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 ت حقيق »نقود الصرر شرح عقود الدرر فيما يُفىت به من أقوال اإلمام زفر«
لعبد الغين بن إس ماعيل النابلسي
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The Critical Edition of Nuqūd al-surar sharh ‘Uqūd al-durar fī mā yuftā bih min 
aqwāl al-Imām Zufar by Abdulghanī b. Ismā‘īl al-Nablusī

This paper is a critical edition of Nuqūd al-surar sharh ‘Uqūd al-durar fī mā yuftā 
bih min aqwāl al-Imām Zufar by Abdulghanī b. Ismā‘īl al-Nablusī (d. 1143/1731) 
who dealt with unanimous legal opinions (muftā bih) of Imam Zufar, one of the 
leading interpreters of Islamic law in the school of Hanafiyya. Al-Nablusī’s work, 
a commentary on the 31-couplet-poetic treatise of al-Hamawī (d. 1098/1687), has 
a significant place among independent studies about Imām Zufar. Nuqūd al-surar 
can be identified as the most comprehensive work about the opinions of Imām 
Zufar, despite the fact that they are partially found in the diverse literature of 
Hanafī law and doctrine. While al-Hamawī mentioned in his treatise fifteen le-
gal issues solved by Zufar’s opinions, al-Nablusī increased them into seventeen. 
However, al-Nablusī opposed to al-Hamawī in some points and criticized some of 
what al-Hamawī said “muftā bih”.

Key words: al-Nablusī, Imām Zufar, Imām A‘zam, muftā bih, nāzim, masā’il, 
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1. 1. اســ مه ونســبه واتريخ والدته وأســرته

بــن إبراهيــم بــن أحمــد بــن إســماعيل بــن الغــي عبــد بــن إســماعيل بــن الغــي عبــد هــو
إســماعيلبــنإبراهيــمبــنعبــدهللابــنمحمــدبــنعبــدالرحمــنبــنإبراهيــمبــنعبــدالرحمــنبــن
إبراهيــمبــنســعدهللابــنجماعــةالكنــايّنالمقدســّيالنابلســيالدمشــقي،العــارفابهللالحنفــي
وهــو فيهــا.1 ودفــن ١٠٥٠ه/١٦٤١م ســنة دمشــق يف ولــد القــادري. النقشــبندي الصــويف

النابلســي:نســبًةلمدينةانبلسيففلســطين.

وقــدأخــذطريــقالقادريــةعــنالشــيخالســيدعبــدالرزاقالحمــويالكياين،وأخذطريق
النقشــبنديةعــنالشــيخســعيدالبلخــي.2وقــدنشــأنشــأةعلميــةمنــذصبــاه،وأفــىشــبابهيف

طلــبالعلــموتدريســه.3

1. 2. نشــأته ورحالتــه ووفاته

ولدونشــأيفبيتيشــّعمنهنورالعلم،فتعلمالقرآنالكريمثمالفقهواألصولثمالمعاين
والصرفوالتفســير،وتمرسوتعمقيفمعظمالعلوماإلســامية.واســتوجبذلكمنهالرحلةإىل
الحواضراإلســاميةللتزودمنمعارفعلمائها،وصقلماقدحصلعليهمنعلومومعارف.
فرحــلإىلبغــدادومصــروالحجــازوحواضــرإســاميةأخــرى.وكتــبالعديــدمــنالرســائلأثنــاء

تلــكالرحــاتنحــو“حلــةالذهــباإلبريــزيفبعلبــكوبقــاعالعزيــز”وغيرهامنالرســائل.4

ألداء رحلتــه يف انطلــق النقشــبندية الطريقــة منهــج علــى ســنوات ســبع اعتكافــه وبعــد
فريضــةالحــجبعــدأنزاركثيــًرامــنقبــوراألولياءوالصالحين.وتويفســنة١١٤٣ه/١٧٣١م
ودفنيفمســكنه5يفحيالصالحيةبدمشــق،وأنشــأحفيدهمصطفىمســجًدايضّمضريحه،

والنــاسيزورونــهللتبــرك.6

1. 3. شــيوخه وتالميذه
الحنفــي القلعــي أحمــد والشــيخ والــده منهــم والعلمــاء؛ الشــيوخ مــن علــىكثيــر درس
ومحمــودالكــردي،وعبــدالباقــيالحنبلــي،ومحمــدالمحاســي،والنجــمالغــزي،وإبراهيــمبــن

هديــة العارفي ــنللبغــدادي،٥٩٠/١؛وســلك الــدرر  1
للمــرادي،٣١/٣.

ســلك الدررللمرادي،٣١/٣. 2
3 Özel, “Nablusî”, DİA, XXXII, 268-270.
4 Özel, “Nablusî”, DİA, XXXII, 268-270.

5 Özel, “Nablusî”, DİA, XXXII, 268-270.
االختيــاري  6 ل جــزء  ا حقيقــة  يف  الســاري  الكوكــب 

للنابلســي،تحقيــقســاميطــورانأرل،مجلــةإســام،
.١٧٤،٣٥:٢٠١٥-١٣٥
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منصورالفتال،ومحمدبنأحمداألســطواين،وعبدالقادربنمصطفیالصفوريالشــافعي،
والســيدمحمدبنكمالالدينالحســييالحســيبنحمزةنقيباألشــرافبدمشــق،ومحمد
بــن محمــد تاميــذه ومــن العلمــاء.7 مــن وغيرهــم الرومــي إســكندر بــن وحســين العيثــاوي،
إبراهيــمالدقدقجــي،محمــدبــنعبــدالرحمــنالمشــهوراببْــنالتاجــي،ابــنكنعــان،ابــنعبــد
الــرزاق،محمــدبــنمــرادالمــرادي،محمــدبــنعبــدالرحمــنالغــزي،حامــدالعمــادي،محمــد

أميــنالمحــيوغيرهــم.8

1. 4. مصنفاتــه

مــنمؤلفــاتســابقيه العلــوماإلســاميةوشــروًحالكثيــر المؤلفــاتيف مــن كتــبكثيــًرا
الــكاموالفقــهوالتصــوف.وقــدســدتشــروحهوآاثرهفراًغــا الــيتظهــرتخّصصهــايفعلــم
إىل القــارئ ونحيــل الفقهيــة، رســائله بعــض ابلذكــر  ونخــصُّ اإلســامية، المكتبــة يف كبيــًرا
الدراســاتالعديــدةحــولكتــبالنابلســي.ألنالنابلســيتناولــهالباحثــونالعــربوغيرالعرب
ســواء.نحننعرضعملبعضاألشــخاصيفكتبالنابلســي.كبكريعاءالدين  علىحدٍّ
بحــثيفمقالتــه“المســردالنقــديأبســماءمؤلفــاتالشــيخعبــدالغــيالنابلســي”عــنجميــع
 مؤلفاتالنابلســيونحننذكرهنابعضرســائلهالفقهيةوالداعيأننذكررســائَلهاألخرى؛
رســائلالنابلســيتبلــغقريبًــامــنمائتيــنوخمســينرســالًةكمــاقالــهبكــري.9ويفبعــض ألنَّ
األهــم. هــي المجــال هــذا البكــرييف رســالة ولكــن النابلســي اســُمكتــِب يُذكــر المؤلفــات
ويوجــدأيًضــاكتــاابنيبحثــانيفحيــاةالنابلســيأولهمــا:علمــاء دمشــق وأعيان هــا يف القــرن 
الثالث عشــر ال هجريلمطيعالحافظونزارأابظةبيروت١٩٩٢/١٤١٢وأيضاعبد الغين 
النابلســي دراســة عــن حياتــه وأعمالــه وأحوالــهلمطيــعالحافظ١٠/٣التراثالعريبدمشــق
١٩٨٣/١٤٠٣.والعــارف عبــد الغــين النابلســي حياتــه وشــعرهألحمدمطلوبالناشــردار
الغــرباإلســامي٢٠٠٦/٠١/٠١.وأيضــامــنالباحثيــنغيــرالعــربمــنبحــثعــنحيــاة
 Scholars in Networks: منهــا؛ والكتــب المجــات ونشــركثيــًرايف رحمــههللا النابلســي
 ‘Abd al-Ghanī al-Nābulusī and His Travels, Jonh O. Voll; ‘Abd al-Ghanī

al-Nābulusī of Damascus and the Mawlawī Sufi Tradition, Ahmad Sukkar.

ســلك الدررللمرادي،٣١/٣. 7
8 Özel, “Nablusî”, DİA, XXXII, 268-270.
انظــرلجميــعمؤلفــاتالنابلســي:“ال مســرد النقــدي  9

أبســ ماء مؤلفات الشــيخ عبد الغين النابلســي”لبكري
عاءالدين،مجلةمجمعاللغةالعربية٩٧:١،٥٩-

.٣٣٤:٢،١١٠-٣٨٨
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فمــنرســائلهالفقهيــةإابنــةالنــصيفمســألةالقــص،إتحــافمــنابدرإىلحكــمالنوشــادر،
اشــتباكاألســنةيفالجــوابعــنالفــرضوالســنة،إشــراقالمعالــميفأحــكامالمظالــم،إيضــاح
الــدالالتيفســماعاآلالت،تحصيــلاألجــريفأذانالفجــر،تحفــةالراكــعالســاجديفجــواز
االعتكافيففناءالمساجد،الجوابالشريفللحضرةالشريفةأنمذهبأيبيوسفومحمد
هــومذهــبأيبحنيفــة،خاصــةالتحقيــقيفحكــمالتقليــدوالتلفيــق،تحقيــقالقضيــةيفالفــرق
بيــنالرشــوةوالهديــة،تنبيــهاألفهــامعلــىعــدةالحــكام،إرشــادالمتملــييفتبليــغغيــرالمصلــي،
بذلالصاتيفبيانالصاة،تحفةالناسكيفبيانالمناسك،االبتهاجيفمناسكالحاج.10

2. التعريــف ابلرســالة

2. 1. توثيــق نســبة الرســالة إىل مؤلفهــا

ليــسهنــاكمــايدعــوللشــكحــولنســبةهــذهالرســالةللنابلســي؛وذلــكلعــدموجــود
اّدعــاءمــنهــذاالقبيــل.وتســجيلهــذهالرســالةيفالمكتبــاتاإلســاميةجــاءمثبتًــانســبتها
للنابلســي،كمــايفالمكتبــةالظاهريــةوالمكتبــةالســليمانيةوكتــبالطبقــاتوالتراجــمأثبتــت
أّنالرســالةهــيمــنمؤلفــاتالنابلســي.وأيضــاورديففهــرسالمكتبــةالظاهريــةمــايوّضــح
لنــاأّننســخةنقــود الصــررهــيمــنتصانيفــه.فنســبةالرســالةإىلصاحبهــاالنابلســياثبتــةال
غبــارعليهــا.وأيضًــاعنوانهــاالثابــتهــو“نقــود الصــرر شــرح عقود الدرر فيمــا يفىت به من 
أقــوال اإلمــام زفــر”.إالأنهــذاالعنــوانقــدوردابختــافقليــليفكتــابهديــة العارفي ــن 
عــام بيــروت المطبــوعيف تعــاىل، للبغــداديرحمــههللا ال مصنفي ــن ال مؤلفي ــن وآاثر  أســ ماء 
١٩٥١ميفدارإحياءالتراثالعريب.11وذكربكريعاءالديناســمالرســالةبنمؤلفات

النابلســي.12

2. 2. موضــوع الرســالة وأه ميته

اإلمــامزفــرمجتهــدمطلــقيفاملذهــبالحنفــيوعلَــممتقــدمبيــنأعامهــا،مــنأجــل
 ذلكعلماءاإلســامركزواعلىاإلمامزفروآراءهوقدنرىأســافناألفواكتبايفأقوالزفر.

هديــة العارفي ــنللبغــدادي،٥٩٠/١.وهنــاكمؤلفــات 10
أخــرىذكرهــاصاحــبكتــابهدية العارفي ن.

عنــوانالرســالةيفكتــابهديــة العارفي ــنورد 11 ونــصُّ
مصحَّفًاونصُّه:“تموهالصورشرحعقدالدررفيمايفىت

بــهعلــىقــولزفــر” هدية العارفي نللبغدادي،٥٩٠/١.
“ال مســرد النقدي أبســ ماء مؤلفات الشــيخ عبد الغين  12

النابلســي” لبكــريعــاءالديــن،مجلــةمجمــعاللغــة
العربيــة٩٧:١،٥٩-٣٣٤:٢،١١٠-٣٨٨.
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بعضهالميصلإليناككتاباختالف يعقوب وزفرللحسنبنزايد)ت.٢٠٤ه/٨١٩م(
وبعضهــاوصــلإلينــاوســنبحثمــنهــذهالكتــبمختصــرا.

وقــدقــامالحمــوي13رحمــههللاتعــاىلالمتــوىفســنة)١٠٩٨ه/١٦٨٧م(بجمــعأقــوال
اإلمــامزفــرالمفــىتبهــايفمنظومــةشــعريةســّماها“عقــود الــدرر فيمــا يفــىت بــه مــن أقــوال 
اإلمــام زفــر”.تضّمنــتهــذهالمنظومــةخمــسعشــرةمســألةيفثاثةوثاثينبيتًامنالشــعر،
وقــدنظمهــاالحمــويرحمــههللاتعــاىلدونتعرضــهللراجــحوالمرجــوحمــنأقوالزفر.وقدبدأ
ابلبســملةوالحمدلــةثــمالصــاةعلــىالنــّيصلــىهللاعليــهوســلم،ثــمذكــرالمســائلالفقهيــة

البالغــةخمــسعشــرةمســألةكمــاقلنــا،وأنهــىالرســالةابلدعــاءواالســتغفار.

“پِـــيرِيَزاَدْه”)ت.١٠٩٩ه/١٦٨٨م(رســالة وألــفبرهــانالديــنبــنإبراهيمالمشــهوربـ
أخــرىيفأقــوالاإلمــامزفــرالمفــىتبهــاوســماها:القــول األزهــر فيمــا يُفــىت بــه بقــول اإلمام 
زفــر.وقــدطبعــتهــذهالرســالةيفمكتبــةدارنــورالصبــاحبتحقيــقعبــدالكريــمالشــيخلي

ســنة١٤٣٢ه/٢٠١١م.

وعلــىنظــمالحمــويشــرحان،أحدهمــا:نقــود الصــرر شــرح عقــود الــدرر فيمــا يفــىت 
بــه مــن أقــوال اإلمــام زفــرلعبــدالغــيالنابلســي،والثــاين:ســلوك أويل النظــر ل حــل عقــود 
بــه مــن أقــوال اإلمــام زفــرإلســماعيلأيبالشــامات.قــالصاحــب الــدرر نظــم مــا يفــىت 
معجــم ال مؤلفــن:إنــهكانحيًــايفســنة)١٢٥٩ه/١٨٤٣م(.15وقــاليففهــرسالمكتبــة

اســمهأحمــدبــنمحمــدمكــي،أبــوالعبــاس،شــهاب 13
الديــنالحســييالحمــوي:مــدّرس،مــنعلماءالحنفية.
ابلمدرســة مدرســا مصــري.كان األصــل، حمــوي
الســليمانيةابلقاهــرة.وتــوىلإفتــاءالحنفيــة.تــويفســنة
ثمــانوتســعينوألف.هــومؤلــفالنظــم:“عقــود الــدرر 
فيمــا يفــىت بــه مــن أقــوال اإلمــام زفــر”.وصنــفكتبــا
كثيــرة،منهــا:إتحــافأراببالدرايــةبفتــحالهدايــة،
تذهيبالصحيفةبنصرةاإلمامأيبحنيفة،حاشيةعلى
الدرروالغررلمناخسرو،الدرالنفيسيفبياننسب
اإلمــاممحمــدبــنإدريــس،شــرحكنــزالدقائــق،الــدّر
الفريــديفبيــانحكــمالتقليــد،غمــزعيــونالبصائــرعلــى
محاسناألشباهوالنظائرالبننجيميفالفروع،كشف
الرمــزعــنخبــاايالكنــز.األعــالمللزركلي،٢٣٩/١.

هــوإبراهيــمبــنحســينبــنأحمــدبــنمحمــدبــنأحمد 14
ابــنبيــريالحنفــيالمفــيبمكــةالمكرمــة،تــويفســنة
منهــا: الفقهيــة بعــضرســائله وألــف، تســعوتســعين
إزالــةالضنــكيفالمــرادمــنيــومالشــك،االســتدالل
يفحكــماالســتبدال،إظهــارالكنــزالمخفــييفعــدم
ضمــانالصيــريف،الســيفالمســلوليفجــوازدفــعالزكاة
آللالرســول،شــرحتصحيــحالقــدوريالبــنقطلوبغــا،
عمــدةذويالبصائــربحــلمهمــاتاألشــياءوالنظائــر
البــننجيــميفالفــروع،القــولالفاصــلالماضــييفبيــان
حكــمعــزلالســلطانللقاضــي،اللمعــةيفحكــمصــاة
األربــعبعــدالجمعــة،الوثيــقمــنالعــروةيفبيــانأقســام

الرشــوة.هديــة العارفي ــنللبغدادي،٣٤/١.
معجــم ال مؤلفي ــنللكحالــة،٣٦٥/١. 15
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األزهريــة:»وهــوشــرحللشــيخإســماعيلأيبالشــاماتمــنعلمــاءقــرنالثالــثعشــرالهجــري
علــىعقــود الــدرر نظــم مــا يفــىت بــه مــن أقــوال اإلمام زفــر«.16ونقــولابعتمادعلــىفهرس
المكتبــةاألزهريــةوهــي»نســخةبخــطالمؤلــف١٢٥٩هضمــنمجموعــةيفمجلــدبخطــوط
ورقــة مــن ورقــة، ١٧٢ يف ١٢٧١ه ســنة مصطفــى أحمــد الســيد بخــط بعضهــا مختلفــة
النابلســييفشــرحههــذابقولــه:“ســيدي”.18  ١١٤-١٤٩«.17ونــرىأابالشــاماتيذكــر
ونقــليفبعــضاألماكــنمنــه.وأتممنــاتخريــجهــذاالكتــابأيضــابفضــلهللاتعاىل،وسنـــنشره

إنشــاءهللاتعاىل.

الشــاماتابلســعةيفكثــرةمصــادرهوتبســيط النابلســيعــنشــرحأيب وقــدتميــزشــرح
الــي الموضوعــات الشــرحبســرد هــذا النابلســييف يَبــُرزجهــُد نقــول: أن مســائله.ويمكننــا

الفتــوىفيهــاوفْــَقكتــبفــروعالحنفيــة؛متنــاواًلآراءاإلمــامزفــربمــالــهومــاعليــه.

2. 3. أســلوب الرســالة وعرضها للمســائل

قــالالنابلســي:إنــهقــامبتأليــفهــذهالرســالةبنــاًءعلىطلبطــابالعلم،ومسّاهابهذا
االســميعــي“نقــود الصــرر شــرح عقــود الــدرر فيمــا يُفــىت بــه مــن أقــوال اإلمــام زفــر”.بدأ
ال مصبــاح ال مني ــرللفيومــي،وأقــّل الرســالةابلبســملةوالحمدلــةثــمالتحليــلاللغــويمســتعينًابــ
منــهصحــاح ال جوهــري،منطلقًــامــنالترتيــبالــذيانتهجــهصاحــبالمنظومــة.حيــثبــدأ
ابلبســملةوالحمدلــةوالصــاةعلــىالنــّيصلــىهللاعليــهوســلم.ثــمتنــاولشــخصيَةزفرونســبه

ومكانتــهالمتميــزةعنــدأيبحنيفــةرحمــههللاتعــاىلوســائرفقهــاءعصــره.

التعّمــق ثــم أواًل، اللغــوّي التحليــل يف المّتبــع منهجــه وفــق المســائل يتنــاول والمؤلــف
جوانبــه مــن ابلموضــوع واإلحاطــة العــرض، شــروط مســتوفًيا للمســألة الفقهــّي الجانــب يف
اترًة نجــده لذلــك الحنفــّي؛ الفقــه عــن يخــرج ال إطــاٍر يف المتعــددة، ووجوهــه المختلفــة

يتمســكبلــزومالفتــوىعلــىقــولزفــر،واترًةاليــرىلزومــه.

وقــدنقــلالنابلســيأقــواالكثيــرةموثَّقــةمــنكتــبالفقــه؛ممّــايــدّلعلــىأمانتــهالعلميــةيف
صحــةنســبةاألقــوالألصحابهــا.وقــداعتمــدعلــىكتــبمذهــبالحنفــيوخــّصمنهــاكتــب

فهــرس ال مكتبــة األزهريــة،مطبعــةاألزهــر١٤٦٥ه 16
/١٩٤٦م،١٨٤/٢.

فهــرس ال مكتبــة األزهرية،١٨٤/٢. 17

ســلوك أويل النظــر ل حــل عقــود الــدرر،إلســماعيلأبو 18
الشــامات،المكتبــةاألزهريــة،١٣٠و.
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شاهي ن: تحقيق »نقود الصرر شرح عقود الدرر فيما يُفىت به من أقوال اإلمام زفر«

اإلصــالح واإليضــاحالبــنكمــالابشــا،وشــرح الــدررلمــاخســرو،واالختيــارللموصلــي،
وشــرح الوقايــةللباقــاين،وفتــاوى اخلاصــي،والفتــاوى البزازيــةلمحمــدابــنشــهابالبــزاز
الكــردري،وفتــاوى قاضــي خــان،والفتــاوى ال خي ريــة،وقداعتمــدعلىهــذهالكتبمصادر
رئيســيةلشــرحه.وبعــضهــذهالمصــادرمفقــودةالأثــرلهــا،مــنذلــكشــرح الوقايــةللباقــاين

الــذينقــلمنــهالنابلســيكثيــًرا.

قــول علــى “الفتــوى فيهــا يقــال الــي المســائل بعــض الناظــَميف النابلســي وقــدخالــف
زفــر”؛وذلــكلوجــودأقــوالألئمــةالمذهــبالحنفــي)أيبحنيفةوصاحبيه(تشــيرإىلأنمقولة
“الفتــوىعلــىقــولزفــر”هــيمرجوحــةوليســتبراجحــة.واعتمــدالنابلســيعلــىترجيــحقــول
أيبحنيفــةوصاحبيــهعلــىمــنســواهممــنالمذهــب،مســتداًلبنقوالتــهمــنأصــولالمذهــب.

يــرى فعندمــا والتوضيــح، النقــد يف منهجــه علــى يحافــظ الرســالة هــذه يف والنابلســي
ضعًفــايفقــولالحمــوّيرحمــههللاتعــاىلنــراهيشــيرإىلنقطــةالضعــف،مدلــًاعليهــاابلحجــة

والبرهــان،معتمــًداقــولأئمــةالمذهــب،مبينًــاحجتهــمببســاطةووضــوح.

والنابلســييفهــذهالرســالةيتنــاولخمــسعشــرةمســألةنحــننجتنــبســردهامتتاليــًة
ذلــكيفالبيــتالســادسوالعشــرين. حــذَراإلطالــِةعلــىالقــارئ؛ألنالمؤلــفرحمــههللابــنَّ

2. 4. وصف نســخ الرســالة

قبلأننصفنسخالرسالةيلزمعليناأننشيرإىلبعضاألشياءالمهمةلهذهالدراسة.
أوالنــرىيففهــرسمخطــوطالمكتبــةالظاهريــةأربــعنســخلــنقــود الصــرر.يكتــبفيهــا:“وهي
شــرحلمنظومــةعقــود الــدرروهــييفجمــعمــايفــىتبــهعلــىقولزفر،أتليفأحمــدالحموي.

النسخة األوىل:نسخةقيمةبخطالمؤلف،الخطمعتاد.]٧٦-٦٩[ق.الرقم٤٠٠٩.

الســادة نقيــب وقفيــة عليهــا المؤلــف حيــاة يف قيمــةكتبــت نســخة الثانيــة: النســخة 
األشــرافعلــىالمكتبــةالظاهريــة.الخــطنســخمعتــاد،كتبــتبعــضالكلمــاتابلحمــرة،كتبه

عمــرالعمــريســنة١١١٣ه.]١٠٤-١١٥[ق.الرقــم٨١٨٩.

النســخة الثالثــة:نســخةجيــدةقريبــةبعهــدابلمؤلــف،عليهــاتملــكاتكثيــرةمنهــاســنة
الكلمــاتكتبــتابلحمــرة،كتــبســنة١١١٤هكمــا بعــض الخــطنســخمعتــاد، ،١١٧٨

جــاءيفآخــرالمجمــوع.]١٢٩-١٤٧[ق.الرقــم٥٣١٦.
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الناســختلميــذالمؤلــف، النســخة الرابعــة:نســخةجيــدةيفبدايتهــامــايشــيرإىلأن
الخــطنســخمعتــاد]١٩٨-٢٠٧[ق.الرقــم١٧٧”.19

إضافةإىلهذهالمعلوماتوجدانيفكتبالفهرسالشــاملللتراثالعريباإلســامي
وهــي الصــرر نقــود  بــ يتعلّــق المعلومــات بعــض وأيضًــا نســخ ســبع فيــه يوجــد المخطــوط
يُذكــريف أنــه إال الظاهريــة. المكتبــة الكتــب دار فهــرسمخطوطــات ذكــريف لمــا موافــق
القيــدكمــاســأذكريفتوصيــف الرابعــةوهــذا النســخة قيــٌدزائــدوهــويف الشــامل الفهــرس
١١٤٥ه/١٧٤١م ســنة الشــارح نســخة علــى مصحَّحــة مقابلــة نســخة “وهــي الرســالة
 ١٧٧ ]المجمــوع دمشــق الظاهريــة/ ١١٤٣ه/١٧٤٠م. ســنة المؤلــف تلميــذ كتبهــا
)و١٩٨-٢٠٧(”20هــذاقيــدزائــدمهــمٌّابلنســبةلنــا.ولكــنلــميكــنيفصحائــفالرســالة
هــذه اتخــذان الشــامل فهــرس يف ذكــر بمــا اعتمــادا ولكــن القيــد. هــذا تفيــد أيّــةكتابــة

االنســخةأصــا.
الســليمانية المكتبــة يف الــدرر عقــود  شــرح  الصــرر  نقــود  لــ نســختان توجــد وأيًضــا
أفنــدي. هللا عبــد لجلــي الثانيــة والنســخة أفنــدي، ألســعد األوىل النســخة إســطنبول، يف
أنَّ الثاثــة النســخ اتريــخ ختــام مــن ويفهــم ختمتــا قــد النســختين  أنَّ للنظــر والافــت
المســتحيل مــن ألنَـّـه الكتــاب؛ خاتمــة اتريــخ هــو ولكــن الفــراغ قيــد ليــس التاريــخ هــذا
أســعد نســخي  أنَّ إىل يشــير هــذا واحــد. بتاريــخ ختمــوا قــد الناســخونكلُّهــم يكــون أن
مــن نخســت نســخة مــن أو المؤلــف نســخة مــن ُنِســَخَتا أفنــدي هللا عبــد وجلــي أفنــدي
قيــدالفــراغيفنســخةالمؤلــفكمــايفنســخيأســعدأفنــديوجلــي  نســخةالمؤلــف؛ألنَّ

عبــدهللاأفنــدي.
ابعتمادهــا أفنــدي أســعد نســخة عــن أفنــدي هللا عبــد جلــي نســخة وتتميــزكتابــة
بنســخ قامــا قــد المعروفـَــْن غيــر الناســخين هذيــن أّن  شــكَّ وال الهمــزات. تســهيل علــى
الشــرحاألصلــّيللشــيخالنابلســي،ويتضــحذلــكمــنالمقدمــةحيــثنجــدأناالســتهال
رحمــه النابلســي للشــيخ والتبجيــل والثنــاء المــدح متضمنًــا النســختين، يف متطابًقــا كان

هللاتعــاىل.
المكتبــة نســخي مــع قابلناهــا الظاهريــة المكتبــة نســخة علــى الدراســة العتمــاد ونظــًرا
الســليمانية،ومعنســخةالمتنالمســماةبــعقود الدرر،وفيمايليتوضيحواٍفعنكلنســخة.

