، جَيُ

َهاِب إىَِل اْلَِمرِي؛ اْنَتَهىَنَظٌر؛ فَ   .إِنَّ اْلََداَء َفْرٌض، بِِخاَلِف الذَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة 346)لوحة رقم  "امُلنيةُقنية "( 1445) ن َرَمز له بــ)شح(؛ َأْي: شني وحاء، وهو َرْمٌز لَِشْمس اْلئمَّ ( خمطوط، اْلزهرية، َنَقَلُه عمَّ

  احُلْلواين.

  «.ال يقبل»( يف )ج(: 1446)

  ."يقبل" و "تقبل" األولى تعود على الشاهد، والثانية تعود على الشهادة، ويصح أن تكتب «ال يقبل»( يف )ج(: 1447)

  سقط من )ج(. «َوَعْن َأيِب ُيوُسَف ُتْقَبُل فِيِهََم »قوله: ( 1448)

  «.رجل»( يف )ب( و)د(: 1449)

  «.يعني»( يف )ج(: 1450)

  «.وال»( يف )هـ(: 1451)

  «.يوافقه»( يف )ج(: 1452)

  «.اْلداء»( يف )ج(: 1453)

  «.تقِض»( يف )ج(: 1454)

 (.7/366) "فتح القدير"( 1455)
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ا "امُلْلَتَقطِ " : َأنَّ َصاِحَب "الَبْحرِ "َويِف  ِح املَنُْظوَمِة َجَزَم بِالَقُبوِل ُمْطَلق  ، َويِف رَشْ

[الَوْهَبانِيَّة لِْلُمَصنِِّف   َأْعَلُم. ، َواهلُلَأيِب ُيوُسَف  الَفْتَوى َعىَل َقْولِ  : ]أَنَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .«صاحبه»( يف )هـ(: 1456)

حممد بن يوسف بن حممد بن عيل بن حممد العلوي احلسني، أبو القاسم، نارص الدين، املدين السمرقندي: فقيه حنفي،  ( هو1457)

 هـ.549عاَل بالتفسري واحلديث والوعظ، من أهل سمرقند، كان حيًّا 

ا، وكان شديد النقد542حج سنة   للعلَمء واْلئمة. ، وأقام يف عودته مدة ببغداد، ومات بسمرقند، وقيل: قتل هبا صِب 

، "رياضة اْلخالق"، و"بلوغ اْلرب من حتقيق استعارات العرب"و "جامع الفتاوى"، و"الفقه النافع"له تصانيف، منها: 

: ينظر؛ 549، أَته يف شعبان سنة "مآل الفتاوى"ويسمى  "امللتقط يف الفتاوى احلنفية"جملدان، يف فروع احلنفية، و "مصابيح السبل"و

 (.126/ 8) "معجم املؤلفني"(، 149/ 7ركيل )اْلعالم للز

 (.376) "امللتقط"(، و7/59) "البحر الرائق"( 1458)

عقد القالئد يف "( للمنظومة الوهبانية رشحان؛ اْلول: رشح ابن الشحنة، أما الثاين فهو رشح ابن وهبان نفسه لِـَمنُْظومته 1459)

َمْشقي احلَنَِفي )أمني الدين، أبو حممد( )ت  ، وهو رشح ملؤلف املنظومة، عبدالوهاب بن"حل قيد الرشائد أمحد بن َوْهبان الدِّ

 هـ(، وحسبك أن يكون الشارح هو الناظم، فصاحب البيت أدرى بَم فيه.768

ح امُلْفَتى به عندهم، ويتطرق أحيان ا للخالف خارج املذهب، ويف اجلملة فالكتاب  وَيْذكر الشارح يف رشحه اخلالف يف املذهب، وُيَرجِّ

 جليل، َجمه الفوائد.

ح هنا   ، ففيه النقل املذكور كَم سيأيت."رشح ابن الشحنة"والظَّاِهر أنَّ املقصود بالرشَّ

شذرات "(، و3/230) "الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة"(، و4/180) "اْلعالم"(، و6/220) "معجم املؤلفني": ُينَْظر

َهب  (.6/212) "الذَّ

 َط من )ب( و)ج( و)د( و)هـ(.َسقَ  «أن»قوله: ( 1460)

ح الَوْهَبانيَّة"( نقله عن 1461) د أنَّ املقصود 7/59) "البحر الرائق"البن الشحنة، ابُن عابدين يف حاشيته عىل  "رَشْ (، وهذا ما ُيَؤكِّ

 ، واهلل أعلم."رشح ابن وهبان"ال  "رشح ابن الشحنة"هنا هو 

 وط، املكتبة اْلزهرية، وذلك عند رشح قول الناظم: ( خمط215)لوحة رقم:  "تفضيل عقد الفوائد": وينظر

ِعي َوْهَو َيْقِدرُ  َوَيْعُقوُب ََلْ َيُقْل َشـَهاَدَة َشاِهدٍ   ُيْركُِبُه َمْن َيدَّ

ْأ َجائِـٌز َوْهُو َأْشَهُر  َعىَل امليَْشِ َأْو َيْلقا ِسَواَها َوَأْكُلهُ  يَّ  لِـََم ََلْ ُُّيَ

  .«تعاىل»( يف )ج( زيادة كلمة: 1462)
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 ]سرت الشهادة يف احلدود أَبرُّ[

َهاَدِة )َوَسْتُرَها( اَلُم  -؛ لَِقْولِِه )ِفي احُلُدوِد َأَبرُّ(؛ َأِي: الشَّ اَلُة َوالسَّ ِذي َشِهَد ِعنَْدُه:  -َعَلْيِه الصَّ لِلَّ

َتُه بَِثْوبَِك » ا لَ  َلَكانَ  َلْو َسرَتْ اٌل ، َواملَُخاَطُب «َك َخرْيً ،َهزَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بِيل إىل َسرْته إِالَّ بِِرَدائِك، مِمَّْن َعلَِم أَْمَره، كان أفضل مِمَّا أرََشْ ( 1463) ِد السَّ
َت بِِه َعَلْيِه ِمَن اإِلْظَهار؛ ِذكر الثَّوب مباَلغة؛ أي: لو َل جَتِ

 (.12/125) "فتح الباري" ُينظر:

  «.كان»( يف )ج(: 1464)

م(، 1991 -هـ 1411(، باب السرت عىل الزاين، دار الكتب العلمية، بريوت )7234) "السنن الكِبى"( رواه النَّسائي يف 1465)

 ط: اْلوىل، حتقيق: د.عبدالغفار سليَمن البنداري، سيد كِّسوي حسن.

م(، ط: اْلوىل، حتقيق: مصطفى 1990 -هـ 1411(، كتاب احلدود، دار الكتب العلمية، بريوت )8080؛ )"امُلْسَتْدَرك"واحلاكم يف 

 ر عطا.عبدالقاد

نَن الُكِْبى"والبيهقي يف  (، باب من أجاز أالَّ َيرض اإلمام املرجومني وال الشهود، مكتبة دار الباز، مكة املكرمة 16735؛ )"السه

 (، حتقيق: حممد عبدالقادر عطا.1994 - 1414)

أهل احلدود، دار الفكر، حتقيق: حممد (، باب يف السرت عىل 4377(، مؤسسة قرطبة، مرص، وأبو داود؛ )21892) "امُلْسنَد"وأمحد يف 

 حميي الدين عبداحلميد.

، حتقيق: 1357(، كتاب الشهادات، دار احلديث، مرص، 4/74؛ لعبداهلل بن يوسف أيب حممد احلنفي الزيلعي )"نصب الراية"و

 حممد يوسف البنوري.

حه اْللباين يف    (.2335) "صحيح الرتغيب والرتهيب"(، و3460) "السلسلة الصحيحة"وَصحَّ

ال( 1466) َدة بالزَّ  - َهزَّ ال بن يزيد بن ذئاب بن كليب بن عامر بن جذيمة بن مازن اْلسلمي. -اى امُلَشدَّ  هو َهزَّ

ا وقع  اال  كانْت له جارية، وأن ماعز  ال، أنَّ َهزَّ  عليها، فقال لهقال ابن حبَّان: له ُصْحبة، وحديثه عند النَّسائي من رواية ابنه نعيم بن َهزَّ

ال: اْنَطلِق، فَأْخِِب رسول اهلل ^، َفَعَسى أن ينزل فيك قرآن. فاْنَطَلق َفَأْخِبه، َفَأَمَر به فرجم، فقال النَّبي ^ هِلزَّ  ال لَْو »ال: َهزَّ يا َهزَّ

َته بثوبَك، َلَكان خرًيا لَك   .«َسرَتْ

 1412(، دار اجليل، بريوت )6/536ْسقالين الشافعي )؛ ْلمحد بن عيل بن حجر أيب الفضل العَ "اإلصابة يف َتييز الصحابة": ُينْظر

تَّة الكاشف"(، ط: اْلوىل، حتقيق: عيل حممد البجاوي، و1992 – ؛ ملحمد بن أمحد أيب عبداهلل "يف معرفة َمن له رواية يف الُكُتب السِّ

ط: اْلوىل، حتقيق: حممد عوامة،  (،1992 – 1413(، دار القبلة للثقافة اإلسالمية، مؤسسة علو، جدة )2/335الذهبي الدمشقي )

(، ط: 1980 – 1400(، مؤسسة الرسالة، بريوت )30/171؛ ليوسف بن الزكي عبدالرمحن أيب احلجاج املزي )"هتذيب الكَمل"و

؛ لعز الدين بن اْلثري أيب احلسن عيل بن حممد اجلزري "يف معرفة الصحابة أسد الغابة"اْلوىل، حتقيق: د. بشار عواد معروف، و

هتذيب "م(، ط: اْلوىل، حتقيق: عادل أمحد الرفاعي، و 1996 -هـ  1417(، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان )5/412)

 (، ط: اْلوىل.1984 – 1404(، دار الفكر، بريوت )11/30؛ ْلمحد بن عيل بن حجر أيب الفضل العسقالين الشافعي )"التهذيب
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ِمرُي يِف  َتهُ »َوالضَّ َب االْستِْداَلُل بَِذلَِك َكَذا قِيَل  -َعنُْه  َريِضَ اهلُل - لِـََمِعزٍ  «َسرَتْ ، َوُتُعقِّ

اٌل  َنا، َوََلْ َيْشَهْد َعَلْيِه َأَحٌد؛ َوإِنََّم َهزَّ ا َأَقرَّ بِالزِّ َصىلَّ  -اَر َعَلْيِه بِاإِلْقَراِر، َفَلَمَّ َقاَل النَّبِيه ، َأَش بَِأنَّ َماِعز 

اٍل َذلَِك، َقاَل:  -اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم  ْ َأْدِر َأنَّ يِف اْلَْمِر َسَعة  »هِلَزَّ ُه اهللُ »، َويِف احلَِديِث: «ََل اًم َسرَتَ
َمْن َسرَتَ ُمْسلِ

ْنَيا َواآلِخَرةِ  ]َتَعاىَل[  .«يِف الدُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابن ِحبان: له ُصحبة، وهو الذي ُرِجَم يف عهد النبي ^، َثَبَت ِذْكره يف الصحيحنِي ( هو ماعز بن مالِك اْلْسلمي، قال 1467)

وغريمها، من حديث أيب هريرة، وزيد بن خالد، وغريمها، وجاء ِذْكره يف حديث أيب بكر الصديق، وأيب ذر، وجابر بن سمرة، وبريدة 

ه َبْعُضهم، وأهْبَمه بعضهم، ويف بن احلصيب، وابن العباس، ونعيم بن هزال، وأيب سعيد اخلدري، و نرص اْلسلمي، وأيب برزة، َسَمَّ

تِي أَلَْجَزَأْت عنهم»بعض ُطُرِقه أنَّ النبي ^ قال:  ، "ابن حبان"صحيح أيب عوانة، و"، ويف «لقد َتاَب َتْوَبًة َلْو َتاهَبا طائفة ِمن أمَّ

َبري، عن جابٍر، أنَّ النبي ^ َلـَمَّ  ، وُيقال: «َلَقْد َرَأْيُتُه َيَتَحْضَحُض يِف َأهْناِر اجَلنَّة» َرَجم ماعز بن مالك، قال: وغريمها، من طريق أيب الزه

 اسمه عريب، وماِعز َلَقُبه.

؛ لإلمام "التهحفة اللَّطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة"(، و5/705) "اإلصابة يف معرفة الصحابة"(، و5/8) "ُأْسد الغابة": ُينَْظر

تلقيح فهوم أهل اْلثر يف "م(، ط: اْلوىل، و1993 -هـ 1414(، دار الكتب العلمية، بريوت، )2/399خاوي )شمس الدين السَّ 

رَي  م، ط: 1997(، دار اْلرقم بن أيب اْلرقم، بريوت، 178؛ جلَمل الدين أيب الفرج عبدالرمحن ابن اجلوزي )"عيون التاريخ والسِّ

 اْلوىل.

  «.تعاىل»( يف )ج(: 1468)

 (. 7/59) "البحر الرائق": ينظر( 1469)

 «. وأملا هزال»( يف )ج(: 1470)

  َسَقَط من )ج(. «تعاىل»قوله: ( 1471)

(، ط: 1987 – 1407، دار ابن كثري, اليَممة، بريوت )"اَل َيْظلُِم املْسلُِم املْسلَِم وال ُيْسلُِمهُ "(، َباب: 2310( رواه البخاري )1472)

 الثالثة، حتقيق: د. مصطفى ديب البغا.

، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، حتقيق: حممد فؤاد "فضل االجتَمع عىل تالوة القرآن وعىل الذكر"(، باب: 2699) "مسلم"و

 ."املؤاخاة"(، باب: 4893عبدالباقي، وأبو داود )

 شاكر وآخرون. ، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، حتقيق: أمحد حممد"ما جاء يف السرت عىل املسلم"(، باب: 1425؛ )"الرتمذي"و

 ، دار الفكر، بريوت، حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي."السرت عىل املؤمن ودفع احلدود بالشبهات"(، باب: 2544) "ابن ماَجه"و

 (، الرتغيب يف سرت العورة.7244) "الكِبى"والنسائي يف 
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إَِشاَرٌة إىَِل َأنَّ َعَدَمُه َجائٌِز؛ إَِقاَمة  لِلِحْسَبِة؛ ملَِا فِيِه ِمْن إَِزاَلِة الَفَساِد َوَتْقلِيلِِه، َفَكاَن  "َأَبره "َويِف َقْولِِه: 

 ﴾ الَِّذيَن آَمنُوا...إِنَّ الَِّذيَن حُيِبُّوَن َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة يِف ﴿، َواَل ُيَعاِرُضُه َقْوُلُه َتَعاىَل: َحَسن ا

ُْم َُيِبهوَن َذلَِك؛ ِْلَْجِل إِيََمهِنِْم، َوَذلَِك ِصَفُة الَكافِِر؛ َوْلَنَّ َمْقُصودَ  اِهِد  اآلَية؛ ْلَنَّ َظاِهَرَها َأهنَّ الشَّ

رْتِ اْرتَِفاُعَها، اَل إَِشاَعُتَها َة السَّ ؛ النَّْهِي َعْن ِكْتََمهِنَا آَيةُ  ، َوَكَذا اَل ُيَعاِرُض َأْفَضلِيَّ

َا يِف ُحُقوِق الِعَباِد؛ بَِدلِيِل َقْولِِه َتَعاىَل:  َهَداُء إَِذا َما ُدُعوا﴿ْلهَنَّ  ؛ إِِذ احُلُدودُ ﴾َواَل َيْأَب الشُّ

ِعَي هَلَا اَل  ُيوِن، بَِأنَّ الِعِْبَ ُمدَّ َا يِف الده ْفِظ اَل خِلُُصوِص ، َوُردَّ َقْوُل َمْن َقاَل: إهِنَّ َة لُِعُموِم اللَّ

اِزي َبِب؛ َكََم َذَكَرُه الرَّ رْتِ السَّ ُه َعامٌّ خَمُْصوٌص بَِأَحاِديِث السَّ  .، َأْو ْلَنَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا»( يف )ج(: 1473)   «.وكان جنس 

ْنَيا َواآْلَِخَرِة َواهلُل َيْعَلُم َوَأْنُتْم اَل َتْعَلُمونَ هَلُْم َعَذاٌب َألِ ﴿[، وتتمة اآلية: 19( ]النور: 1474)  .﴾يٌم يِف الده

  «.وْلن املقصود»، ويف )د(: «وال مقصود»( يف )ج(: 1475)

  «.إلشاعتها»( يف )ج(: 1476)

ْيَته؛ ينظر: 1477) ُه، إذا غطَّ ُت اليشَء َأْسرُتُ رْتُ بالفتح: مصدر َسرَتْ  رت.، س"الصحاح"، "لسان العرب"( السَّ

 «.نصية الِّساية»( يف )ج(: 1478)

  «.كنزاهنا»( يف )ب(: 1479)

 [.282البقرة: ( ]1480)

  «.إال أن احلدود»، ويف )ب(: «ْلن احلدود»( يف )أ( و)د( و)هـ(: 1481)

 «.ملا»( يف )ب(: 1482)

  ."ال مدعي فيها"(: 7/59) "البحر الرائق": يفو( 1483)

ـ 1421كتب العلمية، بريوت )(، دار ال7/99؛ للفخر الرازي )"التفسري الكبري"( 1484)  م(، ط: اْلوىل.2000 -ه

، )ت  هـ(، أوحد 606والرازي هو حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التَّيمي البكري، أبو عبداهلل، فخر الدين الرازي، اإلمام امُلَفِّسِّ

 زمانه يف املعقول واملنقول، وهو ُقَريش النََّسب.

، وإليها نسبته، ويقال له: )ابن خطيب الري(، رحل إىل )خوارزم(، و)ما وراء النهر(، أصله من )طِبستان(، ومولده يف )الري(

 و)خراسان(، وتويف يف )هراة(، أْقَبَل الناس عىل كتبه يف حياته يتدارسوهنا، وكان َُيِْسن الفارسيَّة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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معاَل "، و"ت يف رشح أسَمء اهلل تعاىل والصفاتلوامع البينا"ثَمنية جملدات يف تفسري القرآن الكريم، و "مفاتيح الغيب"ِمن تصانيفه: 

، "املسائل اخلمسون يف أصول الكالم"، و"حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين من العلَمء واحلكَمء واملتكلمني"، و"ط -أصول الدين 

املباحث "التوحيد، و يف "أرسار التنزيل"، و"اإلعراب"، و"عصمة اْلنبياء"مع رشح ابن أيب احلديد له، و "اآليات البينات"و

املحصول يف علم "يف علم الكالم، و "املطالب العالية"رسالة يف التوحيد، و "أساس التقديس"، و"أنموذج العلوم"، و"املرشقية

هناية "، و"اْلربعون يف أصول الدين"، و"الِّس املكتوم يف خماطبة النجوم"بالغة، و "هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز"، و"اْلصول

 يف أصول الدين، وغري ذلك كثري. "قول يف دراية اْلصولالع

؛ لتاج الدين بن "طبقات الشافعية"(، و13/55) "البداية والنهاية"(، و11/79) "معجم املؤلفني"(، و6/313) "اْلعالم": ُينْظر

حممود حممد الطناحي، ، حتقيق: د. 2هـ، ط: 1413 -(، دار هجر للطباعة والنرش والتوزيع 8/81عيل بن عبدالكايف السبكي )

  د.عبدالفتاح حممد احللو.

  (.7/59) "البحر الرائق": ينظر( 1485)
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ِذِه اْلَْخبَ  : َفإِْن ُقْلَت: َكْيَف َصحَّ "َفْتِح الَقِديرِ "َويِف  اِر، َلَك الَقْوُل بَِتْخِصيِص َعامِّ الِكَتاِب هِبَ

طُ  َوِهَي َأْخَبارُ  ا رَشْ  التَّْخِصيِص ِعنَْدُكُم امُلَقاَرَنُة، َوِمْن َأْيَن َثَبَت َلَك َذلَِك؟ آَحاٍد، َوَأْيض 

رْتِ  ا َعْن َدَرَجِة  ُقْلُت: َهِذِه اْلَْخَباُر الَواِرَدُة يِف َطَلِب السَّ ا اَل َينَْحطه هِبَ َبَلَغْت َمْبَلغ 

ْهَرةِ  ِد ُمُتوهِنَاالشه ا؛ إِْذ ِهَي ؛ لَِتَعده ِة هَلَا، َفَصحَّ التَّْخِصيُص هِبَ ُمْسَتنَُد  ، َمَع َقُبوِل اْلُمَّ

ا امُلَقاَرنَ  ِص، َوَأمَّ اِع َدلِيُل ُثُبوِت امُلَخصِّ اِهِد يِف احُلُدوِد، َفُثُبوُت اإِلُْجَ يِرِي الشَّ ََم ِهَي اإِلُْجَاِع َعىَل خَتْ  ُة، َفإِنَّ

َعْينَاهُ  ِذي ادَّ ُط التَّْخِصيِص يِف َنْفِس اْلَْمِر، َوَهَذا التَّْخِصيُص الَّ ُهنَا َلْيَس بَِذلَِك؛ َبْل ُهَو َدْفٌع  رَشْ

َعاُرِض يِف ِكَتاِب  ِريِر اْلُُصولِ "لِلُمَعاَرَضِة، َعىَل َما َكَتْبنَاُه يِف التَّ ِمْن َأنَّ اجلَْمَع َبنْيَ الَعامِّ  "حَتْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، ورضب عىل الياء.«يصح»يف )هـ(:  (1486)

  «.أحاديث»( يف )ج(: 1487)

تني.« رشط»( قوله: 1488)   ُمَكرر يف )ج( َمرَّ

  «.السري»( يف )هـ(: 1489)

  «.الشهود»( يف )ج(: 1490)

  «.سوهتا»( يف )د(: 1491)

  «.ادعى»د(: ( يف )1492)

  «.ادعياه»( يف )د(: 1493)

؛ للعالمة كَمل الدين، حممد بن عبدالواحد، الشهري بابن اهلَمم احلنفي، املتوَّف سنة "التحرير يف أصول الفقه"هو كتاب  (1494)

ا ب ."احلمد هلل الذي أنشأ هذا العاَل... إلخ"هـ(، أوله: 861) عبارات منقحة، وبالَ رتب عىل مقدمة وثالث مقاالت، ُجع فيه علَم  ُجًّ

(، 879فرشحه تلميذه الفاضل: حممد بن حممد بن أمري احلاج احللبي احلنفي، املتوَّف سنة ) يف اإلجياز، حتى كاد يعد من اْللغاز.

ا، وسَمه بـ ا ممزوج   ."إلخ احلمد هلل الذي ريض لنا اإلسالم دين ا..."أوله:  (.871، وفرغ منه يف رمضان سنة )"التقرير والتحبري"رشح 

ذكر فيه أن املصنف قد حرر من مقاصد هذا العلم ما َل َيرره كثري، مع ُجعه بني اصطالحي احلنفية والشافعية عىل أحسن نظام 

ثم  ،وترتيب، وقد كان يدور يف خلده إلشارات متعددة من املصنف حال قراءته عليه هلذا الكتاب، فرشحه عىل سبيل االقتصاد

ا وأجاد، وسَمه  -ملعروف بأمري بادشاه البخاري، نزيل مكة رشحه املحقق حممد أمني، ا ا ممزوج  ، وذكر أن من "تيسري التحرير"رشح 

 رشحه قبل َل يكن فارس ميدان فراسته.

احلمد هلل عىل ما به "أوله: ، "لب اْلصول"هـ(، وسَمه 970واخترصه الشيخ زين العابدين بن نجيم املرصي احلنفي، املتوَّف سنة )

َبه عىل طريقة ُكُتبهم املشهورة؛ إذ كان أصله "تفرَي ا... إلخفرح قلبي  ، ذكر أنه خمترص، اْخَترَصَ فيه التحرير، وضم إليه ما يناسبه، وَرتَّ

كشف "(، و358/ 8) "شذرات الذهب": ينظر ؛هـ(951عىل طريقة بعض ُكُتب الشافعية، وفرغ منه يف أواخر ُجادى الثانية سنة )

 (. 1/358) "الظنون
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َمَل  َواخلَاصِّ  ِصيِصِه بِِه، َفإَِذا َوَجَب مَحُْلُه َعىَل ]َذلَِك[ إَِذا َتَعاَرَضا بَِأْن َُيْ َن  َعىَل خَتْ َتَضمَّ

ال   احلُْكُم ]ِمنَّا[ َصاٍت َأوَّ َا َلْيَسْت خُمَصِّ ا، َوَأهنَّ ُه َكاَن ُمَقاِرن  ا[بَِأنَّ ْحنَا يِف  ، َكََم ]َأنَّ  إَِذا َرجَّ

َن ُحْكُمنَا بَِأنَّ املُبِيَح[ التََّعاُرضِ  ُتُهََم، َتَضمَّ َم َعىَل املُبِيِح ]َثَبَت ِصحَّ ا امُلَحرِّ م   َكاَن ُمَقدَّ

ُمُه بِِعْلِم َتاِرخيِِه؛ انْ  ِم، َوإِْن ََلْ ُيْعَلْم َتَقده ِم، َفنََسَخ ُحْكُم الُوُجوِب َتْرِجيَح املَُحرِّ  .َهىتَ َعىَل امُلَحرِّ

اِهُد  )َوَيُقوُل( ََ ُسِرَق(الشَّ وِق ِمنُْه، َواَل َيُقوُل )ِفي السَِّرَقِة: ُأِخَذ،  َق؛ ؛ إِْحَياء  حِلَقِّ املَِّْسُ : رُسِ

َقُة َلَوَج  ِ ُه َلْو َظَهَرِت الِّسَّ ؛ َوْلَنَّ رْتِ ُصُل إِْحَياُء حُمَاَفَظة  َعىَل السَّ اِمُع الَقْطَع، َفاَل ََيْ ََمُن اَل جُيَ َب الَقْطُع، َوالضَّ

ِه، َويِف  : "َغاَيِة الَبَيانِ "َحقِّ َق، َوَعىَل َهَذا َفُيْحَمُل َقوُل الُقُدوِريِّ : َأنَّ َقْوَلُه ُأِخَذ َأْوىَل ِمْن رُسِ

 َأْن َيُقوَل ُأِخَذ، َعىَل َمْعنَى َثَبَت،  َوَجَب 
ِ
، َوَحَكى اَل الُوُجوِب امُلْصَطَلِح َعَلْيِه ِعنَْد الُفَقَهاء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  «.اخلاص والعام»( يف )ج(: 1495)

  َسَقَط من )ج(. «ذلك»قوله: ( 1496)

  َسَقَط من )ج(. «ِمنَّا»قوله: ( 1497)

  «.أول»( يف )ب( و)ج( و)هـ(: 1498)

  َسَقَط من )ج(. «أنَّا»قوله: ( 1499)

 «.تعارض»( يف )ج(: 1500)

  َسَقَط من )ج(.ما بني املعكوفني ( 1501)

  «.مقارن ا»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 1502)

(، 2/371) "درر احلكام"(، و4/207) "تبيني احلقائق"(، 7/59) "البحر الرائق":وينظر(، 362/ 7) "فتح القدير"( 1503)

  (.5/464) "الدر املختار"و

  ( يف )هـ( يقال.1504)

 ."َوَناِدرة اْلقران غاية البيان"( أي: 1505)

دوري، حتقيق: كامل حممد حممد عويضة، دار الكتب (؛ ْليب احلسن الق221) "خمترص الُقُدوري يف الفقه احلنفي": ينظر( 1506)

 م(.1997 –هـ 1418، )1العلميَّة، بريوت، لبنان، ط: 

ا.1507)  ( الواِجب يف اصطالح احلنفيَّة: هو ما َثَبَت ُلُزومه بدليٍل فيه ُشبهة، من حيث اللهُزوُم، أِو الداللة، أو مها مع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ِشيدَ  اِزي يِف التَّْفِسرِي: أَنَّ َهاُروَن الرَّ ، َوفِيِهْم َأُبو ُيوُسَف،  الَفْخُر الرَّ
ِ
َكاَن َمَع َُجَاَعٍة ِمَن الُفَقَهاء

ُه َأَخَذ َماَلُه ِمْن  َعى َرُجٌل َعىَل آَخَر بَِأنَّ َقاَل َأُبو َبْيتِِه، َفَأَقرَّ بِاْلَْخِذ، َفَسَأَل الُفَقَهاَء َفَأْفَتْوا بَِقْطِع َيِدِه، فَ َفادَّ

َق، َفَأقَ  ُه رَسَ ِعي َأنَّ َعى امُلدَّ ََم َأَقرَّ بِاْلَْخِذ، َفادَّ َقِة، َوإِنَّ ِ ُه ََلْ ُيِقرَّ بِالِّسَّ ا، َفَأْفَتْوا بَِقْطِع َيدِ ُيوُسَف: اَل؛ ْلَنَّ ِه، رَّ هِبَ

] ُه ]َلـَمَّ ََمُن َعَلْيِه، َوَسَقَط  َوَخاَلَفُهْم َأُبو ُيوُسَف، َفَقاُلوا َلُه: َِلَ؟ َقاَل: ْلَنَّ ال  بِاْلَْخِذ َثَبَت الضَّ َأَقرَّ َأوَّ

ََمَن َعنُْه، َفَعِجُبوا؛ اْنَتَهى  .الَقْطُع، َفاَل ُيْقَبُل إِْقَراُرُه َبْعَدُه بََِم ُيْسِقُط الضَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا، واستحق ا العقاب، دون عقاب الَفْرض. وُحْكمه: اللهُزوم عمال  اَل اعتقاد  : كشف اْلرسار ينظراق فاِعله الثواب، وتاركه عمد 

(2/301.) 

ْولة العباسيَّة، وأشهرهم، ُولد ( 1508) هو هارون الرشيد بن حممد املهدي بن املنصور العبايس أبو جعفر، خاِمُس خلفاء الدَّ

( سنة ) ا عليها وعىل )خراس149بـ)الري  وم يف هـ(، ملا كان أبوه أمري  ُه أُبوه غزو الره ان(، ونشأ يف دار اخلالفة بـ)بغداد(، َوالَّ

ويع باخلالفة )الُقْسَطنْطينيَّة(، َفَصاحَلَْته املَلِكة إيريني وافتدت منه مملكتها بسبعني ألف دينار، تبعث له إىل خزانة اخلليفة يف كل عام، ب

اِمه بَِكَرِمه وعدله وتواُضعه ها، واهـ(، فقام بأعبائِ 170بعد وفاة أخيه اهلادي )سنة  زدهرِت الدولة يف أيامه، وَكُمَلِت اخلالَفُة يف أيَّ

َمُل إَِلْيه مَن )القسطنطينية( طول حياته.   وزيارته العلَمء يف ديارهم، له وقائع كثرية َمَع ُمُلوك الروم، وَل تزل ِجْزيتهم حُتْ

ا عامل ا باْلََدِب، وأخبار العرب، واحلد كان الرشيد  ُب بَِجبَّار بني العباس، حازم  ا، كثري الغزوات، ُيَلقَّ ا، شجاع  يث، والفقه، فصيح 

ا، َيج سنة، ويغزو سنة، َل ُيَر خليفة َأْجَود منه، وَل جيتمع عىل باب خليفة ما اجتمع عىل بابِه مَن العلَمء والشع راء كريَم  ُمتواضع 

ا.والكتاب، وكان يطوف أكثر الليايل عىل َرِعيته مُ  ر   َتنَكِّ

ا ليقتله، فقال الرجل: أين أنَت ِمن ألف حديث وضعتها؟ قال: فأين أنت يا عدوَّ اهلل ِمن أ يب ُيْرَوى أنَّ هارون الرشيد َأَخَذ ِزنديق 

ا حرف ا؟!   إسحاق الفزاري، وابن املبارك َيَتَخل الهنا، فيخرجاهنا حرف 

 هـ(.193يف )سناباذ( من قرى )طوس(، سنة ) تويف 

 (.8/542) "سري أعالم النبالء"(، 8/62) "اْلعالم": ظرين

  َسَقَط من )ج(. «ملا»قوله: ( 1509)

 (.2/178) "التفسري الكبري"( 1510)

به، ملا علم ِمن أن أهل املذاهب ينقلون ن هو  وَنْقُل امُلَصنِّف لتفسري اآليات ِمن غري ُكُتب اْلحناف يف التفسري، دليٌل عىل عدم َتَعصه عمَّ

، وِمن ُكُتب اْلحناف يف التفسري عىل مذهب اص. ؛"أحكام القرآن"هم ما وجدوا إىل ذلك سبيال    للَجصَّ
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 نا[]مسألة: نصاب الشهادة على الزِّ

َهاَدُة )َوِنَصاُبَها( ِِت َيْأتَِْي اْلَفاِحَشَة ِمْن نَِسائُِكْم ﴿؛ لَِقْولِِه َتَعاىَل: )ِللزَِّنا َأْرَبَعُة ِرَجاٍل(؛ َأِي: الشَّ َوالالَّ

، َوَلْفُظ َأْرَبَعٍة ﴾ََلْ َيْأُتوا بَِأْرَبَعِة ُشَهَداءَ  ُثمَّ ﴿ َولَِقْولِِه َتَعاىَل:؛ ﴾َفاْسَتْشِهُدوا َعَلْيِهنَّ َأْرَبَعًة ِمنُْكمْ 

ُكوَرةِ   . "البَِناَيةِ "َنْقال  َعِن  "الَبْحرِ "؛ َكَذا يِف َنصٌّ يِف الَعَدِد َوالذه

؟ َفإِْن ُقْلَت: إِنَُّكْم اَل َتُقوُلوَن بِاملَْفُهوِم، َفِمْن َأْيَن َلُكْم َعَدُم َجَواِز اْلَ   َقلِّ

ُه بِاإِلُْجَاعِ  : إِنَّ ْيَلِعيه  .َفَأَجاَب الزَّ

اآلية، ُقْلُت: ﴾َشِهيَدْينِ  َواْسَتْشِهُدوا﴿َفإِْن ُقْلَت: املَُعاَرَضُة َثابَِتٌة َبنْيَ َهِذِه َوَبنْيَ َقْولِِه: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.15( ]النساء: 1511)

 [.4( ]النور: 1512)

رْت عىل عبادِه, وأوعد بالعذاب لِـَمْن َأَحبَّ إشاعة "(: 2/187) "جممع اْلهنر"( قال يف 1513) وجه هذا االشرتاط أنه تعاىل َُيِبه السَّ

رْت الفاحشة ع   ؛ ا. هـ."ىل املؤمنني, ويف اشرتاط اْلربع ووصف الذكورة حتقيق معنى السَّ

  (.7/60) "البحر الرائق"( 1514)

 «.غاية البيان»يف )ج(: ( 1515)

أصله من  ،هـ( 855)ت  ملحمود بن أمحد بن موسى بن أمحد، أيب حممد، بدر الدين العينى احلنفي؛ "البِنَاَية يف رشح اهلداية"و

لده يف )عينتاب(، وإليها نسبته، أقام مدة يف )حلب(، و)مرص(، و)دمشق(، و)القدس(، وَويِلَ يف )القاهرة( احلسبة )حلب(، ومو

وقضاء احلنفية، ونظر السجون، وتقرب مَن امللك املؤيد حتى ُعدَّ ِمن أخصائه، َوَلـَمَّ ويَل اْلرشف سامره ولزمه، وكان يكرمه 

 ىل التدريس والتصنيف إىل أن تويفِّ بالقاهرة.ويقدمه، ثم رصف عن وظائفه، وعكف ع

املرغيناين، بدأ تأليفه من كتاب املضاَربة، وأتمَّ حتريره، وقد ناَهَز التسعني من عمره، يذكر فيه اخلالَف  "هلداية"رشح حافل  "البناية"و

ا باْلِدلَّ  ا، معتنِي  ة مَن الكتاب والسنة، وهو ِمن أشهر ُكُتِب احلنفية يف املذهب، كَم يذكر اخلالف العايل، ويستدل وينترص ملذهبه غالب 

 التي كان عليها املعول يف املذهب عىل مدى زمن طويل.

 (.2/557) "املذهب احلنفي"(، و7/163) "ْلعالما"(، و6/420) "هدية العارفني"(، و4/705) "إيضاح املكنون": ُينَْظر

 م(.1990 -هـ 1411، )2كر، ط: (؛ للعيني، دار الف8/125) "البناية رشح اهلداية"( 1516)

 ."وقد انعَقَد اإلُجاع عىل اشرتاط الذكور فيه"(، قال الزيلعي: 4/208) "تبيني احلقائق"( 1517)

 «.فاستشهدوا»( يف )ج(: 1518)

 



267 

 

َا ُمبِيَحةٌ  ْقِديمُ ُأِجيَب َعنُْه بَِأهنَّ  .لِلََمنِعِ  ، َوتِْلَك َمانَِعٌة، َوالتَّ

: َدة 
ُق  َفائِ دَّ املَْوىَل، َوُيْسَتْحَلُف  الِعْتُق املَُعلَّ  َوإِْن ََلْ َُيَ

َنا َيَقُع بَِشَهاَدِة َرُجَلنْيِ املَْوىَل إَِذا  بِالزِّ

ةِ "َأْنَكَرُه لِلِعْتِق، َوفِيِه ِخاَلٌف َذَكَرُه يِف   "، َو "اخلَانِيَّ
ِ
اِف  "َأَدِب الَقَضاء  .لِلَخصَّ

 سوى الزنا[ للحدود ]مسألة: نصاب الشهادة

ا  )َو( ُِ َكاِفٍر َ َكٍر(نَِصاهُبَ َُ ، َقْد َخَلِت املُُتوُن ِمْن َهَذا، َوُهَو مِمَّا اَل ُبدَّ ِمـْن )ِلَبِقيَِّة احُلُدوِد، َوالَقَوِد، َوِإْس

 فِيِه َغرْيُ َمْقُبوَلٍة؛ كَ 
ِ
ـُه ِمْن َأْلَفاِظ التَّْكِفريِ  "اخلاَُلَصةِ "ََم َذَكَرُه يِف ِذْكِرِه، َفإِنَّ َشَهاَدَة النَِّساء َكـََم  -، َوَكَأنَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.282( ]البقرة: 1519)

 [.282]البقرة:  َفَرُجل  َواْمَرَأَتاِن﴾﴿َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن ِرَجالُِكْم َفإِْن ََلْ َيُكوَنا َرُجَلْْيِ ( أي قوله تعاىل: 1520)

ِِت َيْأتَِْي اْلَفاِحَشَة ِمْن نَِسائُِكْم َفاْسَتْشِهُدوا َعَلْيِهنَّ أَْرَبَعًة ِمنُْكمْ ﴿( أي قوله تعاىل: 1521) ْ َيْأُتوا ﴿، وقوله: [15]النساء:  ﴾َوالالَّ ُثمَّ ََل

كورة، واآلية اْلخرى ُمبيحة لشهادة النساء مع ، فإهنَم َتنعان قبو[4]النور:  ﴾بَِأْرَبَعِة ُشَهَداءَ  ل شهادة النساء هنا؛ ْلهنا َنصٌّ يف الذه

 (.1/242) "التقرير والتحبري": ينظرض؛ وملعرفة ُحْكم تقديم املانع عىل املبيح عند التعارُ  ،الرجال، فيقدم املانع عىل املبيح

: وأن النص أوجب أربعة رجال، بَِقْولِه "فتح القدير"قال الرميل: عبارة "(: 7/60) "البحر الرائق"قال ابن عابدين يف حاشيته عىل 

: ، َفَقُبول امرأتنِي َمَع ثالثٍة خمالٌِف لِـََم ُنصَّ عليه ِمَن الَعَدد واملعدود، وغايُة اْلمر امُلَعاَرضة بني عموم قوله تعاىل﴿َأْرَبَعًة ِمنُْكْم﴾تعاىل: 

ا مانعة وتلك مبيحة؛ ا. هـ، وال خيفى عليك ما [282َفَرُجل  َواْمَرَأَتاِن﴾ ]البقرة: ﴿َفإِْن ََلْ َيُكوَنا َرُجَلْْيِ  م هذه؛ ْلهنَّ ، وبني هذه، فُتقدَّ

 ؛ ا. هـ."يف كالمه مَن املخالفة واإلُّيام، فتأمل

ا أخرى هلذا احلكم ) "فتح القدير"وقال يف  ا هذه ُتفيد زيادة َقْيد، وزي"(: 3/370ُمبين ا أوجه  ْرء، فإنه ُكلََّم وأيض  ادة الَقْيد ِمن ُطُرق الدَّ

شهادة عىل الشهادة؛ َكُثرْت قيود اليشء، َقلَّ ُوُجوده بالنِّْسبة إىل ما ليس فيه زيادة تقييد؛ وْلن فيها شبهة الَبَدلِيَّة, ولذا ال ُتْقَبل فيها ال

﴾وذلك ْلن قوله تعاىل:  ه أنه ال ُتْقَبل َشَهاَدهُتُنَّ إِالَّ عند عدم رجال يشهدون، وقد ُروَي عن بعض اآلية، ظاِهر ﴿َفإِْن ََلْ َيُكوَنا َرُجَلْْيِ

ْبهة كاحلقيقة فيَم العلَمء ذلك، فاْعُتِب حقيقة الَبَدلِيَّة، لكن َلـَمَّ َل َيُكْن ذلك َمْعُموال  به عند أهل اإلُجاع، َنَزَلْت إىل ُشْبَهة الَبدَ  لِيَّة، والشه

ُبها  ؛ ا. هـ."ت، وسائُِر ما سوى َحدِّ الزنا مَن احلدود ُيْقَبل فيها شهادة َرُجَلنْي، وال ُتْقَبل النَِّساء؛ ملا ذكرناَينَْدِرئ بالشه

  «.باملعلق»( يف )ج(: 1522)

  «.ويستخلف»( يف )د( و)هـ(: 1523)

 (. 7/60) "البحر الرائق": ُينظر( 1524)
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َا - َذَكَرُه َشْيُخنَا ُدوِد َوالِقَصـاِص،  ْلهَنَّ ـَهاَدِة بِاحلـُ ره إىَِل َقْتلِِه إَِذا َأرَصَّ َعىَل ُكْفِرِه، َفَصاَر َكالشَّ جَتُ

ـةِ "، َوَقيَّـَدُه يِف َعَلْيـهِ : َوََلْ َأَر َمـْن َنبَّـَه َقاَل  اِزيَّ ـا إَِذا َكـاَن املَْشـُهودُ  "الَبزَّ ُجـِل، أمَّ َعَلْيـِه  بِالرَّ

َا ُتْقَبُل َشَهاَدُة َرُجٍل َواْمَرَأَتنْيِ بِإِْساَلِمَها ، َفإهِنَّ ْدُتُه بَِقـْويِل بِاإِلْساَلِم اْمَرَأة  ، "َذَكـر": ، َوِمْن َثمَّ َقيَّ

 َأْعَلُم. َواهلُل

، َفاَل ُتْقَبُل )َوِردَِّة ُمْسِلٍم( ُه اَل ُبدَّ ِمْن َشَهاَدِة َرُجَلنْيِ ؛ َكـََم َذَكـَرُه يِف  ، َفإِنَّ
ِ
 "الِعنَاَيـةِ "َشَهاَدُة النَِّسـاء

رَيِ  ِمَن السِّ
ـُحوا هِبِـََم (1535 ) ـَم ََلْ ُيرَصِّ ـاِهُر َأنَّ َأْصـَحاَب املُُتـوِن إِنَّ الَقـَوَد؛  اء  بِـِذْكِرِهمُ ؛ اْكتَِفـ، َوالظَّ

يَح هِبََِم َأْوىَل، َواهلُل نَّ التَّرْصِ
َتُه، َلكِ ََم حَتْ

 َأْعَلُم. لُِدُخوهِلِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ية، كتاب: ألفاظ الكفر، الفصل الثاين: يف ألفاظ الكفر، وما ( خمطوط، اْلزهر339، 338)لوحة رقم:  "خالصة الفتاوى"( 1525)

ا. ا، وما ال يكون كفر    يكون كفر 

  (.7/62) "البحر الرائق"( 1526)

 «.لكونه»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 1527)

  «.وقال»( يف )ج(: 1528)

  (.7/62) "البحر الرائق"( 1529)

 .«للشهود»يف )د(: ( 1530)

 .(7/60) "البحر الرائق": ينظر( 1531)

َدُه بذلك يف 1532)   ."متن تنوير اْلبصار"( أي: امُلَصنِّف نفسه، حيث َقيَّ

  «.تعاىل»يف )ج( زيادة كلمة:  (1533)

  «.يقبل»يف )ج(: ( 1534)

 "العناية رشح اهلداية": ينظروإنَم هو يف كتاب الشهادات،  "الِعنَاية"(، وَل أجده يف السري مَن 7/63) "البحر"( كذا يف 1535)

(7/370.)  

 «.هبا» )ج(: يف( 1536)

ْثنية يعود عىل: إسالم الكافر، وردة املسلم؛ من حيُث الشهادُة عليهَم، ورشوط الشهود فيهَم، واهلل أعلم.   وضمري التَّ

واب ما َأْثَبْتناه؛ لَِيْستقيَم املعنى.«بذكره»( يف )أ( و)ب( و)ج( و)د( و)هـ(: 1537)   ، والصَّ

  «.تعاىل»( يف )ج( زيادة كلمة: 1538)
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َُِن( ْهِريِّ )َرُج نَُّة ِمْن َلُدْن َرُسوِل اهللِ »: -َعنُْه  َريِضَ اهلُل -؛ حِلَِديِث الزه َصىلَّ اهلُل -َمَضِت السُّ

مَ  ِة؛ «َواخَللِيَفَتْْيِ ِمْن َبْعِدِه َأْن اَل َشَهاَدَة لِلنَِّساِء يِف احُلُدودِ  - َعَلْيِه َوَسلَّ ؛ َوَْلَنَّ فِيَها ُشْبَهَة الَبَدلِيَّ

ُبَهاِت  َجاِل، َفاَل ُتْقَبُل فِيََم َينَْدِرُئ بِالشه ، َويِف "اهِلَداَيةِ "؛ َكَذا يِف لِِقَياِمَها َمَقاَم َشَهاَدِة الرِّ

ا إىَِل  "الَبْحرِ " : َلْو َقىَض بَِشَهاَدِة َرُجٍل َواْمَرَأَتنْيِ يِف احُلُدوِد َوالِقَصاِص، "ِخَزاَنِة اْلَْكَملِ " َمْعِزيًّ

 .؛ اْنَتَهىَوُهَو َيَراُه َأْو اَل َيَراُه، ُثمَّ ُرفَِع إىَِل آَخَر، َأْمَضاهُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  «.تعاىل»ج( زيادة كلمة: يف )( 1539)

(، باب يف شهادة النساء يف احلدود، مكتبة 29185؛ ْليب بكر عبداهلل بن حممد بن أيب شيبة الكويف )"ُمَصنَّف ابن أيب شيبة"( 1540)

 هـ، ط: اْلوىل، حتقيق: كَمل يوسف احلوت.1409الرشد، الرياض، 

هـ، حتقيق: حممد يوسف 1357(، دار احلديث، مرص، 4/79ي )؛ لعبداهلل بن يوسف أيب حممد احلنفي الزيلع"نصب الراية"و

 البنوري.

 -هـ 1421(، دار الوطن، الرياض )2/180؛ لشمس الدين حممد بن أمحد بن عثَمن الذهبي )"تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق"و

 م(، حتقيق: مصطفى أبو الغيط عبداحلي عجيب.2000

؛ لِّساج الدين أيب حفص عمر بن عيل بن أمحد اْلنصاري "ثار الواقعة يف الرشح الكبريالبدر امُلنري يف ختريج اْلحاديث واآل"و

م(، ط: اْلوىل، 2004 -هـ 1425(، دار اهلجرة للنرش والتوزيع، الرياض، السعودية )9/675الشافعي، املعروف بابن امُلَلقن )

 حتقيق: مصطفى أبو الغيط، وعبداهلل بن سليَمن، ويارس بن كَمل.

م(، حتقيق: السيد  1964هـ، 1384(، املدينة املنورة )4/207؛ ْلمحد بن عيل بن حجر أيب الفضل العسقالين )"يص احلبريتلخ"و

ْهِريِّ هبذا، وزاد: "عبداهلل هاشم اليَمين املدين، وقال:  ، وال يصحه «وال يف الطالق ،وال يف النكاح»ُرِوَي عن مالك، عن عقيل، عن الزه

ْهِريِّ به، ومن هذا الوجه َأْخَرَجُه ابن أيب َشْيَبَة، عن َحْفِص بن "اخلََراِج "اُه أبو يوسَف يف كتاب عن َمالٍِك، َوَروَ  اج، عِن الزه ، عن احلجَّ

اٍج بِهِ   ."غياٍث، عن َحجَّ

بريوت، (، دار الكتب العلمية، 2/269؛ لعبدالرمحن بن عيل بن حممد بن اجلوزي، أيب الفرج )"التحقيق يف أحاديث اخلالف"و

 هـ، ط: اْلوىل، حتقيق: مسعد عبداحلميد حممد السعدين. 1415

  «.بالشهادة»( يف )هـ(: 1541)

 (.3/130) "اهلداية رشح البداية"( 1542)

ستة جملدات؛ ْليب يعقوب يوسف بن عيل بن حممد اجلرجاين احلنفي أيب عبداهلل، كان حيًّا سنة  "يف الفروع خزانة اْلكمل"( 1543)

أنَّ هذا الكتاب حميط بُِجلِّ مصنفات اْلصحاب، بدأ بكايف احلاكم، ثم باجلامعني، ثم بالزيادات، ثم بمجرد ابن  هـ، َذَكَر فيه522

 هـ.522زياد، واملنتقي، والكرخي، ورشح الطحاوي، وعيون املسائل، وغري ذلك، واتفق بدايته يوم عيد اْلضحى سنة 

 (. 13/319) "معجم املؤلفني"(، و8/242) "اْلعالم"(، و2/228) "اجلواهر املضية"(، و1/702) "كشف الظنون": ُينَْظر

 «.أفضاه»، ويف )هـ(: «أقضاه»( يف )ب( و)د(: 1544)

 (.7/60) "البحر الرائق"( 1545)
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ةِ "ويف  َب  : َرُجٌل َقاَل: إِنْ "الَوْلَواجِليَّ ، َفَشِهَد َرُجٌل َواْمَرَأَتاِن َأنَُّه رَشِ ي ُحرٌّ
ْبُت اخلَْمَر، َفَمْمُلوكِ رَشِ

؛ ْلَنَّ َهِذِه َشَهاَدٌة اَل جَمَاَل هَلَا يِف احُلُدوِد، َوَلْو َقاَل  ده ْقُت ِمْن ُفاَلٍن اخلَْمَر، ُعتَِق الَعْبُد، َواَل َُيَ : إِْن رَسَ

 .ا َذَكْرَنا َينَْبِغي َأْن َيْضَمَن املَاَل، َوَيْعتَِق الَعْبَد، َواَل ُيْقَطُع؛ اْنَتَهىَشْيئ ا، َفَعىَل قَِياِس مَ 

ةِ "املَْسَأَلَتنْيِ يِف  َوَعَزا َعىَل َقْوِل َأيِب  إىَِل َأيِب ُيوُسَف، ُثمَّ َقاَل: َوالَفْتَوى ]فِيِهََم[ "اخلَانِيَّ

ٍد؛ َكَذا يِف  "لِ َخَزاَنِة اْلَْكمَ "ُيوُسَف، َويِف  َقِة: َأْضَمنُُه َواَل ُأْعتُِقُه َعْن حُمَمَّ ِ  ."الَبْحرِ "يِف َمْسَأَلِة الِّسَّ

 جال[لع عليه الرِّ]مسألة: نصاب شهادة املرأة فيما َ يطَّ

ا  )َو( َُِة َعَلْيِه، َوالَبَكاَرِة، َوُعُينَِصاهُبَ َُِل الصَِّبيِّ ِللصَّ َََدِة، َواْسِتْه ََ َيطَِّلُع َعَلْيِه )ِللِو وِب النَِّساِء، ِفيَما 

َجاُل[»؛ لِلَحِديِث: اْمَرَأٌة( -الرَِّجاُل  َزة  فِياَم اَل َيْسَتطِيُع ]الرِّ
،«النََّظَر إَِلْيهِ  َشَهاَدُة النَِّساِء َجائِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.ْلن هذه شهادة ال جمال هلا يف احلدود ؛ولو قال: إن رشب اخلمر عتق العبد، وال جيد»( يف )هـ( زيادة: 1546)

 (.5/465) "رد املحتار"(، 7/61( ينظر: البحر الرائق )1547)

  «.وعن»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 1548)

  َسَقَط من )ج(. «فيهَم»قوله: ( 1549)

 (.7/61) "البحر الرائق"( 1550)

  َسَقَط من )ج(. «الرجال»قوله: ( 1551)

وروى "(، كتاب الشهادات، وقال يف املوضعني: غريب، وقال: 4/80(، باب ثبوت النسب، و)3/264) "نصب الراية"( 1552)

اق يف  زَّ ، قال: "مصنفه"عبدالرَّ ْهِريِّ َنا احلسن بن جريج، عن ابن شهاب، عن الزه نَّة أن جتوز شهادة النساء فيام ال »، َأْخَِبَ َمَضِت السُّ

َم يف باب ثُبوت النََّسب، ور«َيطَّلُِع عليه غريهن، ِمن والدات النساء وعيوهبن وى عبدالرزاق ؛ ا. هـ، ورواه ابن أيب شيبة، وقد َتَقدَّ

نا أبو بكر بن أيب سِبة، عن موسى بن عقبة، عِن الَقْعقاع بن حكيم، عن ابن عمر، قال:  ا َأْخَِبَ ، »أيض  ال جَتُوز شهادة النساء َوْحَدُهنَّ

، وَحْيِضِهنَّ  َنا ابن جريج، أنبأ ، قال ع«إالَّ عىل ما ال َيطَّلُِع عليه إاِلَّ ُهنَّ ِمن عوارت النساء، وما يشبه ذلك من ََحْلِِهنَّ بدالرزاق: َوَأْخَِبَ

َثني عن أيب النرض، عن عروة بن  َثُهم عن ابن امُلَسيَّب مثل حديث ابن عمر هذا، قال: َوَحدَّ أبو بكر بن عمرو بن سليم موالهم، َحدَّ

 بة مثله؛ ا. هـ.الزبري مثل هذا، وعن حممد بن عمرو، عن َييى بن عبدالرمحن بن حاطب، عن عبيداهلل بن عبداهلل عن عت

شهادُة امرأة واحدة، قال: ْلنَّ النساء  -وامُلَصنُِّف استدلَّ هبذا احلديث عىل أنَّه ُتْقَبُل يف الِوالدة والبكارة، وما ال َيطَّلُِع عليه الرجال 

ا، ومذهُب أمحد كمذهبنا، ولنا حد يث القابلة، وفيه عن عيل وعمر، َُجٌْع حُمىَلَّ باْللف والالم، فيتناول اْلقل، والشافعي يشرتط أربع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اق يف  زَّ نا الثَّْوري، عن جابر اجُلْعِفي، عن عبيداهلل بن َييى، أنَّ عليًّا أجاَز شهادة املرأة القابلة "مصنفه"فحديث عيلٍّ رواُه عبدالرَّ ، َأْخَِبَ

 وحدها يف االستهالل؛ ا. هـ، وهذا َسنٌَد ضعيف؛ فإن اجُلْعِفي وابن َييى فيهَم مقاٌل.

، يف كتاب اْلقضية، عن حممد بن عبدامللك الواسطي، عِن اْلعمش، عن أيب وائل، عن "سننه"طريق آخر: َأْخَرَجُه الداَرُقطني يف 

؛ ا. هـ، قال الدارقطني: حممد بن عبدامللك َل َيْسَمْع مَن اْلعمش، بينهَم رجل جمهول، وهو «َأَجاَز َشَهاَدة القابلة أنَّ النبي ^»حذيفة: 

: هو "التنقيح"عبدالرمحن املدائني، ثم أخرجه عن حممد بن عبدامللك، عن أيب عبدالرمحن املدائني، عِن اْلَْعَمش به، قال يف أبو 

 حديث باطل، ال أصل له؛ ا. هـ.

أي يشء إىل الشافعي، قال: جرت بيني وبني حممد بن احلسن مناظرة، عند هارون الرشيد، فقلت له:  "املعرفة"وأْسنََد البيهقي يف 

أخذت يف شهادة القابلة وحدها؟ قال: بقول عيل بن أيب طالب، فقلت له: إنَم رواه عن عيلٍّ رجٌل جمهول، يقال له: عبداهلل بن َييى، 

والذي رواه عن ابن َييى جابر اجلعفي، وكان يؤمن بالرجعة، قال البيهقي: ورواه سويد بن عبدالعزيز بن غيالن بن جامع، عن 

وان، عن أبيه، عن عيل، وسويد هذا ضعيف، وروى حممد بن عبدامللك الواسطي، عن أيب عبدالرمحن املدائني، عن عطاء بن أيب مر

، وهذا ال يصح، قال أبو احلسن الدارقطني، فيَم أخِبين أبو «أنَّ النبي ^ أََجاَز َشَهادة القابلة»اْلعمش، عن أيب وائل، عن حذيفة: 

محن املدائني جمهول، وقال إسحاق بن َراَهَوْيه: َلْو َصحَّ حديث عيل يف القابلة، لقلنا به؛ ولكن يف عبدالرمحن السلمي عنه: أبو عبدالر

 ؛ انتهى من نصب الراية."سنده َخَلل؛ ا. هـ

ََلْ أجده؛ لكن عند ابن "(، كتاب الشهادات، وقال: 2/171(، باب ثبوت النسب، و)2/80) "الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية"و

ْهِري: أيب ش ؛ «َمَضِت السنة أن جتوز شهادة النساء فيام ال يطلع عليه غريهن، ِمن ِوالدات النساء وعيوهبن»يبة، وعبدالرزاق، عِن الزه

 ا.هـ.
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ِم ُيَراُد بِِه اجِلنُْس، َفَيَتنَا ، َوُهَو الَواِحدُ َواجلَْمُع املَُحىلَّ بِاْلَلِِف َوالالَّ ٌة َعىَل َوُل اْلََقلَّ ، َوُهَو ُحجَّ

افِِعيِّ  اِط اْلَْرَبِع، ُثمَّ ُحْكُمَها الشَّ ُحُه يِف َباِب ُثُبوِت  يِف اْشرِتَ َم رَشْ يِف الِواَلَدِة َتَقدَّ

ُحُه يِف َباِب الِعنِّنيِ النََّسِب  َم رَشْ  .، َويِف الَبَكاَرِة َتَقدَّ

َُِة َعَلْيِه(َد بَِقْولِِه: َوَقيَّ  لُِع َعَلْيِه )ِللصَّ ُه مِمَّا اَل َيطَّ َا اَل ُتْقَبُل يِف َحقِّ اإِلْرِث ِعنَْد َأيِب َحنِيَفَة؛ ْلَنَّ ؛ ْلهَنَّ

ينِ  َا ِمْن ُأُموِر الدِّ ا؛ ْلهَنَّ َفاق  ا اتِّ اَلِة، َفُتْقَبُل َشَهاَدهُتَ ا يِف َحقِّ الصَّ َجاُل، َوَأمَّ االرِّ ، َوِعنَْدمُهَ
ُتْقَبُل يِف َحقِّ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، يتناول الواحدة، وما زاد.«أل»والنساء اسم جنس حُمىَلَّ بـ( 1553)

بن عبد يزيد بن هاشم بن املطلب بن عبدمناف بن هو حممد بن إدريس بن العباس بن عثَمن بن شافع بن السائب بن عبيد  (1554)

ا ِمن عرش سنني، وقيل: عرشين  قِّص، القريش املطلبي، إمام املذهب الشافعي املعروف، عني باللهغة والشعر، وأقام يف هذيل نحو 

عىل مالك  "املوطأ"بنفسه  سنة، فتعلَّم منهم لغات العرب وفصاحتها، وَسِمع احلديث الكثري عىل ُجاعة مَن املشايخ واْلئمة، وقرأ

من حفظه، فأعجبته قراءته ومهته، وأخذ عنه علم احلجازيني بعد أخذه عن مسلم بن خالد الزنجي، وروى عنه َخْلق كثري، قرأ 

القرآن عىل إسَمعيل بن قسطنطني، عن شبل، عن ابن كثري، عن جماهد، عن ابن عباس، عن أيب بن كعب، عن رسول اهلل ^ عن 

عن مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس وابن الزبري وغريمها، عن ُجاعة مَن  أَخَذ الِفقه هلل اجِبيل، عن 

ا عىل مالك عن مشاخيه؛ ينظر:  هتذيب "الصحابة، منهم: ابن مسعود، وزيد بن ثابت، وغريهم، وكلهم عن رسول اهلل^، وتفقه أيض 

 (.10/5) "نبالءسري أعالم ال"(، 1/44) "اْلسَمء واللغات

 (.7/373) "العناية رشح اهلداية": ينظرأي: حكم شهادة امرأة واحدة يف الوالدة؛ ( 1555)

 (.3/39، وتبيني احلقائق )باب ثبوت النسب من كتاب الطالق(، 7/373) "العناية رشح اهلداية": ينظر( 1556)

 (.3/22(، وتبيني احلقائق )4/297) "العناية رشح اهلداية": ُينظر (1557)

ين»يف )هـ( زيادة:  (1558) ا ِمن أمور الدِّ ا؛ ْلهنَّ ، والزيادة ال معنى هلا، وإنَم هي «وعندمها تقبل يف حق الصالة، فتقبل شهادهتا اتفاق 

 تكرار للجملة.
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افِِعيه َوَأمْحَُد، َوُهَو َأْرَجُح ا ََم َقاَل الشَّ
ا، َوبَِقْوهِلِ  ."َفْتِح الَقِديرِ "َكَذا يِف  ؛إِلْرِث َأْيض 

ُجَل َلْو َشِهَد اَل تُ  ُع َعَلْيِه َرُجٌل، إىَِل َأنَّ الرَّ
لِ ْقَبُل َشَهاَدُتُه، َوُهَو حَمُْموٌل َعىَل َوَأَشاَر بَِقْولِِه: فِيََم اَل َيطَّ

ا ْدُت النََّظَر، َأمَّ َفَق َنَظِري َعَلْيَها، ُتْقَبُل  َما إَِذا َقاَل: َتَعمَّ ا، َفاتَّ إَِذا َشِهَد بِالِواَلَدِة، َوَقاَل: َفاَجْأهُتَ

؛ َكََم يِف   ."املَْبُسوطِ "َشَهاَدُتُه إَِذا َكاَن َعْدال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ين، وخِب املرأة ( يرى اإلمام أبو حنيفة أنَّه ال ُيْقَبل قول النساء منفردات يف االستهالل؛ إالَّ يف الصالة عليه؛ ْلنه ِمن أْمِر الدِّ 1559)

أما غري الصالة كاملرياث فال يثبت االستهالل بشهادة النساء منفردات, وال بد يف ذلك ِمن شهادة رجلنِي, أو رجل  ،الواحدة جمتهد فيه

 وامرأتنِي. 

؛ ملا ُروي عن عيل وذَهَب احلنابلة وأبو يوسف وحممد إىل أنه يكفي شهادة املرأة الواحدة عىل االستهالل إن كانت حرة مسلمة عدال  

 ط: أنَّه أجاز شهادة القابِلة يف االستهالل.

وغريه: أن استهالل الصبي يكون عند الوالدة, وتلك حالة ال يطلع عليها الرجال، ويف صوته من  "فتح القدير"كَم يف  -لعلة فيه وا

عليه الرجل كشهادة الرجال فيَم يطلعون عليه؛ الضعف عند ذلك ما ال يسمعه إال من شهد تلك احلالة، وشهادة النساء فيَم ال يطلع 

، «أجاز َشهادة القابلة عىل الوالدة»وهلذا يصىل عليه بشهادة النساء, فكذلك يرث، كَم استدلوا بحديث حذيفة ط أن رسول اهلل ^ 

 م.، والنساء جنس فيدخل فيه أدنى ما يتناوله االس«شهادة النساء جائزة فيام ال يطلع عليه الرجال»وقال: 

ق أبو حنيفة بني الصالة وبني املرياث؛ ْلنَّ املرياث من حقوق العباد فال يثبت بشهادة النساء.   وإنَم فرَّ

تني، أما املالكية، واإلمام أمحد يف رواية أخرى عنه، وابن أيب ليىل، وابن شِبمة، وأبو ثور رأَْوا أنه ال يقبل يف االستهالل أقل من امرأ

ا قالوا: ْلن املعتِب يف  الشهادة شيئان: العدد والذكورة، وقد تعذر اعتبار أحدمها وهو الذكورة هنا، وَل يتعذر اعتبار العدد فبقي معتِب 

ا يف حق اإلرث فعندمها كذلك، وعند أيب حنيفة ال ُتقبل إال شهادة رجَلنْي أو رجل ": "فتح القدير"كسائر الشهادات. قال يف  وأمَّ

جال والنساء فيه سواء، فكان مما يطلع عليه الرجال، بخالف الوالدة، فإهنا انفصال وامرأَتنْي؛ ْلنَّ االستِهالل  صوت َمْسموع والرِّ

الولد من اْلم فال يطلع عليه الرجال، ومها يقوالن صْوته يقع عند الوالدة، وعندها ال َيرض الرجال فصار كشهادهتن عىل نْفس 

 ؛ انتهى."الوالدة، وبقوهلَم قال الشافعي وأمحد، وهو أرجح

 "اجلوهرة النرية"(، و7/374) "فتح القدير"(، و4/209) "تبيني احلقائق"(، و16/144) "املبسوط"يف ذلك:  ُينَْظر:و

 (.2/188) "جممع اْلهنر"(، و2/372) "درر احلكام"(، و2/226)

أسنى "(، و4/96) "نواع الفروقأنوار الِبوق يف أ"(، و5/213) "املنتقى"(، و4/22) "املدونة"املذاهب اْلخرى يف:  ُينَْظرو

(، 8/325) "املغني"(، و6/369) "مغني املحتاج"(، و6/390) "حاشية ابن قاسم عىل حتفة املحتاج"(، و1/410) "املطالب

  (.12/85) "اإلنصاف"و

  (.7/374) "فتح القدير"( 1560)
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َ "َويِف  اِج الِّسِّ ْيَخ َذَكَر َثاَلَثَة َأْشَياَء، ُثمَّ َخصَّ َشَهاَدَة اْمَرَأٍة َواِحَدٍة، َوَهـَذا ": "اِج الَوهَّ َواْعَلْم َأنَّ الشَّ

َــا بِْكــٌر  َــا إَِذا َشــِهَدْت َأهنَّ التَّْخِصــيُص َصــِحيٌح يِف َحــقِّ الَبَكــاَرِة، اَل يِف َحــقِّ الــِواَلَدِة َوالُعُيــوِب، َفإهِنَّ

ٍد، َوُهَو َأنَّ الَبَكاَرَة َأْصٌل، َوَكـَذلِ  ُل ُيَؤجَّ  َدْت بُِمَؤيِّ َا َتَأيَّ ُق َبْينَُهََم َبْعَدُه؛ ْلهَنَّ يِف  َك الِعنِّنُي، ُثمَّ ُيَفرَّ

ِط الَبَكاَرِة. اَها برَِشْ  َردِّ الَبْيِع إَِذا اْشرَتَ

ــٌب  ــا َثيِّ ــَن: إهِنَّ ــإِْن ُقْل ــَف َ ُع َأهنَّ
ــائِ ــُف الَب لِ ــُت ، ََيْ ــُب َيْثُب ، َوالَعْي نَّ

ــْوهِلِ ــُه إىَِل َق ــٌر؛ لَِينَْضــمَّ ُنُكوُل ا بِْك

نَّ 
ـا فِـيِهََم َفَيْحلُِف الَبائِعُ  بَِقْوهِلِ ا يِف الِواَلَدِة َوالُعُيوِب، َفإِنَّ َشَهاَدَة َرُجٍل َواِحٍد ُتْقَبـُل َأْيض  ، َوَأمَّ

َفَق َنظَ  ا، َفاتَّ ـْدُت بَِأْن َقاَل: َفاَجْأهُتَ ـا، َوإِْن َقـاَل: َتَعمَّ ِري إَِلْيَهـا، َوَقـاَل َبْعـُض َمَشـاخِيِنَا: ُتْقَبـُل َشـَهاَدُتُه َأْيض 

 النََّظَر إَِلْيَها.

لِيـُف الَبـائِ  َفإِْن ُقْلَت: َلْو َثَبَت الَعْيُب  ُع؛ َبـْل ُتـَرده اجلَاِرَيـُة، َفَكْيـَف َيُكـوُن حَتْ
لَُّف الَبـائِ نَّ اَل َُيَ

ِع بَِقْوهِلِ

، اَل لِلتَّْحلِيِف؟ الَعْيِب، ]َوُثُبوُت الَعْيِب[ َنتِيَجة  لُِثُبوِت  دِّ ََم ُهَو ُمْثبٌِت لِلرَّ  إِنَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  «.ما»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 1561)

 (.63 - 7/62) "البحر الرائق"(، 7/374) "القديرفتح ": وُينَْظر(، 16/144) "املبسوط"( 1562)

  «.تؤجل»( يف )ب( و)د(: 1563)

اج"، والتَّصويب من خمطوط «فكذا»( يف ُجيع النهَسخ: 1564) اج الَوهَّ َ   (.76، 75/لوحة رقم: 8) "الِّسِّ

  «.يثبت»، ويف )هـ(: «تثبت»( يف )ج(: 1565)

  .«بقوهلم»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 1566)

 (.3/117) "اهلداية رشح البداية" :ُينَْظر( 1567)

  «.لبلوت»( يف )ب(: 1568)

  َسَقَط من )ب(. «َوُثُبوت الَعْيب»( قوله: 1569)
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ُنَّ َلوْ  ْعَوى، َوَحقِّ التَّْحلِيِف، َحتَّى إهِنَّ  ََلْ َيُقْلـَن: ُقْلُت: َمْعنَاُه: الَعْيُب َيْثُبُت بَِقْولِـِهنَّ يِف َحقِّ َسََمِع الدَّ

َا َثيٌِّب إِ  ي ِواَلَيُة التَّْحلِيِف  هنَّ  .؛ اْنَتَهى"َلْيَس لِلُمْشرَتِ

ِة امُلْسلَِمِة؛ : َواَل ُتْقَبُل َشَهاَدُة الَكافَِرِة َواملَْمُلوَكةِ "ِخَزاَنِة اْلَْكَملِ "َويِف  ََم ُتْقَبُل َشَهاَدُة احُلرَّ ، َوإِنَّ

 ."الَبْحرِ "َكَذا يِف 

 الشهادة يف غري احلدود والقصاص وما َ يطلع عليه الرجال[]مسألة: نصاب 

ا  )َو( َجاُل )ِلَغْيِرَها(نَِصاهُبَ ُع َعَلْيِه الرِّ
لِ )ِمَن احُلُقوِق، َسَواٌء ؛ َأْي: لَِغرْيِ احُلُدوِد َوالِقَصاِص، َوَما اَل َيطَّ

ًَ َأْواحلَقه  َكاَن( َُِل)َك؛ َأْي: َغرْيَ املَاِل؛ َغْيَرُه( )َما َُِق، َوالَوَكاَلِة، َوالَوِصيَِّة، َواْسِتْه  النَِّكاِح، َوالطَّ

َُِن، َأْو َرُجٌل َواْمَرَأَتاِن(، َوالَعَتاِق، َوالنََّسِب، َصِبيٍّ ِلإِلْرِث( افِِعيه )َرُج : اَل ُتْقَبُل َشَهاَدُة ، َوَقاَل الشَّ

َجاِل إاِلَّ يِف اْلَْموَ   َمَع الرِّ
ِ
؛ النَِّساء ِط اخِلَياِر؛ ْلَنَّ اْلَْصَل َعَدُم َقُبوِل َشَهاَدهِتِنَّ اِل َوَتَوابِِعِها؛ َكاْلََجِل، َورَشْ

؛ بِاْعتَِباِر َكْثَرةِ  وَرة  ْبِط؛ َوَلكِْن يِف اْلَْمَواِل رَضُ  ُوُجوِدَها، لُِنْقَصاِن الَعْقِل، َوُقُصوِر الِواَلَيِة، َواْختاَِلِل الضَّ

ِة َخَطِرهَ  َريِضَ  -َما ُرِوَي َأنَّ ُعَمَر َوَعلِيًّا  ، َوَلنَاا، َفُيْقَترَصُ َعَلْيَها، َوبِِه َقاَل َمالٌِك َوَأمْحَدُ َوقِلَّ

َجاِل يِف النَِّكاِح َوالُفْرَقةِ  -َعنُْهََم  اهلُل  َمَع الرِّ
ِ
؛ َأَجاَزا َشَهاَدَة النَِّساء ، َواْلَْصُل َقُبوُل َشَهاَدهِتِنَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  «.يثبت»( يف )هـ(: 1570)

 (.76، 75/لوحة رقم: 8) "الِّساج الوهاج"( 1571)

  «.يف اململوكة»( يف )أ( و)ب( و)د(: 1572)

  (.7/62) "البحر الرائق"( 1573)

 «.أم»( اجلادة أن يقال: 1574)

 «.واالستهالل»( يف )ب(: 1575)

 (.7/50) "اْلم": ُينَْظر( 1576)

 (.5/83(، واملغني )2/94املدونة ) :ُينَْظر( 1577)

 «.وأما»( يف )أ( و)ب( و)د(: 1578)

 «.تعاىل»( يف )ج( زيادة كلمة: 1579)
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ْبُط ]َواْلََداُء[ ُجوِد َما ُيْبنَىلِوُ  َهاَدِة، َوُهَو امُلَشاَهَدُة َوالضَّ ُة الشَّ  ، َوَما َيْعِرُض َعَلْيِه َأْهلِيَّ

ْبِط، ]َفُهَو جَمُْبوٌر بَِضمِّ اْلُْخَرى إَِلْيَها؛ َهَكَذا َذَكَر الَعْينِيه يِف  ِة الضَّ لَّ
ْمزِ "هَلُنَّ ِمْن قِ ا َتَبع   "الرَّ

ْ َيْذُكِر اجلََواَب َعْن َقْولِِه: لِنُْقَصاِن الَعْقِل["لِلِهَداَيةِ " ، َوُقُصوِر الِواَلَيِة، َواجلََواُب َعِن ، َوََل

ِل  ُه اَل ُنْقَصاَن يِف َعْقلِِهنَّ فِيََم ُهَو َمنَاُط التَّْكلِيِف - "الِعنَاَيةِ "َكََم يِف  -اْلَوَّ َك َأنَّ ، َوَبَياُن َذلِ : َأنَّ

ِة َأْرَبَع َمَراتَِب:  لِلنَّْفِس اإِلْنَسانِيَّ

، َوُهَو َحاِصٌل جِلَِميِع َأْفَراِد اإِلْنَساِن ِمْن  اْستِْعَدادُ  األُوىَل: ى الَعْقَل اهلَُيواَليِنَّ الَعْقِل، َوُيَسمَّ

 َمْبَدأِ فِْطَرهِتِْم.

ُصَل الَبِدُّيِيَّاُت بِاْس  َأنْ  َوالثَّانَِيُة: اِت حَتْ َأ اِلْكتَِساِب الِفْكِريَّ تِْعََمِل احلََواسِّ يِف اجُلْزئِيَّاِت، َفَيَتَهيَّ

ى الَعْقَل باملََلَكةِ   ، َوُهَو َمنَاُط التَّْكلِيِف.بِالِفْكَرِة، َوُيَسمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اج بن ، وقال"ال نكاح إالَّ بِشاِهَدْيِن َعْدلنيِ "باب (، 13506برقم ) "السنن الكِبى"( رواه البيهقي يف 1580) ٌع، واحلَجَّ
: ُمنَْقطِ

ْهِري هود عن عطاء بن أيب رباح، واحلََسن، والزه ينَا يف اشرتاط الشه  ؛ ا. هـ."َأْرَطاة ال َُيَْتجه به، وُروِّ

كاح إِالَّ بَِويِلٍّ وشاهدي عدل"(، باب 2375برقم ) "السنن الصغرى"ويف 
نَْقطِع، ال َيِصحه ِمن وجهنِي؛ أحدمها: أنه مُ "، وقال: "ال نِ

اج ال ََيَْتجه به أهل العلم باحلديث، مع أنه ليس فيه أنه أجازهن يف عقد اج بن أرطاة، واحلَجَّ  ؛ ا. هـ."واآلخر: أنه َينَْفِرد به َحجَّ

 ."والطالق ،والدين ،يف شهادة النساء يف العتق"(، باب: 23013برقم ) "املصنف"وابن أيب شيبة يف 

  «.تبنى»يف )ج(: ( 1581)

  «.واْلنا»يف )هـ(: ، وَسَقط من )ج(« واْلداء»وله: ( ق1582)

 «.يقرض»يف )د( و)هـ(: ( 1583)

  (.2/100) "رمز احلقائق"( 1584)

  (.7/371) "اهلداية مع رشحه العناية"( 1585)

  َسَقَط من )ج(. ما بني املعكوفنيِ  (1586)

  «.الكلية»يف )د(: ( 1587)

 «.استعدال»يف )ب( و)د( و)هـ(: ( 1588)

  «.ملكةبامل»يف )د(: ( 1589)
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ُصَل  َوالثَّالَِثُة: اُت املَْفُروُغ َعْنَها َمَتى َشاَء، ِمْن َغرْيِ  َأْن حَتْ ى النََّظِريَّ َساٍب، َوُيَسمَّ
اْفتَِقاٍر إىَِل اْكتِ

 بِالِفْعِل. الَعْقَل 

ابَِعُة: ى الَعْقَل امُلْسَتَفاَد. َوالرَّ ، َوُيَسمَّ َها، َوَيْلَتِفَت إَِلْيَها ُمَشاَهَدة   ُهَو َأْن َيْسَتْحرِضَ

فِيِهنَّ ُنْقَصاٌن،  - َلَكةِ َوُهَو الَعْقُل بِاملَ  - َوَلْيَس فِيََم ُهَو َمنَاُط التَّْكلِيِف ]ِمنَْها[

ِصيِل الَبِدُّيِيَّاِت بِاْستِْعََمِل احلََواسِّ يِف اجُلْزئِيَّاِت  بُِمَشاَهَدةِ  ، َوبِالنِّْسَبِة إِْن َثَبَت، َحالِـِهنَّ يِف حَتْ

ُه َلْو َكاَن يِف َذلَِك ُنْقَصاٌن، َلَكاَن َتْكلِيُفُهنَّ ُدوَن َتْكلِيِف الرِّ   -َجاِل يِف اْلَْرَكاِن، َوَلْيَس َكَذلَِك، َوَقْوُلُه َفإِنَّ

اَلُم  اَلُة َوالسَّ ؛ َولَِذلَِك ََلْ َيْصُلْحَن ، املَُراُد بِِه الَعْقُل بِالِفْعلِ «َناقَِصاُت َعْقلٍ »: -َعَلْيِه الصَّ

َذا َظَهَر اجلََواُب َعنِ  ْل  الثَّايِن  لِلِواَلَيِة، َواخِلاَلَفِة، َواإِلَماَرِة، َوهِبَ ا، َفَتَأمَّ  .َأْيض 

 ]مسألة: يلزُ يف الشهادة لفظ أشهد لقبوهلا، والعدالة يف الشاهد لصحتها[

َُ ِفي الُكلِّ َم )َوَلِز ُه َمَقاَمـُه، َقـاَل يِف  )َلْفُظ َأْشَهُد((؛ َأْي: يِف ُكلِّ َما َتَقدَّ بِِصيَغِة امُلَضاِرِع، َواَل َيُقوُم َغـرْيُ

ـَهاَدِة: ]َأْشـَهُد["اِح املِْصبَ "  الشَّ
ِ
ـِة َسـَلِفَها َوَخَلِفَهـا يِف َأَداء ـيَن َعَلْيـِه : َجَرى َعىَل َأْلِسـنَِة اْلُمَّ ، ُمْقَترِصِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  «.يف حتصيل»( يف )ج(: 1590)

  «.الفعل»( يف )ب( و)د(: 1591)

  َسَقط من )ج(. «منها»قوله: ( 1592)

 «.باململكة»( يف )د(: 1593)

 «.ملشاهدة»( يف )ج(: 1594)

  «.اجلزاتيات»( يف )ب(: 1595)

ْوَم، ومسلم برقم )298( رواه البخاري برقم )1596) ِض الصَّ
ن اإليَمن بنقص الطاعات، وبيان ( باب بيان نقصا79( َباب َتْرِك احْلَائِ

 إطالق لفظ الكفر عىل غري الكفر باهلل؛ ككفر النعمة واحلقوق.

  ، واملعنى: أن نقصان عقلها يف الفعل والواقع، أما يف القوة فليس فيه نقصان.«بالنفس»( يف )ج(: 1597)

 ( الثاين: قصور الوالية، واْلول: نقصان العقل، وقد بني وجه بطالهنَم.1598)

 (.2/188) "جممع اْلهنر"(، 7/60) "البحر الرائق": وُينَْظر(، 7/372) "العناية"( 1599)

 َسَقَط من )ج(. «أشهد»قوله: ( 1600)
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ُن، َوُهَو ُمَوافٌِق ِْلَلْ  ، َنْحُو: َأْعَلُم، َوَأَتَيقَّ
ِ
ء ِقيِق اليشَّ ِة َعىَل حَتْ الَّ ِه ِمَن اْلَْلَفاِظ الدَّ الكَِتاِب  َفاظِ ُدوَن َغرْيِ

ُْجَاعِ  ا، َفَكاَن َكاإْلِ نَِّة َأْيض  ُلو ِمنْ  َوالسه َها، َواَل خَيْ ْفَظِة ُدوَن َغرْيِ َمْعنَى التََّعبهِد؛  َعىَل َتْعيِنِي َهِذِه اللَّ

َهاَدَة اْسمٌ  َّ فِيِه َأنَّ الشَّ ُه، َوَلَعلَّ الِّسِّ ـاَلعُ ةِ ِمـَن امُلَشـاَهدَ  إِْذ ََلْ ُينَْقْل َغرْيُ َعـىَل  ، َوِهـَي: ااِلطِّ

َط ]يِف[ ا، َفاْشرُتِ  ِعَيان 
ِ
ء ْ  َما ُينْبُِئ َعـنِ  اليشَّ

ِ
 َيـُدله َعـىَل امُلَشـاَهَدةِ  اْلََداء

ٍ
ـء ـْت بيَِشْ ، َواْخُتصَّ

ْفِظ، َوُهَو  وُز: َشِهْدُت؛ ْلَنَّ املَايِضَ َمْوُضـوٌع بَِلْفِظ امُلَضاِرِع، َواَل جَيُ  "َأْشَهدُ "َذلَِك، َوُهَو َما اْشُتقَّ ِمَن اللَّ

َماِن، َفَلْو َقـاَل: َشـِهْدُت، اْحَتَمـَل اإِلْخَبـاَر لإِِلْخَباِر َعَمَّ َوَقَع؛ َنْحُو: ُقْمُت؛ ]َأْي[ : فِيََم َمىَض ِمَن الزَّ

َعَلـْيِهُم  -َتَعـاىَل ِحَكاَيـة  َعـْن َأْواَلِد َيْعُقـوَب  خُمِِْبٍ بِِه يِف احلَاِل؛ َوَعَلْيِه َقْوُلهُ  َعِن املَايِض، َفَيُكوُن َغرْيَ 

اَلُم  اَلُة َوالسَّ ْمنَـا﴿: -الصَّ
ـَقتِِه ِحـنَي  ؛﴾َوَما َشـِهْدَنا إاِلَّ بِـاَم َعلِ ال  بَِِّسِ ُـْم َشـِهُدوا ِعنْـَد َأبِـيِهْم َأوَّ ْلهَنَّ

َق ﴿َقاُلوا:  َمُهُم اعْ ﴾إِنَّ اْبنََك رَسَ َ ُْم اَل ُصنَْع هَلُـْم يِف َذلِـَك، َفَقـاُلوا: ، ]َفَلَمَّ اهتَّ َتَذُروا َعْن َأْنُفِسِهْم بَِأهنَّ

َق[ ا بَِقْولِنَا: إِنَّ اْبنََك رَسَ َواعِ  ؛ إاِلَّ بََِم َعاَينَّاهُ َوَما َشِهْدَنا ِعنَْدَك َسابِق  ِمـْن  ِمْن إِْخَراِج الصه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «. اْللفاظ»و)د( و)هـ(:  (( يف )ب1601)

  «.فكاإلُجاع»( يف )ج(: 1602)

  «.عن»( يف )ب( و)ج( و)د( و)هـ(: 1603)

  «.أنعم»( يف )د(: 1604)

  «.الشهادة»( يف )ب( و)د( و)هـ(: 1605)

  «.اإلطالق»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 1606)

  سقط من )ج(. «يف»قوله: ( 1607)

  «.عىل»( يف )ج(: 1608)

  «.الشهادة»( يف )ج(: 1609)

 َسَقَط من )ج(. «أْي »( قوله: 1610)

  «.عن»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 1611)

 [.81]يوسف:  (1612)

 [.81]يوسف:  (1613)

  َسَقَط من )ج(. ( ما بني املعكوفني1614)

 «.علمناه»)ب( و)د(: ( يف 1615)
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، َوَعَلْيـِه َقْوُلـُه َباِر يِف احلَاِل، ]َفإَِذا َقاَل: َأْشَهُد، َفَقْد َأْخَِبَ يِف احلَاِل[َرْحلِِه، َوامُلَضاِرُع َمْوُضوٌع لإِِلْخ 

ـهِ ﴿َتَعاىَل:  ـا َفَقـِد اْسـُتْعِمَل ﴾َقاُلوا َنْشَهُد إِنََّك َلَرُسوُل اللَّ ؛ َأْي: َنْحُن اآلَن َشاِهُدوَن بِـَذلَِك، َوَأْيض 

َن َلْفـُظ َأْشـَهُد يِف الَقَسـِم؛ َنْحـوُ  ــِه َلَقـْد َكــاَن َكـَذا؛ َأْي: ُأْقِسـُم، َفَتَضــمَّ  َمْعنَــى "َأْشـَهدُ ": َأْشــَهُد بِاللَّ

َلْعـُت َعـىَل  ــِه َلَقـِد اطَّ اِهَد َقـاَل: ُأْقِسـُم بِاللَّ َذلِـَك، َوَأَنـا  امُلَشاَهَدِة، َوالَقَسِم، َواإِلْخَباِر يِف احلَاِل، َفَكَأنَّ الشَّ

ِه ِمَن اْلَْلَفاِظ؛ َفلَِذا بِِه، َوَهِذهِ  اآلَن ُأْخِِبُ  ـا  املََعايِن َمْفُقوَدٌة يِف َغرْيِ َباع  ـا َواتِّ اْقُترِصَ َعَلْيـِه اْحتَِياط 

ُه بَِمْعنَى َأْعَلُم؛ اْنتَ  ى بِنَْفِسِه؛ ْلَنَّ ـُه، َتَعدَّ  .َهىلِلَمْأُثوِر، َوَقْوهُلُْم: َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اللَّ

ـا لِلِعـَراقِيِّ  ـا، َوُهـَو املُْعَتَمـُد، ِخاَلف   َأْيض 
ِ
ـُه اَل ُبـدَّ ِمـْن َلْفظَِهـا يِف َشـَهاَدِة النَِّسـاء ُـْم َوَقْد َأَفـاَد َأنَّ نَي؛ ْلهَنَّ

َعُلوهَنَا ِمْن َباِب اإِلْخَباِر اَل  َهاَدةِ  جَيْ َا َشـَهاَدٌة ُيْشـالشَّ ُل؛ ْلهَنَّ ِحيُح اْلَوَّ ـُة، ، َوالصَّ يَّ ُط هَلَـا: احُلرِّ رَتَ

ــايِض  ــُس الَق ــََم يِف  -َوجَمْلِ ــةِ "َك ــا  "اهِلَداَي َه ــُة( -َوَغرْيِ ــَهاَدِة، )َوالَعَداَل ــا(؛ َأِي: الشَّ ــَي  :)لَِقُبوهِلَ َوِه

ا يِف ِدينِهِ  اْنِزَجاُرهُ   .َعَمَّ َيْعَتِقُدُه َحَرام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُر وُيَؤنَّث، وقرأَ 1616) اج: وهو ُيَذكَّ جَّ واُع لغة يف الصاع، قال الزَّ ب فيه، والصه واع: بالكِّس والضم، وهو اإلناء الذي ُيرْشَ  ابُن ( الصه

َْن َجاَء هِبَا﴿َمْسُعوٍد: 
ِ  َعىَل التأنيث، وهو: أَْرَبعُة َأْمَداٍد. ﴾،َومل

 (.1/156) "الصحاح"(، 21/378) "تاج العروس"(، 1/955) "القاموس املحيط": ينظر

  َسَقَط من )د(. «َفإَِذا َقاَل: َأْشَهُد، َفَقْد َأْخَِبَ يِف احلَالِ »( قوله: 1617)

 [.1]املنافقون:  (1618)

 «.يعني»( يف )ج(: 1619)

 «.وعنده»( يف )ج(: 1620)

  «.قلت وهلذا»( يف )ج(: 1621)

 ."شهد" –( 325، 324/ 1) "املصباح" (1622)

 .«إال»يف )هـ(: ( 1623)

ال َيطَّلُِع عليه الرجاُل، يف شهادة النساء، فيَم  "َأْشَهدُ " :والِعَراِقيهوَن ال يشرتطون لفظ"(: 5/466) "الدر املحتار"قال يف  (1624)

 ."فيجعلوهنا من باب اإلخبار، ال من باب الشهادة

  (.3/131) "اهلداية"( 1625)

 «.ازجاره»( يف )هـ(: 1626)

 (.2/188) "جممع اْلهنر"(، 4/209) " احلقائقتبيني": ُينَْظر( 1627)
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ِخرَيةِ "َويِف  ـا : َأْحَسُن َما قِيَل "الذَّ يِف َتْفِسرِي الَعْدِل: َأْن َيُكوَن جُمَْتنِب ا لِلَكَبـائِِر، َواَل َيُكـوَن ُمرِصًّ

َغائِِر، َوَيُكوَن َصاَلُحُه َأْكَثَر مِ   .ْن َفَساِدِه، َوَصَواُبُه َأْكَثَر ِمْن َخَطئِهِ َعىَل الصَّ

ـُه َيْأُكـُل َعَلْيـِه يِف  : الَعـْدُل َمـْن ََلْ ُيْطَعـنْ "الَينَابِيعِ "َويِف   َبْطـٍن َواَل َفـْرٍج؛ َأْي: اَل ُيَقـاُل: إِنَّ

َبا، َواملَْغُصوَب  ْعِن الَبْطُن ]َوالَفْرُج[الرِّ ُه َزاٍن، َفإِنَّ َمْوِضَع الطَّ ، ، َوَما َأْشَبَه َذلَِك، َواَل ُيَقاُل: إِنَّ

، َوالَكـِذُب َتوَ  َوَعنْ  َوهَلََُم َتَوابُِع، َفإَِذا َسلَِم َعنُْهََم  ْعـِن يِف  ابِِعِهََم، َكاَن َعْدال  ِمـْن ُُجَْلـِة الطَّ

ُرُج ِمنُْه؛ َكَذا يِف  ُه خَيْ اِج "الَبْطِن؛ ْلَنَّ اِج الَوهَّ َ  ."الِّسِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ لإلماِم برهان الدين حممود بن أمحد بن عبدالعزيز "الذخرية الِبهانية"املشهورة بـ "ذخرية الفتاوى"، وُتْعَرف بـ"الذخرية" (1628)

، وكالمها مقبوالن عند العلَمء، "املحيط الِبهاين"هـ(، اخترصها ِمن كتابه املشهور بـ616البخاري، املتوَّفَّ سنة ) بن عمر بن مازه

َُجََع مسائل قد ُسئَِل عنها، وأحاَل جواب كل مسألة إىل كتاٍب موثوٍق به، أو إىل اإلمام يعتمد عليه، وهي وإن َصُغر حجمها، فقد 

ا ِمَن اْلحكام.  َحَوْت كثري 

 (.12/147) "معجم املؤلفني"(، و7/161) "اْلعالم"(، و1/823) "كشف الظنون"(، و2/363) "اجلواهر املضية": ُينَْظر

 «.خطائه»، ويف )د(: «خطايه»( يف )ج( و)هـ(: 1629)

 "تبيني احلقائق"(، وقد نقل الزيلعي هذا القول عن أيب يوسف يف 5/465) "رد املحتار"(، 2/226) "اجلوهرة النرية": ُينَْظر

(4/226.) 

 ."أي: الَينَابِيع يف َمْعِرفة اُْلُصول والتَّفاريع"( 1630)

  «.يطقن»( يف )د(: 1631)

  «.الدبار املغصوب»( يف )ب( و)د(: 1632)

  َسَقَط من )ج(. «والفرج»قوله: ( 1633)

  «.منهَم»( يف )ج(: 1634)

  «.ومن»( يف )ج(: 1635)

  «.فالكذب»( يف )ج(: 1636)

الَبْطُن  (، وقد ُخصَّ 2/226) "اجلوهرة النرية"وينظر:  ( خمطوط، املكتبة اْلزهرية.77/لوحة رقم 8) "الِّساج الوهاج"( 1637)

ِّ يرجع إليهَم، كَم يف   (.6/282) "بدائع الصنائع"والَفْرُج؛ ْلنَّ أكثَر الفساد والرشَّ
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 َعىَل الَقايِض، )ِلُوُجوِبِه(
ِ
ََ ِلِصحَِّتِه(؛ َأْي: لُِوُجوِب الَقَضاء ؛ َيْعنِي نَ )

ِ
ِة الَقَضاء َفـاَذُه، ُثـمَّ ؛ َأْي: لِِصحَّ

ــِه:  َع َعــىَل َهــَذا بَِقْولِ ــرَّ ــْم َأنَّ َصــاِحَب  )َفَلييْو َقَضييى ِبَشييَهاَدِة َفاِسييٍق، َنَفييَذ(    َف َتبِــَع  "الَكنْــزِ "َقَضــاُؤُه، اْعَل

ـَهاَدِة؛ َتْسـِوَية  ِمـنُْهْم َبْيـنَُهََم، َوَلـ يِف  "اهِلَداَيةِ " َصاِحَب  اِط الَعَداَلِة َكَلْفِظ الشَّ ْيَس َكـَذلَِك؛ اْشرِتَ

 
ِ
ِة اْلََداء َهاَدِة ُرْكٌن لِِصحَّ ـََم ُظُهوُرَهـا ْلَنَّ َلْفَظ الشَّ ، َوإِنَّ

ِ
ِة اْلََداء ـا لِِصـحَّ ط  ا الَعَداَلُة َفَلْيَسـْت رَشْ ، َوَأمَّ

 
ِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِب الَقَض ُط ُوُج رَشْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا لِصاِحِب »( يف )هـ(: 1638)   «.تبع 

 «.ويف»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 1639)

 .(470، 7/433) "العناية"(، 4/229) "تبيني احلقائق"( 1640)
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َح[َعىَل الَقايِض؛ َكََم َذَكْرَناهُ  يعَ  ، َوبِِه ]رَصَّ ِ ؛ َوهِلَـَذا َوَصاِحُب الَبـَدائِعِ  ةِ َصْدُر الرشَّ

: َوَكـاَن "َفـْتِح الَقـِديرِ "، َزاَد يِف : َلْو َقىَضـ الَقـايِض بَِشـَهاَدِة الَفاِسـِق، َصـحَّ ِعنْـَدَنا"اهِلَداَيةِ "َقاَل يِف 

َّ َأْن َيْمَنَع ِمْنُه(، الَقايِض َعاِصي ا  بَِشَهاَدِة ا)ِإ
ِ
ُُ(لَفاِسِق ؛ َأْي: ِمَن الَقَضاء ، بِـَأْن اْلَْعَظـمُ  )اإِلَما

َُ( : اَل َتْقـِض بَِشـَهاَدِة الَفاِسـِق، َقاَل لِـُمْسَتنابِهِ  بَِشـَهاَدِة  ؛ َأْي: َفـاَل َينُْفـُذ الَقَضـاُء ]ِحينَئِـٍذ[)َفي

َمانِ  ُد بِالزَّ َم ِمْن َأنَّ الَقَضاَء َيَتَأقَُّت َوَيَتَقيَّ  بِـاْلَْقَواِل  الَفاِسِق؛ ملَِا َتَقدَّ
ِ
َواملََكـاِن َواحلَاِدَثـِة، َعـىَل ِمَثـاِل الَقَضـاء

ا، َوَعـْن َأيِب ُيوُسـَف: َأنَّ ا ْلَطاُن الُقَضاَة ِمنَْها، َفإِنَّ الَقَضاَء اَل َينُْفُذ هِبَ ِعيَفِة إَِذا َمنََع السه لَفاِسـَق إَِذا َكـاَن الضَّ

ي ا يِف النَّاِس َكُمَبارِشِ لْ  َوِجيه  ِهمْ َطاِن، َواملََكَسةِ السه هُ ، َوَغرْيِ اَل  ، ُتْقَبُل َشَهاَدُتُه؛ ْلَنَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.ذكره»( يف )ج(: 1641)

 َط من )ج(.َسقَ  «رصح»قوله: ( 1642)

يعة، اإلمام الكبري، اْلصويل صاحب الفنون، عبيداهلل بن مسعود املحبويب احلنفي، صاحب 1643) ، "رشح الوقاية"( هو تاج الرشَّ

ا له عن صدر الرشيعة اْلكِب، أو صدر الرشيعة اْلول: أمحد بن  ويوَصف بَِصْدر الرشيعة اْلْصَغر، أو صدر الرشيعة الثاين؛ َتييز 

هرة واإلعجاب والَقُبول عند احلنفية، ومنها:عبيداهلل امل ا، ناَلْت ُكُتُبه الشه ا أصوليًّ  حبويب، كان عبيداهلل بن مسعود املحبويب عامل ا فقيه 

َحه "تنقيح اْلصول"يف الفقه، و "رشح الوقاية" َبه ترتيب ا حسن ا، ورَشَ ، الذي ُجع فيه بني كالم البزدوي، وكالم ابن احلاجب، وَرتَّ

ُه:  بكتاٍب   ."التوضيح َّف حل غوامض التنقيح"نفيٍس َسَمَّ

 (.1/191) "ُمعجم املؤلِّفني"(، 111، 109) "الَفَوائد البهيَّة"(، 1/137) "اجلواهر املضيَّة": ينظر

  (.6/270) "بدائع الصنائع"( 1644)

  (.3/131) "اهلداية"( 1645)

  (.7/376) "فتح القدير"( 1646)

 . س املقصوُد اإلمام أبا حنيفة املقصود به كبري الُقضاة، ولي( 1647)

  «.ملستنيبه»( يف )ج(: 1648)

 َسَقَط من )ج(. «ِحينَئِذٍ »( قوله: 1649)

 .«كيارشي»( يف )ب( و)د( و)هـ(: 1650)

ِ "(: 444)ص  "املغرب"( قال املطرزي يف 1651) َب )َواملََُْمَكَسُة َواملْ َكاُس( يِف )املَْْكُس( يِف اْلَبْيع: اْستِنَْقاُص الثََّمِن ِمْن َباِب رَضَ

اُر، َوِمنُْه:  اُس اْلَعشَّ اِس املَْكَّ َباَيُة، َوُهَو فِْعُل املَْكَّ ا اجْلِ نَّةَ »َمْعنَاُه، )َواملَْْكُس( َأْيض  ، )َواملَْْكُس( َواِحُد املُُْكوِس «اَل َيْدُخُل َصاِحُب َمْكٍس اجْلَ

 ا. هـ. ؛"ُهَو َما َيْأُخُذُه َتْسِمَية  بِاملَْْصَدرِ 

تني.« وغريهم»ه: ( قول1652) ر يف )هـ( َمرَّ   ُمَكرَّ

تني.« ْلنَّه»( قوله: 1653) ر يف )د( َمرَّ   ُمَكرَّ
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؛ ْلَنَّ َهـَذا َتْعلِيـٌل يِف  ُيْسَتْأَجُر  ُل َأَصـحه ُُروَءتِِه، َواْلَوَّ
وِر لَِوَجاَهتِِه، َوَيْمَتنُِع َعِن الَكِذِب ملِ  لَِشَهاَدِة الزه

 ."َفْتِح الَقِديرِ "َبُل؛ َكَذا يِف َفاَل ُيقْ  ُمَقاَبَلِة النَّصِّ 

ى الَقايِض "امُلْجَتَبى"ُقْلُت: َفَعىَل َهَذا، َفََم َذَكَرُه يِف  رَّ ا َشَهاَدُة الَفاِسِق إِْن حَتَ ؛ بَِقْولِِه: َوَأمَّ

ْدَق يِف َشَهاَدتِِه، ُتْقَبُل  َيْسَتِحي  َقْولِِه: َشاِرُب مَخْرٍ ِمْن  "الُقْنَيةِ "، َوإاِلَّ َفاَل، َوَما َذَكَرُه يِف الصِّ

ى َوَيْرَتِدعُ  رَّ يِف َمَقاَلتِِه َفَوَجَدُه  إَِذا ُزِجَر، َفلِلَقايِض َأْن َيْقَبَل َشَهاَدَتُه إِْن َكاَن َذا ُمُروَءٍة، َوحَتَ

ا؛ اْنَتَهى َح بِ  حَمُْموٌل َعىَل َما َعنْ  - َصاِدق  ، "َبْحِرهِ "ِه َشْيُخنَا يِف َأيِب ُيوُسَف؛ َكََم رَصَّ

 َأْعَلُم. َواهلُل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.يستأنف»( يف )ج(: 1654)

َهَداِء﴾( يشري بالنَّص هنا إىل قولِه تعاىل: 1655) َّْن َتْرَضْوَن ِمَن الشُّ  ﴾﴿َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمنُْكمْ [، وَقْولِِه َتَعاىَل: 282]البقرة:  ﴿ِِم

 [.2]الطالق: 

 (.7/63) "البحر الرائق": وُينَْظر (،7/375) "فتح القدير"( 1656)

ين، الزاهدي الغْزِميني، فقيه من أكابر ؛ "امُلْجَتَبى رشح خُمْترص الُقُدوِري"( 1657) جا، نجم الدِّ ملختار بن حممود بن حممد، أبو الرَّ

 هـ(.658احلنفيَّة، تويفِّ سنة )

قنية امُلنية لتتميم "، و"زاد اْلئمة"رسالة َصنََّفها لِبكة خان يف النهُبوة واملعجزات، و "النارصية"، و"تاوىاحلاوي يف الف"ِمن كتبه: 

 ، وغري ذلك."الصفوة يف أصول الفقه"، و"الغنية

  (.7/193) "اْلعالم"( و48/370) "تاريخ اإلسالم"(، و2/166) "اجلواهر املضيَّة"(، و6/423) "هدية العارفني": ُينظر

 .«يقبل» ( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(:1658)

 ( اْلزهرية.369)لوحة رقم:  "القنية"، والصواب ما أثبتناه، والتصويب مَن خمطوط «اخلمر»( يف )ج(: 1659)

  «.ويرتد»( يف )ج(: 1660)

  «.وجيري»( يف )ج(: 1661)

ن َرَمَز له بـ) -( خمطوط 359)لوحة رقم:  "قنية املنية"( 1662) قع(، َأْي: قاف وعني، وهو َرْمٌز للقايض اْلزهرية، َنَقَله عمَّ

 عبداجلبار احلنفي.

  .، والكل صواب«ما ُروي عن أيب يوسف(: »7/63) "البحر الرائق"، ويف «قول»( يف )ج(: 1663)
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 ]مسألة: الشهادة على الغري تكون بذكره مبا يعرف به ومييزه على غريه[

َهاَدُة َلْو َكاَنْت )َوِهَي( اِهُد يِف َقُبوِل َشـَهاَدتِِه ؛ ]َأِي[)َعَلى َحاِضٍر، َيْحَتاُج(؛ َأِي: الشَّ )ِإَليى  : الشَّ

اِهِد َأْي  ؛اإِلَشاَرِة( ؛ )َعْيًنيا( َكاَن  )اخَلْصَمْيِن َوامَلْشُهوَد ِبِه، َلْو(َثاَلَثِة َمَواِضَع؛ َأْعنِي  )ِإَلى(: إَِشاَرِة الشَّ

يِن،  ا َعِن الد  از  َهاَدُة  )َوِإْن(اْحرِتَ َُ ُبدَّ(َكاَنِت الشَّ ـَهاَدِة  )َعَلى َغاِئٍب َأْو َميٍِّت، َف  َسيِبهِ )ِميْن نَ يِف َقُبـوِل الشَّ

ُد ْبُن َعْبِداهللِ ْبِن َأمْحَـَد، ِإَلى َجيدِِّه(  َّ ِإَ ا َكياَن         ، بَِأْن ُيَقاَل: حُمَمَّ َُ َيْكِفيي ِ ْكيُر اْسيِمِه َواْسيِم َأِبييِه َوِصيَناَعِتِه، ِإ )َفي

نَاَعِة ُيْعَرُف ِبَها( ََ َمَحاَلَة(؛ َأْي: بِالصِّ ـنَاَعِة، َوإِْن  يِف َبَلـِدهِ  بَِأالَّ َيُكوَن ]َلـُه[ ) يـٌك َلـُه يِف تِْلـَك الصِّ رَشِ

َذا االْسـِم َوَهـِذِه احِلْرَفـِة، َذَكَر اْسَمُه، َواْسَم َأبِيِه، َوَقبِيَلَتهُ  تِِه َرُجٌل آَخُر هِبَ ، َوِحْرَفَتُه، َوََلْ َيُكْن يِف حَمَلَّ

َُ  الَقـايِض  )َفَليْو َقَضيى(  اِط ِذْكِر اجلَـدِّ اْخـتاَِلٌف، ، َويِف اْشرِتَ َيْكِفي، َوإِْن َكاَن آَخُر ِمْثَلُه، اَل َيْكِفي )ِبي

ُه َوَقَع يِف َفْصـٍل جُمَْتَهـٍد فِيـِه؛ َكـَذا يِف ِ ْكِر اجَلدِّ، َنَفَذ( ـةِ "؛ ْلَنَّ َأنَّ ِذْكـَر الَقبِيَلـِة  "اهِلَداَيـةِ "، َوَذَكـَر يِف "الِعََمِديَّ

ـْز، َحتَّـى يِف التَّْعِريـِف  بَِمنِْزَلـِة اجلَـدِّ  َوِذْكَر الَفِخذِ  ، ََلْ جَيُ ، َوَلـْو َقـاَل: ُفـاَلُن ْبـُن ُفـاَلٍن التَِّميِمـيه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.7/63) "البحر الرائق"( 1664)

  «.تعاىل»( يف )ج( زيادة كلمة: 1665)

  َسَقَط من )ج(. «أي»( قوله: 1666)

  «.إىل»( يف )ب( و)د(: 1667)

 «.نسبته»يف )ج(: ( 1668)

 .َسَقَط من )ج( «له»( قوله: 1669)

 .«قبلته»يف )ب( و)هـ(:  (1670)

ُتقبل،  ،حتى يذكر شيئ ا آخر ُيَقيُِّده للتمييز، ولو ذكر اسمه واسم أبيه وَفِخِذه وصناعتِه، وَل يذكر اجلدَّ »بعده يف )ج( قوله:  (1671)

 .؛ اْنَتَهى«قَبه واسم أبيه، قيل: يكفي، والصحيح أنه ال يكفيفرشط التعريف ذكره ثالثة أشياء، فعىل هذا لو َذَكر ل

دون القبيلة، وفوق البطن، وقيل: دون البطن وفوق الَفِصيلة، وهو ُمَذكٌر؛ ْلنه  -بالكِّس، وبالسكون للتَّْخفيف  -( الَفِخُذ 1672)

 بمعنى النََّفر، والَفِخذ مَن اْلعضاء مؤنثٌة، واجلَْمُع: أفخاذ.

ْعب وُذكَِر أنَّ ا ، ثم الَبْطن، ثم الَفِخذ، ثم -بكِّس العني  -، ثم الَقبِيلة، ثم الِعََمرة -بفتح الشني  -لَعَرب عىل ِستِّ طبقات وهي: الشَّ

ُب منها، وكِنَانة قبيلٌة، وقريٌش ِعَم ،الَفِصيلة ا؛ ْلنَّ القبائل َتَتَشعَّ َيْت شعوب  رة، وُقَِّص فُمرَض َشْعب، وكذا ربيعة وَمْذِحج ومِحْرَي، وُسمِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ِة؛ ْلَنَّ التَّْعِريَف اَل َيتِمه  َصْوَن، َوقِيَل: الَفْرَغانِيَّـةُ  َينِْسُبوُه إىَِل َفِخِذِه اخلَاصَّ  بِالنِّْسَبِة إىَِل َقْوٍم اَل َُيْ

ٌة، َمْرَقنِْديه  َواْْلُوْزَجنِْديه  نِْسَبٌة َعامَّ ٌة، َوقِيَل: السَّ ـٌة، َوالنِّْسـَبُة إىَِل  َوالُبَخـاِريه  َخاصَّ َعامَّ

ةِ  كَّ ةِ  السِّ ٌة، َوإىَِل املََحلَّ ِغرَيِة َخاصَّ ٌة، َوَذَكَر احلَاكِمُ  الصَّ الَكبرَِيِة َعامَّ
ُه اهلُل[ -    - ]َرمِحَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "البحر الرائق"(، 1/28) "اْلنساب"(، 2/464(، )314)ص:  "املصباح": ُينَْظر ؛بطن، وهاشٌم َفِخٌذ، والعباس فصيلةٌ 

 (.6/689) "رد املحتار"(، 7/124)

 (.3/146) "اهلداية"( 1673)

 .«ال هم»يف )ب( و)د(: ( 1674)

نون، مدينة واسعة بَم وراء النهر، متامخة لبالد )تْركستان( يف  )َفْرغاَنة( بالفتح، ثم السكون، وغني معجمة، وبعد اْللف( 1675)

ْستاق، يقال: كان هبا أربعو ك، كثرية اخلري، واسعة الره ن زاوية من ناحية )َهْيَطل(، من جهة مطلع الشمس عىل يمني القاصد لبالد الرته

ا وِمن واليتها )ُخَجنَْدة(؛ ا، بينها وبني )سمرقند( مخسون فرسخ   .(4/253) "معجم البلدان": نظري منِب 

(، ويقال: )أوْزَجند)ُأوْزَجنْد(، أو )ُأوْزَكند(، بالضم، والواو والزاي ساكنان، بلد بَم وراء النهر من نواحي )فرغانة(، ( 1676)

ة يقال: إنَّ )َكند( بُِلغة أهل تلك البالد معناه القرية، كَم يقول أهل الشام: الكفر، و)أوزكند( آخر ُمُدن )فرغان ة(، وهلا سور وعد 

أبواب، وإليها متجر اْلتراك، وهلا بساتني ومياه جارية، ينسب إليها ُجاعة، منهم: عيل بن سليَمن بن داود اخلطيبي، أبو احلسن 

 .(1/280) "معجم البلدان": ينظراْلوزكندي؛ 

 .َسَمْرَقنْد(: بفتح أوله وثانيه، يقال هلا بالعربية: )سمران(( )1677)

آُمل الشط(، وبينها وبني )جيحون( يومان من هذا )بالضم، من أعظم ُمُدن ما وراء النهر وأجلها، ُيعَِب إليها من  )ُبَخارى( (1678)

 .(1/353) "معجم البلدان": ينظر؛ الوجه، وكانت قاعدة ملك السامانية

 «.للمحلة»يف )ج(:  (1679)

ة هلا ثالثة معاٍن: أوهلا: كَّ ا؛ الصطفاف الدور فيها كطريق الطريقة املستوية املصطفة من ال السِّ ة سكك  نخل، وبذلك سميت اْلَزقَّ

 النخل. 

 احلديدة التي ُيرضب عليها الدينار.  ثانيها:

معجم ": ينظر احلديدة التي حُتَرث هبا اْلرض، واملراد ها هنا هو اْلول؛ ْلنه أراد املحلة التي تصفف الدور فيها عند عَمرهتا، ثالثها:

 .(3/231) "البلدان

 .(5/63) "معجم البلدان": ينظرواملحل واملحلة: املوضع الذي َُيَل به،  ،املََحلة: بالفتح (1680)
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ِل رُشُ  التَّْعِريـِف، َواَل َتَقـُع املَْعِرَفـُة بِاإِلَضـاَفِة  وطِِه َأنَّ املَِدينََة َوالَقْرَيَة َوالُكـوَرَة َلْيَسـْت بَِسـَبِب يِف َأوَّ

ُجــُل ُيْعــَرُف  "َفَتــاَوى َقاِضــيَخان"َويِف  إَِلْيَهــا، َوإِْن َداَمــْت، ــا: إِْن َكــاَن الرَّ بِاْســِمِه، َواْســِم َأبِيــِه  َأْيض 

َتاُج َوَجدِّ  َقِب، بَِأْن َكـانَ  ِه، اَل َُيْ ُصُل إاِلَّ بِِذْكِر اللَّ َقِب، َوإِْن َكاَن التَّْعِريُف اَل ََيْ ُيَشـاِرُكُه  إىَِل اللَّ

هُ  ـ َغــرْيُ
ــِد ْبــِن َعْمــٍرو يِف املرِْصِ ــَد ْبـِن حُمَمَّ  ، َفَهــَذا اَل َيَقــعُ يِف االْســِم َوالنََّســِب؛ َكــََم يِف َأمْحَ

ُه يِف  التَّْعِريُف   ُيُشاِرُكُه َغرْيُ
 َذلَِك. به؛ ْلَنَّ يِف املرِْصِ

اِك؛ َكـَذا يِف  ُقْلُت: َفاحلَاِصُل  الُفُصـوِل "َأنَّ املُْعَتَِبَ إِنََّم ُهَو ُحُصـوُل املَْعِرَفـِة، َواْرتَِفـاُع االْشـرِتَ

ةِ  ا "الِعََمِديَّ  .أيض 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن عبداملجيد بن إسَمعيل بن احلاكم، الشهري باحلاكم املروزي السلمي،  حممد بن حممد بن أمحد بن عبداهللالفضل هو: أبو  (1681)

، "الكايف"هـ(، من كتبه: 334يف عرصه، تويفِّ سنة ) م ْلصحاب أيب حنيفة ثم احلنفي، الوزير احلاكم الشهيد، عاَل )َمْرو(، واإلما

 .(7/19) "اْلعالم"(، و3/477) "اْلنساب"(، و2/112) "اجلواهر املضية": نظريُ  ؛، كالمها يف فروع احلنفية"املنتقى"و

 .َسَقَط من )ج( «رمحه اهلل»( قوله: 1682)

 .«نسبة»يف )ج(:  (1683)

 .«يعرفه»يف )ب(:  (1684)

 .«وَيتاج»يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: ( 1685)

 .«قال»يف )ج(:  (1686)

 .«وغريه»يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(:  (1687)

 .«عمر»يف )ج(: ( 1688)

 .«يقطع»يف )ج(:  (1689)

  «.لتعريف»( يف )أ(: 1690)

  «.ويف»يف )ج(: ( 1691)

  «.واحلاصل»يف )ج(: ( 1692)

 (.7/124) "البحر الرائق": ُينظر( 1693)
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 شاهد لُيزكى[]مسألة: متى يسأل القاضي عن ال

ََ َيْسَأُل( َُ َطْعٍن ِمَن اخَلْصِم(الَقايِض  )َو ـ َعـىَل َظـاِهِر الَعَداَلـِة يِف  ؛ َبـْل )َعْن َشاِهٍد ِب َيْقَترِصُ

اِهَد َعْدٌل  ُص َأنَّ الشَّ َذا َطَعـَن َسـَأَل َأْو اَل، إَِذا ََلْ َيْطَعْن فِيـِه اخلَْصـُم، َوإِ  امُلْسلِِم، َواَل َيْسَأُل َواَل َيَتَفحَّ

ى يِف الَعاَلنَِيِة؛  ، َوَزكَّ ِّ َّ ِفي َحدٍّ َوَقَوٍد(الَقايِض َعنُْه يِف الِّسِّ ، َوُيَزكِّي)ِإ ِّ ُه َيْسَأُل يِف الِّسِّ يِف الَعاَلنَِيِة  ، َفإِنَّ

ْســَقاطَِها ــاُل إِلِ َت ــُه ََيْ ــَن اخلَْصــُم َأْو اَل؛ ْلَنَّ ــاِع؛ َطَع ــيِهََم بِاإِلُْجَ
ــافِ  فِيَه

ِ
ُط االْستِْقَصــاء ، ، َفُيْشــرَتَ

ــلِّ احُلُقــوِق، )َوِعْنييَدُهَما َيْسييَأُل ِفييي الُكييلِّ(  ــاَء  ()ِسيير ا َوَعَلًنييا؛ َأْي: يِف ُك َوإِْن ََلْ َيْطَعــِن اخلَْصــُم؛ ْلَنَّ بِنَ

 
ِ
ِة، َوِهَي َشَهاَدُة الَعْدِل،  الَقَضاء َماِن؛ َكَذا يِف يِف َهذَ  )َوِبِه ُيْفَتى(َعىَل احُلجَّ  . "اهِلَداَيةِ "ا الزَّ

َؤاِل َعىَل َقْولِـِهََم ِعنَْد َجْهِل الَقايِض بَِحالِـِهْم؛ َولَِذا َقاَل يِف  : الَقـايِض إَِذا َعـَرَف "امُلْلـَتَقطِ "َوحَمَله السه

ُهوَد بَِجْرٍح َأْو َعَداَلةٍ   ."الَبْحرِ "يِف ؛ َكَذا اَل َيْسَأُل َعنُْهْم؛ اْنَتَهى الشه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة عندمها؛ كَم يف ( السؤال هنا للُوُجو1694)  (.5/466) "رد املحتار": وُينَْظر، "الَبْحر"ب، وليس برشٍط للصحَّ

 «.أي»يف )ج(: ( 1695)

 «.أعدل»، ويف )هـ(: «أعدله»يف )ب( و)د(: ( 1696)

 «.وزكى»( يف )هـ(: 1697)

 .، وَيتال: أي يفعل حيلة«إلسقاطهَم»يف )د( و)هـ(: ( 1698)

 «.فيهَم»يف )د( و)هـ(: ( 1699)

  عليًّا.( يف )د(: و1700)

 «.القايض»( يف )ج( و)د(: 1701)

ْلنَّ القضاء َمْبنَاه عىل احلجة، وهَي شهادة الُعُدول، فَيَتَعرُف عىل الَعَدالة، وفيه صوُن "(، قال: 132، 3/131) "اهلداية"( 1702)

 "البحر الرائق": َظروُينْ  ؛ انتهى،"قضائِه عِن البطالن، وقيل: هذا اختالُف عرٍص وزمان، والفتوى عىل قوهلَم يف هذا الزمان

(7/63.) 

 «.وعدالته»يف )ب( و)د( و)هـ(: ( 1703)

 (.381) "امُلْلَتقط"( 1704)

 (.7/63) "البحر الرائق"( 1705)
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 ]مسألة: كيفية تزكية الشاهد وحتليفه[

ي ]َلُه[ )َوَكَفى ِفي التَّْزِكَيِة( ةِ ِفي اأَلَصحِّ( ،)ُهَو َعْدٌل: َقْوُل امُلَزكِّ يَّ اِر؛ َكَذا  ؛ لُِثُبوِت احُلرِّ بِالدَّ

ا" َحاكِي ا َعنِ  ["الَبْحرِ "، ]َويِف "اهِلَداَيةِ "يِف  َ ةِ الِّسِّ ُه َيْسَأُل يِف "ِجيَّ : َوالَفْتَوى َعىَل َأنَّ

، َوَقدْ  ِّ ي َواَل خَيُونَ  الِّسِّ َدَع اْلـُمَزكِّ  .؛ اْنَتَهىُتِرَكِت التَّْزكَِيُة يِف الَعاَلنَِيِة يِف َزَمانِنِا؛ َكْياَل خَيْ

ةِ "َويِف  اِزيَّ ا، َواَل َيُقو"الَبزَّ َل َقْطع  ْخَباِر الثَِّقاِت، َوَلْو َقاَل: : َوَيْنَبِغي َأْن ُيَعدِّ ُل: ُهْم ُعُدوٌل ِعنِْدي إِلِ

ا، َفُهَو َتْعِديٌل  ؛ اْنَتَهى اَل َأْعَلُم ِمنُْهْم إاِلَّ َخرْي   يِف اْلََصحِّ

َعى ؛ َأْي: (اخَلْصِم الَِّذي َلْم ُيْرَجْع ِإَلْيِه ِفي التَّْعِديِل، َلْم َيْصُلحَّ )َوالتَّْعِديُل ِمَن َتْزكَِيُة امُلدَّ

اِهَد بَِقْولِِه: ُهَو َعْدٌل  ِعي َوُشُهوِدِه َأنَّ اخلَْصَم َكاِذٌب يِف إِْنَكاِرِه،  -َعَلْيِه الشَّ َغرْيُ َمْقُبوَلٍة؛ ْلَنَّ يِف َزْعِم امُلدَّ

اِرهِ  ال   ، َفاَل َيْصُلحه ُمْبطٌِل يِف إرِْصَ  .ُمَعدِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  َسَقَط من )ج(. «له»قوله:  (1706)

  «.احلرمة»( يف )ج(: 1707)

ة ثابِتة بالدار، و"(: 3/132) "اهلداية"( قال يف 1708)   ؛ ا. هـ."هو أصحوقيل: يكتفى بقوله هو عدل؛ ْلنَّ احلريَّ

  َسَقَط من )ج(.« يف البحر»( قوله: 1709)

 «. يف»( يف )ج(: 1710)

فيخدع املزكي أو يقصد "(: 7/380) "فتح القدير"، وعبارة «وال خيوف»، ويف بقيَّة النهَسخ: «وال َيرف»( يف )ج(: 1711)

ائق"؛ ا. هـ، وما أْثَبْتناه هو عبارة "باْلذى و7/64) "البحر الرَّ  اب؛ ليستقيَم املعنى.(، وهو الصَّ

 .(7/64) "لبحر الرائقا": ُينَْظر (1712)

 «.تعليل»( يف )د( و)هـ(: 1713)

 (.7/64) "البحر الرائق": وُينَْظر(، 60/ 6) "البزازية"( 1714)

 «.بني»( يف )ج(: 1715)

ي ا"(: 5/467) "رد املحتار"( قال يف 1716)  .ا. هـ "َقْوُلُه: ََلْ َيْصُلْح؛ َأْي: ََلْ َيْصُلْح ُمَزكِّ

 «.أصواره»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 1717)

 «.يصح»)ب( و )د( و )هـ(: و( يف )أ( 1718)
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ا َوَمْوُضوُع املَْسَأَلةِ  ُْم َأْخَطُئوا َأْو َنُسوا، َأمَّ : إَِذا ]َقاَل[ إَِذا َقاَل: ُهْم ُعُدوٌل، إاِلَّ َأهنَّ

؛ َكَذا يِف  َصَدُقوا، َأْو: ُهمْ  َف بِاحلَقِّ ، َأْطَلَقُه يِف "اهِلَداَيةِ "ُعُدوٌل َصَدَقٌة، َفَقِد اْعرَتَ

ُه إَِذا ]َكاَن[ُهنَا بََِم إِذَ  ، َوَقيََّدهُ "الَكنْزِ " ْعِديِل؛ ْلَنَّ ْ ُيْرَجْع إَِلْيِه يِف التَّ َّا ُيْرَجُع إَِلْيِه  ا َكاَن ََل مِم

َح بِِه يِف يِف التَّْعِديلِ  ةِ "، َصحَّ َقْوُلُه؛ َكََم رَصَّ اِزيَّ ِعي  ، َوَشِمَل َقْوُلهُ "الَبزَّ اخلَْصَم امُلدَّ

َعى َعَلْيِه، َوإِْن َكا َعى ]َعَلْيِه[َوامُلدَّ اِهُر، َفَعَدمُ َن امُلَراُد ِمْن َكاَلِمِهُم امُلدَّ تِِه ِمَن  ، َوُهَو الظَّ ِصحَّ

اِهدِ  ِعي بِاْلَْوىَل؛ َكَتْعِديِل الشَّ اِهِد َنْفَسُه، َفَمْقُبوٌل  امُلدَّ ا َجْرُح الشَّ ؛ ملَِا يِف َنْفِسِه، َوَأمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/66) "البحر الرائق"(، و7/380) "العناية رشح اهلداية": ُينَْظر( 1719)

 «.ما»( يف )د(: 1720)

 .«قالوا»يف )ب(: َسَقط من )ج(، و« قال»قوله:  (1721)

 «.وهم»( يف )ج(: 1722)

 (.7/371(، )3/132) "اهلداية"( 1723)

  (.4/212) "تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق"( 1724)

 «.قيد»( يف )ج(: 1725)

  َسَقَط من )ج(. «كان»قوله: ( 1726)

 «.بل»( يف )د( زيادة كلمة: 1727)

 (.59/ 6) "البزازية"( 1728)

 «.قوهلم»( يف )هـ(: 1729)

  َسَقَط من )ج(. «عليه»قوله: ( 1730)

 «.فقدم»( يف )د(: 1731)

 «.ةاملشاهد»( يف )ب( و)د(: 1732)

 «.فقبول»( يف )ب( و)ج( و)د(: 1733)
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ةِ " اِزيَّ ُه َلْيَس بَِعْدٍل، إِْقَراٌر ]َعىَل[ : َوَقْوُل "الَبزَّ اِهِد َأنَّ َنْفِسِه، َجائٌِز َعَلْيِه؛ َلكِْن َيْنَبِغي  الشَّ

 .َأالَّ َيْفَعَل؛ اْنَتَهى ]َلُه[

ةِ "َوَظاِهُر َما يِف  ِهرِييَّ ا يِف  - "الَبْحرِ "َكََم يِف  - "الظَّ ُه َيْأَثُم بَِذلَِك، َحْيُث َكاَن َصاِدق  َشَهاَدتِِه؛ لِـََم َأنَّ

ِعي َهاَدِة َأْو َبْعدَها؛ َكََم يِف فِيِه ِمْن إِْبَطاِل َحقِّ امُلدَّ َعى َعَلْيِه َقْبَل الشَّ َل امُلدَّ ، َوَأْطَلَقُه َفَشِمَل َما إَِذا َعدَّ

ةِ " اِزيَّ  ."الَبزَّ

ا إىَِل  "الَبْحرِ "َويِف  َهايِنِّ "َمْعِزيًّ : إَِذا مِ  "امُلِحيِط الُِبْ ا إىَِل اْلُوْزَجنِْديِّ َعاَوى، َمْعِزيًّ ْن َدْفِع الدَّ

ُهودِ  َهاَدِة: يِل َدْفٌع، اَل َيُكوُن َتْعِديال  لِلشه َعى َعَلْيِه َبْعَد الشَّ ْعُن يِف َقاَل امُلدَّ ؛ جِلََواِز َأْن َيُكوَن الطَّ

اِهدِ   .؛ اْنَتَهىالشَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.وقوله»( يف )ج(: 1734)

 َسَقَط ِمن )أ( و)ب( و)د( و)هـ(. «عىل»( قوله: 1735)

  َسَقَط من )ج(. «له»( قوله: 1736)

 (.7/66) "البحر الرائق" وُينَْظر: (،59/ 6) "البزازية" (1737)

 (، خمطوط، اْلزهرية.260/لوحة رقم 2) "الفتاوى الظهريية"( 1738)

 (.7/66) "البحر الرائق"(، 59/ 6) "لبزازيةا"( 1739)

َهاين يف الفقه النعَمين"( 1740) ين حممود بن أمحد صاحب كتاب "امُلحيط الُِبْ هـ(، 616، املتوَّفَّ سنة )"الذخرية"؛ لإلمام ُبرهان الدِّ

 "الواقعات"، و"الفتاوى"، و"وادرمسائل الن"، وَأحْلَق به "الزيادات"، و"السري"، و"اجلامعني"، و"املبسوط"وقد َُجََع فيه مسائل 

 ، وهو كتاٌب ُمعتَِب عند احلنفيَّة."الذخرية"وسَمه:  ،اخترصه

َلَبُة، فيظنهون أن صاحب  ا ما يغلط فيه الطَّ ْخيس، وليس كذلك،  "املحيط الِبهاين الكبري"وكثري  َ هو ريض الدين: حممد بن حممد الِّسَّ

هَ " أوهلام: بل مها كتابان:  ، السابق ِذْكره."اينامُلحيط الُِبْ

ْخيِس " وثانيهام: َ ة حممد بن أمحد بن سهل املتوَّف سنة )"حميط الِّسَّ يف ُكُتب احلنفيَّة،  "املحيط"هـ(، وإذا ُأْطلَِق 483، وهو شمس اْلئمَّ

 فاْلرجح أنه ينرصف إىل اْلول.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ِل، َأْو: َأْبَرَأيِن، ُقْلُت: بِِخاَلِف َقْوِل املُ  ْيِن: َدَفْعُتُه إىَِل امُلَوكِّ َعى َعَلْيِه يِف َجَواِب َدْعَوى الَوِكيِل بالدَّ دَّ

ْفِع إىَِل الَوكِيِل؛ اْنَتَهى ا بِالَوَكاَلِة، َفُيْؤَمُر بالدَّ ُه َيُكوُن إِْقَرار   .َفإِنَّ

َعى َعىَل آ"َجَواِهِر الَفَتاَوى"َويِف  ا، َوَأْشَهَد َعىَل َذلَِك ]َشاِهَدْيِن[: َرُجلٌّ ادَّ ، َواخلَْصُم َخَر َحقًّ

ُهوُد، َفإِنَّ الَقايِضَ اَل َيْلَتِفُت إىَِل َقْولِهِ  لَِف الشه ُهوَد، َواْلَتَمَس ِمَن الَقايِض َأْن ََيْ ُق الشه ، َواَل اَل ُيَصدِّ

ُهوُد، َوَذَكَر يِف الِكَتاِب  لُِف الشه اِهُد  : َلوِ ََيْ ُه َشاِهٌد َلُه يِف َحاِدَثِة َكَذا، َوَأْنَكَر الشَّ َعى َرُجٌل َأنَّ ادَّ

ُه َمَتى اْحتِيَج إىَِل التَّْحلِيِف َعَسى َأْن َيْشَهَد، َوَلْو َشِهَد اَل ُيقْ  ُفُه الَقايِض؛ ْلَنَّ لِّ َهاَدَة، اَل َُيَ ، َبُل الشَّ

َتاُج  َوُكله  نَّ َقْلُب الَقايِض بَِشهَ  التَّْحلِيِف َحتَّى َيْشَهَد، َوَحتَّىإىَِل  َشَهاَدٍة حَتْ
اَدتِِه، َيْطَمئِ

 .؛ اْنَتَهىَفُهَو َغرْيُ َمْسُموعٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُقون بني امُلحيَطنْيِ يف التلقيب، فيقولون للكبري: قال ابن احلنائي: َتَتبَّْعُت ترُجته يف كتب الطبقات، فلم أظفر، وأصحاُبنا يُ  املحيط "َفرِّ

 ."املحيط الِّسخيس"، وللصغري: "الِبهاين

 (.336) "الفوائد البهيَّة"(، 2/511) "كشف الظنون": ُينَْظر

 «.للمشهود»( يف )ج(: 1741)

 «.الشهادة»( يف )هـ(: 1742)

 (.7/67) "البحر الرائق"(، 10/345) "املحيط الِبهاين"( 1743)

  (.7/67) "البحر الرائق"( 1744)

  ( خمطوط، اْلزهرية.107، )لوحة رقم: "اجلواهر"َسَقط ِمن ُنَسخ خمطوط املِنَح، وما أْثبْتنَاُه هو َنصه « شاِهَدْينِ »( قوله: 1745)

 «.إليه»( يف )ج( زيادة كلمة: 1746)

 (.340، 339/ 1) "املذهب احلنفي": ينظر؛ "خمترص القدوري"( املقصود بالكتاب هو 1747)

  «.له»(، ويف )أ( و)ب( و)د( )هـ(: 107)لوحة رقم:  "اجلواهر"سقط ِمَن خمطوط « لو»( قوله: 1748)

 .«فلو شهد ال تقبل»يف )ج(: « َوَلْو َشِهَد اَل ُيْقَبُل »( قوله: 1749)

 «.يف كل»( يف )ب( و)د(: 1750)

 «.َيتاج»( يف )د( و)هـ(: 1751)

 «.ومتى»( يف )د(: 1752)

  (، خمطوط، اْلزهرية.107لوحة رقم ) "جواهر الفتاوى"( 1753)
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ا إىَِل  "الَبْحرِ "َويِف  ِذيِب الَقاَلنيِِسِّ "َمْعِزيًّ َرِت التَّْزكَِيُة؛ لَِغَلَبِة الِفْس "هَتْ ِق، : َويِف َزَمانِنَا َلـَمَّ َتَعذَّ

ُفُه َما يِف  -َكََم اْخَتاَر اْبُن َأيِب َلْيىَل  - اْخَتاَر الُقَضاةُ  ، ُقْلُت: َواَل ُيَضعِّ ُهوِد؛ لَِغَلَبِة الظَّنِّ اْستِْحاَلَف الشه

ةِ "، وَ "اخلاَُلَصةِ "؛ َكـالُكُتِب املُْعَتَمَدةِ  اِزيَّ ُه اَل َيِمنَي َعىَل الشَّ  ِمْن َأنَّهُ  "الَبزَّ اِهِد؛ ْلَنَّ

اِهَد جَمُْهوُل احلَاِل،  ُظُهوِر َعَداَلتِِه، َوالَكاَلمُ  ِعنْدَ  ا يِف َزَمانِنَا؛ ْلَنَّ الشَّ ِعنَْد َخَفائَِها، ُخُصوص 

ُف املَْجُهوَل[ ي َغالِب ا، َواملَْجُهوُل ]اَل ُيَعرِّ    .؛ اْنَتَهىَوَكَذا امُلَزكِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َعات يف ُفُروع الفقه احلَنَِفيِّ "أي:  (1754)
 ."هتذيب الواقِ

 «.اختاره القايض»( يف )د(: 1755)

 «.وال يطعنها يف املعتمد»، ويف )د(: «وال يطعنها يف املعتمدة(: »ـ( يف )أ( و)ب( و)ه1756)

 ( خمطوط، اْلزهرية.213)لوحة رقم:  "خالصة الفتاوى"( 1757)

 (.75/ 6) "البزازية"( 1758)

 «.أن»( يف )ج(: 1759)

 «.عىل»( يف )د(: 1760)

 .«بالكالم»، ويف )ب( و)د(: «الكالم»( يف )أ( و)هـ(: 1761)

  َسَقَط من )ب( و)د(. «ال يعرف املجهول»( قوله: 1762)

  (.7/63) "البحر الرائق" :ُينَْظر( 1763)
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ةِ "َويِف  فِيَّ رْيَ َضُه إىَِل الَقايِض، َفإِْن َرآُه، َجاَز، ]َواهلُل َأْعَلُم["الصَّ  .: َفوَّ

ــِه: )َوَقْوُلييُه( َعى َعَلْي ــدَّ ــَو امُل ــُم، َوُه ، )َصييَدُقوا، َأْو ُهييْم ُعييُدوٌل َصييَدَقٌة، اْعِتييَراٌف ِبيياحَلقِّ(   ؛ َأِي: اخلَْص

ُه، َفيَ )اْعِتَراٌف(: ُمْبَتَدٌأ، و)َقْوُلُه(َفـ ْحُكُم الَقايِض َعَلْيِه بَِذلَِك، بِِخاَلِف َما َلْو َقاَل: ُهْم ُعُدوٌل، : َخَِبُ

ُْم َمَع َكْوهِنِمْ  َوََلْ َيِزدْ  ٌء؛ ْلهَنَّ ـوُز ِمـنُْهُم النِّْسـَيانُ  ُعُدوال   َعَلْيِه، َحْيُث ََلْ َيْلَزْمُه يَشْ  جَيُ

ا؛ َكـَذا يِف  َواخلََطُأ، َفاَل َيْلَزُم ِمـْن َكْونِـِه َعـْدال   َرِر َوالَغـَررِ "َأْن َيُكـوَن َكاَلُمـُه َصـَواب  ِح الـده ، َويِف "رَشْ

ِح َأَدِب الَقـايِض " َقـاَل: َويِف  - "اهِلَداَيـةِ "َأْن َنَقـَل َذلِـَك َعــِن  َبْعـدَ  - "الَبْحـرِ " ــْدِر "رَشْ ؛ لِلصَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيَّةالفتاوى "( 1764) رْيَ يِف البخاري، تويف سنة )؛ ْلسعد بن يو"آهو"املعروفة بـ "الصَّ رْيَ هـ(، 1088سف بن عيل، جمد الدين الصَّ

، وتاريخ الوفاة هنا ُمشكل؛ ْلن غالب "كشف الظنون"، وَل يذكر تاريخ وفاته يف "معجم املؤلفني"اْلعالم، و"كذا تاريخ وفاته يف 

ا، فاهلل أعلم. املتقدمني عىل التمْرَتايِش ينقلون عنها، ووفاة التمرتايش قبله بأربعة وثَمنني  عام 

يَّة"وهي  -وفتاوى )آهو( "(: 4/216) "البحر الرائق"قال ابن عابدين يف حاشيته عىل 
فِ رْيَ رَييف اشتهر  - "الفتاوى الصَّ فإن الصَّ

 ؛ ا. هـ."، كَم ترُجه بعضهم"آهو"بـ

قضاء، فبعضها منصوص يف كتب اْلئمة، قال بعض تالميذه: إنه ملا كتب أجوبة اْلئمة الذين َيعتمد عىل أجوبتهم القايض وقت ال

َبها وجنسها بعض  وبعضها مقيس عىل أجوبتهم، وانتخب من كتب املتقدمني واملتأخرين مسائل عجيبة، وَل يرتبها، وَل جيانسها، َفَرتَّ

 "واهر املضيةاجل"(، و2/1225) "كشف الظنون": ُينَْظر؛ وزاد يف بعضها بإجازته ما جيانسه من مسموعاته بلفظ: )قلت(طلبته، 

 (.2/251) "معجم املؤلفني"(، و1/320) "اْلعالم"(، و2/557)

 َسَقَط من )ج(. «واهلل أعلم»قوله: ( 1765)

 «.اعرتاف»يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: ( 1766)

 «.يرد»يف )د( و)هـ(: ( 1767)

 «.قوهلم»يف )ب( و)د( و)هـ(: ( 1768)

 «.عدول»يف )ب( و)د( و)هـ(: ( 1769)

 «.لنسيان»يف )د(: ( 1770)

ام"( 1771)  (.2/190) "جممع اْلهنر"(، 4/212) "تبيني احلقائق": وُينَْظر (،2/373) "درر احُلكَّ

 «.يف»( يف )ج(: 1772)

اف"( 1773) ؛ للصدر الشهيد حسام الدين احلنفي، وهو كتاب جامع غاية ما يف الباب، وهناية مآرب "رشح أدب القايض؛ للَخصَّ

وه بالَقُبول، وهو املَْش  لِه أنه أَْوَرَد عقيب كل مسألة من مسائل الطالب؛ ولذلك َتَلقَّ وح، َذَكر يف أَوَّ ُ ُهور امُلَتَداَول اليوم ِمن بني الرشه

 (. 1/46) "كشف الظهنون": ُينَْظرالكتاب ما َيتاج إليه الناظُر، وَل ُيَميِّز بني ما أورده وبني مسائل الكتاب؛ 
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ا بَِقْولِِه: َصَدُقو ُه َيُكوُن ُمِقرًّ ِهيِد: َأنَّ ، َوبَِقْولِـهِ  ا فِيََم َشِهُدوا ]بِِه[الشَّ ُعـُدوٌل  : ]ُهـْم[َعـيَلَّ

؛ اْنَتَهى  .فِيََم َشِهُدوا بِِه َعيَلَّ

 ات واملسموعات[]مسألة: الشهادة على املرئيَّ
اِهدِ )َوَلُه( ْقَراِر، َوُحْكِم احَلياِكِم،  ِمْثِل الَبْيِع، َواإِل )َأْن َيْشَهَد ِبَما َسِمَع َأْو َرَأى، ِفي ؛ َأِي: الشَّ

ـُه َعلِـَم َمـا ُهـَو الَواِجـُب َوالَغْصِب، َوالَقْتِل، َوِإْن َلْم يشيهْد َعَلْييِه(   ـُط، َوَقْوُلـُه  ؛ ْلَنَّ ْ بِنَْفِسـِه، َوُهـَو الرشَّ

ــُه إِْن َعَقــَداهُ  ــاٌل هَلـُـََم، َفإِنَّ ْســُموِع، َوإِْن بِالتََّعــاطِي َفُهــَو ِمــَن بِإجَِيــاٍب َوَقُبــوٍل، َكــاَن ِمــَن املَ  َكــالَبْيِع ِمَث

ــاِت  ــا[املَْرئِيَّ ــِه ]َبْيع 
؛ لَِكْونِ

ِ
ــاء ــِذ َواإِلْعَط ــالَبْيِع َأْو بِاْلَْخ ــَهُد بِ ــْل َيْش ــوا: َه ــا اَل  ، َواْخَتَلُف ُحْكِميًّ

ْيَلِعيه  نَّ ُمـَرادَ َحِقيِقيًّا؟ َذَكَرُه الزَّ
ـوزُ  ، َلكِ ـُه جَيُ ـَهاَدُة  ُكـلٌّ ِمـنُْهََم، اَل  الثَّـايِن َأنَّ ُ الشَّ ـُه َيَتَعـنيَّ َأنَّ

ةِ "بِالتََّعاطِي؛ لِـََم يِف  اِزيَّ ، َوَلـْو َشـِهُدوا بِـالَبْيِع َجـاَز؛ "الَبزَّ
ِ
: َويِف َبْيِع التََّعاطِي َيْشـَهُدوَن بِاْلَْخـِذ َواإِلْعَطـاء

 .اْنَتَهى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  َسَقَط من )ج(.« به»( قوله: 1774)

 «.بقوله»( و)هـ(: ( يف )أ( و)ب( و)د1775)

  َسَقَط من )ج(.« هم»( قوله: 1776)

  (.7/380) "اهلداية":وينظر(، 7/66( البحر الرائق )1777)

 «.للشاهد»( يف )ج( و)هـ(: 1778)

 «.يشء»( يف )د(: 1779)

 «.املواجب»( يف )د( و)ج(: 1780)

 «.عقدا»( يف )ج(: 1781)

 «.املواساة»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 1782)

ا»قوله: ( 1783)   َقَط من )ج(.َس  «َبْيع 

  (.4/213) "تبيني احلقائق"( 1784)

 «.املراد»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 1785)

 «.إالَّ »( يف )د(: 1786)

، واملقصود بالتعاطي: أي بدون تلفظ أثناء البيع اكتفاء (7/69،70) "البحر الرائق": ُينَْظر (،104/ 6) "البزازية"( 1787)

 .بالتعاطي
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[َواَل ُبدَّ ِمْن َبَياِن الثََّمِن يِف الشَّ 
ِ
اء َ ؛ ]ْلَنَّ احلُْكَم بِالرشِّ

ِ
اء َ ؛  َهاَدِة َعىَل الرشِّ بَِثَمٍن جَمُْهـوٍل اَل َيِصـحه

ةِ "َكََم يِف  اِزيَّ ـاِهِد )َوِإْن َلْم َيشيهْد َعَلْييِه(  َوَأَشاَر بَِقْولِِه:  ."الَبزَّ ُط َأْن َيْعَلـَم امُلِقـره بِالشَّ ـُه اَل ُيْشـرَتَ ، إىَِل َأنَّ

اِهُد َوَسرَتَ َنْفَسُه، َوَيَرى َوْجَه امُلِقرِّ َوَيْفَهُمُه، َوامُلِقره اَل َيْعَلُمـُه، َوِسـَعُه َأنْ  بِاْلَْوىَل،  َيْشـَهَد، َفَلِو اْخَتَفى الشَّ

َلَمةِ   ."ِخَزاَنِة اْلَْكَملِ "؛ َكَذا يِف َوَهَكَذا َيْفَعُل بِالظَّ

ـا َأْن َيُكـوَن مِ  ـا َكْوُنـُه ِمـَن َواإِلْقـَراُر َيِصـحه َأْيض  ـا َكْوُنـُه ِمـَن املَْسـُموَعاِت، َفَظـاِهٌر، َوَأمَّ َثـاال  هَلُـََم، َأمَّ

ةِ "؛ ملَِا يِف ، َفبِالكَِتاَبةِ املَْرئِيَّاِت  اِزيَّ ـا فِيـِه إِْقـَراٌر َبـنْيَ َيـَدِي "ِمـْن كَِتـاِب اإِلْقـَراِر:  "الَبزَّ َكَتـَب كَِتاب 

ُهوِد، َفَهَذا َعىَل أَ   ْقَساٍم:الشه

ُل: هُ  األَوَّ ـُه إِْقـَراٌر، َقـاَل  َأْن َيْكُتَب، َواَل َيُقوَل َشْيئ ا، َوَأنَّ ـَهاَدُة بَِأنَّ ـله الشَّ
ا، َفـاَل حَتِ اَل َيُكوُن إِْقَرار 

االَقايِض النََّسِفيه  ا َمْرُسوم  َهاَدُة  : إِْن َكَتَب َمْصَدر  اِهُد، َحلَّ َلُه الشَّ َعـىَل إِْقـَراِرِه، َكـََم َوَعلَِم الشَّ

َسـ ـا َبْعـُد، َلْو َأَقرَّ َكَذلَِك، َوإِْن ََلْ َيُقِل: اْشَهُدوا َعيَلَّ بِِه، َوَعىَل َهَذا؛ إَِذا َكَتَب لِلَغائِـِب َعـىَل َوْجـِه الرِّ اَلِة: َأمَّ

ا؛ ْلَنَّ الكَِتاَبَة ِمَن الَغائِِب َكاخلِ  َفَلَك  ، َفَيُكوُن ُمـَتَكلَِّم  َعيَلَّ َكَذا، َيُكوُن إِْقَرار  ، َطاِب ِمَن احلَارِضِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِْلَنَّ احُلْكَم بِا»قوله: ( 1788)
ِ
اء َ   َسَقَط من )ج(. «لرشِّ

 .(104/ 6) "البزازية"( 1789)

 «.باملقر له»( يف )ج(: 1790)

 (.7/69ينظر: البحر الرائق )( 1791)

 «.املريبات»( يف )د( و)هـ(: 1792)

 «.فبالكفالة»( يف )ج(: 1793)

 «.فإنَّه»( يف )ج(: 1794)

إيضاح "هـ(، ويف 428 ببخارى سنة )بن يوسف الفشيديرجى النََّسفي احلنفي، املتوَّفَّ احلسني بن خرض ( هو القاىض 1795)

 ."الفوائد"، و"الفتاوى"هـ(، له مَن املؤلفات: 424)تويف  "اْلعالم"هـ(، ويف  425)تويف  "املكنون

 (.3/222) "معجم املؤلفني"(، و2/237) "اْلعالم"(، و4/157) "إيضاح املكنون"(، و2/1227) "كشف الظنون": ُينَْظر

ا(: »( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ1796)  «.مصدر َمْوُسوم 

 «ذلك»( يف )أ(: 1797)

 «.منكَم»( يف )ج(: 1798)
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ُة َعىَل ِخاَلفِِه؛ ْلَنَّ الكَِتاَبـَة َقـْد َتُكـونُ  طُ لِلتَّْجِرَبـةِ  َوالَعامَّ َأْن  ، َويِف َحـقِّ اْلَْخـَرِس ُيْشـرَتَ

ا ا، َوإِْن ََلْ َيُكْن إىَِل الَغائِِب. َيُكوَن ُمَعنَْون  ر   ُمَصدَّ

ُهوِد، هَلُْم َأْن َيْشَهُدوا بِِه، َوإِْن ََلْ َيُقِل: اْشَهُدوا :الثَّايِن  . َكَتَب َوَقَرَأ ِعنَْد الشه  َعيَلَّ

ُه، َفَيُقوُل الَكاتُِب: اْشَهُدوا َأْن َيْقَرَأ َهَذا الثَّالُِث:  َعيَلَّ بِِه. ِعنَْدُهْم َغرْيُ

ابُِع: ا، َوإاِلَّ وُل: اْشَهُدوا َعيَلَّ بََِم فِيِه، ]إِْن َعلُِموا بََِم فِيِه[َأْن َيْكُتَب ِعنَْدُهْم، َوَيقُ  الرَّ ، َكاَن إِْقَرار 

 .َفاَل 

َعى ]َعَلْيِه[ َذا، َفَأْنَكَر َأْن  َوَذَكَر الَقايِض: ادَّ َعى َعَلْيِه هِبَ ُه َخطه امُلدَّ ا، َوَقاَل: إِنَّ ، َفَأْخَرَج َخطًّ َماال 

هُ  ََُم َخطه َيُكوَن َخطَّ ٌة َعىَل َأهنَّ ٌة َظاِهَرٌة َدالَّ  ُمَشاهَبَ
نْيِ َكاتٍِب َواِحٍد، اَل  ، َفاْسُتْكتَِب، َوَكاَن َبنْيَ اخلَطَّ

ْرُتُه؛ َلكِنْ  ُه اَل َيِزيُد َعىَل َأْن َيُقوَل: َهَذا َخطِّي، َوَأَنا َحرَّ ِحيِح؛ ْلَنَّ َعىَل َهَذا   َلْيَس ََيُْكُم َعَلْيِه بِاملَاِل يِف الصَّ

َة اَل جَيُِب َكَذا ُهنَا ْمَسارِ  إاِلَّ يِف إِْنَكارِ  املَاِل، َوَثمَّ اِف، َوالسِّ َّ  .؛ اْنَتَهى"الَباَعِة، َوالرصَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.يكون»( يف )ب( و)د( و)هـ(: 1799)

 «.للتحرية»( يف )د(: 1800)

 «.برشط»( يف )ج(: 1801)

ا»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 1802)  (.7/69) "البحر الرائق"، والتَّصويب مَن «مغبون ا»، ويف )ج(: «معنويًّ

 «.اشهدا»( يف )ج(: 1803)

 «.هذه»( يف )ب(: 1804)

 «.اشهد»( يف )أ( و)ب( و)د(: 1805)

  َسَقَط من )ج(. «إِْن َعلُِموا بََِم فِيهِ »قوله: ( 1806)

 (.7/69) "البحر الرائق": ينظر( 1807)

  َسَقَط من )ج(. «عليه»قوله: ( 1808)

 «.هبذا»( يف )ج( زيادة كلمة: 1809)

 «.ها هنا»( يف )أ( و)ب( و)د(: 1810)

، «يْاد كار( »5/450، ويف البزازية مع الفتاوى اهلندية )«إال فيَم إذا كان»، ويف )ج(: «بإنكار: »( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(1811)

 والصواب ما أثبتناه ليستقيم املعنى مع ما قبله.

 (.5/60) "رد املحتار"(، و7/69) "البحر الرائق": وُينَْظر(، 173/ 6) "البزازية"( 1812)
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يِن َقاِرُئ  اُج الدِّ بِِخاَلِف َما َذَكْرَنا ِمَن التَّْصِحيِح َعْن َقاِضيَخان،  "اهِلَداَيةِ "َوَقْد َأْفَتى رِسَ

ُل َعىَل َهَذا التَّْصِحيِح؛ ْلَنَّ  اَل فَ  ََم ُيَعوَّ ُل َعَلْيِه؛ َوإِنَّ َقاِضيَخان ِمْن َأَجلِّ َمْن ُيْعَتَمُد َعىَل  ُيَعوَّ

 .َأْعَلمُ  ، َواهلُلَتْصِحيَحاتِهِ 

، َوَكَذا َج، َفَش  َوالنَِّكاُح اَل َيُكوُن إاِلَّ َقْوال  َعى التََّزوه َا َزْوَجُتُه ُتْقَبُل َلِو ادَّ ؛ َكََم ِهَدا َلُه بَِأهنَّ

ُط َبَياُن  ، َواإِلَجاَرُة َكالَبْيِع َينَْعِقدُ "اخُلاَلَصةِ "يِف  بِالَقْوِل َوبِالتََّعاطِي، َوالَوْقُف َقْوٌل، َواَل ُيْشرَتَ

ةِ " الَواقِِف َعىَل َما َذَكَرُه يِف َوْقِف  اِزيَّ َطهُ "الَبزَّ َهاَداِت َعىَل  لَِقُبوهِلَا ، َورَشَ يِف ِكَتاِب الشَّ

ِحيِح   .الصَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َعى ": "اهلداية"بارة (: َوعِ 5/469) "رد املحتار"( قال يف 1813) تِه لَِشْخص كذا، ثم ادَّ ُسئِل إذا كتب شخص ورقة بَِخطِّه: أنَّ يف ِذمَّ

 عليه، فجحد املبلَ، واعرتف بخطه، وَل يشهد عليه؟

تِه لفالِن ْبنِ  ُكوك يلزم املال، وهو أن يكتَب: يقول فالُن ْبُن فالٍن الفالين: إنَّ يف ِذمَّ فالٍن الفالين كذا  أجاب: إذا كتب عىل َرْسم الصه

 ؛ ا. هـ."وكذا، فهو إقرار يلزم به، وإن َل يكتب هبذا الرسم، فالقول قوله مع يمينه

 «.فلم»)أ( و)ب( و)د( و)هـ(: ( يف 1814)

 «.ْلنه»( يف )د(: 1815)

 .«تصحيحاهتا»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 1816)

 «.تعاىل»( يف )ج( زيادة كلمة: 1817)

 (.5/468« )الدر املختار: »ُينَْظر( 1818)

 «.َولِذا»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 1819)

 «.يقبل»( يف )ج(: 1820)

يف جواز النكاح وفيه "(، خمطوطـ، اْلزهرية، كتاب النكاح، الفصل اْلول: 81، 80)لوحة رقم:  "ُخاَلَصة الفتاوى"( 1821)

 ."ألفاظ النكاح

 «.يتقيد»يف )ج(:  (1822)

 «.الوقفيف »، يف )ب( و)د(: «ويف وقف: »يف )أ( و)هـ( (1823)

 «.لَقبولنا»يف )هـ(:  (1824)

 (.105/ 6) "البزازية"( 1825)
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ِع، َفاَل ُبدَّ ِمْن َأْن َيْشَهَدا بِِمْلِك الَبائِ "الَبْحرِ "َويِف 
ِع، : إَِذا َشِهَد بِالَبْيِع، َفإِْن َكاَن املَبِيُع يِف َيِد َغرْيِ الَبائِ

ا ُط َأْن َيْشَهُدوا بَِأنَّ  بِِخاَلِف َما إَِذا َكاَن يِف َيِدِه، َوَأمَّ َهاَدُة بِاإِلَجاَرِة، َفاَل ُيْشرَتَ  الَعنْيَ  الشَّ

رِ  َرَة ِمْلُك امُلَؤجِّ ، َوالَفْرُق َأنَّ إَِجاَرَة الَغاِصِب املَْغُصوَب َصِحيَحٌة باَِل إِْذِن املَالِِك، َوَيْسَتِحقه امُلَؤجَّ

ةِ الَبزَّ "اْلُْجَرَة؛ َكَذا يِف َدْعَوى   َوالَقْبِض، َوَكَذا اهِلَبُة َمَع الَقْبِض، اَل "اِزيَّ
ِ
اء َ َهاَدِة بِالرشِّ ، َوَكَذا يِف الشَّ

َهاَدِة بِاملِْلِك لِلَبائِِع َوالَواِهِب؛ َكَذا يِف  َتاَجاِن إىَِل الشَّ ْغَرى"ََيْ ُْم إَِذا "الَفَتاَوى الصه ، َواحلَاِصُل َأهنَّ

 ملُِ 
ِ
اء َ ِعيهِ َشِهُدوا بِالرشِّ ِعي َأِو الَبائِِع، َأْو أَنَّ الَبائِعَ دَّ َهاَدِة بِِمْلِك امُلدَّ َمَها  ، َفاَل ُبدَّ ِمَن الشَّ َسلَّ

َهاَدِة َبالَبْيِع اَل ُبدَّ ِمْن ِذْكرِ  ي، َويِف الشَّ رْيِ ِمْلِك الَبائِِع َأْو َيِدِه، َوَهَذا إَِذا َشِهُدوا بِالَبْيِع َعىَل غَ  لِلُمْشرَتِ

ٌء ِمنُْهََم  ْط يَشْ ِع، َفَلْو َشِهُدوا بِِه َعَلْيِه، ََلْ ُيْشرَتَ
 .؛ اْنَتَهى"ُمنَْيِة امُلْفتِي"؛ َكََم يِف الَبائِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.أن»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 1826)

 «.املعني»( يف )د(: 1827)

 «.البائع»( يف )ج(: 1828)

هـ(، وهى التي 536؛ للشيخ اإلمام عمر بن عبدالعزيز، املعروف بحسام الدين الشهيد، املقتول سنة )"الفتاوى الصغرى"( 1829)

هَبَ  ََ يف 634ا نجم الدين يوسف بن أمحد اخلايص، )املعروف بفطيس، ت َبوَّ هـ( كالكِبى له، َذَكَر فيها أنه َل يبالَ يف ترتيبها؛ كَم َباَل

َها "واقعاته"ترتيب  جستاين، وأحلق هبا وَسَمَّ ، َذَكَر فيها أهنا اشتمَلْت عىل نوادَر "منية املفتى"، ثم انتخبها الشيخ اإلمام يوسف السِّ

 ريٍة، ومعاٍن غزيرٍة، لكن أطنب فيها باْلحاديث، وبيان اْلحكام، وزوائد الروايات، حتى بعد عِن الضبط.كث

 (.5/51) "اْلعالم"(، و6/554) "هدية العارفني"(، و2/1224) "كشف الظنون"(، و2/407) "اجلواهر املضيَّة": ُينَْظر

 .«املدعية»( يف )ب( و)ج( و)د( و)هـ(: 1830)

 «.أو يد البائع»( يف )هـ(: 1831)

 «.ذكره»( يف )ج(: 1832)

 «.منها»( يف )ج(: 1833)

 ( خمطوط، اْلزهرية.104)لوحة رقم:  "منية املفتي"( 1834)

  (.70، 7/69) "البحر الرائق"( 1835)
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َهاَدَة يِف الوَ "َجَواِهِر الَفَتاَوى"َويِف   َأْن َيْكُتُبوا الشَّ
ِ
ِد ْبِن احلََسِن: اَل َينَْبِغي لِلُفَقَهاء َثاِئِق ، َعْن حُمَمَّ

  َواْلََقاِريِر؛ ْلَنَّ ]ِعنَْد[
ِ
َهاَدِة ُيْبِغُضُهمُ  َأَداء هُ  الشَّ َعى َعَلْيِه، َفَيرُضه  .؛ اْنتََهىامُلدَّ

 ]مسألة: الشهادة على من مل يره الشاهد )احملجَّب واحملجبة([
ََ َيْشَهُد َعَلى( ْخِص )ِبَسَماِعِه ِمْنُه(ََلْ َيَرُه  ؛ َأْي: َمْسُتوٍر َعنْهُ )ُمَحجٍَّب(َشْخٍص  )َو ؛ َأْي: ِمْن َذلَِك الشَّ

ُه؛ إِِذ النََّغَمُة ُتْشبُِه النََّغَمَة؛  َّ ِإَ ا َتَبيََّن الَقاِئُل(املَْسُتوِر؛ اِلْحتََِمِل َأْن َيُكوَن َغرْيَ ، بَِأْن َيُكوَن يِف الَبْيِت )ِإ

ُه َليْ  اِهُد َأنَّ ُه، ُثمَّ َجَلَس َعىَل املَْسَلِك، َوَلْيَس َوْحَدُه، َوَعلَِم الشَّ ُه، َفَسِمَع  َس فِيِه َغرْيُ فِيِه َمْسَلٌك َغرْيُ

ُصُل  ٍذ ََيْ
ْ َيَرُه؛ إِْذ ِحينَئِ اِخِل، َوََل َ  إِْقَراَر الدَّ بِِه الِعْلُم، َلكِْن َينَْبِغي لِلَقايِض َأالَّ َيْقَبَلُه، ]إَِذا ُفِّسِّ

َهاَدِة الَقُبوُل ِعنْدَ ؛ إِْذ َليْ َلُه[ وَرِة َجَواِز الشَّ َهاَدَة بِالتََّساُمِع ُتْقَبُل يِف  َس ِمْن رَضُ التَّْفِسرِي، َفإِنَّ الشَّ

َح بِِه اَل ُتْقَبُل  وَبْعِض احلََواِدِث؛ َلكِْن إَِذا رَصَّ  . ؛ َكَذا َقاَلُه ُمالَّ ِخِّْسُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  َسَقَط من )ج(. «عند»قوله: ( 1836)

 (.5/468) "رد املحتار": ُينظر ؛ضمري الشأن حمذوٌف، واجلملة بعده خِبها« أنَّ »واسم 

 «.ادأُّيا»)هـ(:  ( يف1837)

 «.يبعضهم»، ويف )ج(: «ينعصم»( يف )د(: 1838)

َعى عليه ُبْغُضه للَفِقيه1839)  (.5/468) "رد املحتار": ينظر ؛( أي: َيرُض امُلدَّ

 ( خمطوط، اْلزهرية.109)لوحة رقم  "جواهر الفتاوى"( 1840)

 «.ليس»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 1841)

 «.حتصل»( يف )د(: 1842)

َ َلهُ  إَِذا»( قوله: 1843)  َسَقَط من )ج(.« ُفِّسِّ

 «.والقبول عنه»( يف )ج(: 1844)

واب ما أثبتناه؛ ليستقيَم السياق، كَم يف «له ال تقبل»، ويف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: «ال يقبل»( يف )ج(: 1845)  "درر احلكام"، والصَّ

(2/374.) 

 «.منال خِّسوا»، ويف )ج(: «مال خِّسوا»( يف )د( و)هـ(: 1846)

ومي احلنفي، املتوَّفَّ سنة )ومال خِّسو هو حم ام رشح غرر "هـ(، ِمن تصانيفه: 885مد بن فرامرز بن عيل، شيخ اإلسالم الره ُدرر احلكَّ

ل يف املعاين والبيان"، "حاشية عىل تلويح التفتازاين يف اْلصول"، و"حاشية عىل تفسري البيضاوي"، و"اْلحكام ، "حاشية عىل املطوَّ

، "رشح أصول الَبْزَدِوي"، و"رسالة يف الَواَلء"و ،[158﴿َيْوَم َيْأِِت َبْعُض َآَياِت َربَِّك﴾ ]األنعام: : رسالة يف تفسري قوله تعاىل"و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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َُِن ]ْبِن  ْخَص الَقائَِلةِ ؛ َأْي: َش ()َأْو َيَرى َشْخَصَها ََُنُة ِبْنُت ُف )َمَع َشَهاَدِة اْثَنْيِن ِبَأنََّها ُف

ٍَُن[ َا ُفاَل (ُف  احِلَجاِب، َوَشِهَد ِعنَْدُه اْثنَاِن َأهنَّ
ِ
ِت املَْرَأُة ِمْن َوَراء ْيِث: إَِذا َأَقرَّ َنُة ، َقاَل الَفِقيُه َأُبو اللَّ

وُز ملَِْن َسِمَع إِْقَراَرَها أَْن َيْشَهدَ  بِنُْت ُفاَلِن ْبنِ   َعَلْيَها، إاِلَّ إَِذا َرأَى َشْخَصَها ُفاَلٍن، اَل جَيُ

ْت  ٍذ جَيُوُز أَْن َيْشَهَد َعىَل إِْقَراِرَهاَحاَل َما َأَقرَّ
ُرَؤيِة  بُِرْؤَيِة َشْخِصَها، اَل  ، َفِحينَئِ

ْت َعْن َوْجِهَها، َفَقاَلْت: َأَنا ُفاَلَنُة بِنُْت ُفاَلِن اإِلْسَكاُف  ، َقاَل َأُبو َبْكرٍ َوْجِهَها : املَْرَأُة إَِذا َحَِّسَ

] َتاُجوَن إىَِل َشَهاَدِة َعْدَلنْيِ ُهوَد اَل ََيْ َا  ْبِن ُفاَلٍن، ]َوَقْد َوَهْبُت لَِزْوِجي َمْهِري، َفإِنَّ الشه َأهنَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف أنواع َشتَّى ِمَن  "كاشفة شبهات العالئيَّة"يف الُفُروع، و "غرر اْلحكام"، و"رشح تلخيص املفتاح؛ للَقْزويني يف املعاين والبيان"و

ح مرقاة الوصولمرآة اُْلُصو"العلوم، و نقد اْلفكار يف رد "، و"مشكل اْلحكام"، و"ول يف علم اْلصولُص مرقاة الوُ "، "ل يف رَشْ

 (.211، 6/210) "ة العارفنيهديَّ ": ينظرأجوبة أسئلة من الفنون وغري ذلك؛  "اْلنظار

 (.2/374) "درر احلكام"( 1847)

( 6/ 18) "تاج العروس"، و"شخص" -( 45/ 7) "العربلسان ": ينظر( الشخص: سواد اإلنسان وغريه تراه من بعيد، 1848)

 ."شخص" -

واب ما أثبتناه، كَم يف «املقابلة»، ويف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: «القائل»( يف )ج(: 1849)  (.5/468) "الدر املختار"، والصَّ

  سقط من )ج(.« بن فالن»( قوله: 1850)

 «.بنت»( يف )ج(: 1851)

  «.شهد»( يف )ب( و)د( و)هـ(: 1852)

ا»)ج(:  ( يف1853)  «.شخص 

 «.أقرن»( يف )د(: 1854)

 «.إمرارها»( يف )د(: 1855)

 «.إالَّ »( يف )د(: 1856)

 «.وُجعها»( يف )د(: 1857)

ا  - ، وسكون السني املهملة، ويف آخرها الفاءبكِّس اْللف -اإِلْسكاف أبو بكر ( 1858) البلخي، اسمه حممد بن أمحد، كان إمام 

ا، وهو  َج، تويفِّ أستاذ أيب جعفر الفقيه اهلندواينكبري  هـ( َّف السنة 336سنة )، وأيب بكر اْلعمش حممد بن سعيد، وبه اْنَتَفَع وعليه خَتَرَّ

ار فَّ  هـ(. 333تويفِّ ) "معجم املؤلفني"و "كشف الظهنون،"، ويف "طبقات احلنفية"؛ كذا يف التى مات فيها أبو القاسم الصَّ

 "كشف الظنون"(، و2/239) "اجلواهر املضية": ُيْنَظر ؛الفقه احلنفي ؛ للشيباين يف فروع"رشح اجلامع الكبري"من ُكُتبِه: 

 (.233، 8/232) "معجم املؤلفني"(، و1/149) "اْلنساب"(، و1/569)

 ( ما بني املعكوفنِي َسَقَط من )ج(.1859)
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؛ إِذْ بِنُْت ُفاَلِن  ُفاَلَنةُ  اِهِد َأْن ُيِشرَي إَِلْيَها، َفإِْن َماَتْت َفِحيَنئٍِذ  ْبِن ُفاَلٍن َما َداَمْت َحيَّة  ُيْمكُِن لِلشَّ

َتاُج  َا ُفاَلَنُة بِنُْت ُفاَلِن ْبِن ُفاَلٍن؛ َكَذا يِف  ََيْ  َأهنَّ
ُهوُد إىَِل َشَهاَدِة َعْدَلنْيِ ةِ "الشه  ."الِعََمِديَّ

َهاَدِة بِاإِلْقَراِر ُرْؤَيةُ ": "رِ الَبحْ "َويِف  ُط يِف الشَّ ؛ لِـََم يِف َشَهاَداِت  َوُيْشرَتَ ةِ "امُلِقرِّ اِزيَّ ، َوَذَكَر "الَبزَّ

اُف: َرُجٌل يِف َبْيٍت َوْحَدُه، َوَدَخَل َعَلْيِه َرُجٌل َوَرآهُ  ، ُثمَّ َخَرَج َوَجَلَس َعىَل الَباِب، َوَلْيَس اخلَصَّ

، َويِف  لِلَبْيِت  ُه، َفَسِمَع إِْقَراَرُه ِمَن الَباِب باَِل ُرْؤَيِة َوْجِهِه؛ َحلَّ َلُه َأْن َيْشَهَد بََِم َأَقرَّ َمْسَلٌك َغرْيُ

، َوُهْم َيْسَمُعوَن َكاَلَمُه َوَيَرْوَنُه، وَ "الُعُيونِ "  َفَأَقرَّ
ٍ
ء ا لَِرُجٍل، ُثمَّ َسَأَلُه َعْن يَشْ ُهَو اَل : َرُجٌل َخبََّأ َقْوم 

َهاَدُة؛ اْنَتَهى  .َيَراُهْم، َجاَزْت َشَهاَدهُتُْم، َوإِْن ََلْ َيَرْوُه َوَيْسَمُعوا َكاَلَمُه، اَل حَتِله هَلُُم الشَّ

ِغريِ "َويِف  َط ُرْؤَيَة َوْجِه املَْرَأِة، َوَرَأْيُت ]اإِلَماَم[ "اجلَاِمِع الصَّ َأَمَرَها بَِكْشِف  َخايِل  رَشَ

ُدُه َما يِف ال  ."اخلاَُلَصةِ "؛ َكَذا يِف "الُعُيونِ "َوْجِه، َوَأَمَرَها بِاخلُُروِج، َوُيَؤيِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.فالن»( يف )ب(: 1860)

 «.أو»( يف )د(: 1861)

 «.َيتاجو»( يف )هـ(: 1862)

 (.2/374) "درر احلكام": ُينَْظر( 1863)

 «.برؤية»( يف )د(: 1864)

 «.وبراه»( يف )د(: 1865)

َمرقندي، املتوَّفَّ سنة "ُعُيون املسائل يف ُفُروع احلنفيَّة"( 1866) هـ، وْليب القاسم عبد اهلل بن  376؛ ْليب الليث نرص بن حممد السَّ

 ."املحيط"هـ(، ولصاحب  319أمحد البلخي، املتوَّف سنة )

 "رشح عيون املسائل"حممد بن عبداحلميد اْلسمندي السمرقندي، املعروف بالعالء العاَل ذكر ابن الشحنة أن للشيخ عالء الدين 

 (.1187/ 2) "كشف الظنون": ينظرهـ؛ 552، تويف سنة "حرص املسائل وقرص الدالئل"ْليب الليث، وسَمه: بـ

 (.7/70: البحر الرائق )ُينظر( 1867)

 سقط من )ج(.« اإلمام»( قوله: 1868)

 «.خايف»، ويف )د( و)هـ(: «حايل»( يف )ج(: 1869)

هـ(، صنف يف علم الرشوط والسجالت،  600واإلمام خايل: هو اإلمام ظهري الدين أبو عيل: احلسن بن عيل املرغيناين، تويف )حوايل 

 (.3/263(، ومعجم املؤلفني )2/1954: كشف الظنون )ُينظروله فتاوى. 
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ْت َعْن َوْجِهَها، َوَقاَلْت: َأَنا ُفاَلَنُة بِنُْت ُفاَلِن ْبِن ُفاَلٍن، َوَهْبُت "َجاِمِع الُفُصوَلنْيِ "َويِف  : َحَِّسَ

َتاُج الشه  َا ُفاَلَنُة بِنُْت ُفاَلِن ]ْبِن ُفاَلٍن[لَِزْوِجي َمْهِري، َفاَل ََيْ  َأهنَّ
َما َداَمْت  ُهوُد إىَِل َشَهاَدِة َعْدَلنْيِ

؛ إِذْ  ُهوُد إىَِل َشَهاَدِة َعْدَلنْيِ بِنََس  َحيَّة  َتاُج الشه ٍذ ََيْ
اِهِد َأْن ُيِشرَي إَِلْيَها، َفإِْن َماَتْت َفِحيَنئِ بَِها، ُيْمكُِن لِلشَّ

َهاَدِة َعىَل  : َلوْ َقْبَلهُ َوَقاَل  َة ُفاَلَنُة بِنُْت ُفاَلٍن، َيْكِفي َهَذا لِلشَّ اِهَد َعْداَلِن َأنَّ َهِذِه امُلِقرَّ َأْخَِبَ الشَّ

ا ََُم َلْو َشِهَدا ِعنَْد الَقايِض َيْقِِض بِ االْسِم َوالنََّسِب ِعنَْدمُهَ َشَهاَدهِتََِم؟ ، َوَعَلْيِه الَفْتَوى، َأاَل َتَرى َأهنَّ

َهاَدِة، َفَتُجوزُ  ِريِق اْلوىَل، َفإِْن َعَرَفَها َوالَقَضاُء َفْوَق الشَّ ا بِالطَّ َهاَدُة بِإِْخَباِرمِهَ بِاْسِمَها  الشَّ

نَْد الَقايِض َعَلْيَها ]َفَيْشَهُد عِ  َعىَل َشَهاَدهِتََِم  َوَنَسبَِها َعْداَلِن َيْنَبِغي لِلَعْدَلنْيِ َأْن ُيْشِهَدا الَفْرعَ 

]  .؛ اْنَتَهى"بِاالْسِم، َوالنََّسِب، َوبِاحلَقِّ َأَصاَلة 

ا ُحْكُم احلَاِكِم، َفَيِصحه َأْن َيُكوَن ِمْن َقبِيِل املَْسُموِع بَِأْن َكاَن بِالَقْوِل، َوَيِصحه َأْن َيُكوَن مِ  َن َوَأمَّ

، َكََم يِف إِْن َكاَن فِْعال   املَْرئِيَّاِت  ، َوُهَو احلَقه ، َوَهَذا بِنَاء  َعىَل َأنَّ فِْعَل الَقايِض َيُكوُن ُحْكَم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ة.( خمطوط، اْلزهري228)لوحة رقم:  "خالصة الفتاوى"( 1870)

  َسَقَط من )ج(.« بن فالن»( قوله: 1871)

 «.أو»( يف )ج(: 1872)

 «.مثله»( يف )ج(: 1873)

 «.ولو»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 1874)

 ( أي: عند أيب يوسف وحممد.1875)

 «.فيجوز»( يف )ج(: 1876)

 «.عرفهَم»( يف )د(: 1877)

 «.الغريم»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 1878)

 «.الشهادة كَم هو طريق اإلشهاد عىل»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ( زيادة: 1879)

ا»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 1880) ، وجيوز ذلك وفاق  ويف )ج(:  ،«حتى يشهد عند القايض عليها، باالسم والنسب واحلق أَصالة 

 (.7/69) "قالبحر الرائ"، والصواب ما بني املعكوفني كَم َأْثَبْتنَاه مَن «فيشهد القايض عليهَم باالسم وبالنسب وباحلق أصالة»

 (.70، 7/69) "البحر الرائق"( 1881)

 «.املريبات»( يف )د( و)هـ(: 1882)

 (.7/70) "البحر الرائق": ُينَْظر( 1883)
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ةِ "، و"التَّْجنِيسِ "َومِمَّْن َنَقَل َأنَّ فِْعَل الَقايِض ُحْكٌم، َصاِحُب "، َقاَل: "الَبْحرِ " ، "التَّتِمَّ

ِخرَيةِ "وَ  َح بِِه يِف ُبُيوِع "الذَّ ، َويِف ُبُيوعِ  "طِ امُلِحي"، َورَصَّ ْخيِسه َ ِة الِّسَّ مَّ
 اإِلَماُم َشْمُس اْلَئِ

ٌد[ َح بِِه ]حُمَمَّ ، َقاَل: إَِذا َحرَضَ الَوَرَثُة إىَِل الَقايِض، َفَطَلُبوا "اْلَْصلِ "؛ يِف َقاِضيَخان، َورَصَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف الفتاوى، لإلمام برهان الدين، عيل بن أيب بكر املرغيناين احلنفي، املَتَوَّفَّ  "التجنيس واملزيد وهو ْلهل الفتوى غري عتيد"( 1884)

 هـ(. 593سنة )

، ذكر فيه: أن الصدر اْلجل حسام الدين، أورد املسائل مهذبة يف تصنيف، وذكر هلا الدالئل، "مد هلل القديم احلليم... إلخاحل"أوله: 

ورتب الكتب دون املسائل، وَل يتيِّس له اخلتام، فرشع يف إَتامه، وحتسني نظامه، وأنزل ذكر ما ذكره من اْلبواب، من اْلسَمء إىل 

، "واقعات الناطفي"، وبالواو إىل "عيون املسائل"، وبالعني إىل "نوازل أيب الليث"فأشار بالنون إىل  حروف جمردة عن اْللقاب:

، "أجناس الناطفي"، وباجليم إىل "الزوائد"، وبالزاي إىل "فتاوى أئمة سمرقند"، وبالسني إىل "فتاوى أيب بكر بن الفضل"وبالتاء إىل 

، "ة"املبسوط"رشح الكتب "إىل  "رش"، وبـ"فتاوى النجم عمر النسفي"إىل  "نس"وبـْليب شجاع،  "غريب الرواية"إىل  "غر"وبـ

 ."املتفرقات"للصدر الشهيد، وبامليم إىل  "الفتاوى الصغرى"إىل  "فت"وبـ

شف الظنون ك": ُينَْظرقال: وهذا الكتاب لبيان ما استنبطه املتأخرون، وَل ينص عليه املتقدمون، إال ما شذ عنهم يف الرواية؛ انتهى؛ 

(1 /352 ،353.) 

ة الفتاوى"( 1885) ؛ لِبهان الدين حممود بن أمحد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري املرغينانى، من أكابر فقهاء احلنفية، "تتمَّ

ه أنه قال: هـ(، ذكر حاجي خليفة عن 616عده ابن كَمل باشا من املجتهدين يف املسائل، وهو من بيت علم عظيم يف بالده، تويف سنة )

هذا كتاٌب ُجع فيه الصدر الشهيد حسام الدين ما وقع إليه من احلوادث والواقعات، َوَضمَّ إليه ما يف الكتب مَن املشكالت، واختار "

أمحد يف كل مسألة فيها روايات خمتلفة، وأقاويل متباينة، ما هو أشبه باْلصول، غري أنه َل يرتب املسائل، ثم إن العبد الراجي حممود بن 

تتمة "و  "املحيط الِبهانى"و "ذخرية الفتاوى"، من كتبه "بن عبدالعزيز، زاد عىل كل جنس ما جيانسه، وذيل عىل كل نوع ما ُيضاِهيه

 "اْلعالم"(، و337)ص  "الفوائد البهية"(، و1/298) "كشف الظنون": ينظر، "الطريقة الِبهانية"و  "الواقعات"و  "الفتاوى

(7/161.) 

هـ(، ويقال له: املحيط 438؛ لشمس اْلئمة حممد بن أمحد بن أيب سهل الِّسخيس احلنفي، املتوَّف سنة )"الِّسخيسحميط "( 1886)

 صنفه أوال  ثم خلصه، قال: ُجعت فيه عامة مسائل الفقه مع مبانيها ومعانيها. ،الرضوي

منزوعة، ثم أعقبها  "أصول املسائل"ملا أهنا من ؛ "النوادر"؛ ملا أهنا أصول مبنية، وأردفها بمسائل "املبسوط"بدأ كل باب بمسائل 

مزيدة، وسَمه:  "اجلامع"؛ ملا أهنا عىل فروع "الزيادات"جمموعة، ثم ختمها بمسائل  "زبدة الفقه"؛ ملا أهنا من "اجلامع"بمسائل 

 "كشف الظنون": ينظر؛ "لخاحلمد هلل ذي املجد واجلالل... إ"أوله: ، ؛ لشموله عىل مسائل الكتب، وفوائدها، وحقائقها"حميط ا"

(2 /1620.) 

 «.فتاوى»( يف )ج(: 1887)

 (. 6/279: البحر الرائق )ينظرسقط من )ب( و)د( و)هـ(؛ « حممد»( قوله: 1888)
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ِ  الِقْسَمَة، َوَبْينَُهْم َواِرٌث  ُم َبْينَُهْم  َكةُ َغائٌِب َأْو َصِغرٌي، َوالرتَّ َعَقاٌر، َقاَل َأُبو َحنِيَفَة: اَل َأَقسِّ

ُم َذلَِك  ٌد: ُأَقسِّ بِإِْقَراِرِهْم، َفَأُبو بِإِْقَراِرِهْم، َحتَّى ُيِقيُموا َبيِّنَة  َعىَل املَْوِت َوالَوَرَثِة، َوَقاَل َأُبو ُيوُسَف ُوحُمَمَّ

ُم بَِقْولِـهِ  ِغرِي بَِقْولِـِهْم؛ ْلَنَّ َحنِيَفَة َقاَل: اَل ُأَقسِّ قِْسَمَة الَقايِض  ْم، َواَل َأْقِِض َعىَل الَغاِئِب َوالصَّ

ُجوُع إىَِل احلَقِّ  "اْلَْصلِ "؛ اْنَتَهى، َفََم يِف َقَضاءٌ  َ الره ْبَهِة، َفَتَعنيَّ ٌع لِلشه
 ."َقاطِ

ُه  "َفْتِح الَقِديرِ "َويِف  طِِه، ]َقاَل[ِمْن كَِتاِب النَِّكاِح: َأنَّ  رَشْ
ِ
،: َوُهَو اْلَْوَجهُ َلْيَس بُِحْكٍم؛ اِلْنتَِفاء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ لإلمام املجتهد: حممد بن احلسن الشيباين احلنفي املتوَّف: سنة "اْلصل يف الفروع"(: 1/86) "كشف الظنون"( قال يف 1889)

، سَمه به؛ ْلنه صنفه أوال وأماله عىل أصحابه، ثم صنف: )اجلامع الصغري(، ثم )الكبري(، ثم "طاملبسو"هـ(، وهو  189)

 )الزيادات(، و)السري الكبري( و)الصغري(، وهذه هي املراد باْلصول وظاهر الروايات يف ُكُتب احلنفيَّة. 

 «.واراث»( يف )د(: 1890)

 «.والِبكة»( يف )ج(: 1891)

 «.ال»( يف )ج(: 1892)

 «.قضات»ب( و)د( و)هـ(: ( يف )1893)

 (.5/424) "رد املحتار": وُينَْظر(، 6/280) "البحر الرائق"( 1894)

  َسَقَط من )ج(.« قال»( قوله: 1895)

 (.3/221( فتح القدير )1896)
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َحُه يِف  ةِ "َوَرجَّ ِه الَبْدِريَّ
ةِ "وَ  "الَفَواكِ ا "الَقاِسِميَّ ، َوَأمَّ ، َفَيُكوُن الَقَضاُء ِمْن َقبِيِل املَْسُموِع اَل َغرْيُ

 . ِمَن املَْرئِيَّاِت َوالَقْتُل، َفاَل َيُكوَناِن إاِلَّ  الَغْصُب 

َذا َظَهَر َلَك َمْن َقرَصَ الَبْيَع َواإِلْقَراَر َعىَل املَْرئِيَّاِت  ، َوَجَعَل احلُْكَم ِمْن َقبِيِل اْلَْفَعاِل؛ َوهِبَ

 َ خَمُْصوَصٍة؛  ؛ َفإِنَّ احلُْكَم ِمَن الَقايِض اَل ُبدَّ َلُه ِمْن ِصيَغةٍ  ،َكالَغْصِب َوالَقْتِل، َفَقْد َقرصَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ(.932؛ البن الغرس حممد بن حممد املرصي احلنفي، املتوَّف سنة )"الفواكه البدرية يف اْلقضية احلكمية"( 1897)

 ، ذكر أنه ابتيل باحلكم فنظم هذين البيَتنْي:" الذي إذا قىض لطف... إلخاحلمد هلل"أوهلا: 

ٍة ُحْكِميَّةٍ   ِستٌّ َيُلوُح َبْعَدَها التَّْحِقيُق  َأْطَراُف ُكلِّ َقِضيَّ

 َوحَمُْكوٌم َعَلْيِه َوَحاكٌِم َوَطِريُق  ُحْكٌم َوحَمُْكوٌم بِِه َوَلهُ 

َّه يوم اجلمعة يف ُجع أبواب احلوادث الرشعيَّة، ورتبها عىل : ينظرهـ؛  949ُجادى اْلول سنة  22 ستة فصول عىل النَسق املْذكور، أََت

 .(11/301) "معجم املؤلفني"، و(1293/ 2) "كْشف الظنون"

 "كشف الظنون": ينظر هـ(؛879؛ للشيخ قاسم بن قطلوبغا احلنفي، تلميذ ابن اهلَمم، املتوَّف سنة )"الفتاوى القاسمية"( 1898)

(2 /1227). 

 «.الغاصب»( يف )ب( و)د(: 1899)

 «.املريبات»( يف )د(: 1900)

 «.املريبات»( يف )د(: 1901)

 «.نرص»، ويف )د(: «نفد»( يف )ج(: 1902)

 (.7/70: البحر الرائق )ينظر( 1903)
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ا)َأْلَزْمُت(، وَ )َحَكْمُت(َكـ َم َتْقِريُرُه، َواهلُل، َوَنْحِومِهَ ُصُل بِالِفْعِل؛ َكََم َتَقدَّ  ، َوإِْن َكاَن ََيْ

ْرَناُه[َأْعَلمُ   .، َوالتَّْحِقيُق ]َما َقرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.فحكمت»( يف )ج(: 1904)

َِ املخصوصة: )َحَكْمُت(، أو: )َأْلَزْمُت(، أو: )َصحَّ عندي(، أو: )ثبت(، 1905) َي أو: )َظَهَر عندي(، أو: )َعلِْمُت عىل ( ِمَن الصِّ

 (.5/359) "رد املحتار"(، و2/153) "جممع اْلهنر": ُينَْظرالصحيح(؛ 

 «.تعاىل»( يف )ج( زيادة كلمة: 1906)

 (.5/359) "رد املحتار"(، و2/153) "جممع اْلهنر": ُينَْظر( 1907)

ْرَناه»قوله:  (1908)   َسَقط من )ب( و)د(. «ما َقرَّ
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 ال الذي أقره خبطه[]مسألة: إ ا كان بني خطي املدعى عليه مشابهة، فُ ُيحكم عليه بامل

ََ َيْحُكُم َعَلْيِه ِبامَلاِل( )َوِإَ ا َكاَن َبْيَن اخَلطَّْيِن َم َنْقُلُه ُمَشاَبَهٌة َظاِهَرٌة،  ِحيُح؛ َكََم َتَقدَّ ، َهَذا ُهَو الصَّ

يِن َقاِرُئ  ، َوإِْن َأْفَتى"اخلَانِيَّةِ "َعِن  اُج الدِّ  .بِِخاَلفِهِ  "اهِلَداَيةِ "َشْيُخ اإِلْساَلِم رِسَ

 لها[وط حتمُُّر]مسألة: الشهادة على شهادة غريه وُش

ََ َيْشَهُد َعَلى َشَهاَدِة َغْيِرِه، َما َلْم ُيْشَهْد َعَلْيِه( اِهُد: اْشَهْد َعىَل َشَهاَديِت؛ )َو ؛ َأْي: َما ََلْ َيُقْل َلُه الشَّ

ــَهاَدةَ  ــة  بِنَْفِســ ْلَنَّ الشَّ ــََم َتِصــريُ َلْيَســْت ُموِجَب ،  َها، َوإِنَّ
ِ
ــِس الَقَضــاء ــة  َبْعــَد النَّْقــِل إىَِل جَمْلِ ُموِجَب

ُل  ُط فِيَها التََّحمه ُه َعىَل َشَهاَدتِِه،َفُيْشرَتَ وُز، َوَكَذا إَِذا َسِمَعُه ُيْشِهُد َغرْيَ  ، َوََلْ ُيوَجْد، َفاَل جَيُ

ُه ََلْ يْشَهدَ  َلُه َأنْ  اَل َيَسعُ  ُه، َواَل ُبدَّ ِمْن َقْيَدْيِن آَخَرْيِن جِلََواِزَهـا  ؛ ْلَنَّ ََم مَحََل َغرْيَ ِمْلُه، َوإِنَّ ََيْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.منياخلص»( يف )ج(: 1909)

 «.وافق»( يف )د(: 1910)

 «.بخالف»( يف )د(: 1911)

َعى َعَلْيِه َفأَْنَكَر َكْوَنُه َخطَُّه َفاْسُتْكتَِب َفكَ  ِعي إذا َأْخَرَج َخطَّ إْقَراِر املُْدَّ ََُم واملقصود هنا: َأْن املُْدَّ ٌة َظاِهَرٌة َعىَل َأهنَّ  ُمَشاهَبَ
نْيِ َتَب َوَبنْيَ اخْلَطَّ

ُل َعَليْ َخطه َكاتٍِب َوا َداَيِة بِِخاَلفِِه َفاَل ُيَعوَّ
ْفتَى َقاِرُئ اهْلِ ِحيُح, َوإِْن أَ ُل َعىَل َهَذا التَّْصِحيِح ِْلَنَّ ِحٍد اَل ََيُْكُم َعَلْيِه بِاملَْاِل وُهَو الصَّ ََم ُيَعوَّ ِه, َوإِنَّ

 (.5/468) "رد املحتار": رُينْظَ َقاِضَيَخاَن ِمْن َأَجلِّ َمْن ُيْعَتَمُد َعىَل َتْصِحيَحاتِِه. ؛ 

د يف 1912) ، عن يعقوب، عن أيب حنيفة، يف رجٍل قال: َأْشَهَديِن فالٌن عىل نْفِسه بكذا وكذا، قال: ال "اجلامع الصغري"( قال حممَّ

 (.4/214) "تبيني احلقائق": ُينَْظرينبغي له أْن يشهَد عىل شهادته، َحتَّى يقول: اْشَهُدوا عىل شهاديت بذلك؛ 

 (.7/384) "الِعنَاية رشح اهِلَداية": ُيْنَظر: شهادة اْلصول؛ ( أي1913)

 «.قصد»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 1914)

ل؛  "اهلداية"( زاد يف 1915) ة"(، 7/385) "اهلداية": ُينَْظررشط اإلنابة، فقال: ال ُبدَّ ِمَن اإلنابة والتََّحمه  (.2/228) "اجلوهرة النَّريِّ

 «.يسمع» ( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(:1916)

 «.يشهده»( يف )د(: 1917)
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ِه:  َعىَل َشَهاَدِة َغرْيِ

ل ا، َحتَّـى َلـوْ  َأْن َيْقَبَل التَّْحِميَل، َفَلْو َأْشَهَدهُ  ُ :األَوَّ ُه اَل َيِصرُي َشاِهد   َعَلْيَها، َفَقاَل: اَل َأْقَبُل، َفإِنَّ

دٍ "الُقنَْيةِ "؛ َكََم يِف ُتْقَبُل  َشِهَد َبْعَد َذلَِك، اَل  ُه  ، َوَينَْبِغي َأْن َيُكوَن َهَذا َعىَل َقْوِل حُمَمَّ ِمْن َأنَّ

؛ دِّ ِميٌل، َفاَل َيْبُطُل بِالرَّ ُه حَتْ ا َعىَل َقْولِـِهََم ِمْن َأنَّ ُه َشـَهاَدة  ََلْ  َتْوكِيٌل، َولِلَوكِيِل َأالَّ َيْقَبَل، َوَأمَّ ْلَنَّ َمْن مَحَّل َغرْيَ

. دِّ  َتْبُطْل بِالرَّ

ا إىَِل  "اخلاَُلَصةِ "؛ ملَِا يِف : َأالَّ َينَْهاُه اْلَْصُل َبْعَد التَّْحِميِل َعنَْهاالثَّايِن  : َلـْو "اجلَاِمِع الَكبرِيِ "َمْعِزيًّ

ـهَ  َحرَضَ  ـِة املََشـايِِخ، َوَقـاَل َبْعُضـُهْم: اَل اْلَْصاَلِن َوهَنََيـا الَفـْرَع َعـِن الشَّ اَدِة، َصـحَّ النَّْهـُي ِعنْـَد َعامَّ

ُل َأْظَهُر؛ اْنَتَهى ، َواْلَوَّ  .َيِصحه

 
ِ
َهاَدَة بَِقَضاء َهاَدِة َعَلْيَها؛ ْلَنَّ الشَّ ا الَقايِض َعَلْيِه؛  َوَقيََّد بِالشَّ الَقايِض َصِحيَحٌة، َوإِْن ََلْ ُيْشِهْدمُهَ

ا َبنْيَ َأيِب َحنِيَفَة، َوَبنْيَ َأيِب ُيوُسَف، ]فِيََم إَِذا َسِمَعاُه يِف َغـرْيِ جَمْلِـِس  "اخلاَُلَصةِ "يِف  كِْن ]َذَكَر[لَ  ِخاَلف 

َزُه َأُبو َحنِيَفـَة، َوُهـَو اْلَْقـَيُس، َوَمنََعـُه َأُبـو ُيوُسـَف[ ، َفَجوَّ
ِ
.، َوُهـَو اْلَْحـَوُط؛ اْنَتَهـىالَقَضاء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.أشهد»( يف )ج(: 1918)

 «.وال»( يف )ب( و)د(: 1919)

 «.يقبل»( يف )ج(: 1920)

 ( خمطوط، اْلزهرية.360)لوحة رقم:  "قنية امُلنْية"( 1921)

 «.عنهَم»( يف )هـ(: 1922)

 «.خص»( يف )د( و)هـ(: 1923)

 (.5/469) "رد املحتار"(، 7/71لبحر الرائق ): اوينظر( خمطوط، اْلزهرية، 237)لوحة رقم:  "خالصة الفتاوى"( 1924)

 «.لقضاء»( يف )ج(: 1925)

  َسَقَط من )أ( و)ب( و)د( و)هـ(.« َذَكرَ »( قوله: 1926)

 ( ما بني املعكوفنِي َسَقط من )ج(.1927)

ة.237)لوحة رقم:  "ُخالَصة الفتاوى"( 1928)  ( خمطوط، اْلزهريَّ
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ـة  َحـلَّ  ؛"املِْعَراِج "َوَجَزَم بِاجلََواِز يِف  ٌة ُمْلِزَمٌة، َوَمْن َسـِمَع ُحجَّ َلـُه َأْن  ُمَعلِّال  بَِأنَّ الَقَضاَء ُحجَّ

ا؛ اْنَتَهى؛ َكَذا يِف   ."الَبْحرِ "َيْشَهَد هِبَ

 ]مسألة: يكفي واحد عدل يف التزكية[

ي؛ ْلَنَّ التَّْزكَِيَة ِمْن ؛ َأِي ْرَجَمِة الشَّاِهِد َوالرَِّساَلِة(ِللتَّْزِكَيِة َوَت )َكَفى َواِحٌد : املَُزكِّ

وزُ  ُط فِيَها إاِلَّ الَعَداَلُة، َحتَّى جَتُ يِن، َفاَل ُيْشرَتَ َتْزكَِيُة الَعْبِد، َواملَْرَأِة، َواْلَْعَمى، َواملَْحُدوِد يِف  ُأُموِر الدِّ

ِة َمْقُبوٌل[ ؛الَقْذِف التَّائِِب  ينِيَّ ُهْم يِف اْلُُموِر الدِّ ؛ ]ْلَنَّ فِيِه َأْحَوُط( )َواَْثَناِن، ]ْلَنَّ َخَِبَ

ا ]َتْزكَِيُة[ِزَياَدَة ُطَمْأنِينٍَة[ ، َوَأمَّ ِّ ُه يِف َتْزكَِيِة الِّسِّ ُط فِيَها ، َهَذا ُكله َُجِيُع َما  الَعاَلنَِيِة، َفُيْشرَتَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ(، فرغ 749قوام الدين، حممد بن حممد البخاري الكاكي، املتوَّف سنة ) ؛ للشيخ اإلمام"معراج الدراية إىل رشح اهلداية"( 1929)

 .745حمرم سنة  21من تأليفه يف 

، ذكر فيه أنه أراد بعد فقدان كتبه أن جيمع الفرائد من فوائد املشايخ والشارحني؛ "احلمد هلل خالق الظالم والضياء... إلخ"أوله: 

 أقوال اْلئمة اْلربعة من الصحيح واْلصح واملختار، واجلديد والقديم، ووجه َتسكهم؛ليكون ذلك املجموع كالرشح، وبنيَّ فيه 

 (.2033/ 2) "كشف الظنون": ُينَْظر

 «.هل»( يف )ج(: 1930)

 (.7/71) "البحر الرائق"( 1931)

 «.واحدا»( يف )د(: 1932)

 (. 2/373) "احلكام درر": ُينَْظررمحهَم اهلل تعاىل؛  -( هذا قول اْلمام اْلعظم، وكذا قول أيب يوسف 1933)

 «.إىل»( يف )ج(: 1934)

 «.جيوز»( يف )ب( و)ج( و)د(: 1935)

 «.الثابت»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 1936)

ْوَجنْيِ اآلخر، وتزكية الوالد ولده، وبالعكس؛   (.2/373) "درر احلكام"(، 4/212) "تبيني احلقائق": ُينَْظركذا جيوز تزكية َأَحِد الزَّ

 َسَقط من )ج(.( ما بني املعكوفنِي 1937)

 «.واإلتيان»( يف )د(: 1938)

 (7/67) "البحر الرائق"(، 2/373) "درر احلكام"(، و4/213) "تبيني احلقائق": ينظر

 ( ما بني املعكوفنِي َسَقط من )ج(.1939)

  َسَقَط من )ج(.« تزكية»( قوله: 1940)
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ةِ ُيْشرَتَ  يَّ َهاَدِة ِمَن احُلرِّ ا، ِسَوىُط يِف الشَّ مِهَ ، َوَغرْيِ َهاَدةِ  ، َوالَبرَصِ بِاإِلُْجَاِع؛ ْلَنَّ  َلْفِظ الشَّ

َهاَدِة فِيَها َأْظَهُر، َوَكَذا خَتَْتصه  ؛ َكَذا يِف  َمْعنَى الشَّ
ِ
ِح ُمالَّ "الَكايِف "بَِمْجلِِس الَقَضاء ، َورَشْ

و  .ِخِّْسُ

ةِ "يِف وَ  ِحَها: َأنَّ َقْوَل الَواِحِد الَعْدِل َمْقُبوٌل يِف َأَحَد َعرَشَ َمْسَأَلة   "املَنُْظوَمِة الَوْهَبانِيَّ  :َورَشْ

ْقِويُم، َلْو َأْنَكَر األُوىَل  َُ  : التَّ َعى َأنَّ قِيَمَتُه َتْبُل َكَذا، َفَأْنَكَر  َشْخٌص لَِشْخٍص َشْيئ ا، َوادَّ

عَ   الَعْدِل الَواِحِد. ى َعَلْيِه َأْن َيُكوَن َذلَِك الَقْدُر َيْكِفي يِف إِْثَباِت قِيَمتِِه َقْوُل امُلدَّ

، َوَقاَل  : اجلَْرُح َوالتَّْعِديُل، ُيْقَبُل الثَّانَِيُة َوالثَّالَِثةُ  ِّ فِيِهََم َقْوُل َعْدٍل َواِحٍد، َوَهَذا يِف َتْزكَِيِة الِّسِّ

ٌد: اَل  .حُمَمَّ  ُبدَّ ِمِن اْثنَنْيِ

ابَِعةُ   املُْتَلِف. : َتْقِديُر َأْرشِ الرَّ

نْ اخَلاِمَسة ِجُم الَعْدُل َعمَّ ، َوَقاَل اْلَْخَصامِ  اَل َيْعِرُف الَقايِض ُلَغَتُه ِمنَ  ُ : امُلرَتْ

. ٌد: اَل َيْكِفي فِيِه َأَقله ِمَن اْثنَنْيِ  حُمَمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.فيهَم»( يف )د(: 1941)

 «.احلرمة»( يف )هـ(: 1942)

 «.سواء»، و)د(: «سوا»( يف )أ( و)ب( و)هـ(: 1943)

.« الشهادة»( قوله: 1944) َتنْيِ ر يف )د( و)هـ( َمرَّ  ُمَكرَّ

 «.خيتص»( يف )ج(: 1945)

 (.2/190) "جممع اْلهنر": وُينَْظر(، 2/373) "درر احلكام"( 1946)

 «.ْلن»( يف )هـ( زيادة كلمة: 1947)

 «.أنك»( يف )هـ(: 1948)

 «.مبلَ»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 1949)

 «.بولق»( يف )ب( و)د(: 1950)

 «.فيقبل»( يف )ج(: 1951)

 «.اإلرس»( يف )ج(: 1952)

 «.ممن»( يف )ج(: 1953)

 «.يف»( يف )أ( و)ب( و)ج( و)د(: 1954)

 "تاج العروس"( اْلَْخصام: ُجع َخِصم؛ َكَكتِف َوَأْكَتاف، أو َُجْع َخْصم؛ َكَفْرخ َوأَْفَراخ، أو ُجع َخِصيم؛ كَشِهيد َوَأْشهاد. 1955)

(32 /104.) 
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اِدَسةُ  َعى املُ السَّ إَِلْيِه َجْوَدَة املَْدُفوِع، َوَأْنَكَر امُلْسلُِم، َأْو َعْكُسُه، َيْكِفي فِيِه َقْوُل الَعْدِل  ْسَلمُ : ادَّ

 الَواِحِد.