فهــرس م خطوطــات دار الكتــب ال مكتبــة الظاهريــة، 19
لمحمــدمطيــعالحافــظ،٢٦٣/٢-٢٦٤.

الفهرس الشامل للت راث العريب اإلسالمي ال مخطوط، 20
لمجمــعالملكــي،٢٠١/١١.
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)١(نســخةالظاهريــة)ورمزهــايفالتحقيــق:ظ(
وهــذهالنســخةموجــودةيفالمكتبــةالظاهريــة.وبعــداّطاعنــاعلىالنســخالثاثاتجهنا
إىلاعتمــادنســخةالمكتبــةالظاهريــةأصــاللتحقيــق،وفًقــالقواعــدمركــزالبحــوثاإلســامية
)İSAM(يفالتحقيــق.نحــننقــولاعتمــاًداعلــىمعلومــاتتوجــديففهــرسالمكتبةالظاهرية
تلميــذ ١١٤٥ه/١٧٤١مكتبهــا ســنة الشــارح نســخة علــى مصححــة مقابلــة نســخة أبنهــا
)و١٩٨-٢٠٧(. ١٧٧ المجمــوع دمشــق الظاهريــة/ ١١٤٣ه/١٧٤٠م. ســنة المؤلــف

ولكــنلــمنــرعلــىالنســخةمــايشــيرإىلذلــك،ولــوكانختمًــاأوخطًــاأوقيــدفــراغ.

بعــداطاعنــاعلــىهــذهالنســخةبوســيلةاألخالعزيــزأورخــانأنجقــارقمنــابمقابلتهــا
مــعالنســختينالمذكورتيــنفوجــداننســخةجلــيعبــدهللاأفنــديهــياألقــربإليهــامــنجهــة
توافــقالكتابــةوتســهيلالهمــزات.أمــانســخةأســعدأفنــديفهــيتحتــويعلــىجمــلزائــدة

عــننســخةجلــيعبــدهللاأفنــدي.

يــوم  الفــراغ وافــق “قــد بقولــه: ومختتمــة للنســختين، موافــق أيضــا الفــراغ وقيــد
األحــدالرابــععشــرمــنذيالحجــةســنةاثنــيعشــرةومئــةوألــف.وصلّــىهللاعلــىســيدان
هلل والحمــد الديــن يــوم إىل بخيــر التابعيــن وجميــع أجمعيــن وصحبــه آلــه وعلــى محمــد

العالميــن”. رب

)٢(نســخةأســعد أفنــدي)ورمزهــايفالتحقيــق:س(
هــذهالنســخةيفالمكتبــةالســليمانيةيفقســمأســعدأفنــديتحــتالرقــم٣٦٠٧،وبعــد
اّطاعنــاعلــىالنســخالثــاثتبيــنلنــاأننســخةأســعدأفنــديقــدتميَّــزتبجــودةالخــطمــع
زايداتكثيــرةيفكلســطرخافًــالنســخةالظاهريــةالــيقوبلــتمــعنســخةالمؤلــفرحمــههللا.

النظــم وأبيــات تشــكيل، دون مــن وواضــح نْســخجميــل بخــط مكتوبــة النســخة هــذه
فيهــامكتوبــةبلــونأحمــر،يبــدأالبيــتبثــاثنقــطوينتهــيبثــاثأيًضــا.الرســالةتتكــونمن
١٨ورقــة،وعــدداألســطريفكلصفحــةمــنالنســخةهــواثنــانوعشــرونأوثاثــةوعشــرون
ســطًراابنتظــام.وجــاءيفآخــرالرســالةمــنالناســخالدعــاءللشــارحوهــوقيــدالفــراغ،وتمــت
الرســالةبهــذاالقيــد:“قــدوافــقالفــراغيــوماألحــدالرابــععشــرمــنذيالحجــةســنةاثنــي
عشــرةومئــةوألــف.وصلّــىهللاعلــىخيــرخلقــهمحمــدوعلــىآلــهوصحبــهأجمعيــنوالحمــد

هللربالعالميــن”.
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)٣(نســخةجلــي عبــد هللا أفنــدي)ورمزهــايفالتحقيــق:ج(

وهــذهالنســخةيفالمكتبــةالســليمانيةيفقســمجلــيعبــدهللاأفنــديتحتالرقم٣٨٥.
والرســالةتتكــونمــن١٦ورقــة،مكتوبــةبخــطأثخــنمــنخّطنســخةأســعدأفندي،وأضعف
منــهفنّـــيًّابكثيــر،لكنــهموافــقلنســخةالمؤلــفوغيــرمشــّكلأيًضــا.وقــدجــاءتأبيــاتالنظــم
ثاثــةوعشــرينســطًرا. تحتــويعلــى النســخة هــذه مــن فيهــاابللــوناألحمــر.وكلصفحــة
وقــدجــاءيفأعلــىصفحــةالمقدمــةمــنهــذهالنســخةاســمالرســالة“نقــودالصررشــرحعقود
الــدررفيمــايفــىتبــهمــنأقــوالاإلمــامزفــررحمــههللاتعــاىل”،واســمالمؤلــف:“أتليــفالشــيخ

عبــدالغــيالنابلســيرحمــههللاونفعنــابــهآميــن”.

وقدجاءيفآخرالرســالةمنالناســخالدعاءللشــارحوهوقيدالفراغ:“قدوافقالفراغ
مــنتحريــرانلشــرحهــذهالمنظومــةيــوماألحــدالرابــععشــرمــنذيالحجــةســنةاثنــيعشــرة
ومئــةوألــف.وصلّــىهللاعلــىســيدانمحمــدوعلــىآلهوصحبــهأجمعينآمينوجميــعالتابعين

بخيــرإىليــومالديــنوالحمــدهللربالعالميــنآميــن”.

)٤(نســخةالنظــم،)ورمزهــايفالتحقيــق:ن(

أفنــدي أســعد الســليمانيةقســم المكتبــة الوحيــدةفهــيموجــودةيف النظــم وأمــانســخة
تحــتالرقــم٦٩١.

تمامًــا،ووضعــت رقعــةجميــلوثخيــنوواضــح بخــط واحــدةومكتوبــة نســخة وهــي
 دائرةصغيرةابللوناألحمرتفصلشــطريكّلبيتمنالنظم.وعددأبياتهذهالنســخة
المذكوريــنيف لثامــنعشــر وا الســادسعشــر لبيــت ا أن يعــي بيتًــا،وهــذا واحــدوثاثــون
قبــل مــن ســهًوا ســقطا إنهمــا أي النظــم؛ نســخة يف موجوديــن ليســا المنظومــة شــروح
لــدرر ا “عقــود بتقديــم النظــم: نســخة مــن األوىل الصفحــة أعلــى يف جــاء وقــد الناســخ.
بــنمحمــدالحمــويعليــه أقــوالزفــريفنظــمالعامــةالشــريفأحمــد بــهمــن فيمــايفــىت

لبــاري”. رحمــةا

ونظــًرالوجــودفــروقبيــننســخةالنظــموُنســخالشــروحرأينــاأننضــعأبياتالنظــمكاملة
يفنهايــةهــذهالدراســة،والتوفيــقمــنهللا.
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3. عملنــا يف التحقيــق

اإلســامية	  البحــوث لمركــز التحقيــق بقواعــد ملتزمــون أننــا بدايــة نوضــح أن علينــا
.)İSAM(

وقــدقابلنــاالنســخالثــاثللشــرحمــعنســخةالنظــممتتبِّعيــنالفــروقبيــنالنســخ،مــع	 
اإلشــارةإىلمــاســقطتصحيًفــامــنالناســخأوســهًوامــنهــذاالقبيــل.

عّرفناُنســخالشــرحالثاثونســخةالمتنتعريفاوافيًايتيحللقارئأنيعرفالنســخكلها.	 

المتــن	  قابلنــا وأيًضــا الورقــات، أرقــام لوضــع أصــًا الظاهريــة المكتبــة نســخة اتخــذان
والنســخالثــاث،وأشــرانللبيــتالزائــدوالمفقــودبينهــن.

واســتعّناابلمصــادرغيــرالعربيــةووضعنــاأســماءهايفببلويغرفيــايفآخــرالرســالة.	 

قمنــا	  وكذلــك ترقيمهــا. مــع قوســين بيــن وضعناهــا الشــرح يف الــواردة القرآنيــة اآلايت
ِحيــالاألحاديــثالنبويــةالــواردةيفالشــرحبتعيـــينُكتُبهــاوأبوابهــاوأرقامهــا.

كذلــكقمنــابتشــكيلالكلمــاتالــيُيتمــلأنتُقــرأخطــأيفحالــةعــدمتشــكيلها.	 

أشــرانإىلنقــوالتالنابلســيمــنالمصــادرســواءكانــتمطبوعــًةأممخطوطــًة،ابلمجلــد	 
والصفحــة،وذلــكابســتثناءالكتــبالــيتعتبــرمفقــودة.حيــثإنهــالــمتصــلإلينــا.

إمــامفقــودةأومغايــرة	  الظاهريــةإالأنهنــاككلمــات المكتبــة رغــماعتمــادانلنســخة
ولكنهــاموجــودةيفالنســخاألخــرى.لذلــكأثبتنــاهــذهالكلمــاتلضرورتهــاوأشــرانلهــا

يفالهامــش.

عّرفنــاابلعلمــاءالــواردةأســماؤهميفالشــرح،تعريًفــامجمــًايثــريالقــارئ.	 

أشــرانأيًضــاإىلمــاحــذفســهًواأوتصحيًفــا،ونبّهنــاإىلمــاينبغــيتقديــرهيفســياق	 
النــص.وكذلــكأشــرانإىلالضعــفوالوهــنوالركاكــةيفبعــضالتراكيــبوالتعبيــرات.

وقمنــابترقيــمأبيــاتالمنظومــةيفالشــرحوالنظــم،مــعالتنبيــهإىلأرقــاماألبيــاتالمفقودة	 
مــننســخةالنظم.

وابهلل التوفيــق
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صــورةالورقــةاألوىلواألخــرةمــننســخةالظاهريــة
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صــورةالورقــةاألوىلواألخــرةمــننســخةأســعدأفنــديبرقــم٣٦٠٧
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صــورةالورقــةاألوىلواألخــرةمــننســخةجلــيعبــدهللاأفنــديبرقــم٣٨٥
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صــورةالنظــممــننســخةأســعدأفنــديبرقــم٦٩١
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ب. التحقيــق

رر فيمــا يُفــىت بــه من أقوال اإلمام ُزفَــر رح مه هللا تعاىل21 / نـُُقــوُد الصُّــرر شــرح ُعُقــود الــدُّ
الشــرحللشــيخعبــدالغــيقــدسســرهواألبيــاتللســيدأحمــدالحمويرحمهــمهللاتعاىلآمين22

بســمهللاالرحمــنالرحيــم23

منهــل علــى والســام والصــاة والصــدور، الــورود وميّســر الصــدور شــارح هلل الحمــد
آلــه وعلــى النحــور، لقائــد الفرائــد درر غّواصهــا يســتخرج الــي البحــور، الرايقــة الشــريعة

األطهــاروأصحابــهالســادةاألخيــار،والتابعيــنلهــمإبحســانعلــىممــّرالدهــور.

 أمــابعــد:}فيقــولالعالــمالعّامــةوالبحــرالفّهامــة،رافــعمنــارالشــريعةوالحقيقــةومبــنِّ
النابلســي)ت. الغــيالشــهيراببــن أســرارالحقائــقوالطريقــة،ســيديومــواليالشــيخعبــد
١١٤٣ه/١٧٣١م(حفظ24هللاتعاىلذاته،وأفاضعلينامنبركات25علومهوأدامحياته{:

فيقــولالفقيــرعبــدالغــيابــنالنابلســيالحنفــيعاملــههللابلطفــهالخفــي26هــذاشــرح
لطيــفالعبــارةوظريــفاإلشــارة،وضعتــهعلــىمتــناألبيــاتالمنظومــةذاتالفوائــدالمفهومــة
يفجمــعمــايفــىتبــهعلــىقــولاإلمــامزفــر،أحــدأئمــةالحنفيــةالمخصوصيــنبكمــالالســبق
رر فيمــا يُفــىت بــه مــن أقــوال اإلمــام زفر”، وســبقالكمــالوالظفــر،الــيســماها“عقــود الــدُّ
المنســوبنْظُمهــاإىلالشــيخاإلمــاموالفاضــلاهلُمــامالســيدأحمــدالحمــويالمصــري)ت.
 ١٠٩٨ه/١٦٨٧م(،27تغّمدههللاتعاىلبرحمتهوأسكنهفسيحجنته.وقدسميتشرحيهذا:

ج:رســالةنقــودالصــررشــرحعقــودالــدررفيمــايفــىتبــه 21
مــنأقــوالاإلمــامزفــررحمــههللاتعــاىل،أتليفعبدالغي

النابلســيرحمــههللاونفعنــابــهآميــن.
سج-الشــرحللشــيخعبدالغيقدسســرهواألبيات 22

للســيدأحمــدالحمــويرحمهــمهللاتعــاىل.
ج+وبهنســتعين. 23

س:حفظــه. 24
ج+بركاتــهوبــركاتعلومــه. 25
سج-فيقولالفقيرعبدالغيابنالنابلســيالحنفي 26

عاملــههللابلطفــهالخفــي.
وضعنــاالمتــنوهــو“عقــودالــدرر”يفآخرالرســالة. 27

]١٩٨و[
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رر فيمــا يُفىت به من أقوال اإلمام زفر.طلبميهذاالشــرح نقــود الصُّــرر شــرح عقــود الــدُّ
بعــضالطــاباهتماًمــابنفــعاإلخــوانمــنذوياالســتفادةواألصحــاب.وهللاويّلالتوفيــق

والهــاديإىلســواءالطريــق.

}قــالالمصنــفرحمــهاهلل28بعــدذكــرالبســملةلفظًــاوخطًــاحفظًــا29وضبطًــا{:

ــِل ــَمـ ــَعـ الـ َحـــ ـــْمـــًدا زاكــــــي  ــحــمــد للّٰ  َفـــْضـــٍل مــنــه فــي األََزِلالــ  َســـَواِبـــق  عــلــى 

معــىالحمــد:هلل30هــومعــىالشــكر،وهــوالثنــاءعلــىالمنعِــممــنحيــثهــومنعمعلى
 الحامــدأوغيــره،وربمــايختــّصابللســان.ويعــمُّالنعمــةوغيرهــامــنالكمــاالت،وإناختــصَّ
فــا أُفــردابلتصنيــف، ممّــا البســملة والــكامعليــهوعلــى الفضــل. لذكــرســوابق هنــاابلنعمــة
يحتــاجهنــااىلزايدةالتطويــلبــهوالتكليــف.وقــدأكــدالحمــدابلمصــدرإشــارةاىلكمــال
/االهتمــامبطلــبالمزيــدمــناإلنعــام.ثــمنعــتالمصــدربقولــه:“زاكــيالعمــل”بفتــحاليــاء
مــنزكايزكــوإذانمــىوزاد،أومــنزكــىالــزرعإذاطاب؛لزايدةالعمــلعندهللاتعاىلابلحمد
عليــهولطيبــهبــه،وهــوالعمــلالصالــحبمقتضــىاألحــكامالشــرعية.و“ســوابقالفضــل”:هــي
والجــزاء المنهيــات، واجتنــاب الطاعــات أفعــال األزل مــن عبــده علــى تعــاىل الحــّق تقاديــر

عليهــابحســنالثنــاءيفالدنيــاوالنعيــمالمقيــميفاآلخــرة.

ــريــعــة ــى شــ ــمــس الــشَّ ــاةُ عــل ــصــ ــ ــم ال ــّلٍ وُمــْرتــَ ــَحــلثــ  ــ َمـــْن دعـــا إلـــى اللّٰ فــي ِح

أفــردالصــاةعلــىالنــّيصلّــىهللاعليــهوســّلم،وهــوجائــٌزلكنّــهخــافاألوىلكإفــراد
الســاموحــده،واإلتيــانبهمــاأفضــل.و“شــمسالشــريعة”هــونبّينــامحّمــدصلّــىهللاعليــه
وســّلم؛ألنّــهأشــرقتبنــورهونــوربيانــهاألحــكامالشــريعةاإللهيــة،فظهــرتمزاايهــاوفضائلهــا
بعــده والجملــة الــذي، أي النــون وســكون الميــم بفتــح و“َمــْن” األّمــة. مــن بهــا للمكلَّفيــن
نــّيوالجملــةبعــده31صفتــه.و“الحــّلوالُمْرتََحــل”اإلقامــةوالســفر.يقــال: صلتــهأوبمعــى
وحلــواًل،إذاأقــامفيــه.فالمرتَحــل:االرتحــال.وهوصّلىهللا32عليهوســّلم حــّلابلمــكانحــاًّ
 كانيدعــوإىلهللاتعــاىل؛أيإىلاإليمــانبــهواإلســام33إليــه،وإىلطاعاتــه34والعمــلبهــا،

سج+تعــاىل. 28
سج-حفظــا. 29
س-هلل. 30
سج-بعــده. 31

ج+تعــاىل. 32
ج:والسام. 33
ج:طاعتــه. 34
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إقامتــهويفحــالســفره الســام،يفحــال تــركمنهياتــهواجتنابهــايفكّلأحوالــهعليــه وإىل
صلّــىهللاعليــهوســّلم.

ل ــغــزُّ ــُت نُــْصــًحــا35 ِلــَمــْن رام الــتَّ ــْل في أوصاف ذي َهَيٍف36 كالُغْصن في ال َمَيِلَقـــْد ق

»نصحــتلزيــٍدأنصــحلــهنصًحــاونصيحــة،هذهاللغــةالفصيحةوعليهاقولهتعاىل:﴿َوَل 
نَصَح لَُكۡم﴾ ]هود،٣٤/١٣[ويفلغةيتعّدىبنفسهيقال:نصحته.

َ
ۡن أ

َ
 أ

َردّتُ
َ
يَنَفُعُكۡم نُۡصِحٓي إِۡن أ

اللغــةالبــنخطيــب وهــواإلخــاصوالصــدقيفالمشــورةوالعمــل«كــذايفال مصبــاح37يف
قــاليفال مصبــاح: الغــزل. الدهشــة)ت.٧٧٠ه/١٣٦٨م(:38والتغــزُّلتفّعــلوهــوتكلُّــف
»والغــزل؛بفتحتيــنحديــثالفتيــانوالجــواري«انتهى.39يعيِذْكَرأوصافهمالمســتعذبةالمثيرة
بــاحالوجــوهورّقة40القوام.ومنهاألشــعارالرايضياتوالخمرايت للشــوقوالغــرام،كأوصــافالصِّ
ونحــوذلــك.ولهــذاقــال:يفأوصــافذيهيَــف،ابلتحريك.قاليفال مصباح:»جاريةهيفاء
ابلمــد؛خميصــةالبطــندقيقــةالَخْصــر،ويقــالأيًضــامهففــةومهفهفــة«.41وقولــه:كالغصــنيف
تعــب؛اإلعوجــاجخلقــًة« الميــل42»بفتحتيــن؛مصــدرمــنابب قــاليفال مصبــاح: الميَــل.

والتمايــلالــذييفاألغصــان؛لفــرطلينهــاوانعطافهاابلنســائم. انتهــى.43والمــرادهنــاالتثــيِّ

ــراه وَدْع مــا قيل فــي الــَغــَزِل ــْذ مــا َتـ ــِع والـــطَّـــَلـــِل/ ُخـ ــ ْب ــرَّ ــ ــْب بــذكــر ال ـ ــّبِ ــَشـ وال تُـ

قوله:“خذ”فعلأمرمناألخذوهوالتناول.وماتراه:أيالذيتراهيفكامياآليت
بيانــه؛ويفجنســهمــنالــكام؛وهــوالفقــهالشــرعيكمــاســنذكرهبعــده.“ودع”:أياتــركفا

أتخــذمــاقيــل؛أي:قالتــهالشــعراءيفالغَــَزلبفتحتيــنكمــاقدمنــاه.

ويفال مصباح:»شــبَّبالشــاعربفانٍةتشــبيًبا،قالفيهاالغزل،وعّرضبحّبها،وشــّبب
ُأطلــق وقــد ومنزلهــم، القــوم »محلّــة و“الربْــع”: النســاء«.44 بذكــر وزيَّنهــا ــنها حسَّ  قصيدتــه

ج:نًصا. 35
ن:نصف. 36
ال مصبــاح ال مني ــرللفيومــي،»نصح«. 37
وهــوأحمــدبــنمحمــدالفيومــيثــمالحمــوي،اشــتغل 38

ومهــروتميــزيفالعربيــةعنــدأيبحيــانثــمقطــنحمــاة،
وخطــببجامــعالدهشــة،وكانفاضــاعارفــاابلفقــه
لشــرح ا غريــب يف لمنيــر ا لمصبــاح ا صنــف للغــة. وا
الكبيــر.بغيــة الوعــاة يف طبقــات اللغويـــي ن والنحــاة 

للســيوطي،٣٨٩/١.
ال مصبــاحللفيومــي،»غزل«. 39
ج:دقة. 40
ال مصبــاحللفيومــي،»هيف«. 41
سج-الميــل. 42
ال مصبــاحللفيومــي،»ميل«. 43
ال مصبــاحللفيومي،»شــبب«. 44
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علــىالقــوممجــاًزا،والجمــعِرابعكَســْهموِســهام،وأرابعوأربُــعوُربــوعمثــلفْلسوفلوس«.45 
و“الطلل”:»الشــاخصمناآلاثروالجمعأطالمثلســَببوأســباب.ورّباقيلطلولمثل

أســدوأســود.وشــخصالشــيءطلله«.46

َمَساِئله ــِبــْط  ــْن واْســَت الفقه  ــى  إل ــِلَواْجـــَنـــْح  ــَمـ ــَعـ فـــــإنَّ فــيــه َســــــــَداَد الـــــَقـــــْوِل والـ

يقــال:»جنَــحإىلالشــيءيجنــحبفتحتيــن،وجنــحجنوًحــامــناببقعــد،لغًةمال«كذا
٣٩٥ه/١٠٠٤م(:48»وكل فــارس)ت. ابــن قــال الشــيء. فهــم ال مصبــاح.47والفقــه: يف
.وفِقــهفقًهامنابب علــمبشــيءفهــوفقــه«.49»والفقــهعلــىلســانحملــةالشــرععلــٌمخاصٌّ
مثلــه،وقيــلالضمإذاصارالفقُهلهســجيًة«قالهيفال مصباح.50  تعــبإذاعلــم،وفـَُقــهابلضــمِّ
والفقــه:هــومعرفــةالنفــسمــالهــاومــاعليهــا.قالصدرالشــريعة)ت.٧٤٧ه/١٣٤٦م(:51 
»ويــزادعمــًالتخــرجاالعتقــادايتوالوجدانيــاتفُتخــرِجالــكاَموالتصــوف،ومــنلــميزدأراد
الشــمول«كــذايفالتنقيــح.52وقــاليفشــرحه:53»هــذاالتعريــفمنقــولعــنأيبحنيفــة)ت.
١٥٠ه/٧٦٧م(54فالمعرفــة:إدراكالجزئيــاتعــندليــل؛فخــرجالتقليــد.وقولــه:مــالهــاومــا
عليهــا.يمكــنأنيــرادمــاتنتفــعبــهالنفــسومــاتتضــرريفاآلخــرة،كمــايفقولــهتعــاىل:﴿لََها 

انتهــى.55 ]٢٨٦/٢ َما ٱۡكتََسَبۡت﴾«]البقــرة، َوَعلَۡيَها  َما َكَسَبۡت 

والمرادهناابلفقهفروعاألحكامالشــرعيةالمختلفةيفأبوابالوقائعالزمانية.وهومن
أشــرفالعلــومالــييتعيّــنعلــىالمكلَّــفاالعتنــاءبهــاوإتقانهــا؛ليكــونعلــىبصيرةيفأحوال
نفســه.ومعــىاســتنباطمســائلهيفحــّقالمقّلديــن:اســتخراجهامــنكتــبهــذاالفــنوحفظهــا
المجتهديــن  حــقِّ يف مســائله اســتنباط وأمَّــا اإلمــكان. بحســب وأدلّتهــا بتعاليلهــا  وإتقانهــا

ال مصبــاحللفيومــي،»ربع«. 45
ج:طلّــه.|ال مصبــاحللفيومــي،»طلــل«. 46
ال مصبــاحللفيومــي،»فقه«. 47
هــوأحمــدبــنفــارسبــنزكــرايبــنمحمــدبــنحبيــب 48

أبــوالحســيناللغــويالقزويــيكاننحــوايعلــىطريقــة
الكوفيـــينوكانشــافعيا،فتحــولمالكيــا.قــالالذهــي:
ماتسنةخمسوتسعينوثاثمائةابلري.بغية الوعاة 
يف طبقــات اللغويـــي ن والنحــاةللســيوطي،٣٥٢/١.

معجــم مقاييــس اللغــةالبــنفارس،»فقه«. 49
ال مصبــاحللفيومــي،»فقه«. 50
هــوصــدرالشــريعةالثــاين:عبيــدهللابــنمســعودبــن 51

اتجالشــريعةعمــرتــويفســنةســبعوأربعيــنوســبعمائة.
مــنتصانيفــه،تعديــلالعلــوم،تنقيــحاألصــول،التوضيــح
يفحــلغوامــضالتنقيــح،شــرحوقايــةالروايــةلبرهــان
الشــريعة،النقايــةيفمختصــرالوقايــة.هديــة العارفي ــن 

للبغــدادي،٦٥٠/١-٦٤٩.
التنقيــحلصــدرالشــريعةالثــاين،١٦/١. 52
التنقيــحوشــرحهالمســمىابلتوضيــحلصــدرالشــريعة 53

التنقيــح  التلويــح يف حــل غوامــض  الثــاينوحاشــيته
للتفتــازاينمشــهورعنــدأهــلالعلم.

سج+رضــيهللاعنــه. 54
التوضيــحلصــدرالشــريعةالثــاين،١٦/١. 55
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فهــواســتخراجهاعــنأدلّتهــاوأصولهــاالشــرعيةالكتــابوالســّنةوإجماعاألمــةوالقياسالجلّي
والخفــّي،وليــسهــذاهــوالمــرادهنــاألنــهاليخاطــببــهكلأحــد.

ابلفتــح »والســداد والعمــل. القــول ســداد المذكــور الفقــه يف أي فيــه” “فــإن وقولــه:
الرجُلابأللفجاءابلســداد.وســّديســّدمناببضرب الصواُبمنالقولوالفعل.وأَســدَّ

ســدوًدا،/أصــابيفقولــهوفعلــهفهــوســديد«كــذايفال مصبــاح.56

ــُر ــ ُزَف قال ها  ــيــا  ــْت ُف َمـــَســـاِئـــَل  ــْط57  ــِبـ ــاْضـ ــى ُهــَذِلــيفـ ــن َيــْنــِمــي إل ــُب الــَنــْجــِر َم الــطــّيِ

الفتــوى:ابلــواووفتــحالفــاءوابليــاءفتضــم؛وهــياســم58منأفــىتالعالمإذابيّــنالحكم،
وهــوالشــاّبالقــوّي،والجمــع:الفتــاوي واســتفتيتهســألتهأنيفــَي»ويقــالأصلــهمــنالفــيِّ
بكســرالــواوعلــىاألصــل،وقيــليجــوزالفتــحللتخفيــف«كــذايفال مصبــاح.59والزفــر:»يف

أصــلاللغــةهــوالرجــلالســّيدقالالشــاعر:
ــر”« ــزفـــ ـــ ــوفـــــلال ــنـــ ــنـــــهالـــ ــةمـــ ــــــأىبالـــــظـــــامـــ “يـ

كــذايفصحــاح ال جوهــري.60وزفــر:هنــااســملإلمــامالمشــهورأحــدتامــذةاإلمــام
األعظــمأيبحنيفــةالنعمــانرضــيهللاعنــه.

والفهــم لمذهبــه؛ والضبــط ابلحفــظ عنــده مــون المقدَّ هــم الثــاث تامذتــه وكانــت
واالجتهــادعلــىحســبأصــولمذهبــهوقواعــده.فــاألولمنهــم:أبــويوســفيعقــوب)ت.
بــنالحســنالشــيباين)ت.١٨٩ه/٧٩٤م(،والثالــث: ١٧٩ه/٧٨٣م(،والثــاين:محمــد

هــوهــذااإلمــامزفــرالهذيل)ت.١٥٨ه/٧٧٥م(.61

وأقوالهــمواجتهاداتهــمكلُّهــارواايتعــنحضــرةإمامهــمأيبحنيفــةرضــيهللاتعــاىل62 
 عنهــمأجمعيــن.غيــرأنالقــولالمعتمــديفالفتــوىعلــىمذهــبأيبحنيفــةهــومــاانفــردبــه

ال مصبــاحللفيومي،»ســدد«. 56
ويفهامــشظ:واضبــط. 57
ج:مناســم. 58
ال مصبــاحللفيومــي،»فىت«. 59
أولالشــعر}وهوقوُلأعشــىابهلة{: 60

ــاويُـــْســـَألـــُـــهـــا ــهــ ــ ــي ــِطــ ــ ــْع ـُـ أُخــــــــورغــــــائِــــــَبيـ
ــُلالـــــزُّفـَـــــُر. ــ ــْوفَـ ــ ــنـّـ ــ ــُهالـ ــ ــْن ــ ــَةِم ــ ــاَم ــظُّــ ــ أيىَبال

الصحــاحللجوهــري،»زفر«.

انظــرلحيــاةاإلمــامزفــر:ال جواهــر ال مضيــة يف طبقــات  61
البــن لت راجــم ا اتج  ٢٠٧؛ /٢ للقرشــي، ل حنفيــة ا
قطلوبغــا،١٦٩/١؛الفوائــد البهيــة يف تراجــم ال حنفيــة 
للكنوي،ص٧٥؛األعالمللزركلي،٧٩/٨؛ل محات 
 Bedir,النظــر يف ســي رة اإلمــام زفــرلزاهــدالكوثــري؛

“Züfer b. Hüzeyl” (DİA), XLIV, 529.
س-تعــاىل. 62
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علــى الفتــوى يوســف64واترة أيب قــول علــى الفتــوى تكــون أواًل،واترة عنهــم أبــوحنيفــة63
قــولمحمــد،واترةعلــىقــولزفــر؛علــىحســبمــايــراهاألئمــةالمجتهــدونيفمذهــبأيب
حنيفــة؛مــنالمتأخريــنعــنأولئــكالمتقدميــنمــنالمجتهديــنيفترجيــحاألقــوال،والــذي
زفــر اإلمــام أقــوال مــن المعتمــدة بهــا؛ الُمفــىت األقــوال جملــة هــي المنظومــة هــذه ُجــعيف
شــاء إن منظومــة65 هــذه يف بيانهــا ســيأيت كمــا مســألة عشــر خمســة ومجموعهــا  وحــده.

هللاتعــاىل.

قــالالعامــةابــنكمــالابشــا)ت.٩٤٠ه/١٥٣٤م(66رحمــههللاتعــاىليفطبقــات 
ال حنفيــة:

أيبحنيفــةرضــي البصــريصاحــب العنبــري68 قيــس بــن الهذيــل67 بــن زفــر اإلمــام
أبــوحنيفــة تــزوجفحضــره هللاعنهمــا،69كانيفّضلــهويقــول:هــوأقيــسأصحــايب.
رحمــههللاتعــاىلفقــال70أبــوحنيفــةيفخطبتــه:هــذازفــربــنالهذيــلإمــاممــنأئمــة
)ت. نعيــم أبــو وقــال وعلمــه. وحســبه شــرفه يف أعامهــم مــن وعلَــٌم المســلمين،
٢١٩ه/٨٣٤م(:71كانثقًةمأمواًن؛دخلالبصرةيفميراثأخيه،فتشّبثبهأهل
البصرةفمنعوهالخروج؛ويلقضاءالبصرة،وولدســنةعشــرومئةوماتابلبصرةســنة
ثمانوخمسينومئة.ورويعنهأنهقال:ماخالفتأابحنيفةيفقولإاّلوقدكان

أبــوحنيفــةيقولبــه،72انتهى.

ج+رضــيهللاتعــاىلعنــه. 63
ظ-واترةتكــونالفتــوىعلــىقــولأيبيوســف. 64
سج:هــذاالنظــم. 65
هــوأحمــدبــنســليمانشــمسالديــنالمعــروفاببــن 66

تــويف الحنفــي. الرومــي كمــالابشــاشــيخاإلســام
اإلصــاح نيفــه؛ تصا مــن مئــة. وتســع ربعيــن أ ســنة
عثمــان آل اتريــخ لفــروع، ا يف يــة للوقا واإليضــاح
لــدرر وا لغــرر ا علــى تعليقــة ،٩٣٣ ســنة إىل تركــي
لتفتــازاين لتلويــح ا ئــل أوا علــى تعليقــة لمــاخســرو،
األصــول، تنقيــح علــى لتنقيــح ا تغيــر األصــول، يف
للبغــدادي، لعارفي ــن ا هديــة  أخــرى، مؤلفــات ولــه

.١٤١/١-١٤٢
ظج:زفــرالهذيلــي. 67
جيــــعالنســــخ:العــــريوالتصحيــــحمنكتــــبالطبقات. 68

انظــــرمثــــاال جواهــــر ال مضيــــة يف طبقــــات ال حنفيــــة 
للقرشي،٢٠٧/٢.

ج:رحمــههللاتعــاىل؛ظ-رضــيهللاعنــه. 69
ج+لــه. 70
هــــوأبــــونعيــــمالفضــــلبــــندكيــــنبضــــمالــــدالوفتــــح 71

الــــكافوســــكونالمثنــــاةلقــــبلــــهواســــمهعمــــروبن
حمــــادبــــنزهيــــرالتميمــــيأبــــونعيمالكــــويفالمحدث
المتوىفســــنةتســــععشــــرةومائتن،منتصانيفهكتاب
للبغــــدادي، العاريفي ــــن هديــــة  الفقــــه. المســــائليف

.٨١٨/١
رســالة طبقــات األئمــة ال حنفيــةالبــنكمــالابشــا، 72

المكتبــةالســليمانية،قســم:آايصوفيــا٤٨٢٠،ص
.٨٨
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 وقوله:“الطيِّبالنْجر”ابلنونبعدهاالجيمساكنةفالراءقالالجوهري)ت.٤٠٠ه/
قــال: ال مصبــاح ويف والحســب«.74 األصــل والنجــار: »النجــر الصحــاح: يف ١٠٠٩م(73
ال مصبــاح: يف قــال ينســب. أي: ينمــي”76 “مــن وقولــه: الحســب«.75 ابلكســر: »النِّجــار
»نميتــهإىلأبيــهنميًــانســبتهإليــه،77وانتمــىإليــه/انتســب«.78ويفطبقــات ابــن كمال ابشــا؛
بــن ُمدركــة بــن هذيــل إىل ِنْســبة الم، وبعدهــا المعجمــة الــذال وفتــح الهــاء بضــم الهــذيل:

إليــاسبــننضــر79بــننــزاربنمعــدبنعدانن.

ــَرٍض حـــاَل الــصــاِة كما ــ َوَجـــــــِلُقــعــوُد ذي َمـ ذي  للّٰ  ُمـــســـتـــشـــهـــٍد  ُقـــــعـــــوَد 
ــي نــفــل الـــصـــاِة كـذا َضــمــاُن ســـاٍع إلـــى ســلــطــان ذي َخـــَوِلوِمـــثـــُل ذلــــك80 ف
ــان أْغـــَرمـــه ــضــمــان ب ما قـــد كــ ــا َدَخـــــِلأعــنــي ال ــا وذا حـــــّقٍ بـ ــ ــريًّ ــ َب شـــْخـــًصـــا 

“المستشــهد”المتشــهِّد81يفالصــاةيعــي:الــذييقــرأالتشــهُّد.ولعــّلالســينللطلــب
مثلقولكاستسقى؛طلبالسقياوهيالمطر.واستشهدطلبالتشهُّدأيقراءته.وقاليف
ال مصباح:»سعىبهإىلالوايل:وشىبه؛والفاعلساع«انتهى.82وهوالَعوان.83و“سلطان” 
هنابفتحالنونُمنعمنالصرفلضرورةالوزن،84وأصلهمخفوضمنوَّن.و“ذي”أيصاحب
َخــَولبفتحتيــنوابلخــاءالمعجمــة.قــاليفال مصبــاح:»الخــَولمثــلالخــدموالحشــموزاًن
ومعــى.وخوَّلــههللامــااًل:أعطــاه«.85و“الَدَخــل”ابلتحريــكويقــالابلســكون.قــالالجوهــري
يفالصحــاح:»والدخــلالعيــب86والريبــة،وكذلــكالدخــلابلتحريــكيقــال:هــذااألمــرفيــه
 ]٩٤/١٦ بَۡيَنُكۡم﴾ ]النحــل،  

َدَخَلۢ يَۡمَٰنُكۡم 
َ
أ َتّتَِخُذٓواْ  تعــاىل:﴿َوَل  وقولــه بمعــى. ودغــل  دخــل

هــوإســماعيلبــنحمــادالجوهــريصاحــبالصحــاح 73
مــن ايقــوت:كان قــال لفــارايب. ا نصــر بــو أ اإلمــام
أعاجيــبالزمــانذكاءوفطنــةوعلًمــا.وأصلهمنفاراب
مــنبــادالتــرك،وكانإماًمــايفاللغــةواألدب،وخطــه
يضــرببــهالمثــل؛اليــكاديفــرقبينــهوبيــنخــطابــن
مقلــة،وهــومــعذلــكمــنفرســانالــكامواألصــول.
الفارســي العربيــةعلــىأيبعلــي العــراقفقــرأ ودخــل
والســيرايف،وســافرإىلالحجــاز،وشــافهابللغــةالعــرب
العاربة،وطوفبادربيعةومضر.ولهمؤلفاتأخرى.
بغيــة الوعــاة يف طبقــات اللغويـــي ن والنحــاةللســيوطي،

.٤٤٦/١-٤٤٧
الصحــاحللجوهــري،»نجر«. 74

ال مصبــاحللفيومــي،»نجر«. 75
سج+إىلهــذيل. 76
سج-إليــه. 77
ال مصبــاحللفيومــي،»منى«. 78
ج:مضر. 79
س:ذاك. 80
ج:المستشــهد. 81
ال مصبــاحللفيومي،»ســعى«. 82
ج:العون. 83
س:الشــعر. 84
ال مصبــاحللفيومــي،»خول«. 85
ج:ابلعيــب. 86

)9

)8

)7

]٢٠٠و[
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شاهي ن: تحقيق »نقود الصرر شرح عقود الدرر فيما يُفىت به من أقوال اإلمام زفر«

انتهــى.88  انتســبوامعهــموليســوامنهــم«87 إذا فــان بــي مْكــًراوخديعــًة.وهــمدَخــليف أي
والواقــعهنــايفالبيــتدخــلابلتحريــكأيبــاعيــٍبوالريبــٍة.

وقــداشــتملتاألبيــاتالثاثــةعلــىمســألتينالفتــوىفيهمــاعلــىمذهــباإلمــامزفــر.
األوىل:مســألةكيفيّــةالقعــوديفصــاةالمريــض؛إذاعجــزعــنالقيــام،قالــوا:يقعــدويصلــي
قاعــًدا،ويفالــذييصلــيالنافلــةقاعــًداوإنقــدرعلــىالقيــاملكــناختلفــوايفكيفيــةقعــوده.

قــالوالــدان89المرحــوم)ت.١٦٠٩ه/١٦٠٢م(يفشــرحهعلــىشــرح الدرر:

اختلفوايفكيفيةقعودالمصليقاعًداأّمايفالتشــهُّدفهوكســائرالصلواتإجماًعا؛
كمــايفالذخي ــرةوالنهايــة.وأّمــايفحــالالقــراءةفعنــدأيبحنيفــةيتربَـّـعأويحتيأو
يقعــدكمــايقعــدللتشــهُّدوعــنأيبيوســفيحتــي90وعــنمحمــد:يتربَـّـع،وعــنزفــر:
كمــايقعــديفالتشــهد.قــال:أبــوالليــث91والفتــوىعلــىقــولزفــركمــايفالنهايــة 
واختــارهشــمساألئمــة92وصاحــبال هدايــة:93»ألنــهعهــدمشــروًعايفالصــاة«94 

س:معهــم. 87
الصحــاحللجوهــري،»دخــل«.ابختصار 88
هــواســماعيلبــنعبــدالغــيبــناســماعيلبــناحمــد 89

ابــنابراهيــمالنابلســياالصــل،الدمشــقي.فقيــهمفســر،
محــدث،ولــدبدمشــقيف١٠ذيالحجــةوتــويفبهــا
الربــعليــالبقيــنمــنذيالقعــدة،ودفــنببــابالصغير.
لمنــا لحــكام ا درر شــرح اإلحــكام نيفــه: تصا مــن
خســرويففــروعالفقــهالحنفــييفاثــيعشــرمجلــدا،
تحريــرالمقــاليفأحــوالبيــتالمــال،منظومــةيفعلــم
الفرائض،اإليضاحيفبيانحقيقةالســنة،حاشــيةعلى
تحفــةابــنحجــرلشــرحالمنهــاج،ولــهالشــعرالكثيــر.
هديــة  ويف ،٢٧٧ /٢ لــة، للكحا ل مؤلفي ــن ا معجــم 
العارفي ــنللبغــدادي:النابلســيالشــافعيثــمالحنفــي،
هديــة العارفي ــنللبغــدادي،٢١٨/١،وأيًضــاانظــر:

Özen, “Nablusî”, DİA, XXXII, 270-271.
ج-أويقعــدكمــايقعــدللتشــهدوعــنأيبيوســف 90

يحتي.
نصــربــنمحمــدبــنأحمــدبــنإبراهيــم،أبــوالليــث 91

الســمرقندي،إمــامالهــدى.لــهتفســيرالقــرآنوكتــاب
النــوازليفالفقــهوخزانــةاألكمــلوتنبيــهالغافليــنوكتاب
الثــااثءإلحــدىعشــرة ليلــة تــويف العارفيــن. بســتان

ليلــةخلــتمــنجمــادىاآلخــرة،ســنةثــاثوتســعين
وثاثمائــة.اتج الت راجــمالبــنقطلوبغــا،٣١٠/١.

ال مبســوطللسرخســي،وهــوقــال:»والمصلــىقاعــًدا 92
تطوًعــاأوفريضــةبعــذريتربــعويقعــدكيــفشــاءمــن
غيــركراهــةإنشــاءمحتبيًــاوإنشــاءمتربًعــا؛ألنــهلمــا
جــازلــهتــركأصــلالقيــامفتــركصفــةالقعــودأوىل.وقال
زفــررحمــههللاتعــاىليقعــدعلــىركبتيــهكمــايفعلــهيف

التشــهد«،٢١٠/١.
المرغينــاىنهــوعلــيبــناىببكــربــنعبــدالجليلاالمام 93

يــنالفرغــاىنالمرغينــاىنالفقيــهاْلنفــّيالمتــوىف برهــانالدَّ
ســنةثلــثوتســعينوخمســمائة.التجنيــسوالمزيــدوهــو
الهــلاْلفتــوىغيــرعنيــد،شــرحالجامــعالكبيرللشــيباين
يفالفروع،الهدايةلشــرحالبدايةلهمشــهورومطبوعيف

مجلديــن.هديــة العارفي ــنللبغــدادي،٧٠٢/١.
وعبــارةال هدايــة؛»واختلفــوايفكيفيــةالقعــودوالمختــار 94

أنيقعدكمايقعديفحالةالتشهد؛ألنهعهدمشروًعا
يفالصــاة.وإنافتتحهــاقائًمــاثــمقعــدمــنغيــرعــذر
استحســان. وهــذا رحمــههللا حنيفــة أيب عنــد جــاز
وعندهمــااليجزيــهوهــوقيــاس«،ال هدايــة شــرح بدايــة 
ال مبتــدي)مــعشــرحعبــدالحــياللكنــوي(،للمرغيناين؛

.٤٦/٢-٤٧
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يف »وذكــر البحــر:97 ويف التبيـــي ن،96 يف المختــاركمــا وهــو العنايــة،95 يف كمــا
ال خالصــةعــنأيبحنيفــةثــاثرواايت،فحينئــذاإلفتــاءعلــىإحــدى98الــرواايت
والحاجــةأنتضــافإىلزفــركمــااليخفــى«.99واختــار100خواهــرزاده101االحتبــاء
أكثــر يكــون وألنــه بــه؛ عمــره آخــر يف الســام عليــه صاتــه عاّمــة ألن102 قائــًا:
َهيــنكمــايكــواننحالــة الســاقينيكــواننمتوجِّ القبلــة؛ألّن  توجيًهــاألعضائــه/إىل

القيــامانتهى.103

قلــت:نعــم،قــولخواهــرزادهابالحتبــاءمتوّجــه،لكــّنتعليــلالقــولأبنّــهيقعــدكمــايقعــد
يفالتشُّــهدأوجــه؛ألنّهــاهيئــةمعهــودةيفالصــاةفكانــتأوىلمــنالهيئــةالغيــرالمعهــودة104 
فيهــا،وهــيوجــهالعــدولإليهــاعــنالروايتيــناألخرتيــنوتصريــحاألئمــةأبنالفتــوىعليهــا.

تنبيه:إذاصلىالمريضقاعًداوكذلكالمتنفِّلفكيفيضعيديهيفحالقراءةالقرآن؟
 قــالشــيخناالوالــدرحمــههللاتعــاىليفشــرحهعلــىشــرح الــدررعنــدقــولصاحــبالــدرر:

العنايــة شــرح ال هدايــةألكمــلالديــنمحمــدبنمحمد 95
بنمحمودالبابريت،٤٦١/١.وهوومحمدبنمحمد
بــنمحمــود،عامــةالمتأخريــن،وخاتمــةالمحققيــن،
أكمــلالديــنالبابــريت.بــرع،وســاد،وأفــىت،ودرَّس،
وأفاد.وصنففأجاد.فمنذلك:شرحمشارقاألنوار
وشــرحالهدايــةالمســمىابلعنايــةوشــرحأصــولالبــزدوي
المسمىبـالتقريروشرحالمنارالمسمىابألنواروكانت
وفاتــهليلــةالجمعــة،اتســععشــررمضــانالمعظــم،ســنة
ستوثمانينوسبعمائة.اتج الت راجمالبنقطلوبغا،

.٢٧٦/١
ويفالتبيـــي ن:»واختلفــوايفكيفيــةالقعــوديفغيــرحالــة 96

التشــهدفــرويعــنأيبحنيفــةأنــهمخيــرإنشــاءاحتــى
وإنشــاءتربــعوإنشــاءقعــدكمــايقعــديفالتشــهد
وعــنأيبيوســفأنــهيحتــيلمــاروي»أنــهعليــهالصاة
والسامكانيصلييفآخرعمرهمحتبيا«وعنمحمد
أنهيتربعوعنزفرأنهيقعدكمايقعديفحالةالتشهد؛
ألنــهعهــدمشــروعايفالصــاةوهــوالمختــار«،تبيـــي ن 

ال حقائــق شــرح كنــز الدقائــقللزيلعي،١٧٦/١.
البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــقالبــننجيــمالحنفــي 97

وهــوزيــنالديــنبــنإبراهيــمبــنمحمــد،الشــهيراببــن
نجيــم:فقيــهحنفــي،مــنالعلمــاء.مصــري.ولــدســنة

لــه وتســعمائة ســبعين ســنة وتــوىف وتســعمائة ســبعين
الفقــه تصانيــف،منهــا؛األشــباهوالنظائــريفأصــول
والبحرالرائقيفشــرحكنزالدقائق،ثمانيةأجزاء،منها
ســبعةلهوالثامنتكملةالطوري،والرســائلالزينية)٤١ 
رســالة(،يفمســائلفقهيــة،والفتــاوىالزينيــة،األعــالم 

للزركلــي،٦٤/٣.
ج:أحد. 98
البحــر الرائــقالبــننجيــمالحنفي،٦٨/٢-٦٩. 99

س-واختــار. 100
الحســين 101 بــن محمــد بــن الحســين بــن محمــد وهــو

البخــاريأبــوبكــرالحنفــيالمعــروفببكرخواهرزاده،
المتــوىفســنةثــاثوثمانيــنوأربــعمئــة.مــنتصانيفــه
تجنيــسيفالفــروع،شــرحأدبالقاضــيأليبيوســف،
شــرحالجامعالكبيرللشــيباينيفالفروع،شــرحمختصر
القــدوري،الفتــاوى،المبســوطيفالفــروع،وغيــرذلــك.

هديــة العارفي ــنللبغدادي،٦٧/٢.
س:أن. 102
اإلحــكام شــرح درر ال حــكامإلســماعيلالنابلســي، 103

مكتبــةالظاهريــة،الرقــم:٥١٨٤،الــورق:٤١٣و.
ج:معهــودة. 104

]٢٠٠ظ[
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»وفيــهأيالقيــام،قــال:وكــذايفالقعــودإذاصلــىقاعــًدايضــعيمينــهعلــىيســراه«انتهى.105

قلت:ويؤيدهذاماذكرالبرجندي)ت.بعد٩٣٥ه/١٥٢٨م(،يفشــرح الوقاية106 
اليــدعلــىالوجــهالمذكــورســّنةيفكلقيــامشــرعفيــهذكــرفرًضــاكانذلــك قــال:»وضــع
 حــقِّ يف حكًمــاكالقعــود وإّمــا حقيقــة إّمــا فالقيــام انتهــى. ســنة«107 أو واجبًــا أو الذكــر
يخفــى قياًمــاحكًمــاكمــاال لَمــاكان وإاّل فيــه مســنواًن الوضــع فيكــون ــل، والمتنفِّ  المريــض

وهللاأعلــم.

والثانيــة؛مســألةتضميــنالســاعيوالواشــيوالعــوانعنــدالظلمــةبمــاأتلفوهعلــىصاحبه
إذاكانســعيهمبغيــرحــّق،فــإّنالفتــوىيفذلــكعلــىقــولزفــر؛حفظًــاألمــاكالمســلمين.
؛يعــيليــسهــوعلــىالباطــل. وقولــه:بريئًــا،أيممّــاســعىبــه.وذاحــق؛أيصاحــبحــقٍّ
قــاليفالقنيــة:108»ســعىبرجــلإىلالســلطانفأخــذمنــهمااًلظلًما؛يضّمنالســاعي«.روي
هــذاعــنزفــر،وبــهأخــذأكثــرمشــايخنالمصلحــةالعاّمــة،ثــّمرمــزلشــرحالصباغــي109قــال:
؛كمــالــوآذاهإنســانأودامعلــىالفســق؛واليّتعــظابلعظــة؛فأخبــر إنكانــتالســعايةبحــقٍّ
الســلطانفغّرمــهمــااًلاليضمــن؛وإنأخبــرهأنــهوجــدكنــًزاأووجــدلقطــةوكــذبفيــهفغّرمــه
بقولــهيضمــنبــاخــاف؛كشــاهدزورإذارجــع.أّمــاإذاأخبــرهأبنفــااًنأييتامــرأةفيخبــث
بهــا؛أولغيــرأمتــهفيطأهــا،فكــذبيفقولــهوغّرمــهالســلطان.فقيــليضمــنالســاعيعلــى
 قيــاسقــولمحمــد؛حيــثقــال:110إن111الســلطانجاريالعرفأنّهيغّرِمــهالمحالَةيضمن.

ره 105 يســا علــى  يمينــه يضــع  »وفيــه  لــدرر: ا  رة وعبــا
تحــتُســرَّته«،درر ال حــكام شــرح غــرر األحــكام 
لشــهيربمنــاخســرو، مــوزبــنعلــيا لمحمــدبــنفرا
٦٧؛اإلحــكام شــرح درر ال حــكامإلســماعيل /١
،٥١٨٤  : لرقــم ا  ، هريــة لظا ا  مكتبــة  ، بلســي لنا ا

لــورق:٢٧٤و. ا
شــرحالنقايــةخمتصــرالوقايــة:بــدأبــهقاســمبــنقطلوبغــا 106

وتــويفســنة٨٧٩فأكملــهالرجنــدييفالقســطنطينية
بــنحســن بــنحممــد العلــي ٩٣٢،وهــوعبــد ســنة
إىل نســبته النفيــة. فقهــاء مــن فلكــي لرجنــدي، ا

“برجنــده”بتركســتان.األعــالمللزركلــي،٣٠/٤.
شــرح م ختصــر الوقايــةلعبــدالعلــيمحمــدبــنحســين 107

البرجندي،مخطوطةبمكتبةالســليمانيةقســم:بغداديل
وهــي٥٨،١١٤٦ظ.