ابَِعةُ  ِة، َأْطَلَقُه ُمْكَتِفي االسَّ  بِِه. : إَِذا َأْخَِبَ الَقايِضَ َعْدٌل بِإِْفاَلِس املَْحُبوِس َبْعَد ُمِِضِّ امُلدَّ

ي.نَةُ الثَّامِ  َساَلُة ِمَن الَقايِض إىَِل امُلَزكِّ  : الرِّ

ي.التَّاِسَعةُ  َتِلُف فِيِه الَبائُِع َوامُلْشرَتِ ِذي خَيْ  : َيْكِفي َقْوُل َواِحٍد يِف إْثَباِت الَعْيِب الَّ

ةُ  ْوُم بُِرْؤَيِة ِهاَلِل َرَمَضاَن.الَعارِشَ  : الصَّ

َمْوِت َرُجٍل، َوِسَعُهََم َأْن َيْشَهَدا َعىَل  ِعنَْد َرُجَلنْيِ ]َعىَل[َعْدٌل  : إَِذا َشِهدَ َعرَشَ  َ احَلاِدَية

 .َمْوتِِه؛ اْنَتَهى
 ]مسألة: كيفية تذكية الذمي[

 ؛ َهَكَذا()ِباأَلَماَنِة ِفي ِديِنِه، َوِلَساِنِه، َوَيِدِه، َوَأنَُّه َصاِحُب ِفْطَنٍةَتُكوُن  )َوالتَّْزِكَيُة ِللذِّمِّيِّ(

ينِ "يِف  اِج الدِّ َمُة َشْيُخ اإِلْساَلِم َذلَِك ِمنْ َقاِرِئ اهِلَداَيةِ  "َفَتاَوى رِسَ َفَتاَوى " ، َوَقْد َأَخَذ الَعالَّ

 ."الَوْلَواجِليِّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.سألةامل»( يف )د(: 1956)

 «.مكتفى»( يف )د(: 1957)

 «.يشهد»( يف )د(: 1958)

  َسَقَط من )ج(.« عىل»( قوله: 1959)

 ( خمطوط، املكتبة اْلزهرية، وذلك عند قول ابِن َوْهَبان:218)لوحة رقم:  "تفصيل عقد الفوائد"( 1960)

مٍ  رُ  َوُيْقَبُل َعْدٌل َواِحٌد يِف َتَقوه  َوَجْرٍح َوَتْعِديٍل َوأَْرٍش ُيَقدَّ

ْلِم َهْل ُهَو َجيِّدٌ َوتَ  ٍة َوالسَّ  َوإِْرَسالِِه اإِلْفاَلِس َوالَعيِْب َيْظَهُر  ْرَُجَ

ُ  َوَصْوٍم َعىَل َما َمرَّ َأْو ِعنَْد ِعلَّةٍ  اِهَدْيِن خُيَِبَّ  َوَمْوٍت إَِذا لِلشَّ

مد، املعروف بابن الشحنة احللبي، ؛ لقايض القضاة عبدالِب بن حم"تفصيل عقد الفوائد بتكميل قيد الرشائد"والرشح املقصود هو: 

هـ(، وهو رشح مقبول، ذكر فيه أنَّ املصنف أْطنََب يف رشحه بتوجيه املسائل، وأنه َل يتعرض إليه؛ لكن زاد فيه ما 921املتوَّف سنة )

ا غريبة  غري ما عِّس فهمه من بعض أبياته بأوضح منه، وَفَرَغ ِمن تصنيفه بعد شهر هـ(، ثمَّ 885رمضان سنة ) أمهله، وأحْلََق به فروع 

به يف آخر ُجادى اآلخرة سنة )  .(2/1865) "كشف الظنون": ُينظرهـ(؛ 895َهذَّ

اِجيَّة )لوحة رقم: «يقظة»( يف ُجيع النسخ: 1961) َ  "البحر الرائق": ُينَْظر( خمطوط، املكتبة اْلزهرية. 37، وما َأْثَبْتنَاه مَن الِّسِّ

(7/95.) 
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ا إىَِل  "الَبْحرِ "َويِف  ايِنٌّ َعْدٌل ُثمَّ َأْسَلَم، ُقبَِلْت َشَهاَدتُ "امُلْلَتَقطِ "َمْعِزيًّ ]َويِف  ،ُه؛ اْنَتَهى: َنرْصَ

ةِ " اِجيَّ َ يه إَِذا َسكَِر، اَل ُتْقَبُل َشَهاَدُتُه؛ اْنَتَهى"الِّسِّ مِّ  .[: الذِّ

 ]مسألة: شهادة من رأى خطه ومل يذكره وكذا القاضي والراوي[

ََ َيْشَهُد َمْن َيَرى َخطَُّه َوَلْم َيْذُكْرَها(؛ اَل َيْعَماَلِن بِاخلَطِّ  اِضي َوالرَّاِوي()َكَذا الَق: احلَاِدَثَة، َأِي  )َو

َواَيةَ  ُه َقْوُل َأيِب َحنِيَفَة؛ لَِقْولِِه َما ََلْ َيْذُكِر الَواقَِعَة َوالرِّ اَلُة[ -، َوَهَذا ُكله اَلُم  َعَلْيِه ]الصَّ : -َوالسَّ

ْمِس َفاْشَهْد » طَ «إَِذا َعلِْمَت ِمْثَل الشَّ ِر َأْن َيُكو ، رَشَ ُر الِعْلُم بُِدوِن َتَذكه  ا، َواَل ُيَتَصوَّ
َن َعاملِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.هذا»( يف )ج(: 1962)

 ( خمطوط، املكتبة اْلزهرية.37)لوحة رقم:  "لفتاوى الِّساجيةا"( 1963)

 «.يف»( يف )ج(: 1964)

 ( خمطوط، املكتبة اْلزهرية.159/ لوحة: رقم 2)ج "الفتاوى الولواجلية"( 1965)

 (. 7/64) "البحر الرائق": ُينَْظر(، 1/378) "امللتقط"( 1966)

 زهرية.( خمطوط، املكتبة اْل37)لوحة رقم:  "الفتاوى الِّساجية"( 1967)

 ( ما بني املعكوفني سقط من )هـ(.1968)

 «.إىل»( يف )د(: 1969)

 (.5/470) "رد املحتار": ينظر( 1970)

الة»( قوله: 1971)   َسَقط من )هـ(.« الصَّ

ْخرف: ( ولَِقْولِه تعاىل: 1972) قِّ َوُهْم َيْعَلُموَن﴾ ]الزُّ ا َقْوُله ^: [86﴿إاِلَّ َمْن َشِهَد بِاحْلَ ْمِس َفاْشَهدْ إَِذا َعلِْمَت مِ »، وَأمَّ ، فقد «ْثَل الشَّ

(، قال 7045حديث رقم ) "امُلْسَتْدَرك"(، واحلاكم يف 20366( حديث رقم )10/156) "السنن الكِبى"أخرجه البيهقي يف 

ْيلعي يف  يف كتاب اْلحكام، عن حممد بن سليَمن  "املستدرك"، واحلاكم يف "سننه"(: أخرجه البيهقي يف 4/82) "نصب الراية"الزَّ

عِن الشهادة،  ^عن طاوس، عن ابن عباس، أن رجال  سأل النَّبي  ،بن مشمول، ثنا أيب، ثنا عبيداهلل بن سلمة بن وهرام، عن أبيه

جاه"؛ انتهى. قال احلاكم: «عىل مثلها فاشهد أو َدع»قال: نعم، قال: ، «هل ترى الشمس»فقال:  ، "حديث صحيح اإلسناد، وَل خيرِّ

َبه الذهبي يف  َفه غري واحد؛ انتهى. قلُت "خمترصه"وَتَعقَّ أِي:  -، فقال: بل هو حديث واٍه؛ فإنَّ حممد بن سليَمن بن مشمول َضعَّ

ْيَلِعي  ه بمحمد بن سليَمن بن مشمول، وأسند ابن عدي تضعيفه "الكامل": رواه كذلك ابن َعِدي يف -الزَّ ، والعقييل يف كتابه، وَأَعالَّ

. عِن النسائي ووافقه، وقال: عام ا وال متن ا؛ انتهى؛ وُخالَصة القول: أن احلديث ضعيف ال َيِصحه  ة ما يرويه ال يتابع عليه إسناد 

ط»( يف )ج(: 1973)  «.فاْشَهد، َفاْشَهد برَِشْ
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ْزِويَر  َتِمُل التَّ ُه ََيْ ؛ ْلَنَّ ة  ، َفاَل َيْلَزُم ُحجَّ َواِة بَِأْيِدُّيِْم الَواقَِعِة؛ َوْلَنَّ اخلَطَّ ُيْشبُِه اخلَطَّ ، َوكَِتاُب الره

ْزِويِر، بِِخاَلِف كَِتاَبِة الشه  كَّ َيُكوُن يِف َأْيِدي اخلُُصوِم، َفاَل َفُيْؤَمُن ِمَن التَّ ُيْؤَمُن ِمَن  ُهوِد؛ ْلَنَّ الصَّ

ٍد، َوَهَكَذا يِف اْلَْجنَاسِ  : َينَْبِغي َأْن ُيْفَتى بَِقْوِل حُمَمَّ ِة احُلْلَوايِنه مَّ
ْبِديِل، َوَقاَل َشْمُس اْلَئِ َكَذا يِف  - التَّ

ةِ ال"يِف  ، َوَجَزمَ "اخُلاَلَصةِ " اِزيَّ هُ  "َبزَّ دٍ  بَِأنَّ ا إىَِل  "الَبْحرِ "، َويِف ُيْفَتى بَِقْوِل حُمَمَّ َمْعِزيًّ

َهاَدَة، َوِسَعُه َأْن َيْشَهَد إَِذا َكاَن يِف -بِاملُْعَجَمِة  – "امُلْبَتَغى" ُه َوَعَرَفُه َوَنيِسَ الشَّ : َمْن َوَجَد َخطَّ

 .َتَهى؛ انْ َحْوِزِه، َوبِِه َنْأُخذُ 

اِج "َويِف  اِج الَوهَّ َ ، َوَقاَل يِف َأُبو ُيوُسَف ُهَو املَْعُموُل بِهِ  : َوَما َقاَلهُ "الِّسِّ

ْقِويمِ " ِحيُح."التَّ  : َقْوهُلََم ُهَو الصَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِِضَ وقال حممد: جَيُوز لكلِّ واحد منهم أن يعمَل به لداللة الظاهر، فكذا لِلقايض أْن َيكَم بالشهادة، وأن ُيمْ »( يف )ج( زيادة: 1974)

مَن القضاء بذلك، وليس للشاهِد أْن يشهَد برؤية خطِِّه ما َل يتذكِر الشهادة؛ ْلن سجلَّه يف ِقْمَطِره، وهو يف يده حتت ختمه، فيؤَمُن 

 «.التبديل والتَّْزويرِ 

 (.4/214) "تبيني احلقائق": وُينَْظر

 «.وال»يف )ب( و)د(:  (1975)

( 229)لوحة رقم:  "خالصة الفتاوى"اب ما أثبتناه، كَم يف بقية النسخ، وكذا يف ، والصو«اْلحباس»يف )أ( و)ج( و)هـ(: ( 1976)

 .خمطوط، اْلزهرية

 «.الواقعات احلسامية»هو كتاب « واْلجناس » 

 ( خمطوط، اْلزهرية.229)لوحة رقم:  "خالصة الفتاوى"( 1977)

  «.به»( يف )د( زيادة كلمة: 1978)

 «.بأن»( يف )د(: 1979)

 (.2/192) "جممع اْلهنر" (،7/72) "رائقالبحر ال": ُينْظر( 1980)

؛ للشيخ عيسى بن حممد بن أينانج القرشهري احلنفي، فقيه َحنَِفي رومي، وهو كتاب يف: "امُلْبَتَغى يف ُفُروع احلنفيَّة"( 1981)

ْيد، واإلجارة، والبيع، والنكاح، والطالق.  رَي، والكسب، والكراهة، واْليَمن، والصَّ  العبادات، والسِّ

َشاد... إلخ": أوله  َّه سنة  "الصحيحني"، ختم كل باب بأحاديث من "احلمد هلل الذي َخَلَقنَا َفَهَدانا للرَّ وغريمها بالرموز، أََت

 (.5/108) "اْلعالم"(، 2/1579) "كشف الظنون": ينظرهـ(؛ 734)

 «.فأخذ»( يف )د(: 1982)

 (.7/72) "البحر الرائق"( 1983)

اجيَّة»( يف )ب( و)د(: 1984) َ  «.الِّسِّ
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 ]مسألة: ما جتوز الشهادة به وإن مل يعاينه[

)ََ ََ ُيَعاِيُنُه(َيْشَهُد َأَحٌد  )َو َّ ِفي النََّسِب(ُْجَاِع؛ بِاإلِ  )ِبَما  ا اْبُن ُفاَلٍن َأْو أخوه )ِإ ، بَِأنَّ ُفاَلن 

ا َقْد َماَت،  )َوامَلْوِت( َج ُفاَلَنَة،  )َوالنَِّكاِح(بَِأنَّ ُفاَلن  ا َتَزوَّ َج بُِفاَلَنَة َوَدَخَل  )َوالدُُّخوِل(بَِأنَّ ُفاَلن  ا َتَزوَّ بَِأنَّ ُفاَلن 

ا،  َََيِة هِبَ ا َقْد َتَوىلَّ  الَقاِضي()َوِو ا  )َوَأْصِل الَوْقِف(الَقَضاَء ِمْن ِجَهِة ُفاَلٍن اإِلَماِم،  بَِأنَّ ُفاَلن  بَِأنَّ ُفاَلن 

ْيَعةَ  َز بَِقْولِِه: )َأْصِل الَوْقِف( ِمنْ  َوَقَف َهِذِه الضَّ ، َواْحرَتَ ِذي  َمَثال  ائِطِِه؛ ْلَنَّ َأْصَلُه ُهَو الَّ رَشَ

اِئطِِه، َفاَل ُتْقَبُل َيْش  ِحيُح؛ َكََم يِف َكثِرٍي ِمَن الُكُتُب  َتِهُر ُدوَن رَشَ ، فِيِهََم بِالتََّساُمِع، َوُهَو الصَّ

 .)َوَتَوقََّف َعَلْيِه(؛ َأِي: الَوْقِف، َتَعلََّق ِبِه ِصحَُّتُه( مسلم )ُكل؛ َأْي: َأْصُل الَوْقِف )َوُهَو(

ةِ "يِف  اِزيَّ َا ُتْقَبُل بِالتََّساُمعِ "الَبزَّ ِحيُح َأهنَّ ائِطِهِ  : َويِف الَوْقِف، الصَّ ؛ َعىَل َأْصلِِه اَل َعىَل رَشَ

ائِطِِه، َوُكله َما ُه َيْبَقى َعىَل اْلَْعَصاِر اَل رَشَ ُة الَوْقِف، ]َوَيَتَوقَُّف[ ْلَنَّ َعَلْيِه، َفُهَو  َيَتَعلَُّق بِِه ِصحَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( خمطوط، املكتبة اْلزهرية، 83/لوحة رقم: 8) "الِّساج الوهاج"، وما أثبتناه هو ما يف «قال»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 1985)

 وكذا يف النسخة )ج(.

اج الوهاج"( 1986)  "رد املحتار"(، 2/229) "اجلوهرة النرية": وُينَْظر ( خمطوط، املكتبة اْلزهرية،83/لوحة رقم: 8) "الِّسِّ

(5/470.)  

احلمد "هـ، أوله: 430؛ للقايض اإلمام أيب زيد، عبيداهلل بن عمر الدبويس احلنفي، املتوَّف سنة "تقويم اْلدلة يف اْلصول" (1987)

، بالقول، وهو رشح حسن، 482، ورشحه اإلمام فخر اإلسالم، عيل بن حممد البزدوي احلنفي، املتوَّفَّ سنة "هلل رب العاملني... إلخ

  (.467/ 1) "كشف الظنون": ينظر نفية، واخترصه أبو جعفر، حممد بن احلسني احلنفي؛اعتِبه العلَمء احل

 «.وأخوه»( يف )ج(: 1988)

 «.ويل»( يف )د(: 1989)

يقة»( يف )ج(: 1990) َعة»، ويف )د(: «الضَّ  «.الضَّ

 «.عن»( يف )ج(: 1991)

 «.وال يقبل»( يف )ج(: 1992)

 (.2/193) "جممع اْلهنر"(، 7/73) "البحر الرائق"(، 4/216) "تبيني احلقائق": ُينَْظر( 1993)

 «.كل مسلم(: »أ، ب، د، هـ( يف )1994)

 «.بالسامع»( يف )د(: 1995)

تبيني ": ُينَْظر( َقُبول شهادة التَّساُمع يف أصل الوقف هو قول حممد، وبِِه أََخَذ الَفِقيه أبو الليث، وهو املختار عند احلنفية؛ 1996)

 (.2/216) "احلقائق
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ائِِط، َوَنصَّ الَفْضيِله ِمْن َأْصلِ  َ ُة، َفُهَو ِمَن الرشَّ حَّ ُه اَل َتِصحه  ِه، َوَما اَل َيَتَوقَُّف َعَلْيِه الصِّ  َعىَل َأنَّ

ائِطِِه، بَِأْن يَ  ْخيِسه َجَواَزُه َعىَل َأْصلِِه اَل َعىَل رَشَ َ َهاَدُة بِالتََّساُمِع، َواْخَتاَر الِّسَّ ُه ُقوُلويِف الَوْقِف الشَّ ا: إِنَّ

ْ َيْذُكَرا َذلَِك، اَل ُتْقَبُل  ا إَِذا ََل ِة َهَذِه، َأمَّ ائِِط بَِأْن َوْقٌف َعىَل املَْسِجِد َهَذا َأِو املَْقَِبَ َ ، َواملَُراُد ِمَن الرشَّ

ُف الَفاِضُل لَِكَذا ِة لَِكَذا، ُثمَّ ُيرْصَ ا ِمَن الَغلَّ اجِلَهِة، َفَلْو ُذكَِر َهَذا اَل  ، َبْعَد َبَيانِ َيُقوُلوا: إِنَّ َقْدر 

 .؛ اْنَتَهىُتْقَبُل 

ةِ "َويِف  : امُلْخَتارُ  "الُفُصوِل الِعََمِديَّ ائِِط  َأالَّ ُتْقَبَل  ِمَن الَعارِشِ ْهَرِة َعىَل رَشَ َهاَدُة بِالشه الشَّ

 .الَوْقِف؛ اْنَتَهى

ائِِط الَوْقِف؛ اْنَتَهى[: امُلْخَتاُر َأْن ُتْقبَ "امُلْجَتَبى"]َويِف  ، "املِْعَراِج "، َواْعَتَمَدُه يِف َل َعىَل رَشَ

اُه يِف  ْ ُيْعَرْف  "َفْتِح الَقِديرِ "َوَقوَّ ا، َوَلْو ََل تِي اْنَقَطَع ُثُبوهُتَ بَِقْولِِه: َوَأْنَت إَِذا َعَرْفَت َقْوهَلُْم يِف اْلَْوَقاِف الَّ

ائُِط َوَمَصاِرُف،  هَلَا ا َما َكاَنْت َعَلْيِه يِف َدَواِويِن الُقَضاِة، ََلْ َتِقْف رَشَ ُه ُيْسَلُك هِبَ ِسنِي  َأنَّ َعىَل حَتْ

 .؛ ْلَنَّ َذلَِك ُهَو َمْعنَى الثهُبوِت بِالتََّساُمِع؛ اْنَتَهى"امُلْجَتَبى"َما يِف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.وكلَم» يف )ب( و)د( و)هـ(: (1997)

  َسَقط من )ب( و)د(. «ويتوقف»( قوله: 1998)

هو عثَمن بن إبراهيم بن حممد بن أمحد بن حممد بن الفضل، أبو عمرو اْلسدي، الفضيل، البخاري، مولده يف رمضان سنة (1999)

ا، صاحل ا، عامل ا، سمع: إبراهيم بن الريورثوين، وعيل بن احل .508هـ، وتويف سنة 426 ر  ا، معمَّ سني السغدي القايض، قال كان شيخ 

فتاوى "ابن السمعاين: ثنا عنه ُجاعة كثرية، وعاش اثنتني وثَمنني سنة، وكان ابنه السيف عبدالعزيز قايض بخارى، من تصانيفه: 

 (.249/ 6) "معجم املؤلفني"(، 208/ 35) "تاريخ اإلسالم"(، 344/ 1) "اجلواهر املضية": ينظر؛ "الفضيل

 «.يصح»( يف )ج(: 2000)

 «.يقبل»( يف )ج(: 2001)

  «.الَقايِض إِىَل » ( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 2002)

 «.يقبل»( يف )ج(: 2003)

 (.7/73) "البحر الرائق": ُينَْظر( 2004)

 «.للخيار»( يف )ج(: 2005)

 «.يقبل»يف )ب( و)ج( و)د(: ( 2006)

 (.5/338) "رد املحتار"(، 7/73/74) "البحر الرائق": ُينَْظر( 2007)

   َسَقَط من )ج(.( ما بني املعكوفني2008)

 «.هلَم»، ويف )د(: «هبا»( يف )ج(: 2009)
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ََم ُعِمَل بََِم َكاَن يِف دَ  ُقْلُت: َوَجَواُبهُ  ُه إِنَّ ؛  َواِويِن الُقَضاِة ِعنْدَ َأنَّ َعى َأَعمه وَرِة َواملُدَّ ُ الرضَّ

ُه اهللُ َتَعاىَل  -َشْيُخنَا  َكَذا َقاَل  ِة َرمِحَ تَّ  السِّ
ِ
ْقيِيِد بََِم َذَكَر ِمَن اْلَْشَياء َكََم َوَقَع يِف  -، َوَظاِهُر التَّ

ِة املُُتوِن   َوالِعْتِق، َواْخَتَلَف الَفْحاَلنِ َعىَل َعَدِم َقُبوهِلَ  َيُدله  -َعامَّ
ِ
َها ِمَن الَواَلء يِف  ا بِِه يِف َغرْيِ

ا ْخيِسه َعَدَم َقُبوهِلَا فِيِه إُِْجَاع  َ ، َوَنَقَل ُأْسَتاُذُه اإِلَماُم َنْقِل االْختاَِلِف يِف الِعْتِق، َفنََقَل اإِلَماُم الِّسَّ

ُه َعىَل االْختاَِل  ، َفَعْن َأيِب ُيوُسَف اجلََواُز فِيِهََم، َوِمْن َذلَِك املَْهُر احُلْلَوايِنه َأنَّ
ِ
، ِف املَنُْقوِل يِف الَواَلء

َا َوَظاِهُر  ْقيِيِد َأهنَّ ةِ "فِيِه بِِه؛ َوَلكِْن يِف  اَل ُتْقَبُل  التَّ اِزيَّ ةِ "و "الَبزَّ ا "الِعََمِديَّ مِهَ : َوَغرْيِ

 .، َواْلََصحه اجلََواُز؛ اْنَتَهىفِيِه ِرَواَيَتنْيِ  َأنَّ 

َهاَدةِ ()َفَلُه الشََّهاَدُة ِبَذَلِك ِإَ ا َأْخَبَرُه ِبَها ِذِه الشَّ اِهُد[ )َمْن َيِثُق( ؛ َأْي: هِبَ بِِه؛  ]الشَّ

ُه، َيُدله َعىَل َأنَّ َلْفَظَة ، َوَقْوُلُه: إِذَ "الَكنْزِ "، َواْقَترَصَ َعَلْيِه َصاِحُب َهَكَذا َذَكَرُه الُقُدوِريه  ا َأْخَِبَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.نقف»، ويف )أ( و)ب( و)هـ(: «يقف»( يف )ج(: 2010)

 (.7/74) "البحر الرائق": وُينَْظر(. 7/393) "فتح القدير"( 2011)

 «.جوابه»( يف )ج(: 2012)

 «.عقد»( يف )د(: 2013)

 «.أفاده»( يف )ج(: 2014)

 (.7/74) "البحر الرائق"( 2015)

 «.بدل»ـ(: ( يف )ه2016)

 ، والفحالن مها: الِّسخيس وأستاذه احللواين؛ بدليل اآليت من كالم املصنَّف.«اقوالن»( يف )ج(: 2017)

 (.16/152) "املبسوط"( 2018)

 «.فظاهر»( يف )ج( و)هـ(: 2019)

 «.أنه»يف )ب( و)د(:  (2020)

 «.َل تقبل»، ويف )ج(: «ال يقبل»( يف )ب( و)د(: 2021)

ائق": نَْظريُ ؛ «وغريها»( يف )ج( و)هـ(: 2022)  (.7/74) "البحر الرَّ

 «.أنه»( يف )د(: 2023)

 (.2/193) "جممع اْلهنر" ،(7/74) "البحر الرائق": ُينَْظر( 2024)

 «.هبَم»( يف )د(: 2025)

 «.اْلشياء»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 2026)
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ا ، َأمَّ ٍط يِف الُكلِّ َهاَدِة َلْيَسْت برَِشْ َط يِف  الشَّ ِذي َيْشَهُد ِعنَْد الَقايِض، َفاَل ُبدَّ َلُه ِمْن َلْفظَِها، َورَشَ الَّ

َهاَدِة َعىَل َما َقاُلوا؛ اْنَتَهى "الِعنَاَيةِ "  .َلْفَظَة الشَّ

ُه اهلُل -امُلَؤلُِّف َوَأَشاَر  اطِ بَِقْولِِه: َمْن َيثُِق بِهِ  - َرمِحَ َعَدٍد َوُذُكوَرٍة يِف  ، إىَِل َعَدِم اْشرَتَ

، َوَلكِْن يِف  هُ "اخُلاَلَصةِ "امُلْخِِبِ ِِبَ ، َعْداَلِن بِِخاَلِف املَْوِت  : يِف النَِّكاِح َوالنََّسِب اَل ُبدَّ َأْن خُيْ

َشِهَد ِعنَْد الَقايِض اَل َيْقِِض   املَْوِت َمْسَأَلٌة َعِجيَبٌة، ِهَي: إَِذا ََلْ ُيَعايِِن املَْوَت إاِلَّ َواِحٌد، َوَلوْ َقاَل: َويِف 

َأْن  َحلَّ َلهُ  بَِذلَِك َعْدال  ِمثَلِه، َوإَِذا َسِمَع ]ِمنُْه[ بَِشَهاَدتِِه َوْحَدُه، َماَذا َيْصنَُع؟ َقاُلوا: خُيِِْبُ 

اِهِد، َفَيْقِِضَ بَِشَهاَدهِتََِم؛ اْنَتَهى  .َيْشَهَد َعىَل َمْوتِِه، َفَيْشَهَد ُهَو َمَع َذلَِك الشَّ

ِح الَكنْزِ "َوَظاِهُر َما يِف  ، إاِلَّ يِف املَْوِت  "رَشْ ُه اَل ُبدَّ ِمْن َخَِبِ َعْدَلنْيِ يِف الُكلِّ َح يِف َأنَّ ، َوَصحَّ

ةِ " ِهرِييَّ هِ  "الظَّ ََم "َفْتِح الَقِديرِ "، َويِف َأنَّ املَْوَت َكَغرْيِ  : امُلْخَتاُر االْكتَِفاُء بِالَواِحِد يِف املَْوِت، َوالَعَداَلُة إِنَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َسَقَط من )ج(.« الشهادة»( قوله: 2027)

 م.1957هـ، 1377ي، الثالثة، (، ط: البايب احللب108)ص  "متن الُقُدوري": ُينْظر( 2028)

قائق"( 2029)   (.4/215) "تبيني احلقائق"مع رشحه  "كنز الدَّ

 «.ما»( يف )ج(: 2030)

 (. 2/192) "جممع اْلهنر"(، 7/74) "البحر الرائق": وُينظر(. 7/390) "العناية"( 2031)

 «.تعاىل»( يف )ج( زيادة كلمة: 2032)

 «.إىل من يثق به»( يف )ج(: 2033)

 «.اشرتاطه»د( و)هـ(: ( يف )أ( و)ب( و)2034)

 «.أن خيريه»، ويف )د( و)هـ(: «هلن خيِبه»( يف )ج(: 2035)

 ( خمطوط، اْلزهرية.228)لوحة رقم:  "خالصة الفتاوى"( 2036)

 ( اْلزهرية.228املخطوط )لوحة رقم:  "خالصة الفتاوى"، وما أثبتناه هو ما يف بقية النسخ، كذا يف «أو»( يف )ج(: 2037)

 ( اْلزهرية. 228املخطوط )لوحة رقم:  "خالصة الفتاوى"ا َأْثَبْتنَاه هو ما يف بقية النسخ، كذا يف ، وم«خيري»( يف )د(: 2038)

  َسَقَط من )ج(.« منه»( قوله: 2039)

 (.75، 7/74) "البحر الرائق": ُينَْظر( 2040)

 (.7/75) "البحر الرائق": ُينَْظر( 2041)



318 

 

طُ  ا املَُتَواتُِر َفاَل  يِف  ُتْشرَتَ  يِف َغرْيِ املَُتَواتِِر، َأمَّ
طُ  امُلْخِِبِ  الَعَداَلُة، َواَل َلْفظُ  ُتْشرَتَ

َهاَدةِ   ."اخُلاَلَصةِ "؛ َكََم يِف الشَّ

ٍد "الِعنَاَيةِ "َويِف  ، َقْوُل َأيِب ُيوُسَف َوحُمَمَّ ]َرمِحَُهََم  -: َأنَّ االْكتَِفاَء بِإِْخَباِر َرُجَلنْيِ َأْو َرُجٍل َواْمَرَأَتنْيِ

وُز الشَّ -اهلُل[ ا َعىَل َقْوِل َأيِب َحنِيَفَة، َفاَل جَتُ ِة؛ بَِحْيُث َيَقُع  َهاَدُة َما ََلْ َيْسَمعْ ، َوَأمَّ َذلَِك ِمَن الَعامَّ

؛ اْنَتَهى  .يِف َقْلبِِه ِصْدُق اخلََِبِ

ا، اَل َيَسُعُه َأْن َيْشَهَد بِنََسبِِه َحتَّى َيْلَقى ِمْن َأْهِل َبَلِدِه َرُجَلنْيِ َعْدلَ  ُجُل َغِريب   نْيِ َوإَِذا َكاَن الرَّ

اُص َفَيْشَهدَ  ِحيُح؛ َكَذا يِف اِن ِعنَْدُه َعىَل َنَسبِِه، َقاَل اجلَصَّ ِخَزاَنِة "َنْقال  َعْن  "الَبْحرِ ": َوُهَو الصَّ

 ."امُلْفتنِيَ 

 ]مسألة: الشهادة بامللك بناء على استحوا  اليد على الشيء[
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هرية.( خمطوط، اْلز266/لوحة رقم: 2) "الفتاوى الظَّهريية"( 2042)

 «.وإنَم يشرتط»( يف )ج(: 2043)

 «.ويف»( يف )د(: 2044)

 «.يشرتط»( يف )ب( و)د( و)هـ(: 2045)

 «.العدالة»( يف )ج(: 2046)

(، 7/75) "البحر الرائق": وُينَْظر(، 7/388) "فتح القدير"( خمطوط، اْلزهرية، 228)لوحة رقم:  "خالصة الفتاوى"( 2047)

 (.2/193) "جممع اْلهنر"

 َسَقَط من )ج(.« ََم اهلُلَرمِحَهُ »( قوله: 2048)

 «.يشهد»( يف )د(: 2049)

 (.2/193) "جممع اْلهنر": وُينَْظر(، 7/390) "العناية"( 2050)

َتنْي.« من أهل بلده رجلني عدلني»( قوله: 2051) ر يف )ج( َمرَّ   ُمَكرَّ

اف»( يف ُجيع النهَسخ 2052)  (.7/75) "البحر الرائق"، وما أثبتناه ِمَن «اخلَصَّ

 (.7/75) "ائقالبحر الر"( 2053)

 ( خمطوط، اْلزهرية.126)لوحة رقم:  "خزانة املفتني"( 2054)
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؛ ِإْن َوَقَع ِفي َقْلِبَك َ ِلَك( َلَك َأْن َتْشَهَد ِبِه َأنَُّه ]َلُه[)َوَمْن ِفي َيِدِه َشْيٌء ِسَوى َرِقيٍق، ُيَعبُِّر َعْن َنْفِسِه، 

َها َفُيْكَتفَ  اَلَلِة يِف اْلَْسَباِب ُكلِّ ا، ]َوَعْن َأيِب ْلَنَّ الَيَد َأْقََص َما ُيْسَتَدله بِِه َعىَل املِْلِك؛ إِْذ ِهَي َمْرِجُع الدَّ ى هِبَ

ُط َمعَ  ُه ُيْشرَتَ ُه َلهُ  ُيوُسَف َأنَّ ا[َذلَِك َأْن َيَقَع يِف َقْلبِِه َأنَّ َتَمُل َأْن َيُكوَن َهَذا َتْفِسري   ، َقاُلوا: َوَُيْ

َواَيةِ  ٍد يِف الرِّ ْطاَلِق حُمَمَّ ُق الَكََمُل يِف إِلِ ِهيُد: َوبِِه "َفْتِح الَقِديرِ "، َقاَل املَُحقِّ ْدُر الشَّ : َقاَل الصَّ

ا؛ اْنَتَهى ، َفُهوَ َنْأُخذُ  ْدَناُه بُِوُقوِعِه يِف الَقْلِب َقْوهُلُْم َُجِيع   ، َواهلُل، َوِمْن َثمَّ َقيَّ

 َأْعَلُم.

ِد َيِدهِ  ا يِف َيِد َجاِهٍل، اَل َيْشَهُد بِاملِْلِك َلُه بُِمَجرَّ ة  يِف َيِد َكنَّاٍس، َوكَِتاب  ؛ َكََم يِف َفَلْو َرَأى ُدرَّ

اِزيَّ " قِيَق  "امُلْخَترَصِ "، َواْسَتْثنَى يِف "ةِ الَبزَّ ا  -َأِي: الَعْبَد َواْلََمَة  -الرَّ ، "لِلَكنْزِ "َتَبع 

ْدَناهُ  ُ َعْن َنْفِسِه، َوَقْد َأَخلَّ بِالَقْيِد َصاِحُب  َوَقيَّ ََُم ]إَِذا["الَكنْزِ "بَِكْونِِه ُيَعِبِّ َكاَنا َصِغرَيْيِن  ؛ ْلهَنَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  َسَقَط يف )د(.« له»( قوله: 2055)

 «.لو»( يف )د(: 2056)

 ( ما بني املعكوفني َسَقَط من )هـ(.2057)

 "جممع اْلهنر"(، 7/75) "البحر الرائق"(، 7/394) "العناية رشح اهلداية"(، 4/216) "تبيني احلقائق": ُينَْظر( 2058)

(2/194.) 

 «.تأخذ»( يف )هـ(: 2059)

 «.عىل»( يف )ج( زيادة كلمة: 2060)

ا"(، وذكر أنَّ هذا قول الرزاي، قال: 7/394) "فتح القدير"( 2061)  ."وقال أبو بكر الرازي: هذا قوهلم ُجيع 

 (.2/194) "جممع اْلهنر": ُينَْظر( 2062)

 «.تعاىل»( يف )ج(: زيادة كلمة: 2063)

 «.هذه» ( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(:2064)

(، 7/75) "البحر الرائق"(، 2/376) "ُدرر احلكام"(، 7/394) "فتح القدير"(، 4/216) "تبيني احلقائق": وُينَْظر( 2065)

 (.2/194جممع اْلهنر )

 (.7/75) "منحة اخلالق مع البحر الرائق"( 2066)

 «.قيدنا»( يف )ج(: 2067)

  َسَقَط من )أ( و)ب( و)د( و)هـ(.« إذا»( قوله: 2068)
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اِن َعْن َأْنُفِسِهََم، َفُهََم َكاملََتاِع، اَل َيَد هَلََُم، َفَلُه َأْن َيْشَهَد بِاملِْلِك لَِذِوي الَيِد، َوَقْد وَ اَل ُيعَ  َ َقَع يِف ِعَباَرِة ِبِّ

ُ َعْن َنْفِسِه َسَواٌء : َمْن ُيعَ - "النَِّهاَيةِ "َنْقال  َعِن  "الَبْحرِ "َكََم يِف  -َبْعِضِهْم َلْفُظ الَكبرِِي، َوامُلَراُد بِِه  ِبِّ

ا هِ  َكاَن َبالِغ  ُه لَِغرْيِ ُه َعْداَلِن بَِأنَّ ِِبَ ِط َأالَّ خُيْ ََم َيْشَهُد بِاملِْلِك لِِذي الَيِد، برَِشْ ْز أو ال، َوإِنَّ اُه ََلْ جَيُ ، َفَلْو َأْخَِبَ

َهاَدُة بِاملِْلِك َلُه؛ َكََم يِف  ةِ ا"وَ  ،"اخُلاَلَصةِ "َلُه الشَّ اِزيَّ  ."لَبزَّ

اِرِح "الَبْحرِ "َقاَل َشْيُخنَا يِف  ْيَلِعيَّ  - : َوبِِه َظَهَر َأنَّ َقْوَل الشَّ يِف َتْقِديِر َأنَّ  -َيْعنِي الزَّ

َ لِلَقايِض َأْن َيْشَهَد َعْن َسََمٍع َأْو ُمَعاَينَةِ  اِهَد إَِذا َفِّسَّ ْ َيْقَبْلُه؛ إِذِ  الشَّ وُز أَْن  َيٍد، ََل الَقايِض اَل جَيُ

َمَل َسْهوٌ  -، َوَلْو َتَواَتَر ِعنَْدُه، َواَل بُِرْؤَيِة َنْفِسِه يِف ]َيِد إِْنَساٍن ََيُْكَم بَِسََمِع ]َنْفِسِه[ ؛ إاِلَّ َأْن َُيْ

ُه اَل َينَْتِزُعهُ َيِد َغرْيِ  َعىَل َما َقاُلوا: َلْو َرَأى َشْيئ ا يِف َيِد إِْنَساٍن، ُثمَّ َرآُه يِف[ ِمنُْه ِمْن َغرْيِ أَْن  ِه، َفإِنَّ

ُل، َفََم  ِعَيُه اْلَوَّ ِح  يِف الَفَتاَوى َيدَّ ْ َعاُه املَالُِك، َوَما يِف الرشَّ ِعهِ  فِيََم إَِذا ادَّ  .فِيََم إَِذا ََلْ َيدَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/76) "البحر الرائق" :ُينَْظر، والصواب ما أثبتناه وهو ما يف بقية النسخ، «اهلداية(: »يف )أ( 2069)

 «.يغريه»يف )ب( و)د(: ( 2070)

 ( خمطوط، اْلزهرية.229، 228)لوحة رقم:  "خالصة الفتاوى"( 2071)

(، 228)لوحة رقم:  "اخلالصة"اجلملة مَن ، وهذه «وإذا رأى القايض عين ا يف يد رجل، فإنَّه جيوز له القضاء بامللك»ويف )ج( زيادة: 

َها:   ؛ ا. هـ.«والقايض إذا رأى عين ا يف يد رجل، جاَز له أن يقِض له بامللك»ونصه

 (.7/76) "البحر الرائق" :ُينَْظر (2072)

 «.بحره»( يف )ج(: 2073)

 «.الرش»يف )أ( و)ب( و)د(:  (2074)

 «.مقاسة»( يف )د(: 2075)

 «.ْلن»)ج(:  ، ويف«أن»يف )ب( و)د( و)هـ(:  (2076)

 سقط من )د(.« نفسه»( قوله: 2077)

 (.7/76) "البحر الرائق" :ُينَْظر، وما أثبتناه هو ما يف باقي النسخ، «يشء»يف )ج(:  (2078)

 ( ما بني املعكوفني َسَقط من )ج(.2079)

 (.7/76) "البحر الرائق":ُينَْظر، «ينزعه»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 2080)

 (.7/76) "البحر الرائق":َظرُينْ ، «كَم»( يف )ج( و)د(: 2081)

 (.7/76) "البحر الرائق":ُينَْظر( املقصود بَم يف الفتاوى: ما يبق نقله عن خالصة الفتاوى والبزازية، 2082)

، واملقصود بالرشح: رشح الزيلعي للكنز، كَم بينه املصنف. «وما يف الِّساج»، ويف )أ( و)ب( و)د(: «ويف الرشح»( يف )ج(: 2083)

 (.7/76) "الرائق البحر": ُينَْظر
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اِهُد  )َوِإْن َفسََّر( َشَهاَدُتُه،  ، ُردَّْت(التََّساُمِع، َأْو ِبُمَعاَيَنِة الَيِد)ِللَقاِضي َأنَّ َشَهاَدَتُه ِبالشَّ

ِحيُح؛ َكََم َذَكَرُه ِمْسكِنيٌ  َوَهَذا ِحهِ  ُهَو الصَّ  اْسَتْثنَى املَْوَت  ؛ َلكِنَّهُ يِف رَشْ

ُه َمْن َيثُِق َفُتْقَبُل  َوالَوْقَف  ُه َأْخَِبَ َ لِلَقايِض َأنَّ َّ ِفي ، َوِمْن َثمَّ ُقْلُت: بِهِ  ، َوَلْو َفِّسَّ )ِإ

ََ ِفيِه الَوْقِف َد "اخُلاَلَصةِ "، يِف ِبِه، َعَلى اأَلَصحِّ( َأْخَبَرَنا َمْن َنِثُق :َوامَلْوِت، ِإَ ا َقا : َلْو َشِهَدا ِعنْ

َنا بَِذَلِك َمْن َنثُِق  ا َماَت، َوَقااَل: َأْخَِبَ ََم، َوُهوَ بِ  الَقايِض َأنَّ ُفاَلن   ِه، َجاَزْت َشَهاَدهُتُ

َز َذلَِك، َوفِيِه اْختاَِلُف املََشايِِخ؛ اْنَتَهىاْلََصحه  ا َجوَّ اُف َأْيض   .، َواخلَصَّ

ا َسِمْعنَا ُه َشِهَد بِالتََّساُمِع َأْن َيُقواَل: َشِهْدَنا؛ ْلَنَّ ا إَِذا ِمَن النَّاسِ  َوَمْعنَى التَّْفِسرِي لِلَقايِض َأنَّ ، َأمَّ

ةِ "، و"اخلاَُلَصةِ "َقااَل: ََلْ ُنَعايِْن َذلَِك؛ َولَِكنَُّه اْشَتَهَر ِعنَْدَنا، َجاَزْت؛ َكَذا يِف  اِزيَّ  ."الَبزَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/76) "البحر الرائق"( 2084)

كِ "(: 5/471) "رد املحتار"( قال يف 2085) ف امُلالَّ ف فيه َترَصه  ؛ ا. هـ."أْي بأْن يقوَل: ْلينِّ رأيته يف يده َيَترَصَّ

 «.هذا»( يف )هـ(: 2086)

هـ، 954من علَمء احلنفية، املتوَّف سنة  حممد بن عبداهلل اهلروي، معني الدين، املعروف بمال مسكني أو منال مسكني، فقيه( 2087)

بحر الدرر يف "، وله: 811يف الفقه، وفرغ من تأليفه سنة  "رشح كنز الدقائق"من أهل )هراة(، سكن )سمرقند(، وهبذه صنف كتابه 

معارج "، "روعرشح كنز الدقائق يف الف"، "روضة الواعظني يف أحاديث سيد املرسلني"، "روضة اجلنة يف تاريخ هراة"، و"التفسري

كشف "(، 237/ 6) "اْلعالم"(، 242/ 6) "هدية العارفني"(، 312/ 12) "معجم املؤلفني": ينظر؛ "النبوة يف مدارج الفتوة

 .(1516/ 2) "الظنون

 ( أي: رشح كنز الدقائق.2088)

 «.لكن»( يف )ج(: 2089)

 «.فالوقف»يف )ب( و)د( و)هـ(:  (2090)

 «.فيقبل»( يف )ج(: 2091)

 (.7/76) "حر الرائقالب": ُينَْظر( 2092)

 «.املوقف»( يف )د(: 2093)

 «.نثق»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 2094)

 «.تثق»، ويف )هـ(: «يثق»يف )ب( و)د(:  (2095)

 «.هو»يف )ب(: ( 2096)

 ( خمطوط، اْلزهرية.228)لوحة رقم:  "خالصة الفتاوى"( 2097)

 (.7/77) "البحر الرائق": ُينظر( 2098)

 «.ال ما»( يف )ج(: 2099)
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ةِ "]َويِف  اِزيَّ ة  َتْتَبُع َوَتْرَتِضعُ ["الَبزَّ اِهُد َدابَّ النَِّتاِج. ، َلُه َأْن َيْشَهَد بِاملِْلِك وَ : َعاَيَن الشَّ

ََُم  َشِهَدا َأنَّ ُفاَلَن ْبَن ُفاَلنٍ  َلٌة؛ ْلهَنَّ
ََم بِاطِ ْ ُيْدِرَكا امَليَِّت، َفَشَهاَدهُتُ ا، َوََل اَر ِمرَياث  َماَت َوَتَرَك َهِذِه الدَّ

ِعي ْ ُيَعايِنَا َسَبَبُه، َواَل َرَأَياُه يِف َيِد امُلدَّ َواِب، َوإَِلْيِه ، ؛ اْنَتَهىَشِهَدا بِِمْلٍك ََل ]َواهللُ َأْعَلُم بِالصَّ

 .املَْرِجُع َواملَآُب[

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( خمطوط، اْلزهرية.229، 228)لوحة رقم:  "فتاوىخالصة ال"( 2100)

 (.7/77) "البحر الرائق": ُينَْظر( 2101)

ة»( قوله: 2102) اِزيَّ   َسَقَط من )ج(.« ويف الَبزَّ

 «.وترضع»( يف )ج(: 2103)

 «.بن فالن بن فالن »( يف )ج(: 2104)

 «.يده ملدعى»( يف )ج(: 2105)

 (.7/77) "البحر الرائق": ُينَْظر( 2106)

 عكوفنِي َسَقَط من )ج(.( ما بني امل2107)
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ََ ُتْقَبُل(يِف َبَياِن َأْحَكاِم  )َباٌب(َهَذا   )َمْن ُتْقَبُل َشَهاَدُتُه، َوَمْن 

َهاَدُة َوَما اَل ُيْسَمعُ  َلـَمَّ َفَرَغ ِمْن َبَياِن َما ُيْسَمعُ  َع يِف َبيَ فِيِه الشَّ اِن َمْن ُتْسَمُع ِمنُْه ، رَشَ

َهاَدةُ  مَ  الشَّ ُه حَمَاله  َوَمْن اَل ُتْسَمُع، َوَقدَّ وٌط،  َذلَِك َعىَل َهَذا؛ ْلَنَّ َهاَدِة، َواملََحاله رُشُ الشَّ

وطِ  َمٌة َعىَل املَرْشُ وُط ُمَقدَّ ُ ْدِق ، ُيَقاُل َوالرشه ْلُتُه َعىَل الصِّ ؛ َكََم يِف : َقبِْلُت الَقْوَل: مَحَ

َيِصحه  َقُبوُل َشَهاَدتِِه َعىَل الَقايِض َوَمْن اَل جَيُِب، اَل ]َمْن[ ، َواملَُراُد: َمْن جَيُِب "املِْصَباِح "

؛ ْلَنَّ ]ِمْن[ ، ُُجَْلِة َما َذَكَرُه مِمَّْن اَل ُيْقَبُل، الَفاِسُق، َوُهَو َلْو َقىَض بِ  َقُبوهُلَا َوَمْن اَل َيِصحه َشَهاَدتِِه َصحَّ

ْوَجِة، والَوَلِد، َواْلَْصِل، َلكِْن يِف  ، َوالزَّ بِيِّ : إَِذا َقىَض بَِشَهاَدِة "ِخَزاَنِة املُْفتنِيَ "بِِخاَلِف الَعْبِد، َوالصَّ

ْوَجنْيِ َمَع آَخَر  الَقْذِف إَِذا َتاَب، َأْو بَِشَهاَدةِ  اْلَْعَمى، َواملَْحُدوِد يِف  لَِصاِحبِِه، َأْو  َأَحِد الزَّ

، َوإِْن َرَأى ُبْطاَلَنُه؛ الَوالِِد لَِوَلِدِه َأْو َعْكِسِه، نفذ؛ َحتَّى اَل جُيَوُز لِلثَّايِن إِْبَطاُلهُ  بَِشَهاَدةِ 

 .اْنَتَهى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.تسمع»( يف )ج(: 2108)

 «.تسمع»( يف )ج(: 2109)

 «.شهادته»( يف )ج(: 2110)

 «.وقد»( يف )ج(: 2111)

 «.حمل»( يف )ج(: 2112)

 (.4/217) "تبيني احلقائق": ُينَْظر( ومثاله: تقديم الطَّهارة عىل الصالة، 2113)

  «.فقال»( يف )ج(: 2114)

ْقُتهوق"(: 488) "املصباح املنري"( قال يف 2115) ـ "بلُت القوَل: َصدَّ  . "قبل" -؛ ا. ه

 «.جتب»( يف )ج(: 2116)

 َسَقَط من )ج(.« َمن»(قوله: 2117)

 َسَقَط من )ج(.« ِمن»( قوله: 2118)

 «.من»( يف )د(: 2119)

 «.وبشهادة»( يف )د(: 2120)

 «.وبشهادة»( يف )ج(: 2121)
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 ."الَبْحرِ "؛ َكَذا يِف َفامُلَراُد ِمْن َعَدِم الَقُبوِل ]َعَدُم ِحلِِّه[

مَ   اْعَلْم َأنَّ امُلَصنَِّف ": "الِوَقاَيةِ  رْشِح "يِف َحاِشَيتِِه لِـ ُة َيُعُقوُب َباَشاَقاَل الَعالَّ

َهاَداِت يِف ِسْلٍك َواِحٍد، َوَقاَل: اَل ُيْقَبُل "اهِلَداَيةِ "َتبَِع َصاِحَب  ا ِمَن الشَّ ُه َلْو ، َوَنَظَم َكثرِي  ْ َأنَّ ، َوََلْ ُيَبنيِّ

ُ َذلَِك َقبَِل الَقايِض  ُه َيِصحه يِف َبْعِضَها ُدوَن َبْعٍض، َوَأَنا ُأَبنيِّ  َوَحَكَم بِِه، َهْل َيِصحه ُحْكُمُه َأْم اَل؟ َمَع َأنَّ

ُلُه   :-إِْن َشاَء اهللُ َتَعاىل  -َوُأَفصِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.إبطال»يف )ب( و)د(: ( 2122)

البحر ": ُينَْظر(، 26787، ورقم عام: 1948ْلزهرية، )رقم خاص: ( خمطوط، ا124)لوحة رقم:  "خزانة املفتني"( 2123)

 (.7/77) "الرائق

 َسَقَط من )ج(.« عدم ِحلِّه»( قوله: 2124)

 (.7/77) "البحر الرائق"( 2125)

ا يف )بروسة(، ثم توىلَّ قضاَءها، وتويفِّ هبا  بن خرض بك، ابنيعقوب باشا هو ( 2126) ومي احلنفي، كان مدرس  القايض جالل الره

َأْوَرَد فيها دقائق وأسئلة، مع اإلجياز يف التحرير، وأكثُر ما ، "حاشية عىل رشح الوقاية لصدر الرشيعة"هـ(، من تصانيفه: 891سنة )

، وله "رشح اجلغميني لقايض زاَده"وصنف حاشية عىل  ، كَم ال خيفى عىل َمن مارس،"التلويح"، و"اهلداية"ذكره مأخوٌذ من رشوح 

 تعليقات. "رشح املواقف"عىل 

ة العارفني": ُينَْظر  (.8/197) "اْلعالم"(، و7/352) "شذرات الذهب"(، و2/2022) "كشف الظهنون"(، و6/546) "هديَّ

 «.برشح»( يف )د(: 2127)

واية يف مسائل اهلِ "( 2128) لإلمام الكبري، اْلصويل، صاحب الفنون، عبيداهلل بن مسعود املحبويب احلنفي، وقد ؛ "َدايةوقاية الرِّ

، وهو متن "محد من جعل العلم أجل املواهب اهلنية... إلخ"لب نعته عىل رشحه، حتى صار اسَم  لرشحه، َصنَّفه البن بنته؛ أوله: غ

مشهور، اعتنى بشأنه العلَمء بالقراءة والتدريس واحلفظ، فرشحه الشيخ جنيد ابن الشيخ سندل احلنفي العالمة زين الدين، أوله: 

ا مضيًّا... إلخاحلمد هلل الذي جعل ا" ؛ حلصوله "توفيق العناية يف رشح الوقاية"، وهو رشح مفيد، سَمه: "لرشع دين ا رضيًّا، ونور 

: ينظر؛ "العناية يف رشح الوقاية"هـ، وسَمه: 800بتوفيق اهلل تعاىل، ورشحه املوىل عالء الدين عيل بن عمر اْلسود، املتوَّف سنة 

 (.2021، 2/2020) "كشف الظنون"

 «.املص»)أ( و)ب( و)ج( و)هـ(:  ( يف2129)

 «.تقبل»( يف )ج(: 2130)
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ا، َيِصحه ُحْكُمُه؛ ْلَ  َلْو َقبَِل الَقايِض َوَحَكمَ َفِفي َشَهاَدِة األَْعَمى:  ُه جُمَْتَهٌد فِيِه؛ َحْيُث َقاَل هِبَ  نَّ

َذا يِف الُكُتِب.َمالٌِك  َح هِبَ ا َكالَبِصرِي، َورَصَّ  : ُتْقَبُل َشَهاَدُتُه ُمْطَلق 

ا، َوإِْن : َوَِمُْلوك  َوحَمُْدود  يِف َقْذٍف... إلخَقْوُلهُ  وُز لِلَقايِض َأْن َيْقَبَل َشَهاَدَتُه َوََيُْكَم هِبَ : اَل جَيُ

اَح  ا، َيِصحه  َكَم هِبَ ُه َلْو َقبَِل َوَحَكَم هِبَ ُه َغرْيُ جُمَْتَهٍد فِيِه، بِِخاَلِف َشَهاَدِة املَْحُدوِد، َفإِنَّ ؛ ْلَنَّ ؛ اَل َيِصحه

ُه جُمَْتَهٌد فِيِه.  ْلَنَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.وحكمه»( يف )ب( و)د(: 2131)

حجة اْلمة، إمام دار اهلجرة، أبو عبداهلل مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر بن عمرو بن احلارث بن  ،هو شيخ اإلسالم( 2132)

زرعة، وهو محري اْلصغر، احلمريي ثم  بن شداد بنغيَمن بن خثيل بن عمرو بن احلارث، وهو ذو أصبح بن عوف بن مالك بن زيد 

 اْلصبحي املدين، حليف بني تيم من قريش، فهم حلفاء عثَمن أخي طلحة بن عبيداهلل أحد العرشة.

 وأمه هي: عالية بنت رشيك اْلزدية، وأعَممه هم: أبو سهيل نافع، وأويس، والربيع، والنرض، أوالد أيب عامر.

 أنس، وعميه أويس وأيب سهيل.وقد روى الزهري عن والده 

، ونشأ يف صون ورفاهية وجتمل، وطلب العلم ^مولد مالك عىل اْلصح يف سنة ثالث وتسعني عام موت أنس خادم رسول اهلل 

 وهو حدث ُبعيد موت القاسم، وساَل.

 حدث عنه من شيوخه: عمه أبو سهيل، وَييى بن أيب كثري، والزهري، وَييى بن سعيد.

 مر، وابن جريج، وأبو حنيفة، وعمرو بن احلارث، واْلوزاعي، وشعبة، والثوري.ومن أقرانه: مع

وطلب مالك العلم وهو ابن بضع عرشة سنة، وتأهل للفتيا، وجلس لإلفادة، وله إحدى وعرشون سنة، وحدث عنه ُجاعة وهو حي 

، وازدمحوا عليه يف خالفة الرشيد، وإىل أن شاب طري، وقصده طلبة العلم من اآلفاق يف آخر دولة أيب جعفر املنصور وما بعد ذلك

 مات.

ا عن اْلمراء وامللوك، ُويِشَ به فرُضب سياط ا انخلعت هلا كتفه.   كان صلب ا يف دينه، بعيد 

، ووجه إليه الرشيد العبايس؛ ليأتيه فيحدثه، فقال: العلم يؤتى، فقصد الرشيد منزله واستند إىل اجلدار، فقال مالك: يا أمري املؤمنني

 من إجالل رسول اهلل إجالل العلم، فجلس بني يديه، فحدثه.

تفسري غريب "، و"النجوم"، وكتاب يف "الرد عىل القدرية "، ورسالة يف "املسائل"، وكتاب يف "الوعظ "، ورسالة يف "املوطأ"وله: 

 (.257/ 5) "اْلْعالم"، (55 - 8/48) "ِسرَي أْعالم النهَبالء": ُينَْظر؛ "القرآن

 «.وقوله»يف )ج(: ( 2133)
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ْنَيا: َقْوُلهُ  ْنَيا َحَر  ؛ ْلَنَّ املَعاَداةَ َوَعُدوٌّ لَِسَبِب الدُّ اٌم، َفَمِن اْرَتَكَبَها اَل َيْأَمُن ِمَن ِْلَْجِل الده

لِ  ُه َلْيَس بُِمْجَتَهٍد فِيِه، ]َوَكَذا اَل  التََّقوه  َعَلْيِه، َواَل َيِصحه لِلَقايِض َقُبوُل َشَهاَدتِِه َعىَل َمْن ُيَعاِديِه؛ ْلَنَّ

ُه َلْيَس بِمُ  َهاَدِة لأَِلْصِل َوالَفْرِع؛ ْلَنَّ ْوِج  ْجَتَهٍد فِيِه[َيِصحه َقُبوُل الشَّ ا، بِِخاَلِف َشَهاَدِة الزَّ َأْيض 

ُه جُمَْتَهٌد فِيِه، َويِف  َضاعِ "امُلِحيطِ " َوالِعْرِس؛ ْلَنَّ  .: َوُتْقَبُل َشَهاَدُتُه لَِوَلِدِه ِمَن الرَّ

اَل َيِصحه لِلَقايِض َقُبوُل َهِذِه  :َوُمَكاتبِِه... إىَِل َقْولِِه: َشَهاَدة األَِجريِ  َقْوُلُه: َوَسيِّد  لَِعْبِدهِ 

َا َلْيَسْت بُِمْجَتَهَداٍت  َهاَداِت؛ ْلهَنَّ  فِيَها. الشَّ

ِديءَ  : َوخُمَنَّث  َقْوُلهُ  ُه َفاِسٌق، َوامُلَراُد ِمْن فِْعلِ َيْفَعُل الرَّ ِديء : ْلَنَّ : الرَّ

ْمكِنيُ  َواَطِة  التَّ ِح " َكَذا يِف  -ِمَن الل  َوَيِصحه لِلَقايِض َقُبوُل َشَهاَدتِِه؛ ْلَنَّ  - "اهِلَداَيةِ  رَشْ

ا فِيهِ   َوَكَذا َيِصحه َقُبوُل َنائَِحٍة َوُمَغنَِّيٍة؛ ملَِا ُذكَِر. ،لِلَقايِض َأْن َيْقَبَل َشَهاَدَة الَفاِسِق؛ لَِكْونِِه جُمَْتَهد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.به»( يف )ج( و)هـ(: 2134)

 «.وقوله»( يف )ج(: 2135)

 «.التعول»( يف )د( و)هـ(: 2136)

 ( ما بني املعكوفني َسَقَط من )ج( و)هـ(.2137)

 «.يف»( يف )ب( و)د(: 2138)

ْرَمة خاصة، دون وجتوز شهادة الرجل ملن أرضعته امرأته؛ ْلنَّ الرضاع تأثريه يف احلُ "(: 9/188) "املحيط الِبهاين"( قال يف 2139)

ا ما سواه مَن اْلحكام، أال ترى أنه ال يستحق هبا النََّفَقة واإلرث، وكذلك حكم الشهادة، وحقيقة النََّفَقة يف ذلك أنَّه ليس ْلحدمه

 ؛ ا. هـ."تأويل ملك، وال بسوطة يٍد يف مال صاحبه، فلم تكن التههَمة يف هذه الشهادة فقبلْت، كَم يف شهادة اْلجانب

 «.فعبده»( يف )هـ(: 2140)

 «.بمجتهد»( يف )ج(: 2141)

 «.وقوله»( يف )ج(: 2142)

 «.ونحنث»، ويف )هـ(: «وبحيث»( يف )د(: 2143)

ُ َوَينْقُ 8/538) "البحر الرائق"قال يف  ُه َيَتَكِّسَّ َي ُخنْثَى؛ ْلَنَّ ... َوُسمِّ ُ مِّ ِمَن التََّخنهِث، َوُهَو اللِّنُي َوالتََّكِّسه ُص َحاُلُه َعْن (: امُلخنث: بِالضَّ

ُعُه َخنَاَثى ُجِل، َوَُجْ  َحاِل الرَّ

 «.املروي»( يف )د(: 2144)

 «.نقل»( يف )هـ(: 2145)

 «.الروي»( يف )د(: 2146)

 «.التمكن»( يف )ج(: 2147)
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ُه َفاِسٌق، َوَلْو َقبَِل  لِلنَّاِس: ِو الطَّنُْبوِر، َأْو ُيَغنِّيَقْوُلُه: َوَمْن َيْلَعُب بِالطُُّيوِر أَ  الَقايِض  ْلَنَّ

؛ ملَِا  ُذكَِر. َوَحَكَم بِِه، َيِصحه

دُّ  َقْوُلُه: َيْرَتكُِب  اَلُة هِبِاَم بِهِ  َما حُيَ  ْلَنَّ  :، َأْو َيْدُخُل... إىَِل َقْولِِه: َأْو َتُفوُتُه الصَّ

؛ ملَِا َهاَدُة، َوَلْو َقبَِل الَقايِض َوَحَكَم بِِه، َصحَّ ده بِِه الشَّ ْسٌق، َفرُتَ
 ُذكَِر. َذلَِك فِ

؛ ، َفُيتََّهُم بِالَكِذِب ْلَنَّ فِيِه َتْرَك امُلُروَءةِ  : َأْو َيُبوُل َعىَل الطَِّريِق َأْو َيْأُكُل فِيِه:]َقْوُلُه[

ُه ََلْ ُينَْقْل ِخاَلٌف ُكُتِب َكَذا يِف َُجِيِع ال ُه اَل َيِصحه لِلَقايِض َقُبوُل َشَهاَدتِِه، ْلَنَّ اِهُر َأنَّ َحتَّى  ، َوالظَّ

ا َحتَّى َيْدُخَل يِف ُحْكِمِه.  ُحوا بَِكْونِِه فِْسق  ا فِيِه، َوََلْ ُيرَصِّ  َيُكوَن جُمَْتَهد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.الرشوح»( يف )ج(: 2148)

 (.137، 3/136) "اهلداية رشح البداية"(، و7/408) "العناية رشح اهلداية"( 2149)

 «.يفتي»( يف )د(: 2150)

 «.قيل»يف )د(: ( 2151)

 «.بَم»( يف )ج(: 2152)

 «.أو مرتكب»( يف )ج(: 2153)

 «.أَيد»( يف )د(: 2154)

؛ لوجود تعاطِيه بِخالف اعتقاده، وذا دليل ِقلَِّة ديانته؛ 2155)  "درر احلكام": ُينَْظر( أي: يأيت بِنَْوٍع ِمَن الكبائر املوِجبة للَحدِّ

(2/380.) 

 «.هبا»( يف )د(: 2156)

 «.بَم»( يف )ج(: 2157)

  َسَقَط من )ج(.« قوُلهُ »( قوله: 2158)

ْمت احلََس 2159) ن، وِحْفظ ( قيل يف تعريف املروءة: أالَّ َيْأيِتَ اإلنساُن بَم َيْعَتِذُر منه مما يبَخُسه عن مرتبته عند أهل الفضل، وقيل: السَّ

؛ 
ٍ
خف وامُلُجون، واالْرتِفاع عن كلِّ ُخُلق دينء نهب السَّ  (.7/415) "لقديرفتح ا": ُينَْظراللسان، وجَتَ

ة اْلربعة؛   (.4/223) "تبيني احلقائق": ُينَْظرَوُكله فعل فيه َتْرُك املروءة يوِجب سقوط شهادته، بال خالف بني اْلئمَّ
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َلِف  َقْوُلُه: َأْو ُيْظِهُر َسبَّ  ، َفَيِصحه لِلَقايِض َكَذا يِف الُكُتِب  :لُِظُهوِر فِْسِقهِ  السَّ

ِذي[ َقْوِل  بِِذْكِرِه؛ َلِكنَُّه َمْبنِيٌّ َعىَل ]َكْوِن[ َوَعْدَنا َقُبوُل َشَهاَدتِِه، َهَذا آِخُر التَّْفِصيِل ]الَّ

افِِعيِّ َأْو َمالٍِك، َأْو ِمْثلِِهََم  ا الشَّ ا فِيِه بَِسَببِِه، َوُهَو حَمَله َكاَلمٍ ُمْعَتَِب  ؛ "، َوَكْوِن املََحلِّ جُمَْتَهد 

َم َعْن اْنَتَهى  َأْعَلُم. ، َواهلُل"ِخَزاَنِة امُلْفتنِيَ "، َلكِْن يِف َبْعِض َذلَِك خُمَاَلَفٌة ملَِا َتَقدَّ

 ]مسألة: شهادة أهل األهواء[

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.فيتََّهم بارتكاب الكذب»، ويف )د( و)هـ(: «فيهم بارتكاب الكذب»( يف )ج(: 2160)

 (.5/483) "رد املحتار"(، و7/91) "ئقالبحر الرا"(، و4/222) "تبيني احلقائق": ُينَْظر( 2161)

ا»( يف )ج(: 2162)  «.خالف 

 «.سبب»( يف )د(: 2163)

حابة، والتابعون، والعلَمء؛ كأيب حنيفة وأصحابه؛ ْلنَّ هذه اْلشياء تدله عىل ُقُصور عقله، 2164) ( َيْعني الصاحلني منهم، وهم: الصَّ

 (.4/223) "تبيني احلقائق": ُينظروِقلَّة مروءته؛ 

 (.7/415) "العناية رشح اهلداية": ينظرباإلظهار؛ ْلنه لِو اعتقد ذلك وَل يظهره، فهو َعْدل؛ ( قيد 2165)

 "فتح القدير"(، 2/231) "اجلوهرة النرية"(، 7/415) "العناية رشح اهلداية"(، 4/222) "تبني احلقائق": ُينَْظر( 2166)

 (.4/237) "حتاررد امل"(، 7/92) "البحر الرائق"(، 2/381) "درر احلكام"(، 7/415)

  َسَقَط من )أ( و)ب( و)د( و)هـ(.« الذي»( قوله: 2167)

 «.وعندنا»( يف )د(: 2168)

  َسَقَط من )ج(.« كون»( قوله: 2169)

 «.ومثلهَم»( يف )ج(: 2170)

 "البحر الرائق"(، و7/415) "فتح القدير"(، و2/231) "اجلوهرة النرية"(، و7/415) "العناية رشح اهلداية": ُينَْظر( 2171)

(7/92.) 

البحر ": ُينَْظر(، 26787، ورقم عام: 1948( خمطوط، اْلزهرية، )رقم خاص: 124)لوحة رقم:  "خزانة املفتني"( 2172)

 (.7/77) "الرائق

 «.تعاىل»( يف )ج( زيادة كلمة: 2173)
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َهاَدُة  )ُتْقَبُل( ُنُه، ِل اأَلْهَواِء()ِمْن َأْهالشَّ ؛ ْلَنَّ فِْسَقُهْم ِمْن ِحْيُث االْعتَِقاُد، َوَما َأْوَقَعُه فِيِه إاِلَّ َتَديه

ا لَِذلَِك، بِِخاَلِف الِفْسِق  ا، ُمْسَتبِيح  وَك التَّْسِمَيِة َعاِمد  ُب املَُثلََّث، َأْو َيْأُكُل َمرْتُ  ِمْن َحْيُث َوَصاَر َكَمْن َيرْشَ

ِذيَن اَل َيُكونُ  التََّعاطِي، ِة: َأْهُل الِقْبَلِة الَّ َر يِف الُكُتِب الَكاَلِميَّ
 َعىَل َما ُذكِ

ِ
ُمْعَتَقُدُهْم  َوَأْهُل اْلَْهَواء

ةُ  يَّ نَِّة، َوُهُم: اجلَِْبِ َوافُِض ، َوالَقَدِريَّةُ ُمْعَتَقَد َأْهِل السه ، ، َواخلََواِرُج ، َوالرَّ

َلةُ  ، َفَصاُروا اْثنَنْيِ َوَسْبِعنَي.، َوامُلَشبَِّهةُ َواملَُعطِّ  ، َوُكلٌّ ِمنُْهُم اْثنَْي َعرَشَ فِْرَقة 

ْقَت بِِه، ُثمَّ ُأْطلَِق َعىَل  -ِمْن َباِب َتِعَب  - : َمْصَدُر َهِويُتهُ -َمْقُصوٌر  -َواهلََوى 
إَِذا َأْحَبْبَتُه َوَعلِ

 َواْنِحَر  النَّْفسِ  َمْيلِ 
ِ
ء ْ َبَع  ، ُثمَّ اْسُتْعِمَل يِف َمْيلٍ افَِها َنْحَو اليشَّ َمْذُموٍم، َفُيَقاُل: اتَّ

 
ِ
ُر -املَْمُدوُد  -، َواهلَواُء َهَواُه، َوُهَو ِمْن أَْهِل اْلَْهَواء  َواْلَْرِض، َواجلَْمُع:  : امُلَسخَّ

ِ
ََمء َبنْيَ السَّ

َدُه يِف "الَكنْزِ "َويِف  ، ]َأْطَلَقُه ُهنَا[َأْهِوَيةٌ  ِخرَيةِ "، َوَقيَّ ى "الذَّ و  اَل َيْكُفُر بِِه  هِبَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.يكونون»( يف )د(: 2174)

 ،1404 ،رش: دار املعرفة، بريوت(؛ ملحمد بن عبد الكريم بن أيب بكر أمحد الشهرستاين، النا97/ 1) "امللل والنحل" (2175)

 حتقيق: حممد سيد كيالين.

 (.97/ 1) "امللل والنحل"( 2176)

 (.169/ 1) "امللل والنحل"( 2177)

 (.131/ 1) "امللل والنحل"( 2178)

 (.106/ 1) "امللل والنحل"( 2179)

 (.118/ 1) "امللل والنحل"( 2180)

 «.هوييه»( يف )د(: 2181)

 «.مثل»( يف )ب( و)د(: 2182)

 «.القلب»( يف )ج(: 2183)

؛ معناه: هَناها عن َشَهواهِتا وما ﴿َوهَنَى النَّْفَس َعِن اهَلَوى﴾( واهلََوى: حمبُة اإِلنسان اليشء وَغَلَبُته عىل قلبه، قال اهلل تعاىل: 2184)

 (.15/174) "لسان العرب": ُينظر؛ تدعو إِليه من معايص اهلل 

 «.سيل»، ويف )د(: «ميل»يف )ب(:  (2185)

ى أهُل ( 2186)  (.4/224) "تبيني احلقائق": ينظرالبدع أهَل اْلهواء؛ مليلهم إىل حمبوب أنفسهم، بال دليل رشعي أو عقيل؛  وُيَسمَّ

 «.املحدود املبخر»( يف )ج(: 2187)

 (.382) "املصباح املنري": ينظر( 2188)

  َسَقط من )ج(.« َأْطَلَقُه ُهنَا»( قوله: 2189)

 (.4/223) "تبيني احلقائق"( 2190)
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اِج "َصاِحُبُه، َوَزاَد يِف  اِج الَوهَّ َ ا َأنْ  "الِّسِّ ، َوَيُكوَن َعْدال  يِف َتَعاطِيِه، اَل َيُكوَن َفاِسق 

ِحيُح؛ اْنَتَهى َوُهوَ   .الصَّ

ِهيدَ ": "ِرهِ َبحْ "َقاَل َمْواَلَنا يِف  َواَيِة؛ َفإِنَّ احلَاكَِم الشَّ يِف  َوَلْيَس َهَذا الَقْيُد يِف َظاِهِر الرِّ

 َجائَِزٌة؛ َأاَل َتَرى  َأُبو َحنِيَفَة َواْبنُ  َقاَل: َقاَل  "الَكايِف "
ِ
َأيِب َلْيىَل: َشَهاَدُة َأْصَحاِب اْلَْهَواء

ٍد  َم  َصىلَّ  -َأنَّ َأْصَحاَب حُمَمَّ َعىَل َبْعٍض  َقِد اْخَتَلُفوا َواْقَتَتُلوا، َوَشَهاَدُة ]َبْعِضِهْم[ -اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

 ِمَن االْختاَِلِف َأَشده مِمَّا َكاَن َبْينَُهْم ِمَن الِقَتاِل؛ انْ 
ِ
، َفَلْيَس َبنْيَ َأْصَحاِب اْلَْهَواء َزة 

 .َتَهىَكاَنْت َجائِ

ْقِريرِ "َويِف   َفاْْلَْكَثُر َعىَل َعَدِم َقُبولِِه؛ اْنَتَهى. إِْكَفاُرُه ِمنُْهمْ  : َأنَّ َمْن ْوَجَب "التَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.ىباهلو»( يف )ج(: 2191)

 «.أنه»( يف )ج( و)د( و)هـ(: 2192)

/لوحة رقم: 8) "الِّساج الوهاج"، وما أثبتناه مَن «ماجن ا»، ويف )ج(: «ماهنا»، ويف )ب( و)د( و)هـ(: «فامنها»يف )أ(:  (2193)

 ( خمطوط، املكتبة اْلزهرية.92

 «.هو»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 2194)

 (.7/93) "البحر الرائق": ُينَْظراملكتبة اْلزهرية، ( خمطوط، 92/لوحة رقم: 8) "الِّساج الوهاج" (2195)

هيد، حممد بن حممد بن أمحد بن عبداهلل بن عبداملجيد بن إسَمعيل املروزي، أبو الفضل البلخي، الشهري باحلاكم 2196) ( احلاكم الشَّ

ا سنة ) امُلْسَتخلص مَن "يف الُفُروع،  "الكايف"الِفقه،  يف "الغرر"هـ(، ِمن أكابر ُفقهاء احلنفيَّة؛ من تصانِيفه: 334الشهيد، املقتول شهيد 

 يف الُفُروع. "امُلنَْتقى"يف الُفُروع،  "اجلامع

ة العاِرفني"(، 2/683) "كشف الظنون": ُينَْظر  (. 305)ص  "الفوائد البهيَّة"(، 4/590) "اجلواهر املضيَّة"(، 6/37) "َهديَّ

وما يف  "املبسوط"حممد بن حممد احلنفي، ُجع فيه ُكُتب حممد بن احلسن  ؛ للحاكم الشهيد"الكايف يف ُفُروع احلنفية"( 2197)

ْخيِس، وهو املشهور بـ َ َحُه ُجاعة مَن املشايخ؛ منهم: شمس اْلئمة الِّسَّ  "مبسوط"جوامعه، وهو كتاب ُمْعَتَمٌد يف َنْقل املذهب، َورَشَ

 (.2/1378) "كشف الظنون": ُينَْظرالِّسخيس، ورشحه اإلمام أمحد بن منصور؛ 

 «.وقال»( يف )ج(: 2198)

 «.وأن»ورد يف )ب( و)د(:  (2199)

  َسَقَط من )ج(.« بعضهم»( قوله: 2200)

 (.7/93) "البحر الرائق"( 2201)

 هـ. 786ْلكمل الدين، حممد بن حممود بن كَمل الدين أمحد البابريت احلنفي، املتوَّف سنة  "التقرير يف رشح أصول البزدوي"( 2202)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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َهايِنِّ "َويِف  ِحيُح، َوَما ُذكَِر يِف اْلَْصِل حَمُْموٌل َعَلْيهِ "امُلِحيِط الُِبْ ؛ َكَذا يِف ": َوُهَو الصَّ

 ."الَبْحرِ "

َّ اخَلطَّاِبيََّة( َوافِضِ  ُهمْ  )ِإ اِب ُغاَلُة الرَّ َهاَدِة ، ُينَْسُبوَن إىَِل َأيِب اخلَطَّ ، َيْعَتِقُدوَن َجَواَز الشَّ

َهاَدةَ  ا، َوقِيَل: َيَرْوَن الشَّ ُف َكاِذب 
لِ ، َوَيُقوُلوَن: امُلْسلُِم اَل ََيْ قٌّ

ُه حُمِ لُِكلِّ َمْن َحَلَف ِعنَْدُهْم َأنَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ذكر فيه: أنه كتاب مشتمل من اْلصول عىل "أكمل الوجود، بإفاضة احلكم من آيات كالمه املجيد... إلخاحلمد هلل الذي "أوله: 

 أرسار ليس هلا من دون اهلل كاشفة.

حدثني شيخي شمس الدين اْلصفهاين: أنه حرض عند اإلمام املحقق قطب الدين الشريازي يوم موته، فأخرج كراريس من حتت 

ا وَل أقدر حله، فخذها لعل اهلل تعاىل "فخر اإلسالم"هو فوائد ُجعت عىل كتاب  وسادته نحو مخسني، قال: ، تتبعت عليه زمان ا كثري 

ا، وعرضت أقيسته عىل قوانني أهل النظر،  يفتح عليك برشحه. ا، وَل أزل يف تأمله ليال  وهنار  ا وجهار  قال: فاشتغلت به سنني رسًّ

، فلم أجد ما خيالفهم إال اإلنتاج من الثاين مع اتفاق مقدمتيه يف الكيف، وذلك وما أشبهه وتعرضت بمقدماته بأنواع التفتيش والفكر

  .(112/ 1) "كشف الظنون"(، 6/171) "هدية العارفني"مما جيوزه أهل اجلدل، ثم َل يتهيأ يل رشحه، وتعني طرحه؛ انتهى؛ ينظر: 

 «.أوجب»يف )أ( و)ج( و)هـ(:  (2203)

 «.الكفارة(: »( يف )أ( و)ب( و)د( )هـ2204)

: وشهادة أهل اهلوى مقبولة عندنا، إذا كان هوى "رشحه"وذكر شيخ اإلسالم يف "(: 9/176) "املحيط الِبهاين"( قال يف 2205)

؛ فهو حممول عىل هذا إالَّ "اْلصل"ال َيْكُفر به صاحبه، وال يكون ماجن ا، ويكون َعْدال  يف تعاطيه، وهو الصحيح، وما ذكر يف 

لبيان ذلك فقال: أرأيت أنَّ أصحاب رسول اهلل ^ الذين ساعدوا معاوية مع خمالفة عيل  "الكتاب"يف  واستدل حممد  .اخلَطَّابيَّة

بِْدعة وهوى، فكيف  بعد عثَمن  ، أكان يرد شهادهتم؟ وال شك أن خمالفة عيل  ، ثم شدوا بني يدي عيل

 يمنع قبول الشهادة، فكذا هذا؛ وْلنه مسلم عدل يف تعاطيه، شهد لغريه من اخلروج عليه باملسايفة؛ لكن ملا كان عن تأويل وتدين، َل

كل وجه، وهو من أهل الشهادة، فتقبل شهادته قياُسا عىل غري صاحب اهلوى، وإنَم قلنا: مسلم؛ ْلن الكالم يف هوى ال يكفر به 

قاده حرمته، مثل: حرمة شهادة الزور، حتى يستدل به ما صاحبه، وإنَم قلنا: عدل يف تعاطيه؛ ْلنه َل يرتكب ما هو حمرم يف دينه واعت

يف شهادة الزور ما وجد من فسق االعتقاد ال يدل عىل شهادة الزور، ْلنه اعتقده مباحا ، فال يدل عىل شهادة الزور الذي يعتقده 

ا ا، وكان كشهادة الكافر مقبولة عىل كافر مثله إذا كان عدال  يف تعاطيه، وإن كان فاسق  من حيث االعتقاُد وهو الكفر؛ ْلن اعتقاد  حرام 

ا يف دينه، وكذلك هذا، وليس  ا، وإن كان رأس الفسوق ال يدل عىل شهادة الزور، وهو يعتقده حرام  الكفر وهو يعتقده مباح 

وافض يستجيزون أداء الشهادة باحللف، ولو حتقق هذا من املسلم ال تقبل شه  ؛"ادته لكونه ماجن اكاخلطابية؛ ْلن اخلطابية قوم مَن الرَّ

 ا. هـ.

 (.7/93) "البحر الرائق"( 2206)

ة أنبياء، وأبو اخلطاب نبي، وهؤ (2207) ضة، منسوبة إىل أيب اخلَطَّاب اْلْسِدي، قالوا: اْلئمَّ
افِ يعة الرَّ  اخلَطَّابيَّة طائفٌة مَن الشِّ

ِ
الء

وكانوا يعتقدون أنَّ َمِن ادَّعى منهم شيئ ا عىل غريه جيب أن نيا، يستحلهون شهادة الزور ملوافقيهم عىل خمالفيهم، وقالوا: اجلنة نعيم الده 

ُزون أداء الشهادة إذا حلف املدعي بني  ٌب ِمَن الروافض جيوِّ ْخيِسه أهنم رَضْ َ أيدُّيم أنه يشهَد له بقيَُّة شيعته، وذكر َشْمُس اْلئمة الِّسَّ

ا ت التعاريف"(، 108، 7/107) "حاشية ابن عابدين" :ُينَْظر؛ حمق يف دعواه، ويقولون: املسلم ال َيلف كاذب   "التَّْوِقيف عىل مهَمَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، فَ  لِِشَيِعِهمْ  نُ َواِجَبة  ْبَهُة يِف َشَهاَدهِتِمْ  َتَتَمكَّ ْقِريرِ ". َويِف الشه : َوَيْلَحُق َصاِحُب "التَّ

ا ِرَواَيُتُه َفامُلْخَتاُر يِف املَْذَهِب  َتاُجوَن إِىَل  اإِلهْلَاِم، َفاَل ُتْقَبُل َشَهاَدُتُه، َوَأمَّ ُْم ََيْ َعَدُم َقُبوهِلَا؛ ْلهَنَّ

ِة، َفَيْحَتا ِل َوالَكِذِب َعىَل َرُسوِل اهللِ امُلَحاجَّ َهاَدِة؛  -َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم  -ُجوَن إىَِل التََّقوه بِِخاَلِف الشَّ

اِج اْنَتَهى اِج الَوهَّ َ  ": َقاَل يِف "، َويِف الِّسِّ
ِ
ْ َيْبَق ملَِْذَهبِِهْم "اإِلْماَلء : َوَقِد اْنَدَرُسوا َوَهَلُكوا، َوََل

ابِيََّة. - ْنَتَهىِذْكٌر؛ ا  َيْعنِي: اخلَطَّ

 ]مسألة: تقبل شهادة الذمي على مثله[

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جممع اللغة  (؛1/243) "ملعجم الَوِسيطا"، 1410(؛ للمناوي، حتقيق: د/ حممد رضوان، ط: دار الفكر، بريوت، سنة 1/317)

 العربيَّة.

حممد بن أيب زينب اْلسدي اْلجدع، وكان يقول  ( اخُتلِف يف اسمه عىل قولني؛ قيل: هو حممد بن وهب اْلجدع، وقيل: هو2208)

ا،  ا كبري  وكان يزعم أنَّ اْلئمة أنبياء ويف بإمامة إسَمعيل بن جعفر، فلَمَّ مات إسَمعيل رجع إىل القول بإمامة جعفر، وغال يف ذلك غُلوًّ

، ُيقال لكل واحد منهم: خطايب، ^كل وقت رسول ناطق وصامت، فالناطق حممد  : هم "رشح اْلقطع"وقال يف  والصامت عيلٌّ

قوم ينسبون إىل أيب اخلطاب، رجل كان بالكوفة، حارب عيسى بن موسى بن عيل بن عبداهلل بن عباس، وأظهر الدعوة إىل جعفر، 

حمل بالكوفة؛ ْلنه كان يزعم أن عليًّا هو اإلله  -بالضم  -فتِبأ منه، ودعا عليه، فقتل هو وأصحابه، وصلبه عيسى بـ)الُكناسة( 

 اْلكِب، وجعفر الصادق هو اإلله اْلصغر.

 (.108، 7/107) "حاشية ابن عابدين"(، 1/452) "اللهباب يف هتذيب اْلنساب": ينظر

 «.لسيعهم»( يف )د(: 2209)

 «.فتمكن»( يف )ج(: 2210)

 (.5/742) "رد املحتار"(، 2/201) "جممع اْلهنر"(، 2/376) "درر احلكام": ينظر( 2211)

 «.واملذهب»)هـ(: ( يف )أ( و)ب( و)د( و2212)

 (.7/93) "البحر الرائق" ينظر:( 2213)

املروية عن أيب يوسف، واإلمالء أن يقعد العاَل وحوله تالمذته باملحابر والقراطيس، فيقول بَم فتحه اهلل  "اْلمايل  "( كتب 2214)

 ه اإلمالء واْلمايل.عليه من ظهر قلبه، وتكتبه التالمذة، ثم جيمعون ما يكتبونه يف املجالس، ويصري كتابا  فيسمون

وكان ذلك عادة ُعلَمء السلف من الفقهاء، واملحدثني، وأصحاب العربية، فاندرست لذهاب العلم وأهله، وإىل اهلل تعاىل املصري. 

 ( 1/69) "رد املحتار": ُينظر

 ( خمطوط، املكتبة اْلزهرية.93م لوحة رقم: 8) "الِّساج الوهاج"( 2215)
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ُه )الذِّمِّيِّ َعَلى ِمْثِلِه(ُتْقَبُل َشَهاَدُة  )َو( اَلُم  -؛ ْلَنَّ اَلُة َوالسَّ َشَهاَدَة  َأَجازَ  -َعَلْيِه الصَّ

هُ النََّصاَرى َبْعِضُهْم َعىَل َبْعضٍ  َغاِر، َفَيُكوُن  ِمنْ  ؛ َوْلَنَّ َأْهِل الِواَلَيِة َعىَل َنْفِسِه َوَأْواَلِدِه الصِّ

تَنُِب  ُه جَيْ َهاَدِة َعىَل ِجنِْسِه، َوالِفْسُق ِمْن َحْيُث االْعتَِقاُد َغرْيُ َمانٍِع؛ ْلَنَّ ا  ِمْن َأْهِل الشَّ م  َما َيْعَتِقُدُه حُمَـرَّ

َد بَِقْولِِه:  يِف ِدينِِه، َوالَكِذُب حَمُْظوٌر ]يِف[ َا اَل ُتْقَبُل َعىَل ُمْسلٍِم؛ )ِمْثِلِه(اْلَْدَياِن، َوَقيَّ ؛ ْلهَنَّ

ـُه لِْلَكافِِريَن َعىَل اْلـُمْؤِمنَِْي َسبِياًل ﴿: لآِلَيةِ  َعَل اللَّ ؛ َكالَيُهوِد َمَع )َوِإِن اْخَتَلَفا ِملًَّة( ،﴾َوَلْن ََيْ

ُه اَل ِواَلَيَة َلُه، َواْخَتَلُفوا يِف َشَهاَدِة ُمْرَتدٍّ َعىَل يِّ()الذِّمِّالنََّصاَرى، وَقيََّد بـ ؛ ْلَنَّ امُلْرَتدَّ اَل َشَهاَدَة َلُه؛ ْلَنَّ

ِه، َواْلََصحه َعَدُم َقُبوهِلَا بَِحالٍ 
َهايِنِّ "؛ َكَذا يِف ِمْثلِ  ."َبْحِرهِ "، َنَقَلُه َشْيُخنَا يِف "امُلِحيِط الُِبْ

يِّ  )َو( مِّ يَّ َأْعىَل َحاال  ِمنُْه؛ )َعَلى امُلْسَتْأَمِن(ُتْقَبُل َشَهاَدُة الذِّ مِّ ؛ َكََم ُتْقَبُل َشَهاَدُة امُلْسِلِم َعَلْيِه؛ ْلَنَّ الذِّ

، َواَل ُيْقَتُل بِامُلْسَتْأَمِن،  لَِكْونِِه ِمْن َأْهِل َداِرَنا؛ َولَِذا يِّ مِّ ََ()ُيْقَتُل امُلْسلُِم بِالذِّ ، َوُهَو )َعْكُسُه(ُيْقَبُل  َو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َفَقْت ملَّتهم 2216)  (.4/224) "تبيني احلقائق": ُينظرأِم اختلفْت، كَم سيذكر املصنف؛ ( سواء اتَّ

 «.أجازه»( يف )د(: 2217)

، َباُب َشَهاَدِة َأْهِل «أن رسول اهلل أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم عىل بعض»( أخرجه ابن ماجه عن جابر بن عبداهلل بلفظ: 2218)

[، كتاب الشهادات: باب من أجاز شهادة أهل الذمة عىل الوصية يف 166 -165/ 10اْلكَِتاِب َبْعِضِهْم َعىَل َبْعٍض، والبيهقي ]

 السفر.

(: َويِف إْسنَاِدِه جُمَالٌِد، َوُهَو َسيُِّئ 4/479م )1989هـ، 1419، دار الكتب العلمية ـ الطبعة اْلوىل "التلخيص احلبري"قال ابن حجر يف 

ْفِظ، ويف الزوائد عىل ابن ماَجْه )  سناده جمالد بن سعيد وهو ضعيف.(: يف إ4/479احْلِ

 «.وْلن»يف )ب( و)د( و)هـ(: ( 2219)

 «.َيسب»( يف )ج(: 2220)

  َسَقط من )أ( و)ب( و)ج( و)د( و)هـ(.« يف»قوله:  (2221)

 «.اآلية»( يف )ج(: 2222)

  [.141( ]النساء: 2223)

 «.بحاهلا»( يف )د(: 2224)

ة، فال ِذْكر هلا يف يشء مَن الكتب، وقِد اختلف املشايخ وأما شهادة املُْرَتد و"(: 9/354) "املحيط الِبهاين"( قال يف 2225) املُْرَتدَّ

ار، وقال بعضهم: ُتْقَبل عىل مرتد مثله، واْلصح أهنا ال تقبل عىل كل حال   ؛ ا. هـ."فيه: قال بعضهم: ُتْقبل عىل الكفَّ

 (.94، 7/93) "البحر الرائق"( 2226)

 «.ال»( يف )هـ(: 2227)
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؛ لُِقُصوِر ِواَلَيتِِه َعَلْيِه؛ لَِكْونِِه َأْدَنى َحاال  ِمنُْه،  يِّ مِّ َهاَدُة  )َوُتْقَبُل(َشَهاَدُة امُلْسَتْأَمِن َعىَل الذِّ ؛ َأْي: )ِمْنُه(الشَّ

؛ َأْي: إَِذا َكاُنوا ِمْن َأْهِل َداٍر ()َمَع اتَِّحاِد الدَّاِر ؛ َأْي: َعىَل ُمْسَتْأَمٍن آَخَر،)َعَلى ِمْثِلِه(ِمَن امُلْسَتْأَمِن 

ِك، اَل ُتْقَبُل  َكاُنوا ِمْن ]أَْهِل[ َواِحَدٍة، َفإِنْ  ْ وِم َوالرته ، َوَعىَل َهَذا اإِلْرُث؛ َداَرْيِن، َكالره

اَرْيِن َيْقَطُع الِواَلَيَة، َوَيْمنَعُ  ْلَنَّ  ُْم ِمْن َأْهِل  اْختاَِلَف الدَّ يِّنَي؛ ْلهَنَّ مِّ التََّواُرَث َبْينَُهََم، بِِخاَلِف الذِّ

 َداِرَنا.

ِة ِدينِِه َوَعَداَلتِِه، بِِخاَلِف الدِّيِن( )ِمْن َعُدوٍّ ِبَسِبِبُتْقَبُل  )َو( َة َتُدله َعىَل ُقوَّ ينِيَّ ، َفإِنَّ الَعَداَوَة الدِّ

ِة، ْنَيِويَّ َا الَعَداَوِة الده ِل َعَلْيهِ  َفإهِنَّ  .َحَراٌم، َفَمِن اْرَتَكَبَها اَل ُيْؤَمُن ِمَن التََّقوه

َها، َوَقْد َأَشاَر ُهنَا )ِمْن ُمْرَتِكِب َصِغرَيٍة، ِإِن اْجَتَنَب الَكَباِئَر(ُتْقَبُل  )َو( ُط  ُكلَّ َا رَشْ إىَِل الَعَداَلِة، َفإهِنَّ

هَ  ]ُوُجوِب[ اَدِة، َوِهَي االْستَِقاَمُة، َوِهَي بِاإِلْساَلِم، َواْعتَِداِل الَعْقِل، َوُمَعاَرَضِة َقُبوِل الشَّ

ى ُه، َوَلْيَس لَِكََمهِلَا َحدٌّ ُيْدَرُك َمَداهُ  َهو  ُه َوَيُصده َع ُيِضله ، َوُيْكَتَفى لَِقُبوهِلَا بَِأْدَناُه َكْياَل ُتَضيَّ

ينِ احُلُقوُق، َوُهَو ُرْجَحاُن جِ  ْهَوِة، َوَأْحَسُن َما قِيَل فِيِه ]َما[ َهِة الدِّ  َوالَعْقِل، َعىَل اهلََوى َوالشَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.الدارين»( يف )ج(: 2228)

 «.وإن» )ج(: ( يف2229)

  َسَقَط من )ج(.« أهل»( قوله: 2230)

 «.يقبل»( يف )ج(: 2231)

 «.أن»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 2232)

 «.سبب»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 2233)

 «.وإهنا»( يف )ج(: 2234)

 «.عنه»( يف )ج(: 2235)

 «.بكلها»( يف )ج(: 2236)

 َسَقَط من )ج(.« وجوب»( قوله: 2237)

 «.هو»( يف )ج(: 2238)

 «.مداده(: »( يف )هـ2239)

 «.الدنيا»( يف )ج(: 2240)
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َغائِِر، َوَأْن َتُكونَ  َعْن َأيِب ُيوُسَف: َأنَّ الَعَداَلةَ  ِر، َغرْيَ ُمرِصٍّ َعىَل الصَّ
ا للَكَبائِ  َأْن َيُكوَن جُمَْتنِب 

ٌت هَلَا َدُمَهاَظاِهَرٌة، َفعَ  ُمُروَءُتهُ  ةِ "، َويِف ُمَفوِّ : الَفاِسُق إَِذا َتاَب اَل ُتْقَبُل َشَهاَدُتُه َما "اخلَانِيَّ

َرُه بِِستَّةِ  ُيْظِهُر  ََلْ َيْمِض َعَلْيِه َزَمانٌ  ْوَبَة، ُثمَّ َبْعُضُهْم َقدَّ َرهُ  التَّ بَِسنٍَة،  َأْشُهٍر، َوَبْعُضُهْم َقدَّ

ِحيُح  لِ  َوالصَّ ٌض إىَِل َرْأِي الَقايِض َواملَُعدِّ  ؛ اْنَتَهى. َأنَّ َذلَِك ُمَفوَّ

ٍة؛ اْنَتَهى"اخلاَُلَصةِ "َويِف   .: َوَلْو َكاَن َعْدال  َوَيْشَهُد بُِزوٍر، ُثمَّ َتاَب َفَشِهَد، ُتْقَبُل ِمْن َغرْيِ ُمدَّ

 ]مسألة: شهادة األقلف[

َهاَدُة  ِك اخِلَتاِن؛ لَِكْونِِه  َكبرٍِي لـَمْ  ْقَلٍف()ِمْن َأَوُتْقَبُل الشَّ َتله برَِتْ َتتِْن؛ ْلَنَّ الَعَداَلَة اَل خَتْ خَيْ

ا ملَِا يِف  َك خِلَْوفِهِ "الَكنْزِ "ُسنَّة  ِعنَْدَنا، َأْطَلَقُه ُهنَا َتَبع  َدُه َقاِضيَخان بَِأْن َيرْتُ ا إَِذا  ، َوَقيَّ َعىَل َنْفِسِه، َأمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َسَقَط من )د(.« ما»( قوله: 2241)

 «. والعقل»( بعده يف )ب( و)د(: 2242)

 «.يكون»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 2243)

 «.مروية»( يف )د(: 2244)

 «.فيعد منهَم»( يف )د(: 2245)

 (.7/95) "البحر الرائق": ُينَْظر( 2246)

 (.2/461) "الفتاوى اهلندية"هبامش  "اخلانيَّة"يف  ، وكذا«تظهر»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 2247)

 «.ستة»( يف )د(: 2248)

 «.قدر»( يف )د( و)هـ(: 2249)

 «.العدل»( يف )هـ(: 2250)

 (.5/473) "رد املحتار"(، 7/95) "البحر الرائق": وُينَْظر ( خمطوط، اْلزهرية.230)لوحة رقم:  "خالصة الفتاوى"( 2251)

َكر، التي ألبستها احلََشَفة، وَُجُْعها: ُقَلف؛ : اجْلَُليْ -بالضم  -( الُقْلَفة 2252) : ُينْظرَدة التي َيْقَطُعَها اخلَاتُِن من غالف رأس الذَّ

 (.108/ 2) "املغرب"(، 514/ 2) "املصباح"

 «.ال»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 2253)

 «.يرتك حلوق»، ويف )د(: «يرتكه خلوف»( يف )ج(: 2254)
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َدُه يِف َتَر  ْ ُتْقَبْل، َوَقيَّ  ُعْذٍر ََل
ا "اهِلَداَيةِ "َكُه بَِغرْيِ َكُه اْستِْخَفاف  ينِ  بَِأالَّ َيرْتُ ا إَِذا َتَرَكُه بِالدِّ ، َأمَّ

، َوَكََم ُتْقَبُل َشَهاَدُتُه َتِصحه إَِماَمُتُه؛ َكَذا  ُه ََلْ َيْبَق َعْدال  ا، ََلْ ُتْقَبْل؛ ْلَنَّ  ."َفْتِح الَقِديرِ "يِف اْستِْخَفاف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا»( يف )د( و)هـ(: 2255)  «.استحقاق 

 (.3/124) "اهلداية"( 2256)

 (.7/132) "البحر الرائق": وُينَْظر(، 7/421) "فتح القدير"( 2257)
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ا؛ لَِعَدِم ُوُروِد النَّصِّ  َفإِْن ُقْلَت: َما ِمْقَداُر َوْقِت اخِلَتاِن؟ ُقْلُت: َلـمْ  ْر َلُه اإِلَماُم َوْقت ا َمْعُلوم  ُيَقدِّ

ُروَن، َواْخَتَلُفوا يِف َذلَِك  َرُه املَُتَأخِّ َوْقتِِه َسْبٌع، َوآِخَرُه  َل َأنَّ َأوَّ  ، َوامُلْخَتارُ بِِه، َوَقدَّ

؛ َكَذا يِف  اْثنَا اَلِق  "اخلاَُلَصةِ "َعرَشَ َجاِل، َمْكُرَمٌة ِمْن َباِب الَيِمنِي يِف الطَّ ، َوُهَو ُسنٌَّة لِلرِّ

؛ إِْذ ُِجَاعُ 
ِ
 .املَْخُتوَنِة َأَلذه  لِلنَِّساء

تَ  َقَال : َكاَن النَِّساُء خَيْ َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َويِف  -تِنَّ يِف َزَمِن َأْصَحاِب َرُسوِل اهللِ احُلْلَوايِنه

: ُتْؤَكُل َذبِيَحُتُه، َأنَّ اْبَن َعبَّاٍس اَل جُيِيُز َذبِيَحَة اْلَْقَلِف َواَل َشَهاَدَتُه، َوُعَلََمُؤَنا َقاُلوا "النََّواِزلِ "

 ."الَبْحرِ "يِف  لُِعْذٍر؛ َوإاِلَّ اَل ُتْقَبُل، َوبِِه َنْأُخُذ؛ َكََم  َوُتْقَبُل َشَهاَدُتُه إِْن َكانَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.وَل»( يف )هـ(: 2258)

( اختلف علَمء احلنفية يف حتديد سن اخلتان؛ فقيل: ال خيتتن حتى يبلَ، وقيل: ال يؤخر اخلتان عن ثنتي عرشة سنة، وقيل: إذا 2259)

ا، وقيل  (. 3/800) "رد املحتار"(، و2/143) "تبيني احلقائق": ُينْظر: سبع سنني؛ بلَ عرشا، وقيل: إذا بلَ تسع 

 «.فاملختار»( يف )ج(: 2260)

 «.اْلول»( يف )د(: 2261)

 «.اثنتي»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 2262)

اجلنس الثالث يف  -( خمطوط، اْلزهرية، الفصل الثالث يف اليمني يف الطالق 125)لوحة رقم:  "خالصة الفتاوى"( 2263)

 مُلَتَفرقات.ا

 «.إطالق»( يف )هـ(: 2264)

 «.جاع»( يف )ج(: 2265)

 «.الدقاق»( يف )د(: 2266)

َمْرَقنِْدي "النوازل"( كتاب 2267) َُجَع فيه ُصَور فتاوى ُجاعة مَن العلَمء واملشايخ ممكن أدركهم، وذلك  ؛ ْليب اللَّْيث السَّ

وُسئِل حممد بن سلمة عن رجل كذا وكذا، فقال: كذا أو كذا، وُسئِل بقوله: ُسئِل أبو القاِسم يف رجل كذا أو كذا، فقال: كذا وكذا، 

 (.2/1282؛ )"كشف الظنون": ينظرنرص بن َييى يف رجل كذا وكذا، فقال: كذا وكذا... وهكذا؛ 

 «.وقالوا»( يف )ج(: 2268)

 «.كذا»( يف )ج(: 2269)
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 ]مسألة: شهادة اخلصي[

ُه ُقطَِع ِمنُْه ُعْضٌو اخلَِِّصِّ  ؛ ْلَنَّ ُعَمَر َقبَِل َشَهاَدَة ]َعْلَقَمَة[)َخِصيٍّ(ُتْقَبُل َشَهاَدُة )َو( ؛ َوْلَنَّ

، َفَصاَر َكَمنْ  ؛ ملَِا ُرِوَي  ، َوَكذاَ اْْلَْقَطُع ُتْقَبُل َشَهاَدُتهُ طَِعْت َيُدُه ُظْلَم  قُ  ُظْلَم  إَِذا َكاَن َعْدال 

َم  -َأنَّ النَّبِيَّ » ـُه َعَلْيِه َوَسلَّ َقٍة، ُثمَّ َكاَن َبْعَد َذلَِك َيْشَهُد  -َصىلَّ اللَّ ، َفُتْقَبُل «َقَطَع َيَد َرُجٍل يِف رَسِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/377« )درر احلكام: »وُينَْظر(، 7/96) "البحر الرائق"( 2270)

  َسَقَط من )ج(.« َعْلَقمة»( قوله: 2271)

 (.6/296) "بدائع الصنائع": ُينَْظر( 2272)

 «.كمن لو»( يف )ج(: 2273)

 (.2/202) "اجلوهرة النرية": نظريُ ( 2274)

 «.شهادته إال»( يف )ج(: 2275)

 «.فقبل»( يف )ج(: 2276)

 



339 

 

اِج "؛ َكَذا يف َشَهاَدُتهُ  اِج الَوهَّ َ ِح اْبِن َأيِب َعْوٍف "، َنْقال  َعْن "الِّسِّ  . "رَشْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.286برقم ) "املراسيل"، أخرجه أبو داود يف ( احلديث من مراسيل احلسن البرصي 2277)

؛ لعيل بن حممد بن عبد امللك الكتامي احلمريي الفايس، أبو احلسن ابن القطان "يان الوهم واإلُّيام يف كتاب اْلحكامب" ينظر:

م، وضعفه 1997 -هـ 1418الرياض، الطبعة: اْلوىل،  -دار طيبة  -هـ(، دراسة وحتقيق د/ احلسني آيت سعيد، ط 628)املتوَّف 

(، 13/165( )18515هـ( برقم ) 742أبو احلجاج يوسف بن عبد الرمحن املزي )املتوَّف ؛ جلَمل الدين "حتفة اْلرشاف"املحقق، و

 (م.1983( هـ، )1403حتقيق: عبد الصمد رشف الدين، ط: املكتب اإلسالمي، والدار القيِّمة، الطبعة الثانية: )

  ( خمطوط، املكتبة اْلزهرية.94/لوحة رقم: 8) "الِّساج الوهاج"( 2278)

 «.رشوح ابن أيب يوسف»يف )ج(: « بن أيب عوفرشح ا»( قوله: 2279)

؛ ْليب العباس أمحد بن احلسن بن أيب عوف، اإلمام الفقيه، املعروف بالقايض، "متن القدوري"هو رشح لـ "رشح ابن أيب عوف"و

/ 2) "ظنونكشف ال": ينظر، وقال: هو الرشح املعروف عند احلنفية بالقايض؛ "طبقاته"من علَمء اليمن، ذكره عيل القاري يف 

1633.) 

 (.2/202) "جممع اْلهنر"(، و2/232) "اجلوهرة النرية"(، و220) "خمترص القدوري" ُينْظر:( 2280)
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 ]مسألة: شهادة ولد الزنا[

ا، َأْطَلَقهُ )َوَلِد الزَِّنا(ُتْقَبُل َشَهاَدُة  )َو(  ؛ ْلَنَّ فِْسَق اْلََبَوْيِن اَل ُيوِجُب فِْسَق الَوَلِد َكُكْفِرمِهَ

ا ملَِالٍِك  َفَشِمَل َما ِه؛ ِخاَلف  َنا َأْو بَِغرْيِ لِ  إَِذا َشِهَد بِالزِّ  .يِف اْلَوَّ

 ]مسألة: شهادة اخلنثى املشكل[

َهاَدةِ )ُخْنَثى(ُتْقَبُل َشَهاَدُة  )َو( اِج "؛ َكََم يِف ، واملَُراُد بِِه: امُلْشكُِل، َوُهَو اْمَرَأٌة يِف الشَّ َ الِّسِّ

اِج   ."الَوهَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.أطلق»( يف )ج(: 2281)

ا له، ال ينفك "( قال احلطاب بصدد كالمه عىل شهادة ولد الزنا وأهنا مردودة: 2282) قال ابن عبد السالم: ملا كان هذا الوصف الزم 

فق املذهب عىل رد شهادته يف ذلك، وتبع يف االتفاق ابن احلاجب، وهذه طريقة املازري؛ قال ابن عرفة: ويف  عنه يف طاعة وال فسق، اتَّ

ولد الزنا طريقان: املازري: َل خيتلف املذهب يف رد شهادته يف الزنا وقبوهلا فيَم سوى ذلك مما ال تعلق له بالزنا، ثم ذكر الطريق 

ونصه: شهادة ولد الزنا يف الزنا، ويف نفي الرجل عن أبيه جارية عىل اخلالف فيمن حد يف يشء هل جتوز  الثانية، وعزاها البن رشد،

 شهادته فيه أم ال؟ واملْشُهور من قول ابن القاسم أهنا مْرُدودة؛ انتهى.

؛ "ان والقذف واملنبوذ؛ انتهى: يف هذا املحل قال مطرف وابن املاجشون: وكذلك ال تقبل فيَم يتعلق بالزنا كاللع"التوضيح"قال يف 

 (.6/161) "مواهب اجلليل"ُينظر: 

 (.2/202) "جممع اْلهنر"(، و2/232) "واجلوهرة النرية"(، 6/296) "بدائع الصنائع"ُينظر: ( 2283)

نا؛ ْلنَّ فِْسق اْلبوين ال يربو عىل كفرمها، وكفُرمها غري مان"(: 7/422) "العناية"قال يف  ع لشهادة االبن، وُتْقبل شهادة ولد الزِّ

 ؛ ا. هـ."ففسقهَم أوىل

ال  ( اخُلنْثى: مَن اخلنث، وهو اللِّني، وختنيث الكالم: َتْليينه، واخلنثى يف االْصطِالح: هو َمن له آلة َذَكر، وآلة أنثى، أو له آلة2284)

 (.154) "امُلغرب"(، 1/166) "القاموس املحيط": ُينظرُتْشبه آلة أحدمها؛ 

 (.2/232) "اجلوهرة النرية": ُينظرالشهادة ُحْكم املرأة؛  ( أي: ُحْكُمه يف2285)

 ( خمطوط، املكتبة اْلزهرية.95/ لوحة رقم: 8، )"الِّساج الوهاج"( 2286)
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 مسألة: شهادة العتيق ملعتقه[]

َمَة، َوَقْد ، َوُهَو َشَهاَدُة ُمْعتٍِق لَِعتِيِقهِ )َعِتيٍق ِلُمْعِتِقِه َوِبَعْكِسِه(ُتْقَبُل َشَهاَدُة  )َو( ُه اَل هُتَ ؛ ْلَنَّ

ْيٌح  َقبَِل  ـهُ  -لَِعيِلٍّ  َشَهاَدَة ُقنَِْبٍ  رُشَ  َعتِيَقُه. َوَكانَ  -َعنُْه  َريِضَ اللَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.العتيق»( يف )ج(: 2287)

  «.قيل»( يف )ب(: 2288)

وُيقال: رشيح  بداهلل،رشيح بن عرشيح بن احلارث بن قيس بن اجلهم الكندي، قايض الكوفة، ويقال: ( هو الَفِقيه أبو أمية، 2289)

واُب اْلول، ويقال: هو ِمن أوالد الفرس الذين كانوا بـ)اليمن(،  بن رشاحيل، أو ابن رشحبيل، وقالوا: رشيح بن هانئ، والصَّ

ث عن عمر وعيل وعب  دالرمحن بن أيب بكر، وهو نزر احلديث.وُيقال: له ُصحبة، وَل َيِصح، َحدَّ

ث عنه قيس بن أيب حازم، ومرة  َقُه َييى بن َحدَّ الطيب، وَتيم بن سلمة، والشعبي، وإبراهيم النخعي، وابن سريين، وغريهم، ووثَّ

 معني.

 قال أبو ُنَعْيٍم: مات رشيح وهو ابن مائة وثَمين سنني، سنة ثَمٍن وسبعني، وكذا قال يف موته اهليثُم بن عدي، واملدائني، وقال خليفة

 وابن نمري: سنة ثَمنني.

أعالم سري "(، و5/420) "تاريخ اإلسالم"بريوت، و ،(؛ ملحمد بن خلف بن حيان، عاَل الكتب2/200) "القضاة أخبار": ُينَْظر

 (.4/100) "النبالء

قال اْلزدي: ُيقال: كِب حتى كان ال يدري ما يقول أو يروي، قلُت: قل َل يثبت حديُثه،  ( َقنِْب موىل عيل بن أيب طالب 2290)

ب"هذا مذكور يف  َقنِْب روى عن عيل، وَقنِْبما روى، قال ابن أيب حاتم:  ، يف مسألة ال َيتجب القايض، وهو بَِفْتح القاف "امُلَهذَّ

 والباء.

(؛ 7/250) "توضيح املشتبه يف ضبط أسَمء الرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناهم"(، و2/371) "هتذيب اْلسَمء واللغات": ُينَْظر

داهلل بن حممد القييس الدمشقي، حتقيق: حممد نعيم العرقسويس، طـ: اْلوىل، مؤسسة البن نارص الدين، شمس الدين حممد بن عب

 ( م.1993الرسالة، بريوت، )

 «.تعاىل»( يف )ج( زيادة كلمة: 2291)

 «.وهو»( يف )ج(: 2292)



342 

 

ا ، َوَأمَّ
ِ
؛ َذَكَرُه َفُهَو َجده ِسيَبَوْيهِ  -بَِضمِّ الَقاِف  -ُقنَِْب  َوُهَو بَِفْتِح الَقاِف َوالَباء

َهبِيه   َواْلَْنَساِب "يِف  الذَّ
ِ
 ."الَبْحرِ "؛ َكَذا يِف "ُمْشَتبِه اْلَْسََمء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.وأنا»( يف )هـ(: 2293)

ني احلارث بن كعب، أبو برش، ويقال ( هو إمام النحو، حجة العرب، عمرو بن عثَمن بن ُقنَِْب، الفاريس، ثم البرصي، موىل ب2294)

وسيبويه بالفارسية رائحة التفاح، وكان أنيقا ُجيال ، وكانت يف لسانه حبسة، وقد طلب الفقه واحلديث مدة، ثم أقبل عىل  ،أبو احلسن

 العربية، فِبع وساد أهل العرص، وألف فيها كتابه الكبري الذي ال يدرك شأوه فيه.

ه، وعن عيسى بن عمر الثقفي، ويونس وغريهم، واللغة عن أيب اخلطاب اْلخفش، ووضع كتابه أخذ النحو عن اخلليل والزم

ا مثله، وُجيع كتب الناس عليه عيال، ا فقال: َل يكتب الناس يف النحو كتاب   املنسوب إليه الذي طار طائره يف اآلفاق، ذكره اجلاحظ يوم 

ا، ويف مكان وفاته والسنة التي مات هبا خ  "معجم املؤلفني"(، 49/ 1) "البلغة َّف تراجم أئمة النحو واللغة": ينظر ؛الفتويف شابًّ

 "البداية والنهاية": وُينظر ،(5/81) "اْلعالم"(، 351/ 8) "سري أعالم النبالء"(، 463/ 3) "وفيات اْلعيان"(، 10/ 8)

 (.11/155) "تاريخ اإلسالم"(، و1/252) "شذرات الذهب"(، و1/278) "العِب"(، و10/176)

َهبي، ولد سنة 2295) َمْشقي، الشافعي، املعروف بالذَّ ( هو حممد بن أمحد بن عثَمن بن قايَمز الرتكَمين الفارقي اْلصل، الدِّ

ث عن عمر بن القواس، والرشف بن عساكر، واْلبرقوهي، وخلق كثري، 673) هـ(، وَسِمع احلديث يف سنة اثنتني وتسعني، فَحدَّ

حو ألف وثالثَمئة بالسَمع واإلجازة، وأجاز له َخْلق من أصحاب ابن طِبزد، وحنبل، والكندي، ن "معجمه الكبري"وشيوخه يف 

ح وَعلَّل، واستدرك وأفاد، وانتقى واخترص كثري   ل، وَصحَّ ع وَأصَّ ل، وَفرَّ ح وَعدَّ ج جلَمعة من شيوخه، وَجرَّ ا وابن احلرستاين، وَخرَّ

لُكتب املفيدة السائرة يف اآلفاق، وخطب بكفر بطنا مدة، ثم ويل مشيخة احلديث بأماكن، ِمن تواليف املتقدمني واملتأخرين، وَصنَّف ا

 .هـ(748وَل يزْل يكتب ويدأب حتى أرض يف سنة إحدى وأربعني، تويف سنة )

خ اإلسالم تاري"، و"املشتبه يف اْلسَمء واْلنساب والكنى واْللقاب"، "دول االسالم"تصانيفه كبرية كثرية تقارب املائة، منها: 

هتذيب  "، و"الكبائر"و "اإلمامة الكِبى"، و"طبقات القراء"، و"الِعَِب يف خِب َمن غِب"، و"الكاشف"، و"سري النبالء"، و"الكبري

 "الوايف بالوفيات"(، و6/153) "شذرات الذهب": ُينْظر ؛، وغري ذلك"ميزان االعتدال يف نقد الرجال"، و"هتذيب الكَمل

 (.5/326) "اْلعالم"(، و9/100) "شافعية الكِبىطبقات ال"(، و2/114)

ا: "املشتبه يف اْلسَمء واْلنساب والكنى واْللقاب"( 2296) لإلمام الذهبي، كتاب خمترص  "مشتبه اْلسَمء والنسبة"، ويقال له أيض 

ا جامع يف مشتبه اْلسَمء والنسبة، خلصه من عبدالغني، وابن ماكوال، وابن نقطه، وأيب الوليد بن ا لفريض، ولكنه أجحف يف جدًّ

االختصار، واكتفى بضبط القلم، فصار بذلك كتابه مباين ا ملوضوعه؛ لعدم اْلمن من التصحيف فيه، وفاته من أصوله أشياُء، 

واخترصه احلافظ ابن حجر، فضبطه باحلروف عىل الطريقة املرضية، وزاد ما يتعجب من كثرته مع شدة حتريره واختصاره، فإنه يف 

للذهبي، ملا كان فيه إعواز من جهة  "املشتبه"، وقد ذكر فيه ابن حجر أن كتاب "تبصري املنتبه يف حترير املشتبه"املسمى:  جملد، وهو

عدم ضبطه؛ ْلنه أحال يف ذلك عىل ضبط القلم، ومن جهة إجحافه يف االختصار، أراد اختصار ما أسهب، وبسط ما أجحف، 

 ت وانتهى، بال تغيري يف ترتيبه سوى تقديم اْلسَمء، وتأخري اْلنساب.فضبط املشتبه باحلروف، وميز زيادته بقل

(؛ ملحمد بن جعفر الكتاين، حتقيق: حممد املنترص حممد الزمزمي الكتاين، دار البشائر 119، 118) "الرسالة املستطرفة": ينظر

 (.339/ 1، )"كشف الظنون"م(، و1986 -هـ 1406اإلسالمية، بريوت، ط: الرابعة، )
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ْدَنا بَِعَدِم التهَهَمِة؛ ْلَنَّ العَ  : َوَلْو "اخلاَُلَصةِ "ملَِْن َأْعَتَقُه؛ َولَِذا َقاَل يِف  تِيَق َلْو َكاَن ُمتََّهَم  ََلْ ُتْقَبْل َقيَّ

ي، اَل ُتْقَبُل   . ؛ اْنَتَهىَشِهَد الَعْبَداِن َبْعَد الِعْتِق َعىَل َأنَّ الثََّمَن َكَذا ِعنَْد اْختاَِلِف الَبائِِع َوامُلْشرَتِ

ََُم جَيُ  ا[ْلهَنَّ اِن ِْلَْنُفِسِهََم ]َنْفع  ََم َلَتَحاَلَفا َوُفِسَخ  رَّ ُه َلْواَل َشَهاَدهُتُ الَبْيُع  بِإِْثَباِت الِعْتِق؛ ْلَنَّ

ْبَطاِل الِعْتِق  امُلْقَتِِض   .إِلِ

ا إىَِل  "اخلاَُلَصةِ "ُقْلُت: َواَل ُيَعاِرُضُه َما يِف  ى ُغاَلَمنْيِ َوَأْعَتَقُهََم، َفَشِهَدا : َلِو اْشرَتَ "الُعُيونِ "َمْعِزيًّ

ُه َقِد اْسَتْوََّف الثََّمَن، َجاَزْت َشَهاَدهُتََُم؛ اْنَتَهى ِع َأنَّ
ا َعىَل الَبائِ َْواَلمُهَ

انِ ملِ رَّ ََُم اَل جَيُ هِبَا  ؛ ْلهَنَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/96) "البحر الرائق" (2297)

 «.يقبل»( يف )ج(: 2298)

  «.يقبل»( يف )ج(: 2299)

  (.7/96) "البحر الرائق": وُينَْظر( خمطوط، اْلزهرية، 230)لوحة رقم:  "خالصة الفتاوى"( 2300)

ا»( قوله: 2301)   َسَقَط من )ج(.« نفع 

 «.لتحالف وفسخ»، ويف )ج( و)هـ(: «التحاُلف وفسخ(: »و)د يف )ب( (2302)

 «.املفيض»)ج(:  ( يف2303)

 (.7/97) "البحر الرائق"( 2304)

 "جممع اْلهنر"(، و7/97) "البحر الرائق": وُينظر( خمطوط، اْلزهرية، 230)لوحة رقم:  "خالصة الفتاوى"( 2305)

(2/203.) 

 «.جيِبان»( يف )د(: 2306)
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ا اَنْفع  ََم بَِأنَّ الَبائِ ، َواَل َيْدَفَعاِن َمْغَرم  ََم  َع َأْبَرأَ ، َوَشَهاَدهُتُ َي ِمَن الثََّمِن َكَشَهاَدهِتِ املُْشرَتِ

؛ َكََم يِف 
ِ
ةِ "بِاإِليَفاء  ."اخلَانِيَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا»( يف )د(: 2307)  «.تبع 

ر يف )هـ(: 2308) ملوالمها عىل البائع أنه قد استوَّف الثمن جازت شهادهتَم. ا. هـ؛  إىل العيون لو اشرتى غالمني وأعتقهَم فشهدا»( َكرَّ

ا، وال يدفعاِن معها َُم ال جيراِن هبا نفع   «. ْلهنَّ

 «.أي»( يف )هـ(: 2309)

 (.2/203) "جممع اْلهنر"(، و7/97: البحر الرائق )وُينظر ؛«اخلالصة»يف )ب( و)د(:  (2310)
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 ا أو مصاهرة[]مسألة: الشهادة ألخيه وعمه ومن حمرُ رضاًع

ٍُ؛ َرَضاًعا َأْو ُمَصاَهَرًة(ُتْقَبُل َشَهاَدُتُه  )َو( ْنِعَداِم التهَهَمِة؛ ْلَنَّ ؛ اِل )أَلِخيِه َوَعمِِّه َوِمْن ُمَحرَّ

: َوَهَذا "لَِبْعِضِهْم يِف َماِل َبْعٍض، َويِف  ُمَتَباِينٌَة، َواَل ُبُسوَطةَ  اْلَْماَلَك َوَمنَافَِعَها َهايِنِّ امُلِحيِط الُِبْ

ََم ُيْشِكُل  ، اجلََواُب اَل ُيْشكُِل فِيََم إَِذا َشِهَد ِْلَِخيِه، َواْلَُب َميٌِّت، إِنَّ فِيََم إَِذا َشِهَد ِْلَِخيِه، َواْلَُب َحيٌّ

هُ  َشَهاَدُتُه؛ ْلَنَّ َمنَافَِع اْلَْماَلِك َبنْيَ َأِخيِه َواْبنِهِ  َوَينَْبِغي َأالَّ ُتْقَبَل  َشِهَد  ُمتَِّصَلٌة؛ َوَكَأنَّ

] َهاَدُة لأَِلِب َشَهاَدة  ََم ، َواجلََواُب: أَ ِْلَبِيِه، ]َوَكاَنِت الشَّ اَل ُتْقَبُل؛  نَّ َشَهاَدَة اإِلْنَساِن ِْلَبِيِه إِنَّ

َهاَدُة لأَِلِب َشَهاَدة  لِنَْفِسِه، َفَلْم  ْلَنَّ َمنَافَِع اْلَْماَلِك َبنْيَ َأِخيِه َواْلَِب  َواالْبِن ُمتَِّصَلٌة، َوَكاَنِت الشَّ

ا َشَهاَدُتهُ  ؛ لَِتَباُيِن اْلَْماَلِك؛ اْنَتَهى ِْلَِخيِه، َفَلْيَسْت  ُتْقَبْل، َوَأمَّ  .لِنَْفِسِه َأْصال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َهَمِة بتباين اْلمالك ومنافعها؛ ( ُتقبل شهادة اْلخ ْلخيه، وشهادة الرجل ل2311) ه، ولسائر اْلقارب؛ غري الوالد؛ النتفاء الته َعمِّ

 (.408، 7/407) "العناية رشح اهلداية": ُينظر

  «.ومنافعهَم»( يف )هـ(: 2312)

  «.مبسوطة»، ويف )د(: «سلط»( يف )ج(: 2313)

 «.فنتيل»( يف )هـ(: 2314)

  «.وأبيه»( يف )ج( و)هـ(: 2315)

  «.نوكا»( يف )ج(: 2316)

  ما بني املعكوفنِي َسَقَط من )ب( و)ج( و)د( و)هـ(.( 2317)

 «.أهنا»( يف )د(: 2318)

 «.أخيه اْلب»، ويف )هـ(: «اْلب»( يف )ج(: 2319)

 «.شهادة»يف )ب( و)د( و)هـ(: ( 2320)

، وال بواسطة اْلب، فلم ت "(: 9/191) "املحيط الِبهاين"( وَتامه يف 2321) كن هذه شهادة ال ينتفع اْلخ بَمل أخيه؛ ال ابتداء 

 لنفسه بوجه ما، فُقبلْت.

، واخلال، والعمة،  وإذا ثبت الكالم يف اْلخ، ثبت يف اْلخت؛ ْلهنَم سيان يف الَقرابة، وثبت الكالم يف سائر القرابات، نحو العمِّ

(، 7/407) "ح اهلدايةالعناية رش": وُينظر؛ ا.هـ؛ "واخلالة؛ ْلنَّ اْلخ أقرب من هؤالء، فإذا قبلت شهادته لألخ، فلهؤالء أوىل

 (.2/200) "جممع اْلهنر"(، و7/92) "البحر الرائق"(، و7/407) "فتح القدير"و
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ِت "الُقْنَيةِ "َويِف  اِصََمنِ  اخلُُصوَمُة ِسننِيَ  : اْمَتدَّ ِعي َأٌخ َواْبُن َعمٍّ خُيَ َلُه َمَع  َوَمَع املُدَّ

َعى َعَلْيِه، ُثمَّ َشِهَدا َلُه يِف َهِذِه احلَاِدَثِة، َبْعَد َهِذهِ   .، اَل ُتْقَبُل َشَهاَدهُتََُم؛ اْنَتَهىاخُلُصوَمة امُلدَّ

: إَِذا "ِخَزاَنِة الَفَتاَوى" ، َقاَل: يِف "الُقْنَيةِ "َبْعَد َأْن َنَقَل َما َذَكْرَناُه َعِن  "الَبْحرِ "ُقْلُت: َويِف 

؛ َعى َعَلْيِه، ُتْقَبُل إِْن َكاُنوا ُعُدوال  ُهوُد َوامُلدَّ اَصَم الشه ، َقاَل: َوَينَْبِغي مَحُْلُه َعىَل َما إَِذا ََلْ اْنَتَهى خَتَ

ِعي ا؛ اْنَتَهىيِف اخُلُصوَمةِ  ُيَساِعُدوا امُلدَّ ْ َيْكُثْر َذلَِك ِمْنُهْم؛ َتْوفِيق  ، َوَنَقَل يِف ، َأْو ََل

ةِ " اِجيَّ َ ا َعىَل اآلَخِر، ، َحْيُث َقاَل: إِذَ "ِخَزاَنَة الَفَتاَوى"َما ُيَوافُِق  "الِّسِّ ا َتَشاَجَرا ُثمَّ َشِهَد َأَحُدمُهَ

؛ اْنَتَهى ُتْقَبُل   .إِْن َكاَن َعْدال 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.أبعدت»( يف )ج(: 2322)

  ( اْلزهرية.369، )لوحة رقم: «سنتني»( يف خمطوط القنية: 2323)

 ( اْلزهرية.369ة رقم: )لوح "قنية املنية"، وما أثبتناه هو ما يف بقية النسخ، كذا يف خمطوط «خيصَمن»( يف )د(: 2324)

)لوحة  "خمطوط القنية"، وما أثبتناه مَن «اخلصومات»، ويف بقية النسخ، ويف البحر الرائق املطبوع: «اخلصومة»( يف )ج(: 2325)

 (. 7/93) "البحر الرائق": ُينَْظر( اْلزهرية. وهو الصواب املوافق للسياق، 369رقم: 

 (. 7/93) "البحر الرائق": وُينَْظراْلزهرية. ( خمطوط 349)لوحة رقم:  "قنية املنية"( 2326)

 «.ويف»( يف )ج(: 2327)

 (.7/93) "البحر الرائق"( 2328)

 «.يساعد واملدعي»يف )ب( و)د( و)هـ(:  (2329)

عي»( قوله: 2330) . (و)د( و)هـ )ب(مكرر يف «َل يساعدوا املدَّ َتنْيِ  َمرَّ

 (.7/93) "البحر الرائق"( 2331)

  «.يقبل»( يف )هـ(: 2332)

 (.7/93) "البحر الرائق" :ُينظر( 2333)
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 كافر موكله مسلم وعكسه[ أو على حرٍّ ،]مسألة: شهادة الكافر على عبد كافر موَه مسلم

َهاَدُة  ُتْقَبُل َو() ََُه الشَّ ؛ َيْعنِي: َكاِفٍر ُمَوكُِّلُه ُمْسِلٌم( ُمْسِلٌم، َأْو ُحرٍّ)ِمْن َكاِفٍر َعَلى َعْبٍد َكاِفٍر َمْو

ُلُه ُمْسلٌِم،  وُز َشَهاَدُة الَكافِِر َعىَل َعْبٍد َكافٍِر َمْواَلُه ُمْسلٌِم، َوَعىَل َوكِيٍل َكافٍِر ُمَوكِّ ََ َعْكُسُه(جَيُ ؛ َأْي: اَل )

وُز َشَهاَدُة الَكافِِر َعىَل َعْبٍد ُمْسلٍِم مَ  ٌر، َفإِْن َكاَن ُمْسلَِم  إَِذا َكاَن جَيُ
ُلُه َكافِ ْواَلُه َكافٌِر، َوَعىَل َوكِيٍل ُمْسلٍِم ُمَوكِّ

ََم  َلُه َعْبٌد َكافٌِر   َأْو َبْيٍع، َجاَزْت َشَهاَدهُتُ
ٍ
اء ، َفَشِهَد َعَلْيِه َشاِهَداِن َكافَِراِن برِِشَ

ِ
اء َ َأِذَن َلُه بِالَبْيِع َوالرشِّ

ا، َوَلِزمَ َعَلْيِه؛ ْلَ  ِمنُْه احلُْكُم َعىَل املَْوىَل امُلْسلِِم  نَّ َهِذِه َشَهاَدٌة َقاَمْت َعىَل إِْثَباِت َأْمٍر َعىَل الَكافِِر َقْصد 

، اَل ُتْقَبُل َشَهاَدُة الَكافِِر َعَلْيِه؛ ْلَنَّ  ا َوالَعْبُد املَْأُذوُن مسلَم  َهِذِه َشَهاَدُة ِضْمن ا، َوإِْن َكاَن املَْوىَل َكافِر 

 َأْو َبْيٍع، َفَشهِ  ]َكافٍِر[
ٍ
اء ا برِِشَ َل َكافِر  ا، َوَلْو َأنَّ ُمْسِلَم  َوكَّ َد َقاَمْت َعىَل إِْثَباِت َأْمٍر َعىَل امُلْسلِِم َقْصد 

 َأْو َبْيٍع، َجاَزْت 
ٍ
اء ََم َعَلْيِه؛  َعىَل الَوكِيِل َشاِهَداِن َكافَِراِن برِِشَ َا َقاَمْت َشَهاَدهُتُ ْثَباِت ]َأْمٍر  ْلهَنَّ إِلِ

 أَْو َبْيٍع، َفَشِهَد َعىَل الَوكِيِل َشاِهَداِن َكافَِرانِ 
ٍ
اء َل ُمْسلَِم  برِِشَ ا َوكَّ  َأْو َبْيٍع، َعىَل الَكافِِر، َوَلْو َأنَّ َكافِر 

ٍ
اء  برِِشَ

َا َشَهاَدُة َكافِرٍ  ََم َعَلْيِه؛ ْلهَنَّ ْثَباِت[ اَل ُتْقَبُل َشَهاَدهُتُ ا؛ َكَذا يِف  َحقٍّ َعىَل امُلْسلِمِ  َقاَمْت إِلِ َقْصد 

َرِر َوالَغَررِ " ِح الده و "رَشْ ِح املَْسُعوِدي لَِتْلِخيِص اجَلاِمِع الَكبِريِ "، َوَعَزاُه إىَِل ملاُِلَّ ِخِّْسُ  ."رَشْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  «.تقبل»( يف )د(: 2334)

 «.وحر»( يف )ج(: 2335)

ال عكسه؛ يعني جتوز شهادة الكافر عىل عبد مسلم مواله كافر، وعىل وكيل مسلم موكله كافر، فإن كان مسلَم  له »( يف )ج(: 2336)

 «.عبد كافر

 «.ولزمه»( يف )ب( و)د(: 2337)

  َسَقَط من )ج(.« كافر»( قوله: 2338)

 «.ال تقبل»)ج(: ( يف 2339)

  «.ْلنه أقامت»، ويف )هـ(: «ْلهنَم قامت»، ويف )د(: «ْلهنا شهادة كافر»( يف )ج(: 2340)

  ( ما بني املعكوفني َسَقَط من )ج(.2341)

 «.غري مسلم»( يف )ج(: 2342)

 (.2/377) "درر احلكام"( 2343)
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 ]مسألة: تقبل شهادة  ميني حبق ملسلم على  مي مات ون ائرها[

، َنْقال  "الَبْحرِ "يِف  َذَكَرهُ  ِإْن َلْم َيُكْن َعَلْيِه َدْيٌن ِلُمْسِلٍم( ،)َعَلى ِ مِّيٍّ َميٍِّت َوِصيَُّة ُمْسِلٍمُتْقَبُل  ()َو

ةِ "، َوفِيِه َنْقال  َعِن "امُلِحيطِ "َعِن  يَّ ايِنٍّ بَِقْطِع يَ "الَوْلَواجْلِ انِيَّاِن َشِهَدا َعىَل َنرْصَ ٍد َأْو : َنرْصَ

 يِف قَِصاصٍ 
ِ
َهاَدُة؛ ْلَنَّ اإِلْمَضاَء ِمَن الَقَضاء ، َبَطَلِت الشَّ

ِ
، ُثمَّ َأْسَلَم املَْشُهوُد َعَلْيِه َبْعَد الَقَضاء

 .الُعُقوَباِت؛ اْنَتَهى

ْدِر ُسَلْيَمنَ "َتْلِخيِص اجلَاِمعِ "َويِف  ايِنٌّ َماَت َعْن ِماَئٍة، َفَأقَ ؛ لِلصَّ اَم ُمْسلٌِم َشاِهَدْيِن : َنرْصَ

ايِنٌّ بِِمْثلِِه، َفالثهُلَثانِ  انِيَّنْيِ َعَلْيِه بَِمئٍة، َوُمْسلٌِم َوَنرْصَ َكُة اَل َُتْنَُع؛ َلُه، َوالَباقِي َبْينَُهََم  َنرْصَ ِ ، َوالرشَّ

َا بِإِْقَراِرِه، بِِخاَلِف اإِلْقَراِر لَِوَرَثتِهِ  ،  ْلهَنَّ [َوَأْجنَبِيٌّ رُيُه َأَقرَّ ِْلَْجنَبِيٍّ
يِف َمَرِضِه، ]َنظِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كشف ": ينظرعِن املسعودي غري لقبه هذا؛ ، وَل يذكرا شيئ ا "اجلواهر املضية"، و"كشف الظنون"( ذكر هذا الرشح صاحب 2344)

 (.2/449) "اجلواهر املضية"(، و1/472) "الظنون

 «.املسلم ذكر»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 2345)

 (.475، 5/474) "رد املحتار": وُينظر(، 7/95) "البحر الرائق"( 2346)

  ، الفصل الرابع من كتاب الشهادات.( خمطوط، املكتبة اْلزهرية143/لوحة رقم: 2)ج "الفتاوى الوْلواجليَّة"( 2347)

 «.وقصاص»( يف )ج(: 2348)

 (.4/218) "تبيني احلقائق": وُينظر(، 7/94) "البحر الرائق"( 2349)

نسبة إىل )أذرعات( ناحية  -بن عطاء، أبو الربيع احلنفي اْلذرعي  ( هو قايض القضاة، الصدر سليَمن بن أيب العز بن وهيب2350)

َمْشقي، -بـ)الشام(  س مدة بـ)دمشق( "اجلامع الصغري"صاحب  ثم الدِّ ا، أقام ُيَدرِّ ا وغرب  ، شيخ احلنفيَّة يف زمانه، وعاملهم رشق 

يار املرصية، ولد سنة ) ه عىل الشيخ ُجال الدين احلصريي، وويل قضاء القضاة بـ)القاهرة( يف 594ويفتي، ثم انتقل إىل الدِّ هـ(، َتَفقَّ

س باملدرسة أيام السلطان امللك الظاهر بيِبس، ث ة مديدة ُيَدرِّ م استعفاه مَن القضاء بـ)القاهرة(، وعاد إىل )دمشق(، فأقام هبا ُمدَّ

الظاهرية، ثم مات جمد الدين بن العديم، فعرض عليه املنصب مكانه، فقبل، وبارشه مدة ثالثة أشهر، ومات ليلة اجلمعة، سادس 

الوجيز اجلامع ملسائل "ِمن تصانيفه:  ربته(، بالقرب من اجلامع اْلفرم،هـ(، وُدفن مَن الغد بعد الصالة بـ)ت677شعبان، سنة )

 ."كتاب يف املناسك"، و"اجلامع

 (. 4/269) "ُمْعجم املؤلفني"(، و15/247) "الوايف بالَوفيات"(، و5/315) "الِعَِب "(، و5/357) "شذرات الذهب": ُينظر

 «.فالثلث»( يف )ج(: 2351)

اين؛ ( أي: الثلثاِن للمسلم املنف2352)  (.7/94) "البحر الرائق": ينظررد، والباقي للمسلم والنَّرْصَ
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  ، َوَعْن َأيِب ُيوُسَف النِّْصُف هَلََُم َفَأَقرَّ لَِوَرَثتِهِ 
ِ
ُلُث لاِلْستَِواء انِيًّا، َفالثه ، َوَلْو َكاَن املُنَْفِرُد َنرْصَ

ُم امُلْسلُِم، َوَكَذا َلْو كَ  ي هَلََُم، َوُيَقدَّ
انِيَّاِن َأوْ َلُه، َوالَباقِ ا َنرْصَ  َوُشُهوُدمُهَ

يَكنْيِ ُمْسلَِمنْيِ ِ  اَن ُشُهوُد الرشَّ

 .ُمْسلََِمِن، اْسَتَوَيا

ا، َفَأَقامَ  ، َوَأْسَلَم َأَحُدمُهَ
ايِنٌّ َماَت َعِن اْبنَنْيِ انِيَّنْيِ َبْعَد َمْوتِِه،  َنرْصَ ُمْسلٌِم َشاِهَدْيِن َنرْصَ

ِة َعَلْيِه َكإِْقَراِرِه، َوَلْو َأَقاَم  بَِدْيٍن َعَلْيِه، ُيْؤَخُذ ِمْن َنِصيِب َغرْيِ امُلْسلِِم؛ لَِعَدمِ َوُقِسَمْت َتِرَكُتُه  احُلجَّ

ٌد: هُ  ُم امُلْسلُِم، َوَعْن َأيِب ُيوُسَف: َيْسَتِوَياِن، َقاَل حُمَمَّ يٌّ ِمْثَلُهََم، ُيَقدَّ ، َوِذمِّ
يَّنْيِ ُلُه َقوْ  وَ ُمْسلٌِم ِذمِّ

َعَيااْلَِخريُ  َق  ، َوَعىَل َهَذا؛ َلْو َكاَن َحيًّا َوادَّ َا لِلُمْسِلِم، َوَفرَّ ِقِه  َعْين ا يِف َيِدِه، َوَعنُْه َأهنَّ بَِتَعله

 .؛ اْنَتَهىبِاملََحلِّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.لورثه»( يف )ج(: 2353)

 «.نظريه وأقر ْلجنبي»َسَقَط من )ج(، ويف )هـ(: « نظريه َأَقرَّ ْلجنبي»( قوله: 2354)

 «.لوارثه»( يف )ج(: 2355)

َتنْيِ « َوَعْن َأيِب ُيوُسَف النِّْصُف هَلََُم »( قوله: 2356)   .مكرر يف )ج( َمرَّ

 «.سواء»( يف )ج(: 2357)

 «.و»( يف )ج(: 2358)

 «.استووا»( يف )ج(: 2359)

 «.فإن أقام»( يف )ج(: 2360)

 «.كعدم»( يف )ج(: 2361)

 «.وهو»( يف )ج(: 2362)

 «.اآلخر»( يف )د(: 2363)

 «.وادعياه»( يف )د(: 2364)

 «.وعلق»( يف )ج(: 2365)

 «.للمحل»( يف )ج(: 2366)

 (.5/475) "تاررد املح"(، و7/94) "البحر الرائق": ُينظر( 2367)
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َعاَها"املَْجَمعِ "َويِف  ا ِمْن ُمْسِلٍم، َوادَّ يٌّ َدار  يٌّ َأْو ُمْسِلٌم ]بَِشَهاَدةِ  : َلِو اْشرَتَى ِذمِّ  ِذمِّ

اَها؛ اْنَتَهى ه َوَيُردَّ ، َيْقَبُلُهََم يِف َحقِّ يَّنْيِ  .ِذمِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.اجلامع»( يف )ج(: 2368)

 «.فادعاها»( يف )ج(: 2369)

 «.لشهادة»( يف )د(: 2370)

 (.5/475) "رد املحتار"(، و7/94) "البحر الرائق": ُينظر( 2371)
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ةِ "َويِف  ْينِيَّ ِد الزَّ
ا: : اَل ُتْقَبُل ["الَفَوائِ ورة  َأْو َتَبع   َشَهاَدُة َكافٍِر َعىَل ُمْسلٍِم؛ إاِلَّ رَضُ

ُل: ا بَِكافَِرْيِن بُِكلِّ َحقٍّ َلُه بـإِْثَباُت َتوْ  َفاأْلَوَّ ى إِىَل  ِ)الُكوَفِة(كِيِل َكافٍِر َكافر  َعىَل َخْصٍم َكافٍِر، َفَيَتَعدَّ

ََم َعىَل  ََم َعىَل َعْبٍد َكافٍِر بَِدْيٍن َوَمْواَلُه ُمْسلٌِم، َوَكَذا َشَهاَدهُتُ  َوكِيٍل َكافٍِر َخْصٍم ُمْسلٍِم آَخَر، َوَكَذا َشَهاَدهُتُ

ُلهُ مُ  ؛ لَِكْوهِنَا َوكِّ ا، َوفِيََم  ُمْسلٌِم، َوَهَذا بِِخاَلِف الَعْكِس يِف املَْسَأَلَتنْيِ َشَهاَدٌة َعىَل امُلْسلِِم َقْصد 

 َسَبَق ِضْمن ا.

  َوالثَّايِن:
ِ
: يِف اإِليَصاء ُه أَْوىَص إىَِل كَ يِف َمْسَأَلَتنْيِ َم  : َشِهَد َكافَِراِن َعىَل َكافٍِر َأنَّ

افٍِر، َوَأْحرَضَ ُمْسلِ

 ، َعى َعىَل ُمْسلٍِم بَِحقٍّ ايِنَّ اْبُن املَيِِّت، َفادَّ َوََتَاُمُه يِف َعَلْيِه َحقٌّ لِلَميِِّت، َويِف النََّسِب: َشِهَدا َأنَّ النَّرْصَ

 ."اجلَاِمعِ "َشَهاَداِت 

 -الَكافِِر َعىَل امُلْسلِِم يِف النََّسِب َوالِوَصاَيِة  ِمْن َقُبوِل َشَهاَدةِ  "الَفَوائِد"ُقْلُت: َما َذَكَرُه يِف 

؛ إاِلَّ يِف َمَسائَِل َلْيَسْت َهِذِه ِمْنَها؛ اْستِْحَساٌن، ]َوالِقَياُس َعَدُم الَقُبوِل، َوالَعَمُل َعىَل االْستِْحَساِن[

 ."الَفَوائِدِ "َوهِلََذا َجَزَم بِِه َصاِحُب 

و َكََم َذَكَرُه ُمالَّ  -َوْجُه ااِلْستِْحَساِن  وَن َمْوَت  َأنَّ  - ِخِّْسُ ِمنَي اَل ََيْرُضُ
امُلْسلِ

وَن النََّصاَرى ، َوالِوَصاَيُة َتُكوُن ِعنَْد املَْوِت َغالِب ا، َوَسَبُب ُثُبوِت النََّسِب النَِّكاُح، َوُهْم اَل ََيْرُضُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( ما بني املعكوفنِي َسَقَط من )هـ(.2372)

 «.يقبل»( يف )ج(: 2373)

 «.وموكله»( يف )ج(: 2374)

 «.لكوهنَم»( يف )ج(: 2375)

 «.إليضاءا»( يف )د(: 2376)

 (.5/475) "رد املحتار": ُينظر( 2377)

 ( ما بني املعكوفنِي سقط من )ج(.2378)

 «.منال»( يف )ج(: 2379)

  «.خِّس»( يف )هـ(: 2380)

 «.وأن»( يف )ج(: 2381)
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ْ ُتْقَبْل َشَهاَدُة ا ِذي بِنَاُؤُه َعىَل املَْوِت، َوالنََّسِب نَِكاَحُهْم، َفَلْو ََل  الَّ
ِ
ايِنِّ َعىَل امُلْسلِِم يِف إِْثَباِت اإِليَصاء لنَّرْصَ

؛ َكََم  وَرة  ؛ َفُقبَِلْت رَضُ
ِ
َقِة بِاإِليَصاء ِذي بِنَاُؤُه َعىَل النَِّكاِح، َأدَّى إىَِل َضَياِع احُلُقوِق املَُتَعلِّ ُقبَِلْت َشَهاَدُة الَّ

وَرِة؛ اْنَتَهىالَقابِلَ  ُ  .ِة لِلرضَّ

 ]مسألة: شهادة عمال السلطان وأصحاب املهن[

ْلَطاِن ِعنْدَ )الُعمَّاِل(ُتْقَبُل َشَهاَدُة  )َو( ُل السه ِة املََشايِِخ؛ ْلَنَّ َنْفَس الَعَمِل  ، َوامُلَراُد هِبِْم: ُعَمَّ َعامَّ

َّ ِإَ ا َكاُنوا َأْعَواًناَلْيَس بِِفْسٍق؛  هِ  "الَبْحرِ "، َفاَل ُتْقَبُل َشَهاَدهُتُْم، َذَكَرُه يِف َعَلى ال ُّْلِم( )ِإ ، َوَغرْيِ

اِزُف يِف َكاَلِمِه، ُتْقَبُل َشَهاَدُتُه؛ َكََم ُنِقَل َعْن  َوقِيَل: الَعاِمُل َيُكونُ  ا يِف النَّاِس، َذا ُمُروَءٍة، اَل جُيَ َوِجيه 

ُه لَِوَجاَهتِِه اَل ُيْقِدُم َعىَل الَكِذِب؛ َكَذا يِف  َأيِب ُيوُسَف يِف الَفاِسِق؛ َكاَن  ؛ َيْعنِي َوَلوْ "اهِلَداَيةِ "ْلَنَّ

ْلِم، َكََم يِف  ا َعىَل الظه ِذيَن َيْعَمُلوَن َوُيَؤاِجُروَن َأْنُفَسُهْم لِلعَ "الِعنَاَيةِ "َعْون  ِل الَّ َمِل؛ ، َوقِيَل: َأَراَد بِالُعَمَّ

ْظَهاِر خُمَاَلَفتُِهْم،  ِمَن النَّاِس َمْن َردَّ ْلَنَّ  نَاَعاِت اخلَِسيَسِة، َفَأْفَرَد َهِذِه املَْسَأَلَة؛ إِلِ َشَهاَدَة َأْهِل الصِّ

 []تِْلَك  َتْقيِيُد الَقُبوِل بَِأْن َتُكونَ  ، َوَينَْبِغياَل َوَكْسُبُهْم َأْطَيُب َكْسٍب؟! َوَكْيَف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.النرصاين»( يف )ج(: 2382)

 (.2/378) "درر احلكام": ُينظر( 2383)

 «.عن»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 2384)

 (.7/96) "البحر الرائق"( 2385)

 "جممع اْلهنر"(، و2/377) "درر احلكام"(، و7/422) "فتح القدير"(، و7/422) "العناية رشح اهلداية": ُينظر( 2386)

 (.4/193) "رد املحتار"(، و2/202)

 «.إذا كان»( يف )ج(: 2387)

 (.7/423) "اهلداية"( 2388)

 «.لو»( يف )ج(: 2389)

 (.2/423) "العناية"( 2390)

 «.يرد»( يف )د(: 2391)

 .«كيف»( يف )ج(: 2392)
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إَِذا َكاَنْت ِحْرَفة   ، بَِأْن َتُكوَن ِحْرَفَة آَبائِِه َوَأْجَداِدِه؛ َوإاِلَّ َفاَل ُمروَءَة ]َلُه[اَلئَِقة  ]بِِه[ احِلْرَفةُ 

َكِذَب الَعَداَلِة، َوَكَذا َينَْبِغي َتْقيِيُد الَقُبوِل بَِأالَّ ُيْكثَِر ال َدنِيَئة  َفاَل َشَهاَدَة َلُه؛ ملَِا ُعِرَف يِف َحدِّ 

ئِيِس اَل ُتْقَبُل، َوَكذا اجلَايِب  ]َواخُلْلَف[ ِهيُد َأنَّ َشَهاَدَة الرَّ ْدُر الشَّ يِف الَوْعِد، َوَذَكَر الصَّ

اُف[ َّ َمعُ  ]َوالرصَّ ِذي جَيْ ئِيِس َرئِيُس  الَّ ا، اَل ُتْقَبُل، َواملَُراُد بِالرَّ َراِهَم، َوَيْأُخُذَها َطْوع  ِعنَْدُه الدَّ

ُفوَن يِف املََراكِِب، َوالُعَرَفاُء يِف َُجِ  ى يِف َبَلِدَنا: َشْيُخ الَبَلِد، َوِمْثُلُه املَُعرِّ يِع اْلَْصنَاِف، الَقْرَيِة، َوُهَو امُلَسمَّ

ْلِم؛ َكَذا يِف  ُهْم َأْعَواٌن َعىَل الظه ُْم ُكلَّ ُن اجِلَهاِت يِف باَِلِدَنا؛ ْلهَنَّ ةِ "، َويِف "َفْتِح الَقِديرِ "َوُضَمَّ اِجيَّ َ  "الِّسِّ

ا إىَِل الَفِقيِه َأيِب  ْيِث: إِْن َكاَن الَعاِمُل ِمْثَل ُعَمَر ْبِن َعْبِدالَعِزيزِ  َمْعِزيًّ ، َفَشَهاَدُتُه َجائَِزٌة، َوإِْن اللَّ

 .اْنَتَهى َفاَل؛ َكاَن ِمْثَل َيِزيَد ْبِن ُمَعاِوَيةَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا ِمْن َأْن »، َعْن َرُسوِل اهللَِّ ^ َقاَل: ( وذلك ملا رواه البخاري َعْن َخالِِد ْبِن َمْعَداَن َعْن املِْْقَداِم 2393) ا َقطه َخرْي  َما َأَكَل َأَحٌد َطَعام 

 ( باب من انتظر حتى تدفن.2072؛ صحيح البخاري برقم )«َيْأُكَل ِمْن َعَمِل َيِدِه، َوإِنَّ َنبِيَّ اهللَِّ َداُوَد ؛ َكاَن َيْأُكُل ِمْن َعَمِل َيِدهِ 

 «.ويصغي»( يف )ب( و)د(: 2394)

 َسَقَط من )د(.« تلك»( قوله: 2395)

 سقط من )ج(.« به»( قوله 2396)

 َسَقَط من )ج(.« له»( قوله 2397)

 «.أحد»( يف )ج(: 2398)

 «.واحللف»َسَقَط من )ج(، ويف )د( و)هـ(: « واخللف»( قوله 2399)

َّ »( قوله 2400)  َسَقَط من )ج(.« افوالرصَّ

 «.جتمع»( يف )ج(: 2401)

 (.2/204) "جممع اْلهنر"( 7/96) "البحر الرائق"(، 2/377) "درر احلكام": وُينظر(، 7/423) "فتح القدير"( 2402)

 «.أبو الليث»( يف )أ(، )ب(، )د(، )هـ(: 2403)

قريش اْلموي، أبو حفص، املدين ثم ( عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أمية بن عبد شمس ال2404)

ث  الدمشقي، أمري املؤمنني، أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن اخلطاب، وهو اإلمام املعروف بُِزْهِده وورعه وعدله، حتى حتدَّ

ة يف أسمى معانيها، وقال ابن ُعيينة: سألت عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز: كم أت ى عىل عمر؟ قال َل الناس أنه أعاد اخلالفة العمريَّ

تالمذة،  يتم أربعني سنة، وقال جماهد: أتيناه ُنَعلِّمه، فَم برحنا حتى تعلَّْمنا منه، وقال ميمون بن مهران: ما كانت العلَمء عند عمر إالَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا ممن أدركنا كان آخذ عِن النبي  ا أشبه صالة منه، وقال أنس: ما رأيُت أ ^وقال نوح بن قيس: سمعُت أيوب يقول: ال نعلم أحد  حد 

من هذا الفتى، وقال حممد بن عيل بن احلسني: لكل قوم نجيبة، وإن نجيبة بني أمية عمر بن عبدالعزيز، وإنه ُيْبَعث  ^برسول اهلل 

ة وحده.  يوم القيامة أمَّ

ا، وملا مرض قيل له: لو تداويَت 101يف رجب سنة ) تويفِّ عمر بن عبدالعزيز ، قال: لو كان دوائي يف هـ(، وكانْت شكواه عرشين يوم 

مسح أذين ما مسحتها، نِْعم املذهوب إليه ريب، وكان موته بـ)دير سمعان(، وقيل بـ)خنارصة(، ودفن بـ)دير سمعان(، وكانْت 

ا. ا، وقيل: كان عمره أربعني سنة وأشهر  ا وثالثني سنة وأشهر   خالفته سنتني ومخسة أشهر، وكان عمره تسع 

 (. 7/418) "هتذيب التهذيب"(، و6/301) "وفيات اْلعيان"(، و9/220) "ةالبداية والنهاي": ُينظر

( هو يزيد بن معاوية بن أيب سفيان بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس، أمري املؤمنني أبو خالد االموي، ولد سنة 2405)

، ثم أكد ذلك بعد موت أبيه يف النصف مخس أو ست أو سبع وعرشين، وُبويع له باخلالفة يف حياة أبيه أن يكوَن ويل العهد من بعده

ا إىل أن تويفِّ يف الرابع عرش من ربيع االول سنة أربع وستني، وأمه ميسون بنت خمول بن أنيف بن  من رجب سنة ستني، فاستمر متولي 

 دجلة بن نفاثة بن عدي بن زهري بن حارثة الكلبي.

ا ُيَفقهه يف الدين من يرد اهلل به»روى عن أبيه معاوية أن رسول اهلل ^ قال:   «.خري 

 كان يزيد فيه خصال حممودة من الكرم واحللم والفصاحة والشعر والشجاعة وحسن الرأي يف امللك.

ا إقبال عىل الشهوات، وترك بعض الصلوات يف بعض اْلوقات، وإماتتها يف غالب  وكان ذا ُجال، حسن املعارشة، وكان فيه أيض 

 االوقات.

معاوية أكثر ما نقم عليه يف عمله رشب اخلمر، وإتيان بعض الفواحش، فأما قتل احلسني فإنه كَم قال جده أبو  يزيد بن"قال ابن كثري: 

 سفيان يوم أحد َل يأمر بذلك وَل يسؤه.

منا أنه قال: لو كنت أنا َل أفعل معه ما فعله ابن مرجانة  : قد كان وقال للرسل الذين جاؤوا برأسه -يعني عبيد اهلل بن زياد  -وقد قدَّ

يكفيكم من الطاعة دون هذا، وَل يعطهم شيئ ا، وأكرم آل بيت احلسني ورد عليهم ُجيع ما فقد هلم وأضعافه، وردهم إىل املدينة يف 

 ."حمامل وأهبة عظيمة، وقد ناح أهله يف منزله عىل احلسني حني كان أهل احلسني عندهم ثالثة أيام

(، 182دار إحياء الرتاث العريب، وتاريخ اخللفاء؛ لعبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي )ص (، ط، 8/248) "البداية والنهاية": ُينظر

ـ 1371الطبعة اْلوىل،  -مرص  -ط: مطبعة السعادة   م، حتقيق: حممد حمي الدين عبد احلميد.1952 -ه

 (.7/96) "البحر الرائق": ُينظر( 2406)
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ِحَهااملَنُْظوَمِة الوَ "َويِف  ِة َورَشْ اُبُه َوَرَعاَياُه، اَل "ْهَبانِيَّ ُلُه َوَدَواِويُنُه َوُنوَّ َعى َفَشِهَد َلُه ُعَمَّ : َأِمرٌي َكبرٌِي ادَّ

 .ُتْقَبُل َكَشَهاَدِة امُلَزاِرِع لَِربِّ اْلَْرِض؛ اْنَتَهى 

ةِ "َويِف إَِجاَراِت  اِزيَّ الَّ "الَبزَّ  ، َوحُمرَْضِ ُقَضاِة الَعْهدِ لِ : اَل ُتْقَبُل َشَهاَدُة الدَّ
ِ
، َوالُوَكاَلء

اكِ  امُلْفَتَعَلةِ  كَّ  .؛ اْنَتَهىَوالصَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تبة اْلزهرية. وذلك عند قول املصنف:( خمطوط، املك208)لوحة رقم:  "تفضيل عقد الفوائد"( 2407)

ِعي ُشُهوُدُه   َدَواِويُنُه َفاْمنَْع َوبِاحلَقِّ جُيَِْبُ  َأِمرٌي َكبرٌِي َيدَّ

 (.5/475) "رد املحتار"(، و7/96) "البحر الرائق": وُينظر

اجلوهرة: َواَل ُتْقَبُل َشَهاَدُة ويف "(: 7/89) "البحر الرائق"( الدالل هو النخاس الذي يروج لبيع العبيد واإلماء، قال يف 2408)

ُل إالَّ إَذا َكاَن َعْدال  ََلْ َيْكِذْب َواَل ََيْلُِف  الَّ اِس َوُهَو الدَّ  ؛ اهـ."النَّخَّ

؛ ملحمد عالء "حاشية قرة عيون اْلخيار تكملة رد املحتار عىل الدر املختار يف فقه مذهب االمام أيب حنيفة النعَمن"( قال يف 2409)

قوله: )وحمرض قضاة العهد( أي الذي َيرض االخصام للقايض لقبوهلم الرشا ولعدم املروءة "(: 1/535ى نجل املؤلف )الدين أفند

ا. هـ، ط دار  "ُيرَمز بحرف الطاء حلاشية الطحطاوي -فيهم، واملراد بالعهد الزمن أي قضاة زمنهم فيكف احلال يف زماننا؛ )ط( 

 الفكر للطباعة والنرش والتوزيع.

 «.املستقلة»يف )ج(: ( 2410)

قوله: )والوكالء املفتعلة(، لعل املراد هبم: من  "(: 1/535) "حاشية قرة عيون االخيار تكملة رد املحتار عىل الدر املختار"قال يف 

ة ْلن يتوكل يف الدعاوى واخلصومات، وذلك ْلنه قد شوهد منهم قلة املباالة يف اْلحكام وأخذ الرشا وغري ذلك، وإنَم جعلوا مفتعل

 ؛ اهـ."الناس ال يقصدون منهم إال اإلعانة عىل أغراضهم بحيلهم، وَل يقصدوا التوكيل حقيقة فقط

م يكتبون: اشرتى وباع وضمن "(: 1/535) "حاشية قرة عيون االخيار تكملة رد املحتار عىل الدر املختار"( قال يف 2411) ْلهنَّ

ا، وال فْرق بني الكذب بالكتابة أو التكلهم، قْلنا: الكالم يف كاتب غلب عليه الصالح ومثله َيقق ثم  الدرك، وإن َل يقع فيكون كذب 

 . اهـ."يكتب

 (.5/475) "رد املحتار"(، و7/96) "البحر الرائق": ُينظر (2412)

ْ َيْغلِْب َعَلْيِهْم "(: 7/96) "منحة اخلالق"قال ابن عابدين يف  ُه يِف اْلُكلِّ َما ََل ْميِله حَمَله اَلُح َقاَل الرَّ ا إَذا َغَلَب َعَلْيِهْم الصَّ اَلُح، َأمَّ الصَّ

َهاَدِة، َواَل َفاِرَق َبْينَُه  اِك يِف كَِتاِب الشَّ كَّ ا يِف الصَّ ِة َأْيض  اِزيَّ َح بِِه يِف اْلَبزَّ ِل َواملُْْحرَضِ َواْلَوكِيِل َيُدله َعَلْيِه َقْوُلُه يِف َفُتْقَبُل، َكََم رَصَّ الَّ َوَبنْيَ الدَّ

ْل   املُْْفَتَعَلِة َتَأمَّ
ِ
 ؛ اهـ."اْلُوَكاَلء
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 ]مسألة: شهادة األعمى[

)ََ َهاَدُة  ) ْشُهوِد َلُه ؛ ْلَنَّ اْلََداَء َيْفَتِقُر إىَِل التَّْميِيِز بِاإِلَشاَرِة َبنْيَ املَ )ِمَن اأَلْعَمى ُمْطَلًقا(ُتْقَبُل الشَّ

ُز  ، َفُيْخَشى َعَلْيِه التَّْلِقنُي ِمَن اخلَْصِم؛ إِِذ النَّْغَمُة اْلَْعَمى إاِلَّ بِالنَّْغَمةِ  َواملَْشُهوِد َعَلْيِه، َواَل ُيَميِّ

ُه يِف االْسِم َوالنََّسِب، َوَكاَن فِيِه ُشْبَهٌة،  ََم ُيَشاِرُك َغرْيَ ُر ُتْشبُِه النَّْغَمَة، َوُربَّ ُه يَتَعذَّ َفاَل ُبدَّ ِمَن اإِلَشاَرِة، َوَأنَّ

 .فِيِه، َفاَل ُيْقَبُل 

َت َقْولِهِ  َهاَدةِ  )ُمْطَلًقا(: َوَدَخَل حَتْ ِل َأْو َبْعَدُه، َوَما اْلَْعَمى َوْقَت الشَّ  َقْبَل التََّحمه

؛ ْلَنَّ امُلَر 
ِ
 َقْبَل الَقَضاء

ِ
ا[إَِذا َعِمَي َبْعَد اْلََداء  ]هِبَ

ِ
؛ ْلَنَّ قَِياَم َأْهلِيَّتَِها اَد بَِعَدِم َقُبوهِلَا َعَدُم الَقَضاء

طِ  ، َأْو َفَسَق، بِِخاَلِف  برَِشْ ة  ِعنَْدُه، َوَصاَر َكََم إَِذا َأْخَرَس، َأْو ُجنَّ ا ُحجَّ وَرهِتَ  لَِصرْيُ
ِ
َوْقِت الَقَضاء

اِهِد ]َوَغْيَبتِِه؛ ْلَنَّ اْلَ  َة بِاملَْوِت َقِد اْنَتَهْت َوبِالَغْيَبِة َما َبَطَلْت؛ َكَذا يِف َمْوِت الشَّ  .["اهِلَداَيةِ "ْهلِيَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.وال»( يف )ج(: 2413)

 «.وال يمني»( يف )د(: 2414)

 «.بالنقمة»( يف )هـ(: 2415)

 «.تقبل»( يف )ج(: 2416)

 «.قويل»( يف )ج( زيادة كلمة: 2417)

 «.فيه»( يف )د( زيادة كلمة: 2418)

 «.وأما»( يف )ج(: 2419)

  َسَقَط من )ج(.« هبا»( قوله: 2420)

 «.رشط: »( يف )ج(2421)

 ( ما بني املعكوفني َسَقَط من )ج(.2422)

 (.2/195) "جممع اْلهنر"(، و7/77البحر الرائق )"(، و7/399) "فتح القدير": وُينْظر« 7/399» "اهلداية"
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ا ِْليَِب ُيوُسَف  ََمَع؛ ِخاَلف  َتُه َما َكاَن َطِريُقُه السَّ َولُِزَفَر،  - "َفْتِح الَقِدير"َكََم يِف  -َوَدَخَل حَتْ

ِح َمْرِويٌّ َعِن اإِلَماِم؛ َكََم يِف  َوُهوَ  ْ  إىَِل  ، َوَعَزاهُ "اخلاَُلَصةِ "، َواْخَتاَرُه يِف  الرشَّ

ا بِِه ِمْن َغرْيِ ِحَكاَيِة ِخاَلٍف، َوَأَشاَراملَُؤلُِّف إىَِل َعَدِم َقُبوِل َشَهاَدِة اْلَْخَرِس  "النَِّصاِب " َجاِزم 

ِح املَنُْظوَمةِ "، َوََتَاُمُه ُيْنَظُر يِف بِاْلَْوىَل؛ َسَواٌء َكاَنْت بِاإِلَشاَرِة َأْو بِالكَِتاَبةِ   .؛ اِلْبِن َوْهَبانَ "رَشْ

 

 .. إخل[.]مسألة: شهادة املرتد واململوك والصيب

َهاَدُة ِمْن َباِب الِواَلَيِة، َواَل ِواَلَيَة َلُه َعىَل َأَحٍد، َفاَل ُتْقَبُل َشَهاَدتُ )ُمْرَتدٍّ(اَل ُتْقَبُل ِمْن  )َو( ُه، ؛ إِِذ الشَّ

ا َأْوىَل، َأْطَلَقُه )َوَمْمُلوٍك َوَصِبيٍّ(، َعىَل َكافِرٍ  َوَلوْ  مِهَ ؛ إِْذ اَل ِواَلَيَة هَلََُم َعىَل َأْنُفِسِهََم، َفَعىَل َغرْيِ

َفَشِمَل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/399)"فتح القدير"( 2423)

 (. 4/217: تبيني احلقائق )ُينظروهو: رشح الكنز للزيلعي، «. الِّساح»( يف )ج( و)هـ(: 2424)

 ( خمطوط، اْلزهرية.230، )لوحة رقم: "صة الفتاوىخال"( 2425)

 «.وجزاه»( يف )د(: 2426)

 "كشف الظنون": ينظرهـ؛ 542؛ للشيخ اإلمام افتخار الدين، طاهر بن أمحد البخاري احلنفي، املتوَّف سنة "النصاب"( 2427)

(1 /703.) 

 عند قول الناظم: ( خمطوط، املكتبة اْلزهرية، وذلك223، )لوحة رقم: "تفضيل عقد الفوائد"( 2428)

 َوِمْن َأْخَرٍس فِيََم ُيِشرُي َوُيْظِهُر  َوََلْ َيْقَبُلوا َمْن َأْرَضَعْت يِف َرَضاِعَها

 (.7/77) "البحر الرائق"(، و7/398) "فتح القدير": وُينظر

 «.له»( يف )ج(: 2429)

 (.2/379) "درر احلكام رشح غرر اْلحكام": ُينظر( 2430)
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ْعَتُق ، َومُ "اخُلاَلَصةِ "؛ َكََم يِف ، َوُأمَّ الَوَلدِ ، ]َوامُلَدبََّر[، َواملَُكاَتَب الِقنَّ 

ةِ "الَبْعِض َكاملَُكاَتِب يِف َزَمِن ِسَعاَيتِِه، اَل ُتْقَبُل َشَهاَدُتُه؛ َكََم يِف  اِزيَّ ُر َبْعَد َمْوِت َمْواَلُه "الَبزَّ ، َواملَُدبَّ

ُرْج ِمَن الثهُلِث يِف َزَمِن ِسَعاَيتِِه َكاملَُكاَتِب ِعنَْدُه،  ا؛ َكََم يِف ِجنَاَياِت َمْدُيوٍن ِعنْ ُحرٍّ وإَِذا ََلْ خَيْ َدمُهَ

، "امُلِحيطِ "، َوَكَذا اَل ُتْقَبُل َشَهاَدُة املَْجُنوِن، َويِف "الَكايِف "َو  "املَْجَمعِ " ، َوُيِفيُق َساَعة  : َوَمْن جُيَنه َساَعة 

 
ِ
ِة، ُتْقَبُل َشَهاَدُتُه؛ ْلَنَّ َذلَِك بَِمنِْزَلِة اإِلْغََمء حَّ َهاَدةِ  َفَشِهَد يِف َحاَلِة الصِّ ، اَل َيْمنَُع َقُبوَل الشَّ

َر َبْعُض َمَشاخِيِنَا ، ُثمَّ َأَفاَق َفَشَهاَدُتُه َجائَِزٌة  َوَقدَّ
ا َأْو َيْوَمنْيِ ، َحتَّى َلْو ُجنَّ َيْوم 

ُجنُوَنُه بَِيْوٍم أَْو َيْوَمنْيِ

ة. انتهى؛ َكَذا يِف  حَّ لِ   ُتْقَبُل ، َوَكَذا اَل "الَبْحرِ "يِف َحاِل الصِّ  .َشَهاَدُة املَُغفَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِقيُق: ُهَو املَْ 2431) ؛( الرَّ : ُهَو املَْْمُلوُك ُكالًّ ا، َواْلِقنه  (.1/349) "درر احلكام رشح غرر اْلحكام": ُينظر ْمُلوُك ُكالًّ َأْو َبْعض 

ا يِف احْلَاِل َوَرَقَبة  يِف املَْآِل 2432) ِريُر املَْْمُلوِك َيد  رُ  -َأْي يِف املُْْسَتْقَبِل -( املكاتبة: حَتْ َرَقَبة  إالَّ إَذا َأدَّى َبَدَل اْلكَِتاَبِة،  ِْلَنَّ املَُْكاَتَب اَل َيَتَحرَّ

ا يِف احْلَاِل َفُهَو ُحرٌّ ِمْن ِجَهِة اْلَيِد َفَقْط َحتَّى َيُكوَن َأَحقَّ بَِكْسبِِه؛   (.2/405) "جممع اْلهنر": ُينَْظرَوأَمَّ

 سقط من )ج(.« واملدبَّر»( قوله: 2433)

ا،  ٌر َأوْ واملدبر: هو تعليق العتق بموت املوىل مطلق  ِه إْذ ِمته َفَأنَْت ُحرٌّ أَْو َأْنَت ُحرٌّ َعْن ُدُبٍر ِمنِّي أَْو أَْنِت ُمَدبَّ
َقْد  فإَذا َقاَل املَْْوىَل ملَِْمُلوكِ

ُه إْثَباُت اْلِعْتِق َعْن دُ  ْدبرِِي َفإِنَّ يٌح يِف التَّ ا؛ ِْلَنَّ َهِذِه اْْلَْلَفاَظ رَصِ ر  ْرُتك َفَقْد َصاَر ُمَدبَّ العناية "(، و3/97) "تبيني احلقائق": ُينَْظرُبٍر؛ َدبَّ

 (.5/19) "رشح اهلداية

َها ُأمَّ  (2434) َ  "بدائع الصنائع"َوَلِدِه؛ ُينَْظر:  أم الولد )االستيالد(: ُهَو َتْصيرُِي اجْلَاِرَيِة ُأمَّ َوَلٍد، ُيَقاُل: ُفاَلٌن اْسَتْوَلَد َجاِرَيَتُه إْن َصريَّ

(4/123.) 

 ( خمطوط، اْلزهرية.230)لوحة رقم:  "لفتاوىخالصة ا"( 2435)

 (.7/78) "البحر الرائق"(، و3/103) "املبسوط": ُينَْظر (2436)

 «.حر»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 2437)

 «.واإلغَمء»( يف )ج(: 2438)

ر وإذا كان الرجل جين ساعة ويفيق ساعة، فشهد يف حال إفاقته ُتْقبل شه"(: قال: 9/187) "املحيط الِبهاين"( 2439) ادته، وقدَّ

بيومني، وقال: إذا كان جنونه يومني أو أقل من ذلك ثم يفيق هكذا، فشهد يف حال إفاقته تقبل شهادته،  شمس اْلئمة احللواين 

 (.1/251) "الفتاوى اهلندية": وينظر ؛ ا. هـ،"يف باب شهادة اْلعمى "رشح أدب القايض"ذكر يف 

 (.9/187) "يناملحيط الِبها"( منهم احللواين، كَم يف 2440)

 (.7/78) "البحر الرائق"( 2441)

 «.يقبل»( يف )ج(: 2442)
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["امُلِحيطِ ": َويِف "الَبْحرِ "َقاَل يِف  ٌد يِف َرُجٍل ]َأْعَجِميٍّ ٍل، خُيَْشى  : َقاَل حُمَمَّ اٍم ُمَغفَّ اٍم َقوَّ َصوَّ

َهاَدِة، وَ  َن َفَيْأُخَذ بِِه، َقاَل: َهَذا رَشٌّ ِمَن الَفاِسِق يِف الشَّ َشَهاَدَة  َعْن َأيِب ُيوُسَف: ُأِجيُز َعَلْيِه َأْن ُيَلقَّ

ُل اَل  ْأِي َوالتَّْدبرِِي، َواملَُغفَّ َتاُج فِيِه إىَِل الرَّ ِل، َواَل ُأِجيُز َتْعِديَلُه؛ ْلَنَّ التَّْعِديَل َُيْ يِف  َيْسَتْقِِّص  املَُغفَّ

 .َذلَِك؛ اْنَتَهى

)َُ َّ َأْن َيَتَحمَّ َهاَدَة ؛ َأِي: املَْمُلوُك وَ )ِإ بِيه الشَّ َبْعَد  )َو(، َيْرِجُع إىَِل املَْمُلوكِ  )ِفي الرِّقِّ(الصَّ

ََمِع، َوَيْبَقى إىَِل َوْقِت اْلَ  )الُبُلوِغ( َل بِامُلَشاَهَدِة َوالسَّ ِل؛ ْلَنَّ التََّحمه ََُم َأْهٌل لِلتََّحمه ؛ ْلهَنَّ بِيِّ  يِف الصَّ
ِ
َداء

ا ْبِط، َومُهَ ، َوَأَشاَر إىَِل َأنَّ الَكافَِر اَل يُ  بِالضَّ
ِ
ا َأْهٌل ِعنَْد اْلََداء َلَها َعىَل  نَافَِياِن َذلَِك، َومُهَ مَّ إَِذا حَتَ

اَها، ُتْقَبُل؛ َكََم يِف  َها إاِلَّ َبْعَد "َفْتِح الَقِديرِ "ُمْسلٍِم، ُثمَّ َأْسَلَم َفَأدَّ ْ ُيَؤدِّ ، َوَأْطَلَقُه َفَشِمَل َما إَِذا ََل

اَها ِة، َأْو َأدَّ اَها َثاني ا؛ َولَِذا َقَال يِف  اْلَْهلِيَّ ُة َفَأدَّ ْت، ُثمَّ َزاَلِت الِعلَّ ْت "اخُلاَلَصةِ "َقْبَلَها َفُردَّ : َوَمَتى ُردَّ

ةُ  ٍة، ُثمَّ َزاَلِت الِعلَّ اِهِد لِِعلَّ : الَعْبِد،  يِف َأْرَبَعةٍ َفَشِهَد يِف تِْلَك احلَاِدَثِة، اَل ُتْقَبُل إاِلَّ  َشَهاَدُة الشَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُل َكامُلَعظَّم، وهو: من ال فطنة له، والُغْفُل  «.الغفل»( يف )هـ(: 2443) م  -امُلَغفَّ ه، فهو -بالضَّ ه، وال خُيشى رشه : َمن ال ُيرجى َخرْيُ

ِد الذي ُأْغِفَل؛   (.30/109) "تاج العروس": ُينْظركامُلَقيَّ

  سقط من )ج(.« أعجمي»قوله:  (2444)

 «.احرتز»( يف )ج(: 2445)

  «.يستقِض»( يف )د( و)هـ(: 2446)

 (.7/78) "البحر الرائق"( 2447)

ا الشهادة بعد احلرية يف اململوك»( يف )ج( زيادة: 2448) ي   «.والتمييز يرجع إىل الصبي، ُمَؤدِّ

 «.وهو»، ويف )هـ(: «وهي»( يف )د(: 2449)

 «.الكل»( يف )هـ(: 2450)

 (.2/196) "جممع اْلهنر"(، و7/78) "البحر الرائق": وينظر(، 7/399) "ح القديرفت"( 2451)

 «.وأداها»( يف )هـ(: 2452)

 «.فأداها ثاني ا»( يف )هـ( زيادة: 2453)

 ( خمطوط، اْلزهرية.230، )لوحة رقم: "خالصة الفتاوى"( 2454)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ْت، ُثمَّ َزاَل املَانُِع َفَشِهُدوا يِف تِْلَك َوالَكافِِر َعىَل امُلْسلِمِ  ، إَِذا َشِهُدوا َفُردَّ بِيِّ ، َواْلَْعَمى، َوالصَّ

َا ُتْقَبُل؛ اْنَتَهى  .احلَاِدَثِة، َفإهِنَّ

ْوِج  َها، َوإِْدَخاُل ، َواْلَِجريِ َفَعىَل َهَذا؛ اَل ُتْقَبُل َشَهاَدُة الزَّ ِل، َواملُتََّهِم، َوالَفاِسِق َبْعَد َردِّ ، َواملَُغفَّ

ْوَجنْيِ َمَع اْلَْرَبَعِة  َسْهٌو، َواَل ُبدَّ ِمْن ُحْكِم الَقايِض بَِردِّ َشَهاَدتِِه؛  - "َفْتِح الَقِديرِ "َكََم يِف  -َأَحِد الزَّ

ةِ " ، َويِف "الَبْحرِ "َكََم يِف  اِجيَّ َ ِعي إَِقاَمُة "الِّسِّ ُْم َعبِيٌد، َفَعىَل امُلدَّ ُهوِد َأهنَّ َعى َعَلْيِه يِف الشه : إَِذا َطَعَن امُلدَّ

ا حَمُْدوَدانِ  تِِهْم، َوَلْو َقاَل: مُهَ يَّ نَِة؛ اْنَتَهى الَبيِّنَِة َعىَل ُحرِّ اِعِن إَِقاَمُة الَبيِّ  .يِف الَقْذِف، َفَعىَل الطَّ

ََم َعَدْلُت َعْن َقْوِل  َغُر، إىَِل َقْويِل: َوالتَّْميِيُز؛ ْلَنَّ ُمْطَلَق  َو]َقْوِل[ "الَكنْزِ "ُقْلُت: َوإِنَّ ِه: الصِّ َغرْيِ

لِ  َغِر َلْيَس بَِأْهٍل لَِتَحمه َفى؛ إِذِ  الصِّ َهاَدِة، َكََم اَل خَيْ ْبِط َيُكوُن َكََم رَصَّ  الشَّ ُل بِالضَّ ُحوا بِِه، التََّحمه

ُصُل بِالتَّْميِيِز؛ إِْذ َقْبَلُه اَل َضْبَط َلُه، َوَيُدله َعىَل َهَذا َما َقاَل  ََم ََيْ ، "ُفُصولِهِ "يِف  الِعََمِديه  َوُهَو إِنَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا فردت شهادته، ثم عتق، أحدها اضع:مو": "اخلالصة"، أما ما بعد ذلك فقد قال يف "اخلاُلصة"إىل هنا يوافِق نص  : إذا كان عبد 

.  : الكافر إذا شهد عىل مسلم فردْت شهادته، ثم أسلم، فشهد يف تلك احلادثة تقبل.الثاين فشهد يف تلك احلادثة، تقبل إن كان عدال 

ا، فشهد يف تلك احلادثة تقبل... إلخالثالث  هـ.  ؛ ا.": اْلعمى إذا شهد فردْت شهادته، ثم صار بصري 

 «.مواضع الكافر املسلم»( يف )ج(: 2455)

 (.2/196) "جممع اْلهنر"(، 7/78) "البحر الرائق": وُينظر( خمطوط، اْلزهرية، 230)لوحة رقم:  "خالصة الفتاوى"( 2456)

 «.واْلجيز»( يف )د(: 2457)

 (.7/400) "فتح القدير"( 2458)

 (.5/477) "رد املحتار": وينظر(، 7/78) "البحر الرائق"( 2459)

ا أن»يف )ج(:  (2460)  «.حمدد 

 (.7/79) "البحر الرائق"ينظر( 2461)

 َسَقَط من )ج(.« وقول»( قوله: 2462)

ل»( يف )ج(: 2463)  «.للتََّحمه

 «.ْلن»( يف )ج(: 2464)

 «.قاله»( يف )ج( و)هـ(: 2465)
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ِل َحالِِه َكاملَْجُنوِن؛ َيْعنِي: إِذَ  بِيَّ يِف َأوَّ ْميِيِز، َنْقال  َعْن َفخِر اإِلْساَلِم، ِمْن َأنَّ الصَّ ا َكاَن َعِديَم الَعْقِل َوالتَّ

ا إَِذا َعَقَل  ، َويِف الَعاقُِل َسَواٌء يِف ُكلِّ اْلَْحَكاِم، َوََتَاُمُه ُينَْظُر َثمَّ  ، َفُهَو َواملَْعُتوهُ َوَأمَّ

َق بِِه ا"التَّْلِويِح " ِل َحالِِه َعِديُم الَعْقِل، َفُأحْلِ بِيَّ يِف َأوَّ َق بِِه : أنَّ الصَّ ملَْجُنوُن، َويِف اآلِخِر َناقُِص الَعْقِل َفُأحْلِ

ِة الَقْوِل َوالِفْعلِ  َة "َفْتِح الَقِديرِ "، َويِف َأْعَلمُ  ، َواهلُلاملَْعُتوُه، َفاَل َيْمنَُع ِمَن ِصحَّ : َأنَّ َأْهلِيَّ

ْبِط؛ اْنَتَهى ِل َتُكوُن بِامُلَشاَهَدِة َوالضَّ  .التََّحمه

 مسألة: شهادة احملدود يف قذف وإن تاب[]

ْم َشَهاَدًة ﴿؛ َأْي: اَل ُتْقَبُل َشَهاَدُتُه؛ لَِقْولِِه َتَعاىَل: )َوْمُحُدوٍد ِفي َقْذٍف، َوِإْن َتاَب( َواَل َتْقَبُلوا هَلُ

ا، َفَيْبَقى َبْعدَ ﴾َأَبًدا ؛ لَِكْونِِه َمانِع  ُه ِمْن ََتَاِم احلَدِّ ْوبِِة َكَأْصلِِه، بِِخاَلِف املَْحُدوِد يِف التَّ  ؛ َوْلَنَّ

ُف إىَِل َما َيلِ  ْوَبِة، َوااِلْستِْثنَاُء يِف اآلََيِة َينرَْصِ دَّ لِلِفْسِق، َوَقِد اْرَتَفَع بِالتَّ ِه؛ ْلَنَّ الرَّ يِه، َوُهَو َقْوُلُه َتَعاىَل: َغرْيِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ(، 1171ويف )( هو حامد بن إبراهيم بن عبدالرحيم بن عَمد الدين بن حمب الدين الدمشقي، احلنفي، املعروف بالعَمدي، ت2466)

، "احتاد القمرين يف بيت الرقمتني"، و"مغني املفتي عن جواب املستفتي"، وسَمها "الفتاوى العَمدية احلامدية"من تصانيفه الكثرية: 

قرة عني احلظ اْلوفر يف ترُجة الشيخ حميي "، و"منحة املناح يف رشح بديع مصباح الفالح"، و"اإلحتاف يف رشح خطبة الكشاف"و

 . "العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية"، والبن عابدين عىل الفتاوى املذكورة: "ديوان"، و"اْلكِبالدين 

 (.6/42) "اْلعالم"(، و4/156) "إيضاح املكنون"(، و9/77(، )3/180) "معجم املؤلفني": ُينْظر

 «.حتمل»( يف )ج(: 2467)

 «.واملعتق»( يف )ج(: 2468)

 «.ثمت»( يف )ج(: 2469)

 «.والعقل: »( يف )ج(2470)

  «.تعاىل»( يف )ج( زيادة كلمة: 2471)

 (. 2/334) "التلويح"( 2472)

 (.7/371) "فتح القدير"( 2473)

 .[4]النور: ( 2474)

 «.به»( يف )د(: 2475)
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، َويِف "اهِلَداَيةِ "يِف  ٌء ُمنَْقطٌِع بَِمْعنَى َلكِْن؛ ]َكََم[، َوُهَو اْستِْثنَا﴾َوُأوَلئَِك ُهُم اْلَفاِسُقونَ ﴿

ِريِر الَكََملِ " َرُه يِف "حَتْ ُه ُمتَِّصٌل، َوَقرَّ ِذيَن َيْرُموَن حَمُْكوٌم "التَّْلِويِح ": اْْلَْوُجُه َأنَّ ، بَِأنَّ املَْعنَى: ُأوَلِئَك ُهُم الَّ

 إىَِل الُكلِّ يِف آَيِة امُلَحاَربنِيَ ائِبنِيَ َعَلْيِهْم بِالِفْسِق؛ إاِلَّ التَّ 
ِ
ا ُرُجوُع ااِلْستِْثنَاء ، َفلَِدلِيٍل ، َوَأمَّ

ُه َلْو َعاَد إىَِل اْلَِخرِي؛ َأْعنِي َقْوَلُه: ﴾ِمْن َقْبِل َأْن َتْقِدُروا َعَلْيِهمْ ﴿اْقَتَضاُه، َوُهَو َقْوُلُه:  ْم يِف ﴿، َفإِنَّ َوهَلُ

ْوَبَة ُتْسِقُطهُ ﴾َعَذاب  َعظِيم   اآْلَِخَرةِ  َدٌة؛ ْلَنَّ التَّ
ْ َيْبَق َلُه َفائِ ،  ، ََل َدُتُه ُسُقوُط احلَدِّ

ا، َفَفائِ ُمْطَلق 

ا إىَِل  "الَبْحرِ "، َويِف "َفْتِح الَقِديرِ "َوََتَاُمُه يِف  : ُكله َفاِسٍق َتاَب ِمْن فِْسِقِه، "الَبَدائِعِ "َمْعِزيًّ

ا  ُقبَِلْت  : املَْحُدوُد يِف َقْذٍف، واملَْعُروُف بِالَكِذِب؛ ْلَنَّ َمْن َصاَر َمْعُروف  َتْوَبُتُه َوَشَهاَدُتُه؛ إاِلَّ اْثنَنْيِ

، َفإِنَّ ِفْسِق بِالَكِذِب َواْشُتِهَر بِِه، اَل ُيْعَرُف ِصْدُقُه ِمْن َتْوَبتِِه، بِِخاَلِف الَفاِسِق إَِذا َتاَب َعْن َسائِِر َأْنَواِع ال

ةِ "، َويِف َشَهاَدَتُه ُتْقَبُل؛ اْنَتَهى ُه اَل ُتْقَبُل "اخلَانِيَّ : املَْعُروُف بِالَعَداَلِة إَِذا َشِهَد بُِزوٍر، َعْن َأيِب ُيوُسَف َأنَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.4( ]النور: 2476)

 سقط من )أ( و)ب( و)د( و)هـ(.« كَم»( قوله: 2477)

 (.7/402) "اهلداية"( 2478)

 (.2/56) "التلويح"( 2479)

 «.املجاذبني»( يف )ج(: 2480)

ِذيَن حُيَاِرُبوَن اهللََّ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن يِف اأْلَْرِض َفَساًدا َأْن ُيَقتَُّلوا َأْو ُيَصلَّ وآية املحاربني هي قوله تعاىل:  اَم َجَزاُء الَّ ُبوا أَْو ُتَقطََّع َأْيِدِهِْم ﴿إِنَّ

 َعَذاب  َعظِيم  )َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلٍف َأْو ُينَْفْوا ِمَن اأْلَْرِض َذلَِك 
ْم يِف اآْلَِخَرةِ ْنَيا َوهَلُ ْم ِخْزي  يِف الدُّ ِذيَن َتاُبوا ِمْن َقْبِل َأْن 33هَلُ ( إاِلَّ الَّ

﴾  [.34، 33]املائدة:  َتْقِدُروا َعَلْيِهْم َفاْعَلُموا َأنَّ اهللََّ َغُفور  َرِحيم 

 [.34]املائدة: ( 2481)

ْم َعَذاب  عَ ﴿: ( يف ُجيع النسخ2482)  «.أليم»﴾، ويف )ج( زيادة كلمة: ظِيم  هَلُ

 «.تسقط»( يف )ج(: 2483)

، َوَهَذا ْلَنَّا ﴿ِمْن َقْبِل َأْن َتْقِدُروا َعَلْيِهْم﴾َفَفائَِدُة َقْوله تعاىل: "(، وَتامه فيه: 7/401) "فتح القدير"( 2484) ، َلْيَس إالَّ ُسُقوُط احْلَدِّ

 إىَل 
ِ
ََم َنُقوُل بَِعْوِد ااِلْستِْثنَاء . إنَّ َد َعْن َدلِيِل َعْوِدِه إىَل اْلُكلِّ رَّ  (.7/79) "البحر الرائق": وينظر "اْْلَِخرَيةِ َفَقْط إَذا جَتَ

 «.قلت»( يف )د(: 2485)

 (.4/477) "رد املحتار": وينظر(، 7/79) "البحر الرائق"و (،296) "بدائع الصنائع"( 2486)
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ُه اَل ُتْعَرُف َتْوَبُتُه، َوَرَوى الَفِقيُه َأُبو َجْعَفرٍ  ]َشَهاَدُتُه[ ا؛ ْلَنَّ ُه ُتْقبَُل َشَهاَدُتُه، َوَعَلْيِه : َأنَّ َأْبد 

 . َشَهاَدُتُه؛ اْنَتَهى ااِلْعتََِمُد، َوَغرْيُ الَعْدِل إَِذا َشِهَد بُِزوٍر ُثمَّ َتاَب، َجاَزْت 

هُ َعِن الَوَبِريِّ  "الُقنَْيةِ "َويِف  وُز حِلَاِكٍم آَخَر َأنْ  : َمْن َردَّ َيْقَبَلُه يِف  احلَاكُِم يِف َحاِدَثٍة، اَل جَيُ

؛ اْنَتَهى  .تِْلَك احلَاِدَثِة، َوإِِن اْعَتَقَدُه َعْدال 

يٌح يِف  َحتَّى َواَل َتْسُقُط َعَداَلُتهُ  ، َوِعَباَرُة امُلْخَترَصِ ُتِشرُي إَِلْيِه، َوُهَو رَصِ َب ََتَاَم احلَدِّ ُيرْضَ

َب احلَدَّ ]َأْي[؛ ْلَنَّ ا"الَبْحرِ "؛ َكََم يِف "املَْبُسوطِ " ا؛ ْلَنَّ َما ُدوَنُه  ملَْحُدوَد َمْن رُضِ ََتَام 

ا [َيُكوَن َتْعِزير  ََّ َأْن ُيَحدَّ كاِفٌر(؛ ُمْسِقٍط هَلَا ، ]َغرْيَ ، َفُتْقَبُل )َفُيْسِلَم(يِف الَقْذِف،  )ِإ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  َسَقَط من )ج(.« شهادته»( قوله 2487)

 .«الليث»( يف )ج(: 2488)

 «.جارت»( يف )ج(: 2489)

 (.5/503) "رد املحتار"(، و7/95) "البحر الرائق"(، و1/290) "الفتاوى اهلندية": وُينظر (2490)

كشف ": ُينظرَّف جملدين،  "رشح خمترص الطحاوي"، له اإلمام الكبري أبو نرص  ( هو: أمحد بن حممد بن مسعود الوبري،2491)

 (. 1/121) "اجلواهر املضية"(، و2/1627) "الظنون

 «.رد»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 2492)

 ( خمطوط، اْلزهرية.351)لوحة رقم:  "قنية املنية"( 2493)

 ( أي: عدالة القاذف.2494)

 «.عدالة من حد»( يف )ج(: 2495)

 (.9/70) "املبسوط"( 2496)

(، 2/378) "امدرر احلك"(، و5/340) "فتح القدير"(، و4/219) "تبيني احلقائق" وُينظر:(، 7/79) "البحر الرائق"( 2497)

 (.2/196) "جممع اْلهنر"و

  َسَقَط من )ج(.« أي»( قوله: 2498)

 «.تعزير»( يف )د(: 2499)

  َسَقط من )ج(.« غري»( قوله: 2500)

 (.7/79) "البحر الرائق"( 2501)
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ا يِف الَقْذِف؛ ْلَنَّ لِلَكا ، َوبِاإِلْساَلِم  فِِر َشَهاَدٌة، َفَكانَ َشَهاَدُتُه، َوإِْن َكاَن حَمُْدود  َها ِمْن ََتَاِم احلَدِّ َرده

: َفإِْن َأْسَلَم ُقبَِلْت َشَهاَدُتُه َعَلْيِهْم، َوَعىَل امُلْسلِِمنَي "الَكايِف "َشَهاَدٌة ُأْخَرى، َقاَل يِف  َحَدَثْت ]َلُه[

، َوََتَاُمُه يِف  وَرة  ؛ ْلَنَّ الَعْبَد إَِذا ُحدَّ َحدَّ الَقْذِف، ُثمَّ ُعتَِق َحْيُث بِالَكافِرِ  ، َقيَّدَ "الِعنَاَيةِ "رَضُ

ِه، َفَيَتَوقَُّف  ُه اَل َشَهاَدَة لِلَعْبِد َأْصال  يِف َحاِل ِرقِّ ده َعىَل ُحُدوثَِها، َفإَِذا َحَدَثْت َكاَن  ُتَرده َشَهاَدُتُه؛ ْلَنَّ الرَّ

َب[َرده َشَهاَدتِِه َبْعَد ا ُه َأْسَلَم َبْعَد ]َما رُضِ ِه، َوَظاِهُر َكاَلِم املُْخَترَصِ َأنَّ ،  لِعْتِق ِمْن ََتَاِم َحدِّ ََتَاَم احلَدِّ

َب  َب َبْعَضُه، َفرُضِ الَباقِي َبْعَد إِْساَلِمِه، َفِفيِه َثاَلُث ِرَواَياٍت: يِف َظاِهِر  َفَلْو َأْسَلَم َبْعَدَما رُضِ

َواَيِة:  َب اْلَْكَثَر َبْعَد الرِّ إِْساَلِمِه، اَل َتْبُطُل َشَهاَدُتُه َعىَل التَّْأبِيِد، َفإَِذا َتاَب ُقبَِلْت، َويِف ِرَواَيٍة: َتْبُطُل إِْن رُضِ

ا اِج "؛ َكَذا يِف َويف ِرَواَيٍة: َوَلْو َسْوط  اِج الَوهَّ َ  ."الِّسِّ

ُه َزَنى؛ َأْي )َأْو ُيِقيَم َبيَِّنًة َعَلى ِصْدِقِه( ُهوِد َبْعَدَما ُحدَّ َعىَل َأنَّ ، : ُيِقيُم املَْحُدوُد َأْرَبَعة  ِمَن الشه

، َفَكَذا دَّ ُه َلْو َأَقاَمَها َقْبَلُه ََلْ َُيَ ِحيِح؛ ْلَنَّ ْوَبِة يِف الصَّ اَل ُتَرده َشَهاَدُتُه؛ َكَذا َذَكَرُه  َفُتْقَبُل َشَهاَدُتُه َبْعَد التَّ

ْيَلعِ  ِح الَكنْزِ "يه يِف الزَّ ُه َلْو َأَقاَم َبيِّنَة  َعىَل إِْقَراِر "رَشْ ُه َزَنى؛ ْلَنَّ َد بَِقْولِِه: َعىَل َأنَّ ََم َقيَّ ، َوإِنَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.وكان»( يف )ج(: 2502)

  سقط من )ج(.« له»( قوله: 2503)

(، 2/396) "درر احلكام"(، و2/163) "هرة النريةاجلو"(، و6/271) "بدائع الصنائع": وينظر(، 5/339) "العناية"( 2504)

 (.7/79) "البحر الرائق"و

 «.قيد بالكايف»، ويف )د(: «قيدنا بكافر»( يف )ج(: 2505)

 «.فتوقف»( يف )ج(: 2506)

  سقط من )ج(.« ما رضب»( قوله: 2507)

 «.ورضب»( يف )د(: 2508)

 «.رشطا»( يف )د(: 2509)

 "درر احلكام"(، و16/128) "املبسوط": وينظر وط، املكتبة اْلزهرية.( خمط86، 85/لوحة رقم: 8) "الِّساج الوهاج"( 2510)

 (.7/79) "البحر الرائق"(، و2/397)

 «.زاين»( يف )ح( )هـ(: 2511)

 «.فلذا»( يف )ج(: 2512)

 (.2/196) "جممع اْلهنر"(، و7/79) "البحر الرائق": وينظر(، 4/219) "تبيني احلقائق"( 2513)
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؛ ملَِا يِف  املَْقُذوِف  ُط َأْن َيُكوُنوا َأْرَبَعة  َنا، اَل ُيْشرَتَ ِف: ِمْن َباِب َحدِّ الَقذْ  ["َفْتِح الَقِديرِ "]بِالزِّ

َنا، ُيْدَرُأ احلَده َعِن الَقاِذِف؛ ْلَنَّ الثَّابَِت  َفإِْن َشِهَد َرُجاَلِن، َأْو َرُجٌل َواْمَرَأَتاِن، َعىَل إِْقَراِر املَْقُذوِف بِالزِّ

ِه عَ  ، َفَكَذا إَِذا أََقامَ بِالَبيِّنَِة َكالثَّابِِت بِاملَُعاَينَة... إَِلخ َنا، َتُعوُد َرُجَلنْيِ َبْعَد َحدِّ ىَل إِْقَراِرِه بِالزِّ

َفى  .َشَهاَدُتُه، َكََم اَل خَيْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.إقراره املقذوف»)هـ(:  ، ويف«إقرار املقدير»( يف )د(: 2514)

 ( ما بني املعكوفني َسَقط من )د(.2515)

 (.4/57) "رد املحتار"(، و2/75) "درر احلكام": وينظر(، 8/343) "فتح القدير"( 2516)

 «.قام»( يف )ج(: 2517)

 (.4/57) "رد املحتار"(، و7/79) "البحر الرائق": ينظر( 2518)
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 ]مسألة: شهادة املسجون على مثله[

ْجنِ )َوَمْسُجوٍن ِفي َحاِدِث السِّْجِن( ]َحاِدَثٌة يِف  ؛ َيْعنِي: إِذا َما َحَدَث َبنْيَ َأْهِل السِّ

ْجِن[ َهِمنَي؛ َكَذا يِف ، َوَأَراَد َبْعُضُهْم َأْن َيْشهَ السِّ ْ ُتْقَبْل؛ لَِكْوهِنِْم ُمتَّ اجلَاِمِع "َد يِف تِْلَك احلَاِدَثِة ََل

 ."الَكبِريِ 

ةِ "َويِف  اِزيَّ ْبَياِن فِيََم َيَقُع "الَبزَّ ْجِن فِيََم َيَقُع َبْينَُهْم فِيِه، اَل ُتْقَبُل، َوَكَذا َشَهاَدُة الصِّ : َوَشَهاَدُة َأْهِل السِّ

ِت اَبْينَهُ  َماِت، اَل ُتْقَبُل، َوإِْن َمسَّ  فِيََم َيَقُع َبْينَُهْم يِف احلََمَّ
ِ
حلَاَجُة إَِلْيِه؛ ْلَنَّ ْم يِف املاَُلَعَبِة، َوَكَذا َشَهاَدُة النَِّساء

َجاَل ]اَل حَتْ  ْبَياِن، والرِّ رُضُ ُماَلَعَبَة الصِّ ََ اَل ََيْ
ِ ْجَن، َوالَبال رُضُ السِّ [الَعْدَل اَل ََيْ

ِ
 رُضُ مَحَّاَم النَِّساء

َع[ ]ِعنَْد[ ُع ]رَشَ ْ ، َوالرشَّ
ِ
ا النَِّساء آَخَر، َوُهَو االْمتِنَاُع َعْن ُحُضوِر  لَِذلَِك َطِريق 

ْجِن، َوَمنَعَ  ، َوَعَمَّ املاََلِعِب  ُخوَل يِف السِّ َماِت فإِذَ  َيْسَتِحقه بِِه الده  االنَِّساَء َعِن احلََمَّ

ا ِع؛ اْنَتَهى ََلْ َيْمَتثُِلوا، َكاَن التَّْقِصرُي ُمَضاف  ْ  .إَِلْيِهْم، اَل إىَِل الرشَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.يف»( يف )ج( زيادة كلمة: 2519)

  َسَقط من )د(.« يف السجنحادثة »( قوله: 2520)

 (.2/379) "درر احلكام": ُينظر( 2521)

  ( ما بني املعكوفني َسَقط من )أ( و)ب( و)د( و)هـ(.2522)

  َسَقط من )ج(.« عند»( قوله: 2523)

ع»( قوله: 2524)   َسَقط من )ج(.« رَشَ

 «.طريق»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 2525)

 «.املالعبة»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 2526)

 «.عَم»)أ( و)ب( و)د( و)هـ(:  ( يف2527)

 «.ومع»( يف )هـ(: 2528)

 «.ما إذا»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 2529)

 «.مضاف»، ويف )د( و)هـ(: «يضاف»( يف )أ( و)ب(: 2530)

 (2/379) "درر احلكام": وينظر( 2531)
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َيِة؛ "احلَاِوي الُقْديِسِّ "َلكِْن يِف  ِم بُِحْكِم الدِّ  َوْحَدُهنَّ يِف الَقْتِل يِف احَلَمَّ
ِ
: َوُتْقَبُل َشَهاَدُة النَِّساء

 .ُم؛ اْنَتَهىالدَّ  َكْياَل ُُّيَْدرَ 

ةِ "َوُهَو ُمَعاِرٌض ملَِا يِف  اِزيَّ َه ]َلُه["الَبزَّ  َأْعَلُم. ِعنَْد الَفْتَوى؛ َواهلُل ، َفَيِجُب َأْن ُيَتنَبَّ

 ]مسألة: شهادة الزوجة لزوجها والعكس[

ْوُج )َوالزَّْوَجِة ِلَزْوِجَها، َوُهَو( ْوَج )َلَها(؛ َأِي: الزَّ ََم َلـمْ ؛ َأْي: لِلزَّ  ُتْقَبْل َشَهاَدةُ  ِة، َوإِنَّ

ا لآَِلَخِر؛ لِلَحِديِث، َوُهَو َقوُلُه  اَلُم  -َأَحِدمِهَ اَلُة َوالسَّ ، اَل ُتْقَبُل َشَهاَدُة الَوَلِد لَِوالِِدهِ »: -َعَلْيِه الصَّ

ْوِج اِلْمَرَأتِِه، َواَل الَعبْ  َزْوِجَها، َواَل الزَّ
ِدِه، َواَل املَْوىَل لَِعْبِدِه، َواَل األَِجريِ َواَل املَْرَأِة لِ ملَِِن  ِد لَِسيِّ

؛«اْسَتْأَجَرهُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ(، وإنَم 600حدود سنة ) ؛ جلَمل الدين أمحد بن حممد بن نوح الغزنوي احلنفي، املتوَّف يف"احلاوي القديس يف الفروع"( 2532)

قيل فيه القديس؛ ْلنه صنفه يف )الُقدس(، وقد جعله عىل ثالثة أقسام: قسم يف أصول الدين، وقسم يف أصول الفقه، وقسم يف 

 (.1/301) "معجم املؤلفني"(، 1/490) "كشف الظنون": ينظرالفروع، وأكَثَر فيه ِمن ِذْكر الفروع املهمة؛ 

 «.ُّيدم»( يف )د(: 2533)

: وُينظر (.44201، ورقم عام: 2856( خمطوط، املكتبة اْلزهرية )رقم خاص: 157)لوحة رقم:  "احلاوي القديس"( 2534)

 (.5/477) "رد املحتار"(، و2/397) "درر احلكام"

 ( وهو ما سبق نقله قبل ذلك مبارشة.2535)

 َسَقَط من )ج(.« له»( قوله: 2536)

 «.تعاىل»( يف )ج( زيادة كلمة: 2537)

 «.ال»( يف )ج(: 2538)

 «.شهادته»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 2539)

  مكرر يف )ج( مرتنِي.« الولد لوالده»( قوله: 2540)

 ."واملراد باْلجري عىل قول املشايخ: التلميُذ اخلاصه الذي يعد رضر أستاِذه رضر نْفِسه"(: 2/379) "درر احلكام"( قال يف 2541)

؛ ا. هـ؛ "تاذه بيشء اختلفت الروايات فِيِه، ذكر يف كتاب الكفالة أنه ال جيوز: إذا شهد اْلجري ْلس"فتاواه"( قال قاضيخان يِف 2542)

 (.4/219) "تبيني احلقائق"(، و1/299) "الفتاوى اهلندية": ُينظر

اِق ُقْلت: َغِريٌب، َوُهَو يِف )ُمَصنَِّف اْبِن َأيِب َشْيَبَة(، َوعَ "( بعد ذكر هذا احلديث: 5/86( قال الزيلعي يف نصب الراية )2543) زَّ ْبِد الرَّ

ْيٍح، َقاَل: اَل جَتُ  َثنَا ُسْفَياُن َعْن َجابٍِر َعْن َعاِمٍر َعْن رُشَ اِق: َحدَّ زَّ ْيٍح، َقاَل َعْبُد الرَّ وُز َشَهاَدُة ااِلْبِن ِْلَبِيِه، َواَل اْْلَِب اِلْبنِِه، َواَل ِمْن َقْوِل رُشَ

ْوِج اِلْمرَ  ِه، َواَل اْْلَِجرِي ملَِْن اْسَتْأَجَرُه، َواَل املَْْرَأِة لَِزْوِجَها، َواَل الزَّ  َبْينَُهََم َلكِْن يِف َغرْيِ
ٍ
ء يكِِه يِف يَشْ يِك لرَِشِ ِ ِدِه اْنَتَهى.  َأتِِه، َواَل الرشَّ اْلَعْبِد لَِسيِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وزُ   ُمتَِّصَلٌة؛ َوهِلََذا اَل جَيُ
ِ
َكاَة إىَِل َبْعٍض، َفَتُكونُ  َوْلَنَّ املَنَافَِع َبنْيَ َهُؤاَلء  َأَداُء َبْعِضِهُم الزَّ

ْوِج هَلَا َكاَنْت  )َوَلْو(، ْجٍه، َفاَل ُتْقَبُل لِنَْفِسِه ِمْن وَ  َشَهاَدة   )ِفي ِعدٍَّة ِمْن  َشَهاَدُة الزَّ

ٍَُث ا["الُقْنَيةِ "، َقاَل يِف (َث َقتِِه، ُتْقَبُل ]َأْيض  ، َوَهَذا َبْعَد : َشِهَد لِبِنِْت اْمَرَأتِِه َأْو ملَُِطلَّ

 
ِ
ِة؛ شح اْنِقَضاء وُز َشَهاَدُتُه هَلَا، َواَل  َها، َطلَّقَ الِعدَّ ِة، اَل جَتُ ا َوِهَي يِف الِعدَّ َثاَلث 

ا  .َلُه؛ اْنَتَهى َشَهاَدهُتَ

َقَها بِائِن ا، َواْنَقَضْت َويِف َفَتاَوى الَقايِض  : َوَلْو َشِهَد اِلْمَرَأتِِه َفَلْم َيُردَّ احلَاكُِم َشَهاَدَتُه َحتَّى َطلَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َثنَا َوكِيٌع َثنَا ُسْفَياُن بِِه، َوَأْخَرَجا َنْحَوُه َعْن إ ، َوَقاَل يِف َوَقاَل اْبُن أَيِب َشْيَبَة: َحدَّ اُف بِإِْسنَاِدِه َعْن "اخْلاَُلَصِة  "ْبَراِهيَم النََّخِعي  : َرَواُه اخْلَصَّ

 النَّبِيِّ ^.