هــومختــاربــنمحمــودبــنمحمــد،أبــوالرجــا،نجــم 108
الديــن،الزاهــديالغزميــي،المتــوىفســنةثمانوخمســين
وســتمائة،فقيــه،مــنكبــارالحنفيــة،لــهمــنالكتــب:
المجتــىشــرحمختصــرالقــدورى،اإلعــالمللزركلــي،

.١٩٣/٧
هــوعبــدالكريــمبــنمحمــدبــنأحمدبنعليالصباغي 109

أبــوالمــكارمالمديــياإلمــامركــناألئمــةومفــياألئمــة
لبــزدوي. ا محمــد بــن محمــد اليســر أيب علــى تفقــه

ال جواهــر ال مضية،للقرشــي،٤٥٦/٢.
ج+إنالســلطانفقيــلجــاريالعــرف. 110
سج+كان. 111
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وأمَّــاإذاكانقــديغــّرِموقــداليغــّرِماليضمــن،وقيــلاليضمــنمطلًقــا.وهــوقيــاسظاهــر
انتهى. الروايــة«112

قال113يفشــرح الدرر:

أوسعىإىلسلطانبمنيؤذيهواليُْدَفعإيذاؤهبارفعإليهأوسعىإليهبمنيفسق
وال114يمتنــععــنالفســقبنهيــهأيبنهــيالســاعي115نهــيالســلطان116الســاعي،أو
قــالعنــدســلطان؛قــديغــّرموقــداليغــّرم.مقــولالقــولقولــه:إنــهوجدمــااًلفغّرمهال
يضمــنيفهــذهالصــورالنتفــاءالتســبُّبوتخلــُلفعــٍلمختــاٍرولــوغــرم؛قطًعــايضمــُن
عنــدمحمــدزجــًرا لوجــودالتســبُّب117كــذا.أي:يضمــنالســاعيلــوســعىبغيــرحــقٍّ

لــهعــنالســعايةوبهيفىت.118

وكذلــكعبــارةتنويــر األبصــار:»وكــذالــوســعىبغيــرحــّقعنــدمحمــدزجــًرالــهوبــه
يفــىت«.119وفصــول العمــادي120»ولــوقــال:إنفااًنوجــد/كنًزاأولقطًةوقدظهرأنهكان
كاذاًبضمــنإاّلإذاكانالســلطانعــاداًلاليغــّرِمبمثــلهــذهالســعاايت،أوقــديغــّرِموقــد
اليغــّرِمفــايضمــنالســاعي؛ولــووقــعيفقلبــهأنفــااًنيجيــئإىلامرأتــهأوأمتــهفرفــعإىل
الســلطانفغرَّمــهثــّمظهــركذبُــهعندهمــااليضمــنالســاعي،وعنــدمحمــديضمــن،والفتــوى

علــىقــولمحمــدلغلبــةالســعاةيفزماننــا«انتهــى.

وقــالابــنكمــالابشــارحمــههللاتعــاىليفكتابــهاإلصــالح واإليضاح:

طائــره قفــص أو إصطبلهــا فتــحابب أو دابتــه رابط أو غيــره عبــد قيــد حــلَّ ومــن
فذهبــْت؛يعــياليضمــنخافًــالمحمــد؛لــهإنالطائــرمجبــولعلــىالنِّفــار،ولهمــا
 أنهتوّسطفعلالفاعلالمختارأوسعىإىلسلطانبمنيؤذيهواليدفعبارفع،121 

قنية ال منية لتميم الغنيةلنجمالدينمختاربنمحمود 112
الحنفيالزاهدي،المكتبةالســليمانية،قســمعمجازاده

حســين٨٩،٢١٩ظ،٩٠و.
سج+وقــال. 113
ج-وال. 114
سج-بنهيالســاعي. 115
ج-الســلطان. 116
ج-وتخلُلفعٍلمختاٍرولوغرم؛قطًعايضمُنلوجود 117

التسبُّب.
درر ال حكام شرح غرر األحكاملمناخسرو،٢٦٩/٢. 118

الــدر ال مختــار شــرح تنويــر األبصــار وجامــع البحــار  119
للحصكفــي،٦٢٠/١.

ج:يففصولالعمادي.|فصولالعماديلعبدالرحيم 120
أبوالفتح،زينالدينبنايببكرعمادالدينابن)حفيد(
صاحبالهدايةمؤلفالفصولالعماديةتفقهعلىأبيه.
الفوائد البهية يف تراجم ال حنفيةللكنوي؛ص٩٣؛ويف
هديــة العارفي ــن:المرغينــاىنالفرغــاىنالســمرقندىالفقيــه
الحنفيكانحياسنةاحدىوخمسينوستمائة.هدية 

العارفي ــنللبغدادي؛٥٦٠/١.
ج:دفع. 121

]٢٠١و[
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أوبمــنيفســقعطــفعلــىمــنيؤذيــه،واليمتنــعبنهيــهأوقــالمــعســلطانقــديغــّرِم
وقــدال.أنــهوجــدمــااًلفغرَّمــهشــيًئااليضمــن،ولــوغــّرمالبتّــةضمــن،وكــذالــوســعى
عنــدمحمــدزجــًرالــه؛وبــهيفــىت،وعندهمــااليضمــنالســاعيألنــهتوّســط بغيــرحــقٍّ

فعــلفاعــلمختار.122

لكــنذكــررحمــههللاأبنالفتــوىبروايــةزفــريفهــذهالمســألةيفكتابــهطبقــاتالحنفيــة
متابعــةلمــاقدمنــاهعــنقنيــة الفتــاوى،وهــو123اقتضــىمتابعــةالناظــمرحمــههللايفذلــك.
وعبــارةالطبقــاتهــيقولــهيفالمســألتيناللتيــنالفتــوىفيهمــاعلــىقــولزفــركمــاقدمنــاه.

قــاليفآداب124 ال مفــي:

إناتفــاقأئمــةالهــدىواختافهــمرحمــةمــنهللاوتوســعةعلــىالنــاس.وإذاكانأبــو
حنيفــةيفجانــبوأبــويوســفومحمــديفجانــبفالمفــيابلخيــار؛إنشــاءأخــذ
بقولــهوإنشــاءأخــذبقولهمــا،وإن125أحدهمــامــعأيبحنيفــةأيخــذبقولهمــا126 
اصطاحهــم؛كمــا فيتبــع127 الواحــد ذلــك بقولــه المشــايخ اصطلــح إذا إاّل البتــة؛
اختــارالفقيــهأبــوالليــثقــولزفــر؛ويف128قعــودالمريــضللصــاةأنهيقعدكمــايقعد
المصلّــييفالتشــّهد؛ألنــهأيســرعلــىالمريــض،وإنكانقــولأصحابنــاأنــهيقعــديف
حــالالقيــاممحتبيًــا؛ليكــونفرقًــابيــنالقعــدةوالقعود129الذيلهحكمالقيام،ولكن
هــذايشــّقعلــىالمريــضألنّــهلــميتعــّودهــذاالقعــود.وكذلــكاختارتضمينالســاعي
لبــابالســعاية؛وإنكان إذاســعىإىلالســلطانبغيــرذنــبوهــذاقــولزفــرســًدا
علــىقــولأصحابنــااليجــبالضمــانألنّــهلــميتلــف130مــااًل.ويجــوز131للمشــايخ
اختلــف ولــو الزمــان، أهــل لمصلحــة مــنأصحابنــاعمــًا واحــد بقــول أنأيخــذوا
المتأخــرونيختــارواحــد132مــنذلــك؛فــابــّدأنيعلــمأحوالهمومــناتّبعهم133حىت

يرّجــحواحــًدامنهــمعنــدالتعــارضواالختاف،وهللاأعلم.134

إيضــاح اإلصــالحالبــنكمــالابشــا،المكتبةاألزهرية، 122
هــذا متــن ٢١٢ظ. ٢١٢و، مخطوطــة، لنســخة ا
الكتابيسمى“اإلصالح”وشرحهيسمى“اإليضاح” 
وكاهمــاالبــنكمــالابشــا.وتَــرُِدتســميتهبــ“اإلصــالح 

واإليضــاح”وتَــرُِدأحيــاانبـــ“إيضاح اإلصالح”.
س+الــذي. 123
س:أدب. 124
س+كان. 125
سج:بقولــه. 126

ج:فيمتنــع. 127
ج-ويف. 128
ج:وبيــنالقعــود. 129
س+عليــه. 130
ج-ويجــوز. 131
س:واحدا. 132
ج:تبعهــم. 133
رد ال مختــار علــى الــدر ال مختــار شــرح تنويــر األبصار  134

لمحمــدأميــنالشــهيراببــنعابديــن،٣٠/١-٣١.
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ــٌة ــعـ ــهــا ال بُــــــدَّ أربـ ــّيـــ ـــٌن وَجـــِلـــيدعــــــوى الـــعـــقـــاِر بــ  ــدود وهــــــذا بـ ــحـ ِمـــــن الـــ ـ

قولــه:“بهــا”أيفيهــا،و“بيِّــن”بتشــديداليــاءالتحتيــةأيواضــح.وقــداشــتمل135 
األربعــةوذلــك الحــدود مــنذكــر فيهــا بــّد وأنــهال العقــار البيــتعلــىمســألةيفدعــوى
قــولزفــر،وأمــاقــولأيبحنيفــةوأيبيوســف/ومحمــدِذْكــرالحــدودالثاثــةيكفــيمــالــم
ّمــا اتّفاقًــا.وأ الدعــوى136الشــهادة يغلــطيفذكــرالحــّدالرابــع.فــإنغلــطفيــهفــاتصــحُّ
نجــدهيف فلــم عليــه اآلن الفتــوى وأن األربعــة الحــدود ذكــر مــن بــّد ال زفــر قــول أن137

كتــبالمذهــب.

قــاليفالبحــر:»وكفَّــتثاثــةيعــيمــنالحــدودلوجــوب138األكثــرخافًــالزفــر؛وعــن
أيبيوســفيكتفــيابثنيــنكمــايفال خانيــة«.139قــاليفشــرح الــدرر:

رالتعريــفابإلشــارة؛ألنّــهممّــاال عيــهعقــاًراذَكــرحــدودهاألربعــةلتعــذُّ ولــوكانمــايدَّ
ينقــلفيحتــاجإىلالتحديــدأّن140العقــاريُعــرفبــهوكفــىالثاثــة.وقــالزفــر:ال؛
ألنالتعريــفلــميتــّم.ولنــاأّنلألكثــرحكــمالــكّلإاّلأنيغلــطيفالحــّدالرابــع؛ألّن
المّدعــيفيــه141يختلــفبــهبخــافتركــه؛كــذاالشــهادةأيكمــايشــترطالتحديــد
يفالدعــوىيشــترطيفالشــهادة؛وإنذكــرواثاثــةمــنالحــدوديفالشــهادةقُبلــت

شــهادتهمعنــدانخافًــالزفر.142

ويجعــل الثاثــة؛ بذكــر ويكتفــي يــن الحدَّ بذكــر يكتفــي »وال البزازيــة: الفتــاوى  ويف
الرابــعإبزاءالحــّدالثالــث«143حــىتيكتفــي144إىلالحــداألول؛والجــوابكذلــكيف الحــدَّ
الدعــوىوالشــهادةعلــىالشــراءإىلأنقــال:ذكــرثاثــةحــدودوالحــّدالرابــعيّتصــلبملــك
المدعــىعليــه.أوقــال:والحــّد145الرابــعملــكالمدعــىعليــهولــميذكــرالفاصــل.قــال146 
قــال: العمــادي فصــول147  ويف الرابــع. الحــّد عــن ألنّــهكالمســكوت يصــّح الديــن:  ظهيــر

س:اســتعمل. 135
س+وال. 136
ج-أن. 137
ج:لوجود. 138
البحــر الرائــقالبــننجيم،١٩٨/٧. 139
ج:ألن. 140
س-فيــه. 141
لمنــاخســرو، 142 غــرر األحــكام ال حــكام شــرح  درر 

.٣٣١/٢
بــنمحمــد 143 الديــنمحمــد الفتــاوى البزازيــةلحافــظ

البــزازي،نقلــهالنابلســيرحمــههللا شــهابالكــردري
تعــاىلابختصــار.انظــر:٢٥٣/٥.

س:يلتقــي. 144
سج-الحــد. 145
سج+اإلمــام. 146
ج:فتاوى. 147

]٢٠١ظ[
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شاهي ن: تحقيق »نقود الصرر شرح عقود الدرر فيما يُفىت به من أقوال اإلمام زفر«

ويفال محيــط148واليكتفــىبذكــرالحّديــن،ويكتفــىبذكــرالثاثــة.ثــّمكيــفيحكــمابلحــدِّ
الرابــعيفهــذهالصــورة؟قــالالخصــاف)ت.٢٦١ه/٨٧٥م(:149أجعــلالحــّدالرابــعإبزاء
الثالــثحــىتينتهــيإىلمبــدأالحــّد150األول.قالــواوكلجــوابعرفتــم151يفالدعــوى الحــدِّ

فهــوالجــوابيفالشــهادة.

ويففتــاوى قاضــي خــان152يففصــل153الدعــوى:»ولــوذكــرالشــهودالحــدودالثاثــة؛
وقالــواالنعــرفالرابــعجــازتشــهادتهم،ولوغلطــوايفالحــّدالرابــعلــميجز«154إىلأنقال:
»وذَكــريفالذخي ــرة الب رهانيــة:الشــاهدإذاغلــطيفالحــّدالتقبــلشــهادتهبخــافمــاإذا
وإنمــا يختلــف، بــه؛وابلتــركال المشــهود يختلــف ابلغلــط أن والفــرق الحــدود. أحــد تــرك
يثبــتالغلــطيفذلــكإبقــرارالشــاهد:إينقــدغلطــتيفذلــك.أّمــالــواّدعــىالمّدعــىعليــه
أنالشــاهدقــدغلــطيفالــكّلأويفبعضهــااليُلتفــتإىلذلــك،والتقبــلبـَيِّنتــه155عليــه؛
عــىعليــهإنّمــاتكــونعلــىالشــاهدبعــددعــوىالمّدعــي؛  وهــذاألَندعــوىالغلــطمــنالمدَّ

المحيــطالرضــويلمحمــدبــنمحمــد،رضــّيالديــن 148
أقــاممــدةيف السرخســي:فقيــهمــنأكابــرالحنفيــة.
حلــب،وتعصــبعليــهبعــضأهلهــافســارإىلدمشــق،
وتــويففيهــا.لــهالمحيــطالرضــوي،الوســيط،الوجيــز.
األعــالمللزركلــي،٢٤/٧؛وكاناتريــخوفاتــهمضطــراب.
ولكــنيوجــديفاألعــالم؛قلــت:تناقلــتالمصــادر
وفاتــهســنة٥٤٤واســتوقفيمــايفال جواهــر ال مضيــة 
فقهــاءحلــبتعصبــواعليــهوكان مــنأن ١٢٩ :٢
لفضــل ا بــن لمطلــب ا عبــد لديــن ا فتخــار ا أشــدهم
الهاشــميالمتــويفســنة٦١٦فرجعــتإىلترجمــةهــذا
فوجــدتوالدتــهســنة)٥٣٩(واليعقــلأنتكــونوفــاة
السرخســيبعدهــابخمــسســنواتثــمرأيــتيفنهايــة
مخطوطــةمــنالجــزءاألولمــنكتابــه)الوســيط(أنــه
قــرئعليــهســنة)٥٦٣(أوبعدهــا.وأظفــرينأخيــراأحــد
األصدقاءبنصيفكتابن هر الذهب يف اتريخ حلب 
٢٢٢:٢يقول:)فتوىلالتدريسيفالمدرسةالحاوية
اإلمــامالفاضــلرضــيالديــنمحمــدبــنمحمــدأبوعبد
هللاالسرخســي،كانقــدمحلــب،فــوالهمحمــودزنكــي
التدريــس،وكانيفلســانهلكنــة،فتعصــبعليــهجماعــة
مــنالفقهــاءالحنفيــة،فصغــرواأمــرهعنــدنــورالديــن،
فمــاتيــومالجمعــةآخــرجمعــةمــنرجبســنة٥٧١( 
وهــذايتفــقمــعســنافتخــارالديــن،ومــعاتريــخقــراءة

الجــزءمــنالوســيطعليــه،فليصحــحبــهمــايفالمصــادر
االخــرى.األعــالمللزركلي،٢٤/٧.

الخصــافهــواحمــدبــنعمــربــنمهيــرالشــيباينأبــو 149
تــوىف الحنفــي المعــروفابلخصــاف البغــدادي بكــر
ســنةاحــدىوســتينومائتيــن.لــهمــنالتصانيــفأحــكام
الوقف،أدبالقاضى،الحيلالشــرعية،كتاباالقالة،

كتــابالخــراج،هديــة العارفي ــنالبغدادي،٤٩/١.
س:حد. 150
ج:عرفتــه. 151
الحســنبــنمنصــوربــنأيبالقاســممحمــودبــنعبــد 152

“قاضــي بـ لمعــروف ا الفرغــاين، اأُلْوزَجْنــدي، لعزيــز ا
خــان”،فخــرالديــن.تفقــهعلــىأيبإســحاقإبراهيــم
بــنإســماعيلبــنأيبنصــرالصّفــاري،وظهيــرالدينأيب
الحســنعلــيبــنعبــدالعزيــزالمرغينــاين،وغيرهمــا.ولــه
الفتاوييفأربعةأســفاروشــرحالجامعالصغير،وشــرح
الــزايدات،وشــرحأدبالقاضــيللخصــاف.تــويفليلــة
النصــفمــنرمضــانســنةاثنتيــنوتســعينوخمســمائة،

اتج الت راجــمالبــنقطلوبغــا،١٥١/١.
ظس:فعــل. 153
الفتــاوى ال خانيــة لقاضــي خــاناألوزجنــديالفرغــاين، 154

٣٩١/٢.نقلــهالمصنــفابختصــار.
ج:بينــة. 155
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المدعــيبهــذه وجــوابالمّدعــىعليــه.والمّدعــىعليــهحيــنأجــابالمّدعــيفقــدصّدقــهأنَّ
 الحدودفيصيربدعوىالغلطبعدذلكمتناقًضا،أونقول:156دعوىالغلطيفأحدالحدود
عــىعليــه:157أحــدالحــدودليــسمــاذكــرهالشــهود،أويقــولصاحبالحّد158  أنيقــولالمدَّ
بهذااالسمالذيذكرهالشهودوكّلذلكنفي،والشهادةعلىالنفيالتقبل«إىلأنقال:
»الشــهودإذا159كانــوااليعرفــونالحــّدالرابــعيتركونــه160ذكــره؛والقاضــييقضــيبشــهادتهم؛
ألّنذكــرثاثــةحــدودكاٍفلجــوازالقضــاء/وقبــول161الشــهادة«انتهــى.قلــت:فــإذاكان
ذكــرالحــدودالثاثــةكافيًــاعنــداألئمــةالثاثــةوهــمأبــوحنيفــةوأبــويوســفومحمــدكان
الفتــوىذلــك،162وقــولزفــر163البــّدمــنذكــرالحــدوداألربعــةغيــرمفــىتبــهكمــااليخفى.

شـــهـــادتُـــه ــا  ـ حـــقًّ ــْت  ــلـ ــبـ ُقـ ــى  ــ ــًم ــ َع على التساُمِع ما في ذلــك164 ِمن َخَلِلوذو 

قــال165يفاالختيــار شــرح ال مختار:
والتقبــلشــهادةاألعمــى،وقــالزفــرتقبــلفيمــايجــريفيــهالتســامع؛اليســمع.166 
وقــالأبــويوســف:إنكانبصيــًراوقــتالتحّمــلتقبــللوجــودالعلــمابلنظــر؛وعنــد
أنــه ولنــا الميــت؛ عليــهو167ابلنســبةكمــايف قــادر القــولوهــو إىل يحتــاج األداء
الغائــب تعريــف169 والنســبة اإلشــارة علــى األشــخاصوال بيــن التميـــيز يقــدر168 ال
دونالحاضــر.ولــوعمــيبعــداألداءقبــلالقضــاءاليقضــيبــه170عندهمــا؛ألنَّ
أوفســق؛بخــاف أهليــةالشــهادةشــرٌطوقــتالقضــاءليصيــرحّجــًة؛كمــاإذاجــنَّ

لألهليــة؛والغيبــةالتفــوتبهــااألهلية.172 المــوت171منهــيٌّ

ويفالفتــاوى البزازية:
ولوكانبصيًراعندالتحّملوعميعنداألداءالتقبلخافًاللثاين؛يعيأابيوسف،
 ويفالحدودالتقبلاتِّفاقًا.ويفالنصابشهادةاألعمىتقبلفيماتجوزفيهالشهادة

س+تفيســر. 156
ج-المدعــىعليــه. 157
ج-الحــد؛س+ليــس. 158
ج:إن. 159
سج:يتركــون. 160
ج-وقبــول. 161
سج+علــىذلــك. 162
س+أبنــه. 163
سج:ذاك. 164

ج:كمــاقال. 165
س:ألنهيســمع. 166
س+يعرفــه. 167
س+علــى. 168
س:لتعريــف. 169
سج:بهــا. 170
سج+فإنــه. 171
االختيــار لتعليــل ال مختــارلعبــدهللابــنمحمــودبــن 172

مــودودالموصلــي،١٤٦/٢.
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واألداء، التحمــل، أحــوال: ثاثــة لهــا والشــهادة والمــوت. ابلتســامعكالنســب
والقضــاء.فوجــوداألعمــى173يفواحــدمــنهــذهاألحــواليمنعالقضــاء،انتهى.174

وســئليفالفتــاوى ال خي ريــة:لشــيخناالعّامــةالشــيخخيــرالديــنالرملــي175رحمــههللا،
يفشــهادةاألعمــىيفالنســبهــلهــيمقبولــةأمال؟فأجــاب:

اختــارصاحــبال خالصــة176:“القبــول”وعــزاهإىلالنصــاب177جازمًــابــهمــنغيــر
حكايــةخــاف،كمــانقلــهيفالبحــر.178ووجهــهأّنمــاطريقــهالســماع179مفتقــر180 
الرؤيــة؛وقــدصــرّحالعامــةيعقوبابشــا181)٨٩١ه/١٤٨٦م(.يفحاشــيتهلــشــرح 
الوقايــة:لــوقبــلالقاضــيشــهادةاألعمــى؛يعــيفيمــاليــسطريقــهالســماعالــذي
)ت. مالــك قــال حيــث فيــه؛ مجتهــد ألنّــه حكمــه يصــّح الــكام182 محــل هــو
١٧٩ه/٨٩٥م(:تقبــلشــهادتهمطلًقــاكالبصيــر،وصــرحبهــذايفالكتــب.وســئل
أيًضــاعــنشــهادةاألعمــىوقــولأصحــابالمتــونإنهــاجائــزةعنــدأيبيوســف؛هــل
هــوعلــىإطاقــهأم183هــومقيّــدبمــاإذاتحّملهــابصيــًرا184وأداهــاأعمــى؟وبمــا
يجريفيهالتســامع؟وهلاإلقرارممّا185يجريفيهالتســامع؟وهلللقاضيأنيحكم
بصّحــةشــهادتهعلــىاإلقــرار؟زاعًمــاأنــهقــولأيبيوســفمــعأنالســلطانإمّنــاقلّــده
 القضــاء186ليحكــمأبصــّحأقــوالأيبحنيفــة؛لكــونالقضــاءيتخصــص187ابلحــوادث

س:العمــى. 173
الفتــاوى البزازيــةللبــزازي،٢٤٩/٥.نقلــهالنابلســي 174

رحمــههللاتعــاىلابختصــار.
هــوخيــرالديــنبــنأحمــدبــننــورالديــنعلــيبــنزيــن 175

الديــنعبــدالوهــاباأليــويبالعليمــيالفاروقــيالرملــي
الحنفــي،ولــدســنةثــاثوتســعينوتســعمائــةوتــويف
سنةإحدىوثمانينوألف.صنفحاشيةعلىاألشباه
والنظائــر،حاشــيةعلــىجامــعالفصوليــن،حاشــيةعلــى
كنــزالدقائــق،لوائــحاألنــوارعلــىمنــحالغفــار.هديــة 

العارفي ــنللبغــدادي،٣٥٨/١.
صاحبال خالصةهوطاهربنأحمدبنعبدالرشيدبن 176

الحسين،افتخارالدينالبخاري؛صاصبخاصةالفتاوى
والواقعــاتوالنصــاب،تــويفســنةاثــيوأربعينوخمســمائة.

الفوائد البهية يف تراجم ال حنفيةللكنوي،ص٨٤.
النصابلطاهربنأحمدبنعبدالرشيدبنالحسين، 177

افتخــارالديــنالبخــاري،أعــالمللزركلي،٢٢٠/٣.
البحــر الرائــقالبــننجيم،٧٧/٧. 178

س+غيــر. 179
سج+إىل. 180
العالــمالعامــلالفاضــلالكامــلالمــوىليعقوبابشــاابن 181

المــوىلحضربــكبــنجــالالديــنتــوىفســنةإحــدى
عالًمــا تعــاىل رحمــههللا مئــة.كان وثمــاين وتســعين
صالًحــامحقًقــامتدينًــاصاحــباألخــاقالحميــدة،
وكانمدرًســابســلطانيةبروســه،ثمصارمدرًســاإبحدى
المــدارسالثمــاين،ثــماســتقضيبمدينــةبروســهومــات
وهــوقــاضبهــا.ولــهحــواشعلــىشــرحالوقايــةلصــدر
الشريعة،الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية 

لطاشــكبريزادة،١٠٩/١.
س+وحكــمبهــا. 182
ظج:بــل. 183
سج:بصيــر. 184
ج:بما. 185
سج:القاضــي. 186
ظ:يختــص. 187
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والزمــانوالمــكانواألشــخاص188أمالأجــاب:المذهــبالصحيــحالمفــىتبــهالــذي
مشــتعليــهالمتــونالموضوعــةلنقــلالصحيــحمــنالمذهــبالذيهوظاهرالرواية؛
إنشــهادةاألعمــىالتصــحُّمطلًقــاســواءكانبصيــًراوقــتالتحمــلوأعمــى189وقت
األداءأووقتهمــاأوكانبصيــًراوقتهمــاوعمــى190قبــل/وقــت191القضــاء،وســواء
كانفيمــاطريقــهالســماعأوال.هــذاهــوالمذهــبالــذياليعــدلعنــهإىلغيــرهوما
ســواهروايــة192خارجــٌةعــنظاهــرالروايــة؛ومــاخرجعنظاهرالروايــةفهومرجوٌح193 
لمــاقــّرروهيفاألصــولمــنعــدمإمــكانصــدورقوليــن194متساويـــينمــنمجتهــٍد؛
المرجــوععنــهلــميبــَققــواًللــهكماذكروه،وحيثعلمأنالقولهوالذيتواردت195 
عليــهالمتــون196فهــوالمعتمــدالمعــّولعليــه.إذصّرحــواأبنــهإذاتعارضمايفالمتون
والفتــاوىفالمعتمــدمــايفالمتــون.وكــذايقــّدم197مــايفالشــروحعلىمايفالفتاوى.
والمقــّررأيًضــاعنــدانأنــهاليفــىتويعمــلإاّلبقــولاإلمــاماألعظــم،واليُعــدلعنــه
إىلقولهمــاأوقــولأحدهمــاأوغيرهمــاإاللضــرورةكمســألةالمزارعــة،وإنصــرح

م. المشــايخأبنالفتــوىعلــىقولهمــاألنّــهصاحــبالمذهــبواإلمــامالمقدَّ
فــــصــــّدقــــوهــــا حـــــــــــذام ـــت ــ ــالـ ــ ــ ق ــاقـــالـــتحـــــــذام198إذا ــولمــ ــقــ ــ فــــــإّنال

وأمــاقــولبعــضأصحابنــاأصحــابالمتــونإنهــاجائــزةعنــدأيبيوســففــايقتضــي
ترجيًحــالقولــهواليــؤذنبتصحيــح؛إمّنــا199هــوحكايــةقــولأيبيوســففقــط.وذلك
كقولــهيفملتقــى األب حــر:»التقبــلشــهادةاألعمــىخافًــاأليبيوســففيمــاإذا
تحّملهــابصيــًرا«انتهــى.200وبــهيُعلــمأنــهليــسعلــىإطاقــه؛بــلهــومقيّــدبمــاإذا

سج:واألشــخاصوالمكان. 188
جميعالنسخ:أوأعمى.والتصحيحمنالتفاوىالخيرية. 189
س:وأعمي. 190
سج-وقــت. 191
س:رواايت. 192
ج:مرجــوع؛س+عنــه. 193
سج+مختلفيــن. 194
ج:توارت. 195
ج+والفتــاوى. 196
ظج+مــايفالمتــونعلــى. 197
ــا 198 ــفًــ ــْطــ ُــ ــِرل ــ ــْحـ ــ ـ ــسِّ ــ ــالـ ــ أهـــــــــــزَُّةمـــنـــطـــقكـ

م ُمـــــــــــدا م أ ســــــــــمـــــاع أم عـــــــرتـــــــي 
ــا ــ ــوهـ ــ قـ ــدِّ ــ ــصـ ــ فـ ــــتحـــــــــــذام ــ ــال ــ ــ ق إذا 

الـــــــقـــــــوَلمــــــاقـــــــالَـــــــْتحــــــذام فـــــــــإنَّ 

ولــــــــــوِعــــــيــــــبــــــْتهـــــنـــــالـــــكـــــُملـــــديـــــِه 
ــــــــيصــــمــــام ــرُهصــــــــمِّ ــ ــيــــــ ــ ــكـ ــ لــــــقــــــالنـ 
هــذابيــتمــنالوافــر؛وقيــلإنــهلديســمبــنطــارقأحــد 
شــعراءالجاهلية،والصوابكمايفاللســان)رقش(
أنــهللجيــمبــنصعــبوالــدحنيفــةوعجــل،وحــذامالــي
يذكرهــايفالبيــتهــيامرأتــه.انظــر:شــذور الذهب يف 
معرفة كالم العربالبنهشاماألنصاري،ص١٢٨،
أيًضاانظر:لسان العربالبنمنظورمحمدبنمكرم

بــنمنظــوراألفريقــيالمصــري،٨١٣/١٢.
ج:وإنما. 199
م جمــع األن هــر يف شــرح ملتقــى األب حــرلعبــدالرحمــن 200

بنمحمدبنسليمانالكليبويلالمدعّوبشيخيزاده،
.٢٧١/١

]٢٠٢ظ[
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تحّملهــابصيــرا؛وأّمــاتقييــدهبمــايجــريفيــهالتســامعفهــوقــولزفــر؛وهــوروايــةعــن
أيبحنيفــة،وقــدعلمــت201مرجوحيتهــا.وعبــارةبعــضالمتأّخريــنتوِهــمأنّــهقــولأيب
يوســف؛وقيــدأيضًــايفالذخيــرةقــولأيبيوســف202بمــاإذاكانــتشــهادتهيفالَدْين

والعقــار،أّمــايفالمنقــولفأجمــععلمــاؤانالتقبــلانتهــى.

وقــداضطــربكامهــمفيمــايجــريفيــهالتســامع،ومــعذلــكيضــرب203يفنحــر204 
االضطــرابألنــهيفالروايــةالخارجــةعــنظاهــر205المذهــب؛فــايلتفــتإليــه،ولوال
اإلطالةلذكرانه.فإذاتقّررهذافاينفذقضاءالقاضيبخافماعّينهلهالسلطان
نصرههللا206ألنّهمعزولعنه،فهوفيهرعّية؛ألّنالقضاءيتخّصصوأّماكوناإلقرار
ممّــااليجــريفيــهالتســامعفهــوبديهــي207انتهــىكامشــيخناالشــيخخيــرالديــن208 

رحمــههللاتعاىل.

ســمعه علــىكام شــهادة ألّن210 التســامع فيــه يجــري209 ال ممّــا اإلقــرار نعــم؛ قلــت:
األعمــىوتحّققــهوعــرفمعنــاهفشــهدبــهعنــد211القاضــي؛لكــّناألعمــىلــميــَرقائلــهوليــس
قائلــهممّــايعــرفابلحــس؛والصــوتيشــبهالصــوتولــوابلمحــاكاة؛وعلــىكّلحــاٍلفــإنَّ
المحتِمــلللخطــأاحتمــااًلظاهًرا؛وليــسعندهتحقيــقبمعرفة األعمــىيعــرف212النــاسابلظــنِّ
المتكلِّــمولــوأخبــرعنــه213بعــدول214تكــونشــهادتهعلــىشــهادةالمخبريــنلــهبذلــك،وإن
جــازهــذايفالتعريــفلضــرورةعــدماالطــاعمــناألجانبعلىحريمالمســلمين،والضرورة

هنــاغيــرمجــردقصــورالشــاهدفــاتقبل.

الســماعكان مجــرد علــى الســماع طريقــه فيمــا215 األعمــى شــهادة جــوَّزان فلــو وأيًضــا
 شــهادته216علــىمجــّردكام217صــدرمــنمتكلِــمغيــرمشــهودعليــه.والعمــدة218والقضــاء

ج:عرفت. 201
س-وقيــدأيًضــايفالذخيــرةقــولأيبيوســف.جــاءت 202

هــذهالعبــارةيفنســخةجلــيمرتيــن.
س:نضرب. 203
ظ:بحــر؛ج:نخــر. 204
س:فمــنظاهر. 205
سج+تعــاىل. 206
الفتــاوى ال خي ريــة لنفــع الب ريــة علــى مذهــب اإلمــام  207

األعظــم أيب حنيفــةلخيــرالديــنبــنأحمــدبــنعلــي
األيــويبالُعليمــيالفاروقــيالرملــي،٣٣/٢-٣٤.

ج+الرملــي. 208

سج:ممــايجــري. 209
س:ألنه. 210
ج-عنــد. 211
ج:اليعــرف. 212
ج:عند. 213
سج:ابلعــدول. 214
ج:فبمــا. 215
سج:شــهادة. 216
ج-كام. 217
س+يفالشــهادة. 218
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إلــزامالخصــومبمقتضــىمــاوقعــتالشــهادةبــهعليهــم.والخصــمغيــرمشــهودعليــههنــافهــي
نصــفشــهادة؛ثــّمذلــك/النصــفابلســماعولــميتــّمالنصــفاآلخــر219وهــو220المعتمدة221 
يفاإللــزاملتســميتهاشــهادةعلــىالخصــم؛والشــهادةهــيالمعاينــةابلرؤيــةوذلــكمفقــوديف
األعمــى؛ولهــذاجعلــوالفــظالشــهادةشــرطًافيهــا.فلــوقــالالشــاهدأعلــممــكانأشــهدأو
أتحقــقاليجــوز.222وأيًضــافلــوجــازتشــهادةاألعمــىفيمــاطريقــهالســماعلغــى223القيــد
يفالغالــب224مــايحكــمبــهالقاضــي.فــإنالعقــودكلَّهــاكاممــنالجانبيــنوالفســوخكذلــك،
األوقــاف يف واإلقــرارات المتعاقديــن، مــن يصــدر الشــرعكام أحــكام وغالــب والوصــااي

وغيرهــا؛فيلــزممــنذلــكأنتقبــلشــهادتهمطلًقــاوهــوخــافالمذهــبكمــاعرفــت.

وأّمــاقــوليعقــوبابشــايفحاشــيتهالمذكــورةيففتــوىالشــيخخيــرالديــنأبنالقاضــي
إذاقضــىبذلــكينفــذ؛ألنّــهمجتهــدفيــه،فهــويفالقاضــيالمجتهــدالــذييطلقلهالســلطان
توليــةالقضــاءبمذهبــه؛وإاّلفــإّنقضــاةزماننــاليســواكذلــك؛فهم225تخصيصالســلطانلهم،
وا وقــدخّصــصلهــمالحكــمبمــاهــوالمعتمــديفمذهــبأيبحنيفــة226فــايجوزلهمأنيتعدَّ

ذلــك،وهــذامحمــلفتــواهاألوىلفــاتنافــضيفكامــه.

ثــّمرأيــتالناظــمرحمــههللا227تعــاىلذكــريفحاشــيتهعلــىكتاباألشــباه والنظائرمثل
مــاذكــراننحــنهنــا،وعبارته:

يفأحــكاماألعمــىواليصلــحللشــهادةمطلًقــا؛228ســواءكانممّــاتقبــلفيــهالشــهادة
ابلتســامعأوالعلىالمعتمد.خافًالزفرفإنّهيقول:تقبلفيمايجريفيهالتســامع،
وهــيروايــةعــناإلمــام.بقــي229أنــهإذاحكــمالقاضــي230بشــهادةأعميـــينهــل231 
ينفــذحكمــه؟قــالالمرحــوميعقــوبابشــايفحواشــيصــدرالشــريعة:إنّــهينفذ؛ألنّه
فصــلمجتهــدفيــه؛حيــثقــالمالــٌكتقبــلبشــهادته232مطلًقــا.لكــْنذكــرالكمــاُل
 يفنفــاذقضــاءالقاضــيبخــافمذهبــهخــاف.ثــّمقــال:كلّــهيفالقاضــيالمجتهــد

ــاقلنا 219 س+الــذيهــوالعمــدةابلرؤيــةلعــدمالرؤيــة.وإمنَّ
أبّنالنصفاآلخر؛ج+الذيهوالعمدةابلرؤيةلعدم

ــاقلنــاابلنصــفاآلخر. الرؤيــة.وإمنَّ
سج-وهــو. 220
سج:العمــدة. 221
ج:فــايجوز. 222
سج+هــذا. 223
ج:غالب. 224

س+تحــت. 225
ج+رحمــههللاتعــاىل. 226
ج-هللا. 227
س+أي. 228
ج:به. 229
س+بشــادتهمعشــاهدآخرأو. 230
ج-هــل. 231
ج:شــهادته. 232

]٢٠٣و[
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شاهي ن: تحقيق »نقود الصرر شرح عقود الدرر فيما يُفىت به من أقوال اإلمام زفر«

فأّمــاالمقلِّــدفإنّمــاواّلهالســلطانليحكــمبيــنالنــاس233بمذهــبأيبحنيفــةرضــي
هللاعنــه؛فــايملــكالمخالفــةفيكــونمعــزواًلابلنســبةإىلذلــك،234انتهــىكامه.

وإذاعرفتهذافعبارةالنظمصحيحةيفأّنذلكقولزفر،اليفأنالفتوى235اآلنعليه.

ــخــصــومــِة ل م ــُل بـــإنـــشـــاء الــ  ــيـ ــوكـ العمل236ثـــم الـ في  ال مال  بقبض  يكن وكيًا 

الوكيل قوله:“يفالعمل”.أي:فيماعليهالعملاليوم.قاليفشرح الّدرر:»اعلمأنَّ
ابلخصومــةوكيــلابلقبــضعنــدالثاثــةخافًــالزفــر؛بنــاءعلــىأّن237القبــضغيــُرالخصومــة؛
وقــدرضــيبهــادونــه،ولهــمأّنمــنملَــكشــيًئاملــكإتمامــه،وتمــام238الخصومــةوإنتهاؤهــا
ابلقبــض.239وقالــواالفتــوىاليــومعلــىقــولزفــرلفســادالزمــان«.240ويفشــرح الباقــاين241 
مــال قبــض أي: القبــُض؛ والتقاضــي242 ابلخصومــة »للوكيــل قــال: الوقايــة م ختصــر  علــى
خاصــمفيــهأوتقاضــىبــهعينًــاكانأودينًــاعنــدعلمائنــا.وعنــدزفــرليسلواحــدمنهماقبضه
لظهــورالخيانــةيفالــوكاء،ويفــىتاآلن243بخافــه؛أييُفــىتبقــولزفــركــذايفالــكايف244 

وال هدايــة245وقاضــي خــانوغيرهــم«انتهى.

عبــارة علــى الوكيــل246ابلخصومــةزايدة الوكيــلابلتقاضــيكحكــم قلــت:جعلــهحكــم
شــرح الدرركماعلمت.وقدفرَّقبينهمايفالحكمصاحباالختيار شــرح ال مختارقال:

س-بيــنالنــاس. 233
غمز عيون البصائر شرح كتاب األشباه والنظائرأليب 234

العباسشــهابالدينأحمدبنمحمدمكيالحســيي
الحمــوي،٣٤٤/٣.

ظ:يفالفتــوى؛سج-يفالفتــوى. 235
ج:والعمــل. 236
ج-أن. 237
ج:وإتمام. 238
ج:القبــض. 239
لمنــاخســرو، 240 غــرر األحــكام ال حــكام شــرح  درر 

.٢٩١/٢
بــركاتبــنمحمــد 241 بــن نــورالديــنمحمــود الباقــاين:

الدمشــقيالحنفــيمــدرسالقيمريــةالمعــروفابلباقــاين
“قريــةمــنقــرىانبلــس”.تــويفســنةثــاثوألــف.مــن
أتليفــهتكملــةالبحــرالرائــقشــرحكنــزالدقائــق،تكملــة

لســانالحــكام،شــرحالنقايــةمختصــرالوقايــة،مجــرى
األنهــرعلــىملتقــىاألبحــر،هديــة العارفي نللبغدادي،

.٤١٤/٢
س:أوالتقاضــي. 242
ج+بقولــه. 243
بــنمحمــد 244 الشــهيد.وهــوومحمــد للحاكــم الــكايف

بــنأحمــدبــنعبــدهللابــنعبــدالمجيــدبــنإســماعيل،
أبوالفضــل،الحاكــم،الشــهيد.وقُتِــلشــهيداوهــويف
أربــعوثاثيــن ســنة األول، ربيــع الصبــح،يف صــاة
وثاثمائة.وجمــعوصنــفالكثيــر.مــنذلــك:المختصر
الكايف:جمعفيهكتبمحمدبنالحســنالمبســوطة،
ومــايفجوامعــهالمؤلفــة.اتج الت راجــمالبــنقطلوبغــا،

.٢٧٢/١
ال هدايــة شــرح بدايــة ال مبتــديللمرغيناين،٥٣٦/٥. 245
س-ابلتقاضــيكحكــمالوكيــل. 246

)12
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بقبضــه، لزفــر؛ألنّــهرضــيبخصومتــهال والوكيــلابلخصومــةوكيــلابلقبــضخافًــا
وليــسكّلمــنيصلــحللقبــض247يؤمتــنعلــىللقبــض.248 /ولنــاأّنالمقصــودمــن
الخصومــةاســتيفاءالديــن،فــكانالمقصــودمــنالوكالــةاالســتيفاءيفملكــه؛والفتــوى
علــىقــولزفــرلفســادالزمــانوكثــرةظهورالخيانةيفالناس؛والوكيــلابلتقاضييملك

القبــضابإلجمــاعألنّــهالفائــدةيفالتقاضــي249انتهى.250

وســّوىيفالفتــاوى البزازيــةبيــنالوكيــلابلتقاضــيوالوكيــلابلخصومةيفأنّهليــسلهما
القبــض،وعبارتــه:

والفتــوىعلــىأّنالوكيــلابلتقاضــيوابلخصومــة251يفالديــناليملــكالقبــضكــذا
ــرون،فــإّنالمؤمَتــنعلــىالخصومــةألجــلالغيــروالحــاذقفيهااليؤمَتن اختــارهالمتأخِّ
ابلمــالإذاالختصــامللغيــردوناالختصــاملنفســه،فلّمــااقتضــىبكمــالاختصامــه

252غيرهعليهبــألوىل253انتهى.254 غيــرهألنيكــوناقتضــىعلــىإتــافحــقِّ حــقَّ

فدعــوىاإلجمــاعمــنصاحــباالختيــاريفأّنالوكيلابلتقاضــييملكالقبضوقاليف
شرحه255ابإلجماع256غيرمسّلمبلحكمالوكالةابلتقاضيهوحكمالوكالةابلخصومةكما
اليخفــى،وهــييفمتــنتنويــر األبصــاروقــال:257»وكيــلالخصومــةوالتقاضــي]ال[يملــك
القبــض«،258وقــاليفشــرحهبعــضالشــارحين:يفمعــىالتقاضــيأي»أخــذالديــن،وهــذا

عنــدزفــر؛وبــهيفــىتلفســادالزمــان،واعتمــديفالبحــرالُعــرَف«انتهــى.259

الوكيــلأبخــذالديــنهــو يــنليــسممّــاينبغــي؛فــإنَّ قلــُتتفســيرهللتقاضــيهنــاأبخــذالدَّ
الوكيــلبقبــضالديــن،والوكيــلبقبــضالديــنلــهالقبــضابإلجماع،وإنماهذاتفســيرالتقاضي
فقــط، يــن ابلدَّ المطالبــة فهــو هنــا التقاضــي تفســير وأنمــا260 الســابقة. االختيــار عبــارة يف
الوكيــلابلتقاضــيبهــذاالمعــىكالوكيــلابلخصومــة؛ليــسلــه واإللحــاحبــهالمديــون،261فــإنَّ

س:يصلــحللخصومــة. 247
سج:القبــض. 248
س+بــدونالقبــض. 249
االختيار لتعليل ال مختارللموصلي،١٤٦/٢-١٤٨. 250
س:أوابلخصومــة. 251
ج-حــق. 252
س:أوىل. 253
ج-انتهــى.|فتــاوى البزازيــةللبــزازي،٤٦٩/٦. 254
ج-وقاليفشــرحه. 255

االختيــار لتعليــل ال مختــارللموصلــي،١٦٥/٢. 256
س:قال. 257
جميــعالنســخ:يملــكالقبــض.والتصحيــحمــنالــدر  258

ال مختــار شــرح تنويــر األبصــار وجامــع البحارلمحمد
بــنعلــيبــنمحمــدالِحْصــيالمعــروفبعــاءالديــن

الحصكفــيالحنفــي،ص٥٠٥.
الــدر ال مختــارللحصكفــي،ص٥٠٥. 259
س:وأما. 260
س:علــىالمديــون. 261
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القبــض،وقــاليفالبحــر:»والفتــوىاليــومعلــىقــولزفــر؛لظهــورالخيانــةيفالــوكاء،وقــد
يؤمتــنعلــىالخصومــةمــناليؤمتــنعلــىالمــال،ونظيــر262الوكيــلابلتقاضــييملــكالقبــض
علــىأصــلالروايــةألنَـّـهيفمعنــاهوضًعــا؛لمــايفاألســاستقاضيــهَديْــيوبديــي،واقتضيــت263 
ديــيفاقتضيتــه264واقتضيــتمنــهحقــي؛أي:أخذتــه.إالَّأّنالعــرفبخافــه،وهــوقاٍضعلى
الوضــع،والفتــوىعلــىأنّــهاليملــك؛كــذايفال هدايــة.265ويفالفتــاوى الصغــرى:التوكيــل
المتقاضــي267هــو ابلتقاضــي266يعتمــدالعــرَف؛إْنكانيفبلــدٍةكانالعــرفبيــنالتجــارأنَّ
يــنكانالتوكيــلابلتقاضــيتوكيــًاابلقبــض268عينًــاكانأودينًــاهــذاظاهــر الــذييقبــضالدَّ
الروايــة،ذكــرهقاضــيخــانيفشــرح ال جامــع الصغي ــروفيــهخــافزفــر،والفتــوىاليــومعلــى
معنــاه الروايــةألنّــهيف أصــل علــى ابلتقاضــي الــوكاءكالوكيــل الخيانــةيف لظهــور زفــر قــول
وضًعــا،إالأّنالعــرفبخافــهوهــوقــاضعلــىالوضــعوالفتــوىعلــىأنّــهاليملــككــذايف
ال هدايــة.وقــال269يفغايــة البيــان:270يعــيأّنالوكيــلبتقاضــيالديــنيملــكالقبــضاتّفاقًــا
يفجــوابكتابــة271الوكالــة،لكــّنفتــوىالمشــايخعلــىأنّــهاليملــكلفســادالزمــان«،272ويف

الفتــاوى ال خي ريــةقال:

صــرّحعلمــاؤان273وكيــلالخصومــةوالتقاضــي274اليملــكالقبض؛أي:قبضالدين،
يفمتونهــموشــروحهم.قــاليفال هدايــة:الفتــوىأنّــهاليملــكالقبــضلظهــورالخيانة
يفالــوكاء؛وقــديؤتمــنعلــىالخصومــةمــناليؤتَمنعلىالمال؛فايجبرالمقضي
عليــهبدفــعالمــالخشــيةأكلــهوخــوفخيانتــهفيه،/فــايلــزمبدفعــهلــهعلــىمــاهــو

المفــىتبــهانتهى.275

ج:ونظيــره. 262
س:واقتضيتــه. 263
س:واســتقضيته. 264
ال هدايــة شــرح بدايــة ال مبتــديللمرغيناين،٥٣٧/٥. 265
ج:التقاضــي. 266
ظج:التقاضــي. 267
س+وإالفــا.ذكــرهعــنالفضلــيوقــاليفاإلصــاح 268

واإليضــاح:للوكيــلابلخصومــةالقبض.
ج+وقــاليفالهدايــة. 269
غاية البيانلإلتقاين.وهوأميركاتباإلتقاين-لطف 270

هللابــنأميــرعمــربــنأميــرغــازىالفــاراىبالعميــدي
قــوامالديــنأبــوحنيفــةالشــهيرأبميــركاتــباإلتقــاين

الفقيهالحنفيولدســنةخمسوثمانينوســتمائةوتوىف
ابلقاهــرةيفشــوالمــنســنةثمــانوخمســينوســبعمائة
مــنتصانيفــهالتبيـــينيفشــرحالمنتخــبيفاألصــول،
غايــةالبيــانواندرةاألقــرانيفشــرحالهدايــة،هديــة 

العارفي ــنللبغــدادي،٨٣٩/١.
سج:كتــاب. 271
لمكتبــة 272 ا ابشــا، البــنكمــال واإليضــاح اإلصــالح 

األزهريــة،النســخةمخطوطــة،١٧٠و.
س+أبن. 273
ج:المتقاضــي. 274
الفتــاوى ال خي ريــةللرملي،٤٠/٢. 275
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وعلــىهــذافهمــامســألتانفيهمــاخــافزفــر؛مســألةالوكيــلابلخصومةومســألةالوكيل
ابلتقاضــي،والفتــوىفيهمــاعلــىقــولزفــر276كمــاذكــران.

ــن صــْحــٍن يــكــوُن ل ها ــة الـــــداِر ِمـ ــرْؤيـ ــيِبـ ــِل َي ــعــد ذاك  ــوٌط ب ــ ــق ــ ــاِر ُس ــلــخــي ــا ل مـ
كافيٍة غي ُر   277

مـــطـــويٌّ ــوِب  ــث ال ــُة  ــ َمـــَهـــِل278ورْؤيـ ــٍر بــا  ــْش َن ِمـــن  بُـــدَّ إذ ذاَك  ال 

مطــوي، وهــو أي: “مطــوي”. وقولــه: لصحــن. صفــة الجملــة: لهــا” “يكــون قولــه:
والجملــةحــالمــنالثــوب.وقــداشــتملالبيتــانعلــىمســألةمــالــواشــترىداًرافــرأىصحنها
فــرآهولــمينشــرهولــميــرابطنــه؛فإنّــهال ولــميــرمــافيهــامــنالبيــوت،أواشــترىثــواًبمطــوايًّ
يســقطخيــاررؤيتــه؛وذلــكقــولزفــروعليــهالفتــوى.ومشــىعليــهيفمتــنالوقايــة:»قــال:
ويعتبــررؤيــةالمقصــودكوجــهاألمــةوجبهــةالدابــةوِكْفلهــاوموضــعَعلَــمالثــوبوظاهــرغيــره

وبيــوتمقصودة«.279

وقــالالباقــاينيفالشــرح:ويعتبــررؤيــةالمقصــودألّنبهــايحصــلالعلــمابلمبيــع،وال
يشــترطرؤيــةغيــره؛واليكتفــىبهــاوحدهــاحــىتلــورأىســائرأعضائــهدونماهــوالمقصود
بحســبه، يتفــاوت ابقيــه ألّن المعلَّــم الثــوب علــم موضــع ورؤيــة خيــاره، علــى ابقيًــا وكان280
ورؤيــةظاهــرغيــرالمعلّــمألنبرؤيــةظاهــرهيعلــمحــالالبقيــة؛إذالتتفــاوتأطــرافالثــوب
الواحــدإاليســيًرا،وذاغيــرمعتبــر.وهــومقيّــدبمــاإذاكانمطــواًي.ويفال محيــط281قيــلهــذا
يفعرفهــمأّمــايفعرفنــافمــالــميــرالباطــناليســقطخيــاره.ويفشــرح ال مجمــع282المســألة
المفروضــةيفالثــوبالــذياليتفــاوتظاهــرهوابطنــه،حــىتلــوتفــاوتالبــّدمنرؤيةظاهره

وابطنــه،وهــذاهــوقــولزفــر283وعليــهالفتــوىيفزماننا.