 «.جتوز»( يف )هـ(: 2544)

 «.فيكون»( يف )د( و)هـ(: 2545)

 «.شهادته»( يف )ج(: 2546)

 (.2/379) "مدرر احلكا"(، و7/403) "العناية رشح اهلداية"(، و4/219) "تبيني احلقائق": ُينظر( 2547)

 «.كان»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 2548)

 «.هلَم»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 2549)

 «.الثالث»( يف )ج(: 2550)

ا»( قوله: 2551) ؛ "خمترص الزيادات"، أي: ميم وتاء، وهو رمز لـ«مت»، وزاد بعده «منه»َسَقَط من )ج(، ويف بقية النسخ: « أيض 

  ( اْلزهرية.351طوط قنية املنية، )لوحة رقم: للحاكم الشهيد، والتصويب والزيادة من خم

 «.القضاء»( يف )ج(: 2552)

رشح "، وهو رمز يرمز به لكتاب "القنية"وما أثبتناه من خمطوط  ،،«صح»، ويف )ب( و)ج( و)د( و)هـ(: «شح»( يف )أ( 2553)

  للحلواين والِّسخيس. "احليل

 «.طالقها»، ويف )ج( «طلقهَم»( يف)ب( و)د( و)هـ(: 2554)

 «.شهادهتَم» )د(: ( يف2555)

 (.2/197) "جممع اْلهنر": وُينظر( خمطوط، اْلزهرية. 351)لوحة رقم:  "قنية املنية"( 2556)

 «.قايض»( يف )ج(: 2557)

 



369 

 

ا، رُ  هُتَ ُه اهلُل َتَعاىَل[ - ِوَي َعِن اْبِن ُشَجاعٍ ِعدَّ ُذ َشَهاَدَتُه؛ اْنَتَهى - ]َرمِحَ ، َأنَّ الَقايِضَ ُينَفِّ

ةِ "َوَما يِف  اِزيَّ َلَها "الَبزَّ مَّ ْوَج َلْو حَتَ  -َحاَل نَِكاِحَها ُثمَّ َأَباهَنَا، َوَشِهَد هَلَا، ُتْقَبُل  ِمْن َقْولِِه: إِنَّ الزَّ

 حَمْ 
ِ
َح ُهَو َنْفُسُه بَِذلَِك يِف َمْوِضٍع آَخَر؛ واهلُل ُموٌل َعىَل َما َبْعَد اْنِقَضاء ا، َوَقْد رَصَّ هِتَ  ِعدَّ

 .َأْعَلمُ 

ةِ "َويِف  ُجُل اِلْمَرَأةٍ "اخلَانِيَّ َجَها َبَطَلْت َشَهاَدُتُه، َوبََِم َتَقدَّ  : َلْو َشِهَد الرَّ ، ُثمَّ َتَزوَّ َم ُعلَِم َأنَّ بَِحقٍّ

ْوِجيَّةَ  ََم ََتْنَُع ِمنَْها الزَّ ، اَل  إِنَّ
ِ
لِ  َوْقَت الَقَضاء ، َواَل َوْقَت التََّحمه

ِ
 .َوْقَت اْلََداء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م يف الفقه، واحلديث، وقراءة القرآن، مع ورع وعبادة، َتَتْلَمذ عىل احلسن بن  ( حممد بن شجاع الثلجي البغدادي،2558) َعَلم ُمَقدَّ

اه باحلديث، وحاله يف الصدور. زياد، وبرز عىل  نظرائه ِمن أهل زمانه، وهو الذي فتق فقه أيب حنيفة، واحتج له، وأظهر علله، وقوَّ

ا، فأما أنا ا، أو ذكر  ، أو جاه   له ميل إىل مذهب املعتزلة، وملا طلب إىل القضاء قال: إنَم يصلح القضاء ْلحد ثالثة: ملن يكتسب ماال 

إن اْلمري ليوجه إيل باملال ْلفرقه، ولو احتجت إىل يشء منه ْلخذته، وأما الذكر فقد سبق يل عند من يقصدنا فَميل وافر، وأنا غني، و

 من أهل العلم والفقه بَم فيه كفاية.

ا ْلربع لياٍل خلت من ذي احلجة سنة ) ا للمسجد، وكان 266تويف وهو يف صالة العرص ساجد  هـ(، ودفن يف بيت من داره مالصق 

 فنوين يف هذا البيت، فإنَّه َل يبَق فيه طابق إالَّ ختمت عليه القرآن.يقول: اد

 ."املناسك"، و"الكفارات"، و"املضاربة"، و"النوادر يف فروع الفقه"، و"تصحيح اآلثار"من آثاره: 

الكتب، بريوت  لقايض أيب عبداهلل حسني بن عيل الصيمري، عاَل؛ ل(1/164) "أخبار أيب حنيفة"(، و1/512) "اْلنساب" ُينظر:

 (. 10/64) "معجم املؤلفني"(، و1/291) "الِفهرست"(، و2/60) "اجلواهر املضية"م(، طـ: الثانية، و1985 -هـ 1405)

 َسَقَط من )ج(.« رمحه اهلل تعاىل»( قوله: 2559)

 (.5/478) "رد املحتار"(، و2/197) "جممع اْلهنر"(، 7/81) "البحر الرائق": ُينظر( 2560)

َلها»قوله: ( الضمري يف 2561) هادة؛ أي: لو حتمل الشهادة.«َيَتَحمَّ  ، يعود عىل الشَّ

 «.القضاء»( يف )ج(: 2562)

 «.تعاىل»( يف )ج( زيادة كلمة: 2563)

 (.5/478) "رد املحتار": ُينظر( 2564)

 «.المرأته»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 2565)

 «.الزوجة»( يف )هـ(: 2566)

 «.إنَم َتنع منهَم»، ويف )هـ(: «أهنا َتتنع منهَم»( يف )د(: 2567)

 «.له»( يف )ج(: 2568)

  (.2/197) "جممع اْلهنر"(، و7/81) "البحر الرائق": ُينظر( 2569)
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 ]مسألة: شهادة الفرع ألصله والعكس وما يتبعهما من مسائل[

ُه ِْلَبِيِه َشَهاَدَتُه ِْلَبِيِه، َوَج  ، َفَشِمَل )َوالَفْرِع أَلْصِلِه( ِه، َوإِْن َعاَل، َسَواٌء َكاَن َجدَّ ِه، َوَجدِّ َجدِّ دِّ

ِه،  مِ )َوِبالَعْكِس(َأْو ِْلُمِّ ؛ َوْلَنَّ املَنَافَِع َبنْيَ اْلَْواَلِد ، َوُهَو َشَهاَدُة اْلَْصِل لَِفْرِعِه؛ لِلَحِديِث املَُتَقدِّ

وُز   ُمتَِّصَلٌة؛ َوهِلََذا اَل جَيُ
ِ
َكاةِ َواآلََباء  .َشَهاَدة  لِنَْفِسِه ِمْن َوْجهٍ  إَِلْيِهْم، َفُتُكونُ  َأَداُء الزَّ

 ، َفَشِمَل الَفْرَع ِمْن َوْجٍه، َفاَل ُتْقَبُل َشَهاَدُة َوَلِد املاَُلِعِن ِْلُُصولِِه، َأْو ُهَو َلُه، ]أَْو[َأْطَلَق الَفْرعَ 

ُرُم ُمنَاَكَحُتُه، ؛ لُِثُبوتِِه ِمْن وَ لُِفُروِعهِ   ِه، َوحَتْ ِة َدْعَوتِِه ِمنُْه، َوَعَدِمَها ِمْن َغرْيِ ْجٍه، بَِدلِيِل ِصحَّ

؛ َكَوَلدِ  َرَفنْيِ ِة َثابَِتٌة َلُه؛ إاِلَّ اإِلْرَث َوالنََّفَقَة ِمَن الطَّ َكاِة فِيِه، َفَأْحَكاُم الُبُنوَّ  .الَعاِهرِ  َوَوْضُع الزَّ

، َوَقْد ُولَِد يِف ِمْلكِِه، َوَأْعَتَقهُ َوَلْو َباَع َأَحَد  ْوَأَمنْيِ َعى  التَّ ي، َفَشِهَد لَِبائِِعِه، ُتْقَبُل، َفإِِن ادَّ املُْشرَتِ

إِْن َهَلَك؛  ، َوالَقَضاُء، َوَيُرده َما َقَبَض َأْو ِمْثَلهُ الَباقَِي َثَبَت َنَسُبُهََم، َواْنَتَقَض الَبْيُع، َوالِعْتُق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.يشمل»( يف )ج(: 2570)

 .«اَل ُتْقَبُل َشَهاَدُة الَوَلِد لَِوالِِدهِ...» ( أي حديث:2571)

 «.أداُّيا لزكاة»( يف )د(: 2572)

 «.فيكون»( يف )د( و)هـ(: 2573)

 (.7/80) "البحر الرائق"(، و7/403) "فتح القدير"(، و7/403) "اهلداية العناية رشح": ُينظر( 2574)

 (.3/695) "رد املحتار"كذلك:  وُينظر، "أطلق الولد، فشمل الولد من وجه"(: 7/80) "البحر الرائق"( أي: الولد، ويف 2575)

 سقط من )أ( و)ب( و)د( و)هـ(.« أو »( قوله: 2576)

للمالعن، وال آلبائه، وإن علوا، وكذا ال تقبل شهادة املالعن لولده مَن املالعن عليه، وال ( أي: ال ُتْقبل شهادة ولد املالعن 2577)

 (.2/197) "جممع اْلهنر"(، و7/80) "البحر الرائق": ُينْظرْلبنائه، وإن سفلوا، 

 (.7/80) "البحر الرائق": وُينظر، «القاهر»( يف )هـ(: 2578)

 «.وأعتق»( يف )د(: 2579)

 «.والنفقة»( يف )ج(: 2580)

 «.أو مثل»، ويف )د(: «ومثله»( يف )ج(: 2581)
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ا يِف َطَرٍف، َأْو َنْفٍس، َفَأْرُشُه َعَلْيِه ُدوَن لَِتْحِويِل الَعْقدِ  ْستِنَادِ لاِلِ  َصاص 
، َوإِْن َكاَن الَقَضاُء قِ

 ."الَبْحرِ "، ِمْن َباِب َشَهاَدِة َوَلِد املاَُلَعنَِة؛ َكَذا يِف "َتْلِخيِص اجلَاِمعِ "الَعاقَِلِة، َوََتَاُمُه يِف 

َهاَدَة َعىَل َأْصلِِه َوَفْرِعِه َمْقُبوَلٌة؛ إاِلَّ إَِذا َشِهدَ َهاَدِة هَلُمْ َقيََّد بِالشَّ  اجلَده َعىَل اْبنِِه  ؛ ْلَنَّ الشَّ

َا ٌد: َرُجٌل َش "امُلِحيطِ "اَل ُتْقَبُل؛ لُِوُجوِد املَانِِع ِمَن املَْشُهوِد َلُه، َويِف  اِلْبِن اْبنِِه، َفإهِنَّ ِهَد اِلْبِن : َقاَل حُمَمَّ

ا[ ، ُتْقَبُل؛ ْلَنَُّه ِحنيَ اْبنِِه ]َعىَل اْبنِِه[ ا لَِوَلِدِه؛ َبْل َيِصرُي ]َجدًّ ْ َيرِصْ َجدًّ َبْعَد  َشِهَد َعَلْيِه ََل

ُء اَل َينِْفي ْ َهاَدِة، َواليشَّ ا بُِموَجِب الشَّ ٍذ َيِصرُي َجدًّ
ُموَجَب َنْفِسِه؛  ُحْكِم احلَاكِِم بَِشَهاَدتِِه، َفِحينَئِ

، ُثمَّ َقاَل: َوَهَذا التَّْعلِيُل ُيِفيُد َأنَّ الَكاَلَم يِف َشَهاَدِة اْلَِب َعىَل إِْقَراِر "الَبْحرِ "يِف  اْنَتَهى؛ َكَذا ]َذَكَرُه[

ُل يِف اْلَ اْبنِِه بَِأنَّ َما َوَلَدْتُه َزْوَجُتُه اْبُنهُ   . ْمَواِل؛ اْنَتَهى، اَل يِف اْلَْمَواِل، َواْلَوَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.االستناد»( يف )ج(: 2582)

 «.القصد»( يف )أ( و)د( و)هـ(: 2583)

 (.7/80) "البحر الرائق": ُينظر (2584)

 «.له»( يف )ج(: 2585)

 قبل؛ إالَّ فيَم استثناه بعد.يعني قيد املصنف التمرتايش الشهادَة التي ال تقبل هنا ممن ذكر، إذا كانت هلم، أما إذا كانت عليهم، فإهنا ال ت

 «.أشهد»( يف )د( و)هـ(: 2586)

 «.ْلهنا»( يف )ج(: 2587)

 َسَقَط من )ج(.« َعىَل اْبنِهِ »( قوله: 2588)

 «.دين»( يف )أ( و)د( و)هـ(: 2589)

ا»( قوله: 2590)  َسَقط من )ج(.« جدًّ

 «.يبقى»( يف )ج(: 2591)

 َسَقط من )ج(.« ذكره»( قوله: 2592)

 «.َلَدْتُه َزْوُجُه اْبُنهُ بَِأنَّ َما وَ »( يف )أ(: 2593)

 (.7/80) "البحر الرائق"( 2594)
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ِح النَّْظِم الَوْهَبايِنِّ "ُقْلُت: َويِف  ْحنَةِ "رَشْ ، َذَكَر َأنَّ َشَهاَدَة ؛ لَِشْيِخ اإِلْساَلِم َعْبِدالَِبِّ ْبِن الشِّ

ْدُه بَِحقٍّ ُدوَن ، َوَعَزاُه إىَِل َقاِضيَخان، َوَأْطَلَقُه َمْقُبوَلةٌ  اإِلْنَساِن اِلْبِن اْبنِِه ]َعىَل اْبنِِه[ ْ ُيَقيِّ َوََل

، َواهلُل  .َأْعَلمُ  َحقٍّ

َهاَدِة َعىَل َوَلِدِه، َوُهَو َأَعزه َعَلْيِه ِمَن ]اْبِن[ َدلِيٌل  -اْبنِِه  َوَلَعلَّ َوْجَه الَقُبوِل َأنَّ إِْقَداَمُه َعىَل الشَّ

تِي ُردَّ  َعىَل ِصْدقِِه، َفَتنَْتِفي َهاَدُة، َواهلُل َأْعَلمُ التهَهَمُة الَّ  .ْت ِْلَْجلَِها الشَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( هو: عبد الِب بن حممد بن حممد بن حممود بن الشحنة احللبي، ثم القاهري، احلنفي )رسي الدين، أبو الِبكات(، فقيه 2595)

 أصويل، مشارك يف أنواع من العلوم.

تعددة، ودرس وأفتى، وتوىل قضاء حلب ثم قضاء القاهرة، ولد بحلب، ورحل إىل القاهرة، فاشتغل يف علوم شتى عىل شيوخ م

 وصار جليس السلطان الغوري وسمريه، وتويف بحلب يف شعبان.

رشح منظومة جده ابن الشحنة "، "رشح الكنز يف فروع الفقه احلنفي"و "اإلشارة والرمز إىل حتقيق الوقاية"من تصانيفه الكثرية: 

عقود الآليل "، "الذخائر اْلرشفية يف اْلْلغاز احلنفيَّة"، "اجلوامع للسبكي يف أصول الفقه رشح ُجع"، "التي نظمها يف عرشة علوم

 (.3/158) "اْلعالم"(، و5/77) "معجم املؤلفني"هـ(؛ ُينَظر:  851، وله شعر، تويفِّ سنة )"واملرجان فيَم يتعلق بفوائد القرآن

 َسَقَط من )ج(.« عىل ابنه»( قوله: 2596)

 (، خمطوط، املكتبة اْلزهرية، وذلك عند قْول الناظم:209)لوحة رقم:  "الفوائدتفضيل عقد "( 2597)

رُ  َوَلْو َشِهَد اإِلْنَساُن اِلْبِن َأبِيِه َعىَل  يََم ُيَصوَّ
 َأبِيِه َجاَز َكاإِلْنَساِن فِ

ر، فلو قال:"قال ابن الشْحنة يف رْشحه:   ُقلُت: يف فهم ذلك من هذه العبارة تعِّسه أو تعذه

ُروا ْبِن اْبنِِه َجاَزْت بَِحقٍّ َعىَل اْبنِهِ َواِل   َكََم يِف َأٍب َواْبٍن َيله تصو 

  ؛ ا. هـ."لكان أوضح يف مقصوده، وأوىل ِمن تعقيده

 «.تعاىل»( يف )ج( زيادة كلمة: 2598)

 ؛ أي: إىل هذا املوضع."املنح"( إىل 7/80) "البحر الرائق"( عزاه يف 2599)

 )ج(.َسَقَط من « ابن»( قوله: 2600)

 «.فتنتقي»، ويف )د(: «فتبقى»( يف )ج(: 2601)

 (.5/478) "رد املحتار"(، و2/196) "جممع اْلهنر"(، و7/81) "البحر الرائق"لبيان هذه املسألة عند اْلحناف:  ُينظر( 2602)
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وزُ "جَمَْمِع الَفَتاَوى"َويِف  ُجِل ِْلُمِّ َزْوَجتِِه َوَأبِيَها : َوجَتُ ، َولَِزْوِج اْبنَتِِه، َشَهاَدُة الرَّ

 ؛ َقاِضيَخان.َواِلْمَرَأِة اْبنِهِ 

ْيِن ملَِْدُيو وُز َشَهاَدُة َربِّ الدَّ ، نِِه بََِم ُهَو ِمْن ِجنِْس َدْينِِه، َوَلْو َشِهد ملَِْدُيونِِه َبْعَد َمْوتِِه ]بََِمٍل[َوجَتُ

ْ ُتْقَبْل َشَهاَدُتهُ  ُق َبْعَد َوَفاتِِه؛ َكَذا يِف َشَهاَداِت ََل ُق بََِمِل املَْدُيوِن يِف َحَياتِِه، َوَيَتَعلَّ ْيَن اَل َيَتَعلَّ ؛ ْلَنَّ الدَّ

 .َقاِضيَخان

ْ َيُكْن، َواَل )َسيٍِّد ِلَعْبِدِه(َشَهاَدُة  َواَل  ينَاُه، َسَواٌء َكاَن َعىَل الَعْبِد َدْيٌن، َأْو ََل َشَهاَدُة  ؛ ملَِا ُروِّ

ا ِْلَْجِل  ِد َأْيض  يِّ ُه َشَهاَدٌة ؛ ْلَ )الشَِّريِك ِلَشِريِكِه ِفيَما ُهَو ِمْن َشِرَكِتِهَما(، َواَل َشَهاَدُة )ُمَكاِتِبِه(السَّ نَّ

 التهَهَمِة،  لِنَْفِسهِ 
ِ
َكتِِهََم، ُتْقَبُل؛ اِلْنتَِفاء )ِلأَلِجرِي اَل َشَهاَدة  )َو(ِمْن َوْجٍه، َوَلْو َشِهَد َلُه فِيََم َلْيَس ِمْن رَشِ

َم يِف احلَِديِث اخَلاصِّ ِلُمْسَتْأِجِرِه(  .؛ ملَِا َتَقدَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة أنه ُجع فيه ، وذكر حاجي خليف"خزانة الفتاوى"؛ ْلمحد بن حممد بن أيب بكر احلنفي، ثم اخترصه وسَمه "جممع الفتاوى"( 2603)

ا من كتب الفتاوى عند احلنفيَّة؛   (.2/499) "كشف الظنون": ُينظرعدد 

 «.وجيوز»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 2604)

 «.وابنها»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 2605)

 (.2/197) "جممع اْلهنر": ُينظر( 2606)

 «.بَم»َسَقَط ِمن )أ( و)ب(، ويف )د( و)هـ(: « بَمل»( قوله: 2607)

 ال تقبل شهادة الدائن للمدين بعد موته؛ للفرق الذي ذكره بني تعلق املال به يف حياته، وبعد موته.( أي: 2608)

عِن التمرتايش: قال ويف  "البحر"(، وقد َنَقَله صاحب 7/84) "البحر الرائق"(، و4/220) "تبيني احلقائق": وُينظر (2609)

ين...  "فتاوى العالمة التمرتايش"  إلخ.ُتْقَبل شهادة رب الدَّ

 «.ال»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 2610)

 «.ال»( يف )ج(: 2611)

 «.له»( يف )ج(: 2612)

َِْن اْسَتْأَجَرُه » ( أي حديث:2613)  .«اَل ُتْقَبُل َشَهاَدُة الَوَلِد لَِوالِِدهِ... َواَل األَِجرِي مل
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َر َنْفِسِه، َوَنْفَعُه َنْفَع َقاُلوا: َوامُلَراُد بِاْلَِجريِ  َر ُأْسَتاِذِه رَضَ ِذي َيُعده رَضَ  يِف احلَِديِث: التِّْلِميُذ اخلَاصه الَّ

اَلُم  -، َوُهَو َمْعنَى َقْولِِه َنْفِسهِ  اَلُة َوالسَّ  .«اَل َشَهاَدَة لِلَقانِِع بَِأْهِل الَبْيِت »: -َعَلْيِه الصَّ

ُه بَِمنِْزَلِة َوَأْصُل الُقُنوِع السه  ا لِلَقْوِم؛ َكاخلَاِدِم، َواْْلَِجرِي، َوالتَّابِِع؛ ْلَنَّ َؤاُل، َوامُلَراُد: َمْن َيُكوُن َتَبع 

ائِِل َيْطُلُب َمَعاَشُه ِمْنُهْم، َوُهَو ِمَن الُقُنوِع، اَل ِمنَ  ، َوقِيَل: امُلَراُد بِِه: اْلَِجريُ الَقنَاَعةِ  السَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يله إىل أستاذه وإيثاره عىل غريه، فاْلجري هنا هو: التلميذ اخلاص, وقد ظهر م"(: 16/147) "املبسوط"( قال الِّسخيس يف 2614)

وجيَّة يف املنْع من َقبول الشهادة؛ وْلنه هو الذي يقبض ما جيب ْلستاذه، فكأنه يثبت حق الَقْبض لنفسه بشهادته, و قد فكان بمنزلة الزَّ

ْلجري يف حق أستاذه هبذه ورد احلديث بأالَّ شهادة للقانِع بأهِل بيته، ومعنى ذلك أنه يعد خريهم خري نفسه، ورشهم رش نفسه، وا

الصفة، وقيل: مراده أجري استأجره مساهنة, أو مشاهرة، فإنَم يستوجب اْلجر بتسليم نفسه, ويف الزمان الذي يسلم نفسه ْلداء 

هادة له يستوجب اْلجر، فكان بمنزلة َمِن استؤِجَر عىل أداء الشهادة؛ فلهذا ال تقبل شهادته ْلستاذه يف يشء  ؛ ا. هـ."الشَّ

مبين ا اخلالَف يف معنى التلميذ اخلاص، مع االستدالل لعدم قبول شهاته، والفرق بينه وبني اْلجري املشرتك  "العناية"قال البابريت يف و

، وقيل: "واملراد باْلجري عىل ما قال املشايخ هو: التلميذ اخلاص، الذي يعد رض أستاذه رضر نفسه، ونفعه نفع نفسه"(: 7/404)

مَن القنوع؛  «ال شهادة للقانع بأهل البيت»هو الذي يأكل معه ويف عياله، وليس له أجرة معلومة, وهو معنى قوله ^: التلميذ اخلاص 

 ْلنه بمنزلة السائل يطلب معاشه منهم.

أداء وقيل املراد به: اْلجري مساهنة أو مشاهرة, وهو اْلجري الواحد فيستوجب؛ أي: فإنه إذا كان كذلك يستوجب اْلجر بمنافعه, و

الشهادة من ُجلتها، فيصري كاملستأجر عليها, وهو استحسان ترك به وجه القياس، وهو قبوهلا لكوهنا شهادة عدل لغريه من كل وجه؛ 

إْذ ليس له فيَم شهد فيه ملك وال حق وال شبهة اشتباه بسبب اتصال املنافع؛ وهلذا جاز شهادة اْلستاذ له، ووضع الزكاة فيه؛ لكن 

ا شهادة اْلجري املشرتك فمقبولة؛ ْلن منافعه غري مملوكة اإلُجاع املنع قد عىل قول واحد مَن السلف، حجة يرتك به القياس، وأمَّ

 هـ. .. ا"ْلستاذه؛ وهلذا له أن يؤجر نفسه من غريه يف مدة اإلجارة

رد "(، و2/339) "اْلهنرجممع "(، و2/379) "درر احلكام"(، و7/405) "فتح القدير"(، و4/220) "تبيني احلقائِق": وُينظر

 (.5/479) "املحتار

شهادة رد  ^رسول اهلل أن »جده: ( باب من ترد شهادته، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن 3600( رواه أبو داود برقم )2615)

والشحناء، داود: الغمر احلنة  ، قال أبو«وذي الغمر عىل أخيه، ورد شهادة القانع ألهل البيت، وأجازها لغريهماخلائن واخلائنة، 

 والقانع اْلجري التابع، مثل اْلجري اخلاص.

باب ال ُتقبل شهادة خائن وال خائنة، وال ذي غمر عىل أخيه، وال ظنني، وال خصم،  (20643برقم ) "الكِبى"والبيهقي يف 

صحيح ابن "نه اْللباين يف (، وغريهم، وَحسَّ 7102برقم ) "املسند"( باب يف املرأة ُتقتل إذا ارتدت، وأمحد يف 46والدارقطني برقم )

اية": وُينظر(؛ 2366برقم ) "ماجه  (.9/625) "البدر املنري"(، و4/83) "نْصب الرَّ

 «.ْلن»( يف )د(: 2616)

 (.9/518) "العناية رشح اهلداية": ُينظر( 2617)
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، َفَيْسَتْوِجُب ُمَشاَهَرة   ُه َأِجرٌي َخاصٌّ ِة  اْلَْجَر َعىَل  ؛ ْلَنَّ َمنَافِِعِه، َفإَِذا َشِهَد َلُه يِف ُمدَّ

ُه َشِهَد َلُه بَِأْجٍر، َكَذا يِف   َأْعَلُم. ، َواهلُل"َتْبيِنِي الَكنْزِ "اإِلَجاَرِة َيُكوُن َكَأنَّ

 ]مسألة: شهادة املخنث[
ِذي َيَتَشبَّهُ ()ُمَخنٍَّث َيْفَعُل الرَِّديَءَشَهاَدُة  اَل ُتْقَبُل  )َو(  َوُيْؤَتى؛  ، َواملَُخنَُّث: ُهَو الَّ

ِ
بِالنَِّساء

ِذي يِف َكاَلِمِه ]لنٌِي[ ا الَّ ُه َفاِسٌق، َوَأمَّ ٌ ِخْلَقة  ْلَنَّ ْ َيْشَتِهْر بِْشئ ِمَن ، َويِف َأْعَضائِِه َتَكِّسه ، َوََل

َهاَدِة؛ َكَذا يِف  اْلَْفَعالِ  ِة؛ َفُهَو َعْدٌل َمْقُبوُل الشَّ ِديَّ ْمزِ "الرَّ  ."اهِلَداَيةِ "، وَ "الرَّ

: املَُخنُِّث بَِكِّْسِ النهوِن ِمْن َأْبَواِب اإِلَماَمةِ  "َفْتِح الَقِديرِ "، َنْقال  َعْن "الَبْحرِ "َويِف 

َل َفُهَو  ، َوإِْن َكاَن َوَفْتِحَها، َفإِْن َكاَن اْلَوَّ
ِ
ا بِالنَِّساء ِ يِف َكاَلِمِه، َتَشبهه  ِه، املَُتَلنيِّ

ِ يِف َأْعَضائِ بَِمْعنَى املَُتَكِّسِّ

؛ اْنَتَهى ِذي ُيْعَمُل بِِه لَِواَطة  ايِنَ َفُهَو الَّ  .الثَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.مشاهدة»( يف )هـ(: 2618)

 «.ليستوجب»( يف )د(: 2619)

 «.إىل»( يف )ج(: 2620)

 (.5/479) "رد املحتار": وُينظر (،4/219) "تبيني احلقائق"( 2621)

  «.تعاىل»( يف )ج( زيادة كلمة: 2622)

ديء مَن اْلْفعال: َتكني املخنث غرَيه من نفسه حتى يفعل به فعل قوم لوط، أما الرديء من اْلقوال: فهو 2623) ( املقصود بالرَّ

ا ال بأصل اخللقة.   التشبه بالنساء يف كالمهن تصنع 

املخنث يف عرف الناس هو الذي يبارش الرديء من اْلفعال؛ أي أفعال النساء من  "املغرب"ويف ": (7/85) "البحر الرائق"قال يف 

ا بالنساء ن بزينتهن، والتشبه هبن يف الفعل والقول؛ فالفعل مثل كونه حمالًّ للواطة، والقول مثل تليني كالمه باختياره تشبيه  ؛ كذا التزيه

 انتهى.  "يف البناية

 (.2/230) "اجلوهرة النرية"(، و7/408) "العناية": ُينظر

 «.يشتبه»( يف )د(: 2624)

 َسَقَط من )ج(.« لني»( قوله: 2625)

 (.2/197) "جممع اْلهنر"(، و4/221) "تْبيني احلقائق"(، و16/131) "املْبسوط": ُينظر( 2626)

 (.2/105) "رْمز احلقائق"( 2627)

 (.7/408) "اهلداية مع رشحه العناية"( 2628)

 «.الباري»هـ(: ( يف )أ( و)د( و)2629)

 (.7/85املطبوع ) "البحر الرائق"، وما أثبتناه نص «اْلمانة»( يف ُجيع النهَسخ: 2630)

 (.2/197) "جممع اْلهنر"(، و7/85) "البحر الرائق": وينظر(، 7/408) "فتح القدير"( 2631)
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 ]مسألة: شهادة املغنية[
ا)ُمَغنَِّيٍة(اَل َشَهاَدُة  )َو( اَلُم  -َم؛ لِنَْهيِِه املَُحرَّ  ؛ اِلْرتَِكاهِبَ اَلُة َوالسَّ ْوَتنْيِ  -َعَلْيِه الصَّ َعِن الصَّ

ْوَت  ،؛ َأْي: َصْوِت النَّائَِحِة َواملَُغنَِّيةِ َواملَُغنَِّيةِ  : النَّائَِحةِ اْلمَْحََقنْيِ  َوَوَصَف الصَّ

ْوِت َحَراٌم َفَشِمَل َما إَِذا َكاَنْت تُ  بِِصَفِة َصاِحبِِه، َأْطَلَقهُ  َغنِّي لِنَْفِسَها َأْو لِلنَّاِس؛ ْلَنَّ َرْفَع الصَّ

ُجلِ  يِف  َها، بِِخاَلِف الرَّ  .َحقِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.الرتكاب»، ويف )هـ(: «ارتكاب»( يف )د(: 2632)

 «.اْلُجعني»( يف )ج(: 2633)

 «.ناحيةال»( يف )ج(: 2634)

( باب الرخصة يف البكاء عىل امليت، وقال: حديث حسن، والبيهقي يف شعب اإليَمن برقم 1005( رواه الرتمذي برقم )2635)

( باب 7402( فصل: ومما يلحق بالصِبعند املصائب أن ال يشق املصاب ثوبه وال يلطم وجهه، ويف السنن له برقم )10163)

( باب: ذكر رساري رسول اهلل ^، وحذفه الذهبي من 6825برقم ) "املستدرك" الرخصة يف البكاء بال ندب، واحلاكم يف

 ( باب البكاء عىل امليت.6468، برقم )"رشح معاين اآلثار": ُينظر، "التلخيص"

: ينظر: وَل يرد بالنائحة التي تنوح يف مصيبتها، وإنَم أراد التي تنوح يف مصيبة غريها، اختذت ذلك مكسبة، "الذخرية"( يف 2636)

: ال خري يف النائحة؛ ْلهنا تأمر باجلزع، وتنهى عن الصِب، وتبكي شجو غريها، "اجلوهرة النرية"(، ويف 4/221) "تبيني احلقائق"

 وتأخذ اْلجرة عىل دمعها، وحتزن احلي، وتؤذي امليت.

 «.وأطلقه»( يف )ج(: 2637)

 «.ويف»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 2638)

 (.4/221) "تبيني احلقائق": ينظر( 2639)
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 ]مسألة: شهادة النائحة[

ا يِف املَاِل،  ؛ ]اِلْرتَِكاهِبَا[)َناِئَحٍة ِفي ُمِصيَبِة َغْيِرَها(َشَهاَدُة  اَل ُتْقَبُل  )َو( احلََراَم َطَمع 

هُ "الَقاُموسِ "ْقَبُل َشَهاَدُة النَّائَِحِة يِف ُمِصيَبتَِها، َويِف َفتُ  ُجُل: َبَكى َواْسَتْبَكى َغرْيَ  .: َناَح الرَّ

 ه[و على عدوِّ]مسألة: شهادة العُد

َكَبَها اَل ُيْؤَمُن ِمَن ؛ ]ْلَنَّ املَُعاَداَة ِْلَْجلَِها َحَراٌم، َفَمِن اْرتَ )َعُدوٍّ ِبَسَبِب الدُّْنَيا(َشَهاَدُة  اَل  )َو(

ِل َعَلْيِه[ َا َتُدله التََّقوه َا اَل ََتْنَُع؛ ْلهَنَّ ، َفإهِنَّ اِز َعَمَّ إَِذا َكاَنْت ِدينِيَّة  ؛ لاِلْحرِتَ ة  َد بَِكْوهِنَا ُدْنَيِويَّ  َعىَل َكََمِل ، َقيَّ

ْ َيْنَتِه بِنَْهيِِه، بَِدلِيِل  َبة  بَِأْن َرَأى ]َمنُْه[ِدينِِه َوَعَداَلتِِه؛ َوْلَنَّ املَُعاَداَة َقْد َتُكوُن َواجِ  ا، َوََل ع  ا رَشْ ُمنَْكر 

ينِيَّةِ  ِة َقُبوِل َشَهاَدِة امُلْسلِِم َعىَل الَكافِِر َمَع َما َبْينَُهََم ِمَن الَعَداَوِة الدِّ ينِيَّ َكََم يِف  -، َوِمَثاُل الَعَداَوِة الدِّ

ِريُق َعىَل الَقاطِِع، َواملَْقُتوُل  املَْقُذوُف َعىَل الَقاِذِف، َواملَْقُطوُع َعَلْيهِ  ْشَهدَ َأْن يَ  - "الَبْحرِ " الطَّ

َنا، َذَكَرُه اْبُن َوْهَباَن، ْوُج َعىَل اْمَرَأتِِه بِالزِّ ُه َعىَل الَقاتِِل، َواملَْجُروُح َعىَل اجلَاِرِح، َوالزَّ : ُثمَّ َقاَل  َولِيه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.يقبل»( يف )هـ(: 2640)

 «.الرتكاب»( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 2641)

 «.عليه»( يف )ج(: 2642)

ا، واالسُم: النِّياَحُة، "(، قال: 1/314) "القاموس املحيط" ياحة  وَمناح 
ا ونِ ياح 

ا بالضم ونِ ا وُنواح  ناَحِت املرأُة َزْوَجها و عليه، َنْوح 

ٌح و ساٌء َنْوٌح وأْنواٌح وُنوَّ
ْئُب: َعَوى، والرُجُل: َبكى واْسَتْبَكى غرَيهونِ  ."َنوائُِح ونائِحاٌت، وُكنَّا يف َمناَحِة ُفالٍن، واْسَتناَح: ناَح، والذِّ

 «.ال » بدل « تقبل»( يف )ج(: 2643)

 ( ما بني املعكوفني َسَقَط من )ج(.2644)

 َسَقط من )ج( و)د(.« منه»( قوله: 2645)

 (.2/376) "درر احلكام"(، و4/221) "تبيني احلقائق": وينظر(، 7/85) "البحر الرائق"( 2646)

 «.أن شهد»( يف )ج(: 2647)

 «.من»( يف )هـ( زيادة كلمة: 2648)

 ."البحر"( أي صاحب 2649)
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َزُن لَِفَرِحهِ َيْفَرُح حِلُْزنِهِ  : َوالَعُدوه َمنْ "ِخَزاَنِة امُلْفتنِيَ "َويِف  ، َوقِيَل: ُيْعَرُف بِالُعْرِف؛ ، َوََيْ

 .اْنَتَهى

َنا؛ إاِلَّ إَِذا َقَذفَ  ُحوا بَِقُبوِل َشَهاَدتِِه َعَلْيَها بِالزِّ ْوِج ُهنَا َنَظٌر، َفَقْد رَصَّ ََم َويِف إِْدَخاِل الزَّ ، َوإِنَّ ال  َها َأوَّ

افِِعيِّ  ا َقْوُل الشَّ ا املَنُْع ُمْطَلق  ، َوَما ُذكَِر ُهنَا يِف َهَذا امُلْخَترَصِ ِمَن التَّْفِصيِل يِف َشَهاَدِة الَعُدوِّ َتَبع 

هِ  "لِلَكنْزِ " ُروَن؛ َلكِْن  [ُهَو املَْشُهوُر َعىَل َأْلِسنَِة ُفَقَهائِنَا، َوَقْد َجَزَم ]بِهِ  - َوَغرْيِ املَُتَأخِّ

ْنَيا ]اَل["الُقْنَيةِ "يِف  ]َجَزَم[ ا  : َأنَّ الَعَداَوَة بَِسَبِب الده لِْب هِبَ ْ َيْفُسْق بَِسَببَِها، َأْو جَيْ ََتْنَُع، َما ََل

ِحيُح، َوَعَليْ َمنَْفَعة   ، َوُهَو الصَّ ة  ا َعْن َنْفِسِه َمرَضَّ ، َوَما يِف ِه ااِلْعتََِمدُ ، َأْو َيْدَفْع هِبَ

َواَيُة املَنُْصوَصُة َفبِِخاَلفَِها، َويِف  "الَواقَِعاِت " ا الرِّ ِريَن، َوَأمَّ َها اْختِياُر املَُتَأخِّ ِز "َوَغرْيِ َكنْ

ُءوسِ  ِه ُتْقَبُل "الره افِِعيه : َشَهاَدُة الَعُدوِّ َعىَل َعُدوِّ ُه اهلُل -، ]َوَقاَل الشَّ : اَل - َتَعاىَل َرمِحَ

َهاَدِة َوَجَب َأْن َتُكوَن َقاِدَحة  يِف َحقِّ الُكلِّ  ، َلنَا َأنَّ ُتْقَبُل  الَعَداَوَة إِْن َكاَنْت َقاِدَحة  يِف الشَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.ممن»( يف )د(: 2650)

 «.بحزنه»( يف )ج(: 2651)

 «.بفرحه»( يف )ج(: 2652)

(، 4/221) "تبيني احلقائق": وينظر، (7/85) "البحر الرائق"( خمطوط، اْلزهرية، 124)لوحة رقم:  "خزانة املفتني"( 2653)

 (.2/376) "درر احلكام"و

(، 4/329: إعانة الطالبني مع حاشيته لعالمة أيب بكر املشهور بالسيد البكري ابن السيد حممد شطا الدمياطي )ينظر( 2654)

 .(5/246والغرر البهية رشح البهجة الوردية )

 (.7/85) "البحر الرائق"(، و16/133) "املبسوط": وُينظر (،4/221) "كنز الدقائق مع رشحه تبيني احلقائق"( 2655)

 َسَقط من )د(.« به»( قوله: 2656)

 َسَقط من )أ( و)ب( )د( و)هـ(.« جزم»( قوله: 2657)

 «.َل»( يف )ج(: 2658)

 «.منفعته»( يف )هـ(: 2659)

 ( خمطوط، اْلزهرية.370، 369)لوحة رقم:  "قنية املنية"( 2660)

 ( اْلزهرية.369لوحة رقم: ( رمز هلا يف املخطوط بـ )ط(، )2661)

 ( َل أقف عليه بعد طول بحث فيَم اطلعت عليه من مراجع.2662)

 «.ال تقبل»( يف )ج(: 2663)

(: شهادة العدو عىل عدوه ال تقبل عند الشافعي؛ ْلن العداوة بينهَم حتمله عىل التقول عليه، 133/ 16) "املبسوط"( قال يف 2664)

ز شهادة أهل اْلهواء عىل   (.10/233) "حتفة املحتاج" ينظر:أهل احلق. وهلذا َل جيوِّ
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ِح التَّ " ، َوَذَكَر يِف "ِخَزاَنِة الِفْقهِ "َكالِفْسِق؛ َوإاِلَّ ُتْقَبْل، َوَهَكَذا َأْطَلَق يِف  ، "نْبِيهِ رَشْ

نَنِ "وَ  ُه ُمتََّهٌم[ "َمَعاَِلِ السه ِه؛ ْلَنَّ : اَل ُتْقَبُل َشَهاَدُة الَعُدوِّ َعىَل َعُدوِّ افِِعيِّ ، َوَقاَل َعىَل َمْذَهِب الشَّ

، َقاَل ُأْسَتاُذَنا َأُبو َحنِيَفَة: ُتْقَبُل إِنْ  ِحيُح َوَعَلْيِه ااِل َكاَن َعْدال   .ْعتََِمدُ : َوُهَو الصَّ

ْحنَةِ  ْبُه اْبُن الشِّ ُروَن؛ َكََم َواْخَتاَرُه اْبُن َوْهَباَن، َوََلْ َيَتَعقَّ نَّ احلَِديَث َشاِهٌد ملَِا َعَلْيِه املَُتَأخِّ
؛ َلكِ

ا:  وُز َشَهاَدُة َخائٍِن َواَل َخائِنٍَة، َواَل َزاٍن َواَل َزا»َرَواُه َأُبو َداُوَد َمْرُفوع  نَِيٍة، َواَل ِذي ِغْمٍر َعىَل اَل جَتُ

ُن مَحُْلُه َعىَل َما إَِذا َكاَن َغرْيَ َعْدٍل، بَِدلِيِل َأنَّ احِلْقَد فِْسٌق «َأِخيهِ 
، َوالِغْمُر: احِلْقُد، َوُيْمكِ

 .لِلنَّْهِي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.عىل»( يف )هـ( زيادة كلمة: 2665)

احلمد هلل رب  "هـ، وهو خمترص، أوله: 383( لإلمام أيب الليث: نرص بن حممد الفقيه السمرقندي احلنفي، املتوَّفَّ سنة 2666)

 ."العاملني...

 (.703/ 1) "كشف الظنون"رتيب الكنز؛ ينظر: ُجع فيه مسائل الفقه معدودة اْلجناس، جمموعة النظائر، ورتب ت

 «.عىل»( يف )هـ( زيادة كلمة: 2667)

، حتقيق/ عَمد 476(؛ إلبراهيم بن عيل بن يوسف الفريوزآبادي الشريازي أبو إسحاق، ت 270)ص  "التنبيه"( ينظر: 2668)

ا كشهادة العاقلة عىل وال تقبل شهادة ا"، بريوت؛ حيث قال فيه: 1403الدين أمحد حيدر، النارش عاَل الكتب،  لدافع عن نفسه رضر 

 . اهـ."شهود القتل بالفسق وال شهادة العدو عىل عدوه وال شهادة الزوج عىل زوجته بالزنا

  (.458؛ لإلمام أمحد بن احلسن بن عيل بن عبد اهلل البيهقي، املتوَّفَّ سنة )"معاَل السنن"( 2669)

  ( ما بني املعكوفني َسَقَط من )ج(.2670)

 «.إذا»)ج( و)د( و)هـ(: ( يف 2671)

 فخر اْلئمة البديع. "القنية"صاحب  ( أي:2672)

 (.7/87) "البحر الرائق": ُينَْظر (2673)

 ( خمطوط، املكتبة اْلزهرية. وذلك عند قول الناظم:218)لوحة رقم:  "تفضيل عقد الفوائد"( 2674)

ا  نْ  َوالَ َقْدَح َقاُلوا بِالَعَداَوِة ُمْطَلق  ُر َوَقْد ِقيَل يِف الده  َيا هِبَا ُيَتَأثَّ

( باب من ال جتوز شهادته، وأمحد برقم 2456( باب َمن ترد شهادته، وابن ماجه برقم )3603( رواه أبو داود برقم )2675)

 ( يف مسند عبد اهلل بن عمرو.7078)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخرجه أَُبو « َخائِنٍَة، َواَل َزاٍن َواَل َزانَِيةٍ  اَل ُتْقَبُل َشَهاَدُة َخائٍِن َواَل »َحِديُث:  "(: 365 - 4/364) "التلخيص احلبري"قال ابن حجر يف 

ِه، َوِسَياُقُهْم َأَتمه  انَِية»، َوَلْيَس فِيِه ِذْكُر: َداُود َواْبُن َماَجْه َواْلَبْيَهِقيه ِمْن َحِديِث َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ ايِن َوالزَّ ، إالَّ ِعنَْد «الزَّ

اَرُقْطنِي  َواْلَبْيَهِقيه ِمْن َحِديِث َعائَِشَة، َوفِيِه َيِزيُد ْبنُ  َأيِب َداُود، ِمِذيه َوالدَّ ْ ، َوَرَواُه الرتِّ اِميه َوُهَو َضِعيٌف، َوَقاَل  َوَسنَُدُه َقِويٌّ ِزَياٍد الشَّ

 : ِمِذيه ْ ْهِريِّ إالَّ ِمْن َهَذا اْلَوْج »الرتِّ َفُه َعْبُد اَل ُيْعَرُف َهَذا ِمْن َحِديِث الزه ِه، َواَل َيِصحه ِعنَْدَنا إْسنَاُدُه، َوَقاَل َأُبو ُزْرَعَة يِف اْلِعَلِل ُمنَْكٌر، َوَضعَّ

اَرُقْطنِيه َواْلَبْيَهِقيه ِمْن َحِديِث َعْبِد اهللَِّ ْبنِ  ، َوَرَواُه الدَّ ، َواْبُن َحْزٍم، َواْبُن اجْلَْوِزيِّ اْْلَْعىَل َوُهَو َضِعيٌف، َوَشْيُخُه ُعَمَر، َوفِيِه َعْبُد  احْلَقِّ

ٌء َعْن النَّبِيِّ ^ : اَل َيِصحه ِمْن َهَذا يَشْ  . اهـ."ََيَْيى ْبُن َسِعيٍد اْلَفاِريِسه َضِعيٌف، َقاَل اْلَبْيَهِقيه

اُج "(: 5/87) "نصب الراية"وقال الزيلعي يف  ا َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب َحجَّ ا َضِعيَفاِن،  ُقْلت: َوَرَواُه َأْيض  ٍد َومُهَ
ْبُن َأْرَطاَة. َوآَدُم ْبُن َفائِ

اِج يِف  اَرُقْطنِيِّ "، َوَحِديُث آَدَم ْبِن َفائٍِد يِف "ُسنَِن اْبِن َماَجهْ "َفَحِديُث احْلَجَّ ا ََلْ َيْذُكْر فِيِه: اْلَقانَِع، َوَلْفُظُهََم، َقاَل: َقاَل «ُسنَِن الدَّ ، َوكاَِلمُهَ

ْساَلِم، َواَل ذِي َغْمٍر َعىَل آَخرَ » ^: َرُسوُل اهللَِّ وُز َشَهاَدُة َخائٍِن َواَل َخائِنٍَة، َواَل حَمُْدودٍ يِف اإْلِ  ؛ اْنَتَهى. اهـ.«اَل جَتُ

 (.5/480) "رد املحتار"(، و7/86) "البحرالرائق": ُينظر( 2676)
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 ]مسألة: شهادة اجملازف يف كُمه[
َُِمِه(اَل ُتْقَبُل َشَهاَدُة )َو( اِص "َفْتِح الَقِديرِ "، َقاَل يِف )ُمَجاِزٍف ِفي َك قَّ َفْييِلِّ َوالرَّ : َواَل ُتْقَبُل َشَهاَدُة الطه

ُث »، َويِف احلَِديِث: َوامُلَجاِزِف يِف َكاَلِمِه َواملَْسَخَرِة ]باَِل ِخاَلٍف[ دِّ َوَيْكِذُب؛  َوْيل  لِلَِّذي حُيَ

َيْشُتُم َأْهَلُه  ]َمْن[":، َوَقاَل ُنَصرْيُ ْبُن ََيَْيى«ل  َلُه!َكْي َيْضَحَك ِمنُْه النَّاُس، َوْيل  َلُه! َويْ 

ا يِف ُكلِّ َساَعٍة اَل ُتْقَبُل  تِهِ َومَمَالِيَكُه َكثرِي  تَّاُم لِلَحَيَواِن َكَدابَّ ا ُتْقَبُل، َوَكَذا الشَّ ا "، َوإِْن َكاَن َأْحَيان  ، َوَأمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َسَقَط من )ج(.« بال خالف»( قوله: 2677)

 «.بكذب»( يف )د( و)هـ( زيادة كلمة: 2678)

(، باب فيمن تكلم بكلمة يضحك هبا الناس، 2315(، باب يف التشديد يف الكذب، والرتمذي )4989( رواه أبو داود )2679)

هِ﴾(، باب قوله تعاىل: 11061والنسائي يف الكِبى ) [، واحلاكم يف 140]النساء:  ﴿َفاَل َتْقُعُدوا َمَعُهْم َحتَّى ََيُوُضوا يِف َحِديٍث َغرْيِ

(، باب من كان منكشف الكذب، مظهره، غري مسترت به، َل جتز 20614( كتاب اإليَمن، والبيهقي يف الكِبى )142) املستدرك

  (.2431(، وحسنه الرتمذي يف سننه برقم )20021شهادته، وأمحد يف املسند )

 «. نرص بن»( يف )ج(: 2680)

ا ملحمد هجرية، أخذ الفقه عن أ 268وهو: نصري بن َييى البْلخى ُتويفِّ سنة  بى سليَمن اجلوزجانى عن حممد بن احلسن وكان معارص 

 بن سلمة، وزامله َّف الدرس عىل اجلوزجانى.

والذي وجدناه بتتبع كتب احلنفية أن نرص ونصري هبذا االسم واحد، فأحيان ا يقولون: نرص بن َييى، وأحيان ا: يقولون نصري بن َييى، 

وحكي عن نرص بن َييى قال: سمعت أبا سليَمن اجلوزجاين، قال: مات غريب "(: 5/293) "املحيط الِبهاين"قال ابن مازه يف 

 ا.هـ "عند حممد بن احلسن، فباع حممد بن احلسن كتبه، قال نصري: قلت ْليب سليَمن: أكان حممد يومئٍذ قاضي ا؟ قال: ال

عمن يشتم أهله ومماليكه وأوالده ال تقبل وحكي عن نرص بن َييى أنه سئل "(: 9/183) "صاحب املنح"وقال حاكيا ما نقله عنه 

م الكالم عنه لكنَّنا أعدناه هنا  "إن شاء اهلل -شهادته، قال: إذا كان يف كل يوم وكل ساعة، وإن كان أحيان ا تقبل  اهـ. وقد تقدَّ

 الختالف النسخ يف ذكر اسمه.

 َسَقَط من )هـ(.« من»( قوله: 2681)

 «.شهادته»( يف )ج( زيادة كلمة: 2682)
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ِة، َفَيُقوُلوَن: َقَطَع اهللُ ]َيَد[يِف ِدَياِرَنا َفَكثرٌِي َيْشتُ  ابَّ َع الدَّ
لُِف يِف َكاَلِمِه  ُموَن َبائِ َمْن َباَعَك، َواَل َمْن ََيْ

ا َوَنْحِوِه؛ اْنَتَهى  .َكثرِي 

ُد ْبُن حَمُْموٍد: َشَهاَدُة ال"َجَواِهِر الَفَتاَوى"َويِف  ين حُمَمَّ ْيُخ اإِلَماُم َفْخُر الدِّ اكِّ يِف اإِليََمِن : َقاَل الشَّ شَّ

ُه ُذكَِر يِف  ِحيُح، َأُظنه َأنَّ اِزيِّ  "النََّواِزلِ "اَل ُتْقَبُل، َوُهَو الصَّ ِد ْبِن ُمَقاتٍِل الرَّ ؛ َهَكذا َقاَل َفْخُر َعْن حُمَمَّ

 
ِ
يِن ملََّا ُسئَِل َعْن َشَهاَدِة َأْعَواِن احلَاكِِم والُوَكاَلء ُْم َعىَل َباِب الُقَض  الدِّ اِة: اَل ُتْسَمُع َشَهاَدهُتُْم؛ ْلهَنَّ

، َوُهَو فِْسٌق َفاَل ُتْسَمعُ  ا َيُقوُل فِيَمِن َساُعوَن يِف إِْبَطاِل َحقِّ امُلْسَتِحقِّ يِن أيض  ، َوَكاَن َفْخُر الدِّ

ُه[ ]اْنَتَقَل[ : ]إِنَّ افِِعيِّ ُه اَل َيُكوُن اَل  ِمْن َمْذَهِب َأيِب َحنِيَفَة إىَِل َمْذَهِب الشَّ  ُتْقَبُل َشَهاَدُتُه؛ ْلَنَّ

َهاَدِة، َفاَل ُيْعَتَمدُ  رِ  َأْهال  لِلشَّ َا اَل ُتْقَبُل َعَلْيِه، ُثمَّ َذَكَر َشَهاَدَة امُلَذكَّ  .، َوَأهنَّ

 ]مسألة: شهادة مدمن شرب املسكر[

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َسَقط من )ج(.« يد»قوله:  (2683)

 (.2/199) "جممع اْلهنر"(، و7/90) "البحر الرائق": وُينظر(. 7/415) "فتح القدير"( 2684)

هـ(، من طبقة سليَمن بن شعيب، 242، من أصحاب حممد بن احلسن، تويفِّ سنة )قايض الري( حممد بن مقاتل الرازي، 2685)

لذمي: أسلم،  إذا قال الرجلحممد بن مقاتل: وطبقته، قال وحدث عن وكيع  وعيل بن معبد، روى عن أيب املطيع، قال الذهبي:

 ."املدعي واملدعى عليه"فقال: أسلمت، فهو إسالم منه َّف قول علَمئنا، سمعته من احلسن، من آثاره: كتاب 

 "ملؤلفنيمعجم ا"(، و6/13) "هدية العارفني"(، و2/134) "اجلواهر املضية"(، و18/472) "تاريخ اإلسالم": ينظر

(12/45.) 

 «.احلكم والوالة»( يف )ج(: 2686)

 «.وهم فساق فال يسمع»( يف )ج(: 2687)

 «.نقل»( يف )ج(: 2688)

 َسَقَط مَن )ج(.« إنه»( قوله: 2689)

 «.يشهد»( يف )هـ(: 2690)

 (.109لوحة رقم ) "اجلواهر"، وما أثبتناه من خمطوط «املزكى: »"املنح"( يف نسخ 2691)

 (.5/481) "الدر املختار": وُينظر( خمطوط، اْلزهرية، 109قم: )لوحة ر "جواهر الفتاوى"( 2692)
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ُبُه، َفَأْطَلَق ْهِو()ُمْدِمِن الشُّْرِب َعَلى اللَّاَل ُتْقَبُل َشَهاَدُة  )َو( ِب َما اَل ََيِله رُشْ ؛ َيْعنِي امُلَداِوَم َعىَل رُشْ

وِب؛ َهَكَذا َحَكى َكاَلَم  ْهَو َعىَل املَرْشُ اِهِر ِمَن  "الَبْحرِ "َصاِحُب  "الَكنْزِ "اللَّ فِيِه، َوُهَو ِخاَلُف الظَّ

اِهَر ِمنَْها َأنَّ َمْعنَى ُمدْ  : الِعَباَرِة؛ ْلَنَّ الظَّ ْيَلِعيه ْهِو، َوَقاَل الزَّ ِب اخلَْمِر َعىَل اللَّ ِب؛ َأْي: ُمَداِوِم رُشْ ْ ِمِن الرشه

ا َكبرَِيةٌ  هَبَ ْهِو؛ ْلَنَّ رُشْ ِب اخلَْمِر ِْلَْجِل اللَّ  .َأْي ُمَداِوِم رُشْ

َمِة، َبِة امُلَحرَّ ِب اْلرَْشِ ِب؛ َأْي رُشْ ْ و: َوُمْدِمُن الرشه َها اَل ُيْسِقُط  َوَقاَل ُمالَّ ِخِّْسُ ِب َغرْيِ َفإِنَّ إِْدَماَن رُشْ

ْهِو؛ اْنَتَهى َهاَدَة، َما ََلْ َيُكْن َعىَل اللَّ  .الشَّ

ا فِيَها َمِة، أَمَّ َبِة امُلَحرَّ ٌط يِف َغرْيِ اْلرَْشِ ََم ُهَو رَشْ ْهِو إِنَّ َب َعىَل اللَّ ْ ُط،  َفَأَفاَد َكاَلُمُه َأنَّ الرشه َفاَل ُيْشرَتَ

ْهِو يِف "الَبْحرِ "َذا ُيَوافُِقُه َكاَلُم َصاِحِب َوهَ  ِذي َأْحَوَجُه إىَِل َما َذَكَر ِمْن مَحِْل اللَّ اِهُر َأنَّ َهَذا ُهَو الَّ ، َوالظَّ

ا يِف اخلَْمرِ  "الَكنْزِ "َكاَلِم  ط  ُه َجَعَلُه رَشْ ، َفإِنَّ ْيَلِعيِّ وِب، َوُهَو خُمَالٌِف لَِكاَلِم الزَّ اِهُر  َعىَل املَرْشُ ا، َوالظَّ َأْيض 

ْهِو َأْم الَ، َوَظاِهُر  َبْت َعىَل اللَّ ا، َسَواٌء رُشِ َهاَدُة هِبَ َب اخلَْمِر َكبرَِيٌة ُتَرده الشَّ ُه اَل ِخاَلُفُه؛ ْلَنَّ رُشْ َكاَلِمِهْم َأنَّ

ا ُبدَّ ِمَن اإِلْدَمانِ   .يِف َحقِّ اخلَْمِر َأْيض 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "اجلوهرة النرية"(، و7/408) "العناية رشح اهلداية"(، و4/221) "تبيني احلقائق": وُينظر(، 7/86) "البحر الرائق"( 2693)

 (.5/481) "تاررد املح"(، و2/198) "جممع اْلهنر"(، و2/380) "درر احلكام"(، و7/408) "فتح القدير"(، و2/230)

 (.4/221) "تبيني احلقائق"( 2694)

 (.7/87) "البحر الرائق": وُينظر(، 2/380) "درر احلكام"( 2695)

 .يف هـ: اْلدهان (2696)

، أن يرشبه بنية القوة عىل اْلعَمل التي يناط به القيام هبا، قال "للتقوي"(، واملقصود بقوله: 7/87) "البحر الرائق": ُينظر( 2697)

فإذا عرفت تفسري العدالة يف عرف الرشع، فال عدالة لشارب اخلمر؛ ْلن رشبه كبرية فتسقط به  "(: 6/268) "ئعبدائع الصنا"يف 

العدالة، ومن مشاخينا من قال: إذا كان الرجل صاحل ا يف أموره، تغلب حسناُته سيئاتِه وال ُيعَرف بالكذب وال بيشء من الكبائر غري 

ي ال للتَّلهي  أنه يرشب اخلمر أحيان ا لصحة البدن ؛ ْلن رشب اخلمر كبرية  -والتقوِّ يكون عدال  وعامة مشاخينا عىل أنه ال يكون عدال 

ي  ؛ انتهى."حمضة وإن كان للتقوِّ
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ةِ "َويِف  ِب اخلَْمِر يِف َبْيتِِه اَل : إِنَّ "اخلَانِيَّ َِم برُِشْ َط اإِلْدَمان؛ لَِيْظَهَر َذلَِك ِعنَْد النَّاِس َفإِنَّ َمِن اهته ََم رَشَ

ُرُج  ََم َتْبُطُل إَِذا َأْظَهَر َذلَِك؛ َأو خَيْ ، َوإِنَّ ِمنُْه  َسْكَراَن َفَيْسَخُر  َتْبُطُل َعَداَلُتُه َوإِْن َكاَنْت َكبرَِية 

ُز َعن الَكِذِب الصِّ  رَتِ  . ْبَياُن؛ ِْلَنَّ ِمْثَلُه اَل ََيْ

 ."الَكايِف " يِف  َواْخَتاَرُه امُلَصنُِّف 

ا إىَِل  "النَِّهاَيةِ "َويِف  ِخرية"َمْعِزيًّ َط اإِلْدَماَن َوََلْ ُيِرْد "الذَّ وُز َشَهاَدة ُمْدِمِن اخلَْمِر؛ ُثمَّ َقاَل: رَشَ : اَل جَتُ

ََم َأَراَد بِِه اإِلدْ  ِب، َوإِنَّ ْ ُب َوِمْن نِيَّتِِه َأْن [َيْعنِي]؛ اإِلْدَماَن يِف النِّيَّةِ  [بِهِ ]َماَن يِف الرشه : َيرْشَ

ْكَر بَِسائِرِ  ْكِر َوَأَراَد بِِه السه وُز َشَهاَدة ُمْدِمِن السه َب َبْعَد َذلَِك إَِذا َوَجَدُه، َواَل جَتُ َبةِ  َيرْشَ ِسَوى  اْلرَْشِ

مَ  اخلَْمِر؛ ِْلَنَّ امُلَحرَّ
ْكُر  يِف   َبِة السه ْكرِ [َفَقط] َسائِِر اْلرَْشِ َط اإِلْدَماَن َعىَل السه ، ؛ َفرَشَ

ِب؛ اْنَتَهى] ْ َط اإِلْدَماَن َعىَل الرشه ِب؛ َفرَشَ ْ ُم يِف اخلَْمِر َنْفُس الرشه  .[َواملَُحرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.وهو »( زاد يِف )ج(: 2698)

 «.فسجو»( يِف )د( و)هـ(: 2699)

 (.5/481) "رد املحتار"(، و197/ 2) "جممع اْلهنر"(، 16/130) "البحر الرائق"(، و130/ 16) "املبسوط" ُينَْظر:( 2700)

 «.املرص»( يِف )هـ( و)ج(: 2701)

ح الوايف"يعني النسفي يف كتابه (2702)   ."الكايف رَشْ

 سقط من )ج(.« به»( قوله: 2703)

 «.التعيني»( يِف )ج(: 2704)

 «.أن يرشب»سقط من )ج(، وكتب بعدها: « يعني»( قوله: 2705)

 «.يف سائر»( يِف )ج(: 2706)

 «.املجرد»( يِف )هـ(: 2707)

 سقط من )ج(.« فقط»( قوله: 2708)

 «.الرشب»( يِف )د(: 2709)

 ( ما بني املعكوفني سقط من )د(.2710)

 (.86/ 7) "البحر الرائق"(، 4/221) "تبيني احلقائق"(، 130/ 16) "املبسوط" ُينَْظر:
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، ]َوَأنَّ اإِلْدَماَن بِالِفْعلِ : َوالتَّْحِقيُق ِخالُف ُكل  ِمَن الَقْوَلنْيِ ِه لَِذلَِك َقاَل َشْيُخنَا َبْعَد َنْقلِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( مع َما سبق من نقول.7/87) "البحر الرائق"ُينَْظر: ( 2711)

اَل ": "املنح"قوله: والتحقيق خالف كل من القولني: َقاَل الرميل يِف حاشية "(: 7/87) "ِمنْحة اخلالِق"( َقاَل ابن عابدين يِف 2712)

ا إِىَل الذخرية "النَِّهاَيةِ "خيفى حسن َما يِف  ُه إَِذا نوى أن يرشب َذلَِك فهو فاسق ََلْ يتب بخالف َما إَِذا قطع عنه فإنه فاسق  ;معزوًّ ِْلَنَّ

 . اهـ."ل اإلشكال تأملتاب، ومثله مقبول الشهادة وبه ينح

لكن يِف هوامش ابن الكَمل املعزوة إليه بعد نقله َما يِف الذخرية، َواَل يذهب عليك أنه أمر خفي اَل يصلح أن يكون مدارا لعدم قبول  

 ؛ انتهى."هـ. ومثله يِف َفْتح الَقِديرِ  .الشهادة ا
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َب َقْطَرٍة ِمنَْها َكبرَِيٌة، َوِهَي ُمْسِقَطٌة لِْلَعَداَلِة ِمْن  [النِّيَّةِ  َأوِ  ٍط يِف اخلَْمِر؛ ِْلَنَّ رُشْ َلْيَس برَِشْ

اٍر، َوإِنَّ  هُ َغرْي إرِْصَ َبُه ِعنَْد الَقايِض اَل َأنَّ مْ  ََم َذَكَر املََشايُِخ اإِلْدَماَن؛ لَِيْظَهَر رُشْ ٌط، َكَقْوهِلِ : إِنَّ رَشْ

ِد َعلَ  النَّائَِحَة اَل َتْسُقُط َعَداَلُتَها إاِلَّ إَِذا َناَحْت يِف ُمِصيَبٍة َغرْيَها َمَع َأنَّ النَِّياَحةَ  ْيَها َلِكن َكبرَِيٌة لِلتََّوعه

ا يِف َغرْيِ اخلَْمِر َفاَل ُبدَّ ِمَن اإِلْدَماِن؛ ِْلَنَّ رْشَبُه َص  [ال] َغرْيٌة، َيْظَهُر إاِلَّ يِف ُمِصيبٍِة َغرْيَها َغالِب ا، َوَأمَّ

اِر َعَلْيَها، َوَذَكَر  َوالَقْواَلِن يِف َتْفِسرِي اإِلْدَماِن حَمِْكيَّانِ  َب اْبُن الَكََملِ  يِف َتْفِسرِي اإِلرْصَ : َأنَّ رُشْ

اِر َعَلْيِه، َقاَل يِف  ْغَرى"اخلَْمِر َلْيَس بَِكبرَِيٍة َفاَل ُتْسَقُط الَعَداَلُة إاِلَّ بِاإِلرْصَ : َواَل ُتْسَقُط "الَفتاَوى الصه

ْ َيْثُبْت بَِن ِب؛ ِْلَنَّ َهَذا احلَدَّ ََل ْ صٍّ َقاطٍِع إاِلَّ إَِذا َداَوَم َعىَل َذلَِك؛ َعَداَلُة َشاِرِب اخلَْمِر بِنَْفِس الرشه

 . اْنَتَهى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.ال»( يِف )هـ( و)د(: 2713)

أن يرشهبا يِف احلال، وينوي رشهبا يِف املستقبل، والتحقيق أن النية اَل يمكن أن يتوصل إليها، ْلهنا ( معنى اإلدمان بالنِّيَّة هنا: 2714)

 (.7/87) "ِمنْحة اخلالِق"أمر خفي إذ حملها القلب، كَم رصح به من نقل عنهم املصنف، وَغرْي واحد من علَمء املذهب؛ ُينَْظر: 

 .(7/87املطبوع ) "البحر الرائق"، وما أثبتناه من «اَل النية فإن اإلدمان بالفعل»( يِف ُجيع النهَسخ: 2715)

 «.إال أنه»، َويِف )د(: «ْلنه»( يِف )ج(: 2716)

 «.لقوهلم»( يِف )ج(: 2717)

 «.الناحية»د(: ( يِف )2718)

 د(.)قط من س« ال»( قوله: 2719)

 .«حمليان»( يِف )ج(: 2720)

 (.7/413(، و)7/411) "َفْتح الَقِديرِ "( 2721)

 (.481/ 5) "رد املحتار"(، و86/ 7) "بحر الرائقال" ُينَْظر:( 2722)
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ا َكبِرَيٌة َوُهَو َغَلٌط ِمَن اْبِن الَكََملِ  هَبَ يِح بَِأنَّ رُشْ ْمنَاُه َعن املََشايِِخ ِمَن التَّرْصِ ؛ ملَِا َقدَّ

َا َسْبعٌ  َواملََخاَلَفةُ  ِر َأهنَّ
َب اخلَْمِر، َوَلْيَس يِف َكاَلم لِْلَحِديِث املَْشُهوِر يِف الَكَبائِ ؛ َوَذَكر ِمنَْها رُشْ

َفى، َلكِْن يِف َتْعلِيلِِه َنَظٌر؛ ِْلَنَّ  َا َصَغرْيٌة َكََم اَل خَيْ ْغَرى َأهنَّ ، َوُحْرَمُتَها  الصه الَكالَم فِيَها اَل يِف احلَدِّ

ا اَل بَِسَبِب  َثَبَتْت بَِدلِيٍل َمْقُطوٍع بِِه، ِوَلَذا َقاُلوا: َيْكُفُر  هِبَ ََم ُهَو بَِسَبِب رُشْ َها، َوُسُقوُط الَعَدالِِة إِنَّ ُمْسَتِحله

 .ُوُجوِب احلَدِّ َعَلْيِه؛ اْنَتَهى

ِهيُد يِف  ْدُر الشَّ  "َوَذَكَر الصَّ
ِ
ِح َأَدِب الَقَضاء اَف َأْسَقطَ "رَشْ ِب اخلَْمِر  : أ نَّ اخلَصَّ الَعَداَلَة برُِشْ

ِحيٌح. اْنَتَهىِمْن َغرْي  َط اإِلْدَماَن لُِسُقوطَِها؛ َوُهَو الصَّ ٌد رَشَ  .إِْدَماٍن؛ َوحُمَمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: وما ذكره ابن الكَمل غلط؛ حيث قال: ومدمن الرشاب يعني رشاب "(: 5/481) "رد املحتار"( َقاَل ابن عابدين يِف 2723)

 اْلرشبة املحرمة مطلقا َعىَل اللهو, ََلْ يشرتط اخلصاف يِف رشب اخلمر اإلدمان. 

ُه إَِذا رشب يِف الِّس اَل تسقط ووجهه أن نفس رشب اخلمر  يوجب احلد فيوجب رد الشهادة, ورشط يِف شهادة اْلصل اإلدمان اَل ِْلَنَّ

عدالته؛ ْلن اإلدمان أمر آخر وراء اإلعالن، بل ْلن رشب اخلمر ليس بكبرية، َفاَل يسقط العدالة إال اإلرصار عليه وذلك باإلدمان, 

ب؛ ْلن هذا احلد َما ثبت بنص قاطع إال إَِذا دام َعىَل َذلَِك َكَذا : َواَل ت"الفتاوى الصغرى"َقاَل يِف  سقط عدالة شارب اخلمر بنفس الرشه

 يِف اهلامش انتهى.

 «.وملخالفتها احلديث»يِف )ج(:  (2724)

ْبَع املُْوبِقاِت »، َعِن النَّبِيِّ ^ َقاَل: ُهَو حديث َأيب ُهَرْيَرَة  2725)) ؟ َقاَل: ، َقاُلوا: ي«اْجَتنُِبوا السَّ ُك »ا َرُسوَل اهلِل، َوما ُهنَّ ْ الرشِّ

با، َوَأْكُل َماِل اْلَيتيِم،  ، َوَأْكُل الرِّ َم اهلُل إِالَّ بِاحْلَقِّ تي َحرَّ ْحُر، َوَقْتُل النَّْفِس الَّ ْحِف، َوَقْذُف املُْْحَصنَاِت املُْْؤِمناِت بِاهللِ، َوالسِّ َوالتََّويلِّ َيْوَم الزَّ

 «. اْلغافِالِت 

اَم َيْأُكُلوَن يِف ُبُطوهِنِْم (، باب قول اهلل تعاىل: 23(، يف كتاب الوصايا )55أخرجه البخاري ) ِذيَن َيْأُكُلوَن َأْمَواَل اْليََتاَمى ُظْلاًم إِنَّ ﴿إِنَّ الَّ

 ِبها.( كتاب اإليَمن، باب بيان الكبائر وأك145، ومسلم برقم )[10َناًرا َوَسَيْصَلْوَن َسِعرًيا﴾ ]النساء: 

 «.اَل يف»( يِف )ج(: 2726)

 (.86/ 7) "البحر الرائق" ُينَْظر:( 2727)

 «.يسقط»( يِف )ج(: 2728)

 (.197/ 2) "جممع اْلهنر"(، و86/ 7) "البحر الرائق" ُينَْظر:( 2729)
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 [والطنبور والطيور َمْسَأَلٌة: َشَهاَدة َمْن َيْلَعُب ِبالصِّْبَياِن]

ُز َعن الَكِذِب إِْذ اَل ُمُروَءَة ملِِْثلِِه، َواَل  ()َمْن َيْلَعُب ِبالصِّْبَياِن اَل ُتْقَبُل َشَهاَدة )َو( رَتِ  ََيْ

؛ َكَذا يِف   . "الَكايِف "َعاَدة 

ُل  َوالطَّْنُبوِر( )َوالطُُّيور  ا اْلَوَّ اِرهِ  َأمَّ ِة َغْفَلتِِه َوإرِْصَ َعىَل َنْوِع هَلٍْو؛ ِْلَنَّ الَغالَِب  َفلِِشدَّ

ُطوِح َوَغرْيَها، وَ  ه َينُْظُر إىَِل الَعْوَراِت يِف السه َها َأنه ُ ا إَِذا َأْمَسَك احلَََمَم لاِلْستِْئنَاِس َواَل ُيَطريِّ ُهَو فِْسٌق، َوَأمَّ

ْهوِ  ُه ِمَن اللَّ ايِن: ِْلَنَّ ا الثَّ ْنُبوِر: ُكل  َفاَل َتُزوُل َعَداَلُتُه؛ ِْلَنَّ إِْمَساَكَها يِف الُبُيوِت ُمَباٌح، َوَأمَّ ، َوامُلَراد بِالطه

ِب الَقِضيِب هَلٍْو َيُكوُن َشنِيع   ا َكرَضْ ْ َيُكْن َشنِيع  ا َعَمَّ ََل از  ُه اَل َيْمنَُع َقُبوهَلَا، إاِلَّ ا َبنْيَ النَّاِس، اْحرِتَ ، َفإِنَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.شهادته»( يِف )د(: 2730)

غار الذين يأنسون بذلك َفاَل 2731) ا اللعب مع الصِّ   ترد به الشهادة.( أي يلعب مع َمن ُيشتهى ِمن الصبيان، أمَّ

ا َلْو صارع  "(: 7/151) "رد املحتار"قال ابن عابدين يِف  قوله: )وممن يلعب بالصبيان(، يِف اهلندية حكي عن أيب احلسن أن شيخ 

 ا. هـ. "اْلحداث يِف املجامع ََلْ تقبل شهادته

كاء أَو حلبهم ويدل عليه التعليل بعدم املروءة، وَيتمل أن َقاَل )ط(: واملَُراد اْلحداث املشتهون اَل اْلطفال الصغار لتسليتهم عن الب 

 املَُراد هبم َما يعم َما ذكر وَيمل َعىَل الكثرة وحرره؛ ا. هـ. 

 ."أقول: َقْد ثبت عنه مالعبته للحسن وْلمامة َوَلْو َكاَن فيها أدنى َما خيل ملا فعله وبه يتعني أن املَُراد اْلحداث املشتهون تأمل

(، 2/197) "جممع اْلهنر"(، 7/86) "البحر الرائق"(، 380/ 2) "درر احلكام"(، و4/221) "تبيني احلقائق" ر:ُينْظَ ( 2732)

 (.145/ 9) "البناية رشح اهلداية"

ِعَب بِالطهُيوِر فِْعٌل (: )َقْوُلُه َوَمْن َيْلَعُب بِالطهُيوِر... إَلْخ(: َقاَل اْلَكََمُل: َواْلَْوَجُه َأنَّ اللَّ 380/ 2) "درر احلكام"قال يف  (2733)

ا َمَع ُأَناٍس أََراِذَل َوُصْحَبَتُهْم َوَذلَِك مِمَّا ُيْسِقُط اْلَعَدالَ   َة؛ ا. هـ.ُمْسَتَخفٌّ بِِه ُيوِجُب يِف اْلَغالِِب اْجتََِمع 

 «.اْلوىل»( يِف )ج(: 2734)

 «.إرضاره»( يِف )هـ(: 2735)

 (.197/ 2) "رجممع اْلهن"(، و380/ 2) "درر احلكام" ُينَْظر:( 2736)

ا فيه طرب لبعض من  (2737) القضيب: العود، َوُهَو القطعة من خشب ونحوه، ُيرضب به َعىَل خمدة َأو نحاس ليحدث صوت 

 يسمعه، ولذلك وصفه هنا أنه ليس بشنيع كَغرْيه من آالت اللهو املطربة.

يقول سيدنا الفقيه يِف مذهب الصوفية حرس اهلل َما  ُسئِل اإلمام أبو بكر الطرطويش "(: 3/99) "املدخل"قال ابن احلاج يِف 

مدته أنه اجتمع ُجاعة من الرجال يكثرون من ذكر اهلل، وذكر حممد ^ ُثمَّ إهنم يوقعون أشعارا مع الطقطقة بالقضيب َعىَل يشء من 

 انتهى. "ئز أم اَل ؟ اْلديم، ويقوم بعضهم يرقص، ويتواجد حتى خير مغشيا عليه، وَيرضون شيئا يأكلونه هل احلضور معهم جا

 ؛ انتهى."وِمنَْها رضب القضيب؛ أي: العود َعىَل نحو نحاس بوجه خمصوص"(: 4/78) "بريقة حممودية"قال اخلادمي يِف 
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َحاكِي ا َعن  "الَبْحرِ "َيَتَفاَحَش بَِأْن َيْرُقُصوَن بِِه َفَيْدُخُل يِف َحدِّ الَكَبائِِر، َكَذا يِف  َأنْ 

ة"يِف ، وَ "امُلِحيط"  ِمَن امَلاَلِهي َفَلْم َيْشَغْلُه َذلَِك َعن الَفَرائِِض اَل َتْبُطُل "اخلَانِيَّ
ٍ
ء : َوإِْن َلِعَب بيَِشْ

ِعُب بِاملاََلِهي اَل َيْشَغُلُه َعنَْها ْ َيْمَنْعُه َذلَِك َعن الَفَرائَِض، َفإِْن َكاَن اللَّ ُه َشنِيٌع بَ  َعَداَلُتُه َما ََل نْيَ إاِلَّ َأنه

نَابرِِي َفَكَذلَِك، َوإِنْ  ِب الَقِضيِب اَل؛ إاِلَّ إَِذا  النَّاِس َكاملََزاِمرِي َوالطَّ  َورَضْ
ِ
ا َنْحَو احُلَداء ْ َيُكْن َشنِيع  ََل

 .َفُحَش بَِأْن َكاُنوا َيْرُقُصوَن ِعنَْد َذلَِك. اْنَتَهى

 [َمْسَأَلٌة: َشَهاَدة َمْن ُيَغنِّي ِللنَّاِس]

َمُع النَّاَس َعىَل اْرتَِكاِب َكبرَِيٍة؛ َكَذا يِف  ْن ُيَغنِّي ِللنَّاِس()َوَم ُه جَيْ  ."اهِلَداَيةِ "ِْلَنَّ

ا لِْلَوْحَشِة، َوُهَو  ْسََمِع َنْفِسِه َدْفع  ْ َيُكْن لِلنَّاِس، َبْل إِلِ َقْوُل َشْيِخ َوَظاِهُرُه: أَنَّ الِغنَاَء َكبرَِيٌة، َوإِْن ََل

ْهِو، َوِمنُْهْم  اإِلْساَلمِ  ََم َمنََع َما َكاَن َعىَل َسبِيِل اللَّ َخيِسه إِنَّ ْ ُه َقاَل بُِعُموِم املَنِْع، َواإِلَماُم الِّسَّ َزُه َفإِنَّ َمْن َجوَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.اآلن»( يِف )ج(: 2738)

 (.7/88) "البحر الرائق"( 2739)

َكاَن الرجل يلعب بيشء من املالهي وذلك وإذا "(: 9/175) "املحيط الِبهاين"(، َقاَل يِف 198/ 2) "جممع اْلهنر" ُينَْظر: 2740))

ْ جتز شهادته؛ ْلن  الة، َواَل عَم  يلزمه من الفرائض، ينظر: إن كانت يستشقيه بني الناس، كاملزامري والطنابري ََل اَل يشغله عن الص 

هادهتم، واْلصل َما أصحاب هذه املالهي أهل فسق فيَم بني الناس، وإن ََلْ يكن يستشقيه نحو احلد َأو رضب القضيب جازت ش

أمسك، فإن هذه ساعة »روي أن رسول اهلل ^ َكاَن يِف سفر واحلادي َيدو بني يديه، َفَلْم ينهه عن ذلك، فلَم طلع الفجر َقاَل ؛: 

، وكذلك القضيب، فإن صوته مباح ِعنَْد البعض، َفاَل يوجب سقوط العدالة، قال: إال إن تفاحش بأن يرقصون به فيدخل يِف «ذكر

 ؛ انتهى."املعايص والكبائر فحينئٍذ تسقط به العدالة حد

 «.عنهَم»( يِف )هـ(: 2741)

 «.وكذلك إن»( يِف )ج(: 2742)

 (.87/ 7) "البحر الرائق" ُينَْظر:( 2743)

 "البناية"(، 146/ 2) "االختيار لتعليل املختار"(، 408/ 7) "فتح القدير"(، و7/409) "اهلداية مع رشحه العناية"( 2744)

(9 /146.) 
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ا لِْلَوْحَشِة، َوِمنُْهمْ  ْسََمِع َنْفِسِه َدْفع  َزُه إِلِ َزُه لَِيْسَتِفيَد بِِه  لِلنَّاِس يِف ُعْرٍس َأو َولِيَمٍة، َوِمنُْهْم َمْن َجوَّ َمْن َجوَّ

َسانِ   .الَقَوايِف َوَفَصاَحَة اللِّ

ْفِظ َما اَل ََيِله َكِصَفةِ "َفْتح الَقِديرِ "َويِف  ُم: ُهَو َما َكاَن يِف اللَّ : الِغنَاُء امُلَحرَّ
َكَر، َواملَْْرَأِة   الذَّ

َوْيَراِت ، َوَوْصِف اخْلَْمِر املَُْعيَّنَِة احْلَيَّةِ    [َواحْلَاَناِت ، املَُْهيِِّج إَلْيَها، ]َوالده
ِ
َجاء َواهْلِ

مُ  يٍّ إْذ َأَراَد املَُْتَكلِّ ُْسلٍِم َأو ِذمِّ
ِم َفَصاَحتِِه  ملِ ْعِر لاِِلْستِْشَهاِد بِِه َأو لَِتَعله ِهَجاَءُه اَل إَِذا َأَراَد إْنَشاَد الشِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البحر "(، و7/409) "َفْتح الَقِديرِ "(، و6/14) "تبيني احلقائق"(، و6/269) "بدائع الصنائع"هذه اْلقوال يف:  ُينَْظر:( 2745)

 (.7/88) "الرائق

ِذي ُُجَِع  ؛"َقْوُلُه َوَظاِهُرُه َأنَّ اْلِغنَاَء َكبرَِيٌة َوإِْن ََلْ َيُكْن لِلنَّاسِ ": "البحر الرائق"(: 88/ 7) "منحة اخلالق"وقال يف  ُه َجَعَل اْلِغنَاَء الَّ ْلَنَّ

ْخيِسه بَِأْن َيُكوَن َكبرَِية  بَِسَبِب االْجتََِم  َ ُلُه َعىَل َما َقاَلُه الِّسَّ ُدُه َكالُم املَُْصنِِّف يِف اْلَكايِف َوُهَو النَّاُس َعَلْيِه َكبِرَية  َوُيْمكُِن مَحْ ِع َعَلْيِه َوُيَؤيِّ

ُدُه َما َيْأيِت يِف اهْلَاِمِش َعْن اْبِن اْلَكََم املَُْتَباِدُر ِمْن لَ  َلُه يِف اْلِعنَاَيِة َوُيَؤيِّ ُه َلْو َكاَن لِنَْفِسِه لُِيِزيَل ْفِظ ُيَغنِّي لِلنَّاِس َوَعىَل َذلَِك مَحَ ِل َواْلَعْينِيِّ ِمْن َأنَّ

ِحيِح َفَهَذا  ُل َفال َتْغُفْل.اْلَوْحَشَة َعنَْها ال َتْسُقُط َعَداَلُتُه يِف الصَّ ِه ِمْن املُُْتوِن َفَكاَن َعلَْيِه املَُْعوَّ  التَّْصِحيُح ُمَوافٌِق هِلََذا املَْْتِن َكَغرْيِ

 (.7/410) "َفْتح الَقِديرِ "( 2746)

 «.لصفة»و )ب( و )د( و )هـ(:  ( يِف )أ(2747)

 «.احلبة»( يِف )ج(: 2748)

 رة، وُجعها: دور، وُجع الكثرة ِمنَْها دويرات. ( دويرات: ُجع كثرة، مفردها: دار، وتصَغرْيها: دوي2749)

 وأما ُجع الكثرة فله مذهبان:"(: 256)ص  "املفصل"قال الزخمرشي يِف 

ر عليه ُثمَّ جيمع َعىَل َما يستوجبه من الواو والنون أَو اْللف والتاء َأو إِىَل بناء ُجع قلت ه إن وجد له أحدمها: أن يرد إِىَل واحده فُيصغَّ

يِف فتيان فتيون َأو فتية َويِف أذالء ذليلون أَو أذيلة َويِف غلَمن غليمون أَو غليمة َويِف دور دويرات َأو أدير، وتقول يِف  وذلك قولك

 ؛ انتهى."شعراء شويعرون َويِف شسوع شسيعات وحكم أسَمء اجلموع حكم اآلحاد تقول قويم ورهيط ونفري وأبيلة وغنيمة

، 1993؛ ْليب القاسم حممود بن عمر الزخمرشي، دار ومكتبة اهلالل، بريوت، الطبعة اْلوىل، "عراباملفصل يِف صنعة اإل" ُينَْظر:

 حتقيق: د.عيل بو ملحم.

)ص  "املصباح املنري"( احلانات: ُجع ومفردها حانة، واحلانة البيت أَو احلانوت الذي يباع فيه اخلمر. َقاَل الفيومي يِف 2750)

 ؛ انتهى."ع فيه اخلمر َوُهَو احلانوت أيضا واجلمع حانات والنسبة حاين َعىَل القياسواحلانة البيت الذي يبا"(: 158

 (.7/410، وما أثبتناه من املطبوع )«والدبريات واخلانات»( يِف النسخ: 2751)

 «.املسلم»( يِف )ج(: 2752)
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ُم َمَع َنْفِسِه؟  "اْْلَْجنَاسِ "َأْن َقاَل: َويِف  َباَلَغتِِه، إىَِل  َأوْ  نَّ ِذي َيرَتَ ُد ْبُن ُشَجاٍع َعن الَّ ُسئَِل حُمَمَّ

ا اْلِقَراَءُة بِاْْلحَْلَاِن َفَأَباَحَها َقْوٌم َوَحَظَرَها َقْوٌم، َواملُْْخَتاُر إْن َكاَنْت  َقاَل: اَل َيْقَدُح يِف َشَهاَدتِِه؛ َوَأمَّ

مْ اْْلحَْلَ  َر، َوَقْد َقدَّ
ا َفُمَباٌح، َوإاِلَّ َفَغرْي ُمَباٍح، َكَذا ُذكِ ِرُج احْلُُروَف َعن َنْظِمَها ُوُمُدوَداهِتَ نَا يِف َباِب اُن اَل خُتْ

رِي ُمْقَتَضَياِت احْلُُروِف َفاَل َمْعنَى هِلَ 
َذا التَّْفِصيِل. اْْلََذاِن َما ُيِفيُد َأنَّ التَّْلِحنَي اَل َيُكوُن إالَّ َمَع َتْغيِ

 .انتهى

َل َعَلْيِه بََِم يِف "الَبْحر"َوَذَكَر يِف  ا، َواْسَتدَّ  ُمْطَلق 
ِ
َياَداِت ": َأنَّ املَْذَهَب ُحْرَمُة الِغنَاء ِمْن َقْولِِه: إَِذا  "الزِّ

ا إَِذا َأْوىَص بََِم ُهَو َمْعِصَيٌة ِعنَْدَنا َوِعنَْد َأْهِل الِكَتاِب، َوَذَكَر ِمْنَها ال ُة لِْلُمَغنِِّينَي َواملَُغنَّياِت ُخُصوص  َوِصيَّ

 . َكاَن ِمَن املَْرَأِة؛ اْنَتَهى

 .َقاَل: َفَقْد َثَبَت َنصه املَْذَهِب َعىَل ُحْرَمتِِه َفاْنَقَطَع االْختاَِلُف؛ اْنَتَهى

َُِة اجَلَماَعِة، َوَغْير َ ِلَك.َمْسَأَلٌة: َشَهاَدة َمْن َيْرَتِكُب َما ُيَحدُّ ِبِه ِمَن الَكَبا]  [ِئِر، َوَتاِرِك َص

، َواْخَتَلَف الُعَلََمُء يِف الَكبِرَيِة لِْلِفْسِق  )َأْو َيْرَتِكُب َما ُيَحدُّ ِبِه( ، َوُمَرادُه َمْن َيْرَتكُِب َكبرَِية 

َغرْيِة َعىَل َأْقَواٍل َمْذُكوَرٍة يِف ُكُتِب اْلُُصوِل َوالُفُروعِ   . َوالصَّ

ةِ "َويِف  اِزيَّ وُز َشَهاَدة َمْن َتَرَك الَصاَلَة بَِجََمَعٍة إاِلَّ إَِذا َتَرَكَها بَِتْأِويٍل، َواَل َتاِرَك اجُلُمَعِة "الَبزَّ : َواَل جَتُ

اَلِة. اْنَتَهى  .إاِلَّ بَِتْأِويٍل َواَل َتاِرَك الصَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.وبالغته»( يِف )ج(: 2753)

 به. ، وقد سبق التعريف«الواقعات احلسامية»ُهَو كتاب « اْلجناس» (2754)

 «.وخطرها»( يِف )ج(: 2755)

 (.88/ 7) "البحر الرائق"(، و408/ 7) "فتح القدير" ُينَْظر:( 2756)

 (.7/88) "البحر الرائق"( 2757)

 (.7/88) "البحر الرائق" ُينَْظر:( 2758)

 «.الفسق»( يِف )ج(: 2759)
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ا إىَِل  "الَبْحر"َويِف  ْن َخَلٍف: َمْن َخَرَج لِلنََّظِر إىَِل ُقُدوِم اْلَِمرِي َفَلْيَس بَِعْدٍل، : َوعَ "امُلْلَتَقط"َمْعِزيًّ

اِسنيَ  َشِهَد َعىَل َباطٍِل  ، َوُهَو َمْلُعوٌن، َوَكَذا َمنْ ،َوَكَذا َمْن َشِهَد َعىَل َصكِّ ُمَقاَطَعِة النَّخَّ

 .إَِذا َعِرُفوُه َوإاِلَّ َفُتْقَبُل 

 َأو َيتَّبُِع َصْوَت املَُغنَِّيِة َواَل َواَل ُتْقَبُل َش 
ِ
لُِس جَمِْلَس الِغنَاء َمْن َيْسَمُع الِغنَاَء،  َهاَدة َمْن جَيْ

اِعِر َما ََلْ َيْقِذْف   . يِف ِشْعِرِه َمْقُبوَلٌة إاِلَّ إَِذا َهَجا؛ اْنَتَهى َوَشَهاَدة الشَّ

ةِ ْكَفانِ َقاُلوا: َواَل ُتْقَبُل َشَهاَدُة َبائِِع اْلَ  مَّ
َدُه َشْمُس اْلَئِ َد لَِذلَِك الَعَمِل  ، َوَقيَّ َما إَِذا َتَرصَّ

اُعوَن. انتهى  .َوإالَّ فُتْقَبُل لَِعدِم ََتَنِّيِه املَْوَت َوالطَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.89/ 7) "البحر الرائق"( 2760)

بأجرة مقطوعة مشاهرة، ُثمَّ يؤجره ُهَو ملن يستأجره منه وَيصل  ( أخذ سوق النخاسني مقاطعة: ُهَو أن يستأجره أحد الناس2761)

ا، وهي شهادة َعىَل باطل، نظرا ملا ُهَو معلوم من وقوع املخالفة لرشع اهلل تعاىل يِف هذا السوق.  ا فرد   أجرته من املستأجرين فرد 

اخلصومة إِىَل قاض َغرْي عدل فله أن يكتم الشهادة  َقاَل خلف بن أيوب: َلْو رفعت"(: 2/225) "اجلوهرة النرية"قال احلدادي يِف 

االمتناع  حتى يرفعها إِىَل قاض عدل َوَكَذا إَِذا خاف الشاهد َعىَل نفسه من سلطان جائر َأو َغرْيه َأو ََلْ يتذكر الشهادة َعىَل وجهها وسعه

ني مقاطعة كل شهر بكذا فدعي إِىَل أداء الشهادة َوَكَذا َلْو شهد َعىَل باطل: مثل أن يكون رجل من أهل السوق أخذ سوق النحاس

 ؛ انتهى. "عليه ََلْ جيز له اْلداء حتى قالوا: َلْو شهد بذلك استوجب اللعنة

(، فقد ذكره يِف أخذ القضاء بالرشوة وذكر منه أن يأخذ القضاء رجل ويعطيه لَغرْيه 5/364البن عابدين ) "رد املحتار" ُينَْظر:

 مَّ يتوىل ُهَو القضاء ويأخذ َما يتحصل له منه.مقاطعة بَمل معلوم ثُ 

وترد شهادة من ََلْ َيج إَِذا َكاَن مورسا َعىَل قول من يراه َعىَل الفور. َوَكَذا "(: 4/225) "تبيني احلقائق"َقاَل الشلبي يِف حاشيته َعىَل  

َكَذا َعىَل فعل باطل مثل من يأخذ سوق النخاسني مقاطعة من ََلْ يؤد زكاته وبه أخذ الفقيه أبو الليث وكل من شهد َعىَل إقرار باطل وَ 

ي وأشهد َعىَل وثيقتها شهودا َقاَل املشايخ إن شهدوا حل هبم الطعن؛ ِْلَنَُّه شهادة َعىَل باطل فكيف هؤالء الذين يشهدون ِعنَْد مبارش

  ترسيمهم؛ ا.هـ.السلطان َعىَل ضَمن اجلهات واإلجارات املضارة َعىَل املحبوسني عندهم والذين يِف 

 «.النحاسني»، َويِف )هـ(: «املتجانبني»( يِف )ج(: 2762)

 «.إذا»( يِف )ج(: 2763)

 (.7/89) "البحر الرائق"( 2764)

 «.فال»( يِف )ج(: 2765)

 «.يقذف»( يِف )ج(: 2766)

 (.89/ 7) "البحر الرائق" ُينَْظر:( 2767)
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ُد َذلَِك، َح  ُقْلُت: َوَينَْبِغي َأالَّ ُتْقَبَل َشَهاَدُة َبائِِع احلَُنوطِ  صَّ ُه َيرَتَ تَّى إنَّ َبْعَضُهم َيُقوُل ِعنَْد َفإِنَّ

اُعوِن: َهَذا ُسوقِي، َوَهَذا   واهلُل َأْعَلُم. ؛ِسْلَعتِي، انتهى َزْمُن إِْنَفاِق  ُهُجوِم الطَّ

ُِ ِبَغْير ِإَزاٍر]  [َمْسَأَلٌة: َشَهاَدُة َمْن َيْدُخُل احَلمَّا

َُ ِبَغْير ِإَزاٍر( ِم بَِغرْي إَِزاٍر،  ؛ ِْلَنَّ )َأْو َيْدُخُل احَلمَّا َكْشَف الَعْوَرِة َحَراٌم، َوَرَأى َأُبو َحنِيَفَة َرُجال  يِف احلََمَّ

: أَ  َم ِمْن َغرْي ِمْئَزٍر، َوَذَكَر الَكْرِخيه َا النَّاُس َخاُفوا إِهَلَُكْم، َواَل َتْدُخُلوا احلََمَّ نَّ َمْن َيْميِش يِف َفَقاَل: َأال َأُّيه

 َ ِريِق بِالِّسَّ ُه َتاِرٌك لِْلُمُروَءةِ  اِويِل َوْحَدهُ الطَّ  .َوَلْيَس َعَلْيِه َغرْيُه اَل ُتْقَبُل َشَهاَدُتُه؛ ِْلَنَّ

 [َمْسَأَلٌة: َشَهاَدُة َمْن َيْلَعُب بَنْرٍد َأو ُيَقاِمُر ِبِشْطَرْنج]

صََّلاَة َأو َيْحِلَف َعَلْيِه َأو َيْلَعُب ِبِه َعَلى الطَِّريِق َأو ال )َأْو َيْلَعُب ِبَنْرٍد َأو ُيَقاِمُر ِبِشْطَرْنج َأو َيْتُرَك ِمْنُه

ا، َوُهَو َكَذلَِك، َكََم يِف َيْذُكَر َعَلْيِه ِفْسًقا( ِعَب بِالنَّْرِد ُمْبِطٌل لِْلَعَداَلِة ُمْطَلق  ، أَفاَد َكالُمُه َأنَّ اللَّ

ْطَرْنِج فَ  "الِعنَاَية" َد َعَمَّ َذَكَر؛ ِْلَنَّ لاِلْجتَِهاِد َوَغرْيَها، بَِخالِف الشِّ رَّ ٍل لِْلَعَداَلِة إَِذا جَتَ
ُه َلْيَس بُِمْبطِ إِنَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُه يِف الغالب يتمنى م2768)  وت الناس لينفق سلعته.( يعني شهادة بائع أكفان املوتى؛ ِْلَنَّ

 «.الِّسخيس»زاد يِف )ج( و)هـ( و)د(:  (2769)

 (.144/ 9) "البناية"(، و199/ 2) "جممع اْلهنر"(، و89/ 7) "البحر الرائق"(، و7/414) "فتح القدير" ُينَْظر:( 2770)

ة، َقاَل يِف 2771) احلَُنوُط بالفتح ذريرة، وقد ": "الصحاح خمتار"( احلَُنوط: ُهَو َما خُيلط من الطِّيب ْلَكفان املوتى وَأْجسامهم خاص 

نََّط امليت حتنيطا  و احِلناطُة بالكِّس حرفة احلناط  ."حَتَ

 «.وغدا»( يِف )ج(: 2772)

 .«إتصاف»( يِف )د(: 2773)

َد لَِذلَِك "(، زاد فقال: 480/ 5) "رد املحتار" ُينَْظر:( 2774)  ."إَذا اْبَتَكَر َوَتَرصَّ

 «وهذه»( يِف )ج(: 2775)

/ 7) "فتح القدير"(، 231/ 2) "اجلوهرة النرية"(، 412/ 7) "العناية رشح اهلداية"(، 4/222) "بيني احلقائقت"( ينظر: 2776)

 (.148/ 9)"البناية"(، 146/ 2) "االختيار لتعليل املختار"(، 5/482) "رد املحتار"(، 7/91) "البحر الرائق"(، 412

 «.منه»يِف )أ( و)ب( و)د(:  (2777)

ح اهل"( 2778)  (.7/413) "دايةالعناية رَشْ
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افِِعيِّ بِإَِباَحتِهِ  ا؛ لَِقْوِل َمالٍِك َوالشَّ امُلْجَتَبى ِمَن احلَْظِر "، َوُهَو َمْرِويٌّ َعن َأيِب ُيوُسَف َكََم يِف فِيِه َمَساغ 

ْهنِ ، َواْخَتا"َواإِلَباَحةِ  ْحَضاِر الذِّ ْحنَِة إَِذا َكاَن إِلِ ، َواْخَتاَر أَُبو َرَها َشْيُخ اإِلْساَلِم َعْبُد الَِبِّ ْبُن الشِّ

هُ  ؛ َكَذا يِف َزْيٍد احلَكِيُم ِحلَّ َخيِسه ْ ِة الِّسَّ مَّ
امُلِحيِط "َنْقال  َعن  "الَبْحر"، َذَكُرُه َشْمُس اْلَئِ

َهايِن    ."الُِبْ

وُز؟ َفَقاَل: َأَخاُف  : ُسئَِل َأُبو الَقاِسمِ "النََّواِزلِ "َويِف  ْن َينُْظُر إىَِل اَلِعبِه ِمْن َغرْي َلِعٍب َأجَيُ َعمَّ

ا. اْنَتهى  .َأْن َيِصرَي َفاِسق 

ْطَرْنِج يِف  ى َبنْيَ النَّْرِد َوالشِّ ْطَرْنِج... بِالنَّْر  : َأْو ُيَقاِمرُ ؛ َفَقاَل "الَكنْز"َوَقْد َسوَّ ِد َوالشِّ

 .إَِلخ، َوَلْيَس َكَذلَِك، َكََم َسِمْعَت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "أسنى املطالب"(، و4/242) "حاشية الصاوي َعىَل الرشح الصغري"(، و167/ 4) "حاشية الدسوقي"( ُينظر: 2779)

 (، َوُهَو مقيد يِف املذهبني باإلباحة مع الكراهة للخالف الوارد فيه.6/347) "مغني املحتاج"(، و4/343)

 «.االحضار الدهن»يِف )د(:  (2780)

 «.كمهح»( يِف )ج(: 2781)

 ( مع َما سبق من نقول.7/91) "البحر الرائق"( 2782)

امللعون من لعب »(: )ومن يلعب بالنرد فهو مردود الشهادة َعىَل كل حال، َقاَل ^: 9/175) "املحيط الِبهاين"( َقاَل يِف 2783)

؟!(؛ انتهى.«بالنرد  ، ومن َكاَن ملعون ا كيف يكون عدال 

 (.482/ 5) "رد املحتار"، (2/381) "درر احلكام"كذلك:  ُينَْظر:و

 ( هو: أمحد بن عصمة الصفار البلخي، وقد سبقت ترُجته.2784)

 (.91/ 7) "البحر الرائق" ُينَْظر: (2785)

 (.7/222) "كنز الدقائق مع رشحه تبيني احلقائق"( 2786)

 «.ويقامر»( يِف )ج(: 2787)

/ 2) "جممع اْلهنر"(، و91/ 7) "البحر الرائق"(، و7/412العناية رشح اهلداية ) ُينْظَر:(، و4/222) "تبيني احلقائق" (2788)

 (.9/148) "البناية"(، 198
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ال ْطَرْنِج إَِذا ُوِجَد َواِحٌد ِمْن مَخٍْس: الِقََمُر، َوَفْوُت الصَّ ََم َتْسُقُط بِالشِّ ِة َواحلَاِصُل َأنَّ الَعَداَلَة إِنَّ

ِعِب بِِه عَ  ِريِق؛ َكََم يِف بَِسَببِِه، َوإِْكَثاُر احلَلِِف َعَلْيِه، َواللَّ ا؛ "َفْتح الَقِديرِ "ىَل الطَّ ، َأو َيْذُكَر َعَلْيِه فِْسق 

اِج "َكََم يِف  اج الَوهَّ َ ا؛ َكََم يِف ، ، َوإاِلَّ َفاَل "الِّسِّ ُه ُمْسِقٌط ُمْطَلق   "الَبْحر"بَِخالِف النَّْرِد َفإِنَّ

 .َوَغرْيهِ 

ٌب؛ َكََم يِف َوالنَّْرُد: ُلْعَبٌة َمْعُروَفٌة َوهُ   : ُلْعَبةٌ "الَقاُموسِ "، َويِف "املِْصَباِح "َو ُمَعرَّ

 .، َوهِلََذا ُيَقاُل: النَّْرَدِشرُي؛ اْنَتَهى، َوَضُعُه َأْزدِشري ْبُن َبابِك َمْعُروَفةٌ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/414) "َفْتح الَقِديرِ "( 2789)

اج"( 2790) اج الَوهَّ َ  ( خمطوط ـ املكتبة اْلزهرية.91/ لوحة رقم 8) "الِّسِّ

 ( مع َما سبق من نقول.7/91) "البحر الرائق"( 2791)

 (.482/ 5) "ملحتاررد ا"(، 198/ 2) "جممع اْلهنر" ُينَْظر: (2792)

 ( نرد.599)ص "املصباح املنري "(2793)

 النرد. - "القاموس املحيط"( 2794)

 «.لغة»)هـ(: ( يِف 2795)

 )ج(. سقط« لعبة معروفة»قوله:  (2796)

أول ملوك ، ساسان بن بابك بن ساسان بن بابك بن ساسان بن هبمن امللك َوُهَو سابور ذو اْلكتاف بنأزدشري بن بابك ( 2797)

وضع النرد ولذلك ِقيَل له: نردشري؛ َكاَن بني قيامه وبني اهلجرة النبوية أربعَمئة واثنتان وعرشون سنة، وكان َقْد ة، الفرس اْلخري

ْلهنم نسبوه إِىَل واضعه املذكور وجعله مثاال  للدنيا وأهله فرتب الرقعة اثني عرش بيت ا بعدد شهور السنة ومن اجلهة اْلخرى اثني 

ج، وجعل القطع ثالثني بعدد أيام الشهر وجعل الفصوص فيَم يرمي به من كل جهتني سبعة بعدد أيام اْلسبوع، عرش بيت ا بعدد الِبو

 وجعل َما يأيت به الالعب مثاال  للقضاء والقدر، فتارة له وتارة عليه، فافتخرت ملوك الفرس بذلك.

(، تأليف: امللك حممد صديق 100)ص  "ه حاجة اإلنسانلقطة العجالن مما َتس إِىَل معرفت"(، و2/340) "شذرات الذهب" ُينَْظر:

(، 9/4088) "بغية الطلب يِف تاريخ حلب"، الطبعة: اْلوىل، و1985 -1405 -لبنان  -بريوت -حسن خان، دار الكتب العلمية 

 -بنان/ بريوت ل -(؛ تأليف: زين الدين عمر بن مظفر الشهري بابن الوردي، دار الكتب العلمية 1/39) "تاريخ ابن الوردي"و

 م، الطبعة: اْلوىل.1996 -هـ 1417

 «.بابل»يِف )هـ( و)د(:  (2798)
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 [َمْسَأَلٌة: َشَهاَدُة َمْن َيْأُكُل الرَِّبا]

ا ؛ ِْلَ )َأْو َيْأُكُل الرَِّبا( ََم َذَكُرُه َتَبع  َد، َفامُلَراد بِاْلَْكِل اْلَْخُذ، َوإِنَّ
ائِ ِر؛ َأْي: َيْأُخَذ الَقْدَر الزَّ

ُه ِمَن الَكَبائِ نَّ

َبا﴿لآِلَيِة:  با َشائِ ﴾الَِّذيَن َيْأُكُلوَن الرِّ ُه َأْعَظُم َمنافِِع املاِل، َوْلَنَّ الرِّ ََم َذَكَرُه يِف اآلَيِة؛ ِْلَنَّ ٌع يِف ، َوإِنَّ

َياَدةُ  ائُِد اَل الزِّ َبا الَقْدُر الزَّ ا  "امُلْخَترَص "، َوَأْطَلَقُه يِف املَْطُعوماِت، وامُلَراد بِالرِّ ،"لِْلَكنْزِ "َتَبع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.91/ 7) "البحر الرائق" ُينَْظر: (2799)

( املعنى: أن الربا ليس ُهَو مطلق الزيادة، بل ُهَو القدر الزائد، ومثال ذلك: إَِذا بيع ذهب قديم بذهب جديد، أَو ذهب َقْد 2800)

يئة سبائك، َفاَل شك يِف وجود مطلق الزيادة إَِذا بيعا مثال بمثل، َفاَل يعد هذا من الربا، ولكن الربا إَِذا بيع هذا ُصنَِع حليًّا بذهب َعىَل ه

 هبذا مع زيادة يِف وزن أحدمها َعىَل اآلخر، وهي الزيادة يِف القدر كَم ذكر هنا. 

َعىَل احلال أي: إنَم يكون بيعا يِف حالة َما يكون مثال  نصب «مثاًل بمثل»وقوله ^:  "(: 12/115) "املبسوط"َقاَل الِّسخيس يِف 

لزيادة؛ فقد بمثل، واملَُراد املَمثلة يِف القدر فتبني به أيضا أن احلرمة أصل فيها، وأن احلل يعارض املَمثلة يِف القدر وليس املَُراد بالربا ا

 لنا شأهنا، وإن من الربا أبوابا اَل يكدن خيفني َعىَل أحد، منها: َقاَل عمر: إن آية الربا آخر َما نزل، وقبض رسول اهلل ^ قبل أن يبني

 السلم يِف السن.

خالية عن  فتبني هبذا أنه علم أن االسم َغرْي عَم عليه مقتىض اللغة، وأنه ليس امُلَراد من الربا الزيادة؛ فإنه ليس يِف السلم يِف السن زيادة

فى َعىَل أحد ولئن َكاَن امُلَراد الزيادة، فإنَم أراد فضال قائَم يِف الذات ْلن املطعوم إَِذا العوض. وقد جعله من الربا الذي اَل يكاد خي

باره قوبل بجنسه اَل يتساويان يِف الطعم إال نادرا َواَل ينبني احلكم عن النادر فذلك الفضل القائم يِف الذات حرام وربا إال أنه سقط اعت

 انتهى. "ىَل الناس، فتبني هبذا أن احلرمة أصل أيضا.رشعا باملساواة يِف القدر تيسريا عَ 

ائَِد َفاملَُْراد بِاْْلَْكِل اْْلَ  "(: 91/ 7) "البحر الرائق"وقال يِف  ُه ِمْن اْلَكَبائِِر َأْي َيْأُخُذ اْلَقْدَر الزَّ َبا(؛ ِْلَنَّ ََم َذَكَرُه )َقْوُلُه أَو َيْأُكُل الرِّ ْخُذ َوإِنَّ

ا لآِْلَيِة ﴿ َبا َش َتَبع  َبا﴾ َوإِنَََّم َذَكَرُه يِف اآْلَيِة؛ ِْلَنَُّه ُمْعَظُم َمنَافِِع املَْاِل َوِْلَنَّ الرِّ ِذيَن َيْأُكُلوَن الرِّ ائُِد الَّ َبا اْلَقْدُر الزَّ ائٌِع يِف املَْْطُعوَماِت َواملَُْراد بِالرِّ

مَ  َياَدُة َوِهَي املَُْرادُة يِف قوله تعاىل ﴿ َوَحرَّ ا لَِكِثرٍي َوَقيََّدُه يِف اْْلَْصِل بَِأْن َيُكونَ  اَل الزِّ ُف َتَبع  نَّاُه يِف َبابِِه َوَأْطَلَقُه املَُْؤلِّ َبا﴾، َكََم َبيَّ ا بِِه  الرِّ َمْشُهور 

اِت اْلُعُقوِد اْلَفاِسَدِة وَ  ْنَساَن َقلَّ َما َينُْجو َعْن ُمَبارَشَ َداَيِة بَِأنَّ اإْلِ َلُه يِف اهْلِ اَوَعلَّ َفْتح "و "الدر املختار"؛ انتهى؛ راجع: "ُكله َذلَِك ِرب 

 ."الَقِديرِ 

 (.4/222) "كنز الدقائق مع رشحه تبيني احلقائق"( 2801)
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َلُه يِف  ا بِِه، َوَعلَّ ُدُه يِف اْلَْصِل بَِأْن َيُكوَن َمْشُهور  َينُْجو َعْن  ََم : بَِأنَّ اإِلْنَساَن َقلَّ "اهِلَداَيةِ "َوَقيَّ

ا. اْنَتَهى ِة الُعُقوِد الَفاِسَدِة َوُكله َذلَِك ِرب   .ُمَبارَشَ

ُه ُيِفيُد املِْلَك بِالَقْبِض َكَسائِِر الَبيَ  َبا َلْيَس بَِحَراٍم حَمٍْض؛ ِْلَنَّ اَعاِت َوُهَو َأْوىَل مِمَّا َقْبُل؛ ِْلَنَّ الرِّ

ا[الَفاِسَدِة، َوإِْن َكاَن َعاِصي   ص 
يِف َكْونِِه َكبرَِية  بَِخالِف آكِِل َماِل الَيتِيِم  ا َمَع َذلَِك َفَكاَن ]َناقِ

مُة َأكْ  ُتَرده  ُه إِْن ََلْ َيْشَتِهْر بِِه َكاَن الَواقُِع َلْيَس إاِلَّ هُتْ ٍة، َواْلَْوَجُه َما قِيَل ؛ ِْلَنَّ َبا، َواَل َشَهاَدُته بَِمرَّ ِل الرِّ

ه َلْيَس بَِحَراٍم حَمْ َتْسُقُط ا ِب اخلَْمِر بِاإِلْدَماِن، َواَل َيِصحه َقْوُلُه: إِنه َم يِف َوْجِه رُشْ ٍض َبْعَد لَعَداَلُة بِِه َكََم َتَقدَّ

ا آكُِل َماِل الَيتِيِم َفَلْم ُيَقيِّدْ  ٌء آَخَر، َوَأمَّ ُه َكبرَِيٌة، َواملِْلُك بِالَقْبِض يِشْ َفاَق َعىَل َأنَّ ُه االتِّ ُه َأَحٌد، َوَأْنَت َتْعلُم أنَّ

َبا َوَماِل الَيتِيمِ  ُهوِر لِْلَقايِض، َفاَل َفْرَق َبنْيَ الرِّ  .اَل ُبدَّ ِمَن الظه

ا ِمْن َقُبوهِلَا َغرْي َأنَّ الَقايِض اَل َيْثُبُت َذلَِك إاِل  َبْعَد ُظُهوِرِه لَ  ع  ُكله ُه َفالَواحلَاِصُل َأنَّ الِفْسَق َمانٌِع رَشْ

ْيَلِعيه  َق الزَّ َبا َدَخَل ]َفاَل[ َسَواٌء، َوَفرَّ ِه َوَماَل الرِّ
ْ َيْدُخْل يِف ِمْلكِ  َبْينَُهََم: بَِأنَّ َأْكَل َماِل الَيتِيِم ََل

َفى  .ُيِفيُد َشْيئ ا َكََم اَل خَيْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/413) "اهلداية مع رشحها العناية"( 2802)

 «.فلَم»)هـ( و)د(: ( يِف 2803)

 (.9/148)"البناية"(، 7/91)"البحر الرائق"(، 7/412)"فتح القدير"(، 7/412)"العناية" ُينَْظر: (2804)

ا»يِف )أ( و)هـ(: ( 2805)  «.بافض 

 «.برد»( يِف )ج(: 2806)

 (.7/91) "البحر الرائق" ،(412/ 7فتح القدير ) ُينَْظر: (2807)

ِويِز َشَهاَدِة ال"وقال يف فتح القدير:  اله َعىَل جَتْ ا َقْوُلُه: َلْيَس بَِحَراٍم حَمٍْض َفال َتْعِويَل َعَلْيِه، َوالدَّ ب ا حَمُْظوَر َوأَمَّ
وِر ِمنُْه َيْكِفي َكْوُنُه ُمْرَتكِ زه

ا ُتْقَبُل َشَهاَدُتُه لُِبْعِدِه َأْن َيْشَهدَ  ْ َيْرَتِض  ِدينِِه؛ َأال َتَرى إىَل َما َقاَل َأُبو ُيوُسَف إَذا َكاَن اْلَفاِسُق َوِجيه  َم ُثمَّ ََل ِه َعىَل َما َتَقدَّ
وِر لَِوَجاَهتِ بِالزه

 ."[6]احلجرات:  ﴾إِْن َجاَءُكْم َفاِسٌق بِنََبإٍ َفَتَبيَُّنوا﴿ُه خُمَالٌِف لِنَصِّ اْلكَِتاِب َقْوله تعاىل: َذلَِك ْلَنَّ 

 (.4/222) "تبيني احلقائق"( 2808)

 .«اَل » يِف )أ(:( 2809)
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 [ا اخل باملروءةوم َمْسَأَلٌة: َشَهاَدُة َمْن َيُبوُل َأو َيْأُكُل َعَلى الطَِّريِق]

ُه َتاِرٌك لِْلُمُروَءِة، َفإَِذا َكاَن اَل َيْسَتْحيِي َعن ِمْثِل َذلَِك اَل )َأْو َيُبوُل َأو َيْأُكُل َعَلى الطَِّريِق( ؛ ِْلَنَّ

وِق َبنْيَ النَّاِس، َقاَل يِف  َب املَاَء َأو "النَِّهاَيةِ "َيْمَتنُِع َعن الَكِذِب، َوَكَذا ُكل  َمْن َيْأُكُل يِف السه ا إَِذا رَشِ : َأمَّ

ِريِق اَل َيْقَدُح يِف َعداَلتِِه؛ ْلنَّ النًّاَس اَل َتْسَتْقبُِح َذلَِك، َوامُلَراد بِالَبْولِ  ِريِق َأَكَل الَفَواكَِه َعىَل الطَّ  َعىَل الطَّ

ا ُل  -ُس إَِذا َكاَن بَِحْيُث َيراُه النَّاُس، َوَكَذا اَل ُتْقَبُل َشَهاَدُة النَّخَّ الَّ لُِف  -َوُهَو الدَّ إاِلَّ إَِذا َكاَن َعْدال  ]اَل ََيْ

اِج "، َكَذا يِف َواَل َيْكِذُب[ اج الَوهَّ َ ِذي َيْكِشُف َعْوَرَتُه لَِيْسَتنِْجي ِمْن َجانِِب "الِّسِّ ، َوِمْثُلُه الَّ

َكِة َوالنَّاُس ُحُضوٌر، َوَقْد َكُثَر يِف ِزَمانِنَا، َكَذا  ."َفْتح الَقِديرِ "يِف  الِِبْ

ا، َوَكَذاَوَكَذا ُكل  َما خُيِله بِامُلُروَءِة َيْمنَُع قَ  م  ْ َيُكْن حُمَرَّ : َواَل "اهِلَداَية"َقاَل يِف  ُبوهَلَا َوإِْن ََل

ِريِق، َوامُلُروَءُة: َأْن اَل َواْلَْكِل َعىَل  ]َكالَبْوِل[ ُتْقَبُل َشَهاَدُة َمْن َيْفَعُل اْلَْفَعاَل امُلْسَتْحَقَرةِ   الطَّ

ْمُت  َعن ]َمْرَتَبتِِه[ َيْأيِت اإِلْنَساُن بََِم ُيْعَتَذُر ِمنُْه مِمَّا ]َيْبُخُسُه[ ِعنَْد َأْهِل الَفْضِل، َوقِيَل: السَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/91) "البحر الرائق"(2810)

 (.4/222) "تبيني احلقائق" ُينَْظر:أي بمرأى الناس؛  (2811)

ا"( يِف 2812) َ اجالِّسِّ (، 231/ 2) "اجلوهرة النرية" ُينَْظر:( خمطوط ـ اْلزهرية: اَل يكذب َواَل َيلف، و92/لوحة رقم 8) "ج الَوهَّ

 (.7/89) "البحر الرائق"و

اج"( 2813) اج الَوهَّ َ  ( خمطوط ـ املكتبة اْلزهرية.92/لوحة رقم 8) "الِّسِّ

 (.483/ 5) "رد املحتار"(، و7/91: )"البحر الرائق" ُينَْظر:، و(7/414)"َفْتح الَقِديرِ " (2814)

 «.ولذا»)د( و)هـ(: ( يِف 2815)

 (.7/414) "اهلداية مع رشحها العناية"( 2816)

ى: ْخرَ َوال َمْن َيْفَعُل اْلَْفَعاَل املُْْسَتْحَقَرَة، َويِف ُنْسَخِة: املُْْحَتَقَرَة، َويِف ُأْخَرى: املُْْسَتْقَبَحَة، َويِف أُ "(: 7/414) "العناية"قال يف  (2817)

َفِة بَِلْفِظ اْسِم اْلفَ  َفَة، ُكلهَها َعىَل اْسِم املَْْفُعوِل، ِسَوى املَُْسخِّ َة، َويِف ُأْخَرى: املَُْسخِّ ْخِف: املُْْسَتَخفَّ اِعِل ِمْن التَّْسِخيِف، َوُهَو النِّْسَبُة إىَل السه

ْم: َثْوٌب َسِخيٌف، إَذا َكاَن َقلِي ُة اْلَعْقِل، ِمْن َقْوهِلِ َح َصاِحُب املُْْغِرِب َهِذِه اْلَِخرَيَة...ِرقَّ  ."َل اْلَغْزِل، َوَصحَّ

 (.7/414) "اهلداية مع رشحها العناية"، وما أثبتناه من مطبوع «مثل البول»( يِف ُجيع النهَسخ: 2818)

 «.اخلط َيتمل ينجسه»يِف )أ(: ( 2819)
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نهِب  َساِن، َوجَتَ ْخِف  احلََسُن، َوِحْفُظ اللِّ ، واملُُجوِن واالْرتَِفاِع عَ  السه
ٍ
ن ُكل  ُخُلٍق َديِنء

ْم: َثْوٌب َسِخيٌف إَِذا َكاَن َقلِيَل الَغْزِل، َكَذا يِف  ُة الَعْقِل ِمْن َقْوهِلِ ْخُف: ِرقه  ."َفْتح الَقِديرِ "َوالسه

 [َمْسَأَلٌة: َشَهاَدُة َمْن ُيْ ِهُر َسبَّ السََّلِف]

ُه َلْو َكَتَمُه ُتْقَبُل  لُِظُهوِر فِْسِقِه، السََّلِف( )َأْو ُيْ ِهُر َسبَّ ُهوُر؛ ِْلَنَّ ، َكَذا يِف َقيََّد بِالظه

 . "اهِلَداَيةِ "

ُه َقاَل: اَل َأْقَبُل َشَهاَدَة َمْن َسبَّ َأْصَحاَب "الِعنَاَيةِ "َقاَل يِف  : َرَوى اْبُن ِسََمَعَة َعْن َأيِب ُيوُسَف َأنه

َم َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَس  -َرُسوِل اهللِ  ُقوا بَِأنَّ إِْظَهاَرُه َسَفٌه اَل َيْأيِت بِِه إِال  -لَّ ُأ ِمْنُهْم، َوَفرَّ َوَأْقَبُل َشَهاَدَة َمْن َيَتَِبَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.مرتبه»يِف )أ(: ( 2820)

 «.جنبيت»، ويف )ج(: «وجينب»د( و)هـ(: ( يِف )2821)

( املقصود بالسخف هنا: النقص يِف العقل، فيكون معنى العبارة: أن من صفات صاحب املروءة أن يتجنب اْلعَمل التي تدل 2822)

 َعىَل ضعف العقل. 

ا َوَسَخاَفة  بِاْلَفْتِح َرقَّ لِِقلَّ "(: 269)ص "املصباح املنري"َقاَل يِف   ا ِوَزاُن َقُرَب ُقْرب  ِة َغْزلِِه َفُهَو َسِخيٌف َوِمنُْه ِقيَل َسُخَف الثَّْوُب ُسْخف 

ٌة  َخاَفُة َعامَّ ة  َوالسَّ ْخُف يِف اْلَعْقِل َخاصَّ يُل السه
 َرُجٌل َسِخيٌف َويِف َعْقلِِه ُسْخٌف َأْي َنْقٌص َوَقاَل اخْلَلِ

ٍ
ء ؛ انتهى، وهو الذي بينه "يِف ُكلِّ يَشْ

 املصنف بعُد.

ْم َثْوٌب َسِخيٌف إَِذا َكاَن َقلِيَل اْلَغْزِل )رَ "(: 221، 220)ص  "املغرب"وقال يِف  ُة اْلَعْقِل ِمْن َقْوهِلِ ُجٌل( )َسِخيٌف( َوفِيِه ُسْخٌف َوُهَو ِرقَّ

ْقُتُه )َوِمنْهُ  ْقُتُه َورَسَّ ْلُتُه َوَفسَّ ا َعىَل َجهَّ ْخِف ِقَياس  َفُه َنَسَبُه إِىَل السه َتَكلِِّمنَي: إنَّ النَّبِيَّ ^ َينَْبِغي أَْن َيُكوَن ( َقْوُل املُْ َوَقْد َسُخَف َسَخاَفة  َوَسخَّ

َفِة َكََم َعْن اْلَكَبائِِر َوَعَلْيِه َما يِف املُْْخَترِصِ اَل جَتُوُز َشَهاَدُة مَ  َغائِِر املَُْسخِّ ا َعْن الصَّ ه  َفَة َوَهَكَذا بَِخطِّ َشْيِخنَا ُمنَزَّ ْن َيْفَعُل اْْلَْفَعاَل املَُْسخِّ

وُز َشَهاَدُة َمْن.. َوَمْن.. َواَل َمْن َوَتْصحِ  ِحِه اَل جَتُ ِويه يِف رَشْ ِة َذلَِك َما َذَكَرُه النَّرْصَ َبا َوُيَقاِمُر َواَل َمْن َيْفَعُل يِحِه َيُدله َعىَل ِصحَّ َيْأُكُل الرِّ

ْخِف َوَيْشَهُد َلُه َقْوُل َشاِرٍح آَخرَ  ْخِف َيْعنِي َأْهَل السه  َوَفْتِحَها  َأْفَعاَل السه
ِ
َفُة( بَِكِّْسِ اخْلَاء ِْلَنَّ َهِذِه ُأُموٌر َتُدله َعىَل ُقُصوِر َعْقلِِه )َواملَُْسخِّ

ٌل   ؛ انتهى."َفِفي ُكلٍّ ِمنُْهََم ََتَحه

 (.7/91) "البحر الرائق"(، 7/414العناية رشح اهلداية ) ُينَْظر:(، و7/415) "َفْتح الَقِديرِ "( 2823)

 «.سبب»و)د(:  ( يِف )أ( و)ب(2824)

 «.فقيل»( يِف )د(: 2825)

 (.7/415) "اهلداية مع رشحها العناية"( 2826)



400 

 

اطُ  قَّ ُئ  السه ِخيِف اَل ُتْقَبُل، َواَل َكَذلَِك املَُتَِبِّ َخَفُة، َوَشَهاَدُة السَّ ُه ُيْعَتَقُد ِدين ا َوإِْن َكاَن السَّ ؛ ِْلَنَّ

َلُف يِف َعىَل َباطٍِل َفَلْم ُيْظِهْر فِْسَقهُ  َ السَّ َحابِِة َوالتَّابِِعنَي، َقاَل: َوِمنُْهْم "الِعنَاَيةِ "، َوُفِّسِّ : بِالصَّ

ُه اهللُ  -َأُبو َحنِيَفَة   : َوَكَذا الُعَلََمُء."َفْتِح الَقِديرِ "، َوَزاَد يِف "النَِّهاَيةِ "َوِمْثَلُه يِف  -َرمِحَ

ا لَِكالِمِهْم، َوإاِلَّ َفاْلَْوىَل َأْن ُيَقاَل: أَْو ُيْظهِ  َلِف َتَبع  ْدَنا بِالسَّ ََم َقيَّ ْتُم، َوإِنَّ : الشَّ به َر َسبَّ ُمْسلٍِم؛ َوالسَّ

َلِف َكََم يِف  ْ َيُكْن ِمَن السَّ اج"َو  "النَِّهاَيةِ "ِْلَنَّ الَعَداَلَة ُتْسَقُط بَِسبِّ امُلْسلِِم، َوإِْن ََل َ  "الِّسِّ

ا مَهَ  .وَغرْيِ

ْدُر اْلَ  الَِح الصَّ َلَف الصَّ َلِف َواخلََلِف؟ ُقْلُت: الَفْرُق َبْينَُهََم َأنَّ السَّ ُل َفإِْن ُقْلَت: َما الَفْرُق َبنْيَ السَّ وَّ

ِم  -ِمَن التَّابِِعنَي، َواخلََلُف  ، َكَذا َأَفاَدُه يِف : َمْن َبْعَدُهْم يِف اخلَرْيِ َوبِالسه -بَِفْتِح الالَّ ِّ ُكوِن يِف الرشَّ

 ."خُمَْترَصِ النَِّهاَيةِ "، َنْقال  َعْن "الَبْحر"

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.االسقاط»، َويِف )د( و)هـ(: «إال إسقاط»( يِف )ج(: 2827)

 «.للتِبي»، َويِف )د( و)هـ(: «التِبي»( يِف )ج(: 2828)

ح اهلداية"( 2829)  (.7/415) "العناية رَشْ

 ( املوضع السابق.2830)

 (.7/415) "َفْتح الَقِديرِ "( 2831)

اج"( 2832) اج الَوهَّ َ ا من الناس اَل تقبل شهادته فهؤالء أوىل؛ َكَذا يِف "(، وعبارته: 92/لوحة رقم 8) "الِّسِّ ْلنه َلْو شتم واحد 

 انتهى. خمطوط ـ املكتبة اْلزهرية. "النَِّهاَيةِ "

 (.5/483) "رد املحتار"(، و92/ 7) "البحر الرائق" ُينَْظر: (2833)

 (.5/483) "رد املحتار" ُينَْظر:(، و7/92) "قالبحر الرائ" (2834)

 ، مادة )خلف(."النهاية يِف غريب احلديث"ينظر:  (2835)
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 ]مسألة: شهدا أن أباهما أوصى إليه فادعى  لك من شهدا له[

)َوِإْن ؛ َيْعنِي: ُقبَِلْت، ُة()َصحَِّت الَشَهاَد؛ َأِي: اإِلْيصاء َله ِإَلْيِه َفِإِن ادََّعاُه( )َشِهَدا َأنَّ َأَباُهَما َأْوَصى

َأَحٍد َعىَل َقُبوِل  َشَهاَدهتََم؛ ِْلَنَّ الَقايِض اَل َيْملُِك إِْجَباَر  ؛ َأْي: اَل يقبل)َ(َذلَِك الَويِصَّ  َأْنَكَر(

 ا َلْو َشِهَدا َأنَّ َأَباُهَما)َكَم، ُثمَّ َمثََّل َعَدَم َقُبوِل الَشَهاَدِة بَِمْسَأَلٍة ُأْخَرى بَِقْولِِه: الَوِصيَّةِ 

ُه َقِد  َوكََّلُه ِبَقْبِض ُدُيوِنِه، َو( الَغاِئَب ََم ََلْ )َأْو َأْنَكَر(الَوَكاَلَة  )ادََّعى الَوِكيُل(احلَاُل َأنَّ ، َوإِنَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الوصية: اسم من أوىص يويص إيصاء.  (2836)

يقال: أوىص إليه أي جعله وصيا وأوىص له بكذا أي جعله موىص له؛ اهـ. "(: 4/227) "تبيني احلقائق"قال الشلبي يِف حاشيته َعىَل 

 انتهى. ؛"أتقاين

ٍة َوِهَي ااِلْسُم ِمْن أَْوىَص ُيويِص إيَصاء  َوَوىصَّ ُيويِص َتْوِصَية  َواْلَوَصاُة بَِفْتِح  "(: 169)ص  "طلبة الطلبة"قال يِف  اْلَوَصاَيا َُجُْع َوِصيَّ

َها َمْصَدُر اْلَويِصِّ َوأَْوىَص لُِفاَلٍن بَِكَذا َأْي َجَعَل َلُه َذلَِك   "ِمْن َمالِِه َوَذاَك ُموىص  َلُه َوأَْوىَص إِىَل ُفاَلٍن بَِكَذا َأْي َجَعَلُه َوِصيًّااْلَواِو َوَكِّْسِ

 انتهى.

ُة َواْلَوَصاُة اْسََمنِ "(: 478)ص  "املغرب"وقال املطرزي يِف  ( بِِه َتْوِصَية  َواْلَوِصيَّ  )َأْوىَص( ُفاَلٌن إِىَل َزْيٍد لَِعْمٍرو بَِكَذا )إيَصاء  َوَقْد َوىصَّ

َي املُْوىَص بِِه َوِصيَّة  َوِمنُْه  ِة اْثَناِن ُثمَّ ُسمِّ ٍة ُتوُصوَن هِبَا﴿يِف َمْعنَى املَْْصَدِر َوِمنُْه قوله تعاىل ِحنَي اْلَوِصيَّ [، 12]النساء:  ﴾ِمْن َبْعِد َوِصيَّ

 
ٍ
ء يَصاُء َطَلُب يَشْ  .انتهى ؛"ِمْن َغرْيِه لَِيْفَعَلُه َعىَل َغْيٍب ِمنُْه َحاَل َحَياتِِه َوَبْعَد َوَفاتِهِ  )َواْلِوَصاَيُة( بِاْلَكِّْسِ َمْصَدُر اْلَويِصِّ َوِقيَل اإْلِ

 «.تقبل»( يِف )ج(: 2837)

 «.إخبار»( يِف )ج(: 2838)

؛ ")قوله َعىَل قبول الوصية( ظاهر يِف أن الويص من جهة الَقايِض خالفا ملا يِف البحر "(: 5/484) "رد املحتار"( َقاَل يِف 2839)

 تهى.ان

)قوله أبامها( أشار إِىَل عدم قبول شهادة ابن الوكيل مطلقا باْلوىل, واملَُراد عدم قبوهلا يِف  "(: 5/484) "رد املحتار"( َقاَل يِف 2840)

 ؛ انتهى."الوكالة من كل من اَل تقبل شهادته للموكل, وبه رصح يِف البزازية بحر

ُه َلْو َكاَن حارضا اَل يمكن الدعوى هبا ليشهدا ْلن التوكيل اَل )قوله ال "(: 7/97) "البحر الرائق"( َقاَل يِف 2841) غائب( قيد به، ِْلَنَّ

د تسمع الدعوى به ِْلَنَُّه من العقود اجلائرة، لكن َيتاج إِىَل بيان صورة شهادهتَم يِف غيبته مع جحد الوكيل؛ ْلهنا اَل تسمع إال بع

ه بتسليم وديعة املوكل يِف دفعها فيجحد فيشهدان به وبقبض ديون أبيهَم، الدعوى، ويمكن أن تصور بأن يدعي صاحب وديعة علي

اشيته وإنَم صورناه بذلك ْلن الوكيل اَل جيِب َعىَل فعل َما وكل به إال يِف رد الوديعة ونحوها كَم سيأيت فيها بحر، وفيه نظر بيناه يِف ح

 ؛ انتهى."فتدبر



402 

 

َوكِيِل َعِن الَغائِِب، َفَلْو َثَبَت َلَثَبَت َهِذِه الَشَهاَدُة لِلتهْهَمِة؛ ِْلَنَّ الَقايِض اَل َيْملُِك َنِصيَب ال ُتْقَبُل 

ََم َوِهَي َغرْيُ ُمْوِجَبٍة َفَبُطَلْت بِِخاَلِف َمْسَأَلِة الَوِصيَّةِ 
 .، َكََم َذَكْرَنابَِشَهاَدهِتِ

 ]مسألة: شهد الوصي حبق للميت[

ةِ "و "اخُلاَلَصةِ "َح بِِه يِف رَصَّ  )َشِهَد الَوِصيُّ ِبَحقٍّ ِلْلَميِِّت َلا ُتْقَبُل؛ َخاَصَم َأْو َ( اِزيَّ  ."الَبزَّ

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.وأنكر»( يِف )ج(: 2842)

 «.ََلْ يقبل»، ويف )هـ(: «لال تقب»( يِف )ج(: 2843)

 (.9/161) "البناية" ُينَْظر: (2844)

 ( وخالصة هذه املسألة:2845)

أنه إَِذا مات رجل وترك ابنني فادعيا أن أبامها أوىص إىَِل رجل، والرجل يدعي الوصية جازت شهادهتَم، وإن أنكر الرجل الوصية اَل 

ب َقْد وكل هذا الرجل بقبض ديونه سواء ادعى الرجل الوكالة َأو أنكر, والقياس أن تقبل شهادهتَم كَم اَل جتوز شهادهتَم أن أبامها الغائ

إِىَل هذا  اَل جتوز الوصية أيضا، وإن ادعى َوَكَذا إَِذا شهد املوىص إليهَم َأو هلَم أَو الغريَمن هلَم عليه دين أَو عليهَم له دين أنه أوىص

 جتوز؛ ْلهنا جتر منفعة إِىَل الشاهد بإقامة من َيفظ ماله َأو من يستوَّف منه أَو من تِبأ الرجل جتوز هذه الشهادة استحسانا، والقياس أاَل 

أن  ذمته بالتسليم إليه َأو من يعينه بالقيام َعىَل الوصية, والشهادة التي جتر منفعة اَل تقبل فصار نظري مسألة الوكالة. وجه االستحسان

 طالبا وكان املوت معروفا فيكفي الَقايِض هبذه الشهادة مؤنة التعيني وزكياه بشهادهتَم إذ للقايض والية نصب الويص إَِذا َكاَن الويص

ت لوال شهادهتَم َكاَن يتأمل فيمن يعني وفيمن يصلح فيعني من تثبت صالحيته نظرا للميت، وإن ََلْ يوص؛ ِْلَنَُّه نصب ناظرا َفَلْم يثب

ْ يكن له فعله ونظريها  ْ يكن له لوال القرعة ومع هذا جاز استعَمهلا تطييبا هبذه الشهادة يشء ََل القرعة، فإهنا ليست بموجبة شيئا ََل

 للقلوب ونفيا للتهمة عن الَقايِض.

 ( تلخيص َما ذكرناه(.4/227) "تبيني احلقائق"(، و 7/97) "البحر الرائق" ُينَْظر: 

 ( خمطوط ـ اْلزهرية.230)لوحة رقم  "خالصة الفتاوى"( 2846)

 (.202/ 2) "جممع اْلهنر" َظر:ُينْ  (2847)
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 ]مسألة: شهد الوكيل بعد عزله للموكل إن خاصم املوكُل أحدا، وشهادة الوصي حبق على امليت[

اِصَم بَِأْن  (إلَّا)َوُه َشَهاَدتُ  ()َوَلْو َشِهَد الَوِكيُل َبْعَد َعْزِلِه ِلْلُمَوكِِّل ِإْن َخاَصَم َلا ُتْقَبُل   )ُقِبَلْت(اَل خُيَ

َلُه بِاخُلُصوَمِة ِعنَْد الَقايِض َفَخاَصمَ َشَهاَدتُ  املَْطُلوَب بَِأْلِف ِدْرَهٍم ِعنَْد الَقايِض ُثمَّ  ُه، َوَلْو َوكَّ

ِل َعىَل املَْطُلوِب ِماَئَة ِدينَاِر؛ ُل َعنَْها َفَشِهَد الَوكِيُل َأنَّ لِْلُمَوكِّ َلُه ِعنَْد َغرْيِ  َأْخَرَجَها امُلَوكِّ ُتْقَبُل، َوَلْو َوكَّ

الَقايِض َوَأْشَهَد َعىَل الَوَكاَلِة َفَخاَصَم املَْطُلوَب بِألف، وبرهن َعىَل الوكالة ُثمَّ عزله املوكل ِمنَْها، َفَشِهَد 

 بِالْ  له عىل املَْْطُلوِب بَِِمَئِة ِدينَاٍر ملَّا
ِ
ةِ "َوَكاَلِة اَل ُتْقَبُل؛ َكَذا يف َكاَن َلُه َعَلْيِه َبْعَد اْلَقَضاء اِزيَّ  ."اْلَبزَّ

ا َشَهاَدُة اْلَويِصِّ بَِحقٍّ لِْلَميِِّت عىل ِه بعد ما َأْخَرَجُه اْلَقايِض عن اْلِوَصاَيِة قبل  ُثمَّ قاَل: َوَأمَّ َغرْيِ

َحقٍّ لِْلَميِِّت بعد ما َأْدَرَكِت اْلَوَرَثُة اَل ُتْقَبُل، لو َشِهَد اْلَويِصه بِ  اخْلُُصوَمِة أو َبْعَدَها اَل ُتْقَبُل، َوَكَذا

ِت املَْْسَأَلُة عىل َأنَّ اْلَقايِضَ إَذا َعَزَل اْلَويِصَّ َينَْعِزُل، َوَلْو َشِهَد الَويِصه لَِبْعِض اْلَوَرَثِة  عىل املَْيِِّت إْن َوَدلَّ

َفاق   ا؛ اَل جَيُوُز اتِّ اكان املَْْشُهوُد له َصِغري  ا َفَكَذلَِك ِعنَْدُه َوِعنَْدمُهَ وُز[ ا، َوإِْن كان َبالِغ  ، َوَلْو ]جَيُ

ٍَ ُتْقَبُل، انتهى ِ ٍ لَِواِرٍث َبال  ُمَعنيَّ
ٍ
ء  .َشِهَد اْلَوِصيَّاِن عىل إْقَراِر املَْيِِّت بيَِشْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)قوله: َوَلْو شهد... إلخ( أصل املسألة يِف البزازية حيث قال: وكله بطلب ألف درهم  "(: 5/484) "رد املحتار"( َقاَل يِف 2848)

ذا املال ملوكله جيوز. قبل فالن واخلصومة فخاصم ِعنَْد َغرْي الَقايِض ُثمَّ عزل الوكيل قبل اخلصومة يِف جملس القضاء ُثمَّ شهد الوكيل هب

هـ، فامُلَراد هنا أنه خاصم فيَم وكل به، فإن خاصم يِف َغرْيه ففيه  .َوَقاَل الثاين اَل جيوز بناء َعىَل أن نفس الوكيل قام مقام املوكل؛ ا

ا هو: ادعى املشرتي أنه باعه من فالن وفال .تفصيل أشار إليه الشارح فيَم يأيت ا ن جيحد فشهد له البائع ََلْ هـ. ونقل يِف اهلامش فرع 

 انتهى. "الفتاوى اهلندية"تقبل َكَذا يِف املحيط والبائع إَِذا شهد لَغرْيه بَم باع اَل تقبل شهادته، َوَكَذا املشرتي َكَذا يِف فتاوى قاضيخان و

 «.فحاصم»( يِف )ج(: 2849)

 «.بَم»( يِف )ج(: 2850)

 (.7/98) "البحر الرائق" ُينَْظر: (2851)

 «.عن» ( يِف )ج(:2852)

 «.كد»)ج(:  ( يف2853)

 ( عنده وعندمها: الضمري يِف اْلول يعِب به عن أيب حنيفة، َويِف الثاين يعِب به عن حممد وأيب ُيوُسَف صاحبيه.2854)

 «.جتوز» :(ـورد يِف )أ، ج، ه (2855)

 (.5/484) "رد املحتار"(، 2/202) "جممع اْلهنر"(، و7/98) "البحر الرائق"( 2856)

حيث قال: بخالف َما َلْو وكله ِعنَْد َغرْي الَقايِض فخاصم  -أي يِف البزازية  -)قوله وَتامه فيها  "(: 5/485) "تاررد املح"وَقاَل يِف 

وب بعد مع املطلوب بألف وبرهن َعىَل الوكالة ُثمَّ عزله املوكل َعنَْها فشهد له َعىَل املطلوب بَمئة دينار، فَم َكاَن للموكل َعىَل املطل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ح الَكنْزِ "َويِف  : َأنَّ الَويِصَّ إَِذا َخَرَج ِمنَ  "رَشْ ْيَلِعيِّ الِوَصاَيِة َبْعَد َما َقبَِلَها ُثمَّ َشِهَد؛ اَل ُتْقَبُل  لِلزَّ

 .َشَهاَدُتهُ 

ُثمَّ َقاَل: َفَحاِصُلُه َأنَّ من َصاَر َخْصَم  يف َحاِدَثٍة اَل ُتْقَبُل َشَهاَدُتُه فيها، َوَمْن َكاَن بُعْرضةٍ 
َأْن  

َفٌق َعَلْيِهََم َيِصرَي َخْصَم  وَل َينَْتِصْب َخْصَم  َبْعُد ُتْقَبُل َش  . َوََتَاُمُه ُينَْظُر فِيِه َهاَدُتُه، َوَهَذاِن َأْصاَلِن ُمتَّ

 مْن َبحث الَقَساَمِة.

اج"َويِف  َ اِج  الِّسِّ ُجُل َوَقْد َأْوىَص لَِرُجٍل يِف َمالِهِ "الَوهَّ اِصِم الَويِص   ،: َوإِْن َماَت الرَّ َفَلْم خُيَ

هُ  َوَجَعَل فِيَها ]َوِصيًّا[ ،ِن الَوِصيَّةِ الَقايِض عَ  َحتَّى َعَزَلهُ  ُل  ،َغرْيَ َفَشِهَد الَويِصه اْلَوَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لة اَل يقبل، ْلن الوكالة ملا اتصل هبا القضاء صار الوكيل خصَم يِف حقوق املوكل َعىَل غرمائه فشهادته بعد العزل القضاء بالوكا

بالدنانري شهادة اخلصم َفاَل تقبل، بخالف اْلول ْلن علم الَقايِض بوكالته ليس بقضاء َفَلْم يرص خصَم يِف َغرْي َما وكل به َوُهَو 

 هـ، بزيادة من جامع الفتاوى. .د العزل يِف حق آخر االدراهم فتجوز شهادته بع

هـ؛ وهلذا َقاَل يِف البزازية بعدما مر: وهذا .وزاد يِف الذخرية: إال أن يشهد بَمل حادث بعد تاريخ الوكالة فحينئذ تقبل شهادهتَم عنده ا

له وقبضه َعىَل رجل، يعني أنه اَل يتناول احلادث أما إَِذا  َغرْي مستقيم فيَم َيدث ْلن الرواية حمفوظة فيَم إَِذا وكله باخلصومة يِف كل حق

وكله بطلب كل حق له قبل الناس أُجعني فاخلصومة تنرصف إِىَل احلادث أيضا استحسانا فإذا حتمل املذكورة َعىَل الوكالة العامة. ُثمَّ 

ىَل املطلوب َواَل َعىَل َغرْيه يِف القائمة َواَل يِف احلادثة إال يِف قال: واحلاصل أنه يِف الوكالة العامة بعد اخلصومة اَل تقبل شهادته ملوكله عَ 

هـ؛ وأما يِف اخلاصة َفاَل تقبل فيَم َكاَن َعىَل املطلوب قبل الوكالة وتقبل يِف احلادث بعدها َأو بعد العزل، وإنَم  .الواجب بعد العزل ا

املطلوب بعد القضاء بالوكالة، ولذا ََلْ يقيد بذلك يِف الذخرية، بل رصح بعده  جاء عدم االستقامة بالتقييد بقوله بَم َكاَن للموكل َعىَل 

ُه يِف الفصل الثاين ملا  .بأن احلادث تقبل فيه كَم قدمناه، فاغتنم هذا التحرير ا هـ. وذكر يِف اهلامش عبارة جامع الفتاوى ونصها: ِْلَنَّ

يع حقوق املوكل َعىَل غرمائه، فإذا شهد بالدنانري فقد شهد بَم ُهَو خصم فيه، اتصل القضاء هبا أي بالوكالة صار الوكيل خصَم يِف ُج

 حق َويِف اْلول: علم الَقايِض بوكالته ليس بقضاء َفَلْم يرص خصَم فكان يِف َغرْي َما وكل به َوُهَو الدراهم فتجوز شهادته بعد العزل يِف 

 ؛ انتهى."هـ .آخر ا

 (.6/175) "تبيني احلقائق"( 2857)

 بعرصة، ويف هـ: بعرضيةيِف )ج(:  (2858)

 (.5/484) "رد املحتار"(، 2/679) "جممع اْلهنر"(، و454/ 8) "البحر الرائق"(، 175/ 6) "تبيني احلقائق" ُينَْظر:( 2859)

 «.الرشاج»( يِف )ج(: 2860)

 «.عزل»)ج( و)د(: ( يِف 2861)

اج الَوهَّ "سقط ُجيع النسخ، وأثبتهها من « وصيًّا»( قوله: 2862) َ  ( خمطوط ـ اْلزهرية.95/لوحة قم 8) "اجالِّسِّ
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هِ  املَيِِّت  بَِشَهاَدةِ   ليلِ دَ املَيِِّت بِ  حِملَّ  ِْلَنَّ الَويِصَّ َحلَّ  ؛َفَشَهاَدُتُه َباطَِلةٌ  ،يِف َمالِِه َأْو يِف َغرْيِ

 ِت امليِّ كَ  ِت يِّ املَ  الِ يِف مَ  هِ  َشِهَد بِ يََم فِ  ارَ فَص  ،الَقايِض ِمنَْها هُ ْج رِ َما ََلْ خُي  ةِ يَّ ِص الوَ  نَ مِ  هُ َس فْ نَ  َج رِ خُي  أنْ  رُ دِ قْ اَل يَ  هُ أنَّ 

فِيِه  َل كِ  وُ يََم فِ  مْ اِص ََلْ خُي  إنْ  يلِ كِ ، َويِف الوَ مْ اِص ََلْ خُيَ  َأوْ  مَ اِص خُي  ى يِف َذلَِك أنْ وَ تَ اْس فَ  ،اه إَِذا َكاَن حيًّ فِس نَ 

 قِّ يِف َح  مٌ َوُهَو قائِ  ،ي  ل َح كِّ وَ ِْلَنَّ املُ  ؛ََلْ ُتْقَبْل  َل زِ فِيِه ُثمَّ عُ  مَ اَص ا َخ ذَ إِ ، وَ هُ تُ هادَ َش  ُتْقَبُل  هُ َس فْ نَ  َل َز ى عَ تَّ َح 

 هُ َر مَ لَِك َما أَ ذَ  نْ ل مِ عَ ، َوُهَو يفْ اءَ ى َش تَ مَ  ةِ الَ الوكَ  نَ مِ  هُ َس فْ نَ  َج رِ خُيْ  أنْ  [يلِ كِ وَ لْ ولِ ] ،يلِ كِ الوَ  ونَ ه دُ ِس فْ نَ 

ْ تَ  ةِ ومَ ُص اخلُ  َل قبْ  َل زِ ا عُ ذَ ، وإِ ُل ك  وَ املُ  هِ بِ    ةٌ مَ هُتَ  هُ قْ حَ لْ ََل
، ُثمَّ َشِهَد مَ ا خاَص ذَ إِ ، وَ هُ تُ ادَ هَ َش  ْت لَ بِ قُ ، فَ هِ  َشِهَد بِ يََم فِ

ِ لِ ْز عَ  دَ بعْ   .هلَموْ ه قَ له ا كُ ذَ ، وهَ يِف َذلَِك، َفَلْم ُتْقَبْل  مَ ه اهته

، يِصِّ  يِف الَو ََم كَ  مْ اَص ََلْ خُي  َأوْ  مَ اَص َخ  ؛يلِ كِ الوَ  َشَهاَدةُ  وزُ اَل جَتُ  ،واءٌ ا َس و ُيوُسَف: مَهَ بُ َوَقاَل أَ 

ِح "َكَذا يِف   هُ تُ ادَ هَ َش فَ  اصمَ خُي  نْ أَ  َل بْ قَ  َل زِ عُ فَ  ةِ ومَ ُص اخلُ  بِ يال  كِ ا إَِذا َكاَن وَ مَّ أَ ، وَ "الَقايِض  رَشْ

 ا َشَهاَدةُ مَّ أَ ، وَ اعِ ُْجَ اإلِ بِ  اَل ُتْقَبُل  َل زِ ُثمَّ عُ  مَ اَص ا إَِذا َخ مَّ أَ و ُيوُسَف: اَل ُتْقَبل، وَ بُ اَل أَ ا، َوقَ مُهَ دَ نْعِ َمْقُبوَلة ٌ

 فَ تِ فِيِه النْ  هُ لَ يِف َغرْي َما وكَّ  هُ ، َوَكَذا إَِذا َشِهَد لَ ةٌ ولَ بُ قْ مَ فَ  هِ وكلِ َعىَل مُ  يلِ كِ الوَ 
ِ
 .هىتَ ، انْ ةِ مَ هَ الته  اء

 َض القَ  َل بْ قَ وَ  ةِ ومَ ُص اخلُ  َل بْ قَ  هِ وكلِ : إَِذا َشِهَد ملُ "ىاوَ تَ الفَ  عِ امِ َج " يِف وَ 
ِ
 نْيِ لَ ُج الرَّ  اِب يِف بَ  ُتْقَبُل  ،هِ كلِ وَ ملُ  اء

ْ  ِب دَ أَ  نْ مِ  مِ وْ َبنْي القَ  نِ اَل ُخ دْ يَ   هُ مَ اَص ى َلْو َخ تَّ َح  ،الَقايِض  سِ لِ يِف جَمْ  ةُ ومَ ُص ا اخلُ مُهَ دَ نْعِ  ُط الَقايِض، ُثمَّ الرشَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.بشهادته»)د( و)هـ(: ( يِف 2863)

 «.للميت»د(، )ج(، )هـ(: ( يِف )2864)

 «.هو»( يِف )ج(: 2865)

 ج(.سقط )« وللوكيل»( قوله: 2866)

 «.أهنم»ج( و)هـ(: ( يِف )2867)

 سقط )هـ( و)د( و)ج(.« كَم يف الويص»( قوله: 2868)

 «.فنزل»)د(: ( يِف 2869)

اج "( 2870) َ اجالِّسِّ  ( خمطوط ـ اْلزهرية.95/لوحة قم 8) "الَوهَّ



406 

 

ا مُهَ دَ نْله عِ  هُ تُ هادَ َش  ُتْقَبُل  ،للموكلِ  دَ هِ َش ِعنَْد الَقايِض فَ  ةِ ومَ ُص اخُل  َل بْ قَ  كُل املوَ  َل زِ عُ الَقايِض وَ  سِ لِ جَمْ  يِف َغرْيِ 

 .انتهى ؛"يطحُمِ "

ا َمُهَل وُدُه، ُثمَّ َشِهَد املْشُجَلْيِنَرِل َعَلى امليِِّت َدْيٍنِب ِنْيَناْث )كَشَهاَدِةال: قَ ى، فَ َر ْخ أُ  لة  أَ ْس مَ  ولِ بُ ه بالقَ بَّ َش  مَّ ثُ 

 يِب  ِعنَْد أَ ََم هُت ادَ هَ َش  ُتْقَبُل  ِت َعىَل امليِّ  نٍ يْ دَ بِ  انِ نَ: إَِذا َشِهَد اثْ ةِ لَ أَ املْس  ةُ ورَ ، ُص (ِتيَِّعَلى امَل ٍنْيَدِب ِنْيَداِهللشَّ

ةِ  نِ يْ الدَّ بِ  دُ هَ ْش يَ  يٍق رِ فَ  ؛ ِْلَنَّ ُكلَّ دٍ مَّ حُمَ ة وَ يفَ نِ َح  مَّ ََم تَ  هُ لَ  ةَ كَ ، َواَل رَشِ يِف الذِّ ِ  ُت بُ ثْ يِف َذلَِك، َوإِنَّ يِف  ةُ كَ الرشَّ

 نَ ئ ا مِ يْ َش  َض بَ إَِذا قَ  نْيِ ريقَ الفَ  دَ َح ِْلَنَّ أَ  ؛مْ هُتُ ادَ هَ َش  ف: اَل ُتْقَبُل وُس و يُ بُ ، َوَقاَل أَ ضِ بْ القَ  دَ عْ بَ  وضِ بُ املقْ 

 ِ  ،ينِ يْ حه للعَ ورَشْ  ،"عمَ املجْ "َكَذا يِف  ؛هِس فْ لنَ د  اهِ َش  ُكلٌّ  ارَ َص فَ  ،ُر اآلَخ  يُق رِ الفَ  هُ كُ رْشِ يُ  هِ نِ يْ دَ بِ  ةِ كَ الرتَّ

ا اَل ُتْقَبُل  هُ نَّ فإِ  ،ثلُ ت بالثه امليِّ  ةِ يَّ ِص وَ بِ  خرِ آْل لِ  يٍق رِ فَ  وفيه: َلْو َشِهَد ُكله  فاق   . الَشَهاَدة اتِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9/416) "املحيط الِبهاين" (2871)

 «.املشاهدين»د(: ( يِف )2872)

 «.ثبت»، يف )د( و)هـ(: «ثبتت»( يِف )ج(: 2873)

 «.املقبوص»( يِف )ج(: 2874)

ا لنْفِسهِ "( هكذا يف املخطوط، والصواب: 2875) ا: خِب للِفْعل ال"، "َفَصاَر ُكلٌّ َشاِهد   ."ناقص صارفشاهد 

 (.484/ 5) "رد املحتار"(، و2/204) "جممع اْلهنر" ُينَْظر:( 2876)

أثبت املصنف هنا اخلالف بني أيب ُيوُسَف من جهة وأيب حنيفة وحممد من جهة أخرى، َويِف بدائع الصنائع أن اخلالف بني حممد من 

 املسألة التي بعدها وقد أثبت املصنف فيها الوفاق جهة، وأيب حنيفة وأيب ُيوُسَف من جهة أخرى، وفيه أن نفس اخلالف جيري يِف 

َواَل تقبل شهادة أحد الرشيكني لصاحبه يِف مال الرشكة، َوَلْو شهد رجالن لرجلني َعىَل امليت بدين ألف درهم، ُثمَّ شهد  "حيث قال: 

وعند  وأيب ُيوُسَف  -عليه الرمحة  -حنيفة  املشهود هلَم للشاهدين َعىَل امليت بدين ألف درهم، فشهادة الفريقني باطلة ِعنَْد أيب

؛ "جائزة، وَعىَل هذا اخلالف َلْو شهدا أن امليت أوىص هلَم بالثلث، وشهد املشهود هلَم أن امليت أوىص للشاهدين بالثلث حممد 

 انتهى.

 (.5/485) "رد املحتار"(، و2/203) "جممع اْلهنر" ُينَْظر:والصواب َما أثبته املصنف، 
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ا َمْقُبوَلةٌ إِ ، فَ (اِل امَليِِّتَم ِفي َغْيِر رٍيِباِرٍث َكِلَو ِنْيَوِصيَّ )َشَهاَدِة ُل ثْ مِ ()َو  ِت الَشَهاَدةُ انَ كَ  [)َوَلْو(]، هنَّ

ََ، ِت اِل امليِّ : يِف مَ ؛ أْي (ِهاِلي َم)ِفَن الَويِصِّ مِ  ا لِ فْ ره نَ ا جَتُ ؛ لَِكْوهِنَ ُتْقَبُل  () طِ وَ  ،َويِصِّ لْ ع  ا وهِلَ بُ قَ  ِمْن رَشْ

افْ رَّ نَ  جَتُ الَّ أَ  ا.َر غْ مَ  عَ فَ دْ ، َواَل تَ ع   م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د( و)هـ(.سقط )« ولو»له: ( قو2877)

 (.486/ 5) "رد املحتار" ُينَْظر: (2878)

 «.مغنَم»)هـ( و)د(: ( يِف 2879)
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 ]مسألة: الشهادة على جرح جمرد[
 ى:َر ْخ أُ  ةٍ ألَ ْس مَ بِ  ولِ بُ القَ  مِ َد يِف عَ  ةَ لَ أَ ْس ه املَ ذِ هَ  هَ بَّ ُثمَّ َش 

اَبُه ا: عَ جْرح   انِهِ َس لِ بِ  هُ ُلغة  ِمْن َجَرَح  يمِ ْتِح اجلِ فَ بِ  وَ هُ ، وَ َعَلى َجْرٍح ُمَجرٍَّد( َهاَدِةالشَّ)َك: اَل قَ فَ 

 . "اِح بَ ْص املِ "؛ َكَذا يِف ُتهُ ادَ هَ َش  َما ُتَرده بِهِ  يهِ فِ  ُت ْر هَ ظْ إَِذا أَ  :اِهدَ الشَّ  ُت ْح َر : َج هُ نْونَقَصُه، ومِ 

 وْ ]أَ  ،اىَل عَ تَ  قٍّ هللَِح  اتبَ ثْ ْن َذلَِك إِ مَّ َض تَ ََلْ يَ  نْ إِ ، فَ دِ اهِ الشَّ  فِْسِق  ارُ هَ ظْ : إِ ِح اَل طِ  االْص يِف وَ 

دٌ  َجْرٌح  وَ هُ ، فَ [دِ بْ عَ لْ لِ   َغرْيُ  وَ هُ ، فَ دِ بْ عَ لْ لِ  اىل َأوْ عَ تَ  هللِ قٍّ َح  اَت بَ ثْ إِ  نَ مَّ َض ، َوإِْن تَ جُمَرَّ

 ، َوُهَو َغرْيُ "ايِف الكَ "يِف  هُ نْعَ  َح َص فْ  أَ ََم ؛ كَ "الَكنْزِ " ِق اَل طْ إِ  نْ مِ  ُهَو املَُرادُ  ُل وَّ اْلَ وَ  ، ولٍ بُ قْ مَ 

 .ولٍ بُ قْ مَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.هي»( يِف )ج(: 2880)

ا من باب نفع، واجلرح بالضم االسم، َوُهَو جريح وجمروح، وقوم "(: 95)ص  "املصباح املنري"( َقاَل يِف 2881) جرحه جرح 

ا عابه وتنقصه ومنه جرحى مثل: قتيل وقتىل، واجلراحة بالكِّس مث ل: اجلرح، وُجعها جراح وجراحات وجرحه بلسانه جرح 

 ؛ انتهى."جرحت الشاهد إَِذا أظهرت فيه َما ترد به شهادته

 «.إظهار»( يِف )ج(: 2882)

 «.و»د(: ( يِف )2883)

 «.وللعبد»يف )أ(: ( 2884)

َأو بحق الرشع، وإن َكاَن اجلرح ابتداء  ( املقصود باجلرح املجرد: أن جيرحه دون أن يكون جلرحه حاجة تتصل بحق العبد2885)

ه دون حاجة له يِف إثبات حق الرشع َأو العبد؛ فهو جرح جمرد، واْلول تقبل شهادته َواَل يمنع اجلرح من قبوهلا، والثاين اَل تقبل شهادت

الرشع َأو العبد, فإن َكاَن متضمن ا أحدمها  واملَُراد اجلرح املجرد عن حق"(: 7/426) "َفْتح الَقِديرِ "كَم رصح به يِف املنح، َوَقاَل يِف 

سمعت الشهادة وحكم هبا, وذلك بأن يشهدوا أن الشهود فسقة أَو زناة َأو أكلة الربا أَو رشبة اخلمر, َأو َعىَل إقرارهم أهنم شهدوا 

م أن املدعي مبطل يِف هذه الدعوى, أَو بالزور أَو أهنم رجعوا عن الشهادة، أَو َعىَل إقرارهم أهنم أجراء يِف هذه الشهادة, َأو إقراره

 ؛ انتهى."إقرارهم أن اَل شهادة هلم َعىَل املدعى عليه يِف هذه احلادثة

 «.العبد»( يِف )ج(: 2886)

 سقط من )هـ(.« فهو جرح جمرد، وإن تضمن إثبات حق هلل تعاىل َأو للعبد»قوله: ( 2887)

 أي يتضمن حق الرشع َأو حق العْبِد(.( أي: اجلرح املثبت للفسق إَِذا َكاَن َغرْي جمرد؛ )2888)

د»( يِف )ج(: 2889)  «.جُمَرَّ

 



409 

 

دِ  ِح ْر َعىَل اجلَ  َهاَدةُ : الشَّ ؛ أِي )ُقِبَلْت( يلِ التَّْعدِ  ْبَل : قَ ْي ؛ أَ (ُهَلَبْقَو يِلِدْعالتَّ َدْع)َب ِح "َقاَل يِف  ؛امُلَجرَّ  رَشْ

ْ ُيِقمِ ، أَ ةِ الَ دَ َة َعىَل العَ نَيِّ البَ  امَ قَ إَِذا أَ  دِ رَّ جَ املُ  َعىَل اجلَْرِح  َهاَدةُ الشَّ  : اَل ُتْقَبُل "ةِ ايَ قَ الوِ  ا إَِذا ََل ا، هَ يْ لَ َة عَ نَيِّ البَ  مَّ

اٌق  ودَ هُ الشه  نَّ أَ  [خُمِِْبٌ ] ْخَِبَ أَ فَ  بَ لِ آكَ  ، َأوْ ُفسَّ اَل  ،ةِ الَ دَ العَ  وِت بُ ثُ  َل بْ قَ  وزُ اَل جَيُ  مَ كْ احلُ  نَّ إِ ا، فَ و الرِّ

اٌق  ودَ هُ الشه  نَّ أَ  ِِبٌ خُمْ  َِبَ ْخ  إَِذا أَ ََم يَّ ِس   .ُفسَّ

حِ وَ  هِ نِ تْ و يِف مَ ِّْسُ  ِخ ُمالَّ  ْعَتَمَدهُ اوَ  اْضَمَحلَّ : فَ اَل ، ُثمَّ قَ هِ يرِ رِ حَتْ وَ  هِ يقِ قِ يِف حَتْ  دَ جاَ أَ ، وَ هِ رَشْ

َض  يِق ا التَّْحقِ ذَ هِبَ  َذلَِك  [عَ مَ وَ ]، لِ ائِ القَ  َعىَل ُمَرادِ  ورٍ عُ  ُش اَل بِ  نيَ فِ نَِّص ُض املُ عْ بَ  هِ يْ لَ عَ  َما اْعرَتَ

 هِ ذِ هَ  لِ ثْ ِمْن مِ  َرُض الغَ  ذِ إِ  ؛ٌر ظَ فِيِه نَ  :وُل قُ : أَ اَل َحْيُث قَ  ؛وَغافٌِل  اِعدِ وَ القَ  ٌل َعنِ اهِ ذَ   [وَ ]هُ 

، ةِ دَ ي  قَ املُ  ورِ الصه  نَ مِ  هُ َر كَ إىَِل َما ذَ  ةَ اَج ، َفاَل َح هُ دَ عْ بَ  َأوْ  ،ودِ هُ الشه  يلِ دِ عْ تَ  َل بْ اٌء َكاَن قَ وَ َس  ؛َِبُ تَ عْ اَل تُ  َهاَدةِ الشَّ 

 .مُ لَ عْ ، واهلل أَ ...[َك لِ ذَ لِ ]وَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/227) "كنز الدقائق مع رشحه تبيني احلقائق"( 2890)

 (.98/ 7) "البحر الرائق" ُينَْظر:( 2891)

 «.فاجرت»)هـ(: ( يِف 2892)

 قط من )ج(.س« خمِب»( قوله: 2893)

 (.163/ 9) "البناية"(، 98/ 7) "البحر الرائق" ُينَْظر:( 2894)

 «.اعتمد»، ويف )د(: «َواَل اعتمده»( يِف )ج(: 2895)

 (.2/382) "درر احلكام"( 2896)

 «.امُلَتَصلِِّفنيَ : »"درر احلكام"( يف 2897)

 سقط من )ج(.« ومع»( قوله: 2898)

 (.2/382) "الدرر"سقط من النسخ، وما أثبتناه ُهَو نص « هو»( قوله: 2899)

 «.وقع»د( و)هـ(: ( يِف )2900)

 «.العرض»)د(: ( يِف 2901)

 ، فَعىَل هذا اَل حمل لذكرها يِف النقل الذي قصده املصنف.«ولذلك قلُت:....: »"الدرر"، وما يِف «لذلك»( يِف النسخ: 2902)

 (.98/ 7) "البحر الرائق"(، 381/ 2) "درر احلكام" ُينَْظر:( 2903)
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 ى. هَ تَ ، انْ لِ ََم الكَ  نَ ذا ابْ هِبَ  هُ ُقْلُت: وُمَرادُ 

ِعي بِ  ارِ َر قْ : َوَلْو َشِهُدوا َعىَل إِ "َبىتَ جْ املُ " ويِف   َت حَتْ  ا َيْدُخُل مِمَّ  ارَ َر قْ ؛ ِْلَنَّ اإلِ ُتْقَبُل  َك ذلِ امُلدَّ

 .مِ كْ احلُ 

 ْمِهاِرَرَعَلى إْق ، َأْوِرْماخَل ُةَشَرَب ًبا، َأْوِر ُةَلَكَأ ، َأْواٌةَنُز ، َأْوَفَسَقٌة أنَُّهْمي ِبِعدَّامُل وِدُهْشَهُدوا َعَلى ُشأْن َي َلْث)ِم
 ََ ُهنََّأ ى، َأْوَوْعه الدَِّذِفي َه ٌلِطْبنَّ امُلدَِّعي ُمَأ ، َأْوَهاَدِةه الشَِّذِفي َه ُأَجَراُء ْمُهنََّأ ُزوٍر، َأْووا ِبُدِهَش ْمُهنََّأ

ْ ُتْقَبْل (ِةَثاِداحَل ِهِذِفي َه َعى َعَلْيِهدََّعَلى امُل ْمُهَل َشَهاَدَة ََم ََل ؛ ِْلَنَّ يلِ دِ عْ التَّ  دَ عْ بَ  اُت ادَ هَ الشَّ  هِ ذِ هَ  ، َوإِنَّ

ْ َح  اِت بَ ثْ إِ  بِ الَّ إِ  عُ فِ تَ ْر ْت اَل تَ تَ بَ ا ثَ مَ دَ عْ بَ  ةَ الَ دَ العَ   يِف يَشْ  َس يْ لَ وَ  - َت فْ َر  عَ ََم كَ  - دِ بْ العَ  وِ ، أَ عِ قِّ الرشَّ
ٍ
ا مِمَّ  ء

َ إِ ، فَ يلِ دِ عْ التَّ  َل بْ ْت قَ دَ وجِ َما إَِذا أُ  ِف اَل خِ ، بِ ٍد ِمنَْهااحِ وَ  اُت بَ ثْ إِ  َر كِ ذُ  ا ذَ كَ  - رَّ  مَ ََم كَ  - عِ فْ يِف الدَّ  ةٌ يَ افِ ا كَ هنَّ

 .هُ و وَغرْيُ ِّْسُ  ِخ ُمالَّ  هُ الَ قَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/426) "َفْتح الَقِديرِ "( 2904)

 (.162/ 9) "البناية"(، 146/ 2) "يل املختاراالختيار لتعل"(، و228/ 7) "البحر الرائق" ُينَْظر:( 2905)

 «.أجِبوا»( يِف )ج(: 2906)

 ،.«ْلهنم»، ويف)ج(: «ْلنَّه»( يِف )أ( و)ب( و)د(: 2907)

 ."فإن ُقلُْت... إلخ"( سيبني املصنف هذا ِعنَْد قوله: 2908)

 «.والعبد»( يِف )ج(: 2909)

 .«إِْثَبات َواِحٍد ِمنُْهََم »والصواب:  ،«منها»( يف ُجيع النسخ: 2910)

ُه َلْيَس فِيََم ُذكَِر إِْثَبات َواِحٍد ِمنُْهََم »ُينَْظر قول املصنِّف يف كالمه اآلِت:   "جممع اْلهنر"(، 2/384) "درر احلكام"، وُينَْظر: «اَل ُنَسلُِّم َأنَّ

 (.5/487) "رد املحتار"(، 2/205)

 (.5/487) "ملحتاررد ا"(، و2/205) "جممع اْلهنر" ُينَْظر:(، و2/384) "درر احلكام"( 2911)
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؛ ِْلَنَّ دِ بْ العَ  قَّ َح  ، َأوْ اىَل عَ تَ  اهللِ قَّ ي َح نِ عْ ؛ يَ ََم هُ نْمِ  دٍ احِ وَ  اُت بَ ثْ  ُذكِر إِ يََم فِ  َس يْ لَ  هُ نَّ أَ  مُ لِّ َس ْن ُقْلَت: اَل نُ إِ فَ 

ورِ  َشَهاَدةِ بِ  مْ هُ ارَ َر قْ إِ   نْ ا مِ نَُهَو هُ ، وَ يرِ زِ عْ ٌب للتَّ ُموجِ  ةِ حَ ائِ الرَّ  اِب هَ ذَ  عَ مَ  رِ مْ اخلَ  ِب رُشْ بِ  ، َأوْ الزه

 .اىَل عَ اهلل تَ  وِق قُ ُح 

ا هللِ َح  ُب وجِ  يُ ََم بِ  مْ هُ ُمَرادَ  ُر أنَّ اهِ ُقْلُت: الظَّ   عِ ْس يِف وُ  َس يْ لَ : وَ مْ هلِِ وْ قَ ؛ لِ يُر زِ عْ اَل التَّ  ده  احلَ اىَل عَ تَ  قًّ

ُه يَ هُ امُ َز لْ الَقايِض إِ  اَل  ،ودِ دُ احلُ  ِف اَل خِ ، بِ ةِ بَ وْ بالتَّ  طُ قُ ْس يَ  ،هلل تعاىلا قه َح  يَر زِ عْ ؛ ِْلَنَّ التَّ ةِ بَ وْ التَّ بِ  هُ عُ فَ دْ ؛ ِْلَنَّ

 .ا، واهلل أعلمهِبَ  طُ قُ ْس تَ 

 ]مسألة: شهدوا على إقرار املدعي بفسقهم، وكذا على شركاء املدعي[

 نَُّهَأِب ، َأْوِتِهْم ِبُزوٍرَدِبَشها ِإْقَراِرِه ، َأْوْمامُلدَِّعي بِفْسِقِه اِرَرْقوا َعَلى ِإ)َلْو َشِهُد َهاَدةُ الشَّ  (ُتْقَبُل)َو

ا نَ : الزِّ ِي ؛ أَ (وُهُفَصَو نوا، َأْوَز ْمُهنََّأ ، َأْوٍفْذَقِب وَنوُدُدْحَم ، َأْويٌدِبَع ْمُهنََّأ ، َأْوَهاَدِةالشَّ ِهِذَعَلى َه ْمُهَرَجْأَتاْس

َُْقَت، َوَلْم َيَرْموا اخَلُبِرَش ْو)َأ وبينه، ا(َذنِّي َكَسَرُقوا ِم ْو)َأ، هِ ابِ يِف بَ  مَ دَّ قَ َعىَل َما تَ  يُح يِف الرِّ  لِ َز ، بأْن ََلْ يَ الَعْهُد( اَد

ا اَل ُتْقَبُل ادِ قَ تَ َلْو َكاَن مُ  ذْ إِ  اُدمِ قَ التَّ  يََّد بَِعَدمِ ي، قَ اقِ َشْهٌر يِف البَ  ضِ مْ ، َوََلْ يَ رِ مْ اخلَ   اِت بَ ثْ إِ  مِ دَ عَ لِ  ؛م 

 .ةٌ ودَ دُ ْر مَ  مٍ ادِ قَ تَ مُ  دٍّ حَ بِ  َهاَدةَ ؛ ِْلَنَّ الشَّ هِ بِ  قِّ احلَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .«إلقرارهم»يف )أ( و)ب( و)هـ(:  (2912)

 «.التعزير»( يِف )ج(: 2913)

 (.486/ 5) "رد املحتار"(، 98/ 7) "البحر الرائق" ُينَْظر:( 2914)

 «.َأو أنه»( يِف )ج(: 2915)

 «.وَيدودون»)د( و)هـ(: ( يِف 2916)

 «.َوََلْ يشهر»( يِف )ج(: 2917)

 «.قائمالت»، ويف )هـ(: «التقام»( يِف )د(: 2918)

 «.بحق»( يِف )ج(: 2919)

 )د(. سقط من« ال تقبل لعدم إثبات احلق به ْلنَّ الشهادة بحد متقادم»قوله:  (2920)

 (.486/ 5) "رد املحتار"(، 227/ 4) "درر احلكام"(، 227/ 4) "تبيني احلقائق" ُينَْظر:( 2921)



412 

 

: ِي ؛ أَ ا(َها َلِبَكَذ اْسَتْأَجَرُهْم نَُّهَأ ْو)َأ، ََم هِ تِ كَ يِف رَشِ  َهاَدةُ ِت الشَّ انَ  إَِذا كَ يََم فِ  امُلدَِّعي( ُشَرَكاُء ْو)َأ

 ُتُهْعَفَدا، َوَذَعَلى َك ْمأنِّي َصاَلْحُتُه ْوَأ، )الِ املَ  نَ مِ  ِعْنَده( يا َكاَن ِلمَّ)ِم، ؛ أِي: اْلَْجَر َ ِلَك( )َوَأْعَطاُهْم، َهاَدةِ الشَّ 

ا، وَ زُ  وا(ُدِهَشَو اوًرُز يََّلوا َعُدَهْشَي َََّعَلى َأ َلْيِهْمِإ ََم قُ مْ ُتهُ يْ طَ عْ ْطُلُب َما أَ ا أَ نَ أَ ور  ؛ ِْلَنَّ رِ وَ ه الصه ذِ ْت يِف هَ لَ بِ ، َوإِنَّ

 يَ ْح إىَِل إِ  ةٌ اسَّ مَ  ةُ اَج احلَ ، وَ دِ بْ العَ  قه ا َح هَ ِض عْ ، َويِف بَ اىَل عَ اهلل تَ  قه ا َح بْعَضهَ 
ِ
 .وِق قُ احلُ  هِ ذِ هَ  اء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .«تركتهَم»( يِف )د(: 2922)

 (.5/488) "حتارورد امل"(، 381/ 2) "درر احلكام" ُينَْظر:( 2923)
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 د فيه[ِهوع عن الشهادة قبل أن يربح اجمللس الذي َشُج]مسألة: الرُّ

 َضْعَب ُتْموِه: ُأاَلَقى تَّ)َحالَقايِض،  سِ لِ جَمْ  ْل َعنْ ُز : ََلْ يَ ْي ؛ أَ َيْبَرْح( َلْمٌد َفَدَع )َشِهَد

ََِتاَدَهَش ا َتَرَكهُ فْ لَ  ُر كُ ذْ ا َشِهَد يَ مَ دَ عْ : بَ ينِ عْ ؛ يَ ْت(َلِبُق َةَضاَقَنُم ي َو ََلْ  نْ إِ  ُل بَ قْ فَذَكَرُه، يُ  يِف َشَهاَدةٍ  ظ 

ْ يَ إِذَ  هُ نَّ أَ  "يطِ حِ املُ "َو  "ريِ غِ الصَّ  عِ امِ اجلَ "يِف  َق لَ طْ أَ ، وَ ةٌ َض اقَ نَ مُ  يهِ فِ  نْ كُ يَ   ازَ َج  هِ انِ كَ مَ  ْح َعنْ ِْبَ ا ََل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.وَل»( يف )ج(: 2924)

 ( أومهُت: أي: أْخطأُت.2925)

 .«يف بعض شهاديت»هنا منْصوب عىل نزع اخلافِض؛ أي:  «بعض»(2926)

 «.إذا تزكر لفظ ا»يِف )ج( زيادة: ( 2927)

 قط من )ج(.س «يذكر لفظا تركه»( قوله: 2928)

ِعنَْد الَقايِض، َفاَل يِبح مكانه حتى يقول أومهت  ، فيمن شهدوقال حممد "(: 9/422) "املحيط الِبهاين"( َقاَل يِف 2929)

«: املنتقى»، َويِف «اجلامع الصَغرْي »، وهكذا ذكر يِف بعض شهاديت جاز َذلَِك وقبل شهادته إَِذا َكاَن عدال ، قال: َوُهَو قول أيب حنيفة 

أَو بعض املال، َقاَل حممد: إن َكاَن عدال  ورجع يِف إَِذا شهد رجل َعىَل داٍر بحدودها، َأو شهد بَمل ُثمَّ رجع عن بعض تلك الدار 

 ."مكانه، َوَقاَل أومهت أستحسن أن أجيز شهادته إَِذا ََلْ يكن يِف َذلَِك إكذاب من الشهود له

لَِك قبل : رجل ادعى دارا  يِف يدي رجل، وأقام شاهدين شهدا أن الدار له، ُثمَّ َقاَل الشاهدان بعد ذَ عن حممد «: نوادر هشام»ويف 

 القضاء: إن البناء ليس للمدعي إنَم ُهَو للمدعى عليه، قال: إَِذا َقاَل َذلَِك قبل أن يتفرقا عن جملس القضاء، قبلت شهادهتَم، وهذا

 ؛ انتهى."استحسان َما ََلْ يطل ذلك، وإذا قاما َأو طال َذلَِك بطلت شهادهتَم

 «.مكان»( يِف )ج(: 2930)
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ا ذَ ؛ كَ يه دِ اهِ الزَّ  هُ َر كَ ، ذَ نٌ َس َح  طٌ رَشْ  هُ نَّ أَ وَ  ،ةِ َض اقَ نَامُل  مُ دَ عَ  طْ رَتَ ْش ، َوََلْ يُ ال  دْ إَِذا َكاَن عَ  َذلَِك 

 . "رِ َر والغَ  رِ رَ الده "و يِف ِّْسُ  ِخ الَّ مُ  هُ َر كَ ذَ 

َذلَِك  يِف َغرْيِ  َهاَدةَ الشَّ  ادَ عَ ، ُثمَّ أَ ٌل لَ ْجٍه فِيِه َخ َشِهَد َعىَل وَ  ٌل ُج : رَ "ىاوَ تَ الفَ  رِ اهِ وَ َج " يِف وَ 

ْ يَ َذلَِك اَل ُتْقَبُل  َق وْ فَ  ةٍ ادَ يَ إىَِل زِ  اُج تَ َكاَن َُيْ  نْ إِ ، فَ لِ لَ اخلَ  ونِ دُ بِ  سِ لِ جْ املَ   ايِن الثَّ وَ  لِ وَّ اْلَ  َبنْيَ  نْ كُ ، َوإِْن ََل

ََم  ،ٌض اقُ نَتَ  ََم زَ ال   َعىَل َما َشِهَد أوَّ الَّ إِ  ،هُ دَ نْعِ  أالَّ َشَهاَدةَ  َر اهِ ِْلَنَّ الظَّ  ؛هِ يْ لَ إِ  اُج تَ َُيْ  اٌل مْهَ َكاَن إِ َوإِنَّ  ادَ ، َوإِنَّ

ا وَ وِ ْز تَ  انٍ َس نْ إِ  نيِ قِ لْ تَ ي ا لِ انِ ثَ   عِ امِ اجلَ "يِف  - اهلُل هُ مِحَ رَ  - دٌ مَّ حُمَ  َر كَ  ذَ ََم بِ  ال  اَل دْ تِ اْس  ؛َفاَل ُتْقَبُل  ،اال  يَ تِ اْح ير 

ْ يَ  ٌل ُج : رَ "ريِ غِ الصَّ   ال  دْ َكاَن عَ  نْ إِ  ،"يِت ادَ هَ َش  َض عْ بَ  ُت ُأومِهْ "ول: قُ ى يَ تَّ َح  هِ انِ كَ مَ  َعنْ  ْح ِْبَ َشِهَد َوََل

 . ]انتهى[ ؛َبُل اَل ُتقْ  ادَ ُثمَّ عَ  َح رِ إَِذا بَ  هُ نَّ َعىَل أَ  يٌل لِ ْح دَ ِْبَ يَ  : ََلْ هُ لُ وْ قَ ، فَ هُ تُ ادَ هَ َش  ُتْقَبُل 

ْبُه املَ ََم بِ  "ايِن هَ الُِبْ  يطِ حِ املُ "  َعنِ ال  قْ نَ  "رِ حْ البَ "يِف  دَ يَّ قَ وَ  ْ ُيَكذِّ  يهِ فِ  َل عَ َج ، وَ هُ وُد لَ هُ ْش  إَِذا ََل

 ونَ كُ يَ  نْ أَ بِ  ةِ لَ أَ ْس ملَ ا اَب وَ َج  يَّدَ قَ ، وَ دٍ مَّ حُمَ  َعنْ  امٍ َش ُة هِ ايَ وَ ، َوُهَو رِ هُ نْعَ  امِ ِقيَ الْ كَ  ؛سِ لِ َة املجْ الَ طَ إِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قط من )ج(.س« إَِذا َكاَن عدال  »( قوله: 2931)

هـ( ثَمن  658( الزاهدي: ُهَو خمتار بن حممود بن حممد الزاهدي الغزميني )نسبة إِىَل غزمني من قصبات خوارزم(، تويفِّ سنة )2932)

 ومخسني وستَمئة، من علَمء دولة بركة خان، َوُهَو أول من أسلم من أوالد جنكيز خان. 

ح القدوري"من تصانيفه:  فها لِبكة خان يِف ذكر بعض املعجزة النبوية عليه أفضل التحية "شهورة بالنارصيةالرسالة امل"، و"رَشْ ، ألَّ

والتسليم، وزاد االئمة، واملجتبى يِف اْلصول، وقيل أدب اْلئمة، واجلامع يِف الفرائض، َقاَل الفاضل طاشكِبي زادة يِف مفتاح 

 فتواه.السعادة: وكان َعىَل مذهب االعتزال وهلذا اَل يعتمد َعىَل 

 (.2/1357) "اجلواهر املضية"(، 1/234) "أسَمء الكتب"(، و12/211) "معجم املؤلفني"(، و7/193) "اْلعالم" ُينَْظر:

 «.قال»( يِف )ج(: 2933)

 (.205/ 2) "جممع اْلهنر"(، وينظر: 2/383) "درر احلكام"( 2934)

 ( خمطوط، اْلزهرية.108)لوحة رقم  "جواهر الفتاوى"( 2935)

 «.عند»( يِف )ج(: 2936)

 «استدالال»، وسقط قوله: «شهد أَو اَل ال بَم»زاد يِف )ج(: ( 2937)

 «.ومهت»( يِف )ج(: 2938)

 «.ال»( يِف )ج(: 2939)

 ."جواهر الفتاوى"زيادة عىل النص؛ لبيان انتهاء كالم  «انتهى( »2940)

 (.7/101) "البحر الرائق"( 2941)
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 َض القَ  َل بْ قَ 
ِ
 َض القَ  دَ عْ وا بَ الُ قَ  نْ إِ ، فَ هُ دَ عْ ا بَ مَّ أَ  اء

ِ
 هِ يْ لَ عَ  نَ ََم َفاَل َض  ،اءُ نَِن البِ ملَِ  يرِ دْ : اَل نَ ارِ الدَّ بِ  اء

 .هُ تَ يمَ قِ  واُنمِ ؛ َض هُ اُء لَ نَالبِ  َس يْ وا: لَ الُ َوإِْن قَ  ،كِّ الشَّ بِ 

َم أنَّ  ، وَقدْ هُ نَْذلَِك مِ  ُل بَ قْ يُ  (ََ ِسِلْجامَل )َعِن دُ اهِ : الشَّ ِي ؛ أَ )َبْعَد ِقَياِمِه(َقاَل َذلَِك  َوإِنْ  َتَقدَّ

 . سِ لِ جْ املَ  نِ عَ  امِ يَ قِ الْ كَ  ةَ الَ طَ اإلِ 

ُه َص  ؛هِ َما َشِهَد بِ  يعِ مِ جَ بِ  اءُ َض ا: القَ وهِلَ بُ ى قَ نَعْ مَ وَ  ا لِ َح  ارَ ِْلَنَّ عَ لْ قًّ : هِ لِ وْ قَ بِ  ُل طُ بْ ، َفاَل يَ هِ يْ لَ ى عَ ُمدَّ

 .ُت ُأومِهْ 

يِف  هُ ارَ تَ اْخ ، وَ ُت : أَومِهْ هِ َقْولِ  وُل بُ ، اَل قَ تِهِ َقُبوُل َشَهادَ  ولِ بُ قَ الْ بِ  امُلَرادُ فَ  ؛هِ يْ لَ عَ وَ 

 َتَداَركَ  نْ إِ   بَِم َبِقَي : َيْقِِض يَل قِ ، وَ "هُ تُ ادَ هَ ْت َش ازَ َج ": ةِ لَ أَ ْس املَ  اِب وَ يِف َج  هِ لِ وْ قَ لِ  "ةِ ايَ دَ اهلِ "

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9/422) "املحيط الِبهاين"( 2942)

الرازي، فقيه حنفي، من أهل الري، مات حممد بن احلسن َّف منزل هشام بالري ودفن َّف مقِبهتم، له ( ُهَو هشام بن عبيد اهلل 2943)

بكر  نوادر، تفقه َعىَل أيب ُيوُسَف وحممد بن احلسن صاحبا أيب حنيفة، َقاَل الصيمري: َغرْي أنه َكاَن لينا يِف الرواية، سمعت الشيخ أبا

نه َكاَن يكره أن يقرأ عليه اْلصل من رواية هشام ملا فيه من اإلضطراب وكان يأمر أن يقرأ حممد بن موسى يذكر عن أيب بكر الرازي أ

 "سري أعالم النبالء" ُينَْظر:؛ هـ(201عليه اْلصل من رواية أيب سليَمن َأو رواية حممد بن سَمعة لصحة َذلَِك وضبطهَم )ت 

 (.2/205) "اجلواهر املضية"و(، 13/149) "معجم املؤلفني"(، و8/87) "اْلعالم"(، و10/446)

 «.ْلن»( يِف )د((: 2944)

ا َبْعدُ : »-واهلل أعلم  -( هكذا يف ُجيع النهَسخ، الصواب 2945)  (.101/ 7) "البحر الرائق"، كَم يف «َأمَّ

 «.اَل يدري»( يِف )ج(: 2946)

َناُء، َفاَل : »-واهلل أعلم  -( كذا يف ُجيع النسخ، والصواب 2947) كِّ اَل َنْدِري ملَِِن البِ  "البحر الرائق"، كَم يف «َضََمَن َعَلْيِهم للشَّ

(7/101.) 

 ( أي: للمدعي.2948)

 «.ضمن»( يِف )د(: 2949)

 .(102، 7/101) "البحر الرائق"وينظر: ( أي: قيمة البناء، 2950)

 «.عىل»( يِف )ج(: 2951)

 قط من )ج(.س« وقد»( قوله: 2952)

 «.يف»( يِف )ج(: 2953)

 (.101/ 7) "البحر الرائق"و(، 429/ 7) "فتح القدير" ُينَْظر:( 2954)

 ."واختاره يف اهلداية لقوله يف جواب املسألة جازْت شهادُته"(، قال: 101/ 7) "البحر الرائق" ُينَْظر:( 2955)
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عَ إِ  اهِبَ  ِِض قْ يَ  ةٍ ادَ يَ زِ بِ  نْ إِ ، وَ بنُْقَصانٍ  ِعي؛ ِْلَنَّ َما َح اهَ ِن ادَّ  َض القَ  ْبَل ا قَ هَ دَ عْ بَ  َث دَ ا امُلدَّ
ِ
 اء

َ  ةِ مَّ ئِ اْلَ  ُس مْ َش  اَل مَ  هِ يْ لَ إِ ، وَ هُ دَ نْعِ  هِ ُحُدوثِ كَ  ُل عَ جُيْ   اهُ َز عَ ، وَ انْ خَ ياِض قَ  َعَلْيهِ  رَصَ تَ اقْ ، وَ يِسه ْخ الِّسَّ

 التَّ املَْتُن بِ  ُيْقَرأُ  لِ وَّ ، فَعىَل اْلَ ايِن الثَّ  هِ لِ وْ قَ بِ  ُل مَ : العَ ولِ بُ ى القَ نَعْ ا مَ ذَ َعىَل هَ ، وَ "ريِ غِ الصَّ  عِ امِ اجْلَ "إىَِل 
ِ
؛ اء

 اليَ  بِ ايِن ، وَعىَل الثَّ َهاَدةُ الشَّ  أي: ُتْقَبُل 
ِ
 .ُت ومِهْ : أُ هِ لِ وْ قَ بِ  ،ُل بَ : ُيقْ اء

ا عِ أَ وَ   َق لَ طْ : أَ "رِ حْ البَ "َويِف  - ىفَ  اَل خَيْ ََم كَ  - َهاَدةُ الشَّ  اهِبَ  امُلَرادَ  نَّ أَ بِ  ٌر اهِ ظَ فَ  رَصِ ا امُلْختَ ذَ هَ  ةُ ارَ بَ مَّ

 َض القَ  دَ عْ َما إَِذا َكاَن بَ  َل مِ َش فَ  وَل بُ القَ  ُف لِّ ؤَ املُ 
ِ
ا إىَِل أَ زِ عْ مَ  "َهاَيةِ النِّ"يِف  ِح رَصَّ  هِ بِ وَ  ،اء  ُيوُسَف، يِب أَ وَ  ةَ يفَ نِ  َح يِب يًّ

 ."ةِ يَّ انِ اخلَ " يِف ََم ى كَ وَ تْ الفَ  هِ يْ لَ عَ وَ 

 َأو ْ هُ ُر كْ  ذِ يَلَّ عَ  قه َما َكاَن ََيِ  انِ يَ ْس نِ بِ  ُت أْ طَ ْخ أَ  :ُت ومِهْ أُ  هِ لِ وْ ى قَ نَعْ مَ وَ 
َكَذا يِف  ،ة  لَ اطِ بَ  ْت انَ كَ  ةٍ ادَ يَ زِ بِ

 ."اهلداية"

 ]مسائل: يف الرتجيح بني البينات[

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.شهادهتَم»( يِف )د(: 2956)

 (.204/ 2) "جممع اْلهنر" ُينَْظر:( 2957)

 (.7/429) "اهلداية مع رشحه العناية"( 2958)

 «.نفي»( يِف )د(: 2959)

 «.نقصان»)ج(: ( يِف 2960)

 «.تقِض»( يِف )د(: 2961)

 «.هبَم»د( )هـ(: ( يِف )2962)

 «.كحدقه»( يِف )ج(: 2963)

واب «عنده»( يف ُجيع النهَسخ: 2964)  ؛ أي: عند الزيادة.«عندها: »-واهلل أعلم  -، والصَّ

 «.بقول»( يِف )د(: 2965)

  (.5/489) "رد املحتار"(، و7/102) "البحر الرائق" ُينَْظر:( 2966)

 «.هبَم»هـ(: ( يِف )2967)

 ( مع َما سبق ِمن نقول.7/102) "البحر الرائق"( 2968)

 (.488/ 5) "رد املحتار"(، 101/ 7) "البحر الرائق" ُينَْظر:(، و7/429) "اهلداية مع رشحها العناية"( 2969)
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ا، وَ َس نْ إِ  ي: َرُجٌل َجَرَح نِ عْ ؛ يَ امَلْوِت َبْعَد الُبْرِء( ِةْرِح َأْوَلى ِمْن َبيَِّنَن اجَلِم اَتَم أنَُّه )َبيَِّنُة ، املَْجُروُح  اَت مَ ان 

هُ  نة  أنَّ ُه َبِريءٌ ْرِح، َوَأَقاَم الضَّ اجلَ  ِب بَِسبَ  اَت مَ  َفَأَقاَم َأْولَِياُؤه َبيِّ امٍ بعد عَ  َوَماَت  ،اِرُب َبيِّنَة  َأنَّ ِة َأيَّ  َبيِّنَةُ ، فَ رَشَ

 .َأْوىَل  املْقُتولِ 

َُ َأْوِلياُء َمْقُتوٍل َبيَِّنًة َعَلى أنَّ ََُقَأ، َوُهَلَتَقًدا َجَرَحُه َوْيَز )َأَقا ًدا َلْم ْيَز نَّ: ِإاَلَق وَلُتاملْق نَّيَِّنًة َعَلى َأٌد َبْيَز ا
 وعِ مُ جَمْ "  َعنْ ال  قْ ، نَ "لِ مِ تَ ْش املُ "، َكَذا يِف (وِلُتْقامَل ياِءِلْوَبيَِّنُة َزْيٍد َأْوَلى ِمْن َأي، َفْقُتْلِني َوَلْم َيَيْجَرْحِن

 . "ىاوَ تَ الفَ 

ََ الصَّ اَع كَ يًّا بَ ِص نَّ وَ ؛ َيْعنِي: أَ (الثََّمِن َأْوَلى ِمْن َبيَِّنِة َكْوِن الِقيَمِة ِمْثَل )َوَبيَِّنُة الَغْبِن ، وَبَل ا لَِصبِيٍّ يه بِ ْرم 

َعى َغْبن اوَ  ي َبيِّنَة   ادَّ ، فَبيِّنَُة نِ مَ الثَّ  ُل ثْ مِ  ِت قْ يِف َذلَِك الوَ  َة الَكْرمِ يمَ قِ  نَّ أَ  :َوَأَقاَم الَبيِّنََة، َوَأَقاَم امُلْشرَتِ

َ الَغْبن َأْوىَل؛ ِْلَ   ثْ ا تُ هنَّ
ا زَ مْ ُت أَ بِ ا؛ وَ ائِ ر  ةِ  ةِ نَيِّ بَ  نْ مِ  َساِد َأْرَبُح الفَ  ةَ نَيِّ نَّ بَ ِْلَ د  حَّ يِف  هِ بِ  َح ا رَصَّ ذَ كَ ، هَ الصِّ

 . هِ رَصِ تَ و يِف خُمْ  ِخِّْسُ َزَم به ُمالَّ َج ، وَ "ةِ يَّ دِ ََم العِ  الُفُصولِ "

ُُجَ  ةِ مَّ ئِ اْلَ  ملَِْجدِ  َز مَ رَ " لةِ يَ نْ القُ " يِف وَ  ْ عَ اَل مَّ قَ ثُ  ،ة  لَ أَ ْس مَ  َر كَ ذَ ، فَ "ايِن الرته ٌث رْ إِ  هِ دِ يِف يَ  ودٌ دُ حَمْ  هِ يْ لَ ى عَ : ادَّ

هُ  :و الَيِد الَبيِّنَةَ ذُ  امَ قَ أَ ، وَ ِمْن َأبِيهِ  اُه ِمن َوِصيِّهِ  َأنَّ ِعي الْ الِقيَمِة، وَ  ِمْثلِ بِ  اْشرَتَ َة يمَ قِ الْ  أنَّ  :يِّنَةَ بَ َأَقاَم املُدَّ

نَِة املُ البَ  وُل بُ قَ ، فَ دِ يَ و الْ َعىَل َما أْثَبَتُه ذُ  ةٌ دَ ائِ زَ  يَ لِ  ةِ تَ بَ ثْ يِّ َياَدِة تَ : املُْثبَ مْ َأْوىَل، َوَقاَل كثرٌي ِمنْهُ  ةِ ادَ لزِّ ِة الزِّ ُة لِِقلَّ

  ى.هَ تَ انْ  ؛َأْوىَل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5/489) "رد املحتار"(، 114/ 7) "البحر الرائق"(، 383/ 2) "درر احلكام" ُينَْظر:( 2970)

 (.5/489) "رد املحتار" ُينَْظر:( 2971)

 «.عينا»( يِف )ج(: 2972)

 «.أرجح»، والصواب: «أربح»( يف ُجيع النسخ: 2973)

 (.5/490) "رد املحتار" ُينَْظر:(، و2/384) "درر احلكام"( 2974)

 «.وصيته»( يِف )د(: 2975)

 «.الزيادة»( يِف )ج(: 2976)
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نَ يمِ ْقدِ ِمْن تَ  اْلَْكَثُر  َما َعَلْيهِ  "ايِنِّ بَ هْ الوَ  مِ ظْ النَّ "يِف  دَ مَ تَ اعْ  دِ قَ وَ  َياَدِة، وَ لِ  ةِ تَ بَ املُثْ  ةِ الَبيِّ ِة الزِّ ى كَ َح ِقلَّ

ةِ " َما َعنِ  ي دِ نْعِ  ُر اهِ الظَّ : وَ [هِ حِ رَشْ ]يِف  مِ اَل ْس اإلِ  ُخ يْ ، َوَقاَل َش : قِيَل ةِ يغَ ِص بِ  "الِعََمِديَّ

يَ  ةِ َقُبوِل َبيِّنَ انُ حَ ْج رُ  ةِ "يِف  ي َجَزَم بِهِ ذِ الَّ  اَدةِ الزِّ ُمْشِعٌر  مُ ظْ النَّوَ  ،"الُقْنَيةِ " مُ َكاَل  هِ يْ لَ إِ  دُ ِش ْر يُ ، وَ "الِعََمِديَّ

 بِِخالفِِه. 

ُه إِ نِ عْ ؛ يَ َ ا َعْقٍل َأْوَلى ِمْن َبيَِّنِة َكْوِنِه َمْخُلوَط الَعْقِل َأْو َمْجُنوًنا( امُلَتَصرِِّف )َوَبيَِّنُة َكْوِن  نْ ي: أنَّ

َرهَ هَ َأنَّ َمْواَل  َبيِّنَة   َأَقامَ  هُ  :ِت الَوَرَثُة َبيِّنَة  امَ قَ أَ ، وَ ، َوُهَو عاقٌِل ا يِف َمَرِض َمْوتِهِ ا َدبَّ َكاَن خَمُْلوَط  َأنَّ

نَُة اْلََمِة َأْوىَل، َوَكَذا إَِذا َخاَلَع اْمَرَأَتهُ  ؛الَعْقلِ  ْوُج َبيِّنَة   ،َفَبيِّ ا َوْقَت اخُلْلِع، َوَأَقاَمْت  :ُثمَّ َأَقاَم الزَّ ُه َكاَن جَمُْنون  َأنَّ

 . َفَبيِّنَُة املَْرَأِة َأْوىَل يِف الَفْصَلنْيِ  ، َكْونِِه َعاقاِل  َعىَل  َبيِّنَة  

ٍة َأْو مَ ااَل قَ اٍق، وَ تَ ٍق َأْو عِ : َشِهَدا بَِطاَل "ايِب تَّ العَ "ويف  َعىَل  وَ هُ ٍض، فَ َر : اَل َنْدِري َكاَن يِف ِصحَّ

ُق َح  اِرُث: َكاَن َُّيِْذياملَرِض، َوَلْو َقاَل الوَ  َكَذا يِف  ،ْقلِ َكاَن َصِحيَح العَ  هُ نَّ تَّى يْشَهَدا أَ ُيَصدَّ

 ."ةِ يَّ ازِ زَّ البَ "

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( خمطوط ـ الكتبة اْلزهرية.224)لوحة رقم  "تفضيل عقد الفوائد"( 2977)

 «.وفا»يف )هـ( زيادة: ( 2978)

 قط من )ج(.س« رشحه»( قوله: 2979)

 ( خمطوط ـ الكتبة اْلزهرية.224)لوحة رقم  "تفضيل عقد الفوائد"( 2980)

 «.إن أمة»( يِف )ج(: 2981)

 «.أقامت»( يِف )ج(: 2982)

 «.موالها»( أي: 2983)

 (.490/ 5) "رد املحتار"(، و383/ 2) "درر احلكام" ُينَْظر:( 2984)

بن عمر العتايب البخاري، أبو نرص َأو أبو القاسم زين الدين: اإلمام العالمة الزاهد أحد من سار ذكره، عاَل  ( أمحد بن حممد2985)

 هـ(. 586بالفقه والتفسري، حنفي، من أهل بخارى ووفاته هبا سنة )

للشيباين يِف فروع  "ترشح الزيادا"، و"رشح اجلامع الصغري"، و"رشح اجلامع الكبري"، و"التفسري"، و"جوامع الفقه"من كتبه 

 احلنفية.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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َعى َعَلْيه  ارُ ْقَر إِ  َت بِ ثْ ي: َلْو أُ نِ عْ ؛ يَ )َوَبيَِّنُة اإِلْكَراِه َأْوَلى ِمْن َبيَِّنِة الطَّْوِع( ا، َفَأَقاَم امُلدَّ  َطائِع 
ٍ
ء إْنَساٍن بيَِشْ

َا ُتْثبُِت  َأينِّ ُكنُْت  :َبيِّنَة   ا يِف َذلَِك اإِلْقَراِر، َفَبيِّنَُة اإِلْكَراِه َأْوىَل؛ ِْلهَنَّ اِهرِ  ُمْكَره  ، َوُهَو ِخالَف الظَّ

ة"كَم يِف  ،اْلصح  . "َصةِ اخلاَُل "ى َكََم يِف الَفْتوَ  هِ يْ لَ عَ ، وَ "الُفُصوِل الِعََمِديَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ح متنه َغرْي متميز، أوله: "كشف الظنون"قال يِف  َقاَل: ملا رأيت يِف أهل  "احلمد هلل الذي كفى كل يشء َواَل كفى منه يشء": وهو رَشْ

ح ال زيادات موجز العبارات الزمن زمانة يِف اقتباس العلم والختصار مهمهم، اختاروا املخترص من كل يشء محلني َذلَِك أن أكتب رَشْ

والنكات واجتهد يِف بسط َما صعب ِمنَْها واذكر يِف أبواب الوصايا َما يتعلق باحلساب مع من طرق الكتاب سائر الطرق من طريق 

ُه َكاَن خيتلف إِىَل أ بى ُيوُسَف اجلِب واملقابلة والدينار والدرهم والسطوح واخلطأين حتى يكون أُجل وأسهل انتهى وإنَم سمى به ِْلَنَّ

ا فرع َعىَل كل مسألة ب ا يشق عليه ختريج هذه املسائل فبلغه فبناه مفرع  ابا وكان يكتب من أماليه، فجرى َعىَل لسان أيب ُيوُسَف أن حممد 

ُه إما فرغ من تصنيف اجلامع الكبري تذكر  فر وعاَل يذكرها يِف وسَمه الزيادات أي زيادة َعىَل َما أماله أبو ُيوُسَف وقيل: إنَم سمى به ِْلَنَّ

الكبري فصنفه ُثمَّ تذكر فروعا أخرى فصنف وصنف آخر أخرى وسَمها زيادات الزيادات فقطع عن َذلَِك َوََلْ يتمم كذا َقاَل قاىض 

تعاىل جيعل تلك اْلبواب أصال ويزيد  يكتب تلك اْلمايل وكان حممد  خان وقيل الن أبا ُيوُسَف َكاَن يمىل وكان بن ملحمد 

ْ تقع أبوابه مرتبه بل اختلف الن  يه َما يتم به اْلبواب فسَمه الزيادات َعىَل معنى أنه زاد َعىَل كالم أبى ُيوُسَف عل عليه وهلذا ََل

ا  ُه إما فرغ من تصنيف اجلامع تذكر فروعا ََلْ يذكرها حممد  يِف  عليه تِبك بأمايل أبى ُيوُسَف ِقيَل: إنه إنَم سَمه كتاب الزيادات ِْلَنَّ

اجلامع وصنف هذا الكتاب تفريعا َعىَل التفريعات املذكورة يِف اجلامعني يِف اجلامع فسَمه الزيادات هلذا واهلل اعلم وانشدوا فيه أن 

الزيادات زاد اهلل رونقها عقم مسائلها من أصعب الكتب أصوهلا كالعذارى قط ما افرتعت فروعهن يد يِف العجم والعرب ينال 

(، 1/216) "اْلعالم"(، و2/962) "كشف الظنون" ُينَْظر:؛ ؛ انتهى"لم منزلة يغيب إدراكها عن أْعنُي الشهبقارئها يِف الع

 (1/113) "اجلواهر املضية"(، و2/140) "معجم املؤلفني"و

 «.ُّيدي»( يِف )د( و)هـ(: 2986)

 «.الفعل»( يِف )هـ(: 2987)

 (.5/490) "رد املحتار" ُينَْظر:( 2988)

 «.ثبت»ويف )د(:  ،«ثبتت»( يِف )هـ(: 2989)

 (.384/ 2) "درر احلكام" ُينَْظر:( 2990)

 )قوله أوىل من بينة الطوع( َقاَل ابن الشحنة:  "(: 5/490) "رد املحتار"( َقاَل يِف 2991)

نََتا ُكْرٍه َوَطْوٍع ُأِقيَمتَا َح اْلَْكَثُر  َوَبيِّ  َفَتْقِديُم َذاِت اْلُكْرِه َصحَّ
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ةِ "ويف  اِزيَّ َعى  "طِ قَ امُلْلتَ "َقاَل: َويِف  "الَبزَّ ا، َوَبْرَهَن َعىَل َذلَِك، َوَبْرَهَن امُلدَّ َعى َعَلْيِه اإِلْقَراَر َطائِع  ادَّ

ْ ُيَؤرَّ َكاَن بِالُكْرهِ  َعَلْيه َأنَّ َذلَِك اإِلْقَرارَ  َعى َعَلْيه َأْوىَل، َوإِْن ََل نَُة امُلدَّ َخ  ا أَوْ َخ ، َفَبيِّ ُة عَ ا َعىَل التَّ أرَّ نَ اُقِب، َفَبيِّ

 اْنَتَهى.  ؛ِعي َأْوىَل امُلدَّ 

ا إَِذا ََلْ َْيُصلِ  َأُقوُل: َكالُمُه َيْقَتِِض َأنَّ َبيِّنََة اإِلْكَراهِ  ْوِع ِعنَْد التعاُرِض، َوَأمَّ م َعىَل َبيِّنَِة الطَّ  ُتَقدَّ

ْوعِ  اُرُض عَ التَّ  ، َوهُ املَْسَأَلُة ُثاَل  َأْوىَل، َفَتُكونُ  َفَبيِّنَُة الطَّ ا أَ ثِيَّة  َخ ؤَ يُ  نْ َو إمَّ ُل َوُهَو فَ  ؛اَل  ا َأوْ ر  إِْن َكاَن اْلَوَّ

َخ  ا َأْن َيتَِّحَد التَّاِريُخ، َأوْ َما إَِذا َأرَّ َتلَِف  ا، َفإِمَّ ايِن خَيْ ل فَبيِّنَُة اإِلْكَراِه َأْوىَل، َوإِْن َكاَن الثَّ ، َفإِْن َكاَن اْلَوَّ

َخ  َأوْ  َف التَّاريُخ لَ تَ َوُهَو َما إَِذا اْخ  ْوِع َأْوىَل  ،اََلْ يَؤر   .َفَبيِّنَُة الطَّ

 

 

حِ  كَ أْ يُح َأنَّ تَ الصَّ ه اِة اَل ُيْبطُِل الَعَداَلةَ ِخرَي الزَّ : انْ يخَ اِض َعْن قَ  ، َوَذَكر اخلايصِّ

 ُدونَ قِّ الُفقَ ُعْذٍر حلَِ  ا ِمْن َغرْيِ هَ ى َعىَل ُسُقوِط الَعَداَلِة بَِتْأِخريِ الَفْتوَ 
ِ
ا يِف َزَمانِ احلَجِّ ُخُص  َراء ا، َكَذا يِف نَوص 

ِح "  ."الَوْهَبايِن  النَّْظمِ  رَشْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.181/ 7) "حاشية ابن عابدين"( 2992)

 «.إنَم»زاد يِف )ج( و)د( و)هـ(: ( 2993)

 «.التطوع»( يِف )هـ(: 2994)

 «.أو»( يِف )ج(: 2995)

 (.182/ 7) "حاشية ابن عابدين" ُينَْظر:( 2996)

 راه ِعنْدَ ْلنَّ التعاُرض ينتفي باختالف التاريخ َأو عدم التأريخ، وذلك َعىَل َما سبق بيانه من املؤلف يِف ترجيح بينة الطوع َعىَل بينة اإلك

 عدم التعاُرض، واهلل أعلم.

 .( 174/ 1) "درر احلكام" ُينَْظر:( 2997)
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 َأبِيِه لَِرُجلٍ  َشِهدَ 
ِ
وزو ُيوُسَف بُ َقاَل أَ  ،َعىَل َقَضاء وُز  َشَهاَدةُ  : اَل جَتُ  َأبِيِه، َوجَتُ

ِ
ُجِل َعىَل َقَضاء الرَّ

َ ىَض ا قَ امُهَ بَ أَ  نَّ أَ  لٍ ُج َر ا الَقايِض لِ نَ: إَِذا َشِهَد ابْ ادٍ يَ زِ  نُ بْ  نُ َس اَل احلَ َأبِيِه، قَ  َشَهاَدُتُه َعىَل َشَهاَدةِ  ا َعىَل ذَ  هِل

ْ ُتْقَبْل  ،اذَ هَ  ََم ِعنَْد أَ  ََل  أَ  -اهلل  هُ مِحَ رَ  - ةَ يفَ نِ  َح يِب َشَهاَدهُتُ
ِ
: أنَّه ُر : َوفِيَها َقْوٌل آَخ اَل ، قَ ََم يهِ بِ َعىَل َقَضاء

وزُ  ةِ " يِف ََم كَ  -َقاَل: َوبِِه َنْأُخُذ  ،جَيُ  ."اخلَانِيَّ

َبِع َسَقَطْت َعَداَلُتُه ِعنَْد اْلَْكَثرِ َذَكر اإِلْسبِيجَ   ِمْن َكْونِِه يِف َغرْيِ  دَّ ، َواَل بُ ايِب: َمْن َأَكل َفْوَق الشِّ

ْيِف  ي َعىَل َصْوِم الَغِد َأو ُمَؤاَنَسِة الضَّ يِف  هُ وُ حْ ، ونَ "الَقِديرِ  َفْتِح " يِف ََم ؛ كَ إَِراَدِة التََّقوِّ

 ."ىبَ تَ جْ املُ "

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ُجال االئمة، نجم الدين اخلايص، ( ُهَو ُيوُسَف بن أمحد بن أيب بكر اخلوارزمي2998)

 634نة ))نسبته إِىَل قرية اخلاص، يِف خوارزم( تفقه َعىَل أيب بكر بن عبد اهلل من أقران نجم اْلئمة عمر النسفي وسمع منه، تويف س

 هـ(.

 . "الفتاوى الكِبى"و "الفتاوى الصغرى "من آثاره: 

 (13/269(، ومعجم املؤلفني )13/52(، واْلعالم )2/223اجلواهر املضية ) ُينَْظر:

ا لفتاوى قايض خان الصحيح أن تأخري  "َفْتح الَقِديرِ "ورأيت بخط شيخي َعىَل "(: 1/175) "درر احلكام"( َقاَل يِف 2999) معزوًّ

 ؛ انتهى."هـ؛ ولكني ََلْ أره بنسختي منه .اة اَل يبطل العدالة االزك

 ( خمطوط ـ املكتبة اْلزهرية. وذلك ِعنَْد قول الناظم:223( تفضيل عقد الفوائد )لوحة رقم 3000)

 ومن حجه من َغرْي عذر يؤخر ومن ال يزكي عاجال  رد قوله

 وعدل كفى ممن يعدل وعن َغرْيهم أن الصحيح قبوهلم

 (.5/480) "رد املحتار" ر:ُينْظَ و

 «.جيوز»( يِف )ج(: 3001)

ا، له كتاب املجرد واْلمايل وأدب الَقايِض 3002) ا نبيه  ( ُهَو احلسن بن زياد اللؤلؤي الكويف صاحب أيب حنيفة، َكاَن يقظ ا فطن ا فقيه 

 "معجم املؤلفني"، 104ص  "يةالفوائد البه"(، 2/56) "اجلواهر املضية" ُينَْظر:هـ(،  204والفرائض والنفقات، تويف سنة )

(1/552.) 

 «.يقبل»( يِف )د( و)هـ(: 3003)

 «.اْلكثرين»( يِف )هـ(: 3004)
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ْ َيْعِرُفوا َقْدر َما رُ بَِرْهٍن جَمُْهوٍل َصِحيحَ  الَشَهاَدةُ   يِف ََم كَ  ؛نِ يْ َعَلْيه ِمَن الدَّ  نَ هِ ٌة، إاِلَّ إَِذا ََل

 ."الُقْنَيةِ "

، كَ َلْت يِف اإَِذا َبطَلْت يِف الَبْعِض َبطَ  الَشَهاَدةُ  ةِ "  يِف َشَهاَدةِ ََم لُكلِّ ِهرِييَّ َبنْي   إَِذا َكاَن َعْبدٌ الَّ ، إِ "الظَّ

، فَش ُمْسلِ  ايِنٍّ َا ُتْقَبُل َعَلْيِهََم بِالعِ  [ايِنٌّ ]َنرْصَ  دَ هِ ٍم َوَنرْصَ ايِنِّ َفَقطْ  ْتِق، فإهنَّ  يِف الِعَتاِق ََم ، كَ يِف َحقِّ النَّرْصَ

ةِ الَفوَ "، َكَذا يِف ِمنُْهََم  ْينِيَّ ِد الزَّ
املَُتواتِرِ   ا: أنَّ َشَهاَدة النَّْفييهَ فِ ، وَ "ائِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، وهو بعيد!!«أو مؤانسة الضعيف»املطبوعة:  "درر احلكام"، ويف نسخة «الصيف»( يِف )د(: 3005)

 (.7/421) "َفْتح الَقِديرِ "( 3006)

(، 7/90) "البحر الرائق"(، و2/377) "درر احلكام"(، و7/421) "يرِ َفْتح الَقدِ "(، و4/225) "تبيني احلقائق" ُينَْظر:( 3007)

 (.154/ 9) "البناية"و

 «.برهن»د( و)هـ(: ( يِف )3008)

 «.نرصانيًّا»يف )أ(: ( 3009)

 «.منها»( يِف )ج(: 3010)

 «.التقي»( يِف )ج(: 3011)

 قر بكذا.( شهادة النفي هي كل شهادة قامت َعىَل أن فالن ا ََلْ يقل َوََلْ يفعل َوََلْ ي3012)

ا 3013) ا وتر  ا بعد واحد، مأخوذ مَن الوتر، ُيقال: تواترت الكتب أي جاءت بعضها يِف إثر بعض وتر  ( التواُتر لغة: تتاُبع ُأمور واحد 

ا بعد واحد.  من َغرْي أن تنقطع، ومنه جاءوا ترتى؛ أي: متتابعني واحد 

ا َما يرويه قوم اَل َيَص عددهم، َواَل يتوهم تواُطؤ هم َعىَل الكذب لكثرهتم وعدالتهم وتباين أماكنهم ويدوم هذا احلد واصطالح 

فيكون آخره كأوله، وأوسطه كطرفيه وذلك مثل نقل القرآن والصلوات اخلمس، وأعداد الركعات ومقادير الزكوات وما أشبه 

ا.  َذلَِك، وهذا القسم يوجب علم اليقني بمنزلة العيان علَم  رضوريًّ

 (.2/4) "رشح التلويح َعىَل التوضيح"(، و2/361) "كشف اْلرسار" ُينَْظر:
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ة" ؛ َكََم يِف ةٌ َمْقُبولَ  ِهرِييَّ ةِ "و ،"الظَّ اِزيَّ  ."الَبزَّ

، هَ "ىَجَواِهِر الَفَتاوَ " يِف وَ  افِِعيِّ ؟ َوَهْل : اُل قَ يُ  ْل : َحنَِفيٌّ اْنَتَقل ِمْن َمْذَهبِِه إىَِل َمْذَهِب الشَّ ه اْرَتدَّ إِنَّ

 .ُتْقَبل َشَهاَدُتُه؟

ُه ]ال[ اَل ُيقَ  َينَْبِغي َأنْ  : ]ال[اَل قَ  ُرُج  َلُه َذلَِك؛ ِْلَنَّ ، َوإِِن اْنَتَقَل مِ اإِلْساَل  بِِه َعنِ  خَيْ

ِة ُمَبااَل  إَِلْيهِ  َطْبُعُه  يُل مِ يَ وَ  هُ لُ وَّ قَ تَ  يَ ََم ْذَهٍب إىَِل َمْذَهٍب، كَ ، َواجُلْرَأِة َعىَل االْنتَِقاِل ِمْن مَ ادِ قَ تِ ٍة يِف االعْ لِِقلَّ

ُه اَل ُتْقَبُل  إَِلْيِه لَِغَرضٍ  ُصُل َلُه، فإنَّ  .َشَهاَدُتهُ  ََيْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِه َفال ُيْقَبُل َسَواٌء َكاَن "(: 492 - 490/ 5) "حاشية ابن عابدين"( قال يف 3014) َقْوُلُه: َشَهاَدُة النَّْفِي املَُْتَواتِِر َمْقُبوَلٌة: بِِخالِف َغرْيِ

ُ  َنْفي ا ُصوَرة  أَْو َمْعن ى، َوَسَواٌء َأَحاَط بِِه ِعْلمُ  نَُة النَّْفِي يِف الرشه ، َنَعْم ُتْقَبُل َبيِّ
ِ
اء َ اِهِد أَْو ال َكََم َمرَّ يِف َباِب اْلَيِمنِي يِف اْلَبْيِع َوالرشِّ وِط َكََم الشَّ

ْمنَاُه ُهنَاك  ."َقدَّ

 (.5/491) "رد املحتار"ُينَْظر: ( 3015)

 ( خمطوط ـ اْلزهرية.107)لوحة رقم  "جواهر الفتاوى"( 3016)

 (.107، والصواب َما أثبتناه، والتصويب من خمطوط اجلواهر )لوحة رقم «ينبغي»النسخ:  ( يِف 3017)

، والصواب تقديمها كَم أثبتناه يِف أول اجلملة، والتصويب من اجلواهر املخطوط )لوحة «ال»( ورد يِف النسخ يِف هذا املوضع: 3018)

 ( اْلزهرية.107رقم 

 ( اْلزهرية.107املخطوط )لوحة رقم  "واهراجل"، وما أثبتناه من «َل»( يِف النسخ: 3019)

 «.يقوله»( يِف )ج(: 3020)

 «.لعرض»( يِف )ج(: 3021)

 (.480/ 5) "رد املحتار" ُينَْظر:( 3022)

ْ َيُكْن لَِغَرضٍ "قال بعده:  ُه إَذا ََل ، َوَأنَّ َقاِل احْلَنَِفيِّ
َمْجُموِع َما َذَكْرَناُه َأنَّ َذلَِك َغرْيُ َخاصٍّ بِاْنتِ

َصِحيٍح، َفاْفَهْم َوال َتُكْن ِمْن  َفُعلَِم بِ

ِة املُْْجَتِهِدينَ  مَّ
بِنَي َفَتْحُرَم َبَرَكُة اْلَئِ  ."املَُْتَعصِّ
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ا َأَقرَّ لُِفاَل َرُجاَل  اِن َشِهَدا َأنَّ ُفالن  ا َصِحيح  ُه اْشرَتَى َأنَُّه َأَقرَّ  َوَشِهَدا، ٍن بَِضْيَعِة َكَذا إِْقرار  َأنَّ

ه َأَقرَّ َلُه َذلَِك َتْلِجَئة  كَ َكَذا لُِفالٍن بََِملِِه َووَ  ةَ َضْيعَ   ، َوِْلَْجلِ اَلتِِه، َفَأَقاَم امُلِقره َشاِهَدْيِن َأنَّ

ا َعَلْيه ْلَمِة اْعتََِمد  ا ،َخْوِف الظه ك  ِعي التَّلْ  بَِجاِههِ  وََتَسه الَبيِّنََة َعىَل  ِجَئةِ إِْن َأَقاَم ُمدَّ

ُه ُيِقيُمَها َعىَل النَّْفِي ُتْقَبل َبيِّنَُتُه، َوإاِل َفاَل ُتْقَبُل  ،إِْقَراِر اخلَْصمِ   .؛ ِْلَنَّ

ا َح َرُجٌل َشِهَد أنَّ ُفاَل  وِق، وَشِهَد آَخ بَِطاَل  َف لَ ن  هُ  ُر ِق اْمَرَأتِِه يِف السه َلَف يِف املْسِجِد اجلَاِمِع، َح  أنَّ

ْقيِ فَ  ِة الَيِمنِي بِِه فَ ق لِ له عَ اِن اَل تَ بِاملكَ  يدُ التَّ  ؛، َوَهذا َظاِهرٌ ِف لِ َشَهاَدهُتََم َعىَل احلَ  و، وُتْقَبُل غُ لْ يَ ِصحَّ

 ى.هَ تَ انْ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.َأو يشهدا»( يِف )ج(: 3023)

ه ( التلجئة َقْد تكون يِف عقد البيع، وقد حتصل يِف َغرْيه من العقود كالنكاح واهلبة والوقف، كَم تكون يِف اإلقرار َعىَل َما ذكر3024)

ُف َبْعُض احْلَنَِفيَّةِ   َبْيَع املصنف يِف اْلصل، والتلجئة تقوم يِف كل هذا َعىَل التخويف للشخص ْلجل قول أَو فعل َما اَل يريد، وُيَعرِّ

وَرِة َأْمٍر َفيَِصرُي َكاملَْْدُفوِع إَلْيِه. ْلِجَئِة بَِأنَُّه: َعْقٌد ُينِْشُئُه لرَِضُ  التَّ

َفُه َصاِحُب اإْلِ  ا ِمْن َظاَِلٍ )َوَنْحِوِه( دَ َوَعرَّ ا ََلْ ُيِريَداُه َباطِن ا َبْل َخْوف  ا َلُه.ْنَصاِف من احلنابلة بَِقْولِِه: ُهَو َأْن ُيْظِهَرا َبْيع   ْفع 

ِفقَ  ُة َبْيَع اْْلََماَنِة, َوُصوَرُتُه َكََم َذَكَر النََّوِويه يِف املَْْجُموِع َأْن َيتَّ ِعيَّ
افِ ُه الشَّ ا لَِغرْي َوَسَمَّ ا لِْلَخْوِف ِمْن َظاَِلٍ َوَنْحِوِه, َوإِمَّ ا َعىَل َأْن ُيْظِهَرا اْلَعْقَد, إمَّ

ا, ُثمَّ َيْعِقُد اْلَبْيَع.  ََُم إَِذا َأْظَهَراُه اَل َيُكوُن َبْيع  ِفَقا َعىَل َأهنَّ  َذلَِك, َوَيتَّ

تِي ُأِضيَف َهَذا اْلَبْيُع إَليْ  ْلِجَئُة الَّ ا التَّ ْكَراِه َوااِلْضطَِراِر.َوأَمَّ َغِة بَِمْعنَى: اإْلِ ُد يِف الله  َها َفرَتِ

ْكَراُه التَّامه َأو املُْْلِجُئ,  , َوُهَو اإْلِ
ِ
جْلَاء ِجُع َمْعنَاَها إِىَل َمْعنَى اإْلِ اَلِح: َفرَيْ

ا يِف ااِلْصطِ دَ  َوَمْعنَاُه َكََم ُيْفَهُم ِمْن َحاِشَيِة اْبِن َعابِِديَن َأنْ َوأَمَّ ُُّيَدِّ

ٍح إَِذا ََلْ َيْفَعْل َما َيْطُلُبُه ِمنُْه. ٍب ُمَِبِّ  َشْخٌص َغرْيُه بِإِْتاَلِف َنْفٍس َأو ُعْضٍو َأو رَضْ

 (.4/265) "اإلنصاف"(، و2/352) "مغني املحتاج"(، و9/405) "املجموع"(، و24/123) "املبسوط" ُينَْظر:

 «.تلحية»( يِف )د(: 3025)

 .«ْلجل: »)ج(( يف 3026)

 سقط من )ج(.« عليه»( قوله: 3027)

ا»( يِف )ج(: 3028)  .«َأو َتسك 

 .«بجَمعة»( يِف )ج(: 3029)

 «.التلحبة»( يِف )د(: 3030)

 «.التنفيز»( يِف )د(: 3031)

 



425 

 

ا ، فَشِهَد َواِحٌد ِمنُْهْم َعىَل الَوْجهِ  :وفِيَها أيض  ُهوُد َُجَاَعة  ْحُن ، فقاَل الَباُقوَن: نَ إَِذا َكاَن الشه

َم ُكله َشاِهٍد بَِشَهاَدتِِه، َذَكَرهُ  ،الَقايِض َذلَِك  لِ ْقبَ ََلْ يَ  ،َنْشَهُد َعىَل ِمْثِل َشَهاَدِة َهَذا اُف  َحتَّى َيَتَكلَّ اخلصَّ

اِدِس ِمْن  ِمَن الَباِب  و بُ الَقايِض َيْقِِض يِف املْسِجد، وَذَكر الَقايِض أَ  اُب ، َوُهَو بَ "أَدِب الَقايِض "السَّ

ِحهِ  َسِفي  النَّ يِلٍّ عَ  ْف قِ ََلْ يَ  ا مِمَّنْ نَ، َوِمْن َمَشاخِيِ "اِمعِ اجلَ "ا يِف ذَ ِعنَْد ِذْكر َهِذه املْسَأَلِة: َنصَّ َعىَل هَ  يِف رَشْ

َواَيةِ  َعىَل َهِذهِ  ُه َيْكِفي اْستِ  ،الرِّ  اَل قَ ، فَ ا َزايِن : يَ ُل ُج الرَّ  َقاَل  اذَ ، إِ اِب احُلُدودِ تَ ال  بَم ُذكِر يِف كِ اَل دْ قال: إنَّ

ا، وَ قَ  ارَ ، َص َت لْ  قُ ََم ، ُهَو كَ َت قْ دَ : َص ُر آَخ  اُف، َوُهَو اَل يَ  هُ نَّ ايِِخ َعىَل أَ َش ْكَثُر املَ أَ اِذف  ْكِفي َعىَل َما نصَّ اخلَصَّ

، وَ   .ىهَ تَ انْ  ؛ىالَفْتوَ  هِ يْ لَ عَ اْلَصحه

 يِف َبَياِن َأْحَكاِم  َهَذا 

 ]األصول اليت بين عليها هذا الباب[

ال   رَ  َمْبنِيٌّ َعىَل ُأُصولٍ   َأْن َتْعَلَم َأنَّ َهَذا الَباَب َعَلْيَك َأوَّ  :ٍة؛ ِمنَْهاُمَقرَّ

َهاَدةَ  عِ ٍ؛ ِْلَنَّ ُثُبوَت ُح الِعَباِد اَل ُتْقَبل باِل دَ  َعىَل ُحُقوِق  أنَّ الشَّ ُقوقِِهْم يَِتَوقَُّف َعىَل ْعوى ِمْن ُمدَّ

طُ اىَل عَ ِف ُحُقوِق اهلل تَ ، بِِخاَل تِِهْم، َوَلْو بالتَّْوكِيلِ بَ الَ ُمطَ  ْعوَ  ؛ َحْيُث اَل ُيْشرَتَ ى؛ ِْلَنَّ إَِقاَمَة فِيَها الدَّ

ا، فَصاَر كَ اىَل عَ ُحُقوقِِه تَ  ْعوَ  واِجَبٌة َعىَل ُكلِّ أَحٍد، وُكله َأَحٍد َخْصٌم يِف إْثَباهِتَ  .ى َمْوُجوَدةٌ َأنَّ الدَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( أي: يأيت بالشهادة َعىَل الوجه الصحيح التي تقبل به َواَل ترد.3032)

 «.سقطت اهلاء»( يِف )د(: 3033)

 «.باب»)د( و)هـ(: ( يِف 3034)

 «.من(: »( يِف )ج3035)

 «.أنه»ج( و)د(: ( يِف )3036)

 (.2/162) "الفتاوى اهلندية" ُينَْظر:( 3037)

 (.5/492) "رد املحتار"(، و7/40) "البحر الرائق"(، و2/384) "درر احلكام" ُينَْظر:( 3038)

 «.َوَلْو َقاَل وكيل»، َويِف )هـ(: «َوَلْو َكاَن بالتوكيل»( يِف )ج(: 3039)

 (.384 /2) "درر احلكام" ُينَْظر:( 3040)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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َعىمِ وَ  ُهوَد إَِذا َشِهُدوا بَِأْكَثَر ِمَن امُلدَّ هَبُم ،نَْها: أنَّ الشه ِعي ُمَكذِّ ْم، َوإَِذا َكاَن امُلدَّ ، َفَتْبُطُل َشَهاَدهُتُ

َفاِق فِيهِ َشِهُدوا بِاْلََقلِّ ُتْقَبل لِ   .التِّ

ِد لُِثُبوتِِه ِمنَ  َأْزَيدُ  َق ا: أنَّ املِْلَك املُْطلَ هَ نْمِ وَ  َبِب ُمْقَترِصٌ َعىَل اْلَْصلِ  ِمَن امُلَقيَّ ، واملِْلَك بِالسَّ

َبِب  َوْقِت   .السَّ

ْعوَ  ِف َبنْيَ ْختاَِل ااِل اِهَدْيِن َلْيَس كَ الشَّ  َف َبنْيَ ومنها: أنَّ االْختاَِل  َهاَدةِ الدَّ  ؛ ِْلَنَّ َشَهاَدةَ ى والشَّ

اِهَدينِ  اَل ُيوِجُب اختاِلَف  :ْخَرى يِف املَْعنَى، َويِف لْفظٍ أْلُ لِ  ة  ُكلٌّ ِمنُْهََم ُمطابِقَ  َيْنَبِغي َأْن َتُكونَ  الشَّ

ا املُ  ْعوَ  َبنْيَ  اَبَقةُ طَ املَْعنى، أمَّ َهاَدةِ الدَّ َة َفَقْط، َواَل ِعِْبَ  َفَينَْبِغي َأْن َتُكوَن يِف املَْعنَى ،ى والشَّ

ْفظِ   ."الُفُصولِ "َكَذا يِف  ؛ باللَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: َلْيَس ِمنْ "(: 5/492) "رد املحتار"َقاَل يِف  ْنُباَليِله ُ يَها الرشه َرِر، َقاَل حُمَشِّ َهاَدَة... إَلْخ، َهِذِه ِعَباَرُة الده ُه  َقْوُلُه: ِمنَْها َأنَّ الشَّ َهَذا اْلَباِب ِْلَنَّ

َهاَدِة وَ  َهاَدِة اَل يِف َقُبوِل الشَّ  ؛ انتهى."َعَدِمِه اهـيِف ااِلْختِاَلِف يِف الشَّ

 «.يكذهبم»( يِف )ج(: 3041)

 (.384/ 2) "درر احلكام" ُينَْظر:( 3042)

 «.يف»( يِف )ج(: 3043)

َعى املُْْطَلَق 3044) ْعَوى, َولَِذا َلْو ادَّ ِة الدَّ ِد َوُهَو َمانٌِع لِِصحَّ ال  اَل ُتْسَمُع َكََم ( وذلك لَِكْوِن املُْْطَلِق َأْزَيَد ِمْن املَُْقيَّ ِة لَِكْونِِه أَوَّ اِزيَّ يِف اْلَبزَّ

 . ِعي َأَقلَّ ي ا َيدَّ
ِد َثانِ  (.5/199) "رد املحتار" ُينَْظر:بَِدْعَوى املَُْقيَّ

 (.384/ 2) "درر احلكام" ُينَْظر:( 3045)

 «.يكون»( يِف )ج(: 3046)

 «.والشاهد»( يِف )ج(: 3047)

 «.يِف اللفظ»( يِف )ج(: 3048)

اد شهادة الشهود يِف نفس الكلَمت التي تؤدَّى هبا، أما االتفاق يِف املعنى دون اللفظ: ( املوافقة يِف اللفظ يِف الشهادة: 3049) هي احتِّ

وُسَيبِّنُي امُلَؤلِّف َذلَِك بعد ، فهو توافق املعنى الذي تؤدي إليه عبارة الشهود وإن تفاوتت اْللفاظ التي أدى هبا كل شاهد شهادته

 أسطر قليلة.

 .«بمعنىأن يكون يِف »( يِف )ج(: 3050)

 (.384/ 2) "درر احلكام" ُينَْظر:( 3051)

َا َلُه ُمنُْذ َسنٍَة َفَشهِ "(: 5/492) "رد املحتار"َقاَل يِف  ا يِف َيِد َرُجٍل أَهنَّ َعى َدار  ... إَلْخ: َكََم َلْو ادَّ
َهاَدَتنْيِ َا َقْوُلُه: ُمَواَفَقُة الشَّ ُهوُد َأهنَّ َد الشه

يَن َسنَة  َبَطَلْت  َا ُمنُْذ َسنٍَة َجاَزْت َشَهاَدهُتُ ُمنُْذ ِعرْشِ ُهوُد َشِهُدوا َأهنَّ يَن َسنَة  َوالشه َا ُمنُْذ ِعرْشِ ِعي َأهنَّ يٌَّة، َويِف اْْلَْنِقْرِويِّ ، َفَلْو ادََّعى املُْدَّ
ْم َخانِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ذا َظَهَر لَك َأنَّ َقْوَل َصاِحِب  َهاَدةِ ": "اَيةِ قَ الوِ "َوهِبَ عْ  ُمَواَفَقُة الشَّ فَ ى كَ وَ الدَّ اِهَدْيِن  اِق اتِّ الشَّ

ا َوَمْعن  طٌ َلْفظ   . َينَْبِغيََم ، َلْيَس كَ ى رَشْ

ُُ الدَّْعوى ِفي ُحُقوِق الِعَباِد َش َهاَدةِ  : َقُبولِ ْي ؛ أَ ا(َهَقُبوِل ْرُط)َتَقدُّ : ْي ؛ أَ َها(َواَفَقْت )َفِإْن، الشَّ

ْعوَ  َهاَدُة الدَّ َهاَدةُ  ()ُقِبَلِت ،ىواَفَقِت الشَّ َّ، الشَّ َهاَدةُ  اافِْقهَ وَ : إِْن ََلْ تُ ْي (؛ أَ ََ )َوِإ ا ذَ هَ ، وَ اَل ُتْقَبُل  الشَّ

َمةِ املُ  ولِ ُص َأَحُد اْلُ   .َر ِمَن اْلَْصِل املْذُكورِ كَ َعىَل َما ذَ  عَ رَّ ُثمَّ فَ  ،َتَقدِّ

 ود[ُها فشهد به الشُّا مطلًقعى ملًك]مسألة: لو ادَّ

ُهوُد بِِه  (َفَشِهَد ،)َفَلِو ادََّعى ِمْلًكا ُمْطَلًقا  َأِو اإِلْرِث مَ  )بَسَبٍب(؛الشه
ِ
اء َ َهاَدُة؛ )ُقِبَلِت، ثاَل  كالرشِّ ( الشَّ

ُْم َش ِْلَ  َعىمِمَّ  لِّ قَ ِهُدوا بِاْْلَ هنَّ َهاَدةِ  اَل َيْمنَُع َقُبوَل  َك لِ ذَ ، وَ ا ادَّ ى كَم ن عْ مَ  ةِ ُمَطاَبقَ لْ لِ  الشَّ

 .َتَرى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْعَوى بِِزَياَدٍة  َهاَدُة َلْو َخاَلَفْت الدَّ َهاَداِت: الشَّ ِة يِف الشَّ َتاُج إِىَل إْثَباهِتَا َأو ُنْقَصاٍن َكَذلَِك َفإِنَّ َذلَِك اَل َيْمنَُع َقُبوهَلَا اَعْن اْلَقاِعِديَّ هـ؛  .اَل َُيْ

ةٌ   ؛ انتهى."َحاِمِديَّ

 «.كالفاق»)هـ(: ( يِف 3052)

َهاَدةِ َوبِِه ُيْعَلُم َأنَّ ِعَباَرَة اْلِوَقاَيِة َلْيَسْت َكََم َينَْبغِ "(: 385 - 384/ 2) "درر احلكام"( قال يف 3053) ُط ُمَواَفَقِة الشَّ ي َحْيُث َقاَل رَشْ

ْعَوى، ال َلفْ  َهاَدِة لِلدَّ اِهَدْيِن َلْفظ ا َوَمْعن ى َوهِلََذا ُقْلت: جَتُِب ُمَطاَبَقُة الشَّ َفاِق الشَّ ْعَوى َكاتِّ ا، َبْل َمْعن ى َفَقْط.الدَّ  ظ ا َوَمْعن ى َمع 

 (.143/ 2) "االختيار لتعليل املختار"(، و492/ 5) "حتاررد امل"(، و205/ 2) "جممع اْلهنر" ُينَْظر:و

 «.قال»( يِف )هـ(: 3054)

 «.توافقهَم»( يِف )د(: 3055)

 «.وهذا ْلحد أسباب القبول»( يِف )ج(: 3056)

 (.492/ 5) "رد املحتار" ُينَْظر:

 (.5/492) "رد املحتار"( ينظر: 3057)

، "تبيني احلقائق"، و"بدائع الصنائع"املْطُبوع من كتب احلنفيَّة؛ كَم يف « بأقل»، واْلَْصوب: «باْلقل»( يف ُجيع النسخ: 3058)

 وغريها. "فتح القدير"و

 (.492/ 5) "رد املحتار" ُينَْظر:( 3059)

 (.384/ 2) "درر احلكام" ُينَْظر:( 3060)
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 َعىَل (، بَِأْن َيَتَطاَبَق َلْفُظُهََم ْفً ا وَمْعًنى ِبَطِريِق الَوْضِعَل ُمَطاَبَقُة الشََّهاَدَتْيِن )َكَذا َيِجُبوَ 

ن ،املَْعنَى بَِطِريِق الَوْضع إفاَدةِ  ااَل التََّضمه َفاُق يِف املَْعَنى ، وِعنَْدمُهَ حتى إَِذا  ،َيْكِفي االتِّ

َعى رُجٌل ِمائَ  ، وآَخُر بثالَثٍة، وآَخُر بِ  ةَ ادَّ نْيِ آَخُر ْرَبَعٍة، وَ أَ ِدْرَهٍم، َفَشِهَد شاِهٌد بِِدْرَهٍم، َوآَخُر بِدْرمَهَ

ا َيْقِِض بِ ِة لَ قَ لَِعَدِم املَُطابَ  ؛ ُتْقَبْل ِعنَْدهُ ََلْ  ،بَخْمَسةٍ  ا وَمْعن ى، وِعنَْدمُهَ اِهَدْيِن اِل  ؛ةٍ عَ بَ رْ أَ ْفظ  َفاِق الشَّ تِّ

 .َمْعنى اْلَِخرَيْيِن فِيَها

 ]مسألة: شهد أحدهما بالنكاح واآلخر بالتزويج[

اِد َمْعنَ؛ اِل بالتَّْزويِج ُقِبَلْت( ا ِبالنَِّكاِح، واآلَخُرُدُهَمَح)َوَلْو َشِهَد َأ  والَعِطيَُّة )َكَذا اهِلَبُةا؛ امُهَ حتِّ

ثٍُث،  ، َأْوْو َطْلَقَتْيِنْلَقٍة َأَط َتْيِن، َأْواَئِم ٍة َأْواَئاآلَخُر بَأْلَفْيِن َأْو ِمْلٍف، َوَأَوَنْحوُهَما، َوَلْو َشِهَد َأَحُدُهَما ِب

 .املْعنََينْيِ  ِف ْختاَِل ؛ اِل ُردَّْت(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.جتب»( يِف )ج(: 3061)

 «.الشهادة»( يِف )د(: 3062)

 لذي وضع له لغة.( يقصد بالوضع هنا: استخدام اللفظ الدال َعىَل املعني ا3063)

( َقْد بني املصنِّف معنى التضمن بعد ذلك، فقد مثل له باختالف شهادة الشهود بالدراهم، فإذا شهد واحد منهم بأربعة 3064)

 وآخر بخمسة فقد اتفقا َعىَل اْلربعة ضمن ا وليس لفظ ا.

 وحممد بن احلسن الشيباين. ،ِعنَْد أيب ُيوُسَف  :( أي3065)

  حنيفة.( أي ِعنَْد اإلمام أيب3066)

 «.فيهَم»( يِف )هـ(: 3067)

/ 5) "رد املحتار"(، و206/ 2) "جممع اْلهنر"(، و109/ 7) "البحر الرائق"(، و384/ 2) "درر احلكام" ُينَْظر:( 3068)

493.) 

 «.اهلتة»( يِف )هـ(: 3069)

 «.وطلقتني»)د( و)هـ(: ( يِف 3070)

 .«الختالف»( يِف )د( و)هـ(: 3071)

 (.7/109) "البحر الرائق"(، و2/384) "درر احلكام"(، و4/229) "تبيني احلقائق"يف:  تفصيل هذه املسألة ُينَْظر:( 3072)
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ًُ، َفَشِهَد أَحُدُهَم)َكَما َلِو ادََّعى َغ ِف ، بِِخاَل ؛ َحْيُث اَل ُتْقَبلاإِلْقَراِر ِبِه(ا ِبِه، واآلَخُر ِبْصًبا َأْو َقْت

َهاَدُة، كَ  اَل ُتْقبَُل  ،َقْوٍل ُجِمَع َمَع ِفْعٍل( )َوَكَذا ِفي ُكلِّ، َما إَِذا َشِهَد باإِلْقَراِر بِِه؛ َحْيُث ُتْقَبُل   َلِو ََم الشَّ

َعى َعَلْيهِ  الْ أَ  ادَّ ه دَ ُدمُهَ َح َفَشِهَد أَ  ،ف  َعى َعَلْيه أَ  َفعَ ا َأنَّ ا، وَشِهَد اآلَخُر َعىَل إِْقَرارِ لْ هِلََذا امُلدَّ  ف 

ا َعى َعَلْيه هِبَ مَ  هُ نَّ وا أَ ُر كَ ذَ ا َقْوٌل وفِْعٌل، وَ ذَ ؛ ِْلَنَّ هَ ْسَمعُ اَل تُ  ،امُلدَّ َكَذا يِف   ؛الِفْعلِ وَ  الَقْولِ  ُع َبنْيَ اَل جُيْ

 ."الُقْنَيةِ "

 حدهما بألف واآلخر بألف ومائة وأشباه  لك[أف إ ا شهد على أْل قبل الشهادُة]مسألة: ُت
َهاَدةُ  ()َوُتْقَبُل ْلٍف أَ بِ  اآلَخرِ ْلٍف، وَ أَ ا بِ : يِف َشَهاَدة َأَحِدمِهَ ؛ أْي ٍة(اَئِمَو أْلٍفبْلٍف ِفي )َعَلى َأ الشَّ

ِعي  ِن ادََّعى()ِإ ،ةٍ ائَ مِ وَ  فَ ةُ ائَ املِ وَ  ْلُف (، َوُهَو اْْلَ  َ)اأَلْكَثرامُلدَّ دِ اقِِهََم يِف اْْلَ ؛ التِّ ٍة، ئَ َِم ا بِ َأَحِدمِهَ  ْلِف، وَتَفره

ِعي أَ بِِخاَل  ا َفَقطْ لْ ِف َما إَِذا َكاَن َيدَّ ِعَي ؛ ِْلَ اَل ُتْقَبُل  ُث يْ َح  ؛ف  َب َمنْ  نَّ امُلدَّ َياَدِة، وَ  كذَّ ا ذَ هَ َشِهَد بالزِّ

ْينِ  َر إنََّم ُهَو يِف الدَّ
ِذي ُذكِ  .الَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.يقبل»( يِف )ج(: 3073)

 «.يقبل»( يِف )ج(: 3074)

 «.نفل»( يِف )هـ(: 3075)

 .«وقع»( يِف )هـ(: 3076)

 «.بأقرار»( يِف )ج(: 3077)

 «.جتمع»( يِف )ج(: 3078)

 ُينَْظر:(، و5/494) "رد املحتار"(، و2/206) "جممع اْلهنر" ُينَْظر:و؛ ( خمطوط، اْلزهرية355)لوحة رقم  "قنية املنية"( 3079)

 (.206/ 2) "جممع اْلهنر"

 «. ألف»( يِف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 3080)

 «. اَل يقبل»( يِف )ج(: 3081)

 (.2/385) "درر احلكام" ُينَْظر:( 3082)
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 ،ُها َلَذأنَّ َه آَخُرَو ،ُهالَعْبَدْيِن َل ا َلْو َشِهَد واِحٌد أنَّ َهَذْيِنَمَك ،ُتْقَبل َعَلى الواِحِد )َوِفي الَعْيِن
َفَقا َعَلْيه ا )الَواِحِد( الَعْبدِ  ُقِبَلْت َعَلى( ِذي اتَّ َهاَدةِ اًقا()اتَِّفلَّ ِب  ، َكَذا يِف َباِب الشَّ ْ ِمَن  يِف الرشه

 .ُمالَّ ِخِّْسو هُ َر كَ ، ذَ "امُلِحيطِ "

ََ)ويف الَع ا؛ أْي ؛ أْي (ْقِد   نَ ، َأْو َكااْلَْكَثر ْت َعىَل اْلَقلِّ َأوِ نَ اكَ  : َسَواءٌ : اَل ُتْقَبُل ُمْطلق 

ِعي ُهَو البائِع َأوِ  ي امُلدَّ  .امُلْشرَتِ

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( أي: العبد.3083)

  «.واآلخر»( يِف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 3084)

وكذلك هذا احلكم يِف ُجيع املواضع يِف اجلنس الواحد إَِذا اتفقا َعىَل قدر أَو "(: 9/470) "املحيط الِبهاين" ( َقاَل يِف 3085)

ا وصف، واختلفا فيَم زاد َعىَل َذلَِك تقبل الشهادة فيَم اتفقا عليه إن ادعى املدعي أفضلهَم، وإن ادعى أقلهَم اَل تقبل شهادهتَم إِذَ 

 .؛ انتهى"اختلفا، كيف َما اختلفا

 (2/386) "درر احلكام" ُينَْظر:( 3086)

 «.أكثر»( يِف )ج(: 3087)

 «.وكان»( يِف )ج(: 3088)

 (.385/ 2) "درر احلكام" ُينَْظر:( 3089)

 



431 

 

ع َعىَل َهذا األَْصِل بَِقْولِِه:  ُثمَّ َفرَّ

؛ ِْلَنَّ املْقُصوَد إِْثباُت ٍة ُردَّْت(اَئَمِبَأْلٍف وَخْمِس آَخُرِبَأْلٍف، َو ِتِهاَبَتِكاِحٌد ِبِشَراِء َعْبٍد َو)َفَلْو َشِهَد َو

َبِب  ِف الثََّمِن، اْخَتَلَف املْشُهوُد بِِه الْختاَِل ٍة، فَ ئَ ََم ِس بَأْلٍف َومَخْ  ُف الَبْيعِ ْقُد، فالَبْيُع بأْلٍف ِخاَل َوُهَو العَ  ،السَّ

 .ٍد ِمنُْهََم احِ َفَلْم يتِمَّ النَِّصاُب َعىَل وَ 

َبُب  ،احلُْكمُ  َبِل املْقُصوُد ُهوَ  ؛الَعْقدِ  َأنَّ املَْقُصوَد إِْثَباُت  فإِْن ُقْلَت: اَل ُنَسلِّمُ  َوُهَو املِْلُك، والسَّ

 إَِلْيِه. َوِسيلةٌ 

 ِ بِب املَُعنيَّ تََّب احلُْكُم َعَلْيه، َوُهَو لِ  ؛ُهَو املْقُصودُ  َدلِيٌل َعىَل أنَّ ُثُبوَتهُ  ُقْلُت: ُأِجيَب بَِأنَّ َدْعَوى السَّ َيرَتَ

َعاهُ  املِْلِك  ُثُبوَت  ْقُصوُدهُ إِْذ َلْو َكاَن مَ  ؛املِْلُك  َهاَدةَ الدَّ ، َفإِنَّ الشَّ ٍ َتاُج إىَِل سبٍب ُمَعنيَّ  ، َوُهَو اَل ََيْ

َبَب فَ ، ةٌ َعىَل املِْلِك املُْطَلِق َصِحيحَ   .َكاَن َمْقُصوُدُه السَّ

ْوفِ  ال  ٌن جِلَوَ كِ يُق مُمْ فإْن قِيَل: التَّ ا، َفَزادَ اِز َأْن َيُكوَن الثََّمُن َأوَّ َف بِِه أَ يِف الثََّمِن،   َأْلف  ا ُدوَن دَ َح َوَعرَّ مُهَ

 .اآلَخرِ 

ِهيَد َأَبا الَقاِسمُأجِ  يَِّد الشَّ َمْرَقنِْدي َذَهَب إىَِل َذلَِك  يَب بَِأنَّ السَّ َهاَدةُ اَل قَ وَ  ،السَّ  ،: ُتْقَبُل الشَّ

، َوُهَو "اهِلَدايةِ "يِف  َر كَ ُه َما ذَ ِة ِدينَاٍر، َوَوْج ائَ ْلِف ِدْرَهٍم َومِ أَ كَ  ؛ِجنَْسنْيِ ِف َما إَِذا َشِهَد بِ بِِخاَل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.َأو كتابته»)ج( و)هـ(: ( يِف 3090)

 (.385/ 2) "درر احلكام" ينظر:( 3091)

 «.وسئلة»( يِف )د(: 3092)

 «.بقصوده»)هـ(: ( يِف 3093)

 «.اَل دعا»( يِف )د(: 3094)

ح اهلداية"( ُينَْظر هذا القول يف: 3095)  (.2/385) "درر احلكام"(، و7/447) "العناية رَشْ

 «.بحتني»( يِف )ج(: 3096)

 (.7/446) "اهلداية مع رشحها العناية"( 3097)
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اَء بَِأْلٍف َومَخْ  َ ََم يَ ئَ ََم ِس املَْذُكوُر ُهنَا: أنَّ الرشِّ ،  نْيِ قَ َص ة ُملْ ئَ ََم ِس مَخْ ْلُف وَ َكوُن إَِذا َكاَن اْْلَ ٍة إِنَّ
ِ
اء َ بالرشِّ

ا أُخُذ يَ  وهِلََذا ؛ةٍ ئَ ََم ِس ْلٍف ومَخْ أَ ُل: اْشرَتَى بِ ٍة َفاَل ُيقائَ َِم َس اَد مَخْ ُثمَّ زَ  ،إَِذا اْشرَتَى بأْلٍف  َوَأمَّ

ِفيُع بَِأْصِل الثََّمنِ   .الشَّ

ِعَي َدلِيال  آَخَر َوُهَو قَ  ُثمَّ َذَكر ٌب  ْوُلُه: َوِْلَنَّ املُدَّ اِهَدْينِ  ُمَكذِّ  .َأَحَد الشَّ

وَرِة اْلُوىَل  اخُلْلُع، إِن ادََّعى الَعْبُد(والرَّْهُن، َو َقَوٍد، َعْن )َوِمْثُلُه الِعْتُق ِبماٍل، َوالصُّْلُح ، يِف الصه

ابَِعِة؛ ِْلَنَّ َهؤُ ُة)وامَلْرَأيِف الثالَِثِة، )والرَّاِهُن( انَِيِة، يِف الثَّ  ()َوالَقاِتُل  اَل يْقِصُدونَ اَل ( يِف الرَّ
ِ
إِْثَباَت  ء

 .لٌِف ملِا َعَرْفَت ، َوُهَو خُمْتَ الَعْقدِ  اَت املَاِل؛ بْل إْثبَ 

ِعي ةٍ ئَ ََم ِس مَخْ َعىَل أْلٍف وَ  بَِأنَّ َقاَل َمْوىَل الَعْبِد: َأْعَتْقُتَك  ()َوِإِن ادََّعى اآلَخُر ، والَعْبُد يدَّ

ِعي اْْلَ ةٍ ئَ ََم ِس مَخْ : َصاحَلُْتَك َعىَل أْلٍف وَ َويِله الِقَصاصِ  اْلَْلَف، َأْو َقاَل  َف َوَكَذا لْ ، والَقاتُل َيدَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.ملتقني»د( و)هـ(: ( يِف )3098)

 «.وإننا»، ويف )د(: «أو ما»( يِف )ج(: 3099)

 «وهذا»( يِف )د(: 3100)

 (.7/116) "البحر الرائق" ُينَْظر:(، و7/446) "يةالعناية رشح اهلدا"( 3101)

 «.ذكرنا»( يِف )ج(: 3102)

 «.يكذب»( يِف )ج(: 3103)

 (.7/446) "العناية رشح اهلداية" ُينَْظر:( 3104)

 .«الصلح»( يف )د(: 3105)

 «.يعتدون»، ويف )د(: «يعقدون»( يِف )هـ(: 3106)

 (.206/ 2) "جممع اْلهنر"(، و385/ 2) "درر احلكام" ُينَْظر:( 3107)

 «.املوىل»( أي: 3108)

 «.أعتقك»)هـ( و)د(: ( يِف 3109)

 «.وقال»( يِف )ج(: 3110)
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ُه ُيْقَبُل  ةِ ( يِف الُوُجوِه املْذُكورَ  ِ)َفَكَدْعوى الدَّْين؛ انِ اقِيَ البَ  ا ومَخْ  ِمْن َأنَّ َعى أْلف  ٍة ئَ ََم ِس َعىَل اْلَْلِف إَِذا ادَّ

َعى اْلََقلَّ بِ  ا هَلََُم، َوإِِن ادَّ َعى أْلَفنْيِ اَل ُتْقَبل ِعنَْدُه، ِخالف  فاِق، َوإَِذا ادَّ  ةُ ثَ الثَّاَل  الُوُجوهُ  َِبُ تَ ُتعْ  اَلنْيِ ِمَن املَ االتِّ

ُكوِت عَ يِب وَ ِمَن التَّْوفِيِق والتَّْكذِ  ُه َيْثُبُت نُْهََم السه اِف  والطَّالُق  والِعْتُق  الَعْفوُ  ؛ ِْلَنَّ بِاْعرِتَ

، فَ  ْينِ  ىقَ بْ تَ َصاِحِب احلَقِّ ْعوى يِف الدَّ ْهنِ الدَّ اِهُن اَل  إَِذا َكانَ  ، َويِف الرَّ ِعي ُهَو الرَّ ؛ ْقَبُل تُ امُلدَّ

ْعوَ  لَِعَدمِ  ُه ملََّ الدَّ ْهنَ ى؛ ِْلَنَّ دَّ الرَّ
ْ َيُكْن لُه َأْن يْسرَتِ ْينِ  ا ََل  الدَّ

ِ
، ةٍ اَنْت َدْعَواه َغرْيَ ُمِفيدَ ، كَ قْبَل َقَضاء

ْين ُيقْ  َكانَ  نَ امُلْرهَتِ  ، َوإِْن َكاَن ُهوَكأَن ََلْ َتُكنْ  فكاَنْت  املاَلنْيِ  ىَض بَِأَقلِّ بَمنِْزَلِة الدَّ

ا  .إُِْجَاع 

ْهِن بِ  هِ أَ فإِْن ُقْلَت: َعْقُد الرَّ ِعَي  ٍة، فَيِجُب َأالَّ ُتْقَبَل ئَ ََم ِس بأْلٍف ومَخْ  ْلٍف َغرْيِ ُهَو  الَبيِّنَُة، َوإِْن َكاَن امُلدَّ

َب َأَحَد َشاِهَدْيهِ  ُه َكذَّ  .املْرهَتَِن؛ ِْلَنَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.تقبل»( يِف )ج(: 3111)

ا السكوت 3112) ( التوفيق: اْلخذ بالقدر املتفق عليه من قوهلَم، والتكذيب: يقصد به تكذيب املدعي ْلحد الشاهدين كَم مر، وأمَّ

 بت مرجح آخر يِف نفس اْلمر.عنهَم: فهو اإلعراض عن الشهادتني املختلفتني حتى يث

 «.ثبت»( يِف )ج(: 3113)

 «.فنفى»( يِف )ج(: 3114)

 «.ال يقبل»( يِف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 3115)

 .«وكانت»( يِف )ج(: 3116)

 «.يكن»( يِف )هـ(: 3117)

 «.سوا»( يِف )د(: 3118)

 (.386/ 2) "درر احلكام"(، 449، 448/ 7) "اهلداية" ُينَْظر:( 3119)

 «.شاهد به»يف د: ، و«شاهدين»( يِف )ج(: 3120)

 (.5/494) "رد املحتار"(، 7/117) "البحر الرائق"(، 448/ 7العناية رشح اهلداية ) ُينَْظر:
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هْ  بأنَّ  هُ نْعَ  يَب جِ ُقْلُت: أُ  ، اءَ ى َش تَ مَ  دِّ الرَّ  ةُ يَ اَل وِ  هُ َكاَن لَ  ُث يْ ؛ َح نِ هَتِ ْر امُل  يِف حقِّ  مٍ زِ اَل  َغرْيُ  دٌ قْ عَ  نَ الرَّ

 ، فُتْقَبُل نٍ يْ دَ  بِ إالَّ  ونُ كُ اَل يَ  نَ هْ ؛ ِْلَنَّ الرَّ نِ يْ الدَّ  ىوَ عْ دَ بِ  ارُ بَ تِ االعْ  انَ كَ ، وَ مِ دَ العَ  مِ كْ يِف ُح  انَ وكَ 

 .نِ يْ ا للدَّ ع  بَ ا وتَ ن ضمْ  ٍف لْ بأَ  نُ هْ الرَّ  ُت بُ ثْ ، ويَ ونِ يُ الده  رِ ، كَم يِف سائِ ةُ نَيِّ البَ 

 ونَ كُ تَ  نْ ا أَ و إمَّ لُ اَل خَتْ  ةَ ارَ َج اإلِ  ي: أنَّ نِ عْ ؛ يَ ا(َهَدْعَب ِنْيكالدَّو ِةدَّامُل ِلِفي أوَّ ِعْيَباْلَك ُةاَرَجاإِل)َو

َهاَدةُ  ََلْ ُتْقَبلِ  ُل وَّ َكاَن اْلَ  فإنْ  ؛اهَ يِّ ِض مُ  دَ عْ بَ  َأوْ  ،ةِ دَّ امُل  لِ وَّ ى يِف أَ وَ عْ الدَّ   ودَ ُص ِْلَنَّ املقْ  ؛عِ يْ  يِف البَ ََم ، كَ الشَّ

 َأوِ  َر َو اآلجِ ي هُ عِ دَّ املُ  ونَ كُ يَ  ا أنْ مَّ إِ  فَ ايِن ، َوإِْن َكاَن الثَّ لِ دَ البَ  ِف اَل تِ اْخ بِ  َف لَ تَ اْخ  دِ قَ ، وَ دِ قْ العَ  اُت بَ ثْ إِ 

عى اْلَ  نْيِ املالَ  لِّ قَ أَ بِ  ، َيقِِض نِ يْ ى الدَّ وَ عْ دَ  وَ هُ فَ  َر َكاَن اآلجِ  ، فإنْ َر أجِ تَ ْس املُ   ْت َض قَ إَِذا انْ  ةَ دَّ ر؛ ِْلَنَّ املُ ثَ كْ إَِذا ادَّ

ا مُهَ دُ َح أَ  دَ هِ ، وَش ةٍ ئَ ََم ِس مَخْ ا وَ ف  ألْ  َر ى َعىَل آَخ عَ ادَّ  نِ مَ كَ  ارَ َص ، فَ رِ ْج اْلَ  وِب ُج يِف وُ  ةُ عَ ازَ نَاملُ  ْت كانَ 

ََلْ  ،نْيِ بألفَ  ُر ، واآلَخ ٍف ا بألْ مُه ، َوإِْن َشِهَد أحدُ ٍف لْ َعىَل أَ  ْت ازَ َج  ،ةٍ ئَ ََم ِس ومَخْ  ٍف لْ أَ بِ  ُر ، واآلَخ ٍف لْ أَ بِ 

 .َر جِ أْ تَ ْس ، َوإِْن َكاَن املُ ََم ا هَلُ ف  اَل ، ِخ مَ دَّ قَ  تَ ََم كَ  ،ةَ يفَ نِ  َح يِب ِعنَْد أَ  ُتْقَبْل 

َواَل  ،هِ بِ  َف رَتَ ه َما اعْ يْ لَ عَ  ُب جِ ، فيَ ةِ ارَ َج اإلِ  َملِ بِ  هُ ا منْاف  رِتَ : َكاَن َذلَِك اعْ "النَِّهاَيةِ "يِف  اَل قَ 

ُه إنْ ذَ هَ ، وَ ََم هِ فِ اَل تِ واْخ  نِ يْ دَ اهِ الشَّ  فاِق إىَِل اتِّ  ةَ اَج َح  ْ يَ  رِ ثَ كْ اْلَ بِ  رَّ قَ أَ  ا ِْلَنَّ   َق بْ ََل
 لِّ قَ اْْلَ أقرَّ بِ َوإِْن  ،اعٌ َز نِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.العدل»( يِف )هـ( و)د(: 3121)

 «.لدعوى»ج( و)هـ(: ( يِف )3122)

ح اهلداية " ُينَْظر:( 3123)  "املحتار رد"(، و7/117) "البحر الرائق"(، و2/386) "درر احلكام"(، و7/448)"العناية رَشْ

(5/495) 

 ؛ انتهى."للحاجة إِىَل إثبات العقد "(: 2/386) "درر احلكام"( َقاَل يِف 3124)

 «.كالدين»( يِف )أ( و)ب( و)د(: 3125)

 .«املبيع»( يِف )د(: 3126)

 «.جواب»( يِف )ج(: 3127)

 «.اْللف»( يِف )ج(: 3128)

 (.5/495) "رد املحتار"(، و2/208) "مع اْلهنرجم"(، و2/386) "درر احلكام"(، و7/449) "َفْتح الَقِديرِ " ُينَْظر:( 3129)

 (.7/117) "البحر الرائق"(، و7/449) "النهاية يِف العناية"( نقله عن 3130)

 



435 

 

ُ  ضِ عْ ، َويِف بَ َك لِ ى ذَ وَ ِس  ةٍ نَيِّ بَ بِ  هُ نْمِ  ذُ َخ ؤْ اَل يُ  ُر جِ اآْل فَ  ى وَ عْ الدَّ  انَ كَ  نْ إِ : فَ وِح الرشه

 دِ قْ يِف العَ  ْت نَ ى إَِذا كاوَ عْ ؛ ِْلَنَّ الدَّ لِ وَّ ى اْلَ نَعْ اع، َوُهَو يِف مَ ُْجَ اإلِ بِ  دِ قْ ى العَ وَ عْ دَ  ذاهَ ، فَ رِ جِ أْ تَ ْس املُ  نَ مِ 

َهاَدةُ  ِت لَ طَ بَ   ."الِعنَاَيةِ "، َكَذا يِف هِ افِ رِتَ اعْ بِ  ُر جِ أْ تَ ْس املُ  ذُ َخ ؤْ يُ ، فَ الشَّ

ُه اْخ ض  يْ أَ  ةٌ لَ اطِ بَ  َي : هِ ااَل قَ ، وَ ا(اًنَسْحِتاْس ٍفْلَأِب اُحَكالنِّ حََّص)َو ِْلَنَّ  ؛دِ قْ يِف العَ  ٌف اَل تِ ا؛ ِْلَنَّ

فِيِه  ُل ْص اْلَ ، وَ عٌ ابِ تَ  اِح كَ يِف النِّ اَل املَ  نَّ أَ  ةَ يفَ نِ  َح يِب ِْلَ ، وَ عَ يْ ه البَ بَ ْش ، فأَ ُب بَ السَّ  نْيِ بَ انِ اجلَ  نَ مِ  ودَ ُص املقْ 

يِف  ُف اَل تِ االْخ  عقَ ا وَ ذَ إِ ، فَ ُت بُ ثْ فيَ  ُل ْص  ُهَو اْلَ يََم فِ  الَف تِ ، َواَل اْخ ُك لْ واملِ  اُج وَ دِ واالزْ  له احلِ 

 فَ التِّ  لِّ قَ اْْلَ بِ  ىَض قْ يُ  عِ يْ البَ 
 .هِ يْ لَ  عَ ََم هِ اقِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.فتجب»( يِف )ج(: 3131)

 «.تراع»( يِف )د(: 3132)

 (.5)ص  "املصباح املنري"(، و20)ص  "املغرب" ُينَْظر:( اآلِجر: صاحب امللك، َوُهَو املؤجرلَغرْيه، 3133)

 «.أن يأخذ به» )ج(: ( يِف 3134)

َواُب: «ال ُيْؤَخُذ ِمنْهُ »( يف بقية النَسخ: 3135)  «.ال َيْأُخُذ ِمنْهُ »، والصَّ

 «.كانت»( يِف )ج(: 3136)

 «.هذا»( يِف )د(: 3137)

 (.117/ 7) "البحر الرائق" ُينَْظر:(، و7/449) "العناية"( 3138)

 «.فألف»( يِف )ج(: 3139)

ُه َينَْعِقُد النَِّكاُح بِاَل َتْسِمَيِة املَْْهِر َوَيْملُِك النَِّكاَح َمْن اَل  "(: 4/235) "ني احلقائقتبي"( َقاَل الشلبي يِف حاشيته َعىَل 3140) َأاَل َتَرى َأنَّ

اِهَداِن َعىَل اْْلَْصِل َوُهَو ِمْلُك اْلُبْضعَ  َفَق الشَّ ، َوَقْد اتَّ َف يِف املَْاِل َكاْْلَِخ َواْلَعمِّ ِِض ِبَذلَِك َواَل َينُْظُر إِىَل ااِلْختِاَلِف يِف  َفَيقْ َيْملُِك التَّرَصه

 .انتهى ؛"النَّْفِع َوُهَو املَْاُل. ا هـ. َأْتَقايِنٌّ 

 «.احلمل»( يِف )د(: 3141)

( االزدواج: حصول الزوجية بني الزوج وزوجته بالعقد الرشعي املثبت لذلك، والذي تتقابل فيه احلقوق والواجبات 3142)

يجتمعان َعىَل مصالح النكاح ومقاصده، ولذلك فإن الزوجية اَل تصلح بني احلر واْلمة، إذ يتعلق هبا حقه يِف بمقتىض هذه الزوجية، ف

 وطئها، َواَل حق هلا يِف ذلك، وهذا ينايف االزدواج.

له َوااِلْزدَِواُج َواملِْْلُك؛ "(: 7/451) "العناية"قال يِف  َتُه لَِذلَِك، َوُلُزوُم املَْْهِر لَِصْوِن املََْحلِّ  َوَتْقِريُرُه اْْلَْصُل يِف النَِّكاِح احْلِ ِعيَّ ِْلَنَّ رَشْ

اِهَدْينِ  ا َكََم ُعِرَف يِف َمْوِضِعِه، َواَل اْختِاَلَف لِلشَّ ِط َعَلْيِه جَمَّان  يِف فِيَها َفَيْثُبُت اْْلَْصُل، َلكِْن َوَقَع ااِلْختِاَلُف  اخْلَطرِِي َعْن ااِلْبتَِذاِل بِالتََّسله

َفاِقِهََم َعَلْيه  َبِع َوُهَو املَْاُل َفُيْقىَض بِاْْلََقلِّ اِلتِّ  انتهى "التَّ

 .قط من )ج(س« وال اختالف فيَم ُهَو اْلصل فيثبت، فإذا وقع»( قوله: 3143)

 «.نقص»( يِف )ج(: 3144)
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َما إَِذا َكاَن  َل مِ ، وَش يُح حِ َوُهَو الصَّ  ،امُهَ َر ثَ كْ أَ  َأوْ  نْيِ املالَ  لَّ أقَ  ْت عَ َما إَِذا ادَّ  َل مِ َش فَ  هُ قَ لَ طْ أَ 

 َي هِ  ْت  إَِذا كانَ يََم فِ  ُف اَل تِ : االْخ يَل قِ ، وَ "ايةدَ اهلِ " يِف ََم كَ  ،حه َص َوُهَو اْلَ  ،ةَ أَ ْر املَ  وِ أ َج وْ ي الزَّ عِ دَّ املُ 

 ونُ كُ ا َقْد يَ هَ ودَ ُص قْ ا؛ ِْلَنَّ مَ وهلِ بُ قَ  مِ دَ َعىَل عَ  اعُ ُْجَ اإلِ فَ  ،َج وْ ي ُهَو الزَّ عِ دَّ  إَِذا َكاَن املُ يََم فِ ، وَ يةَ عِ دَّ املُ 

 ."النَِّهاَيةِ "، كَم يِف "دالفوائ"يِف  هُ حَ حَّ ، وَص دُ قْ إال العَ  َس يْ لَ  [هُ ودُ ُص قْ ، ]ومَ اَل املَ 

 :ادًّ جِ  ل  كِ ْش فرع: َوُهَو مُ 

 ،هُ َض بَ َقْد قَ  اعٍ تَ مَ  نُ مَ ِمنَْها ثَ  ةٌ ئَ ََم ِس ا، َوَقاَل: مَخْ ف  لْ أَ  لٍ ُج ى َعىَل رَ عَ ادَّ  ٌل ُج : رَ ةِ يَّ انِ َقاَل يِف اخلَ 

َقْد  دٍ بْ عَ  نِ مَ ثَ  ةٍ ئَ ََم ِس ا َعىَل مَخْ مُهَ دُ َح أَ  دَ هِ ، فَش نِ يْ دَ اهِ َش بِ  اءَ َج ، وَ هُ َض بَ َقْد قَ  دٍ بْ عَ  نُ مَ ِمنَْها ثَ  ةٌ ئَ ََم ِس مَخْ وَ 

ي عِ دَّ للمُ  ىَض قْ ، فيُ ََم هُتُ ادَ هَ َش  ْت ازَ ، َج هُ َض بَ َقْد قَ  اعٍ تَ مَ  نِ مَ ثَ  ةٍ ئَ ََم ِس َعىَل مَخْ  ُر آَخ وَ  ،هُ َض بَ قَ 

 ؛َب بَ السَّ  ُت بِ ثْ اَل تُ  دِ ْر الفَ  ، وَشَهاَدةُ دٍ احِ وَ  لٍ ُج رَ   َشَهاَدةُ الَّ إِ  ةٍ ئَ ََم ِس مَخْ  َعىَل ُكلٍّ  نْ كُ ، َوإِْن ََلْ يَ ٍف لْ بأَ 

 انتهى.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/118) "البحر الرائق"(، و453، 452/ 7) "العناية رشح اهلداية"ُينظر: ( 3145)

 «.إطاعة»( و)هـ(: )د( يِف 3146)

 «.وأكثرمها»( يِف )ج(: 3147)

 (7/453) "العناية"( اهلداية مع رشحه 3148)

 «.باالختالف»( يِف )ج(: 3149)

 «.باإلُجاع»( يِف )ج(: 3150)

 «.مقصوده»يف )أ( ( 3151)

 «.مقصوده»، َويِف )د(: «مقصود»( يِف )هـ(: 3152)

 (.7/118) "البحر الرائق" ُينَْظر:( 3153)

 «.عبد»( يِف )ج(: 3154)

 .قط من )ج(س« ومخسَمئة ِمنَْها ثمن عبد َقْد قبضه وجاء بشاهدين فشهد أحدمها َعىَل مخسَمئة ثمن عبد َقْد قبضه»( قوله: 3155)

 «.أقر»( يِف )ج(: 3156)

 «.يقِض»( يِف )ج(: 3157)

 «.رجال  »( يِف )ج(: 3158)
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 َب بَ السَّ  انَيْ غَ لْ أَ  نْ إِ ، فَ ةٍ ئَ ََم ِس َعىَل مَخْ  هِ تِ ادَ هَ َش بِ  دَ َر فْ  أَ ََم هُ نْمِ  دٍ احِ وَ  ُكلَّ  نَّ أَ  :يهِ فِ  الِ كَ ْش اإلِ  هُ ْج وَ وَ 

 :هُ هَ وْج  لَّ عَ لَ ، وَ َف لْ اَل اْْلَ  ةَ ئَ ََم ِس مْ اخلَ  َت بِ ثْ يُ  ي أنْ غِ بَ نْيَ  انَ كَ ، فَ ِف لْ َعىَل اْْلَ اَل  ،ةِ ئَ ََم ِس مْ  َعىَل اخلَ ََم هُ اقُ فَ اتِّ  َل َص َح 

 .مُ لَ عْ أَ  ، واهلُلٌر ظاهِ  نظٌر  يهِ فِ ، وَ ََم هِتِ ادَ هَ َش  موعِ جْ مَ بِ  ُف لْ اْْلَ  َت بَ ثَ  َي غِ لْ  أُ َمَّ ـلَ  َب بَ السَّ  أنَّ 

َهاَدةِ  ةِ حَّ يِف ِص  (َُِزَل)َو  َأو ،يده َأو ِهِكْلِمِب َدَهْشَي ْنَأ ََِّإ ،ٍثإْر َشَهاَدِةِل جَلرُّ)ا الشَّ

ُُُقَي ْنَم ِدَي ذا ِعنَْد ، وهَ ِت وْ املَ  َت قْ وَ  نٍ هَتَ ْر مُ وَ  ،ٍب وغاِص  ،رٍ جِ أْ تَ ْس ومُ  ،عٍ ودِ ومُ  ،ريٍ عِ تَ ْس مُ  نْ مِ  ،(ُهاَمَقُم و

 ْت ارَ َص ، فَ ِث رِّ وَ املُ  ُك لْ مِ  ِث ارِ الوَ  َك لْ مِ  نَّ : إِ وُل قُ َو يَ ا ْليب ُيوُسَف، هُ ف  اَل د، ِخ مَّ أيب حنيفة وحُم 

َهاَدةُ   قِّ يِف َح  ددَّ حَ تَ يَ  ِث ارِ الوَ  َك لْ مِ  نَّ : إِ نِ واَل قُ ا يَ مُهَ ، وَ ِث ارِ للوَ  َشَهاَدة   ِث رِّ وَ للمُ  ِك لْ باملِ  الشَّ

َعىَل  ة  قدَ َما َكاَن َص  ينِ الغَ  ِث ارِ وَ لْ لِ  ل  ََيِ ، وَ ةِ وثَ رُ وْ املَ  ةِ يَ يِف اجلارِ  اءُ ِْبَ تِ االْس  هِ يْ لَ ب عَ ى جَيِ تَّ ، َح نْيِ العَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.ألف»)د(: ( يِف 3159)

 «.فإذا لقيا»، ويف ج: «العينا»)هـ( و)د(: ( يِف 3160)

 «.انفى(: »( يِف )ج3161)

 «.جمموع»( يِف )ج(: 3162)

اِرُح َأوْ "(: 5/495) "رد املحتار"( قال يف 3163) َرُه الشَّ ا َكََم َصوَّ ا َنصًّ َقاِل، َوَذلَِك إمَّ
: َأْي النَّْقُل؛ َأْي َأْن َيْشَهَدا بِااِلْنتِ  بََِم َقْوُلُه: اجْلَره

ا، َوُهَو َما َأَشاَر إَلْيِه بَِقْولِِه إالَّ َيُقوُم َمَقاَمُه ِمْن إْثَباِت املِْْلِك لِْلَميِِّت عِ  َأْن َيْشَهَدا إَلْخ،  نَْد املَْْوِت َأْو إْثَباِت َيِدِه َأْو َيِد َنائِبِِه ِعنَْد املَْْوِت َأْيض 

ُط َشْيئ ا ُه اَل َيْشرَتِ ا ِْلَيِب ُيوُسَف َفإِنَّ ا ِخاَلف  اَلُف فِيََم  ،َوَهَذا ِعنَْدمُهَ ُه َكاَن ِمْلَك املَْيِِّت باَِل ِزَياَدٍة َوُطولَِبا بِاْلَفْرِق َبنْيَ َوَيْظَهُر اخْلِ إَذا َشِهَدا أَنَّ

ُه َكاَن يِف ِمْلكِِه ُتْقَبُل. َواْلَفْرُق َما يِف اْلَفتْ  ُه َلْو َشِهَدا حِلَيٍّ َأنَّ  ؛ ا. هـ."ِح إىَل آِخِر َما َيْأيِت َهَذا َوَبنْيَ َما َيْأيِت ِمْن أَنَّ

 «.للشهادة»، يف )د(: «اجلر الشهادة»، ويف )هـ(: «اجلر شهادة»)ج(: ، ويف «احلر» )أ( و)ب(: ( يِف 3164)

 «.يشهدا أن»( يِف )ج(: 3165)

 «.إىل»( يف )ج(: 3166)

 «.مستقرض»( يِف )ج(: 3167)

 «.كالشهادة»( يِف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 3168)

 «.يتجدد»)هـ(: ( يِف 3169)

 «.العني»د: ( يِف 3170)
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َهاَدةِ ى بِ فَ كتَ ه يُ  أنَّ الَّ إِ  ،لِ قْ النَّ نَ د مِ ، َفاَل بُ ريِ قِ الفِ  ِث رِّ وَ املُ   وِت بُ لثُ  ِت وْ املَ  َت وقْ  ِث رِّ وَ ك املُ لْ مِ  يامِ َعىَل قِ  الشَّ

، نِ ََم الضَّ  ةِ طَ اِس وَ بِ  ٍك لْ مِ  دَ يَ  ُب لِ قَ نْتَ  ِت وْ ي ِعنَْد املَ دِ يْ ِْلَنَّ اْلَ  ؛هِ دِ يَ  امِ يَ ، َوَكَذا َعىَل قِ ة  ورَ ال رَضُ قَ تِ االنْ 

َهاَدةِ  ةِ لَ زِ نْمَ بِ  ارَ َص ، فَ يلِ هِ جْ بالتَّ  ونة  مُ مْض  ريُ ِص تَ  ةُ انَ مَ واْلَ   .ِت وْ املَ  ِت قْ وَ  ِك لْ مِ  يامِ َعىَل قِ  الشَّ

 .لِ قْ والنَّ رِّ اجلَ  ى َذلَِك َعنِ نَغْ أَ ، فَ هِ دِ يَ  قامَ مُ  ةٌ مَ قائِ  هُ دَ ؛ ِْلَنَّ يَ نيِ مِ اْلَ  دِ يَ ى بِ فَ تَ واكْ 

ا نَمِ اَل كَ  ولِ مُ لُش  ؛"هِ ريِ عِ تَ ْس مُ  دِ يَ  َأوْ ": "زِ نْالكَ "ل وْ قَ  نْ ىل مِ وْ ، أَ هُ امَ قَ وم مُ قُ يَ  نْ مَ  دِ يَ  يل: َأوْ وْ وقَ 

 .ىفَ  اَل خَيْ ََم ، كَ نِ هَتِ ْر ب، وامُل اِص ؛ كالغَ هُ وَغرْيَ  نيَ مِ اْلَ 

 َت ه وقْ كِ لْ مِ  اِت بَ إثْ  نْ مِ  هُ امَ قَ مُ  ومُ قُ َما يَ  ، َأوْ هُ ا لَ اث  ريَ ا مِ هَ كَ َر تَ وَ  اَت : مَ دُ اهِ الشَّ  وَل قُ يَ  نْ أَ  ره اجلَ فَ 

 رِّ وَ ملُِ  ْت انَ كَ  نْيَ العَ  أنَّ  ُث ارِ الوَ  َت بَ ثْ ا أَ ذَ إِ ، فَ هُ امَ قَ مُ  ومُ قُ يَ  نْ مَ  دِ يَ  َأوْ  هِ دِ يَ  اِت بَ ثْ ، َأو إِ ِت وْ املَ 
 ،هُ  لَ ىَض قْ اَل يُ  هِ ثِ

ا بار  تِ ا اعْ هِبَ  هُ  لَ ىَض قْ يُ  هُ إنَّ فَ  ،هُ لَ  ْت انَ كَ  نْيَ العَ  نَّ أَ  َت بَ إَِذا أثْ  يِّ احلَ  ِف اَل خِ بِ  ،ِف اَل تِ االْخ  له َوُهَو حَمِ 

 .اءُ قَ البَ  ُل اْلْص  ذِ ؛ إِ اِب حَ ْص تِ لالْس 

؛ ِْلَنَّ هُ تَ قْ وَ  عِ ائِ البَ  ِك لْ مِ  اِت بَ إىَِل إثْ  تاُج ي، َواَل ََيْ فِ كْ يَ  هُ نَّ إِ ، فَ نٍ اَل فُ  نْ ا مِ اهَ رَتَ اْش  هُ نَّ أَ  ةَ نَيِّ البَ  امَ قَ َوَكَذا إَِذا أَ 

 َ  : إنْ ِث ارِ الوَ  لِ وْ قَ بِ  ُق له عْ التَّ  حَّ ِص ََلْ يَ  اذَ لِ ، وَ يٌل زِ مُ  هُ نَّ إِ فَ  ِت وْ املَ  ِف اَل خِ بِ  ،ِك لْ مِ للْ  وعٌ ُض وْ مَ  اءَ الرشِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.كهمل»( يِف )ج(: 3171)

 (.118/ 7) "البحر الرائق"(، 457/ 7) "فتح القدير"(، 457/ 7) "العناية" ُينَْظر:( 3172)

 (.5/496) "رد املحتار"(، و118/ 7) "البحر الرائق" ُينَْظر:( 3173)

 ."ه وْقت املْوتإالَّ أْن يشهَد بِمْلكِه أْو يِده أو َيِد ُمْسَتعري"(، قال فيه: 4/236) "كنز الدقائق مع رشحه تبيني احلقائق"( 3174)

 (.118/ 7) "البحر الرائق" ُينَْظر:( 3175)

 «.كمن»، يف )د(: «يِف »( يِف )ج(: 3176)

 سقط من )هـ(.« من إثبات ملكه وقت املوت أَو إثبات يده َأو يد من يقوم مقامه»( قوله: 3177)

 «.وإذا»( يِف )ج(: 3178)

 «.التعليق»ج( و)هـ(: ( يِف )3179)
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 وهُ ُخ أَ  هُ وا أنَّ دُ هِ َش  اذَ وإِ  ،(ِةاَثَرالِو بِبَس اِنَيَب ْن)ِم ورِ كُ املذْ  (رِّاجَل َعَم دَّ ُب)َفُ، رٌّ ُح  َت نْ أَ فَ  كَ دُ يِّ َس  اَت مَ 

 .هِ وَغرْيِ  "الَبْحر"ه يِف بِ  َح ، رَصَّ ا(َمِهِدَحأَل َأْو ِهمُِّأَو يِهِبأَل وُهُخَأ ُهنَّ)َأ انِ يَ بَ  نْ مِ  دَّ َفاَل بُ 

، َواَل هُ قَ تَ أعْ  هُ اَل وْ وا: ُهَو مَ الُ قَ  نْ إِ ، فَ كٌ رَتَ ْش  مُ ىَل ََلْ ُتْقَبل؛ ِْلَنَّ املوْ  ،هُ اَل وْ مَ  َأوْ  ،هُ مه عَ  هُ نَّ وا أَ دُ هِ َوَكَذا إَِذا َش 

ا امَ قَ أَ ، وَ ِت امليِّ  نٍ اَل فُ  ُث وارِ  هُ ى أنَّ عَ : ادَّ "ةِ يَّ ريِ هِ الظَّ "، َويِف ُتْقَبُل  ذٍ ئِ ينَ حِ ، فَ هُ ا َغرْيَ ث  ارِ وَ  هُ لَ  مُ لَ نعْ 

ه، َواَل بِ نَس   َعنْ ََم هُلُ أَ ْس الَقايِض يَ  نَّ إِ ، فَ اهُ وَ ِس  هُ لَ  َث ارِ ، اَل وَ ِت امليِّ  النٍ فُ  ُث ارِ وَ  [هُ أنَّ ]ا دَ هِ َش ، فَ نِ يْ دَ اهِ َش 

، نٍ فال نُ بْ  ا فالنٌ ذَ كَ  دِ بلَ  ايِضَ قَ  ، وأنَّ فالنٍ  ُث وارِ  هُ أنَّ  ة  نَيِّ ي بَ عِ دَّ املُ  امَ أقَ  وْ لَ ، وَ الِ ؤَ السه  َل  قبْ ِِض قْ يَ 

 أُل ْس الَقايِض يَ  ، فإنَّ ىَض قَ  ٍب بَ َس  ي بأيِّ رِ ه، َواَل ندْ ائِ ا َعىَل قَض نَ دَ هَ ْش ، وأَ هُ َغرْيَ  هُ لَ  َث اَل وارِ  هُ ثُ ارِ وَ  هُ  بأنَّ ىَض قَ 

َ  ، فإنْ هِ الَقايِض بِ  هُ  لَ ي قىَض ذِ الَّ  َب بَ السَّ  ي َعنِ عِ دَّ املُ  ِ بِ  هُ  لَ قىَض  َبنيَّ  ُل مَ َقايِض َُيْ ال اءَ َض ؛ ِْلَنَّ قَ اِث ريَ امل

ي؛ عِ دَّ املُ  الذي َبنْيَ  ِب َس بالنَّ ِِض قْ ، َواَل يَ كِّ بالشَّ  ُض قَ نْ، َواَل يُ نَ كَ َما أمْ  ادِ دَ والسَّ  ةِ حَّ َعىَل الصِّ 

 .انتهى ؟اَل  أمْ  ِب َس النَّ َك لِ ذَ  بِ ىَض قَ  َل وَّ الَقايِض اْلَ  نَّ ي أَ رِ دْ اَل يَ  ِْلَنَّ هذا الَقايِض 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .«إذا»( يِف )ج(: 3180)

 (.118/ 7) "الرائقالبحر "( 3181)

 (.5/496) "رد املحتار"ينظر: ( 3182)

 (.118/ 7) "البحر الرائق" ُينَْظر:( 3183)

 ( خمطوط ـ اْلزهرية.254/لوحة رقم 2) "الفتاوى الظهريية"( 3184)

 قط من )د(.س« ْلنه»( قوله: 3185)

 «.فلو»( يِف )ج(: 3186)

 «.بالنس»املطبوع:  "البحر الرائق"، ويف «السبب»( يف ُجيع النسخ: 3187)

 «.يقىض»( يِف )ج(: 3188)

 «.بالسبب»( يِف )ج(: 3189)

 «.الويص»( يِف )ج(: 3190)

 (.119 - 118/ 7) "البحر الرائق" ُينَْظر:( 3191)



440 

 

َهاَدةِ  ولِ بُ قَ  طِ رَشْ  نْ ومِ   وَ  ؛َت يِّ املَ  ُل وَّ اْلَ  دُ اهِ الشَّ  كَ رِ دْ يُ  نْ أَ  اِث ريَ املِ بِ  الشَّ
: َشِهَد "ةِ ازيَّ البزَّ "ا َقاَل يِف ذَ لِ

ْ يُ اث  ريَ مِ  ارَ الدَّ  هِ ذِ هَ  كَ َر وتَ  ،ماَت  نٍ اَل فُ  نَ ا بْ ن  اَل فُ  نَّ أَ  دا هِ  َش ََم ؛ ْلهنَّ ةٌ لَ اطِ َم بَ هُتُ ادَ هَ َش فَ  ،َت يِّ املَ  اكَ رِ دْ ا، َوََل

 انتهى.  ؛يعِ دَّ امُل  يِف يدِ  اهُ يَ ه، َواَل رأَ بَ بَ ا َس نَعايِ ََلْ يُ  ٍك لْ مِ بِ 

ََِداِهالشَّ ِلْو)َق نْ ا مِ أيض   دَّ اَل بُ   هُ لَ  مُ لَ اَل أعْ  :هلُ وْ قَ َقاَل: وَ  يه ازِ البزَّ  َر ، ذكَ (ُهَغْيَر ُهَل َثاِرَو : 

 ،هدَ نْعِ  ُتْقَبُل  ،اض كذَ رْ أَ بِ  هُ َغرْيَ  هُ لَ  َث ارِ ، َوَلْو َقاَل: اَل وَ هُ َغرْيَ  هُ لَ  َث ارِ اَل وَ  :ةِ لَ زِ نْمَ ا بِ نَ دَ نْعِ  ،هُ َغرْيَ  اث  ارِ وَ 

 ى. هَ تَ ، انْ ََم ا هَلُ ف  اَل ِخ 

 مِّ َس يُ  ، َوََلْ هُ ثُ ارِ وَ وَ  يهِ بِ و أَ بُ أَ  هُ ده َج  هُ وا أنَّ دُ هِ َلْو َش  ى[تَّ ]َح  ،(ٍطْرَشِب َسلْي ِتامليِّ ِماْس ُرْكِ )َو

 .ِت يِّ املَ  مِ اْس  رِ كْ ذِ  ونِ دُ بِ  ،ُتْقَبُل  ،ُت امليِّ 

 ُل طُ بْ اَل يَ  ،اض  يْ أَ  ِت امليِّ  نُ ابْ  هُ َعىَل أنَّ  َر َخ آِل  انِ ذَ هَ  دَ هِ ُثمَّ َش  هِ  بِ ىَض ، وقَ ِت يِّ و املَ ُخ أَ  هُ ا أنَّ دَ هِ َش 

  نَ مِ  ُل وَّ ْلَ ا ذَ َخ  َما أَ ايِن للثَّ  انِ نَمَ ْض يَ  ْل ، بَ ُل وَّ اْلَ  اءُ َض القَ 
 ."ةِ يَّ ازِ زَّ البَ "َكَذا يِف  ؛اِث ريَ املِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.كامليت»ج( و)هـ(: ( يِف )3192)

 (.118 - 76/ 7) "البحر الرائق" ُينَْظر:( 3193)

 «.ذكره»( يِف )د(: 3194)

 «.وارث»( يِف )د(: 3195)

 (.7/119) "البحر الرائق"( 3196)

 «.واذكر»( يِف )د(: 3197)

 سقط من )أ(.« حتى»قوله: ( 3198)

 قط من )ج(.س« امليت»( قوله: 3199)

 «.فقيل»( يِف )د(: 3200)

 (.118/ 7) "البحر الرائق" ُينَْظر:( 3201)

 .«يشهد»( يِف )د(: 3202)

ُه َأُبو أَبِيِه َوَواِرُثُه "(: 120 - 118/ 7) "البحر الرائق"( ويف 3203) ُه َجده َوََلْ ُيَسمِّ املَْيَِّت ُتْقَبُل بُِدوِن ِذْكِر اْسِم املَْيِِّت َويِف َلْو َشِهُدوا َأنَّ

ُه َأُبو املَْيِِّت َوَبرْ  َعى َأنَّ ُه َجده املَْيِِّت َوُقِِضَ َلُه بِِه ُثمَّ َجاَء آَخُر َوادَّ ُه أَ اْلَْقِضَيِة َشِهَدا بَِأنَّ ُخو املَْيِِّت َوُقِِضَ َلُه َهَن َفالثَّايِن َأَحقه بِاملرَِْياِث َشِهَدا َأنَّ

ُل َبْل َيْضَمنَاِن لِل ا ال َيْبُطُل اْلَقَضاُء اْلَوَّ ةِ بِِه ُثمَّ َشِهَد َهَذاِن آلَخَر َعىَل َأنَُّه اْبُن املَْيِِّت َأْيض  اِزيَّ ُل ِمْن املرَِْياِث، َكَذا يِف اْلَبزَّ  ."ثَّايِن َما َأَخَذ اْلَوَّ
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، ِك لْ املِ كَ  ةٌ ودَ ُص مقْ  دَ ؛ ِْلَنَّ اليَ ا ُتْقَبُل هنَّ أَ  : ُيوُسَف أيِب  ، وعنْ (ْتدَُّر ٍرْهَش ُذْنُم يٍَّح ِدَيا ِبَدِه)َوَلْو َش

 رِ اهِ الظَّ  هُ ْج وَ ي، وَ عِ املدَّ  نَ مِ  ذِ ْخ اْْلَ وا بِ دُ هِ  َلْو َش ََم كَ  ارَ َص ا، وَ ذَ ا هَ ذَ كَ ، فَ ُتْقَبُل  هُ كَ لْ مِ  ْت انَ ا كَ وا أهنَّ دُ هِ َوَلْو َش 

َهاَدة  : أنَّ ََم هُلُ وْ َوُهَو قَ   ةٍ انَ مَ أَ وَ  ٍك لْ إىَِل مِ  ةٌ عَ وِّ نَ تَ مُ  َي هِ ، وَ ةٌ يَ ِض قَ نْمُ  دَ ؛ ِْلَنَّ اليَ ولٍ هُ جْ بمَ  ْت مَ اقَ الشَّ

ُه مَ  ؛ِك امللْ  ِف اَل خِ بِ  ،ولِ هُ املجْ  ةِ ادَ عَ بإِ  اءُ َض القَ  رَ ذَّ عَ تَ ، فَ نٍ ََم َض وَ   ِف اَل خِ ، وبِ ٍف لِ تَ خُمْ  َغرْيُ  ومٌ لُ عْ ِْلَنَّ

ُه مَ  ذِ اْلْخ   .ده َوُهَو الرَّ  ومٌ لُ عْ مَ  هُ مُ كْ ُح ، وَ ومٌ لُ عْ ِْلَنَّ

: َلْو ايِشه تَ ْر مُ الته  امُ مَ اإلِ  َر كَ ه ذَ ، فإنَّ هُ ُر كُ ذْ  يَ يََم فِ  ٌت ابِ ثَ  َف اَل اخلِ  نَّ إِ ، فَ دٍ يْ قَ بِ  َس يْ لَ  :)ُمْنُذ َشْهٍر(: هُ لُ وْ قَ وَ 

 نْ إِ ، فَ ٍك لْ مِ  دَ يَ  وْ أَ  ٍب ْص غَ  دَ يَ  ةٌ لَ مِ تَ حُم  دَ ؛ ِْلَنَّ اليَ ََلْ ُتْقَبْل  ،هِ دِ يِف يَ  [ْت انَ ]كَ  نْيَ العَ  أنَّ  وا حليٍّ دُ هِ َش 

 ،"النَِّهاَيةِ "، َكَذا يِف كِّ الشَّ بِ  ُب جَتِ  ٍك لْ مِ  دَ يَ  ْت ، َوإِْن كانَ هُ تُ ادَ إعَ  ُب اَل جَتِ  دِ ي اليَ ذِ  َعنْ  ٍب ْص غَ  دَ يَ  ْت انَ كَ 

 . "نْيِ ولَ ُص الفُ  عِ امِ َج "و

 ِدَكاَن ِفي َي ُهنََّأ رََّقَأ ُهأنَّ اِنَداِهَشِهَد َش ، َأْوَكِلَذِب ِهْيَلى َعَعدَّامُل رََّقَأ ، َأْوُهَكْلِم ْتاَنا َكَهَما َلْو َشِهَد أنَّ ُِفِخ)ِب

َهاَدةُ  حه ِص ، فتَ ومٌ لُ عْ مَ  ارَ َر قْ ي؛ ِْلَنَّ اإلِ عِ دَّ إىَِل املُ  عُ فَ دْ يَ  هُ نَّ إِ ، فَ ي(ِعدَّامُل ْ  هِ بِ  رِّ قِ املُ  ةُ الَ هَ َج وَ  ،هِ بِ  الشَّ ة حَّ ِص  عُ نَاَل ََت

 .ارِ َر قْ اإلِ 

َهاَدةِ  اِب يِف بَ  ُل ْص : اْلَ ةِ يَّ ازِ زَّ َويِف البَ  َهاَدةَ  أنَّ  الشَّ ؛ ةِ يَ ِض قَ نْاملُ  دِ اليَ اَل بِ  ةٌ َمْقُبولَ  ِِض قَ نْاملُ  ِك لْ املِ بِ  الشَّ

 ؛ انتهى.هُ نْمِ  اهُ رَتَ اْش فَ  هُ َكاَن لَ  هُ نَّ أَ  َملِ تِ اْح بِ  عُ وَّ نَتَ تَ  دَ واليَ  ،عُ وَّ نَتَ اَل يَ  َك لْ ِْلَنَّ املِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .«من»( يِف )د(: 3204)

 «.كانت»)أ( و)ب( و)ج( و)هـ(:  ( يِف 3205)

 .«فيقدر»( يِف )ج(: 3206)

 (.7/119) "البحر الرائق"(، و7/459) "فتح القدير"(، و4/237) "تبيني احلقائق"ُينَْظر: ( 3207)

 «.فيَم َل يذكره: »"البحر"، ويف «فيَم يذكره»( يف ُجيع النهَسخ: 3208)

 «.كان»يف )أ(: ( 3209)

 «.يد أن»، ويف )د(: «يدو»( يِف )ج(: 3210)

 (.118/ 7) "البحر الرائق" ُينَْظر:( 3211)

 (.209/ 2) "جممع اْلهنر"(، و7/118) "البحر الرائق"(، و4/236) "تبيني احلقائق" ُينَْظر:( 3212)
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 اْخ  يهِ فِ فَ  ،قٍّ َح  َغرْيِ ي بِ عِ دَّ امُل  دِ يَ َكاَن بِ  هُ أنَّ  رَّ قَ أَ  وْ لَ وَ 
 ،: اَل يَل ى، وقِ تَ فْ يُ  هِ بِ وَ  دِ باليَ  هُ لَ  رارٌ : ُهَو إقْ يَل قِ فَ  ؛ٌف اَل تِ

 ."نْيِ ولَ ُص الفُ  عِ امِ َج "؛ َكَذا يِف قٍّ حَ بِ  هِ دِ يَ َكاَن بِ  هُ نَّ أَ  رَّ قِ يُ   أنْ الَّ إِ 

 ُفُروع

ة"يف  ازيَّ َ دَ هِ : َش "البزَّ َ أَ  مُ لَ عْ َواَل تَ  ،هاَس فْ نَ  ْت َج وَّ ا زَ ا أهنَّ أنه  وادُ هِ َش  اَل، َأوْ  َأوْ  هُ أتُ َر امْ  الِ ا يِف احلَ هنَّ

 ِك لْ املِ وَ  اِح كَ بالنِّ  ىَض قْ اَل، يُ  أمْ  الِ يِف احلَ  هِ كِ لْ يِف مِ  هُ ي أنَّ رِ ، َواَل ندْ نْيَ ا العَ ذَ هَ  هُ نْمِ  اعَ بَ 

 ى.هَ تَ ، انْ الِ يِف املَ  دٌ شاهِ  دِ قْ يِف العَ  دُ اهِ ، والشَّ اِب حَ ْص تِ االْس بِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.املقتىض»ج( و)هـ(: ( يِف )3213)

 (.4/495) "رد املحتار"(، 7/118) "البحر الرائق" ُينَْظر:( 3214)

 (.7/121) "البحر الرائق" ُينَْظر:( 3215)

 «.وشهدا»، يف ج: «َأو شهدا»د( و)هـ(: ( يِف )3216)

 «.من»يف )ب( و)ج( و)د( و)هـ(: ( 3217)

 «.يقتِض»د( و)هـ(: ( يِف )3218)

واب: «املال»( يف ُجيع النهسخ: 3219)  (.107/ 7) "البحر الرائق" ُينَْظر:، و«احلال»، والصَّ
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َعىَل  [دَ هِ : ]َش ةِ يَ نْ َقاَل يِف القُ  ؛ولِ بُ القَ  مُ دَ ه عَ يْ لَ عَ  وُص ُص املنْفَ  ينِ ا يِف الدِّ مَّ ، وأَ دِ قْ ا يِف العَ ذَ هَ 

؟ ]فقال: اَل اآلنَ  عيلَّ  رَ دْ ا القَ ذَ هَ  نَّ أَ  دُ هَ ْش ه: أتَ يْ لَ عَ  ودُ هُ ْش املَ  اَل قَ ، فَ نٍ يْ دَ بِ  لٍ ُج رَ  ارِ َر إقْ 

هَ  ال ُتْقَبُل  ؟اَل  أمْ  اآلنَ  َك يْ لَ عَ  وَ هُ أَ  [يرِ دْ أَ   هى.تَ ، انْ اَدةالشَّ

 رِّ وَ ا َعىَل مُ ن يْ دَ  َر ى َعىَل آَخ عَ : ادَّ هُ لَ بْ وقال قَ 
ى تَّ َح  اَل ُتْقَبُل  ،نٌ يْ دَ  ِت َعىَل امليِّ  هُ َكاَن لَ  هُ وا أنَّ دُ هِ ، وَش هِ ثِ

 هى.تَ ، انْ هيْ لَ َوُهَو عَ  اَت مَ  هُ نَّ وا أَ دُ هَ يْش 

َهاَدة َعىَل اإلقْ وىَل اْلُ  وعُ وُض فمَ   ؟اَل  مْ اآلن أَ  َك يْ لَ عَ  وَ هُ ي، أَ رِ َقاَل: اَل أدْ  دَ اهِ الشَّ  وأنَّ  ،ارِ َر  يِف الشَّ

، وُل بُ ي القَ غِ بَ نْيَ  هُ نَّ أَ  يه دِ ََم العِ  َث حَ بَ  دْ قَ ا، وَ ذَ كَ  هِ يْ لَ عَ  هُ َكاَن لَ  هُ وا أنَّ دُ هِ  إَِذا َش َمَّ عَ  ٌت اكِ َوُهَو َس 

 .َت مْ لِ  عَ ََم ه كَ يْ لَ عَ  وصِ ُص نْللمَ  ضٍ ارِ عَ مُ بِ  َس يْ لَ وَ 

، ِت يِّ املَ  رِ ا يِف أمْ اط  يَ تِ اْح  هِ يْ لَ ، َوُهَو عَ اَت مَ  هُ  بأنَّ ََم هِتِ ادَ هَ َش  نْ مِ  ولِ بُ يِف القَ  دَّ بُ  اَل  ِت امليِّ  نِ يْ دَ  ةِ لَ أَ ْس َويِف مَ 

ُ أَ  وزُ جُ ، فيَ يِّ احلَ  نِ يْ يِف دَ  هِ الفِ خِ بِ  ةِ نَيِّ البَ  ةِ امَ قَ إِ  عَ ي مَ عِ دَّ املُ  ُف لِ ا ََيْ ذَ وهِلَ   هُ بأنَّ  يِّ احلَ  نِ يْ ا يِف دَ دَ هِ ا َش َم إِذَ هنَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن -( خمطوط 361)لوحة رقم  "قنية املنية"( 3220) رمز له بـ )قع يش(، وهو: القايض عبد اجلبار وفصول  اْلزهرية، ونقله عمَّ

 (.3)ص  "جامع الفصوَلنْي "اإلسرتويش، ينظر: 

 ( اْلزهرية.361املخطوط )لوحة رقم  "قنية املنية"( يِف النسخ )شهدا( والصواب َما أثبتناه، كَم يِف 3221)

 «.كل»( يِف )ج(: 3222)

 .قط من ج( س3223)

 الندري ( يِف )د(، )هـ(:3224)

 ( اْلزهرية.361لنسخ )فقاال: اَل ندري( والتصويب من املخطوط، )لوحة رقم ( يِف ا3225)

 (.107/ 7) "البحر الرائق" ُينَْظر:( 3226)

 (.7/107) "البحر الرائق" ُينَْظر:( باب الشهادة َعىَل امليت، خمطوط ـ اْلزهرية، و360( قنية املنية )لوحة رقم 3227)

 «.إن كان»( يِف )ج(: 3228)

 «.ولللقب»( يِف )د(: 3229)

 «.فتجوز»( يِف )ج(: 3230)
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 قَ البَ  َعنِ  مُ ْص  اخلَ ََم هَلُ أَ  إَِذا َس الَّ ا ُتْقَبل، إِ ذَ كَ  نُ يْ ه دَ يْ لَ َكاَن عَ 
ِ
اَل ُتْقَبل  ِت امليِّ  نِ يْ ي، َويِف دَ رِ دْ : اَل نَ ااَل قَ ، فَ اء

 ."الَبْحر الرائق"ا، َكَذا يِف لق  طْ مُ 

 "يطِ حِ املُ " نَ مِ  َل قِ ه: نُ لِ وْ قَ  نْ مِ  "امِ كَّ احلُ  نيِ عِ مُ "ا َما يِف ذَ هَ  ُض عارِ ُقْلُت: ويُ 

ُه يَ   اَت : مَ واَل قُ يَ  إىَِل أنْ  ةٍ اَج َح  َغرْيِ  نْ مِ  هُ بَ بَ َس  نِ يْ دَ اهِ الشَّ  انِ يَ بَ  دِ رَّ جَ بمُ  ِت َعىَل امليِّ  نُ يْ الدَّ  ُت بُ ثْ ِْلَنَّ

 .نٌ يْ ه دَ يْ لَ عَ وَ 

 اَت مَ  هُ نَّ وا أَ دُ هَ ََلْ يْش  نْ إِ ، فَ هِ م بِ كَ ى مات، َُيْ تَّ َح  اشٍ َر فِ  َب احِ َص  ْل َز ، َوََلْ يَ هُ َح َر َج ه نَّ أَ  لٍ ُج ا َعىَل رَ دَ هِ َش 

ُ ِْلَ  هِ جراحتِ  نْ مِ   .ىفَ اَل خَيْ  اطُ يَ تِ واالْح  ،ىهَ تَ انْ  "ةيَّ ازِ زَّ بَ "؛ هِ بِ  مْ هَلُ  مَ لْ اَل عِ  مْ هنَّ

ا ذَ َقاَل: َكاَن هَ  نْ أَ بِ  الِ به يِف احلَ  دَ هِ ، وَش ايِض ا يِف املَ ك  لْ مِ  ىعَ ادَّ  : َوَلوِ "نْي ولَ ُص الفُ  عِ جامِ "َويِف 

، هُ َكاَن لَ  هُ نَّ ى أَ عَ ادَّ  ، َوَكَذا َلوِ حه َص ، َوُهَو اْلَ : اَل يَل قِ ، وَ ُتْقَبُل  :َل يقِ  ،هُ ه لَ أنَّ  دَ هِ ي، وَش كِ لْ مِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ."جامع الفصولني"( مع َما سبق نقله قبل هذا، وما بعده من 7/108) "البحر الرائق"( 3231)

 «.معنى»)د( و)هـ(: ( يِف 3232)

 «.اْلحكام»( يِف )هـ(: 3233)

 «. عنْ »، والصواب: «من»( يف ُجيع النهَسخ: 3234)

 (.9/278) "املحيط الِبهاين" ُينَْظر:( 3235)

 «ثبت»: ( يِف )ج(3236)

 «.بسبب»( يِف )ج(: 3237)

 (.108/ 7) "منحة اخلالق" ُينَْظر:( 3238)

قواه املقديس، ُقلُْت: َوَكَذا يِف نور العني وقال: إن اْلول ضعيف وإن االحتياط يِف أمر امليت يكفي "(: 5/498) "رد املحتار"َقاَل يِف 

خر يِف وفاء دينه الذي َيجبه عن اجلنة وتضييع حقوق أناس فيه حتليف خصمه مع وجود بينة وإن يِف هذا االحتياط ترك احتياط آ

 ؛ انتهى."كثريين اَل جيدون من يشهد هلم َعىَل هذا الوجه

 .«بزاريته»د( و)هـ(: ( يِف )3239)

 (.108/ 7) "البحر الرائق" ُينَْظر:( 3240)

 (.498/ 5) "رد املحتار" ُينَْظر:( 3241)

 «.وشهدا»( يف )د(: 3242)
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اَل  ؛ إذْ الِ يِف احلَ  ِك لْ ي املِ فْ َعىَل نَ  له دُ ي يَ عِ دَّ املُ  ادَ نَتِ اَل ُتْقَبل؛ ِْلَنَّ اْس  هُ َكاَن لَ  هُ ا أنَّ دَ هِ وَش 

ُ الِ يِف احلَ  هكِ لْ مِ  امِ يَ قِ  عَ مَ  ادِ نَتِ ي يِف االْس عِ دَّ مُ لْ لِ  ةَ دَ ائِ فَ  ، اِب حَ ْص تِ االْس  بِ الَّ إِ  هُ اءَ قَ بَ  انِ فَ رِ عْ َم اَل يَ ؛ ْلهنَّ

َهادَ  َعنِ  زُ رَتِ َقْد ََيْ  دُ اهِ والشَّ  ه ؛ فإنَّ ِك املالِ  ِف اَل خِ ؛ بِ هِ نِ قه يَ تَ  مِ دَ عَ لِ  الِ احلَ  اِب حَ ْص تِ اْس بِ  َت بَ  ثَ ََم ة بِ الشَّ

 هى.تَ انْ  ؛اين قِ يَ  هُ اءَ قَ م بَ لَ عْ ا، يَ ين قِ يَ  هِ كِ لْ مِ  وَت بُ ثُ  مُ لَ عْ  يَ ََم كَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د(.قط من )س« له»( قوله: 3243)

 «.ال تقبل»( أي: 3244)

 سقط من )ج(.« له قبل تقبل، وقيل: اَل َوُهَو اْلصح، َوَكَذا َلْو ادعى أنه َكاَن له وشهدا أنه َكاَن له»قوله:  (3245)

 «.إسناد»( يِف )ج(: 3246)

 «.بل»( يِف )ج(: 3247)

 «.االستاد»، ويف هـ: «اإلسناد»( يِف )ج(: 3248)

 «.الصاحب»( يِف )ج(: 3249)

 «.ينهب»( يِف )ج(: 3250)

 (.7/108) "البحر الرائق" ُينَْظر:( 3251)
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  امِ كَ ْح أَ  انِ يَ يِف بَ  ا َذ هَ 

َهاَدةَ  نَّ أَ  َك يْ لَ عَ  ىفَ خَيْ  َس يْ لَ  َهاَدةِ  الشَّ يِف  ريَ ِخ أْ التَّ  قَّ َح تَ ، فاْس اْلُُصولِ  َشَهاَدةِ  عُ ْر فَ  َعىَل الشَّ

 َل اْلْص  ِت مَ زِ لَ  ،ةٌ َبَدنيَّ  ةٌ ادَ بَ عِ  اءَ دَ ؛ ِْلَنَّ اْلَ يهِ ِض تَ اَل يقْ  اُس يَ ، والقِ انٌ َس حْ ا استِ هَ ازُ وَ َج ، وَ رِ كْ الذِّ 

ُ ، إالَّ ةِ يَّ نِ دَ البَ  اداِت بَ ي يِف العِ رِ اَل جَتْ  ةُ ابَ نَ ، واإلِ ارِ بَ اإلْج  مِ دَ لعَ  هُ لَ  ودِ هُ ْش مَ ا للْ ق  اَلحِ  ا يِف هَ ازَ وَ وا َج ُنَس حْ تَ اْس  مُ  أهنَّ

 ضِ عْ ا لبَ هَ ائِ دَ أَ  َعنْ  ُز جِ عْ َقْد يَ  َل ْص ا؛ ِْلَنَّ اْلَ هَ يْ لَ إِ  اِج يَ تِ االْح  ةِ دَّ ِش لِ  ةِ هَ بْ بالشه  طُ قُ ْس اَل يَ  حقٍّ  ُكلِّ 

 َر ى إىَِل إبْ دَّ ْلَ  ْز ََلْ جَيُ  وْ لَ ، فَ ضِ ارِ وَ العَ 
ِ
َ ؛ وَ وِق قُ احلُ  اء َهاَدةَ نِ أعْ  - ْت َر ثُ َوإِْن كَ  ْت زَ وِّ ا ُج ذَ هِل  ي: الشَّ

َهاَدةِ  الَّ ِعنَْد إ هِ يْ لَ إِ  ارُ َص َما اَل يُ  َل دَ ؛ ِْلَنَّ البَ ةِ يَّ لِ دَ البَ  ةَ هَ بْ ُش  ايهَ فِ   أنَّ ، إالَّ ْت دَ عُ َوإِْن بَ  - َعىَل الشَّ

 .َك لِ ذَ ه كَ ذِ وهَ  لِ ْص اْلَ  َعنِ  زِ جْ العَ 

، لِ دَ بْ واملُ  لِ دَ َبنْي البَ  هِ جوازِ  مِ دَ عَ ؛ لِ َمهُ نَ يْ بَ  عُ مْ اجلَ  ازَ ا َج ملََ  ةِ يَّ لِ دَ ى البَ نَعْ ا مَ يهَ : َلْو َكاَن فِ َت لْ قُ  فإنْ 

 .ازَ َج  َر آَخ  دٍ شاهِ  َعىَل َشَهاَدةِ  انِ َر آَخ وَ  ٌل ْص ، َوُهَو أَ نِ يْ دَ اهِ الشَّ  دُ أَح  دَ هِ َلْو َش  لكنْ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .«اْلخري»( يِف )ج(: 3252)

 «.الذكور»( يِف )د(: 3253)

 .«عبارة»( يِف )د(: 3254)

 «.القوارض»( يِف )د(: 3255)

 .«أتوا»)د( و)هـ(: ( يِف 3256)

 .«فيه»( يِف )ج(: 3257)

 .«البداية»( يِف )هـ(: 3258)

يَها َحِقيَقُة اْلَبَدلِيَِّة: إْذ َقاَل:َقْوُلهُ "(: 389 - 388/ 2قال يف حاشية الرشنباليل: )
: إنَّ فِ ْيَلِعيِّ ِة، خُيَالُِفُه َقْوُل الزَّ يَها ُشْبَهَة اْلَبَدلِيَّ

نَّ فِ
 : َلكِ

 ُ هنَّ
ا َعْن احْلُُدوِد َواْلِقَصاِص؛ ْلَ از  ْبَهِة اْحرِتَ يََم ال َيْسُقُط بِالشه

َهاَدِة فِ َهاَدُة َعىَل الشَّ ْبَهِة َوفِيَها ُشْبَهٌة َعىَل َما َذَكْرَنا  ََم َوُتْقَبُل الشَّ َيْسُقَطاِن بِالشه

يَها ِمْن ُشْبَهِة اْلَبَدلِيَِّة، َبْل َأْوىَل؛ 
 ملَِا فِ

ِ
َهاَدِة َحِقيَقُة اْلَبَدلِيَّةِ َفال َيثُْبَتاِن هِبَا، َكََم ال َيْثُبَتاِن بَِشَهاَدِة النَِّساء َهاَدِة َعىَل الشَّ  اهـ. ؛ْلَنَّ يِف الشَّ

 "البناية"(، و499/ 5) "رد املحتار"(، و398/ 2) "درر احلكام"(، و462/ 7) "العناية رشح اهلداية" ُينَْظر:( 3259)

(9/185.) 

 «.عنهَم»، ويف ج: «اجلميع منهَم»د( و)هـ(: ( يِف )3260)
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الُفُروع ُهَو  بَشَهاَدةِ  هِ بِ  ودَ هُ املْش  نَّ إِ ، فَ هِ بِ  ودِ هُ يِف املْش  َي َم هِ نَّ ة إِ يَّ لِ دَ البَ  ه بأنَّ نْعَ  يَب جِ ُقْلُت: أُ 

ََلْ  َك لِ ذَ َكاَن كَ  نْ إِ ي، وَ عِ دَّ املُ  يهِ عِ ا يدَّ مِمَّ  وهُ ُنايَ ُهَو َما عَ  اْلُُصولِ  بَشَهاَدةِ  هِ بِ  ودُ هُ ، واملْش اْلُُصولِ  َشَهاَدةُ 

 ةُ يَّ لِ دَ البَ  ِت تَ بَ ا ثَ ذَ إِ ، وَ بالُفُروعِ  اْلُُصولِ  َتامُ إِ  نعْ تَ ، َفَلْم يمْ اْلُُصولِ  َشَهاَدةِ  َعنْ  ال  دَ بَ  وعِ ُر الفُ  ن َشَهاَدةُ كُ يَ 

 َس النِّ ؛ كَشَهاَدةِ اِت هَ بُ الشه بِ  طُ قُ ْس يَ  يََم فِ  اَل ُتْقَبُل  ،ايهَ فِ 
ِ
 .الِ َج الرِّ  عَ مَ  اء

 هادة[ادة على الشََّهول الشَُّبوط َقُر]ُش
َهاَدةُ  ِي : أَ ي()ِه َهاَدةِ  الشَّ  ؛يِح حِ َعىَل الصَّ  ِف قْ الوَ وَ  الِ وَ مْ اْلَ ؛ كَ وِق قُ احلُ  يعِ يِف َُجِ  (ولٌةُبْق)َم َعىَل الشَّ

، "اسِ نَاْلْج "  َعنِ ال  ، نقْ "الَبْحرِ "ه يِف بِ  َح  رصَّ ََم ؛ كَ يرزِ عْ ، والتَّ هِ راِس دِ ا َعن انْ ن  وْ ، وَص هُ لَ  ياء  إْح 

 ةَ يفَ نِ أيب َح  َعنْ  يَر زِ عْ وجب التَّ ا يُ مَ ، وَ "ارِ يَ تِ االْخ "يِف  ، َوَكَذا"ةيَّ اخلانِ "تابه، كَم يِف كِ اء الَقايِض وَ َض وقَ 

 :يوِ ا رُ ؛ ملَِ ةِ هَ بْ بالشه  طُ قُ اَل يْس  يَر زِ عْ ؛ ِْلَنَّ التَّ َبُل ُتقْ  هُ  ُيوُسَف أنَّ يِب أَ  نْ عَ ، وَ اِت الُعُقوبَ  رِ ائِ َس كَ  ُل بَ قْ اَل يُ  هُ أنَّ 

 .يٌر زِ عْ تَ  ُس احلبْ ، وَ «ةِ مَ هَ  بالتُّ اًل ُج رَ  َس بَ َح  - مَ لَّ َس وَ  هِ يْ لَ عَ   اهللُىلَّ َص  - يَّ بِ النَّ  أنَّ »

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.شهدا»( يِف )د(: 3261)

 (.185/ 9« )البناية»(، و462/ 7) "العناية" ُينَْظر: (3262)

 «.يِف املشهود»، يف )ج(: «فاملشهود»د(: ( يِف )3263)

 «وإذا»يِف )ج(:  (3264)

َهاَدةِ »يِف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(:  (3265)  «.يْسقط بِالشَّ

 (.462/ 7) "العناية" ُينَْظر: (3266)

 «.التقرير»( يِف )د(: 3267)

 (.211/ 4) "جممع اْلهنر" ُينَْظر:(، و7/109) "البحر الرائق" (3268)

 «.وذكر»( يِف )ج(: 3269)

 «.ال»يِف )ج( زيادة:  ((3270)

 (.3630(، وأبو داود يف اْلقضية )1417احلديث أخرجه الرتمذي باب الديات ) (3271)

 (.150/ 2) "االختيار لتعليل املختار" ُينَْظر: (3272)
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َ ؛ ِْلَ بَمْقُبوَلةٍ  ْت َس يْ فلَ  ،(وٍدَقَو دٍَّّ ِفي َح)ِإ  ُحُضوِر ِرذُّتَع ِطْرَش)ِب، اِت هَ بُ بالشه  ىءُ رِ دَ نْا تَ هنَّ

 يعُ طِ تَ ا اَل يْس ض  َر ا مَ يض  رِ مَ  ونُ كُ : يَ ؛ أْي (ٍتمْو َأْو ضٍَْر)مَب ،ةِ يَّ ِض َعىَل القَ  دِ اهِ الشَّ  لِ ْص : أَ ؛ أْي (ِلْصاأَل

ا هَ ازَ وَ َج  ا، فإنَّ د  فصاعِ  امٍ أيَّ  ةِ ثَ اَل ثَ  ةَ ريَ ِس ا مَ ب  ائِ غَ  ونُ كُ : يَ ؛ أْي (ٍرسَف )َأْو، مِ اكِ احلَ  لسِ جَمْ  ُحُضورَ  هُ عَ مَ 

َ ةِ اَج حَ لْ لِ  ََم ََت  اْلْش  هِ ذِ ، وهِبَ لِ ْص اْلَ  زِ ِعنَْد عجْ  سه ، َوإِنَّ
ِ
 .يةٍ ْر بال مِ  ُز جْ العَ  ُق قَّ يتحَ  ياء

 دَ ِْلَ  ادَ َلْو غَ  انٍ كَ َكاَن يِف مَ  إنْ  هُ أنَّ  :أيب ُيوُسَف  وعنْ 
ِ
َهاَدةِ  اء ، هِ لِ هْ أَ بِ  يَت بِ يَ  أنْ  رُ دِ قْ اَل يَ  الشَّ

 ،ُق فَ ، والثاين أرْ ةِ ايَ وَ الرِّ  ُر ، َوُهَو ظاهِ نُ َس ْح أَ  ُل وَّ وا: واْلَ ، قالُ اسِ النَّ وِق قُ حلُِ  ياء  ْح إِ  ؛ادُ هَ اإلْش  حَّ َص 

 .ِخ ايِ املَش  منَ  ، وكثريٌ ِث يْ و اللَّ بُ أَ  يهُ قِ الفَ  ذَ وبه أَخ 

َ "، َويِف نٌ َس َح  هُ : إنَّ المِ ْس اإلِ  ُر َوَقاَل فخْ  ََم فَ كيْ  وزُ : جَيُ دٍ مَّ حُمَ  نْ عَ ى، وَ وَ تْ ه الفَ يْ لَ : وعَ "ةِ يَّ اجِ الِّسِّ

 نْ ى مِ َر ْخ أُ  ه يِف زاويةٍ تِ ادَ هَ َعىَل َش  عُ ْر الفَ  دَ هِ ، فَش دِ جِ املْس  ةِ يَ اوِ يِف زَ  ُل ْص إَِذا َكاَن اْلَ  هُ ه أنَّ ي عنْوِ ى رُ تَّ َكاَن، َح 

يِف  رْصَ احلَ  هُ ُر اهِ ظَ  ادَ فَ أَ ، فَ ركِ َعىَل َما ذُ  "الَكنْزِ "يِف  رَصَ تَ اقْ  دِ ، وقَ مْ هُتُ ادَ هَ َش  ُتْقَبُل  ،دجِ َذلَِك املْس 

 .َك لِ ذَ كَ  َس يْ لَ وَ  ،ةِ الثالثَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.ليس بمقتوله»( يِف )د(: 3273)

 «.تدرأ»( يِف )ج(: 3274)

 .«به»( يِف )ج(: 3275)

 (.398/ 2) "درر احلكام" ُينَْظر: (3276)

 «.الوعد»)ج(: ( يِف 3277)

 «.يثبت» ( يِف )د( و)هـ(:3278)

 «.الرفق»( يِف )هـ(: 3279)

 (.398/ 2) "درر احلكام"(، 121/ 7) "البحر الرائق" ُينَْظر: (3280)

 أي: حممد بن احلسن الشيباين. (3281)

 (.4/240) "كنز الدقائق مع رشحه تبيني احلقائق"( 3282)

 «.ظاهر»)هـ(: ( يِف 3283)

 (.121/ 7) "البحر الرائق" ُينَْظر: (3284)
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: قاَل  ؛ حيُث "ةيَ نْالقُ "يِف  َح رصَّ  هِ ِعنَْد الَقايِض، وبِ  ِعْنَد الشََّهاَدة( ًةَردََّخُم ِةَأْرامَل ُنْوَك )َأْومَّ ُقْلُت: ثَ  نْ ومِ 

 ْت َج َر ، َوَلْو َخ اَل َج الرِّ  طُ الِ ي اَل خُتَ التِ  َي ا، وهِ هِتَ ادَ هَ َعىَل َش  هُ ادُ هَ ْش إِ  وزُ ، جَيُ رة  دَّ خُمَ  رأة  امْ  ُل ْص اْلَ  إَِذا َكانَ 

 َض قَ لِ 
ِ
 ى. هَ تَ ؛ انْ مٍ حلَمَّ  ، َأوْ اجةِ احلَ  اء

اِج "ويف  َ  وزُ جَيُ  ، هْل هِ تِ ادَ هَ َعىَل َش  دَ هَ ْش أَ فَ ، رْصِ ا يِف املِ وس  بُ حَمْ  لٍ ْص اْلَ  دُ اهِ : إَِذا َكاَن َش "اِج هَّ الوَ  الِّسِّ

: "ةِ ريَ ِخ الذَّ "، َقاَل يِف ا؟هِبَ  مُ كَ َُيْ  ْل ِعنَْد الَقايِض هَ  دَ هِ ا َش ذَ إِ ، وَ هِ تِ ادَ هَ َعىَل َش  دَ هَ ْش يَ  نْ أَ  عِ ْر فَ للْ 

؛ ِْلَنَّ الَقايِض اَل وزُ ا الَقايِض اَل جَيُ ذَ هَ  نِ جْ ا يِف ِس وس  بُ َكاَن حمْ  : إنْ مْ هُ ُض عْ ا؛ َقاَل بَ نَانِ مَ زَ  ُخ شايِ فِيِه مَ  َف لَ تَ اْخ 

 اُج َر اإلْخ  هُ ُنكِ مْ  َواَل يُ ايِل الوَ  سِ بْ ، َوإِْن َكاَن يِف َح نِ جْ إىَِل السِّ  هُ يدُ عِ ، ُثمَّ يُ دَ هَ ْش ى يَ تَّ َح  نِ جْ السِّ  نَ مِ  هُ ُج رِ خُيْ 

 .ى[هَ تَ ؛ ]انْ وزُ جَيُ  ،َهاَدةللشَّ 

َعىَل  هُ لُ مَحْ  نُ كِ مْ يُ ى، وَ هَ تَ ؛ انْ لِ ْص اْلَ  سِ بْ ا حِلَ هَ زَ وَّ َج  "يِب ذِ هْ التَّ " َب احِ َص  أنَّ  "الَبْحر"وذكر يِف 

 .مُ لَ عْ أَ  ، واهلُليلِ ِص فْ التَّ  نَ مِ  َر كِ َما ذُ 

َل  ْدَنا بِِه؛ َْلَنَّ التََّحمه ََم َقيَّ َهاَدة، قِيَل: يِف اجْلَِميِع، َوإِنَّ ُط لَ  َوَقْويِل: ِعنَْد الشَّ ُه َأْن َيُكوَن اَل ُيْشرَتَ

ا إىَِل  "اْلَبْحرِ "بِاْْلُُصوِل ُعْذٌر ملَِا يِف  وزُ "ِخَزاَنِة املُْْفتنِيَ "َمْعِزيًّ ْشَهاُد َعىَل َشَهاَدِة َنْفِسِه جَيُ  ،: َواإْلِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إَِذا كانت امرأة خمدرة جيوز إشهاده َعىَل شهادهتا، واملرأة التي  "( خمطوط ـ اْلزهرية، ونصه: 360)لوحة رقم  "قنية املنية"( 3285)

 (.499)/5 "رد املحتار"؛ انتهى، وانظر: "خترج من بيتها لقضاء حاجتها وْلجل احلَمم تكون خمدرة برشط أال ختالط الرجال

 «.شهدوا»( يِف )ج(: 3286)

اج"( 3287) اج الَوهَّ َ  ( خمطوط ـ املكتبة اْلزهرية.110/لوحة رقم 8) "الِّسِّ

 (.7/121) "البحر الرائق"(، و237/ 2) "اجلوهرة النرية" ُينَْظر: (3288)

اج، )3289) َ  ( خمطوط ـ املكتبة اْلزهرية.110/لوحة رقم 8( ََلْ ترد باملخطوط، فزدهتا لبيان هناية كالم صاحب الِّسِّ

َد َشَهاَدَة اْلَفْرِع َأْي ِعنَْد اْلَقايِض؛  "التَّْهِذيِب "َوَأْطَلَق يِف "(: 122/ 6) "البحر الرائق"يف  قال (3290) َجَواَزَها بَِحْبِس اْلَْصِل، َوَقيَّ

ُط َلُه أَْن َيُكوَن بِاُْلُصوِل ُعْذٌر؛ ملَِا يِف ِخَزاَنِة املُْْفتِنَي،  ِل ال ُيْشرَتَ َواإِلْشَهاُد َعىَل َشَهاَدِة نَْفِسِه جَيُوُز، َوإِْن ََلْ َيُكْن بِاُْلُصوِل ْلَنَّ َوْقَت التََّحمه

 ؛ اهـ."ُعْذٌر َحتَّى َلْو َحلَّ هِبِْم اْلُعْذُر ِمْن َمَرٍض َأْو َسَفٍر أَْو َمْوٍت َيْشَهُد اْلُفُروعُ 

 «.املحل»( يِف )هـ(: 3291)
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ْ َيُكْن بِاْْلُُصوِل ُعْذرٌ  َشِهَد  َأْو َمْوٍت  َحلَّ هِبُِم اْلُعْذُر ِمْن َمَرٍض َأْو َسَفرٍ  َحتَّى َلوْ  ،َوإِْن ََل

 ، اْنَتَهى.اْلُفُروعُ 

ةِ "َويِف  اِجيَّ َ وزُ "الِّسِّ ْشَهاُد َعىَل َشَهاَدِة َنْفِسِه جَيُ ْم  ،: اإْلِ ْ َيُكْن بِاْْلُُصوِل ُعْذٌر َحتَّى إَِذا َحلَّ هِبِ َوإِْن ََل

 ، انتهى.ُعْذٌر َشِهَد اْلُفُروعُ 

ِه مِ  "اْلَكنْزِ "َوَظاِهُر  ُه جَيُوُز َسَفُر اْْلَْصلِ  :َن املُُْتونِ َوَغرْيِ ا َثاَلَثَة  ،َأنَّ ِه َقاِصد  اِوَز ُبُيوَت ِمرْصِ َبَأْن جُيَ

ُه اَل ُبدَّ ِمْن َغْيَبِة اْْلَْص  ا، َوَظاِهُر َكاَلِم املََْشايِِخ َأنَّ اٍم َوَلَيالِيَها، َوإِْن ََلْ ُيَسافِْر َثاَلث  اٍم َوَليَ َأيَّ الِيَها، َكََم ِل َثاَلَثَة َأيَّ

ةِ "َأْفَصَح بِِه يِف  ْشِهاُد َعىَل َشَهاَدهِتََِم، َكََم يِف "اخْلَانِيَّ ْلَطاِن َواْْلَِمرِي اإْلِ  ."اْلُقْنَيةِ "، َواَل جَيُوُز لِلسه

ِط )َو(  َشَهاَدةِ  َعىَل  وزُ اَل جَيُ »: -َريِضَ اهلُل َعنُْه  -؛ لَِقْوِل َعيِلٍّ ُكلِّ َأْصٍل( )َشَهاَدٍة َعْنبرَِشْ

  .«إاِلَّ َشَهاَدُة َرُجَلنْيِ  ،َرُجلٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ائق"( 3292) ه يِف  (، وما سبق من نقول122/ 7، )"الَبْحر الرَّ ائق"ِعنَْد املصنف موجود بنصِّ  يِف نفس املوضع. "الَبْحر الرَّ

 ( خمطوط ـ اْلزهرية.134)لوحة رقم  "خزانة املفتني"( 3293)

 .«إذا»( يِف )ج(: 3294)

 .قط من )ج(س« موت»( قوله: 3295)

 (.500/ 5، )"رد املحتار عىل الدر املختار"(، و122/ 7، )"البحر الرائق" ُينَْظر:( 3296)

 «.يشهد»)ج(:  ( يِف 3297)

 (.122/ 7) "البحر الرائق" ينظر:( 3298)

 اْلزهرية. -( خمطوط 360)لوحة رقم  "قنية املنية"( 3299)

 «.ويشرتط شهادة عدد يف»( يِف )ج(: 3300)

 اْلزهرية. -( خمطوط 360)لوحة رقم  "قنية املنية"( 3300)

 قط من )د(.س« ال جيوز»( قوله: 3301)

 «.نيال جتوز َعىَل شهادة رجل»( يِف )ج(: 3302)

اق يف مصنفه: )3303) زَّ  "الدراية"و ،(87/ 4) "نصب الراية"(، وينظر يف 1545( احلديث )339/ 8( هذا اْلثر رواه عبد الرَّ

 (.835( ضمن ختريج احلديث )173/ 2)
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ََ ُط ( ) ، َبْل ؛ َيْعنِي: بَِأْن َيُكوَن لُِكلِّ َشاِهٍد َشاِهَداِن ُمَتَغايَِرانِ َك(اَغاُيُر َفْرَعْي َهَذا َوَ )َتُيْشرَتَ

: إِْن َشِهَد َرُجاَلِن َعىَل َشَهاَدِة َشاِهَدْيِن، َظاِهُرُه "اْلَكنْزِ "، َويِف َيْكِفي َشاِهَداِن َعىَل ُكلِّ َأْصلٍ 

طٌ  َهاَدةِ  ،َأنَّ َذلَِك رَشْ  َعىَل الشَّ
ِ
َح يِف َفاَل ُتْقَبُل َشَهاَدُة النَِّساء ، َلكِْن َقاَل "احْلَاِوي اْلُقْديِسِّ "، َوبِِه رَصَّ

وُز َأْن َيْشَهَد َعَلْيَها َرُجٌل َواْمَرَأَتاِن؛  : إِنَّ َقْوَلُه: إِْن َشِهدَ "َبْحِرهِ "َشْيُخنَا يِف  ُه جَيُ ا؛ ْلَنَّ َفاق  َرُجاَلِن َوَقَع اتِّ

؛ َْلَنَّ ]املَْْرَأَة هَلَا[ ُط َأْن َيُكوَن املَْْشُهوَد َعىَل َشَهاَدتِِه َرُجال  َأْن  لَِتََمِم النَِّصاِب، َوَكَذا اَل ُيْشرَتَ

ُط َأْن َيْشَهَد َعىَل َشَهاَدِة ُكلِّ َواْمَرَأَتانِ  َرُجَلنْيِ َأْو َرُجال   اُتْشِهَد َعىَل َشَهاَدهِتَ  ، َوُيْشرَتَ

َهاَدةِ  اْمَرَأٍة نَِصاُب  يَِلِعيه  ، َكَذاالشَّ  .َذَكَر الزَّ

َم اْلُقْديِسه "َبْحِرهِ "َقاَل َشْيُخنَا يِف  ، َفَقاَل:  يِف احْلَاِوي : َوَقْد َتَوهَّ اِزيٌّ ُه َقْيٌد اْحرِتَ َأنَّ

َهاَدةِ   َعىَل الشَّ
ِ
 .اْنَتَهى َكاَلُمهُ  ؛، اْنَتَهى َوُهَو َغَلٌط اَل ُتْقَبُل َشَهاَدُة النَِّساء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.أن يكون لكلِّ شاهدان يتغايران»( يِف )ج(: 3304)

 (.500/ 5، ج )"املحتار عىل الدر املختار" ُينَْظر:( 3305)

ائق"، مع رشحه "الدقائقكنز "( 3306)  (.212/ 2، ج )"جممع اْلهنر يف رشح ملتقى اْلبحر" ُينَْظر:( و7/120، )"الَبْحر الرَّ

 املكتبة اْلزهرية. -( خمطوط 158، )لوحة رقم "احلاوي القديس"( 3307)

 «.للمرأة أهنا»يف )أ(: ( 3308)

ا أن تشهدْلن للمرأ»، يف )ج( و)هـ(: «ن للمرأة أهنا إن تشهدْل»( يِف )د(: 3309)  «.ة أيض 

 .«َعىَل شهادهتَم»)ج( و)هـ(: ( يِف 3310)

 «.رجل»يِف )ب( و)ج( و)د( و)هـ(: ( 3311)

 «.َرُجَلنْيِ َأْو َرُجال  »، بالعطف عىل املفعول: «واْمَرَأَتنْيِ »، والصواب: «وامرأتان»( يف ُجيع النسخ: 3312)

ائق"( 3313)  (.212/ 2، ج )"ملتقى اْلبحرجممع اْلهنر رشح " ُينَْظر:(، و7/120، )"الَبْحر الرَّ

 «.فكذا»يِف )أ(: ( 3314)

 (.239/ 4، )"تبيني احلقائق"( 3315)

ائق"( 3316)  (.120/ 7، )"الَبْحر الرَّ
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َهاَدةِ  َ َكْيِفيَِّة الشَّ  بَِقْولِِه: ُثمَّ َبْيَّ

؛ َأْي: بَِأنَّ ُفاَلَن ْبَن َشَهاَدِتي َأنِّي َأْشَهُد ِبَكَذا(ِلْلَفْرِع: اْشَهْد َعَلى  اْلَأْصُل ُمَخاِطًبا )َوَيُقوُل

ْ َيُقلِ  ُه َلْو ََل َد بَِقْولِِه: اْشَهْد َعىَل َشَهاَديِت؛ ِْلَنَّ ، ُقيِّ ْ َيَسْعهُ  :ُفاَلٍن َأَقرَّ ِعنِْدي بَِكَذا َمَثال  َأْن  اْشَهْد، ََل

ْ َيَسْعُه َيْشَهَد َعىَل َشَهاَدتِِه، َوإِْن َسِمَعَها مِ  ُه َلْو َقاَل: اْشَهْد َعيَلَّ بَِكَذا، ََل َد بَِقْولِِه: َعىَل َشَهاَديِت؛ ِْلَنَّ نُْه، َوَقيَّ

ُه َلْفٌظ  َهاَدة؛ ِْلَنَّ ْشَهادُ َتمٌل حُمْ الشَّ  قِّ املَْْشُهوِد بِِه، َفَيُكونُ َعىَل َنْفِس احْلَ  ؛ اِلْحتََِمِل َأْن َيُكوَن اإْلِ

ا بِا ُه َلْو َقاَل َأْمر  ا بَِأْن َيْشَهدَ  :ْلَكَذِب، َوقِيَل: َبىَل؛ ِْلَنَّ ْز َلُه؛ اِلْحتََِمِل َأْن َيُكوَن َأْمر  ِمْثَل  بَِشَهاَديِت، ََلْ جَيُ

 .َشَهاَدتِِه بِاْلَكَذِب 

َهاَدةَ  َهاَدة؛ ِْلَنَّ الشَّ َهاَدة َعىَل الشَّ  اْلَقايِض َصِحيحَ  َوَقيََّد بِالشَّ
ِ
ا بَِقَضاء ْ ُيْشِهْدمُهَ ٌة، َوإِْن ََل

 . "اْلَبْحرِ "َعَلْيِه، َكَذا يِف  اْلَقايِض 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احلاوي "ستَمئة، ألَّف  600القايض ُجال الدين: أمحد بن حممد بن نوح القابيس الغزنوي احلنفي املتوَّف يِف حدود سنة ( 3317)

، قال: وإنََّم ِقيَل فيه الُقْديس؛ ْلنَُّه صنَّفه يِف الُقْدس، نقلُته "اجلواهر املضية"ره ابن الشحنة يِف هوامش يِف فروع احلنفيَّة، ذك "القديس

 من خط تلميذه حسن بن عيل النحوي، انتهى.

 (.166/ 2، )"معجم املؤلفني"(، و627/ 1، )"كشف الظنون" ُينَْظر: 

 ."احلاوي"( سبَق توثيقه من 3318)

 (.106/ 7) "البحر الرائق"«. طخل»( يِف )ج(: 3319)

 «.وبقول»( يِف )ج(: 3320)

 «.ختاطب ا»( يِف )د(: 3321)

 «.ََلْ جتْز له»، ويف )ج(: «ََلْ جيْز له الشهادة»)د( و)هـ(: ( يِف 3322)

 «.َيتمل»( يِف )أ( و)ب( و)د( )هـ(: 3323)

 «.اإلشهادة»يِف )أ(: ( 3324)

 «.شهد»( يِف )ج(: 3325)

 «.يشهد َعىَل القايض»( يِف )د(: 3326)

ائق"( 3327)  (.213/ 2، )"جممع اْلهنر"(، 121/ 7، )"احلاوي الُقديس"، إِىَل هناية كالم "الَبْحر الرَّ
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،  َوَذَكَر يِف اخْلاَُلَصةِ 
ِ
ا َبنْيَ َأيِب َحنِيَفَة َوَأيِب ُيوُسَف فِيََم إَِذا َسِمَعاُه يِف َغرْيِ جَمْلِِس اْلَقَضاء اْختاَِلف 

َزهُ   اْنَتَهى. ؛َوُهَو اْْلَْحَوطُ  ْقَيُس، َوَمنََعُه َأُبو ُيوُسَف َأُبو َحنِيَفَة َوُهَو اْْلَ  َفَجوَّ

اِط قَ  لِهِ َوَأَشاَر بَِعَدِم اْشرِتَ مه  َأْقَبُل، َيْكِفي، َلكِْن َلْو َقاَل: اَل  ُبولِِه إىَِل أَنَّ ُسُكوَت اْلَفْرِع ِعنَْد حَتَ

ا َيِصريَ : َينَْبِغي َأالَّ "اْلُقْنَيةِ "َقاَل يِف    ، اْنَتَهى.  ُتْقَبُل ، َحتَّى َلْو َشِهَد َبْعَد َذلَِك اَل  َشاِهد 

اِهُد َعىَل َشَهاَدِة َمْن َلْيَس بَِعْدٍل ِعنَْدهُ "احْلَاِوي اْلُقْديِسِّ "َويِف  ، : َواَل َينَْبِغي َأْن َيْشَهَد الشَّ

 اْنَتَهى. 

ًَُنا ُه الَ  ؛َأْشَهَدِني َعَلى َشَهاَدِتِه ِبَكَذا، َوَقاَل ِلي: اْشَهْد َعَلى َشَهاَدِتي ِبَذِلَك( )َوَيُقوُل اْلَفْرُع: َأْشَهُد َأنَّ ُف ِْلَنَّ

وُهَو اْْلَْوَسُط، َوفِيِه مَخُْس ِشينَاٍت،  ،التَّْحِميلِ  َشَهاَدَة اْْلَْصِل، َوِذْكرِ  ُبدَّ ِمْن َشَهاَدتِِه َوِذْكِرهِ 

َأَمَريِن  :بِِذْكرِ  ،ِمنُْه فِيِه َأْرَبُع ِشينَاٍت  ْن َهَذا فِيِه َثََمِن ِشينَاٍت، َوَأْقرَصُ َلْفٌظ َأْطَوُل مِ  َوهَلَا

َعىَل  َشِهدَ  :بَِأْن َيُقوَل  ُفاَلٌن َأْن َأْشَهَد، بِإِْسَقاِط: َأْشَهَديِن، َوَأْقرَصُ ِمَن اْلُكلِّ َما فِيِه ِشينَانِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اْلزهرية. -( خمطوط 237)لوحة رقم  "خالصة الفتاوى"( 3328)

 قط من )ج(.س« فجوزه»( قوله: 3329)

 قط من )ج(.س« َوَمنََعُه َأُبو ُيوُسَف »( قوله: 3330)

 (.7/121) "البحر الرائق"( 3331)

 «.عنه بجهله»( يِف )د( و)هـ(: 3332)

 «.َذلَِك لك»زاد يِف )د(: ( 3333)

 ."القنية"( إىل هنا انتهى كالم 3334)

 اْلزهرية. -(، خمطوط 360، )لوحة رقم "قنية املنية"( 3335)

 (.121/ 7) "البحر الرائق" ُينَْظر:املكتبة اْلزهرية، و -(، خمطوط 158، )لوحة رقم "احلاوي القديس"( 3336)

 «.ذكر»هـ(: ( يِف )3337)

 .«وهلذا» ( يِف )ج(:3338)

 «.واقترص»( يِف )د(: 3339)

 «.يذكر» ( يِف )ج(:3340)

 .«شينات»( يِف )د(: 3341)
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ٌد يِف َشَهاَديِت ُفاَلٌن بَِكذَ  رَيِ اْلَكبِريِ "ا، َذَكَرُه حُمَمَّ ْيِث "السِّ  ،َوَأيِب َجْعَفرٍ  ،، َوُهَو اْختَِياُر اْلَفِقيِه َأيِب اللَّ

الُِفُه  ، َوُرِوَي َأنَّ َأَبا َجْعَفٍر َكاَن خُيَ ، َوُهَو َأْسَهُل َوَأْيَِّسُ َوَأْقرَصُ ْخيِسِّ َ ِة الِّسَّ مَّ
 فِيِه ُعَلََمءُ َوَشْمِس اْْلَئِ

َواَيَة ِمَن  ِه، َفَأْخَرَج هَلُُم الرِّ رَيِ "َعرْصِ ََتْثِيٌل، َوإاِلَّ َفاَل ُبدَّ ِمْن َبَياِن  ، َفاْنَقاُدوا إَِلْيِه، َوَقْوُلُه: ُفاَلنٌ "السِّ

ْغَرى"َشاِهِد اْْلَْصِل ملَِا يِف   ،َوَأْسََمَء آَبائِِهمْ  ،ُهوُد اْلَفْرِع جَيُِب َأْن َيْذُكُروا َأْسََمَء اْْلُُصولِ ُش  :"الصه

ََُم َيْشَهَداِن  : َنْشَهُد َعىَل َحتَّى َلْو َقااَل  ،َوَأْجَداِدِهمْ   َنْعِرُفُهََم َأْشَهَداَنا َعىَل َشَهاَدهِتََِم َأهنَّ
َأنَّ َرُجَلنْيِ

يِهََم،  ا، ََلْ ُتْقبَ  اَل  وْ أَ بَِكَذا، َوَقاالَ: الَ ُنَسمِّ اَل جُمَاَزَفة  اَل َعْن َمْعِرَفٍة، َكَذا يِف َنْعِرُف َأْسََمَءمُهَ مَّ ََُم حَتَ ْل؛ ِْلهَنَّ

 . "اْلَبْحرِ "

ِحيُح َكََم يِف )َوَيْكِفي َتْعِديُل اْلَفْرِع َأْصَلُه( َواَيِة، َوُهَو الصَّ َنَقال  َعِن  "اْلَبْحرِ "، َوَهَذا َظاِهُر الرِّ

ْغَرى" َناِئٌب َناقٌِل ِعَباَرَة اْْلَْصِل إىَِل جَمِْلِس اْلَقايِض، َفبِالنَّْقِل َيْنَتِهي ُحْكُم  ، َوَوْجُهُه َأنَّ اْلَفْرعَ "الصه

ا َفَيِصحه َتْعِديُلُه، َوامُلَراُد َأنَّ اْلُفُروَع ُيْعَرُفونَ  ،النَِّياَبةِ  ُلوا  ،بِاْلَعَداَلِة ِعنَْد اْلَقايِض  َفَيِصرُي َأْجنَبِيًّ َفَعدَّ

مْ اْْلُُصوَل،  ا، َفاَل ُبدَّ ِمْن َتْعِديلِِهْم َوَتْعِديِل ُأُصوهِلِ  .َوإِْن ََلْ َيْعِرْفُهْم هِبَ
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 .«أشهد»ج( و)هـ(: ( يِف )3342)

 «.الليت»( يِف )د(: 3343)

 «.ْلن» ( يِف )ج(:3344)

 «.قال» ( يِف )ج(:3345)

 «.نشهد حتى»يِف )هـ(: ، وَ «تشهد عىل»قط من )ج(، ويف )د(: س« عىل»وقوله:  «حتى»يِف )أ(: ( 3346)

 «.ال» ( يف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(:3347)

ائق"( 3348)  (.464/ 7، )"فتح القدير"(، 239/ 4، )"تبيني احلقائق"(، 7/121) "الَبْحر الرَّ

ائق إِىَل هناية كالم اخلانية )3349)  (.212/ 2، )"جممع اْلهنر" ُينَْظر:(، و122/ 7( الَبْحر الرَّ

 «.معرفون»( يِف )ج(: 3350)

 (.2/213) "جممع اْلهنر"(، و122/ 7) "البحر الرائق"ينظر:  (3351)
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ُه َيْكِفي إَِذا َكاَن  ؛ َأْي: َتْعِديلِ )َكَأَحِد الشَّاِهَدْيِن َصاِحَبُه( اِهَدْيِن اآْلَخَر؛ َفإِنَّ َأَحِد الشَّ

ُل  ا بِاْلَعَداَلِة ِعنْدَ  املَُْعدِّ َداَيةِ "اْلَقايِض، َواْخَتاَرُه يِف  َمْعُروف  ، "النَِّهاَيةِ "، َوَنَقَل فِيِه َقْوَلنْيِ يِف "اهْلِ

ةِ "َكََم يِف  -َواحْلَاِصُل  ، َواْلُفُروَع بِاْلَعَداَلِة، َقىَض بَِشَهاِدهِتِمْ  َأنَّ اْلَقايِض إِْن َعَرَف اْْلُُصوَل  - "اخْلَانِيَّ

ا دُ  ْت َشَهاَدُتُه َوإِْن َعَرَف َأَحَدمُهَ ْ َيْعِرْفُه، َوإَِذا َشِهَد اْلَفْرُع َعىَل َشَهاَدِة َأْصٍل َفُردَّ ْن ََل وَن اآْلَخِر َسَأَل َعمَّ

ا َبْعَد َذلَِك   ، اْنَتَهى.لِِفْسِق اْْلَْصِل، اَل ُتْقَبُل َشَهاَدُة َأَحِدمِهَ

، )ِفي َحاِلِه(؛ َأْي: َنَظَر اْلَقايِض )َنَ َر( ،ِديِل اْْلَْصلِ ؛ َأْي: َعْن َتعْ )َعْنُه(؛ َأْي: اْلَفْرُع )َوِإْن َسَكَت(

 . اَل ، وإالَّ َفَيْسَأُل َعْن َعَداَلتِِه، فِإِْن َظَهَرْت، َقبَِلهُ 
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 «.كتعديل» ( يِف )ج(:3352)

 «.العدل» ( يِف )ج(:3353)

 .«بشهادة»( يِف )د(: 3354)

 (.122/ 7) "البحر الرائق"( 3355)

 .«قبلت»( يِف )ج(: 3356)

 (.5/501) "رد املحتار"ينظر: ( 3357)
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ْشَهادَ ؛ َأِي ()َوَتْبُطُل َشَهاَدَة اْلَفْرِع ِبِإْنَكاِر َأْصِلِه الشََّهاَدَة اُلوا: ََلْ ُنْشِهْدُهْم َعىَل َشَهاَدتِنَا َفََمُتوا بَِأْن قَ  : اإْلِ

ْ ُتْقَبْل؛ ِْلَ  ،َغاُبوا َأوْ  ْ َيْثُبْت ُثمَّ َشِهَد اْلُفُروُع ََل َل ََل ٌط  ؛ لِلتََّعاُرضِ نَّ التََّحمه ْيِن، َوُهَو رَشْ َبنْيَ اخْلََِبَ

ُْم َلْو ُس  ُقيِّدَ  ْنَكاِر؛ ِْلهَنَّ ْ ئُِلوا َفَسكَ بِاإْلِ ْشَهاُد، َكَذا يِف  ْبُطْل تَ ُتوا ََل ، َوفِيَها "اخْلُاَلَصةِ "اإْلِ

ا إىَِل  ُه َأْعَتَق َعْبَدهُ "اجْلَاِمِع اْلَكبِريِ "َمْعِزيًّ ى  ،: إَِذا َشِهَدا َعىَل َشَهاَدِة َرُجَلنْيِ َأنَّ ْ َيْقِض بَِشَهاَدهِتََِم َحتَّ َوََل

َهاَدةِ اْْلَْصاَلِن َوهَنََيا ا َحرَضَ  ِة املََْشايُِخ، َوَقاَل َبْعُضُهْم: اَل ْلُفُروَع َعِن الشَّ ، َصحَّ النَّْهُي ِعنَْد َعامَّ

ُل َأْظَهُر  ، َواْْلَوَّ  ، اْنَتَهى. َيِصحه

َهاَدةِ  ِة الشَّ ْشَهاَد ُخُروُج اْْلَْصِل َعْن َأْهلِيَّ  ،َأْو َعِمَيا ،َفَسَقا َأوْ  ،، َفَلْو َخِرَس اْْلَْصاَلنِ َومِمَّا ُيْبطُِل اإْلِ

ا ْز َشَهاَدُة اْْلُُصوِل َكََم يِف  ،َأِو اْرَتدَّ ا إىَِل  "اْلَبْحرِ "َأْو ُجنَّا، ََلْ جَتُ  . "ِخَزاَنِة املُْْفتِنَي "َمْعِزيًّ

اِج "َويِف  اِج اْلَوهَّ َ َها"الِّسِّ ُط َبَقاُء ُشُهوِد اْْلَْصِل َعىَل َأْهلِيَِّة الشَّ  ،َأْو َعِمَيا ،َحتَّى َلْو َفَسَقا ،َدة: َوُيْشرَتَ

 ، اْنَتَهى.اْلُفُروعِ  ََلْ ُتْقَبْل َشَهاَدةُ  ،َأْو َخِرَسا
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 «.وغابوا»( يِف )هـ(: 3358)

 «.قبل» ( يِف )ج(:3359)

 «.يبطل» )ب( و)ج(: يِف  (3360)

 اْلزهرية. -( خمطوط 237)لوحة رقم  "خالصة الفتاوى"( 3361)

 «. حرص»( يِف )د(: 3362)

 (.71/ 7) "البحر الرائق رشح كنز الدقائق"(، 469/ 7، )"فتح القدير"( 3363)

ائق"( 3364)  (.123/ 7) "الَبْحر الرَّ

 اْلزهرية. -(، خمطوط 134)لوحة رقم  "خزانة املفتني"( 3365)

 (.235/ 2، )"اجلوهرة النرية" وينظر:املكتبة اْلزهرية،  -(، خمطوط 109/ لوحة رقم 8) "ِّساج الوهاجال"( 3366)
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 [به معرفة املشهود عليه معرفة تزيل اجلهالةجيب ]مسألة: 
َوَجاَء اْلُمدَِّعي  ،َنا ِبَمْعِرَفِتَها)َشِهَدا َعَلى َشَهاَدِة اْثَنْيِن َعَلى ُفَُنَة ِبْنِت ُفٍُن اْلُفُِنيَِّة، َوَقاَ: َأْخَبَرا

َهاَدةَ ِباْمَرَأٍة َلْم َيْعِرَفا َأنََّها ِهَي، ِقيَل َلُه: َهاِت َشاِهَدْيِن َأنََّها ِهَي ُفَُنٌة( َعىَل املَْْعِرَفِة بِالنِّْسَبِة َقْد  ؛ ِْلَنَّ الشَّ

ِعي احْلَقَّ َعىَل احْلَ  ِعي َيدَّ َقْت، َواملُْدَّ قَّ َها، َفاَل ُبدَّ ِمْن َتْعِريِفَها بِتِْلَك النِّْسَبِة، َويِف حَتَ َها َغرْيُ ِة َفَلَعلَّ ارِضَ

ةِ " اِزيَّ َذا  َويِف َطاَلِق  "اْلَبزَّ ْساَلِم: َأَقرَّ َأنَّ َعَلْيِه لُِفاَلِن ْبِن ُفاَلٍن اْلُفاَليِنِّ َكَذا، َفَجاَء َرُجٌل هِبَ
َشْيِخ اإْلِ

َعاهُ  ، َواَل ُيْقىَض َعَلْيِه بِاملَْاِل، َويِف االْسِم َوادَّ َق َقَضاء  ى بَِذلَِك ُصدِّ  ، َوَقاَل: َأَرْدُت بِِه َرُجال  آَخَر ُمَسمًّ

كِنَاَيٌة َعِن  َوهِبََِم  ،كِنَاَيٌة َعِن اْْلََنايِسِّ  ،َألٍِف َواَلٍم[ ]بَِغرْيِ  ةٌ : ُفاَلٌن َوُفالنٌ "املِْْصَباِح "

 اْنَتَهى. ؛ اْلُفاَلَنةَ  َوَحَلْبُت  ،، ُيَقاُل: َركِْبُت اْلُفاَلنَ اْلَبَهاِئمِ 

َهاَدةِ )َوِمْثُلُه اْلِكَتاُب اْلُحْكِميُّ( َهاَدة َعىَل الشَّ ُه يِف َمْعَنى الشَّ إِالَّ  ،، َوُهَو كَِتاُب اْلَقايِض إىَِل اْلَقايِض؛ ِْلَنَّ

َعى َعَلْيِه َقاَل  ،ُوُفوِر ِواَلَيتِهِ وَ  ،َأنَّ اْلَقايِض لَِكََمِل ِدَياَنتِهِ  ا َجَواُب املُْدَّ : َلْسُت َأَنا َينَْفِرُد بِالنَّْقِل، َوَأمَّ

عِ  َكاَن اْلَبَيانُ  ،ْبُن ُفاَلٍن اْلُفاَليِنِّ  ُفاَلنُ  اَك يِف ااِلْسِم َعىَل املُْدَّ َعى ااِلْشرِتَ ُه ُفاَلٌن، َوادَّ ي، َوإِْن َأَقرَّ َأنَّ

َعى َعَلْيهِ َسِب َوالنَّ ةِ "، َولَِذا َقاَل يِف ، َكاَن اْلَبَياُن َعىَل املُْدَّ ا "اخْلَانِيَّ : اْلَقايِض إَِذا َكَتَب كَِتاب 
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 «.معرفتهَم»( يِف )د(: 3367)

 «.إطالق»( يِف )د(: 3368)

 .«فالن: »( يِف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(3369)

 «.بدون»و)د( و)هـ(:  ( يِف )ج(3370)

 (.481، )ص "املصباح"، وما أثبتناه من «بدون ألف»( يِف ُجيع النسخ: 3371)

 «.ومها» ( يِف )ج(:3372)

 .«وجلبت»يف )د( و)هـ(:  (3373)

 (.7/124) "البحر الرائق"وينظر: (، 481)ص  "املصباح املنري"( 3374)

َعى َعَلْيِه فإنه إن َقاَل:... »مكرر يف )ج(، والصواب: « قال»( قوله: 3375) ا َجَواُب املُْدَّ  (.7/124) "البحر الرائق"كَم يف « َوَأمَّ

 .«البينان»( يِف )د(: 3376)

 ـ.قط من هس« والنسب»( قوله: 3377)

 (.124/ 7) "البحر الرائق" ُينَْظر:( 3378)
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َعى َعَلْيِه: َلْسُت أَ  َعى َعَلْيِه َوَنَسَبُه َعىَل َوْجِه اْلَكََمِل، َفَقاَل املُْدَّ َتابِِه اْسَم املُْدَّ
اَلُن ْبُن ُفاَلٍن َنا فُ َوَكَتَب يِف كِ

، َواْلَقايِض املَْْكُتوُب إَِلْيِه اَل  َنةَ  ،َيْعِرُفهُ  اْلُفاَليِنِّ ِعي: َأقِِم اْلَبيِّ ُه ُفاَلُن ْبُن ُفاَلٍن،  َيُقوُل اْلَقايِض لِْلُمدَّ َأنَّ

َعى َعَلْيِه: َأَنا ُفاَلُن ْبُن ُفاَلِن ْبِن ُفاَلٍن، َويِف َهذَ  َأْو  ،َهِذِه التَِّجاَرةِ  يِف  وَ أا احْلَيِّ َأِو اْلَفِخِذ، َفإِْن َقاَل املُْدَّ

َذا ااِلْسِم، َيُقوُل َلُه اْلَقايِض: َأْثبِْت َذلَِك، َفإَِذا َأْثَبَت َذلَِك َتْن ي هِبَ ُه يِف َهِذِه اْلَبْلَدِة َرُجٌل َغرْيِ َدفُِع َعنْ

يِك يِف ااِلْسِم  َلُه يِف ااِلْسِم َوالنََّسِب؛ ِْلَنَّ َحاَل ُوُجوهِ اخْلُُصوَمُة، َكََم َلْو َعلَِم اْلَقايِض بُمَشاِرٍك  ِ الرشَّ

ُ ُهَو لِْلكَِتاِب، َفإِْن ََلْ يُ  ُه َكاَن ْثبِ َوالنََّسِب اَل َيَتَعنيَّ ِعي اْلَبيِّنََة َأنَّ ، َوإِْن َأَقاَم املُْدَّ ْت َذلَِك، َيُكوُن َخْصَم 

ُه اَل َحقَّ َلُه يِف إِْثَباِت  ؛اَل ُيْقَبُل َقْوُلهُ  ،َوَماَت َذلَِك  ،آَخُر  َوَنَسبِِه َرُجٌل  بِاْسِمهِ  َحَياِة َذلَِك  ِْلَنَّ

َعى َعَلْيِه، َفإِْن َكاَن يَ  ُجِل َبْعَد َتاِريِخ اْلكَِتاِب، اَل املَْيِِّت، َوإِْن َكاَن َيْعَلُم َما َقاَلُه املُْدَّ ْعَلُم بَِمْوِت َذلَِك الرَّ

، َوإِْن َكاَن َقْبَل َذلَِك ُقبَِل، َوَكَذا َلْو َكاَن اَل َيْدِري َوْقَت َمْوِت َذلَِك َبُل كَِتاُب اْلَقايِض ُيقْ 

ُجلِ   ، اْنَتَهى.الرَّ

ْعِريَف اَل َحتَّى َيْنِسَباَها ِإَلى َفِخِذَها( ،َيُجْز )َوَلْو َقاَ: ِفيِهَما التَِّميِميَُّة َلْم ُصُل  ؛ ِْلَنَّ التَّ ََيْ

ةِ  َا  ،بِالنِّْسَبِة اْلَعامَّ ُصُل بِالنِّْسَبِة إىَِل اْلَفِخِذ؛ ِْلهَنَّ َصْوَن، َوََيْ ُْم َقْوٌم اَل َُيْ ٌة إىَِل َبنِي ََتِيٍم؛ ِْلهَنَّ َوِهَي َعامَّ

َ يِف  ٌة، َوَفِّسَّ َداَيةِ "َخاصَّ ِة، َويِف  اْلَفِخذَ  "اهْلِ بِاجْلَدِّ اْْلَْعىَل، َويِف  " اْلَكنْزِ َتْبيِنيِ "بِاْلَقبِيَلِة اخْلَاصَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قط من )ج(. س« ال»( قوله: 3379)

 «.ويف»( يِف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 3380)

 .«وجود»( يِف )ج(: 3381)

 .«باسم»( يِف )د(: 3382)

 «.اثنان»( يِف )د(: 3383)

 .قط من )ج(س« القايض»( قوله: 3384)

 (.124/ 7) "البحر الرائق" ُينَْظر:( 3385)

 .«وَل» ( يِف )ج(:3386)

 (.473/ 7) "اهلداية مع رشحها العناية"( 3387)
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ُكوِن لِلتَّْخِفيِف  -: اْلَفِخُذ "املِْْصَباِح " ُدوَن اْلَقبِيَلِة َوَفْوَق اْلَبْطِن، َوقِيَل: ُدوَن اْلَبْطِن  -بِاْلَكِّْسِ َوبِالسه

ٌر ، َوُهَو ُمذَ اْلَفِصيَلةِ  َوَفْوَق  ُه بَِمْعنَى النَّ ؛كَّ ُكوِن  -َفِر، َواْلَفِخُذ ِْلَنَّ ا َوبِالسه ]بِاْلَكِّْسِ َأْيض 

َثٌة، َواجْلَْمُع فِيَهاَأْفَخاذٌ  - لِلتَّْخِفيِف[  ُمَؤنَّ
ِ
 ، اْنَتَهى. ِمَن اْْلَْعَضاء

ِب اَل ُبدَّ ِمْن ِذْكِر ااِل 
َشاَرِة إىَِل احْلَارِضِ َويِف اْلَغائِ ْسِم َوالنََّسِب، َوالنِّْسَبُة َوَحاِصُلُه َأنَّ التَّْعِريَف بِاإْلِ

ٍد، َواَل ُبدَّ ِمنْ  إىَِل اْْلَِب اَل َتْكِفي َماِم َوحُمَمَّ ا لِلثَّايِن، َفإِنْ  ،ِذْكِر اجْلَدِّ  ِعنَْد اإْلِ ََلْ  ِخاَلف 

اَل َيْكِفي، َوإِْن  َوُبَخاِريٍّ  اْلَفِخِذ اْْلَِب اْْلَْعىَل َكَتِميِميٍّ  َوَنَسَبُه إىَِل  ،إىَِل اجْلَدِّ  ُينَْسْب 

ْرَفةِ  ا: إِنْ  اَل إىَِل اْلَقبِيَلِة، َواجْلَده  إىَِل احْلِ َماِم، َوِعنَْدمُهَ اَل َيْكِفي ِعنَْد اإْلِ
نَاَعِة  كان  ا بِالصِّ َمْعُروف 

عْ َيْكِفي اَلُم، َوَلْو َكَتَب إىَِل ُفاَلِن ْبِن ُفاَلٍن ، َوإِْن َنَسَبَها إىَِل َزْوِجَها َيْكِفي، َواملَْْقُصوُد اإْلِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/241، )"تبيني احلقائق"( 3388)

 (.464، )ص "املصباح"، وما أثبتناه ُهَو الصواب كَم يِف «وقيل»( يِف ُجيع النسخ: 3389)

 «.القبيلة»( يِف )ج(: 3390)

 «.مذكور»( يِف )ج(: 3391)

ُكوِن لِلتَّْخِفيِف »وله: ( ق3392) ا َوبِالسه  (.464)ص  "املصباح"سقط من ُجيع النسخ، وما أثبتناه ُهَو الصواب كَم يِف « بِاْلَكِّْسِ َأْيض 

 (.124/ 7، )"البحر الرائق" وينظر:(، 464، )ص "املصباح املنري"(3393)

 «.تكتفي»)د(:  ، ويف«يكفي»ويف )ج(:  ،«يكفي»، و يِف )هـ(: «يكتفي(: »د( و)أ( يِف )3394)

 «.يف»يِف )ج(:  (3395)

 «.احلد»( يِف )د(: 3396)

 «.وإن»يِف )ج(:  (3397)

 «.يثبت»( يِف )هـ(: 3398)

 ، سقط من )أ( و)هـ(.«اجلد ونسبه إِىَل »قوله:  (3399)

 «.كهيمي»( يِف )د(: 3400)

 ، وبعدها ألف مرضوب عليه.«بحادي»، َويِف )هـ(: «نجاري»يِف )ج(، و)د(:  (3401)

 «.رقةاخل»( يِف )هـ(: 3402)

 ؛ ليكتمل الكالُم."البحر الرائق"أثبتناها من نص « كان»( قوله: 3403)

 «.تكفي»يِف )ج(:  (3404)
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نِْديِّ ِعنْدَ  اْلُفاَليِنِّ  ُه َذَكَر ََتَاَم  َعىَل ُفاَلٍن السِّ ا؛ ِْلَنَّ َفاق  ُفاَلِن ْبِن ُفاَلٍن اْلُفاَليِنِّ َكَفى اتِّ

 .التَّْعِريِف 

ائِدِ  ُط َشَهاَدُة الزَّ َا ُفاَلَنُة بِْنُت ُفاَلٍن َأْم اَل؟ َعىَل َعْدَلنْيِ  َوَهْل ُيْشرَتَ  يِف َأهنَّ

َا ُفاَلَنُة بِْنُت ُفاَلٍن، َوَقااَل: َشَهاَدُة َعْدَلنْيِ  َماُم: اَل ُبدَّ ِمْن َشَهاَدِة َُجَاَعٍة َعىَل َأهنَّ َوَعَلْيِه  ،َتْكِفيَقاَل اإْلِ

ُه َأْيَِّسُ   ."ائِِق اْلَبْحِر الرَّ "َوََتَاُمُه يِف  ،اْلَفْتَوى؛ ِْلَنَّ

 ]مسألة: إ ا نهاه عن الشهادة بعد أن أشهده على شهادته[
 ، َفَلُه َأْن َيْشَهَد َعىَل َذلَِك. هُ هَنْيُ  :َأْي  ؛(َلْم َيِصحَّ ،)َأْشَهَدُه َعَلى َشَهاَدِتِه ُثمَّ َنَهاُه َعْنَها

 ر[]مسألة: شهادة الكفار على شهادة املسلمني، وكذا شهادتهما على القضاء لكاف
َلْم ُتْقَبْل، َكَذا َشَهاَدُتُهَما َعَلى اْلَقَضاِء ِلَكاِفٍر َعَلى  ،)َكاِفَراِن َشِهَدا َعَلى َشَهاَدِة ُمْسِلِمنَي ِلَكاِفٍر َعَلى َكاِفٍر

ِحيِح وَعَلى َقَضاِء َأِبيِه(  َعَلى َشَهاَدِة اْبِنِه َكاِفٍر، َوُتْقَبُل َشَهاَدُة َرُجٍل ةِ " َكََم يِف  ،يِف الصَّ  ."اخْلَانِيَّ

 ]مسألة: من ظهر أنه شهد بزور[
ا )َمْن َظَهَر َأنَُّه َشِهَد ِبُزوٍر( ُه َشِهَد ُزور  َأْو َمْوتِِه، َفَجاَء  َأْو َشِهَد بَِقْتِل َرُجلٍ  ،بَِأْن َأَقرَّ َعىَل َنْفِسِه َأنَّ

اَللِ  ةٌ  َفَمىَض َثاَلُثونَ  ،َحيًّا َأْو َشِهَد بُِرْؤَيِة اهْلِ  ِعلَّ
ِ
ََمء ا َوَلْيَس بِالسَّ اَلُل  ،َيْوم  ْ ُيَر اهْلِ ، َواْقَترَصَ يِف َوََل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سقط من ج.« الفالين»قوله:  (3405)

 «.عندي»( يِف )هـ(: 3406)

 (.125، 7/124) "البحر الرائق"( ينظر: 3407)

 «.الزوايد»( يِف )د(: 3408)

ائق"( 3409) ا يزيل اجلهالة عنه، فإذا َكاَن التعريف واملقصود من هذا أ (.125/ 7) "الَبْحر الرَّ ن يتمَّ التعريف للمشهود عليه تعريف 

، فينبغي ذكر هذا القيد من بلد أو أرسة أو قبيلة أو حرفة.  اَل يتمه إال بقيد معنيَّ

 «.أبيه»يِف )ج(:  (3410)

 (.2/391) "درر احلكام" ينظر: (3411)

 «.فالن»يِف )ج(:  (3412)

 (.2/391) "درر احلكام" ينظر: (3413)
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ْقَراِر، َقاَل  "اْلَكنْزِ " اِح  َعىَل اإْلِ َّ ُه اَل ََيُْكُم بِِه إاِلَّ بِإِْقَراِرِه، َوَزاَد  ؛: َقيََّد بِإِْقَراِرهِ َبْعُض الرشه ِْلَنَّ

ْساَلمِ  ، َوِعنِْدي فِيِه َنَظٌر؛ "َفْتِح اْلَقِديرِ "َفَيِجيُء حيًّا َكَذا يِف  ،َواِحدٍ  ْشَهَد بَِمْوِت َأْن يَ  :َشْيُخ اإْلِ

ا فِيَها إىَِل َأْخَباِر الثَِّقةِ  َ  ،جِلََواِز َأْن َيُكوَن ُمْسَتنِد  ا بِِخاَلِف  ُثمَّ َتَبنيَّ ُه َشِهَد ُزور  ِخاَلَفُه، َوبِِه اَل َيْظَهُر َأنَّ

ْعَوى (َأْو ِلُمَخاَلَفٍة َبْيَن الشََّهاَدة َوَخَرَج َما َلْو ُردَّْت َشَهاَدُتُه ِلُتْهَمٍة ،)َعَلى اْلَقْتِلَهاَدة الشَّ   وَ أ ،َوالدَّ

ُه اَل ُيْعزَّ  ،َشَهاَدَتنْيِ  َبنْيَ  ا اَل َنْدِري َمْن ُهَو اْلَكاِذُب ِمنُْهمُ رُ َفإِنَّ اِهَدانِ  ،َلهُ  املَْْشُهودُ  ؛؛ ِْلَنَّ  ،َأِو الشَّ

اِهَد إىَِل اْلَكِذِب مُهَ َأْو َأَحدُ  ي لَِينِْسَب الشَّ ُه ِمْن  هُ تُ اْثبَ َواَل ُيْمكُِن إِ  ،ا، َوَقْد َيْكِذُب املَُْدعِّ نَِة؛ ِْلَنَّ بِاْلَبيِّ

ْثَباِت  ٌة لإِْلِ  .َباِب النَّْفِي، َواْلَبيِّنَُة ُحجَّ

ا إَِذا َأَقرَّ َعىَل  ََمِن َوالتَّْعِزيرِ   َنْفِسِه َفُيْقَبُل إِْقَراُرُه، َوجَيُِب َعَلْيِه ُموِجُبهُ َأمَّ ، َذَكَرُه ِمَن الضَّ

اِرُح  ْيَلِعيه  الشَّ ورِ ، َوبِِه عُ الزَّ ُن إِْثَباُت الزه
ُه اَل ُيْمكِ  .بِاْلَبيِّنَةِ  لَِم َأنَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.وقال»د( و)ب(: ( يِف )3414)

ائق رشح كنز الدقائق"( يقصد شيخه ابن نجيم يِف 3415)  (.126/ 7، )"الَبْحر الرَّ

 «.بموته»يِف )ج(:  (3416)

/ 5، )"رد املحتار"(، 126/ 7، )"البحر الرائق"(، 242/ 4، )"تبيني احلقائق"(، وينظر: 475/ 7، )"َفْتح الَقِدير"( 3417)

503.) 

 «.يتبني»يِف )ج(:  (3418)

 «.لتهمته»يِف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(:  (3419)

َهاَدة»قوله:  (3420) ْت َشَهاَدُتُه لُِتَهَمٍة، َأْو ملَُِخاَلَفٍة َبنْيَ الشَّ  مكرر يِف: )د( و)ب(.« َعىَل اْلَقْتِل، َوَخَرَج َما َلْو ُردَّ

 «.وبني»يِف )أ(:  (3421)

 «.يغرر»( يِف )هـ(: 3422)

 «.إتيانه»يِف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(:  (3423)

 (.4/242) "تبيني احلقائق" ُينظر:( 3424)

 «.توجه»)د( و)هـ(: ( يِف 3425)

 «.الرش(: »د( و)ب( يِف )3426)

 (.242/ 4، )"تبيني احلقائق"( 3427)

 (.126/ 7) "البحر الرائق" ُينَْظر:( 3428)
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ِب  )ُعزَِّر ِبالتَّْشِهرِي( ْ ةِ "َكََم يِف  ،َوَعَلْيِه اْلَفْتَوى َوَهَذا ِعنَْد َأيِب َحنِيَفةَ  ،اَل بِالرضَّ اِجيَّ َ ، "الِّسِّ

َبُس؛ ِْلَنَّ ُعَمَر  ُب َوَُيْ وَر أَْرَبِعنَي َسْوط ا»  -َريِضَ اهللُ َعنُْه  -َوَقااَل: ُيرْضَ َب َشاِهَد الزه َم  ،رَضَ َوَسخَّ

ُرَها إىَِل اْلِعَبادِ ، َوِْلَنَّ َهِذِه َكبرَِيٌة «َوْجَههُ  ى رَضَ رٌ  ،َيَتَعدَّ رُ  َوَلْيَس فِيَها َحدٌّ ُمَقدَّ ا  ،َفُيَعزَّ َْي  َوَلُه َأنَّ رُشَ

ُرُه َواَل َيرْضِ  ُصُل بِالتَّْشِهرِي، َفُيْكَتَفى ، َوِْلَنَّ ُبهُ َكاَن ُيَشهِّ ُب َوإِْن  ااِلْنِزَجاَر ََيْ ْ بِِه، َوالرضَّ

اُف، َفاَل َيْرِجعُ َكاَن ُمَباَلغَ  َب خَيَ ْ َر الرضَّ ُه إَِذا َتَصوَّ ُجوِع، َفإِنَّ ا َعِن الره ْجِر، َوَلكِنَُّه َيَقُع َمانِع  َوفِيِه  ،ة  يِف الزَّ

ِب، َوَحِديُث ُعَمَر  َتْضيِيعُ  ْ ِك الرضَّ ا إىَِل َهَذا اْلَوْجِه، َوَذلَِك برَِتْ  -احْلُُقوِق؛ َفَوَجَب التَّْخِفيُف َنَظر 

َِ إىَِل اْْلَْرَبِعنيَ   -َريِضَ اهللُ َعنُْه  َياَسِة بَِداَلَلِة التَّْبِلي ، َوبَِداَلَلِة  ،حَمُْموٌل َعىَل السِّ َوُهَو َمنِْهيٌّ

ْساَلِم بَِأنَّ امُلَراَد بِالتَّْسِخيِم االتَّْسِخيمِ  َلُه َشْيُخ اإْلِ ِة، َوَأوَّ مَّ
لتِّْخِجيُل ، َهَذا َتْأِويُل َشْمِس اْْلَئِ

ىَوالتَّْشِهرِي، َفإِنَّ اخْلَِجَل  بِالتَّْفِضيِح  ا ُيَسمَّ ا جَمَاز   -ُسْبَحاَنُه َوَتَعاىَل  -َقاَل اهلُل  ؛ُمْسَودًّ

ا َوُهَو َكظِيم  ﴿: َ َأَحُدُهْم بِاأْلُْنَثى َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّ  .﴾َوإَِذا ُبرشِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.بالتشهيد»يِف )د(:  (3429)

 «.أيب ح»يِف )ج(:  (3430)

 «. تعاىل»( يِف )ج(: 3431)

 «.رمقدا»( يِف )د(: 3432)

 (.7/125) "والبحر الرائق"(، 2/291) "درر احلكام"ينظر:  (3433)

 «.ْلنَّ »يِف )ج(:  (3434)

 «.فيكفي»يِف )ج(:  (3435)

 «.تضيع»يِف )ج(:  (3436)

 «.تعاىل»يِف )ج(:  (3437)

 سقط من )ج(.« التْسِخيم»قوله:  (3438)

 «.بالتفح»يِف )ج(:  (3439)

 «.ليس»( يِف )أ( و)ب( و)ج( و)د(: 3440)

ا، َقاَل اهلل تعاىل. يِف )ج(: يسم (3441) ا جماز   ى سواد 
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ْيٍح  َوَتْفِسرُي التَّْشِهرِي َما  ُه اهلُل  -ُنِقَل َعْن رُشَ ِه إِْن َكاَن ُسوقِيًّا،  -َرمِحَ
ُه َكاَن َيْبَعُث إىَِل ُسوقِ َأنَّ

َأْو إىَِل َمْوِضٍع َأْكَثر  : جُمَْتِمِعنيَ َقْوِمِه إِْن ََلْ َيُكْن ُسوقِيًّا َبْعَد اْلَعرْصِ َأُْجََع َما َكاُنوا؛ َأْي  َوإىَِل 

ا لِْلقَ  اَلمَ َُجْع  ا ُيْقِرُئُكُم السَّ َْي  َهَذا َشاِهُد ُزوٍر َفاْحَذُروُه  : إِنَّ َوَيُقوُل  ،ْوِم، َفَيُقوُل: إِنَّ رُشَ

ُروُه النَّاَس   . َوَحذِّ

َم َوْجَهُه إَِذا َرآُه ِس  : َوَظاِهُر "َبْحِرهِ "َقاَل َشْيُخنَا يِف  ، َكاَلِمِهْم َأنَّ لِْلَقايِض َأْن ُيَسخِّ َياَسة 

ا إىَِل  "َفْتِح الَقِديرِ "َويِف  ُم َوْجَهُه "املُْْغنِي"َمْعِزيًّ   -: َواَل ُيَسخِّ
ِ
 َواحْلَاء

ِ
َ  - بِاخْلَاء َوإِنَََّم َفِّسَّ

رُ َقْوَلهُ  ُب  ،: اَل ُيَعزَّ  .َتْعِزيٌر  ِْلَنَّ التَّْشِهريَ  ؛َبْل ُيرْضَ

َفاُق َعىَل َتْعزِ  ُه اْكَتَفى بَِتْشِهرِي َحالِِه يِف اْْلَْسَواِق، َوَقْد َيُكوُن َذلَِك  ،يِرهِ َواحْلَاِصُل االتِّ َغرْيَ َأنَّ

َب  ْ ا َأَضاَفا إىَِل َذلَِك الرضَّ ، َومُهَ بِِه خْفَية   اْنَتَهى.  ؛َأَشدَّ ِمْن رَضْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سقط من )ج(. ﴾َوُهَو َكظِيم  ﴿وقوله تعاىل:  [،58 ]النحل:( 3442)

 «. تعاىل»( يِف )ج(: 3443)

 «.أو إىل»)د( و)ب(: ( يِف 3444)

 «. إِىَل »)د( و)هـ( و)ب(: ( يِف 3445)

 «.جممعني»( يِف )ج(: 3446)

 سقط من )هـ(.« ويقول»قوله:  (3447)

 «.اإنا وجدن»( يِف )ج(: 3448)

(، فصل شاهد الزور، 104/ 5، )"ونصب الراية"(، باب شاهد الزور َما يصنع به، 366/ 5، )"مصنف ابن أيب شيبة"( 3449)

االختيار "(، 126/ 7، )"البحر الرائق"(، 391/ 2، )"درراحلكام رشح غرر اْلحكام"(، 477/ 7، )"العناية رشح اهلداية"

 (.145/ 2، )"لتعليل املختار

ائقالَبْحر "( 3450)  (.126/ 7) "الرَّ

 «.فظاهر»يِف )ج(:  (3451)

 «.املعني»يِف )هـ(:  (3452)

 (.478/ 7) "َفْتح الَقِدير"( 3453)

 «.بقوله»( يِف )د(: 3454)

 «.ال يعذب بال رضر»( يِف )ج(: 3455)

 «.تقريره»د( و)هـ(: ( يِف )3456)

ائق"( 3457)  (.126/ 7) "كنز الدقائق مع الَبْحر الرَّ
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 خ.لَ َر... إِ زِّ َوِمْن ُثمَّ ُقْلُت: عُ 

ا ملَِ  َماُم احْلَاكُِم َأُبو  َل اْْلَْقَواَل َفَشمِ  "اْلَكنْزِ "ا يِف َوَأْطَلَق يِف َتْشِهرِيِه َتَبع  َدُه اإْلِ َها، َوَقيَّ ُكلَّ

ٍد اْلَكاِتُب  ابَِأالَّ  حُمَمَّ ا إِْن َرَجَع َتائِب ا َناِدم   ، َيْعَلَم ُرُجوَعُه بَِأيِّ َسَبٍب َكاَن َفُهَو َعىَل ااِلْختاَِلِف، َأمَّ

ْر  ََلْ  ا َعىَل َما َكانَ ُيَعزَّ ا، َوإِْن َرَجَع ُمرِصًّ هُ إُِْجَاع  ُب، َوَذَكَر  ، َفإِنَّ ا؛ َأْي: ُيرْضَ ُر إُِْجَاع  ُيَعزَّ

ا ِة َأنَّ التَّْشِهرَي َقْوهُلََُم َأْيض  مَّ
ِب َواحْلَْبسِ  ،َشْمُس اْْلَئِ ْ ْشِهرِي َوالرضَّ ٌض  ،َفُهََم َيُقواَلِن بِالتَّ  َواْلُكله ُمَفوَّ

ا ُتْقَبُل إىَِل َرْأِي اْلَقايِض، َواْخَتَلُفوا يِف قَ  ؛ ِْلَنَّ ُبوِل َشَهاَدتِِه إَِذا َتاَب، َقاُلوا: إِْن َكاَن َفاِسق 

 َعْدال  َأوْ  َل لَِزَواِل اْلِفْسِق، َوإِْن َكانَ بَ َلُه َعَلْيَها فِْسُقُه، َفإَِذا َتاَب َوَظَهَر َصاَلُحُه ُتقْ  احْلَاِمَل 

ا، َوَعْن َأيِب ُيوُسَف قَ  ا اَل ُتْقَبُل َأَبد  ِة َتْوَبتِهِ  ،ُبوهُلَاَمْسُتور  ِحيُح  ،َوبِِه ُيْفَتى، َواْخَتَلُفوا يِف ِمْقَداِر ُمدَّ َوالصَّ

 َأْعَلُم. ، َواهلُلَكََم يِف َكثرٍِي ِمَن اْلُكُتِب املُْْعَتَمَدةِ  ،التَّْفِويُض إىَِل َرْأِي اْلَقايِض 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ائقكنز الدقائق مع الَبْحر "( 3458)  (.7/125) "الرَّ

 «.اْلحوال»يِف )ج(:  (3459)

 اجلواهر" ُينَْظر:، حممد بن الفضل الكَمرياإلمام، تفقه َعىَل أيب بكر ( عبدالرمحن بن حممد بن حممد بن حممد الكاتب احلاكم 3460)

 (.308/ 1) "املضية

 «.وما َل»يِف )ج(:  (3461)

 «.َكاَن فيه»يِف )ج(:  (3462)

 (. سقط من )ج« فإنه»قوله:  (3463)

 «.احلبش»( يِف )هـ(: 3464)

 سقط من )ب(.« تقبل»قوله: ( 3465)

ا اآلن حامل»( يِف )د(: 3466)  «.فاسق 

 «.كانت»يِف )د(:  (3467)

 (.127/ 7) "البحر الرائق" ُينَْظر:( 3468)

 «. تعاىل»( يِف )ج(: 3469)

 



465 

 

 يِف َبَياِن َأْحَكاِم   َهَذا

ُجوَع َعنَْها َيْقَتِِض َسْبَق ُوُجوِدَها، َوُهَو  وِر، َوِهَي َأنَّ الره ْفى َعَلْيَك ُمنَاَسَبُتُه لَِشَهاَدِة الزه مِمَّا اَل خَيَ

وعٌ  ا، َوُهَو َأْمٌر َمرْشُ ا ِمْن ِعَقاِب اْلَكبِرَيِة، َوَتْرَجَم  ُيْعَلُم بِِه َكْوهُنَا ُزور  ؛ ِْلَنَّ فِيِه َخاَلص  َمْرُغوٌب فِيِه ِدَياَنة 

ا لِ  ا لِ  "ْلَكنْزِ ا"ـَلُه بِاْلَباِب َتَبع  َداَيةِ ا"ـخُمَالِف  ُه َتْرَجَم َلُه بِاْلكَِتاِب؛ إِْذ َلْيَس َلُه َأْبَوٌاب "هْلِ ، َفإِنَّ

َدةٌ  َهاَرةِ  ، َوُهَو َوإِنْ ُمَتَعدِّ َتَها َكُدُخوِل النََّواقِِض يِف الطَّ َهاَدِة، َلِكنَُّه َداِخٌل حَتْ ا لِلشَّ  ،َكاَن َرْفع 

ُجوُع َعنَْها ؛ َأِي ()َوُهَو اِهُد:  )َأْن َيُقوَل(: الره َشِهْدُت  :، َكَقْولِهِ )َرَجْعُت َعمَّا َشِهْدُت ِبِه َوَنْحوه(الشَّ

ا(َ )َفَلْو َأْنَكَرُهِه، َأْو َكَذْبُت يِف َشَهاَديِت، بُِزوٍر فِيََم َشِهْدُت بِ  ْ َيُكْن ُرُجوع   "اْلَبْحرِ "َكََم يِف  ،؛ َأْي: ََل

ا إىَِل ِخَزاَنِة املُْْفتنِيَ  ةِ  ُفُصولِ "، َويِف َمْعِزيًّ   :"اْلِعََمِديَّ
ِ
َهاَدة َبْعَد َقَضاء اِهُد الشَّ َلْو َأْنَكَر الشَّ

َهاَدةِ  اْلَقايِض  ْنَكاَر لِلشَّ ُجوُع َأْن َيُقوُل: ُكنُْت ُمْبِطال  يِف  اَل َيْضَمُن؛ ِْلَنَّ اإْلِ ا، َبْل الره اَل َيُكوُن ُرُجوع 

َهاَدة َهاَدة، َوَهَذا إِْنَكاُر الشَّ  ، انتهى.الشَّ

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سقط من )هـ(.« هذا»قوله: ( 3470)

 ( يِف )ج(: لألكثر.3471)

(، 4/242، )"كنز الدقائق مع رشحه تبيني احلقائق" ُينَْظر:ب الرجوع عن الشهادة(، : )كتا"ترجم يِف الكنز واهلداية"( 3472)

 (.478/ 7، )"اهلداية مع رشحه العناية"و

 «.هو»يف )ج(:  (3473)

 «.كقول»( يِف )د(: 3474)

 «.أنكرها»( يِف )ج(: 3475)

 «.املفتني»( يِف )د(: 3476)

 «.الفصول»( يِف )ج(: 3477)

 «.اَل يكون»يِف )د( و)ب(:  (3478)

 «.ال يمِض؛ ْلن إنكار الشهادة»( يِف )ج(: 3479)

 (.361/ 1، )"جممع الضَمنات"( 3480)
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 [ جوع عن الشهادةالرُّصحة ]شروط 
ُجوعِ ؛ َأِي )َوَشْرُطُه( َها : الره َهاَدِة، َفَيْخَتصه بََِم ()َمْجِلُس اْلَقاِضيَدة َعِن الشَّ ُه َفْسٌخ لِلشَّ ؛ ِْلَنَّ

َهاَدةُ  خَتَْتصه  ُجوَع َتْوَبةٌ  ؛ِمْن جَمْلِِس اْلَقايِض  بِِه الشَّ نَاَيةِ  ،َوِْلَنَّ الره ه  ،َوِهَي َعىَل َحَسِب اجْلِ َفالِّسِّ

ْعاَلنِ  ْعاَلُن بِاإْلِ ، َواإْلِ ِّ ُه، َوإَِذا ََلْ َيِصحَّ  َل اْلَقايِضَ اْلَقايِض َفَشمِ  ْطَلَق ، أَ بِالِّسِّ املَْْشُهوَد ِعنَْدُه َوَغرْيَ

ُجوُع ِعنَْد َغرْيِ  َفْتَح "َراِجْع  ،َنْقال  َعِن املُِْحيطِ  "اْلَبْحرِ "َكََم يِف  ،طِيًّااْلَقايِض َوَلْو رُشْ  الره

 ."اْلَقِديرِ 

اِهَدْيِن ؛ َأْي ُهَما()ُرُجوَع ْشُهوُد َعَلْيهِ املَْ  ادََّعى( )َفَلِو ؛ َأْي: َغرْيِ )ِعْنَد َغْيِرِه(: ُرُجوَع الشَّ

، َوَلْو َأَراَد َيِمينَُهََم   ُيْقَبُل()ََعىَل َذلَِك،  )َوَبْرَهَن(اْلَقايِض،  ا َباطاِل  عى ُرُجوع  ُه ادَّ  ُبْرَهاُنُه َعَلْيِهََم؛ ِْلَنَّ

لِفَ  ُه َرَجَع ِعنَْد َقايِض اَل ََيْ نَُه املَْاَل ُتْقَبُل  اِن، َوَلْو َأَقاَم َبيِّنَة  َأنَّ َبَب َصِحيٌح، َكَذا، َوَضمَّ ؛ ِْلَنَّ السَّ

ُه َرَجعَ  ُه َصِحيٌح، َوإِْن أََقرَّ بُِرُجوٍع َباطٍِل؛ َوَلْو َأَقرَّ ِعنَْد اْلَقايِض َأنَّ َعُل  ِعنَْد َغرْيِ اْلَقايِض َفإِنَّ ُه جُيْ ِْلَنَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.قايض»( يِف )ج(: 3481)

 «.خيتص»د( و)هـ( و)ب(: ( يِف )3482)

سقط من )ج(، ولعل  "وْلنَّ الرجوع توبة وهي َعىَل حسب اجلناية، فالِّس بالِّس، واإلعالن باإلعالن، أطلق"قوله:  (3483)

 لمة القايض إِىَل كلمة القايض التي تليها.الناسخ انتقل نظره بعد ك

 سقط من )ج(.« َغرْي »قوله:  (3484)

ائق"( 3485)  (.127/ 7) "الَبْحر الرَّ

ائق"( يِف 3486) ا، كَم يِف َفْتح الَقِديِر(، وليس املحيط الِبهاين، فلعله سهو من املصنف.7/127، )"الَبْحر الرَّ  (: )ولو رشطيًّ

أما بيان رشط صحته: فنقول: رشط صحته َعىَل اخلصوص جملس القايض حتى اَل "(: 9/595) "املحيط الِبهاين"( َقاَل يِف 3487)

يصح الرجوع يِف َغرْي جملس القايض... وإنَم رشطنا جملس القايض، لصحة الرجوع؛ ْلن الرجوع فسخ للشهادة، ْلن بالرجوع ثبت 

فيعتِب بابتداء الشهادة، ُثمَّ رشط البتداء الشهادة جملس ضد َما أثبته بالشهادة، وفسخ اليشء إثبات ضده كفسخ البيع وأشباهه، 

 ؛ انتهى."القايض، فكذا يشرتط لفسخها جملس القايض

 يِف هذا املوطن انتقل نظر الناسخ، ورضب َعىَل اخلطأ. (3488)

 «.يمينها»( يِف )د(: 3489)

 «.القايض»)د( و)ب(: ( يِف 3490)

 «.يقبل»يِف )ج(:  (3491)

 )ج(.سقط من « إنه رجع»قوله:  (3492)
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َعى ُرُجوعَ  : َلوِ "املُِْحيطِ "إِْنَشاء  لِْلَحاِل، َويِف  ِع اْلَقَضاءَ ادَّ ْ َيدَّ ُجوِع  ُهََم ِعنَْد اْلَقايِض، َوََل بِالره

ََمنِ  ُجوَع اَل َيِصحه  ،اْلَبيِّنَةُ  ُتْسَمُع ِمنْهُ  اَل  ،والضَّ َلُف َعَلْيِه؛ ِْلَنَّ الره ا َواَل َُيْ ، َواَل َيِصرُي ُموِجب 

َهاَدة  بِِه َكالشَّ
ِ
َصاِل اْلَقَضاء ََمِن إاِلَّ بِاتِّ  ، اْنَتَهى.لِلضَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يدعي رجوعهَم ِعنَْد قاض، َواَل يدعي قضاء القايض عليهَم بالرجوع، َويِف هذا "(: 9/599) "املحيط الِبهاين"( َقاَل يِف 3493)

ا َغرْي موجب الضَمن؛ ْلن الرجوع ا، و)ال( تسمع بينة املشهود عليه؛ ْلن دعواه ََلْ تصح؛ ِْلَنَُّه ادعى رجوع   الوجه اَل يستحلف أيض 

ة اَل يصري موجب ا الضَمن قبل قضاء القايض؛ ْلن الرجوع فسخ الشهادة فيعتِب بالشهادة، والشهادة اَل توجب احلكم قبل عن الشهاد

اتصال القضاء هبا حتى لو أراد املدعي إثبات َما شهد به الشهود ِعنَْد قاض يِف جملس قاض آخر بالبينة؛ ليقِض له بذلك القايض 

 ، انتهى."لرجوع اَل يصري موجب ا الضَمن قبل اتصال القضاء به، فهو معنى قولنا: إن دعواه ََلْ تصحاآلخر اَل يسمع بينته، فكذا ا

 «.ولو»)أ( و)ب( و)ج( و )د( و)هـ(: ( يِف 3494)

 «.َل»يِف )ج(:  (3495)

 «.فيه»( يِف )ج(: 3496)

 (.215/ 2، )"جممع اْلهنر"(، 128/ 7، )"البحر الرائق"(3497)
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 [بها ]مسألة: الرجوع عن الشهادة قبل حكم القاضي

اِهَداِن )َفِإْن َرَجَع(  )َسَقَطِت( ،َُم بَِشَهاَدهِتِ  ؛ َأْي: َقْبَل ُحْكِم اْلَقايِض ِبَها( )َقْبَل اْلُحْكِم؛ َأْي: الشَّ

َهاَدةُ  ا، الشَّ ُر ( َعَلْيِهََم ِْلََحِد اخْلَ )َوَ َضَماَن، َفاَلَ َيْقِِض اْلَقايِض هِبَ ََُم ََلْ ُيْتلَِفا َشْيئ ا َعىَل َأَحٍد َوُيَعزَّ ْصَمنِي؛ ِْلهَنَّ

اِهُد، َأْطَلَقُه َفَشمِ  َوَوَلِدَها،  أَْو بَِأَتانٍ  ،ِهَدا بَِداٍر َوبِنَائَِهاَكََم َلْو َش  ،َما َلْو َرَجَعا َعْن َبْعِضَها َل الشَّ

ْ َيْقِض بِاْْلَْصلِ   َواْلَولِد ََل
ِ
َق َنْفَسهُ  ،"نْيَ ُصولَ َجاِمِع اْلفُ "َكََم يِف  ،ُثمَّ َرَجَعا يِف اْلبِنَاء اِهَد َفسَّ ال  بَِأنَّ الشَّ  ،ُمَعلِّ

 ، اْنَتَهى. َوَشَهاَدُة اْلَفاِسِق ُتَرده 

َهاَدة، )َبْعَدُه(إِْن َرَجَعا وَ   ِهََم َكاَلمِ  نَّ آِخَر ؛ ِْلَ )ُمْطَلًقا( احْلُْكمُ  )َلْم ُيْفَسِخ(؛ َأْي: َبْعَد احْلُْكِم بِالشَّ

َلهُ  ْدِق ِمْثُل اْْلَوَّ  ؛احْلُْكُم بِالتَّنَاُقضِ  ُض قَ نْيُ  َفاَل  ،ُينَاقُِض َأوَّ اَلَلِة َعىَل الصِّ ُه يِف الدَّ َح َوِْلَنَّ ِل، َوَقْد َتَرجَّ

 بِهِ 
ِ
َصاِل اْلَقَضاء ُل بِاتِّ  .اْْلَوَّ

ا ُجوِع ِمْثَل َما َيْشَهُد يِف اْلَعَداَلةِ  ،َوَقْويِل: ُمْطَلق  اِهُد َوْقَت الره َأْو  ،َأْو ُدونه ،َيْشَمُل َما إَِذا َكاَن الشَّ

نا ؛ِب َأْطَلَقُه يِف َأْكَثِر اْلُكتُ  ،َوَهَكَذا ...َأْفَضَل ِمنْهُ  ا ،ُمُتو  وح  ، َلكِْن يِف َوَفَتاَوى ،َورُشُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإنه صحيح وإن أقر... إِىَل قوله: »تقل هنا، فعاد إِىَل الفقرة السابقة، ونقل ِمنَْها من قوله: يبدو أن نظر الناسخ قد ان (3498)

ا للخطأ، وكأن سبب االنتقال كلمة القايض يِف النسخة التي ينقل ِمنَْها ربَم كانت مميزة بلون  ،«كالشهادة، انتهى ُثمَّ رضب عليها؛ تنبيه 

 َأو كتابة.