ج+رحمــههللاتعــاىل. 276
ن:مطٍو. 277
ن:قهل. 278
فتــح ابب العنايــة بشــرح النقايــةلمــاســلطانعلــي 279

القاري،٣١٧/٢-٣١٨.
س:كان. 280
ال محيــطلرضــيالديــنالسرخســي،١١٨و،المكتبــة 281

الســليمانية،القســم:الســليمانيةرقم٦٠٢.
توجــدبهــذااالســمعــدةشــروح،منهــاشــرحالمجمــع 282

للعيــيالمســمىال مســتجمع يف شــرح ال مجمــع البــن 
الســاعاتى)هديــة العارفي ــنللبغــدادي،٤٢١/٢(،

لمكــي ا األصــل، الصاغــاىن لعمــري ا محمــد والبــن
شــرح  ال مشــرع يف  الضيــاء اببــن ويعــرف الحنفــي،
ال مؤلفي ــن  )معجــم  البحريــن( مجمــع )أي ال مجمــع
الالمــع  )الضــوء  ملــك والبــن ،)١٥ /٩ لــة، للكحا
ألهــل القــرن التاســعللســخاوي٣٢٩/٤(،وألحمــد
بــنإبراهيــمالَعْينتَــايب)اتج الت راجــملقاســمبــنُقطُلوبغــا،
١٠٦/١(،ولمحمــدبــنقاضــياايثلــوغالمشــهورعنــد
الناسابايثلوغجلبيسي)الشقائق النعمانية يف علماء 

الدولــة العثمانيــةلطاشــكبريزادة،٦٠/١(.
ج+رحمــههللاتعــاىل. 283
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إذا الكفيِل  تسليُم  ال حكِم  ُبِلبِ َمْجِلس  السُّ واضــُح  َفَحْتٌم  اْشـــِتـــراٌط284  كــان 

عــيعلــى قولــه:“فحتــم”أي:الزم.وقــداشــتملالبيــتعلــىمســألةمــالــواشــترطالمدَّ
الكفيــلأنيســّلمه285المكفــوليفمجلــسالقاضــي؛فإنّــهيلزمــهذلــكعلــىقــولزفــروعليــه
الفتــوى.قــاليفاإلصــالح واإليضــاح:»وإنشــَرطتســليمهيفمجلــسالقاضــيوســلَّمهيف
الســوقأويفمصــر286بــِرئ.وقــالزفــر:إذاســّلمهيفالســوقســواءكانيفذلــكالســوقأو
يفمصــرآخــراليبــرأ،وبــهيفــىتيفزماننــالتهــاونالنــاسيفزماننــا287يفإقامــةالحــّق«.288 
ويفشــرح الّدرر:»وإنشــرطتســليمهيفمجلسالقاضيســّلمهفيه،ولميجزيفغيره؛وبه
يفــىتيفزماننــالتهــاونالنــاسيفإقامــةالحــّقذكــرهالزيلعــي289وغيــره«.290وقــالالباقــاينيف
شــرح م ختصــر الوقايــة:وإنشــرطمــعالكفيــلتســليمهعنــدالقاضــي291يعــياليلزمــهذلك؛

ــه،فالشــرطلغــٌو. إذالغــرضهــوالتســليمعلــىوجــهيقــِدرالطالــبعلــىاســتيفاءحقِّ

رونقالوا ويفال خالصة»قالاإلمامالسرخســي292رحمههللاتعاىل:293مشــايخناالمتأخِّ
إذاشرطالتسليميفمجلسالقضاءاليبرأُيفزمانناابلتسليميفغيرذلكالمجلس«.294ويف
الفتــاوى البزازيــة:»شــَرطالموافــاةيفالمســجدفوفــاه295 /يفالســوقأويفمجلــسالحكم؛
 فدفـُْعــهيفالســوقبــراء«.296قــالالسرخســي:»كانهــذايفذلــكالزمــان297وأمَّــايفزماننــا

ج:اشــتراطه. 284
ظج:أنهســلمه. 285
س+آخــر. 286
س-زماننــا. 287
إيضــاح اإلصــالحالبــنكمــالابشــا،المكتبةاألزهرية، 288

النســخةمخطوطــة،١٤٨ظ.
289 ، للزيلعــي ئــق قا لد ا شــرح كنــز  ئــق  ل حقا ا تبيـــي ن 

١٤٩/٤.الزيلعــيهــوعثمــانبــنعلــيبــنمحجــن
مشــهوًرا ن كا لزيلعــي، ا يــن لد ا  فخــر  محمــد  بــو أ
القاهــرةســنة قــدم الفقــهوالنحــووالفرائــض. بمعرفــة
خمــسوســبعمئــةودرسوأفــىتوقــرروانتقــدونشــر
ه ســما ئــق لدقا ا كنــز  علــى  شــرًحا ووضــع لفقــه، ا
وأربعيــنوســبع ثــاث مــاتســنة ال حقائــق. تبيـــي ن 
مئــة.الفوائــد البهيــة يف تراجــم ال حنفيــةلعبــدالحــي

اللكنــوي،ص١١٥-١١٦.
لمنــاخســرو، 290 غــرر األحــكام ال حــكام شــرح  درر 

.٢٩٦/٢

س+عنــد. 291
محمــدبــنأحمــدبــنســهل،أبــوبكــر،شــمساألئمــة: 292

قــاض،مــنكبــاراألحنــاف،مجتهــد،مــنأهــلســرخس
يفخراســان.أشــهركتبــهالمبســوطيفالفقــهوالتشــريع،
ثاثــونجــزءا،أمــاهوهــوســجينابلجــبيفأوزجنــد
)بفرغانــة(ولــهشــرحالجامــعالكبيــرلإلمــاممحمــدمنــه
مجلــدمخطــوط.وكانســببســجنهكلمــةنصــحبهــا
الخاقانولماأطلقسكنفرغانةإىلأنتويف.األعالم 

للزركلــي،٣١٥/٥.
س-رحمــههللاتعــاىل. 293
خالصــة الفتــاوىلطاهــربــنأحمــدبــنعبــدالمجيــد 294

البخــاري،المكتبــةالســليمانية،قســم:امجــازادهحســين
٢٧٧،٢٥٥ظ.

س:فوافاه. 295
الفتــاوى البزازيــةللبزازي،١٩/٦. 296
ج+كانهــذايفالزمــاناألول. 297

]٢٠٤ظ[
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لــوشــرطالمجلــَسوســّلميفالســوقاليبــرألغلبــةالفســاد؛إذاليعــانعلــى298اإلحضــارإىل
اببالحاكم«.299وقاليفاالختيار:»ولوســّلمهيفالمصرأويفالســوقبرئلقدرتهعليه

أبعــوانالقاضــيوالمســلمين،وقيــل:اليبــرأيفزماننــالمعاونتهــمعلــىمنعــه300عــادًة«.301

ــٍع والــ ــمـــــراِبــُح ال ــْيـ ــَبـ ــذا الـــ ـــُمـــَوالـــي ِبـ ــ ــيــان َجـــِلـــي302ك ــب ــال ــُح إال ب ــ ــراب ــ ــولـــي يُ يُـ
كـذا بال َمبـيـع  لعيٍب  الــبــيــاَن  ُمـــِلـــي304أْعـــلـــي303  بــالــقــبــول  ــذا  وهــ ــْكــر  ــِب ِل َوْطٌء 

الُمــوايل:بضــمالميــممــنالتوليــةيفالبيــع،وهــيالبيــعبمثــلمــااشــترىمــنالثمــن.قــال
يفال مصبــاح ال مني ــر:»ولّيتــهتوليــةجعلتــهواليًــا؛ومنــهبيــع305التوليــة«.306وقــالالباقــاينيف
شــرح م ختصــر الوقايــة:التـَْولِيَــُةيفاللغــةجعــلالشــيءواليًــالغيره،ويفالشــرع:أنيشــترطيف
البيــعأنّــهبمــاشــرىمــنالثمــنالســابق.والمرابحــة:أنيشــترطيفالبيــعأنّهبه.أيبماشــرى

مــنالثمــنالســابقمــعقصــدربــحمعلــوم.ويفاالختيــار شــرح ال مختار:

التوليــةبيــعابلثمــناألول،والمرابحــةبــزايدة،والوضعيــة307بنقيصــة؛ألّناالســميبــى
معتمــًدا خبــره308 يف البائــع أيتمــن المشــتري ألّن األمانــة علــى ومبناهــا ذلــك عــن
علــىقولــه،فيجــبعلــىالبائــعالتنــزُّهعــنالخيانــة،والتجنُّــبعــنالكــذبلئــّايقــع
المشــترييفبخــسوغــرور.فــإذاظهــرتالخيانــةيــردُّأويختار؛وهيعقودمشــروعة
لوجودشــرائطها،وقدتعاملهاالناسمنلدنالصدراألولإىليومناهذا.وقدصّح
أنّهصلىهللاعليهوســلملماأرادالهجرةقالأليببكر309رضيهللاعنهوقداشــترى
بعيريــن:ولّــيأحدهمــا.وللنــاسحاجــةإىلذلــك؛ألنّــه310فيهــممــناليعــرفقيمــة
األشــياءفيســتعين311بمــنيعرفهــا؛ويطيــبقلبــهبمااشــتراهوزايدة،ولهــذاكانمبناها

علــىاألمانــةورأسالمــاليفالمواضعــةحّقــه؛فلــهأنيحــّطمنــهانتهى.312

س:إىل. 298
لمؤلــف 299 ا نقلــه .١٦٥ /١٩ للسرخســي، ل مبســوط ا

ابختصار.
س+منــه. 300
االختيــار لتعليــل ال مختــارللموصلــي،١٦٧/٢. 301
بعدهذاالبيتورديفنسخةالنظم“ن”؛“كذاالمرابح 302

يفبيعبرابحما/قداشتراهسليًماخشيةالملل”،بداًل
مننســخةأســعدأفندي.

س:أعى. 303
ن-أعلــيالبيــانلعيــبابلمبيــعكــذاوطءلبكــروهــذا 304

ابلقبــولملي.
ج-بيــع. 305
ال مصبــاحللفيومــي،»وىل«. 306
ج:الوضيعــة. 307
ج:غيره. 308
ج+الصديــق. 309
س:ألن. 310
ج:فيتعيــن. 311
االختيــار لتعليــل ال مختــارللموصلــي،٢٨/٢. 312
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شاهي ن: تحقيق »نقود الصرر شرح عقود الدرر فيما يُفىت به من أقوال اإلمام زفر«

بمــا عنــده المبيــع تعيــب بعــد والُمَراَبَــة التوليــة بيــع مســألة علــى البيتــان اشــتمل وقــد
ينقصــه،فإنّــهالبــّدمــنبيــانذلــكالعيــبالــذيحــدثعنــدهالموجــبلنقصــانثمنــه؛وهــو

قــولزفــروعليــهالفتوى.

قــاليفاإلصــالح واإليضاح:

وإن313اعــورت314المبيعــةوعنــدزفــروهــوقــولالشــافعي)ت.٢٠٤ه/٨٢٠م(.
رضــيهللاتعــاىلعنــه315وروايــةعــنأيبيوســف؛البــّدفيهمــنالبيان.قالالفقيهأبو
الليــث:وقــولزفــرأجــود،وبــهأنخــذ.أووطئــتثيًبارابحبــابيانأياليجبعليه
بيــانحــدوثالعيــبيفيــده،والبيــانتصرفــهألنــهلــميحبــسعنــده316شــيءيقابلــه
الثمــن؛ألّناألوصــافاتبعــة317يقابلهــاالثمــن،وكــذامنافــعالبْضــعاليقابلهــاالثمن،
والمســألةفيمــاإذالــمينقصهــاالــوطءبخــافمــاإذافقــأعيَنهــاالبائــعأواألجنــي

وأخــذَأْرَشــهاأووطءبكــًرا318لزمــهبيانــه،انتهى.319

فخــافزفــرإنمــاهــوفيمــاإذااعــورتبنفســها؛فــإن/ذلــكعندهكماإذاوطــئالبكر
فإنّــهالبــّدمــنالبيــاناتّفاقــا.فالعيــب320بمنزلــةالتعييــبعنــدزفــر،وهــومعــىقولــه:“كــذا
وطٌءلبكــر”.وقولــه:“هــذاابلقبــولُملــي”؛أيكثيــرالقبــول،يعــي:هــوقــولمقبــول؛كمــا
ســبقيفعبارةاإلصالح واإليضاحأنالفقيهأبوالليثقال:وقولزفر321أجودوبهأنخذ.
قــاليفالبحــر:»ألّنالمرابحــةمبنيــةعلــىاألمانــةواالحتــرازعــنشــبهةالخيانــة،ولهــذا322 
قــاليفالظهي ريــة:إّنمــناشــترىشــيًئاوعلــمأنفيــهعيبًــاالتجــوزفيــهالمرابحــةوالتوليــة

حــىتيبّينــه«انتهــى.323

لكن324يف325 تنوير األبصارويفشــرح الدرروغيرهماعلىالفرقبينتعيب326المبيع
 بنفسهفيرابحعليهويويلبابيان،وبينالتعييبفابّدمنالبيان.وعبارةالتنوير:»يرابحبابيان

س:وإذا. 313
ج:اعورة. 314
س-رضــيهللاتعــاىلعنــه. 315
ج:عنه. 316
س+ال. 317
ج:وطءبكــر. 318
إيضــاح اإلصــالحالبــنكمــالابشــا،المكتبةاألزهرية، 319

النســخةمخطوطــة،١٣٠و.

سج:فالتعيــب. 320
ج+قــالوقــولزفــر. 321
سج:ولــذا. 322
البحــر الرائــقالبــننجيم،١١٨/٦. 323
س+مشــى. 324
س+متــن. 325
ج:تعييــب. 326

]٢٠٥و[
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أنــه327اشــتراهســليًمافتعيــبعنــدهابلتعيــبووطءالثيــبولــمينقصهــاالــوطء«328وبيــان329 
التعييــب330ووطــئالثيــبيعــياشــترىجاريــةفأاعــورت،أووطئهــاوهــيثيِّــبولــمينقصهــا
الــوطءيبيعهــامرابحــةواليجــبعليــهالبيــانإذلــمَيْتســبعنــدهشــيءيقابلــهالثمــن؛ألن
األوصــافاليقابلهــاالثمــنإالإذاكانمقصــوًداابإلتــاف،ولهــذاقال:ولــمينقصهاالوطء.

قــالالزيلعــيرحمــههللاتعــاىل:331»المــرادبقولهــميبيعــهُمرابحــًةبــابيــانأنّــهاشــتراه
سليًمابكذامنالثمنثمأصابهالعيبعندهبعدذلك،وأّمانفسالعيبفابّدمن
 بيانه؛أبنيبينالعيبوالثمنمنغيرأنيبيّنأنّهاشــتراهســليًماثمحدثبهالعيب
عنــده«،332كقــرضالفــاروحــرقالنــارللمشــترى،فــإّنمــاضــاعابلقــرضأوالحــرق،
وإنكانجــزًءايقابلــهشــيءمــنالثمــنكالعــذرة،لــميحســبعنــه.333ويرابــحببيــان
ابلعيــب334أبنفقــأعينهــابنفســهأوفقأهــاأجنــيفأخــذأرشــها؛ألنــهصــارمقصــوًدا
ابإلتاففيقابلهشــيءمنالثمن،ووطءالبكرألّنالعذر335جزءمنالعينيقابلها
الثمن336جنســها،337كتكســرهبنشــرهوطيهألنهصارمقصوًداابإلتاف،انتهى.338

والحاصلأنالتسويةبينأنيحصلالعيبيفالمبيعبنفسهأوبصنعمنالمشترييمنع339 
المرابحــةوالتوليــةفيــهمــنغيــربيــان،والبيــانالزمفيهمــاعنــدزفــررحمــههللاتعــاىل،340ولهــذاقــال
النسفي341يفمنظومته:يفاختافأئمتنايفاببقولزفرخافًاألصحابنارحمههللاتعاىل:342

فاْكتبا343وُمـــــــــشـــــــــتــــــــــــــــــَرىبــــــنــــــفــــــســــــهتــــــَعــــــيَّــــــبــــــا يــــرابــــْح ــم لــ  ْ يــــبــــنِّ لــــــْم ــا مــ

ظ:أن. 327
الــدر ال مختــارللحصكفي،ص٤٢٥. 328
س:وببيــان. 329
س+ابلتعييــبووطءالبكــروعبــارةشــرحالــدرريرابــح 330

بــابيــانابلتعيب.
س-رحمــههللاتعــاىل. 331
تبيـــي ن ال حقائــق شــرح كنــز الدقائــقللزيلعي،٧٨/٤. 332
سج:عنــده. 333
س:ابلتعييــب. 334
س:العذرة. 335
سج+وقــد. 336
سج:حبســها. 337
نقلــهالمؤلــفمــندرر ال حــكام شــرح غــرر األحــكام  338

لمناخســرو،١٨٢/٢-١٨٣.
س:يمتنــع. 339

س-رحمــههللاتعــاىل. 340
عمربنمحمدبنأحمدبنإسماعيل،أبوحفص،نجم 341

الدينالنسفي:عالمابلتفسيرواألدبوالتاريخ،منفقهاء
الحنفية.ولدبنســفوإليهانســبته،وتويفبســمرقندســنة
سنةسبعوثاثينوخمسمائة.قيل:لهنحومئةمصنف.
منهــانظــمالجامــعالصغيــريففقــهالحنفيــة،منظومــةيف
الفقه،ومنظومةالخافيات،األعالمللزركلي،٤٦٤/١.

س-رحمهــمهللاتعــاىل. 342
حقائق ال منظومة يف شرح منظومة النسفي يف ال خالفيات، 343

لألفســنجياللؤلــؤيالبخــاري؛المكتبــةاألزهريــةالخاص؛
١٢٥و.هــوأبــوالمحامــدمحمــودبــنداودالبخــاري
اللؤلــؤيالحنفــيالمعــروفابألفشــنجىولــدســنةســبع
وعشــرينوســتمائةوتــوىفســنةإحــدىوســبعينوســتمائة.
صنفالحقائقيفشرحمنظومةالنسفيةمكثيفجمعها
أكثرمنسبعسنين.هدية العارفي نللبغدادي،٤٠٥/٢.
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قــالاليرابــحإاّلابلبيــانيفالمســألتين، قــال344اعلــمأّنزفــر وقــاليفالبحــر:»ثــّم
واختــاره345أبــوالليــثفقــال:وقــولزفــر346أجــود،وبهأنخــذ،ورجحــهيفالفتح القدير«.347

يُسقطها ــلـــدار  لـ ــٍة  ــَعـ ــْفـ ُشـ ذي  ــُر  ــيــ  ــأْخ ال ُمَهِلت ُمـــْفـــِرُط  شــهــر348  الــشــهــادِة  بعد 

قاليفشــرح الدرر:
وبتأخيــره349مطلًقــاأيشــهًراكانأوأكثــرالتبطــل؛أيالشــفعةعنــدأيبحنيفــة
رحمــههللاتعــاىل350وقــالمحمــد:إذاتركــهشــهًرابــاعــذربعــداإلشــهادبطلــت.
وهــوقــولزفــر؛ألنهــالــولــمتســقطبــهتضــّرر /المشــتري؛إذاليمكنــهالتصــرُّف
حــذارنقصــه351مــنجهــةالشــفيعفقــدِّربشــهر؛ألنّــهآجــلومــادونــهعاجــلكمــايف
األيمان.352قالشــيخاإلســام:الفتوى353علىهذااليوم354لتغير355أحوالالناس
يفقصــداإلضــرارابلغيــر،واختــارهيفالوقايــة.وهــذايعــيعــدمبطــانحــقالشــفيع
قــولأيبحنيفــة؛وهــوظاهــرالمذهــب؛ألّنحقــهقــدتقــرَّرشــرًعافــايبطــلبتأخيــره
كســائرالحقــوق؛إالأنيســقطهابلســانه.ومــاذكــرمــنالضــرريمكنــهأنيدفــعأبن
 يرفعأمرهإىلالقاضيحىتأيمرالشفيعابألخذأوالترك،فمىتلميفعلفهوالمضرُّ

بنفســهوبــهيفــىتكــذايفال هدايةوالكايف.356

وقــاليفاإلصــالح واإليضــاح:»وبتأخيــرهالتبطــلالشــفعة.وقــالمحمــدوزفــرمعــه:
يفــىت. وبــه بطلــت، عــذر غيــر مــن يعــي شــهًرا؛ أّخــره إذا وال محيــط؛ ال هدايــة يف ذكــره
القاضــيخــان357يفال جامــع الصغي ــروصاحــبال محيــطونقــلصاحــبالنهايــة358  ذكــره
 عــنشــيخاإلســام،ويفال هدايــةالفتــوىعلــىقــولأيبحنيفــةوهــوظاهــرالمذهــب«.359 

سج-قــال. 344
سج+الفقيــه. 345
ج+رحمــههللاتعــاىل. 346
البحــر الرائــقالبــننجيم،١٢٤/٦. 347
سن:شــهًرا. 348
ج:وأتخيره. 349
س-رحمــههللاتعــاىل. 350
س:حــذرانقضه. 351
س:األعيان. 352
س+اليــوم. 353
سج-اليــوم. 354
سج:التغيــر. 355

درر ال حكام شرح غرر األحكاملمناخسرو،٢١٠/٢. 356
سج:قاضــيخــان. 357
الســغناقىهــوالحســينبــنعلــىبــنحجــاجبــنعلــى 358

المعجمــة( الغيــن الســينوســكون الســغناقى)بكســر
يــنالفقيــهالحنفــينزيــلحلــبوالمتــوىفبهــا حســامالدَّ
ســنةاحــدىعشــرةَوســبعمائة.مــنتصانيفــهالتســديد
يفشــرحالتمهيــداعــيتمهيــدالقواعــد،النهايــةيفشــرح
الهدايةللمرغيناىن،الكايفشــرحاصولالبزدوى،الواىف
شرحالمنتخبيفاصولالمذهبلاخسيكثى،هدية 

العارفي ــنللبغــدادي،٣١٤/١.
إيضــاح اإلصــالحالبــنكمــالابشــا،المكتبةاألزهرية، 359

النســخةمخطوطــة،٢١٤ظ،٢١٥و.

]٢٠٥ظ[
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وقــاليفالفتــاوى ال خاصــي:»إذاتــركالتملُّــكبعــدطلــباإلشــهادمــنغيــرعــذرفالفتــوى
شــفعته،ويف بطلــت شــهًرا تــرك إن بشــهر ر مقــدَّ أنــه ومحمــد يوســف أيب قــول علــى اليــوم
الواقعــاتخــافهــذاالمشــتريإذاتشــفعإىلالشــفيع360واســتمهلشــهًرافأمهلــه؛ثــمرجــع

رجوعه«.361 عــنذلكصــحَّ

ــٌة ــَن ــّيِ ــــن غــــاَب ب ــاُع قــــاٍض عــلــى َم ــمـ ــِلــيَسـ ــا أَم ــاِق ي ــف ــإْن ــحَّ ل ــبــة362 صـ مــن غــي

قاليفشــرح الدرر:

التفــرضالنفقــةإبقامــةالزوجــةبيِّنــةعلــىالنــكاح،والتفــرضأيًضــاإنلــميتــركأي
الغائبمااًل،فإقامتهاأيإقامةالزوجةالبيِّنةليفرضهاأيالقاضيالنفقةعليهأيعلى
الغائب؛وأيمرهاابالستدانة،ألّنفيهقضاءعلىالغائبواليقضيبهأيالنكاحألنّه
أيًضاقضاءعلىالغائب.وقالزفر:يقضيبهاالبه؛أيابلنفقةالابلنكاح؛ألّنفيه
نظــًراإليهــاوالضــررعلــىالغائــب؛ألنــه363لوحضــروصّدقهافقدأخذتحّقها،وإن
جحــديحلــففــإْننــكل364صّدقهــا،وإنأقامــتبيِّنــةفقــدثبــتحقُّهــا،وإنعجــزت

يضمــنالكفيــلأوالمــرأة.وبهــذاأيبقــولزفــريعمــلللحاجةإليهادونه.365

ويف366 االختيــار شــرح ال مختــار:»وإنلــميكــنلــهمــالوأرادت367أنتقيــمالبيِّنةعلى
الزوجيــةليفــرضلهــاالقاضــيالنفقــةوأيمرهــاابالســتدانةعليــه؛لــميقبــل؛ألنّــهقضــاءعلــى
الغائــب.وقــالزفــر:يقبــلويقضــيابلنفقــة.واستحســنواذلــكللحاجــة،وعليــهالقضــاةاليــوم،
وهــومجتهــدفيــهفينفــذ«.368وقــاليفالفتــاوى ال خاصــي:»إذاغــابالــزوجوليــسلــهمــال
حاضــرفطلبــتالمــرأةمــنالقاضــيأنيفــرضلهــا؛عنــدالثاثــةيعــيأابحنيفــةوأابيوســف
مطلًقــايفشــرح371 الــكايف: ومحمــدا369اليفــرض،وعنــدزفــريفــرض،370مجتهــًدافيــه.نــصَّ

وإنمــاعــرفخــافزفــرمــنجهتــهشــمساألئمــةالســرخيرحمههللا«.372

ج-الشــفيع. 360
الخوارزمــي، 361 أحمــد بــن ليوســف ال خاصــي فتــاوى 

المكتبةالســليمانية،قســم:مســيحابشــا٢٧٧،١٣و.
سج:زوجــة. 362
س:فإنه. 363
ج+فقــد. 364
درر ال حكام شرح غرر األحكاملمناخسرو،٤١٧/١. 365
س:وقال. 366

ج:وأداة. 367
االختيــار لتعليــل ال مختــارللموصلــي،٧/٤-٨. 368
سج:محمــد. 369
س+فــكان. 370
س:مختصــر. 371
سج+تعاىل.|فتاوى ال خاصيلنجمالدينيوسف 372

بــنأحمــدبــنأيببكــر،نســخةمخطوطــة،المكتبــة
الســليمانية،قســم:مســيحابشــا٣٠،١٣ظ.
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ــٍد وِمــــن َغــَنــم ــْقـ ــُة الــثــُلــِث ِمـــن َنـ ـ ــيَّ ــَجـــِلوصـ ــِه عــلــى َعـ ــْيـ ــَثـ ــُلـ ــثُـ بــعــد الــ ــهــاك ِلـ
ــه ــُت ــه حــصَّ ــن ــُث الـــــذي قـــد تــبــقــى م ــ ــُل ــ ــَدِل373ثُ في أرجــح القوِل فاْحفْظه با َج

بثلــثغنمــه،فهلــك بثلــثدراهمــهأو لــوأوصــى مــا البيتــانعلــىمســألة قــداشــتمل
الثلثــانمــنذلــكوبقــيالثلــث./فعنــدأئمتنــاالثاثــة:374لــهالثلــثالباقــي.وعنــدزفــر:لــه

ثلــث375وثلثــاالباقــيللورثــة.قــاليفشــرح الدرر:
وبثلــثدراهمــهأوغنمــهوهلــكثلثــاهلــهمــابقــي،يعــيإذاأوصــىبثلــثدراهمــهأو
ثلــثغنمــهفهلــكثلثــاكّلمنهمــاوبقــيثلثــهوهــويخــرجمــنثلــثمــابقــيمــنمالــه
فللموصــىلــهجميــعمــابقــي.وقــالزفــر:لــهثلــثمــابقــي؛ألّنكلواحــدمنهمــا
مشــتركبيــنالورثــةوالموصــىلــه؛والمــالالمشــتركيتــويمــاتــوىمنــهعلــىالشــركة؛
ويبقــىمــابقــيمنــهعليهــا،وصــاركمــاإذاصــارت376التركةأجناًســامختلفة؛ولناأن
يفالجنسالواحديمكنجمعحّقأحدهميفالواحد؛ولهذايجريفيهالجبرعلى
القســمة،وإذاأمكــنالجمــعجمــعحــق377ورثتــهبقــدرالموصــىبه.وكانحّقالورثة
كالتبــع؛وحــّقالموصــىلــهكاألصــل.واألصــليفمــالاشــتملعلــىأصــلوتبــعإذا
هلــكشــيءمنــه:378أنيجعــلالهالــكمــنالتبــع،كمــايفمــالالــزكاةحيــثيصــرف

الهالــكإىلالعفــوأّواًلثــمإىلالنصــاب379يليــهثــموثــم،انتهى.380

وكذلــكيفالتنويــرويفالوقايــةوشــرحها،381ولــميذكــرواترجيــحمذهــبزفــر.382وإنّمــا
مشــواعلــىقــول383األئمــةالثاثــةوهــواألقوى.

ــد قـــضـــاه فما ــٍف جـــيـــاًدا قـ ــ ــ الَعَمِلَمـــديـــُن َزْيـ الزُم385  قبواًل  الَغري ِم  ــُر384  ــْب َج

ال مصبــاح  يف دائــنكــذا الفاعــل واســم ومديــون، مديــن فهــو أقرضتــه إذا دنتــه يقــال
القبــول. علــى الغريــم يجبــر ال يعــي: “جبــر” وهــو المصــدر. مفعــول و“قبــواًل”  ال مني ــر.386

“وإين 373 “ن”: النظــم البيــتورديفنســخة هــذا بعــد
بمصحــفيوصــىفالغــافلــم/أوصــىإليــهبــهفيمــا

روىالهذيل”.
ج:الثاث. 374
ج+الباقــي. 375
سج:كانــت. 376
س+الموصىلهفيمابقيتقديًماللوصيةعلىاإلرثألن 377

الموصيجعلحاجتهيفهذاالمعينمقدمةعلىحق.
سج:منهشــيء. 378

س:نصاب. 379
درر ال حكام شرح غرر األحكاملمناخسرو،٤٣٤/٢. 380
س:شــروحها. 381
ج+رحمــههللاتعــاىل. 382
ظج-قــول. 383
ج:خبر. 384
ج:الز.سقطتيفنسخةجليعبدهللاأفنديحرف 385

الميــممــنكلمــة“الزم”.
ال مصبــاحللفيومــي،»قبل«. 386
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ويفالفتــاوى البزازيــة:»الدراهــمالجيــاد:هــيالخالصــةالرايجــةبيــنالتجــاروبيــتالمــال،
والزيــوف:مــازيفــهبيــتالمــالالالتجــار«انتهــى.387

وقــداشــتملالبيــتعلــىمســألةمــالــواســتدانرجــلمــنرجــلدراهمزيوفًــاوقضاهدراهم
قــاليفالفتــاوى الصغــرىللخاصــي:388»المديــون جيــاًدااليجبــرعلــىقبولهــاعنــدزفــر.
صرفــه، يف خواهــرزاده ذكــره القبــول، علــى الديــن  ربُّ يجبــر ال عليــه ممّــا أجــود قضــى إذا
البــاباألولمنــهيفمســألة وذكــرالسرخســييفهــذاالكتــابيفاببالغصــب.ويفآخــر
الســودوالبيــضأنــهيجبرعنــدانخافًــالزفــر.والصحيــحمــاذكــرخواهــرزادهذكــره389يفالغصــب
والضمــان«.390قلــت391وذكــرالقــدوريالخافكماذكرهالسرخســيلكنوضعالمســألةيف
رّبالســلمإذادفــع392المــال393أجــودممّــاســمياه.وذكــرالكرخــي394يفم ختصــرەأنّــهيجــوز
األجــوديفرأسالمــالإذارضــيبــهالدافــعوالرضــاءبــهاآلخــر.395يفالبحــر:»فــإنقضــاه

أجــودمنــهبــاشــرطجــاز،ويجبــرالدائــنعلــىقبــولاألجود،وقيلال،كــذايفال محيط«.396

ــهــاِك يُـــْحـــَبـــُس لــلــوفــاِء َجــِلــيإنـــفـــاُق مــلــتــِقــٍط بـــــاإلْذن يُــســقــُط397 إْن بــعــد الــ 
إذ الهـدايـة  ــــي  ف ــه  ــيـ إلـ ــيـــُر  يُـــشـ َخَطِلكــمــا  ــا398  مـ غي ر  ِمــن  لت رجيِحه  أوَمـــى 

“الخطــل”ابلخــاءالمعجمــةوالطــاءالمهملــةمحــرًكاقــاليفال مصبــاح ال مني ــر:»خِطــل
 مــعمنطقــهورأيــهخطــًامــناببتعــب؛أخطــأ،فهــوخِطــٌل؛وأخطــليفكامــهابأللــفلغة«

فتــاوى البزازيــةللبزازي،٥٠٥/٥. 387
هونجمالدينيوسفبنأحمدبنأيببكرالخوارزمي 388

جمالاألئمةالخاصيالفقيهالحنفيالشهيرابلفطيس.
تويفسنةأربعوثاثينوستمائة.لهالفتاوىالصغرى،
الفتاوىالكبرى،رتبفتاوىالسراجية.هدية العارفي ن 
للبغــدادي،٥٥٤/٢.وأيًضــايذكــريف كشــف الظنــون 
لحاجيخليفةالمشهوربـكاتبجلي:فتاوىالخاصي
أتليفالقاضينجمالدينيوسفبنأحمدالخوارزمي
المعروفبفطيسالمتوىفسنةأربعوثاثينوستمائة،
كانتللصدرالشهيدفبوبهاكالفتاوىالصغرىكذايف
فهــرسجامــعالفصوليــنذكــرأنــهرتــبفيهــاالمتفرقــات
مــنفتــاوىاإلمــامالصــدرالشــهيدواقتصــرعلــىتقريــر
األجناس.كشف الظنونلحاجيخليفة،١٢٢٢/٢.

سج-ذكــره. 389
فتــاوى ال خاصــيلنجــمالديــنيوســفبــنأحمدبنأيب 390

بكــر،نســخةمخطوطــة،المكتبــةالســليمانية،قســم:

مســيحابشــا٨٣،١٣ظ.
ج:قلبــت. 391
سج+رأس. 392
س+إىلالمســلمإليه. 393
عبيدهللابنالحسينبنداللبنَدهْلَم،أبوالحسنالكرخي. 394

منكرخُجدَّان.انتهتإليهرائسةالحنفيةبعدأيبخازم،وأيب
ســعيدالبردعي،وانتشــرأصحابه.تفقهعليهأبوبكرالرازي،
وأبــوعبــدهللاالدامغــاين،وأبــوعلــيالشاشــي،وأبــوالقاســم
التنوخي.مولدهســنةســتينومائتينووفاتهليلةالنصفمن
شــعبانســنةأربعيــنوثاثمائــة.صنــفالمختصــروالجامــع
الكبيــروالجامــعالصغيــر،وأودعهــاالفقــهوالحديــثواآلاثر
المخرّجةأبسانيده.اتج الت راجمالبنقطلوبغا،٢٠٠/١.

س+وقــال. 395
البحــر الرائــقالبــننجيم،١٣٣/٦. 396
ن-يســقط. 397
ن:اي. 398
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شاهي ن: تحقيق »نقود الصرر شرح عقود الدرر فيما يُفىت به من أقوال اإلمام زفر«

انتهــى.399وقولــه“ملتقــط”بصيغــةاســمالفاعــلوهــوالــذيأيخــذاللقطــة،وقولــه“ابإلذن” 
مــا أي المفعــول؛ اســم بمعــى مصــدر و“اإلنفــاق” القاضــي، إذن أي إبنفــاق؛  متعلــق
مــنصاحبهــا.وعبــارة أنفقــهعليهــا مــا إذاحبســهاألخــذ اللقطــة بعــدهــاك ينفقــهيســقط

ال هدايــةهنا:
وجعَلالنفقَةديًناعلىصاحبهاإشــارٌةإىلأنهإمّنايرجععلىالمالكبعدمايحضر؛
ولميبعاللقطةإذاشــرطالقاضيالرجوععلىالمالك؛وهذه/رواية؛وهواألصّح.
قــال: أنفــق«400 بــليكفيــهقولــه القاضــي الرجــوعشــرط  »ويفروايــةاليشــترطيف
وإذاحضــريعــيالمالــكفللملتقــطأنيمنعــهمنــهحــىتيحضــرالنفقــة،ألنــهَجــَى
بنفقتــهفصــاركأنّــهاســتفاد401الملــكمــنجهتــه402فأشــبهالمبيــع،وأقــربمــنذلــك
راداآلبــقفــإّنلــهالحبــسالســتيفاءالجعــل403لمــاذكــران،ثــماليســقطديــنالنفقــة
الحبــس؛ألنــهيصيــر بعــد الحبــسويســقطإذاهلــك قبــل الملتقــط يــد بهاكــهيف

ابلحبــسشــبيهالرهن.404

ويفاإلصــالح واإليضاح:

وللمنفــقحبســهاألخــذنفقتــه،فلــوهلكــتبعــدالحبــسســقطت؛أيالنفقــة.ألنّهــا
ابلحبــسصــارتكالرهــن؛وهــومضمــونابلديــن،هذاعلىوفقمايفالهداية،وذكر
يفالينابــع:أنــهحينئــذالتســقطالنفقــةعنــدعلمائنــاالثاثةخافًالزفر.ويفالتقريب 
القاضــي الملتقــط405أبمــر أنفــقعلــى لــو قــالأصحابنــا: القــدوري: الحســين أليب
وحبســهاابلنفقــة،فهلكــتلــمتســقطالنفقــةخافًــالزفــر؛ألنــه406ديــنغيــربدلعن

غيــرهوالعــنعمــلمنــهفيهــاوالتناولهــاعقــد407يوجــبالضمان.408

ويفاالختيــار409 شــرح ال مختــارجازًمــابقــولزفــرمــنغيــربيــانأنــهقــولزفــروعبارتــه:
الملــكمــنجهتــهألنــه النفقــة؛ألنــهاســتفاد »فــإنجــاءصاحبهــافلــهحبســهاحــىتيعطيــه
 صــارهالــًكامعــى؛وقــدأحيــاهبنفقتــه؛فصــاركالبائــع،فــإنامتنــعبيعــتيفالنفقــةكالرهــن؛

ال مصبــاحللفيومــي،»خطل«. 399
العبــارةالــيبيــنالقوســينلــمتوجــديفنســخةال هدايــة  400

المطبــوعمــنإدارةالقــرآنوالعلــوماإلســامية.لعلهــامن
إضافــاتالمؤلف.

س+مــن. 401
ج:جهة. 402
ج+اليســتفادالجعل. 403

ال هدايــةللمرغينــاين،٣٧٣/٤. 404
س:اللقطــة. 405
ج:ألنها. 406
سج:عقــدا. 407
إيضــاح اإلصــالحالبــنكمــالابشــا،المكتبةاألزهرية، 408

النســخةمخطوطــة،١٢٥ظ.
سج:وقــاليفاالختيــار. 409
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ألّنأمــرالقاضــيكأمــرهفصــاركأنّــهأنفــقعليهــاوحبســهاأبمــره؛فــإْنهلكــتبعــدالحبــس
ســقطتالنفقــةكالرهــن،وقيــل:الحبــسال؛ألنّهــا410أمانــة«.411

وكذلــكَجــَزمبقــولزفــرمــنغيــربيــاٍن412أنَّهقولزفرصاحبالدرر والغررقال:»فإن
هلكتبعدحبســهســقطت؛ألنّهيفمعىالرهنفيهلكبماحبســهبهوقبلهال«.413وكذلك
الحبــس بعــد اللقطــة قــال:»فــإْنهلكــت الوقايــة شــرح م ختصــر  الباقــاينيف الشــيخ عمــل
ســقطتالنفقــةالــيحبســتألجلهــا؛ألنّهــاتصيــرابلحبــسكالرهــن«انتهــى.والشــّكأن

تقديــمقــولزفــرواالقتصــارعليــهيقتضــيترجيحــه.وهللاأعلــم.414

ــقــود الــنــْظــِم قــد ُجِليْت َعَجِلَفــهــاِكــهــا فــي ُع على  فاْسعى  ت خطُبها  كنَت  إن 

قولــه:“فهاكهــا”الفــاء:للتفريــع.يعــيإذاعلمــتمــاتقــّدممــنالــكامالــذيهــوأصــل
مقصــودمــنهــذاالنظــامفقــدتفــرّععليــهاألمــر،لــكأبخــذهتتميًمــاللمــرام.و“هــاك”اســمفعل
علــى المشــتملة القصيــدة أو المنظومــة المســائل أو لألبيــات المؤنــث وضميــر ُخــْذ، بمعــى
المســائل.ويفالبيتاســتعارةابلكناية؛415ألنهأضمر416تشــبيَههايفنفســهابلعروسالمجّلوة،
وأثبــتلهــاقولــه:جليــتابلبنــاءللمفعــول417تخييــًالاســتعارة؛418ألنّــهمــن419لــوازمالعــروس

المجلّــوة.وذكــرقولــه:“تخطبهــا”ترشــيًحالاســتعارة420ألّنذلــكممّــايائــمالمشــّبهبه.

ج:ألنه. 410
االختيــار لتعليــل ال مختــارللموصلــي،٣٤/٣. 411
ج:بيانــه. 412
درر ال حكام شرح غرر األحكاملمناخسرو،١٣١/٢. 413
سج+ابلصــوابوإليــهالمرجــعوالمــآب. 414
االستعارة:يفاللغةطلبالعاريةوعندعلماءالبيانهي 415

مجازيكونعاقةاســتعمالهيفغيرماوضعلهالتشــبيه
أبنيقصداســتعمالهيفذلكالغيربســببمشــابهتهبما
وضعلهفإذاأطلقالمشفرالذيوضعلشفةاإلبلعلى
شــفةاإلنســانفإنقصدتشــبيههابمشــفراإلبليفالغلظ
فهــياســتعارةوإنأريــدأنــهمــنقبيــلإطــاقالمقيــدعلــى
المطلــقكإطــاقالمرســنعلــىاألنــفمــنغيــرقصدإىل
التشبيهفمجازمرسلفظهرأناللفظالواحدابلنسبةإىل
المعىالواحدقديكوناستعارةوقديكونمجازامرسا.
واالستعارة ابلكناية:هيأنيذكرالمشبهويتركالمشبه  
بــهويثبــتللمشــبهأمــرمختــصابلمشــبهبــهمــنغيــرأن

يكونهناكأمرمتحققحســاأوعقايطلقعليهاســم
ذلــكاألمــرمثــلرأيــتزيــدايصــولابلمخاطــب.جامع 
العلــوم يف اصطالحــات الفنــونللقاضــيعبــدالنــيبــن

عبدالرســولاألحمدنكري،٧٥/١-٧٦.
ج:ضميــر. 416
سج:المفعــول. 417
االســتعارة التخييليــة:إثبــاتاألمــرالمختــصابلمشــبه 418

للمشــبهبــهعنــدحــذفالمشــبهبــهأييفاالســتعارة
ابلكنايــةوإنمــاســميهــذااإلثبــاتابالســتعارةالتخييلية
ألنــهقــداســتعيرللمشــبهذلــكاألمــرالمختــصابلمشــبه
به.جامع العلوم يف اصطالحات الفنونللقاضيعبد
النــيبــنعبــدالرســولاألحمــدنكري،٧٥/١-٧٦.

سج-مــن. 419
االستعارة ال مرشَّحة:مااقترنبمايائمالمستعارمنه. 420

معجــم مقاليــد العلــوم يف ال حــدود والرســومللســيوطي،
.١٠٠/١
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وِد ال حساِن أَتْت وال ُحَلِلخْمًسا421 وعْشًرا من الرُّ ال َحْلي  في  َمــَهــٍل  على  تسعى 

قولــه:“خمًســا”422يعــيخمــس423عشــرةمســألةحــالمــن424الفاعــل425 “ُجليــت”أي
حــالكونهــامعــدودةخمًســا،“وعشــًرا”معطــوفعلــىقولــهخمًســا،يعــيخمســةعشــر426 
مسألة.وقوله:“منالرود”جمعرؤدة.قالالجوهرييفالصحاح:»والرؤدةوالرْأدابلهمزة؛
الشــابّةالحســنة«.427»والَحْلــي428الُحلــيأواتَّخذتــه،وحاليتهــا429ابلتشــديدألبســتهاالحلــي
أواتّخذتــه430لتلبســه،وجمــعالحلــى:حلــّي.واألصــلعلــىفعــولمثــلفلــسوفلــوس«.431 
“والحلــل” /جمــعُحلّــةبضــمالحــاءالمهملــة.قــاليفال مصبــاح ال مني ــر:»والحلّــةابلضــم
التكــونإاّلثوبيــنمــنجنــسواحــد،والجمــع:حلــل.مثــلغرفــةوغــرف«.432والمهــل433 

ابلســكونوالفتــحلغــة:وهــوعــدمالعجلــةيفاألمــر.

وقــداشــتملالبيــتعلــىبيــان434المســائلالمنظومــةيفهــذهاألبيــاتفيمــافيــهالفتــوى
علــىقــولزفــرخمــس435عشــرة436مســألًة:وهــيمســألةكيفيةالقعودإذاصلــىالمريضقاعًدا
الســاعيوالعــوان،ومســألةذكرالحــدوداألربعــة متنفــًا،ومســألةضمــان الصحيــح أوصلــى
يفدعــوىالعقــار،ومســألةقبــولشــهادةاألعمــىفيمــايجــريفيــهالتســامع،ومســألةالوكيــل
ابلخصومــةاليملــكالقبــض،ومســألةرؤيــةصحــنالــدارأوالثــوبالمطــوياليســقطبذلك
خيــارالمشــتريحــىتيــرىالبيــوتوينشــرالثوب،ومســألةإذااشــترطالكفيــلتســليمالمكفــول
عنــهيفمجلــسالحكــمفــايبــرأمــنالكفالــةحــىتيســلِّمهيفمجلــسالحكــم،ومســألةمــا
ذلــك،ومســألةســقوط لــوتعيّــبالمبيــععنــدالمشــتريفــايرابــحعليــهواليــوىّلحــىتيبــنِّ
علــى القاضــي عنــد البينــة إقامــة ومســألة اإلشــهاد، بعــد شــهًرا المخاصمــة بتأخيــر الشــفعة
النفقــةوأيمرهــاابالســتدانة القاضــي لهــا فيفــرض للزوجــة يتــركنفقــة لــم الغائــبأبنــه الــزوج
 عليــه،ومســألةوجــوب437مــابقــيللموصــىلــهابلثلــثمــنالدراهــموالغنــمإذاهلــكالثلثــان

ن:سًتا. 421
س-يعيخمســةعشــرمســألةحالمنفاعل. 422
ج:خمســة. 423
س+انئــب. 424
ج-حــالمــنانئــبالفاعــل. 425
سج:خمسعشــرة. 426
الصحــاحللجوهــري،»رأد«. 427
س+بفتــحالحــاءالمهملــةوســكونالــام؛قــاليف 428

المصبــاحالمنيــر:تحلّــتالمرأةلبســت.

س:حليتهــا. 429
سج+لهــا. 430
ال مصبــاحللفيومــي،»حلى«. 431
ال مصبــاحللفيومــي،»حلل«. 432
ج:المهمــل. 433
س+أن. 434
سج:خمســة 435
سج:عشــر. 436
سج+ثلــث. 437
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الجيــادفيمــاإذاكاندينــهزيوفًــا، يــنعلــىأخــذ الدَّ الثلــث،ومســألةعــدمجبــررّب وبقــي
ومســألةســقوطنفقــةالملتقــطإذاأنفقهــاعلــىاللقطــة438بعــدحبســهاليأخــذنفقتــه.وهــذه

ثاثةعشــرمســألة.

لكــنإذااعتبــرانكيفيــةالقعــوديفصــاةالمريــض،439مســألةأخــرى،واعتبــرانأيًضــارؤيــة
صحــنالــدارمســألة،ورؤيــةالثــوبالمطــويمســألةأخــرى.تبقــىالمســائلحينئــذخمســة440 

عشــر441مســألة،وهــومــرادالناظــمرحمــههللا.442

وإذااعتبــراننحــنبمــا443ذكــرانهيفشــرحناهــذايزيــد444معنــامســألتان؛مســألةذكــر
الديــن بتقاضــي الوكيــل أن ومســألة العقــار، علــى الشــهادات445 يف أيًضــا األربعــة الحــدود
أنــك غيــر عشــر. ســبعة المســائل فتصيــر القبــض يملــك ال أنــه يف ابلخصومــة كالوكيــل
عرفــتمــاذكــرانهيفمســألةاشــتراطذكــرالحــدوداألربعــةيفدعــوىالعقــار،وكذلــك446يف
الشــهادةعليــه،وأنالفتــوىأبنذكــرالحــدودالثاثــةكافيــة.وكذلــكعرفــت447مــاذكــرانه
يفشــهادةاألعمــىفيمــايجــريفيــهالتســامع؛وأنالفتــوىعلــىعــدمجــوازشــهادتهمطلًقــا،
فيســقطحينئــذمســألتانمــنالنظــمفيهمــا448الفتــوى،ويزيــدعليــهمــنشــرحنامســألتانفيعــود

المعــدود449خمســةعشــركمــاكان.

وقــدذكــرانيفشــرح ال مقّدمــة العماديــةالــذيســميناه450 ن هايــة ال مراد شــرح هدية ابن 
العمــادمــاابتلــيبــهأهــلدمشــقالشــاميفمياههــممــنعــدمجراينهــاإاّلبوضــعالزُّبْــلفيــه
وحــّررانالمقــال،451وذكــرانأنالزبــلوالــرَّْوثطاهــرعنــدزفــر؛وكذلــكهــوروايــةعــناإلمــام
محمــد؛فينبغــيالفتــوىبذلــكلعمــومالبلــوىفيمــاذكــرانوبســطناالــكامهنــاك؛فتصيــرهــذه
أيًضامســألةسادســة/عشــرفيمايفىتبهعلىقولزفر،وهيالثامنةعشــر452علىمامشــى

عليــهالناظــميفأبياتــه.وهللاســبحانهوتعــاىل453أعلــموأحكــم.

س+إبذنالقاضــيفهلكــتاللقطــة. 438
س+مســألةوكيفيــةالقعــوديفصــاةالنافلــة. 439
سج:خمــس. 440
سج:عشــرة. 441
سج+تعــاىل. 442
سج:مــا. 443
ج:يريد. 444
س:الشــهاة. 445

ج:كذا. 446
ج:عرفــةتمييــزه. 447
سج:فيمــا. 448
سج:العــدد. 449
ج:ســميناها. 450
سج+يفذلــك. 451
س:عشرة. 452
سج-ســبحانهوتعاىل. 453
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ــر وغـــفـــراٍن لــنــاِظــِمــهــا ــْت ــَس فإنّه في455 قِبيل456 الذْنِب457 في َخَجِلفــــاْدُعــــو454 ب

“458مــنقبيــلالذنــب”أي:مــنجملــةالذنــوبوجماعتهــا.قــاليفال مصبــاح ال مني ــر:
»القبيــل:الجماعــةثاثــةفصاعــًدامــنقــومشــىّت«انتهــى.459وهــذايفاألصــل؛ُثّيطلــقعلــى
جماعــةكلشــيء؛فيقــال:هــذامــنقبيــلكــذا؛460أي:مــنجماعــةكــذاوكــذايعي461ذلك.

والخجــل:462االســتحياء.

ــُدُه ــ ــائ ــ ــِو ق ــْهـ ــلـ ــا وَفـــــــــْرُط الـ ــًقـ ــول حـ ــقـ ــِليـ َلـ ــزَّ ــراِف عــظــيــِم الـــذنـــِب والـ ــ ــِت ــ إلـــى اْق

ولكــنزايدةاللهــووالغفلــةغالبــةعليــه؛463فيؤديــهذلــكإىلارتــكاب يعــيكامــهحــقٌّ
الذنــبالعظيــم؛والزلــلمحركــةالخطــأ.

ــٌر ب ما قـــد قــيــل فـــي الــ ــَمــَثــِل ــديـ َعَمِليإنّــــي َجـ إلــى  َتْنظْر  ِمــن علومي وال  ُخــْذ 

“جدير”أي:حق464وأوىلابلمثلالذيقيليفاألبياتالمشهورات،465وهيقولالشاعر:
تــنــظُـــــرإىلعــمــلـــــي ــبــــاري”“ُخــــــذمــــنعـــلـــومـــيوال ــ ــهالــــخــالــقال ــ ــدبـــــــــذاك466وجـ واقــــصــ
ــرًة ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــار”“أهـــــــــــلالـــــــــــــــــرواايتكــــــاألشــــــجــــــارُمـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ُخــــــــــذالــــــثــــــمــــــاروخـــــــلـــــــيالــــــــعــــــــودلـ

ومعــىذلــكمــاورديفاألثــر467»الحكمــةضالّــةالمؤمــنأيخذهــاحيــثوجدهــا«.468

ـــَرةٌ ـــِفـ ــــْغـ َم مـــنـــه  ــي  ــنـ ــْلـ ــَنـ َتـ إْن  ــِللــكــنَّــنــي  ــَبـ َجـ إلـــــى  آوي  وال  األمــــــــاُن  لـــــَي 

قولــه: مــن المفهــوم تعــاىل وهــوهللا الســابق الــكام مــن معلــوم إىل راجــع منــه ضميــر
“فادعــو469بســتروغفــران”أي:فادعــو470هللاتعــاىل.وقولــه:“مــنقبيــلالذنــب”وهــوالخطــأ

ج:فادعوا. 454
سن:مــنقبيــل. 455
ن:قييــح. 456
ن:الشر. 457
س+فادعــوايعــيهللاورســولهتعــاىلوقولــه. 458
ال مصبــاحللفيومــي،»قبل«. 459
سج+وكــذا. 460
س+مــنجملــة. 461
ج-الخجــل. 462

ج-عليــه. 463
س:أحق. 464
س:المشــهورة. 465
ج:بذلك. 466
ج:المآثــر. 467
س+يعــي.|أخرجــهالت رمــذي )العلــم،١٩(وابــن  468

ماجــه)الزهــد،١٥(أبلفــاظمتقاربة.
ج:فادعوا. 469
ج:فادعوا. 470

)30

)29

)28

)27
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والتقصيــريفحقــوقهللاتعــاىل،وأيًضــافــإّنالــذييُـــْرتَجىالمغفــرةمنــههــوهللاتعــاىل.وقولــه:
“والآويإىلجبــل”أيالأحتــاجإىلذلــك؛كمــاحكــىهللاتعــاىللنــاذلــكيفالقــرآنعــن
هــود، ﴾ ]ســورة ٱلَۡمآءِ ِمَن  َيۡعِصُمنِي  َجَبٖل  إِلَٰي  ﴿قَاَل َس َٔاوِٓي  ابنــه: لــه قــال أنــه الســام عليــه نــوٍح
٤٣/١١[اآليــة.وقــاليفال مصبــاح ال مني ــر:»آوىإىلمنزلــهأيويمــناببضــربأواي471 

أقــام.وربمــاُعــدِّيبنفســهفقيــلآوىمنزلــه.والمــأوىبفتــحالــواو:لــكلحيــوانســكنه«.472

ــاِة ــصــ ــ ال أزكـــــــى  مــــع  ــُد للّٰ  ــمـ ــحـ على خي ر الب ريَِّة ِمْسُك ال َخْتِم لْلَعَمِل473والـــ ـ

قولــه: المبتــدأ وخبــر ابلحمــد، متعلــق والمجــرور475 الجــار474 وهلل: مبتــدأ، “الحمــد”
مســكالختــمللعمــل،وللعمــل:الجــاروالمجــرورمتعلّــقابلختــمألنّــهمصــدركالحمــد.ومعى
البيــت:476الكائــنمــّيهللتعــاىلمــعأزكــى؛أي:أكثــروأطيــبمــايكــونمــنالصــاة477علــى
النــّيصلّــىهللاعليــهوســلم؛هــومســكختــامعملــي.وهللاأعلــمابلصــواب،وإليــهالمرجــع

والمآب.478

قــدوافــقالفــراغ479يــوماألحــدالرابــععشــرمــنذيالحجــةســنةاثىعشــرومئةوألف.
وصلّــىهللاعلــىســيدانمحمــد480وعلــىآلــهوصحبــهأجمعيــن481وجميــعالتابعيــنبخيــرإىل

يــومالديــن482والحمــدهللربالعالميــن.483

س:أو. 471
ال مصبــاحللفيومــي،»اوى«. 472
ن:يفالعمــل. 473
ج:جار. 474
ج:مجرور. 475
س+الحمــد. 476
س:الصلــوات. 477

سج+قالالشــارحأعادهللاعلينامنبركاتهوبركات 478
علومه.