 «.بعضهَم»( يِف )د(: 3499)

 «.بأم»يِف )د(:  (3500)

 (.127/ 7) "البحر الرائق"( 3501)

 «.كالمهم»يف )أ( و)ب( و)ج(و )د( و)هـ(:  (3502)

 «.ينتقض»يِف )ج(:  (3503)

 ليس يِف )ج(.« به»قوله: ( 3504)

 (.5/503) "رد املحتار"(، و4/244) "تبيني احلقائق" وُينظر:

 «.متوف ا ورشوط»د( و)ب(: ( يِف )3505)

 (.5/504) "رد املحتار"(، 2/215) "جممع اْلهنر"(، و7/128) "البحر الرائق"ينظر:  (3506)
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ا إىَِل  "ِخَزاَنِة املُْْفتِنَي "َنْقال  َعْن  "اْلَبْحرِ "  ُيْنَظُر "املَِْحيطِ "َمْعِزيًّ
ِ
ُجوُع َبْعَد اْلَقَضاء : إِْن َكاَن الره

ُجوِع أَ  اِجِع، َفإِْن َكاَن َحاُلُه ِعنَْد الره َهاَدةِ إىَِل َحاِل الرَّ يِف اْلَعَداَلِة، َصحَّ ُرُجوُعُه  ْفَضَل ِمْن َحالِِه َوْقَت الشَّ

ْعِزيُر، َوُينَْقُض اْلَقَضاءُ  ِه؛ َحتَّى َوَجَب َعَلْيِه التَّ  .َوُيَرده املَْاُل َعىَل املَْْشُهوِد َعَلْيهِ  ،يِف َحقِّ َنْفِسِه َويِف َحقِّ َغرْيِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ائق"( 3507)  (.128/ 7) "الَبْحر الرَّ

أوال  يقول: ينظر إِىَل حال الراجع إن  وإن َكاَن بعد القضاء، َكاَن أبو حنيفة "(: 596/ 9) "املحيط الِبهاين"( َقاَل يِف 3508)

َد الرجوع أفضل من حاله وقت الشها دة يِف العدالة، صح رجوعه يِف حق نفسه َويِف حق َغرْيه، حتى وجب عليه التعزير، َكاَن حاله ِعنْ

يه وينقض القضاء ويرد املال َعىَل املشهود عليه، ولو َكاَن حاله ِعنَْد الرجوع مثل حاله ِعنَْد الشهادة يِف العدالة، َأو دونه جيب عل

اد التعزير، ولكن اَل ينقض القضاء َواَل يرد املشهود به عَ  رمحهَم  -ىَل املشهود عليه، َواَل جيب الضَمن َعىَل الشاهد، َوُهَو قول أستاذه محَّ

 ."اهلل

ووجه ذلك: أنَّ الرجوع كالم حمتمل للصدق والكذب، َفاَل جيب العمل به َما ََلْ يرتجح فيه جهة الصدق َعىَل الكذب، وإنَم يرتجح 

نَْد الرجوع يِف العدالة أفضل، أما إَِذا َكاَن يِف حالة العدالة ِعنَْد الرجوع مثل حاله يِف جهة الصدق يِف الرجوع إَِذا َكاَن حال الراجع عِ 

 العدالة ِعنَْد الشهادة فال، وهذا ِْلَنَُّه لو ترجح صدقه يِف الرجوع بمثل العدالة التي ترجح صدقه هبا يِف الشهادة، فقد ثبت حكَمن

يِف النفي واإلثبات بعدالة واحدة، والنفي ضد اإلثبات، َفاَل جيوز إثباهتا بيشء واحد، فأما إَِذا متنافيان بيشء واحد؛ ِْلَنَُّه ثبت صدقه 

ائز، وإذا َكاَن حاله يِف العدالة ِعنَْد الرجوع أفضل، فقد أثبتنا الصدق يِف النفي بدليل آخر َغرْي الذي أثبتنا الصدق به يِف اإلثبات وإنه ج

ح جهة الصدق يِف الرجوع يرتجح جهة الكذب يِف الشهادة، ويتبني أن القضاء  َكاَن حاله ِعنَْد الرجوع يِف  العدالة أفضل حتى يرتجَّ

 حصل بَغرْي حجة فيجب نقضه.

ثم رجع عن هذا القول، وقال: اَل يصح رجوعه يِف حق َغرْيه َعىَل كل حال؛ حتى اَل ينقض القضاء َواَل يرد املشهود به َعىَل املشهود 

ووجه ذلك: أن الراجع برجوعه يقر َعىَل نفسه وَعىَل َغرْيه يقر َعىَل نفسه، فإنه يقر  -رمحهَم اهلل  -قول أيب يوسف وحممد عليه، َوُهَو 

لقايض أنه شهد بَغرْي حق واستهلك َعىَل املشهود عليه ماله بَغرْي حقٍّ وصار مستوجب ا التعزير والضَمن، ويقر َعىَل َغرْيه، فإنه يقر أن ا

ا، وإقراره َعىَل َغرْيه اَل قىض بَغرْي   حق، وأن املشهود له أخذ ماله بَغرْي حق، وإقرار اإلنسان َعىَل نفسه صحيح، وإن َكاَن املقر فاسق 

يصح وإن َكاَن عدال ، فصاريف حق هذا القايض وجود هذا الرجوع وعدمه بمنزلة، وهبذا تبني لنا )أنه( يثبت الصدق يِف الرجوع 

ا َعىَل بدليل زائد َعىَل مَ  ا َعىَل نفسه، فصدقه يِف الرجوع ثابت بالعدالة وبكونه إقرار  ا أثبتنا الصدق به يِف الشهادة، َوُهَو كونه إقرار 

 ، انتهى."نفسه
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َهاَدةِ َوإِْن َكاَن َحاُلُه ِعنَْد الره  َواَل  ،يِف اْلَعَداَلِة َأْو ُدونه، َوَجَب َعَلْيِه التَّْعِزيُر  ُجوِع ِمْثَل َحالِِه ِعنَْد الشَّ

اِهدِ  ،اْلَقَضاءُ  ُينَْقُض  ََمُن َعىَل الشَّ ، َواَل ُيَرده املَْْشُهوُد بِِه َعىَل املَْشَهوِد َعَلْيِه، َواَل جَيُِب الضَّ

 اْنَتَهى.

اِهدِ  ؛ َصِحيٍح َعْن َأْهِل املَْْذَهِب َوُهَو َغرْيُ  ََمِن َعىَل الشَّ  ملَُُخاَلَفتِِه َما َنَقُلوُه ِمْن ُوُجوِب الضَّ

ُه يِف َنْقلِهِ  ا، َمَع َأنَّ ُه َقاَل مُ  إَِذا َرَجَع َبْعَد احْلُْكِم، َويِف َهَذا التَّْفِصيِل َعَدُم َتْضِمينِِه ُمْطَلق  نَاقٌِض؛ ِْلَنَّ

َل  ا لِْلَمْذَهِب، َقاَل: ُثمَّ َكَشْفُت  َأوَّ ََمِن ُمَوافِق  ْخيِسِّ  ؛"املُِْحيَط "اْلَباِب بِالضَّ َ يِن الِّسَّ  لإِْلَِماِم َريِضِّ الدِّ

املُِْحيَط "وَن َفَوَجْدُتُه َواَفَق اجْلَََمَعَة ِمْن َغرْيِ َتْفِصيٍل، َفُهَو َوإِِن اْحَتَمَل َأْن َيكُ  ،يِف ِدَياِرَنا املَْْوُجودَ 

َهايِنَّ  نَّ اْلَقْوَل بِِه اَل َيِصحه َعنِ  ،"اْلُِبْ
افِِعيِّ  ؛املَْْذَهِب  َلكِ ََمِن َعِن الشَّ ُْم َنَقُلوا َعَدَم الضَّ  .َفإهِنَّ

ل، َوُهَو َقْوُل َشْيِخِه مَحَّادٍ "َفْتِح اْلَقِديرِ "َويِف  ، ُثمَّ َرَجَع َعنُْه إىَِل : َأنَّ َهَذا َقْوُل َأيِب َحنِيَفَة اْْلَوَّ

هُ   ، اْنَتَهى.ُينَْقُض اْلَقَضاُء، َواَل ُيَرده املَْاَل َعىَل املَْْقِِضِّ َعَلْيِه َعىَل ُكلِّ َحالٍ  َأنَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.ينتقض»( يِف )ج(: 3509)

 (.216/ 2, )"جَمَْمع اْلهنر"(، 128/ 7، )"البْحر الرائق"( ُينَْظر: 3510)

 «.مها كلمة مرضوب عليها»( يِف )هـ(: 3511)

يِف )ج(: مكرر يِف )أ(، وبعده « َوُهَو َغرْي صحيح عن أهل املذهب؛ ملخالفته َما نقلوه من وجوب الضَمن َعىَل الشاهد»قوله: ( 3512)

 «.انتهى»

 «.تعلقه»يف )أ( و)د( و)هـ(:  (3513)

ائق"( يِف )ج( و3514)  «.ريض اهلل عنه(: »128/ 7) "الَبْحر الرَّ

 «.عىل»( يِف )ج(: 3515)

 (. 7/57) "اْلم"( 3516)

 «.اَل ينقض»( يِف )ج(: 3517)

 (.2/215) "جممع اْلهنر"(، و128/ 7) "البحر الرائق"(، و479/ 7) "َفْتح الَقِديرِ "( 3518)
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اِزيه  َح اْلَبزَّ ََم  ُقْلُت: َوبِِه رَصَّ  ْذَهُب، َواهلُلَوَعَلْيِه اْسَتَقرَّ املَْ  ،ُثمَّ َقاَل: ُثمَّ َرَجَع إىَِل َقْوهِلِ

 َأْعَلُم.

، َفإِنَّ اْلَقَضاَء َيْبُطُل، َوُيَرده املَْاُل إىَِل املَْْقِِضِّ َأْو َمْحُدوًدا ِفي َقْذٍف( ،)ِبِخُِف ُظُهوِر الشَّاِهِد َعْبًدا

اِهِد يِف َذلَِك، ، َواَل َضََمَن َعىَل "احْلَاكِمِ  َكايِف "َنْقال  َعْن  "اْلَبْحرِ "َكَذا يِف  ،َعَلْيهِ   الشَّ

ََمنِ  َب بُ ستَّ ؛ ِْلَنَّ ال)َوَضِمَنا َما َأْتَلَفاُه ِلْلَمْشُهوِد َعَلْيِه( ي َسَبُب الضَّ َوَقْد  ،َكَحافِِر اْلبِْئرِ  ؛َعىَل َوْجِه التََّعدِّ

ََمِن َعىَل ا َتَسبََّبا َر إجَِياُب الضَّ ا، َوَقْد َتَعذَّ ي  ُه َكاملُْْلَجأِ إىَِل ملَُْبارِشِ لإِْلِْتاَلِف َتَعدِّ ، َوُهَو اْلَقايِض؛ ِْلَنَّ

ِدهِ  ،اْلَقايِض  ُف النَّاِس َعْن َتَقله ِعي؛ ْْلَنَّ احْلُْكَم ِمَن املُْ  هُ ؤُ اْستِيَفا رَ ، َوَتَعذَّ َويِف إجَِيابِِه رَصْ دَّ

َسبهُب  ،َماضٍ   . َفاْعُتِِبَ التَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.الرازي»( يِف )د(: 3519)

 «. تعاىل»( يِف )ج(: 3520)

 «.له»( يِف )ج(: 3521)

 (.7/128، )"البحرالرائق"( 3522)

 سقط من )د( و)هـ( و)ب(. « كايف»قوله:  (3523)

 «.النسب»( و)د(: يِف )أ (3524)

 «.نسيا»، َويِف )هـ(: «تعيبا»د( و)ب(: ( يِف )3525)

 «.املبارشة»( يِف )ج(: 3526)

 «.القضا»( يِف )ج(: 3527)

 «.ختلده»( يِف )د(: 3528)

 «.استيفادة»( يِف )ج(: 3529)

 «.السبب»( يِف )ج(: 3530)
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َح بَِأنَّهُ ُيْفَتى( )َأْو َ ِبِهَعَلْيِه  ِمَن املَْْقِِضِّ  َماَل()َقَبَض اْلُمدَِّعي اْل  َعَلْيِه اْلَفْتَوى ، رَصَّ

ةِ "وَ  "اخْلُاَلَصةِ "يِف  اِزيَّ ُه َقْوُل َأيِب َحنِيَفةَ  "اخْلاَُلَصةِ "، َويِف "َزاَنِة املُْْفتنِيَ ِخ "َو  ،"اْلَبزَّ  َأنَّ

 ، اْنَتَهى. هُلَُمَوُهَو َقوْ  ،اآْلَخُر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.املقتِض»( يِف )د(: 3531)

 «.بأن»( يِف )ج(: 3532)

 «.كَم»( يِف )ج(: 3533)

 اْلزهرية. -( خمطوط 238)لوحة رقم  "لفتاوىخالصة ا"( 3534)

 ( خمطوطـ اْلزهرية.238)لوحة رقم  "خالصة الفتاوى"( 3535)

 «.أيب ح»( يِف )ج(: 3536)

 «.قوهلم»يِف )أ( و )ب( و )د( و )هـ(:  (3537)

 (.5/505) "رد املحتار"(، و129/ 7) "البحر الرائق"( 3538)
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َدُه يِف  ا ملَِا يِف  "اْلَكنْزِ "َوَقيَّ َداَيةِ "َتَبع  ِعي املَْاَل  "اهْلِ َوَقْد َعلِْمَت َما ُهَو  - بََِم إَِذا َقَبَض املُْدَّ

ُل َعَلْيِه يِف  َق يِف  - املَْْذَهِب  املَُْعوَّ ْينِ  - "اْلَبْحرِ "َكََم يِف  - "املُِْحيطِ "َوَفرَّ  ؛َبنْيَ اْلَعنْيِ َوالدَّ

ُجوعِ  َقَبَضَها ،َفَقاَل: َشِهَدا بَِعنٍي ُثمَّ َرَجَعا َضِمنَا قِيَمَتَها  نُ ََم َض  املَْْشُهوُد َلُه َأْم اَل؛ ِْلَنَّ َضََمَن الره

ْتاَلِف إْتاَلٍف  ِه ِمْثلِيًّا، َوبِاْلِقيَمِة إِْن ََلْ َيُكْن ِمْثِليًّا، َوإِْن َكاَن بِاملِْْثِل إِْن َكاَن املَْْشُهوُد بِ  رٌ َقدَّ مُ ، َوَضََمُن اإْلِ

ُهوُد َقْبَل َقْبِضِه اَل َيْضَمُنوَن، َوإِْن َقَبَضُه املَْْشُهوُد َلُه ُثمَّ َرَجعَ  ؛ ا َضِمنَاهُ املَْْشُهوُد بِِه َدْين ا َفَرَجَع الشه

ََُم َأْوَجَبا َعَلْيِه َدْين ا تِِهََم ِمْثُل فَ  ،ِْلهَنَّ ا  ؛بِهِ  َذلَِك، َواَل ُيْسَتْوََّف ِمنُْهََم إاِلَّ َبْعَد َقْبِض املَْْشُهودِ  َيِجُب يِف ِذمَّ ِقيق  حَتْ

 ، اْنَتَهى.لِْلَعَداَلةِ 

ْساَلمِ  ْ "اْلَبْحرِ "ُثمَّ َقاَل يِف  ،َوَهَذا َقْوُل َشْيِخ اإْلِ اِهِد ََل  َينَْحرِصْ يِف : ُثمَّ اْعَلْم َأنَّ َتْضِمنَي الشَّ

ِ َعنُْه َتاَرة  ب "َتنِْقيِح املَْْحُبويِبِّ "ملَِا يِف  ؛ُرُجوِعهِ  : َشِهَد َشاِهَداِن َعىَل َرُجٍل أَنَّ "ُفُروِق اْلَكَرابِييِسِّ "ـِ املَُْعِبَّ

ا َأْقَرَضُه َأْلَف ِدْرَهمٍ  ا ،ُفاَلن  ْفِع املَْْقِِضه  ُثمَّ َأَقامَ  ،َوَقىَض اْلَقايِض هِبَ  ْقَبَل َعَلْيِه َبيِّنَة  َعىَل الدَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(244/ 4« )كنز الدقائق مع رشحه تبيني احلقائق( »3539)

 (.483/ 7« )اهلداية مع رشحه العناية( »3540)

 «.ويف»يِف )هـ(:  (3541)

ثم إن َكاَن املشهود به عين ا، فللمشهود عليه أن يضمن الشاهد بعد الرجوع قبض "(: 597/ 9) "املحيط الِبهاين"( َقاَل يِف 3542)

ن ا، فليس للمشهود عليه أن يضمن الشاهد للحال، وإنَم املشهود له العني من املشهود عليه َأو ََلْ يقبض بعد، وإن َكاَن املشهود به َديْ 

 ."رشحه"يضِمنَْها إَِذا استوَّف املشهود له َذلَِك من املشهود عليه. هكذا ذكر شيخ اإلسالم يِف 

ليس للمشهود عليه أن يضمن الشاهد يِف "سوى بني العني والدين، وقال:  "رشحه"يِف  الشيخ اإلمام شمس اْلئمة الِّسخيس 

 ، انتهى."، كَم يِف فصل الدين"العني قبل أن تؤخذ العني من يده فصل

ائق"( 3543)  (.129/ 7) "الَبْحر الرَّ

 «.قيمتهَم قبضهَم»د(، )ب(: ( يِف )3544)

 «.متعذر»يِف )أ( و )د(: (3545)

 «.ضمنا»، َويِف )هـ(: «ضِمنَْها»د( و)ب(: ( يِف )3546)

 (.130/ 7، )"البحر الرائق"( 4/245) "حلقائقتبيني ا"، وُينَْظر: «للمعادلة»هـ( و)ب(: ( يِف )3547)

ائق"( 3548)  (.129/ 7، )"الَبْحر الرَّ

 «.قام»( يِف )ج(: 3549)

 «.عىل»( يِف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 3550)
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ِ
ُهودُ  ،اْْلَْلِف  بَِردِّ  اْلَقايِض  ُر مُ أْ يَ  ،اْلَقَضاء َوَلْو َشَهُدوا َأنَّ َلُه َعَلْيِه  ،َواَل َيْضَمُن الشه

َنةَ َأْلَف ِدْرَهٍم، َوَقىَض اْلَقايِض بَِذلَِك، َوَأَخَذ اْْلَْلَف ُثمَّ َأَقاَم املَْْقِِضه  اَءةِ   َعَلْيِه اْلَبيِّ   َعىَل اْلَِبَ
ِ
َقْبَل اْلَقَضاء

ُهودُ   .َيْضَمُن الشه

لِ  :اْلَفْرِق  َوَوْجهُ  مْ  ]ََلْ[ َأنَّ يِف اْلَوْجِه اْْلَوَّ ُه َأْقَرَضُه ُثمَّ َأْبَرَأُه، جِلَ  ؛َيْظَهُر َكِذهُبُ َواِز َأنَّ

ُْم َشِهُدوا َعَلْيِه بِاْْلَْلِف يِف احْلَالِ اْلَوْجِه الثَّايِن َظَهَر َكذِ  َويِف  ْم؛ ِْلهَنَّ ْم  ،هُبُ َ َكِذهُبُ َوَقْد َتَبنيَّ

ُه َلْو َقاَل: اْمَرَأُتُه َطالٌِق  ُمْتلِِفنيَ  َوَصاُروا ءٌ  َعَلْيِه، َأاَل َتَرى َأنَّ  ،إِْن َكاَن لُِفاَلٍن َعَلْيِه يَشْ

ُه َأقْ  َفَشِهدَ  ُهوُد َأنَّ ا َُيَْكُم بِاملَْاِل، َواَل َُيَْكُم بِاْلُوُقوعِ الشه ا ُحِكَم  َوَلْو َشِهدَ  ؟َرَضُه َأْلف  َأنَّ َعَلْيِه َأْلف 

ا، فَ  َ َتبَ بِاملَْاِل َواْلُوُقوِع َُجِيع  َهاَدةَ  نيَّ َذا َأنَّ الشَّ ْقَرارِ  هِبَ َلْيَسْت َشَهاَدة  َعىَل قَِياِم احْلَقِّ  َعىَل اإْلِ

َهاَدةَ  ،َحالِ لِلْ  ا َشَهاَدٌة َعىَل احْلَقِّ يِف احْلَالِ  والشَّ ْيِن ُمْطَلق   ، اْنَتَهى.بِالدَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سقط من )د( و)ب(.« بأمر القايض»قوله: ( 3551)

ائقال"وليست يِف )ج(، وهو الصواب كَم يف « قبل ذلك»يف )أ( و )ب( و )د( و )هـ( زيادة:  (3552)  .(129/ 7، )"َبْحر الرَّ

 «.يرد»( يِف )ج(: 3553)

 «.املشهود»( يِف )ج(: 3554)

 «.وجه»( يف )ج(: 3555)

 "البحر الرائق"غري موجودة يف النسخ املخطوطة، والسياق هنا يستلزم النفي، لذا زدناها ليتم السياق، ويف « َل»قوله: ( 3556)

ِل ََلْ َيْظهَ (: »7/130) واب. «. ْر َكِذهُبُمْ َأنَّ يِف اْلَوْجِه اْْلَوَّ  وهو الصَّ

 «.يف»( يف )ج(: 3557)

 «.فصاروا»( يِف )د(: 3558)

 «.لفنيس»( يف )ج(: 3559)

 «.تشهد»( يِف )د(: 3560)

 «.شهدا»( يِف )ج(: 3561)

 «.فبني»( يِف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 3562)

 «.اإلقراض»)أ( و)ج( و)د(: ( يِف 3563)

 (.130/ 7) "البحر الرائق" (3564)
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ةِ  اْلُفُصولِ "َويِف  ا "َشَهاَداِت اجْلَاِمعِ " َنْقال  َعنْ  "اْلِعََمِديَّ ا َأْقَرَض ُفاَلن  : َلْو َشِهَدا َأنَّ ُفاَلن 

َل  َعى َعَلْيِه َجَحدَ َواملُْ  ،َأْلَف ِدْرَهمٍ  َعاَم َأوَّ اَءةبَفَقىَض اْلَقايِض  ،دَّ ُه اَل املَْاُل  دِّ رَ بِ وَ  ،اْلَِبَ ، َفإِنَّ

ْ َيْظَهْر  ُه ََل ََُم َعاَينَانُ كِ مُم ََم؛ ِْلَنَّ التَّْوفِيَق َكِذهِبِ  دُ َعمه تَ َضََمَن َعَلْيِهََم؛ ِْلَنَّ ُه جَيُوُز َأهنَّ  ؛ ِْلَنَّ

ْ يَ َم َأوَّ اْلَقْرَض َعا َضا لِْلَحاِل، َوبِِمْثلِهِ  افَ رِ عْ ل، َفَشِهَدا بَِذلَِك َوََل ْ َيَتَعرَّ اَءَة َوََل َلْو ََلْ  اْلَِبَ

ََم  َيْشَهَدا ُجِل َأْلَف ِدْرَهٍم، َفَقىَض اْلَقايِض بَِشَهاَدهِتِ ْن َشِهَدا َأنَّ لُِفاَلٍن َعىَل َهَذا الرَّ
 َعىَل اْلَقْرِض، َوَلكِ

َعى َعَلْيِه بَِدْفِع املَْالِ  ِعي ،َوَأَمَر املُْدَّ َعى َعَلْيِه اْلَبيِّنََة َعىَل  ،َوُهَو اْْلَْلُف إىَِل املُْدَّ  ُثمَّ َأَقاَم املُْدَّ

َياِر يِف  َعى َعَلْيِه بِاخْلِ اِهَدْيِن َيْضَمنَاِن َواملُْدَّ اَءِة، َفإِنَّ الشَّ اِهَدْينِ َتْضِمنِي املُْدَّ  اْلَِبَ ؛ ِعي َأِو الشَّ

اَءِة َفَقْد َظَهَر  َقا َعَلْيِه إجَِياَب املَْاِل يِف احْلَاِل، َفإَِذا َأَقاَم اْلَبيِّنََة َعىَل اْلَِبَ ََُم َحقَّ َفَصاَرا َضاِمنَنْيِ  ،ََم َكِذهُبُ ِْلهَنَّ

َة ََلْ َُيَ  ،َفَغِرَما ِل؛ ِْلَنَّ َثمَّ َقاَبِخاَلِف اْلَفْصِل اْْلَوَّ  َماضٍ  قِّ
ٍ
ء ا َعْن يَشْ ََم َأْخَِبَ  ،املَْاَل يِف احْلَاِل، َوإِنَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.فصول»يِف )ج(:  (3565)

 سقط من )هـ(.« عن»قوله:  (3566)

 «.جيحد»( يِف )ج(: 3567)

 «.ويرد»( يف )ج(: 3568)

 «.اَل يظهر بعمد»( يِف يِف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 3569)

 «. يتمكن»، ويف )د(: «متمكن»و )ج(:  ( يف )أ( و )ب(3570)

 «.غايبا»( يِف )هـ(: 3571)

 «.يفرقا»( يِف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 3572)

 «.ومثله»( يِف )ج(: 3573)

 «.يشهدوا»( يِف )ج(: 3574)

 «.اْللف املدعى هبا»( يِف )ج(: 3575)

 سقط من )ج(.« البينة عىل»قوله:  (3576)

 «.ويف»( يِف )هـ(: 3577)

 «.الشاهد»يِف )ج(:  (3578)

 «.فغرسا»، َويِف )د(: «فضمنا»( يِف )ج(: 3579)
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ٌد  َعى َعَلْيِه إَِذا  :َهِذِه املَْْسَأَلَة بَِمْسَأَلِة الطَّاَلِق  - َرمِحَُه اهلُل -َفَلْم َيْظَهْر َكِذهُبََُم، َوَأْوَضَح حُمَمَّ َأنَّ املُْدَّ

نَْث ثُ  ،َوَحَلَف  ،َأْنَكَر املَْاَل  َقا ؛مَّ َشِهُدوا َعىَل إِْقَراِرِه بَِذلَِك، ََلْ ََيْ قِّ ُه ََلْ َُيَ جَياَب، َوَلْو  ملَِا َأنَّ َعَلْيِه اإْلِ

َقا يِف احْلَاِل َحنَث  َضَح اْلَفْرُق، اْنَتَهى ،َحقَّ  .َفاتَّ

 ]مسألة: العربة يف باب الضمان ملن بقي من الشهود َ ملن رجع منهم[

ََمِن َرُة ِفيِه()َواْلِعْب ُهودِ  )ِلَمْن َبِقَي(؛ َأْي: يِف َباِب الضَّ َع ِلَمْن َرَجَع( )َ ،ِمَن الشه ، ُثمَّ َفرَّ

نِْصُف  َتُقومُ ؛ إِْذ بَِشَهاَدِة ُكلٍّ ِمْنُهََم َرَجَع َأَحُدُهَما، َضِمَن النِّْصَف( )َفِإْنَعىَل َهَذا اْْلَْصِل بَِقْولِِه: 

  ،ةِ احْلُجَّ 
ِ
َهاَدة َتْبَقى َفبِبَِقاء ا َعىَل الشَّ ُة يِف النِّْصِف  َأَحِدمِهَ اِجِح َضََمُن َما ََلْ  ،احْلُجَّ َفَيِجُب َعىَل الرَّ

ُة فِيهِ تَ  ةِ َوُهَو النِّْصُف، َوجَيُوُز َأالَّ  ،ْبَق احُلجَّ   ُثمَّ َيْبَقى ، َيْثُبَت احْلُْكُم اْبتَِداء  بَِبْعِض اْلِعلَّ
ِ
 بِبَِقاء

ةِ  َبْعضِ   احْلَْوِل اَل َيْنَعِقُد َعىَل َبْعِض النَِّصاِب  ؛اْلِعلَّ
ِ
ا َوَيْبَقى ،َكاْبتَِداء  َبْعِض  ُمنَْعِقد 

ِ
بِبَِقاء

 .النَِّصاِب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا»يِف )ج(:  (3580)  «.ثمة حتقق 

 «. رمحه اهلل تعاىل -وأوضح »يِف )ج(:  (3581)

 «.َيقق»يِف )د(: ، و«ملا حتققا»يِف )ج(:  (3582)

 ليس يف )ج(.« انتهى»قوله  (3583)

 «.من املشهود»( يِف )هـ(: 3584)

 «.وال»( يِف )د(: 3585)

 «.بقوله قال»( يِف )هـ(: 3586)

 «.لقوم»( يِف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 3587)

ا بَغرْي نقط»يف )ب(:  (3588) ا»د(، )هـ(: ويف ) ،«فيبقي»، ويِف )ج(: «فسق   «.فسق 

 «.فتبقي»ج(: يِف ) (3589)

 سقط من )هـ(. « يبقى»، وقوله: «يبقا»يف )ب(:  (3590)

ا لبعض»يِف )ج(:  (3591)  «.يبقى تبع 

 سقط من )هـ(.« يبقى»قوله: ( 3592)

 «.منعقد»( يِف )ج(: 3593)

 (.5/505) "رد املحتار"(، و2/216) "جممع اْلهنر"(، و2/393) "درر احلكام"ينظر: ( 3594)
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ْ َرَجَع َأَحُد َثَُثٍة َلْم َيْضَمْن( اِجُع إَِذا :َأِي  ؛)َوِإن ُكله  َهاَدتِهِ بَِش  َبِقَي َمْن َيْبَقى الرَّ

َهاَدةِ  إِْذ َيْبَقى ؛النِّْصَف( َضِمَن )َوِإْن َرَجَع آَخُر ،احْلَقِّ  بِِه نِْصُف املَْاِل،  َمْن َيْبَقى َعىَل الشَّ

َهاَدةِ )َوِإْن َرَجَعِت اْمَرَأٌة ِمْن َرُجٍل َواْمَرَأَتْيِن َضِمَنِت الرُُّبَع(  ،َيْبَقى بِِه َثاَلَثُة اْْلَْرَباعِ  َمنْ  ؛ إِْذ َبِقَي َعىَل الشَّ

ََمُن َعَلْيِهََم  -املَْْرَأَتاِن  :َأِي  - ()َوِإْن َرَجَعَتا  َمْن َيْبَقى بِِه النِّْصُف  ؛)النِّْصُف(َفالضَّ
ِ
 ْت)َوِإْن َرَجَع ،لَِبَقاء

 مَ  ؛َثَماِن ِنْسَوٍة ِمْن َرُجٍل َوَعْشِر ِنْسَوٍة َلْم َيْضَمْن(
ِ
)َوِإْن  ،َوُهَو َرُجٌل َواْمَرَأَتانِ  ،ْن َيْبَقى بَِشَهاَدتِِه ُكله املَْالِ لَِبَقاء

 َمْن َيْبَقى بِِه َثاَلَثُة َأْرَباِع احْلَقِّ  ؛(َعُهَن التِّْسُع ُرُبَرَجَعْت ُأْخَرى َضِم
ِ
ُجلِ  ؛لَِبَقاء ُبُع  ،إِْذ النِّْصُف َبِقَي بِالرَّ َوالره

 .بِاْلَباقَِيةِ 

ُُ ِباأَلْسَداِس( )َفِإْن َجالِ  إِْن َرَجَع اْلُكله  :َأْي  ؛َرَجُعوا َفاْلُغْر ، َفاْلُغْرُم  ِمَن الرِّ
ِ
َوالنَِّساء

ا ُجلِ  ؛َعىَل اْلُكلِّ َأْسَداس  ُدُس َعىَل الرَّ ، َومَخَْسِة اْْلَْسَداِس َعىَل النِّْسَوِة، َوَهَذا ِعنَْد َأيِب َحنِيَفةَ  ،السه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.إذ»( يِف )د(: 3595)

 «.به» يِف )هـ(: (3596)

 «.شهادته»يِف )ج(:  (3597)

 «.ضمنَها»يِف )د(: ، و«ضمنا؛ أي: الراجعان»( يف )ج(: 3598)

 «.تبقى»)أ( و)ب( و)د( و)هـ(: ( يِف 3599)

 سقط من )ج(.« َعىَل الشهادة من يبقى»قوله:  (3600)

 «.عثالث أربا»يف )د(: سقط من )ج(، و« إذ بقي َعىَل الشهادة من يبقى به ثالثة اْلرباع»قوله:  (3601)

 «.وإن رجعتا فالنِّصف»( يِف )ج(: 3602)

 (.5/506) "رد املحتار"ينظر:  (3603)

 «.وإن»( يِف )ج(: 3604)

  (، والصواب أهنا زيادة ََلْ يرضب عليها الناِسخ.هـ(، )بمكررة يف )أ(، )« رجع الكل»قوله:  ((3605 

 «.الرجل»( يِف )ج(: 3606)

 هكذا بالرمز له بـ )ح( اختصارا.« أيب ح»( يِف )ج(: 3607)
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اَوِعنْدَ  ُنَّ َوإِنْ  :مُهَ ُجِل النِّْصُف َوَعىَل النِّْسَوِة النِّْصُف؛ ِْلهَنَّ َيُقْمَن َمَقاَم َرُجٍل  َكُثْرنَ  َعىَل الرَّ

 .َواِحدٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( أي: عند الصاحبني.3608)

 «.إن»( يِف )ج(: 3609)
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َهاَدِة َعَدَلْت َشَهاَدُة ُكلِّ اْثنََتنْيِ ِمنُْهنَّ بَِش »َأنَّ ُكلَّ اْمَرأََتنْيِ َمَقاَم َرُجٍل َواِحٍد لِْلَحِديِث:  َوَلهُ 

ُجُل َوْحَدُه، «َرُجٍل َواِحدٍ  ا، َكََم إَِذا َرَجَع الرَّ َفاق  ، َوإِْن َرَجَعِت اْلَعرْشُ َفَقْط، َفَعَلْيِهنَّ نِْصُف احْلَقِّ اتِّ

َء َعَلْيِهنَّ  ، َبْل جَيُِب ْهوٌ َوُهَو َس  ،"املُِْحيطِ "َكَذا يِف  ،َوَلْو َرَجَع َمَعُه َثََمٍن َفَعَلْيِه النِّْصُف، َواَل يَشْ

ا ِعنَْدهُ  َأْن َيُكونَ  ا ،النِّْصُف َأمْخَاس  ا َأْنَصاف  ْسبِيَجايِب: َلْو َرَجَع َواِحٌد َوِعنَْدمُهَ ، َوَذَكَر اإْلِ

ا، َوَلْو َكاَن َكََم يِف َواْمَرَأةٌ  ٌء، َوَلْو َشِهَد  اََلْ جَيِْب َعَلْيهَ  "املُِْحيطِ "، َكاَن النِّْصُف َبْينَُهََم َأْثاَلث  يَشْ

ََمُن َعَلْيِهََم ُدوهَنََُم  ،َرُجاَلِن َواْمَرَأةٌ  َوَثاَلُث نِْسَوٍة ُثمَّ َرَجُعوا،  ، َوَلْو َشِهَد َرُجٌل ُثمَّ َرَجُعوا َفالضَّ

ا َعىَل  :َفِعنَْدمُهَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( أي: دليل أيب حنيفة.3610)

( هذا احلديث ذكره احلنفية يف كتبهم، وَل أر من خرجه منهم، وال هو مروي فيَم تيِّس يل من مراجع احلديث؛ لكن ورد معناه 3611)

ليه و سلم ـ قال: )أليس شهادة املرأة مثل نصف يف احلديث الصحيح عن أيب سعيد اخلدري ـ ريض اهلل عنه ـ: عن النبي ـ صىل اهلل ع

(، باب شهادة النساء. ُينْظر: تبيني احلقائق 2515قلن بىل قال )فذلك من نقصان عقلها(، رواه البخاري برقم ) .شهادة الرجل(

  (.7/486(، وفتح القدير )3/246)

رمحهَم  -، ُثمَّ رجعوا، فَعىَل قول أيب يوسف وحممد وإن شهد رجل واحد وعرش نسوة"(: 9/601( َقاَل يِف املحيط الِبهاين )3612)

: النصف َعىَل الرجل والنصف َعىَل النسوة؛ ْلن النسوة وإن كثرن أقمن مقام رجل واحد، كَم يِف حالة االنفراد، حتى إن النسوة -اهلل 

اَن رجلني شهدا ُثمَّ رجع واحد منهم، وعند أيب وإن كثرن اَل يقطع احلكم بشهادهتن، فَكَذا يِف حالة االجتَمع، وصار تقدير مسألتنا: كَ 

ا: سدسه َعىَل الرجل ومخسة أسداسه َعىَل النسوة؛ ْلن حالة االختالط كل اثنتني من النسوة أقمن مقام  حنيفة الضَمن عليهم أسداس 

كأنه شهد ست رجال، ورجع  رجل، أال ترى أنه يقطع احلكم بشهادة رجل وامرأتني، كَم يقطع بشهادة رجلني، وصار تقدير مسألتنا:

وإن رجع ثَمن نسوة َفاَل ضَمن عليهن، وإن رجعت امرأة بعد الثَمن، فعليها وَعىَل الثَمن ربع املال، وإن رجعت العارشة بعد ، مخسة

 َذلَِك، فعليها وَعىَل التسع ضَمن نصف املال؛ انتهى.

 «.سهل»( يِف )د(: 3613)

 سقط من )ج(.« يكون»قوله: ( 3614)

ا»(: ( يِف )ج3615)  «.اتِّصاف 

 «.امرأتان»( يِف )ج(: 3616)

 «.عليهَم»( يِف )ج(: 3617)

 مكرر يف )هـ(.« ولو شهد رجالن وامرأة ُثمَّ رجعوا، فالضَمن عليهَم دوهنَم»، وقوله: «دوهنا»( يِف )ج(: 3618)

 «.رجال  »ب: ( يِف 3619)

 ( أي: عند الصاحبني.3620)
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ُجِل النِّْصُف َوَعىَل النِّْسَوِة النِّْصُف، َوِعنَْدهُ  َلْيِه اخْلُمَساِن، َوَعَلْيِهنَّ َثاَلَثُة اْْلمَْخَاِس، َوَلْو َرُجٌل عَ  الرَّ

اَواْمَرَأةٌ  َء َعىَل املَْْرَأِة، َوِعنَْدُه َعَلْيِهََم َأْثاَلث  ا، َواَل يَشْ ُه ِعنَْدمُهَ  .، َفَعَلْيِه النِّْصُف ُكله

ََُم َأْتَلَفا َشْيئ ا بِِعَوٍض َعَلْيِه َأْو َعَلْيِهََم  ْثَلَها(ِم )َوَ َيْضَمُن َراِجٌع ِفي النَِّكاِح َشِهَد َمْهَر ؛ ِْلهَنَّ

ْتاَلُف بِِعَوٍض َكاَل إِْتاَلٍف. ،ُيَقابُِلهُ   َواإْلِ

ْوِج  :َأِي  ؛)َضِمَناَها(املِْْثَل  َمْهُر  :؛ َأْي )ِوِإْن َزاَد َعَلْيِه( َياَدَة لِلزَّ ََُم َأْتَلَفاهَ  ؛الزِّ  ا باَِل ِعَوٍض.ِْلهَنَّ

َمٍة ِعنَْد اْلبُ  ْلَنَّ َمنَافِعَ  ؛(َضَماَن )َوَلْو َشِهَدا ِبَأْصِل النَِّكاِح ِبَأَقلَّ ِمْن َمْهِر ِمْثِلَها َفُ ْضِع َغرْيُ ُمَتَقوِّ

ْتاَلِف، َفاَل يَ  ِحَها"يِف ، وَ التَّْضِمنُي َيْسَتْدِعي املََُْمَثَلةَ  ِم؛ إِذِ ْضَمُن بِاملَُْتَقوِّ اإْلِ ََُم  املَْنُْظوَمِة َورَشْ َأهنَّ

ا َيْضَمنَاِن َما َنَقَص  ا ِْليَِب ُيوُسَف، َويِف  ،ِعنَْدمُهَ ِحَها "اهْلََداَيةِ "ِخاَلف  ََُم اَل  :َورَشْ َأهنَّ

 .َيْضَمنَاِن، َوُهَو املُْْعَتَمُد يِف املَْْذَهِب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(، وهو: أبو حنيفةب(، )دسقط من )« عنده»قوله:  (3621)

 أي: فلو رجع رجل وامرأة.( 3622)

 (.133، 132، 7/131) "البحر الرائق"(، و2/393) "درر احلكام"ُينظر: ( 3623)

 «.بمهر»يِف ج، هـ:  (3624)

 «.عليها»( يِف )ج(: 3625)

 «.مقابل له»( يِف )ج(: 3626)

 «.أي عىل»يِف )هـ(:  (3627)

 «.مانع»)د( و)ب(: ( يِف 3628)

 «.إذا»ويِف )د(:  ،«أو»( يِف )ج(: 3629)

 املكتبة اْلزهرية. -( خمطوط 210)لوحة رقم  "تفضيل عقد الفوائد"( 3630)

 «.نقض»)د(، )ب(: ( يِف 3631)

 (.7/487) "العناية رشح اهلداية"( 3632)

 سقط من )ج(.« أهنَم يضمنان َما نقص عندمها؛ خالف ا ْليب يوسف، َويِف اهلداية ورشحها»قوله: ( 3633)

 (.7/134) "البحر الرائق"(، و7/187) "ديرفتح الق"(، 4/247) "تبيني احلقائق"ينظر: ( 3634)
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 َضمِ  َبْعدَ  ُثمَّ َرَجَعا( ،ِبَقْبِض اْلَمْهِر َأْو َبْعِضِه )ِبِخُِف َما َلْو َشِهَدا َعَلْيَها
ِ
هَلَا؛  نَااْلَقَضاء

ََُم  ِْلهَنَّ
، َوُهَو املَْْهُر  َأْتَلَفا َعَلْيَها  ا ،َماال   .ْضعِ ُدوَن اْلبُ  ،َقلِيال  َكاَن َأْو َكثرِي 

 َعىَل اْلَبائِعِ  َفَلْو َشِهدَ  ،ْن ِقيَمِة اْلَمِبيِع َأْو َزاَد(َع )َوَضِمَن ِفي اْلَبْيِع َوالشَِّراِء َما َنَقَص

هُ  بِِمْثِل اْلِقيَمِة َأْو َأْكَثَر  ُه بَِأَقلَّ ِمنْ  ،إِْتاَلٌف بِِعَوضٍ  َفاَل َضََمَن؛ ِْلَنَّ قِيَمتِِه َضِمنَا  َوإِْن َشِهَدا َأنَّ

ُه بَِغرْيِ ِعَوٍض، وَ  ؛النهْقَصانَ  ائِِه بِِمْثِل اْلِقيَمِة َأْو َأَقلَّ ِْلَنَّ رِشَ
ي َفاَل َضََمَن َلْو َشِهَدا بِ  ،َلْو َشِهَدا َعىَل املُْْشرَتِ

ُحوا ،َزاَد َعَليَها َضِمنَا َما َوإِْن َكاَن َبْأْكَثَر   .َكَذا رَصَّ

َذا َظَهَر َلَك َأْن ِعَباَرَة َهَذا  َوََلْ َيْضَمنَا يِف اْلَبْيِع إِالَّ ": "اْلَكنْزِ "وِل ِمْن َقْوِل بُ َأْوىَل بِاْلقَ  "املُْْخَترَصِ "َوهِبَ

ةُ "املَْبِيعِ  ِمْن قِيَمةِ  َص َما َنقَ  َا َقارِصَ اَلَلُة َعىَل املَْْقُصودِ  ، َفإهِنَّ  .الدِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سقط من )د(.« بعد»قوله:  (3635)

 «.باالتفاق»( يِف )ج(: 3636)

 سقط من )ج(، )د(.« هلا ْلهنَم»قوله:  (3637)

 «.عليهَم»وسقط قوله: « ضمن هلا اتلفا»ب(: ( يِف )3638)

 (.5/506) "رد املحتار"(، و2/212) "جممع اْلهنر"(، و7/132) "البحر الرئق" وُينْظر:، «البعض»( يِف )ج(: 3639)

 «.نقض»)د(، )ب(: ( يِف 3640)

 «.شهدا»ج(، )ب(: ( يِف )3641)

 «.به»( يِف )ج(: 3642)

 «.فأكثر»( يِف )ج(: 3643)

 سقط من )ج(.« من»قوله ( 3644)

 «.أكثر»( يِف )ج(: 3645)

حوا به»( يِف )ج(: 3646)  (.2/212) "جممع اْلهنر"، وُينظر: «كَم رص 

 «.نقض»ن )د(، )ب(، َويِف )هـ(: سقط م« إال َما نقص»قوله:  (3647)

 «.قيملة»( يِف )هـ(: 3648)

 (.4/248) "تبيني احلقائق"ُينظر:  (3649)

 «.فإنه قارص»يِف )ج(:  (3650)

 «.املقصودة»( يِف )هـ(: 3651)
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ًَّوِقيَمُت ،)َوَلْو َشِهَدا َعَلى اْلَباِئِع ِباْلَبْيِع ِبَأْلَفْيِن ِإَلى َسَنٍة ، َوِإْن ُه َأْلٌف، َفِإْن َشاَء َضِمَن الشُُّهوُد ِقيَمَتُه َحا
ُهودَ (اآلَخُر َئِرَما اْخَتاَر َب ٍة، َوَأي ااْلُمْشَتِري ِإَلى َسَن َشاَء َأَخَذ ِن َعىَل مَ َرَجُعوا بِالثَّ  ، َفإِِن اْخَتاَر الشه

ي ُقونَ  ،املُْْشرَتِ َضا َأْو َتَقايَ  بِاْلَفْضِل، َوَيَتَصدَّ ي املَْبِيَع بَِعيٍب بِالرِّ
َجَع ، رَ الَفإِْن َردَّ املُْْشرَتِ

ُهوِد بَِحالِِه، َوإِنْ  ،نِ مَ َعىَل اْلَبائِِع بِالثَّ  ََمُن َعىَل الشه  َفالضَّ
ٍ
ُهوِد، َوإِْن َردَّ بَِقَضاء َء َعىَل الشه َيا  َواَل يَشْ َأدَّ

َيا، َكَذا ا إىَِل  "اْلَبْحرِ "يِف  َرَجَعا بََِم َأدَّ  ."َزاَنِة املُْْفتنِيَ ِخ "َمْعِزيًّ

ِف (َأِو اْلُمْتَعِة ،َوُخْلَوٍة َضِمَنا ِنْصَف اْلَماِل ٍء)َوِفي الطَُِّق َقْبَل َوْط ا َعىَل رَشَ َدا َضََمن  ََُم َأكَّ ؛ ِْلهَنَّ

ُقوطِ  َا َلْو َطاَوَعِت اْبَن الزَّ السه ، َوِْلَنَّ اْلُفْرَقَة َقْبَل ، َأاَل َتَرى َأهنَّ ْت، َسَقَط املَْْهُر َأْصال  ْوِج َأِو اْرَتدَّ

ُخوِل يِف َمْعنَى اْلَفْسِخ  َب ُسُقوُط َُجِيِع املَْْهرِ  ،الده َكََم َمرَّ يِف النَِّكاِح، ُثمَّ جَيُِب نِْصُف املَْْهِر اْبتَِداء   ،َفَتَوجَّ

َداَيةِ "ب ا بَِشَهاَدهِتََِم َكَذا يِف بَِطِريِق املُْْتَعِة، َوَكاَن َواجِ  ِمنيَ "اهْلِ ُل لِْلُمَتَقدِّ َوالثَّايِن  ،، َوالتَّْعلِيُل اْْلَوَّ

ِرينَ   .لِْلُمَتَأخِّ

ى  .َوَقْويِل: َضِمنَا نِْصَف املَْاِل؛ َيْعنِي: إَِذا َكاَن ُهنَاَك ُمَسمًّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.أحد»( يِف )د(: 3652)

 «.وأما»( يِف )ج(: 3653)

 «.املرشي»( يِف )ج(: 3654)

 «.ويتصدقوا»ج، ب: ( يِف 3655)

 «.تقابال»( يِف )هـ(: 3656)

 «.فإن»( يِف )د(: 3657)

ائق"( 3658)  (.7/134، )"الَبْحر الرَّ

 «. واملتعة»( يِف )ج(: 3659)

( أي: ملا أرشف املهر عىل السقوط بالفرقة قبل الدخول، فشهدا بأنه قد دخل هبا، فأثبتا تأكد املهر، ثم رجعا عن ذلك، فكان 3660)

 (.5/507(، ورد املحتار )7/490العناية )ُينْظر: ل الدخول. عىل املؤكد ما عىل املوجب، فُألزما بضَمن نصف املهر، كمن طلق قب

 (.7/490) "اهلداية"( 3661)

ائق"( ينظر: 3662)  (.5/499) "رد املحتار"(، و2/212) "جممع اْلهنر"(، و7/137) "الَبْحر الرَّ
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َا اْلَواِجَبُة َوَقْد َأْتَلَفاَها ؛ َيْعنِي: َلْو ََلْ املُْْتَعةَ  وَ أَوَقْويِل:  ى؛ ِْلهَنَّ  .َيُكْن ُهنَاَك ُمَسمًّ

ا إىَِل  "اْلَبْحرِ "َويِف  َجَها"املُِْحيطِ "َمْعِزيًّ ُخولِ  ،باَِل َمْهرٍ  : َتَزوَّ َقَها َقْبَل الده  ،َوَطلَّ

ُه َصاحَلََها ِمَن املُْْتَعِة َعىَل َعْبدٍ  اَل َيْضَمنَاِن  ،ُثمَّ َرَجَعا ،َوِهَي ُتنْكُِر  ،هُ تْ َض َوَقبَ  َفَشِهَدا َأنَّ

ة  َضِمنَا هَلَا مَخَْسَة َدَراِهَم؛ ِْلَنَّ اْلَقايِضَ ََلْ   َيْقِض هَلَا اْلَعْبَد، َبِل املُْْتَعَة، َوإِْن َكاَن َمْهُر ِمْثلَِها َعرْشَ

ا ُه َصاحَلََها  ،بَِشَهاَدهِتََِم َعىَل املَْْرَأِة املُْْتَعَة اَل اْلَعْبدَ  َفَقْد َأْتَلَفا ،بِاْلَعْبِد؛ لَِكْونِِه َمْقُبوض  بِِخاَلِف َما َلْو َشِهَدا َأنَّ

 بِاْلَعْبدِ  َضِمنَا قِيَمةَ  ،ُثمَّ َشِهَدا بَِقْبِضه ُثمَّ َرَجَعا ،َوَقىَض هَلَا بِهِ  ،َعنَْها بَِعْبدٍ 
ِ
، اْلَعْبِد ُلُوُقوِع اْلَقَضاء

 .َهىاْنتَ 

ُثمَّ َرَجُعوا، َفَضَماُن ِنْصِف اْلَمْهِر  ،َأنَُّه َطلََّقَها َواِحَدًة َقْبَل الدُُّخوِل َوآَخُر ،)َوَلْو َشِهَدا َأنَُّه َطلََّقَها َثًُثا
ُه َعَلى ُشُهوِد الثَُِّث َ َغْير( ْ َيْقِض بَِشَهاَدِة ُشُهوِد اْلَواِحَدِة؛ ِْلَنَّ ُه ََل اْلَواِحَدِة  اَل ُيِفيُد؛ ِْلَنَّ ُحْكمَ ؛ ِْلَنَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.واملتعة»( يِف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 3663)

ائق"( 3664)  (.135/ 7، )"الَبْحر الرَّ

ا، فشهد شاهدان أن صاحلها "(: 723/ 9) "حيط الِبهاينامل"( َقاَل يِف 3665) وإذا طلق امرأته قبل الدخول هبا َوََلْ يفرض هلا مهر 

من املتعة َعىَل عبد ودفعه إليها وقبضته َوُهَو ينكر ذلك، فقىض القايض عليها بذلك، ُثمَّ رجع الشاهدان عن شهادهتَم، فإهنَم اَل 

ْ يشهدا َعىَل قبض العبد، يضمنان للمرأة املتعة َواَل يضمنا ن هلا قيمة العبد، بخالف َما لو شهدا أنه صاحلها من املتعة عن عبد َوََل

 ؛ انتهى."وقىض القايض هلا بالعبد، ُثمَّ رجعا عن شهادهتَم، فإهنَم يضمنان هلا قيمة العبد

 «.تزوج»( يِف )ج(: 3666)

 «.عيد»( يِف )هـ(: 3667)

 «.وقبضه»)أ( و)ب(: ( يِف 3668)

 «.سكر»)هـ(:  ( يِف 3669)

 «.هبا»( يِف )ج(: 3670)

 سقط من )ج(.« العبد بخالف َما لو شهدا أنه صاحلها عنها بعبد وقىض هلا به ُثمَّ شهدا بقبضه ُثمَّ رجعا ضمنا قيمة»قوله:  (3671)

 (.135/ 7) "البحر الرائق" (3672)

 سقط من )ج(.« انتهى»قوله:  (3673)

 «.وآخران»)ب( و)د( و )هـ(: ( يِف 3674)
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َعىَل  َأْو ُخْلَوٍة، َفُ َضَماَن( ٍء)َبْعَد َوْطَكاَن َذلَِك  )َوَلْو( ،ُحْرَمٌة َغلِيَظةٌ  َخِفيَفٌة، َوُحْكُم الثَّاَلِث  ُحْرَمةٌ 

ا إىَِل  "اْلَبْحرِ "َأَحٍد َكَذا يِف   ."املُِْحيطِ "َمْعِزيًّ

َة اْلَعْبِد َعَلْيِه ِمْن َغرْيِ ِعَوٍض، َواْلَواَلُء َدا ِبِعْتٍق َفَرَجَعا َضِمَنا اْلِقيَمَة ُمْطَلًقا()َوَلْو َشِه ََُم َأْتَلَفا َمالِيَّ ؛ ِْلهَنَّ

ُل  ََمنِ  لِْلُمْعتِِق؛ ِْلَنَّ اْلِعْتَق اَل َيَتَحوَّ َذا الضَّ ا، َوا ،إَِلْيِهََم هِبَ ا َما َوُهَو اَل َيْصُلُح ِعَوض  ْنَتَظَم َقْوُلُه: ُمْطَلق 

ْينِ  إَِذا َكاَنا ْيَن َأْو ُمْعِِّسَ ُه ََلْ ُمورِسَ ْعَتاِق؛ ِْلَنَّ
ُه َضََمُن إِْتاَلِف املِْْلِك بِِخاَلِف َضََمِن اإْلِ ؛ ِْلَنَّ

ا ،ِمْلِك َصاِحبِهِ  َفَسادُ  ُيْتلِْف إاِلَّ ِمْلَكُه، َوَلِزَم ِمنْهُ  َأْطَلَق اْلِعْتَق ، ِرُع ِصَلة  َوُمَواَساة  َلهُ َفَضِمنَُه الشَّ

ُه َأْعَتَق َعْبَدُه َعىَل مَخْ  َف إىَِل اْلِعْتِق باَِل َماٍل، َفَلْو َشِهَدا َأنَّ  ،ُثمَّ َرَجَعا َوقِيَمُتُه َأْلٌف َفَقىَض  ،َئةٍ ِسََم َفاْنرَصَ

اِهَدْيِن اْْلَْلَف  َن الشَّ  ،اْلَعْبِد لِْلَمْوىَل  َوَواَلءُ  ،َئةٍ َعىَل اْلَعْبِد َبَخْمِسََم  اَوَرَجعَ  إِْن َشاَء َضمَّ

 ."املُِْحيطِ "َنْقال  َعْن  "اْلَبْحرِ "َكَذا يِف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.احلكم»د(: يِف ) (3675)

ائق"ُينْظر: ( احلرمة اخلفيفة: هي الطالق البائن الرجعي، أما املغلظة: فهي الطالق البائن بينونة كِبى. 3676) / 7) "الَبْحر الرَّ

 (.5/507(، ورد املحتار )135

ائق"( 3677)  (.135/ 7) "الَبْحر الرَّ

ا، َوََلْ وإذا شهد شاهدان َعىَل "(: 605/ 9( َقاَل يِف املحيط الِبهاين )3678) رجل أنه طلق امرأته واحدة، وشهد آخر أنه طلقها ثالث 

يكن الزوج دخل هبا، وقىض القايض بالفرقة وبنصف املهر، ُثمَّ رجعوا عن شهادهتم، َفاَل ضَمن َعىَل شهود الواحدة، وَعىَل شهود 

 ، انتهى."هادة شهود الثالثالثالث نصف املهر؛ ْلن القضاء ها هنا َما وقع بشهادة شهود الواحدة، وإنَم وقع بش

 سقط من )ج(.« ال يتحول»قوله:  (3679)

 سقط من )ج(.« كانا»قوله:  (3680)

 سقط من )ج(.« معِّسين»قوله:  (3681)

 «.فيه»( يِف )ج(: 3682)

 «.قىض»( يِف )ج(: 3683)

 «.باْللف»( يِف )ج(: 3684)

 «.ورجع»( يِف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 3685)
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اِلْلُمْعِتِق( )َواْلَوَُء ََمِن، َوُهَو اَل َيْصُلُح ِعَوض  َذا الضَّ ُل إَِلْيِهََم هِبَ ي )َوِف ،؛ ِْلَنَّ اْلِعْتَق اَل َيَتَحوَّ

ُه بِالتَّْدبرِيِ  َضِمَنا َما َنَقَصُه( التَّْدِبرِي  ِمْن َحْيُث التَِّجاَرةُ  ؛َبْعُض املَْنَافِعِ  َفاَت  التَّْدبرُِي؛ ِْلَنَّ

ْخَراِج َعْن ِمْلكِهِ  ْوىَل َواْلَعْبُد ، َوإِْن َماَت املَْ ُنْقَصاَنُه بَِتْفِويتِِهََم  ُه َفَضِمنَاِمْلكُ  َفاْنَتَقَص  ،بِاإْلِ

ََُم  ٍر؛ ِْلهَنَّ اِهَداِن قِيَمَة ُمَدبَّ َرُج ِمْن ُثُلثِِه َعَتَق َوَضِمَن الشَّ اْلَباقِي َعْن ِمْلِك اْلَوَرَثِة بَِغرْيِ  َأَزااَل  خُيْ

ْ َيُكْن َلُه َماٌل َغرْيُ  اِهَداِن ُثُلَث اْلِقيَمِة  ،َوَسَعى يِف ُثُلَثْيهِ  ،هاْلَعْبِد َعَتَق ُثُلثَ  ِعَوٍض، َفإِْن ََل َوَضِمَن الشَّ

ُلَثنْيِ  َل اْلَعْبُد الثه ْ َيْرِجَعا بِِه َعنِ  ،إَِذا َعجَّ ، َيْرِجعُ  َوََل ُلَثنْيِ بِِه  اْلَعْبِد، َفإِْن َعَجَز اْلَعْبُد َعِن الثه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.ووىل»( يِف )د(: 3686)

 (.135/ 7) "البحرالرائق"( 3687)

 (.627/ 9) "املحيط الِبهاين"( 3688)

 .«ولوال»( يِف )ج(: 3689)

ْدبرِِي( ُهَو ُلَغة  النََّظُر يِف َعاِقَبِة اْْلَْمِر َفَكَأنَّ املَْْوىَل َنَظَر يِف َعاِقَبِة َأْمِرِه َفَأْخرَ "(: 2/17( قال يف درر احلكام )3690) َج َعْبَدُه إىَل )َباُب التَّ

ِة بَ  يَّ ِد , َوالظَّاِهُر أَ احْلُرِّ ِر يِف املُْْطَلِق َواملَُْقيَّ ْدبرِِي, َواملَُْدبَّ ا ُيْسَتْعَمُل ُكلٌّ ِمْن َلْفِظ التَّ ع  ُهََم َمْعنَِويٌّ ْعَدُه َورَشْ اَكُه َبْينَ َتاُج إىَل  ;نَّ اْشرِتَ يَّ ََيْ
ِْلَنَّ اللَّْفظِ

ِد اْلَوْضِع َوُهَو ِخاَلُف الظَّاِهِر َفاَل يُ  ال  ُثمَّ َتَعده ِك َأوَّ  َتْقِسيِمِه إىَل َصاُر إَلْيِه بِاَل َدلِيٍل َوَلْيَس َفَليَْس َفاَل ُبدَّ َهاُهنَا ِمْن َبَياِن َذلَِك املَْْعنَى املُْْشرَتَ

ِه بِاملَْْوِت َسَواء  َذْينِك اْلِقْسَمنْيِ َوَبَياِن َأْحَكاِم ُكلٍّ ِمنُْهََم َكََم َوَقَع َهاُهنَا َحْيُث ُقْلت )ُهَو َتْعلِيُق الْ 
ِعْتِق بِاملَْْوِت( َأْي َتْعلِيُق املَْْوىَل ِعْتَق مَمُْلوكِ

ِر املَُْقيَّدِ  ِه َكََم َسَيْأيِت يِف املَُْدبَّ  ."َكاَن َمْوَتُه َأْو َمْوَت َغرْيِ

 سقط من )ج(.« بالتدبري»قوله:  (3691)

 .«فإن»( يِف )ب( و)د( و)هـ(: 3692)

 «.نتقضفا»ج( و)هـ(: ( يِف )3693)

 «.وضمن»( يِف )ج(: 3694)

 «.بتطويتهَم»، َويِف )هـ(: «بتفويتها»( يِف )ج(: 3695)

 «.االهنَم»يف )ب(:  (3696)

 «.أزال»)ج( و)د(: ( يِف 3697)

 ُمكرر يف )د( و)ب(، وسقط من )ج(.« وسعى يِف ثلثيه»قوله:  (3698)

 «.عىل»( يِف )ج(: 3699)

 «.ترجع»( يِف )ج(: 3700)
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اِهَدْينِ  اِهُد َعىَل اْلعَ  ،اْلَوَرَثُة َعىَل الشَّ اَوَيْرِجُع بِِه الشَّ ا إىَِل  "اْلَبْحرِ "َكَذا يِف  ؛ْبِد ِعنَْدمُهَ  َمْعِزيًّ

."املُِْحيطِ "

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.136/ 7، )"البحرالرائق"( 3701)

قال حممد: وشهود التدبري يضمنون ِعنَْد الرجوع َما نقصه التدبري؛ ْلهنم "(: 621 - 9/620( َقاَل يِف املحيط الِبهاين )3702)

فوتوا بعض املنافع من حيث التجارة دون البعض، فإنه بقي من حيث اإلجارة َفَلْم يكن الفائت جنس منفعة َعىَل املالك، فكان 

 نقصان ا فيضمنان ذلك.

ات املوىل والعبد خيرج من الثلث، عتق العبد كله جمان ا؛ ْلن رجوع الشاهد اَل يعمل يِف حق العبد وجيعل يِف حق العبد كأنه ََلْ فإن م

ا؛ ْلن تلف  َما يرجع، ولو ََلْ يرجع حتى مات املوىل، وباقي املسألة بحاله، َكاَن اجلواب كَم قلنا كذا ها هنا، وضمن الشهود قيمته مدبر 

ا، وإن َكاَن العبد اَل خيرج من الثلث، عتق بقي حص ل ِعنَْد موت املوىل، وقد ضمنوا النقصان مرة، فلهذا قال: ضمنوا له قيمته مدبر 

ا؛ ْلهنَم أزاال هذ ْ يرجع الشهود ويضمن الشاهدان للورثة ثلث قيمة العبد مدبر  ا ثلثه جمان ا، وسعى يِف ثلثي قيمته للورثة، كَم لو ََل

هم بَغرْي عوض، َواَل رجوع هلَم َعىَل العبد بذلك، وهل يضمنان قيمة الثلثني؟ ينظر إن عجل العبد السعاية يضمنان، القدر عن ملك

وإن ََلْ يعجل اَل يضمنان؛ ْلن يِف الوجه اْلول أزاال ملكهم بعوض معجل، َويِف الوجه الثاين أزاال ملكهم بعوض معجل، ويرجعان 

مقام الورثة يِف َذلَِك ملا ضمنا ذلك، وقد َكاَن للورثة حق تضمني َذلَِك القدر، فكذا ملن قام مقامه بخالف  َعىَل العبد بذلك؛ ْلهنَم قاما

 ، انتهى."ضَمن الثلث
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اِرُح : َوبِِه عُ َقاَل  ََُم َيْضَمنَاِن َُجِيَع  لَِم َأنَّ َما َذَكَرُه الشَّ ا، َفإهِنَّ ْيَلِعيه ِمْن َأنَّ اْلَعْبَد إَِذا َكاَن ُمْعِِّس  الزَّ

ا ر  ََم َيْرِجَعاِن َعَلْيِه بِالثهُلَثنْيِ  ؛اَعَلْيِه إَِذا َأْيَِّسَ َسْهو   ِجَعاِن بِهِ َوَيْر  ،قِيَمتِِه ُمَدبَّ ُه إِنَّ َوُهَو  ،ملَِا َعلِْمَت َأنَّ

ٌح بِِه يِف  َح فِيهِ  ،"امْلَْبُسوطِ "ُمرَصَّ ََُم َيْضَمنَانِ  َورَصَّ ا بَِأهنَّ ر  َمُل  ،ُثُلَث قِيَمتِِه ُمَدبَّ َما يِف  َوَعَلْيِه َُيْ

ا"املُِْحيطِ " ر  ْمنَا َأنَّ اْلَفْتَوى َعىَل َأنَّ قِيَمَتُه ُمَدبَّ  .نِْصُف قِيَمتِِه َلْو َكاَن قِنًّا ، َوَقدَّ

اُه عَ  ،َحتَّى ُيَؤدَِّي َما َعَلْيِه ِإَلْيِهَما( ُقِتْعَوَ َي ،)َوِفي اْلِكَتاَبِة َيْضَمَناِن ِقيَمَتُه َواْلَواَلُء  ،َق تَ َفإَِذا َأدَّ

ِذي َكاَتَبهُ  َْواَلُه َرده  دَّ ُر َفإِْن َعَجَز فَ  ،لِلَّ
قِّ َكاَن ملِ ُهودِ  يِف الرِّ َكَذا َقاَل َشْيُخنَا يِف  ،اْنَتَهى ؛َما َأَخَذُه َعىَل الشه

 ."املُِْحيطِ "، َوَعَزاُه إىَِل "َبْحِرهِ "

ِذيَن َشِهُدوا َعَلْيِه بِاْلكَِتاَبِة  ِمنْ   ِ"اْلَقِدير َفْتِح "َوبِِه ُعلَِم َأنَّ َما يِف  ُثمَّ َقاَل: َأنَّ اْلَواَلَء لِلَّ

ْينِ  ،َسْهوٌ  ِذي َكاَتَبُه َبَدَل الدَّ َواُب لِلَّ  ِمَن املَُْكاَتِب إِْن َكاَن َبَدُل  َما َأَخَذاهُ  َويِطيُب هَلََُم  ،َوالصَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ."البحر الرائق"أي: ابن ُنَجْيم يف ( 3703)

 «.الرش»، َويِف )أ( و)ب( و)هـ(: «الشيخ»( يِف )د(: 3704)

ا»قوله:  (3705)  تكرر يِف )د( و)ب(.« ويرجعان به عليه إَِذا أيِّس سهو فإهنَم يضمنان ُجيع قيمته مدبر 

 «.به»( يِف )ج(: 3706)

 «.يضمنا»( يِف )هـ(: 3707)

ا»قوله:  (3708) وقدمنا أن الفتوى َعىَل »سقط من )ب(، وقوله: « وعليه َيمل َما يِف املحيط، وقدمنا أنَّ الفتوى َعىَل أن قيمته مدبر 

ا  سقط من )د(.« أن قيمته مدبر 

 (.7/136) "البحر الرائق"ينظر:  (3709)

 سقط من )ج(.« عتق»قوله:  (3710)

 (.136/ 7) "البحرالرائق"( 3711)

 (.9/621) "املحيط الِبهاين"( 3712)

 (.508/ 5، )"رد املحتارعىل الدر املختار"(، 136/ 7، )"البحر الرائق"(، 491/ 7) "َفْتح الَقِدير"( 3713)

 سقط من )هـ(.« من»قوله:  (3714)

ِذيَن، َويطِيُب هَلََُم...»املطبوع:  "البحر الرائق"يف  (3715) َواُب لِلَِّذي َبَدَل الَّ  «!!والصَّ

 «.هلَم أخذه»( يِف )ج(: 3716)
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َواَل  ،َأَراَد املَْْوىَل اتِّبَاَع املَُْكاتِِب  َوإِنْ  ،بِاْلَفْضلِ  اقَ ، َوإِْن َكاَن َأْكَثَر َتَصدَّ لَّ اْلِكَتاَبِة ِمْثَل قِيَمتِِه َأْو َأقَ 

نُُهمْ  ْيَلِعيه  ،ُيَضمِّ  .َكاَن َلُه َذلَِك، َذَكَرُه الزَّ

ِإْن َماَت اْلَمْوَلى ُعِتَقْت )َف ،؛ َأْي: اْْلََمةَها(ُنْقَصاَن َقيَمِت )َوِفي اَْسِتيُِد َيْضَمَناِن َلُه

اِهَداِن (اَنَوَضِم َأنَّ َهِذهِ  ؛ َيْعنِي: َلْو َشِهَدا َعىَل إِْقَراِر اْلَوَرَثةِ )ِقيَمَتَها ِلْلَوَرَثِة(؛ َأْي: َضِمَن الشَّ

ْ َيُكْن َمَعَها َوَلٌد َفَرَجَعا يِف َحَياتِِه َفَقىَض اْلَقايِض بَِذلَِك ُثمَّ َرَجَعا، َفإِ  ،َوُهَو ُينْكُِر  ،اْْلََمَة َوَلَدْت ِمنْهُ  ْن ََل

َفَيْضَمنَاِن النهْقَصاَن، َفإِْن َماَت املَْْوىَل  ،َجاَز َبْيُعَها َوَلٍد َلوْ  َوُأمَّ  َم قِنَّة  وَّ قَ َها بَِأْن تُ َضِمنَا ُنْقَصاَن قِيَمتِ 

َة قِيَمتَِها لِْلَوَرَثِة، فَ  َمَع َضََمِن  ،إِْن َكاَن َمَعَها َوَلٌد َفَرَجَعا يِف َحَياتِِه، َضِمنَا قِيَمَة اْلَوَلدِ ُعتَِقْت َوَضِمنَا َبِقيَّ

يٌك يِف املْرَِياِث، ََلْ َيْضَمنَا َلهُ 
َشْيئ ا، َوَرَجَعا َعىَل  ُنْقَصاهِنَا، َفإِْن َماَت املَْْوىَل َبْعَدُه َفإِْن ََلْ َيُكْن َمَع اْلَوَلِد رَشِ

نِْصَف   َقَبَض اْْلَُب ِمنُْهََم من َتِرَكتِِه إِْن َكاَنْت، َوإاِلَّ َفاَل َضََمَن َعَلْيِه، َوإِْن َكاَن َمَعُه َأٌخ َضِمنَا َلهُ اْلَوَلِد بََِم 

ِة ِمْن قِيَمتَِها  َيْضَمنَاِن لأِْلَِخ َما اَل بََِم َقَبَض اْْلَُخ، َواَل  ،َوَيْرِجَعاِن َعىَل اْلَوَلِد بََِم َأَخَذ اْْلَُب ِمنُْهََم  ،اْلَبِقيَّ

يٌك َفاَل  َضََمَن َعَلْيِهََم، َوإِالَّ  َأَخَذُه اْلَوَلُد ِمَن املْرَِياِث، َفإِْن َرَجَعا َبْعَد َوَفاِة املَْْوىَل َفإِْن ََلْ َيُكْن َمَع اْلَوَلِد رَشِ

ِة ِمْن قِيَمتَِها َونِْصَف قِيَمِة الْ   َيْرِجَعاِن َعىَل اْلَوَلدِ  َواَل  ،َوَلِد اَل ِمرَياَثهُ َضِمنَا لأِْلَِخ نِْصَف اْلَبِقيَّ

َهاَدةُ  ُهنَا، َوإِْن َكاَنِت  ا َوَأَمة  َوَتِرَكة   َبْعَد َمْوِت  الشَّ ا َوَعْبد  َأنَّ َهَذا  َفَشِهدَ  ،املَْْوىَل بَِأْن َتَرَك َوَلد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.تصدق»أ( و)ب( و)د(: ( يِف )3717)

 «.فإن»( يِف )ج(: 3718)

 (.250/ 4) "تبيني احلقائق"( 3719)

 سقط من )ج(.« له»قوله:  (3720)

 «.وضمنها»)أ( و)ج( و)د( و)هـ(: ( يِف 3721)

 «.املوىل»ج(: ( يِف )3722)

 «.أو»( يِف )ج(: 3723)

 «.و»يف )د(:  (3724)

 «.َواَل يرجع الولد»( يِف )ج(: 3725)

 «.الشهادة يقدمون»( يِف )هـ(: 3726)
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َقُهََم اْلَعْبَد َوَلَدْتُه َهِذِه اْْلََمُة ِمَن املَْيِِّت  َضِمنَا  ،ُثمَّ َرَجَعا ِِضَ َوقُ  ،نُ اَل االبْ  ةُ مَ اْلَ وَ  دُ لَ الوَ ، َوَصدَّ

 ."اْلَبَدائِعِ "َكَذا يِف  ؛َواْْلََمِة َونِْصَف املرَِْياِث، اْنَتَهى قِيَمَة اْلَعْبدِ 

 ؛ َأْي: َضِمَن َشاِهدا الِقَص َوَلْم يْقَتصَّا( ،)َوِفي اْلِقَصاِص الدَِّيُة
ِ
اِص بُِرُجوِعِهََم َبْعَد ااِلْستِيَفاء

افِِعيه  ،املَْْشُهوِد َعَلْيهِ  ِدَيةَ   ،: ُيْقَتصه ِمْنُهََم لُِوُجوِد اْلَقْتِل َتَسبهب اَواَل ُيْقَتصه ِمنُْهََم، َوَقاَل الشَّ

ة  ََلْ ُيوَجْد َوَكَذا  ْكَرُه ُيْمنَُع، َوَلنَاَواملُْ  ،؛ ِْلَنَّ اْلَويِلَّ ُيَعانُ َفَأْشَبَه املُْْكَرَه، َبْل َأْوىَل  َأنَّ اْلَقْتَل ُمَبارَشَ

َبَب َما ُيْفِِض إَِلْيِه َغالِب ا َواَل ُيْقَتصه  ؛َتَسبهب ا ؛ ِْلَنَّ اْلَعْفَو ِلُوُجوِد اْلَقْتِل( )ِمْنُهَما ِْلَنَّ السَّ

ا ؛ ِْلَنَّهُ َمنُْدوٌب إَِلْيِه بِِخاَلِف املُْْكَرهِ  ْعَل ااِلْختَِياِريَّ مِمَّا َيْقَطُع ، َوِْلَنَّ اْلفِ ُيَؤثُِر َحَياَتُه َظاِهر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.فشهد»يِف )أ( و)ج( و)د( و)هـ(:  (3727)

 «.اْلَوَلُد اَل اْْلََمُة، اَل ااِلْبنُ : »( يِف )ج( و)هـ(3728)

 «.قِض»، َويِف )هـ(: «االبن وقضاوصدقها الولد واْلمة اَل »ج(، )هـ(: ( يِف )3729)

 «.الولد»( يِف )ج(: 3730)

 (.136/ 7) "البحر الرائق"(، 284/ 6) "بدائع الصنائع"( 3731)

 «.االستيفا به»( يِف )ج(: 3732)

 (.7/57) "اْلم"( 3733)

 «.تسبيبا»، ويف )هـ(: «الفعل نسيا»، ويف )ج(: «تسييا»يِف )ب(:  (3734)

 «.عن الويل»( يِف )ج(: 3735)

 «.ولذا»(، )ب(: ( يِف )د3736)

 «.تسبيبا»، ويف )هـ(: «تسيبا»ويِف )د(:  ،«تسييا»يف )ب(: ( 3737)

 «.يفِض»( يِف )ج(: 3738)

 سقط من )أ(.« منهَم»قوله:  (3739)

 «.ْلنه قد»( يِف )ج(: 3740)

 «.ظاهر»( يِف )ج(: 3741)
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ْبَهِة َوِهَي َداِرَئةٌ  ُثمَّ اَل َأَقلَّ  ،النِّْسَبةَ  ُه َيْثُبُت َمَع  ؛بِِخاَلِف املَْالِ  لِْلِقَصاصِ  ِمَن الشه ِْلَنَّ

ُبَهاِت   .الشه

ََم، َوَكَذاَوَلْو َش  َيَة يِف َماهِلِ َشِهَدا بَِقْطِع َيٍد َخَطأ  َضِمنَا  ِهَدا بِاْلَقْتِل َخَطأ  ُثمَّ َرَجَعا َضِمنَا الدِّ

َع ُثمَّ َرَجعَ 
َقٍة َفُقطِ  . "اْلَبَدائِعِ "َنْقال  َعِن  "اْلَبْحرِ "َكَذا يِف  ؛، اْنَتَهىانِْصَفَها، َوَكَذا إَِذا َشِهَدا بَِِّسِ

اِج  اِج اْلَوهَّ َ ََم يِف َثاَلِث ِسننِيَ َويِف الِّسِّ اِهَدْيِن َتُكوُن يِف َماهِلِ َيَة َعىَل الشَّ ... َواَل : إِنَّ الدِّ

اَرةُ  َرَماِن املرَِْياَث، َفإِنْ  ،جَيُِب َعَلْيِهََم اْلَكفَّ ََُم  ،املَْْشُهوِد َعَلْيهِ  َكاَنا َوَلَدِي  َواَل َُيْ ، َيِرَثانِهِ َفإهِنَّ

 اْنَتَهى.

َهاَدةَ اْلَفْرِع ِبُرُجوِعِهْم( )َوَضِمَن ُشُهوُد ا  ؛ ِْلَنَّ الشَّ  َصَدَرْت ِمنُْهْم، َوَكاَن التََّلُف ُمَضاف 
ِ
يِف جَمْلِِس اْلَقَضاء

 َوَغِلْطَنا( َأْشَهْدَناُهْم: اَدِتَنا َواْلُفُروُع َعَلى َشَه َلْم َيْشَهِد :)ُشُهوُد اأَلْصِل ِبَقْوِلِهْمَيْضَمُن  )َ( ،إَِلْيِهمْ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.ُثمَّ اْلقل»( يِف )ج(: 3742)

 .«دايرة»( يِف )هـ(: 3743)

 «.القصاص»( يِف )ج(: 3744)

 (.7/103) "البحر الرائق"(، 493/ 7) "العناية"ر: ( ُينْظَ 3745)

 «.وَكَذا إذا»( يِف )ج(: 3746)

 «.رجع»يِف )أ( و)ج( و)د( و)هـ(:  (3747)

ائق"(3748)  (.137/ 7، )"الَبْحر الرَّ

ائق" ُينَْظر:( باختصار، و125/ لوحة رقم 8) "الِّساج الوهاج"( 3749)  (.137/ 7) "الَبْحر الرَّ

ْلهنَم معرتفان بوجوب َذلَِك »( يِف هذا املوضع قوله: 125/ لوحة رقم 8) "لِّساج الوهاجا"( أسقط املصنف من عبارة 3750)

 ؛ انتهى.«عليهَم، والعاقلة اَل تضمن مع االعرتاف، وإنَم َكاَن يِف ثالثسنني؛ ْلهنا دية وجبت بالقتل فصارت كدية اخلطأ

 املكتبة اْلزهرية. -( خمطوط 125/ لوحة رقم 8) "لوهاجالِّساج ا"، وما أثبتناه من «َواَل كفارة»ُجيع النهسخ: ( يِف 3751)

 «.بأن»)أ( و)ج( و)د(: ( يِف 3752)

 (.239/ 2) "اجلواهر النرية"(، 137/ 7) "البحر الرائق" (3753)

 «.ََلْ نشهد»يِف )ج(:  (3754)

 «.إذ أشهدناهم»، َويِف )هـ(: «أَو أشهدناهم»)ب( و)ج( و)د(: ( يِف 3755)
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ا يِف اْْلُوىَل  ، َأمَّ
وَرَتنْيِ َبَب يِف الصه ُْم َأْنَكُروا السَّ ْشَهادُ  ،، َفأِلَهنَّ ُه  َفاَل َيْبُطُل  ،َوُهَو اإْلِ اْلَقَضاُء؛ ِْلَنَّ

اِهدِ  ،َخَِبٌ حُمَْتَمٌل  ا يِف الثَّانَِيةِ  بِِخاَلِف َما َقْبَل  ،َفَصاَر َكُرُجوِع الشَّ ، َوَأمَّ
ِ
 .َفُهَو َقْوهُلََُم  اْلَقَضاء

ٌد: َيْضَمُنوَن؛ ِْلَنَّ اْلُفُروَع َنَقُلوا َشَهاَدَة اْْلُُصولِ  وا، َوهَلََُم َأنَّ اْلَقَضاَء  ،َوَقاَل حُمَمَّ ُْم َحرَضُ َفَصاَر َكَأهنَّ

ةِ َوَقَع بَِشَهاَدِة اْلُفُروِع؛ َْلَنَّ اْلَقايِضَ َيقْ  ْمنَا َأنَّ ااِلْختاَِلَف  ،ِِض بََِم ُيَعايُِن ِمَن احْلُجَّ َوِهَي َشَهاَدهُتُْم، َوَقدَّ

َهاَدةِ  ْشَهاَد َعىَل الشَّ ا َمْبنِيٌّ َعىَل َأنَّ اإْلِ ِميٌل، َوَقْوُلهُ  ، َوِعنَْدهُ إَِناَبٌة َوَتْوكِيٌل ِعنَْدمُهَ  :حَتْ

؛ إِْذ َلوْ  يٌّ
َفاقِ ا َغلِْطنَا اتِّ ا ِعنَْدمُهَ  .َقاُلوا: َرَجَعنْا َعنَْها، َفاَل َضََمَن َأْيض 

 اَل يُ ؛ ِْلَنَّ َما أُ (ُطواَباَر ِبَقْوِل اْلُفُروِع، َكَذَب اأُلُصوُل َأْو َغِل)َوَ اْعِت
ِ
ُض نَْتقَ ْمىَض ْمَن اْلَقَضاء

ُ  ،مْ بَِقْوهلِ  ََمُن َعَلْيِهْم؛ ِْلهَنَّ ِهْم َفاَل جَيُِب الضَّ ََم َشِهُدوا َعىَل َغرْيِ ْم َما َرَجُعوا َعْن َشَهاَدهِتِْم، إِنَّ

ُجوعِ   .بِالره

، َوَهَذا ِعنَْد أيِب َأمَّا َمَع اْلَخَطِأ َفُ( ،اًد)َمَع ِعْلِمِهْم ِبَكْوِنِهْم َعِبي ،َعِن التَّْزكَِيةِ  )َوَضِمَن اْلُمَزكُّوَن ِبالرُُّجوِع(

ُْم َأْثنَْوا ، َوَقااَل َحنِيَفةَ  ُهودِ  : اَل َيْضَمُنوَن؛ ِْلهَنَّ  َكُشُهودِ  َفَصاُروا ،َعىَل الشه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.اْلول»( يِف )ج(: 3756)

 «.تبطل»)ب( و)د(:  ( يِف 3757)

 «.الثانية»( يِف )ج(: 3758)

 «.عندهم»( يِف )ج(: 3759)

 «.عندهم»( يِف )ج(: 3760)

 «.قوهلم»( يِف )ج(: 3761)

ا فلو»يِف )د(:  (3762) فاق   «.اتِّ

 (.7/138) "البحر الرائق"ينظر: ( 3763)

 «.وغلطوا»( يِف )ج(: 3764)

 «.لقوله»( يِف )أ( و)ب( و)د( و)هـ(: 3765)

ةاجلوهرة " ُينظر:( 3766)  (.2/219) "جممع اْلهنر"(، و2/235) "النريِّ

 «.وهي ِعنَْد أيب ح»( يِف )ج(: 3767)
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ْحَصانِ  َهاَدِة؛ إِذِ  ،اإْلِ ْزِكَيِة، َفَصاَرْت يِف َمْعنَى  َوَلُه َأنَّ التَّْزكَِيَة إِْعََمٌل لِلشَّ ا إاِلَّ بِالتَّ اْلَقايِض اَل َيْعَمُل هِبَ

ةِ  ٌط حَمٌْض بِ  اْلِعلَّ ُْم رَشْ ْحَصاِن؛ ِْلهَنَّ ْدَنا َأْو  ،ِخاَلِف ُشُهوِد اإْلِ اَلُف فِيََم إَِذا َقاُلوا: َتَعمَّ
َواخْلِ

ي َعلِْمنَا ا إَِذا َقاَل املَُْزكِّ ْينَاُهْم، َأمَّ ُْم َعْبيٌد، َوَمَع َذلَِك َزكَّ ا،  ،: َأْخَطْأُت فِيَهاَأهنَّ َفاَل َضََمَن إُِْجَاع 

َح بِِه يِف َهكَ  هِ  ،"اْلَبْحرِ "َذا رَصَّ اَوَغرْيِ  َمَع اخْلََطأِ َفاَل.  ، َوِمْن َثمَّ ُقْلُت: َأمَّ

اَلُف فِيََم إَِذا َأْخَِبَ املَُْزكه 
ةِ َوقِيَل: اخْلِ ُمْ  ،ُوَن بِاحْلُِريَّ ا إَِذا َقاُلوا: إهِنَّ ُْم َأْحَراٌر، َأمَّ  بَِأْن َقاُلوا: إهِنَّ

، َوَأْطَلَق يِف َضََمهِنِمْ ُعُدو ا؛ ِْلَنَّ اْلَعْبَد َقْد َيُكوُن َعْدال  ا، اَل َيْضَمُنوَن إُِْجَاع   َل مِ َش فَ  ٌل َفَباُنوا َعبِيد 

َنا َفُرِجمَ  وا ُشُهوَد الزِّ َيَة َلْو َزكه نَي  ،الدِّ َيُة َعىَل املَُْزكِّ ُهوُد َعبِيٌد أَ َْو جُمُوٌس َفالدِّ ِعنَْدُه، َفإَِذا الشه

ُْم َعبِيدٌ  َوَمْعنَاهُ  ْمنَا َأهنَّ
ا إَِذا َثَبُتوا َعَلْيَها ،إَِذا َرَجُعوا َعنَْها بَِأْن َقاُلوا: َعلِ ْينَاُهْم، َأمَّ  ،َوَمَع َذلَِك َزكَّ

ُهودِ  ُْم َأْحَراٌر، َفاَل َضََمَن َعَلْيِهْم َواَل َعىَل الشه  .َوَزَعُموا َأهنَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.أثبتوا»( يِف )ج(: 3768)

 «.وصاروا»)د(، )هـ(: ( يِف 3769)

 «.وهذا»( يِف )هـ(: 3770)

 «.إذا»، َويِف )هـ(: «َأو»)ب(، )د(: ( يِف 3771)

 «.علة العلة»( يِف )ج(: 3772)

 «.وعلمنا»( يِف )ج(: 3773)

 سقط من )ج(.« زكىامل»قوله:  (3774)

ائق"( 3775)  (.138/ 7) "الَبْحر الرَّ

(، 219/ 2) "جممع اْلهنر"(، 69/ 2) "درر احلكام"(، و295/ 5) "َفْتح الَقِديرِ "(، و152/ 2) "اجلوهرة النرية" ُينَْظر: (3776)

 (.508/ 5) "رد املحتار عىل الدر املختار"

 «.إنَم»)ب( و)د(: ( يِف 3777)

 «.مقالوا: نع»( يِف )ج(: 3778)

 ليس يف )ج( و)د(.« َفَشِمَل »قوله: ( 3779)

 «.فرُجوا»( يِف )ج(: 3780)

 «.وبمعناه»( يِف )ج(: 3781)

 «.أثنوا عليهم»( يِف )ج(: 3782)
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ده  ُهودُ  َواَل َُيَ ُْم َقَذُفوا الشه ُيوَرُث َعنُْه،  َفاَل  ،َحيًّا َوَقْد َماَت  َحدَّ اْلَقْذِف؛ ِْلهَنَّ

َيةُ َوَقااَل  اِج "َكَذا يِف  ؛َعىَل َبْيِت املَْالِ  : الدِّ اِج اْلَوهَّ َ  . "الِّسِّ

ةِ التَّْعِليِق( )َوَضِمَن ُشُهوُد ُْم ُشُهوُد اْلِعلَّ ُصُل بَِسبِبِهِ  لتََّلُف إِِذ ا ؛؛ ِْلهَنَّ ْعَتاُق َأِو  ،ََيْ َوُهَو اإْلِ

ْطلِيُق  اَلِق  ،التَّ ايِن  ،َوُهْم َأْثَبُتوُه، َأْطَلَقُه َفَشِمَل َتْعلِيَق اْلِعْتِق َوالطَّ ِل اْلِقيَمَة، َويِف الثَّ َفَيْضَمُنوَن يِف اْْلَوَّ

ُخولِ   .نِْصَف املَْْهِر إِْن َكاَن َقْبَل الده

ُه َعاَلَمةٌ اإِلْحَصاِن( )َ ُشُهوُد ٍط َحِقيَقة   ،؛ َأْي: اَل َضََمَن َعَلْيِهْم؛ ِْلَنَّ  .َوَلْيَس برَِشْ

َط ِعنَْد اْْلُُصولِيِّنَي َما َيَتَوقَُّف َعَلْيِه اْلُوُجودُ  ْ رٍ ُثمَّ اْعَلْم َأنَّ الرشَّ َواَل  ،يِف احْلُْكمِ  ، َوَلْيَس بُِمَؤثِّ

َر إِلَ  ُمْفضٍ  ُة املَُْؤثِّ َبِب  ةُ ْيِه، َواْلِعلَّ  ُهَو املُْْفِِض إىَِل احْلُْكِم باَِل َتْأثرٍِي، َواْلَعاَلَمةُ  يِف احْلُْكِم َوالسَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.حتد»هـ:  (3783)

 «.قدفوا»هـ(: ( يِف )3784)

 «. َواَل »)د( و)هـ(: ( يِف 3785)

ية: »( يِف )أ( و)ب( و)ج( و)د(3786)  «.َوَقاَل الدِّ

وصورته: أربعة شهدوا َعىَل رجل بالزنا فزكوا فرجم، فإذا "(، وعبارته: 127 - 126وحة رقم / ل8) "الِّساج الوهاج"( 3787)

ا وجموس، فالدية َعىَل املزكني ِعنَْد أيب حنيفة  ومعناه: إَِذا رجعوا عن التزكية بأن قالوا: علمنا أهنم عبيد َأو جموس،  الشهود عبيد 

ْ يتبني كذب الشهود أن ومع َذلَِك زكيناهم، أما إَِذا ثبتوا َعىَل ا ُه ََل لتزكية وزعموا أهنم أحرار، َفاَل ضَمن عليهم َواَل َعىَل الشهود؛ ِْلَنَّ

 (.7/138) "البحر الرائق"، انتهى، وينظر: "يكونوا صدقوا يِف ذلك...إلخ

 «.إَِذا تلف»( يِف )ج(: 3788)

 «التعليق»)ب( و)د(: ( يِف 3789)

 (.5/508) "د املحتارر"(، و7/132) "البحر الرائق"ينظر: ( 3790)

 «.ملوقد»( يِف )د(: 3791)

 «.نفض»، ويف )هـ(: «يفض»، َويِف )د(: «يقِض»يِف )ج(:  (3792)

 «.املؤثر»)ب( و)د(: ( يِف 3793)

 «.العالنية»)ب( و)د(: ( يِف 3794)
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ا َعَلْيهِ  ،َما َدلَّ َعىَل احْلُْكمِ  ف  َذا َظَهرَ  ،َوَلْيَس اْلُوُجوُد ُمَتَوقِّ ْحَصانَ  َوهِبَ طٌ  َأنَّ اإْلِ َذَكَرُه َكََم  ،رَشْ

ِة َتْأثرٍِي َواَل  ؛اْْلَْكَثُر   َض فْ إلَِتُوقهِف ُوُجوِب احْلَدِّ َعَلْيِه باَِل َعْقلِيَّ
ٍ
 .اء

ِط لِْلِعْتِق  ؛ َأْي: اَل َيْضَمُن ُشُهودُ )َوالشَّْرُط( ْ رَ  ُوُجوِد الرشَّ َأنَّ  َوالطَّاَلِق؛ ملَِا َتَقرَّ

ةُ  َة، َأْطَلَقُه َفَشِمَل َما إَِذا  ،يَف احْلُْكُم إىَِل َمْن َأْثَبَتَهاَفُأِض  ،اْلَيِمنَي ِهَي اْلِعلَّ ُط اَل ُيَعاِرُض اْلِعلَّ ْ َوالرشَّ

َرَجُعوا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.وبعذا له»هـ(: ( يِف )3795)

 ليس يف )أ( و)ب( و)د(.« رشط»( قوله 3796)

 «.اقتضاه» ، َويِف )د(:«أقضاه»( يف )أ( و)هـ(: 3797)

رشح "، وما بعدها(، و134/ 4رشح أصول البزدوي ) "كشف اْلرسار"ُينَْظر للتفريق بني الرشط والعلة والسبب والعالمة: و

 ، وما بعدها(.141/ 3) "التقرير والتحبري"(، و274/ 2) "التلويح َعىَل التوضيح

 سقط من )ج( و)د(.« شهود»قوله:  (3798)

 «.للتعليق»)ب( و)د(: ( يِف 3799)

 «.من»( يِف )ج(: 3800)

 «.إِىَل سببها»( يِف )ج(: 3801)
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َفاٌق  ،َوْحَدُهمْ  نَّ َعَدَم التَّْضِمنِي يِف الثَّايِن اتِّ
ِة، َلكِ لِ  ،َأْو َمَع ُشُهوِد اْلِعلَّ ، اْختاَِلٌف  َويِف اْْلَوَّ

َياَداِت "َنصَّ َعَلْيِه يِف  ،ْخَتاُر َما يِف اْلكَِتاِب َواملُْ  ْخيِسه  َواْخَتاَرهُ  ،"الزِّ َ َواْخَتاَر  ،الِّسَّ

ِحيُح أَنَّ ُشُهوَد "َتْبيِنِي اْلَكنْزِ "، َويِف "اْلَبْحرِ "، َكَذا يِف َما َقْبَلهُ  اْلَبْزَدِويه  : َوالصَّ

ِط اَل َيْضَمُنوَن  ْ َياَداِت "َنصَّ َعَلْيِه يِف  ؛بَِحالٍ الرشَّ ، َوإىَِل  ،"الزِّ ْخيِسه َ ِة الِّسَّ مَّ
َوإَِلْيَه َماَل َشْمُس اْْلَئِ

ْساَلِم َعيِلٌّ اْلَبْزَدِويه 
ِل َماَل َفْخُر اإْلِ  َأْعَلُم. اْنَتَهى، َواهلُل ؛اْْلَوَّ

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا»( يِف )ج(: 3802)  «.اتفاق 

ا»( يِف )ج(: 3803)  «.اختالف 

 «.واختاره يف»)ب( و)هـ(: يِف ، و«واختاره يِف الزيادات»)أ(: يِف ( 3804)

، "ه يِف الزياداتبل الصحيح من املذهب أن شهود الرشط اَل يضمنون بحال نص علي"(: 11/ 17، )"املبسوط"( َقاَل يِف 3805)

 انتهى.

بفتح "موسى بن عيسى بن جماهد أبو احلسن املعروف بفخر اإلسالم البزدوي؛  بنعيل بن حممد بن احلسني بن عبد الكريم ( 3806)

الطريقة  الفقيه اإلمام الكبري بَم وراء النهر صاحب ،"الباء املوحدة، وسكون الزاي، وفتح الدال املهملة، َويِف آخره واو نسبة إِىَل بزده

 وفخر اإلسالم لقب ُجاعة من احلنفيَّة، وعند اإلطالق ُيراد به اإلمام عيل البزدوي.هـ(،  482َعىَل مذهب أيب حنيفة، تويف سنة )

كنز الوصول إىَِل "، و"كشف اْلستار يِف التفسري"يِف فروع الفقه احلنفي، و "رشح اجلامع الكبري للشيباين "املبسوط"من تصانيفه: 

حيح للبخاري"، و"ُْلُصولمعرفة ا  . "رْشح اجلامع الصَّ

معجم "(، و327/ 4) "اْلعالم"(، و283/ 21) "الوايف بالوفيات"(، و380/ 2(، و )372/ 1، )"اجلواهر املضية" ُينَْظر:

 (.192/ 7) "املؤلفني

 «.قابله»( يِف )ج(: 3807)

ائق"( 3808)  (.139/ 7) "الَبْحر الرَّ

 (.254/ 4) "تبيني احلقائق"( 3809)

 «.الزياداة»( يِف )هـ(: 3810)

 .(212/ 2) "جممع اْلهنر"(، 395/ 2) "درر اْلحكام رشح غرر احلكام" وينظر:(، 254/ 4) "تبيني احلقائق"( 3811)

 «.تعاىل»( يِف )ج(: 3812)
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  ة املرأة القضاء.تولياملسألة األوىل: 

 ق القضاء.ية الفاِس لِ توْ املسألة الثانية: 

 ا.ي  املذاهب تشهِّ  صَخ ع رُ شهادة متتبِّ  املسألة الثالثة:

 ساء منفردات يف الوالدة.شهادة النِّ املسألة الرابعة:

 بة.قِ الشهادة عىل املنتَ املسألة اخلامسة: 

 ة.ل عىل الشهادة واجلعْ رَ ْج أخذ اْلُ املسألة السادسة: 

 ب الشطرنج.شهادة العِ املسألة السابعة: 

 واء.اْلهْ  لِ شهادة أهْ  املسألة الثامنة:

 ار يف السفر.شهادة الكفَّ املسألة التاسعة: 

 .شهادة اْلعمى املسألة العاشرة:

 غري.شهادة الصَّ  املسألة احلادية عشرة:

 ف.شهادة املحدود بالقذْ  املسألة الثانية عشرة:
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تولية املرأة القضاء من املسائل الفقهية التي كثر الكالم فيها يف كتب الفقه اإلسالمي القديمة، 

وعمت املدنية أكثر بقاع اْلرض،  ،السيَم وقد تطور الزمان ،ا بعد يوموال زال الكالم فيها يتجدد يوم  

ن ينادي بتحرير املرأة وارتفعت أصوات مَ وغشيت املرأة جماالت العمل وميادين العلوم املختلفة، 

هم الغرب بعض املسلمني ضياعها يف جمتمع املسلمني، والبحث عن حقوقها، تلك احلقوق التي أوْ 

ه وَّف ُجيع املكلفني من الذكور واإلناث عىل وْج  ،واحلق أن اإلسالم قد أعطى كل ذي حق حقه

فأوجب عىل كل منهَم ما  ،عىل وجه السواء  وجعلهم أمام رشع اهلل ،السواء ُجيع ما تقوم به حياهتم

َجاُل ﴿ : ولذا قال ؛وحرم عليه ما يكون سببا يف فساده ،يكون سببا يف صالحه اُمونَ  الرِّ  َعىَل  َقوَّ

َل  باَِم  النَِّساءِ   [. 34 :]النساء ﴾َبْعضٍ  َعىَل  َبْعَضُهمْ  اهللَُّ َفضَّ

سعة اهلوة بني آراء العلَمء فيها؛ هلينة سهلة إن مسألة تولية املرأة القضاء عىل عمق جذورها و

اه من بداية نَّبَ تَ ا يَ يسرية إذا وقف الباحث أمامها موقف احلياد أثناء بحثه، دون أن يضع يف اعتباره رأي  

ا يسعى للوصول إليه، وهذا هو منهج البحث الذي جيب أن يتبناه كل من أراد أو يضعه هدف   ،بحثه

 .عن املجتمع املسلم ال  فض ،حة النافعة للبرشية ُجعاءالوصول إىل النتائج الصحي

 وردود ،ا تلو اآلخر، مع ذكر أدلتهرض اآلراء يف هذه املسألة مذهب  ىل عيل البحث أن أعْ وقد أمْ 

ْ العلَمء عليها، ثم املُ  الف فيها، وخاصة تِ جيح بني اآلراء يف هناية املسألة، وذلك لسعة االْخ وازنة والرتَّ

 .ةبعض الباحثني خالف حقيقة مذهب احلنفيَّ  هب احلنفي من عبارات أومهْت ما ورد يف املذْ 

 :آراء الفقهاء يف تولية املرأة القضاء

 :وذلك عىل مذاهب ،املرأة القضاء ليةم توكْ لامء يف ُح اختلف العُ 

ة إىل أن الذكورة ليست من رشوط صحة قضاء املرأة يف غري احلدود ذهب احلنفيَّ هب األول: املْذ 

 .رشوط جواز التقليد نْ مِ  قصاص، وإن كانْت وال
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وإن كانوا يرون جواز قضائها إذا قضت  ،ن جواز تويل املرأة القضاء ابتداءوْ يَر  وهذا يعني أهنم ال

ها، وهذا هو الذي الَّ بعد توليتها القضاء، ولذلك رصح املصنف هنا بجواز قضائها وإن أثم من وَ 

 .به أكثرهم كاملصنفبل ورصح  ،فهمناه من نصوص كتب احلنفية

ما ذكر غاية ما يفيد منع أن تستقِض وعدم حله, والكالم فيَم لو ": بن اهلَممقال الكَمل 

َمها خصَمن فقضت قضاء  موافق    ا لدين اهلل أكان ينفذ أم ال؟ َل ينهضِ وليت وأثم املقلد بذلك أو َحكَّ

ع سوى نقصان ا سلب أهليتها, وليس يف الرْش الدليل عىل نفيه بعد موافقته ما أنزل اهلل ال أن يثبت رشع  

رة يف أال ترى أهنا تصلح شاهدة وناظِ  ؛ةليَّ إىل حد سلب واليتها بالكُ  عقلها, ومعلوم أنه َل يصْل 

فجاز يف  ،ثم هو منسوب إىل اجلنس ،قاف ووصية عىل اليتامى وذلك النقصان بالنسبة واإلضافةاْلوْ 

ق قولنا: الرجل خري من املرأة مع جواز كون بعض أفراد صدْ أال ترى إىل ترصَيهم ب ;الفرد خالفه

ملن يوليهن عدم الفالح, فكان  ^ا من بعض أفراد الرجال, ولذلك النقص الغريزي نسب النساء خري  

ا للمولني وهلن بنقص احلال, وهذا حق لكن الكالم فيَم لو وليت فقضت باحلق ملاذا احلديث متعرض  

  .هـا ؛"احلق؟! يبطل ذلك

لكوهنا من أهل الشهادة  ؛( يف ُجيع احلقوقوَيوز قضاء املرأة)" :"جممع اْلهنر"قال يف و

إذ ال جيري فيهَم  ؛(يف غري حد وقود) «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» :لكن أثم املويل هلا للحديث

اه ليس آخر فأمض يف حد وقود فرفع إىل قاضٍ  وكذا قضاؤها يف ظاهر الرواية فلو قضْت  ،شهادهتا

وينبغي أال يصح يف احلدود والقود  ،وأما قضاء اخلنثى فيصح باْلوىل ،لغريه أن يبطله كَم يف اخلالصة

 .هـ. ا ؛"لشبهة اْلنوثة كَم يف البحر

هو جواز تولية املرأة القضاء ابتداء يف  :يرى أن مذهب احلنيفة املعارصينلكن بعض الباحثني 

  :ومنهمشهادهتا(؛  غري احلدود والقصاص )فيَم جتوز فيه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.297/ 7) "فتح القدير"(3813) 

 .(2/168) "جممع اْلهنر"(3814) 
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، والدكتور حممد مصطفى والدكتور حممد فاروق النبهان ،الدكتور منري العجالين

 .الزحييل

والذي دفع هذا االجتاه إىل هذا القول ما نصت عليه بعض كتب املتقدمني من اْلحناف بعبارات 

واجلواز  ،ي هو بمعنى جواز التوليةفهم منها جواز توليتها القضاء، دون تفرقة بني اجلواز الذمطلقة يُ 

الذي هو بمعنى نفوذ القضاء إذا قضت بعد توليتها، ومن هذه النصوص ما ذكره الكاساين صاحب 

ْلن املرأة  ;من رشط جواز التقليد يف اجلملة ا الذكورة فليسْت وأمَّ " :حيث قال "بدائع الصنائع"

ْلنه ال شهادة هلا يف ذلك, وأهلية  ;حلدود والقصاصمن أهل الشهادات يف اجلملة, إال أهنا ال تقِض با

 .انتهى ؛"ور مع أهلية الشهادةالقضاء تدُ 

فهم منه البعض جواز توليتها القضاء  ،"فليست من رشوط جواز التقليد يف اجلملة" :فقوله

ا يف تعني أنه ليس رشط   "يف اجلملة"فعبارة  ابتداء، مع أن العبارة فيها احتياط واضح من الكاساين 

وهذا  ،ِض قضائها ونفاذها يف مُ جواز قضاء املرأة من كل جوانب املسألة، بل قد يعني به أنه ليس رشط  

ا يف توليتها دون جواز قضائها إذا ما يوافق نصوص كتب اْلحناف اْلخرى، فتكون الذكورة رشط  

يت القضاء.   ُولِّ

اء املرأة يف كل يشء إال يف احلدود وجيوز قض" :"اهلداية رشح البداية"وقال املرغيناين يف 

 انتهى. ؛"ا بشهادهتاوالقصاص اعتبار  

عىل جواز تولية املرأة القضاء ابتداء، بل غاية ما فيه أنه جيوز  غيناين ما يدله وليس يف عبارة املْر 

ما صار تِ قهاء يبنى عىل االْخ كالم الفُ  ْلنَّ  ؛، وال يرض عدم ذكره قيد إثم موليهاقضاؤها إذا وليْت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(353)ص  "عبقرية اإلسالم يف أصول احلكم"يف كتابه (3815) 

 .(625)ص  "نظام احلكم يف اإلسالم"يف كتابه (3816) 

 (.58)ص  "التنظيم القضائي يف الفقه اإلسالمي"يف كتابه (3817) 

  (.7/3)"بدائع الصنائع"(3818) 

 (.7/297) "اهلداية رشح البداية"(3819) 
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املصنف  نص   كَم نقلناه عن البدائع، وكَم هو هب يف ذلك،املتون اْلخرى حقيقة املذْ  ِت نَأمكن، وقد بيَّ 

 هنا.

أن بعض الناقلني ملذهب اْلحناف نقلوا القول عنهم  ؛ولعل مما يزيد الشبهة عند هذا االجتاه

ني جواز القضاء وجواز ا عن بعض القيود دون التفات إىل التفرقة ببجواز توليتها القضاء مطلق  

التولية، وسنذكر هنا بعض هذه النقول الدالة عىل ذلك مع توضيحها والرد عليها؛ لنستخلص حقيقة 

 .مذهب احلنفية

فأما اعتبار الذكورة فحكى القايض أبو حممد وغريه أنه " :"املنتقى"قال الباجي املالكي يف 

يل املرأة القضاء يف اْلموال دون القصاص, وقال جيوز أن ت :وقال أبو حنيفة ،مذهب مالك والشافعي

 انتهى. ؛"جيوز أن تكون املرأة قاضية عىل كل حال :حممد بن احلسن وحممد بن جرير الطِبي

جيوز  "وعدم الدقة يف التعبري عن حقيقته حيث قال:  ،ز واضح يف نقل املذهب احلنفيوهذا جتوه 

 انتهى. ؛"أن تيل املرأة القضاء

ا نفية ال يرون ذلك كَم قدمنا، بل يأثم عندهم من يوليها القضاء، ولو كان جائز  واحلق أن احل

 عندهم ملا رصحوا بتأثيم موليها.

جيوز أن تقِض املرأة فيَم تصح فيه شهادهتا, وال جيوز  :وقال أبو حنيفة" :وقال املاوردي الشافعي

 انتهى. ؛"أن تقِض فيَم ال تصح فيه شهادهتا

 .نفس املالحظة التي ذكرناها عىل القول السابقوعىل هذا القول 

ة, اط الذكورة يف القايض إال عن احلنفيَّ رِت وا عىل اْش قُ فَ اتَّ  وقدِ " :"الفتح"وقال ابن حجر يف 

ورأي املرأة  ،لق ابن جرير ويؤيد ما قاله اجلمهور أن القضاء َيتاج إىل الرأيواستثنوا احلدود, وأطْ 

 .انتهى ؛"افل الرجالوال كَمل سيَم يف حم ،ناقص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5/181) "املنتقى"(3820) 

 (.83)ص  "اْلحكام السلطانية"(3821) 

 .(147 - 13/146)  "فتح الباري" (3822)
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ولنا عىل هذا القول نفس املالحظة السابقة، فقد نفى ابن حجر عن احلنفية اشرتاط الذكورة يف 

 ا، وهذا خالف مذهب احلنفية، فقد اشرتطوا الذكورة يف التولية دون إمضاء القضاء.القايض مطلق  
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وذهب ابن جرير  .احلدود وذهب احلنفية إىل جواز توليتها اْلحكام إال" :وقال الصنعاين

أمرهم امرأة وهم منهيون عن جلب  عدم فالح من وىل واحلديث إخبار عن ،اإىل جواز توليتها مطلق  

  انتهى. ؛"ا للفالحعدم الفالح ْلنفسهم مأمورون باكتساب ما يكون سبب  

ا غالب افاة حقيقته التي نصت عليهوجُم  هب احلنفيل املذْ ز يف نقْ ا يف التجوه وهو واضح أيض  

 .متون اْلحناف كَم سبق

أما ما ينقله  ،ب أصحاب املذهب املعتِبةتُ كُ  نْ ومعلوم أن أهل التحقيق ال يأخذون املذهب إال مِ 

كتب نقلت املذاهب،  نْ مِ  ا وقد يكون خطأ، وكمْ قد يكون صواب   ال  عنهم غريهم فال يعدو أن يكون نق

 !!قلون هبايف العبارات التي ينْزهم وبدقيق البحث يتبني خطؤهم عىل املذهب وجتوه 

، قضاء املرأة إذا وليْت  وهبذا يتبني أن مذهب اْلحناف هو ما ذكرناه يف صدر املسألة من إمضاء

مع منعهم تولية املرأة القضاء ابتداء، وذلك بناء عىل ما ُذكر يف معتمدات كتب املذهب، ولو كان رأي 

، فعادة أهل املذاهب أهنم إذا خالفوا إمامهم أصحاب هذه الكتب خيالف رأي إمامهم لبينوا ذلك

ؤكد أن ما ذكروه هو رأي اإلمام ومعتمد الفهم له، وتركهم هلذا البيان يُ ذكروا رأيه وبينوا سبب ِخ 

 املذهب. 

أنَّ عبارات احلنفيَّة ليس فيها أي إشكال، وإنََّم اخلطأ من غري  :الباحثني وهو ره بعُض وهذا ما قرَّ 

بناء  عىل أن امُلراد  ؛م عبارات احلنفيَّة، حيث فهم بعُضهم أنه جيوز للمرأة أن َتَتَوىلَّ القضاءاحلنفيَّة يف َفهْ 

 .التَّْولية والتَّقليد :بَِلْفظ القضاء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(2/575) "سبل السالم"(3823) 

 . للدكتور عبد العزيز حممد عزام ـ ط املؤسسة العربية احلديثة. 105 - 96ص "النظام القضائي يف اإلسالم"انظر: (3824) 

وقد استوَّف هذه املسألة بحث أستاذنا الدكتور/ حممد رأفت عثَمن، يف بحوث يف الفقه اإلسالمي املقارن، بمشاركه اْلستاذ  

هـ،  1420مطبعة اإلخوة اْلشقاء لطباعة اْلوفست ـ الطبعة اْلوىل ـ  (،153إىل ص  100صباح املتويل )من ص الدكتور/ م

 م.2000
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عن حممد بن احلسن صاحب أيب حنيفة جواز تولية املرأة القضاء  "املنتقى"ونقل الباجي يف 

 ِبي كَم سيأيت.ا بذلك ابن جرير الطا، موافق  مطلق  

 املذهب الثاين:

ذهب الشافعية إىل أنه ال جيوز تولية املرأة القضاء ولو فيَم تقبل فيه شهادهتا، لكن إذا والها ذو 

 نفذ حكمها دون الكافر. - متغلب عىل احلكم بالقوة والقهر -شوكة 

ة... )فأجاب( ُسئل: هل ينفذ قضاء املرأة والكافر إذا وليا بالشوك :"فتاوى الرميل"ففي 

 . اهـ."..إلخ.بأنه ينفذ قضاء املرأة كَم أفتى به ابن عبد السالم

 املذهب الثالث: 

ذهب املالكية واحلنابلة والزيدية واإلباضية إىل أنه ال جيوز تويل املرأة القضاء مطلقا، وال ينفذ 

 .يف تويل القضاء حكمها إذا وليت ال يف احلدود وال يف القصاص وال يف غريمها، وأن الذكورة رشط

ا عىل ذلك بحديث بريدة املذكور يف الباب لقوله واستدل املصنف أيض  ": قال الشوكاين

 انتهى.  ؛"فدل بمفهومه عىل خروج املرأة "رجل ورجل" :فيه

وإال فأمثل مقلد وجيب عىل من دعي  ،وأهل القضاء عدل ذكر فطن جمتهد إن وجد" :وقال

فإنه يصلح الفساد ثم  ،وقت الصالة أو خاف فساد مال أحد كان بيدهللحق أن جييب إال إن ضاق 

أي الكبرية  ؛)وأهله عدل عاَل فطن والعدالة احلرية واإلسالم والبلوغ والعقل وعدم الفسق( ،جييب

  :العاصميقال  ؛وإن أريد به الوفاء أغنى عن ذكر عدم الفسق ،واملراد باإلسالم التوحيد ،املرص عليها

 هْ الَ دَ العَ وَ  يُف لِ كْ التَّ  هُ طُ رَشْ وَ  هْ الَ َز اجلَ  هِ قِّ  َح يِف  ْت نَِس حْ تُ اْس وَ 

 مْ لِ كَ وَ  عٍ مْ َس وَ  ةٍ يَ ؤْ رُ  دِ قْ فَ  نْ مِ   مْ لِ ا َس رَّ ا ُح ر  كَ ذَ  نَ وكُ يَ  نْ أَ وَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(5/181) "املنتقى"(3825) 

 (.4/119) "فتاوى الرميل"(3826) 

 .(8/304) "نيل اْلوطار"( (3827 

 .(13/20( يف رشح النيل )(3828 
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 عْ َُجَ  هِ قْ فِ لْ لِ  يَث دِ احلِ  هِ نِ وْ كَ  عْ مَ  عْ رَ الوَ وَ  يهِ فِ  مُ لْ العِ  به حَ تَ ْس يُ وَ 

 :املذهب الرابع

ا، وهو مذهب الظاهرية، واملنقول عن ابن ن يري جواز تولية املرأة القضاء مطلق  وهو مذهب مَ 

جرير الطِبي، وعن حممد بن احلسن الشيباين صاحب أيب حنيفة، وابن القاسم املالكي، نقل هذا عنهم 

 عدد من العلَمء يف مصنفاهتم:

َفُقوا عىل اشرتاط الذكورة يف القايض، إالَّ عند" :احلافظقال  أيب حنيفة، واستثنوا احلدود،  واتَّ

 .وأطلق ابن جرير

 ؛"جيوز أن تكون املرأة حاكَم  عىل اإلطالق يف كل يشء :وقال الطِبي": رشدوقال ابن 

 انتهى.

قال  ،وروى ابن أيب مريم عن ابن القاسم جواز والية املرأة :"التوضيح"قال يف " :وقال احلطاب

ال حاجة هلذا التأويل  :قال ابن عبد السالم ،َم جتوز فيه شهادهتاأظنه في :قال ابن زرقون ،ابن عرفة

 .اقال كقول احلسن والطِبي بإجازة واليتها القضاء مطلق   الحتَمل أن يكون ابن القاسم

 :قال يف الرد عىل من شذ من املتكلمني وقال ْلن ابن عبد السالم ؛اْلظهر قول ابن زرقون :قلت

ْلن العدالة رشط يف قبول الشهادة والقضاء أعظم  ؛اوهذا ضعيف جدًّ  :هالفسق ال ينايف القضاء ما نص

 .حرمة منها

فكَم أن النكاح والطالق والعتق واحلدود ال  ،للقضاء للشهادة مناٍف  فجعل ما هو مناٍف  :قلت

 . "انتهى ،فكذلك ال يصح فيها قضاؤها ،تقبل فيها شهادهتا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 13/147 "فتح الباري"( ينظر: (3829 

 3/445 "اية املجتهدبد"( ينظر: (3830 

 .(6/87( ينظر: مواهب اجلليل )(3831 
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ا وخمالفة لرأي ة من العلَمء، كَم أن بعضهم عده شذوذ  وقد أنكر نسبة هذا القول البن جرير ُجاع

ز قضاءها يف ُجيع اْلحكام، وال اعتبار بقوٍل "اجلَمهري، يقول املاَوْرِدي:  وَشذَّ ابن جرير الطِبي، فَجوَّ

ه اإلُجاع، مع قوله  اُموَن َعىَل النَِّساءِ ﴿ :-تعاىل  -يرده َجاُل َقوَّ  العقل يعني: يف ؛[34]سورة النساء:  ﴾الرِّ

 ."والرأي، فلم جيز أن يقْمَن عىل الرجال

ه كَم "؛ البن العريب بعد أن ذكر رأي ابن جرير: "أحكام القرآن"ويف  وَل يصح ذلك عنه، ولعلَّ

 انتهى. ؛"نقل عن أيب حنيفة

 .وقد ذهب عدد من املعارصين هذا املذهب يف تقييم ما روي عن ابن جرير الطِبي 

وهذا الرأي مَن الشذوذ وخمالفة اإلُجاع؛ بحيث ال ": كتور عبد العزيز عزام يقول اْلستاذ الد

 انتهى. ؛"ُيْلَتَفُت إليه

ا؛ ْلنه "ويقول الدكتور حممد الزحييل:  ا ال اختالف  واعتِب الفقهاء رأي ابن جرير الطِبي خالف 

 انتهى. ؛"يصاِدُم اْلدلة الرشعية، فهو قوٌل شاذ

ور/ حممد رأفت عثَمن إىل أنَّ هذا الرأي غري ثابت مَن الناحية التارخيية، وذهب اْلستاذ الدكت

 ة.والناحية املوضوعيَّ 

ا مَن الناحية التَّارَييَّة، ، كَم أن "أحكام القرآن"ل عن ابن جرير؛ ملا ذكر يف فلعدم ثبوت النقْ  أمَّ

ا فإنَّ هذا الرأي غري هذا الرأي َل يصلنا عن طريق سنٍد يصل يف هنايته إىل اإلمام الطِبي،  وأيض 

 .موجود يف كتبه؛ مما يؤدِّي إىل ضعف االطمئنان إىل هذا النقل

، «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»، فإنَّ هذا القول خُمالٌِف حِلديث: وأما مَن الناحية املوضوعية

ية املرأة القضاء، عىل عدم جواز تول كَم أنه خمالِف لإلُجاع القائم يف العرص السابق لعرص ابن جرير،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .83؛ للَموردي ص"اْلحكام السلطانية"( ينظر: 3832)

 .3/482؛ البن العريب "أحكام القرآن"( ينظر: 3833)

 .98؛ د/ عبدالعزيز عزام ص"( ينظر: النظام القضائي3834)

 .58؛ د/ حممد الزحييل ص"التنظيم القضائي"( ينظر: 3835)
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فليس البن جرير سابق إىل هذا القول، ومثل هذا القول إذا خالف اإلُجاع، وَل يكن يف عرص 

اإلُجاع إذا انعقد يف عرص مَن العصور عىل حكم رشعي، وَل  املجمعني، ال ُيعتد به، وال يقبل؛ ْلنَّ 

 اإلُجاع. خيالف فيه أحد فال جيوز للمتأخرين عن هذا العرص أن خُيالِفوا هذا

ثم ينتهي به البحث إىل: أن نسبة القول بجواز أن َتَتَوىلَّ املرأة القضاء إىل ابن جرير ال تصلح 

 .رواية، وال دراية

 :ذلك بَم ييل َش وقِ وقد نُ 

 وهي أن هذا النَّقل عن ابن جرير، َل ينسب إىل كتاب ِمن ُكُتبه. من الناحية التارَيية: :اًل أو 

ا، وفيها املوسوعي الضخم؛ بحيث لو نسب القول إليه، لكانت  : بأن كتب ابننوقش جرير كثريٌة جدًّ

هذه النسبة كعدمها؛ لصعوبة استيعاب مثل هذه الكتب بكاملها، وقد يكون القول قد وقع يف غري 

ا  ؛نهامظ بسبب ورود مناسبة تقتِض ذكر مثل هذا القول، كَم أنَّه مَن اجلائز أن يكوَن هذا القول مذكور 

اث اإلسالمي يف يف  أحد كتب ابن جرير التي َل تصلنا، وضاع هذا الكتاب مع ما ضاع من الرته

علمنا أن اإلمام الطِبي قد اختار له مذهب ا فقهيًّا  االعصور السابقة بفعل عوامل متعددة؛ خاصة إذ

، َذَكَره السيوطي، "أحكام رشائع اإلسالم" ، وَعلَّل له، وَدلَّل عليه، وجعله يف كتاٍب سَمه:ال  مسَتقِ 

وهذا الكتاب غري موجود اآلن، وغالب الظن أنه ُفِقد، وهبذا تكون هناك قضايا وأحكام كثرية، ال 

 .يمكن معرفة رأي ابن جرير فيها

ا من أقوال العلَمء التي ُنقلت إلينا يف كتب اخلالف هبذه الصورة، وَل يشرتط العلَمء ثم إن كثري   

ا به، وناهيك بمن نقلوا قول ابن دام الناقل له ثقة، وقد نقله جازم   ل ماالتحقق من صحة هذا النق

ا أن يذكروا هذا عنه وهم يعلمون عدم صحة نسبته إليه دون التنبيه جرير يف الثقة والضبط، ويبعد جدًّ 

 عىل ذلك، ومعلوم يف قواعد النقل أن املثبت مقدم عىل النايف إذا كان املثبت ثقة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .119؛ د/ حممد رأفت عثَمن ص"ام القضائيالنظ"( ينظر: 3836)

 يف ترُجة ابن جرير الطِبي. 82ص "طبقات املفِّسين"( ينظر: 3837)
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ا من النقول يف عداد العدم، مع أن الواقع الذي عليه هلذه العلة العتِبنا كثري   ولو رددنا كل نقل

العلَمء بخالف ذلك، فإهنم يقبلون املسائل الكثرية التي نقلت إليهم بالواسطة دون البحث يف سندها، 

 .مادام نقلها قد حصل بطريق اجلزم وكان الناقل ثقة

ا من آرائهم، ل أن تصل إلينا، وقد دونوا فيها كثري  ا من كتب الفقهاء فقدت قبومعلوم أن كثري  

 .والنقلة عنهم حفظوا هذه اْلقوال ونقلوها كَم علموها عنهم

؛ ويكفي هنا أنَّ العلَمء الذين نقلوا رأي ابن جرير هم ِمن أكابر أهل العلم، وأئمة الفقه

وا هذا الرأي بصيغة وخاصة أهنم َل ينقل ،كاملاوردي، وابن رشد، واحلافظ ابن حجر العسقالين

إنَم جاؤوا به  - بالبناء للمجهول -التمريض، كأن يأتوا به بلفظ يدل عىل ضعفه مثل: ُروَي، وُنقل 

بصيغة اجلَْزم، والتأكيد، وليس هذا شأهنم يف نقل اآلراء التي تكون موضع الشك، حتى ولو فرضنا 

فة، ولن يرد بح ا يف أحد كتبه؛ كالشأن يف أن ابن جرير الطِبي َل تكن له ُكُتب ُمَؤلَّ جة أنه ليس موجود 

ا من العلَمء َل ينقل عن ابن جرير  معظم املسائل التي حتكى عِن العلَمء، ومما يقوي هذا القول: أنَّ أحد 

بعدم جواز تولية املرأة القضاء دون قيد أو رشط، وال يوجد هذا الرأي يف كتاب من كتبه، وإال  ال  قو

 لنقله العلَمء عنه.

 وهي أنَّ هذا الرأي خمالف للحديث، وخمالف إلُجاع اْلمة. :من الناحية املوضوعية :ياثان

بأن هذا الكالم ال يقال عند حكاية اآلراء، وإنَم اآلراء يصح حكايتها ما دام ناقلوها  :نوقش ذلك

ا.  موضع الثقة، وعلَمؤنا الذين نقلوا عن ابن جرير قوله يف قضاء املرأة موضع الثقة قطع 
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ه اإلُجاع"ول املاَوْردي: وق ، ال يرد نسبة قول إىل قائله، وإنَم موضع رد "وال اعتبار بقوٍل يرده

القول عىل صاحبه يكون عند احلوار العلمي، وعند ذكر ُحجج اْلطراف املتنازعة، وال يكون عند ِذْكر 

 .اآلراء يف املسألة املتناَزع فيها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وبحوث يف الفقه اإلسالمي املقارن، فقد نقل هذه الشبهة والرد 121؛ د/ حممد رأفت عثَمن ص"النظام القضائي"( ينظر: 3838)

(، ونظام القضاء؛ لألستاذ الدكتور/ إبراهيم عبد 95العال عطوة )ص عليها من: حمارضات يف القضاء؛ لألستاذ الدكتور/ عبد 

 (.24، 23احلميد )ص 
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 األدلة:

 :أدلة املذهب األول

نفية عىل عدم جواز تولية املرأة القضاء ابتداء بالسنة، كَم استدلوا عىل جواز قضائها يف استدل احل

 .غري احلدود والقصاص إذا وليت بالقياس

  «.لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»: ^أما السنة فقوله 

وهم منهيون عن جلب عدم الفالح  ،عدم فالح من ويل أمرهم امرأة واحلديث إخبار عن

ا للفالح، وال شك أن عدم الفالح رضر، والرضر جيب مأمورون باكتساب ما يكون سبب   ،ْلنفسهم

 ْلن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب. ؛اجتنابه، فيجب اجتناب ما يؤدي إليه، وهو تولية املرأة

 وهذا احلديث وإن كانت صيغته اخلِب إال أنه يف معنى اْلمر، فاجلملة من الناحية اللفظية خِبية

 .ومن ناحية املعنى إنشائية

وأما القياس: فقالوا: إنَّ القضاء ُيشارك الشهادة يف باب الوالية، واملرأة يصح هلا أن تشهَد يف 

ليل  غري احلدود والقصاص، فيصح أْن تكون قاضية  يف غري احُلدود والقصاص، وإن أثِم موليها للدَّ

 .السابق، برشط أن يوافق قضاؤها احلق

 هب الثاين:أدلة املذ

 ودليلهم عىل ذلك الكتاب والسنة واملعنى. ،وهو مذهب الشافعية

َل اهللَُّ َبْعَضُهْم َعىَل َبْعضٍ ﴿ :فَقْول اهللَِّ َتَعاىَل  :أما الكتاب  بََِم َفضَّ
ِ
اُموَن َعىَل النَِّساء َجاُل َقوَّ  ؛﴾الرِّ

ْأِي  َجاِل. َفَلْم جُيِْز َأْن َيُقْمنَ  ،َيْعنِي يِف اْلَعْقِل َوالرَّ  َعىَل الرِّ

 .«لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» :^فقوله  :وأما السنة

 ا.وقد سبق وجه االستدالل به قريب  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 6/391 "فتح القدير"، و2/168 "جممع اْلهنر"ينظر:  (3839)
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فألن املرأة ال يليق هبا جمالسة الرجال ورفع صوهتا بينهم، وتوليتها القضاء مظنة  :وأما املعنى

 حصول ذلك.

والكافر إذا وليا بالشوكة كَم قال يف  ئل( هل ينفذ قضاء املرأة)ُس " :"فتاوى الرميل"ويف 

املنهج يف املرأة ورصح هبا يف رشحه  وكَم هو مقتِض ،كالم املصنف كأصله رشح الروض: إنه مقتضٍ 

إنه الظاهر وكَم قيد يف املنهج  : عن فتاوى ابن عبد السالم أو ال ينفذ منهَم كَم قال اْلذرعي وغريهنقال  

 .باإلسالم

ء املرأة كَم أفتى به ابن عبد السالم دون الكافر للفرق الظاهر بينهَم )فأجاب( بأنه ينفذ قضا

َعَل  َوَلنْ ﴿ولقوله تعاىل  فقد قال الغزايل يف  ،[141: النساء] ﴾َسبِيال   املُْْؤِمننِيَ  َعىَل  لِْلَكافِِرينَ  اهللَُّ جَيْ

فالوجه تنفيذ قضاء  ،اجتَمع هذه الرشوط متعذر يف عرصنا خللو العرص عن املجتهد املستقل :وسيطه

وقال ابن  ،ا كي ال تتعطل مصالح الناس أو فاسق  ذو شوكة, وإن كان جاهال   كل من واله سلطان

ما ذكره يوجه به إُجاع اْلمة عىل تنفيذ أحكام اخللفاء الظلمة, وأحكام من  :الصالح يف مشكل الوسيط

 .ه ال تنفذ أحكامه مع وجود الرضورة.اهـا فإنا كافر  َولوا غري أنه يورد عليه ما إذا وىل السلطان قاضي  

وقد  ،قال: الظاهر أن اإلسالم رشط يف ذي الشوكة قال "رشح الوجيز"عىل أن ابن يونس يف 

مع أن  ؟ القضاء فهل يصح أم الفلو قلد الكافر ذو الشوكة مسلَم   ،ظهر يف بعض البالد الشوكة للكفار

  .ا هـ .الظاهر أنه ال سبيل إىل تعطيل اْلحكام

 انتهى. ؛"الظاهر نفوذه :وقال ابن عبد السالم

 :أدلة املذهب الثالث

ن وافقهم، واستدلوا عىل ذلك بالكتاب، والسنة، وإُجاع وهو مذهب املالكية واحلنابلة ومَ 

 الناس عىل العمل بخالفه، واملعنى.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(4/119) "فتاوى الرميل"(3840)

 



511 

 

اُموَن َعىَل النَِّسا﴿ :أما الكتاب: َفَقْوُل اهللَِّ َتَعاىَل  َجاُل َقوَّ َل اهللَُّ َبْعَضُهْم َعىَل َبْعضٍ الرِّ  بََِم َفضَّ
ِ
؛ ﴾ء

َجاِل. ْز َأْن َيُقْمَن َعىَل الرِّ ْأِي, َفَلْم جَيُ  َيْعنِي يِف اْلَعْقِل َوالرَّ

جال دون النساء، واستفدنا احلرص  وتوضيح ذلك: أن اآلية الكريمة أفادْت حرص الِقوامة يف الرِّ

جال بالم اجلنس؛ إذ إن  الم اجلنس إذا دخلْت عىل املبتدأ قرصته عىل اخلِب، كَم تقول: من تعريف الرِّ

ا إضافيًّا؛ أي: بالنسبة للنساء، ويستفاد ِمن هذا احلرص أنَّ اهلل  ،اخلطيب فالن وهذا احلرص يسمى حرص 

جال قوامني عىل النساء وال عكس، فعىل هذا ال َتِصحه والية املرأة القضاء؛ ْلن  - سبحانه – َجَعل الرِّ

 قضائها قوامة عىل الرجال، وهذا مما َيَتَعاَرض مع اآلية الكريمة. يف

 :وأما السنة

  .«لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» :^فأوال قوله 

وال َيل لقوم توليتها ْلن جتنب اْلمر املوجب  ،فيه دليل عىل أن املرأة ليست من أهل الواليات

 لعدم الفالح واجب. 

بعدم الفالح  ^ِهر يف َمنْع املرأة ِمن تويلِّ القضاء؛ حيث أخِب النبي وبيان ذلك: أن احلديث ظا

، إنشائي معنى، وحتى لو  ملَِن ُيَوليها، وهذا التعبري من قبيل اخلِب بمعنى اإلنشاء؛ أي: هو خِبي لفظا 

ر، قلنا بأن هذا الكالم خِب حقيقة، فإنه إخبار بعدم الفالح ملن يقوم هبذا الفعل، وعدم الفالح رَض 

ة، فتكون هذه التولية غري  ا، وهذا الرضر متَمثِّل يف تولية املرأة الواليات العامَّ والرضر منهيٌّ عنه رشع 

 .جائزة

عَم يؤدي إىل عدم الفالح،  ^رب أنَّ هذه اجلملة ِمن حيث املعنى إنشاء َينَْهى به الرسول قْ واْلَ 

مفرد مضاف إىل معرفة، وهو صيغة من صيَ  «أمرهم»وهو تولية املرأة الواليات العامة؛ إذ إن كلمة 

العموم، تدل عىل أن املراد ُجيع اْلمور والشؤون، فتكون شاملة للقضاء وسائر الواليات اْلخرى، 

حتى ولو كانت واليات خاصة؛ لكن اإلُجاع قام عىل استثناء الواليات اخلاصة كالوصاية عىل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي.  7099، برقم 13/53 "فتح الباري"( أخرجه البخاري يف الفتن 3841)
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وتبقى الواليات العامة عىل عموم الدليل وهو املنع،  اليتامى، والوالية اْلرسية فجاز إسنادها للمرأة،

 فتكون املرأة ممنوعة مَن الواليات العامة ومنها القضاء دون الواليات اخلاصة.

وضد  «ما أفلح قوم وليتهم امرأة» ^لقوله  ؛ورشوطه الذكورة" :"البحر الزخار"قال يف 

 انتهى. ؛"لقضاء تقديموا «أخروهن حيث أخرهن اهلل» ^ولقوله  ،الفالح الفساد

( بَم روي عن بريدة 3889)حديث رقم  "منتقى اْلخبار"استدل جمد الدين ابن تيمية يف  :اوثاني  

القضاة ثالثة: واحد يف اجلنة, واثنان يف النار, فأما الذي يف اجلنة فرجل عرف احلق »قال:  ^أن النبي 

 ؛«رجل قىض للناس عىل جهل فهو يف النارفقىض به, ورجل عرف احلق وجار يف احلكم فهو يف النار, و

 .3556برقم  "القايض خُيطئ"أخرجه أبو داود يف كتاب القضاء، باب: 

 انتهى.  ؛"ال  وهو دليل عىل اشرتاط كون القايض رج"قال املجد ابن تيمية: 

ا عىل ذلك بحديث بريدة املذكور يف الباب لقوله فيه: واستدل املصنف أيض  " :قال الشوكاين

  انتهى.؛ فدل بمفهومه عىل خروج املرأة ،«جل ورجلر»

  :ا اإلْجاعوأمَّ 

وال أحد من خلفائه, وال من بعدهم, امرأة قضاء وال والية بلد, فيَم بلغنا, ولو  ^فلم يول النبي 

 ا.جاز ذلك َل خيل منه ُجيع الزمان غالب  

بيانه عند ذكر رأي  سيأيت  وما ورد من تولية الشفاء حسبة السوق يف عهد سيدنا عمر

 الظاهرية. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3842( )6/118). 

 (.8/303) "نيل اْلوطار"املنتقى مع رشحه "( ينظر: 3843)

 .(8/303) "نيل اْلوطار"( 3844)
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 قال القايض أبو الوليد: ويكفي يف ذلك عندي عمل املسلمني من عهد النبي" :قال الباجي

َم لذلك يف عرص من اْلعصار وال بلد من البالد امرأة كَم َل يقدم لإلمامة امرأة واهلل  ،ال نعلم أنه َقدَّ

 انتهى. ؛"أعلم وأحكم

ء َُيتاج فيه إىل كَمل الرأي وَتام العقل والفطنة, واملرأة ناقصة العقل, وأما املعنى: فألن القضا

ور يف حمافل الرجال, وال تقبل شهادهتا, ولو كان معها ألف امرأة مثلها, ُض  للحُ قليلة الرأي, ليست أهال  

وَنا َرُجَلنْيِ َفإِْن ََلْ َيكُ ﴿ :ما َل يكن معهن رجل, وقد نبه اهلل تعاىل عىل ضالهلن ونسياهنن بقوله تعاىل

ا اْْلُْخَرى َر إِْحَدامُهَ ا َفُتَذكِّ  َأْن َتِضلَّ إِْحَدامُهَ
ِ
َهَداء وال تصلح  ،﴾َفَرُجٌل َواْمَرَأَتاِن مِمَّْن َتْرَضْوَن ِمَن الشه

 لإلمامة العظمى, وال لتولية البلدان.

طة الرجال، واملرأُة نَّ جملس القضاء جيب فيه عىل القايض أن َيرَض حمافل اخلصوم، وخمالَ كام أ

ور مثل هذه املحافل، والقضاء ال يكون إالَّ ُض  حلُ ممنوعة من ذلك، ومأمورة بالتَّخدر، فهي ليست أهال  

 بُِحضورها، فيؤدِّي إىل منعها مَن القضاء.

وقد  ،«ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» :وحجة اجلمهور احلديث الصحيح"قال ابن حجر: 

 انتهى. ؛"اج إىل كَمل الرأي ورأي املرأة ناقص وال سيَم يف حمافل الرجالوْلن القايض َيت ،تقدم

ضات للنِّسيان، وإن كان بعضهنَّ شديدات ويضاف إىل ذلك: أن  الغالب يف النساء أهننَّ ُمَعرَّ

كاء، بحيث يفوق بعض الرجال، ولكن النادر ال ُحكم له، وينسب بعض الباحثني السبب يف هذا  الذَّ

رتي املرأة من اْلمور اخلاصة بالنساء، وهي يف غالب الظن مما يؤثر عىل امللكة العقليَّة؛ إىل ما يع

ة ومحل مهوم الصغار، و ، وما يغلب عليها مَن احليضكاحلمل، والوالدة، وما يصاحبها من آالم ومشقَّ

ر هذا  العاطفة وشدهتا، مما يمكن أن يشوش عىل العقل؛ حتى ولو كان حاد الذكاء، شديد الفطنة، فيؤثِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(5/18( يف رشح املوطأ )3845)

 .(13/147) "الفتح" (3846)
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عىل كَمل قدراهتا العقلية، حني االلتجاء إىل امللكة العقليَّة يف حل املستعِّص مَن املشكالت، والعويص 

 .مَن القضايا

 :أدلة املذهب الرابع

 ا، وأدلتهم يف ذلك اْلثر واملعنى.وهو قول من يرى جواز توليتها القضاء مطلق  

اءَ أنه وىل  :: فَم روي عن عمر بن اخلطابأما األثر فَّ )ممدود، وهو لقب أو اسم ْلم  الشَّ

اُء جدة أيب بكر بن سليَمنامرأة من قومه( السوَق،  سليَمن فَّ  .وكانت الشَّ

وال بد لوايل السوق من احلكم بني الناس, ولو يف صغار اْلمور، فتكون والية احلسبة شاملة 

 ا.نازعات غالب  ْلن السوق ال خيلو من امل ؛للقضاء يف آن واحد كَم ذكرنا

 :وأما املعنى فمن عدة وجوه

املرأة »: ^ ا أن ترعى بعض اْلمور سوى اإلمارة العامة، كَم قالرشع   ااْلول: أن املرأة جيوز هل

 .«راعية عىل مال زوجها وهي مسئولة عن رعيتها

 ويف هذا نوع من الوالية، فإذا جاز هلا مثل هذه الوالية جاز هلا القضاء.

وَل يأت نص من منعها أن تيل بعض  ،املالكيون كغريهم أن تكون وصية ووكيلةوقد أجاز 

 اْلمور.

ا، وهذا  الثاين: اْلصل أن كل َمن تكون عنده مقدرة عىل الفصل بني الناس، يكون حكُمه جائر 

اْلصل عام تدخل فيه ُجيع الواليات، وقد ُخصص هذا العامه بإُجاع العلَمء، فأُجعوا عىل منع املرأة 

ا إىل حديث:  وا أمَرهم امرأة  »من والية رئاسة الدولة؛ استناد  املفيد هلذا احلكم، « لن يفلح قوٌم ولَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ ط دار البيان، القاهرة. 141د/ حممد رأفت عثَمن ص "النظام القضائي يف الفقه اإلسالمي"( ينظر: 3847)

 .،5200، برقم 299/ 9 "فتح الباري"، "املرأة راعية يف بيت زوجها" ( أخرجه البخاري يف النكاح، باب:3848)
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فيستثنى من اْلصل العام، ويبقى ما عداه عىل حكم اْلصل، فنصل إىل أنه جيوز للمرأة أن تتوىل 

ا؛ ْلهنا ال تؤثر يف فهمها للحجج، وفصلها يف  .  اخلصوماتالقضاء، وال تعتِب أنوثتها مانع 

  الثالث:

: -تعاىل  -القضاء يف معنى الشهادة، وبَم أن الشهادة ثابتة للمرأة بنص القرآن الكريم يف قوله 

َّْن َتْرَضْوَن ِمَن ﴿ ْ َيُكوَنا َرُجَلنْيِ َفَرُجٌل َواْمَرَأَتاِن مِم  َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن ِرَجالُِكْم َفإِْن ََل
ِ
َهَداء  ﴾الشه

.282البقرة: ] ا عىل قبول شهادهتا؛ بجامع الوالية يف كلٍّ  [، فيجوز للمرأة أن تتوىل القضاء، قياس 

  الرابع:

قياس القضاء عىل اإلفتاء، فكَم أن املرأة جيوز هلا أن تكون مفتية، فإنه جيوز هلا أن تكون قاضية؛ 

 من اإلفتاء والقضاء مظهر حلكم الرشع. ال  بجامع أن ك

 :اخلامس

، كَم جيوز أن يكون لقايض أجرٌي وعامل لأُلمة كباقي املوظفني، واْلجري جيوز أن يكون رجال  أن ا

[، فالقايض خيِب عن 6]الطالق:  ﴾َفإِْن َأْرَضْعَن َلُكْم َفَآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ ﴿: -تعاىل  -امرأة؛ لقوله 

إلجارة، وهو: عقد عىل منفعة احلكم الرشعي، واحلاكم هو املنفذ فعليًّا؛ ولذا ينطبق عليه تعريف ا

 .بعوض

 :املناقشة

 أدلة الرأي اْلول وهو قول احلنفية: بجواز قضائها مع إثم موليها: مناقشة -

:أو  :، من وجهني«لعن من ولوا أمرهم امرأة عىل إثم موليها» :نوقش استدالهلم بحديث ال 

ا منصب اإلمارة العامة )رئاسة اْلول: أنه ليس يف حمل النزاع؛ ْلنه وارد يف النهي عن توليته

 .ويدل عىل ذلك أن احلديث إنَم ورد يف ذلك كَم سبق بيانه، حينَم وىل قوم كِّسى ابنته عليهم ،الدولة(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .144، د. حممد رأفت عثَمن، ص"النظام القضائي"( ينظر: 3849)

 ،، دار الفكر، دمشق.59، د. حممد الزحييل، ص"التنظيم القضائي يف الفقه اإلسالمي"( ينظر: 3850)
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 اْلمر العام لألمة، وهي اإلمارة العامة للدولة يف احلديث يراد هبا تويلِّ  «أمرهم»الثاين: أن كلمة 

 وليس القضاء.

 :د عىل هذه املناقشةالرَّ 

 مكن أن جياب عن هذه املناقشة من وجهني:ويُ 

وليني، أما كلمة ُص كَم هو قول ُجهور اْلُ  ،بباْلول: أن العِبة بعموم اللفظ ال بخصوص الس

فهي مفرد مضاف إىل معرفة، واملفرد املضاف إىل معرفة من صيَ العموم كَم هو قول ُجهور  «أمرهم»

 القضاء. اْلصوليني فيعم هبذا كل والية، ومنها والية

الواردة يف احلديث؛ يمكن أن جياب عنها بأن هذه « أمرهم»الثاين: أن املناقشة بعموم كلمة 

الكلمة من قبيل املفرد املضاف إىل معرفة، وهو صيغة من صيَ العموم؛ كَم هو الراجح عند علَمء 

قٌع عىل كل فرد من وليون عىل: أن احلكم الواقع عىل العام يف أي قضية واُص ع اْلُ اْلصول، وقد أُْجَ 

أفراد هذا العام، فإذا قال شخص: جاء أوالدي، كان هذا يف قوة قضايا بعدد أوالده، فكأنه قال: جاء 

 فالن، وجاء فالن، وهكذا.

وعىل هذا؛ فيكون احلديث بقوة قضايا بعدد واليات الدولة العامة، فكأنه قال: لن يفلح قوم 

، ولن يفلح قوم ولو ا الوزارة امرأة، ولن يفلح قوم ولوا القضاء امرأة، وهكذا إىل ولوا اخلالفَة امرأة 

سائر واليات الدولة، وهبذا نصل إىل أن احلديث ال يمكن حرصه يف الوالية العظمى فقط؛ بل يكون 

 . يف سائر الواليات

 .قياسثانيا: مناقشة استدالهلم بقياس أهلية املرأة للقضاء عىل أهليتها للشهادة يف غري احلدود وال

  يمكن أن يناقش هذا الدليل بَم ييل:

غاير الوالية يف القضاء، وذلك بأن الشهادة أقل رتبة من القضاء أوال: بأن الوالية يف الشهادة تُ 

 .خلصوصها وعموم القضاء، فهذا قياس مع الفارق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .134، د. حممد رأفت عثَمن، ص"النظام القضائي"، و104، د. عبد العزيز عزام، ص"النظام القضائي"( ينظر: 3851)
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ها القضاء فال ا توليعو إليه احلاجة والرضورة، أمَّ دْ ر تَ هادة من املرأة أمْ قبول الشَّ  وكذلك فإنَّ 

ا جواز شهادهتا فألنه ال والية فيها فلم ََتنع منها اْلنوثة وإن وأمَّ "مسوغ له, قال املاوردي الشافعي: 

 .انتهى ؛"َمنعت من الواليات

 والذي يدل عىل أن والية الشهادة تغاير والية القضاء ثالثة أمور:

الشهادة، فإهنا قارصة خاصة، وليس أن الوالية يف القضاء عامة وشاملة، بخالف الوالية يف  -1

 كل من يصلح لألمور اخلاصة يصلح لألمور العامة.

أن والية القضاء تلزم احلق بدون واسطة، بينَم والية الشهادة ال تلزم احلق إال بحكم القايض  -2

 هبا.

ك أن شهادة املرأة تقبل حاَل الرضورِة واحلاجة، أما القضاء فليس هناك حاجة تدعو إىل تر -3

 الرجال وتولية النساء.

أن أدلة اجلمهور أفادت املنع، واملنع يقتِض عدم اجلواز، وهذا يستتبع نفي الصحة، وعدم  -4

 صحة حكمها يستلزم عدم نفاذ ما قضت به.

 :الرد عىل هذه املناقشة

أن واجلواب: أن ما ذكر غاية ما يفيد منع "ويف الرد عىل هذه املناقشة يقول الكَمل ابن اهلَمم: 

ا لدين اهلل: أكان ينفذ  تستقِض وعدم ِحلِّه، والكالم فيَم لو ولِّيت، وأثم املقلد... فقضت قضاء موافق 

ا سلب أهليتها، وليس يف  أم ال؟ َل ينتهض الدليل عىل نفيه بعد موافقته ما أنزل اهلل، إال أن يثبت رشع 

ا بالكلية، أال ترى أهنـا تصلح الرشع سوى نقصان عقلها، ومعلوم أنه َل يصل إىل حد سلب واليته

شاهدة؟ وذلك النقصان بالنسبة واإلضافة، ثم هو منسوب إىل اجلنس؛ فجاز يف الفرد خالفـه... 

ا للمولِّني وهلن  ^ولذلك النقص الغريزي نسب  ملن يوليهن عـدم الفالح، فكان احلديث متعرض 

 ."ق: ملاذا يبطل هذا احلق؟بنقص احلال، وهذا حق، لكن الكالم فيَم لو ولِّيت فقضت باحل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .391/ 6، "رشح فتح القدير"( ينظر: 3852)
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اُموَن ﴿وهو َقْوِل اهللَِّ َتَعاىَل:  ،ا: يرد عليهم بَم استدل به اجلمهور عىل عدم اجلوازثاني   َجاُل َقوَّ الرِّ

َل اهللَُّ َبْعَضُهْم َعىَل َبْعضٍ   بََِم َفضَّ
ِ
ْز َأْن  ؛﴾َعىَل النَِّساء ْأِي, َفَلْم جَيُ َجاِل َيْعنِي يِف اْلَعْقِل َوالرَّ َيُقْمَن َعىَل الرِّ

نَي.  ابتداء وال يلزم قضاؤهن إذا ُولِّ

حرص القوامة يف الرجال؛ ْلن الرجال مبتدأ معرف باْللف والالم  وبيان ذلك: أن اآلية أفادْت 

التي للجنس، واملبتدأ إذا كان كذلك ُيقرص عىل اخلِب، واحلرص والقرص هنا إضايف )أي بالنسبة 

قوامة للرجال عىل النساء ال العكس، وهذا يستلزم أال جيوز تولية املرأة القضاء، فاملعنى: ال ،للنساء(

 وال ينفذ قضاؤها إذا وليت، وإال كان للنساء قوامة عىل الرجال.
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  :ناقشة هذا الردمُ 

 :نْي أجيب عىل هذا الدليل بجوابَ 

غريه، بل املراد هبا والية اْلول: ليس املراد بالقوامة يف اآلية القوامة العامة التي تشمل القضاء و

وهي قوامة الرجل عىل أرسته بالنفقة والتأديب وغري ذلك، فتكون اآلية بذلك ليست يف حمل  ،خاصة

 .النزاع

يؤيد ما ذكر أن سياق اآلية فيه إشارة إىل ذلك، فقد ذكر فيها املهر والنفقات وحق الرجل عىل 

 ا باهلجر والرضب.املرأة يف طاعتها له وحفظه بالغيب وحقه يف تأديبه

ا بجواز تويل املرأة الواليات اخلاصة، إذ يصح أن تكون املرأة وصية عىل اليتيم كَم يتأيد هذا أيض  

جاز إسناد  ،وناظرة عىل مال الوقف؛ وذلك لقدرهتا عىل ذلك، فإذا جاز إسناد هذه الواليات إليها

.  القضاء كذلك بجامع القدرة يف كلٍّ

ا، واآلية َل تدل عىل ذلك، وإنَم دلت عىل واز تويل املرأة القضاء مطلق  الثاين: أن الدعوى عدم ج

 منع توليها عىل الرجال فحسب دون النساء واْلحداث.

 :الرد عىل هذه املناقشة

ختصيص القوامة بالنفقة ورعاية شؤون البيت غري مسلم، فإن  الرد عىل اجلواب اْلول: أنَّ 

 ؛ا هلذا العام عند ُجاهري العلَمء من اْلصولينييكون خمصص  ختصيص فرد من أفراد العام بالذكر ال 

نافاة بني بعض اليشء وكله، وإذا َل توجد ، إذ ال مُ لِّ نايف احلكم عىل الكُ د ال يُ احلكم عىل الواحِ  ْلنَّ 

 ا للعام.أن يكون منافي   دَّ صيص، فاملخصص ال بُ  يوجد التخْ املنافاة َلَ 

كن اجلواب عىل قوهلم: بأن املرأة إذا احتاجت إىل من يقوم مْ ص ْلَ صيمنا هلم بالتخْ كَم أننا لو سلَّ 

عليها يف بيتها إلدارة شؤون اْلرسة، لعجزها عن ذلك بنفسها، كان عجزها عن القيام بمهام والية 

 القضاء من باب أوىل.
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، فقياس كل والية منهَم هلا قدرة تناسبها ْلنَّ  ؛وال يصح قياس الوالية العامة عىل الوالية اخلاصة

إحدامها عىل اْلخرى قياس مع الفارق، ْلن أعباء الوالية العامة ختتلف عن أعباء الوالية اخلاصة 

 أمور. نْ ناط بكل منهَم مِ بحسب ما يُ 

 جال والنساء واْلحداث والصبيان يف جمال التقايِض الرد عىل اجلواب الثاين: أنه ال فارق بني الرِّ 

 النساء عىل الرجال فحسب، ورة يف احلكم عىل عدم جواز تويلِّ مقص واخلصومة، فتكون اآلية ليسْت 

بل يشتمل حكمها عىل عدم جواز توليها يف حق اجلميع، الرجال بالنص، والنساء والصبيان بالقياس 

  .يِل  الذي هو يف معنى اْلصل، أو كَم يسميه بعض العلَمء بالقياس اجلَ 

 :اعرتاض والرد عليه

والنهي  ،، بأنه هني«فلح قوم ولوا أمرهم امرأةيُ  لنْ »ناف بحديث: قد يعرتض عىل استدالل اْلح

ها إذا وليت مع أن الواجب احلكم عليه قال بعد ذلك: جيوز قضاؤُ هي عنه، فكيف يُ تِض فساد املنْيقْ 

 بالفساد؟!

 اجلواب عن هذا االعرتاض:

ا يقتِض البطالن صور النهي م نْ تِض الفساد يف كل صوره عند اْلحناف، بل مِ أن النهي ال يقْ 

 تِض الفساد، وذلك عىل النحو التايل:ومنها ما يقْ 

تِض البطالن فإن النهي يف هذه احلالة يقْ  ،ي عن ذات العمل وأصله وحقيقته: إذا كان النهْ أوال  

هي عنه مما وهو املنْ ،ة بالباطلعرف عند احلنفيَّ )بمعنى عدم ترتب أي أثر للعمل املنهي عنه(، وهو ما يُ 

 ه.فِ ع بأصله وال بوْص َل يرش

لعدم وجود أحد أركان  - اْلجنة يف بطون أمهاهتا :أي -مثال ذلك: النهي عن بيع املالقيح 

 ر.فال يرتتب عليه أي أثَ  ،فه؛ فيكون باطال  البيع وهو املبيع، فهذا مما هني عنه بأصله ووْص 

وجه النهي ْلصله؛ فيكون ف الزم له ال ينفك عنه، وال يتْص ا: إذا كان النهي عن العمل لوَ ثاني  

تِض الفساد )بمعنى ترتب أثره املقصود منه املنهي عنه مرشوع بأصله ال بوصفه، وهو يف هذه احلالة يقْ 

 ا(.وإن كان حمرم  
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مثال ذلك: الصوم يف اْليام املنهي عنها )أيام الترشيق ويومي العيدين(، فالصوم مرشوع 

الصوم يف أيام حرم الرشع صيامها، ملا فيها من  بأصله، لكن النهي هنا عن الوصف وهو كون هذا

اإلعراض عن ضيافة اهلل تعاىل، فيجزئ الصوم يف هذه احلالة مع اإلثم، وهذا معنى الفساد يف هذا 

 الباب عند اْلحناف.

ي ال يقتِض هْ ف مقارن ينفك عنه غري الزم له، فهذا النَّْص ا: إذا كان النهي عن العمل لوَ ثالث  

 ، وغاية ما يقتضيه النهي هنا الكراهة التحريمية.ءا، وال يتوجه النهي هنا حلقيقة اليشاد  ا وال فسبطالن  

مثال ذلك: النهي عن البيع وقت النداء يوم اجلمعة، فالنهي هنا ال يرجع إىل ذات البيع وال إىل 

وهو غال عن أداء الفعل الواجب خارج عن البيع؛ وهو االشتِ  جع إىل أمرٍ بل يْر  ،صفة من صفاته

 صالة اجلمعة.

 نْ ا مِ سيم الذي ذكرنا يكون اْلحناف قد محلوا احلديث الناهي عن تولية املرأة أمر  وبناء عىل التقْ 

ف املقارن الذي ينفك عن حقيقة اليشء يف الغالب، وهو يف أمور املسلمني من باب النهي عن الوْص 

الشهور والسنني من  ا عىل مرِّ املرأة عاطفتها وضعف جسمها بالنسبة إىل الرجل بسبب ما َيدث هل

 ض ومحل ووالدة ونفاس ورضاعة.حيْ 

وَل يبطلوه، فقالوا: واملرأة تقِض )أي جيوز قضاؤها(  قضاءها إذا وليْت  ولذا صحح اْلحناُف 

 يف غري حد وقود وإن أثم موليها.

ْ دليل عىل عدم جواز تنفيذ حكمها إذا جاء موافق   وذلك ْلنه َل يقمْ  ا ذا ثبت رشع  ع، إال إا للرشَّ

رصح الرشع إال بنقصان عقلها، يُ  ليتها، فلمْ ليتها، وال يوجد يف الرشع ما يسلب املرأة أهْ سلب املرأة أهْ 

لية، يؤيد هذا: أن املرأة تصلح شاهدة، وناظرة يف اْلوقاف، ووصية ب أهليتها بالكُ وهذا ال يسوغ سلْ 
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سبة واإلضافة، أي جنس النساء، وليس كل عىل اليتامى، ونقصان العقل الذي وصفت به إنَم هو بالن

 .فرد فرد منهن، وهذا يعني أنه ال يعم النساء ُجيعا

 :مناقشة أدلة القول الثالث

 ﴿: ناقشة استدالهلم بقوله تعاىلمكن مُ : يُ أواًل 
ِ
اُموَن َعىَل النَِّساء َجاُل َقوَّ [، وأن 34]النساء:  ﴾الرِّ

 فال يصح تولية النساء؛ من وجهني: -ل اآلية الكريمة حرصت الِقَوامَة يف الرج

 الوجه األول: 

يف حمل النزاع؛ ْلن املراد منها القوامة اخلاصة، وهي القوامة اْلرسية  أن اآلية الكريمة ليسْت 

وهي  ،«والرجل راٍع يف أهله، ومسؤول عن رعيته»يف حديثه، حيث قال:  ^التي أشار إليها الرسول 

 لتأديب، وليس املراد هنا القوامة العامة التي تشمل القضاء وغريه.أن يطاع، ويستأذن، ويملك حق ا

 ثالثُة أمور: -والذي يدل عىل أن املراد بالقوامة هنا: القوامة عىل اْلرسة 

 ^جاءت امرأة إىل النبي »اْلمر اْلول: سبب نزول اآلية؛ فقد روي عن احلسن أنه قال: 

َواَل َتْعَجْل بِاْلُقْرَآِن ِمْن َقْبِل َأْن ﴿: ، فأنزل اهلل «بينكَم القصاص»فقالت: إن زوجي رضبني، قال: 

اُموَن َعىَل ﴿: حتى أنزل اهلل  ^[، فأمسك النبي 114]طه:  ﴾ُيْقىَض إَِلْيَك َوْحُيهُ  َجاُل َقوَّ الرِّ

 
ِ
 ."﴾النَِّساء

ا؛ فسبب النزول يدل عىل أن اآلية نزلْت  ملرأة رسية، بقوامة الرجل عىل ايف الوالية اْلُ  إذ 

 بالتأديب.

 -ن عىل ذلك؛ ِمن ذلك قوُله رسية؛ فنظم اآلية وسياقها يدالَّ اْلمر الثاين: أن اآلية نازلة يف الوالية اْلُ 

مْ ﴿: -تعاىل  [ يدل عىل النفقات واملهر، كَم فيها إشارة إىل ما جيب 34]النساء:  ﴾َوبََِم َأْنَفُقوا ِمْن َأْمَواهِلِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التقرير "(، و1/256) "كشف اْلرسار رشح أصول البزدوي"(، و171 - 2/169) "الفصول يف علم اْلصول"ينظر:  (3853)

، د. عبد العزيز حممد "ائي يف اإلسالمالنظام القض"و ،(145)ص "بحوث يف الفقه اإلسالمي املقارن"(، و1/330) "والتحبري

 .103عزام، ص
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احِلَاُت َقانَِتاٌت َحافَِظاٌت لِْلَغْيِب بََِم ﴿: -تعاىل  -مانة؛ وهو قوله للزوج عىل زوجته من طاعة وأ َفالصَّ

ا إىل السلطة املخولة لألزواج عىل زوجاهتم، وهو قوله 34]النساء:  ﴾َحِفَظ اهللَُّ  -[، وفيها إشارة أيض 

اُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ﴿: -تعاىل  يِت خَتَ ُبوُهنَّ َوالالَّ [؛ 34]النساء:  ﴾يِف املََْضاِجِع َوارْضِ

 وعىل هذا فاآلية يف الوالية اْلرسية، وليست يف الواليات العامة.

 لح ْلْن تكون وصية عىل اليتامى، وناظرة يف مال الوقف، وهذا يدله أن املرأة تْص اْلمر الثالث: 

وم بأمور هذه الوالية، فجاز إسنادها عىل صالحية املرأة للواليات اخلاصة؛ ْلهنا قادرة عىل أن تق

ا ال تفيد العموم؛ ومن هنا جيوز إسناد الواليات العامة إليها، ما دام مناط احلكم  وهو  -إليها، فاآلية إذ 

ا، وال تأثري لعموم الوالية أو خصومها، بعد أن تتحقق علة احلكم، وهي قدرة املرأة  -القدرة  متحقق 

اإلُجاع قام عىل عدم جواز تويل املرأِة رئاسَة الدولة وما هو بمثابتها، عىل ممارسة الوالية، إال أن 

ا إىل النص الوارد يف رئاسة الدولة، املانع من تويل املرأة إياها، ولوال قيام اإلُجاع، جلاز تولية  استناد 

ا.  املرأة الوالياِت العامَة أيض 

 الوجه الثاين:

فإن االستدالل هبا ال يسلم؛ ْلن الدليل جيب أن ينتج َتام أن اآلية تفيد العموم،  منا جدال  لو سلَّ 

الدعوى، أما هنا فقد أنتج أخص من الدعوى، وبيان ذلك: أن الدعوى هي أنه ال جيوز تويل املرأة 

ا، ال عىل الرجال، وال عىل النساء، وال عىل الصغار، والدليل هنا ال يدل إال عىل منع  القضاء مطلق 

أما الصغار والنساء، فلم َيِرد الدليل عليهم؛ وهبذا يكون الدليل غري منتج لتَمم توليتها عىل الرجال، 

 .الدعوى، فال يصح االستدالل به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، د. إسَمعيل "نظام القضاء اإلسالمي"، و128 - 126، د. حممد رأفت عثَمن، ص"النظام القضائي"( ينظر: ما سبق يف: 3854)

 .205إبراهيم البدوي، ص
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 الرد عىل هذه املناقشات:

فريد عليهم يف النقاط  -وهي أن اآلية الكريمة ليست يف حمل النزاع  ه األول:ْج د عىل الوَ  الرَّ أواًل 

 التالية:

 -هلم: إن سبب النزول يدل عىل ختصيص اآلية، جياب عنه بأن أكثر العلَمء النقطة اْلوىل: قو

عىل: أن العِبة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب، وأما التخصيص  –واملعتمد عند اْلصوليني 

ا فإن حذف متعلق القوامة يؤِذن بعمومها  .بسبب النزول، فال يسلم إال عىل رأي ضعيف، وأيض 

جاب فيُ  -م: إن اآلية فيها ما يشري إىل الوالية اخلاصة، وهي والية اْلرسة النقطة الثانية: قوهل

ا؛ ْلنه من باب إفراد فرد من أفراد العام، وهذا يعني ختصيص  عنها بأن مثل هذا ال يكون خمصص 

كر، أو بعبارة أخرى: النص عىل بعض ما تضمنه هذا العام، واحلكم عليه بَم حكم  بعض العام بالذِّ

ا عند ُجهور العلَمء، والدليل عىل ذلك: أن احلكم عىل الواحد ال عىل العام ، وهذا ال يكون ختصيص 

بل الكل حمتاج إىل بعضه، وإذا َل توجد  ؛؛ ْلنه ال منافاة بني بعض اليشء وكلهنايف احلكم عىل الكلِّ يُ 

 .املنافاة، َل يوجد التخصيص؛ ْلن املخصص ال بد أن يكون منافي ا للعام

الثالثة: وأما مناقشة قوهلم: إن اآلية تفيد العموم؛ فيجاب عنها: بأن حاصلها يرجع إىل النقطة 

معارضة دليٍل، بقياس الواليات العامة عىل الواليات اخلاصة، وهذا القياس باطل؛ ْلنه مع الفارق، 

تاج إىل قدرة حيث إن الوالية اخلاصـة ال حتتاج إال إىل جمرد القدرة، بخالف الواليات العامة، فإهنا حت

عالية، تتناسب وأعباَء هذه الوالية، ومن البدهي أن َمن يقدر عىل عمل بسيط، قد ال يقدر عىل عمل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ لعضد الدين اإلجيي، 111/ 2 ، ورشح العضد عىل خمترص املنتهى مع حاشية التفتازاين128/ 2 "هناية السول"( ينظر: 3855)

 مكتبة الكليات اْلزهرية، مراجعة: شعبان حممد إسَمعيل.

/، حتقيق: طه جابر 3 "املحصول"؛ عبدالرحيم اإلسنوي؛ مكتبة صبيح، القاهرة.، و133/ 2 "هناية السول"ينظر:  (3856)

ة شعبان إسَمعيل، مكتبة الكليات اْلزهرية، ، مراجع211، 210/ 2، للسبكي "اإلهباج"، وينظر: 129العلواين، مؤسسة الرسالة.

 القاهرة.
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 ، فهذا ال يكون دليال  أو تترصف يف ربع دار موقوفة مثال  معقد، فإن جاز للمرأة أن ترشف عىل يتيم، 

 عىل أهنا قادرة عىل تسلم الواليات العامة املتشعبة واملعقدة.

ا؛ فمناط احلكم يف الواليات اخلاصة  ال يوجد يف الوالية العامة، التي  - وهو جمرد القدرة -إذ 

حتتاج إىل القدرة العالية، ال جمرد القدرة، هذا إذا سلمنا أن مناط احلكم يف تويل الواليات، هو القدرة، 

ا، لكن ال نسلم هذا؛ ْلنه يشرتط يف العلة التي هي مناط احلكم، أن تكون وص ا، منضبط  ا، ظاهر  ف 

والقدرة ليست كذلك؛ ْلهنا وصف مضطرب، ليس له مقاييس أو موازين مضبوطة، وإذا نظرنا يف 

ا لعدم «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»احلديث الرشيف:  ، فإنا نرى أن العلة التي ُجعلت مناط 

اْلعباء العامة؛ وعىل هذا فإن الفالح هي اْلنوثة؛ ْلهنا مظِنة اإلخالل أو عدم الكَمل يف القيام ب

ُوجدت اْلنوثة، فقد ُوجد املانع من تويل الواليات العامة، ومنها القضاء، ولوال أن اإلُجاع قد قام 

 .عىل جواز تولية املرأة الواليات اخلاصة، لقلنا بعدم جواز أن تسند الواليات اخلاصة إىل املرأة

بأن  ال  ـت خاصة يف الوالية اْلرسية، حتى لو سلمنا جدوهبذا يثبت أن اآلية يف حمل النزاع، وليس

اآلية مقصورة عىل املسؤولية يف اْلرسة، لكانت أبلَ يف الداللة عىل عدم صالحية املرأة لتويل القضاء؛ 

ْلهنا لو عجزت عن إدارة أرسة، تشتمل عىل ُجاعة حمدودة، فاْلَوىل أن تكون عاجزة عن إدارة شؤون 

 .م، والنظر يف مصاحلهم، والفصل يف منازعاهتم، واحلكم يف خصوماهتمالناس، وحلِّ مشاكله

 ه الثاين: الرد عىل الوْج  :اثانيً 

 : فريد عليها بَم ييل ؛وهي أن االستدالل غري صحيح؛ ْلنه ال ينتج َتام الدعوى

أن الدليل أنتج مساوي الدعوى؛ وذلك للمساواة بني الرجال والنساء واْلحداث، أما  -1

اء فال يوجد فارق بني الرجال وغريهم يف جمال اخلصومة والتقايض، ومؤاخذهتم عىل ما يصـدر القض

 منهم، فإحلاق النساء والصغار بالرجال، إنَم هو قياس بمعنى اْلصل، أو هو قياس جيل.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .130، د. حممد رأفت عثَمن، ص"النظام القضائي"( ينظر: 3857)

  ، ط جامعة الكويت.195، فقرة 205، د. إسَمعيل إبراهيم البدوي، ص"نظام القضاء اإلسالمي"ينظر:  (3858)
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فقد سبقت مناقشة  ،«لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»: مناقشة استدالل اجلمهور بحديث :اثانيً 

 ليل والرد عليه، عند مناقشة قول احلنفية.هذا الد

، وأن احلديث نص عىل أن القايض يكون من «القضاة ثالثة» مناقشة استدالهلم بحديث: :اثالثً 

 فنوقش من عدة وجوه: -الرجال، ودل بمفهومه عىل منع املرأة 

الفة ليس : أن هذا االستدالل من قبيل االستدالل بمفهوم املخالفة، ومفهوم املخالوجه األول

ا عليه عند ُجيع العلَمء، فال يستدل به ملذهب عىل مذهب، خاصة وأن املخالفني  ال  دلي سواء  -متفق 

حون العمل باملفهوم املخالف، ويف هذا يقول الكردري من  -أكانوا حنفية أم كانوا ظاهرية  ال يصحِّ

كر ال يدل عىل نفي احلكم عَمَّ عداه "احلنفيـة:   . "يف خطابات الشارعختصيص اليشء بالذِّ

هذا القول الذي ال جيوز غريه، وَتام ذلك يف قول أصحابنا "ويقول ابن حزم الظاهري: 

 ."الظاهريني: إن كل خطاب وكل قضية، فإنَم تعطيك ما فيها، وال تعطيك حكَم  يف غريها

كر، ال يفيد منع املرأة ِمن تويل القضا :الوجه الثاين ء؛ ْلنه قد جيء به أن ختصيص الرجل بالذِّ

لبيان الغالب، ال للتخصيص، وْلن خطابات الشارع، سواء خوطب هبا الرجال، أو خوطب به 

النساء، فإن اجلميع خماطب هبا؛ إال إذا وجد قرينة َتنع دخول غري املذكور يف احلكم، فيختص به، وال 

ا ، واحلديث الذي معنا غاية ما قرينة هنا َتنع من دخول النساء، فاحلديث عام يف الرجال والنساء مع 

أنه ال ينجو من النار من القضاة إال َمن عَرف احلق وعِمل به، فإن  - "عون املعبود"كَم قال يف  -يفيد 

من عرف احلق وَل يعمل به، فهو وَمن َحَكَم بجهٍل سواء يف النار، فال يصلح احلديث لالحتجاج عىل 

 .عدم جواز تولية املرأة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مري بادشاه، دار الفكر، بريوت.؛ ملحمد أمني، املعروف بأ 101/ 1، "تيسري التحرير"( ينظر: 3859)

 القاهرة. -؛ لعيل بن حممد الظاهري، إرشاف أمحد شاكر، مطبعة العاصمة 887/ 7، "اإلحكام يف أصول اْلحكام"( ينظر: 3860)

 ؛ ملحمد شمس احلق العظيم آبادي، دار الفكر.488/ 9، "عون املعبود رشح سنن أيب داود"( ينظر: 3861)
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وقش من فُن -: وأنه قام عىل منع املرأة ِمن تويل القضاء استدالل اجلمهور باإلْجاع مناقشة :ارابعً 

 عدة وجوه:

: ال يمكن لنا أن نعلم يقين ا حدوث اإلُجاع، فربَم وجد خمالف يف ذلك العرص وَل الوجه األول

له؟! وعىل تسليم تصْلنا هذه املخالفُة، ومن أين لنا أن نعلم أن ابن جرير الطِبي غري مسبوق إىل ما قا

إمكانية حتقق اإلُجاع، فإن اإلُجاع هنا ال يصح االستدالل به؛ ْلنه َل يثبت إُجاع عىل منع املرأة من 

قد تولت قيادة جيش، وتزعمت  -ريض اهلل عنها  -تويل الواليات العامة؛ فقد ثبت: أن السيدة عائشة 

ل: الزبري بن العوام، وطلحة بن عبيد اهلل، الثورة ضد عيل بن أيب طالب، ومعها من خرية الصحابة أمثا

وغريمها، وَل ينكروا عليها، فهذا دليل عىل عدم صحة دعوى اإلُجاع، ويف نفس الوقت دليل عىل 

ا من قيادة اجليوش، وتزعم الثورات  .جواز تولية املرأة القضاء؛ ْلنه أقل خطر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .136د. حممد رأفت عثَمن، ص ،"النظام القضائي"( ينظر: 3862)
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 :وقد أجيب عن املناقشة

ي عن املخالف لرأي ك بعد بذل اجلهد يف البحث، والتحرِّ بمنع إمكانية حتقق اإلُجاع، وذل

 إال عىل قول باجلواز منسوب إىل ابن جرير، وسوف تأيت مناقشة هذا القول يف حمله. َل نعثْر  -اجلمهور 

 الرد عىل هذه اإلجابة:

 يمكن الرد عىل هذه اإلجابة من وجوه:

ن احلسن البرصي: أنه قال بجواز تويل اْلول: من املمكن الرد عىل هذه اإلجابة بأنه قد ُنقل ع

ا  .املرأة القضاء مطلق 

وقد ثبت عن عدد من كبار علَمء املسلمني النقُل عن ابن جرير الطِبي، وهم موضع الثقة 

واالطمئنان، كَم ثبت هذا القول عن ابن حزم، فابن حزم وابن جرير مسبوقان بقول احلسن البرصي 

 يف جواز تولية املرأة القضاء.

الثاين: جياب عن منع صحة االستدالل باإلُجاع لفعل السيدة عائشة: بأن السيدة عائشة َل خترج 

زعيمة لثورة، وال قائدة جليش، إنَم خرجت بتأثري عدد من الصحابـة، وما كان قصدها من اخلروج إال 

ها نازعوا عليًّا اإلصالح، فلم تكن زعيمة لثورة؛ ْلنه َل ينقل عن أحد من املؤرخني أن عائشة وَمن مع

عىل اخلالفة، وأما أهنا َل خترج قائدة جليش؛ ْلن الذين طلبوا منها اخلروج كان مرادهم التوفيق بني 

 هي أم املؤمنني ،الناس، وأن يزيلوا ما بينهم من أسباب اخلالف، ورأوا أن وجود السيدة عائشة معهم

 أدعى إىل انضَمم الناس إليهم.

روجها إىل حرب اجلمل، فَم خرجت حلرب، ولكن تعلق الناس هبا، وأما خ"يقول ابن العريب: 

وشكوا إليها ما صاروا إليه ِمن عظيم الفتنة، وهتارج الناس، ورجوا بِبكتها اإلصالح، وطمعوا يف 

اَل َخرْيَ يِف ﴿االستحياء منها إذا وقفت إىل اخللق، وظنت هي ذلك، فخرجت مقتضيـة باهلل يف قولـه: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 87/ 6، للحطاب، "مواهب اجلليل"( ينظر: 3863)
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[، وبقوله: 114]النساء:  ﴾ْجَواُهْم إاِلَّ َمْن َأَمَر بَِصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو إِْصاَلٍح َبنْيَ النَّاسِ َكثرٍِي ِمْن نَ 

 ."[9]احلجرات:  ﴾َوإِْن َطائَِفَتاِن ِمَن املُْْؤِمننَِي اْقَتَتُلوا َفَأْصلُِحوا َبْينَُهََم ﴿

أهنا خرجت قائدة  ال  و سلمنا جدثم كان ما كان من احلرب والفتنة؛ بسبب دعاة الفتنة، ول

ا منها، وقد ثبت رجوعها عنه، وخطَّأت نفسها فيَم  اجليش، أو زعيمة لثورة، فإن هذا كان اجتهاد 

وددت أين كنت جلست »ذهبت إليه، فال حجة يف فعلها؛ فقد روي أنه ُذكر لعائشة يوم اجلمل، قالت: 

 .«كَم جلس أصحايب

: وهو قياس القضاء عىل اإلمامة العظمى بجامع ور بالقياسمناقشة استدالل اجلمه :اخامًس 

 فنوقش كَم ييل: -الوالية يف كل 

إن وصف اْلنوثة يصلح علة للمنع من رئاسة الدولة؛ وذلك خلطورة هذا املنصب، واحتياج 

الرجال القائم به إىل الثبات واحلزم، واهليبة والعزة، وهي أمور ال تتوافر يف املرأة غالب ا، حتى إن بعض 

تنهار أعصاهبم إذا تعرضوا ملوقف من املواقف التي تتعرض هلا بعض الدول، فكيف تكون املرأة يف 

 مثل هذا املوقف؟

ولكن إن صح كون اْلنوثِة علة  يف رئاسة الدولة، فال يلزم صحته يف سائر الواليات العامة ومنها 

إلُجاع أن اْلنوثة ال تأثري هلا يف الواليات القضاء؛ بل يكون وصف اْلنوثة هنا ال أثر له؛ إذ قد ثبت با

 اخلاصة، فكذلك القضاء؛ ْلن مناط احلكم هنا هو القدرة ال غري.

 الرد عىل هذه املناقشة:

منهَم من  الًّ إن القول بالفارق بني القضاء ورئاسة الدولة نوٌع من التحكم بدون دليل؛ ْلن ك

ا عن رئاسة الدولة، ثم يكون  الواليات العامة، فال يصح االعرتاض به، ثم كيف يكون القضاء خمتلف 

ا للوصاية عىل يتيم مث  ؟ال  مساوي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .238/ 7، "جممع الزوائد"( رواه الطِباين، وفيه أبو معرش، ُيكتب حديثه، وبقية رجاله ثقات؛ 3864)
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 .والواقع أن هذا حتكم حمض ال يستند إىل دليل، وهذا مرفوض يف البحث العلمي

بوجود الفارق بني القضاء ورئاسة الدولة، فإن اْلنوثة مظنة اإلخالل، وعدم  ال  نا جدمْ ولو سلَّ 

عباء، وعىل هذا فال جيوز تولية املرأة أي والية من الواليات، حتى ولو كانت خاصة، القيام بكامل اْل

 لكن اإلُجاع قائم عىل جواز توليها للواليات اخلاصة، فاستثنيت من عموم الدليل.

 :مناقشة أدلة القول الرابع

تهينا منها إىل أن بالنسبة ملا نقل عن ابن جرير، فقد سبقت مناقشته والرد عىل أقوال املناقشني، وان

 ا؛ وذلك ملا قدمنا من أدلة عىل ذلك.ا ال يمكن نفيه عنه جزم  القول املنقول عنه باجلواز مطلق  

 :ويمكن أن نناقش أدلة هذا املذهب بام ييل

 يناقش استدالهلم بأن اْلصل يف احلكم القدرة عىل الفصل، بَم ييل: -1

مة؛ وذلك بسبب طبيعتها، وْلهنا غالب ا ما تنساق أوال: أن املرأة غري قادرة عىل الفصل مقدرة تا

وراء عاطفتها، وما يعرتُّيا من محل ووالدة وإرضاع، يؤثر يف فهمها حلجج املتخاصمني، وهذا بدوره 

 ر يف تكوين احلكم الكامل لدُّيا.يؤثِّ 

ة عىل ا: أن هذا القول منقوض برئاسة الدولة، إذ إن بعض النساء قد تكون هلن املقدرة التامثاني  

 رئاسة الدولة من بعض الرجال، ومع ذلك فإن اإلُجاع قائم عىل منعها من تويل هذه الوالية.

 :الرد عىل هذه املناقشة

مكن الرد عىل هذه املناقشة: بأن رئاسة الدولة مستثناة هنا؛ لإلُجاع املستند إىل نص، ولوال هذا يُ 

 اإلُجاع جلازت تولية املرأة اإلمامة العظمى.

قش استدالهلم بقياس القضاء عىل الشهادة؛ بأنه قياس مع الفارق؛ لشمول والية وينا -2

ا عند مناقشة أدلة  القضاء، وْلهنا تلزم احلق بدون واسطة، بخالف والية الشهادة، كَم مر بيانه سابق 

 ة.احلنفيَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 139حلميد، ص، د. إبراهيم عبدا"نظام القضاء يف اإلسالم"، د. حممد رأفت عثَمن، نقال  عن "النظام القضائي"( ينظر: 3865)
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الوالية ويناقش استدالهلم بقياس القضاء عىل الوالية اْلرسية، بأنه قياس مع الفارق؛ ْلن  -3

 اْلرسية خاصة، ووالية القضاء عامة؛ فال يصح االستدالل بالقياس.

 ويناقش استدالهلم بقياس القضاء عىل احلسبة، بَم ييل: -4

وروي أن عمر قدم امرأة ": "تفسريه": أن هذا احلديث َل يثبت عنه، يقول ابن العريب يف أوال  

 ."إنَم هو من دسائس املبتدعةعىل حسبة السوق، وهذا ال يصح، فال تلتفتوا إليه، 

، ولو كانت صحيحة ملا عِبَّ عنها بصيغة "ُرِوَي "وذكرها ابن حزم نفسه بصيغة التمريض: 

التمريض، ال سيَم وهو يف موقع تأييد لرأيه، ولعله والَّها أمر النساء، أما توليتها أمر الرجال، فيأباه اهلل 

 ورسوله واملؤمنون.

إن عمر والها أمر السوق ولكن  :ويقال"ء َّف اجلزء املتمم للطبقات: ويقول ابن سعد عن الشفا

 . "ولدها ينكرون ذلك ويغضبون منه

وأن عمر ُجع  ،وخالف ابن عبد الِب فقد قال: إن من توىل السوق هو ابنها سليَمن بن أبى حثمة

 .الناس عليه َّف قيام رمضان، ونقله عنه ابن حجر َّف ترُجة سليَمن

 ."ها شيئا من أمر السوقوربَموالَّ  :عبد الِب يف موضع آخر وقال ابن

 ور مثل هذا الفعل عن عمر؛ ْلمرين:دُ عىل أنه يستبعد ُص 

 : أنه خمالف للحديث املتفق عىل صحته، وال يعقل أن خيالف عمُر احلديَث.األول

ا عن : عىل فرض عدم وصول هذا احلديث لسيدنا عمر، فإن فكرة احلجاب صدرت أساالثاين س 

ا، فهل يعقل أن ينقض  ^عمر، حيث أشار عىل النبي  باحلجاب، فنزلت آية احلجاب وصارت ترشيع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .482/ 3، "أحكام القرآن"نظر: ( يُ 3866)

 .طبعة مكتبة الصديق ،1/380( 3867)

 .295 "ستيعاباال"( 3868)

 .915 "ستيعاباال"( 3869)
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عمر هذه الفكرة بتعيني امرأة َتكث طوال يومها ختالط الرجال يف اْلسواق، وعنده من الرجال َمن 

 .يقوم بحمل هذا العبء وزيادة؟!

ء، بأنه قياس مع الفارق؛ فال يصلح االستدالل ويناقش استدالهلم بقياس القضاء عىل اإلفتا -5

 به، والفارق من ناحيتني:

 : أن القضاء والية، بخالف الفتيا، فإهنا ليست والية.الناحية األوىل

: أن حكم القضاء ملزم، أما الفتيا فال إلزام فيها، فيجوز للمستفتي أن يأخذ الناحية الثانية

 باحلكم أو يرتكه.

 ة:الرد عىل هذه املناقش

ويرد عىل هذه املناقشة بأن الفتوى قد تكون ملزمة، وذلك فيَم إذا َل يوجد إال واحد يصلح 

 لإلفتاء، ومع ذلك َل ُتستثن هذه احلالة من أهلية املرأة، فتكون الفتيا والية يف اجلملة.

 اإلجابة عىل الرد:

هلا أحكامها اخلاصة  وجياب عىل هذا الرد بأن اإللزام هنا للرضورة، ومن املعروف أن الرضورة

التي ختالف أحكام حالة االختيار، وموضوع اخلالف مفروض يف حالة االختيار؛ وهلذا لو وجدت 

ها سلطان ذو شوكة، فإنه ينفذ قضاؤها؛ لئال تتعطل مصالح والَّ  حالة الرضورة يف قضاء املرأة، بأنَّ 

 .ةالناس، وهبذا تكون حالة الرضورة يف قضاء املرأة حالة استثنائي

 ،ا استدالهلم بأن القايض أجري عند الدولة، وال فرق بني الرجال واملرأة يف اإلجارةوأمَّ  -6

فيناقش بأنه قياس مع الفارق، فال يقاس القضاء عىل تويل املرأة يف عرصنا احلارض بعض اْلعَمل 

دي، كَم أن العمل ة، ليست من جنس العمل اإلداري العااإلدارية العامة؛ ْلن القضاء له طبيعة خاصَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .146، د. حممد رأفت عثَمن، ص"النظام القضائي"( ينظر: 3870)

 .146، د. حممد رأفت عثَمن، ص"النظام القضائي"( ينظر: 3871)
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ا عمل القايض فيكتسب احلجة، ويصبح عنوان احلقيقة، قابة القضاء، أمَّ هاية لرِ اإلداري خيضع يف النِّ 

 وال رقيب عليه، فقوله هنائي بات.
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 الرتجيح: 

بني مؤيد  -يف حكم تولية املرأة القضاء  -اختلف العلَمء املعارصون يف ترجيح مذهب معني 

ا، من حيث النظر إليها ذاتيًّا؛ إذ إن بعض النساء ومعارض، حيث جوز بعض هم توليتها القضاء مطلق 

هلن القدرة عىل القضاء، أو حتى عىل إدارة شؤون البالد، أكثر من الرجال، ولتطور إدراك املرأة يف 

 العرص احلديث عنه يف سالف العصور، فلَمذا نمنع مثل هؤالء النسوة ِمن تويل مثل هذا املنصب؟

عبداملعطي بيومي، عميد كلية أصول الدين بجامعة  /هب إىل هذا القول الدكتوروممن ذ

 .اْلزهر

كَم ذهب بعض الكتَّاب املحَدثني إىل: أنه يصح تولية املرأة يف القضايا التي يكون فيها طرفا 

اخلصومة من النساء، برشط أن يكون ذلك يف غري مسائل احلدود والقصاص، ووجهة نظره يف هذا أن 

القضاء هو إظهار حكم الرشع يف قضية من القضايا، لكنه خيالف الفتوى بأن القضاء فيه إلزام، ولكن 

هذا اإللزام بعد حكم القايض إنَم جاء من الرشع، ال من القايض، وواسطة التنفيذ هنا هو احلاكم، 

 فأشبه الفتوى.

  .وممن ذهب إىل هذا الرتجيح الدكتور/ حممد رأفت عثَمن

عظم الباحثني والعلَمء املعارصين ذهبوا إىل ترجيح مذهب اجلمهور، القائل بمنع تولية مُ  غري أن

ا؛ وذلك ْلسباب عديدة ذكرنا أكثرها سابق   جيزين بَم نا أدلة املُ ا، وناقْش املرأة منصب القضاء مطلق 

 يكفي لردها، ونجمل ذلك فيَم ييل:

ىل القياس، والقياس هنا ال يقوى عىل مواجهة ة عمعظم أدلة املخالفني مبنيَّ  : أنَّ السبب األول

النصوص من الكتاب والسنة التي استدل هبا اجلمهور؛ ْلنه ال قياس يف معرض النص، وخاصة إذا َل 

 .توجد رضورة تدعو إىل ترك هذه اْلدلة واخلروج عليها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1979مدرج جامعة القاهرة سنة ( يف حمارضة له ألقاها يف 3872)

 .150، ص"النظام القضائي يف الفقه اإلسالمي"( يف كتابه 3873)
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هادهتا يف القصاص : أن شهادة املرأة فيها الكثري من القيود، حيث إهنا ال ُتقَبل شالسبب الثاين

ا ال تقبل شهادة املرأة  واحلدود، وإنَم تقبل شهادهتا فيَم ال يطلع عليه إال النساء للرضورة، وأيض 

 . القضاء من باب أوىلمنفردة، ولو كان معها ألف امرأة مثلها؛ ما َل يكن معهن رجل، فال تتوىلَّ 

إىل هناية اخلالفة  ^ ُيؤَثر منذ بعثة النبي : لو جاز ذلك ملا خال ُجيع الزمان، لكنه َلالسبب الثالث

ة، أنه تولت امرأة هذا املنصَب، عىل اختالف آراء العلَمء يف ذلك، واختالف اْلئمة ووالة اإلسالميَّ 

 التعيني من عرص إىل عرص.

ب أن ختالط املرأة الرجاَل، فيَم لو وليت هذا املنصب، وهذا مما : أن القضاء قد يتطلَّ السبب الرابع

 هنى عنه الرشع، وما يؤدي إىل املحظور حمظوٌر.

: أن القضاء قد يتطلب خلوة القايض بمعاونيه، أو الشهود، أو اخلصوم، أو السبب اخلامس

الوكالء، أو اخلِباء، فلو كان القايض امرأة، واملذكورون من الرجال، لكانت اخللوة هبم حمرمة، 

 فيتعطل جانب كبري من القضاء.

ن املرأة بتكوينها النفيس والعاطفي، قد تضعف عن النظر يف جريمة من : أالسبب السادس

اجلرائم، فقد نرشت صحيفة االحتاد التي تصدر يف أبو ظبي، يوم الثالثاء املوافق للثالث والعرشين من 

م: أن قاضية يف روما أصيبت باإلغَمء، عند سَمع تفاصيل جريمة قتل 1988شهر شباط يف سنة 

طاليا، قام فيها املجرم بتقطيع أوصال املجني عليه قبل أن يفارق احلياة، ولك أن رهيبة حدثت يف إي

 !!تتصور ما َيدث يف جلسة قضاء، عندما تصاب القاضية باإلغَمء

: أن سَمع تفاصيل الشهود لوصف مثل جريمة الزنا وما يشبهها، يؤدي إىل إيذاء السبب السابع

 .امشاعر املرأة، وخدش حيائها، وجرح أنوثته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .198، الفقرة 208، د. إسَمعيل البدوي، ص"نظام القضاء اإلسالمي"( ينظر: 3874)

 (.10/92، البن قدامة )"املغني"( ينظر: 3875)

فتح "(، و7/297) "العناية رشح اهلداية"(، و7/3) "نائعبدائع الص"( و4/187) "تبيني احلقائق"( ينظر ملراجعة املسألة: 3876)

حتفة "(، و4/278) "أسنى املطالب"(، و6/87) "مواهب اجلليل"(، و440)ص  "رشح حدود ابن عرفة"(, و7/297) "القدير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 اختلف الفقهاء يف تولية الفاسِق القضاَء عىل أقوال:

ُطو  ، َوالَ َمْن فِيِه َنْقٌص َيْمنَُع َقُبول َشَهاَدتِِه، وَيْشرَتِ
ِ
وُز َتْولَِيُة اْلَفاِسِق لِْلَقَضاء ن القول اْلول: الَ جَيُ

ُد الْ   َقَضاَء.اْلَعَداَلة فِيَمْن َيَتَقلَّ

ِة، ونسبه اجلصاص  افِِعيَّة، َواحْلَنَابَِلة َوَبْعض احْلَنَِفيَّ وبذلك قال ُجهور العلَمء من املَْالِِكيَّة َوالشَّ

 .ْليب حنيفة، وأطال يف نفي نسبة غريه إليه

وُز َتْقلِيدَها َلُه، َوَتنُْفُذ َقَضايَ  ، َوجَيُ
ِ
ِع.القول الثاين: اْلَفاِسق َأْهٌل لِْلَقَضاء ْ اِوْز فِيَها َحدَّ الرشَّ  اُه إَِذا ََلْ جُيَ

هلا العدل، وحكي عن اْلصم جواز  اْلوىل واْلكمل أن خيتارَ  :وبذلك قال احْلَنَِفيَُّة مع قوهلم

ا  .التولية مطلق 

 ،قلية الفاِس ح توْ حَّ ا: فَص سري  هادة تيْ ضاء والشَّ القَ  يف باِب  ووسع أبو حنيفة "قال ابن نجيم: 

 ."إن فسقه ال يعزله و إنَم يستحقه :وقال

 سبب اخلالف:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "كشاف القناع"(، و10/93) "املغني"و(، 8/528) "املحىل"(، و6/262) "مغني املحتاج"(، و10/106) "املحتاج

التاج املذهب ْلحكام "(، و8/305) "نيل اْلوطار"(، و2/575) "سبل السالم"(، و6/118) "البحر الزخار"(، و6/264)

 (، وهذه هي املراجع التي اعتمدنا عليها يف نقل مذاهب أصحاهبا.4/185) "املذهب

طالب أويل م"(، و11/177) "اإلنصاف"(، و6/86) "مواهب اجلليل"(، 86/  1؛ للجصاص )"أحكام القرآن"( 3877)

 (.6/263؛ للرشبيني )"مغني املحتاج "(، و4/278؛ للرميل )"حاشيته عىل أسنى املطالب"( 6/466) "النهى

للَموردي  ؛"اْلحكام السلطانية"، 462/  2 "الفتاوى اخلانية" ،301، 299/  4 "حاشية ابن عابدين"، 3/  7 "البدائع" (3878)

؛ "املغني" ،300/  6 "كشاف القناع"، 391، 389، 388، 378 - 374/  4 "مغني املحتاج"، 73ىل صوْليب يعْ  ،77، 66ص

 .10/30 "املوسوعة الكويتية" :نظروي (،381/  11البن قدامة )

 102/ 1"اْلشباه والنظائر"(3879) 
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قهاء يف اشرتاط العدالة يف القضاة قياسهم عىل اْلوصياء أو اْلئمة، فمن الف الفُ ِخ  وسبُب 

َفاهتم  ط الَعَداَلة يف َترَصه قاسهم عىل اْلوصياء رشط فيهم العدالة، ومن قاسهم عىل اْلئمة، َفَلم يشرَتَ

, َوَفَواُت َهذه املَ امُلَوافَِقة للَحق  ملَ  ر الَعام  َ  .تهمَصالح َأقَبُح من َفَوات َعَدالَ ا يف اشرَتاطَها من الرضَّ

ف اْلَوصَياء َوَأَخصَّ من "قال العز بن عبدالسالم:  ُف الُقَضاة َأَعمَّ من َترَصه َوملََّا َكاَن َترَصه

ة ة اخُتلَف يف إحلَاقهم باْلَئمَّ ف اْلَئمَّ ف  نْ َفمنُهم مَ  ؛َترَصه َفُهم َأَعمه من َترَصه ة؛ ْلَنَّ َترَصه َأحلََقُهم باْلَئمَّ

ة ؛اْلَوصَياء, َومنُهم َمن َأحلََقُهم باْلَوصَياء ف اْلَئمَّ َفُهم َأَخصه من َترَصه  ."ْلَنَّ َترَصه

 األدلة: 

نة، ق القضاء بالكتاب، والسلية الفاِس استدل القائلون بعدم جواز توْ أدلة القول األول: 

 والقياس، والعقل.

 األدلة من الكتاب:

ذيَن َآَمُنوا إن َجاَءُكم َفاسٌق بنََبإٍ َفَتَبيَُّنوا﴾ ]احلجرات:  َا الَّ : قول اهلل تعاىل: ﴿َيا َأُّيه   .[6أوال 

أن اهلل تعاىل أمر بالتبنيه عند قول الفاسق, وال جيوز أن يكون احلاكم  وجه االستدالل من اآلية:

ا فلئال  ،قولهممن ال ُيقبل  وجيب التبني عند ُحكمه، وكذلك بَم أن الفاسق ال جيوز أن يكون شاهد 

 .يكون قاضي ا أوىل

 [.124ا: قول اهلل تعاىل: ﴿ اَل َينَاُل َعهدي الظَّاملنَي﴾ ]البقرة: ثاني  

 ه االستدالل من اآلية:وْج 

كان يف حمل االئتَمم به يف أمر اآلية أن رشط ُجيع من  أفادِت ": "كام القرآنأْح "قال اجلصاص يف 

ق، وأنه ال يكون طالن إمامة الفاِس قال: فثبت بداللة هذه اآلية بُ  ثمَّ  ...الدين العدالة والصالح

سه يف هذا املنصب وهو فاسق َل يلزم الناس اتباعه وال طاعته، وكذلك قال ب نفْ ن نصَّ خليفة، وأن مَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.62/ 1) "قواعد اْلحكام يف مصالح اْلنام"( 3880)

 (.381/  11؛ البن قدامة )"املغني"(3881)

 (.85/  1) للجصاص ؛"أحكام القرآن"( 3882)
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ا عىل أنَّ «قخلالِ صية اعْ وق يف مَ لُ ال طاعة ملْخ »: ^النبي  ، وأن  ، ودلَّ أيض  الفاسق ال يكون حاكَم 

وال فتياه إذا  ^إذا أخِب عن النبي أحكامه ال تنفذ إذا ويل احلكم، وكذلك ال ُتقبل شهادته وال خِبه، 

 ."وإن كان لو ُقدم واقتدى به مقتٍد كانت صالته ماضية ،وأنه ال يقدم للصالة ،كان مفتي ا

ن أن مذهب يظُ  نْ هذه املعاين كلها، ومن الناس مَ  اَل َينَاُل َعْهِدي الظَّاملَِِْي﴾﴿ فقد حوى قوله: 

يز حكمه، وذكر ذلك عن ويز إمامة الفاسق وخالفته، وأنه يفرق بينه وبني احلاكم فال جُي أيب حنيفة جتْ 

ا ممنزرقان، وقد كذب يف ذلك، وقال بالباطِ  :بعض املتكلمني وهو املسمى تقبل  ل، وليس هو أيض 

ط كل واحد منهَم العدالة، وأن ق عند أيب حنيفة بني القايض وبني اخلليفة يف أن رْش حكايته، وال فْر 

، كَم ال تقبل شهادته وال خِبه  .الفاسق ال يكون خليفة وال يكون حاكَم 

 ة:نَّ األدلة من السُّ 

دِّ َجالٌس َّف جَملس ^َقاَل: َبينَََم النَّبىه  َعن َأيب ُهَريَرَة ـ  ُث الَقوَم َحديث ا، َجاَءُه َأعَرابىٌّ َفَقاَل: ه َُيَ

اَعُة؟ َوَمىَض َرُسوُل اهللَّ  ُث، َفَقاَل: َبعُض الَقوم َسمَع َما َقاَل َفَكرَه َما َقاَل،  ^َيا َرُسوَل اهللَّ، َمَتى السَّ د  َُيَ

اَعة؟َأيَن ال»َوَقاَل َبعض: ََل َيسَمع، َحتَّى إَذا َقىَض َحديَثُه، َقاَل: ائُل َعن السَّ ، َقاَل: َهَذا َأَنا َيا َرُسوَل «سَّ

اَعةَ »اهللَّ، َقاَل: إَذا ُأسنَد األَمُر »َقاَل: َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهللَّ، َما إَضاَعُتَها؟، «إَذا ُضّيَعت األََماَنُة َفانَتظر السَّ

اَعة  .«إىَل َغري َأهله َفانَتظر السَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفيه َييى بن سليم الطائفي وهو متكلم فيه، وأخرجه بن أيب شيبة يف  ،(381أخرجه الطِباين هبذا اللفظ )(3883) 

ْمُع َوالطَّاَعُة َعىَل املَْْرِء املُْْسلِِم » :( بلفظ7144، وأصل احلديث عند البخاري من حديث ابن عمر رقم )( مرسال  34406املصنف) السَّ

 .«َوَكِرَه َما ََلْ ُيْؤَمْر بَِمْعِصَيٍة َفإَِذا ُأِمَر بَِمْعِصيٍَة َفاَل َسْمَع َواَل َطاَعةَ  فِياَم َأَحبَّ 

ي أن يكون أبو حنيفة ممن جييز تولية الفاسق ل بعد هذا الكالم عىل نفْ (، ودلَّ 86/  1؛ للجصاص )"أحكام القرآن"( 3884)

 القضاء.

  «.َل ِعْلَم  َوُهَو ُمْشَتِغٌل يِف َحِديثِهِ َمْن ُسئِ » :البخاري باب ه( أخرج59رقم ) ( 3885)
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 :ه االستدالل من احلديثوْج 

أن إسناد اْلمر إىل  ^حيث أشار النبي  ؛«هلِ إىل غري أهْ  د األمُر نِ ْس إذا أُ » :^ل النبي ن يف قوْ مُ يكْ 

فكان ال جيوز إسناده إىل  ،أعظم اْلمانات واْلمور نْ غري أهله هو تضييٌع لألمانة، وبَم أن القضاء هو مِ 

 .ْلنه ليس أهل هلذه اْلمانة ؛الفاسق

امَرَأة   الَوايل باب: الَ ُيَويل  »عىل هذا احلديث فقال:  "السنن الكِبى"البيهقي يف  َب وهلذا بوَّ 

ا َوالَ َجاهال    «. َأمَر الَقَضاءَوالَ َفاسق 

اٍس ـ  َمن اسَتعَمَل َعاماًل مَن املُسلمَْي َوُهَو »: ^َعن َرُسول اهللَّ  -َرىَض اهللَُّ َعنُهََم  -َعن ابن َعبَّ

 .«بَذلَك منُه َوَأعَلُم بكَتاب اهللَّ َوُسنَّة َنبّيه َفَقد َخاَن اهللََّ َوَرُسوَلُه َوَْجيَع امُلسلمْيَ  َيعَلُم َأنَّ فيهم َأوىَل 

 وجه االستدالل:

قد اعتِب أن والية املفضول يف حال وجود الفاضل خيانة هلل وللرسول، ومعلوم بال  ^أن النبي 

وهذا ، من عدل ^وإال فقد خلت أمة النبي  ،ْلمةهو أوىل منه يف ا نْ  هناك مَ شك أن الفاسق حتَم  

 !حمال

 .«الُقَضاُة َثاَلَثٌة: َقاضَيان يف النَّار َوَقاٍض يف اجلَنَّة»: ^عن رسول اهلل  عن بريدة ـ 

 وجه االستدالل:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(20860( رقم )3886)

 (.20861رقم ) ،(118/  10) "السنن الكِبى للبيهقي"( 3887)

، رقم 3/461(، والنسائى َّف الكِبى )1322، رقم 613/ 3(، والرتمذى )3573، رقم 3/299( أخرجه أبو داود )(3888

( وقال: صحيح 7012، رقم 4/101(، واحلاكم )1154، رقم 2/20انى )(، والطِب2315، رقم 2/776(، وابن ماجه )5922

 (.20141رقم  10/116اإلسناد، والبيهقى )

ا: الرويانى )  "سفاراملغني عن محل اْل"قال يف  ،(6786، رقم 7/39) "اْلوسط"(، والطِبانى َّف 66رقم  1/94وأخرجه أيض 

 ."هذا احلديث صحيح": 9/552 "البدر املنري"، وقال يف "سناده صحيحإو" :2/939
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افعيه " :"تبيني احلقائق" قال الزيلعي يف وُز إالَّ َأن َيُكوَن َعامل ا َعدال   :قال الشَّ ا اَل جَيُ  َمأُمون 

 ... احلديث.«الُقَضاُة َثاَلَثٌة: َقاضَيان يف النَّار، َوَقاٍض يف اجلَنَّة»: ^لَقوله 

َ الَقاضَيني: َأَحدُ  الُث الَعاَلُ الَعادُل َفَفِّسَّ ا َجاهٌل ََيُكُم باجلَهل، َواآلَخُر َعاَلٌ ََيُكُم باجلَور، َوالثَّ مُهَ

ُه َمأُموٌر بََيُكُم بعلْ  ا إالَّ ُوسَعَها، مه، َوْلَنَّ ُف اهللَُّ َنفس  الَقَضاء باحلَق  َواجلَاهل َعاجٌز عنه, َواَل ُيَكل 

وزُ   ."َوالَفاسُق َغرُي َمأُموٍن، َفاَل جَيُ

 ومن القياس:

قاسوا الوالية العامة عىل الوالية اخلاصة، فمنعوا والية الفاسق القضاء، كَم منع والية الفاسق 

 النظر يف مال ولده. 

الفسق إذا منع النظر يف مال ": "حاشيته عىل أسنى املطالب"أبو العباس أمحد الرميل يف  قال

أوىل، وسواء كان فسقه  -التي بعضها حفظ مال اليتيم  -االبن، مع عظم الشفقة، فمنع والية القضاء 

 ."بَم ال شبهة فيه، أم بَم له فيه شبهة

له؛ وْلنه ممنوع من النظر وْ فاسق؛ لعدم الوثوق بقَ فال يوىل ": "مغني املحتاج"قال الرشبيني يف 

 ."يف مال ولده، مع وفور شفقته، فنظره يف أمر العامة أوىل باملنع

 ومن العقل:

، والوالية من  أن العدالة مستلزمة لرشط اإلسالم؛ ْلن الكافر َل جيعل اهلل له عىل املؤمنني سبيال 

 اْلحكام، وال موثوق به يف اجتناب اْلغراض.أعظم السبيل؛ وْلن الفاسق غري مأمون عىل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .(175/  4)تبيني احلقائق  ((3889

 (.4/278للرميل )؛ "حاشيته عىل أسنى املطالب"( 3890)

 (.6/263للرشبيني )"مغني املحتاج"( 3891)
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ا، فلئال يكون قاضي ا أوىل.  وقالوا: إن الفاسق ال جيوز أن يكون شاهد 

 : استدل القائلون بتولية الفاسق القضاء بالسنة و القياس والعقل.أدلة القول الثاين

 من السنة:

 .«النَّار َوَقاٍض يف اجلَنَّة الُقَضاُة َثاَلَثٌة: َقاضَيان يف»: ^عن رسول اهلل  عن بريدة 

 وجه االستدالل:

ُه َقاضي ا ^قال الزيلعي: فإنه  ُه َقاضي ا, َوَلواَل َأنَّ التَّولَيَة َتصحه ملََا َسَمَّ  .َسَمَّ

فصلوها  ،مراء يؤخرون الصالة عن أوقاهتاأسيكون بعدي »أنه قال:  ^ما روي عن النبي 

 .)3894(«حةبلوقتها واجعلوا صالتكم معهم ُس 

 وجه االستدالل:

 بالصالة معهم. ^ومع ذلك أمرالنبي  ،أهنم فساق بتأخري الصالة

 ومن القياس: 

قاسوا تويل القضاء عىل تويل السلطنة واإلمامة، فقالوا: الفسُق اَل خُيرُجُه من َأن َيُكوَن َأهال  

اش َة َبعَد اخُلَلَفاء الرَّ لَطنَة، َفإنَّ اْلَئمَّ َقلَّ َما خَيُلو َواحٌد منُهم  -ريض اهلل تعاىل عنهم  -ديَن لإلَماَمة َوالسَّ

وَرة َكونه َأهال   ،َعن فسٍق  ي إىَل َفَساٍد َعظيٍم, َومن رَضُ ا بالفسق ُيَؤد  َفالَقوُل بُخُروجه من َأن َيُكوَن إَمام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( سبق خترجيه.3892)

 (.176/  4للزيلعي ) ؛"تبيني احلقائق"( 3893)

 ،(534رقم )"يف الركوع ونسخ التطبيق باب الندب إىل وضع اْليدي عىل الركب"( واحلديث أخرجه مسلم بتَممه 3894)

 فه الدارقطني، ووثقه ابن معني ودحيم وابن حبان. فيه راشد بن داود، ضعَّ "(: 1/325قال اهليثمى )
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َد الَقَضاء َيُكوُن من اإلَمام, وَ  وَرة َكونه أَهال  لواَلَية الَقَضاء لإلَماَمة َكوُنُه َأهال  للَقَضاء؛ ْلَنَّ َتَقله من رَضُ

َهاَدة  .)3895(َأن َيُكوَن َأهال  للشَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 62/ 1) "قواعد اْلحكام يف مصالح اْلنام"(، و ينظر: 5/32؛ للِّسخيس )"املبسوط"( 3895)
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 من العقل:

وْلن الرشيعة أتت  ؛قالوا: جيوز تولية الفاسق القضاء بناء عىل وجود أصل اْلهلية للقضاء

 بالتيسري، فال مانع من التوسع يف هذا الباب من باب التيسري.

َع َأُبو َح َتولَيَة  َحنيَفَة  قال احلموي: َوسَّ ا، َفَصحَّ َهاَدات َتيسري  يف َباب الَقَضاء َوالشَّ

 .)3896(الَفاسق

 مناقشة األدلة:

 مناقشة أدلة القول األول القائل بـ: عدم تولية الفاسق القضاء.

قالوا: العدالة لتويل القايض القضاء رشط كَمل، وليست من رشوط الصحة، وإن كان يف الرعية 

َيل تولية من ليس كذلك، ولو ويل صح عىل مثال شهادة الفاسق ال َيل قبوهلا، وإن عدل عاَل ال 

 قبلت نفذ احلكم هبا.

َأنَّ املَقُصوَد  :«الُقَضاُة َثاَلَثٌة: َقاضَيان يف النَّار، َوَقاٍض يف اجلَنَّة»وأجابوا عن االستدالل بحديث: 

، وهو ََيُصُل بالَعمَ  َة له يف احلديث فإنه إيَصاُل احلَق  إىَل امُلسَتحق  ُه  ^ل بَفتَوى َغريه، َواَل ُحجَّ َسَمَّ

َحاَبَة  ُه َقاضي ا، َوْلَنَّ الصَّ ولَيَة َتصحه ملََا َسَمَّ َأَجاُزوا ُحكَم من  -ريض اهللَُّ َعنُهم  -َقاضي ا، َوَلواَل َأنَّ التَّ

ُدوا منه اْلَعََمَل َوَص  وا َخلَفُه، َوَلواَل َأنَّ َتولَيَتُه َصحيَحٌة ملََا َفَعُلوا َتَغلََّب من اْلَُمَراء َوَجاَر َوَتَقلَّ لَّ

 .)3897(ذلك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1/263؛ للحموي)"غمز عيون البصائر" (3896)

 .(176/  4ي )عِ لَ يْ ؛ للزَّ "احلقائقتبيني "( 3897)
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 تولية الفاسق القضاء:جواز مناقشة أدلة القول الثاين القائل ب

أما استداللكم باحلديث فمردود؛ فإن اخلِب أخِب بوقوع كوهنم أمراء, ال بمرشوعيته, والنزاع يف 

 .)3898(صحة توليته, ال يف وجودها

وُز َأن ُتعَقَد اإلَماَمُة لَفاسٍق وأما  ْلَنَّ اإلَماَم ُيَقاُم إلَقاَمة  ؛قياسكم القضاء عىل اإلمامة فعندنا اَل جَيُ

إىَل َغري َذلَك، َوَما  ...احُلُدود، َواستيَفاء احُلُقوق، َوحفظ َأمَوال اْلَيَتام َواملََجانني، َوالنََّظر يف ُأُمورهم

 قَيام هَبذه اْلُُمور َوالنهُهوض فيَها.فيه من الفسق ُيقعُدُه َعن ال

وأما قولكم: الفاسق أهٌل للقضاء، كَم هو أهل للشهادة فنقول: بل الَعَداَلة رَشُط َأهليَّة الَقَضاء 

َهاَدة، َوَقد َزاَلْت  َة الَقَضاء َتُدوُر َمَع َأهليَّة الشَّ َهاَدة؛ ْلَنَّ َأهليَّ َفَتبُطُل بالفسق  َكََم هَي رَشُط َأهليَّة الشَّ

ُه اَل ُتقَبُل َشَهاَدُة الَفاسقاْلَهليَُّة، فقد اتَّ  اهد، َوَأنَّ لقوله تعاىل:  ؛فق الُفَقَهاُء َعىَل اشرَتاط الَعَداَلة يف الشَّ

ِذيَن َآَمُنوا إِْن َجاَءُكْم فَ ﴿[، َولَقوله َتَعاىَل: 2 :]الطالق ﴾َوَأْشِهُدوا َذَوي َعْدٍل ِمنُْكمْ ﴿ َا الَّ اِسٌق بِنََبإٍ َيا َأُّيه

نُوا َفاَل جَيُوُز احلُكُم هَبا؛ ْلَنَّ يف احلُكم هَبا َتعديال  َلُه، َوْلَنَّ اعتَباَر الَعَداَلة يف  ،[6 :]احلجرات ﴾َفَتَبيَّ

اهد َحقٌّ هللَّ َتَعاىَل.  الشَّ

 ن ذلك من التعسري.، بل إوليس من التيسري عىل اْلمة أن ييل قضاءها فاسٌق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.10/93) "املغني" (3898)
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 الرتجيح:

أن العدالة رشط صحة يف تويل القضاء، وليست  :-واهلل اعلم  -جح يل رَت ذكرنا من آراء، يَ  وبَم

رشط كَمل فحسب؛ وذلك ملا قدمنا من أدلة عىل ذلك، مع الرد عىل أدلة املخالفني، عند ذكر قول 

ء ملثل هذه املشرتطني لذلك من الفقهاء، ويؤيد ذلك قواعُد الرشيعة العامة، الداعية إىل اختيار اْلكفا

الواليات التي تقع فيها املحاباة إذا قلَّ ديُن القايض وورعه؛ وْلن الفسق خيانة هلل وللرسول عَم دعي 

املكلفون إليه، وإذا هانت خيانة اهلل ورسوله يف قلب املكلف، كانت خيانة من دوهنَم من البرش يف 

ِذيَن آَمُنوا اَل ﴿نفسه أوىل، قال تعاىل:  َا الَّ ُسوَل َوخَتُوُنوا َأَماَناتُِكْم َوَأْنُتْم َتْعَلُمونَ  َيا َأُّيه ـَه َوالرَّ وُنوا اللَّ  ﴾خَتُ

ريده اخلصوم حال اخلصومة أن يقِض بينهَم العدل، وإن قام يف نفوس غاية ما يُ  [، وْلنَّ 27]اْلنفال: 

، فيكون اختيار ا لعدل بعضهم خالف ذلك بعدم حتري العدل، مع عدم االعرتاض عىل كونه عدال 

ا للجميع، ويتم رضا املتخاصمني، مهَم كان تقْ  ن ديرمها للقايض من ناحية العدالة، ويف هذا مِ موافق 

  ونفع.مراعاة النفوس ما فيه من خرْي 

ا أنَّ  رتاط عدالة العدالة املشرتطة هنا، هي عدالة الظاهر دون الباطن؛ ْلنه باْش  والراجح أيض 

عيد، فكيف بزماننا؟! وْلن الِّسائر موكولة إىل اهلل تعاىل، وإنَم الباطن يتعذر وجود القضاة منذ زمن ب

 أمرنا باْلخذ بالظواهر.
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لَمء املذاهب البحث لدى عُ  ا منَ ا كبري  ز  يِّ َح  إىل مذهب شغلْت  هٍب ذْ ن مَ قال مِ مسألة االنتِ  إنَّ 

ناقشاهتم، ومقصودنا هنا ليس هو بيان حكم مُ  رْت وكثُ  ،فيها أقواهلم ْت نَاْلربعة وغريهم، حتى تبايَ 

انتقل من مذهب إىل مذهب فحسب، فلن نتكلم هنا عن االنتقال من مذهب إىل مذهب بدون  نِ مَ 

ا للدليل، أو االنتقال يف بعض املسائل دون بعض، أو االنتقال من املذهب ي، أو االنتقال عنه اتباع  تشهِّ 

فقد انتقل ُجاعة من لسبب مرشوع، أو التفريق بني العامي وغري العامي يف ذلك،  ؛ذهب آخركله إىل م

بل  ؛يعلَمء املذاهب اْلربعة من مذهبه لغريه، وذلك ْلمر ديني، وليس ْلمر دنيوي، وال ملجرد التشهِّ 

  ي.جرد التشهِّ مل ل من مذهب إىل مذهٍب قَ تَ انْ  نِ مقصودنا هو بيان حكم مَ 

وقد انتقل ُجاعة من املذاهب اْلربعة من مذهبه لغريه منهم عبد العزيز بن عمران ": قال املناوي

وأبو ثور من مذهب احلنفي إىل مذهب  ،ه عليهقَّ تفَ  ،مرص فلَم قدم اإلمام الشافعي  ،اكان مالكيًّ 

إىل وأبو جعفر بن نرص من احلنبيل  ،ثم عاد ،وابن عبد احلكم من مذهب مالك إىل الشافعي ،الشافعي

واخلطيب  ،واإلمام السمعاين من احلنفي إىل الشافعي ،والطحاوي من الشافعي إىل احلنفي ،الشافعي

وابن فارس صاحب املجمل من الشافعي إىل  ،البغدادي واآلمدي وابن برهان من احلنبيل إىل الشافعي

 ،د من املالكي للشافعيوابن دقيق العي ،ال شافعيًّ ثم حتوَّ  ،وابن الدهان من احلنبيل للحنفي ،املالكي

 .انتهى ؛"سنوي وغريهاإل هُ َر كَ وأبو حيان من الظاهري للشافعي ذَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا يف الصدر اْلول إذا كان لغرض لوم  عوال خيفى أن االنتقال من مذهب إىل مذهب ما كان م، (1/211) "فيض القدير"(3899) 

ني واْلئمة اْلربعة ينتقلون حممود، وقد انتقل كبار العلَمء من مذهب إىل مذهب كَم ذكرنا، وهكذا كان من كان من الصحابة والتابع

 من قول إىل قول.

والعضد  "خمترص ابن احلاجب"، و162ص "التمهيد"، و432ص "رشح تنقيح الفصول"، و(11/108) "روضة الطالبني"انظر: 

، (4/238)؛ لآلمدي "اإلحكام"، و(2/400) "ُجع اجلوامع"، و(1/54،61،70) "إيقاظ مهم أويل اْلبصار"، و(2/209)عليه 

، (2/406) "فواتح الرمحوت"، و(3/37) "فتح الغفار"، و(4/577) "رشح الكوكب املنري"، و(4/253) "ري التحريرتيس"و

التقليد "، و(272)ص "إرشاد الفحول"، و(2/181) "غمز عيون البصائر"، و(2/158)؛ للعز بن عبد السالم "القواعد"و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وال ريب أن التزام املذاهب واخلروج عنها إن كان لغري أمر ديني مثل أن يلتزم "ة: وقال ابن تيميَّ 

ليه يف نفس بل يذم ع ؛فهذا مما ال َيمد عليه ،ا حلصول غرض دنيوي من مال أو جاه ونحو ذلكمذهب  

أو  ،ا مما انتقل عنه وهو بمنزلة من يسلم ال يسلم إال لغرض دنيويولو كان ما انتقل إليه خري   ،اْلمر

 ُّياجر من مكة إىل املدينة المرأة يتزوجها أو دنيا يصيبها.

مهاجر أم  :فكان يقال له ،أم قيس :رجل هاجر إىل امرأة يقال هلا ^وقد كان يف زمن النبي 

 ،وإنَم لكل امرئ ما نوى ،َم اْلعَمل بالنياتإنَّ » :عىل املنِب يف احلديث الصحيح ^لنبي فقال ا ،قيس

ومن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها أو  ،فمن كانت هجرته إىل اهلل ورسوله فهجرته إىل اهلل ورسوله

 .«فهجرته إىل ما هاجر إليه ،امرأة يتزوجها

 ،مثل أن يتبني له رجحان قول عىل قول ،دينيوأما إن كان انتقاله من مذهب إىل مذهب ْلمر 

بل واجب عىل كل أحد  ،فهو مثاب عىل ذلك ،فرجع إىل القول الذي يرى أنه أقرب إىل اهلل ورسوله

ا يف خمالفة حكم اهلل ورسوله, فإن اهلل فرض  له حكم اهلل ورسوله يف أمر أال يعدل وال يتبع أحد  إذا تبنيَّ 

َك  َفاَل ﴿: كل حال, فقال عىل كل أحد يف  ^طاعة رسوله  ُموكَ  َحتَّى ُيْؤِمُنونَ  اَل  َوَربِّ كِّ  فِيََم  َُيَ

ا َأْنُفِسِهمْ  يِف  جَيُِدوا اَل  ُثمَّ  َبْينَُهمْ  َشَجَر  ُموا َقَضْيَت  مِمَّا َحَرج  : وقال  ،[65: النساء] ﴾َتْسلِيَم   َوُيَسلِّ

بهونَ  ُكنُْتمْ  إِنْ  ُقْل ﴿
بُِعويِن  اهللََّ حُتِ بِْبُكمُ  َفاتَّ : وقال  ،[31: عمران آل] ﴾ُذُنوَبُكمْ  َلُكمْ  َوَيْغِفْر  اهللَُّ َُيْ

ا َوَرُسوُلهُ  اهللَُّ َقىَض  إَِذا ُمْؤِمنَةٍ  َواَل  ملُِْؤِمنٍ  َكانَ  َوَما﴿ ةُ  هَلُمُ  َيُكونَ  َأنْ  َأْمر  رَيَ
: اْلحزاب] ﴾َأْمِرِهمْ  ِمنْ  اخْلِ

 .(3900 )انتهى ؛[36

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(576-1/567) "املدخل املفصل"، و"النظائر"، و(53)ص"واإلفتاء واإلستفتاء

 .(5/96) "الفتاوى الكِبى" (3900)
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 :اص املذاهب تشهيً ع رَخ ء يف تتبُّ : بيان مذاهب العلامأواًل 

 اختلف العلَمء يف هذه املسألة عىل أربعة مذاهب:

بأن يأخذ من كل مذهب أن املنتقل من مذهب إىل مذهب بمجرد التشهي،  املذهب األول:

ا من خروج   ؛ باْلحوطوال عمال   ،ا للدليلال اتباع  بحيث تنحل ربقة التكليف من عنقه،  ؛اْلهون

ة، واملذهب عند ة، وهو املذهب عند املالكيَّ احلنفيَّ  شهادته، وهبذا قال ده َر قه تُ ْس وبفِ  ،ه يفسقاخلالف؛ فإنَّ 

بل  ؛ةة والزيديَّ ة، كَم أنه مذهب الظاهريَّ ة، ومذهب احلنابلة، وهو املفهوم من كالم ابن تيميَّ الشافعيَّ 

 عىل ذلك. اإلُجاعَ  واحدٍ  ل غريُ قَ نَ 

 ا: يً ص تشهِّ َخ تبع الرُّ وِمن نقل اإلْجاع عىل فسق مت

 . ةابن عبد الِب، ونقله عنه املرداوي، وابن تيميَّ  -

 ."الفتاوى الكِبى"كَم يف  ،ةوابن تيميَّ  -

 . وابن حزم -

 ."الفواكه الدواين"كَم يف  ،والنفراوي -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.6/93) "الفتاوى الكِبى"و، (50/ 12) "اإلنصاف"(، و2/185) "جامع بيان العلم وفضله"نظر: ي (3901)

  (.6/93) "الفتاوى الكِبى"( 3902)

 .(1/77) "فتح العيل املالك"(، ونقله عنه عليش يف 175)ص  "مراتب اإلُجاع"(3903) 

فقوا عىل أنه ال َيل ملفٍت وال لقاٍض ": "58ص" "مراتب اإلُجاع"قال ابن حزم يف كتابه (، 1/24) "اينالفواكه الدو"(3904)  واتَّ

 أن َيكم بَم يشتهي مما ذكرنا يف قصة، وبَم اشتهى مما خيالف احلكم يف أخرى مثلها، وإن كان كال القولني مما قال به ُجاعة من العلَمء

، كَم نقله عنه 442/ 2 "رشح ُجع اجلوامع"، ونقله عنه املحيلِّ يف "له إىل صواب ؛ بان له ما َل يكن ذلك الرجوع عن خطأ الح

الفتاوى الكِبى "، وحكاه ابن حجر اهليتمي يف 125ص "آداب املفتي"، وابن الصالح يف 1/77 "فتح العيل املالك"عليش يف 

 .76ص "رفع العتاب"، وانظر: 102، 5/98"املوافقات"، و204/ 4 "الفقهية
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بن زهري،  أمحد نا عبد الوارث، قال: حدثنا قاسم بن أصبَ, قال: حدثناأخَِبَ  "قال ابن عبد الِب: 

قال: حدثنا الغاليب، قال: حدثنا خالد بن احلارث، قال: قال يل سليَمن التيمي: لو أخذت برخصة كل 

 ."عاَل اجتمع فيك الرش كله

وذكره الطِبي عن أمحد بن إبراهيم، عن غسان بن الفضل، قال: أخِبين خالد بن احلارث قال: 

 كله. ع فيك الرشه مَ ل عاَل اجتَ خصة كقال يل سليَمن التيمي: إن أخذت بُر 

 .انتهى ؛"اقال أبو عمر: هذا إُجاع ال أعلم فيه خالف  

 ؛"واتفقوا أن طلب رخص كل تأويل بال كتاب وال سنة فسق ال َيل"وقال ابن حزم: 

 .انتهى

أنشد ين املعتمر بن سليَمن قال: رآين أيب وأنا قال ابن املبارك: ولقد أخَِبَ  "ة: ابن تيميَّ وقال 

 ،وكان ابن سريين ينشد ،كان احلسن ينشد ،يا أبت :فقلت له ،ال تنشد الشعر ،ال يا بني :فقال ،الشعر

 !وبرش ما يف ابن سريين اجتمع فيك الرش كله ،إن أخذت برش ما يف احلسن ،فقال يل: أي بني

ن عبد الِب هذا إُجاع قال اب"إىل أن قال:  ..."فق عليه بني العلَمءك متَّ وهذا الذي ذكره ابن املبارَ 

 .انتهى ؛"وأصحابه يف هذا املعنى ما ينبغي تأمله ^وقد روي عن النبي  ،اال أعلم فيه خالف  

ن مَ  َم هو يف حقِّ نَّ إ ،ئمةحد اْلوب املتابعة ْلُج مناه من وُ اْلول ما قدَّ  :تنبيهان"وقال النفراوي: 

لتقليد  ن يضطرَّ أال إ ،اُجاع  إ امتنع الَّ إو ،ص املذاهب يتتبع رخالَّ أط ولكن برْش  ،ة فيه لالجتهادهليَّ أال 

االره   .انتهى ؛"ورةفيجوز للرضَّ  ،خصة يوم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، بإسناٍد صحيح1767، 1766( رقم 927/ 2) "اجلامع"أخرجه ابن عبد الِب يف (3905) 

 (.2/185) "جامع بيان العلم"(3906) 

 .(175)ص  "مراتب اإلُجاع"( 3907)

  (.94 - 6/93) "الفتاوى الكِبى" (3908)

  (.1/24) "الفواكه الدواين" (3909)
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من كتاب  "القنية"قال يف  ،ااستخفاف   :أِي  ؛من مذهب أيب حنيفة: قوله"ابن عابدين:  وقال

وقيل ملن  ،ويستوي فيه احلنفي والشافعي ،ليس للعامي أن يتحول من مذهب إىل مذهب :الكراهية

 .إلهانته للدين جليفة قذرة ؛لوب اإليَمنمْس  ليزوج له أخاف أن يموَت  :انتقل إىل مذهب الشافعي

باالته يف االعتقاد واجلراءة عىل االنتقال ة مُ وإن انتقل إليه لقلَّ  :"حاملنَ"ويف آخر هذا الباب من 

 ـ.اه ؛فإنه ال تقبل شهادته ،ض َيصل لهإىل مذهب كَم يتفق له ويميل طبعه إليه لغَر  مذهٍب  نْ مِ 

 ،وأنه إذا َل يكن لغرض صحيح ،ذلك غري خاص بانتقال احلنفي م بمجموع ما ذكرناه أنَّ فعلِ 

وقدمنا هذا البحث مستوَّف يف فصل  ،م بركة اْلئمة املجتهدينحَر فتُ  ،بنين من املتعصِّ فافهم وال تكُ 

 .انتهى ؛"فارجع إليه ،التعزير

وليس للعامي أن ينتقي من املذاهب  ،يبمذهب خمالفه بالتشهِّ  له أن يأخذَ فليس "وقال الغزايل: 

 .انتهى ؛"يف كل مسألة أطيبها عنده فيتوسع

إن دونت  ن شاء من املجتهدينَ تقليد مَ  جيوز لغري املجتهد :فرع"وقال زكريا اْلنصاري: 

 ،وتارة من هذا ،يسألون تارة من هذاحابة كانوا الصَّ  ْلنَّ  ؛فله أن يقلد كال يف مسائل ،املذاهب كاليوم

أم  ،يلزمه االجتهاد يف طلب اْلعلم :سواء قلنا ،وله االنتقال من مذهبه إىل مذهب آخر ،من غري نكري

 عها منَ لكن ال يتبع الرخص ملا يف تتبه  ،اوهذا أيام   ،ايف القبلة هذا أيام   كَم جيوز له أن يقلدَ  ،خريناه

 .انتهى ؛"انحالل ربقة التكليف

جيوز لغري عامي من الفقهاء املقلدين تقليد غري اْلربعة يف العمل لنفسه إن علم "وقال املناوي: 

مذهب  خصة بأن يأخذ من كلِّ ع الره ط أال يتتبَّ لكن برْش  ،نسبته ملن جيوز تقليده وُجع رشوطه عنده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .(5/481) "ابن عابدين ةحاشي" (3910)

 (.374)ص  "املستصفى"( 3911)

 (.4/286) "طالبأسنى امل"( 3912)
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حيث أطلق جواز  ؛د السالما البن عبخالف    َل جيْز وإالَّ  ،بحيث تنحل ربقة التكليف من عنقه ؛اْلهون

 . انتهى ؛"إىل االنحالل املذكور ال يصل ا عىل وجهٍ هَ عَ ه عىل ما إذا تتبَّ وقد َيمل كالمُ  ،عهاتتبه 

 ئل عن تتبع الرخص هل جيوز أو ال؟ُس " :"فتاويه"قال الرميل يف 

 انتهى. ؛ليهمذهب ما هو أهون ع لِّ كُ  نْ مِ  بأن املذهب منع تتبع الرخص بأن خيتارَ  :فأجاب

ل ع احليَ له وانحالله بأن حتمله اْلغراض الفاسدة عىل تتبه وقد يكون تساهُ "وقال ابن الصالح: 

 ،ليظ عىل من يريد رضهوم نفعه أو التغْ ُر يَ  نْ خيص عىل مَ ك بالشبه للرتْ سه والتمَ  ،املحظورة أو املكروهة

 .ونسأل اهلل العافية والعفو ،ومن فعل ذلك هان عليه دينه

وال جير إىل مفسدة ليخلص هبا  ،قصده فأحتسب يف تطلب حيلة ال شبهة فيها ا إذا صحَّ وأمَّ 

ملا حلف  ؛ْليوب يشهد له قول اهلل  ،فذلك حسن ُجيل ،طة يمني أو نحوهارْ وَ  نْ املستفتي مِ 

 .انتهى ؛﴾ْث نَ حَتْ اَل وَ  هِ بِ  ْب ارْضِ ا فَ ث  غْ ِض  كَ دِ يَ بِ  ذْ ُخ وَ ﴿ :ليرضبن امرأته مائة

ق فإذا صار املكلف يف كل مسألة عنَّْت له يتبع رخص املذاهب، وكل قول وافَ "الشاطبي:  وقال

ى يف متابعة اهلوى، ونقض ما أبرمه الشارع، وأخر ما قدمه، وى، وَتادَ فيها هواه؛ فقد خلع ربقة التقْ 

 .انتهى ؛"وأمثال ذلك كثرية

بي مع أمته، ال حتل ن التزم بتقليده: كالنَّاإلمام مل إنَّ "ب ا مقولة من قال: قِّ عَ وقال الذهبي متَ 

جمرد دعوى، واجتهاد بال معرفة، بل له خمالفة إمامه إىل  "ال حتل خمالفته"قلت: قوله: "قال:  ،"خمالفته

َ ليل فيَم تِبهن له، ال كمَ باع الدَّ ال بل عليه اتِّ  ؛إمام آخر، حجته يف تلك املسألة أقوى هب إلمام، ذْ ن ََت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/210) "فيض القدير"( 3913)

 (.4/378) "فتاوى الرميل"( 3914)

  (.1/47) "فتاوى ابن الصالح" (3915)

 .(3/123) "املوافقات" (3916)
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ت املجتهدين؛ ص العلَمء، وزالَّ َخ ع رُ وافق هواه، عمل به من أي مذهب كان، ومن تتبَّ ا يُ فإذا الح له م

 ."اعي أو غريهزَ ه، كَم قال اْلوْ ديُن فقد رقَّ 

فال يسعه االلتزام  ،ا، وسعة علم، وحسن قصدمن أنس من نفسه فقه   كلَّ  وال ريب أنَّ "ثم قال: 

عليه  ليل، وقامْت هن له مذهب الغري يف مسائل، والح له الدَّ أقواله؛ ْلنه قد تِب بمذهب واحد يف كلِّ 

ي هِّ َش احلجة، فال يقلد فيها إمامه، بل يعمل بَم تِبهن، ويقلد اإلمام اآلخر بالِبهان، ال بالتَّ 

 ."ضوالغَر 

كَم ليس للمجتهد  ،قلد االنتقال بعد التزام مذهباْلكثر: وليس للمُ ": "البحر الزخار"وقال يف 

ع ر وتتبه وه ي إىل التهَ وقيل: جيوز لتصويب املجتهدين, قلنا: يؤدِّ  ،ال عن اجتهاده لغري مرجحاالنتق

 .انتهى ؛"الشهوات وال قائل به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.90/ 8) "السري" (3917)

 (.94 - 93/ 8) "السري" (3918)

 (.1/197) "البحر الزخار" (3919)
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 ا:يً خص تشهِّ ع الرُّ مثال لتتبُّ 

فق غرضه يف كل اعديدة مفادها: أنه يأخذ بَم يو رٍ ص املذاهب بصوَ َخ ع رُ لَمء لتتبه قد مثل العُ 

قد نص و": ةمن قول إىل قول يف مسألة واحدة إذا اختلف فيها حاله، يقول ابن تيميَّ حادثة، وينتقل 

ثم يعتقده غري واجب وال  ،اا أو حرام  اإلمام أمحد وغريه عىل أنه ليس ْلحد أن يعتقد اليشء واجب  

شفعة ثم إذا طلبت منه  ،فيعتقدها أهنا حق له ،ا لشفعة اجلوارأن يكون طالب   :مثل ؛حرام بمجرد هواه

فإذا  ،اإلخوة تقاسم اجلد ا مع جد أنَّ ن يعتقد إذا كان أخ  أو مثل مَ  ،اجلوار اعتقدها أهنا ليست ثابتة

أو إذا كان له عدو يفعل بعض اْلمور املختلف فيها  ،ا مع أخ اعتقد أن اجلد ال يقاسم اإلخوةصار جدًّ 

فإذا  ،بغي أن ُّيجر وينكر عليهأن هذا ين ،وحضور السَمع كرشب النبيذ املختلف فيه ولعب الشطرنج

فمثل هذا ممكن يف اعتقاده حل اليشء  ،فعل ذلك صديقه اعتقد ذلك من مسائل االجتهاد التي ال تنكر

وقد نص أمحد  ،هو مذموم بخروجه خارج عن العدالة ،وحرمته ووجوبه وسقوطه بحسب هواه

 ."وغريه عىل أن هذا ال جيوز

بني املذاهب  ط أن ينتقَل ص، برْش َخ ا للره ا وتتبع  ي  انتقل تشهِّ  أنه ال يفسق وإنِ  املذهب الثاين:

وإن أفتى أو حكم وعمل بخالفه ما َل  ،ا أو يف بعض احلادثةقل دوام  تَ سواء انْ اْلربعة املتبوعة ال غري، 

 قه أن تغلب طاعاته معاصيه، أما إذا انتقل إىل غريْس هم يف القول بعدم فِ ، ورشط بعُض فيقيلزم منه التلْ 

 ،والرميل ،كابن حجر اهليتمي ؛ري الشافعيةعند متأخِّ  حه فإنه يفسق، وهو اْلَص  ،ااملدونة منها تشهي  

 جه.وْ وغريمها، وعِب عنه الرشواين وغريه باْلَ 

ة: عىل أنه يأثم وإن َل يفسق، فانتفاء الفسق ال يعني انتفاء علَمء الشافعيَّ  بعُض  وقد نصَّ 

 .اإلثم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.221 - 220/ 20) "جمموع الفتاوى"انظر:  (3920)

 (.272)ص  "إرشاد الفحول"(، و2/400) "ُجع اجلوامع"(، و11/108) "روضة الطالبني"انظر: (3921) 
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كالشيخ ابن  ؛من كالم املتأخرين حَّ اْلَص  م أنَّ لَ عْ اقال ابن اجلَمل ": "لبنيإعانة الطا"قال يف 

سواء  ،يولو بمجرد التشهِّ  ،أنه جيوز االنتقال من مذهب إىل مذهب من املذاهب املدونة ،حجر وغريه

 ؛"ـوإن أفتى أو حكم وعمل بخالفه ما َل يلزم منه التلفيق اه ،أو يف بعض احلادثة ،اانتقل دوام  

 .نتهىا

 ؟فإن تتبعها من املذاهب املدونة فهل يفسق أو ال": "أسنى املطالب"وقال يف 

فإن كان يف العرص اْلول فال  ،بخالف تتبعهَم من املذاهب غري املدونة ،ال :أوجههَم ،وجهان

 .انتهى ؛"اوإال فيظهر أنه يفسق قطع   ،ايفسق قطع  

ال يفسق  :أصحهَم :وجهان ؟فهل يفسق :قوله"ه: وقال أبو العباس أمحد الرميل يف حاشيته علي

 .انتهى ؛"إن غلبت طاعاته معاصيه

اْلوجه أنه ال يفسق  :وقال الرميل ،به كان اْلوجه أن يفسَق  مَّ ن ثَ قال ابن حجر ومِ " :اوقال أيض  

 .انتهى ؛"وإن أثم به

طها القرايف يف جواز تتبع ا الرشوط التي اشرتين بَ مُ  "ُجع اجلوامع"وقال العطار يف حاشيته عىل 

أنه يشرتط جلواز تقليد مذهب  "رشح املحصول"ونقل اإلسنوي يف َتهيده عن القرايف يف "الرخص: 

 يف عدم ا مثال  د مالك  لَّ قَ  نْ فمَ  ،ا يف أمر جيمع عىل إبطاله إمامه اْلول وإمامه الثاينأال يكون ُموقع   الغري

وإال فتكون صالته  ،أن يدلك بدنه ويمسح ُجيع رأسهفال بد  ،النقض باللمس اخلايل عن الشهوة

  .ا هـ ؛باطلة عند اإلمامني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(4/217) "إعانة الطالبني" (3922)

 .(4/286) "أسنى املطالب" (3923)

  (.4/286) "فتاوى الرميل"(3924)

 .(4/217) "فتاوى الرميل"(3925)
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ا أو بال شهود تقليد   ،ا ْليب حنيفةومن فروع هذه املسألة إذا نكح بال ويل تقليد   :قال اإلسنوي

قد  ْلن اإلمامني ؛كَم قاله الرافعي دَّ ا ُح فلو نكح بال ويل وال شهود أيض   ،فإنه ال َيد ،ملالك ووطئ

  .طالنفقا عىل البُ اتَّ 

ع يف املسائل املدونة للمجتهدين الذين استقر اإلُجاع عليهم والتتبه  وأنه ال بد وأن يكون التقليدُ 

وقد كانوا كثريين  ،مذاهبهم ْلنه بموت أصحاهبم انقرضْت  ؛وهم اْلربعة دون من عداهم ،اآلن

 . أوال  

بحيث خيرج عن ربقة التكليف الذي  ،االعزائم رأس   وهو أال يرتك ،آخر دٍ ع الرخص بقيْ ويقيد تتبه 

 .انتهى ؛"هو إلزام ما فيه كلفة

كان يف العرص  ا إذا قلد مني  أنه جيوز االنتقال من مذهب إىل مذهب ولو تشهِّ  املذهب الثالث:

 ، وهو املجزوم به عند كثري مناوإال فيظهر أنه يفسق قطع   ،افال يفسق قطع   ،اْلول يعني الصحابة

 الشافعية، ورواية عن اإلمام أمحد.

 عها من املذاهب املدونة، فهل يفسق أو ال؟تتبَّ  فإنْ "قال اْلنصاري: 

وجهان، أوجههَم: ال، بخالف تتبهعهَم من املذاهب غري املدونة، فإن كان يف العرص اْلول فال 

ا ا، وإال فيظهر أنه يفسق قطع   .انتهى ؛"يفسق قطع 

بن عبد  ذكر العقييل قال: حدثنا هارون بن عيل املقري، قال: حدثنا حممدو"قال ابن عبد الِب: 

يف مسألة هل جيوز لنا  ^ ْلمحد بن حنبل: إذا اختلف أصحاب رسول اهلل الرمحن الصرييف, قال: قلُت 

 أن ننظر يف أقواهلم لنعلم مع َمن الصواب منهم فنتبعه؟

 قلت: كيف الوجه يف ذلك؟ف ،^فقال يل: ال جيوز النظر بني أصحاب رسول اهلل 

 .َت قال: تقلد أُّيم أحببْ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.2/442) "حاشية العطار عىل ُجع اجلوامع" (3926)

 .(4/286) "أسنى املطالب": انظر( 3927)
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ر بينهم وحارب ق إىل النظر فيَم شجَ ا من التطره قال أبو عمر: َل َيَر النظر فيَم اختلفوا فيه خوف   -

 .انتهى ؛"افيه بعضهم بعض  

واختلف قول أيب حنيفة يف هذا الباب: فمرة قال: أما أصحاب رسول اهلل "الِب:  عبد وقال ابن

وال أخرج عن قول ُجيعهم، وإنَم يلزمني النظر يف أقاويل َمن بعدهم  ،فآخذ بقول من شئت منهم ^

 من التابعني وَمن دوهنم.

قال أبو عمر: جعل للصحابة يف ذلك ما َل جيعل لغريهم، وأظنه مال إىل ظاهر حديث:  -

 .انتهى ؛"وإىل نحو هذا كان أمحد بن حنبل يذهب ،، واهلل أعلم«أصحايب كالنجوم»

ة، وهو قول بعض احلنفيَّ  ،اص مطلق  َخ ا للره ا وتتبع  ي  أنه ال يفسق، وإن انتقل تشهِّ  املذهب الرابع:

الروايتني عنه، وأبو  ىحدإة، وأمحد يف من الشافعيَّ  وبه قال: ابن عبد السالم، وابن أيب هريرة

  عها.قل عنه إطالق جواز تتبه  عنه، حيث ننْي وايتَ الرِّ  ىحدإإسحاق املروزي من احلنابلة يف 

ذ بَم شاء عند االختالف، وأشار إىل أن م مذهب عمر بن عبد العزيز، حيث أجاز اْلْخ وهو الزِ 

هذا قول يروى معناه  "االختالف سعة، وكذا القاسم بن حممد، وسفيان الثوري، قال ابن عبد الِب: 

 .مٌ عنه، وقال به قوْ  صحَّ  ري إنَّ عن عمر بن عبد العزيز، والقاسم بن حممد، وعن سفيان الثو

هب وهذا مذْ  ،«تم اهتديتميْ اقتدَ  مُ فبأُّيِّ  ،ومجُ أصحايب كالنه»: ^ن حجتهم عىل ذلك: قوله ومِ 

 احلجة عليه يف نيِّ بَ ر، ونحن نُ ه أكثر الفقهاء وأهل النظَ َض العلم، وقد رفَ  لِ أهْ  نْ مِ  عند ُجاعةٍ  ضعيف

ُجاعة  عىل أنَّ  -التقريب واالختصار، وال قوة إال باهلل  طناه منَ عىل ما رش -إن شاء اهلل  -هذا الباب 

 .انتهى ؛"من أهل احلديث متقدمني ومتأخرين يميلون إليه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.166 - 2/165) "جامع بيان العلم" انظر: (3928)

 .(2/262) "إعالم املوقعني"نظر: ي(، و2/165) "جامع بيان العلم"( 3929)

ج عليه خلْ ( 3930) ق كثري منهم الدارقطني، هو أبو عيل احلسن بن احلسني البغدادي املعروف بابن أيب هريرة، درس يف بغداد، وخترَّ

 .(161/ 1هـ، راجع ترُجته يف وفيات اْلعيان ) 345 سنة تويفِّ 

  (.2/158) "جامع بيان العلم" (3931)
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 وإالَّ  ،صَخ ع الره الناس عن تتبه  ل هذه إلزامات منهم لكفِّ ثْ مِ  والغالب أنَّ "م: ََم قال الكَمل ابن اهلُ 

 ،وأنا ال أدري ما يمنع هذا من النقل أو العقل ،له أخف عليهذ العامي يف كل مسألة بقول جمتهد قوأَخ 

وكون اإلنسان يتبع ما هو أخف عىل نفسه من قول جمتهد مسوغ له االجتهاد ما علمت من الرشع ذمه 

 .انتهى ؛"وابلم بالصَّ أعْ  واهلل  ،ف عن أمتهما خفَّ  به َُيِ  ^وكان  ،عليه

ه، إن علم من الفقهاء املقلِّدين تقليُد غري اْلربعة يف العمل لنفِس   عاميٍّ رْي وز لغَ جَيُ "ناوي: وقال املُ 

ع الرخصة، بأن يأخذ من كل مذهب  يتتبَّ ط أالَّ ليده، وُجع رشوطه عنده، لكن برْش بته ملن جيوز تقْ نْس 

ا البن عبد، ِخ قه، وإال َل جيْز ُنيف من عُ بحيث تنحل ربقة التكلِ  ؛اْلهونَ  از ق جولَ حيث أطْ  ؛السالم الف 

َعها عىل وْج   .انتهى ؛"وركُ الل املذْ حِ ال يصل إىل االنْ  هٍ تتبهعها، وقد َُيَمل كالُمه عىل ما إذا تتبَّ

 فتاوى" لكن الذي يف ،ونقل عن إسحاق املروزي جوازه": "التحبري رشح التحرير"وقال يف 

وحكاه الرافعي  ،ال يفسق :قال وأن ابن أيب هريرة  ،ص فسقَخ ع الره ن تتبَّ مَ  :عنه أنه قال "احلناطي

 .انتهى ؛"عنه يف كتاب القضاء

ه لِ بعد نقْ  "التحبري"داوي يف فقد قال املْر  ؛ها العلَمءُ لكن حكاية هذا عن إسحاق املروزي ردَّ 

 .وغريه "عع اجلوامِ َُجْ "املروزي يف  وحكى اجلواز عنِ "هلذا: 

وأصلها عن  ،"الروضة" ملا يف ؛ور أن هذا النقل عنه سهْ والظاهِ  :"رشحه"وقال املحيل يف 

 .أنه ال يفسق :وعن ابن أيب هريرة ،يفسق بذلك أنه :احلناطي وغريه عن أيب إسحاق املروزي

قد نقلت ذلك عن املروزي  وكنُت  ،"ُجع اجلوامع"ولذلك قطع به السيوطي يف رشح منظومته 

 .انتهى "الن وَيمل أن يكون للمروزي قو ،هريرة لذلك وذكرته عن ابن أيب ،فأصلحته

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .(7/258) "فتح القدير" (3932)

  (.1/210) "فيض القدير" (3933)

هـ(، حتقيق د.  885لعالء الدين أيب احلسن عيل بن سليَمن املرداوي احلنبيل )ت (؛ 8/4091) "التحبري رشح التحرير"( 3934)

 .م2000 -هـ 1421ط مكتبة الرشد  -محن اجلِبين، د. عوض القرين، د. أمحد الِّساح عبد الر

 .(4093 - 8/4092) "التحبري"( 3935)
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أصحابنا عن أمحد يف فسق من أخذ  وذكر بعُض ": "رشح الكوكب املنري"ار يف جَّ وقال ابن النَّ

فلح: وفيه نظر، وروي عدم قال ابن مُ  ،بالرخص روايتني، ومحل القايض ذلك عىل غري متأول أو مقلد

 .انتهى ؛"فسقه عن ابن أيب هريرة

ع الرخص يف املذاهب بأن يأخذ من كل منها أنه يمتنع تتبه  :صحه واْل": وقال جالل الدين املحيلِّ 

والظاهر أن هذا النقل  ،فجوز ذلك ،خالف أبو إسحاق املروزيو ،ما هو اْلهون فيَم يقع من املسائل

 ،وأصلها عن حكاية احلناطي وغريه عن أيب إسحاق أنه يفسق بذلك ،"الروضة"ملا يف  ؛عنه سهو

 .انتهى ؛"يفسق بهوعن أيب هريرة أنه ال 

 إن شاء اهلل. - ةوسيأيت بيان ذلك يف مناقشة اْلدلَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(؛ لتقي الدين أبو البقاء حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن عيل الفتوحي املعروف 4/578) "رشح الكوكب املنري"نظر: يُ  (3936)

ار )املتوَّف:   .مد الزحييل و نزيه محادحم /هـ(، ت972بابن النَّجَّ

 (. 442 - 2/441) "رشح جالل الدين املحيل عىل ُجع اجلوامع مع حاشية العطار"( 3937)
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 :ا: األدلةثانيً 

 ة املذهب اْلول:لَّ أدِ  :أوال  

وابن  ،بعض العلَمء نقل اإلُجاع عىل ذلك، كَم مىض ذكره عن ابن عبد الِب الدليل اْلول: أنَّ 

 .وغريمها ،حزم

ثم يعتقده غري واجب وال حرام  ،اا أو حرام  اليشء واجب   الدليل الثاين: أنه ليس ْلحد أن يعتقدَ 

 بمجرد هواه.

 ،اا أو حرام  عىل أنه ليس ْلحد أن يعتقد اليشء واجب   ،وغريه عليه اإلمام أمحد  وهذا ما نصَّ 

 د هواه. جرَّ ثم يعتقده غري واجب وال حرام بمُ 

ثم إذا طلبت منه شفعة اجلوار  ،فيعتقد أهنا حق له ،ا لشفعة اجلوارمثال ذلك: أن يكون طالب  

  .ثابتة ليسْت  اعتقد أهنا

ا مع أخ اعتقد أن فإذا صار جدًّ  ،اإلخوة تقاسم اجلد ا مع جد أنَّ مثال آخر: من يعتقد إذا كان أخ  

 قاسم اإلخوة. اجلد ال يُ 

هذا  نَّ أ ،وإذا كان له عدو يفعل بعض اْلمور املختلف فيها كلعب الشطرنج وحضور السَمع

 ،ذلك من مسائل االجتهاد التي ال تنكر ه اعتقد أنَّ فإذا فعل ذلك صديقُ  ،وينكر عليه أن ُّيجَر  ينبغي

ووجوبه وسقوطه بحسب هواه مذموم جمروح  ،رمتهاليشء وُح  ل هذا ممن يكون يف اعتقاده حل  ثْ فمِ 

 .وغريه عىل أن هذا ال جيوز أمحد  اإلمامُ  وقد نصَّ  ،خارج عن العدالة

لث: أننا لو قلنا بجوازه بناء عىل أن املتتبع للرخص يأخذ بأقوال بعض املجتهدين؛ الدليل الثا

ة التكليف، قَّ ة والراحة واهلروب من مَش النفس َتيل إىل الدعَ  ىل بالتقديم؛ ْلنَّ من ذلك أوْ  عُ لكان املنْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفواكه "(، 175)ص  "مراتب اإلُجاع"(، 6/93) "الفتاوى الكِبى"و(، 2/185) "جامع بيان العلم وفضله"( انظر: 3938)

 (.1/24) "الدواين

  (.1/24) "رشح منظومة اآلداب"، و5/95"الفتاوى الكِبى"، و220،221/  20: "جمموع الفتاوى"انظر:  (3939)
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للذريعة املؤدية  اسدًّ  ؛هعَ منْ  ع يف الغالب، فكان الواجُب ت من أحكام الرْش له ي إىل التفَ وذلك يؤدِّ 

 .للفساد

: س وشهواهتا، فقال ل إشباع حظوظ النفْ ْج ْلَ  ؛باع اهلوىاتِّ  مَّ قد ذَ  اهلل  الدليل الرابع: أنَّ 

َوى اْْلَْنُفُس﴾ ]النجم:  ِذيَن َظَلُموا َأْهَواَءُهْم بَِغرْيِ 23﴿إِْن َيتَّبُِعوَن إاِلَّ الظَّنَّ َوَما هَتْ َبَع الَّ  [، وقال: ﴿َبِل اتَّ

ـُه﴾ ]الروم:   [. 29ِعْلٍم َفَمْن َُّيِْدي َمْن َأَضلَّ اللَّ

وإعجاب  ،وهوى متبع ،ح مطاعُش  :ثالث مهلكات» :^قال: قال  ويف احلديث عن أنس 

 كلمة احلق يف، والفقرو القصد يف الغنى، والعالنيةو خشية اهلل من الرس :وثالث منجيات ،املرء بنفسه

 .«بالغَض و ضاالرِّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(1/78) "فتح العيل املالك"( انظر: 3940)

أما حديث أنس، فله  روي عن أنس بن مالك، وعبد اهلل بن عباس، وأيب هريرة، وعبد اهلل بن أيب أوَّف، وعبد اهلل بن عمر.(3941) 

 145/  7) "املجالسة و جواهر العلم"(، وأبو بكر الدينوري يف  352عقييل )ص (، وال 80 -ما أخرجه البزار )رقم  عنه طرق منها:

 "ذم الكالم  "(، واهلروي يف 343/  2) "احللية"(، وأبو نعيم يف 1/  261) "اْلمايل"( والسياق له وأبو مسلم الكاتب يف  1/ 

 . "ة وال عنه إال أيوب بن عتبةَل يروه إال الفضل عن قتاد"(، وقال البزار: 2/  25(، والقضاعي )1/  145)

 "املنتقى من مسموعاته بمرو"يف  ( و الضياء5584) "اْلوسط"(، و الطِباين يف 151/  1) "الكنى"وما أخرجه الدواليب يف  

 ."امنكر احلديث جدًّ "(. وفيه محيد، قال ابن حبان: 1/  137)

 (.143/  1) "جامع بيان العلم"وابن عبد الِب يف 

ار )رقم  ن عباس:وأما حديث اب وأخرجه أبو نعيم يف ، "التقريب"، كَم يف "مرتوك"(، وفيه حممد بن عون 82 -فأخرجه الَبزَّ

 أنه املدين موىل القاسم، و هو ضعيف. ( واهلروي، و عيسى بن ميمون، الظاهر219/  3) "احللية"

وقال  ،"الثقات"فيه الصواف ذكره ابن حبان يف و، (1/  382/  2) "شعب اإليَمن"وأما حديث أيب هريرة: فأخرجه البيهقي يف 

 (. وعبد اهلل هذا مرتوك.1/  83) "اللطائف"وأخرجه اهلروي وأبو موسى املديني يف ، "شيخ يكتب حديثه"أبو حاتم: 

م.83 -وأما حديث ابن أيب أوَّف: فأخرجه البزار )رقم   (. و ابن عون مرتوك كَم تَقدَّ

 ."وفيه ابن هليعة و من ال يعرف "اْلوسط"رواه الطِباين يف "(: 91/  1) "املجمع"ي يف وأما حديث ابن عمر: فقال اهليثم

رواه البزار والبيهقي وغريمها، وهو مروي عن "(: 162/  1عقب حديث أنس برواية ابن أيب الرقاد ) "الرتغيب  "قال املنذري يف 

 ."إن شاء اهلل تعاىل - فهو بمجموعها حسن ُجاعة من الصحابة وأسانيده وإن كان ال يسلم يشء منها من مقال،
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 الداللة: وجه

 ي إىل الضالل.ن اتباع اهلوى املؤدِّ مِ  ده عَ ص دون حاجة أو دليل يقتِض ذلك، يُ َخ ع الره تتبه  أنَّ 

إذ يصري هبذا  ؛يناالستهانة بالدِّ " أن ذلك يؤدي إىل: نيَّ حيث بَ  ؛عليه الشاطبي صَّ وهذا ما نَ 

 ."قفها عند حدٍّ وال يو ،فوس عن هواهااال  ال ينضبط، فال َيجر النهاالعتبار سيَّ 

ع الرخص، وأهنا تنقص اإليَمن تتبه  مِّ اآلثار عن العلَمء يف ذَ  منَ  الكثريُ  الدليل اخلامس: وردِت 

 ومنها: ؛فر عىل كَمل ديانة املكلَّ ثِّ ؤَ وتُ 

 ."لو أخذت برخصة كل عاَل اجتمع فيك الرش كله" :قول سليَمن التيمي  -

وأهل املدينة يف  ،عمل بقول أهل الكوفة يف النبيذ ال  رجلو أن  :وقال اإلمام أمحد بن حنبل

ا ،وأهل مكة يف املتعة ،السَمع  ."كان فاسق 

باع باع الدليل إىل اتِّ ك اتِّ برَتْ  ،ي إىل االنسالخ من الدينص يؤدِّ َخ ع الره الدليل السادس: أن تتبه 

 .اخلالف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.5/102) "املوافقات"انظر: ( 3942)

  ؛ انتهى."ا واحلمد هللهذا إُجاع ال أعلم فيه خالف  "( وقال عقبه: 1088رواه ابن عبد الِب يف اجلامع برقم )( 3943)

  (.6/617) "مطالب أويل النهى"نظر: ي( 3944)

 (.5/102) "املوافقات"نظر: ي (3945)



562 

 

ك االنضباط ، برَتْ ةم قانون السياسة الرشعيَّ ي إىل انخراخص يؤدِّ ع الره الدليل السابع: أن تتبه 

 .معروف إىل أمرٍ 

 .خيرق إُجاعهم هٍ يق املذاهب عىل وْج ي إىل القول بتلفِ خص يؤدِّ ع الره أن تتبه الدليل الثامن: 

ا يف عدم نقْ  قهة يف الصالة، وأبا حنيفة يف عدم النقض هْ ض الوضوء بالقَ مثاله: كَم إذا قلد مالك 

 .ع منهَم عىل فسادها؛ فهذه صالة جممَ لذكر، وصىلَّ ا بمسِّ 

ا يف عدم النقض بلمس املرأة خالي ا عن قْص وكَم إذا قلَّ  د الشهوة ووجودها، والشافعي يف د مالك 

ق وال ويل وال اج بال صدن تزوَّ ل، وصالته كذلك، وكمَ االكتفاء بمسح بعض الرأس؛ فوضوءه باطِ 

 ود.هُ ُش 

ع رخص املذاهب اْلربعة دون غريها، ومما وهو أنه ال يفسق متتب   اين:ة املذهب الثا أدلَّ ثانيً 

 وا به عىل ذلك:استدله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا من املظاَل، وإمهاهلا يضيع احلقوق، ويعطل والس (3946) ياسة الرشعية: هي الطرق العادلة التي خترج احلق من الظاَل وتدفع كثري 

احلدود، وجيرئ أهل الفساد، ويندرج فيها كل ما رشع لسياسة الناس وزجر املتعدين، وسواء منها ما كان لصيانة النفوس 

ِ  كالقصاص، أو صيانة اْلنساب كحد الزنا، أو قة اْلعراض كحد القذف، والتعزيز عىل السب، أو لصيانة اْلموال كحدِّ الِّسَّ

واحلرابة، أو حلفظ العقل كحد اخلمر، أو ما كان من اْلحكام للردع والتعزيز؛ كجزاء الصيد للمحرم، وكفارة الظهار واليمني، 

م بالتغليظ عليهم باإلرهاب، والرضب، وهجر املرأة ورضهبا يف النشوز، وما يتصل بذلك من الكشف عن أصحاب اجلرائ

والسجن، وحتليف الشهود، وسؤاهلم قبل مرتبة السؤال، وتفريق الشهود عند أداء الشهادة، وتفريق املتهمني، وإُّيام البعض بأن غريه 

ذا ورد القوالن يف يشء أقر ليقر، وهكذا من اْلمور التي توصل إىل معرفة احلقيقة بدون اقتصار عىل سَمع البينات وتوجيه اْليَمن، فإ

من اْلنواع السابقة عليه، وحكمنا أو أفتينا كل واحد بَم تشتهي، انخرم قانون السياسة الرشعية، وَل يكن هناك ضابط للعدالة بني 

م نظر: هامش رقيالناس، وهذا مفسدة أي مفسدة تؤدِّي إىل الفوىض واملظاَل؛ فتضيع احلقوق وتعطل احلدود، وجيرتئ أهل الفساد؛ 

 .(، ط دار ابن عفان5/103( يف املوافقات )1)

 (.5/102) "املوافقات"نظر: ي( 3947)

 (.5/103) "املوافقات"نظر: ي( 3948)
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من أهل  قة التي توبعْت نة املنقحة املحقَّ املذاهب املعروفة املشهورة املدوَّ  الدليل اْلول: أنَّ 

ليل عليها، ومدى فإنه ال يعرف عند املقلد هلا الد ،ثرة بعد جيل، بخالف املذاهب املندَ املذهب جيال  

نه غري اجتهاده وَل يصل إلينا، أو وصل إ وعنه، وهل هذا هو ما انتهى إليه أ ة النسبة ملن نقلْت حَّ ِص 

 .بوعةالف املذاهب اْلربعة املتْ خِ بِ  ،له حه أو استدلَّ ن رج  أصاحبه مَ  نْ مِ  إلينا وَل نجدْ 

أن العامي ال يقلده, ونقله عن ذهب إمام احلرمني وغريه ": "البحر املحيط"قال الزركيش يف 

 ؛اقدر   له وأَج  : فهم أعظمُ - معاذ اهلل - حابة دون املجتهدينالصَّ  إُجاع املحققني, قالوا: وليس هذا ْلنَّ 

كَم ثبتت مذاهب اْلئمة الذين هلم أتباع قد طبقوا اْلرض,  ،حق الثبوت هبهم َل يثبْت مذْ  بل ْلنَّ 

ها, ي بأحكام احلوادث كلِّ  تفِ تهاد وَل يقرروا ْلنفسهم أصوال  وْلهنم َل يعتنوا بتهذيب مسائل االج

ونازع  ،ضاع املسائلوا أوْ ُر ثَ وأكْ  ،وسِبوا ونظروا ،وا النظر يف ذلكفإهنم كفه  ،من بعدهم بخالِف 

 .ا أكثر منهمع سِب  من بعدهم َُج  ْلنَّ  ؛يدهملِ وب تقْ ُج ال يلزم من سِب اْلئمة اْلربعة وُ  :وقال ،املقرتح

إنَم الظاهر يف التعليل يف العوام أهنم لو  :قال ،ة هذان منهم عىل قضيَّ واملتأخر ي أن يتبعَ وينبغ

فلهذا  ،كلفوا تقليد الصحابة لكان فيه من املشقة عليهم ما ال يطيقون من تعطيل معاشهم وغري ذلك

لسائل ما فقال له ا ،ئل حممد بن سريين فأحسن فيها اجلوابوُس  :قلُت ، سقط عنهم تقليد الصحابة

رواه أبو  ؛لو أردنا فقههم ملا أدركته عقولنا :فقال حممد ،ما كانت الصحابة لتحسن أكثر من هذا :معناه

 ."نعيم يف احللية

إنه يتطرق إىل مذهب  :فقال ما حاصله ،ولكن لغري هذا املأخذ ،ومال ابن املنري إىل ما قاله اإلمام

من قوة عباراهتم واستصعاهبا عىل أفهام  :ن التقليدن العامي معها مكَّ الصحابة احتَمالت ال يتمَ 

 .العامة

 .كَم وقع لعيل وابن عباس وغريمها ،وع الصحايب عن ذلك املذهبُج احتَمل رُ  :ومنها

 .آخر لٍ انعقد بعد ذلك القول عىل قوْ  قدِ  اإلُجاعُ  أن يكونَ  :ومنها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(1/210) "فيض القدير"، (4/286) "أسنى املطالب"، (4/217) "إعانة الطالبني"انظر: (3949) 
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 ؛هذا بخالف مذاهب املصنفنيو ،ةحَّ الصِّ  طِ أال يكون إسناد ذلك إىل الصحابة عىل رْش  :ومنها

فلهذه الغوائل حجرنا عىل العامي أن  ،ها عن اْلئمةلِ وهي متواترة عنهم بنقْ  ،بهمتُ نة يف كُ فإهنا مدوَّ 

له هي  مكن أن الواقعة التي وقعْت وهي أنه يُ  ،ثم وراء ذلك غائلة هائلة ،ق بمذهب الصحايبيتعلَّ 

 ،وه الفقهُج وُ  قِّ تنزيل الوقائع عىل الوقائع من أدَ  ْلنَّ  ؛االواقعة التي أفتى فيها الصحايب ويكون غلط  

 .وأكثرها للغلط

ل لتقليد الصحابة قريب من القول بأنه ال يتأهل للعمل العامي ال يتأهَّ  وباجلملة فالقول بأنَّ 

فهو ملحق بقول  ،قول الصحايب حجة عىل أحد القولني ا ْلنَّ إمَّ  ،بأدلة الرشع ونصوصه وظواهره

 .قدره ال لنزوله وِّ ه لعلُ فامتناع تقليدِ  ،املرتبة يكاد يكون حجة وِّ لُ ه يف عُ ا ْلنَّ وإمَّ  ،الشارع

وال من  ،اوزاد أنه ال يقلد التابعني أيض   ،بَم قاله اإلمام "الفتيا"وأما ابن الصالح فجزم يف كتاب 

وختصيص  ،مطلقها حتى ظهر منها تقييد وانترشْت  ،وإنَم يقلد الذين دونت مذاهبهم ،َل يدون مذهبه

نيط أو أُ  ،اا أو خمصص   أو مقيد  فلعل هلا مكمال   ،دةفإنه نقلت عنهم الفتاوى جمرَّ  ،بخالف غريهم ،هاعامِّ 

 .ر نقل حقيقة مذهبهمفامتناع التقليد إنَم هو لتعذه  ،كالم قائله

ىل ع ،وداود ،وإسحاق ،وسفيان ،واْلوزاعي ،وعىل هذا فينحرص التقليد يف اْلئمة اْلربعة

وْليب ثور وابن جرير أتباع  ،هؤالء هم ذوو اْلتباع ْلنَّ  ؛حكاه ابن الصالح وغريه ؛خالف يف داود

 .انتهى ؛"اقليلة جدًّ 

ليد الصحابة واالنتقاء من أقواهلم دون قيد، كَم سيأيت بيانه، القياس عىل جواز تقْ الدليل الثاين: 

علَمء اْلمة الذين وصلوا إىل درجة االجتهاد لعدم حابة؛ جاز تقليد غريهم من فإذا جاز تقليد الصَّ 

 ق. الفْر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8/340) "البحر املحيط"نظر: ي (3950)
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ن شاء من املجتهدين إن دونت مَ  جيوز لغري املجتهد تقليدُ  :فرع": "أسنى املطالب"قال يف 

وتارة من هذا  ،الصحابة كانوا يسألون تارة من هذا ْلنَّ  ؛ يف مسائلفله أن يقلد كالًّ  ،املذاهب كاليوم

 .انتهى ؛"من غري نكري

ص الواردة عنهم؛ إذا َخ ع الره أنه جيوز تقليد غري املذاهب اْلربعة وتتبه  ة املذهب الثالث:أدلَّ  :اثالثً 

 وا به عىل ذلك:التابعني ومن بعدهم، ومما استدله  لصحايب دون غريه منَ  ليدُ كان التقْ 

ليس لغريهم، فقد  زية مال واملْض هم، إذ هلم من الفَ رْي حابة ليسوا كغَ الصَّ  ل: أنَّ وَّ ليل اْلَ الدَّ 

. قال ابن القيم ^زيل بال واسطة بينهم وبني الرسول وعارصوا الوحي والتنْ ^شاهدوا الرسول 

ل والفقه عن ْض والفَ  ،مهْ هم اهلل به من العلم والفَ ملا خصَّ "حابة دون غريهم: ا خصوصية تقليد الصَّ مبين 

ة وهي غضَّ  ،همغتِ واسطة ونزول الوحي بلُ  وشاهدوا الوحي والتلقي عن الرسول بال ،اهلل ورسوله

فمن له  ،حتى جيليه هلم ،فيَم أشكل عليهم من القرآن والسنة ^حمضة َل تشب ومراجعتهم رسول اهلل 

 عن وجوب تقليده فضال   ،هذه املزية بعدهم ومن شاركهم يف هذه املنزلة حتى يقلد كَم يقلدون

بني علم الصحابة وعلم من قلدَتوه من  وتاهلل إنَّ  ،كَم رصح به غالهتم ،وسقوط تقليدهم أو حتريمه

 .كَم بينهم وبينهم يف ذلك ،الفضل

وهم فوقنا يف  :بعد أن ذكرهم وذكر من تعظيمهم وفضلهم "الرسالة القديمة"قال الشافعي يف  

قال  ،كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به عليهم وآراؤهم لنا أمحد وأوىل بنا من رأينا

وسبق هلم من الفضل عىل لسان  ،وقد أثنى اهلل عىل الصحابة يف القرآن والتوراة واإلنجيل :فعيالشا

 . انتهى ؛"نبيهم ما ليس ْلحد بعدهم

 دعا لبعض الصحابة بالعلم واحلفظ والفهم، أو شهد هلم بذلك. ^أن رسول اهلل  :الدليل الثاين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(4/286) "أسنى املطالب"( 3951)

 .(2/262) "عالم املوقعنيأ" (3952)
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فأخِب  ،«من وضع هذا» :ا قالضوء  دخل اخلالء فوضعت له و ^فعن ابن عباس: أن النبي 

 . «اللهم فقهه يف الدين» :فقال

 ،وأشدهم يف دين اهلل عمر ،أرحم أمتي بأمتي أبو بكر »:^قال رسول اهلل  :قال وعن أنس 

وأمني هذه االمة أبو ،اأال وإن لكل أمة أمين  ،وأعلمهم باحلالل واحلرام معاذ بن جبل ،وأفرضهم زيد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، باب وضع املاء عند اخلالء، ومسلم يف فضائل الصحابة باب فضائل عبد اهلل بن عباس 143رواه البخاري برقم )( 3953)

 (.2477برقم )
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 .«عبيدة بن اجلراح

 

 وجه االستدالل:

لبعضهم، وهذا مما  ^هلم بالعلم، وكذلك دعاؤه  ^ أن جيل الصحابة انفرد بشهادة رسول اهلل

يعطي الثقة يف أقواهلم يف املسألة الواحدة، وإن اختلفت فيها آراؤهم، وهو ما يبيح لنا اْلخذ بأحدها 

 واْلخذ باآلخر يف وقت آخر. ،يف وقت

فقهه اهلل يف يُ  ودعا البن عباس بأنْ  ،البن مسعود بالعلم ^ول اهلل وشهد رس"قال ابن القيم: 

  .انتهى؛ «ه احلكمةمْ لِّ عَ  مَّ اللهُ » :وقال ،وضمه إليه مرة ،مه التأويلعلِّ ين ويُ الدِّ 

فعن  -  وعيل ،وعثَمن ،وعمر ،بكر أيب -باع اْلئمة اْلربعة نا باتِّ َر اهلل أمَ  أنَّ  :الدليل الثالث

 .«بكر وعمر أيب يبعد نْ ن مِ يْ َذ لاقتدوا بال» :^ قال رسول اهلل :لقا  حذيفة

فقد أباح لنا اتباعهَم حال إُجاعهَم، وحال  ^وجه االستدالل: أنه إذا زكامها رسول اهلل 

 اختالفهَم، ويدخل يف هذا التخيري بني قوليهَم.

الري خيرج من حتت  وتأول عمر يف املنام القدح الذي رشب منه حتى رأى"قال ابن القيم: 

وأخِب أنه لو كان بعده نبي  ،وأخِب أن القوم إن أطاعوا أبا بكر وعمر يرشدوا ،له بالعلموأوَّ  ،أظفاره

 ؛«رضيت لكم ما ريض لكم ابن أم عبد» :وقال ،اهلل جعل احلق عىل لسانه وقلبه وأخِب أنَّ  ،لكان عمر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأيب 3790(، والرتمذي يف سننه برقم )8287رواه النسائي يف الكِبى برقم )( 3954)

 (، يف )فضائل خباب(، وغريهم.154برقم ) ه، وابن ماجيب عبيدة بن اجلراح وأ

  (.2/262) "أعالم املوقعني" (3955)

( وقال: 4451(، واحلاكم يف املستدرك برقم )10348(، والبيهقي يف السنن الكِبى برقم )23293رواه أمحد برقم ) (3956)

  (، وغريهم.1201، وابن عبد الِب يف اجلامع برقم )(5503صحيح ووافقه الذهبي، والطِباين يف اْلوسط برقم )
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م اهلل به من العلم والفضل أكثر من أن وفضائلهم ومناقبهم وما خصه ،عبد اهلل بن مسعود :يعني

 .(3957 )انتهى ؛"وتقليد من بعدهم ممن ال يدانيهم وال يقارهبم ،فهل يستوي تقليد هؤالء ؛يذكر

وباالقتداء  ،ة خلفائه الراشديننَّباع ُس باتِّ  ^نا رسول اهلل َر وقد أمَ "ا: وقال ابن القيم أيض  

 . (3958 )انتهى ؛"^نا برسول اهلل كان أبو بكر أعلم :وقال أبو سعيد ،باخلليفتني

قول اهلل  ا يف القرآن، ومن ذلكزكى الصحابة، وأمرنا باتباعهم عموم   اهلل  أنَّ  :الدليل الرابع

دٌ ﴿:  ِذينَ  اهللَِّ َرُسوُل  حُمَمَّ   َمَعهُ  َوالَّ

اءُ  ارِ  َعىَل  َأِشدَّ ا َتَراُهمْ  َبْينَُهمْ  ُرمَحَاءُ  اْلُكفَّ ع  ا ُركَّ د  ا اهللَِّ ِمنَ  َفْضال   ونَ َيْبَتغُ  ُسجَّ  يِف  ِسيََمُهمْ  َوِرْضَوان 

ُجودِ  َأَثرِ  ِمنْ  ُوُجوِهِهمْ  ْوَراةِ  يِف  َمَثُلُهمْ  َذلَِك  السه ْنِجيلِ  يِف  َوَمَثُلُهمْ  التَّ  َفَآَزَرهُ  َشْطَأهُ  َأْخَرَج  َكَزْرعٍ  اإْلِ

اعَ  ُيْعِجُب  ُسوقِهِ  َعىَل  َفاْسَتَوى َفاْسَتْغَلظَ  رَّ ارَ  هِبِمُ  ِغيظَ لِيَ  الزه ِذينَ  اهللَُّ َوَعدَ  اْلُكفَّ احِلَاِت  َوَعِمُلوا َآَمنُوا الَّ  الصَّ

ا َمْغِفَرة   ِمنُْهمْ  يَم   َوَأْجر 
ابُِقونَ ﴿: قال اهلل ، و[29: الفتح] ﴾َعظِ ُلونَ  َوالسَّ  املَُْهاِجِرينَ  ِمنَ  اْْلَوَّ

ِذينَ  َواْْلَْنَصارِ  َبُعوُهمْ  َوالَّ ِري َجنَّاٍت  هَلُمْ  َوَأَعدَّ  َعنْهُ  َوَرُضوا َعنُْهمْ  اهللَُّ يِضَ رَ  بِإِْحَسانٍ  اتَّ َتَها جَتْ  اْْلهَْنَاُر  حَتْ

ا فِيَها َخالِِدينَ   .[100: التوبة] ﴾اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  َذلَِك  َأَبد 

 عن اختالف أصحايب من ريبِّ  ُت سألْ " :يقول ^رسول اهلل  سمعُت  :وعن عمر بن اخلطاب قال

 ،ن بعضبعضها أقوى مِ  ،أصحابك عندي بمنزلة النجوم يف السَمء إنَّ  ،يا حممد :حى إيلَّ فأو ،بعدي

وقال رسول اهلل  :قال ،"دىفهو عندي عىل هُ  ،فمن أخذ بيشء مما هم عليه من اختالفهم ،ولكل نور

 .«م اهتديتمتُ يْ م اقتَد أصحايب كالنجوم فبأِهِّ » :^

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/262) "أعالم املوقعني" (3957)

 (.2/262) "أعالم املوقعني" (3958)

 "جامع بيان العلم"وابن عبد الِب يف  250ص "املنتخب"، وعبد بن محيد يف 376/ 2 "الكامل"أخرجه ابن عدي يف  (3959)

ن احلافظ ابن 102/ 2، 413/ 1"امليزان"نظر يم بعض رواة اْلسانيد واهت، ، وحكم عليه احلافظ الذهبي بالوضع"90/ 2" . ووهَّ

ا. هـ،  ^حجر، ُجيع طرقه، ونقل عن ابن حزم قوله: هذا خِب مكذوب موضوع باطل، وعن البزار: هذا الكالم َل يصح عن النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اف"، وأعله الزيلعي يف 191/ 4 "التلخيص احلبري" امليزان "أما دعوى تصحيح الشعراين له يف ، و232/ 2 "ختريج أحاديث الكشَّ

 فال َغْرَو. "30/ 1" "الكِبى

ار وأما احلفاظ ؛ فقد حكموا عليه بالوضع؛ ابن  ، نقَلهُ "منكر، وال يصح عن رسول اهلل ": - وقد سئل عن هذا احلديث - قال البزَّ

 (.147/ 1) "ِب اخلِبموافقة اخل"، وابن حجر يف "68ص" "تذكرة املحتاج"عبد الِب وابن امللقن يف 

 ."هذا ال يصح": "283/ 1" "العلل املتناهية"وقال ابن اجلوزي يف 

هذا حديث مكذوب موضوع باطل، َل ": "يف الكالم عىل إبطال القياس والتقليد وغريمها" :"رسالته الكِبى"وقال ابن حزم يف 

 .64/ 5 "اإلحكام"، وبنحوه قال يف "قط يصح  

 ."وكلها معلولة"إىل بعض طرقه، وقال:  68-67ص "فة املحتاجحت"وأشار ابن امللقن يف 

النجوم أمنة السَمء، فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السَمء »بعد أن ذكر حديث أيب موسى املرفوع:  319ص "االعتقاد"وقال البيهقي يف 

، «فإذا ذهبت أتى أمتي ما يوعدونما يوعدون، وأنا أمنة ْلصحايب؛ فإذا ذهبت أتى أصحايب ما يوعدون، وأصحايب أمنة ْلمتي، 

مثل "بمعناه، وروي عنه يف حديث بإسناد غري قوي، ويف حديث منقطع، أنه قال:  "2531"رقم  "رواه مسلم يف صحيحه"وقال: 

، "والذي روينا ههنا من احلديث الصحيح يؤدي بعض معناه"، قال: "أصحايب كمثل النجوم يف السَمء، من أخذ بنجم منهم اهتدى

وجهه؛ فقال:  "191/ 4" "التلخيص احلبري"، وبني ابن حجر يف "وال خيلو عن نظر"بقوله:  84ص "املعتِب"به الزركيش يف وتعق

 ."؛ فال يظهر من حديث أيب موسىاءيؤدِّي صحة التشبيه للصحابة بالنجوم خاصة، أما يف االقتد - أي: حديث أيب موسى -هو "

ا وال أنكر بعضهم عىل بعض، وال رجع أحد إىل قول  بقي بيان وجه من قال بنكارته، وهو أنه ا ما خطأ بعضهم بعض  لو كان صحيح 

صاحبه، وإنَم لقال كل لصاحبه: بأينا اقتدى اآلخر يف قوله؛ فقد اهتدى، ولكن كل منهم طلب البينة والِبهان عىل قوله؛ فثبتت 

 ، وغريه.110/ 2"اجلامع"نكارته، أفاده املزين، ونقله عنه ابن عبد الِب يف 
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ثم  ،ثم الذين يلوهنم ،ثم الذين يلوهنم ،ري الناس قرينخ» :قال ^أن النبي  وعن عبد اهلل 

 .«شهادته َييء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه

 وجه االستدالل:

مما يؤكد إصابتهم  ^وشهد هلم باخلريية، وكذلك ورد يف سنة النبي  ،الصحابة َل عدَّ  أن اهلل 

 للحق وإن اختلفوا.

فقد كان الناس  ،^ذا يف حياة الصحابة بعد وفاة النبي أن العمل جرى عىل ه :الدليل اخلامس

دون مراعاة االلتزام بواحد منهم عىل وجه الدوام، بل كانوا يسألون هذا  ،يسألوهنم فيَم أشكل عليهم

 . عن مسألة، ثم يسألون غريه عن غريها

 ، ومنه:ي عن بعض التابعني وِ ة هذا القول ما رُ ومن أدلَّ  :الدليل السادس

ـه  :ول القاسم بن حممدق - ـُه باختالف أصحاب رسول اللَّ يف أعَمهلم، ال يعمل  ^لقد نفع اللَّ

ا منه قد عمله.   العامل بعمل رجل منهم إال رأى أنه يف سعة، ورأى أن خري 

ـه َل خيتلفوا؛ ْلنه لو كان قوال   :وعن عمر بن عبد العزيز - ما أحب أن أصحاب رسول اللَّ

ا كان الناس يف  .  ضيق، وأهنم أئمة ُيْقَتَدى هبم، فلو أخذ أحد بقول رجل منهم كان يف َسَعةٍ واحد 

 وجه الداللة:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[، 5/ 7[، ويف ]2651[، كتاب الشهادات: باب ال يشهد عىل شهادة جور إذا أشهد، حديث ]306/ 5أخرجه البخاري ]( 3960)

[، كتاب الرفاق، باب ما َيذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، حديث 248/ 11[، ويف ]3650كتاب فضائل الصحابة، حديث ]

[، كتاب 1964/ 4[، ومسلم ]6695والنذور: باب إثم من َل يف بالنذر، حديث ] [، كتاب اْليَمن589/ 11[، ويف ]6428]

[، كتاب اْليَمن والنذور: باب الوفاء 18 -17/ 7[، والنسائي ]2535/ 214فضائل الصحابة: باب فضل الصحابة، حديث ]

[، كتاب آداب القايض: 123/ 10[، والبيهقي ]427/ 4[، وأمحد ]12461[، رقم ]177 -176/ 12بالنذر، وابن أيب شيبة ]

  [.582، 581[، رقم ]233/ 18] "الكبري"باب مسألة القايض عن أحوال الشهود، والطِباين يف 

 .(2/234) "أعالم املوقعني"نظر: ي (3961)

 (.4/125انظر اْلثرين يف املوافقات ) (3962)
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  انتقاؤه من وقت آلخر دون قيد.العامل بَم ورد عن الصحابة فهو يف سعة، وإن تغريَّ  أنه رأى أنَّ 

ه يف كل ما قال، ن هلم مقلد معني يتبعون يكُ وهذا كان شأن أئمة أهل العلم، َلَ "قال ابن القيم: 

أو فعله أو سنه ال يسأهلم عن غري  ^فكان عبد اهلل بن عباس يسأل الصحابة عَم قاله رسول اهلل 

 ^عن فعل رسول اهلل   ا عائشةخصوص   ،وكذلك الصحابة كانوا يسألون أمهات املؤمنني ،ذلك

أئمة الفقه كَم قال  وكذلك ،هم فقطعن شأن نبيِّ  يسألون الصحابةوكذلك التابعون كانوا  ،يف بيته

ني حتى أذهب مْ لِ فأعْ  احلديُث  فإذا صحَّ  ،يأنت أعلم باحلديث منِّ ،يا أبا عبد اهلل" :الشافعي ْلمحد

من أهل العلم قط يسأل عن رأي رجل بعينه  أحدٌ  وَل يكنْ  ،"اا أو برصيًّ ا كان أو كوفيًّ شاميًّ  ؛إليه

 .انتهى ؛"وخيالف له ما سواه ،ومذهبه فيأخذ به وحده

  

 : أدلة املذهب الرابع :ارابعً 

ا، وهو املذهب املحكي عن العز بن عبد السالم ا مطلق  ع الرخص تشهيًّ وهو القول بجواز تتبه 

، .وغريه ممن ذكرنا 

 ومما استدلوا به هلذا املذهب:

 «.متُ يْ دَ تَ م اهْ تُ يْ م اقتدَ جوم فبأُّيِّ أصحايب كالنه»: ^الدليل اْلول: قوله 

 . : قياس االختيار من أقوال العلَمء عىل االختيار من أقوال الصحابة وجه الداللة

؛ "عىل أن ُجاعة من أهل احلديث متقدمني ومتأخرين يميلون إليه"قال ابن عبد الِب: 

 . انتهى

 .«وكان َيب ما خيفف عنهم» :قالت عن عائشة  :الدليل الثاين

 وجه الداللة:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(2/234) "أعالم املوقعني" نظر:ي( 3963)

 .(3/158) "جامع بيان العلم وفضله" (3964)

 ( باب ما يصىل بعد العرص من الفوائت ونحوها.565رواه البخاري برقم ) (3965)
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 عىل ذلك النصوص اْلخرى. ْت كَم دلَّ  ،إىل إثم ا ما َل يؤدِّ طلق  كان َيب التخفيف عنهم م ^أنه 

ولكني  ،إين َل أبعث باليهودية وال بالنرصانية»قال:  ^بي النَّ  وعن أيب امامة أنَّ  الدليل الثالث:

،والذي نفس حممد بيده لغدوة أو روحة يف سبيل اهلل خري من الدنيا وما فيها ،ة السمحةباحلنيفيَّ  ُت عثْ بُ 
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 .«قام أحدكم يف الصف خري من صالته ستني سنةومل

 اللة:وجه الدَّ 

 ،باعها أن يأخذ بالرخصتِّ ان ا مِ رشيعة سمحة، فال َتنع أحد   ^بي الرشيعة التي جاء هبا النَّ أنَّ 

 .ِّس عليهذ هبا نوع يُ ما دام يف اْلْخ 

َيب أن تؤتى كَم  ،ى رخصهاهلل َيب أن تؤتَ  إنَّ » :^قال رسول اهلل  :الدليل الرابع

 .«عزائمه

 وجه الداللة:

ذلك  ه كذلك، فدلَّ يْ ذ بالعزيمة حمبوب لدَ اْلْخ  كَم أنَّ  ،اْلخذ بَم فيه يِّس حمبوب إىل اهلل  أنَّ 

 ذ به.اهلل اْلْخ  به  الذي َُيِ ِّْس ْلهنا من اليُ  ؛ذ بالرخصعىل جواز اْلْخ 

ينِ  يِف  َعَلْيُكمْ  َجَعَل  َوَما﴿: قول اهلل  :الدليل اخلامس  .[78: احلج] ﴾َحَرٍج  ِمنْ  الدِّ

قد  بل دين اهلل  ؛ةقَّ ج ومَش يف اْلحكام الرشعية حَر  هذه اآلية أن يكونَ  نفْت  وجه الداللة:

 .ع احلرج ورفْ ِّْس جاء باليُ 

 -أي يستنبط  - جرَّ خَ تَ ويَ "باع مذهب بعينه: ر عدم وجوب اتِّ بعد ذكْ  "تيسري التحرير"قال يف 

 :أي ؛باعه رخص املذاهبجواز اتِّ  -اتباع غري مقلده اْلول وعدم التضييق عليه  من جواز :منه أي

إذ لإلنسان أن  ؛وال يمنع منه مانع رشعي ،أخذه من املذاهب ما هو اْلهون عليه فيَم يقع من املسائل

ثم  ،سبيل - ذلك املسلك اْلخف :أي -لإلنسان إليه  :أي ؛يسلك املسلك اْلخف عليه إذا كان له

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.22291رواه أمحد يف املسند برقم )( 3966)

(: رواه الطِبانى 3/162) ي(، قال اهليثم2/101) "احللية"(، وأبو نعيم َّف 10030رواه الطِبانى عن ابن مسعود برقم )(3967) 

ار كَم يف، وفيه معمر بن ع"اْلوسط"، و"الكبري" يف ا: الَبزَّ  بد اهلل اْلنصارى قال العقيىل: ال يتابع عىل رفع حديثه، وأخرجه أيض 

(: رواه الطِبانى َّف الكبري، والبزار، 3/162(: إسناد حسن، وقال اهليثمى )2/88) ي(، قال املنذر990برقم ) "كشف اْلستار"

 ورجال البزار ثقات، وكذلك رجال الطِبانى.

  .(1/62) "يل املالكفتح الع"نظر: ي (3968)
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يف ذلك  :أي ؛فيه ،بقول آخر خمالف لذلك اْلخف :أي ؛بأن َل يكن عمل بآخر :السبيل بقوله بني

 :ظبلفْ  يف صحيح البخاري عن عائشة  ؛َيب ما خفف عليهم ^املحل املختلف فيه وكان 

ة عىل هذا وا عدة أحاديث صحيحة دالَّ ُر كَ وذَ  ،أمته :أي ؛«ما خيفف عنهم» :ويف رواية بلفظ ،«عنهم»

 .انتهى ؛"نىاملع

 ؛شديدات التي ذكروها يف املنتقل من مذهب إىل مذهب إلزامات منهمالتَّ  أنَّ  :الدليل السادس

جاز العمل  ،ب عىل اْلخذ بالرخصتِّ ص، فإذا انتفى املحذور املرتَ َخ ع الره الناس عن تتبه  فِّ لكَ 

 .هبا

املذاهب يسألون فيَم يسنح هلم العلَمء  ِت َر ظهَ  ن الصحابة إىل أنْ دُ ن لَ اس مِ النَّ أنَّ  :الدليل السابع

ا وهو من جعل املصيب واحد   ْلنَّ  ؛سواء اتبع الرخص يف ذلك أو العزائم ؛املختلفني من غري نكري

 . ده بالصوابفال إنكار عىل من قلَّ  ،اومن جعل كل جمتهد مصيب   ،الصحيح َل يعينه

إن فعل  :ه رجٌل عن مسألٍة يف الطالق، فقالما ُروي عن اإلمام أمحد أنه سأل :الدليل الثامن

 -تعرف حْلقَة املدنيني  :فقال - يعني: بعدم احلنث -يا أبا عبد اهلل، إن أفتاين إنسان  :فقال له ،حنث

صافة  ؟ قال ؟-حلقة بالر   .نعم :فقال له: إْن أفتوين َيله

إن  -د لرخص املذاهب؛ ْلن القصَة تدل باع املقلِّ عىل جتويز اإلمام أمحد اتِّ  الًّ وهذا النقُل ليس دا

ْت  ذ املقلِّد يف مسألٍة اجتهاديٍة ال نصَّ فيها بأسهل الرأيني، وَل يظهر من كالم عىل جواز أْخ  -صح 

 السائل وال من كالم اإلمام أمحَد ما يدله عىل أن ذلك من عادِة السائل وديدنِه يف مسائل اخلالف.

ض بني اهلل غني كريم، والعبد حمتاج فقري، وإذا وقع التعارُ  : أنَّ هة القياسجِ  نْ مِ  :الدليل التاسع

 .ىَل  كان احلمل عىل جانب الغني أوْ نْي اجلانبَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.4/253) "تيسري التحرير"( 3969)

  (.2/442) "حاشية العطار"انظر:  (3970)

  (.2/442) "حاشية العطار"انظر:  (3971)

  (.3/1027) "روضة الناظر"انظر:  (3972)
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 :ا: املناقشةثالثً 

 مناقشة أدلة القول األول: :أواًل 

 ص.َخ ع الره قاد اإلُجاع عىل عدم جواز تتبه وهو انعِ  ،مناقشة دليلهم األول

 بة:وِ ة أْج الدليل بعدَّ عن هذا  اَب جُي  مكن أنْ يُ 

خالف عن ابن عبد السالم  نْ ر؛ وذلك ملا نقل مِ ل لإلُجاع فيه نظَ اجلواب اْلول: أن هذا النقْ 

 - بن اهلَممايعني الكَمل  -ق وما ذكره املحقِّ ": "البحر الرائق"قال ابن عابدين يف حاشيته عىل  ؛وغريه

ه ،حجرٍ  ه ابنخص ردَّ ع الره جواز تتبه من  ين يف مة خري الدِّ وانترص له العالَّ  ،خمالٌف لإلُجاع وزعم أن 

د منعه ما يف رشح ابن أمري حاجٍّ بعد نقله  ،ومنع دعوى اإلُجاع فراجعه ،حاشيته هنا بكالٍم طويلٍ  ويؤي 

ة ال نسل م صحَّ  :ويمكن أن يقال ،صح  احتاج إىل جواٍب  إنَّ  :حيث قال ؛اإلُجاع عن ابن عبد الِب  

قة واية املفسِّ ومحل القايض أبو يعىل الرِّ  ،خص عن أمحد روايتانيف تفسيق املتتب ع للره  إذْ  ؛دعوى اإلُجاع

ا ال يفسقوذكر بعض احلنابلة إن قوي دليٌل أو كان عامِّ  ،ٍل وال مقل دٍ عىل غري متأوِّ  روضة "ويف  ،يًّ

ه ال يفسق به -لها عن حكاية احلناطي وغريه وأْص  - "النووي ه حمموٌل عىل لعلَّ  مَّ ث ،عن أيب هريرة أن 

 .اهـ ؛فكَم أشار إليه املصنِّ ،نحو ما جيتمع له من ذلك ما َل يقل بمجموعه جمتهدٌ 

 .انتهى ؛"أعلم  أوجههَم عدمه، واهلل ،يف فسقه وجهني ارح أنَّ ف عن الشَّ وسيذكر املؤلِّ 

 ثري من أهل العلم.اجلواب الثاين: عدم صحة هذا النقل لإلُجاع الذي نقله ابن عبد الِب عند ك

خص ع الره وما نقل عن ابن عبد الِب من أنه ال جيوز للعامي تتبه ": "تيسري التحرير"قال يف 

كيف ويف تفسيق املتتبع  ،ولو سلم فال نسلم صحة دعوى اإلُجاع ،فال نسلم صحة النقل عنه ،اإُجاع  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.5/105) "املوافقات"انظر:  (3973)

  (.6/290) "منحة اخلالق" (3974)
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 ؛"؟ غري متأول وال مقلدومحل القايض أبو يعىل الرواية املفسقة عىل ،عن أمحد للرخص روايتان

 .انتهى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .هـ 972 َّفَّ مني ـ املعروف بأمري بادشاه، املتوَ ( ملحمد أ4/253) "تيسري التحرير"ظر: ان(3975) 
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 عىل هذه املناقشة: دُّ الرَّ 

 :ْْي هَ عىل هذه املناقشة من وْج  دُّ ن الرَّ كِ مْ يُ 

ا رآه، أو الزم أن اإلُجاع مستنده النقل، ورأي ابن عبد السالم َيتمل أن يكون رأي   الوجه األول:

 ق عىل قوله.ناقض لإلُجاع السابحال مُ  أقواله، فهو عىل كلِّ  نْ مِ  لقولٍ 

ال ُيقال: اإلُجاُع الذي حكيَته عن ابن حزم وأيب ": "فتح العيل املالك"قال الشيخ عليش يف 

يف بعض فتاواه: وللعاميِّ أن َيعمل  عمر، ينتقض وُيَرده بقول عز الدين بن عبدالسالم الشافعي 

﴿َوَما  ؛ِّْس حمبوٌب، وِديُن اهلل يُ ص َخ ذ بالره ْخ اْلَ  بُرخص املذاهب، وإنكاُر ذلك جهٌل ممن أنكره؛ ْلنَّ 

يِن ِمْن َحَرٍج﴾]احلج:  نا بتصويب املجتهدين، فكله الرخص صواب، [، فإن قلْ 78َجَعَل َعَلْيُكْم يِف الدِّ

ذ ها، وإن َل نقل بذلك فالصواب غري منحرص يف العزيمة، وإن كان اْلفضل اْلْخ وال جيوز إنكارُ 

ا، واجتبالعزيمة؛ توره  ا واحتياط  َيبع  ا ملظانِّ الرِّ  اهـ.  ؛ناب 

فاق مع خمالفته باعتبار رأيه وروايته، كَم شهد له به ال سيَم والشيخ عز الدين هذا ممن ال يتقرَّ  ر اتِّ

 .الثقُة العدل الضابط املحقق أبو عبداهلل بن عرفة 

ا نقول: ابن حزم وأبو عمر قد حكيا اإلُجاع، ومستنده النقْ  بفتواه  نيْ ل، وعز الدين َل يبْلنَّ

ا ما كان،  د به، أو الزم قول، وهو الظاهر من قوة كالمه، وأيًّ ا رآه، فتفرَّ املستندة، فيحتمل أن يكون رأي 

؛ لتضمه فهو إحداث قوْ  م اإلُجاع، فيكون باطال  ر ل بعد تقده ة، وختطئُتها ممتنعٌة عىل ما تقرَّ نه ختطئَة اْلمَّ

 .انتهى ؛" رشط أم الانقراض العرص :يف أصول الفقه، وسواء قلنا

ر الناصحون منها، ومن اتِّفاقات ابن ُخ قال: إُجاعات أيب عمر مدْ ال يُ "ا: وقال أيض   ولة، وقد حذَّ

رشد، واحتَمالت الباجي، واختالف اللخمي؛ ْلنا نقول: غاية هذا نسبة الوهم إىل أيب عمر من غري 

 َم والشيوخ يقولون: أصح  ابن حزم، ال سي   دليل، وإن سلم عىل سبيل املنازلة، فَم الذي جرح إُجاعَ 

 اإلُجاعات إُجاعاته؟!

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(1/78) "فتح العيل املالك"انظر:  (3976)
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ال يقال: قال ابن عرفة: ِمن أوعب كتب اإلُجاع إُجاع احلافظ أيب احلسن بن القطان؛ فقد أثبت 

له اْلفضلية عىل غريه من كتب اإلُجاع، ومن ُجلتها إُجاع ابن حزم هذا، فأين أنت مما نقلُت عن 

يعاب واالستقصاء، وال يلزم من ول: إنَم أثبت ابُن عرفة إلُجاع ابن القطان مزيَة اإلا نقاْلشياخ؟ ْلنَّ 

 ول املزية له عىل غريه من كتب اإلُجاع من هذا الوجه، حصواُل له من كل وجه، حتى تندرَج ُص ُح 

ا فابن عرفة إنَم قال: من أوعبها، وَل يقل: أوعبها.  -واهلل أعلم  -اْلضحية فيه   وأيض 

م، لصحَّ نعم، ل نقُض اإلُجاع وخرقه هبا؛ ْلنه ثقة،  و نقل عز الدين ما به أفتى رواية عن متقدِّ

 .انتهى ؛"ضابط، راسخ القدم، وَمن َحِفظ ُحجة عىل َمن َل َيفظ

الذين نقل عنهم القول باجلواز غري ابن عبد السالم كثر، كأيب  بأنَّ  شة:اب عن هذه املناقَ وَُي 

وهي إحدى الروايتني عن  ،ة عنه، وابن أيب هريرة وبعض احلنفيَّ نْي وايتَ الرِّ  ىحدإإسحاق املروزي يف 

 .هم عند بيان القول الرابعأمحد، وقد مىض ذكُر 

 .بل نقله غري واحد ؛نسب إىل ابن عبد الِب وحدهأن نقل اإلُجاع َل يُ  الوجه الثاين:

 ،ملن قال هبا عها عن غري تقليدٍ ن تتبَّ ول عىل مَ مُ ه حَمْ هم هذا اإلُجاع بأنَّ بعُض  َش ناقَ  اجلواب الثالث:

 ل الواحد.عْ بة يف الفِ خص املركَّ أو عىل الره 

راعاة ما ن مُ بل ال بد مِ  ؛ص ال عىل اإلطالقَخ ع الره وجواز تتبه  ،ؤخذ من ذلك جواز التقليدفيُ 

من  ركٍب ال يقع يف حكم مُ  كي ؛ف عليه صحتهايف املسألة التي وقع التقليد فيها مما يتوقَّ  اعتِبه املجتهدُ 

هوة  بعد ملس جمرد عن الشَّ ثم صىلَّ  ،أ ومسح بعض الرأس عىل مذهب الشافعيضَّ كَم إذا توَ  ،اجتهادين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/79) "فتح العيل املالك"انظر:  (3977)

 "التحبري رشح التحرير"(، 1/210) "فيض القدير"(، 7/258) "فتح القدير"(، 2/158) "جامع بيان العلم"انظر:  (3978)

(8/4091). 

  (.1/24) "الفواكه الدواين"(، 175)ص  "مراتب اإلُجاع"(، 6/93) "ِبىالفتاوى الك"انظر:  (3979)
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 ،معناه التلفيق يف أجزاء احلكم فإنَّ  ،لفيق يف التقليدوهذا عمل من منع التَّ  ،قضعند مالك عىل عدم النَّ

 .ال يف جزئيات املسائل

 ،ووطئ ،ا ملالكأو بال شهود تقليد   ،ا ْليب حنيفةإذا نكح بال ويل تقليد   ألة:ذه املْس وع هُر ن فُ ومِ 

قا عىل فَ  قد اتَّ نْي اإلمامَ  ْلنَّ  ;ه الرافعيكَم قالَ  ؛ا ُحدَّ فلو نكح بال ويل وال شهود أيض   ،ه ال َيدفإنَّ 

 طالن.البُ 

 ثم يعتقده غري واجٍب  ،اا أو حرام  جب  اليشء وا أن يعتقدَ  وهو أنه ليس ْلحدٍ  هم الثاين:مناقشة دليلِ 

 د هواه.جرَّ وال حرام بمُ 

ا باع  ها إليها اتِّ ص ال يعدل عن غرْيِ َخ ع للره وهو أن املتتبِّ مكن أن يناقش هذا الدليل باآلِت: ويُ 

 ن أن خيتارَ يْ  بني أمَر ريِّ إذا ُخ وج، ِّس ورفع احلَر من اليُ  عليه الرشيعةُ  ْت ه يأخذ بَم دلَّ للهوى، ولكنَّ

  ة املجيزين.ر ذلك يف أدلَّ كْ أيِّسمها، كَم مىض ذِ 

ذ ه سيعتاد عىل اْلْخ باع اهلوى؛ ْلنَّ يف اتِّ  ص ال بد أن يقعَ َخ ع للره املتتبِّ  بأنَّ  رد عىل هذه املناقشةويُ 

د اْلدلة التي ليف، وهو أَح فس دون نظر إىل حكمة التكْ وع يف إشباع حظ النَّقُ باْليِّس، مما ينتج عنه الوُ 

 به املانعون. تدلَّ اس

باع تِض ذلك، يعد من اتِّ ص دون حاجة أو دليل يقْ َخ ع الره تتبه  وهو أنَّ  مناقشة دليلهم الرابع:

 باع اهلوى.اهلل اتِّ  ي إىل الضالل، وقد ذمَّ اهلوى املؤدِّ 

ن باع اهلوى املؤدي إىل الضالل، بل إع الرخص ليس من اتِّ تتبه  ش هذا الدليل بأنَّ ويمكن أن نناقِ 

به  ْت َر ي احلرج الذي أمَ باْليِّس لنفْ  ذِ ن جواز اْلْخ ع ومبادئه العامة، مِ عىل قواعد الرْش  ذلك جارٍ 

ود أقوال املجتهدين إىل ما َتيل إليه نفسه دون دُ ا إىل الضالل إذا خرج عن ُح ي  َم يكون مؤدِّ الرشيعة، وإنَّ 

 مسوغ رشعي.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/442انظر: حاشية العطار ) (3980)
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 ،ص، وأهنا تنقص اإليَمنَخ ع الره تتبه  العلَمء يف ذمِّ  دة عنوهو اآلثار الوارِ  هم اخلامس:ناقشة دليلِ مُ 

 ر عىل كَمل ديانة املكلف.ثِّ وتؤَ 

ع اس عن تتبه ر النَّهي عن ذلك، زْج مقصود اْلئمة بالنَّ  بأنَّ  ليل:ويمكن أن نناقش هذا الدَّ 

 .فوسعاف النهل عادة لِض أحكام الرشع، وهذا َيُص  نْ ت مِ ا لذريعة التفله سدًّ  ؛صَخ الره 

 يؤدي إىل ص يف حدود كالم أهل العلم مرشوط بأالَّ ع الرَخ تتبه  بأنَّ  رد عىل هذه املناقشة:ويُ 

 .اهلل  رِ ثال أمْ ف يف امتِ د التخفيف عىل املكلَّ رَّ جَ بل مُل  ؛إسقاط التكاليف الرشعية

باع الدليل ك اتِّ ين برَتْ ي إىل االنسالخ من الدِّ ص يؤدِّ َخ ع الره تتبه  وهو أنَّ  ناقشة دليلهم السادس:مُ 

 باع اخلالف.إىل اتِّ 

فقد أذن اهلل  ،ود الفهم الصحيح للنصدُ بأن اخلالف ما دام يف ُح  مكن أن نناقش هذا الدليل:ويُ 

ي د أن يؤدِّ بيحة لالجتهاد، وال بُ صوص الكثرية املُ ه، وذلك يف النهن اهلل فيه فقد أجازَ فيه، وإذا أذِ 

 فقد أجاز الكل. ،لِّ ن اهلل للكُ شدد وميِّس، وإذا أذِ بني مُ الف اآلراء ما إىل اختِ  االجتهادُ 

 د؟عدِّ متَ و أ وادالف العلَمء يف احلق، هل هو ني عىل ِخ وهذا مبْ 

قال املاوردي والروياين يف كتاب القضاء: ذهب اْلكثرون إىل أن احلق يف "قال الزركيش: 

ـه، ومصيب يف احلكُجيعها، وأن كل جمتهد مُ  ْلن جواز اجلميع دليل عىل صحة  ؛مصيب فيَم عند اللَّ

 وقالت اْلشعرية بخراسان: ال يصحه  ،وهو قول أيب احلسن اْلشعري واملعتزلة :اجلميع، قال املاوردي

ى اجتهاده إىل من أدَّ  هذا املذهب عن أيب احلسن، قال: واملشهور عنه عند أهل العراق ما ذكرناه، وأنَّ 

ب الشافعي وأبو حنيفة ومالك هَ وذَ  ،عىل أنه احلق لَّ فدَ  ،تهوال حتل له خمالف ،حكم يلزمه العمل به

ـه متعني وأكثر الفقهاء   حالة أن يكونَ الستِ  ؛إىل أن احلق يف أحدمها، وإن َل يتعني لنا فهو عند اللَّ

ا روا يف تناظَ  حابة الصَّ  وْلنَّ  ؛اليشء الواحد يف الزمان الواحد يف الشخص الواحد حالال  حرام 
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يطلب إصابة  تِض أن كل واحدٍ ا، وهذا يقْ هم بعض  أ بعُض كل واحد عىل قوله، وخطَّ  جَّ واحتَ  ،املسائل

 .انتهى ؛"احلق

ة، برتك ي إىل انخرام قانون السياسة الرشعيَّ خص يؤدِّ ع الره وهو أن تتبه  مناقشة الدليل السابع:

 االنضباط إىل أمر معروف.

م بأقوال املذاهب اْلخرى يف بلد من البالد يمكن عدم العل بأنَّ  يمكن أن نناقش هذا الدليل:

نسبي، فال  ٌر ا أمْ فهو إذ   ،دون آخر ونرش ذلك فيهم، وأن هذا خيتص ببلدٍ  ،ب عليه ببيانه للناسالتغله 

 لدان.ينبغي تعميمه عىل سائر البُ 

خيرق  هٍ وْج  فيق املذاهب عىلي إىل القول بتلْ خص يؤدِّ ع الره تتبه  وهو أنَّ  مناقشة الدليل الثامن:

 إُجاعهم.

ق اإلُجاع، اْلحوال إىل خْر  ي بالرضورة يف كلِّ التلفيق ال يؤدِّ  بأنَّ  هذا الدليل: َش مكن أن نناقِ يُ 

عممها يف فة يف البعض إىل أن نُ ث يف بعض املسائل دون بعض، فال حتملنا تلك املخالَ بل هذا َيدُ 

 .لِّ الكُ 

 ع رخص املذاهب اْلربعة دون غريها.ق متتبِّ وهو أنه ال يفس ناقشة أدلة القول الثاين:مُ 

 نْ مِ  وبعْت قة التي تُ حة املحقَّ وهو أن املذاهب املعروفة املشهورة املدونة املنقَّ  مناقشة الدليل األول:

فإنه ال يعرف عند املقلد هلا الدليل عليها...  ، بعد جيل، بخالف املذاهب املندثرةأهل املذهب جيال  

 إلخ.

بأنه ال فرق بني هذه املذاهب املدونة وغريها من املذاهب غري  ذا الدليل:ه يمكن أن نناقَش 

ن مذاهبهم، وعلم أنه آخر ما انتهى إليه، املجتهدين الذين َل تدو   نسبة القول إىل أحدِ  املدونة، إذا ثبتْت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8/282) "البحر املحيط" (3981)
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مما  لَّ الكُ  ْلنَّ  هبه؛ن مذْ هاد الذي ثبت عن آخر َل يدو  ح واالجتِ ن املنقَّ ق بني االجتهاد املدو  ْلنه ال فْر 

 . به ذِ اْلْخ  جوازُ  يف مرتبة واحدة من حيُث  أذن اهلل فيه، فيكون الكله 

د، فإذا قاء من أقواهلم دون قيْ ليد الصحابة واالنتِ القياس عىل جواز تقْ وهو  مناقشة الدليل الثاين:

 إلخ. ...ليد غريهمليد الصحابة؛ جاز تقْ جاز تقْ 

 نة وغريها يف هذا، إذا كان القياُس ق بني املذاهب املدوَّ ه ال فْر بأنَّ  :مكن أن يناقش هذا الدليلويُ 

ن الصحابة َل تدوِّ  ىل؛ ْلنَّ باب أوْ  نْ نة يكون مِ ب غري املدوَّ بل جواز ذلك يف املذاهِ  ،عىل الصحابة 

  مذاهبهم كذلك.

ص َخ ع الره وتتبه  ،بعةليد غري املذاهب اْلرأنه جيوز تقْ وهو  ة القول الثالث:ناقشة أدلَّ مُ  :اثالثً 

 التابعني ومن بعدهم. الواردة عنهم؛ إذا كان التقليد لصحايب دون غريه منَ 

ليس  ة مايَّ ل واملزِ ْض الفَ  إذ هلم منَ  ؛حابة ليسوا كغريهمالصَّ  وهو أنَّ  ليل األول:مناقشة الدَّ 

 . ^الرسول  وعارصوا الوحي والتنزيل بال واسطة بينهم وبني ^ لغريهم، فقد شاهدوا الرسول

م هْ درة عىل الفَ ذلك ال ينفي عن غري الصحابة القُ  بأنَّ  ليل:هذا الدَّ  َش ويمكن أن نناقِ 

ى ذلك إىل إلغاء االجتهاد وقفل بابه بَم يعطل اْلحكام، واملجتهد ال خيرج عن  ْلدَّ واالستنباط، وإالَّ 

 ا.ا مفهوم  ا وإمَّ ا نصًّ إمَّ  ،أقوال الصحابة 

اْلمة إىل يوم  هم بذلك دون غريهم منَ مهم، ال يف انفرادِ هْ وثقابة فَ  ،مة قوهلِ ا يف قوفمزيتهم إذ  

 القيامة.

م واحلفظ والفهم، أو شهد هلم لْ هم بالعِ دعا لبعِض  ^رسول اهلل  وهو أنَّ مناقشة الدليل الثاين: 

 بذلك.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8/340) "البحر املحيط"انظر: (3982) 
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 وَل يدعُ  الواقع يشهد بأنه دعا لبعضهم كابن عباس وغريه، بأنَّ يمكن أن نناقش هذا الدليل: 

ض، ال يلزم منه عْ للبَ  ^ذلك عنهم أن يكونوا علَمء، فدعاء الرسول  للبعض اآلخر، وَل ينِف 

 صنا جواز ذلك بمن دعا هلم دون غريهم.رادهم بذلك، وإال خلص  انفِ 

 وعيل ،وعثَمن ،وعمر ،بكر باع اْلئمة اْلربعة )أيبنا باتِّ َر اهلل أمَ  وهو أنَّ  مناقشة الدليل الثالث:

.) 

بعضهم  ^وهو أن ختصيص الرسول نا به الدليل السابق: ْش هذا الدليل بام ناقَ  ن نناقَش أمكن يُ 

 بيشء ال يلزم منه انفرادهم بذلك.

 ا يف القرآن.باعهم عموم  نا باتِّ َر ى الصحابة، وأمَ زكَّ  اهلل  وهو أنَّ  مناقشة الدليل الرابع:

 .نْي  السابقَ نْي ه الدليلَ بَم ناقشنا ب ا:مكن أن ننا قش هذا الدليل أيًض ويُ 

أهل احلديث، ولو كان  نْ مِ  عىل قول طائفةٍ  فهو ضعيٌف  ،«...أصحايب كالنجوم» :وأما حديث

ا قولكم: ويشهد هلذا وأمَّ " :"فتح العيل املالك"قال الشيخ ُعَلْيش يف  ؛لوَّ ئَ  عند غريهم فهو مُ مقبوال  

 ، فجوابه: أنَّ «متُ يْ م اهتدَ تُ يْ م اقتدَ بأُّيِّ أصحايب كالنجوم، : »^املعنى ظاهُر احلديث، وهو قوله 

تِه، وهو مذهب أيب عمر بن عبدالِب، وأما عىل  احلديث إنَم ََيُسن استدالُلكم به بعد تسليِم صحَّ

احلديث عنده ضعيف، قال: ْلنه ُروي من قَِبل عبدالرمحن بن زيد، وأهل  مذهب البزار، فال؛ ْلنَّ 

، ^: معناه عندي فيَم نقلوه عنه يِن َز ته، فقد قال املُ وعىل صحَّ العلم قد سكتوا عن رواية حديثه، 

ؤَتن عىل ما جاء به، ال جيوز عندي غرُي هذا، وأما ما قالوا فيه برأُّيم، وشهدوا به عليه، فكلههم ثقة مُ 

ا، وال أنكر بعُض فلو كانوا عند أنفِس   هم عىل بعض، وال رجع أحدٌ هم كذلك، ما خطَّأ بعُضهم بعض 

 ه.صاحبِ  لِ  قوْ منهم إىل

منفردين  ^؛ ْلن االقتداء بأصحاب رسول اهلل حالٍ  قال أبو عمر: وليس هذا الصحيح عىل كلِّ 

هذه سبيله، فالتقليُد الزٌم له بأمر أصحابه أن يقتدي  إنَم هو ملن جهل ما يسأل عنه، وَمن كانْت 

ا ممكن ا يف أصول ا جائز  لوا تأويال  سائغ  واحد منهم نجم جائز أن يقتدي  كله  إذْ  ؛بعضهم ببعض إذا تأوَّ

 اهـ. ؛ةاجلاهل، بمعنى َيتاج إليه من دينه، وكذا سائر العلَمء مع العامَّ  به العاميه 
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ين ال خيفى عليكم ما يف استداللكم باحلديث، وعىل قول أيب عمر َز از وتفسري امُل زَّ فعىل قول البَ 

 انتهى. ؛"لذي ال ميز معه وال برصالعامي ا ه يف حقِّ وتفسريه، فاالستدالل ناهض، لكنَّ

فقد  ،^ى عىل هذا يف حياة الصحابة بعد وفاة النبي العمل جَر  وهو أنَّ  ليل اخلامس:مناقشة الدَّ 

 وام... إلخ.الدَّ  هِ منهم عىل وْج  زام بواحدٍ راعاة االلتِ اس يسألوهنم فيَم أشكل عليهم دون مُ كان النَّ 

 عىل جواز تقليد أي واحد من لح أن يكون دليال  بأنه يص هذا الدليل: مكن أن نناقَش ويُ 

منهم،  د بواحدٍ فهم دون التقيه ن صادَ حابة كانوا يسألون مَ الصَّ  ْلنَّ  ؛اصاحبيًّ   يكنْ ولو َلَ  ،املجتهدين

ليده واالنتقال ل االجتهاد بعد عرصهم جاز تقْ أهْ  نْ مِ  دهم، فإذا وجد أحدٌ تاح هلم يف عهْ وذلك هو املُ 

 جتهدين اآلخرين.إىل غريه من امل

ذ بقول أي واحد اْلْخ  ازِ وَج  نْ مِ   التابعنيَ  ضِ بعْ  وي عنْ وهو ما رُ  مناقشة الدليل السادس:

 ة.مَّ لألُ  السعة التي أرادها اهلُل ذلك منَ  الصحابة، وأنَّ  منَ 

ال ينفي جواز ذلك يف  عنهم يف حق الصحابة  ذلكود رُ وُ  بأنَّ  ليل:هذا الدَّ  ن نناقَش أمكن ويُ 

ن بعدهم كَم االجتهاد وجد فيمَ  ْلنَّ  ؛غريهم، ما دام أن ذلك خمصوص بمجتهدي الصحابة  حق

  ا.وجد فيهم، فال فرق إذ  
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 ا.ا مطلق  ي  ص تشهِّ َخ ع الره به تواز توهو القول بجَ  ا مناقشة أدلة القول الرابع:رابعً 

 .«أصحايب كالنجوم...»وهو حديث:  مناقشة الدليل األول:

 دلة القول الثالث.أليل بَم سبقت به مناقشته يف مناقشة يناقش هذا الد

ليل الثاين ورودها بالتخفيف، وهو الدَّ ورس الرشيعة وسامحتها مناقشة األدلة الدالة عىل يُ 

  :ْْي ة السمحة من وجهَ دالهلم بيرس اإلسالم وأنه جاء باحلنيفيَّ تِ اْس  َش مكننا أن نناقِ يُ ، ووالثالث

ا بَم هو جارٍ ا وهو أنَّ الوجه األول:  ص َخ ع الره عىل أصوهلا، وليس تتبه  لسَمح إنَم أتى فيها مقيد 

 من أصوهلا؛ فَم قاله عني الدعوى. ي بثابٍت وال اختيار اْلقوال بالتشهِّ 

باع اهلوى؛ فهذا اتِّ  هي عنِ ص ميل مع أهواء النفوس، والرشع جاء بالنََّخ ع الره تتبه  ثم نقول: إنَّ 

ا لقولِ مضاد لذلك اْلصل املتف   يِف  َتنَاَزْعُتمْ  َفإِنْ ﴿: ه ق عليه، ومضاد أيض 
ٍ
ء وهُ  يَشْ  اهللَِّ  إىَِل  َفُرده

ُسولِ  إىل أهواء النفوس، وإنَم  ع؛ فال يصح أن يردَّ وموضع اخلالف موضع تنازُ  ،[59]النساء: ﴾ َوالرَّ

 . غرضفيجب اتباعه ال املوافق لل ،نْي القولَ  يرد إىل الرشيعة، وهي تبني الراجح منَ 

ع الرخص: وليس تتبه  ،السَمحة يف الرشيعة هي التخفيف ووضع اإلرص ا أنَّ بين مُ  وقال الشاطبيه 

يف  ،اا مطلوب  وإن كان الدوام عىل العمل أيض   ،عىل صحة اْلخذ بالرفق وأنه اْلوىل واْلحرى والدليُل "

 [7: احلجرات] ﴾َلَعنِتهمْ  اْْلَْمرِ  ِمنَ  َكثرِيٍ  يِف  ُيطِيُعُكمْ  وْ لَ  اهللَِّ َرُسوَل  فِيُكمْ  أَنَّ  َواْعَلُموا﴿ ؛ةنَّالكتاب والسه 

 ﴾مْ ته نِ عَ لَ ﴿أن الكثري من اْلمر واقع يف التكاليف اإلسالمية ومعنى  :ينعىل قول طائفة من املفِّسِّ 

نَّ ﴿ ؛ودين اهلل ال حرج فيه ،عليكم املشقةُ  ْت ولدخلَ  ،حلرجتم
يََمنَ  إَِلْيُكمُ  َحبََّب  اهللََّ َوَلكِ  ﴾اإْلِ

نَهُ ﴿ ،بالتسهيل والتيسري [7: احلجرات]   .اآلية[ 7: احلجرات] ﴾ُقُلوبُِكمْ  يِف  َوَزيَّ

وقال  ،ووضع اإلرص واْلغالل التي كانت عىل غريهم ،ة السمحةباحلنيفيَّ  ^وإنَم بعث النبي 

: التوبة] ﴾َرِحيمٌ  َرُءوٌف  املُْْؤِمننِيَ بِ  َعَلْيُكمْ  َحِريٌص  َعنِتهمْ  َما َعَلْيهِ  َعِزيزٌ ﴿ :^ هيف صفة نبيِّ  اهلل 

 َأنْ  اهللَُّ ُيِريدُ ﴿ :وقال ،[185: البقرة] ﴾اْلُعِّْسَ  بُِكمُ  ُيِريدُ  َواَل  اْلُيِّْسَ  بُِكمُ  اهللَُّ ُيِريدُ ﴿ :وقال  ،[128

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(5/99) "املوافقات"انظر: ( 3983)
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َف  فِّ ْنَسانُ  َوُخلَِق  َعنُْكمْ  خُيَ ا اإْلِ د عىل النفس ذ بالتشدياْلْخ  وسمى اهلل  ،[28: النساء] ﴾َضِعيف 

َا َيا﴿ :فقال  ؛اعتداء ِذينَ  َأُّيه ُموا اَل  َآَمُنوا الَّ رِّ : املائدة] ﴾َتْعَتُدوا َواَل  َلُكمْ  اهللَُّ َأَحلَّ  َما َطيَِّباِت  حُتَ

 هناهم النبيه  :أهنا قالت ففي احلديث عن عائشة  ؛كمسألة الوصال ؛ومن اْلحاديث كثري ،[87

يطعمني  ؛إين أبيت عند ريب ،إين لست كهيئتكم» :إنك تواصل قال :عن الوصال رمحة هلم قالوا ^

  .انتهى ؛«ويسقيني

التكاليف كلها شاقة ثقيلة،  إىل إجياب إسقاط التكليف ُجلة؛ فإنَّ  ذلك مؤدٍّ  أنَّ  الوجه الثاين:

ا من الكلفة، وهي املشقة، فإذا كانت املشقة حيث حلقت َّف التكليف ت ْت يَ مِّ ولذلك ُس  قتِض تكليف 

الرفع هبذه الدالئل؛ لزم ذلك َّف الطهارات والصلوات والزكوات واحلج واجلهاد وغري ذلك، وال 

يقف عند حد إال إذا َل يبق عىل العبد تكليف، وهذا حمال، فَم أدى إليه مثله؛ فإن رفع الرشيعة مع 

  .(3985 )العها حُم ض وْض فْر 

 «....صهَخ ؤتى رُ ن تُ أب اهلل َُي  إنَّ »وهو حديث:  :ليل الرابعناقشة الدَّ مُ 

خص التي ورد الرشع هبا، ص يف هذا احلديث: الره َخ املقصود بالره  يمكننا مناقشة هذا الدليل: بأنَّ 

 ، ونحو ذلك.نْي لَ ل الرْج ني بدل غْس ح عىل اخلفَّ م بدل الوضوء، واملْس خصة التيمه كُر 

جائز، كَم يف احلديث عن  ِّس الذي ورد به النصأن اختيار اْليْ  واجلواب عىل هذه املناقشة:

 فإن كان إثَم   ،ن إال أخذ أيِّسمها ما َل يكن إثَم  يْ بني أمَر  ^ رسول اهلل ريِّ ما ُخ "أهنا قالت:  عائشة 

  ."فينتقم هلل هبا ،رمة اهللُح   أن تنتهَك ه إالَّ ِس لنفْ  ^اهلل  وما انتقم رسوُل  ،كان أبعد الناس منه

ينِ  يِف  َعَلْيُكمْ  َجَعَل  َوَما﴿: هلل وهو قول ا مناقشة الدليل اخلامس: : احلج] ﴾َحَرٍج  ِمنْ  الدِّ

78]. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.1/225) "املوافقات"( انظر: 3984)

 .(5/105) "املوافقات"انظر  (3985)

 لآلثام. ^(، يف الفضائل باب مباعدته 2327، ومسلم برقم )^(، باب صفة النبي 3367واه البخاري برقم )ر(3986) 
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ة، فيذ اْلحكام الرشعيَّ احلرج منفي عن الرشيعة يف وجوب تنْ بأنَّ  ليل:هذا الدَّ  َش نناقِ  مكن أنْ ويُ 

 يِف  ُكمْ َعَليْ  َجَعَل  َوَما﴿ قال ابن كثري يف قوله  ؛اي  وليس يف اختيار أخف اْلقوال يف املسألة تشهِّ 

ينِ  عليكم إال جعل اهلل لكم  أي: ما كلفكم ما ال تطيقون، وما ألزمكم بيشء َفَشقَّ  ؛﴾َحَرٍج  ِمنْ  الدِّ

ا - التي هي أكِب أركان اإلسالم بعد الشهادتني -ا، فالصالة ا وخمرج  فرج   ويف  ،جتب يف احلرََض أربع 

 ركعة، كَم ورد به احلديث، وُتَصىل رجاال   السفر ُتْقرَص إىل ثِنَْتني، ويف اخلوف يصليها بعض اْلئمة

وكذا يف النافلة يف السفر إىل القبلة وغريها، والقيام فيها  ،ا، مستقبيل القبلة وغري مستقبليهاوركبان  

ه، إىل غري ذلك من الرخص فعىل جنبِ  ا، فإن َل يستطعْ ذر املرض، فيصليها املريض جالس  يسقط بعُ 

 .انتهى ؛"الواجباتوالتخفيفات، يف سائر الفرائض و

التشديدات التي ذكروها يف املنتقل من مذهب إىل مذهب  وهو أنَّ  مناقشة الدليل السادس:

 ا للذريعة.ص سدًّ َخ ع الره الناس عن تتبه  لكفِّ  ؛إلزامات منهم

ت من أحكام الرشع له ا لذريعة التفَ تشديدهم هذا يف حمله سدًّ  مكن مناقشة هذا الدليل: بأنَّ يُ 

الذرائع للفساد مما اعتِبته الرشيعة  ي، ومعلوم أن سدَّ د التشهِّ رَّ جَ خص ملُ ع الره توجد مظنته يف تتبه الذي 

 .قرر يف علم أصول الفقهكَم هو مُ 

ص اجلائز إنَم هو ما كان القصد منه التخفيف، َخ ع الره بأن تتبه  عن هذه املناقشة: اَب َُي  مكن أنْ ويُ 

ال  ،ا للجوازاجلواز، ويكفي أن يوضع قيد   ع، وال يمنع هذا املحذور منَ رْش ت من أحكام الله وليس التفَ 

 ا منه. مانع  

يسألون فيَم  - املذاهب ن الصحابة إىل أن ظهرِت دُ لَ  نْ وهو أن الناس مِ  مناقشة الدليل السابع:

 .ص يف ذلك أو العزائم... إلخَخ سواء اتبع الره  ،ن من غري نكريٍ ويسنح هلم العلَمء املختلف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يف تفسريه لآلية من سورة احلج. "تفسري ابن كثري"انظر:  (3987)

 (. 4/382) "البحر املحيط"(، و2/193) "إرشاد الفحول"نظر: ا (3988)
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عهم يف ذلك للرخص، بل غاية سؤاهلم من اتفق هلم ال يعني تتبه  بأنَّ  هذا الدليل: ناقَش نُ  مكن أنْ يُ 

د سؤاهلم ملن وافقهم دون تقيه  دهم بمجتهد واحد يقلدونه يف كل يشء، كَم أنَّ ما يدل عليه هو عدم تقيه 

ص، بل َخ ع الره ا تتبه ودهم إذ  ُص ن مقْ ص، فلم يكَخ ل هلم به الره ديدات كَم َيُص ْش بواحد؛ يوقعهم يف التَّ 

 فق هلم.د التسهيل عىل أنفسهم بسؤال الثقات من علَمء اْلمة كيف اتَّ جمرَّ 

 :رجٌل عن مسألٍة يف الطالق، فقال هُ ه سألَ وهو ما ُروي عن اإلمام أمحد أنَّ  مناقشة الدليل الثامن:

 .. إلخ..)يعني: بعدم احلنث( ؛أفتاين إنسان يا أبا عبد اهلل، إنْ  :فقال له ،إن فعل حنث

د لُر ويز اإلمام أمحد اتِّ عىل جتْ  الًّ هذا النقُل ليس دا بأنَّ  هذا الدليل: كن أن نناقَش مْ ويُ  خص باع املقلِّ

املقلِّد يف مسألٍة اجتهاديٍة ال نصَّ فيها بأسهل  ذِ عىل جواز أْخ  -ْت صحَّ  إنْ  - َة تدله القصَّ  املذاهب؛ ْلنَّ 

ذلك من عادِة السائل  ما يدله عىل أنَّ  ،كالم اإلمام أمحدَ  نْ وال مِ  ،كالم السائل نْ ر مِ الرأيني، وَل يظه

 .الفدنِه يف مسائل اخلِ يْ ودَ 

تاج فقري، وإذا وقع اهلل غني كريم، والعبد حُم  ن جهة القياس: أنَّ وهو مِ  مناقشة الدليل التاسع:

 ني أوىل. عىل جانب الغ كان احلمُل  ،نْي ض بني اجلانبَ التعاُر 

ن الرتاخيص، والرتاخيص يف الرشع مِ  عُ ن فيه الرْش بأن هذا فيَم أذِ  ناقش هذا الدليل:نُ  مكن أنْ ويُ 

ا، وهذا مما يتناَّف ، والعزيمة فرع  فإنه جيعل الرتخيص أصال   ،صَخ ع الره ا متتبِّ ، أمَّ أصال   استثناء وليسْت 

 ة.ع التكاليف الرشعيَّ ل وْض مع أْص 

 :ا: الرتجيحرابعً 

 مكننا أن نقول: إنَّ يُ  ،ة ومناقشتها لألقوال اْلربعة يف هذه املسألةخالل ما ذكرنا من أدلَّ  نْ مِ 

 حه التفصيل:جِّ وهو الذي نَر  ،أقرب قول إىل الصواب يف هذه املسألة

ن بالتكاليف الرشعية، ي إىل التهاوُ عىل املكلف بَم ال يؤدِّ  ص إن كان فيه ختفيٌف َخ ع الره وهوأن تتبه 

ع ص، أما إذا كان تتبه َخ ع الره ن تتبه مِ  ن فيه؛ فال مانع حينئذٍ ق دعا إليه الرشع وأذِ فْ ما فيه من رِ مع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/1027) "روضة الناظر"انظر:  (3989)
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أو بالتخلص من تنفيذ جزء منها، فهذا  ،الرخص بقصد اهلروب من تكاليف الرشع، بإسقاطها كلية

 منه. رَ هو الذي هنى عنه الرشع وحذَّ 

 :وِما يعضد هذا االختيار ما ييل

ر عباده أن يأخذوا به، إذا كان يف حدود تنفيذ وأمَ  ،قد أذن يف أصل التخفيف اهلل  أنَّ  :أواًل 

أو عدم القدرة عىل  ،والغسل عند عدم املاء ،م بدل الوضوءاْلمر الرشعي، ومن ذلك ترشيع التيمه 

 َماء   جَتُِدوا مْ َفلَ ﴿: ، قال القيامَ   باجللوس يف الفريضة إن َل يستطعِ استعَمله، وكذلك اإلذن للمصيلِّ 

ُموا  .[43: النساء] ﴾َفَتَيمَّ

صل » :عن صالة فقال ^فسألت النبي  ،قال: كانت يب بواسري وعن عمران بن حصني 

باب إذا َل يطق  ،(1066رواه البخاري برقم ) ؛«فإن َل تستطع فعىل جنب ،افقاعد   فإن َل تستطعْ  ،قائَم  

  عىل جنب.ا صىلَّ قاعد  

 من امرأته بَمئة شمراخ بدال   فف يف الِب بيمينه بأن يرضَب خُي  بأنْ  أيوَب نبيَّه أمر  اهلل  أنَّ  ا:ثانيً 

 بَِيِدكَ  َوُخذْ ﴿إذ قال:  ،ا منه، وكان ذلك بأمر اهلل ْلمر اهلل، وليس هروب   مائة سوط، وهذا تنفيذٌ 

ْب  ِضْغث ا نَْث  َواَل  بِهِ  َفارْضِ  .[44: ص] ﴾حَتْ

من اْلنصار أنه  ^ ه أخِبه بعض أصحاب رسول اهللأنَّ  وعن أيب أمامة بن سهل بن حنيف

فهش هلا فوقع  ،فدخلت عليه جارية لبعضهم ،حتى أضنى فعاد جلدة عىل عظم ،اشتكى رجل منهم

فإنى قد  ،^ وقال استفتوا يل رسول اهلل ،عليها فلَم دخل عليه رجال قومه يعودونه أخِبهم بذلك

وقالوا ما رأينا بأحد من الناس من الرض  ،^ لرسول اهللفذكروا ذلك  ،وقعت عىل جارية دخلت عيل

أن  ^ فأمر رسول اهلل ،لو محلناه إليك لتفسخت عظامه ما هو إال جلد عىل عظم ،مثل الذى هو به

 ."فيرضبوه هبا رضبة واحدة ،يأخذوا له مائة شمراخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( باب الكبري واملريض بجب عليه 2574( باب َّف إقامة احلد عىل املريض، وابن ماجة برقم )4474و داود برقم )رواه أب (3990)

 احلد.
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 ريِّ ما ُخ »: ا قالْت أهنَّ  عائشة  بني أمرين، فعن ريِّ كان خيتار اْليِّس إذا ُخ  ^رسول اهلل  أنَّ  ثالثا:

وما انتقم  ، كان أبعد الناس منهفإن كان إثَم   ،ما َل يكن إثَم   ،ذ أيِّسمهان إال أَخ يْ بني أمَر  ^رسول اهلل 

 .«فينتقم هلل هبا ،ه إال أن تنتهك حرمة اهللِس لنفْ  ^اهلل  رسوُل 

 :ا وأبا موسى إىل اليمن قالذ  بعث معا ^وعن سعيد بن أيب بردة عن أبيه عن جده: أن النبي 

 .«وتطاوعا وال ختتلفا ،رانفِّ ا وال تُ رشِّ وبَ  ،اِّسِّ عَ ا وال تُ يِّسِّ »

فسددوا  ،ولن يشاد الدين أحد إال غلبه ،ِّسين يُ الدِّ  إنَّ »قال:  ^وعن أيب هريرة عن النبي 

 .«ويشء من الدجلة ،وأبرشوا واستعينوا بالغدوة والروحة ،وقاربوا

وعملوا به يف خمتلف العصور، وأيدوا ذلك بأدلة يِّس  ،الفقهاء قد ساروا عىل ذلك أنَّ  رابعا:

شبه ا يُ ا شيئ  نا سابق  ِّس، وقد نقلْ يْ ذ باْلَ ة عىل جواز اْلْخ الَّ ة الدَّ الرشيعة والقواعد الفقهية واملقاصد املرعيَّ 

 . هذا عن اإلمام أمحد 

ذي اختلف فيه وأنت ترى غريه فال إذا رأيت الرجل يعمل العمل ال»ويقول سفيان: 

 . «تنهه

ا أنه قال: ا عنه من إخواين أن يأخذ به» وعنه أيض   .«ما اختلف فيه الفقهاء فال أهنى أحد 

 .انتهى ؛«ال إنكار عىل من اجتهد فيَم يسوغ منه خالف يف الفروع»ويقول ابن مفلح: 

اليس للمفتي وال للقايض أن يعرتض عىل»وقال النووي:  أو  ، من خالفه إذا َل خيالف نصًّ

ا ا جليًّا ،إُجاع   .« أو قياس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2327لآلثام. برقم  ^، ومسلم يف الفضائل باب مباعدته ^ ( باب صفة النبي3367رواه البخاري برقم ) (3991)

ختالف يف احلرب وعقوبة من عَص إمامه، ومسلم برقم ( باب ما يكره من التنازع واال2873( رواه البخاري برقم )3992)

  اْلمر بالتيسري وترك التنفري. يف( باب 4623)

  ( باب الدين يِّس.39( رواه البخاري برقم )3993)

 (.2/69؛ للخطيب )"الفقيه واملتفقه"( 3994)

 (.2/69؛ للخطيب )"الفقيه املتفقه" (3995)

 (.1/186) "اآلداب الرشعية" (3996)
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مسائل االجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلَمء َل ينكر عليه وَل ُّيجر، »ة: ويقول ابن تيميَّ 

 .« َل ينكر عليهنْي ومن عمل بأحد القولَ 

ال: إن قرأت فلك يف رجال فق ،ئل القاسم بن حممد عن القراءة خلف اإلمام فيَم َل جيهر بهوُس 

ـه  ـه  ^من أصحاب حممد رسول اللَّ  ^أسوة، وإذا َل تقرأ فلك يف رجال من أصحاب رسول اللَّ

 . أسوة

، ومراعاة اخلالف مستحب عند «مراعاة اخلالف مستحب»رة يف ذلك قاعدة رَّ ومن القواعد املقَ 

، ومراعاة ملا حصل خالف أصال   نتهضْت ُجاهري الفقهاء، ولو َل تنتهض حجته عند املخالف، إذ لو ا

عملك هذا غري  :قال لهتِض عدم جتهيل املخالف أو اهتامه ببطالن عمله يف ذاته، ولكن يُ اخلالف تقْ 

ا عندك، وهذا هو منهج اْلئمة ْلنه خُي  ؛راجح عندنا  -الف الفعل الواجب يف نظرنا، وإن كان راجح 

ـه  صواب َيتمل اخلطأ، وقول غرينا خطأ َيتمل الصواب، قولنا  :حيث كانوا يقولون -رمحهم اللَّ

ا فيَم أداه إليه اجتهاده، وسنذكر مثاال  عىل ذلك، من قاق بينهم، وعذر بعضهم بعض  الشِّ  لَّ ولذلك قَ 

ومما يرصح " خالل جواب البن حجر اهليتمي الشافعي، عىل سؤال وجه إليه، وقد جاء يف بعضه:

صحابه خالف اخلصوم يف مسائل كثرية، فذلك ترصيح منهم وأ ا، مراعاة الشافعيبذلك أيض  

خمالفيه، وإال َل يراعوا خالفهم،  أبأهنم إنَم يظنون إصابة ما ذهب إليه إمامهم، وأهنم ال يقطعون بخط

هم أن احلق هو ما ذهب إليه فلَم راعوه علم أهنم جيوزون إصابته احلق، وإن كان اْلغلب عىل ظنِّ

وأصحابه خالف اخلصم يف مسائل كثرية،  قد راعى الشافعي" :الزركيشإمامهم، وما أحسن قول 

املجتهد ملا كان جيوز  خمالفه؛ وذلك ْلنَّ  أوهذا إنَم يتمشى عىل القول بأن مدعي اإلصابة ال يقطع بخط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/24) "عىل صحيح مسلمرشح النووي " (3997)

 (.20/207) "جمموع الفتاوى" (3998)

 (.11/54؛ البن عبد الِب )"التمهيد" (3999)
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ا راعاه عىل وجه ال خيل بَم غلب خالف ما غلب عىل ظنه، ونظر يف متمسك خصمه، فرأى له موقع  

 . انتهى ؛"مذ باحلْز ن دقيق النظر واْلْخ ع، وهذا مِ ن باب االحتياط والورَ مِ  عىل ظنه، وأكثر

م وط، أحدها: أال يوقع مراعاته يف خالف آخر، ومن ثَ راعاة اخلالف رُشُ وملُ "وقال السيوطي: 

من العلَمء أصال  من ال جييز  وَل يراع خالف أيب حنيفة؛ ْلنَّ  ،وصله نْ ل الوتر أفضل مِ كان فْص 

ن ة ثابتة وهو واضح، الثالث: أن يقوى مدركه بحيث ال يعده هفوة، ومِ نَّ، الثاين: أال خيالف ُس الوصل

 ."يف السفر أفضل ملن قوي عليه كان الصومُ  مَّ ثَ 

من "وهي قاعدة:  ،اجتهادي ذ باْليِّس بناء عىل أنه أمرٌ اْلْخ  بني عليها جوازُ وَثمَّ قاعدة أخرى ينْ

القاعدة أو معناها،  ه، وقد نص كثري من العلَمء عىل هذ"ن أجازيقلد مَ فلْ  ،يهابتيل بيشء من املختلف ف

وعند "وهو يتكلم عن حرمة توسد احلرير وافرتاشه عند الشافعية:  ،"حتفة املحتاج"قال ابن حجر يف 

 ؛"يقلده من ابتيل بذلكفلْ  ،اده وافرتاشه والنوم عليه للرجال والنساء مطلق  أيب حنيفة جيوز توسه 

 . نتهىا

 يف أن يسأل من شاء منهم ويأخذ بقوله، وليسِت   َيجروا عىل أحدٍ َلَ  أن الصحابة  ا:خامًس 

ل االجتهاد، فيستوي معهم من بعدهم ممن بلَ رتبة ة أهنم من أهْ لَّ يف ذلك أهنم صحابة، بل العِ  العلةُ 

به ذلك  ، ما َل يؤدِّ َِّس اْليْ  ا عنِ بني اْلقوال يف املسألة الواحدة بحث   ف أن ينتقَل االجتهاد، فيحق للمكل  

 إىل االستخفاف بالدين أو االنحالل من التكليف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.313/ 4؛ للهيثمي )"الفتاوى الفقهية الكِبى" (4000)

 .137ص  "اْلشباه والنظائر" (4001)

 (.3/18) "حتفة املحتاج" (4002)
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 ص املمنوع واجلائز:َخ ع الرُّ ة لتتبُّ أمثلة تطبيقيَّ  :املبحث اخلامس

 ا بصورة ِمنوعة:يً خص تشهِّ ع الرُّ مثال لتتبُّ  :أواًل 

أراد أن يستحل فرجها بتطويع  لكنه خاف إقامة حد الزنا عليه، أو ،رجل أراد الفجور مع امرأة

فأخذ بقول أيب حنيفة يف صحة نكاح املرأة البالغة  ،الرشع ملراده، فنكح هذه املرأة بدون ويل وال شهود

 وأخذ بقول مالك يف صحة النكاح بدون شهود. ،ن ويلبدون إذْ 

السياحة يف فصول  ا يف كثري من البالد التي تنترش فيهاع الرخص تكثر حاليًّ ن تتبه ورة مِ وهذه الصه 

 ليصَل  ؛نا بتلفيق عدة مذاهبل عىل الوقوع يف الزِّ السنة املختلفة، فإن بعض السياح من املسلمني يتحايَ 

 ،ودون االلتزام بيشء من ثمرات عقد النكاح ،إىل العقد عىل املرأة الستحالل فرجها دون علم وليها

 كاح. ا النِّل هذثْ مِ  نْ  مِ سوى االستمتاع الذي يريده ويقصده أصال  

ب بالرشيعة واالستهزاء هبا، ال ص يعد من التالعُ َخ ع الره ن تتبه فال شك أن مثل هذا العمل مِ 

 عن الفقهاء، فإهنم أعقل الناس وأدراهم بمقاصد الرشيعة. ال  فض ،يرضاها أحد من العقالء

 ا لألسهل: ا عىل النفس، وطلبً ص تيسريً َخ ا: مثال لتتبُّع الرُّ ثانيً 

 ه التايل:ْج كم ترتيب اجلمرات الثالث يف الرمي، يف أيام الترشيق، عىل الوَ فقهاء يف ُح ختلف الا

غرى ثم ة واحلنابلة، إىل وجوب رمي اجلَمر الثالث بالرتتيب، الصه ة والشافعيَّ ذهب املالكيَّ  - 1

يبدأ "ير: ، قال العدوي الشهري بالدردئْلن رميه غري جمز ؛اسطى ثم الكِبى، فمن نكس أعاد مرتب  الوُ 

، أو بعضها ولو بالتي تيل مسجد منى، ثم بالوسطى، وخيتم بالعقبة، فإن نكس أو ترك اْلوىل مثال  

 ."ئها، َل جيزسهو  

فيبدأ باجلمرة اْلوىل ثم الوسطى  يشرتط الرتتيب بني اجلمرات،": "املجموع"وقال النووي يف 

ن اْلوىل، أو جهل فلم يدر من أين تركها؟ ثم ُجرة العقبة، وال خالف يف اشرتاطه، فلو ترك حصاة م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.276/  2) "حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري" (4003)
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جعلها من اْلوىل، فيلزمه أن يرمي إليها حصاة، ثم يرمي اجلمرتني اْلخريني ليسقط الفرض 

 ."بيقني

والرتتيب يف هذه اجلمرات واجب، عىل ما ذكرنا، فإن نكس فبدأ ": "املغني"وقال ابن قدامة يف 

بدأ بالوسطى، ورمى الثالث، َل جيزه إال اْلوىل، وأعاد الوسطى  بجمرة العقبة ثم الثانية، ثم اْلوىل، أو

 . "والقصوى، نص عليه أمحد

الدر "وذهب اْلحناف إىل أن الرتتيب يف رمي اجلمرات مستحب، قال احلصكفي يف  - 2

سجد ا بَم ييل موبعد الزوال ثاين النحر رمى اجلَمر الثالث يبدأ استنان  " :"املختار رشح تنوير اْلبصار

 ."اا سبع  اخليف، ثم بَم يليه الوسطى، ثم بالعقبة سبع  

ة مراعاة للزحام، ال سيَم إذا كان السائل فيَّ نفاملفتي يف مسائل احلج يمكنه أن خيتار للناس رأي احل

مره، وهذا من التيسري الذي ليس فيه إشباع أا عىل عجلة من ا أو مسافر  أو مريض   ،ا كبري  امرأة او رجال  

 لنفس أو إسقاط ليشء من التكاليف الرشعية.حلظ ا

 مثال آخر: اختلف الفقهاء يف أول وقت طواف اإلفاضة عىل النحو التايل:

ذهب احلنفية واملالكية إىل أن أول وقت جواز طواف اإلفاضة، يبدأ بعد طلوع الفجر، وال  -1

النحر، وهو فيه؛ أي  وطواف الزيارة أول وقته بعد طلوع الفجر يوم" جيوز قبله، قال احلصكفي:

 ."رالطواف يف يوم النحر اْلول أفضل، ويمتد وقته إىل آخر العم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.212/  8) "املجموع"( 4004)

 .(329/ 5) "املغني" (4005)

  (.540/  3) "الدر املختار"(4006)

  (.538/  3) "رد املحتار"(4007)
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 . "ووقته من بعد فجر يوم النحر"وقال النفراوي: 

وذهب الشافعية واحلنابلة، إىل أن وقت ابتداء جواز طواف اإلفاضة، بعد منتصف الليل،  - 2

خالف فيه عندنا، قال  لة النحر، وهذا اليدخل وقت طواف اإلفاضة بنصف لي"قال النووي: 

ليس للشافعي يف ذلك نص، إال " القاضيان أبو الطيب وحسني يف تعليقهَم، وصاحب البيان وغريهم:

 ."أن اصحابنا أحلقوه بالرمي يف ابتداء وقته

 ."وأما وقت اجلواز، فأوله من نصف الليل من ليلة النحر" :"املغني"وقال ابن قدامة يف 

عىل نفسه أن يطوف بعد منتصف   مانع عند احلاجة أو الزحام أو إرادة املكلف أن خيفَف فال

ا عن مقاصد الرشيعة، تا من التكليف أو بعد  الليل عىل مذهب الشافعية واحلنابلة، وليس يف هذا تفله 

 .ال يتعارض مع مراد اهلل من التكليف ،بل هو جمرد ختفيف عىل النفس

عجىل بني أقوال افقهاء وآراء العلَمء، نويص كل من ُّيتم بمسائل العلم ال التطوافة ال هوبعد هذ

 سيَم هذه املسائل الشائكة املهمة أن يعتني بتحرير كالم أهل العلم قبل النطق به ونرشه يف الناس، وأنْ 

قبوله قبل و أيشء  سارع بردِّ ة املتجددة، وأال يُ  من فقههم ما يناسب عرصه يف اْلمور املتغريِّ ريَّ خَ تَ يَ 

 واهلل أعلم. ،والنظر يف حدوده من خالل مظان البحث املعتِبة عند العلَمء ،ت منهالتثبه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.558/  1) "الفواكه الدواين"(4008)

  (.198/  8) "املجموع"(4009) 

 (.313/  5) "املغني"( 4010)
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واختلفوا يف العدد الذي َتْثُبُت به ، اتفق العلَمء عىل قبول شهادة النساء منفردات يف الوالدة

 : )4011(مخسة أقوال شهادة النساء عليها، عىل

ه ُتْقَبل يف ذلك َشَهاَدُة املَْْرَأِة اْلَقابَِلةَ  القول األول: َكاَنْت َأْو َغرْيَ َقابَِلٍة  َذَهب أبو حنيفة إىل أنَّ

َقِة، َفاَل ُيْقَبُل فِيِه َشَهاَدُة اْلَواِحَدةِ   .)4013(إاِلَّ ِواَلَدَة املَُْطلَّ

 حنيفة شهادة املرأة الواحدة ال تكون حجة عىل عند أيب": "املبسوط"قال الِّسخيس يف 

 ،إال أن يكون هناك حبل ظاهر أو فراش قائم أو إقرار من الزوج باحلبل ،الوالدة يف إثبات النسب

وعند انعدام هذه املعاين ال يثبت النسب إال بشهادة رجلني أو رجل وامرأتني وعند أيب يوسف وحممد 

 ."امة إلثبات النسب بدون هذه الرشوطشهادة القابلة عىل الوالدة حجة ت

مة، وابن أيب ليىل، وأمحد يف  َذَهَب مالك، القول الثاين: َوالثَّْوِري، واحلكم بن عيينة، وابن شِْبُ

 .)4015(إحدى ِرواَيَتْيه، إىل أنه ُتْقَبل يف ذلك شهادة امرأتني

ال يقبل يف ذلك أقل ِمن  َذَهَب الشافعي وعطاء والشعبي وقتادة وأبو ثور إىل أنه القول الثالث:

 .)4016(أربع نسوة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادة النساء فيَم ال يطلع عليه الرجال التوقف يف هذه املسألة قال صالح: قلت ْليب: جتوز شه ( حتى روي عن اإلمام أمحد 4011)

 (.329/  2) "املحرر يف الفقه" ؛قال فيها اختالف كثري قلت إىل أي يشء تذهب قال دعها

دة (4012)  .(5/503)"النهاية يف غريب االثر" ؛أي: امُلولِّ

 (.21/  17للَموردي ) ؛"احلاوي"، (399/  9البن حزم ) ؛"املحىل"( 4013)

(4014) (30 /277(. 

 (.412/  2البن هبرية ) ؛"اختالف اْلئمة العلَمء"( 21/  17للَموردي ) ؛"احلاوي"(، و22/  4) "ونةاملد"( 4015)
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َذَهَب احلسن البرصي إىل أنه ُتْقَبل يف الِوالدة شهادة القابلة وحدها، وال ُتْقَبل  القول الرابع:

شهادة غري القابلة إالَّ مع غريها، وهو َمْرِويٌّ عن ابن عباس، والزهري ورواية عن أمحد، وهي ُمْعَتَمد 

 .)4017(املَْذهب

هو ما ُحكَي عن عثَمن الَبتِّي، أنه ُتْقَبل ثالث نسوة، وال يقبل أقل منهن، وهو  س:القول اخلام

 .)4018( مرويٌّ عن أنس

 والسبب يف اختالفهم:

اختالفهم يف شهادة النساء هل هو ف ؛اْلربع واالثنتني السبب يف اختالفهم يف قبول شهادةأما 

 .ل، أو يكفي يف ذلك امرأتانايمكن فيه شهادة الرج عديل كل رجل هو امرأتان فيَم ال

فمخالفة اْلثر الوارد يف ذلك لألصل املجمع  ؛وأما اختالفهم يف قبول شهادة املرأة الواحدة

وأن حال النساء يف ذلك إما أن يكون أضعف من  ،عليه؛ أعني أنه ال يقبل من الرجال أقل من اثنني

اإلُجاع منعقد عىل أنه ال يقىض حال الرجال، وإما أن تكون أحواهلم يف ذلك مساوية للرجال و

 .)4019(بشهادة واحدة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البن قدامة  ؛"املغني" ،(21/  17للَموردي ) ؛"احلاوي"(، و399/  9البن حزم ) ؛"املحىل"(، و22/  4) "املدونة"( 4016)

(12  /17.) 

ُه َأَجازَ  ( عن َعيِلِّ بن أيب َطالٍِب 4017) ينَا ذلك عن أيب َبْكٍر َوُعَمَر  َأنَّ يف االستهالل َوأَنَّ ُعَمَر  َشَهاَدَة اْلَقابَِلِة َوْحَدَها، َوُروِّ

ْعبِيِّ يف َأَحِد َقْوَلْيِهََم وهو َقْوُل احْلََسِن اْلَبرْصِ  ْهِريِّ َوالنََّخِعيِّ َوالشَّ َث بَِذلَِك وهو َقْوُل الزه ْيٍح َوَأيِب الزِّ َورَّ َناِد َوََيْيَى بن َسِعيٍد يِّ َورُشَ

يَعَة َومَحَّاِد بن أيب ُسَلْيََمَن قال: َوإِْن كانت َُّيُوِديَّة  ُكله ذلك، َقاُلوُه يف االستهالل إِالَّ 
ا َفَقاالَ: يف كل ما الَ اْلَْنَصاِريِّ َوَربِ ْعبِي َومَحَّاد   الشَّ

(، 16/  12البن قدامة ) ؛"املغني"(، و 399/  9البن حزم ) ؛"املحىل"ُينظر: ن َسْعٍد؛ َيطَّلُِع عليه إِالَّ النَِّساء وهو َقْوُل اللَّْيِث ب

 (.21/  17للَموردي ) ؛"احلاوي"و

 (.21/  17للَموردي ) ؛"احلاوي"(، و399/  9البن حزم ) ؛"املحىل"( 4018)

 (.39/  2) "بداية املجتهد"( 4019)
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ه ملا َل هل ْلن ،علة قبول شهادة النساء يف ذلك املوطن هم: االختالف يفخالفوكذا من أسباب 

 .)4020(ني بالرجال؟عتال؟ أو ْلهنا أصل يف نفسها ال تأقيم النساء مقام الرجيصلح للرجل النظر إليه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.413/  2للطحاوي ) ؛"خمترص اختالف العلَمء" نظر:( يُ 4020)
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ن بقبول شهادة املرأة الواحدة، بالقرآن والسنة واألثر واإلْجاع أدلة القول األول: استدل القائلو

 والقياس والعقل:

 من القرآن: :أواًل 

 .[31]النور: ﴾َوُقْل لِْلُمْؤِمنَاِت َيْغُضْضَن من َأْبَصاِرِهنَّ ﴿ قال تعاىل:

ْخَصِة َيِصرُي َمْقِضيًّا َوَح  اْْلَْصل ُحْرَمُة النََّظِر إىَل اْلَعْوَرِة وهو اْلَعِزيَمةُ أن : وجه االستدالل قه الره

 .)4021(بِاْلَواِحَدةِ 

 من السنة: :اثانيً 

مْحَِن املََْدائِنِيِّ َعْن اْْلَْعَمِش َعْن َأيِب أوالً  يه َعْن َأيِب َعْبِد الرَّ
ُد ْبُن َعْبِد املَْلِِك اْلَواِسطِ  َواِئٍل : َرَوى حُمَمَّ

 .)4022(َشَهاَدَة اْلَقابَِلةِ َعْن ُحَذْيَفَة َأنَّ النَّبِيَّ ^ َأَجاَز 

وجه االستدالل: أن احلديث رصيح يف اْلمر بقبول شهادة القابلة ولو كانت منفردة، فقول 

 كذا له حكم الرفع. ^الصحايب: أجاز رسول اهلل 

 .)4023(«شهادة النساء جائزة فيام ال يستطيع الرجال النظر إليه»: قال رسول اهلل ^: ثانيا

النساء اسم جنس يتناول الواحدة وما زاد واملعنى فيه أن هذا "خيس: : قال الِّسوجه االستدالل

وهذا ْلن النظر إىل الفرج حرام،  ،فال يعتِب فيه العدد كرواية اْلخبار ،خِب ال يعتِب فيه صفة الذكورة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.323/  2للكاساين ) ؛"بدائع الصنائع"( 4021)

، "َل يرو هذا احلديث عن اْلعمش إال حممد بن عبد امللك" ( وقال:596: رقم )"املعجم اْلوسط"( أخرجه الطِباين يف 4022)

يهقي يف ، والب"مد بن عبد امللك َل يسمعه من اْلعمش بينهَم رجل جمهولحم" ( وقال:101)،(100والدارقطني يف سننه: رقم)

 ."هو حديث باطل، ال أصل له": - أظنه املزي -( نقال عن شيخه 3/546) "التنقيح"( وقال الذهبي يف 21047الكِبى رقم)

َثنَا ِعيَسى ْبُن ُيوُنَس َعْن اْْلَْوزَ  -ُمَصنَِّفِه "( قال الزيلعي: ُقْلت: َغِريٌب، َوَرَوى اْبُن َأيِب َشْيَبَة يِف 4023) اِعيِّ َعْن يِف اْلُبُيوِع َحدَّ

ُهنَّ ِمْن ِواَل  يََم اَل َيطَّلُِع َعَلْيِه َغرْيُ
 فِ
ِ
نَُّة َأْن جَتُوَز َشَهاَدُة النَِّساء ، َقاَل: َمَضْت السه ْهِريِّ  َوُعُيوهِبِنَّ الزه

ِ
نصب الراية ْلحاديث " ؛َداِت النَِّساء

مضت "ا إىل حديث وأشار أيض   ،بن حجر: َل َأِجدهُ وقال ا ،(264/  3) "اهلداية مع حاشيته بغية اْلملعي يف ختريج الزيلعي

 (.80/  2البن حجر ) ؛"الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية"؛ "السنة....
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فال َيل إال عند حتقق الرضورة وعند الرضورة نظر اجلنس أهون من نظر الذكور، وملا سقطت صفة 

 .)4024("ا اعتبار العدد ْلن نظر الواحد أهون من نظر اجلَمعةذا املعنى سقط أيض  الذكورة هل

 اآلثار: :اثالثً 

اِق يِف ُمَصنَِّفهِ  زَّ يِن إْسَحاُق َعْن اْبِن  ،فقد أخرج َعْبُد الرَّ َنا إْبَراِهيُم ْبُن َأيِب ََيَْيى اْْلَْسَلِميه َأْخَِبَ َأْخَِبَ

 . )4026(طَّاِب َأَجاَز َشَهاَدَة اْمَرَأٍة يِف ااِلْستِْهاَللِ َأنَّ ُعَمَر ْبَن اخْلَ ِشَهاٍب 

 :وجه االستدالل

أن استهالل الصبي يكون عند الوالدة وتلك حالة ال يطلع عليها الرجال ويف صوته عند ذلك 

 من الضعف ما ال يسمعه إال من شهد تلك احلالة

َيٍى َعْن عَ  ُه َكاَن َُيِيُز َشَهاَدَة اْلَقابَِلةِ : ىِلٍّ َعْن َجابٍِر َعْن َعْبِد اهللَِّ ْبِن ََيْ َزاَد َأُبو َعَواَنَة  ،َأنَّ

 .)4027(َوْحَدَها

 اإلْجاع: :ارابعً 

واحدة وال خمالف هلَم فكان  يوه ،أجازا شهادة القابلةإن عمر وعيل": قال ابن الرتكَمين

ا، وَّف نوادر الفقهاء البن بنت نعيم أُجع الصحابة عىل أن امل رأة الواحدة مقبولة عىل إُجاع 

 .)4028("الوالدة

 القياس: منَ  :اخامًس 

، َفَلَمَّ ُقبَِلْت َوْحَدَها يِف اْْلَْخَبارِ 
ُن َمْعنَى اخْلََِبِ َا َشَهاَدٌة َتَتَضمَّ ، قاسوا الشهادة عىل اخلِب فقالوا: إهنَّ

َهاَدِة.  ُقبَِلْت يِف َهِذِه الشَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6/49للِّسخيس ) ؛"املبسوط"( 4024)

بِيِّ ِعنَْد اْلِواَلَدةِ  (4025)  ْهاَلَل: َصْوُت الصَّ
 .ااِلْستِ

 (.15429، رقم 8/334( أخرجه عبد الرزاق )4026)

 ."هذا ال يصح" ة:( وقال عقب21049للبيهقي ) ؛"الكِبىالسنن "( 4027)

 (.151/  10البن الرتكَمين ) ؛"اجلوهر النقي"( 4028)
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 من املعقول: :اسادًس 

َا َحا وَرةِ قالوا: إهنَّ ُ ا بِالرضَّ ا َوْحَدَها، اْعتَِبار  َتِشُم فِيَها َمْن َعَدا اْلَقابَِلَة، َفَجاَز َقُبوُل َشَهاَدهِتَ  ،ٌل ََيْ

ِذي اَل ُيْقَبْلَن فِيِه َوَجَب َأْن  ُه ملََّا اْسَتَوى َرده اْلَواِحِد َوَمْن َزاَد َعَلْيَها يِف املَْْوِضِع الَّ ُة َتُكوَن اْلَواِحدَ َوِْلَنَّ

ِذي ُتْقَبُل فِيِه.  ُمَساِوَية  ملَِْن َزاَد َعَلْيَها يِف املَْْوِضِع الَّ

ُكوَرُة لَِيِخفَّ النََّظُر  ََم َسَقَط الذه نِْس َأَخفه َفَكَذا َيْسُقُط اْعتَِباُر اْلَعَدِد ِْلَنَّ  ؛وقالوا: إنَّ ِْلَنَّ َنَظَر اجْلِ

 ه من َمْعنَى.املَْْثنَى َوالثَّاَلَث َأْحَوُط ملَِا في

 بالقياس: من النساء شهادة اثنْيجواز أدلة القول الثاين: استدل القائلون ب

ُكورَ  قالوا: ا َوُهَو الذه َر اْعتَِباُر َأَحِدمِهَ ُكوَرُة، َوَقْد َتَعذَّ َهاَدِة َشْيَئاِن: اْلَعَدُد َوالذه ُة ُهنَا، املُْْعَتَِبَ يِف الشَّ

ِر اْعتَِبارُ  َهاَداِت. َوََلْ َيَتَعذَّ ا َكَسائِِر الشَّ  اْلَعَدِد َفَبِقَي ُمْعَتَِب 

َج  َجاِل، َوَجَب َأْن َيُقْمَن يِف اْلَعَدِد َمَقاَم الرِّ اِل يِف وقالوا: ملََّا ُقْمَن يِف اْنِفَراِدِهنَّ بِاْلَقُبوِل َمَقاَم الرِّ

َجاِل اْثنَاِن، َفاْقَتىَض َأنْ   اْثَنَتنْيِ  اْلَقُبوِل، َوَأْكَثُر َعَدِد الرِّ
ِ
 .)4029(َيُكوَن َأْكَثُر َعَدِد النَِّساء

 :ابالقياس أيًض  أنه ال يقبل يف ذلك أقل ِمن أربع نسوةبأدلة القول الثالث: استدل القائلون 

: َجاِل ِمْن َوْجَهنْيِ  َأْنَقُص ِمْن َشَهاَدِة الرِّ
ِ
 قالوا: َدلِيُلنَا َأنَّ َشَهاَدَة النَِّساء

ا ْ َيُكوَنا َرُجَلْْيِ ﴿هللََّ َتَعاىَل َأَجاَز َشَهاَدَة اْمَرَأَتنْيِ َمَقاَم َشَهاَدِة َرُجٍل بَِقْولِِه َتَعاىَل: : َأنَّ اَأَحُدمُهَ َفإِْن ََل

 .  ﴾َفَرُجل  َواْمَرَأَتانِ 

َجاِل، َوُيْقبَ َوالثَّايِن  ُنَّ اَل ُيْقَبْلَن يِف َمَواِضَع ُيْقَبُل فِيَها َشَهاَدُة الرِّ ِذي ُيْقَبُل : َأهنَّ َجاُل يِف املََْواِضِع الَّ ُل الرِّ

تِِه، َفَأْوىَل أَْن اَل تُ  َجاِل َمَع ُقوَّ ْ ُيْقَبْل َشَهاَدُة اْلَواِحِد ِمَن الرِّ ، َفَلَمَّ ََل
ِ
ْقَبَل َشَهاَدُة اْلَواِحَدِة فِيَها َشَهاَدُة النَِّساء

َا َشَهادَ   َمَع َضْعِفَها. َوِْلهَنَّ
ِ
ٌة َينَْفِرُد املَْْشُهوُد َعَلْيِه بِاْلتَِزاِمَها، َفَوَجَب َأْن َيْفَتِقَر إىَِل اْلَعَدِد َكَسائِِر ِمَن النَِّساء

 احْلُُقوِق.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.21/ 17للَموردي ) ؛"احلاوي"(4029)

  .[282 :البقرة] (4030)
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افِِعيُّ َقاَل  َجالِ ":  الشَّ  مِمَّا َيِغيُب َعْن الرِّ
ِ
وُز فِيِه َشَهاَدُة النَِّساء  مِمَّا جَتُ

ٍ
ء وُز َعىَل اْلِوالََدِة َوالَ يَشْ  الَ جَيُ

َها إىَل َشاِهَدْيِن َأْو َشاِهٍد  إالَّ َأْرَبُع نِْسَوٍة ُعُدوٍل ِمْن قَِبِل َأنَّ اهللََّ  َهاَدَة اْنَتَهى بَِأَقلِّ َحْيُث َأَجاَز الشَّ

ا َفإَِذا َأَجاَز املُْْس   َمَقاَم َرُجٍل َحْيُث َأَجاَزمُهَ
ِ
 فِيََم َيِغيُب َواْمَرَأَتنْيِ َفَأَقاَم الثِّنَْتنْيِ ِمْن النَِّساء

ِ
لُِموَن َشَهاَدَة النَِّساء

ْز َوَاهللَُّ َأْعَلُم َأْن جُيِيُزوَها إالَّ َعىَل َأْصِل ُحْكِم اهللَِّ  ْ جَيُ َجاِل ََل َهاَداِت َفَيْجَعُلوَن ُكلَّ  َعْن الرِّ يِف الشَّ

ْز إالَّ  ْ جَيُ  َيُقوَماِن َمَقاَم َرُجٍل، َوإَِذا َفَعُلوا ََل
َوَهَكَذا املَْْعنَى يِف كَِتاِب اهللَِّ َعزَّ ِذْكُرُه، َوَما َأُْجََع  ، َأْرَبعٌ اْمَرَأَتنْيِ

 .)4031("املُْْسلُِموَن َعَلْيهِ 

أنه ُتْقَبل يف الِوالدة شهادة القابلة وحدها، وال ُتْقَبل شهادة بأدلة القول الرابع: استدل القائلون 

 :غري القابلة إالَّ مع غريها بالعقل

  ذلك بنفسها وتعمله بيدها.هنا تتوىلَّ قالوا: ْل

: وهو قول يف الرعاية ال تقبل يف الوالدة شهادة امرأة "الفنون"قال ابن عقيل يف "قال يف املحرر: 

ْلهنا تتوىل ذلك بنفسها وتعمله بيدها، وأن الطفل  ؛بل خيتص ذلك بالقابلة ،حارضة بدال  من القابلة

 .)4032("خرج من هذه املرأة

حيث أن  اخلامس: استدل القائلون أنه ُتْقَبل ثالث نسوة، وال يقبل أقل منهن بالعقل؛أدلة القول 

ِذي اَل َينَْفِرْدَن فِيِه، َفَوَجَب َأْن ُيْس  ُجِل يِف املَْْوِضِع الَّ  لِلرَّ
ُجُل بِاْمَرَأٍة اهللََّ َتَعاىَل َضمَّ َشَهاَدَة املَْْرَأَتنْيِ َتْبَدَل الرَّ

ايِف املَْْوِضِع الَّ   .ِذي َينَْفِرْدَن فِيِه َفَيِصرُيوَن َثاَلث 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/612للشافعي )؛ "اْلم"( 4031)

 (.329/ 2) "املحرر يف الفقه"( 4032)

 .(21/ 17للَموردي ) ؛"احلاوي" (4033)
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 املناقشة:

 مناقشة أدلة القول األول:

﴾، وقولكم: اْْلَْصل ُحْرَمُة َوُقْل لِْلُمْؤِمنَاِت َيْغُضْضَن من َأْبَصاِرِهنَّ ﴿م بقوله تعاىل: أما استدالهل

ْخَصةِ  النََّظِر إىَل اْلَعْوَرِة وهو اْلَعِزيَمةُ   .َيِصرُي َمْقِضيًّا بِاْلَواِحَدة َوَحقه الره

فكذلك هنا النظر  ،اا وليست قصد  يرد ذلك شهود جريمة الزنا فالشهادة فيها للعورة تبع   :فنقول

 ليس للعورة وإنَم لالستهالل.

 ، فهو حديث ال يصح.«أجاز شهادة القابلة» :م بحديثوأما استدالهل

اُه، وقال ال نِْقيِح: ُهَو َحِديٌث َباطٌِل اَل َأْصَل قال الذهبي: رواه الدارقطني ووهَّ زيلعي: َقاَل يِف التَّ

 َلُه، اْنَتَهى.

َلمِ  مْحَِن السه يِن َأُبو َعْبِد الرَّ ، فِيََم َأْخَِبَ اَرُقْطنِيه ، َقاَل َأُبو احْلََسِن الدَّ ا: َهَذا اَل َيِصحه يه َعنُْه: َوقال أيض 

مْحَِن املََْدائِنِيه   . )4034(جَمُْهوٌل  َأُبو َعْبِد الرَّ

، ال يصح، وقد تقدم الكالم «شهادة النساء جائزة فيام ال يستطيع الرجال النظر إليه»وحديث: 

عليه مفصال، وعىل فرض صحته فليس يف احلديث ذكر العدد بل غايته قبول شهادة النساء فيَم ال 

 يطلع عليه الرجال، وقولكم يصدق ذلك عىل امرأة واحدة ال يسلم ملا قلنا.

م بأثر عمر فال يصح عن عمر؛ ففي سنده إْبَراِهيُم ْبُن َأيِب ََيَْيى اْْلَْسَلِميه َوُهَو وأما استدالهل

اٌب، َبْل قِيَل فِيِه َما ُهَو رَشٌّ ِمْن اْلَكِذِب   .)4035(َكذَّ

ا. فقد َأْسنََد اْلَبْيَهِقيه يِف املَْْعِرَفِة إىَل  ، َقاَل: وأما اْلثر الوارد عن عيل فال يصح عنه أيض  افِِعيِّ  الشَّ

 َأَخْذت
ٍ
ء ِشيِد، َفُقْلت َلُه: أَيَّ يَشْ ِد ْبِن احْلََسِن ُمنَاَظَرٌة، ِعنَْد َهاُروَن الرَّ يِف َشَهاَدِة  َجَرْت َبْينِي، َوَبنْيَ حُمَمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نصب الراية ْلحاديث اهلداية مع حاشيته بغية "(، و327/  2للذهبي ) ؛"اب التحقيق يف أحاديث التعليقتنقيح كت"( 4034)

 (.81و 80/  4) "اْلملعي يف ختريج الزيلعي

 (.136/  3) "نصب الراية ْلحاديث اهلداية مع حاشيته بغية اْلملعي يف ختريج الزيلعي"( 4035)
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ََم رَ  َواُه َعْن َعيِلٍّ َرُجٌل جَمُْهوٌل، ُيَقاُل َلُه: َعْبُد اْلَقابَِلِة َوْحَدَها، َقاَل: بَِقْوِل َعيِلِّ ْبِن َأيِب َطالٍِب، َفُقْلت َلُه: إنَّ

ْجَعةِ  ، َوَكاَن ُيْؤِمُن بِالرَّ ِذي َرَواُه َعْن اْبِن ََيَْيى َجابٌِر اجْلُْعِفيه اهللَِّ ْبُن ََيَْيى، َوَالَّ
)4036(. 

ُقْلنَا بِِه، َوَلكِْن يِف َسنَِدِه َخَلٌل، َوَقاَل إْسَحاُق ْبُن َراْهَوْيِه: َلْو َصحَّ َحِديُث َعيِلٍّ يِف اْلَقابَِلِة لَ 

 .)4037(اْنَتَهى

ا اجْلََواُب َعِن احْلَِديِث يِف َشَهاَدِة اْلَقابَِلِة َمَع "وقد أجاب املاوردي عن احلديث واْلثر بقوله:  َفَأمَّ

َد بِِرَواَيتِِه، َوُهَو َضِعيٌف ِعنَْد َأْصَحا ُه َقبَِلَها َوََلْ َضْعِفِه َوَأنَّ املََْدائِنِيَّ َتَفرَّ ِب احْلَِديِث، َفاَل َدلِيَل فِيِه، ِْلَنَّ

ْت َأْحَواَل اْلِواَلَدِة، َفاَل َيمْ  َا َوإِْن َبارَشَ َدُة احْلَِديِث َأهنَّ
نَُع َذلَِك ِمْن َقُبوِل َينَْفِرْد بَِقُبوهِلَا َوْحَدَها، َوَتُكوُن َفائِ

ا، َوَكَذلَِك املَْْرِويه َعنْ  َعيِلٍّ  َشَهاَدهِتَ
)4038( . 

صح، فكيف يَل   م باإلُجاع فغري مسلم؛ لكون قبول الشهادة عن عمر وعيلوأما استدالهل

 يقاس اإلُجاع عىل شهادهتم؟

ْم بَِأنَّ  ا اجْلََواُب َعِن اْستِْداَلهِلِ هادةَ  َوَأمَّ : الشَّ  فِيَها َمْعنَى اخْلََِبِ َفِمْن َوْجَهنْيِ

ا َا َلْو َج َأَحُدمُهَ ا َوَلُقبَِلْت : َأهنَّ مُهَ  َلُقبَِل فِيَها َشَهاَدُة اْلَعْبِد َواْْلََمِة، َكََم ُيْقَبُل َغرْيُ
َرْت جَمَْرى اخْلََِبِ

 : افِِعيه ِعِن َواَل ُتْقَبُل ُيْقَبُل َخَِبُ املَُْعْن"َشَهاَدُة املَْْرَأِة َعِن املَْْرَأِة َكََم ُيْقَبُل َخَِبُ املَْْرَأِة َعِن املَْْرَأِة، َوَقْد َقاَل الشَّ

ا َعْن ُفاَلٍن َعْن ُفاَلٍن."َشَهاَدُة املَُْعنِْعنِ   ، َيْعنِي ُفاَلن 

اِهُد وَ الثَّايِن وَ  َمْن : َأنَّ اخْلََِبَ َيَتَساَوى فِيِه املُْْخِِبُ َواملَْْخَِبُ يِف ااِلْلتَِزاِم َوااِلْنتَِفاِع، َواَل َيَتَساَوى الشَّ

 .)4039(َشِهَد َلُه َوَعَلْيهِ 

: ْم بِاْحتَِشاِم َمْن َعَدا اْلَقابَِلِة َفِمْن َوْجَهنْيِ ا اجْلََواُب َعِن اْستِْداَلهِلِ  َوَأمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.80/  4) "ه بغية اْلملعي يف ختريج الزيلعينصب الراية ْلحاديث اهلداية مع حاشيت"(4036)

نصب الراية ْلحاديث اهلداية مع حاشيته بغية "(، و327/  2للذهبي ) ؛"تنقيح كتاب التحقيق يف أحاديث التعليق"( 4037)

 (.81و 80/  4) "اْلملعي يف ختريج الزيلعي

 (.22/  17للَموردي ) ؛"احلاوي"( 4038)

 (.22/  17للَموردي ) ؛"احلاوي"( 4039)
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ا  ِعنَْد اْلِواَلَدِة لِلتََّعاُوِن َوَفْضِل املَُْراَعاِة.َأَحُدمُهَ
ِ
 : َأنَّ اْلُعْرَف َجاٍر بِاْجتََِمِع النَِّساء

 .)4040(َدلِيٌل  للِحسِّ َوُهَو َأْن َيُكوَن  ،ْقَتِِض َأال ُتْقَبَل َشَهاَدُة َغرْيِ اْلَقابَِلةِ : َأنَّ َهَذا املَْْعنَى يَ الثَّايِن وَ 

: َجاَزِة َفِمْن َوْجَهنْيِ دِّ َواإْلِ ا اجْلََواُب َعِن ااِلْستِْداَلِل بِالرَّ  َوَأمَّ

ا َجاَزةَ َأَحُدمُهَ ُه اْعَتَِبَ اإْلِ ، ِْلَنَّ دِّ ُه اْعتَِباٌر بِالضِّ ََم ُيْعَتَِبُ  : َأنَّ ُء إِنَّ ْ َجاَزِة، َواليشَّ ده ِضده اإْلِ ، َوالرَّ دِّ بِالرَّ

ِه. رِيِه َواَل ُيْعَتَِبُ بِِضدِّ
 بِنَظِ

ُه َلْو َجاَز َهَذا ااِلْعتَِباُر جَلَاَز َأْن ُيَقاَل: ملََّا َردَّ بِاْلِفْسِق َشَهاَدَة اْلَواِحِد َواْلَعَدِد، َوَجَب  َوالثَّايِن: َأْن  َأنَّ

ا ٍز، َفَوَجَب َأْن َيُكوَن َما َذَكُروُه َأْيض 
َغرْيَ  َيْقَبَل بِاْلَعَداَلِة َشَهاَدَة اْلَواِحِد َواْلَعَدِد، َوَهَذا َغرْيُ َجائِ

 .)4041(َجائِزٍ 

 مناقشة أدلة القول الثاين:

َجاِل، َوَجَب  َجاِل يِف  قالوا: ملََّا ُقْمَن يِف اْنِفَراِدِهنَّ بِاْلَقُبوِل َمَقاَم الرِّ َأْن َيُقْمَن يِف اْلَعَدِد َمَقاَم الرِّ

َجاِل اْثنَاِن.  اْلَقُبوِل، َوَأْكَثُر َعَدِد الرِّ

: ملا كان العدد والذكورة وتعذر اعتبار الذكورة وجب أن يكون البدل الذي حدده واجلواب

 الرشع وقد دلنا اهلل عىل ذلك البدل وهو أن يكون بدل الرجل امرأتني.

 أدلة القول الثالث:مناقشة 

 .قالوا: ال يقبل يف ذلك أقل ِمن أربع نسوة

فيكفي فيها ما يوصل إىل الطمأنينة إىل صدق  ،: أن هذه شهادة رضورة وليست قياسيةواجلواب

َهاَدِة ِعَباَرٌة َعْن َفْهِم احْلَاِدَثِة َوَضْبِطَها، َوالَ ََيُْصل َذلَِك إاِلَّ بِآَلةِ  ،اخلِب ل الشَّ مه ْبِط  وحَتَ اْلَفْهِم َوالضَّ

 ؛وشهادة االستهالل ال حتتاج إىل كثري مما حتتاجه الشهادات اْلخرى من حضور عقل وصفاء ذهن

وْلهنا رضورة  ؛وْلهنا عىل خالف أصل الشهادات فيقبل فيها ما تطمئن النفس به إىل حصول املعرفة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.23و22/  17للَموردي ) ؛"احلاوي"( 4040)

 (.17/23للَموردي ) ؛"احلاوي"( 4041)
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ذهب كثري من احلقوق وقواعد فلو رشطنا ذلك العدد ل ،قد حتدث يف وقت ال جيتمع له ذلك العدد

 الرشيعة قاضية بقبول ما يؤدي إىل حفظ احلقوق.

القائل بقبول شهادة القابلة وحدها, وال ُتْقبَل شهادة غري القابلة  وهو: مناقشة أدلة القول الرابع

 إالَّ مع غريها.

ة بقوله وال الرشيعة قضت أنه ال يفرق بني متَمثلني والعِبة يف الشاهد حصول الثقأن : واجلواب

 .فرق بني القابلة وغريها إذا اتصفت الشاهدة بالعدالة

ُجِل يِف املَْْوِضِع  وهو: مناقشة أدلة القول اخلامس  لِلرَّ
القائل بَِأنَّ اهللََّ َتَعاىَل َضمَّ َشَهاَدَة املَْْرَأَتنْيِ

ُجُل بِا ِذي اَل َينَْفِرْدَن فِيِه، َفَوَجَب َأْن ُيْسَتْبَدَل الرَّ ا.الَّ ِذي َينَْفِرْدَن فِيِه َفَيِصرُيوَن َثاَلث   ْمَرَأٍة يِف املَْْوِضِع الَّ

ا عىل الرجل فيكون أربع، وإن كان للعدد فيكون هذا حتكٌم؛ فالعدد إذا كان قياس  أن : واجلواب

اثنني، وإن كان للخِب فيكفي الواحد، أما هذا الرأي فيقال فيه ما قاله ابن رشد: وقال قوم ال يكفي 

 .)4042(ذلك بأقل من ثالث وهو قول ال معنى لهب

 

 الرتجيح: 

قبول شهادة املرأة  -واهلل أعلم - بعد عرض أدلة كل فريق ومناقشتها أراه راجحاالذي و

وكانت  ،الواحدة عىل الوالدة واالستهالل إذا كانت مسلمة عدلة خاصة إذا عقلت املرأة وحفظت

وحدها وهلذا تقبل شهادهتا  ،كَم َيصل بأخبار الديانات فإن املقصود حاصل بخِبها ،ممن يوثق بدينها

وقد شهدت عىل فعل  ،شهادة املرأة الواحدة يف الرضاع ^وقد قبل النبي  ،يف مواضع كَم يف الرضاع

َج ُأمَّ ََيَْيى بِنَْت َأيِب إِ نفسها، ففي الصحيح عن  ُه َتَزوَّ َهاٍب َقاَل ُعْقَبُة ْبُن احْلَاِرِث أَْو َسِمْعُتُه ِمنُْه َأنَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.465/  2) "بداية املجتهد"( 4042)
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ْيُت َفَذَكْرُت  :َفَأْعَرَض َعنِّي َقاَل  ^َذلَِك لِلنَّبِيِّ  َفَجاَءْت َأَمٌة َسْوَداُء َفَقاَلْت َقْد َأْرَضْعُتُكََم َفَذَكْرُت  َفَتنَحَّ

 .؟"َوَكْيَف َوَقْد َزَعَمْت َأْن َقْد َأْرَضَعْتُكََم َفَنَهاُه َعْنَها :َذلَِك َلُه َقاَل 

 كان أو امرأة أقوى من استصحاب احلال، فإن استصحاب احلال ن شهادة العدل رجال  ومعلوٌم أ

وإذا شهدت الثقة  ،من أضعف البينات، والوالدة يسبقها محل وزمن وال يمكن أن ال تضع املرأة محلها

مل بقوهلا، وهذه الشهادة رضورة، وقد اتفق العلَمء عىل أن مواضع احلاجات يقبل فيها من عُ 

وإن تنازعوا يف بعض التفاصيل، ولو َل تقبل شهادة  ،ت ما ال يقبل يف غريها من حيث اجلملةالشهادا

 املرأة الثقة لضاعت احلقوق وتعطلت وأمهلت مع غلبة الظن أو القطع بصدقها.

وقبول شهادة العدل رجل أو امرأة يف املواطن التي ال يوجد فيه غريهم من َتام رمحة اهلل وعنايته 

لئال تضيع حقوق اهلل وحقوق عباده مع ظهور  ؛َمل دينه هلم، وإَتام نعمته عليهم برشيعتهبعباده، وإك

كَم أمر بالكتاب  ،لكن إذا أمكن حفظ احلقوق بأعىل الطريقني فهو أوىل ؛احلق بشهادة الصادق

هل جتوز شهادة  :قلت ْلمحد :ْلنه أبلَ يف حفظ احلقوق، وقد قال إسحاق بن منصور ؛والشهود

شهادة املرأة يف الرضاع والوالدة فيَم ال يطلع عليه الرجال، قال: وأجوز شهادة امرأة  :قال ؟املرأة

 .)4044(واحدة إذا كانت ثقة، فإن كان أكثر فهو أحب إيل

فيجوز قبول شهادة الواحدة، وإن ضم إىل شهادهتا يمني مغلظ كان حسن ا، وإن وجد غريها كان 

 واهلل أعلم. ؛الرشيعة وحماسنهاأحسن، وكل ذلك من كَم ذكرنا من كَمل 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(2659البخاري ) (4043)

 (.118/  1البن القيم ) ؛"الطرق احلكمية"( 4044)
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 :نيف العلَمء يف الشهادة عىل املنتقبة عىل قولَ لَ اختَ 

 ؛اهينهُدوا عىل عش، ويَقاب عن وجههاال جتوز الشهادة عىل املنتقبة حتى َترَفَع النِّ :القول األول

َ امل ُلوها عليها إذا ُطلُبوا هَبا عنألتَ  ؛عليها هودُ شامل أةرلَتَتَعنيَّ مَّ َهاَدة التي حَتَ ، بخالف احلاكم ددَية الشَّ

 ،ةوالشافعيَّ  ،ةوبذلك قال املالكيَّ  ؛ةهادَ ْلنه ال يمنع الشَّ  ؛الشهادة عىل منتقبة بَم َيكي وجهها جيوز

 .)4045(احلنفية وبعُض  ،واحلنابلة

هادُة  :القول الثاين ةيقال ذلك َبعُض مشا ؛نْتِقبةامُل  عىلَتصحه الشَّ َلو َأخَِبَ  :وقالوا ،خ احلَنَفيَّ

َهاَدُة  ة ُفالَنُة بنت ُفالٍن َتكفي َهذه الشَّ االسم َوالنََّسب عندمها، وعليه  عىلالَعدالن َأنَّ َهذه امُلقرَّ

وُز أن يَ الفتوى، وعند بعِض   .)4046(ههاال رؤية َوْج  ،برَشط ُرؤَية َشخصها ،إقرارها عىلهد ْش هم جَيُ

 :دلةاأل

 :أدلة القول األول

 والعقل. ،والقياس ،واحلديث ،القرآنـ: استدل القائلون بعدم جواز الشهادة عىل املنتقبة ب

  :من القرآن :أوالً 

امِ ﴿ :قال  :أوال   وال سبيل هلم إىل أداء الشهادة إال  ،)4047(﴾ُشَهَداَء هللَِّ طِ ْس القِ نَي بِ ُكوُنوا َقوَّ

 .)4048(بالنظر إىل وجهها

 .)4049(﴾َلُمونَ َيعْ  َوُهمْ  احلَقِّ َد بِ َشهِ  إالَّ َمنْ ﴿ :قال اهلل  :اثاني  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/  17ردي )؛ للَمو"احلاوي"(، و8/471) "منح اجلليل"(، و4/276) "بلغة السالك"(، و4/194) "الرشح الكبري"( 4045)

 .374/  2 "ام يف رشح غرر اْلحكامرر احلكَّ دُ "(، و9/163) "املحىلَّ "(، و459/  7؛ البن ُقدامة )"املغني"(، و44

 (.501/  1) "تْكملة حاشية رد املحتار"(، و132/  9؛ البن مازة )"املحيط الِبهاين"( 4046)

 [.135( ]النساء: 4047)

 (.32/  10البن حزم ) "املحىل"( 4048)

 [86زخرف: ]ال (4049)
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 :"املحيط الربهاين"قال برهان الدين ابن مازة يف 

والعلم ال َيصل إال بالدليل القطعي، غري أن يف  ،أن العلم رشط جواز الشهادة :ووجه ذلك"

هنا الوصول إىل العلم وإىل ا وه بالدليل الظاهر، يكل موضع تعذر الوصول إىل الدليل القطعي يكتف

ها، فال رضورة إىل إقامة التعريف من الواحد أو املثنى هِ ف وْج معرفة وجهها ممكن بكْش 

 .)4050("مقامه

 :من احلديث :ثانًيا

 .)4051(«دهَ اْش فَ  سِ مْ ل الشَّ ثْ مِ  َت مْ إذا علِ » :^قوله 

 ، أنَّ )4052(﴾َلُمونَ َيعْ  َوُهمْ  احَلقِّ َد بِ َشهِ  الَّ َمنْ إِ ﴿ :ابن مازة يف قوله  هُ َر كَ ذلك هو ما ذَ  هُ ْج وَ وَ 

 .)4053(ط جواز الشهادةالعلم رْش 

 :من القياس :ثالًثا

 قاسوا الشهادة عىل املنتقبة عىل شهادة اْلعمى والبصري يف الظلمة أو من وراء حائل صفيق، فإنَّ 

َيكي وجهها؛ فإنه جيوز  بخالف الشهادة عىل منتقبة بَم ،هاْلصوات تتشابَ  هبا؛ ْلنَّ  ده عتَ شهادهتم ال يُ 

 .)4054(ْلنه ال يمنع الشهادة

 :املعقول :رابًعا

 فيجوز النظر إىل وجهها عند الشهادة. ،إن وجه املرأة وكفيها ليسا بعورة، وعليه :قالوا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.132/  9البن مازة ) "املحيط الِبهاين "( 4050)

َعب"(، والبيهقي يف 7045، رقم 4/110( أخرجه: احلاكم )4051) ، ترُجة 6/207) ي(، وابن عد10974، رقم 7/455) "الشه

اص )"أحكام القرآن"(، 1624، ترُجة 4/69(، والعقييل )1681  (.227/  2؛ للَجصَّ

 .[86]الزخرف:  (4052)

 (.132/  9؛ البن مازة )"حيط الِبهاينامل"( 4053)

 (.4/366) "أسنى املطالب"( 4054)
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دليل عىل أن وجهها  عة، وَّف هذا أوضُح قِ  منتقبة وال متِبْ يلِّ َص وأُجعوا أهنا ال تُ " :قال ابن بطال

 .)4055("الشهادة عليها هها يفر إىل وْج رة، وهلذا جيوز النظَ وْ وكفيها ليس بعَ 

 .)4056(نهاقد عرفها بعيْ  ال يشهد عىل امرأة إال أن يكونَ  :قال أمحد

 :أدلة القول الثاين

 :والعقل ،واألثر ،قبة بالسنةتَ استدل القائلون بجواز الشهادة عىل املنْ 

 :من السنة :أواًل 

ا ^ هللإن رسول ا :قالت عن عائشة  عن عروة  ،َتُِبُق َأَساريُر َوجهه ،َدَخَل َعيَلَّ َمُِّسور 

إنَّ َهذه األَقَداَم  :فقال ،َنَظَر آنًفا إىل زيد بن حارثة وأسامة بن َزيدٍ  )4057(َأََل َتَري َأنَّ ُُمَزًزا» :فقال

 .)4058(«َبعُضَها من َبعضٍ 

ية ؤْ فتها من غري رُ رِ عْ فاء بمَ واالكت ،نتقبةويف احلديث جواز الشهادة عىل املُ  :قال احلافظ ابن حجر

 .)4059(هْج الوَ 

 :من األثر :اثانيً 

 .)4060(ا أن َسُمَرُة بُن ُجنُدٍب أجاز شهادة امرأة ُمنتقبةٍ ق  ما أخرجه البخاري معلَّ 

ستفاد من الصوت، مُ  لَّ الكُ  عليها كذلك بجامع أنَّ  الشهادةُ  نتقبة؛ جازِت شهادهتا مُ  وإذا جازْت 

 .نهَم يف ذلكيْ بَ  َق وال فْر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.35/  2؛ البن بطال )"رشح صحيح البخارى"( 4055)

 (.5/15) "مطالب أويل النهَهى"( 4056)

ا؛ ْلنه كان إذا أخذ أسري  4057) تح ف"ا يف اجلاهلية جز ناصيته وأطلقه؛ ( قال احلافظ: ذكر مصعب الزبريي والواقدي أنه سمي جمزز 

 (.57/  12؛ البن حجر )"الباري

 (. 6771و 6770حديث رقم ) باب الَقائف  -( أخرجه البخاري يف كتاب كتاب الفرائض 4058)

 (.57/  12؛ البن حجر )"فتح الباري"( 4059)

 (.130/  10) ي؛ للبَغو"رشح السنة"(، و33/  8رشح صحيح البخاري؛ البن بطَّال )"( 4060)
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 :من العقل :اثالثً 

م، فال جيوز إال رَّ وة حُمَ هْ وة، والنظر بَش هْ ْلنه قد يكون بَش  ؛ه ال جيوزْج النظر إىل الوَ  إنَّ  :قالوا

 ها.هِ ْج ؤية وَ  رُ الَّ فال حاجة إِ  ،بمعرفة شخصها ةٌ نتفيورة، والرضورة مُ للرضَّ 
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 :املناقشة

  :ة عىل املنتقبةالقائل بعدم جواز الشهاد :ة القول األوللَّ مناقشة أدِ 

 ،م حاصل بالشهادة عىل الشخص ال الوجهلْ العِ  بأنَّ  ،م بالقرآنِ ش استدالهُل مكن أن يناقَ ويُ 

 .نِّ هنا عىل اليقني ال عىل الظَّ  فالشهادةُ 

مَس » :ونوقش استدالهلم باحلديث ابن حزم  -قال أبو حممد  ؛بأنه حديث ال يصح «َهل َتَرى الشَّ

د بن سليَمن بن مشمول ؛ُدهوهذا خٌِب ال يصحه سن :- عن عبيد اهللَّ  - وهو هالك -ْلنَُّه من طريق حُمَمَّ

لكنَّ معناه َصحيٌح  -وهو ضعيٌف  -بن سلمة بن َوهَراَم 
)4061(. 

رِّ  :قال احلاكم :وقال الزيلعي َهبيه يف حديث صحيح اإلسناد، وَل خُيَ َبُه الذَّ  ،"خُمَترَصه"َجاُه، َوَتَعقَّ

فه غري واحد، ؛َواهٍ بل هو حديٌث  :فقال د بن سليَمن بن مشُمول ضعَّ  .انتهى فإن حُمَمَّ

د بن سليَمن بن  :ُقلُت  ُه بمحمَّ رواه كذلك ابن عديٍّ يف الكامل، والعقييله يف كتابه، وأعالَّ

ة ما يرويه ال يَتاَبُع عليه، إ :َمشُموٍل، وأسند ابن عديٍّ َتضعيفه عن النَّسائي، َوَواَفَقُه، وقال ا عامَّ سناد 

 .)4062(وال متن ا، انتهى

أن املعتِب يف الشهادة اليقني وهو حاصل بالشهادة  -وهو صحيح املعنى-وعىل فرض صحته 

 عىل املنتقبة املعروفة بشخصها.

وأما قياس الشهادة عىل املنتقبة عىل شهادة اْلعمى والبصري يف الظلمة أو من وراء حائل صفيق، 

 وات تتشابه.وأنه ال يعتد بشهادهتم؛ ْلن اْلص

أن َمن ُأشهَد َخلَف َحائٍط َأو يف ُظلَمٍة َفَأيَقَن باَل َشكٍّ بَمن َأشَهَدُه َفَشَهاَدُتُه َمقُبوَلٌة يف  :فاجلواب

 .)4063(َذلَك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.434/  9؛ البن حزم )"املحىل"( 4061)

 (.82/  4يف ختريج الزيلعي ) "بغية اْلملعي"مع حاشيته  "نصب الراية ْلحاديث اهلداية"( 4062)

 (.434/  9البن حزم ) "املحىل"( 4063)
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 شخصها. نْ لة مِ رفة احلاِص ولكن ضم إليها املعْ  ،والشهادة ليست عىل الصوت وحده

وإنَم كشف يف الصالة  ،ه عورةْج الوَ :قالفيُ  ،ه يف الصالةفِ ْش رة لكَ وْ ه ليس بعَ ْج الوَ  ا القول بأنَّ وأمَّ 

 إذا ََل  ،وهو عورة يف باب النظر ،والتحقيق أنه ليس بعورة يف الصالة :قال الشيخ تقي الدين ؛للحاجة

 .)4064(انتهى ؛إليه النظُر  زِ جَيُ 

ا َفاْس َوإَذا َسَألُتُموُهنَّ مَ ﴿ :عند تفسريه لقوله  قال أبو بكر بن العريب املالكي  َأُلوُهنَّ َتاع 

  نْ مِ 
ِ
نَّ من َوَراء حَجاٍب يف َحاَجٍة َتعرُض َن يف ُمَساَءَلتهِ َأنَّ اهللََّ َأذِ  عىل، َوَهَذا َيُدله )4065(﴾َجاٍب حِ  َوَراء

وُز َكشُف َذلَك إالَّ  ا، َفاَل جَيُ َها َعوَرٌة؛ َبَدهُنَا َوَصوهُتَ وَرٍة َأو حلَاَجٍة، َأو َمسَأَلٍة ُيسَتفَتى فيَها؛ َواملَرَأُة ُكله  لرَضُ

 َيُكوُن بَبَدهنَا، َأو ُسَؤاهلَا َعَمَّ َيعنه َوَيعرُض عنَدَها
ٍ
َهاَدة َعَليَها، َأو َداء  .)4066(َكالشَّ

 :قبةالقائل بجواز الشهادة عىل املنتَ  :ة القول الثاينمناقشة أدلَّ 

وَل يكن  :بقوله ^ه رسور النبي إذ غاية ما في ؛ه لالستدالل بهْج ا استدالهلم باحلديث فال وَ أمَّ 

وال  ،وهى شهادة عىل عني ظاهرة ،هادة يف الواقعة عىل مشاهدةاْلمر يف الشهادة، وعىل فرضه فالشَّ 

 ه.ْج عِبة يف القصة باختفاء الوَ 

 :قلَّ وأما األثر املعَ 

عبد هذا التعليق خيدش فيه ما رواه أبو  "التلويح"يف  :"مدة القاريعُ "يف   فقد قال العيني

 َن مِ  فارَ فإنَّ اإلْس » :ه امرأة وهي منتقبة فقال أسفريتْ مَ كلَّ  ^ النبي أنَّ  :يف كتاب الصحابة اهلل بن مندهْ 

 .)4067(«اإليامن

فال  ،بمعرفة شخصها ةوالرضورة منتفي ،وةهْ ْلنه قد يكون بَش  ؛النظر إىل الوجه ال جيوز :وقوهلم

 حاجة إال رؤية وجهها.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.319/  1للمرداوي ) "اإلنصاف"( 4064)

 .[53]اْلحزاب:  (4065)

 (.3/616) "أحكام القرآن"( 4066)

 . "عمدة القاري"( انظر: 4067)
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هوة ،َظُر إىل وجههانه جيوز له النَّأ :فاجلواب هادة ;وإن خاف الشَّ ُه ُمضَطرٌّ إليه يف إقامة الشَّ  ،ْلنَّ

هادة  .)4068(أصُلُه ُشُهوُد الزنا الذين ال ُبدَّ من نظرهم إىل العورة إذا أرادوا إقامة الشَّ

 :جيحالرتْ 

ا  يتوصل إىل  وق، وكل ما القُ حلفظ احُل  ْت عَ هادة رُشِ الشَّ  أنَّ  - واهلل أعلم -والذي أراه راجح 

ها يف هِ ْج َينُظَر إىل ُجيع وَ  ظ احلقوق إال به فيجب مراعاته، والذي عليه ُُجهوُر الفقهاء أنَُّه جُيوُز أنْ حفْ 

 .والختصاص املعرفة بالوجه ،ُجيعه ليس بعورةٍ  ْلنَّ  ؛هادةالشَّ 

ظُر جاز لُه النَّ ،ههايع وْج ظر إىل ُج بالنَّكان ال يعرُفها إالَّ  إىل ما يعرُفها به، فإنْ  وللقايض أن ينُظَر 

 عىل يُكن لُه أن يتجاوزُه إىل غريه، وال يزيُد ض وجهها َلَ ظر إىل بعْ ه، وإن كان يعرُفها بالنَّ إىل ُجيعِ 

انية، ومتى خاف إثارة ظرُة الثَّ  بنظرٍة ثانيٍة، فيُجوُز لُه النَّق إثباهُتا إالَّ  يتحقَّ  أالَّ إالَّ  ،ظرة الواحدةالنَّ 

 يف نقاٍب عرفها فيه َلَ   يف ُمتعنٍي عليه بعد ضبط نفسه، وإن كانْت  يشهد إالَّ ، وَلَ ظر كفَّ لنَّهوة باالشَّ 

 ُه قد يشتبه.ْلنَّ  ؛معرفة الكالم عىلُل  يعرفها فيه كشفت منُه ما يعرُفها به، وال ُيعوَّ شفُه، وإن َلَ تكْ 

خاصة  ،يرتتب عليه رضر ال ٌر عى إىل حفظ احلقوق، وهو أمْ ورؤية وجه املرأة يف الشهادة أدْ 

 ةهادة عىل عينها مطلوبالة للحاجة، وحاجة الشَّ وره بال خالف يف مواطن كالصَّ هُ والرشع أباح ظُ 

ا، واهلل أعلم.  فتجوز أيض 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/284) "اجلوهرة النرية"( 4068)
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 اختلف الفقهاء يف هذه املسألة عىل أقوال:

ا أخذ اْلجرة عىل أداء الشهادة إذا تعينْت أنه ال جيوز مط القول األول: ْلن إقامتها فرٌض، أما  ؛لق 

ا فله أجرة الركوب إىل موضع اْلداء، وهو قول ُجهور الفقهاء إذا َل تتعني، وكان حمتاج 
)4069(. 