ج+مــنتحريــرانلشــرحهــذهالمنظومــة. 479
سج-ســيدانمحمــد؛سج+خيــرخلقــه. 480
ج+آميــن. 481
س-آميــنوجميــعالتابعيــنبخيــرإىليــومالديــن. 482
ج+آميــنآميــن. 483
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َرر ِفيَمــا يُـــْفىت به ِمْن َأقْـــَواِل ُزَفر / ُعُقــوُد الــدُّ
عليــهرحمــةالبــاري484 الحمــويُّ ــدالحنفــيُّ مــُةالشَّــريفأحمــدبــنمَُحمَّ نظــمالعاَّ

بســم هللا الرح مــن الرحيم

ــعــمــل ال زاكـــــــي  ــًدا  ــمـ ــه فـــي األزلالــ ــحــمــد للّٰ حـــ ـ ــن عــلــى ســـوابـــق فــضــل م
ــــصــــاة عـــلـــى شــ ــمــس الــشــريــعــة ــم ال فـــي حـــل ومرت حلثــ  اللّٰ  إلـــى  دعـــا  مـــن 

التغزل في485  أوصــاف ذي هيف كالغصن في ال ميلقد قلت نصًحا ل من رام 
ــراه ودع مــا قــيــل فــي الــغــزل ــ ــلخــذ مــا ت ــطــل ــع وال ــ ــرب ــ ال بـــذكـــر  ــب  ــشــب ت وال 
ــى الــفــقــه واســتــنــبــط مسائله ــمـــل486واجــنــح إلـ ــعـ ــه ســـــداد الـــقـــول والـ ــي فــــإن ف
ــر ــا زفـ ــالــ ــه ــائـــل فـــتـــيـــا ق ــسـ هذلي487واضــــبــــط مـ إلــى  ينمي  من  النجر  الطيب 
ــعــود ذي مـــرض حـــال الـــصـــاة كما ــلق وجــ ذي  للّٰ  مـــســـتـــشـــهـــد  ــود  ــ ــعـ ــ قـ
ــصــاة كــذا ــي نــفــل ال ضــمــان ســـاع إلـــى ســلــطــان ذي خــولومــثــل ذلـــــك488 ف
ــان أغــرمــه ــ ــد ك بــــا دخـــلأعـــنـــي الــضــمــان بــ ــمــا قـ ــا وذا حــــق  ــ ــري ــ ب شـــخـــصـــا 
ــة ــعـ ــهــا ال بــــد أربـ ــدود وهـــــــذا بـــّيـــ ـــن وجــلــيدعـــــــوى الـــعـــقـــار بــ  ــحــ ــ ــن الــــ  ــ مـ
شـــهـــادتـــه ــا  ــ ــقً حــ قـــبـــلـــت  ــى  ــمـ عـ عــلــى الــتــســامــع مــا فــي ذاك مــن خللوذو 
ــخــصــومــة ل م ــــم الـــوكـــيـــل بـــإنـــشـــاء الــ  العملث ال مال في489  بقبض  يكن وكيًا 
ــدار مـــن صــحــن يـــكـــون ل ها ــ ــ ــة ال ــرؤي يليبــ  ذاك  بـــعـــد  ــوط  ــقـ سـ ــار  ــخــي ــل ل ــا  ــ م
ــٍو490 غــيــ ــر كــافــيــة ــطــ ــ ــوب م ــثـ قــهــل491ورؤيــــــة الـ بـــا  نــشــر  مـــن  ذاك  إذ  بـــد  ال 
إذا الــكــفــيــل  تسليم  ال حكم  ــراط492 فحتم واضـــح السبلبمجلس  كــان اشــتــ 

قمنــابمقابلــةالنســخالثــاثالــييفأيدينــامشــيرينإىل 484
الفروقــاتفيمــابينهــاومؤكديــنالحــذفالواقــعبفعــل

التصحيــفوغيره.
ج:فيه. 485
ظسج:“واضبــطمســائلفتيــاقالهــازفــر/الطيــب 486

النجــرمــنينمــيإىلهذيل”.
ظسج:“واجنــحإىلالفقــهواســتنبطمســائله/فــإن 487

فيــهســدادالقــولوالعمل”.
س:ذاك. 488
ج:والعمــل. 489
ظسج:مطــوي. 490
ظس:مهــل؛ج:مهلــي. 491
ج:اشــتراطه. 492
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ــيــع والـــ ـــمـــرابـــح ال ــب ــذا الــ ــمــوالــي ب ــ ــ ــي[493]ك ــلـ ــان جـ ــي ــب ــال ــح إال ب ــرابـ يـــولـــي يـ
ــن مــا ــيــ  ــب ــي بـــيـــع ي ــ ال ملل494كــــــذا الـــ ـــمـــرابـــح فـ خــشــيــة  ســلــيــًمــا  ــراه  اشــتــ  قـــد 
كــذا بال مبيع  لعيب  الــبــيــان  ــلـــي495  وطء لــبــكــر وهــــذا بــالــقــبــول مـــلـــي[496]أعـ
يسقطها ــدار  ــ ــل ــ ل شــفــعــة  ذي  ــر  ال مهلتــأخــيــ  مــفــرط  الــشــهــادة شـــهـــرا497  بعد 
ــاب بينة ــ ــن غـ ــ ــاض عـــلـــى م ــ ــاع قـ ــمـ ــا أمليسـ مــن زوجـــــة498 صــح لــإنــفــاق ي
ــن نـــقـــد ومـــــن غنم ــ ــة الـــثـــلـــث م ــيـ ــــى  عــجــلوصـ ــل ــه عــ ــي ــث ــل ــث ــهـــاك ل بـــعـــد الـــ ـ
ــقــى مـــنـــه حــصــتــه ــب ــد ت ــ ــا جــدلثـــلـــث الــــــذي ق ــقــول فاحفظه ب فــي أرجــــح ال
ل م فالغاف  يوصى  ب مصحف  ال هذلي499/ وإنــي  روى  فيما  بــه  إلــيــه  ــى  أوصـ
ــاه فما ــاًدا قـــد قـــضـ ــ ــي ــــف جــ ــديـــن زيـ العملمـ الزم501  قــبــواًل  الغري م  جب ر500 
ــلـــوفـــاء جليإنـــفـــاق مــلــتــقــط بـــــاإلذن يـــســـقـــط502 أن بــعــد الـــ ـــهـــاك يــ ــحــبــس لـ
ــي الـــ ـــهـــدايـــة إذ ــ ــه فـ ــ ــي ــ ــر إل ــشــيــ  ــا ي ــمـ أومــى503 لت رجيحه من غي ر يا504 خطلكـ
عجلفــهــاكــهــا فـــي عــقــود الــنــظــم قـــد جليت على  فأسعى  ت خطبها  كنت  إن 
ال حسان أتت الــرود  وال حللسًتا505 وعشًرا من  ال حلي  فــي  مهل  على  تسعى 
لناظمها ــران  ــ ــف وغــ بــســتــ ــر  ــو506  ــ ــادعـ ــ في خجلفـ الشر509  قبيح508  فإنه من507 
ــده ــائـ ــو قـ ــهـ ــلـ ــا وفـــــــرط الـ ــ ــًق ــول حــ ــ ــق ــ ــراف عــظــيــم الـــذنـــب والــزلــلي ــتــ  ــى اق ــ إل
ــي ال مثل ــل فـ ــي ــد ق ــى عمليإنــــي جـــديـــر بــ ــمــا قـ إل تنظر  مــن علومي وال  خــذ 
مـــغـــفـــرة ــه  ــ ــن ــ م ــي  ــنـ ــلـ ــنـ تـ إن  ــنـــي  ــنـ ــكـ جــبــللـ إلــــــى  آوي  وال  األمـــــــــان  ــي  ــ لـ
ــى الـــصـــاة على ــ العملوالــ ــحــمــد للّٰ مـــع أزك فــي510  ال ختم  الب رية مسك  خي ر 

ن-“كــذاالمــوايلببيــعوالمرابــحال/يــويليرابــحإال 493
ابلبيــانجلي”.

سج:“كــذاالمــوايلببيــعوالمرابــح/اليــوىليرابــحإال 494
ابلبيــانجلي”.

س:أعى. 495
ن-“أعلــيالبيــانلعيــبابلمبيــعكــذا/وطءلبكــر 496

وهــذاابلقبــولملي”.
ظج:شــهر. 497
ظ:غيبــة. 498
ظسج-“وإينبمصحــفيوصــىفالغــافلمــن 499

أوصــىإليــهبــهفيماروى”.
ج:خبر. 500
ج:الاز. 501

ظسج+يســقط. 502
سج:أومــا. 503
ظسج:مــا. 504
ظسج:حمًســا. 505
ج:فدعــوا.“فــادع”األصــلمنــهالعينالمضمومةولكن 506

الناظــمأشــبعالضــمفجعلهــاواواليســتقيموزنالمنظومــة
علــىبحــرالبســيط.ولكــنجــاءيفنســخةجلــيعبــد
هللاأفنديبــ“فادعوا”وهوأصح.وهللاأعلمابلصواب.

ظج:يف. 507
ظسج:قبيــل. 508
ظسج:الذنــب. 509
ظسج:للعمــل. 510
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ال مصــادر وال مراجع

اإلحــكام شــرح درر ال حكام؛ -
أتليــفاســماعيلالنابلســي،مخطوطــة،المكتبــةالظاهريــة،الرقــم:٥١٨٤.

االختيــار لتعليــل ال مختــار؛ -
الفضــل أبــو الديــن البلدحــيمجــد الموصلــي مــودود بــن بــنمحمــود أتليــفعبــدهللا
الحنفــي)ت.٦٨٣ه/١٢٨٤م(،مطبعــةالحلــي،القاهــرة،وصورتهــادارالكتــبالعلميــة،

بيــروت،١٣٥٦ه/١٩٣٧م.

األعالم؛ -
أتليــفخيــرالديــنبــنمحمــودبــنمحمــدبــنعليبنفارس،الزركليالدمشــقي،)ت.

١٨٩٣-١٩٧٦م(،الناشــر:دارالعلــمللمايـــين،بيــروت،١٤٢٢ه/٢٠٠٢م.

اإلصالح؛ - إيضاح 
٩٤٠ه/١٥٤٠م(، ابشــا)ت. بــنكمــال ســليمان بــن أحمــد الديــن شــمس أتليــف

المكتبــةاألزهريــة،النســخةمخطوطــة.

البحــر الرائق شــرح كنــز الدقائق؛ -
أتليــفزيــنالديــنابــننجيــمالحنفــي)ت.٩٧٣ه/١٥٦٣م(،الناشــر؛دارالكتــاب

اإلســامي،بــدوناتريخ.

بغيــة الوعــاة يف طبقــات اللغويـــي ن والنحــاة؛ -
أتليــفعبــدالرحمــنبــنأيببكــرالخضيــرياألســيوطيالمشــهورابســمجــالالديــن

الســيوطي)ت.٩١١ه/١٥٠٥م(،دارالفكــر،١٣٩٩ه/١٩٧٩م.

الت راجم؛ - اتج 
أتليــفأبــوالفــداءزيــنالديــنأبــوالعــدلقاســمبــنُقطُلوبغــاالســودوينالجمــايلالحنفي
)ت.٧٨٩ه/١٤٧٤م(،المحقــق:محمــدخيــررمضــانيوســف،دارالقلــم،دمشــقالطبعــة

األوىل،١٤١٣ه/١٩٩٢م.
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تبيـــي ن ال حقائــق شــرح كنــز الدقائق؛ -
دار ٧٤٣ه/١٣٤٣م(، الحنفــي)ت. الزيلعــي علــي بــن عثمــان الديــن فخــر أتليــف

الكتــاباإلســامي،القاهــرة١٣١٣ه/١٩٢٥م.

التنقيــح؛ -
أتليــفعبيــدهللابــنمســعودالمحبــويبالبخــاريالحنفــيالمعــروفبصدرالشــريعةالثاين

)ت.٧٤٧ه/١٣٦٨م(،دارالكتــبالعلميــة،بيــروت١٤١٦ه/١٩٩٦م.

التوضيــح ل مت ــن التنقيــح؛ -
أتليــفعبيــدهللابــنمســعودالمحبــويبالبخــاريالحنفــي)ت.٧٤٧ه/١٣٦٨م(،دار

الكتــبالعلميــة،بيــروت،١٤١٦ه/١٩٩٦م.

جامــع العلــوم يف اصطالحــات الفنون؛ -
أتليــفالقاضــيعبــدالنــيبــنعبــدالرســولاألحمــدنكري)ت.١١٧٣ه/١٧٦٠م(،
عــربعباراتــهالفارســية:حســنهــاينفحــص،الناشــر:دارالكتــبالعلميــة-لبنــان،بيــروت،

الطبعــة:األوىل،١٤٢١ه/٢٠٠٠م.

ال جواهــر ال مضيــة يف طبقــات ال حنفيــة؛ -
)ت. محمــد أبــو القرشــي الوفــاء أيب بــن محمــد الوفــاء أيب بــن القــادر عبــد أتليــف
الكتــب إحيــاء دار األوىل الطبعــة الحلــو، محمــد الفتــاح عبــد تحقيــق ٧٧٥ه/١٣٧٣م(،

العربيــة،١٤٠٨ه/١٩٨٨م.

حقائــق ال منظومــة يف شــرح منظومــة النســفي يف ال خالفيــات؛ -
أتليــفأبــوالمحامــدمحمــودبــنمحمــدبــنداوداألفســنجياللؤلــؤيالبخــاري)ت.

٦٧١ه/١٢٧٢م(،المكتبــةاألزهريــة،بــدوناتريــخ.

خالصــة الفتاوى؛ -
أتليــفطاهــربــنأحمــدبــنعبــدالمجيــدالبخــاري)ت.٥٤٢ه/١١٤٨م(،المكتبــة

الســليمانية،قســم:امجــازادهحســين،إســطنبول،بــدوناتريــخ.

درر ال حــكام شــرح غرر األحكام؛ -
المــوىل،خســرو)ت. أو منــا أو بمــا، الشــهير علــي بــن فرامــرز بــن أتليــفمحمــد

٨٨٥ه/١٤٨١م(،الناشــر:دارإحيــاءالكتــبالعربيــة،الطبعــةدوناتريــخ.
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الــدر ال مختــار شــرح تنويــر األبصار وجامــع البحار؛ -
أتليــفمحمــدبــنعلــيبــنمحمــدالِحْصــيالمعــروفبعــاءالديــنالحصكفــيالحنفي
الكتــب دار الناشــر: إبراهيــم، خليــل المنعــم عبــد المحقــق: ١٠٨٨ه/١٦٧٨م(، )ت.

العلميــة،الطبعــةاألوىل،بيــروت،١٤٢٣ه/٢٠٠٢م.

رد ال مختــار علــى الــدر ال مختــار شــرح تنوير األبصار؛ -
)ت. عابديــن اببــن الشــهير عابديــن العزيــز عبــد بــن عمــر أميــن محمــد أتليــف

١٢٥٢ه/١٨٣٦م(،دارعالــمالكتــب،الــرايض،١٤٢٤ه/٢٠٠٣م.

ســلك الــدرر يف أعيــان القرن الثاين عشــر؛ -
المــرادي)ت.١٢٠٦ه/١٧٩٢م(،دار بــنعلــي الفضــلمحمــدخليــل أبــو أتليــف

البشــائراإلســامية-دارابــنحــزم،بيــروت،١٤٠٨ه/١٩٨٨م.

ســلوك أويل النظــر ل حــل عقود الدرر؛ -
أتليــفإســماعيلأبــوالشــامات،المكتبــةاألزهريــة،تحــترقــم]١٧٠٦[٢٢٥٧٠.

شــذور الذهــب يف معرفــة كالم العرب؛ -
ابــنهشــاماألنصــاري)ت.٧٦١ه/١٣٦٠م(،تحقيــقمحمــدمحيــيالديــن أتليــف

عبــدالحميــد،المكتبــةالعصريــة،١٤٢٦ه/٢٠٠٦م.

شــرح م ختصــر الوقاية؛ -
أتليــفعبــدالعلــيمحمــدبــنحســينالبرجنــدي)ت.٩٣٠ه/١٠٢٨م(،،مخطوطــة

بمكتبــةالســليمانيةقســمبغــداديلوهــيرقــم١١٤٦.

الشــقائق النعمانيــة يف علمــاء الدولــة العثمانيــة؛ -
أتليــفأحمــدبــنمصطفــىبــنخليــل،أبــوالخيــر،عصــامالديــنطاشــكبريزادة)ت.

٩٦١ه/١٥٦١م(،الناشــر:دارالكتــابالعــريب،بيــروت،١٣٩٥ه/١٩٧٥م.

صحــاح ال جوهري؛ -
أتليــفإســماعيلبــنحمــادالجوهــري)ت.٤٠٠ه/١٠٠٩م(،دارالعلــمللمايـــين،

تحقيــقأحمــدعبــدالغفــورعطــار،الطبعــةالثالثــة،١٤٠٤ه/١٩٨٤م.
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الضــوء الالمــع ألهل القرن التاســع؛ -
أتليفشــمسالدينأبوالخيرمحمدبنعبدالرحمنبنمحمدبنأيببكربنعثمان
بــنمحمــدالســخاوي)ت.٩٠٢ه/١٤٩٧م(،دارالجيــل-بيــروت،١٤١٢ه/١٩٩٢م.

طبقــات األئمــة ال حنفية؛ -
أتليفأحمدبنســليمانابنكمالابشــا)ت.٩٤٠ه/١٥٣٤م(،نســخةمخطوطة،

المكتبــةالســليمانية؛قســمآايصوفيــا،إســطنبول،٤٨٢٠-٠١٢.

العنايــة شــرح ال هداية؛ -
أتليفمحمدبنمحمدبنمحمودأكملالدينأبوعبدهللاابنالشــيخشــمسالدين
الفكــر، دار الناشــر: ٧٨٦ه/١٣٨٥م(، البابــريت)ت. الرومــي الديــن جمــال الشــيخ ابــن

بــدونطبعــة،وبــدوناتريخ.

غمــز عيــون البصائــر شــرح كتاب األشــباه والنظائر؛ -
أتليــفأبــوالعبــاسشــهابالديــنأحمــدبــنمحمــدمكــيالحســييالحمــويالحنفــي
الحمــوي، الحنفــي محمــد بــن أحمــد الســيد مــوالان تحقيــق ١٠٩٨ه/١٦٨٧م(، )ت.

الناشــردارالكتــبالعلميــة،بيــروت،١٤٠٥ه/١٩٨٥م.

البزازية؛ - الفتــاوى 
أتليفحافظالدينمحمدبنمحمدشهابالكردريالبزازي)ت.٨٢٧ه/١٤٢٤م(،

مطبعــةالكبــرىاألميريــة،بــوالق،الطبعــةالثانيــة،١٣١٠ه/١٩٨٢م.

فتــاوى ال خاصي؛ -
أتليــفنجــمالديــنيوســفبــنأحمــدبنأيببكرالخوارزمي)ت.٦٣٤ه/١٢٣٦م(،

نســخةمخطوطــة،المكتبــةالســليمانية،قســم:مســيحابشــا،إســطنبول،بــدوناتريــخ.

ال خانية؛ - الفتــاوى 
الكبــرى مطبعــة ٥٩٢ه/١١٩٦م(، )ت. الفرغــاين األوزجنــدي خــان قاضــي أتليــف

األميريــة؛بــوالق،الطبعــةالثانيــة،١٣١٠ه/١٩٢٢م.

الفتــاوى ال خي ريــة لنفــع الب ريــة علــى مذهــب اإلمــام األعظــم أيب حنيفة؛ -
أتليــفخيــرالديــنبــنأحمــدبنعلياأليويبالُعليميالفاروقيالرملي)ت.١٠٨١ه/

١٦٧١م(،مطبعــةالكبــرىاألميريــة؛بــوالق،الطبعــةالثانيــة،١٣٠٠ه/١٨٣٣م.
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فتــح ابب العنايــة بشــرح النقاية؛ -
القــاريالهــروي)ت. بــنســلطانمحمــدالمــا نــورالديــنعلــي أبــوالحســن أتليــف

١٠١٤ه/١٦٠٥م(،داراألرقــام،بيــروت،١٤١٨ه/١٩٩٧م.

الفهــرس الشــامل للت ــراث العــريب اإلســالمي ال مخطوط؛ -
أتليــفالمجمــعالملكــيلبحــوثحضــارةاإلســامية،عمــان،١٤٢٠ه/١٩٩٩م.

فهــرس م خطوطــات دار الكتــب ال مكتبــة الظاهريــة الفقــه ال حنفــي؛ -
أتليــفمحمــدمطيــعالحافــظ؛دارأيببكــر،دمشــق،١٤٠١ه/١٩٨١م.

فهــرس ال مكتبــة األزهرية؛ -
األزهريــة المكتبــة )أميــن المراغــي الوفــا أبــو اللجنــة؛ ورئيــس العلميــة لجنــة أتليــف

١٣٦٤ه/١٩٤٥م(،مطبعــةاألزهــر١٤٦٥ه/١٩٤٦م.

الفوائــد البهيــة يف تراجــم ال حنفيــة؛ -
أتليــفعبــدالحــياللكنــوي)ت.١٣٠٣ه/١٨٨٦م(،دارالمعرفة،بيروت،بدوناتريخ.

كشــف الظنــون عن أســامي الكتــب والفنون؛ -
بكاتــبچلــى الشــهير الرومــي القســطنطيي بــنمحمــد عبــدهللا بــن أتليــفمصطفــى
بيــروت، العــريب، التــراث إحيــاء ار د ١٠٦٨ه/١٦٥٧م(، خليفــة)ت. بحاجــى وأيًضــا

بــدوناتريخ.

الكوكــب الســاري يف حقيقــة ال جــزء االختياري؛ -
النابلســي،تحقيــقســاميطــورانأرل،مجلــةإســام، بــنإســماعيل الغــي أتليــفعبــد

.١٣٥،٣٥:٢٠١٥-١٧٤

لســان العرب؛ -
أتليفابنمنظورمحمدبنمكرمبنمنظوراألفريقيالمصري)ت.٧١١ه/١٣١١م(،

دارصــادر،بيــروت،الطبعــةاألوىل،١٣٠٠ه/١٨٣٣م.

ل محــات النظــر يف ســي رة اإلمام زفر؛ -
أتليــفمحمــدزاهــدبــنالحســنالكوثــري)ت.١٨٧٩-١٩٥٢م(المكمتبــةاألزهريــة

للتــراث،بــدوناتريخ.
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ل مبسوط؛ - ا
)ت. السرخســي أحمــد ســهل أيب بــن محمــد األئمــة شــمس بكــر أبــو أتليــف

٤٨٣ه/١٠٩٠م(،الناشــر:دارالمعرفــة،بيــروت،١٤١٤ه/١٩٩٣م.

م جمــع األن هــر يف شــرح ملتقــى األب حر؛ -
)ت. زاده بشــيخي المدعــو الكليبــويل ســليمان بــن محمــد بــن الرحمــن عبــد أتليــف
دار الناشــر: المنصــور، عمــران خليــل وأحاديثــه آايتــه وخــرج حققــه ١٠٧٨ه/١٦٦٨م(،

الكتــبالعلميــة،١٤١٩ه/١٩٩٨م.

ل محيط؛ - ا
أتليــفمحمــدبــنمحمــدرضــيالديــنالسرخســي)ت.٠٧١ه/١١٧٦م(،المكتبــة

الســليمانية،القســمالســليمانيةرقــم٦٠٢.

ال مســرد النقــدي أبســ ماء مؤلفــات الشــيخ عبــد الغين النابلســي؛ -
:٢ ،٩٧-١١٠ :١ ،٥٩ العربيــة اللغــة مجمــع مجلــة الديــن، عــاء بكــري أتليــف

.٣٣٤-٣٨٨

ال مصبــاح ال مني ــر؛ -
أتليــفأبــوالعبــاسخطيــبالدهشــةأحمــدبــنمحمــدبــنعلــيالفيومــيالحموي)ت.

٧٧٠ه/١٣٦٨م(،المطبعــةاألميريــة،القاهــرة،١٣٤٠ه/١٩٢٢م.

معجــم ال مؤلفي ــن تراجــم مصنفــي الكتــب العربيــة؛ -
الرســالة مأسســة بيــروت ١٤٠٨ه/١٩٨٧م(، )ت. كحالــة رضــا عمــر أتليــف

١٤١٤ه/١٩٩٣م.

معجــم مقاليــد العلــوم يف ال حدود والرســوم؛ -
أتليــفعبــدالرحمــنبــنأيببكــرالخضيــرياألســيوطيالمشــهورابســمجــالالديــن
الســيوطي)ت.٩١١ه/١٥٠٥م(،المحقــق:أ.د.محمــدإبراهيــمعبــادة،الناشــر:مكتبــة

اآلداب؛القاهــرة،مصــرالطبعــة:األوىل،١٤٢٤ه/٢٠٠٤م.

معجــم مقاييــس اللغة؛ -
أتليــفأحمــدبــنفــارسبــنزكــرايبــنمحمــدابــنحبيــبالــرازيأبــوالحســناللغــوي
محمــد الســام عبــد المحقــق ٣٩٥ه/١٠٠٦م(، )ت. فــارس ابــن الهمــداين المالكــي

هــارون،دارالفكــر،دمشــق،١٣٩٩ه/١٩٧٩م.



209

شاهي ن: تحقيق »نقود الصرر شرح عقود الدرر فيما يُفىت به من أقوال اإلمام زفر«

ال هدايــة شــرح بدايــة ال مبتــدي مع شــرح عبد ال حــي اللكنوي؛ -
)ت. المرغينــاين الرشــداين الجليــل عبــد بــن بكــر أيب بــن علــي الحســن أبــو أتليــف

٥٩٣ه/١١٩٨م(،إدارةالقــرآنوالعلــوماإلســامية،١٤١٨ه/١٩٩٧م.

هديــة العارفي ــن أســ ماء ال مؤلفي ــن وآاثر ال مصنفي ــن؛ -
أتليفإســماعيلابشــاالبغدادي)ت.١٣٣٩ه/١٩٢٠م(،دارإحياءالتراثالعريب،

بيــروت،١٣٧٠ه/١٩٥١م.

ال مصــادر غي ــر العربية
Bedir, Murteza, “Züfer b. Hüzeyl”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedi-

si (DİA), 2013, XLIV, 529.

Özel, Ahmet, “Nablusî, Abdülganî b. İsmâil”, DİA, 2006, XXXII, 268-270.

Özen, Şükrü, “Nablusî, İsmâil b. Abdülganî”, DİA, 2006, XXXII, 270-271.



210

İslâm Araştırmaları Dergisi, 37 (2017): 149-210

Abdülganî b. İsmâil en-Nablusî’nin Nukūdü’s-surer şerhu ‘Ukūdi’d-dürer fîmâ 
yüftâ bihî min akvâli’l-İmâm Züfer Başlıklı Risâlesinin Tahkikli Neşri

Bu makale, Abdülganî b. İsmâil en-Nablusî (ö. 1143/1731) tarafından Hanefî mez-
hebinin mutlak müçtehitlerinden İmam Züfer’in mezhep içinde müftâ bih olan 
meselelerini ele aldığı risâlesinin tahkikli neşrinden oluşmaktadır. Nablusî’nin 
şerhi, Hamevî’nin (ö. 1098/1687) otuz bir beyitlik manzum risâlesinin metni üze-
rine olup, İmam Züfer hakkında yapılan müstakil çalışmalar arasında önemli bir 
yeri bulunmaktadır. İmam Züfer’in görüşleri Hanefî mezhebinin kitapları içeri-
sinde bulunsa da kendi adına yapılmış ve günümüze ulaşmış en geniş çalışmanın 
Nablusî’nin Nukūdü’s-surer isimli eseri olduğu ifade edilebilir. Hamevî, risâlesinde 
İmam Züfer’in görüşleriyle fetva verilen on beş meseleye temas etmiş, Nablusî ise 
şerhinde iki mesele daha ekleyerek bunları on yediye çıkarmıştır. Ancak Nablusî 
bazı konularda Hamevî’ye muhalefette bulunmuş, onun “müftâ bih” dediği bazı 
görüşleri eleştirmiştir.

Anahtar Kelimeler: Nablusî, İmam Züfer, İmâm-ı Âzam, müftâ bih, nâzım, mesâil, 
Hanefî mezhebi.