ا القول الثاين:  .ة واحلنابلةذهب إليه بعض الشافعيَّ  ؛إن َل تتعني جيوز مطلق 

 تالف يف حمل اجلواز.جيوز مع االخالقول الثالث: 

ة، وحكاه عن أمحد منهم من قال: إنه جيوز عند احلاجة تعينت أو ال؛ اختاره ابن تيميَّ ف - 1

 .وغريه

فإن َل  ،عىل احلكم يٌّ نِ ل عىل الشهادة مبْ عْ القايض أبو الطيب فقال: إن اجلُ "قال الزركيش: وفصل 

ا جاز  ا"ن كان اْلخذ، وإ "له"يتعني عليه نظر، فإن كان فقري   ذَ ولو أَخ  ، يأخذفاملستحب أالَّ  ،"مكتفي 

 .جاز

م عن أمحد ة وابن القيِّ حكاه ابن تيميَّ  ، عليه أن يتعنيَّ منهم من قال: إنه ال جيوز إالَّ و - 2

 .وغريه

ل َل وإن أخذه عند التحمه  ،ل دون اْلداءذ واالنتفاع عىل التحمه منهم من قال: جيوز اْلْخ و - 3

 .ة وابن القيم عن أمحد وغريهة، وحكاه ابن تيميَّ اْلداء، وبه قال املالكيَّ  يأخذه عند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ البن أيب الدم "أدب القضاء"و (،9/  12) "املغني"و (،5/  12) "الرشح الكبري"، و(6/  12للمرداوي )؛ "اإلنصاف"( 4069)

  (.285/  4) "الرشح الصغري"(، و199/  4) "حاشية الدسوقي"(، و370/  4) "الدر املختار"(، و4/  2الشافعي )

 (. 325/  2) "املهذب"(، و19/  12) "املغني"( 4070)

 (.7/  12) "اإلنصاف"(، و220) "الطرق احلكمية"(، و99/  28) "جمموع الفتاوى"( 4071)

 (.32/  3؛ للزركيش )"املنثور يف القواعد"( 4072)

 (.220) "الطرق احلكميَّة"(، و99/  28) "جمموع الفتاوى"( 4073)

 (.4/199) "الرشح الكبري حاشية الدسوقي عىل"(، و220) "ق احلكميةالطُر "(، و99/  28) "جمموع الفتاوى"( 4074)
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ا جاز، وإن كان مكتفي ا َلَ و - 4 ل وال مه للتحَ   جيْز منهم من قال: إن تعني عليه فإن كان فقري 

 .ينياغ وغريمها من العراقِ وهذا ما حكاه البندنيجي وابن الصبَّ  ،لألداء

 .داويحكاه املْر  ؛جرته من بيت املالمنهم من قال: أو - 5

واإلعطاء إن كان من صاحب احلاجة باختياره، ذهب إليه  ذُ منهم من قال: جيوز اْلْخ و - 6

 ."الفتاوى"يل الشافعي يف مْ الرَّ 

ا عن أسبابه إليها، جاز له اْلْج و - 7 ر عليها، حكاه ابن عرفة يف منهم من قال: إذا كان منقطع 

ا عن أسبابه إليهاوبعضهم أجازَ "تفسريه فقال:   ."ها إذا كان منقطع 

 سبب اخلالف:

 ؛ن نظر إىل الشهادة عىل أهنا حق هللوالت؛ فمَ قُ ض الدالالت واملعْ وسبب خالفهم تعارُ 

 ر عليها.ْج اْلَ  وز أخذُ كالصالة، والصيام، وغريمها، رأى أنه ال جَيُ 

ر ب عليه منها، فأباح له اْلْج َج لحة هي أوْ ن راعى فيها حق العبد، رأى أهنا تفوت عليه مصومَ 

 ب عليه.َج عليها؛ ليجمع له بينها وبني اْلوْ 

ذ مع احلاجة ج عن املكلف، وأنه هنى عن الرضر، ويف عدم اْلْخ ومن راعى أن الرشع رفع احلَر 

 رضٌر، أباح له اْلخذ عند احلاجة.

وض التي ال جيوز أخذ ُر بيل الفُ ق بني العيني عىل املكلف والكفائي، جعل العيني من قومن فرَّ 

ا.احلق عليها؛ لكوهنا هلل، وبني إجياب ما ال جيب عيل املكل    ف، فاستحق بزيادة اإلجياب أجر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.32/  3؛ للزركيش )"املنثور يف القواعد"( 4075)

 .؛ للمرداوي"اإلنصاف"( 4076)

عوا به للقايض يكون ذلك ل الشَّ أو حتمه  كِّ ن طلب كتابة الصَّ هود ممَّ هل إذا أخذ الشه " :( سئل 4077) ا ْلنفسهم، وتِبَّ هادة مبلغ 

 هود أم ال؟نافي ا لإلثم عن الشه 

 (.4/158) "فتاوى الرميل"؛ اهـ؛ "ه وال عىل آخذهما بذله صاحب احلاجة باختياره ال إثم عىل طالبِ  نَّ فأجاب: بأ

 (.794/  2) "تفسري ابن عرفة الورغمي املالكي"( 4078)
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 ل ال اْلداء.ذ عند التحمه ل واْلداء؛ لكون اْلداء هو املراد هلل، جعل اْلْخ ومن فرق بني التحمه 

اهد يف عمله، ألزم احلاكم وبيت املال؛ ومن راعى كوهنا هلل، ال يؤخذ عليها، وراعى حق الش

 ك الشهادة.فني برتْ ل مصالح املكلَّ حتى ال تتعطَّ 

 .ط عدم اجلِْب ع واهلبة، أجاز اإلعطاء برَشْ ة املعطي للَمل، وأن اهلل أباح له التَِبه ومن راعى ملكيَّ 

وجه ذلك يف ر، ويتْج د، واستغراق الشهادة ُجيع وقته، أباح له اْلَ ن نظر إىل حال الشاهِ ومَ 

 الشهود املعدلني للشهود، واهلل أعلم.

 األدلة:

ا أخذ اْلجرة عىل أداء الشهادة إذا تعينت، أما إذا َل  أدلة القول اْلول: القائلون أنه ال جيوز مطلق 

ا فله أجرة الركوب إىل موضع اْلداء.  تتعني وكان حمتاج 

 والعقل: ،والقياس ،والسنة ،ل بالكتابوْ أصحاب هذا القَ  واستدلَّ 

  من الكتاب:

َهاَدةَ  َوَأقِيُموا﴿: قول اهلل أوال:   .﴾هللَِِّ الشَّ

ليكن "عن الغرض، قال ابن كثري:  وض؛ لتخلوَ املطلوب أداء الشهادة بغري عِ  ه الداللة: أنَّ ووْج 

التحريف والتبديل  ا، خالية منَ ه اهلل، فحينئٍذ تكون صحيحة عادلة حقًّ أداؤها ابتغاء وْج 

 ."َمنتْ والكِ 

اِمنيَ  ُكوُنوا﴿: قوله ثانيا:   .﴾هللَِِّ ُشَهَداءَ  بِاْلِقْسطِ  َقوَّ

 .النفع وجه الداللة: أن الشهادة ال تقع هلل إال أن تكون خالصة  صافية  عن جرِّ 

 من السنة:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[2]الطالق:  (4079)

 (.433/  2) "تفسري ابن كثري"( 4080)

 .[135: النساء] (4081)

 (.277/  6) "بدائع الصنائع"( 4082)
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 .«ال شهادة جلار املغنم، وال لدافع املغرم»: ^قوله  أوال:

ا بشهادته لقوله  ،الشاهد إىل نفسه مغنَم   قال الكاساين: ومنها أال جيرَّ  وال يدفع عن نفسه مغرم 

معنى النفع والدفع فقد صار  شهادته إذا تضمنْت  وْلنَّ  ،«ال شهادة جلار املغنم، وال لدافع املغرم» :^

 شهادته هلل وْلنه إذا جر النفع إىل نفسه بشهادته َل تقعْ  ؛وال شهادة للمتهم عىل لسان رسول اهلل ،متهَم  

 .فال تقبل ،بل لنفسه 

 من القياس:

، "الشهادة أمانة فلزم أداؤها كسائر اْلمانات"قاسوا الشهادة عىل الوديعة واْلمانات فقالوا: 

 ."الشهادة أمانة فلزمه أداؤها كالوديعة"وقالوا: 

 ومن املعقول:

 ر عليها.ْج ْلَ ذ اوز أْخ كالصالة، والصيام، وغريمها، فال جَيُ  ؛قالوا: الشهادة حق هلل

ة عىل وَ هم الرْش ذِ شهادهتم؛ ْلْخ  الشهادة، سقطْت  عل عىلوقالوا: والشهود إذا أخذوا اجلُ 

 .الشهادة

 وي املروءة، بل هو من خوارمها.وقالوا: إن ذلك ليس من فعل ذَ 

ْ إن َلَ  أدلة القول الثاين: القائلون باجلواز مطلًقا  :  تتعْيَّ

 نة والقياس:ا بالسُّ أصحاب هذا القول أيًض  استدلَّ 

 من السنة:

 ،اهلل يستخرج هبم احلقوق فإنَّ  ،هودموا الشه رِ أكْ » :^عن ابن عباس قال: قال: رسول اهلل  :أواًل 

 .«ويدفع هبم الظلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.272/  6) "نائعبدائع الص"( 4083)

(، 243/  2) "العدة رشح العمدة"(، و3،5/  12؛ البن قدامة )"الرشح الكبري"(، و4/  12: البن قدامة )"املغني"( 4084)

اف القناع"و  (.405/  6) "كشَّ

 (.170/  10) "الذخرية"( ينظر: 4085)
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دينار  أنفقته يف سبيل اهلل، ودينار  أنفقته يف رقبٍة، »: ^عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل  ثانًيا:

 .«عىل مسكٍْي، ودينار  أنفقته عىل أهلك، أعظم أجًرا الذي أنفقته عىل أهلك ودينار  تصدقت به

ْلن النفقة عىل  ؛قال القايض البيضاوي: واستدل به عىل أن فرض العني أفضل من الكفاية

 .أفضل من النفقة يف سبيل اهلل ،اْلهل التي هي فرض عني

فرض كفايٍة، فال يشتغل عن فرض العني  وإن إنفاق اإلنسان عىل عياله فرض عنٍي، والشهادة

 .نيْ ق ُجع بني اْلمَر زْ بفرض الكفاية، فإذا أخذ الرِّ 

 من القياس:

 .فيجوز أن يأخذ عليها أجرة، كَم جيوز عىل كتب الوثيقة ،عليه  تتعنيْ أن الشهادة َلَ 

 ة القول الثالث: القائلون باجلواز مع اخلالف يف حمل اجلواز: أدلَّ 

 والعقل: ،والقياس ،والسنة ،ا بالكتابحاب هذا القول أيًض استدل أص

 :بــ ، استدلفمن قال: جيوز عند احلاجة تعينت أو ال

 كَ  ارَّ َض  يُ اَل وَ ﴿ قول اهلل  أوال:
 .﴾يدٌ هِ  َش اَل ٌب وَ اتِ

وجه الداللة: أن معنى اآلية: أي ال يرض الكاتب والشهيد بأن يقطعهَم عن شغلهَم بالكتابة 

 .ويمنعا حاجتهَم والشهادة,

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ للشيخ الغَمراملُْداوي لعلل اجلا"( أخرجه عبد امللك بن أمحد البانيايس يف جزئه كَم يف 4086)  يمع الصغري ورَشحْي املُْناويَّ

ا: القضاعي )، (195، رقم 1/67(، والديلمى )10/300(، واخلطيب )2/186) (، وابن 732، رقم 1/426وأخرجه أيض 

 "نامليزا"إبراهيم بن حممد العبايس، وقال: حديثه غري حمفوظ، والذهبي يف  61، ترُجة 1/64) (، وأورده العقييل36/242عساكر )

 ( وقاال: هذا منكر. 4/21) "اللسان"( ووافقه احلافظ يف 4/355)

َعُهْم أَْو َحَبَس َنَفَقَتُهْم َعنُْهْم؛ يُ  -( أخرجه مسلم يف كتاب الزكاة 4087) نظر: باب َفْضِل النََّفَقِة َعىَل اْلِعَياِل َواملَْْمُلوِك، َوإِْثِم َمْن َضيَّ

 (.78/  3) "صحيح مسلم"

 (.716/  3؛ للمناوي )"فيض القدير"( 4088)

 (.20و19/  12؛ البن قدامة )"املغني"( 4089)

 (.20و19/  12؛ البن قدامة )"املغني"( 4090)

 .[282]البقرة:  (4091)
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 .«ر وال ضارال َضَ : »^بي قول النَّ ثانيا:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.20و19/  12؛ البن قدامة )"املغني"( 4092)

ملحاقلة، ( كتاب البيوع: باب النهي عن ا577/ 2(, واحلاكم )86(, كتاب اْلقضية، حديث )228/ 4( أخرجه الدارقطني )4093)

( كتاب الصلح: باب ال رضر وال رضار، وكلهم من طريق الدراوردي عن عمرو بن َييى املازين عن أبيه 70 -69/ 6والبيهقي )

قال احلاكم: صحيح اإلسناد عىل رشط مسلم ووافقه الذهبي، وقال البيهقي:  ،«رال ضر وال ضا»عن أيب سعيد عن النبي ^ قال: 

عن الدراوردي، قلت: ويف كالم الثالثة نظر، أما صحته عىل رشط مسلم فعثَمن بن حممد َل خيرج له مسلم  د به عثَمن بن حممدتفرَّ 

فه الدارقطني؛شيئ    .(175/ 4) "لسان امليزان"نظر: يُ  ا، ومع ذلك فهو ضعيف، ضعَّ

نصب "نصيبي عن الدراوردي به كَم يف ا؛ فقد تابعه عبد امللك بن معاذ الوأما قول البيهقي: تفرد به عثَمن بن حممد ففيه نظر أيض  

 اهـ. .(، قال ابن القطان يف كتابه: وعبد امللك هذا ال يعرف له حال385/ 4) "الراية

, عن عمرو بن َييى املازين عن أبيه أن رسول اهلل (31)( كتاب اْلقضية: باب القضاء يف املرفق، حديث 745/ 2وأخرجه مالك )

، وقد ورد هذا احلديث من حديث عبادة بن الصامت عن عبد اهلل بن عباس وأيب هريرة رسال  هكذا م «ال رض وال رضار»قال:  ^

 وعائشة وجابر وعمرو بن عوق وأيب لبابة.

 .(2340)( كتاب اْلحكام: باب من بنى يف حقه ما يرض بجاره، حديث 784/ 2) هوأخرجه ابن ماج

 ال: هذا إسناد رجاله ثقات إال أنه منقطع؛ اهـ. ( وق221/ 2) "هزوائد ابن ماج"واحلديث ذكره البوصريي يف 

من طريق  (2341)( كتاب اْلحكام: باب من بنى يف حقه ما يرض بجاره، حديث 784/ 2) ه(، وابن ماج313/ 1أخرجه أمحد )

صريي يف قال البو ،«ال رضر وال رضار»عبد الرزاق عن معمر عن جابر اجلعفي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول اهلل ^: 

 ع، تابعه داود بن احلصني.اهـ؛ لكنه توبِ  .مهت(: هذا إسناد فيه جابر، وقد ا222/ 2) "الزوائد"
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وجه الداللة: أنه ال يلزمه أن يرض بنفسه لنفع غريه، ويف إلزام الشاهد بالشهادة دون أخذ أجرة 

 .ي عنه يف احلديث ما ال خيفىهِ مع حاجته إىل املال من الرضر املنْ

أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خري  من اليد »: ^ يعن أيب هريرة، قال: قال النبثالثا: 

، ي، ويقول العبد: أطعمني، وإما أن تطلقنيفىل، وابدأ بمن تعول، تقول املرأة: إما أن تطعمنالسُّ 

هذا من رسول  فقالوا: يا أبا هريرة، سمعَت  ،«إىل من تدعني ي، ويقول االبن: أطعمنيواستعملن

  من كيس أيب هريرة. ؟ قال: ال، هذا^اهلل 

: أن حق املرء يف اإلنفاق للمحافظة عىل نفسه مقدم عىل غريه، وأخذ اْلجرة عىل وجه الداللة

الشهادة فيه حمافظة عىل النفقة عىل النفس؛ فتقدم عىل حق طالب الشهادة بال أجرة، قال ابن بطال: 

نفس املرء عليه أعظم من حق إنَم قال ذلك؛ ْلن حق  «وابدأ بمن تعول»: ^قال الطِبي: وقوله "

كل أحد بعد اهلل، فإذا صح ذلك فال وجه لرصف ما هو مضطر إليه إىل غريه، إذ كان ليس ْلحد إحياء 

 ."غريه بإتالف نفسه وأهله، وإنَم له إحياء غريه بغري إهالك نفسه وأهله وولده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.20و19/  12؛ البن قدامة )"( املغني4094)

حديث حسن "(، وقال: 132/  1(، والرتمذي )475/  2(، وأمحد )96/  3(، ومسلم )361/  1رواه البخاري )4095) )

فقيل: من أعول يا  "(: 527، 524، 480، 476/  2(، وزاد أمحد يف رواية )180/  4(، والبيهقي )353/  1، والنسائي )"صحيح

امرأتك ممن تعول تقول: أطعمني وإال فارقني، وجاريتك تقول: أطعمني واستعملني، وولدك يقول: إىل من »رسول اهلل؟ قال: 

^؟ قال: ال، هذا من كيس  : هل هي من رسول اهللةهذه الزياد ، وإسنادها جيد، لكن يف البخاري: أن أبا هريرة سئل عن«؟ترتكني

 أيب هريرة. 

وابدأ »؛ إما بكِّس الكاف، ومعناه من حاصله، وهو إشارة إىل أنه استنباطه مما فهمه من قوله ^: "هذا من كيس أيب هريرة"وقوله:  

 هو واقع. مع تطبيقه عىل ما «بمن تعول

 ^. وعىل كل هو دليل عىل أن عجز احلديث ليس من كالم الرسول وإما بفتح الكاف، ومعناه من فطنته،

 (.32/  14) "رشح ابن بطال"( 4096)
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ا، فال يأخذ العوض ال جيوز إال أن يتعني عليه، استدل: بأن املتعني عليه يؤد ومن قال: ي فرض 

ض عني، فال يشتغل عنه بفرض الكفاية، فإذا أخذ قة عىل عياله فْر فَ النَّ عن أداء فروض اْلعيان؛ ْلنَّ 

 ن.يْ ق ُجع بني اْلمَر زْ الرِّ 

 قال الدسوقي:

 .)4097("ل الذي هو فرض كفايةٍ عىل التحمه  وجيوز للمتحمل أن ينتفعَ "

ل َل وإن أخذه عند التحمه  ،ل دون اْلداءع عىل التحمه جيوز اْلخذ واالنتفا واستدل من قال:

ل؛ فال ل واْلداء، أما يف اْلداء فألنه فرض عليه، وأما يف التحمه ريق بني التحمه يأخذه عند اْلداء، بالتفْ 

 هتمة إذا َل ينحرصوا، فجعل الرزق لبعضهم دون بعض، واملجعول له ال يتم به املقصود.

ا: إنَّ  مع أن زمنه يسرٌي ال تفوت به منفعٌة متقومٌة  ،ذ لألداء يورث هتمة  قوية  اْلْخ  وقالوا أيض 

 .لالف زمن التحمه بخِ 

جاز له أخذ اْلجرة يف اْلصح، بخالف  ،ركيش: من تعني عليه حتمل شهادٍة ودعي إليهاقال الزَّ 

 .لقطع املسافة ال عىل نفس التحمه  وقالوا: إن أخذ اْلجرة عىل ،اْلداء للتهمة

ا جاز، وإن كان مكتفي ا َل جيز للتحمل وال لألداءإن تعنيَّ  واستدل من قال:   عليه فإن كان فقري 

بأن اْلمر مبني عىل احلاجة واملصلحة، واْلصل يف القربات أهنا تفعل عىل سبيل االحتساب، لكننا 

احلاجة واملصلحة عدلنا عن اْلصل للحاجة واملصلحة، وهي حاجة الفقري املحتاج للَمل، فإذا انتفت 

 ا عنها؛ عدنا إىل اْلصل، وهو عدم جواز اْلخذ؛ النتفاء العلة.بكونه غنيًّ 

قال: البناين مفهوم الذي هو فرض كفايٍة أنه إن تعني فال جيوز له أن ينتفع عليه، وليس 

 .كذلك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/199) "حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري"( 4097)

 (.4/372؛ لزكريا اْلنصاري )"أسنى املطالب رشح روض الطالب"( 4098)

 (.31/  3؛ للزركيش )"املنثور يف القواعد"( 4099)

 (.484/  8) "منح اجلليل"( 4100)
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يال  عند إن أجرته من بيت املال، بأن بيت املال ال هتمة فيه؛ ْلنه ال يسبب م واستدل من قال:

ر كأجر سائر اْلعَمل التي يفرضها رة من احلاكم، وجعلوا اْلْج الشاهد، وْلنه من الرواتب املقرَّ 

 م.قاهِت ته نظري عملهم واحتباس أوْ يَّ احلاكم لرعِ 

العطاء إذا كان  بأنَّ  ،ذ واإلعطاء إن كان من صاحب احلاجة باختيارهجيوز اْلْخ  واستدل من قال:

شوة ما ع من العقود املعتِبة، وال يدخل يف الرِّ التَِبه  اإللزام، فال حرج منه؛ إذ إنَّ ع ال عيل سبيل التِبه 

 دام أنه ال إلزام فيه، وال إجلاء إليه عىل سبيل اإلكراه.

ا عن أسبابه إليها، جاز له اْلْج  ن قال:واستدل مَ  طاع هلا يفوت االنقِ  بأنَّ  ،ر عليهاإذا كان منقطع 

 طاع.قِ ولزمه االنْ  ،ة إذا تعينْت هادة، وخاصَّ الشَّ  باس ال عىلاالحتِ  عطاء له عىلصيل القوت، والعليه حتْ 

 نَّ إ :يف تعليق الشيخ أيب حامد ،"الروضة"نقال  عن  ،"احلاوي للفتاوي"قال السيوطي يف 

ا، وكان يف رصف الزمان إىل أداء الشهادة ما يشغله عن ا يوم  ا يكسب قوته يوم  الشاهد لو كان فقري  

 .إال إذا بذل له املشهود له قدر كسبه يف ذلك الوقت انتهى ،َل يلزمه اْلداء كسبه

واستمر عمل الناس اليوم بإفريقية  ،ل خالٌف وقال ابن عرفة: يف جواز أخذ العوض عىل التحمه 

وهو  ،عىل أخذ اْلجرة عىل حتملها بالكتب فيمن انتصب هلا وترك التسبب املعتاد من أجلها ،وغريها

فقا عليه من قليٍل أو وجيوز بَم اتَّ  ،صالح العامة، وعىل هذا فتكون اْلجرة معلومة  مسَمة  من امل

 .كثريٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.307، 306/  2؛ للسيوطي )"احلاوي للفتاوي"( 4101)

 (.196/  6) "التاج واإلكليل"( 4102)



624 

 

 مناقشة األدلة والرتجيح:

  مناقشة القول األول:: أوالً 

صوص التي منعتم هبا النه وهو ما ذهب إليه اجلمهور القائلون بعدم اجلواز، فلنا أن نقول هلم: إنَّ 

عىل الشهادة تشمل النهي عَم أجزَتوه من مراعاة حال الشاهد، ومن ذلك قولكم: إن اْلجرة  ذَ أْخ 

للشاهد ركوب دابة املشهود له، إن َل يكن له دابة وعجز عن امليش، وذلك للرضورة، فكيف ينظر إىل 

ينظر و جلب املنفعة له، ثم ال الشهادة؛ لرضورة رفع املرضة عن املشهود له، أ ركوب الدابة املوصلة إىل

ة الواقعة بالشاهد من حاجته وحاجة من يعوهلم، خاصة إذا كانت الشهادة سبب ا يف إصابته املرضَّ  إىل

 بتلك احلاجة؟ وما جعل اهلل علينا يف الدين من حرج.

ا، ال ملراعاة مشهود له، وال ْج عىل أن تكون الشهادة هلل أي لوَ  صه اآلية تُن وكونُ  ه اهلل خالص 

ا ال يستلزم كون الشهادة  مشهود عليه ال يلحظ ا حمتاج  سوى إقامة احلق، وأخذ الشاهد إن كان فقري 

 لغري اهلل.

فطلب أجر  ،وأما قياسكم هلا عىل الوديعة فقد ذكر الفقهاء أن الوديعة إن كانت مما يشغل منزله

ا عىل حفظ الوديعة أن له اْل ،املوضع الذي كانت فيه فذلك له  جر؛ ْلنَّ واملودع إذا رشط للمودع أجر 

 ها.وكذلك الشهادة جيب عليه أداؤُ  ،ه اْلداءيْ وإنَم الواجب علَ  ،ظ الوديعة ليس بواجٍب عليهفْ حِ 

 ،فقياس مع الفارق؛ ْلهنَم من حقوق اهلل اخلالصة ،وأما قياسكم للشهادة عىل الصالة والزكاة

 هم إليها.والغرض منها نفع العباد بتوصيل حقوق ،والشهادة متعلق هبا حق هلل ولعباده

 وأما شبهة الرشوة فمنتفية بوجود العدالة وأخذه للحاجة ال للشهادة.

وأما قولكم: إن هذا اْلخذ لألجر من خوارم املروءة، فيحمل عىل ما إذا كان عنده ما يكفيه 

 ويغنيه.
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 مناقشة القول الثاين:: ثانًيا

و حديث ال يصلح فه، «أكرموا شهداءكم»: ^أما احلديث الذي استدلوا به، وهو قوله 

قال احلافظ أمحد بن و ،)4103("املوضوعات الكِبى"ْلنه موضوع كَم قال القاري يف  ؛لالستدالل

أكرموا "عند حديث:  "املغري عىل اْلحاديث املوضوعة يف اجلامع الصغري"الصديق الغَمري يف كتابه: 

  .«ويدفع هبم الظلم ،فإن اهلل يستخرج هبم احلقوق ،الشهود

الغريب أن احلافظ أبا عيل الصديف  ومنَ  …النطْ موضوع ظاهر البُ ": - الغَمري أي: -قلت 

ذكره ابن اْلبار يف ترُجة  ،رواه عن البانيايس ثم قال: هذا حديث حسن َل نكتبه إال من هذا الوجه

خلف ابن بشكوال من معجم أصحاب الصديف، وهذا من إطالق لفظ احلسن عىل املستطرف الغريب 

وأهنم ال يقصدون احلسن  ،ا بني أهل اْلندلس، وذلك كان معروف  ولو كان باطال  

 .)4105("االصطالحي

وعىل فرض الصحة، فغاية املراد به اإلكرام ال اْلجرة، وهو إعانته إن كان غري قادر عىل الوصول 

: "درر احلكام رشح جملة اْلحكام"ولذلك قال صاحب  ،عىل ذلك بدابة أو غريه، ولفظ اإلكرام دالٌّ 

وكان غري مقتدٍر عىل احلضور إىل جملس القايض  ،ركب الشاهد احليوان الذي استأجره املشهود له لو"

ا أو غري مقتدٍر عىل استئجار حيوانٍ  ْلن ذلك من قبيل  ؛فال يمنع ذلك من قبول شهادة الشهود ،ماشي 

 ؛ ا. هـ.«أكرموا شهداءكم»:وقد ورد يف احلديث الرشيف ،إكرام الشهود

من ذهاب املكارم بني الناس،  - مع االستغناء عنها -أخذ اْلجرة عىل الشهادة  هذا مع ما يف

 روءة. عند أصحاب املُ  وبيع املعروف، وهو قبيٌح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.228، رقم 65)ص "املوضوعات الكِبى" (4103)

 "العلل املتناهية"(، يف ترُجة عبد الصمد بن عيل اهلاشمي، وابن اجلوزي يف 84/ 3) "الضعفاء الكبري"( أخرجه العقييل يف (4104

 .قال ابن اجلوزي: قال اخلطيب: تفرد بروايته عبد الصمد بن موسى وقد ضعفوه(، 761 -760/ 2)

 (.25؛ للغَمري )"املغري عىل اْلحاديث املوضوعة يف اجلامع الصغري" (4105)
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ا، فأما إذا كان عنده أما ما ذهبوا إليه من أنه تلزمه نفقة أهله، فهو حقٌّ  ؛ ولكن هذا إذا كان معدم 

ا فرض كفاية عىل عني، وإنَم الكسب ْلهله مع كفايته وأهل بيته، فهو غري مضيع هلم، وليس مق دم 

 وجود ما يكفيهم، غايته أنه مباح أو مستحب، فتقديم الشهادة عىل الكسب واحلال هكذا أوىل.

 :ثالًثا: مناقشة بعض الوجوه يف الرأي الثالث

ض وقع ض كفاية، فإن فرض الكفاية إذا قام به البعْلهنا فْر  ؛عليه أجاز ملن َل تتعنيْ  نْ وأما مَ 

ا، ومَ   ض.ْر ن قام به فقد قام بفَ منهم فرض 

 الرتجيح:

اْلجرة عىل الشهادة إال عند  ذُ : أنه ال جيوز أْخ - واهلل أعلم - من ذلك اه راجحاوالذي أر

 احلاجة، وذلك عىل التفصيل التايل: 

ا، وأما من َل تتعني عليه و عنده فمن كان يف كفاية، وتعينت الشهادة عليه، لزمه اْلداء تِبع 

ا، ومن كان له حاجة أخذ بقدر حاجته كاملضطر؛ وذلك ْلنه إذا جاز الكفاية، استحب له أداؤها تَِبه  ع 

له ركوب الدابة، إن َل يكن له دابة وعجز عن امليش، فكذلك إن َل يكن له قوت أو ملن يعوهلم، 

واحلاجة، وحتى  والشهادة تشغله عن كسب قوته وقوت من يعول، فله اْلخذ عىل شهادته؛ للرضورة

ع ال يضار كَم أمر اهلل، وال يناله الرضر الذي هنى عنه الرشع، ولو أعطاه املشهود له عىل سبيل التطوه 

ة فيمن بهة املحاباة، وهذا خاصَّ عنه ُش  ؛ حتى تزوَل ىَل كان حسن ا، ولو كان من بيت املال فهو اْلوْ 

 علم.أواهلل  ،كسبا، حتى ال يبقى له وقت كاف للتستغرق الشهادة منه وقت  
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 َل أم بالقَمر مقرونة كانت سواء ا،وحديث   قديَم   الناس هبا اشتغل مشهورة، معروفة لعبة الشطرنج

 العب شهادة عىل احلكم وكان بالشطرنج، اللعب حكم يف العلَمء اختلف وقد به، مقرونة تكن

 عىل باحلكم نتبعه ثم ،حكمه يف خالفهم بذكر سنبدأ نافإنَّ  ولذا، به اللعب حكم عىل فرع الشطرنج

 التوفيق: وباهلل - فنقول شهادته،

 :مثل ؛واجٍب  ترك تضمن أو عوضٍ  عىل كان إذا حرامٌ  بالشطرنج اللعب أن عىل املسلمون أُجع

ا تضمن إذا وكذلك، وقتها عن الصالة تأخري ا أو، كذب   .)4107(حرماتامل من ذلك غري أو ،رضر 

ا كان العوض عىل هبا اللعب اشتمل فإن ة:تيميَّ  ابن قال  الِب عبد بن عمر أبو قال ،باالتفاق حرام 

 اللعب اشتمل لو وكذلك، جيوز ال قَمرٌ  العوض عىل هبا اللعب أن عىل العلَمء أُجع: املغرب إمام

 من فيها جيب ما ترك أو، وقتها عن الصالة تأخري يتضمن أن مثل حمرمٍ  فعل أو، واجٍب  ترك عىل هبا

ا، أو باطن ا الواجبة أعَمهلا ا تكون حينئذٍ  فإهنا ظاهر   .)4109( العلَمء باتفاق حرام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/312"املصباح املنري"، وهو املختار ،معرب بالفتح وقيل بالكِّس (4106)

 متحاربتني باثنتني وثالثني قطعة َتثل امللكني والوزيرين واخليالة والقالع ا وَتثل دولتنيلعبة تلعب عىل رقعة ذات أربعة وستني مربع  

 .(1/482 "املعجم الوسيط") )وهي هندية( ،والفيلة واجلنود

/  35(، واملوسوعة الفقهية الكويتية )183و180/  13البن عبد الِب ) ؛"التمهيد"(، و714/  5) "الدر املختار": ( ينظر4107)

269.) 

 .(1/5839) "اراالستذك" (4108)

 .(455/  4) "الفتاوى الكِبى" (4109)
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 أقواٍل: عىل فيه الفقهاء اختلف فقد كذلك يكن َل إذا أما

 ، عباسٍ  وابن عمر وابن ،)4110(طالٍب  أيب بن عيل قال وبه ،امطلق   التحريم :األول

 وأبو شهاٍب  وابن الوراق ومطٌر  احلسني بن وحممد وعروة وساَلٌ  والقاسم ،)4111(املسيب بن وسعيد

 معتمد وهو ،)4112(غالٍب  بن اهلل وعبد السختياين وأيوب املنكدر بن مدحمو سعد بن والليث جعفرٍ 

 .)4116(الشافعية من )4115(والروياين احلليمي اختيار وهو ،)4114(واحلنابلة ،)4113(املالكية مذهب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؛ه املشهور عىل أنه كان َتاثيلللشطرنج نفسه قال احلافظ: ومحله الصويل يف جزئِ  ( وقد ذكر أن العلة يف هنيه ليسْت 4110)

لنهدي قال: مر عن ميِّسة ا ؤيده قول ابن حزم يف املحىل:(، ويُ 493/  4) "التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري"

وهذا هو  ،بقوٍم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التَمثيل التي أنتم هلا عاكفون فلم ينكر إال التَمثيل فقط  بن أيب طالٍب  عيل

 .(63/  9) "املحىل"الصحيح عنه ال تلك الزيادة املكذوبة التي رواها من ال خري فيه؛ 

(، وقال ابن عبد الِب: وقد روي 468/  8) "شعب اإليَمن"(، و212/  10) "السنن الكِبى" ( روي ذلك عنه البيهقي يف4111)

البن عبد الِب ؛ "التمهيد" ؛لئال تتعارض الروايات عنه ؛وهذا حممول عندنا عىل القَمر ،عن سعيد بن املسيب يف الشطرنج أهنا ميِّس

 .(182و181/ 13)

البن عبد ؛ "التمهيد"(، و472 - 467/  8) "اإليَمنشعب "(، و212و 211/ 10للبيهقي ) ؛"السنن الكِبى"نظر: ( يُ 4112)

 .(269/  35) "املوسوعة الفقهية الكويتية"(، و179/  13الِب )

وهل َيرم أو "حكاها هبرام يف الشامل فقال:  ؛ويف املذهب أقوال باحلرمة، والكراهة، واجلواز ،( وهو اْلصح من قويل مالك4113)

مع اْلوباش عىل طريق حرم، ويف اخللوة مع نظائرئه بال إدمان وترك مهم وأهلي عن عبادة جاز وثالثهَم: إن لعبه حمرتم  ،يكره؟ قوالن

(، ونقل ذلك عنه 2/846لبهرام الدمريي ) ؛"الشامل يف فقه اإلمام مالك" ؛"وقيل: إن أهلى عن الصالة يف وقتها حرم وإال جاز

 ."مواهب اجلليل"احلطاب يف 

/ 13(، والذخرية )167/  1) "رسالة القريواين"(، و520و19/  4) "املدونة"(، و958/ 2ثي )رواية َييى اللي "املوطأ"وينظر: 

 .(167/  4) "حاشية الدسوقي"(، و166/  8للحطاب ) ؛"مواهب اجلليل لرشح خمترص اخلليل"( 284

للمرداوي  ؛"اإلنصاف" ؛( ويف املذهب قول آخر حكاه يف اإلنصاف: أنه إذا خال من عوض أو ترك واجب أو فعل حمرم كره4114)

 .(2/266) "املحرر يف الفقه"(، و 271/ 4البن قدامة ) ؛"الكايف"(، و36/ 12البن قدامة ) ؛"املغني"(، وينظر 12/40)

 .(8/203) "روضة الطالبني"( 4115)

 .159 - 175/ 7"حاشية ابن عابدين"(، 2/122، مواهب اجلليل )12/36 "ينظر املغني"( 4116)
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 سعيدٍ  وأبو قال: جعفرٍ  أبى بن اهلل عبيد عن البيهقي ذكره ما بالكراهة: قال وممن الكراهة :الثاين

 أبى بن يزيد عن هبا اللعب كراهية َّف وروينا :قال ثم، )4117(بالشطرنج يلعب أن يكره اخلدرى

 مذهب وهو ،)4118(َنافِعٍ  ْبنَ  اهللِ وَعْبدَ ، َأَنسٍ  ْبنِ  َوَمالِِك ، النََّخِعىِّ  وإبراهيم، سريين بن وحممد، حبيٍب 

 .)4121(مكروهٌ  بالشطرنج اللعب أن املالكية: عند وقوٌل  ،)4120(والشافعية ،)4119(احلنفية

 وأيب وعائشة عمر ابن عن والشطرنج بالنرد اللعب كراهية وهب ابن وذكر الِب: عبد ابن قال

 إنَم عنهم اآلثار ألفاظ تدل فيَم وأكثرهم وتبيع املسيب بن وسعيد حممد بن والقاسم اْلشعري موسى

 .)4122(هبا املقامرة كرهوا

 .)4123(واملكايدة التعليم به يريد القَمر معنى غري عىل راهويه بن إسحاق وكرهه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْطَرْنِج إِالَّ َخاطٌِئ  ا أنهعنه أيض   ( وروى4117)  .(212/  10للبيهقي ) ؛"السنن الكِبى"؛ قال: الَ َيْلَعُب بِالشَّ

 .(472/ 8للبيهقي ) ؛"شعب اإليَمن"(، و212/  10) للبيهقي "السنن الكِبى" ( ينظر:4118)

للشيباين ؛ "اجلامع الصغري" ؛( وروي القول بإباحته يف رواية عن أيب يوسف واختاره ابن الشحنة وهو اختيار أبو زيد احلكيم4119)

 "الدر املختار"(، و174/  9) لإلمام برهان الدين ابن مازة "؛املحيط الِبهاين"(، و127/  5) "بدائع الصنائع"(، و483/  1)

(6/394). 

عود ( واختلف أصحابه فيَم تعود كراهته إليه عىل وجهني: أحدمها: تعود كراهته إليها ْلنه رضٌب من اللعب. والثاين: ت4120)

ا ... فإن قيل: إنه عائٌد إليها كان اللعب هبا معفوًّ -إذا جترد لعب الشطرنج عَم يفسق به  -كراهته إىل ما َيدث عنها من اخلالعة... 

ا ،عنه للَموردي  ؛"احلاوي"(، و212/  10للبيهقي ) "؛السنن الكِبى" ؛«وإن قيل: إنه عائٌد إىل ما َيدث عنها، كان اللعب هبا مباح 

 .(8/203) "روضة الطالبني"(، و181و178/  17)

ونقل ذلك عنه احلطاب يف  ،(2/846لبهرام الدمريي ) ؛"الشامل يف فقه اإلمام مالك"ينظر  ؛صحح كراهته اْلَقَرايِفه  (4121)

 .(566/  1) "جامع اْلمهات"( , 177/  7) "حاشية العدوي"واخلريش مع  ،(2/122،123)" مواهب اجلليل"

وفهم ابن عبد الِب  ،فلذا ذكرنا عنهم ما حكي ،ببعض ما روي عن بعضهم وحكى ابن وهب عنهم الكراهة( استدل املحرم 4122)

 .(178/  13البن عبد الِب )؛ "التمهيد"أهنم كرهوا املقامرة فيمكن أن يذكروا يف اإلباحة 

 ، املكايدة: تعلم املكر واحليل، ينظر: لسان العرب )كيد(.(132/ 27) "االستذكار"(4123)
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، )4125(اليِّس وأيب ،)4124( اخلطاب بن عمر عن بِاإلَْباَحةِ  اْلَقْول َوُنِقل باحةاإل وهو :الثالث

َبرْيِ  واْبنِ   عن البيهقي ورواه، )4129(عباس وابن ،)4128(عيل بن واحلسن، )4127(ُهَرْيَرةَ  َوَأيِب ، )4126(الزه

 )4130(جبري بن وسعيد، والشعبي، حكيم بن زوهَب  الزبري، بن عروة بن وهشام سريين، بن حممد

ا به ير َل أنه البرصي احلسن عن يورو بالشطرنج يلعبون كانوا أهنم اهْلََجِرىَّ  وإبراهيم بأس 
)4131(. 

 َقْوٌل  َوُهوَ  ،)4132(احلكيم زيد أبو ختيارا وهو ،الشحنة ابن واختاره ُيوُسَف، َأُبو َذَهَب  هذا وإىل

افِِعيَّةِ  ِعنْدَ  الشَّ
املَْالِكِيَّةِ  ِعنْدَ  َوَقْوٌل  ،)4133(

)4134(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمر بنا ونحن نلعب بالشطرنج،  قال املاوردي: روى اخلطيب موىل سليَمن بن يساٍر قال: كان عمر بن اخلطاب  (4124)

 فيسلم علينا وال ينهانا.

 "حياة احليوان الكِبى" ؛، وأيب اليِّس( قال الدمريي يف حياة احليوان: وروى الصعلوكي جتويزه عن عمر بن اخلطاب 4125)

(2  /9.) 

 ؛ابن حجر: أما ابن الزبري فلم أره، وَيتمل أن يريد به هشام بن عروة بن الزبري؛ كَم ذكره الشافعي عنه( قال احلافظ 4126)

 .(493/  4) "التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري"

ا، فيالعبه بالشطرنج4127) /  17للَموردى ) ؛"احلاوى الكبري" ؛( قال املاوردي: وروى أبو راشٍد قال: رأيت أبا هريرة يدعو غالم 

التلخيص احلبري يف ختريج " ؛(، وقال احلافظ ابن حجر: وأما أبو هريرة: فرواه أبو بكٍر الصويل يف كتابه يف الشطرنج بسنده إليه179

اْلسانيد عن  ونسبه للصويل وقال: وقد ذكرُت  ،"حياة احليوان"وكذا ذكره الدمريي يف  ،(493/ 4) "أحاديث الرافعي الكبري

 .هؤالء

مر بقوٍم يلعبون بالشطرنج فقال: ادفع ذا ودع   ( قال املاوردي: وروى الضحاك بن مزاحٍم قال: رأيت احلسن بن عيل4128)

وقد ذكرت  وقال: ،"حياة احليوان"وذكره الصويل يف جزء الشطرنج كَم ذكر الدمريي يف  ،(178/  17للَموردي ) ؛"احلاوي" ؛ذا

 اْلسانيد عن هؤالء.

 ."ادفع ذا ودع ذا"بقوٍم يلعبون بالشطرنج فقال:  مرَّ   زاحٍم قال: رأيت احلسن بن عيلوروى الضحاك بن م

 .(178/  17للَموردي ) ؛"احلاوي" ؛قال املاوردي: وروى عبد اهلل بن عباٍس: أنه كان جييز الشطرنج ويلعب هبا (4129)

 سبب ذلك أن احلجاج طلبه للقضاء، فلعب هبا ( قال ابن تيمية: وأما ما يروى عن سعيد بن جبرٍي من اللعب هبا، فقد بني4130)

ا فيه فال يُ  ا عليه يف دينه من ذلكىلَّ وَ ليكون ذلك قادح  /  4) "الفتاوى الكِبى" ؛ القضاء، وذلك أنه رأى والية احلجاج أشد رضر 

475). 

 .(212و 211/ 10للبيهقي ) ؛"السنن الكِبى" (4131)

 .(394/  6) "الدر املختار"(، و174/  9ن مازة )لإلمام برهان الدين اب "املحيط الِبهاين" (4132)

 .(8/203) "روضة الطالبني" (4133)

ُة َقْوهَلُْم بِاإلَْباَحِة بَِأالَّ َيْلَعَبُه َمَع اْلْْوَباِش يِف الطَِّريِق 4134) يَّ
َد املَْالِكِ ْدَماٍن َوَتْرِك ُمِهمٍّ َوهَلْ  ؛( َوَقيَّ

ِرِه يِف اخْلَْلَوِة بِاَل إِ
ٍو َعْن َبل َمَع َنَظائِ

 ."مواهب اجلليل"ونقل ذلك عنه احلطاب يف  ،(2/846لبهرام الدمريي ) ؛"الشامل يف فقه اإلمام مالك"ينظر: ؛ ِعَباَدةٍ 
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 وزاد: التمهيد يف الِب عبد ابن بعضهم وعد

 ،وائل وأبو ،يسار بن وسليَمن ،الزبري بن وعروة ،املنكدر بن وحممد ،)4135(املسيب بن سعيد

 .وعطاء الرمحن عبد بن وربيعة ،شهاب وابن ،حممد بن وجعفر ،عيل بن احلسن بن وعيل

 سبق ممن ابعض   وغريه الصويل عن الدمريي وذكر قَمر، غري عىل هبا اللعب جييز هؤالء كل: وقال

 إسحاق وأبو وعكرمة وناجية واْلعمش الزناد وأبو والزهري جملز وأبو قالبة أبو وزاد: ذكره

 معمر. بن اهلل عبد بن حةطل بن وإبراهيم سعد بن وإبراهيم السبيعي،

 يشفي بكالم املخالفني، أدلة عىل وتكلمت هؤالء، عن اْلسانيد ذكرت وقد الدمريي: وقال

  .)4136(الشطرنج يف أفردته جزء يف اللبس، ويذهب النفس،

 :األدلة

 والسنة بالقرآن اْلول القول أصحاب استدل: التحريم: وهو القول باألول القول أدلة -1

 :والقياس والتابعني ابةالصح آثار وبعض

 :نالقرآ - أ

ْيَطانِ قوله تعاىل: ﴿ ْمُر َواملَْْيرِسُ َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزاَلُم ِرْجس  ِمْن َعَمِل الشَّ اَم اخْلَ ا الَِّذيَن َآَمنُوا إِنَّ َ  َيا َأِهُّ

ُكْم ُتْفلُِحوَن  ْيَطاُن َأْن ُيوقِ  *َفاْجَتنُِبوُه َلَعلَّ اَم ُيِريُد الشَّ ْمِر َواملَْْيرِسِ إِنَّ َع َبْينَُكُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء يِف اخْلَ

اَلِة َفَهْل َأْنُتْم ُمنَْتُهونَ  ُكْم َعْن ِذْكِر اهللَِّ َوَعِن الصَّ  [.91 - 90]املائدة:  ﴾َوَيُصدَّ

 :االستدالل وجه

 يف كَم طالب أيب بن عيل ذلك إىل وذهب ،واْلزالم امليِّس من الشطرنج السلف بعض عدَّ  لقد

َثنَا "شيبة أيب ابن مصنف" : َقاَل  َقاَل: َأبِيِه، َعنْ  َجْعَفٍر، َعنْ  إْسََمِعيَل، ْبنُ  َحاتِمُ  َحدَّ  َأوِ  النَّْرُد، َعيِلٌّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذا حممول عندنا عىل القَمر لئال تتعارض  ،( قال ابن عبد الِب: وقد روي عن سعيد بن املسيب يف الشطرنج أهنا ميِّس4135)

 .(182و 181/ 13بن عبد الِب )ال ؛"التمهيد" ؛الروايات عنه

 .(9/  2) "حياة احليوان الكِبى"( 4136)
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ْطَرْنُج  هُ  َعنْهُ  رواية ويف ،)4137(املَْْيِِّسِ  ِمنَ  الشِّ ْطَرْنُج  َيُقوُل: َكانَ  َأنَّ  البيهقي: قال اْلََعاِجِم. َمْيِِّسُ  ُهوَ  الشَّ

 .)4138(اآلثار يف سنذكر ما عىل ذكرها ثم َشَواِهدُ  َلهُ  َوَلكِنْ  ُمْرَسٌل، َهَذا

 . عيل قول الشطرنج يف ما أصح أمحد: وقال

 :حممد بن والقاسم

 "النرد حممد: بن للقاسم يقول اهلل عبيد بن عمر سمع أنه عمر: بن اهلل عبيد عن جرير: ابن روى

 فهو الصالة وعن اهلل ذكر عن أهلى ما كل القاسم: فقال هو؟ ميِّس الشطرنج؟ أرأيت ،"ميِّس

 .)4140(ميِّس

 الشطرنج. هو وكيع: بن سفيان لنا قال جعفر: أبو قال اْلزالم، من إهنا قوهلم: وأما

 أو الشطرنج، ما جيهل كان كأنه الغرابة!! غاية يف قول هذا فقال: عليه شاكر أمحد الشيخ وعلق

 اللعب هو الفعل هذا يكون أن دون الشطرنج، بقطع ذلك ونيفعل أهنم يرى كان كأنه

 .)4141(بالشطرنج

 :السنة -ب

 معاذ، بن داود ثناحد اهلل، عبد بن مورع حدثنا قال: "اْلوسط املعجم" يف الطِباين رواه ما

 يا نبي اهلل، إينِّ »فقال:  ^جاء أعرايب إىل النبي "نا ثابت بن زهري، عن نافع، عن ابن عمر، قال: حدث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .( البن أيب شيبة وابن املنذر وابن أيب حاتم168/  3) "الدر املنثور"( وعزاه يف 548/  8) "مصنف ابن أيب شيبة " (4137)

 (212/  10) "السنن الكِبى للبيهقي " (4138)

 .12/36 "املغني"، و12/45"الرشح الكبري" (4139)

 .(324/  4) "تفسري الطِبي" (4140)

 .(511/  9) "تفسري الطِبي" (4141)
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رأيت البارحة يف املنام أنه ليس ِمن عبٍد يشهد أن ال إله إال اهلل، وشهد أنك رسول اهلل، إال رفعه اهلل 

 .)4142(«وهي الشطرنج -درجة يف اجلنة، إال أصحاَب الشاه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َل يرو هذين احلديثني عن نافع عن بن عمر إال  ،وقال عنه وعن أثر أورده قبله ،(9/78( رواه الطِباين يف الكبري واْلوسط )4142)

وسط وفيه: رواه الطِباين يف اْل" :وقال ،(8/210،21) "جممع الزوائد"وأورده اهليثمي يف  ،ثابت بن زهري تفرد هبَم داود بن معاذ

  ."وهو ضعيف ،ثابت بن زهري
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 وجه االستدالل:

هو عدم رفعة أصحاب الشطرنج درجة يف اجلنة مثل غريهم, وهذه عقوبة ال يناهلا إال من فعل 

 ا.حمرم  

 إن» قال: أنه ^ اهلل رسول عن اْلسقع بن واثلة عن بسنده جامعه يف اْلثرم بكر أبو أخرجه وبَم

 .(4143(«نصيب فيها الشاه لصاحب ليس خلقه، إىل نظرة وستْي ثالثامئة ةوليل يوم كل يف  هلل

 َعنْ  ُجَرْيٍج، اْبنِ  َعن َمْعبٍد، نُ بْ  َوَعيِله  ُموَسى، ْبنُ  َأَسدُ  َأَنا َحبِيٍب، ْبنِ  املَلِِك  َعْبدِ  َطِريِق  من ُوروي

ْطَرْنُج » َقاَل: ^ اهلل َرُسوَل  َأنَّ  سلٍم: ْبنِ  َحبَّةَ  ، الشِّ ا، َلِعَب  َمنْ  َمْلُعون   َمْلُعوَنة  مِ  َكآكِلِ  إَلْيَها َوالنَّاظُِر  هِبَ  حَلْ

 .«اخِلنِْزيرِ 

 أخِبنا أصله، من العويف، سعيد بن حممد حدثنا قال: العطار، خملد بن حممد عبداهلل عن وروي

 قال قال: هريرة، أيب عن عبدالرمحن، بن سلمة أيب عن كثري، أيب بن َييى عن اليَممي، داود بن سليَمن

 فإن عليهم، تسلِّموا فال - والنرد الشطرنج - األزالم يلعبون الذين هبؤالء مررتم إذا» :^ اهلل رسول

وا فال عليكم، سلَّموا  بجنوده - اهلل أخزاه - إبليس جاء عليها، وأكبوا اجتمعوا اإذ فإهنم عليهم؛ تردُّ

 من املالئكة وجاءت ثغره، يف لكز الشطرنج، عن برصه يرصف رجل ذهب كلام هبم، فأحدق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.45/  12البن قدامة ) ؛"الرشح الكبري"( 4143)

بن حزم من طريق عبد امللك بن حبيب عن أسد بن موسى وعيل بن اأخرجه ( 2/542،543) "اللسان"( قال ابن حجر يف 4144)

وهو  ،قال بعده حبة بن سهل جمهول وابن حبيب ال يشء وأسد ضعيفو ،كالمها عن بن جريج عن حبة بن سهل كذا قال ،معبد

 .منقطع انتهى كالمه

حدثت عن حبة بن مسلم  :قال ،والسند الذي أورده أبو موسى هو من طريق عبد املجيد بن عبد العزيز بن أيب رواد عن بن جريج

 .و وهو من حديث بن جريجبن حبيب َل ينفرد وال شيخه ويكون يف روايتهَم سقط راافأفاد أن  ،فذكره

در بالَكفِّ  (4145) فع يف الصَّ  ."النهاية يف غريب اْلثر" ؛الدَّ
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 يتفرقون حْي عنها يتفرقون حتى يلعنوهنم، زالوا فام منهم، يدنوا وَل هبم، فأحدقوا ذلك وراء

  .«تفرقت ثم بطوهنا، مألت حتى هامن فأكلت جيفة، عىل اجتمعت كالكالب

، ملا فيها من الوعيد الشديد بيان ىلإه االستدل من هذه اْلحاديث رصيح ال َيتاج ووْج 

 .والرتهيب اْلكيد برتك السالم عليهم أو رد السالم إذا سلموا

هُ  ^ النَّبِيِّ  َعنِ  ُرِوَي  ِوبََِم   وتأديبه ،بقوسه هرمي إال باطل املسلم الرجل به يلهو ما كل» َقاَل: َأنَّ

 .«احلق من فإهنن ،أهله ومالعبته ،فرسه

 :االستدالل وجه

ِريمَ  عمَّ  ^ النبي أن ِعِب  حَتْ ْطَرْنُج  َفَكانَ  ،اْسَتْثنَاهُ  َما إاِلَّ  بِوْصفِه بالُبْطالنِ  اللَّ  ُعُمومِ  يِف  َداِخال   الشِّ

ا ،التَّْحِريمِ    ِمنِ  َوَخاِرج 
ِ
َباَحةِ  اْستِْثنَاء  .اإْلِ

 اآلثار: -ج

َثنَا :تفسريه يف حاتم أيب ابن قال - د بن احلسن َحدَّ َثنَا الصباح، حُمَمَّ  الرضير، َمَعاِوية أبو َحدَّ

َثنَا  َما فقال:، بالشطرنج يلعبون قوم َعىَل  عيلٌّ  مر» قال: نباتة، بن اْلصبَ ابن َعنِ  طريف، بن سعد َحدَّ

 «.يمسها أن ِمن له خري   يطفأ، حتى ْجًرا صاحُبكم يمس نأل عاكفون؟ هلا أنتم التي التامثيل هذه

وجه االستدالل: أنه رهب من مسها وجعل مس النار أهون من مسها مما يدل عىل شدة الوعيد 

 ملن يلعبها، وهذا الوعيد يدل عىل التحريم.

 نب عيسى حدثنا احلرمي، عمر بن عيل حدثنا الطناجريي، أخِبين :تارخيه يف اخلطيب وقال

 عن أبيه، عن حممد، بن جعفر حدثنا دكني، بن عبداهلل حدثنا الوليد، بن برش حدثنا الوراق، سليَمن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/  15) "كنز العَمل"(، ونسبه يف 29رقم ) (149 ،1/148)"حتريم النرد والشطرنج واملالهي"أخرجه اآلجري يف  4146))

ه ابن معني ليس بيشء، وقال البخاري: منكر للديلمي، واحلديث فيه سليَمن بن داود اليامي، قال في ،(40644( حديث رقم )216

 .احلديث، وقال ابن حبان: ضعيف

 .(26850) (،19898(، وابن أيب شيبة )2811) هحسن صحيح، وابن ماج :وقال ،(1637أخرجه الرتمذي ) 4147))

إىل قوله ا ( خمترص  26682) "املصنف"(، وابن أيب شيبة يف 21458) "الكِبى"(، وأخرجه البيهقي يف 14535رقم ) ((4148

 ."عاكفون"
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 وشارب ،واملجويس ،والنرصاين ،اليهودي :مسلم يأمنهم ال ستة» طالب: أيب بن عيل قال قال: جده،

 :قال: الذي يقول قال ابن دكني: فسألته عن املتلهى بأمه، ،«مهأب يواملتله ،الشطرنج وصاحب ،اخلمر

 ."أمه زانية إن َل أفعل كذا وكذا

 إال بالشطرنج يلعب ال» قال: أنه اْلشعري موسى أيب عن سننه، يف البيهقي وروى

 .«خاطئ

وجه االستدالل: أنه وصف من يلعب الشطرنج بأنه قد فعل خطيئة، وهذا القول من الصحايب 

 يفيد التحريم. مما ال جمال فيه للرأي، ووصف الفعل بأنه خطيئة

َثنَا "شيبة أيب ابن مصنف" ويف ْطَرْنِج، يِف  احْلََكمِ  َعنِ  َلْيىَل، َأيِب  اْبنِ  َعنِ  َهاِشم، ْبنُ  َعيِله  َحدَّ  الشِّ

مِ  إىَل  َكالنَّاظِرِ  إَلْيَها النَّاظَِر  ُينِْزُلونَ  َكاُنوا َقاَل: نِْزيِر، حَلْ
مَ  ُب ُيْقلِ  َكَالَِّذي ُيْقلُِبَها َوالَِّذي اخْلِ  حَلْ

نِْزيرِ 
 .)4151(اخْلِ

وجه االستدالل: أن ملس حلم اخلنزير حرام ْلنه نجس، وال جيوز للمكلف أن يمس النجس إال 

 لرضورة، وهذا عىل وجه التحريم، وقد شبه يف هذا اْلثر من لعب الشطرنج بالمس حلم اخلنزير.

 اهللَُّ  حُيِبُّ  َوالَ  لَْباطِلِ ا ِمنَ  يهِ » قال: الزهري، عن إسحاق، بن إبراهيم عن البيهقي، وروى

 .«اْلَباطَِل 

 ،ال خري يف الشطرنج :ا يقولقال َييى وسمعت مالك   الليثي َييى رواية "املوطأ" ويف

اَلُل ﴿ويتلو هذه اآلية  ،وكرهها وسمعته يكره اللعب هبا وبغريها من الباطل  ﴾َفََمَذا َبْعَد احْلَقِّ إاِلَّ الضَّ

 ."[32]يونس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منكر احلديث، ضعيف احلديث، روى عن " قال أبو حاتم فيه: ،متكلم فيه وهو ،( وفيه عبد اهلل بن دكني5084رقم ) (4149)

 ."جعفر بن حممد غري حديث منكر

 .(21463) "السنن الكِبى" ((4150

 .(551/  8) "مصنف ابن أيب شيبة " (4151)

 .(21467برقم ) "السنن الكِبى" 4152))
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ستدالل: أن وصفها بالباطل والضالل وغري ذلك من اْلوصاف دليل عىل ذمها الشديد وجه اال

 الذي ال ُينزل احلكم عن درجة التحريم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2755)"ملوطأا"( 4153)



638 

 

 القياس: -د

 اهلل ذكر عن يصد لعب ولكونه بجامع اللهو يف كل، ؛النردشري عىل وهوقياس الشطرنج -

 .غالبا الصالة وعن تعاىل

 والتابعني الصحابة عن ورد ما وهي: الكراهة: وهم القائلون بالثاين القول أصحاب أدلة - 1

 .عند ذكر أدلة القائلني باحلرمة اآلثار هذه ْت مَ تقدَّ  وقد ،إشارة   أو اترصَي   بالكراهة فيها قالوا آثار من

 الثالث القول أصحاب استدلَّ : اإلباحة: وهو القائلون بالثالث القول أصحاب أدلة - 2

 .والقياس والتابعني الصحابة بآثار باإلباحة القائلني

 .عند ذكر قوهلم ضمن اْلقوال يف صدر املسألة بأكملها تقدمت وقد: والتابعْي الصحابة آثار – أ

 وإذا" :ذلك يف الرتخيص والتابعني الصحابة من عنهم روي من ذكر أن بعد املاوردي قال

 علَمء من عددهم َيَص ال من هممع به عمل وقد ،والتابعني الصحابة من ذكرنا عمن هذا اشتهر

ا، ذكرهم حذفنا من وفضالئهم، اْلمصار  .)4155(أشبه باإلُجاع وكان احلظر، حكم من خرج إجياز 

 .«نصلٍ  أو حافرٍ  أو خف يف إال َق بَ َس  ال» قوله عىل القياس -ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخرجه مالك  ،«من لعب بالنرد فقد عَص اهلل ورسوله» :امرفوع   حلديث أيب موسى اْلشعرى  ؛( والنرد حمرم بالنص4154)

 (.3762) هوابن ماج (،4940وأبو داود ) (،19521(، وأمحد يف املسند يف عدة مواضع منها)2752) "املوطأ"يف 

َهَذا احلَِديث َصِحيح، َرَواُه َمالك َوأمحد َوَأُبو َداُود َواْبن َماَجه ": -احلديث السابع - 9/631 "البدر املنري"قال ابن امللقن يف 

اَرُقْطنِي  َواْلَبْيَهِقي  من ِرَواَية أيب ُموَسى اْْلَْشَعِري    ، َقاَل احْلَاِكم: َهَذا َصِحيح َعىَل رَشط الُبَخاِري  َوُمسلم.َواحْلَاكِم َوالدَّ

ََم ُهَو َواهلل أعلم ُمنَْقطع  ،ق: اْختلف يِف إِْسَناد َهَذا احلَِديثَوَقاَل عبد احْل  َأعنِي ِرَواَية َمالك  -َقاَل اْبن اْلقطَّان: َل يبني من أمره َشْيئا، َوإِنَّ

ة موىَل بني عقيل - ، وَكَذا َسا ،َوُهَو أَن سعيد بن أيب ِهنْد َوأيب ُموَسى اْْلَْشَعِري  َفإِن َبينهََم أََبا مر  اَرُقْطنِي  َمْشِقي  عزاهاقه الدَّ اْبن معن الدِّ

 َوُهَو وهم ِمنُْه َفاحش. ،إِىَل ُمسلم« التنقيب»يِف كَِتابه 

 (.179/  17للَموردي ) ؛"احلاوي" (4155)

ريب السبق: بفتح الباء ما جيعل من املال رهنا عىل املسابقة، وبسكون الباء: مصدر سبقت أسبق سبقا. ينظر: النهاية يف غ (4156)

 احلديث واْلثر؛ البن اْلثري )سبق(.
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 بذاته أصٌل  امذا احلديث املبيح لِلَّهو باجلَمل واخليول والرماح والسهه هل كالتايل: القياس وكان

  :نْي وجهَ  عىل حمظورٍ  ُجلة من استثناءٌ  أو

ا الشطرنج يف مثله جيوز هذا فعىل عليه، القياس جيوز سهنفْ  يف أصٌل  أنه أحدمها:  السبق عىل قياس 

ا، الشطرنج يف العوض هذا إخراج يكون وال النص، لأْص  عىل القياس جلواز والرمي،  فال حمظور 

ا. به يكون  جمروح 

 الشطرنج، يف مثله جيوز ال هذا فعىل حمظورٍة، ُجلةٍ  من مستثن ى والرمي السبق أن لثاين:ا والوجه

ا الشطرنج يف العوض هذا إخراج ويكون االستثناء، دون اْلصل عىل يكون القياس ْلن  حمظور 

ا. بإخراجه ويصري  جمروح 

 فإن، يفوت حتى الةالص عن هبا فينقطع وقتها، عليه يدخل أن فهو الصالة، عن هبا تشاغله وأما

 بدخول يعلم وَل الصالة نيس وإن واحدٍة، دفعةٍ  يف كان ولو، فسق فقد الوقت بفوات وعلم ذكرها

 تكرر ولو ،به فسق وكثر ذلك منه تكرر وإن ،به يفسق َل واحدٍة، دفعةٍ  يف كان فإن، فات حتى الوقت

 يقدر ال أنه بينهَم: والفرق ،يفسق َل، فات حتى وقتها يف الصالة نسيان منه تكرر حتى الفكر لكثرة منه

 فعله من الشطرنج ولعب الصالة، نسيان به كثر إذا يفسق فلم طرأ، إذا نفسه عن الفكر دفع عىل

 الصالة. نسيان به كثر إذا فيفسق، واختياره

 أوقات يف به واسرتوح، الثالثة اْلحوال هذه من به يفسق عَم الشطرنج لعب جترد إذا وأما

 وجهني: أحد عىل به لعبه فكان، املحتشمني عن به خفي امست خلواته،

، حزمه وصحة رأيه وجزالة تدبريه يف به لريتاض وإما، راحة   به ويستحدث امَهَّ  به ليشفي إما 

 شهادته. وقبول عدالته عىل فهو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؤوط: إسناده اقال شعيب اْلرن ،(2878)ه (، وابن ماج2576) (، وأبو داود7482مواضع منها ) أخرجه أمحد يف عدة (4157)

  .صحيح
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ا يكون وهل ا أو عفو   هلا.  الشافعي كراهة معنى يف الوجهني من قدمنا ما عىل؟ مباح 

 فيها؟ َيدث ما إىل أو إليها عائدٌ  النهي هلجهني خلالفهم، وتعليل الو

ا هبا اللعب كان إليها عائدٌ  إنه قيل: فإن  كان ها،في َيدث ما إىل عائدٌ  إنه قيل: وإن عنه، معفوًّ

ا هبا اللعب مباح 
)4158(. 

ا يكون أن يمنع وال املاوردي: قال ا فيها ْلن اللعب: من الرسول استثناه ما عىل قياس   عىل تنبيه 

ا يكن َل إن هذا، عىل بعث وما ،اجليوش وتدبري احلزم ووجوه احلرب مكائد  أال فأحرى مستحبًّا ندب 

ا يكون ا حظر  حمرم 
)4159(.  

 التدبري وصواب الفكر لصحة موضوعةٌ  فائدته الشطرنج أن وهى: فائدة له أن املاوردي ذكر ثم

 .)4160(حذقةٍ  عن فيها ظهر إن صادرةٌ  فهي السياسة، ونظام

 فتبقى عليه املنصوص معنى يف هي وال نص بتحريمها يرد وَل ،اإلباحة اْلصل بأن حتجواوا

 اإلباحة. عىل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.181و 180/  17للَموردي ) ؛"احلاوي"(4158)

 .(179/  17للَموردي ) ؛"احلاوي"(4159)

 .(187/  17للَموردي ) ؛"احلاوي" (4160)
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 والرتجيح: املناقشة

 األدلة: مناقشة

 اْلحاديث فأما واآلثار؛ اْلحاديث من بعدد - أسلفنا كَم - بالتحريم القائل اجلمهور استدل

 هبا. االحتجاج من يمنع ضعف من خيلو ال فجميعها

 :الطرباين عند عمر ابن فحديث

 وقال ،"احلديث منكر" البخاري: فيه قال، احلديث منكر ضعيف وهو، "زهري بن ثابت" فيه

 أبو وقال وغريه، احلسن عن وله ،"احلديث منكر" وغريه: الدارقطني وقال ،"بثقة ليس" النسائي:

 يف انحبَّ  ابن وذكره ،"ديثاحل منكر" وغريه: الساجي وقال ،"به يشتغل ال احلديث ضعيف" حاتم:

 إذا هبم َيتج من ُجلة عن خرج حتى خيطئ؛ كان حديثه، عىل يتابع ال" وقال: ،"املجروحني"

 عن زهري بن ثابت يقول: البخاري سمعت" وقال: ،"الضعفاء" يف العقييل ذكره وكذا ،"انفردوا

 جابر دون وجعله نافع، ابأصح من املرتوكني يف املديني ابن وذكره ،"احلديث منكر ونافع، احلسن

 .)4161("تركوه"الضعفاء: يف املغني" يف الذهبي وقال اجلعفي،

 اليَممي. داود بن سليَمن فيه، ضعيف «األزالم يلعبون بالذين مررتم إذا» هريرة: أيب وحديث

 ليس معني: ابن قال، كثري أبى بن َييى صاحب اجلمل أبو، اليَممى داود بن سليَمن الذهبي: قال

 ،احلديث منكر :فيه قلت من قال: البخاري أن لنا مرَّ  وقد، )4162(احلديث منكر البخاري: وقال، بشئ

 .ضعيف حبان: ابن وقال ،حديثه رواية حتل فال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 1/157 "الضعفاء واملرتوكون"، و12 1/0 "املغني"، و2064ترُجة  ،2/163للبخاري  ؛"التاريخ الكبري"ينظر:  (4161)

، 1832 - 9363، ترُجة 2/84 "ميزان االعتدال"، و1/206البن حبان  ؛"املجروحون"، و2/452 "اجلرح والتعديل"و

 .600، رقم 1/116 "اجلامع يف اجلرح والتعديل"و

 .(11/  4) "ريخ الكبريالتا"( 4162)
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 له أعلم ما، احلديث منكر احلديث، ضعيف هو حاتم: أبو وقال، )4163(مرتوك آخر: وقال

ا حديث ا صحيح 
 أخرجه ،موضوع اْلسقع، بن ثلةوا وحديث ،)4165(الضعفاء يف العقييل وعده، )4164(

 عبد أبو كنيته ببغداد، كان شيخ وقال: املصفر، احلجاج بن حممد ترُجة يف "املجروحني" يف حبان ابن

 كأنه أشياء شعبة عن ييرو ا،جدًّ  احلديث منكر الطرسوسى أمية أيو عنه روى شعبة، عن ييرو اهلل،

 عنه قال احلجاج بن وحممد ،"الواهيات" يف زياجلو ابن طريقه ومن , ع الرواية حتل ال آخر، شعبة

 ،"بثقة ليس" معني: ابن وقال، مرتوك والدارقطنى: والنسائى مسلم وقال ،"حديثه تركت" أمحد:

 يف احلديث هذا حجر ابن وذكر ،"بثقة ليس" داود: أبو وقال ،"عنه سكتوا" البخاري: وقال

 .)4166(الواهية اْلحاديث من وعده "الدراية"

 بن حبة وقال: سلم، بن حبة ترُجة يف "امليزان" يف الذهبي أورده موضوع، سلم بن حبة وحديث

 يف احلافظ قال يعرف، ال القطان: ابن قال جريج، ابن عنه روى الشطرنج، يف ^ النبي عن أرسل سلم

 :قال ،جمهول حبة القطان بنا وقال منقطع واإلسناد جمهول حبة :وقال حزم بنا أخرجه :"اإلصابة"

 هـ. ا ."اأيض   يعرف ال وهو سلمة بن شقيق أخو سلمة بن حبة إنه :وقيل

 وهو املقاصد يف قال يصح، ال :النووي قال احلديث: عقب "اخلفا كشف" يف العجلوين وقال

 .)4167(املحتج عمدة يف بينته كَم يشء الباب هذا يف املرفوع من يثبت َل بل كذلك

 ظ:احلفا من ُجاعةٌ  ُجلة   الباب أحاديث ضعف وقد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(202/  2) "ميزان االعتدال"( 4163)

 .(111و110/  4البن أيب حاتم ) ؛"اجلرح والتعديل"( 4164)

 .(126/  2) "ضعفاء العقييل"( 4165)

البن ؛ "الواهيات"و( 1/  64)  "التاريخ الكبري"(، و3/  509) "امليزان"(، و296/ 2البن حبان )  ؛"املجروحني "( 4166)

 8) "إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل"(، وينظر: 240/  2) "الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية"(، و783/ 2اجلوزي ) 

 /287). 

 .(276/  2) "كشف اخلفاء"( 4167)
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 رسول عىل كذب كلها وحتريَم إباحة بالشطرنج اللعب أحاديث ذلك ومن القيم: ابن قال

 .اهلل

 وورد" فقال: ُجلة، الباب هذا يف الواردة اْلحاديث ضعف إىل "الدراية" يف حجر ابن أشار وقد

 .)4169("واهيةٌ  أحاديُث  فيها

ا: العجلوين وقال  .)4170("حيحص حديث فيه ليس بالشطرنج اللعب وباب" أيض 

 - بصحتها سلمنا ولو - فهي حتريمه، يف والتابعني الصحابة بعض عن وردت التي اآلثار وأما

 التحريمُ  عنهم ُروي َمن بعض إن بل أسلفنا؛ كَم باجلواز، والتابعني الصحابة بعض عن بآثار معاَرضةٌ 

 إجازُته. عنهم ُروي - املسيب بن سعيد مثل -

 :وجوه نم اآلثار هذه بْي اجلمع وطريق

 الشأن وهو - املالمح ظاهرةِ  َتاثيَل  عىل شتملذي اال الشطرنج ن لعبع النهي َُيمل أن :األول

 ،«عاكفون؟! هلا أنتم التي التَمثيل هذه ما» : عيل قول يف ظاهٌر  وهو - السابقة العصور يف فيه

ا، هبا يلعب كان جبري بن سعيد أن ويؤيِّده  وجهه. يعطيها وال استدبار 

 الفكر، استغراق من فيه ملا الواجبات؛ عن بلعبهِ  االنشغال مظِنَّة عىل هنيهم َيمل أن :الثاين

 املسيب، بن وسعيد الزهري، قول عليه وَيمل املباح، غري الباطل اللهو من فيكون الوقت؛ ونسيان

 الباطل. من إنه قال وَمن

ا كان ما وهو ِعوض، عىل كان إذا لعبهِ  عىل النهي َيمل أن :الثالث  زماهنم. يف منترش 

 خال إذا" : الشافعي قال فقد ُمَسلٍَّم، فغريُ  اآلية، يف املذكور املَْيِِّس  من إنه قوهلم: وأما

ا، يكن َل النسيان، عن والصالة الطغيان، عن واللسان الرهان، عن الشطرنج  عن خارج وهو حرام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/126 "نقد املنقول"( 4168)

 (.240/  2) "الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية"(، و31/  3) "اإلصابة "( 4169)

 (.422/  2) "كشف اخلفاء"( 4170)
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ا، يكون فال كذلك، ليس وهذا مال، أخذ أو املال، دفع يوجب ما امليِّس ْلن امليِّس؛  وال قَمر 

ا  ."ميِّس 

 اهلل، ذكر عن أهلى ما كل» فقال: الشطرنج، عن ُسئل عندما، حممد بن القاسم عن ُنقل ما وأما

 عن أهلى إذا وغريه الشطرنَج  يشمل عام، وقوله امليِّس، من أنه عىل نص فيه فليس ،«امليِّس من فهو

 امليِّس. من فليس اهلل، ذكر عن صدٌّ  فيه يكن َل إذا أنه عىل يدل مفهومه إن بل؛ اهلل ذكر

 وميِّس كلها، واملالهي، والشطرنج النرد، فمنه: اللهو، ميِّس ميِّسان: امليِّس» مالك: وقول

 باتفاق حرم ما فشمل ،عنده امليِّس مفهوم َسعة عىل يدل - «عليه الناس يتخاطر ما وهو القَمر:

 املالهي. وسائر كالشطرنج، نص فيه يثبت َل وما كالنرد، نص فيه جاء وما كالقَمر،

 فظاهر نص، فيه َيِرد َل فيَم اإلشكال ويبقى فمفهوم، نص، فيه ورد وما باتفاق، حرم ما فأما

 إذا بَم كالمه تقييدَ  ذلك فاقتىض أحد، به يُقل وَل امليِّس، من أهنا عىل لعبة كل حتريم إىل يفِض كالمه

 العداوة ترتب أو الصالة، أو اهلل ذكر عن صدٌّ  املالهي من عِ النو هذا أو اللعبِة، هذه عىل ترتَّب

اَم ﴿ تعاىل: قوله من ظاهر القيد وهذا عليها، والبغضاء ْيَطانُ  ُيِريُد  إِنَّ  اْلَعَداَوةَ  َبْينَُكمُ  ُيوقِعَ  َأنْ  الشَّ

ْمرِ  يِف  َواْلَبْغَضاءَ  ُكمْ  َواملَْْيرِسِ  اخْلَ اَلةِ  َوَعنِ  اهللَِّ ِذْكرِ  َعنْ  َوَيُصدَّ  [.91 ]املائدة: ﴾الصَّ

 االنشغال يف العبِه وقوع مظنة من فيه ملا ؛«امليِّس من الشطرنج»:  عيل قوُل  َُيمل هذا وعىل

 والبغضاء. العداوة وقوع من عليه يرتتب وما عليها، املقامرة من واقرتابه اهلل، ذكر عن

 أربع: من خال إذا لاْلقوا أظهر هو بجوازه القول أن اْلدلة، هذه عرض بعد والظاهر

 وقتها. عن صالةٌ  بسببه تؤخر أال أحدها:

 قَمٌر. فيه يكون أال والثاين:

 الكالم. ورديء واخلنا الفحش عن اللعب حال لسانه َيفظ أن والثالث:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/409 "نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور"، 1/212 "تفسري اخلازن"، 1/888 "تفسري الفخر الرازي" (4171)

 .(2/166) "البحر املحيط"(، و3/52) "اجلامع ْلحكام القرآن"( 4172)
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  املالمح. ظاهرةِ  َتاثيل عىل مشتمل الشطرنج يكون أال والرابع:

ا اخلالف وقع قدف الشطرنج لعب حكم يف اخلالف هذا كان فإذا وعليه؛  شهادته قبول يف أيض 

 حكمه. يف خالفهم عىل بناء   وردها

ْطرْنِج: الاّلِعِب  شهادةُ   بالشِّ

ْطرْنِج  الِعُب  ا، لِعُبها َْيُرمُ  ال تِي اْلْْحوال يِف  شهادتِهِ  ردِّ  عىل املُْْسلُِمون أُْجع الشِّ  وذلِك إُِْجاع 

 فِيها. فِْسِقهِ  عىل لإِْلُْجاعِ 

ا حُرم اْلِقَمرِ  عىل لِعب متى" ُرْشٍد: اْبنُ  عن نقال الطالب كفاية يف قال هُ  إُْجاع   .)4173("مْيِِّسٌ  ْلن 

مٍ  فِْعلٍ  أوْ  واِجٍب  تْركِ  أوْ  ِعوضٍ  مع بِِشْطرْنٍج  الِعٍب  شهادةُ  ُترده " القناع: كشاف يف وقال  حُمر 

ا  ."إُْجاع 

 إحدى بانضَمم طرنج لكن رشط:ال تقبل شهادة من يلعب بالش": الِبهاين املحيط يف وقال

 القَمر ْلنَّ  والباطل؛ بالكذب عليها احللف أكثر أو الصلوات، عن شغله أو عليه، قامر إذا ثالثة: معاين

 ."الكبائر ُجلة من الكاذبة واليمني الكبائر، أعظم من الصالة وتفويت حرام

  ذلِك عدا وفِيَم
ِ
مْ  بِحسِب  أْقواٌل  فلِْلُفقهاء ْطرْنِج  باحةِ إِ  يِف  أْقواهِلِ  حْتِريِمِه. أوْ  الشِّ

ها يف املالكية واشرتط، واحلنابلة، املالكية مذهب وهو شهادته، رد :األول  أما عليها، إدمانه ردِّ

 .مرتني، فال يوجب ردَّ الشهادة عندهم أو مرة لعبها

رقاص، ، واملُغنِّي، والفال تقبل شهادة املصانع، واملتمسخر":قال يف الرشح الكبري

 "واحلَمم والالعب بالشطرنج، والنرد،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(401/  2)  "كفاية الطالب"(4173) 

 .(423/  6)  "كشاف القناع"( 4174)

(4175) 9/174. 

 .(423/  6)  "كشاف القناع"( و167/ 4)  "حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري"( و401/ 2) "كفاية الطالب"و (4176)

(4177) 12/42. 

 .ا ْلن يسخر منه أي ُّيزأ بها يكون سبب  من سخر فاملتمسخر يفعل ويقول شيئ   ،وهو َتفعل ،سم فاعل من َتسخرااملتمسخر  (4178)
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 .والشافعية اْلحناف، مذهب وهو شهادته، قبول :الثاين

فإنا ال نرد شهادة من لعب  ،يمه وهو الشطرنجرِ وما اختلفوا يف حتْ " :"الشعب"البيهقي يف  قال

 نص فقد به اللعب كراهية وأما ،فيكثر الصالةبه عىل االستحالل له إذا َل يقامر عليه وَل يغفل عن 

 ."التوفيق وباهلل ،عليه الشافعي

َهاَدةِ َفأَ " :"القدير فتح" يف وقال ْطَرْنِج َفَلْيَس بِِفْسٍق َمانٍِع ِمْن الشَّ ِعِب بِالشِّ ُد اللَّ ا جُمَرَّ ِْلَنَّ  ؛مَّ

ا  ."لاِِلْجتَِهاِد فِيِه َمَساغ 

ا  وأما سائَ، فيه االجتهاد ْلن؛ عندهم حتريمه من الرغم عىل شهادته فقبلوا اْلحناف، وأمَّ

 علم.أواهلل ؛ ظاهر وهو جوازه، العتقادهم شهادته؛ فقبلوا الشافعية،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(225/ 11) للنووي ؛"روضة الطالبني"( 4179)

 .(5/243) "الشعب" (4180)

 .(17/141)" فتح القدير" (4181)
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إال ما ُروي عن أيب يوسف  ،قبل شهادة الفاسقفق العلَمء عىل اشرتاط العدالة يف الشهود، فال تُ اتَّ 

 ا يف :كان يقول ن هتمة الكذب يف ه ال تتمكَّ ُتقبل شهادته؛ ْلنَّ  ،ذا مروءة ،اس النَّإذا كان وجيه 

هادة وملروءته يمتنع من الكذب من غري اهته ال يتجارس أحد من استئجاره ْلداء الشَّ َج وَ شهادته؛ فلِ 

 .)4182(لبَ قْ شهادته ال تُ  أنَّ  منفعة له يف ذلك، واْلصحه 

ِذيَن َآَمُنوا إِْن َجاَءُكْم ﴿ :لقوله  ؛لبَ قْ  تُ فقوا عىل أن شهادة الفاسق ال: اتَّ قال ابن رشد َا الَّ َيا َأُّيه

 .)4184(اآلية. اهـ  ﴾َفاِسٌق بَِنَبإٍ 

 ، ابن قدامة عىل عادته عن هذا االتفاق بنفي العلم باخلالف يف عدم قبول شهادة الفاسقوعِبَّ 

دامة يف قال ابن قُ  ،اد ففيه خالفوأما الفسق باالعتق ،وأن اجلزء املجمع عليه هنا؛ هو الفسق باْلفعال

 فالفسوق نوعان: ": "املغني"

ا يف ردِّ  ،اْلفعال : من حيُث أحدمها  شهادته. فال نعلم خالف 

 .)4185(اهـ ."عةدْ وهو اعتقاد البِ  ،هة االعتقادجِ  نْ : مِ والثاين

 :نْي م إىل قسمَ ِس قَ قاد، ينْق باالعتِ ْس وهو الفِ  ،دامةه ابن قُ َر كَ ق الذي ذَ ْس والنوع الثاين من الفِ 

وحيد ه، وهو من كفر ببدعته وهواه، كاملخالف يف أصول التَّ قبل شهادتُ : ال تُ القسم األول

 وردَّ  ،ق أبو حنيفة بني أهل امللل وغريهم، فأجاز شهادة أهل امللل بعضهم لبعضوإن فرَّ  ،والنبوة

 شهادة غريهم. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(16/131؛ للِّسخيس )"املبسوط"(4182) 

 .[6: ( ]احلجرات4183)

  .(462/  2) "بداية املجتهد" (4184)

 .(28/  12) "املغني"( 4185)
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وهم أهل  ،ةَل يكفر ببدعته االعتقاديَّ وهو من  ،ول شهادتهبُ تلفوا يف قَ اْخ  نِ مَ  :القسم الثاين

 وذلك عىل أقوال: ،همرِ فْ اْلهواء الذين ال َيكم بكُ 

وقد ذهب إىل  ،أويلهم، وأهنم ال يعذرون بالتَّ قِ ْس ا لفِ رد شهادة أهل اْلهواء مطلق   القول اْلول:

 .وأبو ثور ،وأبو عبيد القاسم بن سالم ،ذلك مالك، وأمحد بن حنبل، ورشيك

وال يشهد  ،، وال يستحلون الزورال  قبول شهادة أهل اْلهواء، إذا كانوا عدو لثاين:القول ا

م ال تقبل شهادهتم، وقد بعضهم عىل تصديق بعض يف خِبه ويمينه، كَم تصنع اخلطابية ، فإهن 

 ،والقضاة ابن كج ،وابن أيب هريرة ،؛ منهم: ابن القاصةافعيَّ ة وُجهور الشَّ ذهب إىل ذلك احلنفيَّ 

د بن أيب ليىل"الروضة"به النووي يف وصوَّ  ،والروياين ،وأبو الطيب واحلسن بن  ،وابن شِبمة ،، وحمم 

 .)4189(وريوسفيان الثَّ  ،والطِبي ،وداود ،وعثَمن البتي ،حي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رشح "(، 268/ 8) "االستذكار"(، 36/  12؛ للمرداوي )"اإلنصاف"(، و39/  12؛ البن قدامة )"الرشح الكبري" (4186)

 (.403و 402/ 2؛ للطحاوي )"خمترص اختالف العلَمء"(، 588/  8؛ البن بطال )"صحيح البخارى

هم أتباع أيب اخلطاب اْلسدي، وهم مخس فرق هم يقولون: إن اإلمامة كانت يف أوالد عيل، إىل أن انتهت إىل حممد بن (4187) 

ه، ءحباأن أوالد احلسن واحلسني كانوا أبناء اهلل وإ جعفر الصادق، ويقولون: إن اْلئمة كانوا آهلة، وكان أبو اخلطاب يقول يف أيامه:

 "التبصري يف الدين"ا، لعنه وطرده، وكان أبو اخلطاب يدعي بعد ذلك اإلهلية؛ ا إله، فلَم بلَ ذلك جعفر  وكان يقول: إن جعفر  

 .عاَل الكتب، بريوت طبعة (؛ لطاهر بن حممد اإلسفراييني،126)

أسنى " ؛هنم يرون الشهادة بالزور ملوافقيهمْل ال اخلطابية؛إ، اْلهواءأهل : أقبل شهادة ( قال الشافعي 4188)

  .(؛ لزكريا اْلنصاري1/219)"املطالب

 2؛ للطحاوي )"خمترص اختالف العلَمء"(، 588/  8؛ البن بطال )"رشح صحيح البخارى"(، 268/  8) "االستذكار"(4189) 

/  9) ؛ البن مازة"املحيط الِبهاين"(، 248/  1) "القدوري(، خمترص 234/  2؛ للجصاص )"أحكام القرآن"(، 403و402/ 

فواتح "(، 176و 168/  17؛ للَموردي )"احلاوي"(، 310/  1) "خمترص املزين"(، 124/  3) "اهلداية رشح البداية"(، 175

يب وعمرية عىل حاشيتا قليو"و (،567/ 1) "كفاية اْلخيار"(، 240/  11) "روضة الطالبني"، و(140/ 2) "الرمحوت هبامش 

 .322/ 4 "رشح املحيل
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دون يف اْلرض، وقد ِس م مفْ عاة منهم؛ ْلهنَّ ة ورد شهادة الده ول شهادة العامَّ بُ قَ  القول الثالث:

 .)4190(ةافعيَّ الشَّ  ذهب إىل ذلك بعض

فردوا شهادة بعضهم دون بعض بحسب البدعة  ،التفرقة بني أهل اْلهواء القول الرابع:

 .)4191(واستحسنه الرافعي ،والبغوي ،واهلوى، وعىل هذا جرى اإلمام الغزايل

 ، وكان تفصيلهم كالتايل:حسنًا اًل ل املاوردي الشافعي وابن القيم احلنبيل يف املسألة تفصيوقد فصَّ 

 :: وهو تفصيل بديع، وانتهى إىل ما ذهب إليه ُجهور الشافعيةتفصيل املاوردي من الشافعية اًل أو

هادة؛ فقال حأنه إن اختلف أهل احلق  يف تكفريه به، فهو عىل العدالة وص : ة الوالية وقبول الش 

ليعلم  ؛قاعدته د بالفقه دون أصوله، فوجب أن تقرروهذا فصل قد اختلط كالم أصحابنا فيه مم ن تفرَّ 

 هبا قول املختلفني، وما يوجبه اختالفهم فيه من تعديل وتفسيق وتكفري. 

وصنف ال  ن بمعتقد من ُجيع الناس صنفان: صنف ينطلق عليهم اسم اإلسالم،فنقول: من تديَّ 

 ينطلق عليهم اسمه.

ا من ال ينطلق عليهم اسم اإلسالم، فهو من كذَّ  فخرج بالت كذيب بعه، وَل يتَّ  ^سول ب الرَّ فأم 

 ؛ةهم ينطلق عليهم اسم الكفر، وسواء من رجع منهم إىل ملَّ ته، فهؤالء كله باع من ملَّ وبرتك االتِّ 

وما عظم من شمس ونار، وُجيعهم يف  ،ة كعبدة اْلوثانأو َل يرجع إىل ملَّ  ،صارىكاليهود، والنَّ

امللل وغريهم، فأجاز شهادة أهل امللل  ق أبو حنيفة بني أهلوإن فرَّ  ،هادة سواءالشَّ  التكفري يف ردِّ 

 بعضهم لبعض ورد  شهادة غريهم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعية عىل 10/236؛ البن حجر اهليتمي )"حتفة املحتاج رشح املنهاج"(، و386/  5) "حاشية اجلمل"(4190)  (، وتقبل شهادة الد 

 .املعتمد كروايته

 (.240/  11) "روضة الطالبني" (،567/ 1) "كفاية اْلخيار" (4191)



650 

 

واتبعه، فصار بتصديقه عىل  ^ق الرسول ا من ينطلق عليهم اسم اإلسالم، فهو من صدَّ وأمَّ 

النبوة من ُجلة أمته وبصالته إىل القبلة داخال  يف ملته، فخرجوا بانطالق اسم اإلسالم عليهم أن جيري 

 من َل جير عليه اسم اإلسالم من الكفار، فهذا أصل.عليهم أحكام 

 تبع، وخمالف.وافق، ومُ مُ ثم ينقسم من ينطلق اسم اإلسالم عليه ثالثة أقسام: 

ا، فهذا مُ  وأما املوافق: فهو من اعتقد احلق وعمل به، فكان باعتقاد احلقِّ  تدين ا وبالعمل به مؤدي 

 ول يف خِبه وشهادته.جممع عىل عدالته يف معتقده وقوله، مقبول الق
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 :القول يف شهادة املتبع

كاملقلد من العامة للعلَمء، فإن كان التقليد  ،فأما املتبع: فهو من عمل باحلق وَل خيالف يف املعتقد

وإن كان تقليده يف أصول التوحيد، فمن جوز  ،يف الفروع، فهو فرضه، وهو عدل يف معتقده وعمله

ا يف تقليده فيها جعله عدال  يف معتقد ا يف معتقده ومؤدي  ه وعمله، ومن منع التقليد فيها جعله مقرص 

ة التقليد َل خيرج عن فس إىل صحَّ عمله، وعدالته معتِبة بسكون نفسه ونفورها، فإن كان ساكن النَّ

 فس منه، خرج من العدالة. العدالة، وإن كان نافر النَّ

 :القول يف شهادة املخالف

ني: أحدمها: أن خيالف يف العمل، والثاين: يف املعتقد، فأما فعىل رضب فصل: وأما املخالف

املخالف يف العمل حكم شهادته، فهو أن يعتقد ما ال يعمل به، فإن كان يف مباح، فهو عىل عدالته، وإن 

املعصية برتك ما اعتقد وجوبه، ويكون كالعمل  دَ مَّ ْلنه تعَ  ؛كان يف واجب فسق به وخرج عن عدالته

 مه. بَم اعتقد حتري

وأما املخالف يف املعتقد حكم شهادته، فمختلف احلكم بخالفه فيَم انعقد عليه الدين، والدين 

ما اختص بالتوحيد والنبوة، والفروع ما اختص بالتكليف  :فاْلصول ؛منعقد عىل فروع وأصول

ات فأما أصول اْلصول، فَم اختص بإثبات التوحيد وإثب ،والتعبد، ولألصول فروع، وللفروع أصول

 وفروعه ما اختص بالصفات وأعالم النبوة. ،النبوة

ا من دين الرسول  ، وفروعه ما عرف بغري مقطوع، فأما املخالف ^وأصول الفروع ما علم قطع 

يف أصول التوحيد والنبوة ال تقبل شهادته، فمقطوع بكفره، وخيرج من انطالق اسم اإلسالم عليه، 

 تصح له والية، وال تقبل له شهادة.وإن تظاهر به، فال تثبت له عدالة، وال 

قبل شهادته، فإن رده خِب فهل تُ  ،وع اْلصول من الصفات وأعالم النبوةُر ا املخالف يف فُ وأمَّ 

ا، ال تثبت له عدالة، وال تِص  نْ مقطوع بصدقه مِ  له والية، وال  حه قرآن أو سنة وأثر، كان خمالفه كافر 

تحال جوازه فيها، وما َل يرده خِب مقطوع بصدقه، وال تقبل له شهادة، كذلك ما ردته العقول، واس

قبل فق أهل احلق عىل تكفريه به، سقطت عدالته، وَل تصح واليته، وَل تُ نظر، فإن اتَّ  -عقل يستحيل به 
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فهذا  ،فريه به، فهو عىل العدالة وصحة الوالية وقبول الشهادةاختلف أهل احلق يف تكْ  ه، وإنِ شهادتُ 

 .)4192(اْلصول، يغني عن رضب مثل وتعيني مذهبر يف رَّ قَ مُ  ٌل أْص 

 : وانتهى إىل تقسيم أهل البدع واْلهواء إىل ثالثة أقسام:ثانًيا: تفصيل ابن القيم من احلنابلة

 جاهل مقلد تقبل شهادته. -1

 منشغل عنه بدنياه، فهذا ينظر قدر ما فيه من البدعة والسنة. ،متمكن من السؤال -2

ا، فإن كان داعية ردت شهادته.تعصه  -ته به بعد معرف -تارك للحق  -3 ا أو بغض   ب ا أوتقليد 

وأن العدالة تتبعض فيكون  ،وقال: مدار قبول الشهادة وردها عىل غلبة ظن الصدق وعدمه

ا يف يشء، فإذا تبني للحاكم أنه عدل فيَم شهد به قبل شهادته وَل يرضه  ال  الرجل عد يف يشء، فاسق 

ا يف دينه فإن شهادته مقبولة، وإن حكمنا بفِ فِّ حَ لفاسق باعتقاده إذا كان متَ ه يف غريه؛ فقال: افسقُ  قه ْس ظ 

 .)4193(ونحوهم ،واملعتزلة ،واخلوارج ،كالرافضة ؛رهمفِّ كَ ع واْلهواء الذين ال نُ دَ البِ  لِ كأهْ 

بجميع  وعلم الرب  ،ثم قال: من كفر بمذهبه كمن ينكر حدوث العاَل وحرش اْلجساد

 فال تقبل شهادته ْلنه عىل غري اإلسالم. ،فاعل بمشيئته وإرادتهالكائنات وأنه 

 ،ولكنهم خمالفون يف بعض اْلصول؛ كالرافضة ،فأما أهل البدع املوافقون ْلهل اإلسالم

 ئة، ونحوهم فهؤالء أقسام:جِ الة املْر وغُ  ،واجلهمية ،ريةوالقدَ 

فسق وال ترد شهادته إذا َل يكن أحدها: اجلاهل املقلد الذي ال بصرية له، فهذا ال يكفر وال ي

ا عىل تعلم اهلدى وحكمه حكم املستضعفني من الرجال والنساء والولدان الذين ال يستطيعون  ،قادر 

ا. ،عنهم ، فأولئك عسى اهلل أن يعفوَ ال  وال ُّيتدون سبي ،حيلة ا غفور   وكان اهلل عفو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.170 -168/ 17) "احلاوي يف فقه الشافعي" (4192)

َل يأمر برد خِب الفاسق، فال  وقال بعد هذا الكالم: إذا غلب عىل الظن صدق الفاسق قبلت شهادته وحكم هبا، واهلل (4193) 

ا، بل يتثبت فيه حتى يتبنيَّ هل هو صادق أو كاذب، فإن كان صادق   ا رد جيوز رده مطلق  ا قبل قوله وعمل به وفسقه عليه، وإن كان كاذب 

 إليه. ْت خِبه، وَل يلتف

 



653 

 

بدنياه  ال  ولكن يرتك ذلك اشتغا القسم الثاين: املتمكن من السؤال وطلب اهلداية ومعرفة احلق،

وى ك ما وجب عليه من تقْ آثم برتْ  ،حق للوعيدستَ مُ  ،طورياسته ولذته ومعاشه وغري ذلك، فهذا مفرِّ 

فإن غلب ما فيه من  ،ه حكم أمثاله من تاركي بعض الواجباتمُ كْ اهلل بحسب استطاعته، فهذا ُح 

 بلْت نة واهلدى قُ ه، وإن غلب ما فيه من السه ادتُ شه عة واهلوى عىل ما فيه من السنة واهلدى ردْت البدْ 

 شهادته.

ا وتعصه القسم الثالث: أن يسأل ويطلب ويتبنيَّ  ا أو معاداة  له اهلدى ويرتكه تقليد  ب ا أو بغض 

ا، وتكفريه حمل اجتهاد وتفصيل، فإن كان معلن ا داعية  ْلصحابه، فهذا أقل درجاته أن يكونَ  فاسق 

قبل له شهادة وال فتوى وال حكم إال عند أحكامه مع القدرة عىل ذلك، وَل تُ شهادته وفتاويه و ردْت 

كحال غلبة هؤالء واستيالئهم وكون القضاة واملفتني والشهود منهم، ففي رد شهادهتم  ،الرضورة

 كثري، وال يمكن ذلك فتقبل للرضورة. وأحكامهم إذ ذاك فسادٌ 

ا كلهثم قال: وعىل هذا فإذا كان الناس فسَّ  شهادة بعضهم عىل  م إال القليل النادر، قبلْت اق 

واب الذي عليه العمل، وإن أنكره هذا هو الصَّ  ،بعض، وَيكم بشهادة اْلمثل من الفساق فاْلمثل

 هاء بألسنتهم.قَ من الفُ  كثريٌ 

ق وعدمه، والصواب دْ بة ظن الصِّ ول الشهادة وردها عىل غلَ بُ مدار قَ  وقال: وحرف املسألة أنَّ 

ا يف يشء، فإذا تبني للحاكم أنه عدل  ،يف يشء ال  عدْ  فيكون الرجُل  ،ضعَّ العدالة تتبَ  ه أنَّ طوع باملقْ  فاسق 

 ،فيَم شهد به قبل شهادته، وَل يرضه فسقه يف غريه، ومن عرف رشوط العدالة وعرف ما عليه الناس

 .)4194(  له الصواب يف هذه املسألة، واهلل أعلمتبنيَّ 

 األدلة:

ا باآليت: :اْلول: أدلة القول ال  أو  استدل من رد شهادة أهل اْلهواء مطلق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(256 - 1/253؛ البن القيم )"الطرق احلكمية" (4194)
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ق أهل اْلهواء ْس عىل احلكم بفِ  اْلدلة التي ُيستدل هبا عىل رد شهادة الفاسق، وهذا مبنيٌّ  -

 ا.مطلق  

 به الشهادة كالنوع اآلخر.  ده فرُتَ  ،فقالوا: إنه أحد نوعي الفسق

 . )4195(شهادته لآلية ده فرُتَ  ،وْلن املبتدع فاسق -

 وفاسق جلهله ببدعته، فتضاعف فسقه. ،وقالوا هو فاسق بقوله -

 ثانًيا: أدلة القول الثاين:

 :واستدل من قبل شهادهتم بَم ييل

وقالوا: كل مستحل بتأويل  ،ه عن الكذبده ين، وذلك يُص ق يف الدِّ عن التعمه  ٌئ أن اهلوى ناش -أ

 يف تأويله.ن خطأ مِ  ده َر فشهادته ماضية ال تُ  ،ل أو غريهمن قوْ 

 وممن روي عنه ذلك:

 :ابن أيب ليىل -1

يز روى برش بن الوليد عن أيب يوسف قال: حدثنا ابن أيب ليىل أن عيسى بن موسى قال له: أجُت 

 .)4196(، إنَم أدخلهم يف اهلوى الدينال  شهادة أهل اْلهواء؟ قال: قلت: نعم، وأراهم لذلك أه

 :حممد بن احلسن من احلنفية -2

عن الكتاب بَم كان من الفتنة بني  ال  نق ،استدالل احلنفية عىل قبول شهادهتمذكر الِّسخيس 

ا، وال شك أن شهادة بعضهم عىل بعض  ،فإهنم اختلفوا واقتتلوا ؛الصحابة  وقتل بعضهم بعض 

 وليس بني أصحاب اْلهواء من االختالف أشد مما كان بينهم من القتال. ،كانت جائزة مقبولة

ق يف الدين ضلوا عن سواء السبيل، ووقعوا يف اهلوى، قال: إهنم للتعمه ويف موضع آخر علل ف

ا، فال  نْ وذلك ال يلحق هتمة الكذب هبم يف الشهادة، فمِ  أهل اْلهواء من يعظم الذنب حتى جيعله كفر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِذيَن آََمنُوا إِْن َجاَءُكْم َفاِسٌق بِنََبإٍ َفَتَبيَّنُوا﴿واآلية: (،28/  12البن قدامة ) "نياملغْ " (4195) َا الَّ  [.6]احلجرات/ ﴾َيا َأُّيه

 (.402/  2؛ للطحاوي )"الف العلَمء اختِ رَص تَ خُمْ " (4196)
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ب، ومنهم من يقول بالفسق خيرج من اإليَمن، فاعتقاده هذا يتهم باعتبار هذا االعتقاد أن يشهد بالكذِ 

ب قبل لتهمة الكذِ ا أن شهادة الفاسق إنَم ال تُ نَّز عن الكذب املوجب لفسقه، وقد بيَّ له عىل التحره َيم

ا إباحتهال يدل عىل ذلك، فهو نظري رُش  من حيث االعتقادُ  ؛والفسق أو يتناول مرتوك  ،ب املثلث معتقد 

ا إباحة ذلك، فإنه ال يصري به مْر  ا معتقد   .)4197(دود الشهادةالتسمية عمد 

ا فقال:هذا النقْ  "املحيط الِبهاين"وذكر ابن مازة يف   ل أيض 

الذين  ^لبيان ذلك فقال: أرأيت أن أصحاب رسول اهلل  "الكتاب"يف  واستدل حممد ل

 أكان يرد شهادهتم؟ وال شك أنَّ  ،ثم شدوا بني يدي عيل  ،ساعدوا معاوية مع خمالفة عيل 

لكن ملا كان عن تأويل  ؟فكيف اخلروج عليه باملسايفةعة وهوى، بدْ  بعد عثَمن  خمالفة عيل 

وتدين، َل يمنع قبول الشهادة، فكذا هذا؛ وْلنه مسلم عدل يف تعاطيه شهد لغريه من كل وجه، وهو 

ا عىل غري صاحب اهلوى  .من أهل الشهادة، فتقبل شهادته قياس 

نا: عدل يف تعاطيه؛ ْلنه َل وإنَم قلنا: مسلم؛ ْلن الكالم يف هوى ال يكفر به صاحبه، وإنَم قل

ور، حتى يستدل به ما يف شهادة مة شهادة الزه ْر ُح  :مثل ؛يرتكب ما هو حمرم يف دينه واعتقاده حرمته

ا، فال يَ ْلنَّ  ؛ورعىل شهادة الزه  له دُ فسق االعتقاد ال يَ  نْ الزور ما وجد مِ  عىل شهادة  له دُ ه اعتقده مباح 

ا، وكان  يه، وإن يف تعاطِ  ال  كشهادة الكافر مقبولة عىل كافر مثله إذا كان عدالزور الذي يعتقده حرام 

ا من حيث االعتقادُ كان فاِس  ا، وإن كان رأس  وهو الكفر؛ ْلنَّ  ق  اعتقاد الكفر وهو يعتقده مباح 

ا يف دينه، وكذلك هذا.وق ال يدل عىل شهادة الزه ُس الفُ   ور، وهو يعتقده حرام 

يستجيزون أداء الشهادة باحللف، ولو حتقق  ،قوم من الرافضة ْلن اخلطابية ؛وليس كاخلطابية

صاحب هوى، فمن هو صاحب اهلوى  لكونه ماجن ا، وإن َل يكنْ  ؛قبل شهادتههذا من املسلم ال تُ 

 صاحِب  غريَ  ل شهادته لكونه ماجن ا ال هلواه، فإنَّ بَ قْ ه ال تُ ىل، وليس كَم لو كان ماجن ا يف هوى، فإنَّ أوْ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.16/133للِّسخيس ) "املبسوط"( (4197
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 نْ املاجن مَ  بني العاقل واملجنون، فإنَّ  نَ املاجِ  ه؛ ْلنَّ شهادتُ  ُل بَ قْ سلمني إذا كان ماجن ا ال تُ اهلوى من امل

 .)4198(لشابه بعض أقواله وأفعاله أقوال العقالء وأفعاهلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9/176؛ البن مازة )"املحيط الِبهاين" ((4198)
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 اإلمام الشافعي: -3

ب منهم إىل أمور هَ ذَ  نْ الناس من تأويل القرآن واْلحاديث أو مَ  َب هَ : ذَ قال الشافعي 

ا، واستحل فيها بعضهم من بعض ما تطول حكايته، وكان ذلك اختلفو ا فيها فتباينوا فيها تباين ا شديد 

ا منه ما كان يف عهد السلَ  ا مِ أَح  ف وبعدهم إىل اليوم، فلم نعلمْ منهم متقادم  ف هذه اْلمة سلَ  نْ د 

ستحل فيه ما حرم شهادة أحد بتأويل، وإن خطأه وضلله ورآه ا يقتدى به وال من التابعني بعدهم ردَّ 

ه َيتمله، وإن بلَ فيه استحالل الدم واملال أو التأويل كان له وْج  عليه وال رد شهادة أحد بيشء منَ 

ك، ووجدنا متأولني هبا بعد الرشِّ  املفرط من القول، وذلك أنا وجدنا الدماء أعظم ما يعَص اهلل 

وَل يردوا شهادهتم بَم رأوا من  ،اوخالفوهم فيه ،وقد رغب هلم نظراؤهم عنها ،يستحلوهنا بوجوه

خالفهم، فكل مستحل بتأويل من قول أو غريه فشهادته ماضية ال ترد من خطأ يف تأويله، وذلك أنه 

ه ْلنَّ  ؛جلور عىل الرَّ  أن يكون منهم من يعرف باستحالل شهادة الزه إالَّ  ،ن خالفه اخلطأقد يستحل مَ 

ن يستحل أو يرى الشهادة ور، أو يكون منهم مَ ه بالزه شهادتُ د فرُتَ  ،م أو حالل املاليراه حالل الدَّ 

ن قبل د شهادته مِ فرُت  ، يسمعهللرجل إذا وثق به، فيحلف له عىل حقه، ويشهد له بالبت وَل َيرضه وَلَ 

جل املخالف له مباينة العداوة له، فرتد شهادته ن يباين الرَّ أو يكون منهم مَ  ،وراستحالله الشهادة بالزه 

ى رددْت  من جهة ه، وأُّيم سلم تُ شهادَ  العداوة، فأي هذا كان فيهم أو يف غريهم ممن ال ينسب إىل هو 

ا باهلل أو معصية  له يوجب عليها النار أوْ ب رْش ن يرى الكذِ من هذا أجزت شهادته وشهادة مَ    أنْ ىَل ك 

 ف املأثم عليها.ن خيفِّ ن شهادة مَ ها مِ يْ فس علَ النَّ تطيَب 

ا عىل وْج وكذلك إذا كانوا مم ا إذا العداوة، وذلك أنَّ  هِ ه تأويل يف شتمهم ال عىل وْج ا يشتم قوم 

ْلنه متأول يف  ؛دَر  تُ ىل أالَّ جال أوْ م الرِّ شهادهتم بشتْ  كانْت  ،ماءحالل الدِّ نا شهادهتم عىل استِ ْز أَج 

عائه أن عىل ادِّ  ل، فأما من يشتم عىل العصبية أو العداوة لنفسه أوالقتْ  منَ  م أخفه تْ والشَّ  ،الوجهني
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ا مكافئ ا بالشتْ  شهادته عمن شتمه عىل  ده َر هؤالء تُ  وكله  ،سهفهذه العداوة لنفْ  ،ميكون مشتوم 

 .)4199(العداوة

 ترد شهادته َلَ  ، يكنأو َلَ  ،كان فيه حد الًّ ل فأتى شيئ ا مستحِ ن تأوَّ كل مَ ل: قال الشافعى 

ومنهم من يستحل  ،َّف البلدان من قد استحل املتعةبذلك، أال ترى أن ممن محل عنه الدين ونصب علَم  

ا بيد، ومنهم مَ  فاستحل سفك الدماء، ومنهم من تأول فرشب كل  ،لن قد تأوَّ الدينار بعرشة دنانري يد 

ا حمرمة  عند غريه،  !إتيان النساء َّف أدبارهن لَّ ن أَح مسكر غري اخلمر، ومنهم مَ  ومنهم من أحل بيوع 

صفت أهل ثقة َّف دينهم وقناعة عند من عرفهم وقد ترك عليهم ما تأولوا فإذا كان هؤالء مع ما و

حالل، كان ُجيع أهل اْلهواء َّف ه االستِ إذا كان منهم عىل وْج  أوَل خيرجوا بعظيم اخلط ،فأخطئوا فيه

 .)4200( لهذه املنزلة

ثم  ،الصادق ة جعفروإنَم ردوا شهادة اخلطابية نسبة  ْليب اخلطاب الكويف الذي كان يعتقد ألوهيَّ 

 ه.عاها لنفِس ملا مات جعفر ادَّ 

يعتقدون أن كل من  :أي ؛يعتقدون أن أصحاهبم ال يكذبون ،هلذا اخلبيث بةوهذه الطائفة املنسو

كان عىل عقيدهتم ال يكذب، فإذا رأوه يف قضية شهدوا له بمجرد التصديق, وإن َل يعلموا حقيقة 

ا أ  . )4201(رفْ ن الكذب عندهم كُ احلال، وسبب هذا االعتقاد يف بعضهم بعض 

ه إن َل يذكر فيها ما ينفي االحتَمل؛ أي احتَمل اعتَمده عىل قول املشهود له قبل شهادته ملثلِ فال تُ 

وال َز لِ  شهد ملخالفه، قبلْت  :سمعت، أو :العتقاده أنه ال يكذب، فإن ذكر فيها ذلك كقوله: رأيت، أو

 ع.املانِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(510و 509/ 7؛ للشافعي )"اْلم" (4199)

 (.210/  10؛ للبيهقي )"السنن الكِبى"(4200) 

 .(386/  5) "حاشية اجلمل"ينظر:  (4201)
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فيد أهنم كفار، فإنه : يف تعريفات السيد الرشيف ما يُ "تارملة حاشية حاشية رد املحتكْ "قال يف 

 .ا ؛قال ما نصه: قالوا: اْلئمة اْلنبياء وأبو اخلطاب نبي
ِ
وافقيهم ور ملُِ يستحلون شهادة الزه  هـ، وهؤالء

 .  )4202(اهـ ؛والنار آالمها ،وقالوا: اجلنة نعيم الدنيا ،الفيهمعىل خُم 

ا بأنه مسلم عدل ال -ب  ا عىل غري  ،هول شهادتِ بُ ب قَ َج فوَ  ،بى الكذِ يتعاطَ  استدلوا أيض  قياس 

 ى.وَ صاحب اهلَ 

ا بأهنم مُ  -ج   وَل يظهر منهم ما يسقط الثقة بقوهلم. ،هممِ صيبون يف زعْ واستدلوا أيض 

 :املناقشة والرتجيح

ن حيث ق مْس الفِ  إذِ  ؛م فسقةْلهنَّ  ؛بل شهادة أهل اْلهواءقْ ال تُ  :قال من يُرد شهادة أهل اْلهواء

 التعاطي. من حيُث  ِق أغلظ من الفْس  االعتقادُ 

واء بأن الفسق املانع من قبول الشهادة فسق اْلهْ  لِ ول شهادة أهْ بُ وقد أجاب القائلون بقَ 

 ق االعتقاد.ال فْس  ،التعاطي

بل ما  ؛ال يدل عىل ذلك االعتقادُ  ب, والفسق من حيُث رد شهادته لتهمة الكذِ ق إنَم تُ والفاِس 

وهذا ال يلحقه هتمة  ،ق يف الدين ضل عن سواء السبيل ووقع يف اهلوىإال تدينه، وإنَم للتعمه  أوقعه فيه

م كْ وكذا افرتق احلُ  ،قْس فافرتق سبب احلكم بالفِ  ،فال تبطل عدالته ،الكذب وفسقه عن تأويل وتدين

 هادة.ول الشَّ بُ عىل قَ 

، ولو شهدوا بني يدي عيل الفة ساعدوا معاوية عىل خُم  ^وقالوا: إن أصحاب رسول اهلل 

ولكن ملا  ؟وخمالفة عيل بعد عثَمن بدعة وهواء فكيف اخلروج عليه بالسيف ،عيل أكان يرد شهادهتم

 ن َل يمنع قبول شهادته.كان عنده تأويل وتديه 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(523/  1) "تكملة حاشية رد املحتار" (4202)
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 :الرتجيح

 :-واهلل أعلم  - والذي أراه راجًحا يف هذه املسألة

اه إذا كان مُ الفاسق باعتقادِ  أنَّ  َل  قه فاهلل ْس وإن حكمنا بفِ  ،فإن شهادته مقبولة ،يف دينه تحفظ 

لة من اخلارج قرائن وأدِ  قامْت  فإنْ  ،وإنَم أمر بالتبنيه  ،لةبرد خِب الفاسق وتكذيبه ورد شهادته ُُج  يأمْر 

قون يف أخبارهم دِّ َص ولو أخِب به من أخِب وكثري من الفاسقني يُ  ،عمل بدليل الصدق ،عىل صدقه تدله 

، فمثل ىي وفسقه من جهات أخرق غاية التحرِّ دْ ى الصِّ بل كثري منهم يتحرَّ  ،اياهتم وشهاداهتمورو

 احلقوق، وبطل كثريٌ  أكثُر  شهادة مثل هذا وروايته لتعطلْت  هذا ال يرد خِبه وال شهادته، ولو ردْت 

فهذا ال يرد  ،قدْ صِّ لل وهو متحرٍّ  ،عتقاد والرأيه من جهة االقِ ْس من اْلخبار الصحيحة، وال سيَم من فِ 

 خِبه وال شهادته.

ه، فهذا ال ُيقبل قِ ر بحيث يغلب كذبه عىل صدْ فإن كثر منه وتكرَّ  ،فسُقه من جهة الكذب نْ وأما مَ 

 خِبه وال شهادته.

قة حاصلة بشهادهتم حصوهلا الثِّ  واء؛ ْلنَّ ل اْلهْ رد شهادة أهْ ال تُ ليقول العز بن عبد السالم: 

ق يف أهل اْلهواء قِّ حَ وذلك متَ  ،قة بالصدقدار قبول الشهادة والرواية عىل الثِّ بشهادة أهل السنة، وم

أهنم ال يكفرون ببدعهم، وكذلك تقبل شهادة احلنفي إذا حددناه يف  حتققه يف أهل السنة، واْلصحه 

م ة؛ ْلهنَّ الثقة بقوهلم َل تنخرم برشبه العتقاده إباحته، وإنَم ردت شهادة اخلطابيَّ  ب النبيذ؛ ْلنَّ رُشْ 

ا، فال حتُص  يشهدون بناء    "ناهْر كَ الحتَمل بنائها عىل ما ذَ  ؛ل الثقة بشهادهتمعىل إخبار بعضهم بعض 

)4203(. 

ا من أهل القبلة إال بإنكار متواتر  ؛هذا هو املذهب احلقل :وقال ابن دقيق العيد ْلنا ال نكفر أحد 

عة من اإلقدام عىل ما يعتقد حتريمه، وإذا َل نكفره وانضم إليه التقوى املان ،عن صاحب الرشع

عارض فاملوجب للقبول موجود وهو اإلسالم، مع العدالة املوجبة لظن الصدق واملانع املتخيل ال يُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(2/31) بن عبد السالم ؛ للعزِّ "قواعد اْلحكام" (4203)
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والوعيدية الذين يرون اخللود  ،يه كَم يف اخلوارج الذين يكفرون بالذنبوِّ بل قد يقَ  ،ذلك املوجب

 .)4204(لولبُ القَ  َب وإذا وجد املقتىض وزال املانع وَج  ،بالذنب

ونجري عليهم أحكام  ،كَم نورثهم ونرثهم ،وأهل اْلهواء من أهل القبلة نقبل شهادهتم

 اإلسالم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(330/  3) "البحر املحيط يف أصول الفقه" (4204)
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اهد َيكونَ  َأنْ  اْلْْصل ، الشَّ ار، َشَهاَدة تْقَبل َفالَ  مْسلَم  َهاَدة َأَكاَنت َسَواءٌ  اْلكفَّ  َعىَل  َأمْ  مْسلمٍ  َعىَل  الشَّ

 َوَأْشِهُدوا﴿ َوَقْوله، ،[282 :البقرة] ﴾ِرَجالُِكمْ  ِمْن  َشِهيَدْينِ  َواْسَتْشِهُدوا﴿ َتَعاىَل، لَقْوله ؛مْسلمٍ  َغرْي 

ا َوَهَذا بَعْدٍل، َوَلْيَس  منَّا َلْيَس  َواْلَكافر ،[2 :الطالق] ﴾ِمنُْكمْ  َعْدلٍ  َذَويْ  َفاق   قبول يف إالَّ  العلَمء بني ات 

 قبول يف قهاءالفُ  اختلف فقد السفر، يف الوصية يف املسلمني، عىل الكتاب أهل من الكفار ةشهاد

 :أقوال عىل شهادهتم

 :األول القول

 موسى وأبو عائشة، املؤمنني أم الصحابة: من به قال ؛غريهم يوجد َل إذا شهادهتم قبلتُ 

ا وروي ، عباسٍ  وابن اْلشعري، ، الصحابة من هلم لفخما وال ،عيل عن ذلك نحو أيض 

 بن وسعيد والشعبي، النخعي، وإبراهيم السلَمين، وعبيدة ورشيٌح، رشحبيل، بن عمرو التابعني: ومن

 ليىل، أيب كابن وغريهم، يعمر، بن وَييى سريين، وابن جملٍز، وأبو وجماهٌد، املسيب، بن وسعيد جبرٍي،

 حنبٍل، بن وأمحد السدي و وعكرمة، ،عبيدٍ  وأيب واْلوزاعي، محزة، بن وَييى الثوري، وسفيان

 الظاهر أهل وُجيع حزم وابن الظاهري( )داود سليَمن أبو يقول وبه احلديث، أصحاب وُجهور

)4205(. 

 وَأْصَحابه، َوَمالٌك  وَأْصَحابه، َحنيَفةَ  َأبو بذلك قال ا؛مطلق   شهادهتم تقبل ال الثاين، القول

افعي    .)4206(َأْصَحابه و َوالشَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ البن "الطرق احلكمية"(، و 18/ 10) "املغني"(، 211/ 3) "تفسري ابن كثري"(، 108 – 103/ 7) "تفسري الطِبي"( 4205)

 "ثاررشح مشكل اآل"(، و497 – 491/ 8) "املحىل"(، 42 - 39/ 12) "اإلنصاف"(، 578/ 6) "الفروع"(، 271/  1القيم )

 (.470-460/  11للطحاوي )

املنتقى "(، و224/ 10) "الذخرية"(، 21/ 4) "املدونة"(، 280/ 6) "بدائع الصنائع"(، 135، 134/ 16) "املبسوط"( 4206)

رشح "(، و292/ 8) "هناية املحتاج"(، 339/ 6) "مغني املحتاج"(، 155 – 153/ 6) "اْلم"(، 5/191للباجي ) "رشح املوطأ

 12/52"املغني"(، و469/  11للطحاوي ) "مشكل اآلثار
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 :اخلالف سبب

 اآلمرة العامة اآليات تعارض من للخصوص العموم معارضة هو - يبدو فيَم - اخلالف سبب

 يف الوصية حاَل  الكتاب أهل إشهاد يف اخلاصة املائدة آية وبني املرضيني، العدول املسلمني بإشهاد

 املسلمني. من أحد وجود عدم عند السفر،

 :الفريقْي أدلة

 األول: القول أدلة

 السفر يف الوصية يف املسلمني، عىل الكتاب أهل من الكفار شهادة بجواز نالقائلو استدل

نة، الكتاب،ب  التابعني. وأقوال الصحابة وأقوال والس 

 الكتاب: من أما

َ  َيا﴿ تعاىل: اهلل فقول   َذَوا نَانِ اثْ  يَّةاْلَوِص  ْيَ حِ  املَْْوُت  مُ َأَحَدكُ  َحََّضَ  إَذا مْ َبْينكُ  َشَهاَدةُ  َآَمنوا يَن الَّذِ  اَأِهُّ

ْبتمْ  َأْنتمْ  إنْ  َغرْيكمْ  منْ  َآَخَران َأوْ  منْكمْ  َعْدلٍ   .[106 ]املائدة: ﴾املَْْوت مصيَبة َفَأَصاَبْتكمْ  اأْلَْرض يف َضَ

 اهلل رسول به قىض وقد الكتاب، نص وهذا" قدامة: ابن قال؛ واضح اآلية منل االستدال ووجه

 .)4207("وأصحابه

 فيَها. َعَلْيه َأْنَزَله بََم  حْكمه يف النَّبي   َعن َوروَي  كَتابه، يف اهلل َأْنَزهَلَا َقدْ  ةٌ آيَ  َفَهذه" :الطحاوي قال

َا هَبا، كهََتَسه  يف احْلَديَث  َهَذا َرَوى الَّذي َوهوَ  َعبَّاسٍ  اْبن َعن روَي  َوَقدْ  ا:أيض   وقال  ممَّا عنَْده َوَأهنَّ

ْ  َقائمٌ  فيَها بََم  احْلْكم َا َعىَل  َيدل   َفَهَذا َنْسٌخ. َيْلَحْقه ََل  "َمنْسوَخةٍ  َغرْيَ  حمَْكَمة   َعبَّاسٍ  اْبن عنْدَ  َكاَنْت  َأهنَّ

)4208(. 

 السنة: من وأما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.180/ 10) "املغني"( 4207)

 (.460/  11؛ للطحاوي )"رشح مشكل اآلثار"( 4208)
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اري   ََتيمٌ  َكانَ " َقاَل:  َعبَّاسٍ  اْبن َعن   ْبن َوَعدي   ،الدَّ
ٍ
اء َتلَفان َبدَّ ةَ  إىَل  خَيْ  َفَخَرَج  ،للت َجاَرة َمكَّ

َ  ،َسْهمٍ  َبني منْ  َرجٌل   َوَحَبَسا َأْهله، إىَل  برَتَكته َفَدَفَعا برَتَكته، إَلْيهََم  َفَأْوىَص  ،مْسلمٌ  هَبا َلْيَس  بَأْرضٍ  َفتويف 

ا ةٍ  منْ  َجام  ا فضَّ ص   ثمَّ  َأْطَلْعنَا، َواَل  َكَتْمنَا َما باهلل: اهلل َرسول َفاْسَتْحَلَفهََم  ،َذَهٍب  منْ  خمَوَّ

ةَ  اجْلَام عرَف  ةَ  َأْهل منْ  َقْومٍ  عنْدَ  بَمكَّ ْينَاه َفَقالوا: ،َمكَّ  َأْولَياء منْ  َرجاَلن َفَقامَ  َوََتيٍم، َعديٍّ  منْ  اْشرَتَ

ْهمي   ، جَلَام َهَذا إنَّ  :باهلل َفَحَلَفا ،السَّ ْهمي  ا اْعَتَدْينَا، َوَما َشَهاَدهتََم، منْ  َأَحق   َوَلَشَهاَدتنَا السَّ ا إنَّ  ملَنَ  إذ 

املنَي،  ."اآْلَية َهذه َنَزَلْت  َوفيهمْ  ،اجْلَام ذَ َفأخ الظَّ

 وعمل شهادهتا يف قرآن نزل وقد، كافرين كانوا شهدا نياللذ الرجلني أن االستدالل: وجه

 .النبي بمقتضاها

 ْنَزَلهأَ  بََم  حْكمه يف النَّبي   َعن َوروَي  ،كَتابه يف اهلل َأْنَزهَلَا َقدْ  آَيةٌ  َفَهذه :َقائٌل  َفَقاَل " :الطحاوي قال

 ."فيَها َعَلْيه

 :الصحابة أقوال من وأما

 : عباس ابن قول :أوالً 

 َأْهل َغرْي  منْ " َقاَل: [،106 ]املائدة: ﴾َغرْيكمْ  منْ  آَخَران َأوْ ﴿ : َقْوله يف َعبَّاسٍ  اْبن عن

ار، منَ  اإْلْساَلم ْ  إَذا اْلكفَّ  .)4213( "املْْسلمنيَ  جَتدوا ََل

 : األشعري موسى أيب قول ا:ثانيً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/149 "املعجم الوسيط")اجلام( إناء للرشاب والطعام من فضة أو نحوها  (4209)

ب4210) ه  ا مْن َذَهٍب؛ أي: عليه صفائح الذَّ ص   .( خمَوَّ

ِة َِّف " :( باب3608ال:حسن غريب، وأبو داود رقم )(، وق3060( أخرجه الرتمذي برقم )4211) ِة َوَِّف اْلَوِصيَّ مَّ َشَهاَدِة َأْهِل الذِّ

َفر ِذيَن آَمُنوا َشَهاَدُة َبْينُِكْم إَِذا َحرَضَ َأَحَدُكْم املَْْوُت ﴿ :باب َقْوِل اهللَِّ َتَعاىَل  ؛(2780) ا برقموأخرجه البخاري خمترص   ،"السَّ َا الَّ  .﴾َيا َأُّيه

 .11/460 "رشح مشكل اآلثار"( 4212)

رجاله ثقات رجال الشيخني غري املغرية بن سلمة "(، وقال املحقق 460/  11للطحاوي ) ؛"رشح مشكل اآلثار"( 4213)

 ."املخزومي فمن رجال مسلم
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َ  َخْثَعٍم، َبني منْ  َرجٌل  َخَرَج " َقاَل: َعامٍر، َعنْ   َرجاَلن إالَّ  َوصيََّته َيْشَهدْ  َفَلمْ  ،بَدقوَقاءَ  َفتويف 

انيَّان  َصاَلة دبَر  اْْلَْشَعري   موَسى َأبو َفَأْحَلَفهََم  ،اْلكوَفةَ  َفَقدَما َوصيَّته، َعىَل  َفَأْشَهَدمَها َأْهله، منْ  َنرْصَ

اَل  َواَل  َخاَنا َما هوَ  إالَّ  إَلهَ  اَل  الَّذي باهلل اْلكوَفة َمْسجد يف اْلَعرْص  َا َكَتََم، َواَل  َبدَّ  َأَجاَز  ثمَّ  ،َلَوصيَّته َوإهنَّ

َا َعىَل  َذلَك  َفَدلَّ  َجْعَفٍر: َأبو َقاَل  ،"َشَهاَدهَتََم   منْ  َأَحدٍ  َعنْ  ْعَلمنَ  َواَل  ،َمنْسوَخةٍ  َغرْيَ  حمَْكَمة   عنَْده َكاَنْت  َأهنَّ

ا النَّبي   َأْصَحاب  َقدْ  َذلَك  يف التَّابعونَ  ثمَّ  ،َأْعَلم َواهلل َذلَك، يف موَسى َوَأَبا َعبَّاٍس، اْبنَ  َيْعني هَلََم، خاَلف 

 .)4215(َذلَك  يف َعَلْيه َكاَنا الَّذي مْثل َعىَل  َأْكَثرهمْ  َكانَ 

 بعضها: فنذكر التابعْي أقوال من وأما

 القايض: رَشْيح قول :أوالً 

ةَ  ْبن هَشام َكَتَب  َقاَل: إْبَراهيَم، َعنْ   ؟املْْسلمنيَ  َعىَل  املْرْشكنيَ  َشَهاَدة َعنْ  َيْسَأله رَشْيٍح  إىَل  هَبرْيَ

 َيكونَ  َأنْ  إالَّ  َوصيَّةٍ  يف جَتوز َواَل  َوصيٍَّة، يف إالَّ  املْْسلمنيَ  َعىَل  املْرْشكنيَ  َشَهاَدة جَتوزَ  اَل  َأنْ "إَلْيه: َفَكَتَب 

ا  ."مَسافر 

اين   َواَل  اْلَيهودي   َشَهاَدة جَتوز اَل " َقاَل: رَشْيٍح، وَعنْ  َفر، يف إالَّ  النَّرْصَ َفر يف جَتوز َواَل  السَّ  يف إالَّ  السَّ

ة  .)4217("اْلَوصيَّ

 اهد:ُُم  قول ا:ثانيً 

 ]املائدة: ﴾املَْْوت َأَحَدكم َحََّضَ  اإذَ  َبْينكمْ  َشَهاَدة﴿ َقْوله: يف جمَاهدٍ  َعنْ  ،َنجيٍح  َأيب اْبن َعن

 َريَض  َفإنْ  ،منْهمْ  اْثنَنْي  َغرْي  ََيْرَض  َواَل  ،َكافَران َأوْ  ،مْسلََمن َمْوَته َفَيْحرَض  املْْسلم َيموَت  َأنْ " ،[106

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا ذكر يف ( دقوقاء بفتح أوله وضم ثانيه وبعد الواو قاف أخرى وألف ممدودة ومقصورة مدينة بني إربل وبغداد معروفة هل4214)

 .2/459 "معجم البلدان" ؛اْلخبار والفتوح كان هبا وقعة للخوارج

 ."رجاله ثقات رجال الشيخني" :وقال املحقق ،(462/  11للطحاوي ) ؛"رشح مشكل اآلثار"( 4215)

 .، وقال املحقق: رجاله ثقات رجال الشيخني11/463 "رشح معاين اآلثار"( 4216)

 ."رجاله ثقات رجال الشيخني"وقال املحقق:  ،463،464/  11للطحاوي  ؛"رشح مشكل اآلثار"( 4217)
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ََم  َوََيْلَفان: َفَذلَك  ،َتَرْكته منْ  َعنْه َغَلَبا بََم  َوَرَثته  ،َتْشبيهٍ  َأوْ  ،لبسٍ  َأوْ  ،جدو ٍخ بَلطْ ثر ع َفإنْ  ،َصادَقان إهنَّ

ْقَربنيَ  االْثنَان َحَلَف  ا اْلَوَرَثة منَ  لأْلَ اهدينَ  َأْيََمنَ  َوَأْبَطاَل  َفاْسَتَحقَّ  .)4218("الشَّ

 املَْسّيب: ْبن َسعيد قول ا:ثالثً 

 .)4219("كَتابالْ  َأْهل منْ " َقاَل: [106 ]املائدة: ﴾َغرْيكمْ  منْ  آَخَران َأوْ ﴿ املَْسي ب: ْبن َسعيد َعنْ 

ْلاَمينّ  َعبيَدة قول ا:رابعً   :السَّ

ٍد، َعنْ  َأي وَب، َعنْ  ة َأْهل َغرْي  منْ " َفَقاَل: َعنَْها، َعبيَدةَ  َسَأْلت َقاَل: حمَمَّ  .)4220("املْلَّ

: ْبن َوَسعيد ،النََّخعيّ  إْبَراهيم قول ا:خامًس   جَبرْيٍ

ا ايَ ﴿ اآلية: هذه يف قاال أهنَم جبري، بن وسعيد إبراهيم عن  ]املائدة: ﴾كمْ َبْينِ  َشَهاَدة َآَمنوا ينَ الَّذِ  َأِّهَ

 أهل من فرجلني جيد َل فإن املسلمني، من رجلني فيشهد سفر، يف الوفاة الرجَل  حرض إذا :قاال [،106

قهَم فإن ،برتكته قدما فإذا ،الكتاب مومها وإن ،قوهلَم قبل الورثة، صدَّ  العرص: صالة بعد أحلفا ،اهتَّ

ناغَ  وال نَّا،ُخ  وال تمنا،كَ  وال ،ذبناكَ  ما باهلل  .)4221("ريَّ

 األوزاعي: قول سادًسا:

 فيَها َلْيَس  َقْرَيةٍ  يف َماَت  مْسلمٍ  َرجلٍ  يف َيقول اْْلَْوَزاعيَّ  َسمْعت َقاَل: اْلَواحد، َعْبد ْبن عَمَر  َعنْ 

لوَنه" َقاَل: ،َفَأْوىَص  مْسلمونَ   .)4222("َوصيَّته َعىَل  َيْعني ْم،َشَهاَدهت َوجَتوز ،َوَيْدفنوَنه يَغس 

 الثوري: سفيان قول سابًعا:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ."رجاله ثقات رجال الشيخني"، وقال املحقق: (466و 465/  11؛ للطحاوي )"رشح مشكل اآلثار" (4218)

 ."رجاله ثقات رجال الشيخني"، وقال املحقق: (464/ 11؛ للطحاوي )"رشح مشكل اآلثار" (4219)

 465/  11 "املشكل"، والطحاوي يف 11/163 "تفسريه"أخرجه الطِبي يف  (4220)

 ؛"رشح مشكل اآلثار" (، و507/ 3) "تفسري القرطبي"(، 221/ 3) "تفسري ابن كثري"(، 175/ 11) "تفسري الطِبي" (4221)

 .(466/  11للطحاوي )

 .(468/  11؛ للطحاوي )"رشح مشكل اآلثار" (4222)
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ة َأْهل َشَهاَدة َعنْ  الثَّْوريَّ  سئَل  مَّ َفر، يف الذ   َعنْ  سَلْيََمَن، َعنْ  َفَذَكَر  اْلَيْوَم؟ بَذلَك  يْعَمل َهْل  السَّ

 إالَّ  َوصيَّةٍ  يف جَتوز َواَل  َوصيٍَّة، يف إالَّ  اين  النَّرْصَ  َواَل  اْلَيهودي   َشَهاَدة جَتوز اَل " َقاَل: رَشْيٍح، َعنْ  إْبَراهيَم،

َفر يف  َعمَل  َقدْ  َفَقاَل: َذلَك، َنْحو َأوْ  هَبا َأيْؤَخذ لسْفَياَن: قيَل  مْسلٌم، يوَجد اَل  َحْيث سْفَيان: َقاَل  ،"السَّ

 .)4223(موَسى َأبو هَبا

 :الثاين القول أدلة

 السفر يف الوصية يف ،املسلمني عىل الكتاب هلأ من الكفار شهادة جواز بعدم القائلون استدل

نة ،الكتابب  والعقل. القياس، ومن ،والس 

 الكتاب: من أما

 .[2 ]الطالق: ﴾منْكمْ  َعْدلٍ  َذَويْ  َوَأْشهدوا﴿ تعاىل: اهلل فقول 

 :َوْجَهنْي  منْ  مْ َشَهادهِت  َقبوَل  اآْلَية َهذه َمنََعْت  :االستدالل وجه

مْ  :َأَحدمَها مْ  ،َوالثَّاين عدولٍ  َغرْي  َأهنَّ نُوا بِنََبإٍ  َفاِسق   َجاَءُكمْ  إِنْ ﴿ :َتَعاىَل  َوَقاَل  ؛منَّا َلْيسوا َأهنَّ  ﴾َفَتَبيَّ

َهاَدة َخَِبه، يف َيَتَثبََّت  َأنْ  َفَوَجَب  ،َفاسٌق  َواْلَكافر ،[6 :احلجرات]  َفَأْوَجَبت اخْلََِب، منَ  َأْغَلظ َوالشَّ

 .)4224(َشَهاَدته َعنْ  التََّوق َف 

ا: سبحانه وقوله ار َوَلْيَس ، [282 ]البقرة: ﴾الّشَهَداء منَ  َتْرَضْونَ  ِمَّنْ ﴿ أيض   يف بَمْرضي نيَ  اْلَكفَّ

 .)4225(املسلمني عىل الشهادة

افِِعىه  اَل ق ََم  َتَعاىَل  اهللََّ َأنَّ  َعىَل  َدالََلةٌ  -َأْعَلمُ  َواهللَُّ- اآلَيَتنْيِ  َهاَتنْيِ  َفِفى" : الشَّ  املُْْسلِِمنَي  َى َعنِ  إِنَّ

ِهمْ  ُدونَ  ُكونَ  الَ  ِدينِنَا َأْهلِ  ِمنْ  َنْرىَض  َوَمنْ  ِرَجاَلنَا َأنَّ  قَِبلِ  ِمنْ  َغرْيِ  َبْينَنَا اْلَوالََيةَ  َتَعاىَل  اهللَُّ َلَقَطعَ  املُْرْشِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(468/  11؛ للطحاوي )"رشح مشكل اآلثار" (4223)

 (62/  17لَموردي )؛ ل"احلاوي"(4224)

 (.105/  17؛ للَموردي )"احلاوي"(، و161/  4؛ للجصاص )"أحكام القرآن"(4225)
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ينِ  َوَبْينَُهمْ  افِِعىه  َقاَل  ...بِالدِّ وزُ  َوَكْيَف  :الشَّ  َبْعضِ  َعىَل  َيْكِذُب  َنْعِرَفهُ  بَِأنْ  ُمْسِلمٍ  َشَهاَدةُ  ُتَردَّ  َأنْ  جَيُ

ى َشَهاَدةَ  َوُنِجيُز  اآلَدِميِّنيَ  مٍّ َوَتَعاىَل  َتَباَركَ  اهللَِّ َعىَل  َيَكِذُب  َوُهوَ  ذِّ

: َقاَل   افعى  َنا َوَقدْ  الشَّ مْ  اهللَّ َأْخَِبَ لوا َقدْ  بَأهنَّ  ِمْن  َهَذا﴿ َوَقالوا: بَأْيدُّيمْ  اْلكَتاَب  َوَكَتبوا اهللَّ كَتاَب  َبدَّ

وا اهللَِّ ِعنْدِ   .)4226("اآلَية [79 :البقرة] ﴾َقِلياًل  َثَمنًا بِهِ  لَِيْشرَتُ

 السنة: ومن

 أن ،هريرة أيب عن ،سلمة أيب عن كثري، أيب بن َييى عن اليَممي، راشد بن عمر حديث:

 .)4227(«غريهم عىل شهادهتم جتوز فإهنا حممد، ملة إال ملة، عىل ملة شهادة َيوز ال» قال: ^ النبي

 أهل شهادةَ  ^ النبيه  زِ جُيِ  فلم ^ النبي كالم يف رصاحة واضح: احلديث منل االستدال ووجه

 اْلمم. من غريها عىل شاهدة أمته جعل وإنَم، اْلسالم أهل عىل اْلخرى امللل

 القياس: ومن

 الشهادة. املردود الفاسق املسلم عىل الكافر قاسواقد ف

ة ،اْلَعْدل اْلَكافر منَ  َأْكَمل املْْسلم اسقاْلفَ  قالوا:  املْرَياث، َواْستْحَقاق ،اْلَفاسق منَ  اْلعَباَدات لصحَّ

ا اْلفْسق َكانَ  ثمَّ  ،مْسلمٍ  مرَياَث  َيْسَتحق   َواَل  اْلَكافر، منَ  َيصح   اَل  َوَذلَك  َهاَدة، َقبول منْ  َمانع   َفَكانَ  الشَّ

 .)4228(مْنَها اَمانع   َيكونَ  َأنْ  َأْوىَل  اْلكْفر

ليل ،الباجي قال :اإلمامة حال عىل احلال هذه قاسوا وكذلك  منْ  َحاَلةٌ  َهذه َأنَّ  َنقوله َما َعىَل  الدَّ

ي   َشَهاَدة فيَها جَتْز  َفَلمْ  اإْلْنَسان َأْحَوال م   .)4229(اإْلَماَمة َكَحال املْْسلم َعىَل  الذ 

 :املعقول ومن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.162/  10) "السنن الكِبى؛ للبيهقي"(4226)

عمر بن راشد،  1146، ترُجة 3/157 عمر بن راشد أبو حفص(، و العقييل 1189ترُجة  5/16( أخرجه ابن عدى )4227)

 (.5434، رقم 5/323والطِبانى َّف اْلوسط ) ،(4/69دارقطنى )وال ،(20405رقم  10/163والبيهقى )

 .(62/  17للَموردي ) ؛"احلاوي"(4228)

 .(5/191للباجي ) ؛"املنتقى رشح املوطأ"( 4229)
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 َوَهَذا َعنَّا واَلَيتهمْ  اْنقَطاع احْلقوق َسائر يف َعَلْينَا َشَهاَدهتمْ  تْقَبل اَل  ْلَْجله الَّذي املَْْعنَى قالوا:

َفر َحاَلة َغرْي  يف املْْسلم َوصيَّة َعىَل  َشَهاَدهتمْ  تْقَبل اَل  ْلَْجله الَّذي َواملَْْعنَى ،اْلَوصيَّة يف َمْوجودٌ  املَْْعنَى  السَّ

َفر َحاَلة يف َمْوجودٌ  السَّ
)4230(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(153/  30للِّسخيس ) ؛"املبسوط"( 4230)
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 والرتجيح: شةاملناق

 األول: القول مناقشة

 الوصية: عىل السفر يف الكتاب أهل من الكفار شهادة بقبول نوالقائل نوقش

ين بآية منسوخة املائدة آية بأن  قوله وفيها نزل، ما آخر من أهنا روي قد حيث ،البقرة سورة يف الدَّ

 هتوج حيث من املسلمون، وهم [،282 ة:]البقر ﴾مْ كُ َجالِ رِ  نْ مِ  يَدْينِ َشهِ  واُد َواْسَتْشهِ ﴿ سبحانه:

 احلالني. يف عامة فهي غريها، دون الوصية حال اآلية خيصص وَل باإليَمن، اآلية أول يف اخلطاب إليهم

 ]املائدة: ﴾َغرْيكمْ  منْ  َآَخَران َأوْ ﴿ تعاىل: قوله فِّسَّ  َمن البرصي كاحلسن التابعني من هناك أنَّ  كَم

 وعشريتكم. كمقبيلت غري من معنى عىل [106

بسوهَناَم ﴿ تعاىل اهلل قول أن إىل احلسن ذهب وكذا اَلة َبْعد منْ  حَتْ  َعىَل  يَدل [106 ]املائدة: ﴾ الصَّ

ََم  اَلة َأْهل منْ  َأهنَّ الصَّ
)4231(. 

 َأَحدهمْ  َفَشَهاَدة﴿ اللعان: آية يف تعاىل كقوله ؛اليمني معنى عىل اآلية يف الشهادة محل َمن ومنهم

ـه َداٍت َشَها َأْرَبع ه باللَّ ادقْيَ  ملَنَ  إنَّ  قال تعاىل اهلل أن اليمني معنى عىل محَلها يؤكد ومما [،6 ]النور: ﴾الصَّ

 أن اإلُجاع ذلك دويؤيِّ  [،107 ]املائدة: ﴾َشَهاَدهتاَم  مْن  َأَحّق  َلَشَهاَدتنَا باهللَّ َفيْقساَمن﴿ املائدة: آية يف

 باحلق. شهد أنه عليه يمنيَ  ال الشاهد نوأ ،باهلل أشهد يقول: أن يلزمه ال الشاهد

ا: وقالوا، اْلداء دون التحمل عىل اآلية يف الكتاب ْلهل الشهادة محل َمن ومنهم  هذا إن أيض 

 وجوه. من واْلصول القياَس  خيالف لآلية الفهم

  له. شهادة وال الكافر شهادة يتضمن ذلك أن أحدها:

  َيبس. ال والشاهد الشاهدين حبس يتضمن أنه :الثاين 

 َيلف. ال والشاهد حتليفهَم يتضمن أنه :الثالث 

  اْلخرى. البينة شهادة من أحق شهادهتَم أن البينتني إحدى حتليف يتضمن أنه :الرابع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(469/  11) "رشح مشكل اآلثار" (4231)
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 أيَمهنم. بمجرد واستحقاقهم ْلنفسهم املدعني شهادة يتضمن أنه :اخلامس

 إن خيانتهَم ظهرت ملا اهدينالش شهادة عىل قدمت التي املستحقني هؤالء أيَمن أن :السادس

 وال شاهد بال املدعي بيمني يقىض فكيف اأيَمن   كانت وإن ْلنفسهَم يشهدان فكيف ،شهادة كانت

  ؟!رد

 .)4232(قائل هبذا يعرف وال ،املدعني بأيَمن واحلكم اْلموال يف القسامة يتضمن هذا أن :السابع 

 :الثاين القول مناقشة

 [2 :الطالق] ﴾ِمنُْكمْ  َعْدلٍ  َذَويْ  َوَأْشِهُدوا﴿ تعاىل: كقوله، اهلل كتاب من باآليات استداللكم أما

َّنْ ﴿ وقوله، َهَداءِ  ِمنَ  َتْرَضْونَ  ِِم  [.282 :البقرة] ﴾الشُّ

ا َيا﴿ تعاىل وقوله عامة اآليات هذه فنقول َ  املَْْوُت  َأَحَدُكمُ  َحََّضَ  إَِذا َبْينُِكمْ  َشَهاَدةُ  َآَمنُوا الَِّذينَ  َأِهُّ

ُكمْ  ِمنْ  َآَخَرانِ  َأوْ  ِمنُْكمْ  َعْدلٍ  َذَوا اْثنَانِ  اْلَوِصيَّةِ  ِحْيَ  ْبُتمْ  َأْنُتمْ  إِنْ  َغرْيِ  [106 :املائدة] ﴾اأْلَْرضِ  يِف  َضَ

 الواقعة. هذه يف ةخاص اآلَيةَ 

،اْلَعَ  منْ  اْلََخصَّ  َيْسَتْثنَي  َوَأنْ  كل ه َتَعاىَل  اهللَّ حْكم َأْخذ َفَوَجَب " :حزم ابن قال َل  م   بَذلَك  ليَتَوصَّ

ى َوَمنْ  ،اجْلَميع َطاَعة إىَل  ريَق  َهَذا َتَعدَّ  .)4233("ََيل   الَ  َوَهَذا َتَعاىَل  اهللَّ َأَوامر َبْعَض  َخاَلَف  َفَقدْ  الطَّ

 عىل شهادهتم جتوز فإهنا ،حممد ملة إال ملة، عىل ملة شهادة َيوز ال» :هريرة أبو حديث وأما

 راشد بن عمر فيه اهليثمى: قال ؛الضعف أحواله فأقل ،به االستدالل حيص ال حديث فهو ،«غريهم

 .ضعيف وهو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للباجي  ؛"املنتقى رشح املوطأ"(، و224/ 10) "خريةالذ"ينظر:  ،(275و274/  1البن القيم ) ؛"الطرق احلكمية" (4232)

 "نيل اْلوطار"(، و510، 509/ 3) "تفسري القرطبي"(، و691، 690/ 2للجصاص ) ؛"أحكام القرآن"(، و192و 5/191)

(8 /339.) 

 .(406/ 9البن حزم ) ؛"املحىل"(4233)

 .(4/201للهيثمى ) ؛"جممع الزوائد"( 4234)
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 :احلديث روايات ذكر بعد "العرشة املسانيد بزوائد املهرة اخلرية إحتاف" يف البوصريي وقال

َفه َضعيٌف  َوهوَ  َراشٍد، ْبن عَمرَ  َعىَل  احْلَديث َهَذا َأَسانيد َمَدار :قْلت"  ْبن َوََيَْيى َحنَْبلٍ  نبْ  َأمْحَد َضعَّ

، َمعنيٍ   .)4235("فيه اْلَقْدح َسبيل َعىَل  إالَّ  ذْكره ََيل   َوالَ  ،احْلَديَث  َيَضع :حبَّانَ  اْبن َوَقاَل  َواْلبَخاري 

 هَنَاَنا الَّذي" :قال؛ حزم البن طيبة بكلمة عليه الرد يف فنكتفي الفاسق عىل الكافر كمقياُس  وأما

َفر يف اْلَوصيَّة يف اْلَكافر َشَهاَدة بَقبول َأَمَرَنا الَّذي هوَ  َفاسقالْ  َشَهاَدة َقبول َعنْ   َأْمَرْيه عنْدَ  َفنَقف السَّ

ا، اَعة بَأْوىَل  َأَحدمَها َوَلْيَس  َُجيع   .)4236("اآلَخر منْ  بالطَّ

َفر اَلةَح  َغرْي  يف املْْسلم َوصيَّة َعىَل  َشَهاَدهتمْ  تْقَبل اَل  ْلَْجله الَّذي املَْْعنَى :َوقولكم  يف َمْوجودٌ  السَّ

َفر َحاَلة  .السَّ

 وهو السفر غري حلالة خمالفة هنا واحلالة اضطرار، حالة يف حكم لكونه لكم لمَس يُ  ال هذا فيقال:

 خاص. حكم

 َل ما اْلمور من فيه اغتفر وقد خاص، حمل يف خاصة بشهادة خاص حكم هذا":كثري ابن قال

 .)4237("غريه يف يغتفر

 :ييل بام املناقشة عن الشهادة بجواز نوالقائل وأجاب

 الفاسق، خِب قبول عن والنهي ،العدل املسلم شهادة بقبول اْلمر يف اآليات بعموم القول أما

 بالكافر؟ فكيف

 يف الكتاب أهل من الكافر شهادة قبول يف املائدة آية خصوص عارضهيُ  العموم هذا فنقول:

 عمال   العموم من اخلصوص يستثنى أن فوجب لمني،املس من أحد يوجد ال حيث السفر، يف الوصية

 .تعاىل اهلل أوامر بجميع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(421 / 5) "إحتاف اخلرية املهرة" (4235)

 (.496/ 8) "املحىل" (4236)

 .(217/  3) "تفسري ابن كثري" (4237)
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ين بآية منسوخة املائدة آية بأن القوُل  وأما  املسلمني باستشهاد اْلمر وفيها البقرة، سورة يف الدَّ

 .العدول

 إلغاء من أوىل الدليلني بني اجلمع وأن ،باالحتَمل يثبت ال النسخ بأن" ذلك عن فيجاب

 ، عائشة عيلَّ  دخلْت "، فسورة املائدة من آخر ما نزل، فعن جبري بن نفري قال: )4238("اأحدمه

: هل تقرأ سورة املائدة؟ قلت: نعم، قالت: فإهنا آخر سورة نزلت، فَم وجدتم فيها من حالٍل فقالْت 

موه، وسألتها عن خلق رسول اهلل ،فأحل وه  .)4239(قالت: القرآن ^ وما وجدتم فيها من حرام فحر 

 ،خ، وجيعل تلك اآلية يف إجازة شهادة أهل الكتاب يف الوصية يف السفرهذا يبطل دعوى النْس ف

 .)4240(جائزة

ا" :حزم ابن قال َا آَيةٍ  يف يَقاَل  َأنْ  ََيل   الَ  َفَباطٌل، النَّْسخ َدْعَوى َأمَّ  َطاَعتَها حَتل   الَ  َمنْسوَخةٌ  إهنَّ

ءٌ  هنَا َها َوَلْيَس  َمانَعٍة، وَرةٍ رَض  َأوْ  َصحيٍح، بنَصٍّ  إالَّ  هَبا َواْلَعَمل  ملََا َهَذا مْثل َجازَ  َوَلوْ  َذلَك، منْ  يَشْ

عَي  َأنْ  َعنْ  ،َأَحدٌ  َعَجَز  ه اْلقْرآن منْ  َشاءَ  فيََم  َيدَّ  .)4241(ََيل   الَ  َوَهَذا َمنْسوٌخ، َأنَّ

 القبيلة غري من ىمعن عىل ،[106 ]املائدة: ﴾َغرْيكمْ  منْ  َآَخَران َأوْ ﴿ تعاىل: قوله تفسري وأما

 وكانا وَتيم، عدي قضية يف نزلْت  اآلية أن عىل املفِّسين فاقاتِّ  بأن عنه: جابفيُ  والعشرية،

 .)4242("نرصانيني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.339/ 8) "نيل اْلوطار" (4238)

(، رقم: 42/353) "مسنده" وأمحد يف "باب فدية ما أصيب من الطري والوحش"( 932) رقم "املوطأ"أخرجه أمحد يف  (4239)

 .(11073رقم ) "الكِبى"، والنسائي يف "إسناده صحيح"(، قال املحقق: 25547)

 (.510/ 3) "تفسري القرطبي"(، 339/ 8) "نيل اْلوطار"(، 493/ 8) "املحىل"( 4240)

 (.409/  9) "املحىل"( 4241)

 (.180/ 10) "املغني" (4242)
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 ﴾َغرْيكمْ  منْ  َآَخَران َأوْ ﴿ تعاىل: قوله فِّسَّ  َمن البرصي كاحلسن التابعني من هناك بأن القوُل  وأما

 اآلية أول يف اخلطاب بكون مردود قول فهو، عشريتكمو قبيلتكم غري من معنى عىل [106 ]املائدة:

 للمؤمنني. اموجه  

ا" :حزم ابن قال ه َواْلبْطاَلن، اْلَفَساد، َظاهر َفَقْوٌل  َقبيَلتكمْ  َغرْي  منْ  َقاَل: َمنْ  َوَأمَّ ل يف َلْيَس  ْلَنَّ  َأوَّ

ََم  َقبيَلةٍ  دونَ  لَقبيَلةٍ  خَطاٌب  اآلَية هلَا إنَّ ا َيا﴿ :َأوَّ  الَّذينَ  َغرْيَ  َأنَّ  يف منْصٌف  َيشك   َوالَ  ﴾،آَمنوا الَّذينَ  َأِّهَ

ْ  الَّذينَ  همْ  آَمنوا ة احْلََسن منْ  َوَلكنََّها يْؤمنوا، ََل ْرَها ََلْ  َعاَلٍ  َزلَّ  .)4243("َيَتَدبَّ

بسوهَناَم ﴿ تعاىل قوله وأما اَلة َبْعد منْ  حَتْ  مسلمني. كوهنم عىل به واستدالهلم ﴾،الصَّ

 اْْلَْدَيان َأْهل يَعظ مه الَّذي اْلَوْقت إىَل  بَذلَك  َقَصدَ  َأنَّه َعىَل  اْلعْلم َأْهل منْ  َكثريٍ  عنْدَ  كذل معنى فإن

ا ْوَنه اْلَعرْص  َصاَلة َبْعدَ  َما َوهوَ  َُجيع  افونَ  َوَيَتَوقَّ  .)4244(فيه املَْْعصَية عنْدَ  هبمْ  اْلعقوَبة نزوَل  َوخَيَ

 للورثة اْلوصياء أيَمن بالشهادة املراد إن :وقوهلم اليمني معنى عىل اآلية يف الشهادة لهممَحْ  وأما

 :وجوه من فباطل

 بينكم. أيَمن :يقل وَل ،﴾مْ نكُ يْ بَ  ادةهَ َش ﴿ :قال سبحانه أنه :أحدها 

  باالثنني. ختتص ال واليمني ﴾اثنان﴿ :قال أنه الثاين:

 ذلك. فيها يشرتط ال واليمني ،﴾منكم عدل ذوا﴿ :قال أنه الثالث:

 ذلك. من يشء فيها يشرتط ال واليمني ،﴾غريكم من آخران أو﴿ :قال أنه الرابع:

 اليمني. يف ارشط   ذلك وليس اْلرض يف بالرضب ذلك قيد أنه اخلامس:

 هذه يف اليمني يف يقال ال وهذا ،﴾اآلثمني ملن إذا إنا اهلل شهادة نكتم وال﴿ :قال أنه السادس:

َهاَدةَ  َتْكُتُموا َواَل ﴿ قوله: نظري هو بل ،اْلفعال هُ  َيْكُتْمَها َوَمنْ  الشَّ   [.283 :البقرة] ﴾َقْلُبهُ  َآثِم   َفإِنَّ

  باْليَمن. :يقْل  وَل ،﴾وجهها عىل بالشهادة يأتوا أن أدنى ذلك﴿ :قال أنه السابع:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.409/  9) "املحىل"( 4243)

 (.470، 469/  11) "رشح مشكل اآلثار"( 4244)
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 وهذا ،للشهادة قسيَم   اْليَمن فجعل ،﴾أيَمهنم بعد أيَمن ترد أن خيافوا أو﴿ :قال أنه الثامن:

 غريها. أهنا يف يحرص

 ولو ،والشهادة اليمني فذكر ،﴾شهادهتَم من أحق لشهادتنا باهلل فيقسَمن﴿ :قال أنه التاسع: 

  خانا. ما أهنَم القسم ولكفامها ذلك إىل احتاجَّ ا ملا عليه املدعى عىل اليمني كانت

 املعنى لكان اليمني اهب املراد كان اومل ،اهلل شهادة نكتم ال :باهلل َيلفان الشاهدين أن العارش:

 نكأ احلف يقال: فكيف تكتم، ال اليمني :قيل فإن ألبتة له معنى ال وهذا ،اليمني نكتم ال باهلل َيلفان

 ؟حلفك تكتم ال

 تعاىل: كقوله املعروفة الشهادة هو إنَم والسنة القرآن يف الشهادة من املتعارف أن عرش: احلادي 

َهاَدةَ  َوَأقِيُموا﴿  [،282 :]البقرة ﴾ِرَجالُِكمْ  ِمنْ  َشِهيَدْينِ  َواْسَتْشِهُدوا﴿ وقوله: [،2 :]الطالق ﴾هللَِِّ الشَّ

 ونظائره. [2 :]الطالق ﴾ِمنُْكمْ  َعْدلٍ  َذَويْ  َوَأْشِهُدوا﴿ وقوله:

 ﴾بِاهللَِّ َشَهاَداٍت  أَْرَبعُ  َأَحِدِهمْ  َفَشَهاَدةُ ﴿ قوله: يف شهادة اللعان أيَمن اهلل سمى فقد قيل: فإن 

  [.8 :]النور ﴾بِاهللَِّ َشَهاَداٍت  َأْرَبعَ  َتْشَهَد  َأنْ  اْلَعَذاَب  َعنَْها َوَيْدَرأُ ﴿ وقال: [،6 :]النور

 ،نكلت إذا املرأة ترجم ولذلك ،البينة مقام قائمة ْلهنا ؛شهادة الزوج أيَمن سمى إنَم قيل:

ا ،الزوج شهادة مقابلة يف ْلهنا ؛شهادة أيَمهنا وسمى  اْليَمن بني من خصت اليمني هذه فإن وأيض 

ا هلل الشهادة بلفظ  خلطرها. وتعظيَم لشأهنا تأكيد 

 أنه املعلوم ومن [،106 :]املائدة ﴾املَْْوُت  َأَحَدُكمُ  َحََّضَ  إَِذا َبْينُِكمْ  َشَهاَدةُ ﴿ قال: أنه عرش: الثاين

 اليمني. إىل ال لشاهدينل َيتاج إنَم املوىص فإن املوت، أحدكم حرض إذا بينكم أيَمن يكون أن يصح ال

 اآلية تفسري هو بعده الصحابة به وحكم به حكم الذي ^ اهلل رسول حكم أن عرش: الثالث

ا،  .)4245(عنه يرغب أن فيجب باطل عداه وما قطع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.181/ 10) "املغني"(، وانظر: 340/ 8) "نيل اْلوطار"( 4245)
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ل عىل اآلية يف الشهادة محلهم وأما  أمر ْلنه يصح؛ ال ذلك بأن عنه: فيجاب ،اْلداء دون التحمه

 .)4246(التحمل يف أيَمن وال ،بإحالفهم

 :وجوه من واألصول القياَس  َيالف لآلية الفهم هذا بأن قوهلم: وأما

 منه حذر الذي الباطل الرأي من فهي هلا معارضة اآلية لنص خمالفة أهنا بيان عنها: فاجلواب

 وهلذا ،اهلل فرض ما وإسقاط اهلل أحل ما وحتريم اهلل حرم ما حتليل يتضمن إنه :وقالوا اْلمة سلف

 اجلواب يلزم وال ،اهلل دين يف به اْلخذ َيل ال وأنه ،الرأي من النوع هذا ذم عىل السلف أقوال اتفقت

ا اجلواب نذكر ولكن ،وأمثاهلا االعرتاضات هذه عن  هو اآلية تضمنته الذي وأن ،للحكمة بيان 

 ﴾ُيوقِنُونَ  لَِقْومٍ  ْكاًم ُح  اهللَِّ ِمنَ  َأْحَسنُ  َوَمنْ ﴿ ،سواه حكم كل من وخري ،به َيكم ما أعدل وهو ،املصلحة

ا اهلل رسول حديث خيالف من يسلكه الباطل املسلك وهذا، [50 :]املائدة  حديث جاءهم فإذا ،أيض 

 يرون رسوله وسنة اهلل لكتاب واملحكمون ،يقبل فال اْلصول خيالف حديث هذا قالوا: قوهلم خالف

 فهذه ،اهلل رسول وسنة اهلل كتاب هي تيال لألصول ملخالفتها الباطل أبطل من وأمثاهلا اآلراء هذه

ا باطلة فهي حتَم   لألصول املخالفة هي اآلراء  نظري عن مستغن بنفسه أصل احلكم هذا أن عىل قطع 

 به. يلحق

 فنقول: مفصلة أجوبة الوجوه هذه عن نجيبكم ونحن

 الطب. يف كَم املواضع، بعض يف قبلت الكافر شهادة بأن :عنه فيجاب الكافر، شهادة قبول وأما

 إمساكهَم به املراد وإنَم ،اجلرائم أهل به يعاقب الذي السجن هنا املراد فليس ،الشاهد حبس وأما

 هلا. يمسك أي لليمني يصِب فالن :يقال كَم الصالة بعد لليمني

 الذي الشاهد هذا مثل أن لكم أين فمن ،َيلف ال والشاهد الشاهدين حتليف يتضمن :وقولكم

 ابن حلف وقد بذلك جاءت سنة أية أم كتاب فأي ؟َيلف ال للرضورة املسلم ادةشه عن بدل شهادته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.418/ 6) "كشاف القناع"(، 181/ 10) "املغني" ،(274 -272/ 1البن القيم ) ؛ق احلكميةالطر" (4246)
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 بعض ذهب وقد عنه الروايتني إحدى يف أمحد اإلمام إليه وذهب ،بالرضاع شهدت التي املرأة عباس

 احلاكم. فيهم ارتاب إذا املسلمني الشهود حتليف إىل العدل وقضاة السلف

 فيه ََيْلف حْكَم   نعلم ال ْلنا قال: ،شاهدين كوهنَم يرجر ابن استشكل وقد" كثري: ابن قال

 أن يلزم ال ،بنفسه مستقل حكم وهو ،الكريمة اآلية هذه تضمنته الذي احلكم يمنع ال وهذا ،الشاهد

ا يكون  وقد خاص، حمل يف خاصة بشهادة خاص حكم هذا أن عىل اْلحكام، ُجيع قياس عىل جاري 

 دلت ما بمقتىض الشاهد هذا حلف الريبة قرائن قامت فإذا غريه، يف ريغتف َل ما اْلمور من فيه اغتفر

 .)4247("الكريمة اآلية هذه عليه

 اهلل فإن ؛بصحيح ليس دعواهم بمجرد هلم واحلكم ْلنفسهم املدعني شهادة فيه وقولكم:

 َمك ويستحقا َيلفا أن هلَم فرشع الوصيني بخيانة ثوْ اللَّ  ظهور عند هلم اْليَمن جعل سبحانه

 لقوهتا اليمني فكانت اللوث لظهور وليهم دم ويستحقوا َيلفوا أن القسامة يف الدم ملدعي رشع

 بيمينه له احلكم باب من بل ،لنفسه املدعي شهادة باب من هذا وليس ،املوضعني يف اللوث بظهور

 جانب فقوة حدالوا بالشاهد جانبه قوى ملا بيمينه للمدعي حكم كَم جانبه لقوة الشهادة مقام القائمة

 .خصمه بنكول جانبه وقوة بالشاهد املدعي جانب كقوة الوصيني خيانة بظهور هؤالء

 حمض فهذا ذلك وغري املتاع الزوجني تداعي يف العرف بشهادة جانبه وقوة باللوث جانبه وقوة 

 .الصحيح القياس وموجب الرشع أصول ومقتىض العدل

 .اْلموال يف القسامة يتضمن هذا إن :وقولكم

 وأي وثاللَّ  ظهور مع سيَم وال ،الدماء يف القسامة من بالقبول أوىل وهي ،اهلل لعمر نعم قلنا:

 القياس يف وهل؟باملال الدعوى صحة يف وظهوره بالدم الدعوى صحة يف اللوث ظهور بني فرق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(217/  3) "تفسري ابن كثري" (4247)

ا َقَتَلني أو َيْشهد شاِهداِن عىل َعداوٍة بينهَم أو هَتْديد منه وهو أن َيْشَهد شاِهٌد واحد عىل إْقرار املَْقتول قبل أن يموت أنَّ ُفالن   4248))

ث: التَّلهطخله أ  .275/ 4"النهاية يف غريب اْلثر" ؛و نحو ذلك وهو من الَتَلوه
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 رجل بيت عىل قوم أغار إذا فيَم وذلك اْلموال يف القسامة مالك أصحاب ذكر وقد ؟هذا من أصح

 أغاروا أهنم علم ولكن ،أخذوه ما معاينة عىل يشهدوا وَل إليهم ينظرون والناس فيه ما وأخذوا

 وابن كنانة وابن مطرف وقال ،يمينه مع املنتهب قول القول :املاجشون وابن القاسم ابن فقال وانتبهوا

 وال ،ةتيميَّ  ابن ذلك واختار ذلك متقدَّ  وقد ،يشبه فيَم يمينه مع منه املنهوب قول القول :حبيب

 فإن ،به تباح ال التي الدماء يف منه أوىل بالبدل تباح التي اْلموال يف اللوث اعتبار أن عاَل يسرتيب

 دم هبا استحق وإن فيها بالقسامة القول يمنع َل االحتياط وهذا ،نعم :قيل هلا؟ َيتاط فالدماء :قيل

 .)4249(عليه املقسم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 236/  12البن حجر ) ؛"فتح الباري"(، وينظر: 279 - 274/ 1)بترصف يسري( ) البن القيم ؛"الطرق احلكمية"( 4249)

 (.15/ 10) "عون املعبود"(، 340/ 10) "حتفة اْلحوذي"(، 340/ 8) "نيل اْلوطار"وانظر: 
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 الرتجيح:

 القول هو ،الصواب إىل اْلقرب القول أن - تعاىل اهلل عند والعلم - أراه راجحا فالذي ،وبعدُ 

 ييل: ملا وذلك خاصة؛ السفر يف الوصية حال ،املسلم عىل املسلمني غري أو ،الكتاب أهل شهادة بجواز

ر حال إال ،النسخ إىل يصار ال أنه - 1  ما هَميكل بالنصني والعمل ،النصوص بني اجلمع تعذه

 إمهاله. نْ مِ  أوىل الكالم إعَمل ْلن أحدمها؛ ترك من أوىل أمكن

 ال أوىل باب فمن ،لفاسق تكون ال والعدالة ،للشهود العدالة اشرتاط يف الواردة اآليات أن - 2

 شهادة قبول بجواز العلم أهل من أحد يقل فلم ،النزاع حمل عن نازحة عامة آيات هي - لكافر تكون

 فاْلخذ ؛النزاع حمل يف فهي املائدة سورة آية أما احلرض، يف اإلقامة وحال االختيار، حال الكافر

 أوىل. بداللتها

 إال إليها دفع ما ،اضطرارية شهادة هي السفر، يف املسلم عىل املسلمني غري شهادة أن - 3

 من احلالة تلك يف املسلم غري شهادة وقبول السفر، ذلك يف املسلمني وجود تعذر حال وهي ،الرضورة

 تبيح والرضورات ،واجب فهو واجب إىل أدى فَم ،والضياع اهلالك من املسلم لأموا حفظ باب

 املحظورات.

 أن املالحظ فمن - وحلاق سباق للكالم يقال فكَم - النص فهم يف دورها السياق لداللة أن - 4

 لماملس عىل منهم شهيدين بإشهاد ،اإليَمن بوصف للمؤمنني اهلل من اخلطاب تضمنت قد القرآنية اآلية

 أهل غري من آخران شهيدان مكاهنَم فيقوم ،احلال تلك يف وجودمها تعذر فإن السفر، يف الوصية حال

 توجيهاهتا. يف اآليات تتابعت ثم السفر، يف املسلم وصية عىل يشهدان ،اإليَمن

 أو يلةالقب املقصود أن عىل [،106 ]املائدة: ﴾َغرْيكمْ  منْ  َآَخَران َأوْ ﴿ تعاىل: قوله تفسري فمحاولة

 هلا يتعلق ال أوىل باب فمن ،اآلية مبتدأ يف ذكر هلا يتعلق َل حيث ؛حمله غري يف استدالل هو ،العشرية

 داخلها. يف ذكر

 الشاهدين عدم عند السفر يف الوصية عىل الكافرين شهادة قبول يف رصَية اآلية :القيم ابن قال

 القرآن آخر من املائدة فإن ،ينسخها ما هابعد ئجي وَل بعده والصحابة النبي به حكم وقد املسلمني
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 من غريكم من بقوله املراد يكون أن يصح وال البتة معارضة اآلية هلذه وليس منسوخ فيها وليس نزوال  

ا َيا﴿ بقوله: كافة املؤمنني هبا خاطب سبحانه اهلل فإن قبيلتكم غري َ  إَِذا َبْينُِكمْ  َشَهاَدةُ  َآَمنُوا الَِّذينَ  َأِهُّ

ُكمْ  ِمنْ  َآَخَرانِ  َأوْ  ِمنُْكمْ  َعْدلٍ  َذَوا اْثنَانِ  اْلَوِصيَّةِ  ِحْيَ  املَْْوُت  َأَحَدُكمُ  َحََّضَ   وَل [،106 :]املائدة ﴾َغرْيِ

 بل ،اآلية من هذا يفهم َلَ  ،والنبي القبيلة أيتها غريكم من قوله يكون حتى معينة قبيلة بذلك خياطب

 .)4250(بعده من أصحابه وكذلك فيه رصَية هي ما فهم إنَم

 السفر. يف املسلمْي عىل الكتاب أهل من ارالكفَّ  شهادة قبول فيجوز ؛هوعليْ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.91/  1) البن القيم ؛"إعالم املوقعني"( 4250)
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السَمع بالسمع دون ما عدامها من  وأالعلم الذي حتصل به الشهادة الرؤية بالبرص،  اْلصل يف

َواَل َتْقُف َما ىل ذلك حيث قال: ﴿إ مدارك العلم، وهو اللمس، والذوق، والشم، وقد أشار اهلل 

ْمَع َواْلَبرَصَ َواْلُفَؤاَد ُكله ُأوَلئَِك َكاَن َعنُْه َمْسُئوال   الثالثة  ، فخص ﴾َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم إِنَّ السَّ

فالرؤية ختتص باْلفعال، كالقتل ، ومستنده السمع والبرص ،بالسؤال، ْلن العلم بالفؤاد وهو القلب

ونحو ذلك، والسَمع  ،كالعيوب يف املبيع ؛ب اخلمر، والصفات املرئيةوالِّسقة والزنا، ورُش والغصب، 

 .)4252(وسَمع من املشهود عليه ،رضبان سَمع من جهة االستفاضة

فال جيوز للشاهد أن يشهد إال بَم يعلمه برؤيٍة أو سَمٍع، ولذلك اتفق الفقهاء عىل عدم قبول 

واختلفوا فيَم وسيلة  ،د وسيلة العلم باملشهود بهلفقْ  ؛مله بعد العمىشهادة اْلعمى يف املرئيات فيَم حت

 :يوه ،العلم به السَمع عىل أقوال

 ابن قول قياس وهو ،وحممد ،حنيفة أبووبه قال  ؛ُجلة   اْلعمى شهادة قبلتُ  ال :األول القول

 أهنَم لنخعيوا احلسن، وعن معاوية، بن إياس وعن ، طالٍب  أيب بن عيل عن ذلك وروي ،شِبمة

 .)4253(اْلعمى شهادة كرها

 :توْ الصَّ  عرف إذاجتوز شهادة اْلعمى  :الثاين القول

، ري،هْ الزه  عن ذلك وصح عباٍس، ابن عن ذلك وروي
ٍ
 والشعبي، حممٍد، بن والقاسم وعطاء

 وأحد جريٍج، وابن اْلنصاري، سعيدٍ  بن وَييى وربيعة، عتيبة، بن واحلكم سريين، وابن ورشيٍح،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[36: ]اإلرساء (4251)

 .(395/  3) "قيرَ رشح الزركيش عىل خمترص اخلِ "( 4252)

 9؛ البن حزم )"املحىل"(، و34/  8؛ البن بطال )"رشح صحيح البخارى"(، و227/  2؛ للجصاص )"أحكام القرآن" (4253)

 /433). 
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 وأمحد، والليث، مالٍك، قول وهو ،ليىل أيب ابن قويل وأحد معاوية، بن إياس قويل وأحد احلسن، قويل

 .)4254(وابن حزم وُجيع أهل الظاهر سليَمن، وأيب وإسحاق،

 :ْز جَتُ  َل العمى حال يف علمه إذاو ،جازْت  العمى قبل علمه إذاالقول الثالث: 

 والشافعي، يوسف، أيب قول وهو ،يعالنخَ و ،ليىل أيب ابن قويل وأحد البرصي، احلسن قول وهو

 .)4255(وأصحابه

 سبب اخلالف:

ا يف الشهادة بالظنوأمَّ  بل الكالم يف ذلك يف  ،ا اختالف العلَمء يف شهادة اْلعمى فليس خالف 

فَم شهد  ،اْلعمى قد َيصل له القطع بتمييز بعض اْلقوال فيشهد هبا :فاملالكية يقولون ،ناطاملحتقيق 

فهذا هو مدرك التنازع  ،ال َيصل العلم يف ذلك اللتباس اْلصوات :والشافعية يقولون ،إال بالعلم

 .)4256(بينهم

 األدلة:

 ،واْلثر ،والسنة ،أدلة القول اْلول: استدل القائلون بعدم قبول شهادة اْلعمى بالقرآن

 .والعقل ،والقياس

 أواًل: من القرآن:

 .﴾ِصريُ َوَما َيْسَتِوي اْْلَْعَمى َواْلبَ ﴿: قوله 

  كل يف املساواة نفي به يرد َل أنه معلومٌ ، وعىل عمومهأنه  االستدالل: هُ وْج 
ٍ
 أراد وإنَم، يشء

 .)4258(به اْلشياء وإدراك البرص معنى يف املساواة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(433/  9؛ البن حزم )"املحىل"(، و34/  8؛ البن بطال )"لبخارىرشح صحيح ا"(، و93/  2) "املدونة" (4254)

 (.433/  9؛ البن حزم )"املحىل"(، و34/  8البن بطال ) "ح البخارىرشح صحي"( 4255)

 (.56/  4) "أنوار الِبوق يف أنواء الفروق"( 4256)

 [.19( ]فاطر/4257)

 (.72/  1؛ للجصاص )"الفصول يف اْلصول"(، و41/  17؛ للَموردي )"احلاوي"(4258)
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 .﴾بِاحْلَقِّ َوُهْم َيْعَلُمونَ  إاِلَّ َمْن َشِهدَ ﴿: وقوله 

، والبرص السمعب والعلم حاصل ،العلم مع إال نافعة غري باحلق الشهادة أنَّ  االستدالل: هُ وْج 

ة شهاد جتوز ، فالاليقني ا يف حملِّ ، ْلنه يصري ظنًّأحدمهافاقتىض أال يستقر بَم، هب يكون استقرار العلمو

 .)4260(االحتَمل مع يشهد أن له جيوز فال ،فيتطرق االحتَمل ،غمةالنَّ تشبه النغمة ْلنَّ  ؛اْلعمى

 ثانًيا: من السنة:

: قال الشمس؟ ترى هل» :قال الشهادة، عن ^ النبي سئل: قال عباسٍ  ابن عن طاوسٍ  عن

 .)4261(«دع أو فاشهد مثلها عىل: قال، نعم

واْلعمى ال  ،جعل من رشط صحة الشهادة معاينة الشاهد ملا شهد بهأنه  وجه االستدالل:

 .)4262(يعاين املشهود عليه فال جتوز شهادته

 ومن األثر:

رد شهادة أعمى َّف رسقٍة َل  ا سمع قومه يقولون: إن عليًّ  يزاْلسود بن قيٍس العنعن 

 .)4263(جيزها

 ومن اإلْجاع:

وَل يرو عن أقرانه  ،فهذا قد روي عن عيل  :"املحيط الِبهاين"قال برهان الدين بن مازة يف 

 .)4264(ا َيل حمل اإلُجاعخالف  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [.86]الزخرف:  (4259)

 .(6/222؛ للزيلعي )"تبني احلقائق رشح كنز الدقائق" نظر:( يُ 4260)

َعب" يف ي(، والبيهق7045، رقم 4/110( أخرجه: احلاكم )4261) ، ترُجة 6/207) ي(، وابن عد10974، رقم 7/455) "الشه

 (.227/  2؛ للجصاص )"أحكام القرآن"(، 1624، ترُجة 4/69) (، والعقييل1681

 .(227/  2؛ للجصاص )"أحكام القرآن" (4262)

 .(157/  10) "السنن الكِبى للبيهقي" (4263)

 .(185/  9؛ لإلمام برهان الدين ابن مازة )"املحيط الِبهاين" (4264)
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 ومن القياس:

، واشرتاط الكَمل يف شهادة باللمسالقاسوا شهادة اْلعمى عىل شهادة البصري يف الظلمة، و

 الوالية.

ْلنه قد يتخيل  ؛أثبت من شهادة اْلعمى ،شهادة البصري يف الظلمة، ومن وراء حائلٍ  إنَّ  :فقالوا

 َتِض فأوىل أالَّ  ،شهادة البصري يف هذه احلال من اْلشخاص ببرصه ما يعجز عنه اْلعمى، ثم َل َتضِ 

 . عن هذه احلالشهادة اْلعمى املقرصِّ 

باللمس  هادةُ كَم يدل اللمس عىل امللموس، فلَم امتنعت الشَّ  ،عىل املصوت وت يدله الصَّ وقالوا:

 .)4265(بالصوت الشتباه اْلصوات الشتباه امللموس، امتنعْت 

عتٌِب يف الشهادة كاعتباره يف والية اإلمامة، والقضاء العتبار احلرية والعدالة يف الكَمل مُ وقالوا: 

فيهَم تقليد عبٍد، وال فاسٍق، وال أعمى، فوجب إذا رد يف الشهادة العبد والفاسق أن  ُجيعها، فال جيوز

 .)4266(فيها شهادة اْلعمى يردَّ 

 ومن املعقول:

 عدم وقد ،عليه نمَ  وبني احلق له من بني ييزالتمْ  إىلَيتاج  وأدائها الشهادة لحتمه  يف قالوا: الشاهدُ 

 شهادته من نكَّ فتتمَ  ،والنغمة وتبالصَّ  إال الناس بني ميزيُ  ال ىاْلعم ْلنَّ  ؛حقيقة التمييز آلةاْلعمى 

 .)4267(الشهادة قبول من مانع وذلك ،املشهود بجنس عنها زالتحره  يمكن بهةُش 

، فلم جيْز شتقٌة من املُ هادة مُ والشَّ قالوا:  ا، وأثبتها علَم   أنْ  شاهدة التي هي أقوى احلواس درك 

 .)4268(ل واْلداء التحمه م يفلْ يشهد إال بأقوى أسباب العِ 

 .)4269(إال عىل حارٍض، واْلعمى ال يشاهد احلارض هادة ال تصحه الشَّ  وقالوا:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(42/  17؛ للَموردي )"احلاوي" (4265)

 .(40/  17؛ للَموردي )"احلاوي" (4266)

 .(130/  16؛ للِّسخيس )"املبسوط" (4267)

 .(34/  17؛ للَموردي )"ياحلاو" (4268)
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 .)4270(كالعبد والفاسق ؛يف اْلقوال قبْل  تُ َلَ  ،ن َل تقبل شهادته يف اْلفعالقالوا: وْلن مَ و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(47/  17؛ للَموردي )"احلاوي" (4269)

  .(40/  17؛ للَموردي )"احلاوي" (4270)
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 أدلة القول الثاين:

 :والعقل ،اْلثرو ،والسنة ،قبول شهادة اْلعمى بالقرآن زاستدل القائلون بجوا

 :: من القرآنأواًل 

 . [282: ]البقرة ﴾َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن ِرَجالُِكمْ ﴿ :قال 

 رد شهادته. فال تُ  ،رجالنا نْ ها يف الرجال، واْلعمى مِ ومِ مُ اآلية حتمل عىل عُ  االستدالل: أنَّ  هُ وْج 

 . [2: ]الطالق ﴾َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمنُْكمْ ﴿ :وقال 

 رد شهادته كبقية العدول.ا، فال تُ ل منَّوجه االستدالل: أن اْلعمى عدْ 

 :ا: من السنةثانيً 

 كذا أذكرين لقد اهلل، رمحه»: فقال املسجد يف يقرأ رجال   ^ النبي سمع: قالْت   عائشة عن

 ،بيتي يف ^ النبي هتجد» عائشة عن اهلل عبد بن عباد وزاد، «وكذا كذا سورة من أسقطتهن آية   وكذا

 ارحم اللهم: قال. نعم: قلت هذا؟ عبادٍ  أصوت ،عائشة يا: فقال املسجد يف يصيل عبادٍ  صوت فسمع

ا  .)4271(«عباد 

 إليه بنا انطلق: خمرمة أيب يل فقال أقبيةٌ  ^ النبي عىل قدمت»: قال خمرمة بن املسور عن

 ومعه ^ النبي فخرج ،صوته ^ النبي فعرف فتكلم الباب عىل أيب فقام ،شيئ ا منها يعطينا أن عسى

 .)4272(«لك هذا خبأت ،لك هذا خبأت» :يقول وهو حماسنه يريه وهو قباءٌ 

ا فعرف شخصه بكالمه ودعا له،  ^ يأن النبوجه االستدالل من هذين احلديثني:  سمع عباد 

 مها. يَر عليهَم بصوهتَم وَلَ  فاستدلَّ  ،)4273(وسمع صوت خمرمة من بيته فعرفه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وما وغريه التأذين يف وقبوله ومبايعته وإنكاحه ونكاحه وأمره، اْلعمى شهادة باب الشهادات كتابأخرجه البخاري يف ( 4271)

 (.2655حديث رقم ) باْلصوات يعرف

 وما وغريه التأذين يف وقبوله ومبايعته وإنكاحه ونكاحه وأمره اْلعمى شهادة باب الشهادات كتابأخرجه البخاري يف  (4272)

 (.2657حديث رقم ) باْلصوات يعرف

 .(34/  8؛ البن بطال )"رشح صحيح البخارى"قاله ابن القصار، ينظر:  (4273)
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 ،«يؤذن حتى وارشبوا فكلوا بليلٍ  يؤذن بالال   إن»: ^ النبي قال: قال رعم بن اهلل عبد عنو

 له يقول حتى يؤذن ال أعمى رجال   مكتومٍ  أم ابن وكان ،«مكتوم أم ابن أذان تسمعوا حتى»: قال أو

 .)4274(«أصبحت»: الناس

ا احتج مالك بقصة ابن أم مكتوم فقال: وكان أعمى إمام   وجه االستدالل: قال ابن بطال: ا مؤذن 

 .)4275(وأصحابه واملسلمون املؤذنني َّف اْلوقات والسَمع منهم ^، وقبل النبي ^عىل عهد النبى 

بالكف عن  ^فعلم أنه الذى أمر النبي  ،سمع صوت ابن أم مكتوم من بيته يقال املهلب: والذ

ا يسمع صوت رجل فعرفه نه وإن َل فتجوز شهادته عليه بَم سمع م ،الطعام بصوته، فهو كاْلعمى أيض 

 .)4276(يره

 وأما من اآلثار:

 ،سليَمن؟ ادخل»فعرفت صويت، قالت:   : استأذنت عىل عائشةقال سليَمن بن يسارٍ  فعن

 .)4277(«فإنك مملوٌك ما بقي عليك يشءٌ 

فدل ذلك عىل  ،هُ وَل تَر  ،صوت سليَمن عرفْت  ووجه االستدالل منه:أن أم املؤمنني عائشة 

 ام.اعتبار السمع يف إثبات اْلحك

 .)4278(من وراء حجاب ما حفظوه وهنَّ  ^: إنَم حفظ الناس عن أزواج النبي مالك وقال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وما وغريه التأذين يف وقبوله ومبايعته كاحهإن و ونكاحه وأمره اْلعمى شهادة باب الشهادات كتابأخرجه البخاري يف  (4274)

 (.2656حديث رقم ) باْلصوات يعرف

 .(34/  8؛ البن بطال )"يرشح صحيح البخار" (4275)

 .(34/  8؛ البن بطال )"يرشح صحيح البخار" (4276)

 يعرف وما هوغري التأذين يف وقبوله ومبايعته وإنكاحه ونكاحه وأمره اْلعمى شهادة اب( ب3/172) "صحيح البخاري" (4277)

 .(263/  5البن حجر ) "فتح الباري"وانظر  باْلصوات

 .(34/  8؛ البن بطال )"يرشح صحيح البخار" (4278)
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 وأما من العقل:

أال ترى أن اْلعمى يطأ زوجته بعد أن يعرف  ؛قيم مقام الشهادةالرشع قد أُ  الصوت يففإن 

 .)4279(؟احلقوق صوهتا، واإلقدام عىل الفرج واستباحته أعظم من الشهادة يف

 لثالث:أدلة القول ا

 حال يف علمه وعدم قبول شهادته إذا العمى قبل علمه إذاول شهادة اْلعمى بُ استدل القائلون بقَ 

 بالقياس والعقل. العمى

 أما من القياس:

 فقد قاسوا شهادة اْلعمى عىل شهادة الصغري والعبد والفاسق وشهادة اْلصم.

 يف اْلداء الستقرار م هبا، فلم يعتِب البرَص له العل ليقعَ  ؛لريد البرص يف حال التحمه إنَم أُ فقالوا: 

ل، وإن منع من اْلداء ْلهنا أحواٌل ال َتنع من ق، والفسق من التحمه غر والر  َل يمنع الص  كَم  ،العلم هبا

 .)4280(وقوع العلم هبا وَتنع من نفوذ احلكم هبا

جاز لألعمى أن  ،سمعبَم اختص باملعاينة، وإن فقد حاسة ال  جاز لألصم أن يشهدَ َمَّ ـلَ  قالوا:و

 .)4281(ركةصاص االعتبار باحلاسة املدْ الختِ  ؛ة البرصيشهد بَم اختص بالسَمع، وإن فقد حاسَّ 

 ا من العقل: وأمَّ 

 مه َص َمع استوى فيه اْلعمى والبصري، كَم أن ما أدرك بالبرص استوى فيه اْلَ هو أن ما أدرك بالسَّ ف

ال يدرك به الشهادة، فلم يعتِب  اد عضو  قَ ، وْلنه فَ الختصاص العلم بجارحته املحسوس هبا ؛والسميع

 يف صحتها مع إمكان إدراكها كقطع اليد. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(34/  8؛ البن بطال )"رشح صحيح البخارى" (4279)

 .(47/  17؛ للَموردي )"احلاوي" (4280)

 .(40/  17؛ للَموردي )"احلاوي" (4281)
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د رؤية املشهود عليه كالشهادة عىل ميٍت أو غائٍب، ر فيها فقْ وْلن الشهادة عىل اإلنسان ال تؤثِّ 

وت املبطل حلاسة أن امل :ة اْلداء ال يمنع من إمضاء احلكم هباوالدليل عىل أن حدوث العمى بعد صحَّ 

البرص وُجيع احلواس إذا َل يمنع من إمضاء احلكم بالشهادة، فذهاب البرص مع بقاء غريه من احلواس 

وْلنه ملا جاز لألصم أن يشهد بَم اختص باملعاينة، وإن فقد  ؛أوىل أال يمنع من إمضاء احلكم بالشهادة

الختصاص االعتبار  ؛د حاسة البرصحاسة السمع جاز لألعمى أن يشهد بَم اختص بالسَمع، وإن فق

 .)4282(باحلاسة املدركة

ا ،ا معاينة  ال جتوز شهادة اْلعمى إال أن يكون أثبت شيئ  قال الشافعي:  ثم  ،أو معاينة  وسمع 

الشهادة إنَم تكون يوم يكون الفعل الذي يراه الشاهد أو القول الذي أثبته  فتجوز شهادته ْلنَّ  ،عمى

ا ا له بعد العمى جازأن  كان ذلك قبل فإذا ،بهوهو يعرف وجه صاح ،سمع   ،يعمى ثم شهد عليه حافظ 

 .)4283(وإذا كان القول والفعل وهو أعمى َل جيز من قبل أن الصوت يشبه الصوت

 املناقشة:

 مناقشة أدلة القول األول: القائل بعدم قبول شهادة األعمى.

بأن  وعمومها ،[19: ]فاطر ﴾اْلَبِصريُ َوَما َيْسَتِوي اْْلَْعَمى وَ ﴿ :ش استدالهلم بقوله وقِ نُ 

 االستدالل بعموم اآلية خمصوص بأدلة قبول شهادة اْلعمى.

 بأنَّ  [86: ]الزخرف ﴾إاِلَّ َمْن َشِهَد بِاحْلَقِّ َوُهْم َيْعَلُمونَ ﴿ :وقش استدالهلم بقوله ونُ 

 .االعتبار يف شهادة اْلعمى بالضبط والعلم وليس عىل اجلهل والظنِّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(40/  17؛ للَموردي )"احلاوي" (4282)

 .(92و7/91؛ للشافعي )"ْلما" (4283)
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ابن  قال أبو حممد ؛بأنه حديث ال يصحه  ،«؟الشمس ترى هل» :ستدالهلم بحديثونوقش ا

موٍل وهو هالٌك، عن عبيد اهلل شْلنه من طريق حممد بن سليَمن بن م ؛: وهذا خٌِب ال يصح سندهحزم

 .)4284(لكن معناه صحيٌح  ،بن سلمة بن وهرام وهو ضعيٌف 

الذهبي يف خمترصه  هُ بَ خيرجاه، وتعقَّ  قال احلاكم: حديث صحيح اإلسناد، وَلوقال الزيلعي: 

 ضعفه غري واحٍد، انتهى. :فقال: بل هو حديٌث واٍه، فإن حممد بن سليَمن بن مشمولٍ 

قلت: رواه كذلك ابن عدي يف الكامل، والعقييل يف كتابه، وأعاله بمحمد بن سليَمن بن 

ا مشموٍل، وأسند ابن عدي تضعيفه عن النسائي، ووافقه، وقال: عامة ما  يرويه ال يتابع عليه، إسناد 

 .)4285(وال متن ا، انتهى

املعتِب يف الشهادة اليقني، وهذا ال  فال اعتبار به؛ ْلنَّ  –وهو صحيح املعنى  -وعىل فرض صحته 

 ا منه.فال يقبل من اْلعمى إال ما كان متيقن  ،ينازع

ْلنه من  ؛ ن عيلال يصح، ع فقد قال ابن حزم: ؛: فاجلواب عنه أنه ال يصح وأما أثر عيل

 .)4286(طريق اْلسود بن قيٍس، عن أشياٍخ من قومه أو عن احلجاج بن أرطاة

 وأما اإلْجاع:

وكثري من  ،كابن عباس ؛ف يف املسألة من ذكرنا من الصحابةفقد خالَ  ،فاجلواب: أنه ال يسلم

 السلف والفقهاء.

 وأما القياس عىل شهادة البصري يف الظلمة واللمس والوالية.

فشهادته مقبولٌة يف  ،ن أشهد خلف حائٍط أو يف ظلمٍة فأيقن بال شك بمن أشهدهمَ  واب: أنَّ فاجل

 .)4287(ذلك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(434/  9) البن حزم ؛"املحىل" (4284)

 .(82/  4) "نصب الراية ْلحاديث اهلداية مع حاشيته بغية اْلملعي يف ختريج الزيلعي" (4285)

 .(434/  9)البن حزم ؛ "املحىل" (4286)

 .(434/  9) البن حزم ؛"املحىل" (4287)
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 ه.شهادتُ  ْت لَ بِ شهد عليه وقُ  ،فتيقنه ئ اوكذا من مس شي

 ا قياسهم عىل الوالية:وأمَّ 

 .)4288(وإن َل تصح واليتها ،اعتبار الشهادة بالوالية يبطل، فاملرأة جتوز شهادهتافاجلواب: أن 

ا قد تشتبه،  ،إن كانت اْلصوات تشتبهفاجلواب: أنه ، وأما قوهلم بتشابه اْلصوات فالصور أيض 

 .)4289(أعمى أن يشهد إال بَم يوقن، وال يشك فيه والجيوز ملبرٍص،  وما

 .ل واْلداء بأقوى أسباب العلم يف التحمه أن يشهد إالَّ وأما قوهلم: إنه ال جيوز 

 جازِت  ،ن العلم بغريهاأقوى أسباب العلم وتيقَّ  وبكونه إذا تعطلْت  ،هذا منقوض بَم ذكرنا :قيل

 الشهادة به.

 .الشهادة ال تصح إال عىل حارٍض، واْلعمى ال يشاهد احلارض :وقوهلم

، فقال: أنت جتيز الشهادة عىل امليت، وهو غري ذلك القول عىل قائله  ناقض الشافعي

ا ملذهبه، يف جواز ال وإبطاال  لتعليله يف رد شهادة  ،شهادة عىل الغائبحارٍض، فكان هذا نقض 

 .)4290(اْلعمى

مفقوٌد يف  ،أن ما أدركت به اْلفعال :عىل اْلفعال فهواْلقوال عن قياسهم  وأما اجلواب

 .)4291(فافرتقا ،اْلعمى، وما أدركت به اْلقوال موجوٌد فيه

 قبول شهادة األعمى: زمناقشة أدلة القول الثاين: القائل بجوا

 :وقوله ،[282: ]البقرة ﴾َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن ِرَجالُِكمْ ﴿: استدالهلم بقوله ا أمَّ 

 .[2: ]الطالق ﴾َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمنُْكمْ ﴿

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(40/ 17؛ للَموردي )"احلاوي" (4288)

 .(434/  9) البن حزم ؛"املحىل" (4289)

 .(47/  17؛ للَموردي )"احلاوي" (4290)

  .(40/ 17؛ للَموردي )"احلاوي" (4291)
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 ،﴾َواْسَتْشِهُدوا﴿ظاهر اآلية يدل عىل أن اْلعمى غري مقبول الشهادة؛ ْلنه قال:  فقد نوقش بأنَّ 

عاينته إياه، وهو غري معاين ؛ ْلن االستشهاد هو إحضار املشهود عليه ومُ استشهاده واْلعمى ال يصحه 

وال مشاهد ملن َيرضه؛ ْلن العمى حائل بينه وبني ذلك كحائط لو كان بينهَم فيمنعه ذلك من 

من مشاهدة املشهود عليه ومعاينته عىل احلال التي  مشاهدته، وملا كانت الشهادة إنَم هي مأخوذة

ا يف اْلعمى، وجب أن تبطل شهادته فهذه اآلية  ،ثبات احلق عليهتقتِض الشهادة إ وكان ذلك معدوم 

 .)4292( عىل بطالن شهادته أوىل من أن تدل عىل إجازهتاْلن تكون دليال  

 .[2: ]الطالق ﴾َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمنُْكمْ ﴿ :ا استدالهلم بقوله وأمَّ 

فإنه لو  !قبل شهادتهاْلحوال، فكم من عدل ال تُ   كلِّ ا يفاشرتاط العدالة ليس معتِب   وقش بأنَّ فُن

ة لَّ وأدِ  ،ةفاآلية عامَّ  ،، واملانع من شهادهتم غري العدالةهشهادتُ  ملوكه ملا قبلْت ملبنه أو الشهد ْلبيه أو 

 ة.ع خاصَّ املنْ

 نة:ا استدالهلم بالسُّ وأمَّ 

َمعييل: ليس يف أحاديث الباب داللة وقال اإلس فقال: "الفتح"احلافظ يف  هُ َر كَ فاجلواب عنه ما ذَ 

ْلنه يف زوجته وأمته وليس لغريه فيه مدخل، وأما  ؛ق بنفسهنكاح اْلعمى يتعلَّ  ْلنَّ  ؛اعىل اجلواز مطلق  

كان »ففي يشء يتعلق هبَم ال يتعلق بغريمها، وأما التأذين فقد قال يف بقية احلديث:  ،ة عباد وخمرمةقصَّ 

 .)4293(، فاالعتَمد عىل اجلمع الذين خيِبونه بالوقت«أصبحت :ال يؤذن حتى يقال له

 وأما اآلثار: فيجاب عنها بمثل ما قيل يف األحاديث.

أن اْلعمى يطأ زوجته بعد أن يعرف وقيم مقام الشهادة، الرشع قد أُ  الصوت يف وأما قوهلم:

 .احلقوق ج واستباحته أعظم من الشهادة يفصوهتا، واإلقدام عىل الفْر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(229و 228/  2؛ للجصاص )"أحكام القرآن" (4292)

 .(266/  5؛ البن حجر )"فتح الباري" (4293)
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وال يشك سامعه  ،امنها شيئ   حتى ال يغادرَ  ،اكي صوت غريه ونغمتهاملتكلم قد َُي ن أ فاجلواب:

إذ ال يرجع منه إىل  ؛فغري جائز قبول شهادته عىل الصوت ،إذا كان بينه وبينه حجاب أنه املحكي صوته

 .)4294(وإنَم يبنى أمره عىل غالب الظن ،يقني

أن ومن ذلك:  ،وال يصح يف غريه ،أن يستدل عىل يشء يف أمرٍ  قد يصحه  :قال يف ذلكويُ 

عليها  االستمتاع باْلزواج خلصوص االستحقاق أوسع حكَم  من الشهادة، جلواز االستداللِ 

باللمس، فجاز االستدالل عليها بالصوت، وجيوز أن يعتمد يف االستمتاع باملزفوفة إليه عىل خِب 

ا، وذلك ممتنٌع يف الشَّ   .)4295(هادةناقلها إليه، وإن كان واحد 

وقيل له: هذه امرأتك،  ،إليه امرأة ْت فَّ زُ  جيوز له اإلقدام عىل وطء امرأته بغالب الظن بأنْ وقالوا: 

وكذلك جائز له قبول هدية جارية بقول الرسول، وجيوز له اإلقدام  ،ؤهاوهو ال يعرفها َيل له وطْ 

ة الشهادة عىل املخِب عنه؛ ْلن عىل وطئها، ولو أخِبه خمِب عن زيد بإقرار أو بيع أو قذف ملا جاز له إقام

واملشاهدة وسائر اْلشياء التي ذكرت جيوز فيها استعَمل غالب الظن وقبول  ،سبيل الشهادة اليقني

 .)4296( للشهادةأصال   نقول الواحد، فليس ذلك إذ

 مناقشة أدلة القول الثالث: القائل بالتفريق بْي ما علمه قبل العمى وما علمه بعده.

 ادة اْلعمى عىل شهادة الصغري والعبد والفاسق وشهادة اْلصم.ا قياسهم شهأمَّ 

ل ل الشهادة أضعف من حال اْلداء، والدليل عليه أنه غري جائز أن يتحمَّ حال حتمه  أنَّ فاجلواب: 

اها وهو صبي ُّيا وهو حر مسلم بالَ تقبل شهادته، ولو أدَّ دِّ يؤَ  مَّ الشهادة وهو كافر أو عبد أو صبي ثُ 

ل حتمه  ل، فإذا َل يصحَّ حال التحمه  نْ ىل بالتأكيد مِ حال اْلداء أوْ  ، فعلمنا أنفر َل جتْز أو عبد أو كا

 .)4297(ب أن يمنع صحة اْلداءوَج  ،لة التحمه صحَّ  نْ ا مِ وكان العمى مانع   ،اْلعمى للشهادة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(227/  2؛ للجصاص )"أحكام القرآن" (4294)

 .(43/  17؛ للَموردي )"احلاوي" (4295)

 .(228و 227/  2؛ للجصاص )"رآنأحكام الق" (4296)

 .(228/  2؛ للجصاص )"أحكام القرآن" (4297)
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 به الصوت فيشتبه.ْش ت يُ وْ الصَّ  ا القول بأنَّ وأمَّ 

 .كاالشتباه العارض بني الصور صواتاْلاالشتباه العارض بني  فاجلواب: أنَّ 

 من وجهني:هذا االعرتاض  عنْ  يَب جِ وأُ 

تبه يف املبادئ ْش ق يف الغايات، واْلصوات تَ قَّ ثم تتحَ  ،أحدمها: أن الصور تشتبه يف املبادئ

 والغايات. 

 ،مكن أن َيكي صورة غريهاملصوت قد َيكي صوت غريه فيشتبه، ويف الصور ال يُ  والثاين: أنَّ 

 .يشتبهفلم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(42/  17؛ للَموردي )"احلاوي" (4298)
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 الرتجيح:

وهذا مما  ،ول شهادة اْلعمى عىل ما تيقنهبُ هو قَ  - واهلل أعلم -ا يف هذه املسألة والذي أراه راجح  

حمل القبول إذا حتقق الصوت ووجدت و ،عرف من أدلة الرشيعة ومقاصدها وقواعدها الكلية

 .القرائن الدالة لذلك

ح وغري ذلك، وهذه املعامالت الصادرة عنه ويشرتي وينك فقد أباح الرشع لألعمى أن يبيعَ 

 -ىل قبول شهادته، وقد ذكر ذلك كثري من أهل العلم باب أوْ  نْ فمِ  ،عتِبة يف الرشع غري مرفوضةمُ 

 رمحهم اهلل.

ن يكلمه ملا حل له أن يطأ امرأته، إذ ة اليقني عىل مَ ولو َل يقطع اْلعمى بصحَّ قال ابن حزم: 

وقد أمر  ،ا دين ا عليه، إذ لعله غريه، وال أن يبيع من أحٍد، وال أن يشرتيلعلها أجنبيٌة، وال يعطي أحد  

وما نعلم يف الضاللة بعد  ،ابقبول البينة، وَل يشرتط أعمى من مبرٍص وما كان ربك نسيًّ  اهلل 

وٍم، وابن عباٍس، وابن مكتالرشك والكبائر أكِب ممن دان اهلل برد شهادة جابر بن عبد اهلل، وابن أم 

 .)4299(مرع

 :ةعرش الرابعة وقال ابن العريب: املسالة

 نَّ إما يتحققه ويعلمه، ف عىل اْلعمى شهادةيقتِض جواز  ﴾مْ كُ الِ َج رِ  نْ مِ ﴿: عموم قوله 

 ويأكلزوجته باللمس والشم  يطأكَم  أداهفَم علمه  لأللوانكالبرص  ؛طريق للعلم اْلصواتالسمع يف 

 .)4300(فيه قد ذاقهطعام اختلف  فلم ال يشهد عىل ،بالذوق

 طريقه فيَم اْلعمى شهادة ولبُ قَ  عىل القطع من تقرب التي رةاملتضافِ  اْلدلة دلت وقال ابن القيم:

 .)4301(الصوت عرف إذا السمع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(434/  9) البن حزم ؛"املحىل" (4299)

 .(333/  1؛ البن العريب )"أحكام القران" (4300)

 .(303/  1) "الطرق احلكميَّة" (4301)
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ا:  بأصواهتم، كَم يميز البصري  اْلشخاصييزه بني لتمْ  اْلعمىقبول شهادة  الصحيُح وقال أيض 

 .)4302(كاالشتباه العارض بني الصور ،اتاْلصوبينهم بصورهم واالشتباه العارض بني 

ا باتِّ  ال  اهد أن يكون عاقشرتط يف الشَّ من املعلوم أنه يُ  فل؛ قبل شهادة الطِّ فاق الفقهاء، فال تُ بالغ 

هادة عىل أداء الشَّ  ن منه ال يتمكَّ غري غري البالَ؛ ْلنَّ قة بقوله، وال تقبل شهادة الصَّ ه ال حتصل الثِّ ْلنَّ 

 ه املطلوب.ْج الوَ 

وسواء ذهب عقله  ،قاله ابن املنذر ؛اال تقبل شهادة من ليس بعاقل إُجاع  ل :قال ابن قدامة

 .)4303(لةبجنون أو سكر أو طفوليَّ 

 ،ثَمنية أقوال )4304(هم يف مذهبهها بعُض حتى عدَّ  ،كثرية واختلفوا يف شهادة الصبيان عىل أقوالٍ 

ونحرص اخلالف فيها عىل  ،ببعض القيودمع تقييدها اْلقوال يف بعض هذه عض دخل بنُ مكن أن ويُ 

 :)4305(وتقرب شتاهتا ثالثة أقوال جتمع شملها

ا، وبذلك قال ُجهور العلَمء: أبو حنيفة القول األول: وأمحد  ،افعيوالشَّ  ،ال جتوز شهادته مطلق 

وعطاء،  ،وعن القاسم، وساَل ،وعن ابن عباس ،وعثَمن ،هذا عن عمر يالروايات، ورو يف أصحِّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(191/ 1) "مفتاح دار السعادة" (4302)

 (.28/  12؛ البن قدامة )"املغني"( 4303)

 (.285/  2) "املحرر يف الفقه"( 4304)

 (.250/  1) "الطرق احلكمية"نظر: ( يُ 4305)
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وإسحاق بن  ،ِبمةوابن ُش  ،ومكحول ،وريالثَّ  ،وابن أبى ليىل، وهو قول سفيان ،واحلسن ،يوالشعب

 .)4306(اهرالظَّ  لِ وُجيع أهْ  ،وابن حزم ،سليَمن )داود الظاهري( وأيب ،ثور وأيب ،عبيد وأيب ،هيْ وَ اهَ رَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ "ح صحيح البخارىرْش "(، و421و 420/ 9م )البن حزْ  ؛"ىلَّ املحَ "(، و285 - 280/ 6) "مصنف ابن أيب شيبة "( 4306)

/  12؛ البن قدامة )"املغني"(، و267/  6) "البدائع"(، و463/  2؛ البن رشد )"بداية املجتهد"(، و52و 51/  8ال )البن بطَّ 

 (.427/  4) "مغني املحتاج"(، و28
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 ،وهو قول مالك ؛اجلراح والدم إذا َل يتفرقوا م بعضهم عىل بعض يف: جتوز شهادهُت القول الثاين

، )4308(بن أيب طالب عيل ي عنْ وِ ، ورُ )4307("املستوعب"و ،"الواضح"ذكرها يف  ،ورواية عن أمحد

 . )4309(يرِ هْ وربيعة، والزه  ،يعِ وعروة، والنخَ  ،وابن الزبري، ورشيح

 لذلك رشوًطا: املالكية يف كتبهم واشرتط

 عة:وط تْس ادة الصبيان يف اجلراح والقتل عىل رُشُ أما شهلقال القايض عبد الوهاب: 

وأن  ،ا هلم باإلسالمحمكوم   ،اذكور   ،اوأن يكونوا أحرار   ،وهي أن يكونوا ممن يعقل الشهادة

وال لصغري عىل  ،وأن يكون ذلك بينهم خاصة ال لكبري عىل صغري ،ا أو قتال  يكون املشهود به جرح  

فقة غري م متَّ شهادهُت  وأن تكونَ  ،قهم وحتبيهمذلك قبل تفره  يكونَ وأن  ،وأن يكونوا اثنني فأكثر ،كبري

 .)4310(لخمتلفة

بن ال قَ رواية عن أمحد، ونَ  يمن ممي ٍز، وه فتصحه  ،دالةن هو يف حال العَ بل ممَّ قْ : تُ القول الثالث

شهادهتم  بْل قْ هانٍئ: أنه ابن عرٍش، ثم إن ابن حامد عىل هذه الرواية استثنى احلدود والقصاص، فلم يَ 

 .)4311(ا لذلكفيها احتياط  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مه يف اب وغريه، وقدَّ عن احلالة التي جتارحوا عليها، ذكرها أبو اخلطَّ  االفرتاق يف اجلراح إذا شهدوا قبل قبل إالَّ ( وعنه ال تُ 4307)

 (.29/  12؛ للمرداوي )"اإلنصاف"؛ "اخلالصة"

 (.125/  7؛ البن عبدالِب )"االستذكار"؛ "والطرق عنه بذلك ضعيفة"( قال ابن عبد الِب: 4308)

؛ "رشح صحيح البخارى"(، و421و420/  9البن حزم ) ؛"املحىل"(، و285 - 280/  6) "مصنف ابن أيب شيبة "(4309)

/  10) "الذخرية"(، و611/  1) "ينرسالة القريوا"(، و463/  2؛ البن رشد )"بداية املجتهد"(، و52و 51/  8البن بطال )

 (.611/  1) "ر الداينالثمَ "(، و209

 (.3/1082؛ للبغدادي )"هب عاَل املدينةونة عىل مذْ املعُ "(، و214/  2؛ للبغدادي )"التلقني"( 4310)

 "ريمسائل ابن هانئ النيسابو"(، و1578 - 1577برقم: ) 436ص  "مسائل عبد اهلل"(، و12/37) "اإلنصاف"نظر: يُ  (4311)

)ص  "الطرق احلكمية"(، و4/521) "الكايف"( و286 -2/284) "املحرر"(، و10/213) "املبدع"، و1325( برقم 2/36)

 (.15/306) "جمموع الفتاوى"(، و6/608) "مطالب أويل النهى"(، و170
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 سبب اخلالف:

 :خالفهم يف النظر للمعتِب يف الشهادة ،وسبب خالف العلَمء يف رد شهادة الصبيان واعتبارها

 أو املشهود به؟ ،هل هو حال الشاهد

وهذا عادة ال  ،رر وتذكه كه ل إال بتفَ ُص وأنه ال َيْ  ،ظفمن نظر إىل حال الشاهد وحصول التحفه 

دق وجتنبه الكذب َل يقبل يه الصِّ رِّ بتحَ  ،بد من حصول الثقة بقول الشاهد ه الوأنَّ  ،عند الصبيان يوجد

ومن نظر إىل كوهنا والية والصبي موىل عليه  ،ز منهوال يتحرَّ  ،لكون الصبي ال يأثم بكذبه ؛شهادهتم

 رد شهادته.

فيها اللوث  َل بِ حتى قَ  ،ق الدماءوأنه احتاط بح ،ن نظر إىل حال املشهود به وتعظيم الشارع لهومَ 

درت هْ لو َل نقبل قول بعضهم عىل بعض ْلُ  :ماء، وقالأجاز شهادهتم يف اجلراح والدِّ  ،واليمني

 هم.دماؤُ 

وقاس الشهادة عىل  ،اكتفى بالتمييز ،ن نظر إىل أن املعتِب يف الشهادة حصول الثقة بالقولومَ 

 ول.بُ رى بالقَ ه أْح فشهادتُ  ،به البالَفأْش  ،عليها لعرش ُب رْضَ يُ  بالصالة بي مأمورٌ الصَّ  وقال: إنَّ  ،الصالة

 ة:األدلَّ 

 ،والسنة ،ا بالكتابشهادة الصبيان مطلق   ُجهور الفقهاء عىل ردِّ  : استدلَّ أدلة القول األول

 والعقل. ،ياسوالقِ  ،واْلثر

 من الكتاب:ف

َفإِْن ََلْ َيُكوَنا َرُجَلْْيِ َفَرُجل  َواْمَرَأَتاِن ِِمَّْن  َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن ِرَجالُِكمْ ﴿: : قال اًل أو

َهَداءِ    .)4312(﴾َتْرَضْوَن ِمَن الشُّ

 وجه الداللة: 

 :ثالثة أوجهٍ بيان من ول شهادة الصِّ بُ قَ  نْ ع مِ هذه اآلية عىل املنْ ْت دلَّ لقال املاوردي: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .[282]البقرة/ (4312)
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 جال.بيان من الرِّ وليس الصِّ  ،﴾مْ كُ الِ َج رِ  نْ مِ ﴿أحدها: قوله: 

ه ال يعدل إىل ت عىل أنَّ دلَّ  ،﴾انِ تَ أَ َر امْ ٌل وَ ُج َر فَ ﴿جلني إىل أن قال: ا عدل عن الرَّ ه ملَّ اين: أنَّ والثَّ 

 بيان. غريهم من الصِّ 

 دَ هَ الشه  نَ مِ  نَ وْ َض ْر تَ  نْ مِمَّ ﴿ه قال: الث: أنَّ والثَّ 
ِ
 .)4313(لهداءن يرىض من الشه ممَّ  ،بيانس الصِّ يْ لَ وَ  ﴾اء

ِذيَن َآَمُنوا ﴿: ومما يدل عىل بطالن شهادة الصبيان قوله "اجلصاص:  وقال أبو بكر َا الَّ َيا َأُّيه

ى كون لِ بيان ال يمْ الصِّ  ْلنَّ  ؛جال البالغنيطاب للرِّ ، وذلك ِخ )4314(﴾إَِذا َتَداَينُْتْم بَِدْيٍن إىَِل َأَجٍل ُمَسمًّ

ِذي َعَلْيِه احْلَقه ﴿ :وكذلك قوله  ،دايناتعقود املُ  ْلن  ؛َل يدخل فيه الصبي )4315(﴾َوْلُيْملِِل الَّ

ُه َواَل َيْبَخْس ِمنُْه َشْيئ ا﴿ :وكذلك قوله ،إقراره ال جيوز ا خطاب   أن يكونَ  ال يصحه   )4316(﴾َوْلَيتَِّق اهللََّ َربَّ

وا َشِهيَدْيِن ِمْن َواْسَتْشِهدُ ﴿ :ثم قوله ،ليف فيلحقه الوعيدكْ التَّ  لِ ْلنه ليس من أهْ  ؛للصبي

ِمْن ﴿ :كان قوله ،وملا كان ابتداء اخلطاب بذكر البالغني ،وليس الصبيان من رجالنا ،)4317(﴾ِرَجالُِكمْ 

 ﴿ :ثم قوله ،ا عليهمعائد   ﴾ِرَجالُِكمْ 
ِ
َهَداء ا جواز شهادة يمنع أيض   )4318(﴾مِمَّْن َتْرَضْوَن ِمَن الشه

هَ  :وكذلك قوله ،الصبي هو هني وللصبي أن يأبى من إقامة   )4319(َداُء إَِذا َما ُدُعوا﴾﴿َواَل َيْأَب الشُّ

 .)4320(وليس للمدعي إحضاره هلا ،الشهادة

 .﴾َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمنُْكمْ ﴿: : قال ثانًيا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.60/  17؛ للَموردي )"احلاوي"( 4313)

 .[282: ]البقرة (4314)

 .[282: ]البقرة (4315)

 .[282: ]البقرة (4316)

 .[282: ]البقرة (4317)

 .[282: ]البقرة (4318)

 .[282: ]البقرة (4319)

 (.225/  2؛ للجصاص )"أحكام القرآن"( 4320)

 .[2]الطالق:  (4321)
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 .)4322(اطلق   للشهادة مُ الصبي ليس بعدل، فال يكون أهال  وجه الداللة: أن 

ُه َآثِم  َقْلُبهُ َواَل َتْكُتُموا الشَّ ﴿: ثالًثا: قال   .﴾َهاَدَة َوَمْن َيْكُتْمَها َفإِنَّ

ذلك عىل  لَّ فدَ  ،موالصبي ال يأثَ  ،م لشاهدته آثم أن الشاهد الكاتِ َِب أْخ  اهلل  أنَّ وجه الداللة: 

 .)4324(دشاهِ أنه ليس بِ 

َهَداُء إَِذا َما ُدُعوا﴿: رابًعا: قال    . ﴾َواَل َيْأَب الشُّ

ْلداء الشهادة إذا دعي إليها، والصبي ال يلزمه  زم الشاهد أن َيرَض ألْ  أن اهلل اللة: ه الدَّ وْج 

 ا فشهادته غري مقبولة.ا، إذ  اإلجابة إُجاع  

 :وهو قوله  ،عوة لآلية الكريمةه اإلجابة عند الدَّ تْ مَ زِ لَ قال الكاساين: لو كان له شهادٌة لَ 

َهَداُء إَِذا َما ُدُعوا﴿ ا ،عوا لألداءدُ  :أي ؛﴾َواَل َيْأَب الشه  .)4327(فال يلزمه إُجاع 

 :ا من السنةأمَّ 

: عن الصبي حتى َيتلم، ع القلم عن ثالٍث فِ رُ »قال:  ^أن النبي   فعن عيل بن أيب طالب

ع فِ رُ »:قال ^عن النبي  ويف رواية عن عائشة  ،«وعن النائم حتى ينتبه، وعن املجنون حتى يفيق

 ى يعقل أوْ وعن املجنون حتَّ  ،ى يكِبغري حتَّ وعن الصَّ  ،ى يستيقظئم حتَّ اعن النَّ :ثالٍث  عنْ  مُ القلَ 

 .)4328(«يفيق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.210/  10) "الذخرية"( 4322)

 .[283: ]البقرة (4323)

 .(28/  12؛ البن قدامة )"املغني"( 4324)

 .[282: ]البقرة (4325)

 .[282: ]البقرة (4326)

 .(267/  6) "دائع الصنائعب"( 4327)

(، وابن 3432، رقم 6/156(، والنسائي )4398، رقم 4/139(، وأبو داود )25157، رقم 6/144( أخرجه أمحد )4328)

 ( وقال: صحيح عىل رشط مسلم.2350، رقم 2/67(، واحلاكم )2041، رقم 1/658ماجه )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ا عنه يف حقِّ وجه الداللة: كَم قال املاوردي: فلَمَّ  ىل أن ، كان أوْ نفسه إذا أقرَّ   كان القلم مرفوع 

 .)4329(غريه، إذا شهد يرفع يف حقِّ 

 وأما من اآلثار:

ا علمت أن  القلم رفع عن املجنون حتى يفيق، وعن أم»: قال لعمر   افمنها أن عليًّ 

 .)4330(«الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ

 وجه الداللة: هو نفس وجه الداللة من احلديث السابق.

 وأما من القياس:

فقالوا: إذا َل يؤَتن عىل حفظ أمواله  ،فقد قاسوا القيام بأداء الشهادة عىل القيام بحفظ اْلموال

 .)4331(ؤَتن عىل حفظ حقوق غريه أوىلفألن ال ي

 وأما من املعقول:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا: إسحاق بن راهويه ) ، رقم 46(، وابن اجلارود )ص 2296، رقم 2/225(، والدارمي )1713، رقم 3/988وأخرجه أيض 

 (.142، رقم 1/355(، وابن حبَّان )148

 (.60/  17؛ للَموردي )"احلاوي"( 4329)

كران واملجنون، وكتاب احلدود  -كتاب الطالق  -( أخرجه البخاري يف 4330) باب ال  -باب الطَّالق يف اإلغالق والكره والس 

 يرجم املجنون واملجنونة.

عن عيل بن  "اجلعديات"وصله البغوي يف ل(، قال احلافظ ابن حجر: 120/  12و 388/  9؛ البن حجر )"الباري فتح"نظر: يُ 

ها فقال له عيل: ىل، فأراد أن يرُجَ بْ اجلعد عن شعبة عن اْلعمش عن أيب ظبيان عن ابن عباس: أن عمر أتى بمجنونة قد زنت وهي ُح 

كره، وتابعه ابن نمري ووكيع وغري واحد عن اْلعمش، ورواه جرير بن حازم عن فذ ،«ع عن ثالثِض أَما بلغك أن القلم قد وُ »

ح فيه بالرفع؛ أخرجه أبو داود وابن حبان من طريقه، وأخرجه النسائي من وجهني آخرين عن أيب ظبيان مرفوع   ا اْلعمش، فرصَّ

 9؛ البن حجر )"فتح الباري"؛ لوف عىل املرفوعقُ ملوْ ح اجَّ ا، لكن َل يذكر فيهَم ابن عباس، جعله عن أيب ظبيان عن عيل، ورَ وموقوف  

 /393.) 

 (.324/  2ريازي )؛ للشِّ "بذَّ املهَ "( 4331)
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 ،رذكه ظ بالتَّ حفه والتَّ  ،ظحفه  بالتَّ ه ال يقدر عىل اْلداء إالَّ ْلنَّ  ؛قبل شهادة الصبي العاقلفقالوا: ال تُ 

وىلًّ والصبي م ،هادة فيها معنى الواليةالشَّ  وْلنَّ  ؛بي عادة  ر، وال يوجد هذا من الصَّ فكه ر بالتَّ ذكه والتَّ 

 .)4332(عليه

فال حتصل الثقة بقوله، وْلن  ،ن مأثم الكذب فينزعه عنه ويمنعه منهوقالوا: الصبي ال خياف مِ 

 .)4333(ه عىل غريه كاملجنونقبل شهادتُ ال تُ  ،من ال يقبل قوله عىل نفسه يف اإلقرار

 .)4334( يؤمن عليه أن يعل م وخيببن إذا فارق مكانه َلَ قبل شهادة مَ وقالوا: كيف تُ 

 لة القول الثاين:أد

 ،بالقرآن :واقُ رَّ استدل القائلون بجواز شهادهتم بعضهم عىل بعض يف اجلراح والدم إذا َل يتفَ 

 واملعقول. ،والقياس ،واْلثر

 أما من القرآن:

ةٍ ﴿: قال  وا هَلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ  .﴾َوَأِعده

ب عىل جهاد، ومن ذلك إعداد الصبيان بالتدره ة للأمر بإعداد القوَّ  اهلل  وجه الداللة: أنَّ 

ن قبول شهادة بعضهم ي إىل اجلراح، فكان ال بد مِ ل بني الصبيان أمور تؤدِّ القتال، وال شك أنه َيُص 

 عىل بعض للرضورة. 

ا أه ؛ن أعظم االستعدادقال القرايف: واجتَمع الصبيان للتدريب عىل احلرب مِ   ال  ليكونوا كثري 

فتدعو  ،حيث ال يكون معهم كبري فال جيوز هدر دمائهم ؛يف ذلك إىل محل السالحلذلك، وَيتاجون 

 .)4336(ةَِب بول شهادهتم عىل الرشوط املعتَ الرضورة لقَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.267/  6) "بدائع الصنائع"( 4332)

 0(28/  12دامة )؛ البن قُ "املغني"( 4333)

 (.125/  7؛ البن عبد الِب )"االستذكار"( 4334)

 .[60: ]اْلنفال (4335)

 (210/  10) "الذخرية"( 4336)
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 وأما من اآلثار:

بيان فيَم بينهم من  بن الزبري كان يقِض عبد اهلل فعن مالٍك عن هشام بن عروة: أنَّ  بشهادة الص 

 .)4337(اجلراح

 باع ملا جاء يف ذلك عن السلف إجازهتا عىل املعلوم يف املذهب االتِّ قال ابن رشد: ووجه 

)4338(. 

 ا من اإلْجاع:وأمَّ 

وال جتوز  ،بيان جتوز فيَم بينهم من اجلراحع عليه عندنا أن شهادة الصِّ مَ جْ املُ  اْلمُر لقال مالك: 

ذلك إذا كان ذلك قبل  ال جتوز يف غريووإنَم جتوز شهادهتم فيَم بينهم من اجلراح وحدها  ،عىل غريهم

 .)4340(ل، وعن عبد امللك قال: َل يزل من أمر الناس قديَم  )4339(أن يتفرقوا أو خيببوا أو يعلموا

ودليلنا عىل قبوهلا عىل الصفة املشرتطة فيها أن ذلك لوقال القايض عبد الوهاب البغدادي: 

 .)4341(لف هلموال خمال ،ي عن عيل وابن الزبري ومعاويةوِ ه مْر ْلنَّ  ؛إُجاع الصحابة

 وأما من القياس:

فقد قاسوا شهادة الصبيان عىل شهادة النساء، فقالوا: كَم يكتفي بشهادة النساء يف املوضع الذي 

 .)4342(ع الذي ال َيرضه إال الصبيانِض بيان يف املوْ يكتفي فيها بشهادة الصِّ  ،ساءال َيرضه إال النِّ

 ا من املعقول:وأمَّ 

 من النظر. ن له حظٌّ فقد قالوا: قبول شهادة الصبيا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(77/ 22) "االستذكار"(، و162/  10؛ للبيهقي )"السنن الكِبى"(، و726/  2رواية َييى الليثي ) "ملوطأا"( 4337)

 (.478/  9) "البيان والتحصيل"( 4338)

 (.726/  2رواية َييى الليثي ) "املوطأ"( 4339)

 (.77/ 22) "االستذكار"( 4340)

 (.3/1082؛ للبغدادي )"املعونة عىل مذهب عاَل املدينة"( 4341)

 (.478/  9) "البيان والتحصيل" (4342)
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 ح  بِص  نِّ الشهادة ملا كان طريقها اليقني لغالب الظَّ لقال ابن رشد: 
جاز  ،ها، دون العلم بمغيبهاتِ

 .)4343(لفيها بشهادة الصبيان يف املوضع الذي ال َيرضه إال الصبيان ىفتَ كْ أن يُ 

 أدلة القول الثالث:

 ٍز، باملأثور واملعقول.ن مميِّ مِ  فتصحه  ،ن هو يف حال العدالةاستدل القائلون بأهنا تقبل ممَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.478/  9) "البيان والتحصيل"( 4343)
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 أما من املأثور:

ثنا عبد اهلل بن حبيٍب بن أيب ثابٍت، عن عامٍر، عن ثنا وكيٌع، قال: حدَّ قال ابن أيب شيبة: حدَّ 

َم أغرقاه، وشهد اثنان ة غلمٍة ذهبوا يسبحون، فغرق أحدهم، فشهد ثالثٌة عىل اثنني أهنَّ ستَّ  مِّسوٍق؛ أنَّ 

 . )4344(الثة مخيس الدية، وعىل االثنني ثالثة أمخاس الديةعىل الثَّ  م أغرقوه، فقىض عيل أنَّ أهنَّ  عىل ثالثةٍ 

 ل شهادة الصبيان، وَل يردها.قبِ  ا وجه الداللة: أن عليًّ 

 أما من املعقول:

 الة وأثيب عليها.ر بالصَّ مِ ولذا أُ  ؛ا بالبالَ: أن املميز أقرب شبه  ال  أو

 محد أنه سئل: هل جتوز شهادة الغالم؟روى ابن إبراهيم عن أ

 ه؛ انتهى كالمه.شهادتُ  جازْت  ،وأقام شهادته ،ي عرشة سنةتإذا كان ابن عرش سنني أو اثن :قال

ب عىل رْض ه يُ ْلنَّ  ؛قبل شهادة ابن عرشل ملا ذكره بعض اْلصحاب من أنه تُ وهذا النص إنَم يدُ 

 أشبه البالَ.َ، ووجهه: أنه مأمور بالصالة به البالِ الصالة أْش 

 ل العدالة إلمكانه ضبط الشهادة.حال الصبي املميز حال أهْ  ثاني ا: قالوا: إنَّ 

مكنه ضبط ما يشهد به ْلنه يُ " ؛قبل ممن هو يف حال أهل العدالةتُ لفلح رواية عن أمحد: قال ابن مُ 

 .)4345(لكالبالَ لْت بِ قُ فَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9/400) "مصنف ابن أيب شيبة"( 4344)

 (.165/  10) "املبدع رشح املقنع"( 4345)
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 :املناقشة

 ناقشة أدلة القول األول:مُ 

 ة:رآنيَّ م باآليات القُ الهلْد تِ مناقشة اْس 

ا كلف البالَ، وأمَّ َم هو خطاب للمُ عىل استدالهلم باآليات: كل ما ورد يف اآليات إنَّ  دِّ قالوا يف الرَّ 

له مع إمكان حتمه  ،فقد عدلنا إىل من هو غري خماطب هبا ،واحتجنا إىل إثبات احلقوق ،إذا عدم البالَ

َم هو يف نا، وإنَّ يف غري حالتِ  استداللكم من اآليات صحيٌح  هُ ْج وَ فقبلنا شهادته رضورة، وَ  ،وأدائه هلا

 ود البالغني.هُ ود الشه ُج حالة وُ 

ا؛ لقال القرايف:  اْلمر باالستشهاد إنَم يكون يف املواضع التي يمكن استثناء الشهادة فيها اختيار 

فتكون  ،يتناوهلا اْلمرفال  ،هي اإلمكان، وهذا موضع رضورة تقع فيه الشهادة بغتةمن رشط النَّ ْلنَّ 

ا عنها، وقال: إنَّ   .)4346(لم عليهادَّ قَ فيُ  ،ودليلنا خاص ،هذه الظواهر عامة مسكوت 

ال داللة فيه عىل عدم قبول عمل منه أداه عىل قالوا يف الرد عليه: ف ،حديث رفع القلم اوأمَّ 

باب حفظ  نْ ، وإنَم هو مِ كليف وما نحن فيه ليس منهم التَّ واملراد بالقلَ  ،ه رفع اإلثمفغايتُ  ،وجهه

راعي جانب املحافظة عىل الرشيعة تُ  فإنَّ  ،ظ أموالها القياس عىل حفْ احلقوق لآلخرين بقوله: وأمَّ 

لآلخرين عىل  وقبلت شهادته حمافظة   ،هافظة له عىل مالِ فمنعت الصبي من والية ماله حُم  ،احلقوق

 وقهم.قُ ُح 

 قول فقالوا:استدالهلم باملعْ  وا عنِ وأجابُ 

ر، فنقول: ونحن ال نقبل شهادة النايس ظ والتذكه اْلداء ال يكون إال بالتحفه  لكم: إنَّ وْ ا قَ أمَّ 

 م؛ ْلنَّ ر، وأما كوهنا والية فهذا ال يسلَّ ولكن نقبل شهادة من أتقن وتذكَّ  ،والذي ال يذكر منهم

 اْلمور. هادة تفارق الوالية يف كثري منَ الشَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.211/  10)"الذخرية"( 4346)
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 ،فال حتصل الثقة بقوله ،من مأثم الكذب فينزعه عنه ويمنعه منه ا قولكم: الصبي ال خيافوأمَّ 

 كاملجنون. ؛قبل شهادته عىل غريهن ال يقبل قوله عىل نفسه يف اإلقرار ال تُ مَ  وْلنَّ 

والصغري إذا خيل  ،دة بقرائن اْلحواليَّ ؤَ مُ  ،ول دون كذبها حَتُ فقد ذكرنا لقبول شهادته رشوط  

واعتبارها  ،ول اْلعَمل منهبُ لقَ  ؛مع الفارق ه عىل املجنون قياٌس ، وقياُس ذبوسجيته اْلوىل ال يكاد يكْ 

 بخالف املجنون فافرتقا.

 :شة أدلة القول الثاينمناقَ 

وإن  ،ب هبا البالغنيدالل هبا؛ فاملخاطَ تِ ه لالْس ا استدالهلم بآية اْلمر باإلعداد للجهاد: فال وْج أمَّ 

جال ال يدربوهنم يبهم، فإن كان الرِّ رِ جال الذين يقومون بتدْ الرِّ  غار، فاملعد هلم هممنا بتعليم الصِّ سلَّ 

 غار.ة عند الصِّ فال عدَّ 

الصبيان خيلون يف اْلهداف أن يكون معهم  قال القايض من احلنابلة: اجلواب أنه ليس العادة أنَّ 

ل شهادهتم عىل فال حاجة تدعو إىل قبو ،مهم أو ينظر إليهملِّ عَ ن يُ معهم مَ  رجل، بل ال بد أن يكونَ 

 .)4347(االنفراد

 ،بريأجازها ابن الزه  :: فإن قال قائٌل يافعا استداللكم بأن ابن الزبري قبلها فنقول ما قال الشَّ وأمَّ 

 .)4348(هااس ردَّ فابن عبَّ 

 ،عن عيل وابن الزبري ومعاوية يٌّ وِ ه مْر ْلنَّ  ؛ذلك إُجاع الصحابة عىل قولكم: إنَّ  وهو نفسه ردَّ 

 وال خمالف هلم.

والقياس مع ابن  ،ن انعقاد اإلُجاعبري مع خالف ابن عب اس يمنع مِ ردي: وقضاء ابن الزه قال املاوَ 

 .)4349(ةقَ من َل تقبل شهادته يف اْلموال َل تقبل يف اجلراح، كالفَس  كلَّ  ْلنَّ  ؛عباس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.332/  2) "املحرر يف الفقه"( 4347)

 (.161/  10) "للبيهقي ؛السنن الكِبى"( 4348)

 (.60/  17للَموردي ) "احلاوي"( 4349)
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 .ساءكم هلا عىل الَّضورة وشهادة النِّ وقياُس 

ل جلاز ْلْج  ؛هم عىل بعضٍ قبل شهادة بعِض تُ  نْ جال أل اعتزاهلم عن الرِّ ْج فنقول: لو جاز ْلَ 

ورة مات واْلعراس أن تقبل شهادة بعضهن عىل بعٍض، وهي ال تقبل مع الرضَّ ساء يف احلَمَّ اجتَمع النِّ

قبل ىل أال تُ جال، فأوْ قبل شهادهتم مع الرِّ بيان الذين ال تُ جال يف اْلموال، فالصِّ مع الرِّ  مع جواز قبوهلنَّ 

 ل استدالهلم.طُ بْ به يَ يف االنفراد، و

 شة أدلة القول الثالث:مناقَ 

فالرواية فيها عبد اهلل بن حبيب، وهو غري مقبول  ،ا استداللكم بقضاء عيل  قال املخالفون هلم: أمَّ 

 ؛ ْلنَّ احلديث عند أهل العلم، ومع ذلك فإن معنى احلديث مستحيل ال يصدق مثله عن عيل 

لفريقني فقد أكذبوهم يف شهادهتم عىل غريهم، وإن ادعوا عليهم أولياء الغريق إن ادعوا عىل أحد ا

 . )4350(فهذا غري ثابت عن عيل  ،ا ُجيع  نْي كلهم فهم يكذبون الفريقَ 

ة ِبة؛ وال عِْب تَ عْ وط مُ هادة رُشُ للشَّ  :فيقال ،وحاله حال أهل العدالة ،وأما قولكم: إنه أشبه بالبالَ

ولقبول شهادهتا  ،إذ املرأة حاهلا حال أهل العدالة ؛مضطردوحال أهل العدالة غري  ،فيها باملشاهبة

 يضم إليها أخرى.

 الرتجيح:

ا  هو قبول شهادة الصبيان عىل بعضهم يف كل يشء، وذلك  -واهلل أعلم  -والذي أراه راجح 

 ،والنفس ،مراعاة ملقاصد الرشيعة العامة من املحافظة عىل الكليات اخلمس، وهي: حفظ الدين

 واملال. ،لْس نَّوال ،والعقل

ترك العمل بشهادة الصبيان عىل بعضهم يف وقت ال يوجد فيه غريهم من إضاعة احلقوق  نَّ ْلو

ث فيها ضياع املال والعقل دُ عات كثرية لألطفال ََيْ التي ال يرضاها اهلل، ويف هذه اْلزمان توجد جتمه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.225/  2للجصاص ) "أحكام القرآن"( 4350)
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ول قُ يشهد عليهم إال أمثاهلم، وعُ والقيام بالِّسقات، وال  ،يف الرتويج للمخدرات ،باستخدام الصبيان

 القايص والداين. به ره قِ ويُ  ،د به الواقعهَ يْش  ،ةالصبيان يف هذه اْليام يف معرفة الباطل ونرشه كثري

إذا ضاق اْلمر »: سري، وكذا قول الشافعي يْ ة جتلب التَّ املشقَّ  :ومن قواعد الرشيعة

ع، ومن فروع مشقَّ  رْت يدل عىل أنه: إذا ظه ومعنامها قريٌب  ،«عَس اتَّ  ص فيه ويوس  ٌة يف أمٍر يرخ 

ة عن املشقَّ  حتى نرفعَ  ،جالبيان يف املواضع التي ال َيرضها الرِّ قبول شهادة الصِّ  :هاتني القاعدتني

 دار احلقوق.ي إىل إهْ دِّ َؤ ييق الذي يُ ع عليها ذلك التْض سِّ وَ ونُ  ،اْلمة

من ناحية  ،ه من اعتبار حال اْلوالدلقايض فيه رأيَ يرى ا وإن قلنا بقبول شهادهتم، فهذا أمٌر  ،هذا

بة الظن، وقد ذكر بعض فقهاء لنا إىل العمل بغلَ ص  وَ والتي تُ  ،والقرائن التي حتتف بوقائعهم ،الصدق

يمكن الرجوع إىل بعضها للوصول إىل قضاء عادل يزيل  ،ول شهادهتمبُ قَ لِ رشطا املالكية ستة عرش 

 ،ف اْلمةمن سلَ  خاصة وقد عمل بشهادة الصبيان كثريٌ  ،ىل أصحاهبال احلقوق إصِّ ويوَ  ،اخلصومات

 .)4352(هم عىل طريق السالمةلِ ل عمَ ثْ والعامل بمِ 

 ،ام: وكذلك عمل الصحابة وفقهاء املدينة بشهادة الصبيان عىل جتارح بعضهم بعض  قال ابن القيِّ 

 النساء منفردات لضاعِت ولو َل تقبل شهادهتم وشهادة  ،فإن الرجال ال َيرضون معهم يف لعبهم

وا جمتمعني قبل مع غلبة الظن أو القطع بصدقهم، وال سيَم إذا جاءُ  ْت لَ مْهِ وأُ  ْت لَ وتعطَّ  ،احلقوق

فإن  ،وا عىل خِب واحد، وفرقوا وقت اْلداء، واتفقت كلمتهمئُ قهم ورجوعهم إىل بيوهتم، وتواطَ تفره 

، وهذا مما ال يمكن نْي احلاصل من شهادة رجلَ  من الظن الظن احلاصل حينئٍذ من شهادهتم أقوى بكثريٍ 

ل مِ عه وجحده، فال نظن بالرشيعة الكاملة الفاضلة املنتظمة ملصالح العباد يف املعاش واملعاد أهنا هُتْ دفْ 

 . )4353(ور أدلته وقوهتا وتقبله مع الدليل الذي هو دون ذلكهُ مثل هذا احلق وتضيعه مع ظُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "املنثور"(، والزركيش يف 1/48) "اْلشباه والنظائر"ي يف كِ بْ ها السه رَ كَ ذَ   وهذه القاعدة من عبارات اإلمام الشافعي( 4351)

 (83ص ) "اْلشباه"السيوطي يف و(، 123 - 1/120)

 (.264-4/261( ذكرها الصاوي يف حاشيته عىل الرشح الصغري )4352)

 (.97/ 1؛ البن القيم )"إعالم املوقعني"( 4353)
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فيتوجه عىل هذا  ،رة يف اجلنس، ويف العددارت الرضورة مؤثِّ فص ،قبل للرضورةوقد ذكرنا أهنا تُ 

 : الشهادة يفمثل ؛وإن َل يكونوا ملتزمني للحدود عند الرضورة ،قدْ قبل شهادة املعروفني بالصِّ أن تُ 

 ُيَرد إليها: أصول ذلكلقرية الذين ال يوجد فيهم عدل ولوأهل ا ،وحوادث الَِبِّ  ،احلبس

  الوصية إذا َل يكن مسلم وشهادهتم عىل بعضهم يف قول.أحدها: شهادة أهل الذمة يف

 الثاين: شهادة النساء فيَم ال يطلع عليه الرجال. 

 الثالث: شهادة الصبيان فيَم ال يشهده الرجال.

ويظهر ذلك بمحترض يف السفر إذا حرض اثنان كافران واثنان مسلَمن مصدقان ليسا بمالزمني 

ُ  ،ري من الكافرينفهذان خ ،للحدود واثنان مبتدعان ل وط التحمه َم هي رُشُ وط التي يف القرآن إنَّ والرشه

 .)4354(ال اْلداء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(333/  2بن تيميَّة )ا جد الدينمل ؛"املحرر يف الفقه"(4354)
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فق عليه بني اْلمة قبل التوبة والقرآن قبل شهادته بعد ذلك، وهذا متَّ القاذف إذا حد للقذف َل تُ 

 ول شهادته قوالن مشهوران للعلَمء. نص فيه، وأما إذا تاب ففي قب

 أنه تقبل شهادة القاذف إن تاب، سواٌء أكانت توبته قبل احلد أم بعده. القول األول: -1

وقد صح هذا عن: عمر بن اخلطاب، وعمر بن عبد العزيز، وأيب بكر بن حممٍد بن عمرو بن  

، وطاو
ٍ
وس، وجماهٍد، وابن أيب نجيٍح، حزٍم، وعبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعوٍد، وعطاء

، وحبيب بن أيب ثابٍت، وعمر بن عبد اهلل بن أيب طلحة اْلنصاري، وسعيد )4355(والشعبي، والزهري

، والقاسم بن حممٍد، وساَل بن عبد اهلل، وسليَمن )4357(، وعكرمة، وسعيد بن جبريٍ )4356(بن املسيب

ورشيٍح. وهو قول عثَمن البتي، وابن أيب بن يساٍر، وابن قسيٍط، وَييى بن سعيٍد اْلنصاري، وربيعة، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( قال ابن عبد الِب: ورواية عن ابن شهاب الزهري رواها ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب، قال: إذا جلد قاذف احلر أو 4355)

ا حتى يكذب نفسه ال ينفعه غري ول ابن شهاب أن يكون أراد َل تقبل شهادته أبد  احلرة َل تقبل له شهادة حتى يموت، وقد َيتمل ق

 "االستذكار"له شهادة حتى يكذب نفسه؛  ُل بَ قْ نه ال تُ أنَّ الثقات قد نصوا عنه ذلك من حاله، وهبذا تتفق الروايات عنه؛ ْل

(7/108.) 

 .(7/108) "االستذكار"ظر: نْواية عنه أثبت؛ يُ (، وعدَّ ابن عبد الِب هذه الر7/383) "زاقمصنف عبد الرَّ "( 4356)

 ؛ البن أيب حاتم، وقال: لكن إسناده ضعيف."الفتح"زاه احلافظ يف خر عدم قبول شهادته، وعَ آه ي عنه من وْج وِ ( رُ 4357)
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، )4359(، والشافعي)4358(مالٌك  ثوٍر، وأيب عبيٍد،، وإسحاق، والليث، وقد ذهب ليىل، وأيب

 .)4361(، وابن حزم وبعض أهل الظاهر)4360(وأمحد

قبل شهادة القاذف وإن تاب إذا كانت توبته بعد احلد؛ وهو قول أيب أنه ال تُ القول الثاين:  -2

، وروي )4362(، وإحدى الروايتني عن أمحد، وسفيان، وروي ذلك عن ابن عباسٍ حنيفة، وأصحابه

ي، وابن ، وَصحَّ عن الشعبي يف أحد قوليه، والنَخعِ )4363(عن أيب بكرة حكاية عن نفسه وال يصح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا سمعت إىل صلح جتوز شهادته، وهو أحب مألد احلد ثم تاب ونَّ الَّذي جُيْ أ( قال مالك: فاْلمر الذي ال اختالف فيه عندنا 4358)

 "ةالقوانني الفقهيَّ "(، 10/217) "الذخرية"(، و4/23) "نةاملدوَّ "ظر: نْ(، ويُ 2/721رواية َييى الليثي ) "املوطأ"؛ «يف ذلك

(1/235.) 

ه ال تقبل شهادته يف مثل احلد الذي أقيم عليه؛ ويف رواية ابن القاسم وغريه عن مالك وهو قول بن املاجشون ومطرف وسحنون أنَّ  

 (.2/897) "الكايف يف فقه أهل املدينة"(، و106/ 7) "الستذكارا"

 (.212/ 17؛ للَموردي )"احلاوي"(، و169/ 1؛ للَموردي )"اإلقناع"(، و6/209؛ للشافعي )"اْلم"(4359)

 (.12/45) "اإلنصاف"(، و251/ 2) "املحرر يف الفقه"(، و4/271) "الكايف يف فقه ابن حنبل"( ينظر: 4360)

؛ البن حجر "صحيح البخاري مع رشحه فتح الباري"ري يف باب شهادة القاذف والسارق والزاين؛ ( ينظر: البخا4361)

باب يف شهادة القاذفني من قال: هي جائزٌة إذا تاب  "مصنف ابن أيب شيبة"(، و7/383) "مصنف عبد الرزاق"(، و5/255)

؛ البن حزم "املحىل"(، و12/365) "ثاررشح مشكل اآل"(، و7/106) "االستذكار"(، و6/168) "مصنف ابن أيب شيبة "

 (.432و9/431)

 اخلراساين، عن ابن عباٍس قال ابن حزم وأما الرواية، عن  ي( وهذه الرواية عنه ضعيفة؛ فه4362)
ٍ
من طريق ابن جريٍج، عن عطاء

 (.9/431؛ البن حزم )"املحىل"ابن عباٍس فضعيفٌة؛ 

املسلمني فسقوين، فمعاذ اهلل أن يصح، ما سمعنا أن مسلَم  فسق أبا بكرة،  وأما الرواية، عن أيب بكرة: إنَّ "( قال ابن حزم: 4363)

 (. 9/431؛ البن حزم )"املحىل"؛ "وال امتنع من قبول شهادته عىل النبي ^ يف أحكام الدين

ذلك أنه ه مطعون فيه، أنه قال ْليب بكرة: إن تبت قبلت شهادتك؛ ووقال أبو بكر اجلصاص: وروي عن عمر بن اخلطاب من وْج 

ري، قال سفيان عن سعيد بن املسيب: ثم شك، وقال: هو عمر بن قيس أن عمر قال ْليب بكرة: إن تبت هْ رواه ابن عيينة عن الزه 

قال: إن عمر بن قيس مطعون فيه فلم شهادتك، فأبى أن يتوب فشك سفيان بن عيينة يف سعيد بن املسيب وعمر بن قيس، ويُ  ْت لَ بِ قُ 

أحكام "إلسناد هذا القول، ورواه الليث عن ابن شهاب: أنه بلغه أن عمر قال ذلك ْليب بكرة: وهذا بالغ، يثبت عن عمر هبذا ا

 (.5/118؛ للجصاص )"القرآن

ا يف قبول رواية أيب بكرة، ومع رد عمر شهادته؛   (.12/75؛ البن قدامة )"املغني"وقال ابن قدامة: وال نعلم خالف 
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ه، واحلسن البرصي، وجماهٍد يف أحد قوليه ومِّسوٍق يف أحد قوليه، وعكرمة يف يْ لَ ب يف أحد قوْ املسي  

هو قول رشيٍح، والثوري ومحاد بن أيب سليَمن، واحلكم بن عتيبة، ومعاوية بن قرة، أحد قوليه، و

 .)4364("رشح مشكل اآلثار"ومكحول، ورجحه أبو جعفر الطحاوي يف 

اختالفهم يف رجوع االستثناء إىل الفسق أو إىل إبطال الشهادة ووصف  والسبب يف اختالفهم:

 .الفسق

اص:   قال أبو بكر اجلصَّ

ن اختالف السَلف وفقهاء اْلمصار يف حكم القاذف إذا تاب، فإنَم صدر عن ما ذكرنا م"

 .)4365("ا فريفعهَماختالفهم يف رجوع االستثناء إىل الفسق أو إىل إبطال الشهادة وسمة الفسق ُجيع  

 وقال ابن رشد:

وذلك  ،مة، أو يعود إىل أقرب مذكوردِّ والسبب يف اختالفهم: هل االستثناء يعود إىل اجلملة املتقَ 

مْ  َتْقَبُلوا َواَل ﴿ يف قوله تعاىل: ن قال: يعود إىل أقرب مذكور، قال: التوبة ، فمَ [4 ]النور: ﴾َأَبًدا َشَهاَدةً  هَلُ

ا، قال: التوبة ترفع الفسق رأى أن االستثناء يتناول اْلمرين ُجيع   نْ ق، وال تقبل شهادته، ومَ ْس ترفع الفِ 

)4366(ورد الشهادة
 . 

 ألة أصولية مشهورة وهي:واخلالف راجع إىل مس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 4/315) "درر احلكام رشح جملة اْلحكام"(، و247  242/ 16) "املبسوط"(، و1/248) "خمترص القدوري"( 4364)

؛ البن حزم "املحىل"(، و22/42) "االستذكار"(، و2/414) "اختالف اْلئمة العلَمء"(، و367/ 12)"رشح مشكل اآلثار"

 نخعي فقط.(، وقال: كل من روي عنه أال تقبل شهادته وإن تاب فقد روي عنه قبوهلا، إال احلسن وال9/431)

 .(5/119؛ للجصاص )"أحكام القرآن"(4365)

 (2/443) "بداية املجتهد"(4366)
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ويف هذه املسألة  ؟أو يعود للجملة اْلخرية ؟فة يعود للجميعهل االستثناء عقب اجلمل املتعاطِ 

 .)4367(أقوال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ئ كل واحدة عَم ال تنبئ عنه اْلخرى، ولكنها ُجعت يف حرف من بِ نْمنقطعة تُ  لٍ ( قال اجلويني: إذا اشتمل الكالم عىل ُُجَ 4367)

أو ينرصف إىل ما يلبس اجلمل، دون ما سبق؟ حروف العطف جامع يف مقتىض الوضع ثم عقب باستثناء، فهل ينرصف إىل اجلميع 

هذا موضع اختالف العلَمء؛ فذهب بعض العلَمء إىل أنه ينرصف إىل اجلملة التي تليه، دون اجلملة السابقة وذهب معظم العلَمء 

 القائلني بالعموم إىل أن االستثناء يرجع إىل ُجيع اجلمل السابقة. 

ْ  ُثمَّ  املُْْحَصنَاِت  َيْرُمونَ  َوالَِّذينَ ﴿ىل:ونفرض الكالم يف أمثلة؛ فمنها قوله تعا  َتْقَبُلوا َواَل  َجْلَدةً  َثاَمنِْيَ  َفاْجلُِدوُهمْ  ُشَهَداءَ  بَِأْرَبَعةِ  َيْأُتوا ََل

مْ  ِ  َوَأْصَلُحوا َذلَِك  َبْعدِ  ِمنْ  َتاُبوا الَِّذينَ  إاِلَّ ( 4) اْلَفاِسُقونَ  ُهمُ  َوُأوَلئَِك  َأَبًدا َشَهاَدةً  هَلُ ن رصف [، فمَ 5، 4]النور:  ﴾َرِحيم   َغُفور   اهللََّ نَّ َفإ

ف االستثناء إىل رَص  - ون من أصحاب أيب حنيفة ورشذمة من القدريةُر وإليه مال املتأخ   - اجلمل االستثناء إىل أقرب املذكور منَ 

 الفاسقني، دونَم فرط من اجلمل، ومن ذلك ردوا شهادة املحدود.

 مل السابقة أدرج يف حكم االستثناء أمر الشهادة. ومن رصف االستثناء إىل اجل

 (.2/79)"التلخيص يف أصول الفقه"ن ارتىض الوقف كَم ارتضيناه، فيلزمه القول بالوقف يف ذلك؛ : ومَ  قال القايض
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 ا الوقف:وقد قال القرطبي معينً 

د اإلشكال بأنه قد جاء يف كتاب اهلل " كال اْلمرين؛ فإن آية املحاربة فيها عود الضمري  ويتأيَّ

اتِّفاق، وآية قتل املؤمن خطأ فيها رد االستثناء إىل اْلخرية باتفاق، وآية القذف حمتملة إىل اجلميع ب

 .)4368("للوجهني، فتعني الوقف من غري معني

 هور ومن وافقهم: مْ أدلة اجُل 

وقد احتجوا عىل مذهبهم بأن شهادة املحدود يف قذف مقبولة بأدلة الكتاب والسنة واإلُجاع  

 والقياس واملعقول:

 الكتاب: فمن

ْ  ُثمَّ  املُْْحَصنَاِت  َيْرُمونَ  َوالَِّذينَ ﴿قال تعاىل:   َواَل  َجْلَدةً  َثاَمنِْيَ  َفاْجلُِدوُهمْ  ُشَهَداءَ  بَِأْرَبَعةِ  َيْأُتوا ََل

مْ  َتْقَبُلوا  َغُفور   اهللََّ َفإِنَّ  َوَأْصَلُحوا َذلَِك  َبْعدِ  ِمنْ  َتاُبوا الَِّذينَ  إاِلَّ ( 4) اْلَفاِسُقونَ  ُهمُ  َوُأوَلِئَك  َأَبًدا َشَهاَدةً  هَلُ

 [،5، 4]النور:  ﴾َرِحيم  

 ٍه:ُج ثالثة أوْ  نْ هبا مِ  واالستدالُل 

: أن االستثناء بالتوبة يرفع حكم ما تقدم، واالستثناء إذا انعطف عىل ُجلٍة عاد إىل أحدها 

عود االستثناء إليهَم، وال ي ،- إن شاء اهلل -زينب طالٌق، وساَلٌ حر  :ُجيعها، وَل خيتص ببعضها، كقوله

 خيتص بأقرهبَم، فال تطلق زينب كَم َل يعتق ساَلٌ. 

كَم  ،: أن اجللد ورد الشهادة حكَمن، والفسق علٌة، واالستثناء راجٌع إىل احلكم دون العلةوالثاين

ا، ْلنه صديٌق، فدخل وَل جيلس، فلم يستحق  لو قال: إن دخل زيٌد الدار وجلس، فأعطه درمه 

 ْلن الدرهم جزاٌء، والصداقة علٌة.  ؛، وكان عىل الصداقةالدرهم

: أن الفسق إخباٌر عن ماٍض، ورد الشهادة حكٌم مستقبٌل واالستثناء يرجع إىل مستقبل والثالث

 .)4369(اْلحكام، وال يرجع إىل مايض اْلخبار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (12/180للقرطبي ) ؛"اجلامع ْلحكام القرآن"(4368)
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 وقال ابن قدامة:

 إاِلَّ ﴿ستثناء من النفي إثبات فيكون تقديره: ، واال﴾َتاُبوا الَِّذينَ  إاِلَّ ﴿تعاىل: استثنى التائبني بقوله 

 .وليسوا بفاسقني ،شهادهتم فاقبلوا ﴾َتاُبوا الَِّذينَ 

بدليل أنه ال يعود إىل اجللد، قلنا: بل يعود إليه  ،فإن قالوا: إنَم يعود االستثناء إىل اجلملة التي تليه

جتعل اجلمل كلها كاجلملة ْلن هذه اجلمل معطوف بعضها عىل بعض بالواو، وهي للجمع  ؛اأيض  

الرجل الرجل  ال يؤمن»منع منه مانع، وهلذا قال النبي ^: الوحدة، فيعود االستثناء إىل ُجيعها إال ما 

ا، وْلن  ،«يف سلطانه، وال يقعد يف بيته عىل تكرمته إال بإذنه عاد االستثناء إىل اجلملتني ُجيع 

فإنه لو قال: امرأته  ؛كالرشط ،عطوف بعضها عىل بعض بالواواالستثناء يغاير ما قبله فعاد إىل اجلمل امل

 ؛بل عود االستثناء إىل رد الشهادة أوىل ؛كذا االستثناء ،عاد الرشط إليهَم ،طالق وعبده حر إن َل يقم

 ،الشهادة فيكون هو احلكم والتفسيق خرج خمرج اخلِب والتعليل لردِّ  ،ْلن رد الشهادة هو املأمور به

 .)4371(ه إىل التعليلردِّ  نْ  مِ ىَل اء إىل احلكم املقصود أوْ فعود االستثن

 ة:نَّ ومن السُّ 

 . «ال ذنب له نْ التائب من الذنب كمَ »، وقوله: «التوبة جتب ما قبلها»قول النبي ^: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.12/75؛ البن قدامة )"املغني"(، و27و17/26؛ للَموردي )"احلاوي"(4369)

(، 2/459(، والرتمذي )1/136(، والنسائي )582(، وأبو داود )36و 2/35(، وأبو عوانة )2/133أخرجه مسلم ) (4370)

(، 119و 125و 3/119(، والبيهقي )1/243(، واحلاكم )104(، والدارقطني )308(، وابن اجلارود )980وابن ماجه )

 (.5/272و 121و 8/114(، وأمحد )618والطياليس )

 (.12/75؛ البن قدامة )"نياملغ"(4371)

 ُيْظَلُمونَ  َواَل  اجْلَنَّةَ  َيْدُخُلونَ  َفُأوَلئَِك ﴿ا ملا يشعره صنيع احلافظ ابن كثري يف تفسري قوله تعاىل: ، خالف  حديث ال أصل له (4372)

، «لذنب كَمن ال ذنب لهالتائب من ا»ما قبلها، ويف احلديث اآلخر:  به وذلك ْلن التوبة جتُ "(: 3/129[، قال )60: مريم] ﴾َشْيئ ا

 فقوله: احلديث اآلخر يعطي أن الذي قبله حديث. 

(، واحلديث هنا جزء من حديث، وله جزء 10/161/2(، ومن طريقه ابن النجار )59)ص  "الرسالة"رواه القشريي يف  (4373)

، أما حديث ابن مسعود فأخرجه آخر، وهذا اجلزء اْلول من احلديث له شواهد من حديث عبد اهلل بن مسعود وأيب سعيد اْلنصاري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسند "(، والقضاعي يف 4/210) "يةلْ احلِ "(، وعنه أبو نعيم يف 3/71/1) "املعجم الكبري"(، والطِباين يف 4250ابن ماجه )

( من طريق عبد الكريم اجلزري عن أيب عبيدة عنه، ورجال إسناده 358) "تاريخ جرجان"(، والسهمي يف 1/2/1) "الشهاب

وأبيه، وأما حديث أيب سعيد اْلنصاري، فأخرجه ابن منده يف  - وهو ابن عبد اهلل بن مسعود -نقطع بني أيب عبيدة ثقات؛ لكنه م

(، من طريق َييى بن أيب خالد عن ابن أيب سعيد اْلنصاري عن أبيه 10/398) "احللية"(، وأبو نعيم يف 2/245/1) "املعرفة"

 "الروض النضري"هذه الزيادة هلا طريق أخرى صحيحة عن ابن مسعود، وهي خمرجة يف ، و«الندم توبة»ا به، وزاد يف أوله: مرفوع  

 (، فإنه فيه من حديث أيب هريرة.1150(، وانظر رقم )642رقم )

(: 4/2/140(، وعلته َييى بن أيب خالد، قال ابن أيب حاتم )313) "املقاصد"وهذا اإلسناد ضعيف؛ كَم قال السخاوي يف 

، "وهذا حديث ضعيف، رواه جمهول عن جمهول"عن أيب حاتم أنه قال:  "اللسان"الذهبي، ونقل احلافظ يف ، وكذا قال "جمهول"

 يعني َييى هذا، وابن أيب سعيد.

؛ "لشواهده - يعني ابن حجر -حسنه شيخنا "ن هذا اجلزء من احلديث حسن بمجموع طرقه، وقد قال السخاوي: إوُجلة القول: 

 واهلل أعلم.

التائب من الذنب كَمن ال ذنب له، واملستغفر من الذنب وهو مقيم عليه » من حديث ابن عباس بزيادة أخرى، وهو:وله شاهد آخر 

عَ "، وهو حديث ضعيف؛ رواه البيهقي يف «مثل منابت النخل مِ ثْ  كان عليه من اإلكاملستهزئ بربه، ومن آذى مسلاًم   "بالشه

( من طريق اخلطيب بسنده عن سلم بن 4/1)ورقة  "اْلمايل"ثني يف التوبة من (، وابن عساكر يف املجلس الثاين والثال2/373/1)

( من طريق 15/295/2) "التاريخ"ا، ثم رواه يف ساَل: حدثنا سعيد احلمِّص عن عاصم اجلذامي عن عطاء عن ابن عباس مرفوع  

 أخرى عن سلم: حدثنا سعيد بن عبد العزيز به.

، وقال: قال أمحد والنسائي: ضعيف، وسعيد "الضعفاء"بلخي الزاهد أورده الذهبي يف وهذا إسناد ضعيف، سلم بن ساَل وهو ال

 ا.احلمِّص َل أعرفه، وَيتمل أن يكون سعيد بن سنان أبا مهدي احلمِّص، وهو ضعيف جدًّ 
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 وجه االستدالل:

إىل أن املغفرة حتصل بمجرد التوبة، فكذلك اْلحكام، وْلن التوبة من الرشك باإلسالم ال حتتاج 

، ومن ال ذنب له مقبول الشهادة، فالتائب )4374(اعتبار ما بعده، وهو أعظم الذنوب كلها فَم دونه أوىل

 هادة.ول الشَّ بُ قْ مَ  ا أن يكونَ جيب أيض  

 ومن اإلْجاع:

، املا جلد أبا بكرة يف شهادته عىل املغرية بالزن  ، فإن عمر بن اخلطابوهو إُجاع الصحابة 

: ْلهنا  ، فقال: ال أتوب، وكان هذا القول منه بمشهٍد من الصحابة«دتكتب أقبل شها»قال له: 

 .)4375(قصٌة اجتمعوا هلا، فَم أنكر قوله أحٌد منهم، فدل عىل إُجاعهم

 الدليل من القياس واملعقول:

ا  ،زوال الفسقبِ  ْت لَ بِ قال املاوردي: والدليل عليه من االعتبار: أن الشهادة إذا ردت بفسٍق قُ  قياس 

 ُجيع ما يفسق به.عىل 

ا عىل سائر احلدود بة قبل احلد، قبلْت وْ شهادته بالتَّ  ْت لَ بِ قُ  نْ مَ  وْلنَّ  وْلنه ، بالتوبة بعد احلد قياس 

ا عىل الذِّ  حمدوٌد يف قذٍف، فوجب أن تقبَل   مي إذا حد يف قذٍف ثم أسلم. شهادته من بعد التوبة، قياس 

شهادته  دق والكذب، فلَم قبلْت د القذف بني الصِّ لرتده  ؛اأغلظ من القذف بالزن اوْلن فعل الزن

 .ىَل وبعده أوْ  ه بالتوبة من أخفهَم قبل احلدِّ بالتوبة من أغلظ اإلثمني قبل احلد وبعده كان قبولُ 

ول شهادته، وقد كان أبو بكرة بُ أن يعود إليها يف قَ  َب وَج  ،ول روايتهبُ وْلنه ملا عاد إىل العدالة يف قَ 

 .)4376(فريوي ويستشهد فال يشهد يعىل إرصاره يسرتو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.12/75؛ البن قدامة )"املغني"( ينظر: 4374)

 (.12/75؛ البن قدامة )"املغني"(، و27و17/26؛ للَموردي )"احلاوي"(4375)

 (.1/125) "إعالم املوقعني"(، وينظر: 17/27؛ للَموردي )"احلاوي"( 4376)
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 وافقهم: نْ أدلة احلنفية ومَ 

 من الكتاب:

ِذينَ ﴿قال تعاىل:  ْ  ُثمَّ  املُْْحَصنَاِت  َيْرُمونَ  َوالَّ  َواَل  َجْلَدة   َثََمننِيَ  َفاْجلُِدوُهمْ  ُشَهَداءَ  بَِأْرَبَعةِ  َيْأُتوا ََل

ا َشَهاَدة   هَلُمْ  َتْقَبُلوا ِذينَ  إاِلَّ ( 4) َفاِسُقونَ الْ  ُهمُ  َوُأوَلئَِك  َأَبد   َغُفورٌ  اهللََّ َفإِنَّ  َوَأْصَلُحوا َذلَِك  َبْعدِ  ِمنْ  َتاُبوا الَّ

 .[5 ،4: النور] ﴾َرِحيمٌ 

ا َشَهاَدة   هَلُمْ  َتْقَبُلوا َواَل فقالوا: قال تعاىل: ﴿  .﴾َأَبد 

ع إىل ما تقدمه، وما وال يرج ،االستثناء مقصور احلكم عىل ما يليه وجه االستدالل من اآلية: أنَّ 

 .أبد اهلل حكمه َل يزْل 

 ور:مُ وا هذا االستدالل بأُ ُد وأيَّ 

 ،وال يرجع إىل ما تقدمه إال بداللة ،اْلصل يف االستثناء يف اللغة: رجوعه إىل ما يليه أنَّ  األول:

 وجب االقتصار به عىل ما يليه. ،وإذا كان ذلك حكم االستثناء

اء مقصور احلكم عىل ما يليه من زوال سمة الفسق به دون جواز قالوا: والدليل عىل أن االستثن

والدليل  ،وال يرجع إىل ما تقدمه إال بداللة ،أن حكم االستثناء يف اللغة رجوعه إىل ما يليه :الشهادة

ا ُلوطٍ  َآَل  إاِلَّ ﴿ له تعاىل:عليه قو وُهمْ  إِنَّ ْرنَ  اْمَرَأَتهُ  إاِلَّ ( 59) َأْْجَِعْيَ  ملَُنَجُّ َا اَقدَّ : احلجر] ﴾اْلَغابِِرينَ  ملَِنَ  إهِنَّ

عرشة دراهم إال  فكانت املرأة مستثناة من املنجني؛ ْلهنا تليهم، ولو قال رجل لفالن: عيل ،[60 ،59

ثالثة دراهم إال درهم، كان عليه ثَمنية دراهم، وكان الدرهم مستثنى من الثالثة، وإذا كان ذلك حكم 

ْ  َفإِنْ ﴿ه: لَ وْ قَ  ا أنَّ ما يليه، ويدل عليه أيض   االستثناء وجب االقتصار به عىل  ﴾هِبِنَّ  َدَخْلُتمْ  َتُكوُنوا ََل

يليهن فثبت بَم  ْلنه ؛بائب دون أمهات النساءيف معنى االستثناء، وهو راجع إىل الرَّ  [23: النساء]

 .)4377(مهيه دون ما تقد  لِ م االستثناء عىل ما يَ كْ صار بحُ االقتِ  وصفنا صحة ما ذكرنا منَ 

 وعدم رفعه باالستثناء إال بدليل. ،وممُ م العُ كْ ثبوت ُح  الثاين:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5/119؛ للجصاص )"أحكام القرآن"(4377)
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ا فإنَّ  الداخل عليها االستثناء  اجلملةُ  االستثناء إذا كان يف معنى التخصيص، وكانِت  وأيض 

ا، وَج  إال أن تقوم  ، نرفعه باستثناء قد ثبت حكمه فيَم يليهب أن يكون حكم العموم ثابت ا، وأالَّ عموم 

 .)4378( رجوعه إليهاالداللة عىل

 وا عليها:ورد ،فنياعرتاضات املخالِ  هذا القولِ  وقد ذكر أصحاُب 

ََم ﴿فإن قيل: قال اهلل تعاىل:  فمنها قوهلم: ِذينَ  َجَزاءُ  إِنَّ اِرُبونَ  الَّ  اْْلَْرضِ  يِف  َوَيْسَعْونَ  َوَرُسوَلهُ  اهللََّ َُيَ

ا ُبوا َأوْ  ُيَقتَُّلوا َأنْ  َفَساد  عَ ُتقَ  َأوْ  ُيَصلَّ  ِخْزٌي  هَلُمْ  َذلَِك  اْْلَْرضِ  ِمنَ  ُينَْفْوا َأوْ  ِخاَلٍف  ِمنْ  َوَأْرُجُلُهمْ  َأْيِدُّيِمْ  طَّ

ْنَيا يِف  ِذينَ  إاِلَّ ( 33) َعظِيمٌ  َعَذاٌب  اآْلَِخَرةِ  يِف  َوهَلُمْ  الده  اهللََّ أَنَّ  َفاْعَلُموا َعَلْيِهمْ  َتْقِدُروا أَنْ  َقْبلِ  ِمنْ  َتاُبوا الَّ

ا إىل ُجيع املذكور ،[34 ،33: املائدة] ﴾َرِحيمٌ  َغُفورٌ  ا بعضه عىل نِ وْ كَ ؛ لِ فكان االستثناء راجع  ه معطوف 

 بعض.

َا َيا﴿وقال تعاىل:  ِذينَ  َأُّيه اَلةَ  َتْقَرُبوا اَل  َآَمُنوا الَّ  َواَل  َتُقوُلونَ  َما َتْعَلُموا َحتَّى ُسَكاَرى َوَأْنُتمْ  الصَّ

 َجاءَ  َأوْ  َسَفرٍ  َعىَل  َأوْ  َمْرىَض  ُكنُْتمْ  َوإِنْ ﴿ ثم قال: ،[43: النساء] ﴾َتْغَتِسُلوا َحتَّى بِيلٍ َس  َعابِِري إاِلَّ  ُجنُب ا

ُموا َماء   جَتُِدوا َفَلمْ  النَِّساءَ  اَلَمْسُتمُ  َأوْ  اْلَغائِطِ  ِمنَ  ِمنُْكمْ  َأَحدٌ  ا َفَتَيمَّ  بُِوُجوِهُكمْ  َفاْمَسُحوا َطيِّب ا َصِعيد 

ا َكانَ  اهللََّ إِنَّ  َوَأْيِديُكمْ  فكان التيمم ملن لزمه االغتسال كلزومه ملن لزمه  ،[43: النساء] ا﴾َغُفور   َعُفوًّ

أن  ُب جَيِ  ،م االستثناء الداخل عىل كالم معطوف بعضه عىل بعضكْ فكذلك ُح  ،الوضوء باحلدث

 اجلميع ويرجع إليه. ينتظمَ 

يه، وال يرجع إىل ما لِ االستثناء يف اللغة رجوعه إىل ما يَ  مكْ ا أن ُح نَّيَّ قال له: قد بَ أن يُ  واجلواب عنه:

فيَم اختلفنا  الداللةُ  ور، وَل تقمِ كُ املذْ  وعه إىل ُجيعِ ُج ، وقد قامت الداللة فيَم ذكر عىل رُ مه إال بداللةٍ تقدَّ 

 ه إىل املذكور.وعِ ُج فيه عىل رُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5/119؛ للجصاص )"أحكام القرآن"(4378)
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جع إىل بعض املذكور، وتارة إىل ُجيعه، ا قد وجدنا االستثناء تارة يرفإن قيل: إذا كنَّ ومنها قوهلم:

ا يف اللغة، فَم الداللة عىل وجوب االقتصار به عىل بعض اجلملة، وهو الذي  وكان ذلك متعامل ا مشهور 

 يليه دون رجوعه إىل اجلميع؟

ن جواز رجوعه إىل اجلميع، لكان سبيله أن مِ  منا لك ما ادعيَت أن يقال له: لو سلَّ  واجلواب عنه:

يه، وإىل ُجيع املذكور وإذ كان كذلك، وكان اللفظ اْلول لِ وعه إىل ما يَ ُج ف االحتَمل يف رُ قِ وْ مَ  يقَف 

صيص االستثناء إليه باالحتَمل؛ إذ غري جائز ختْ  رد   ا مقتضي ا للحكم يف سائر اْلحوال َل جيْز عموم  

 تقدمه. يه دون مالِ كمه يف املتيقن، وهو ما يَ عَمل ُح َمل، ووجب استِ وم باالحتِ مُ العُ 

ول االستثناء عىل آخر ُخ ا مع دُ ما أنكرت أال يكون اللفظ اْلول عموم   :فإن قيل ومنها قوهلم:

ن اعتبار ليس اعتبار عمومه بأوىل مِ  ز االحتَمل، ويبطل اعتبار العموم فيه؛ إذْ الكالم، بل يصري يف حيِّ 

ف موقف االحتَمل يف إجياب وقَ  ،عموم االستثناء يف عوده إىل اجلميع، وإذا بطل فيه اعتبار العموم

 وم اللفظ فيه.مُ مه، فسقط اعتبار عُ كْ ُح 

أن يقال له: هذا غلط من قبل أن صيغة اللفظ اْلول صيغة العموم ال تدافع بيننا  واجلواب عنه:

أن يكون حكم الصيغة املوجبة للعموم  َب وم يقتِض رفع اجلميع، فوَج مُ فيه،وليس لالستثناء صيغة عُ 

وليس ذلك بموجود يف لفظ  ، صيغته رفع العمومِِض تَ وأال نزيلها عنه إال بلفظ يقْ  فيه، ال  مستعم

 االستثناء.

رجع االستثناء إىل  ،-إن شاء اهلل  -عبده حر وامرأته طالق  :: لو قال رجلفإن قيَل  ومنها قوهلم:

ا»وكذلك قال النبي:  ،اجلميع ا ،واهلل ْلغزون قريش  ا إن شاء واهلل ْلغز ،واهلل ْلغزون قريش  ون قريش 

ا إىل ُجيع اْلَ ، فكان استثناؤُ 4379«اهلل  إذ كانت معطوفة بعضها عىل بعض. ؛َمنيْ ه راجع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والبيهقي (3285)، كتاب اْليَمن والنذور: باب االستثناء يف اليمني بعد السكوت، حديث (250/ 2)أخرجه أبو داود  ((4379

كتاب اْليَمن: باب احلالف يسكت بني يمينه واستثنائه من طريق قتيبة بن سعيد ثنا رشيك عن سَمك عن عكرمة أن  ،(48/ 10)

 .«إن شاء اهلل»ثم قال:  ،«اا، واهلل ْلغزون قريش  ا، واهلل ْلغزون قريش  واهلل ْلغزون قريش  »رسول اهلل ^ قال: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ختريج "قال احلافظ ابن حجر يف ، ك عن سَمك عن عكرمة عن ابن عباسقال أبو داود: وقد أسند هذا احلديث غري واحد عن رشي

 : هذا حديث غريب اختلف يف وصله وإرساله. (68/ 2) "أحاديث املخترص

: وذكره ابن القطان يف كتابة من جهة ابن عدي ثم قال: وعبد الواحد هذا ليس حديثه (303/ 3) "نصب الراية"ي يف عقال الزيل

 ا أبو حاتم الرازي.ح املرسل أيض  وقد رجَّ ، اهـبيشء والصحيح مرسل؛ 

: سألت أيب عن حديث رواه عمر بن عون عن رشيك عن سَمك عن عكرمة عن ابن (1322)، رقم (440/ 1) "العلل"فقال ابنه يف 

قال أيب: رواه مسعر  ،«إن شاء اهلل - اا، واهلل ْلغزون قريش  ا، واهلل ْلغزون قريش  واهلل ْلغزون قريش  »عباس قال: قال رسول اهلل ^: 

ا عبد احلق كَم يف ، عن سَمك عن عكرمة َل يذكر ابن عباس أن النبي ^، مرسل وهو أشبه خالصة البدر "وقد رجح املرسل أيض 

 .(409/ 2) "املنري

 .(307/ 2) "املجروحني"وللحديث شاهد من حديث ابن عمر: أخرجه ابن حبان يف 

ا رواه عن رشيك عن سَمك عن عكرمة عن ابن عباس موْ ي: وهذا احلديث ال أعلم أقال ابن عدِ  وال  إال احلسن بن شبيب، ُص حد 

، واْلصل يف هذا احلديث مرسل؛ ا.هـ. يوهذا رو  عن مسعر عن سَمك موصوال  ومرسال 
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هذا الرضب من االستثناء خمالف  قال له: ليس هذا مما نحن فيه يف يشء؛ ْلنَّ أن يُ  واجلواب:

حو ذلك؛ ْلن قوله: ون ،وسوى ،وغري ،إال :لالستثناء الداخل عىل اجلملة بحروف االستثناء التي هي

ف االستثناء ع حكم الكالم حتى ال يثبت منه يشء، واالستثناء املذكور بحْر ، يدخل لرفْ «إن شاء اهلل»

ا، أال ترى أنه جيوز أن يقول: أنت طالق إن شاء اهلل، فال يقع فْ وله إال لَر ُخ ال جيوز دُ  ع حكم الكالم رأس 

ا واالستثناء باطيشء، ولو قال: أنت طالق إال طالق كان الطالق و وله لرفع حكم ُخ ؛ الستحالة دُ ال  اقع 

ا إىل ُجيع املذكور املعطوف بعضه عىل بعض،  «إن شاء اهلل»الكالم، ولذلك جاز أن يكون قوله:  راجع 

 وَل جيب مثله فيَم وصفنا.

إال أن يقدم فالن، كان االستثناء  ،وعبدي حر ،فإن قيل: فلو كان قال: أنت طالق ومنها قوهلم:

ا إىل اجلميعر  :فإن َل يقدم فالن حتى مات، طلقت امرأته وعتق عبده، وكان ذلك بمنزلة قوله ،اجع 

 .«إن شاء اهلل»

إال أن يقدم فالن، وإن  :أن يقال له: ليس ذلك عىل ما ظننت من قبل أن قوله واجلواب عنه:

وحكم الرشط أن يتعلق  ،كانت صيغته صيغة االستثناء، فإنه يف معنى الرشط كقوله: إن َل يقدم فالن

به ُجيع املذكور إذا كان بعضه معطوف ا عىل بعض وذلك؛ ْلن الرشط يشبه االستثناء الذي هو مشيئة 

أال ترى أنه ما َل  ،حتى ال يثبت منه يشء ، يف رفع الكالممن حيث كان وجوده عامال   اهلل 

وال يثبت من  ،ام الكالم رأس  فيبطل حك ،اوجائز أال يوجد الرشط أبد   ،يوجد الرشط َل يقع يشء

 كَم جاز رجوع االستثناء بمشيئة اهلل تعاىل. ،اجلزاء يشء، فلذلك جاز رجوع الرشط إىل ُجيع املذكور

 وا به االستدالل باآلية:ُد الثالث ِما أيَّ 

ا عليه دون رجوعه موقوف   فوجب أن يكونَ  ،أن يف اآلية أمران وخِب، واالستثناء دخل عىل اخلِب

 مر.إىل اْل

ِذينَ  إاِلَّ ﴿ويدل عىل أن االستثناء يف قوله: قالوا:  مقصور عىل ما يليه دون ما تقدمه أن ﴾ َتاُبوا الَّ

ا َشَهاَدة   هَلُمْ  َتْقَبُلوا َواَل  َجْلَدة   َثََمننِيَ  َفاْجلُِدوُهمْ ﴿قوله:  [، كل واحد منهَم أمر، وقوله:4: النور] ﴾َأَبد 

ا عليه فوجب أن يكون موقوف   خِب، واالستثناء داخل عليه، [4: النور] ﴾اْلَفاِسُقونَ  ُهمُ  َوُأوَلئَِك ﴿
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إذ غري جائز  ؛لالستقبال ﴾اْلَفاِسُقونَ  ُهمُ  َوُأوَلئَِك ﴿ وذلك ْلن الواو يف قوله: ،دون رجوعه إىل اْلمر

ا، ْلنه غري جائز أن ينتظم لفظ واحد ويدل عليه أنه َل يرجع إىل احلد إذا كان أم ؛أن يكون للجميع ر 

ا، وال تدخل الدار، وفالن خارج إن شاء اهلل ا درمه  أن مفهوم الكالم  ،ونظريه قول القائل: أعط زيد 

كذلك جيب أن يكون حكم االستثناء يف  ،دون ما تقدم من ذكر اْلمر ،رجوع االستثناء إىل اخلروج

 اآلية ال فرق بينهَم.

 وردوا عليه فقالوا:  ،اوقد ذكروا اعرتاًض 

ِذينَ  َجَزاءُ  إِنَََّم اىل: ﴿ال اهلل تعق :فإن قيل اِرُبونَ  الَّ ا اْْلَْرضِ  يِف  َوَيْسَعْونَ  َوَرُسوَلهُ  اهللََّ َُيَ  َأنْ  َفَساد 

ُبوا َأوْ  ُيَقتَُّلوا عَ  َأوْ  ُيَصلَّ ْنَيا يِف  ِخْزٌي  هَلُمْ  َذلَِك  اْْلَْرضِ  ِمنَ  ُينَْفْوا َأْو  ِخاَلٍف  ِمنْ  َوَأْرُجُلُهمْ  َأْيِدُّيِمْ  ُتَقطَّ  الده

ِذينَ  إاِلَّ ﴿ ثم قال: [34 ،33: املائدة﴾ ]َعظِيمٌ  َعَذاٌب  اآْلَِخَرةِ  يِف  َوهَلُمْ   َتْقِدُروا َأنْ  َقْبلِ  ِمنْ  َتاُبوا الَّ

ْنَيا يِف  ِخْزٌي  هَلُمْ  َذلَِك ﴿[، ومعلوم أن ما تقدم يف أول اآلية أمر، وقوله:34]املائدة:  ﴾َعَلْيِهمْ  ﴾ الده

 ، فرجع االستثناء إىل اجلميع، وَل خيتلف حكم اخلِب واْلمر[ خِب33: املائدة]

اَم ﴿إنَم جاز ذلك؛ ْلن قوله:  :قال لهيُ  أنْ  واجلواب عنه:  ﴾َوَرُسوَلهُ  اهللََّ حُيَاِرُبونَ  الَِّذينَ  َجَزاءُ  إِنَّ

ا يف احلقيقة، فإن صورته صورة اخلِب، فلَم كان اجلميع يف صورة، [33: املائدة] اخلِب جاز  وإن كان أمر 

ا َشَهاَدة   هَلُمْ  َتْقَبُلوا َواَل ﴿رجوع االستثناء إىل اجلميع، وملا كان قوله تعاىل:  ا عىل  ،[4 :النور] ﴾َأَبد  أمر 

وجب أال يرجع إىل اجلميع، ومع ذلك فإنا نقول: متى اختلف صيَ  ،احلقيقة ثم عطف عليه اخلِب

، وال يرجع إىل ما تقدم مما ليس يف مثل صيغته إال إال إىل ما يليه  يرجعْ املعطوف بعضه عىل بعض َلَ 

الداللة فيَم  مِ قُ وَل تَ  ،وقد قامت الداللة يف آية املحاربني ،ه إليهجاز رده  الداللةُ  قامِت  فإنْ  ،بداللة

 فهو مبقي عىل حكمه يف اْلصل. ،اختلفنا فيه

 هِ بنفسه عىل وْج  د حكم قائمٌ لْ طالن الشهادة بعد اجلبُ  أنَّ  الرابع ِما أيدوا به االستدالل باآلية:

 .ال  ود الشهادة أصدُ وإال فالفاسق مْر  ،التأبيد املذكور يف اآلية غري موقوف عىل التوبة

ا َشَهاَدة   هَلُمْ  َتْقَبُلوا َواَل ﴿فقالوا: قوله تعاىل: ال خيلو من أن يكون بطالن هذه  ،[4 :النور] ﴾َأَبد 

ا بالفسقلِّ عَ الشهادة متَ  َم  عىل حياله تقتِض اآلية تأبيده، فلَم كان محله عىل بطالهنا بلزوم أو يكون حك ،ق 
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 َب وَج  ،إال بزواله والتوبة منه ،إذ كان ذكر التفسيق مقتضي ا لبطالهنا ؛سمة الفسق يبطل فائدة ذكره

ا فإن كل كالم فحكمه قائم  ،غري متعلق بسمة الفسق، وال برتك التوبة ،محله عىل أنه حكم برأسه وأيض 

عاه املخالف تضمينه بغريه وإبطال وغري جائز تضمينه بغريه إال بداللة، ويف محله عىل ما ادَّ  ،سهبنف

له عىل ما ادعى يوجب أن يكون الفسق مَحْ  ا فإنَّ وأيض   ،حكمه بنفسه، وذلك خالف مقتىض اللفظ

ا؛ ْلهنم املذكور يف اآلية علة ملا ذكر من إبطال الشهادة، فيكون تقديره: وال تقبلوا هلم شها دة أبد 

 فاسقون، ويف ذلك إزالة اللفظ عن حقيقته، ورصفه إىل جماز ال داللة عليه؛ ْلن حكم اللفظ أن يكونَ 

 قائَم  بنفسه يف إجياب حكمه، وأال جيعل علة لغريه مما هو مذكور معه ومعطوف عليه، فثبت بذلك أنَّ 

 وف عىل التوبة.قُ ور يف اآلية غري موْ كُ بيد املذْ التأ هِ الن الشهادة بعد اجللد حكم قائم بنفسه عىل وْج طْ بُ 

 وردوا عليه قالوا: ،اوقد ذكروا هنا اعرتاًض 

التوبة تزيل الفسق بغري  وم أنَّ لُ  منه إىل الفسق؛ ْلنه معْ ىَل فإن قيل: رجوع االستثناء إىل الشهادة أوْ 

ا، ورده إىل الشهادة يُ ق مُ ْس ه إىل الفِ هذه اآلية، فال يكون رده  ا أن فِ فيد  يد جوازها بالتوبة؛ إذ كان جائز 

 جائز يف عقل وال رْي مة الفسق مع وجود التوبة فغَ ودة مع وجود التوبة، فأما بقاء ِس دُ ْر مَ  الشهادةُ  تكونَ 

وغري جائز أن يستحق التائب الذم، وليس كذلك بطالن  ،ا وعقوبةسمة الفسق ذمًّ  سمع، إذ كانْت 

 ؟غري جائزي الشهادة ال عىل وجه الذم والتعنيف لكن عبادةأال ترى أن العبد واْلعمى  ،الشهادة

 . بإثبات فائدة اآلية منه إىل الفسقىَل فكان رجوع االستثناء إىل الشهادة أوْ 

 :ْْي واجلواب عن هذا االعرتاض من وجهَ 

 وإكذاب نفسه فيه؛ ْلنه به ،: قيل: إن التوبة املذكورة يف هذه اآلية إنَم هي التوبة من القذفاألول

ا أن تبقى سمة الفسق عليه إذا تاب من سائر الذنوب وَل يكذب ْس استحق سمة الفِ  ق، وقد كان جائز 

 نفسه، فأخِب اهلل تعاىل بزوال سمة الفسق عنه إذا أكذب نفسه.

وَل يكن يمتنع عند إظهار التوبة أال تكون  ،: وهو أن سمة الفسق إنَم لزمته بوقوع اجللد بهالثاين

ا أن يتعبَّ  مقبولة عند اهلل؛ ْلنا ال نقُف  حلال، وإن كانْت مقبولة يف ظاهر ا نا دَ عىل حقيقة توبته فكان جائز 

 سائر أهل التوبة، فلَم كان ىلَّ ملة ال نتواله عىل حسب ما نتوَ بأال نصدقه عىل توبته، وأن نرتكه عىل اجلُ 
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ا ورود العبادة به أفادتنا اآلية قبول توبته ووجوب مواالته وت صديقه عىل ما ظهر من ذلك جائز 

 .)4380(توبته

لوجب أنه  ،مةدِّ ل املتقَ مَ اجلُ  االستثناء لو رجع إىل كلِّ  أنَّ  اخلامس ِما أيدوا به االستدالل باآلية:

 االستثناء باجلملة اْلخرية. فوجب أن خيتصَّ  ،وهذا باطل باإلُجاع ،إذا تاب أال جيلد

 وأما دليلهم من السنة:

ا الربيع بن سليَمن املرادي، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: ما رواه الطحاوي قال: حدثن

حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد بن أيب زياد الشامي، قال: حدثنا الزهري عن عروة، قال: 

وال ذي غمر  ،اال جتوز شهادة خائن وال خائنة وال جملود حدًّ »عائشة: قال رسول اهلل ^:  قالْت 

 .«وال الظنني يف والء وال قرابة ،وال القانع مع أهل البيت هلم ،شهادة زوروال جمرب عليه  ،ْلخيه

ووجدنا  ،انا فيه من قول رسول اهلل ^ أنه ال جتوز شهادة جملود حدًّ دْ َج فوَ  ،فتأملنا هذا احلديث

وال يف قبول شهادة الزناة  ،أهل العلم ال خيتلفون يف قبول شهادة املقطوعني يف الِّسقات إذا تابوا

عىل أن سائر املحدودين فيَم سوى الزنا والِّسقة،  بكار املحدودين إذا تابوا، ويف ذلك ما قد دلَّ اْل

ا غري ما قد أخرجه كتاب اهلل  ِذينَ ﴿ :من ذلك يف حد القذف قوله  كذلك أيض   َيْرُمونَ  َوالَّ

ْ  ُثمَّ  املُْْحَصنَاِت  ا َشَهاَدة   هَلُمْ  َتْقَبُلوا َواَل  َجْلَدة   ََمننِيَ ثَ  َفاْجلُِدوُهمْ  ُشَهَداءَ  بَِأْرَبَعةِ  َيْأُتوا ََل  ،[4: النور] ﴾َأَبد 

 .)4381(ا هلموصف   هُ لَ عَ وألزمهم الفسق الذي َج  ،ممن سواهم فأباهنم 

ا من حديث عمرو بن شعيب عن جده، قال: قال رسول اهلل ^:  ال جتوز شهادة »وروي أيض 

 .)4382(«ي غمر عىل أخيهخائن وال خائنة، وال حمدود يف اإلسالم، وال ذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.129 -5/125؛ للجصاص )"أحكام القرآن"( ينظر هلذه االعرتاضات والرد عليها 4380)

 (.358 - 12/355) "رشح مشكل اآلثار"( 4381)

، مسند أمحد، كتاب مسند 2366(، ورقم: 792/ 2( أخرجه ابن ماجه، يف كتاب اْلحكام، باب من ال جتوز شهادته )4382)

(، سنن البيهقي الكِبى 244/ 4، سنن الدارقطني )694(، رقم: 531/ 11املكثرين، باب حديث عبداهلل بن عمرو بن العاص )

 .(18/79(، وأخرجه الطِبي يف تفسريه )10/155)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذا احلديث جاء من عدة طرق كلها ضعيفة؛ فأحدها فيه احلجاج بن أرطاة، والثاين فيه آدم بن قائد، والثالث فيه املثنى بن الصباح، 

، ويف إسناده يزيد بن أيب زياد الشامي، وهو «وال جملود يف حد»:  ، وروي هذا احلديث من حديث عائشة«املجلود»يذكره فيه 

، وفيه َييى بن سعيد الفارس، وهو مرتوك، وعبد اْلعىل بن حممد، «وال املوقوف عىل احلد»:  ن عمرضعيف، ومن حديث اب

 .وهو ضعيف

(، 322/ 5) "فتح الباري"(، 365/ 4) "تلخيص اخلبري"(، 88/ 5) "نصب الراية"(، 155/ 10) "سنن البيهقي الكِبى"نظر: ي

 (.384/ 3) "النهاية يف غريب احلديث"د والضغينة؛ انظر: احلق -بكِّس الغني، وسكون امليم  -ومعنى كلمة غمر 
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املسلمون عدول »وحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اهلل ^: 

 .)4383(«ا يف فريةإال حمدود   ،بعضهم عىل بعض

 َتْقَبُلوا َواَل ﴿لقوله تعاىل:  ؛بتهوْ تَ  ال تقبل شهادة املحدود يف قذف وإن تاب توبة صادقة وحسنْت 

ا َشَهاَدة   هَلُمْ  ا4]النور:  ﴾َأَبد  ففي بعد التوبة كأصله  ،[، وْلن رد شهادته من َتام احلد لكونه مانع 

 للفسق وقد ارتفع بالتوبة. دَّ الرَّ  بخالف املردود يف غري القذف؛ ْلنَّ 

 أو إىل اجلملة اْلخرية؟ ؟متعاطفة هل ينرصف إىل الكل ال  وأصله: أن االستثناء إذا تعقب ُج

ء ينرصف إىل اجلملة اْلخرية فقط، وقد تقدم يف اآلية ثالث ُجل هي فاحلنفية قالوا: إن االستثنا

ا َشَهاَدة   هَلُمْ  َتْقَبُلوا َواَل ﴿، وقوله: ﴾َفاْجلُِدوُهمْ ﴿قوله تعاىل:   ُهمُ  َوُأوَلئَِك  ﴿ :، وقوله تعاىل﴾َأَبد 

مع املناسبة، وقيد  أنه داخل يف حيز احلد للعطف ﴾ َتْقَبُلوا َواَل  ﴿ :، والظاهر من عطف﴾ اْلَفاِسُقونَ 

التأبيد أما املناسبة: فإن رد شهادته مؤَل لقلبه مسبب عن فعل لسانه، كَم أن أَل قلب املقذوف بسبب 

، وقوله: ﴿ ،فعل لسانه  ُهمُ  َوُأوَلئَِك وكذا قيد التأبيد ال فائدة له، وإال لقال: وال تقبلوا هلم شهادة 

وهذا ْلن الرد عىل ذلك  ،القبول، ثم استثنى الذين تابوا ُجلة مستأنفة لبيان تعليل عدم ﴾اْلَفاِسُقونَ 

فال معنى للتأبيد عىل تقدير القبول بالتوبة، وهو استثناء  ،ويرتفع بالتوبة ،التقدير ليس إال للفسق

منقطع ْلن التائبني ليسوا داخلني يف الفاسقني فكأنه قيل: وأولئك هم الفاسقون، لكن الذين تابوا 

ا يبقى فإن اهلل غفور رحي ا أي زاجر  م؛ أي: يغفر هلم ويرمحهم، وإذا كان الرد من َتام احلد لكونه مانع 

بعد التوبة كأصله أي كأصل احلد، فإنه ال يسقط بالتوبة، فإن من تاب بعد ثبوت احلد عليه ال يسقط 

ص ة عىل أن حكم االستثناء خمتعنه، بل جيب أن َيد مهَم حسنت توبته باإلُجاع، واحتج احلنفيَّ 

 باجلملة اْلخرية بوجوه:

 ا للباب.أحدها: أن االستثناء من االستثناء خيتص باجلملة اْلخرية، فكذا يف ُجيع الصور طرد  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5/76من قال: ال جتوز شهادته إذا تاب ) "مصنف ابن أيب شيبة"( 4383)
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يكفي يف تصحيحه  -وهو االستثناء  -ثانيها: أن املقتِض لعموم اجلمل املتقدمة قائم واملعارض 

 تعليقه بجملة واحدة وهي اْلخرية فقط.

مة، لوجب أنه إذا تاب أال جيلد، وهذا باطل لو رجع إىل كل اجلمل املتقدِّ ثالثها: أن االستثناء 

 فوجب أن خيتص االستثناء باجلملة اْلخرية. ،باإلُجاع

 عىل مذهبهم يف املسألة بوجوه من األخبار واألحاديث الرشيفة: ةُ احلنفيَّ  واحتجَّ 

برشيك بن سحَمء،  يف قصة هالل بن أمية، حني قذف امرأته أحدها: ما روى ابن عباس 

، فأخِب رسول اهلل ^ أن وقوع اجللد به «طل شهادته يف املسلمنيبجيلد هالل وت»فقال رسول اهلل ^: 

 يبطل شهادته عن غري رشط التوبة يف قبوهلا.

، وَل يشرتط فيه «املسلمون عدول بعضهم عىل بعض إال حمدود يف قذف»أن قوله ^:  :وثانيها

 وجود التوبة منه.

 والرتجيح: املناقشة

 ذكر اعرتاض املانعني لقبول شهادة املحدود ومناقشته:

ِذينَ املانعون عىل االستدالل هبذه اآلية: ﴿ واعرتض ْ  ُثمَّ  املُْْحَصنَاِت  َيْرُمونَ  َوالَّ  بَِأْرَبَعةِ  َيْأُتوا ََل

اَأبَ  َشَهاَدة   هَلُمْ  َتْقَبُلوا َواَل  َجْلَدة   َثََمننِيَ  َفاْجلُِدوُهمْ  ُشَهَداءَ  ِذينَ  إاِلَّ ( 4) اْلَفاِسُقونَ  ُهمُ  َوُأوَلئَِك  د   َتاُبوا الَّ

 من ثالثة أوجٍه: [5 ،4: النور] ﴾َرِحيمٌ  َغُفورٌ  اهللََّ َفإِنَّ  َوَأْصَلُحوا َذلَِك  َبْعدِ  ِمنْ 

: أنه ملا َل يعد االستثناء بالتوبة إىل اجللد منع من محله عىل العموم، ودل عىل اختصاصه أحدها 

مذكوٍر، وهو الفسق دون رد الشهادة، وإن كان من مذهبهم أن االستثناء خيتص بأقرب  بأقرب

 مذكوٍر.

 وعن هذا االعرتاض جوابان:

 أحدمها: أنه َل يعدل إىل اجللد لدليٍل خصه، وهو أنه حق آدمي، فبقي ما عداه عىل حكم أصله.

ق علة  يف ْس لرفع حكمها، وليس الفِ  ق علٌة يف رد الشهادة، وارتفاع العلة موجٌب ْس والثاين: أن الفِ 

 وب احلد.ُج وُ  فلذلك ارتفع رد الشهادة، وَل يرتفعْ  ،وجوب احلد
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ِذينَ  إاِلَّ ﴿ :ه: أهنم قالوا: فقولُ واالعرتاض الثاين عائٌد إىل ما بعده من الكالم ال إىل ما  ﴾َتاُبوا الَّ

ِذينَ  إاِلَّ ﴿قبله، ْلنه قال:  ؛ أي: إال الذين تابوا ﴾َرِحيمٌ  َغُفورٌ  اهللََّ َفإِنَّ  َوَأْصَلُحوا َذلَِك  َبْعدِ  ِمنْ  َتاُبوا الَّ

وأصلحوا فإن اهلل يغفر هلم، ويرمحهم فتعود التوبة إىل الغفران والرمحة، وال تعود إىل الفسق ورد 

ا. ؛الشهادة  لئال يصري ما بعده من الكالم منقطع 

 وعن هذا االعرتاض جوابان:

 وال رشٍط. اهللََّ َفإِنَّ  ﴿أحدمها: أن قوله: 
ٍ
 َغُفوٌر َرِحيٌم﴾ صفٌة لذاته، ال تتعلق باستثناء

ِذيَن َتاُبوا ِمْن َبْعِد َذلَِك َوَأْصَلُحوا َفإِنَّ اهللََّ َغُفوٌر ﴿والثاين: أنه ملا كان قوله يف آية احلرابة:  إاِلَّ الَّ

ا[، استثناٌء يعود إىل ما قبله، وإن كان ما ب34﴾ ]املائدة: َرِحيمٌ  ْلنه صفٌة، كذلك صفة هذا  ؛عده منقطع 

 يف هذه اآلية.

واالعرتاض الثالث: أن قالوا: رد الشهادة حكٌم، والفسق تسميٌة، واخلطاب إذا اشتمل عىل 

ا الفاسق حكٍم وتسميٍة وتعقبها استثناٌء يعود إىل التسمية دون احلكم، كقوله: أعطِ  ا وعمر  إال أن  ،زيد 

ا.يتوب يعني فإنه ال يكون فا  سق 

 جوابان: اضِ وعن هذا االعرِت 

 ق ورد الشهادة حكَمن، فلم يسلم هلم ما ادعوا.ْس أحدمها: أن الفِ 

عوده إىل االسم،  نْ  مِ ىَل بينهَم، لكان عود االستثناء بالتوبة إىل احلكم أوْ  ُق والثاين: أنه لو جاز الفْر 

ِذي َوُهوَ ﴿ألة بقول اهلل تعاىل:  اْلحكام وال تغري اْلسَمء، ثم تدل عىل املسالتوبة تغريه  ْلنَّ   َيْقَبُل  الَّ

ْوَبةَ  َئاِت  َعنِ  َوَيْعُفو ِعَباِدهِ  َعنْ  التَّ يِّ [، فأخِب أن التوبة توجب القبول والعفو، وهم 25]الشورى:  ﴾السَّ

 !وال تقبلون شهادته؟ ،و، ولذلك قال هلم الشعبي: يقبل اهلل توبتهفْ محلوها عىل القبول دون العَ 

؛ أي: تقطعه، «التوبة جتب ما قبلها»يه من جهة السنة: ما روي عن النبي ^ أنه قال: ثم يدل عل

 .)4384(وترفعه، فوجب محله عىل العموم دون اخلصوص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.12/75؛ البن قدامة )"املغني"(، و27و17/26؛ للَموردي )"احلاوي"( 4384)
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ا، فهو مرشوط اإلطالق بعدم  اهلل  استدالهلم بأنَّ  ا اجلواب عنِ وأمَّ  جعل رد الشهادة مؤبد 

 .)4385(التسوية ومستثنى التأييد بالتوبة

ابَ أَ ﴿قرطبي عن ذلك فقال: وقوله: فقد أجاب ال ا؛ كَم يقال: ال تقبل شهادة أي ما دام قاذف   ﴾د 

االكافر أبد   ا؛ فإن معناه ما دام كافر 
)4386(. 

. ، فهو استعَمله فيمن َل يتْب وأما اجلواب عن حديث عائشة   أصال 

 حقوق اهلل وأما اجلواب عن استدالهلم بأن الشهادة من حقوق اآلدميني، فهو أهنا مشرتكٌة بني

َهاَدةَ  َوَأقِيُموا﴿تعاىل وحقوق اآلدميني لقول اهلل تعاىل:   .)4387([2: الطالق] ﴾هللَِِّ الشَّ

باستيفاء عدده وسببه نفس  فإن احلد تمَّ  ؛فليس كذلك ،أما قوهلم: إن رد الشهادة من َتام احلد

القذف أوجب حكمني ثبوت ف ،ق بالقذف ال احلدْس الفِ  هُ بَ َج وأما رد الشهادة فحكم آخر أوْ  ،القذف

 .)4388(ومها متغايران ،الفسق وحصول احلد

وليني فقوله: ُص ثم إن كان االستثناء يرجع إىل اجلملة اْلخرية عند أقوام من اْلُ  قال القرطبي:

هم، فإذا زال قِ ْس ال تقبلوا شهادهتم لفِ  :ستقلة بنفسها؛ أيتعليل ال ُجلة مُ  ﴾اْلَفاِسُقونَ  ُهمُ  َوُأوَلئَِك ﴿

 .)4389(؟ال تقبل شهادهتم ق فلمَ ْس الفِ 

يف االستثناء إال رده إىل أقرب مذكور ملا كان يف ذلك ما يوجب  وقال ابن حزم: وحتى لو َل جيْز 

وإذا ارتفع  ،اآلية بإُجاع اْلمة صِّ رتفع عنه بالتوبة بنَق مُ ْس الفِ  ْلنَّ  ؛شهادة القاذف إذا تاب أال نقبَل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.17/28؛ للَموردي )"احلاوي"( 4385)

 ؛ للقرطبي."اجلامع ْلحكام القرآن"( 4386)

 (.17/28؛ للَموردي )"احلاوي"( 4387)

 (1/128) "إعالم املوقعني"( 4388)

 (.12/181للقرطبي ) ؛"اجلامع ْلحكام القرآن"( 4389)
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 العدالةُ  وإذا ثبتِت  ،املخاطبني إال فاسق أو عدل يس يف العاَل منَ ه لْلنَّ  ؛الفسق ثبتت العدالة رضورة

 .)4390(ول الشهادةبُ قَ  َب َج وَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/432) ؛ البن حزم"اإلحكام"( 4390)
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ما ذهب إليه ْجهور العلامء من قبول شهادة املحدود يف القذف إذا  -واهلل أعلم  - حهجِّ رَ فالذي أُ 

 تاب، وذلك ملا ييل:

الشهادة، ونحن نتكلم عن قبول  بلِت عىل أنه متى ارتفع الفسق قُ  له دُ ع تَ ول الرْش ُص : أُ ال  أو

 وال عهد لنا يف الرشيعة بذنب واحد أصال   ،شهادته بعد توبته والدالالت متكاثرة عىل قبول توبته

وخالف قوله  ،اوهل هذا إال خالف املعهود منه ،يتاب منه ويبقي أثره املرتتب عليه من رد الشهادة

ذا فيقال: توبته من القذف تنزله منزلة من َل وعند ه ؟«التائب من الذنب كمن ال ذنب له»^: 

 يقذف، فيجب قبول شهادته. 

غري مناسب يف الرشع؛ أي خارج عن  الشهادة أمٌر  ق مع ردِّ ْس قال ابن رشد: وكون ارتفاع الفِ 

 .)4391(ْلن الفسق متى ارتفع قبلت الشهادة ؛اْلصول

وقد قبل  ،به يف عهد اْلصحاب ف بعد توبته هو املعمولذْ ثاني ا: قبول شهادة املحدود يف القَ 

، ونقل اإلُجاع عىل ذلك )4392(وال يعلم هلَم يف الصحابة خمالف ،شهادته بعد التوبة عمر وابن عباس

 م.دَّ قَ كَم تَ  ،ي وابن قدامةدِ رْ املاوَ 

وتعطيل الشهادة يف حمل احلاجة  ،سدة فوات احلقوق عىل الغريا تلزم منه مفْ الشهادة أبد   ثالث ا: رده 

سدة فيه يف حق الغري من عدل تائب قد أصلح ما بينه وال يلزم مثل ذلك يف القبول، فإنه ال مفْ  إليها،

سدة أوىل من اعتبار مصلحة يلزم منها عدة مفاسد وال ريب أن اعتبار مصلحة يلزم منها مفْ  ،وبني اهلل

يها بكل طريق حقِّ تَ ْس وق عىل مُ قُ يف حق الشاهد وحق املشهود له وعليه، والشارع له تطلع إىل حفظ احلُ 

وعىل  ا قد شهد به عدل مريض مقبول الشهادة عىل رسول اهلل ^فكيف يبطل حقًّ  ،وعدم إضاعتها

 .)4393(دينه رواية وفتوى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2/443) "بداية املجتهد"( 4391)

 .(1/125) "إعالم املوقعني"( 4392)

 .(1/127) "إعالم املوقعني"(4393)
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تعليل ملا تضمنه االستثناء من عدم  [5: النور] ﴾َرِحيمٌ  َغُفورٌ  اهللََّ َفإِنَّ ﴿قال الشوكاين: وُجلة 

ا من الرمحن الرحيم غري فاسق وال مردود وصريو ،املؤاخذة للقاذف بعد التوبة ا له مرحوم  رته مغفور 

 .)4394(الشهادة وال مرفوع العدالة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(4/13؛ للشوكاين )"فتح القدير"( 4394)
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 اتيييييييييييهرس اآلييييف

 اسم السورة اآلية
قِّ َوُهْم َيْعَلُموَن﴾  [86]الزخرف:  ﴿إاِلَّ َمْن َشِهَد بِاحْلَ

 [6 ]احلجرات: ﴿إِْن َجاَءُكْم َفاِسق  بِنَبَإٍ َفتَبَيَّنُوا﴾

َوى اأْلَْنُفُس﴾  [23 ]النجم: ﴿إِْن َيتَّبُِعوَن إاِلَّ الظَّنَّ َوَما هَتْ

َع َبيْنَُكُم الَْعَداَوَة َوالْبَْغَضاَء﴾
ْيطَاُن َأْن ُيوقِ اَم ُيِريُد الشَّ  [91 ]املائدة: ﴿إِنَّ

ُكْم﴾  [106 ]املائدة: ﴿َأْو َآَخَراِن ِمْن َغرْيِ

بََع الَِّذيَن َظلَ  ـُه﴾﴿َبِل اتَّ  ِعْلٍم َفَمْن َِهِْدي َمْن َأَضلَّ اللَّ
 [29 ]الروم: ُموا َأْهَواَءُهْم بَِغرْيِ

اَلة﴾ بسوهَناَم مْن َبْعد الصَّ  [106]املائدة:  ﴿حَتْ

َل اهللَُّ َبْعَضُهْم َعىَل َبْعٍض﴾ اُموَن َعىَل النَِّساِء بِاَم َفضَّ َجاُل َقوَّ  [34 ]النساء: ﴿الرِّ

 [106 ]املائدة: ﴾نُِكْم إَِذا َحََّضَ َأَحَدُكُم امْلَْوُت َشَهاَدُة َبيْ ﴿

﴾  [128 ]التوبة: ﴿َعِزيز  َعَليِْه َما َعنِتُّْم َحِريص  َعَلْيُكْم بِامْلُْؤِمنَِْي َرُءوف  َرِحيم 

ظَات  لِْلَغيِْب بِاَم َحِفَظ اهللَُّ﴾
اُت َقانِتَات  َحافِ احِلَ  [34 ]النساء: ﴿َفالصَّ

﴾﴿َفإِْن َأرْ   [6 ]الطالق: َضْعَن لَُكْم َفآَُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ

ُسوِل﴾ وُه إىَِل اهللَِّ َوالرَّ ٍء َفُردُّ  [59 ]النساء: ﴿َفإِْن َتنَاَزْعتُْم يِف َشْ

َهَداِء﴾ َّْن َتْرَضْوَن ِمَن الشُّ  [6 ]النور: ﴿َفإِْن ََلْ َيُكوَنا َرُجَلْْيِ َفَرُجل  َواْمَرَأَتاِن ِِم

ادقَْي﴾﴿َفَشَهادَ  ه ملََن الصَّ ـه إنَّ  [6 ]النور: ة َأَحدهْم َأْرَبع َشَهاَداٍت باللَّ

ُموَك فِياَم َشَجَر َبيْنَُهْم﴾ َك اَل ُيْؤِمُنوَن َحتَّى حُيَكِّ  [65 ]النساء: ﴿َفاَل َوَربِّ

ُموا﴿  [43 ]النساء: ﴾َفَلْم جَتُِدوا َماًء َفتَيَمَّ

قِّ إاِلَّ ا﴿ اَلُل﴾َفاَمَذا َبْعَد احْلَ  [32 ]يونس: لضَّ

 [107 ]املائدة: ﴿َفيْقساَمن باهللَّ َلَشَهاَدتنَا َأَحّق مْن َشَهاَدهتاَم﴾

بِبُْكُم اهللَُّ َوَيْغِفْر لَُكْم ُذُنوَبُكْم﴾ بُِعويِن حُيْ بُّوَن اهللََّ َفاتَّ
 [31]آل عمران:  ﴿ُقْل إِْن ُكنْتُْم حُتِ
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اِمَْي بِالِْقْسِط ُشهَ   [153 ]النساء: َداَء هللَِِّ﴾﴿ُكوُنوا َقوَّ

﴿اَل َخرْيَ يِف َكثرٍِي ِمْن َنْجَواُهْم إاِلَّ َمْن َأَمَر بَِصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو إِْصاَلٍح َبْْيَ 

 النَّاِس﴾

 [114 ]النساء:

 [124 ]البقرة: ﴿اَل َينَاُل َعهدي الظَّاملَْي﴾

د  َرُسوُل اهللَِّ َوالَِّذيَن َمَعهُ  اِر﴾ ﴿حُمَمَّ اُء َعىَل الُْكفَّ  [29 ]الفتح: َأِشدَّ

َهَداِء﴾ َّْن َتْرَضْوَن ِمَن الشُّ  [282 ]البقرة: ﴿ِِم

وا بِِه َثَمنًا َقلِياًل﴾  [79 ]البقرة: ﴿َهَذا ِمْن ِعنِْد اهللَِّ لِيَْشرَتُ

 [53 ]اْلحزاب: ﴿َوإَذا َسأَلتُُموُهنَّ َمَتاًعا َفاْسأَُلوُهنَّ ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب﴾

﴿َواْستَْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن ِرَجالُِكْم َفإِْن ََلْ َيُكوَنا َرُجَلْْيِ َفَرُجل  َواْمَرَأَتاِن 

َهَداِء﴾ َّْن َتْرَضْوَن ِمَن الشُّ  ِِم

 [282 ]البقرة:

 [2 ]الطالق: ﴿َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمنُْكْم﴾

 [7 ]احلجرات: ْو ُيطِيُعُكْم يِف َكثِرٍي ِمَن اأْلَْمِر لََعنِتُّْم﴾﴿َواْعَلُموا َأنَّ فِيُكْم َرُسوَل اهللَِّ لَ 

َهاَدَة هللَِّ﴾  [2 ]الطالق: ﴿َوَأقِيُموا الشَّ

لُوَن ِمَن املَُْهاِجِريَن َواأْلَْنَصاِر﴾ ابُِقوَن اأْلَوَّ  [100 ]التوبة: ﴿َوالسَّ

اُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُج  ِِت ََتَ ُروُهنَّ يِف املََْضاِجِع ﴿َوالالَّ

﴾ ُبوُهنَّ  َواْضِ

 [34 ]النساء:

ُحوا َبيْنَُهاَم﴾
 [9 ]احلجرات: ﴿َوإِْن َطائَِفتَاِن ِمَن امْلُْؤِمنَِْي اْقتَتَُلوا َفأَْصلِ

ْم﴾  [34 ]النساء: ﴿َوباَِم َأْنَفُقوا ِمْن َأْمَواهِلِ

نَ ﴿ ْب بِِه َواَل حَتْ  [44 ]ص: ﴾ْث َوُخْذ بِيَِدَك ِضْغثًا َفاْضِ

نَُه يِف ُقُلوبُِكْم﴾  [7 ]احلجرات: ﴿َوَزيَّ

﴾  [31 ]النور: ﴿َوُقْل لِْلُمْؤِمنَاِت َيْغُضْضَن من َأْبَصاِرِهنَّ

 [114 ]طه: ﴿َواَل َتْعَجْل بِالُْقْرَآِن ِمْن َقبِْل َأْن ُيْقََض إِلَيَْك َوْحيُُه﴾

ْمَع َوالَْبرَصَ َوالُْفَؤاَد ُكلُّ ُأولَئَِك  ﴿َواَل َتْقُف َما لَيَْس لََك بِِه ِعْلم  إِنَّ   [36 ]اإلرساء:السَّ
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 َكاَن َعنُْه َمْسئُواًل﴾

ُه َآثِم  َقْلبُهُ ﴿ َهاَدَة َوَمْن َيْكتُْمَها َفإِنَّ  [283 ]البقرة: ﴾َواَل َتْكتُُموا الشَّ

﴾  [282 ]البقرة: ﴿َواَل ُيَضارَّ َكاتِب  َواَل َشِهيد 

ياَمَن﴾ ﴿َولَكِنَّ اهللََّ  [7 ]احلجرات: َحبََّب إِلَيُْكُم اإْلِ

َعَل اهللَُّ لِْلَكافِِريَن َعىَل املُْْؤِمنَِْي َسبِياًل﴾  [141 ]النساء: ﴿َولَْن ََيْ

يِن ِمْن َحَرٍج﴾  [78 ]احلج: ﴿َوَما َجَعَل َعَليُْكْم يِف الدِّ

ُة ِمْن  ﴿َوَما َكاَن ملُِْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمنٍَة إَِذا َقََض اهللَُّ  رَيَ
ُم اخْلِ َوَرُسوُلُه َأْمًرا أَْن َيُكوَن هَلُ

 َأْمِرِهْم﴾

]اْلحزاب: 

36] 

 [19 ]فاطر: ﴿َوَما َيْستَِوي اأْلَْعَمى َوالْبَِصرُي﴾

 [50 ]املائدة: ﴾﴿َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اهللَِّ ُحْكاًم لَِقْوٍم ُيوقِنُونَ 

 [8 ]النور: ﴾َأْرَبَع َشَهاَداٍت بِاهللَِّ َوَيْدَرُأ َعنَْها الَْعَذاَب َأْن َتْشَهَد ﴿

َا الَِّذيَن َآَمنُوا إِْن َجاَءُكْم َفاِسق  بِنَبَإٍ َفتَبَيَّنُوا﴾  [6 ]احلجرات: ﴿َيا َأِهُّ

ْمُر َواملَْيْرِسُ َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزاَلُم﴾ اَم اخْلَ َا الَِّذيَن َآَمنُوا إِنَّ  [90،91]املائدة:  ﴿َيا َأِهُّ

َا الَِّذيَن َآَمنُوا َشَهاَدُة َبيْنُِكْم إَِذا َحََّضَ َأَحَدُكُم املَْْوُت﴾﴿يَ   [106 ]املائدة: ا َأِهُّ

ُموا َطيِّبَاِت َما َأَحلَّ اهللَُّ لَُكْم َواَل َتْعتَُدوا﴾ رِّ َا الَِّذيَن َآَمنُوا اَل حُتَ  [87 ]املائدة: ﴿َيا َأِهُّ

َا الَِّذيَن آَمنُوا اَل  ُسوَل َوََتُوُنوا َأَماَناتُِكْم َوَأْنتُْم ﴿َيا َأِهُّ  ََتُوُنوا اللَّـَه َوالرَّ

 َتْعَلُموَن﴾

 [27 ]اْلنفال:

ْنَساُن َضِعيًفا﴾ َف َعنُْكْم َوُخلَِق اإْلِ  [28 ]النساء: ﴿ُيِريُد اهللَُّ َأْن َُيَفِّ

﴾  [185 لبقرة:]ا ﴿ُيِريُد اهللَُّ بُِكُم الْيُرْسَ َواَل ُيِريُد بُِكُم الُْعرْسَ

يِّئَاِت﴾ ِه َوَيْعُفو َعِن السَّ
 [25 ]الشورى: ﴿َوُهَو الَِّذي َيْقبَُل التَّْوَبَة َعْن ِعبَادِ

 [34 ]املائدة: ﴾إاِلَّ الَِّذيَن َتاُبوا ِمْن َبْعِد َذلَِك َوَأْصَلُحوا َفإِنَّ اهللََّ َغُفور  َرِحيم  

 [5، 4 ]النور: ََلْ َيأُْتوا بِأَْرَبَعِة﴾ ﴿َوالَِّذيَن َيْرُموَن املُْْحَصنَاِت ُثمَّ 

ْم َشَهاَدًة َأَبًدا﴾  [4 ]النور: ﴿َواَل َتْقبَُلوا هَلُ
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اِرُبوَن اهللََّ َوَرُسولَُه﴾  اَم َجَزاُء الَِّذيَن حُيَ  [33 ]املائدة: إِنَّ

 [34 ائدة:]امل ثم قال: ﴿إاِلَّ الَِّذيَن َتاُبوا ِمْن َقبِْل َأْن َتْقِدُروا َعَليِْهْم﴾ 

اَلَة َوَأْنتُْم ُسَكاَرى َحتَّى َتْعَلُموا َما  ا الَِّذيَن َآَمُنوا اَل َتْقَرُبوا الصَّ َ ﴿َيا َأِهُّ

 َتُقولُوَن َواَل ُجنُبًا إاِلَّ َعابِِري َسبِيٍل َحتَّى َتْغتَِسُلوا﴾ 

 [43 ]النساء:

 [43 ]النساء: د  ِمنُْكْم ِمَن الَْغائِِط﴾﴿َوإِْن ُكنْتُْم َمْرََض َأْو َعىَل َسَفٍر َأْو َجاَء َأَح  

وُهْم َأْْجَِعَْي﴾ ا ملَُنَجُّ  [60، 59]احلجر:  ﴿إاِلَّ َآَل ُلوٍط إِنَّ

ْ َيأُْتوا بِأَْرَبَعِة ُشَهَداَء َفاْجلُِدوُهْم َثاَمنَِْي َجْلَدةً  ﴿َوالَِّذيَن َيْرُموَن املُْْحَصنَاِت ُثمَّ ََل

ْم َش  ( إاِلَّ الَِّذيَن َتاُبوا ِمْن َبْعِد 4َهاَدًة َأَبًدا َوُأولَئَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن )َواَل َتْقبَُلوا هَلُ

 ﴾ َك َوَأْصلَُحوا َفإِنَّ اهللََّ َغُفور  َرِحيم 
 َذلِ

 [5، 4 ]النور:

نََّة َواَل ُيظَْلُموَن َشيْئًا﴾   [60 ]مريم: ﴿َفأُولَئَِك َيْدُخُلوَن اجْلَ

ْم َما وا هَلُ ةٍ﴾ َوَأِعدُّ  [60 ]اْلنفال: اْستََطْعتُْم ِمْن ُقوَّ

 [2 ]الطالق: ﴿َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمنُْكْم﴾ 

َا الَِّذيَن َآَمنُوا َشَهاَدُة َبيْنُِكْم إَِذا َحََّضَ َأَحَدُكُم امْلَْوُت ِحَْي الَْوِصيَِّة  ﴿َيا َأِهُّ

ُكْم﴾ اْثنَاِن َذَوا َعْدٍل ِمنُْكْم َأْو َآَخَراِن ِمْن غَ   رْيِ

 [106 ]املائدة:

قِّ َوُهْم َيْعَلُموَن﴾  [86]الزخرف:  ﴿إاِلَّ َمْن َشِهَد بِاحْلَ

َهَداُء إَِذا َما ُدُعوا﴾  [282 ]البقرة: ﴿َواَل َيْأَب الشُّ

 [50 ]املائدة:  ﴾َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اهللَِّ ُحْكاًم لَِقْوٍم ُيوقِنُونَ ﴿

َهاَدةَ ﴿ ُه َآثِم  َقْلبُهُ  َواَل َتْكتُُموا الشَّ  [283 ]البقرة:  ﴾َوَمْن َيْكتُْمَها َفإِنَّ

ادقَْي﴾  ه ملََن الصَّ ـه إنَّ  [6 ]النور: ﴿َفَشَهاَدة َأَحدهْم َأْرَبع َشَهاَداٍت باللَّ

 [107 ]املائدة: ﴿َفيْقساَمن باهللَّ َلَشَهاَدتنَا َأَحّق مْن َشَهاَدهتاَم﴾ 
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 فييييهرس األحييييياديث
 ديثيرف احلييييييييييط

 «اجتنبوا السبع املوبقات»

 «أخروهن حيث أخرهن اهلل»

اَلَة يِف املََساِجدِ » ُجَل َيْعَتاُد الصَّ  «إَِذا َرَأْيُتُم الرَّ

ْمِس َفاْشَهْد »  «إَِذا َعلِْمَت ِمْثَل الشَّ

 «دين اهلل عمرأرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم يف »

ُم اقتَدْيتم اهتديتم»  «أصحايب كالنُُّجوم، فبأِهِّ

 «اقتدوا باللَذْين ِمْن بعدي أيب بكر وعمر»

ين ُيرس»  «إنَّ الدِّ

 «إنَّ اهلل حُيب أن ُتؤتى ُرَخصه»

 «إنَّ اهلل حيب أن تؤَتى رخصه، كام حيب أن تؤتى عزائمه»

 «أنَّ النبي َأَجاَز َشَهاَدة القابلة»

 «بعث معاًذا وأبا موسى إىل اليمن ^أن النبي »

 «دخل اخلالء فوضعت له وضوًءا ^أن النبي »

 «إن بالاًل يؤذن بليٍل فكلوا وارشبوا حتى يؤذن»

 «أجاز شهادة القابلة عىل الوالدة ^أن رسول اهلل »

ااًل كانْت له جارية، وأن ماعًزا وقع عليها»  «أنَّ َهزَّ

َج »  َأْرَضْعتُُكاَم «ُأمَّ حَيْيَى بِنَْت َأيِب إَِهاٍب َقاَل َفَجاَءْت َأَمة  َسْوَداُء َفَقالَْت َقدْ  َأنَُّه َتَزوَّ

 «إين َل أبعث باليهودية وال بالنرصانية»

ُث الَقوَم َحديًثا^ َبينَاَم النَّبىُّ » دِّ  «َجالس  ىف َُملسه حُيَ

 «ن ال ذنب لهالتائب من الذنب كمَ »
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 «ما قبلها التوبة جتبُّ »

 «وهوى متبع، وإعجاب املرء بنفسه : ُشح مطاع،ثالث مهلكات»

 «جاءت امرأة إىل النبي ^ فقالت: إن زوجي ضبني»

 «خصلتان ال جتتمعان يف ُمنافق»

 «خري الناس قرين، ثم الذين يلوهنم، ثم الذين يلوهنم»

 « شهادة اخلائن واخلائنةرد »

 «ُرفِع القلم عن ثالٍث »

 «عن الشهادة ^النبي سئل »

 «سأْلُت ريبِّ عن اختالف أصحايب من بعدي»

 «رجاًل يقرأ يف املسجد ^سمع النبي »

ْمُع َوالطَّاَعُة َعىَل املَْْرِء املُْْسلِِم فِياَم َأَحبَّ َوَكِرَه َما ََلْ ُيْؤَمْر بَِمْعِصَيةٍ » َفإَِذا ُأِمَر  ،السَّ

 «َعةَ بَِمْعِصَيٍة َفاَل َسْمَع َواَل َطا

 «سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصالة عن أوقاهتا»

 «شهادة النساء جائزة فيام ال يستطيع الرجال النظر إليه»

 «أقبية   ^قدمت عىل النبي »

 «ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأةالقضاة ثالثة: واحد يف اجلنة, واثنان يف النار, »

 «كان رسول اهلل أخفهم صالة يف متام»

 «عن صالة ^بواسري، فسألت النبي  كانت يب»

 «ال جتوز شهادة خائن وال خائنة»

 «اَل ُتْقَبُل َشَهاَدُة الَوَلِد لَِوالِِدهِ »

 «اَل َشَهاَدَة لِلَقانِِع بَِأْهِل الَبْيِت »
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 «ال طاعة ملْخُلوق يف َمْعصية اخلالِق»

 «ه إال بإذنهيف سلطانه، وال يقعد يف بيته عىل تكرمت الرجل ال يؤمن الرجل»

 «ال َيوز شهادة ملة عىل ملة»

 «لعن من ولوا أمرهم امرأة عىل إثم موليها»

 «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»

َتُه بَِثْوبَِك » َلْو َسرَتْ
ا َلَك  َلَكانَ    «َخرْيً

ا ِمْن َأْن َيْأُكَل ِمْن َعَمِل َيِدهِ »  «َما َأَكَل َأَحد  َطَعاًما َقطُّ َخرْيً

 «بْي أمَرْين إال أَخذ أيرسمها ^ريِّ رسول اهلل ما ُخ »

 «َما َرآُه املؤمنون َحَسنًا، فهو ِعنْد اهلل َحَسن  »
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 فهرس اآلثار
 قائل األثر طرف األثر

 عائشة «وددت أين كنت جلست كام جلس أصحايب»

 سليَمن التيمي «هلو أخذت برخصة كل عاَل اجتمع فيك الرش كل»

ين املعتمر بن سليامن قال: رآين أيب وأنا أنشد الشعر، فقال: » أخرَبَ

 «ال يا بني، ال تنشد الشعر

 ابن املبارك

^ يف مسألة هل َيوز لنا أن  إذا اختلف أصحاب رسول اهلل»

 «ننظر يف أقواهلم لنعلم مع َمن الصواب منهم فنتبعه؟

 أمحد بن حنبل

 عائشة «عنهم وكان حيب ما َيفف»

إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي اختلف فيه وأنت ترى غريه »

 «فال تنهه

 سفيان

ما اختلف فيه الفقهاء فال أهنى أحًدا عنه من إخواين أن يأخذ »

 «به

 سفيان

ُه َأَجاَز َشَهاَدَة اْلَقابَِلِة َوْحَدَها»  َعيِلِّ بن أيب َطالٍِب  «َأنَّ

 ُعَمَر ْبَن اخْلَطَّاِب  «َأٍة يِف ااِلْستِْهاَللِ َأَجاَز َشَهاَدَة اْمَر »

ُه َكاَن َُيِيُز َشَهاَدَة اْلَقابَِلةِ »  َعىِلٍّ  «َأنَّ

ْطَرْنُج ِمَن املَْْيسِ »  َعيِلٌّ  «النَّْرُد، َأِو الشِّ

ْطَرْنُج ُهَو َمْيرِسُ األََعاِجمِ »  عيل «الشَّ

قاسم: كل ، أرأيت الشطرنج؟ ميرس هو؟ فقال ال"ميرس "النرد»

 «ما أهلى عن ذكر اهلل وعن الصالة فهو ميرس

 عمر بن عبيد اهلل

 عيل بن أيب طالب «أما علمت أّن القلم رفع عن املجنون حتى يفيق»

 سليَمن بن يسارٍ  «استأذنت عىل عائشة فعرفت صوِت»
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 اْْلَْوَزاعيَّ  « َوجَتوز َشَهاَدهتمْ  ،يَغّسلوَنه َوَيْدفنوَنه»

ايّن إالَّ يف َوصيَّةٍ اَل جَتوز َشهَ »  سفيان الثوري «اَدة اْلَيهودّي َواَل النَّرْصَ

َفر، َواَل جَتوز يف » ايّن إالَّ يف السَّ اَل جَتوز َشَهاَدة اْلَيهودّي َواَل النَّرْصَ

َفر إالَّ يف اْلَوصيَّة  «السَّ

 رشيح
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 عيييييُُهرس األييييييييف
 

 اهيم النخعيإبر

َجِرىَّ   إبراهيم اهْلَ

 إبراهيم عبداحلميد

 ابن أيب ليىل

 ابن أيب نجيٍح 

 ابن أيب هريرة

 ابن اجلامل

 ابن الدهان 

َبرْيِ   اْبِن الزُّ

 ابن الصبَّاغ

 ابن الصالح

 ابن العريب

 ابن القاسم املالكي

 ابن القاص

 ابن القيم

 ابن املبارك

 ابن املنري

ارابن النَّ   جَّ

 ابن برهان 

 ابن جرير
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 ابن حجر

 ابن حجر اهليتمي

 ابن حزم الظاهري

 ابن دقيق العيد 

 ابن رشد

 ابن سعد

 ابن سامعة 

مة  ابن شرْبُ

 ابن شهاب

 ابن عابدين

 ابن عباس

 ابن عبد الرب

 ابن عبد احلكم

 ابن عبد السالم

 ابن فارس 

 ابن قسيطٍ  

 ابن ُمفلح

 حَلنَِفيابن ُنَجْيم ا

 ابن يونس

 احلسن األشعري وأب

اَرُقْطنِيُّ  َسِن الدَّ  َأُبو احْلَ
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 احلسن بن القطان وأب

 أبو الطيب، والروياين

 أبو الفضل الَكْرَماين 

ار  فَّ  أبو القاسم الصَّ

َمْرَقنِْدي  أبو الليث السَّ

 اليرس  وأب

 اإِلْسكافأبو بكر 

 أبو بكر بن العريب املالكي

 كر بن حممٍد بن عمرو بن حزمٍ ب وأب

 أبو ثور

 ثورٍ  وأب

 أبو جعفر اهِلنُْدواين الَبْلِخيِّ احَلنَفي

 أبو جعفر بن نرص

 أبو حنيفة

 أبو حنيفة النُّعامن بن ثابت الكويف

 أبو حيان 

 أبو زيد احلكيم

 أبو سعيٍد اخلدرى

 أبو سليامن داود الظاهري 

َْحَِن السُّ   َلِميُّ َأُبو َعْبِد الرَّ

 أبو عبداهلل بن عرفة
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 عبيدٍ  وأب

 أبو ُملٍز 

  ُهَرْيَرةَ  وبأ

 أبو وائل 

 أبو وائل

 يعقوُب بن إبراهيم أبو يوسف 

 أَحد بن حنبل

 أَحد بن حنبلٍ 

 أزدشري بن بابك 

 اإِلْسبِيَجايِب 

 إسحاق

 إسامعيل إبراهيم البدوي

 إسامعيل البدوي

 اإلسنوي

 اآلمدي 

 عياألوزا

 أيوب السختياين 

 الباجي

 البغوي 

 البندنيجي 

  ز بن حكيمهَب 
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 اْلَبْيَهِقيُّ 

تقي الدين أبو البقاء حممد بن أَحد 

ار  املعروف بابن النَّجَّ

 التمرتاش 

 اجلصاص

 جعفر بن حممد 

 جالل الدين املحيلِّ 

  احلاكم أبو حممد الكاتب

هيد   احلاكم الشَّ

 حبيب بن أيب ثابٍت 

 احلسن

 احلسن البرصي

 احلسن بن حي

 احلسن بن زياد 

 احلسن بن عيل 

 احَلِصريي

 احلطاب

 احلكم بن عيينة

 احلليمي 

 اخلطيب البغدادي 

 خلف بن أيوب الفقيه 
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  خواهر زاده

 داود 

 الدكتور حممد فاروق النبهان

 الدكتور حممد مصطفى الزحييل

 الدكتور منري العجالين

هَ    بِيُّ الذَّ

اص   الرازي اجَلصَّ

 الرافعي

 ربيعة بن عبد الرَحن 

 الرميل

 الروياين

 الزاهدي 

 الزبري بن العوام

 الزركيش

 ُزَفر بن اهلذيل 

 زكريا األنصاري

 الزهري

 الزيلعي

 ساَل بن عبد اهلل 

 السدي  

ين   رساج الدِّ
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 الرسخيس 

َخَكتِي ْ   الرسُّ

 سعيد بن املسيب

  بن جبري سعيد 

 سفيان الثوري

 سليامن بن أبى حثمة

 سليامن بن يسارٍ 

ْمتِي   السَّ

 السمعاين

 سيبويه 

 السيدة عائشة

 السيوطي

 الشاطبي

 الشافعي

 الرشبيني

 رشيح  

 رشيٍح  

  الشعبي

ِة احَلْلَوايِنِّ  مَّ
 َشْمِس األَئِ

بن عبدالعزيز  حممود شمس اإلسالم

 األُوْزجنِْدي 



758 

 

 كاينالشو

يَعِة  ِ عبيداهلل بن مسعود َصْدُر الرشَّ

 املحبويب احلنفي

هيد عمر بن عبدالعزيز بن  در الشَّ الصَّ

 عمر بن َماَزة

بن  الصدر سليامن بن أيب العز بن وهيب

 عطاء

 الصنعاين

 طاووس

 الطرباين

 الطربي

 الطحاوي

 طلحة بن عبيد اهلل

 العاصمي

 عبد العال عطوة

 عمران عبد العزيز بن

 عبد العزيز عزام

 عبد اهلل بن غالٍب 

 َعْبَد اهللِ ْبَن َنافِعٍ  

عبدالرب بن حممد بن حممد بن حممود بن 

 الشحنة احللبي
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 عبدالرحيم اإلسنوي

عبدالقادر بن حممد بن حممد بن نرص اهلل 

 بن ساَل القرش

 عبداملعطي بيومي

 عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعوٍد 

 بيدة السلامنع

العتايب أَحد بن حممد بن عمر العتايب 

 البخاري

ي  عثامن الَبتِّ

 العجلوين

 عروة 

 العز بن عبدالسالم

 عطاءٍ 

 عكرمة

ين أبو القاسم حممود بن  عالء الدِّ

 عبداهلل املروزي

 َعيِلِّ ْبِن َأيِب َطالٍِب 

 عيل بن احلسن بن عيل

 ُعَلْيش

بن  العامدي حامد بن إبراهيم

 عبدالرحيم الدمشقي



760 

 

 عمر بن اخلطاب

 عمر بن عبد العزيز 

عمر بن عبد اهلل بن أيب طلحة 

 األنصاري

عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن احلكم 

 بن أيب العاص بن أمية

 عمرو بن رشحبيل 

 العيني

 الغزايل 

عيل بن حممد بن  فخر اإلسالم البزدوي

 احلسْي بن عبد الكريم 

 الرازيفخر الدين 

الَفْضيِلُّ عثامن بن إبراهيم بن حممد بن 

 أَحد بن حممد بن الفضل

 ساَل   القاسم

 القاسم بن حممد

 القاسم بن حممدٍ 

 القايض أبو الطيب

 القايض أبو حممد

 القايض أبو يعىل

 احلسْي بن خَّضالقاَض النسفي 
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 النََّسفي احلنفي

 القاعدي

 قتادة 

بن حممد بن  القديس ْجال الدين اَحد

 نوح القابيس الغزنوي

أَحد بن حممد بن أبو احلسْي  الُقُدوِري

 بن َحدان أَحد بن جعفر

 القضاة ابن كج 

 َقنْرب موىل عيل بن أيب طالب

 الكاساين

الَكافَِيِجي حممد بن سليامن بن سعد بن 

 مسعود الرومي احلنفي

 الكردري

ة إسامعيل بن حممد الَبيَّاعِ   يكامل األئمَّ

َكنَْدِري  اْلَكاَمِل بابن اهُلـاَمم السَّ

 لعضد الدين اإلَيي

لعالء الدين أيب احلسن عيل بن سليامن 

 املرداوي احلنبيل

 الليث بن سعد

 َمالِِك ْبِن َأَنسٍ 

 املاوردي
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 ُماهٍد بن جرب

 ُمد الدين ابن تيمية

 املحيل

 حممد الزحييل

 املعروف بأمري بادشاه حممد أمْي 

 ّمد بن أيب ليىلحم

 حممد بن احلسن

ْيباين، الصاحب  د بن احَلَسن الشَّ حُمَمَّ

 الثاين لإلمام أيب حنيفة

  حممد بن احلسْي

 حممد بن املنكدر 

 حممد بن جرير الطربي

د بن سليامن بن َمشُمولٍ   حممَّ

  حممد بن سريين

 حممد بن شجاع الثلجي البغدادي

 يسار يىلحممد بن عبدالرَحن بن أيب ل

أبو منصور حممد بن حممد بن حممود 

 املاتريدي

 حممد بن مقاتل الرازي

حممد بن يوسف بن حممد بن عيل بن 

حممد العلوي احلسني، أبو القاسم، 
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  نارص الدين

 حممد رأفت عثامن

 حممد شمس احلق العظيم آبادي

 املرغيناين

 املروزي

مسكْي حممد بن عبداهلل اهلروي، معْي 

ن، املعروف بمال مسكْي أو منال الدي

 مسكْي

 مصباح املتويل

 مطر  الوراق

 املعتمر بن سليامن

 املناوي

ين الَبْيَضاوي  نارص الدِّ

 نجم الدين اخلايص 

 نصري بن حييى البلخى

 النفراوي

 النووي 

ِشيدِ   َهاُروَن الرَّ

 هشام بن عبيد اهلل الرازي

 هشام بن عروة بن الزبري 

 حاق املروزيأبو إس
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 أيب عبيدٍ  

 النفراوي

  سليامن بن يسار

 ،الولواجلي هو عبدالرشيد بن أيب حنيفة

 أبو الفتح، ظهري الدين

 حييى بن َحزة

 حييى بن سعيٍد األنصاري 

 حييى بن يعمر 

  يزيد بن أبى حبيٍب 

 يزيد بن معاوية بن أيب سفيان

 بن خَّض بكيعقوب باشا 
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 املخطوطات فهرس
ا َل الفتاوى التمرتاشية يف الوقائع الغزية - 1 َدين، وال يزال خمطوط  ، وهي من فتاويه، َُجَعها يف جملَّ

 ُيْطبع.

حليم  2400برقم  ،ورقة باْلزهرية 162وهو خمطوط: يف  ،نتائج اْلفكار عىل منح الغفار - 2

33381. 

 طـ اْلزهرية.( خمطو238خالصة الفتاوى )لوحة رقم  - 3

واملوجودة  ،خمطوط يف إجازة من صالح بن أمحد التهُمْرتايش إىل عيل بن حممد العَمدي التمرتايش - 4

 .7803مكتبة جامعة الكويت ميكروفيلم  )ميكروفيلم( يف

/ب 20571؛ القاهرة ملحق 308ورقة  376املكتبة القادرية  ،معني املفتي عىل جواب املستفتي - 5

وصل هـ؛ خزائن مدرسة اخلياط بامل1078؛ 242ورقة  586كتبة اْلمحدية بحلب، فقة ؛ امل321ورقة 

، وله خمطوطة أخرى وهي من خمطوطات مكتبة البلدية باإلسكندرية 212ورقة  7/15الفقه احلنفي 

ا، ونوع خطِّها نسخ، 25م، ويف كل صفحة )1850 -هـ 1267ج، وتاريخ نسخها:  1197 - ( سطر 

 ، منها لوحه هي واجهُة املخطوط، ُكتِب عليها اسم الكتاب.305وعدد اللوحات 

 (.215خمطوط باملكتبة اْلزهرية، )لوحة رقم:  ،تفضيل عقد الفوائد بتكميل قيد الرشائد - 6

اج ) - 7 اج الَوهَّ ة، )رقم خاص: 143/لوحة رقم 8الِّسِّ ، ورقم 371(، خمطوط، املكتبة اْلزهريَّ

 (.7553عام: 

8 -  َ ةالفتاوى الِّسِّ ، ورقم 2334( خمطوط، املكتبة اْلزهرية، )رقم خاص: 5)لوحة رقم:  ،"اجيَّ

 (33215عام: 

، 2033(، خمطوط باملكتبة اْلزهرية، )رقم خاص: 112/لوحة رقم: 2)ج ،الفتاوى الَوْلَواجليَّة - 9

 (.26872ورقم عام: 

، ورقم عام: 3095اْلزهرية، )رقم خاص:  -(، خمطوط 119ُمنَْية املفتي )لوحة رقم  -10

44440.) 

، وييل 4456(، والظاهرية 240: 6وهو خمطوط بجامعة الرياض )الفهرس  ،رشح اخلاُلصة -11

930. 
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 مراجع املصنف فهرس
 املؤلف اسم الكتاب

 اجلصاص  أحكام القرآن

  املوصيل مودود بن حممود بن اهلل عبد لتعليل املختار االختيار

 يوسف وأب مايل املروية عن أيب يوسفاْل

قائق  ح َكنْز الدَّ  ابن نجيم احلنفي البَْحر الرائق رَشْ

 الكاساين احلنفي بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع 

 بدر الدين العيني  البِنَاَية يف رشح اهلداية

ة الفتاوى   برهان الدين بن مازه املرغيناين تتمَّ

 عيل بن أيب بكر املرغيناين  "ل الفتوى غري عتيدالتجنيس واملزيد وهو ْله"

 ابن اهلَمم السكندري التحرير يف اْلُُصول

 لعيل بن بلبان الَفاِريِسِّ  حتفة احلريص يف رشح التلخيص 

 نارص الدين البيضاوي تفسري البيضاوي 

 للفخر الرازي التفسري الكبري 

 نابن وهبا تفضيل عقد الفوائد بتكميل قيد الرشائد

 البابريت احلنفي التقرير يف رشح أصول البزدوي 

 أبوزيد الدبويس احلنفي تقويم اْلدلة يف اْلصول 

 صدر الرشيعة املحبويب تنقيح اْلصول 

 شمس الدين حممد بن عبد اهلل الغز "املخترص"وهو  ،تنوير اْلبصار

 أمحد الَقاَلنيس هتذيب الواِقَعات يف ُفُروع الفقه احلَنَِفيِّ 

 للحسن بن مظفر النَّيَْساُبوري هتذيب ديوان اْلدب

يباين يباين جامع الصغري ملحمد بن احلسن الشَّ  حممد بن احلسن الشَّ

 ابن قايض سَمونة جاِمع الُفُصوَلنْي 
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 إسحاق بن إبراهيم الفارايب اجلامع لديوان العرب 

 فاء حممد القريش املرصيعبدالقادر بن أيب الو اجلواهر املضيَّة يف طبقات احلنفيَّة 

 أمحد بن حممد بن نوح الغزنوي احلاوي القديس يف الفروع

يَّة
ا بــ اخلَانِ فتاوى "وُيسمى كتابه هذا أيض 

 "قاضيخان

 اْلوزجندي الفرغاين املعروف بقاضيخان

 ْلمحد بن حممد بن أيب َبْكر احلَنَِفي ِخَزانة الفتاوى 

َمنَْقاين ْفتِني يف الُفُروع خزانة املُ   الشيخ اإلمام حسني بن حممد السَّ

 طاهر بن أمحد بن عبدالرشيد، افتخار الدين خالصة الفتاوى

ُدرر "أو: درر احلكام يف رشح غرر اْلحكام 

 "موالنا خِّسو

 ال خِّسوم

املشهورة  "ذخرية الفتاوى"الذخرية وُتْعَرف بـ

 "الذخرية الِبهانية"بـ

 البخاري دين بن مازهبرهان ال

 العيني احلقاِئق رشح َكنْز الدقائقَرْمز 

 حممد بن احلسن الشيباين الزيادات 

اج اج الَوهَّ  بكر بن عيل بن حممد احلداد الزبيدي وأب الِّسِّ

 العباس أمحد بن احلسن بن أيب عوف وأب "متن القدوري"رشح ابن أيب عوف هو رشح لـ

اف   دين عمر بن عبدالعزيز بن مازةحسام ال رشح أدب اخلَصَّ

 مسعود بن عمر التفتازاين رشح التلويح عىل التوضيح ملتن التنقيح 

ح املَبُْسوط   أيب بكر احلنفي، املعروف ببكر ُخواَهر َزاَدهْ  رَشْ

 ابن الشحنة رشح الوهبانية

 ابن فِِرْشتا  رشح جممع البحرين

 البابريت  العناية رشح اهلداية

 أبو الليث نرص بن حممد السمرقندي ئل يف فروع احلنفية عيون املسا
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 بن أيب املغافر الَكْرَماينا الفتاوى

ة  اِزيَّ حممد بن شهاب الدين املعروف بابن البزاز  الفتاوى البَزَّ

 الكردي

اجيَّة  َ  رساج الدين عيل بن عثَمن اْلويش الفرغاين الفتاوى الِّسِّ

املعروف بحسام الدين  عمر بن عبدالعزيز الفتاوى الصغرى

 الشهيد

فيَّةالفتاوى  رْيَ يِف البخاري "آهو"املعروفة بـ الصَّ رْيَ  جمد الدين الصَّ

ة  لظهري الدين القايض املحتسب بـ)بخارى( الفتاوى الظَِّهرِييَّ

ة احلامدية  ُمْغنِي املفتي عن ": أوالفتاوى الِعََمديَّ

 "جواب املُْستَْفتِي

َمْشقي احلَنَِفي، املعروف  حمب الدين الدِّ

 بالِعََمدي

 قاسم بن قطلوبغا الفتاوى القاسمية

ة  أيب القاسم بن أيب رجا القاعدي اخلَُجنِْدي الَفتَاوى القاعديَّ

الرشيد بن أيب حنيفة بن عبدالرزاق  بدع الفتاوى الَوْلَواجليَّة

 الولواجلي

 ابن الغرس الفواكه البدرية يف اْلقضية احلكمية

شمس اإلسالم حممود بن عبد العزيز  الفوائد

 اْلوزجندي

ين بن إبراهيم بن حممد بن حممد  الفوائد الزينية زين الدِّ

 املرِْصي

وزآبادي القاُموس املحيط   الَفرْيُ

اهدي الغزميني "قنية امُلنْيَة لِتَتْميم الغنية"  خمتار بن حممود بن حممد الزَّ

 القدوري خمترص القدوري

قائ ْليب الِبكات عبداهلل بن أمحد، املعروف  ق يف ُفُروع احلنفيَّةَكنْز الدَّ
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ين النََّسِفي  بحافظ الدِّ

 حممد بن يوسف احلسيني مآل الفتاوى املُْلتقط يف الَفتَاوى احلَنَفيَّة

 عيسى بن حممد بن أينانج القرشهري احلنفي امُلبْتََغى يف ُفُروع احلنفيَّة للشيخ

اهدي الغزميني الُقُدوِري امُلْجتَبَى رشح خُمْترص  خمتار بن حممود بن حممد الزَّ

 ْلمحد بن حممد بن أيب بكر احلنفي جممع الفتاوى

َهاين يف الفقه النعَمين ين حممود بن أمحد امُلحيط الُِبْ  ُبرهان الدِّ

 الِّسخيس : املحيط الرضويأوحميط الِّسخيس 

 ،املشتبه يف اْلسَمء واْلنساب والكنى واْللقاب

 "مشتبه اْلسَمء والنسبة": أو

 الذهبي

 الفيومي املصباح املنري

ى بـامُلْضَمَراِت  جاِمع امُلْضَمرات "، وُيَسمَّ

 "وامُلْشكِاَلت

ويف  ُيوسف بن عمر بن يوسف الصه

 الكادروي، املعروف بـ)نبرية عمر بزار(

 قوام الدين، حممد بن حممد البخاري الكاكي معراج الدراية إىل رشح اهلداية

اإلمام يوسف بن أيب سعيد بن أمحد  ُمنْيَة املفتي 

ِجْستاين  السِّ

 طاهر بن أمحد البخاري احلنفي النصاب 

ح اهلداية  حسني بن عيل بن حجاج بن عيل حسام  النهاية يف رَشْ

ْغنَاقِي  الدين السِّ

ْليب يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب  النوادر 

 اْلنصاري

ازي الِفْقه النََّوادر يف ُفُروع   هلشام بن عبيداهلل الرَّ

َمْرَقنِْدي النوازل   ْليب اللَّيْث السَّ

ح عىل كتابه   أبو احلسن عيل بن أيب بكر املَْرِغينَايِن ِبَداية "اهِلَداية، وُهَو يف اْلصل رَشْ
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 "امُلبْتَِدي

يز الشهيد حسام الدين عمر بن عبدالعز  "اْلجناس"الواقعات احلساميَّة املسمى بـ

 البخاري احلنفي

واية يف مسائل اهلِ   عبيداهلل بن مسعود املحبويب احلنفي َدايةوقاية الرِّ

رشيد الدين أبو عبداهلل حممود بن رمضان  يف َمْعِرفة اْلُُصول والتَّفاريع اليَنَابِيع

ومي احلنفي  الره
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 مسائل املقارنة فهرس
 املسألةاسم  املسألةرقم 

 تولية املرأة القضاء املسألة األوىل

 ق القضاءية الفاِس لِ توْ  املسألة الثانية

 ايً املذاهب تشهِّ  صَخ ع رُ شهادة متتبِّ  املسألة الثالثة

 ساء منفردات يف الوالدةشهادة النِّ  املسألة الرابعة

 بةقِ الشهادة عىل املنتَ  املسألة اخلامسة

 ل عىل الشهادةة واجلعْ َر ْج أخذ األُ  املسألة السادسة

 ب الشطرنجشهادة العِ  املسألة السابعة

 واءاألهْ  لِ شهادة أهْ  املسألة الثامنة

 ار يف السفرشهادة الكفَّ  املسألة التاسعة

 شهادة األعمى املسألة العارشة

 غريشهادة الصَّ  املسألة احلادية عرشة

 فشهادة املحدود بالقْذ  املسألة الثانية عرشة
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 ققفهرس مصادر احمل
، دار الوطن، الرياض ،بزوائد املسانيد العرشة؛ ْلمحد بن أيب بكر بن إسَمعيل البوصرييإحتاف اخلرية املهرة  - 1

 .م 1999 -هـ  1420الطبعة: اْلوىل، 

 .بريوت، دار الكتب العلمية ،اْلحكام السلطانية - 2

 .دار الفكر ،يب بكر حممد بن عيل الرازي )اجلصاص(ْل ؛أحكام القرآن - 3

 .للقايض أيب عبداهلل حسني بن عيل الصيمري عاَل الكتب، بريوت ؛أخبار أيب حنيفة وأصحابه - 4

 .بريوت أخبار القضاة؛ ملحمد بن خلف بن حيان، عاَل الكتب، - 5

 .م2002 -هـ  1423 -لبنان / بريوت  -دار الكتب العلمية  ،للوزير ابن هبرية؛ اختالف اْلئمة العلَمء - 6

 .القاهرة، مؤسسة قرطبة ،ملحمد بن مفلح بن حممد املقديس ؛اآلداب الرشعية - 7

 .بريوت – الكتب عاَل,  واحلكم العلوم مكتبة الصالح ابن واملستفتي املفتي أدب ؛آداب املفتي - 8

 .قيق:حممد كريم راجحبريوت، حت داراقرأ، ،َأَدب الدنيا والدين؛ للََمَوْرِدي - 9

م مطبعة اإلرشاد 1971 -ـ ه1391للََمَوْرِدي، عيل بن حممد بن حبيب البرصي الشافعي  ؛َأَدب القايض - 10

 .بغداد

 ،مكتبة البلدية باإلسكندرية عيسى بن عثَمن بن عيسى الغزي البن أيب الدم الشافعي ؛أدب القضاء - 11

 .م1469 -هـ 874تاريخ النسخ ، خمطوط

ب ِمن لَِسان الَعَرب - 12 َ هـ  1418مكتبة اخلانجي بالقاهرة، ط: اْلوىل،  ْليب حيان اْلندليس ؛ارتشاف الرضَّ

 .م1998 -

 -هـ 1419الطبعة اْلوىل: ، دار الكتاب العريب حمد بن عيل بن حممد الشوكاين.ملرشاد الفحول؛ إ - 13

 .م1999

 .املكتب اإلسالمي، بريوت أللباين،ل ؛إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل - 14

 .1992 – 1412 دار اجليل ؛؛ البن عبد الِباالستيعاب - 15

دارإحياء الرتاث  ،لعز الدين بن اْلثري أيب احلسن عيل بن حممد اجلزري ؛يف معرفة الصحابة أسد الغابة - 16

 .العريب، بريوت، لبنان

الدين عيل بن حممد بن سلطان املشهور باملال عيل القاري دار  لنور ؛اْلرسار املرفوعة يف اْلخبار املوضوعة - 17

 .االمانة مؤسسة الرسالة، بريوت
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  .دار الفكر، دمشق، سورية ،لعبداللطيف بن حممد رياض زادة ؛أسَمء الكتب -18

 د. ط، دار الكتاب للشيخ زكريا بن حممد بن زكريا اْلنصاري ؛أسنى املََطالِب رشح َرْوض الطَّالِب - 19

 .اإلسالمي

 .م1990 االشباه والنظائر؛ البن نجيم دار الكتب العلمية، الطبعة اْلوىل - 20

دار اجليل، بريوت  ،ْلمحد بن عيل بن حجر أيب الفضل الَعْسقالين الشافعي ؛اإلصابة يف َتييز الصحابة - 21

 .(، ط: اْلوىل1992  1412)

دار الفكر للطباعة والنرش  ،ملشهور بالسيد البكري الدمياطيإعانة الطالبني مع حاشيته العالمة أيب بكر ا - 22

 .والتوزيع، بريوت

ِرْكيل ؛اْلعالم - 23 ين الزِّ  .دار الِعْلم للماليني، لبنان، بريوت ،خلري الدِّ

 .وىلدار الكتب العلمية، الطبعة اْل ،بكر الزرعي )ابن قيم اجلوزية( يبأملحمد بن  ؛إعالم املوقعني - 24

 .د.ت هـ(،1393الثانية ) ط:دار املعرفة، بريوت،  ،للشافعي ؛ماْلُ  - 25

 .م، ط: اْلوىل1998دار الفكر، بريوت،  ،للسمعاين ؛اْلنساب - 26

 .دار إحياء الرتاث العريب ،للمرداوي ؛اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف - 27

 .عاَل الكتب ،للقرايف ؛أنوار الِبوق يف أنواع الفروق - 28

يل عىل كشف الظنون ضاح املكنونإي - 29  .دار الُكتُب العلميَّة، بريوت ،إلسَمعيل باشا البغدادي ؛يف الذَّ

 د. ط، د. ت. ،ْليب الفضل الكرماين ؛اإليضاح يف رشح التجريد - 30

قائق يف ُفُروع الِفْقه احلَنَِفي - 31 ح َكنْز الدَّ  .، ط: الثانيةيدار الكتاب اإلسالمالبن ُنَجيم  ؛البَْحر الرائق رَشْ

 .دار الكتاب اإلسالمي ،البحر الزخار؛ البن املرتىض - 32

 .دار الكتب العلمية ،الدين حممد بن هبادر بن عبداهلل الزركيش ؛البحر املحيط - 33

نائع - 34  .دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة الثانية ،لعالء الدين الكاساين ؛َبَدائِع الصَّ

 .القاهرة ،دار احلديث ،البن رشد احلفيد ؛املجتهدبداية  - 35

 بريوت. ،مكتبة املعارف ،البن كثري ؛البداية والنهاية - 36

مة حممد بن عيل الشوكاين، داراملعرفة، بريوت، د.ت ؛البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع - 37  .للعالَّ

، دار اهلجرة للنرش والتوزيع ،البن امللقن ؛ح الكبريالبدر املُنري يف ختريج اْلحاديث واآلثار الواقعة يف الرش - 38

 .الرياض
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 ،للدكتور صالح بن عبدالكريم بن عيل الزيد ؛بغية التَمم يف حتقيق ودراسة مسعفة احلكام عىل اْلحكام - 39

 .م 1996 - هـ 1416مكتبة املعارف للنرش والتوزيع، الرياض، 

املعروف: )بابن  ،يب حفص عمر بن أيب جرادة عبد العزيزبغية الطلب يف تاريخ حلب؛ لكَمل الدين أ - 40

 .هـ, دار الفكر، دمشق، بإرشاف/سهيل زكار 660املتوَّف سنة  ،العديم احللبي(

جلالل الدين بن عبدالرمحن السيوطي املكتبة العرصية،  ؛ُبْغيَة الوعاة يف طبقات اللهغوينَي والنهحاة - 41

 .لبنان/صيدا

 .ط دار الكتب العلمية ،محد الصاويْل ؛بلغة السالك - 42

 - اإلسالمي الرتاث إحياء ُجعية باديآالفريوز يعقوب بن حممد ؛البلغة َّف تراجم أئمة النحو واللغة - 43

 .1407 – الكويت

 .حتقيق د. احلسني آيت سعيد ،دار طيبة ،بيان الوهم واإلُّيام يف كتاب اْلحكام - 44

 .دار الغرب االسالمي الطبعة الثانية ،دالبن رشد اجل ؛البيان والتحصيل - 45

بِيدي ؛تاج العروس من جواهر القاموس - 46  .املجلس الوطني بالكويت ،للزَّ

 .هـ 1359تاريخ النسخ  خمطوط ،محد بن قاسم العنيس اليَمين الصنعاينأ؛ التاج املذهب ْلحكام املذهب - 47

 .الطبعة اْلوىل ،دار الكتب العلمية ،(ملحمد بن يوسف العبدري )املواق ؛التاج واإلكليل - 48

 .دار الكتاب العريب، لبنان، بريوت ،للذهبي ؛تاريخ اإلْسالم - 49

 .تاريخ الدولة العلية العثَمنية؛ ملحمد فريد بك دار النفائس، بريوت - 50

 .دار املعارف ،، الطبعة الثالثةلكارل بروكلَمن ؛تاريخ الشعوب اإلسالمية - 51

ام يف ُأُصول اْلَْقِضية وَمنَاهج اْلَْحكام؛ لِبهان الدين أيب الوفاء إبراهيم ابن اإلمام شمس  َتبْرِصة - 52 احُلكَّ

 .م(2001 -هـ 1422دار الكتب العلمية، لبنان، بريوت، ) ،الدين أيب عبداهلل حممد بن فرحون اليعمري

ْيَلِعي - 53  .هـ(1313) دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، ،َتبْيني احلقائق؛ للزَّ

التحبري رشح التحرير؛ ملحمد بن حممد بن حممد )ابن أمري حاج( دار الكتب العلمية، الطبعة التقرير و - 54

 .م1983-هـ1403، الثانية

حتريم النرد والشطرنج واملالهي؛ احلافظ أيب بكر حممد بن احلسني اآلُجري اململكة السعودية، اإلدارة  - 55

 .1982 - 1402لدعوة واإلرشاد، حتقيق/ حممد سعيد إدريس، الطبعة اْلوىل، العامة للبحوث العلمية وا

 ت.بريو، العلمية الكتب دار العال، أبو املباركفوري الرحيم عبد بن الرمحن عبد حممد ؛حتفة اْلحوذي - 56
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كتب امل ط: ،هـ(742 :جلَمل الدين أبو احلجاج يوسف بن عبد الرمحن املزي )املتوَّف ؛حتفة اْلرشاف - 57

 م.1983 ،هـ1403الطبعة الثانية:  ،اإلسالمي، والدار القي مة

خاوي ؛التهحفة اللَّطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة - 58 دار الكتب العلمية، بريوت،  ،لإلمام شمس الدين السَّ

 .م(، ط: اْلوىل1993 -هـ 1414)

َفة املحتاج - 59  .هـ(، ط: اْلوىل1406دار حراء، مكة املكرمة، ) ،لعمر بن عيل بن أمحد الواديايش اْلندليس ؛حُتْ

لعبدالرمحن بن عيل بن حممد بن اجلوزي، أيب الفرج دار الكتب العلمية،  ؛التحقيق يف أحاديث اخلالف - 60

 .هـ، ط: اْلوىل1415بريوت، 

 -هـ 1403نان )دار الكتاب العريب، لب ،ملحمد بن أمحد بن حممد الغرناطي الكلبي ؛التسهيل لعلوم التنزيل - 61

 .م(، ط: الرابعة1983

 بالكلية البحوث مركز ،الورغمي عرفة بن حممد بن حممد اهلل عبد يبْل ؛تفسري ابن عرفة الورغمي املالكي - 62

 .املناعي حسن. د :حتقيق، اْلوىل :الطبعة، م 1986، تونس، الزيتونية

 :قيق، حت[ هـ 774- 700]  الدمشقي لقريشا كثري بن عمر بن إسَمعيل الفداء يبْل ؛تفسري ابن كثري - 63

 .م 1999 - هـ1420 ،الثانية، والتوزيع للنرش طيبة دار، سالمة حممد بن سامي

/  بريوت - الفكر دار، باخلازن الشهري البغدادي إبراهيم بن حممد بن عيل الدين عالءل ؛تفسري اخلازن - 64

 .م 1979/ هـ 1399 ،لبنان

 جعفر أبو اآلميل، غالب بن كثري بن يزيد بن جرير بن حممد؛ القرآن تأويل يف لبيانا جامع تفسري الطِبي - 65

 .م 2000 - هـ 1420 اْلوىل،: ، طالرسالة مؤسسةر، شاك حممد أمحد ، حتقيق:هـ 310 - 224 الطِبي،

 اهلل بدع أبو الرازي بالفخر املعروف الشافعي الرازي احلسني بن عمر بن حمدمل ؛تفسري الفخر الرازي - 66

 ،العربى الرتاث إحياء دار، الدين فخر

 الدين شمس اخلزرجي اْلنصاري فرح بن بكر أيب بن أمحد بن حممد اهلل عبد يبْل ؛تفسري القرطبي - 67

 2003/ هـ 1423، السعودية العربية اململكة الرياض، الكتب، عاَل دار، البخاري سمري هشام: قيق، حتالقرطبي

 .م

 .م1996 -هـ 1417سنة النرش  ،بريوت ،البن أمري احلاج دار الفكر ؛رير يف علم اْلصولالتقرير والتح - 68

  دار الفكر، بريوت. ،البن عابدين ؛تْكملة حاشية رد املحتار - 69
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ْلمحد بن عيل بن حجر أيب الفضل العسقالين املدينة املنورة  ؛يف أحاديث الرافعي الكبري تلخيص احلبري - 70

(1384 - 1964). 

رَي؛ جلَمل الدين أيب الفرج عبدالرمحن ابن اجلوزي - 71 دار  ،تلقيح فهوم أهل اْلثر يف عيون التاريخ والسِّ

 م، ط: اْلوىل.1997اْلرقم بن أيب اْلرقم، بريوت، 

 .دار الكتب العلمية .بن عيل البغدادي عبد الوهابالتلقني للبغدادي  - 72

 .اف اإلسالمية باملغربوزارة اْلوق ،البن عبد الِب التمهيد - 73

 ،1403سنة النرش  ،عاَل الكتب ،بادي الشريازي أبو إسحاقآإلبراهيم بن عيل بن يوسف الفريوز ؛التنبيه - 74

 .بريوت

دار الوطن، الرياض  ،لشمس الدين حممد بن أمحد بن عثَمن الذهبي ؛تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق - 75

 أبو الغيط عبداحلي عجيب. م(، حتقيق: مصطفى 2000 -هـ 1421)

 .تنوير اْلبصار - 76

، ط: اْلوىل، حتقيق: 1996ملحيي الدين بن رشف النووي دار الفكر، بريوت،  ؛هتذيب اْلسَمء واللغات - 77

 .مكتب البحوث والدراسات

 1404دار الفكر، بريوت ) ،ْلمحد بن عيل بن حجر أيب الفضل العسقالين الشافعي ؛هتذيب التهذيب - 78

 .(، ط: اْلوىل198

  1400مؤسسة الرسالة، بريوت ) ،ليوسف بن الزكي عبدالرمحن أيب احلجاج املزي ؛هتذيب الكَمل - 79

 .(، ط: اْلوىل1980

البن نارص الدين، شمس الدين حممد بن  ؛توضيح املشتبه يف ضبط أسَمء الرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناهم - 80

 م.1993طـ: اْلوىل، مؤسسة الرسالة، بريوت،  يعبداهلل بن حممد القييس الدمشق

ت التعاريف - 81  .هـ1410 ،الطبعة اْلوىل -بريوت  -ط:دار الفكر  ،للمناوي ؛التَّْوِقيف عىل مهَمَّ

 .الفكر دار، بادشاه بأمري املعروف ـ أمني حممدتيسري التحرير  - 82

 ، دار الكتب العلمية.احلاجب البن ؛جامع اْلمهات - 83

 .أبو ظبي - ط: املجمع الثقايف ،لعبداهلل حممد احلبيش ؛جامع الرشوح واحلوايش - 84

 ديان.أهـ 1288 ةسنى املصطفط:  ،حممد بن احلسن الشيباين ؛اجلامع الصغري للشيباين - 85
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 الرمحن عبد أيب: وحتقيق دراسة، القرطبي النمري اهلل عبد بن يوسف عمر يبْل ؛جامع بيان العلم وفضله - 86

 .هـ 2003-1424 اْلوىل الطبعة، الريان مؤسسة ،زمريل أمحد ازفو

 -أمحد عبد الرزاق عيد  -إبراهيم أمحد النوري  -السيد أبو املعاطي النوري  ؛اجلامع يف اجلرح والتعديل - 87

 .عاَل الكتب ،حممود حممد خليل الصعيدي وآخرون -إبراهيم الزاميل  أيمن

ط: مري  ،لعبدالقادر بن أيب الوفاء، حممد بن أيب الوفاء القريش، أيب حممد ؛َتَراِجم احلَنَفيَّةاجلََواِهر املُِضيَّة يف  - 88

 .كراتيش –حممد كتب خانه 

 .ديانأهـ 1316باد سنه آحيدر  - املعارف النظاميه ةدائر ةبعط ،الرتكَمين بنا ؛اجلوهر النقي - 89

ة - 90  .الطبعة اْلوىل ،املطبعة اخلريية ،احلدادي العبادي ْليب بكر حممد بن عيل ؛اجلَْوَهرة النَّريِّ

 دار إحياء الرتاث العريب، د.ت. ،حاشية ابن قاسم عىل حتفة املحتاج - 91

  .ط: دار الفكر، بريوت ،حاشية البجريمي عىل اخلَطِيب - 92

 .دار الفكر، بريوت، د.ط، د. ت ،لسليَمن اجلمل ؛حاشية اجلمل - 93

 ط: دار الفكر، بريوت، تعليق/ حممد ،ىل الرشح الكبري؛ ملحمد عرفة الدسوقيحاشية الدسوقي ع - 94

 .عليش

شهاب الدين أمحد بن حممد بن أمحد بن يونس بن إسَمعيل بن يونس  ؛حاشية الشلبي مع َتبْيني احلََقائق - 95

ْلبِيه   هـ. 1313بوالق، القاهرة  -املطبعة الكِبى اْلمريية  ،الشِّ

 .دار املعارفط:  ،حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري - 96

 .هـ(1412دار الفكر، بريوت، ) ،لعيل الصعيدي العدوي املالكي ؛حاشية العدوي - 98

 .دار الكتب العلمية ،حاشية العطار عىل ُجع اجلوامع - 99

 ؛مذهب االمام أيب حنيفة النعَمنخيار تكملة رد املحتار عىل الدر املختار يف فقه حاشية قرة عيون اْل - 100

  .ملحمد عالء الدين أفندى

 ط: دار إحياء الُكتُب العربيَّة. ،لشهاب الدين أمحد بن أمحد بن سالمة القليويب ؛حاشية َقْليُويب - 101

 .دار الفكر بريوت ،حاشيتا قليويب وعمرية عىل رشح املحيل - 102

 .ار الكتب العلمية، د؛ للرميل"حاشيته عىل أسنى املطالب - 103

 .بريوت ـ الفكر دار املاوردى، احلسن أبو ؛احلاوي للَموردي - 104

 .1982 دار الكتب العلمية، لسيوطي،ا ؛للفتاوياحلاوي  - 105
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 .1405بريوت، الطبعة الرابعة،  -أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل اْلصبهاين، دار الكتاب العريب  ؛احللية - 106

  الدمريي. ؛لكِبىحياة احليوان ا - 107

 .دار صادر، بريوت ،للمحبي ؛خالصة اْلثر يف أعيان القرن احلادي عرش - 108

احلَُسنْي البخاري، افتخار الدين، وقد خلصه ِمْن بن  لطاهر بن أمحد بن عبدالرشيد ؛خالصة الفتاوى - 109

هـ(، خمطوط، اْلزهرية، )رقم  542) تويف سنة "نصاب الفقيه"، و"خزانة الواقعات"كتابنِي َسابَِقنْيِ له، ومها: 

 ."(26788، ورقم عام: 1949خاص: 

ر امُلختار مع حاشية ابن عابدين -110  .هـ(، ط: الثانية1386دار الفكر، بريوت، ) ،الده

 حجر بن أمحد بن حممد بن عيل بن أمحد الفضل يبْل؛ الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية - 111

 .بريوت – املعرفة دار، املدين اليَمين هاشم اهلل عبد السيد،حتقيق: العسقالين

ام رشح جملة اْلحكام - 112  .دار الكتب العلمية، لبنان، بريوت ،لعيل حيدر ؛ُدَرر احلُكَّ

للحافظ شهاب الدين أيب الفضل أمحد بن عيل بن حممد العسقالين  ؛الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة -113

م، جملس دائرة املعارف العثَمنيَّة، حيدر أباد، 1972هـ، 1392ط: الثانية  عبداملعيد ضانحتقيق: حممد  ،هـ( 852)

 .اهلند

، 1970سري توماس أرنولد، ترُجة د/ حسن إبراهيم حسن، وآخرون، القاهرة،  ؛الدعوة إىل اإلسالم - 114

 .الطبعة الثالثة

ح املنتهى -115 ط: عاَل الكتب، بريوت، ط: الثانية  نس بن إدريس البُُهويتملنصور بن يو ؛َدَقائق ُأويل النهَهى لرَِشْ

 .م(1996)

  للصاليب، دار اقرأ. ؛الدولة العثَمنية - 116

 1998ط: العبيكان سنة  للدكتور: إسَمعيل أمحد ياغي ؛الدولة العثَمنية يف التاريخ اإلسالمي احلديث - 117

 .م

 .بعة اْلوىلدار الكتب العلمية، الط ،للقرايف ؛الذخرية - 118

نن واملسانيد - 119 ملحمد بن أمحد الفايس املكي أبو الطيب دار الكتب العلمية،  ؛ذيل التَّقييد يف رواة السه

 .هـ(، ط: اْلوىل1410بريوت، )

ر املُْختَار -120  .، د. تط: دار الكتب العلمية، بريوت البن عابدين ؛َرد  املحتار عىل الده

 .الفكر دار :النارش ،الرمحن عبد بن اهلل عبد ،القريواين زيد أيب ناب ؛رسالة القريواين - 121
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 -هـ 1422للتمرتايش الطبعة اْلوىل  ؛رسالة بذل املجهود بذل املجهود يف حترير أسئلة تغري النقود -121

 .فـلـسـطـيـن -م الـقـدس  2001

 .رفع العتاب - 122

هـ(، والنسخة حمفوظة 1285ط: املطبعة املرصية ببوالق، سنة ) ،للَعيْني ؛احلقائِق رشح َكنْز الدقائقَرْمز  -123

 .(2562، ورقم عام: 89باملكتبة اْلزهرية )رقم خاص: 

 البن قدامة، حتقيق: عبد الباسط النجار. ؛روضة الناظر - 124

 ابعةالر: ط، احللبي البايب مصطفى مكتبة ،الصنعاين الكحالين اْلمري إسَمعيل بن حممد ؛سبل السالم - 125

 .م1960/ هـ1379

 .طبعة دار املعارف ،لأللباين ؛السلسلة الصحيحة - 126

 .طبعة دار املعارف ،لأللباين ؛السلسلة الضعيفة - 127

لوك ملَِْعِرفة دول امُلُلوك - 128  تأليف: تقي الدين أيب العباس أمحد بن عيل بن عبدالقادر العبيدي املَْقِريزي :السه

 .م(، ط: اْلوىل1997 -هـ 1418، لبنان، بريوت، )دار الُكتُب العلميَّة

 .م1998 -هـ1419 -بريوت -ط: دار الكتب العلمية  ،لعصاميل؛ سمط النجوم العوايل - 129

 دار الفكر، بريوت، حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي. سنن ابن ماَجه -130

  بريوت العريب ابالكت دار، السجستاين اْلشعث بن سليَمن داود يبْل ؛سنن أبو داود - 131

 دار إحياء الرتاث العريب، بريوت ؛سنن الرتمذي - 132

، 1966 – 1386 ،بريوت - املعرفة دار، البغدادي الدارقطني احلسن أبو عمر بن عيل ؛سنن الدارقطني - 133

 .املدين يَمين هاشم اهلل عبد السيد :حتقيق

م، 2001 -هـ 1422، مكتبة الرشد، حممد ضياء الرمحن اْلعظمي ؛السنن الصغرى للبيهقي - 134

 .السعودية/ الرياض

 .(1994  1414مكتبة دار الباز، مكة املكرمة ) ،السنن الكِبى للبيهقي - 135

سالة، بريوت، لبنان، ط: التاسعة،  ؛ِسرَي أعالم النهبالء - 136 َهبِي مؤسسة الرِّ  .م1993 -ـ ه1413للذَّ

َهب - 137  .ط: دار الكتب العلمية ،البن العَمد ؛َشَذَرات الذَّ

َهب يف َأْخبَار َمن َذَهب - 138 ط: دار ابن كثري،  لَِعبْداحلي بن أمحد بن حممد العكري احلَنْبيل ؛َشَذَرات الذَّ

 .ـ، ط: اْلوىله 1406دمشق، 
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ح التَّْلويح عىل التَّْوِضيح - 139  .م(1996 -هـ 1416دار الكتب العلمية، بريوت، ) ،رَشْ

 .930، وييل 4456(، والظاهرية 240: 6خمطوط بجامعة الرياض )الفهرس  الصةرشح اخلُ  - 140

: حتقيق الثانية،: ط م،1983 - هـ1403 بريوت، قدمش - اإلسالمي املكتب ،للبغوي ؛رشح السنة - 141

 .الشاويش زهري حممد - اْلرناؤوط شعيب

 .، بتحقيق )أيب بكر وائل حممد زهران(1428طبع يف دار وزارة االوقاف بقطر  ؛رافعي؛ للالرشح الكبري - 142

ين، أيب البقاء الفتوحي احلنبيل، مطبعة السنة املحمدية ؛رشح الكوكب املنري - 143  .لتقي الدِّ

 .1392 ،بريوت الثانية - العريب الرتاث إحياء دار ،رشح النووي عىل صحيح مسلم - 143

 .البن يونس ؛املسمى: التعجيز ،رشح الوجيز - 144

 - هـ1420 العلمية، الكتب دار ؛رشح جالل الدين املحيل عىل ُجع اجلوامع مع حاشية العطار  -145

 .بريوت/ لبنان، م1999

 رشح ُجع اجلوامع  - 146

 .دار الغرب اإلسالمي حممد اْلنصاري الرصاع أبو عبد اهلل، ،رشح حدود ابن عرفة - 147

َهب - 148  (.2003هـ،  1424، دار الفكر، )ط: اْلوىل البن هشام، ؛رشح ُشُذور الذَّ

 .مكتبة الرشد ،البن بطالرشح صحيح البخاري  - 149

 املرصي احلجري اْلزدي سلمة بن امللك عبد بن سالمة بن حممد بن أمحد جعفر أبو ؛رشح مشكل اآلثار - 150

 .الرسالة مؤسسة اْلرنؤوط، شعيبحتقيق:  بالطحاوي، املعروف

 زهري حممد: حتقيق 1399 ،اْلوىل الطبعة بريوت، - العلمية الكتب ارد اوي،لطحا رشح معاين اآلثار؛ - 151

 .النجار

 .مرص – قرطبة ؤسسةم السفاريني، ساَل بن أمحد بن حممد العون ْليب رشح منظومة اآلداب؛ - 152

 .1410 ،اْلوىل الطبعة بريوت، - العلمية الكتب دار البيهقي، احلسني بن أمحد بكر يبْل ؛شعب اإليَمن - 153

قائق النهعَمنيَّة يف علَمء الدولة العثَمنية - 154 تأليف: َطاش كِبى َزاَدْه دار الكتاب العريب، بريوت،  ؛الشَّ

 .م1975 -هـ 1395

حاح - 155 م(، 1979هـ،  1399ط: الثانية، ) ،ْليب نرص إسَمعيل بن محَّاد اجلَْوَهري )مقدمة املؤلف( ؛الصِّ

 .دار العلم للماليني

 .(، ط: الثالثة1987  1407دار ابن كثري, اليَممة بريوت ) ،صحيح البخاري - 156
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 .بالرياض ،دار املعارف ،صحيح الرتغيب والرتهيب - 157

 .دار إحياء الرتاث العريب، بريوت ،صحيح مسلم - 158

لمية، بريوت ( دار املكتبة الع61( برقم )1/64ْليب جعفر حممد بن عمر بن موسى العقييل ) ؛الضعفاء - 159

 .م(، ط: اْلوىل1984 -هـ 1404)

عبد الرمحن بن عيل بن حممد بن اجلوزي أبو الفرج، حتقيق عبد اهلل القايض، دار  ؛الضعفاء واملرتوكون - 160

 ، بريوت.1406الكتب العلمية، 

 .طبعة املكتب اإلسالمي ،لأللباين ؛ضعيف اجلامع - 165

مع ْلهل القرن ال - 166 وء الالَّ خاوي منشورات دار  ؛تاسعالضَّ تأليف: شمس الدين، حممد بن عبدالرمحن السَّ

 .مكتبة احلياة، بريوت

 .1هـ، ط: 1403دار الكتب العلمية، بريوت،  ،للسيوطي ؛َطبَقات احُلفَّاظ - 167

لتاج الدين بن عيل بن عبدالكايف السبكي هجر للطباعة والنرش والتوزيع،  ؛طبقات الشافعية الكِبى - 168

 .2هـ، ط: 1413

ريازي، هتذيب: حممد بن مكرم، ُجال الدين )ابن منظور( ؛َطبَقات الُفَقهاء - 169 دار الرائد  ْليب إسحاق الشِّ

 .م1970العريب، بريوت، لبنان، ط: اْلوىل، سنة 

أمحد بن حممد اْلدهنوي )من علَمء القرن احلادي عرش(، حتقيق: سليَمن بن صالح  ؛طبقات املفِّسين - 170

 .م(، ط: اْلوىل1997 -هـ 1417خلزي، مكتبة العلوم واحلكم، السعودية، )ا

 ُجيل حممد. د القاهرة – املدين مطبعة اهلل، عبد أبو الزرعي أيوب بكر أيب بن ؛ حممدالطرق احلكمية - 171

 .غازي

َلبة - 172  -هـ 1416َمن، دار النفائس، ع "حدد" -لنجم الدين أيب حفص عمر بن حممد النسفي  ؛َطلِبَة الطَّ

 .م1995

مطبعة حكومة الكويت، الكويت،  ،لشمس الدين حممد بن أمحد بن عثَمن الذهبي ؛الِعِب يف َخَِب َمن غِب - 173

 .2، ط: 1984

 بن صالح: املحقق ،املقديس الدين هباء حممد أبو أمحد، بن إبراهيم بن الرمحن عبد العدة رشح العمدة؛ - 174

 .م2005/هـ1426 الثانية، الطبعة لعلمية،ا الكتب دار ،عويضة حممد

 عبد اهلل حممود حممد.  دار الكتب العلمية، حتقيق احلنفي، العيني الدين بدر عمدة القاري؛ - 175
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 ، د.ت.دار الفكر للبابريت، ،العناية رشح اهلداية - 176

 ،الثانية الطبعة ،بريوت - العلمية الكتب ار الطيب أبو آبادي، العظيم احلق شمس حممد ؛عون املعبود - 177

1415. 

ين أمري كاتب بن أمري عمر اإلتقاين احلنفي،  ؛َوَنادِرة اْلقرانغاية البيان  - 178 رشح الشيخ اإلمام قوام الدِّ

  ؛ للِمْرِغينَايِن "اهلداية"وهو رشح لكتاب  ،هـ(758املتوَّف سنة )

دار الكتب  ،عطا حتقيق: حممد عبد القادر ،نصاريزكريا بن حممد اْل ؛البهية رشح البهجة الورديةالغرر  - 179

 .العلمية

 .دار الكتب العلمية الطبعة االوىل ،للحموي ؛غمز عيون البصائر - 180

ام - 181 ر بن عيل، امُلَكنَّى بأيب اإلخالص الَوَفائِي  ؛غنية َذِوي اْلَْحَكام يف ُبْغية ُدَرر احلُكَّ حلسن بن َعَمَّ

ْنباَُليِل ) ُ  ."درر احلكام"(، مطبوع هبامش 2/408الرشه

ة - 182 اِزيَّ هـ(، وقِد اشتملْت فتاواه عىل 780ملحمد بن حممد بن حممد الكردي، املتوَّف سنة ) :الفتاوى البَزَّ

ْ تؤلِّف كتاب ا؟ قال: أستحي ِمن  َ ََل َ ال جتمع الفتاوى املهمة؟ وَِل مسائل َيتاج إليها، قيل ْليب السعود امُلفتي: َِل

 .1310مريية سنة املطبعة اْل ،مع وجود كتابه "لبزازيةا"صاحب 

 عىل هامش الفتاوى اهلندية، دار صادر. بريوت.الفتاوى اخلانية  - 183

 عىل هامش الفتاوى الفقهية، دار الفكر.فتاوى الرميل  - 184

 دار الفكر، د.ت. ،للهيثمي ؛الفتاوى الفقهية الكِبى - 185

 .دار املعرفة، بريوت ن َتيِْميَّةالب ؛الَفتَاوى الُكِْبى - 186

 .1379 ،بريوت - املعرفة دار ؛فتح الباري ال بن حجر - 187

  البن عليش، دار الفكر. ؛فتح العيل املالك - 188

هري بابن اهلُـََمم ؛فتح القدير لِلَْعاِجز الفقري - 189 ين بن عبدالواحد، الشَّ  .ط: دار الفكر ،لَِكَمل الدِّ

ْليب شجاع شريويه بن شهردار بن شريويه الديلمي اهلمذاين امللقب إلكيا  ؛أثور اخلطابالفردوس بم - 190

 .م(، ط: اْلوىل1986 -هـ 1406( دار الكتب العلمية، بريوت )195برقم )

 2003 - هـ 1424 اْلوىل الطبعة الرسالة، مؤسسة الرتكي، املحسن عبد حتقيق: ،البن ُمْفلِح ؛الُفُروع - 191

 .م

 هـ.1417ط: دار ابن اجلوزي السعودية، سنة  لفقيه واملتفقها - 1921
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عبداحلي بن عبدالكبري الكتَّاين  ؛فهرس الفهارس واْلثبات، ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت - 193

 .دار الغرب اإلسالمي، بريوت

دار املعرفة للطباعة والنرش، ْليب احلسنات حممد بن عبد احلي اللكنوي،  ؛الفوائد البهية يف تراجم احلنفية - 194

  .بريوت

ينيَّة يف فِْقه احلنفيَّة - 195  .دار ابن اجلوزي لزين الدين بن إبراهيم بن نجيم ؛الفوائد الزَّ

املكتب اإلسالمي، بريوت،  ملحمد بن عيل بن حممد الشوكاين ؛الفوائد املجموعة يف اْلحاديث املوضوعة -196

 هـ، ط: الثالثة1407

دار الكتب  عبد العيل؛ حممد بن نظام الدين حممد السهالوي اْلنصاري اللكنوي،الرمحوت  فواتح - 197

 .2002 – 1423 العلمية

اص، دار الكتب العلمية، بريوت، )الُفُصول يف اْلُُصول؛ ْل - 198 هـ(، ط: 1418محد بن عيل الرازي اجلَصَّ

 .(، ط: اْلوىلهـ1405وزارة اْلوقاف والشئون اإلسالمية، الكويت، ) اْلوىل،

واين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين - 199  ط: دار الفكر، بريوت، د.ت ،للنفراوي املالكي ؛الَفَواكِه الدَّ

 .م 1994 - ـه 1415 االوىل الطبعة لبنان - بريوت العلمية الكتب دار ؛فيض القدير - 200

 م.1981هـ 1401ار الكتاب اجلامعي ط:د ؛القايض نارص الدين البيضاوي وأثره يف أصول الفقه - 201

مؤسسة  للفريوزآبادي ؛القاموس املحيط والقابوس الوسيط اجلامع َل اختلف من لغة العرب شَمطيط - 202

 .بريوت –الرسالة 

 بن القاسم أيب بن السالم عبد بن العزيز عبد الدين عز حممد أبو ؛قواعد اْلحكام يف مصالح اْلنام - 203

 – بريوت املعارف دار، الشنقيطي التالميد بن مودحمحتقيق  ،العلَمء بسلطان امللقب شقي،الدم السلمي احلسن

 .لبنان

تَّة الكاشف - 204 ملحمد بن أمحد أيب عبداهلل الذهبي الدمشقي  ؛يف معرفة َمن له رواية يف الُكتُب السِّ

 .: اْلوىل(، ط1992  1413( دار القبلة للثقافة اإلسالمية, مؤسسة علو، جدة )2/335)

 .1407 دار الكتب العلمية، ،ابن عبد الِب ؛الكايف - 205

اف الِقناع - 206  هـ(،1402دار الفكر، بريوت، ) للبُُهويت ؛َكشَّ

ار - 207  .م1996 -هـ 1417دار الفكر، بريوت،  البن أمري احلاج ؛َكْشف اْلرَْسَ
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ار - 208  -هـ 1418اري دار الكتب العلمية، بريوت، لعالء الدين عبدالعزيز بن أمحد البخ :َكْشف اْلرَْسَ

 .م1997

 عبد حتقسق:،البخاري الدين عالء حممد، بن أمحد بن العزيز عبد ؛كشف اْلرسار رشح أصول البزدوي - 209

 .م1997/هـ1418 اْلوىل الطبعة ،بريوت- العلمية الكتب دار ،عمر حممد حممود اهلل

إلسَمعيل بن حممد العجلوين  ؛من اْلحاديث عىل ألسنة الناسومزيل اإللباس عَم اشتهر  كشف اخلفاء - 210

 .، ط: الرابعة1405مؤسسة الرسالة، بريوت،  ،اجلراحي

 .م(1992 -هـ 1413ط: دار الُكتُب العلميَّة، بريوت، ) ،حلاجي خليفة ؛كشف الظنون - 211

 الدمشقي احلصيني احلسيني مدحم بن بكر أيب الدين تقي؛ كِفايُة اْلْخيار يف حلِّ غاَية االختِصار - 212

 .دمشق، 1994، اخلري دار النارش، سليَمن وهبي وحممد ،بلطجي احلميد عبد عيل حتقيق، الشافعي

الصعيدي  محد بن مكرمأعيل بن  - يب زيدأحممد عبد اهلل بن عبد الرمحن النفزي ابن  ْليبكفاية الطالب؛  - 213

 .مطبعة املدين 1987/1989 -1407/1409 ،وىلاْل ، الطبعةأمحد محدي إمامحتقيق  ،العدوي

 مؤسسة السقا، تصفو - حياين كري اهلندي املتقي الدين حسام بن عيل الدين عالء ؛كنز العَمل - 214

 . م1981/هـ1401 اخلامسة، الطبعة ،الرسالة

 .1997هـ،  1418الطبعة اْلوىل  طبعة دار الكتب العلمية، ،للنجم الغزي ؛الكواكب السائرة - 215

 مكتبة روائع اململكة، د. ت. للسيوطي ؛ُلب اللهباب يف حترير اْلَْنساب - 216

دار صادر،  ،ْليب احلسن عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد الشيباين اجلََزِري   ؛اللباب يف هتذيب اْلنساب - 217

 م.1980 -هـ 1400بريوت، 

 وىل، د.ت،دار صادر، بريوت، ط: اْل ،البن منظور ،لسان العرب - 218

مؤسسة اْلعلمي للمطبوعات،  ْلمحد بن عيل بن حجر أيب الفضل العسقالين الشافعي ؛لسان امليزان - 219

 .اهلند ،(، ط: الثالثة، حتقيق: دائرة املعرف النظامية1986  1406بريوت )

دار الكتب  ،تأليف: امللك حممد صديق حسن خان ؛لقطة العجالن مما َتس إىل معرفته حاجة اإلنسان - 220

 .، الطبعة: اْلوىل1985-1405 -لبنان  -بريوت -العلمية 

 .بريوت ،1400 املكتب اإلسالمي، ابن مفلح احلنبيل، ؛املبدع رشح املقنع - 221

ْخيِس  ؛املبسوط - 222 َ  .ط: مكتبة السنة ،للِّسَّ

 



789 

 

اعر - 223 ائر يف أََدب الكاتِب والشَّ نرصاهلل بن حممد بن حممد بن عبدالكريم ْليب الفتح، ضياء الدين  ؛املَثَل السَّ

 .م1995املَْوِصيِل املكتبة العرصية، بريوت، 

هري  ؛جممع اْلهنر رشح ُمْلتَقى اْلَْبُحر - 224 لعبدالرمحن بن حممد بن سليَمن، املعروف بـ: شيخ زاَدْه، الشَّ

 .م، ط: اْلوىل1998 -هـ 1419بــ)داماد( دار الكتب العلمية، لبنان، بريوت، 

 .هـ 1412 - بريوت الفكر، دار ،اهليثمي بكر أيب بن عيل الدين نور جممع الزوائد - 225

ََمنَات - 226  .دار الكتاب اإلسالمي ،لغانم بن حممد البغدادي ؛جممع الضَّ

 .حممد نجيب املطيعيحتقيق  ،للنووي، مكتبة االرشاد السعودية املجموع؛ - 227

 .الوفاء دار ،اجلزار عامر - الباز نورقيق حت ،تيمية بنا جمموع الفتاوى؛ - 228

 .الرياض -املعارف مكتبة الدين جمد الِبكات، أبو احلراين، تيمية ابن املحرر يف الفقه؛ - 229

 .بريوت ،البن حزم دار الكتب العلمية املحىل؛ - 230

 الرتاث إحياء دار ،مازه الدين برهان النجاري الشهيد الصدر بن أمحد بن حمموداملحيط الِبهاين؛  - 231

 .العريب

 .م1995  1415 ،بريوت ط: مكتبة لبنان  خمتار الصحاح - 232

 .اإلسالمية أمحد، دار البشائر اهلل نذير حتقيق: د عبد ،للطحاوى ؛خمترص اختالف العلَمء - 233

 .: فقيه حنفيْلمحد بن حممد بن سالمة بن سلمة اْلَْزِدي الطَّحاوي، أيب جعفر ؛خمترص الطَّحاوي - 234

، 1ْليب احلسن القدوري دار الكتب العلميَّة، بريوت، لبنان، ط:  ؛خمترص الُقُدوري يف الفقه احلنفي - 235

 م(.1997 هـ 1418)

 فوزي عبد املطلب. :هـ, حتقيق1422دار الوفاء  ؛خمترص املزين - 236

 ، بدون تاريخ1عرفة، مرص، طدار امل املداخل املعارصة للخدمة االجتَمعية يف جمال البيئة - 237

 .دار الكتب ،أيب الفيض أمحد بن حممد بن الصديق الغَمري ؛املحدثلعلل اجلامع الصغري  املُْداوي - 238

 .هـ1421، 1د. عمر أمحد مهرشي دار صفاء للنرش والتوزيع، عَمن، ط ؛مدخل إىل الرتبية - 239

َنة - 240  .دار صادر، بريوت ،لإلمام مالِك ؛املَُدوَّ

للدكتور/ أمحد بن حممد نصري الدين النَّقيب ط: مكتبة الرشد، الرياض، ط: اْلوىل،  ؛املذهب احلنفي - 241

 م. 2001 -هـ  1422
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 – العلمية الكتب دار القرطبي، اْلندليس حزم بن سعيد بن أمحد بن عيل حممد يبْل ؛مراتب اإلُجاع - 242

 .بريوت

هـ(، 1418جلالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي ط: اْلوىل، ) ؛واعهاامُلْزِهر يف علوم اللهغة وأن - 243

 .دار الُكتُب الِعلميَّة، بريوت

 .1979 ،لبنان املكتب اإلسالمي، ،مسائل ابن هانئ النيسابوري - 244

 .م(، ط: اْلوىل1990 -هـ 1411دار الكتب العلمية، بريوت ) املُْستَْدَرك - 245

ا - 246  .بتحقيق الدكتور: سامر مازن الُقبَّج :م عىل اْلحكاممسعفة احلكَّ

 .الرسالة مؤسسة ن،يوآخر اْلرنؤوط شعيبْلمحد بن حنبل، حتقيق:  ؛املُْسنَد - 247

(، ط: 1986  1407حتقيق: محدي بن عبداملجيد السلفي. مؤسسة الرسالة، بريوت ) ؛مسند الشهاب - 248

 .الثانية

افِعييف  املِْصبَاح املُنرِي - 249  .ط: دار الُكتُب الِعلْميَّة، بريوت ،للَفيهومي املقري ؛غريب الرشح الكبري للرَّ

هـ، 1409مكتبة الرشد، الرياض،  ،ْليب بكر عبداهلل بن حممد بن أيب شيبة الكويف ؛ُمَصنَّف ابن أيب شيبة - 250

 .ط: اْلوىل

 .2008دار الكتب العلمية،  ،مصطفى بن سعد السيوطي الرحيباين ؛مطالب أويل النهَهى - 251

وِمي احلََموي ط: اْلوىل،  ؛ُمْعَجم اْلَُدَباء - 252 م، دار 1991-هـ 1411ْليب عبداهلل، ياقوت بن عبداهلل الره

 .الُكتُب العلميَّة، بريوت

 .دار الفكر، بريوت ليَاُقوت بن عبداهلل احلََمِوي ؛معجم البلدان - 253

 .ط: دار العقبة قيرص تركيا يل الرضا، وأمحد طوران قره بولوطلع ؛معجم الرتاث اإلسالمي - 254

 الطبعة املوصل، - واحلكم العلوم مكتبة ،الطِباين القاسم أبو أيوب بن أمحد بن سليَمن ؛املعجم الكبري - 255

 .1983 – 1404 ،الثانية

الة ؛ُمْعَجم املَُؤلِّفنيَ  - 256  إحياء الرتاث العريب، بريوت. مكتبة املثنى، بريوت، دار لُِعَمر رضا َكحَّ

 .دار النفائس ،حممد رواس قلعجي ؛معجم لغة الفقهاء - 257

 هـ.1413 :دار املعرفة، بريوت، ط ،للبيهقي ؛املعرفة - 258

 .دار الكتب العلمية ،حممد حسن اسَمعيلحتقيق:  عيل بن نرص املالكي، ؛املدينةاملُعونة عىل مْذهب عاَل  - 259
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ِزي ؛املُْغِرب -300  .ط: دار الكتاب العريب ،للُمَطرِّ

 .هـ(، ط: اْلوىل1405دار الفكر، بريوت، ) الْبِن ُقَداَمة املَْقِديس ؛املُْغنِي - 301

دار الطالئع، مرص، ط:  هـ( 761البن هشام اْلنصاري تويف ) ؛مغني اللبيب عن كتب اْلعاريب - 302

 اْلوىل، د. ت.

دار املعرفة،  املحقق: حممد خليل عيتاين، اخلطيب الرشبيني، ؛فة ألفاظ املِنَهاجُمْغنِي املُْحتَاج إىل َمعرِ  - 303

 .1997 - 1418لبنان، رقم الطبعة: اْلوىل،  -بريوت 

 .عرت الدين نور الدكتور حتقيق .لإلمام شمس الدين حممد بن أمحد بن عثَمن الذهبي ؛املغني يف الضعفاء - 304

القاهرة، دار  الغَمرى، أمحد بن حممد بن الصديق ؛ضوعة يف اجلامع الصغرياملغري عىل اْلحاديث املو - 305

 العهد اجلديد للطباعة.

بريوتـ   دار ومكتبة اهلالل  ،النارش ْليب القاسم حممود بن عمر الزخمرشي ؛املفصل يف صنعة اإلعراب - 306

 .1993 ،الطبعة اْلوىل

 1405دار الكتاب العريب، بريوت ) لرمحن بن حممد السخاويْليب اخلري حممد بن عبدا ؛املقاصد احلسنة - 307

 .م(، ط: اْلوىل1985 -هـ 

حتقيق: صبحي البدري  ،1988 - 1408 ،اْلوىل ط: القاهرة، -مكتبة السنة  ؛املنتخب لعبد بن محيد - 308

 .السامرائي , حممود حممد خليل الصعيدي

بن عيل بن حممد بن اجلوزي، أيب الفرج، دار صادر،  لعبدالرمحن ؛املنتظم يف تاريخ امللوك واْلمم - 309

 .، ط: اْلوىل1358بريوت، 

 الطبعة الثانية، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة. ؛املنتقى ْليب الوليد الباجي - 310

 .دار احلديث الطبعة اْلوىل ،"نيل اْلوطار"املنتقى مع رشحه  - 311

 اإلسالمية والشئون اْلوقاف وزارة، اهلل عبد أيب الزركيش اهلل عبد بن هبادر بن حمدمل ؛املنثور يف القواعد - 312

 .حممود أمحد فائق تيسري. د ، حتقيق:1405 ،الثانية الطبعة، الكويت –

 ،م1989 -هـ 1409دار الفكر، بريوت،  ،ملحمد عليش ؛ِمنَح اجلَلِيل - 313

 .2طدار الكتاب اإلسالمي،  ؛منحة اخلالق عىل البحر الرائق - 314

 .دار املعرفة، بريوت، حتقيق: عبداهلل دراز ،اطبيللش ؛تاملوافقا – 315
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 .م2003 - هـ1423 خاصة طبعة الكتب، عاَل دار عمريات، زكريا ؛مواهب اجلليل للحطاب - 316

 .توفيق محدان :، حتقيق1995 ؛ دار الكتب العلمية،املوضوعات الكِبى - 317

، مرص – العريب الرتاث إحياء دار اْلصبحي، عبداهلل أبو أنس بن مالك ؛رواية َييى الليثي  املوطأ - 318

 .الباقي عبد فؤاد حممد: حتقيق

 عىل حتقيق، الذهبي َقاْيَمز بن عثَمن بن أمحد بن حممد اهلل أبوعبد الدين شمس ؛ميزان االعتدال - 319

 .دار الرتاث، البجاوي

 دار الكتب العلمية.، يق: عبد الوارث حممد عيلحتق ؛ عبد الوهاب الشعراين،امليزان الكِبى - 320

 .1357كتاب الشهادات دار احلديث، مرص،  ،لعبداهلل بن يوسف أيب حممد احلنفي الزيلعي ؛نصب الراية -321

 اهلل عبد حممد أبو الدين ُجال ؛نصب الراية ْلحاديث اهلداية مع حاشيته بغية اْلملعي يف ختريج الزيلعي - 322

 القبلة دار/ لبنان- بريوت - والنرش للطباعة الريان مؤسسة عوامة، حممد :ققي، حتالزيلعي مدحم بن يوسف بن

 .م1997/هـ1418 اْلوىل، الطبعة، السعودية – جدة -اإلسالمية للثقافة

  .نظام القضاء اإلسالمي د. إسَمعيل إبراهيم البدوي - 323

 .النظام القضائي د/ حممد رأفت عثَمن - 324

 .ام القضائي يف الفقه اإلسالميالنظ - 325

 الكتب دار البقاعي، عمر بن إبراهيم احلسن أيب الدين ِبهانل ؛نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور - 326

 .املهدي غالب الرزاق عبد: حتقيق م، 1995 - هـ1415 - بريوت - العلمية

 .ط: مكتبة اْلرسة ،عرفات املبيضلسليم  ؛النقود العربية الفلسطينية وسكتها املدنية اْلجنبية - 327

 - هـ1399 ،بريوت - العلمية املكتبة، اجلزري حممد بن املبارك السعادات أيب؛ ثرالنهاية يف غريب اْل - 328

ط: دار  برشح اْلستاذ حممد عبده، ؛هنج البالغة - 329الطناحي حممد حممود - الزاوى أمحد طاهر: قيق، حت1979

 .م(2004 -هـ  1424احلديث )

 .اإلسالمية املكتبة، املرغياين الرشداين اجلليل عبد بن بكر أيب بن عيل احلسن أيب ؛اهلداية رشح البداية - 330

 م.1992 - 1413ط: دار الكتب العلمية، بريوت، سنة  ،إلسَمعيل باشا البغدادي ؛هدية العارفني -331

 –دالرمحن بن أيب بكر السيوطي املكتبة التوفيقية جلالل الدين عب ؛مَهْع اهلَواِمع يف رشح َُجْع اجلواِمع - 332

 .مرص

 .م2000 -هـ 1420دار إحياء الرتاث، بريوت،  للصفدي ؛الَوايف بالوفيات - 333
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تأليف: زين الدين عمر بن مظفر الشهري بابن الوردي دار النرش: دار الكتب العلمية  ؛تاريخ ابن الوردي - 334

 م، الطبعة: اْلوىل.1996 -هـ 1417 -لبنان / بريوت  -

مان - 335 ط:  ْليب الَعبَّاس شمس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر بن ِخلِّكان :َوَفيَات اْلعيان وَأْنباء َأْبنَاء الزَّ

، 5م، اجلزء: 1971، سنة 1، ط: 4م، اجلزء: 1900دار صادر، بريوت، اجلزء اْلول والثاين والثالث، ب. ط، سنة 

 م.1994، ط: اْلوىل، 7م، اجلزء: 1900، ب. ط، سنة 6: ، اجلزء1994ط: اْلوىل، 
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