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مخطـوط   مـن  الوصايـا  كتـاب  بتحقيـق  قمـت 

معـي املفتـي عـل جـواب املسـتفتي  لإلمـام 

يـِن محمـِد بـِن عبـِد اللـِه بـن أحمـَد  شـمِس الدِّ

بـن محمـٍد الخطيـب التمرتـايّش الَغـزِّّي الحنفّي 

املتـوىف سـنة 1004هـ، دراسـة وتحقيـق، وكان 

عـدد لوحـات كتـاب )الوصايـا( سـت لوحـات 

لوحـات، وكان لالمـام التمرتـايش مكانـة علميـة 

عاليـة، فقـد كان عاملا حافظا زاهـدا فقيها متبحرا 

يف الفقـه الحنفـي يف بـالده، وظهـرت لـه اآلثـار 

اللوحـات عـل  الجميلـة، وقـد اشـتملت هـذه 

آراء االمئـة مـن املذهـب الحنفي منهـم صاحب 

املذهـب االمـام أيب حنيفـة واالمـام أيب يوسـف 

واالمـام محمـد واالمـام زفـر واالمـام الحلـواين 

واالمـام ابـن سـاعة  رحمهـم اللـه جميعـاً.

I investigated the book of the command-

ments of a certain manuscript Mufti on 

the answer of the mufti of Imam Shams al-

Din Muhammad bin Abdullah bin Ahmed 

bin Mohammed al-Khatib al-Tamtrashi 

Ghazi Hanafi، who died in 1004 AH، 

study and investigation، and the number 

of paintings of the book )wills( paintings 

six plates، and Imam al-Tamrashi high sci-

entific status These paintings included the 

views of the imams of the Hanafi school، 

including the doctrine of Imam Abu Han-

ifa، Imam Abu Yusuf، Imam Muhammad، 

Imam Zafar، Imam Halawani and Imam 

Ibn Headset، may God have mercy on 

them. Wia

❊ ❊ ❊
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املقدمة

والسـالم  والصـالة  العاملـي،  ربِّ  للـه  الحمـد 

عـل ارشف خلقـه أجمعي، نبينـا محمد األمي، 

وعـل الـه وأصحابـه وأتباعـه إىل يـوم الديـن.

ينالها  قد  التي  األمور  أرشف  من  فإن  بعد؛  أما 

العلم،  وسام  هو  الدنيا  الحياة  هذه  يف  املسلم 

ىب  يب  جت    مب    ﴿ وتعاىل:  سبحانه  قال  فقد 

يث   ىث      مث   يتجث   ىت     مت   خت    حت  
حج ﴾)1( ولقد رغبت الرشيعة اإلسالمية السمحاء 
يف الوصية وجعلت لها منزلة كبرية؛ فهي تسبق يف 

ترتيب األولوية حقوق املرياث، وذلك ألنها إمنا 

تتم بإرادة املتوىف وليست جربا عليه، لذلك فهي 

أعاله  صالح  ومن  الدنيوي  كسبه  من  جزءا  تعد 

التي يثاب عليها بعد وفاته.

ولـي احـوز فضيلـة خدمـة جانـب مـن تراثنـا 

إىل  نعمـد  أن  رأيـت  فقـد  املخطـوط،  الفقهـي 

تنـاول كتـاب الوصايـا مـن كتـاب معـي املفتي 

التمرتـايش  للعالمـة  املسـتفتي  جـواب  عـل 

الحنفـي )املتـوىف سـنة 1004هـ(،  وهـو كتاب 

مهـم جـدا يف موضوعـه، ويعمـد عـل تحقيقـه 

أكـر مـن طالـب علـم عـل حـد علمـي،  وملـا 

وجـدت كتـاب الوصايـا منـه مل يحقق بعـُد، فقد 

اسـتخرت اللـه تعـاىل يف أن اتناوله بحثا ودراسـة 

وتحقيقـا؛ ألخرجـه إىل النـور،  والضـع بي يدي 

)1( من سورة املجادلة: اية رقم )11( .

متواضعـة يف  دراسـة  اإلسـالمي  للفقـه  القـارئ 

جزئيـة مـن جزئيـات الفقـه عـى أن يفيـد منهـا 

الدارسـون.

وإّن كتـاب معـي املفتي عل جواب املسـتفتي 

يـِن محمُد بـُن عبِد  الـذي ألفـه اإلمام شـمُس الدِّ

اللـِه بـن الخطيـب التمرتـايّش الَغـزِّّي الحنفـّي، 

فقـه  الكتـب املهمـة يف  يُّعـد واحـدا مـن بـي 

ملـا  تََعـاىَل-،   اللـُه  -رَِحَمـُه  حنيفـة  أيب  اإلمـام 

ملصنفـه مـن مكانـة مرموقـة بي فقهـاء املذهب 

املتأخريـن، وملـا أودعـه -رَِحَمـُه اللـُه- فيـه مـن 

نفائس املسـائل التـي جمعها من أمهـات الكتب 

املعتمـدة يف املذهـب، مسـتعرضا فيهـا أقـوال 

أصحـاب املذهـب ورجاله ممن يؤخـذ بأقوالهم 

ويعتمـد عليهـا، مشـرياً إىل ما وقع منهـا فعالً يف 

عـره أو يف العصـور السـابقة لـه.

ومـا مييـز الكتـاب أن مصنفـه -رَِحَمـُه اللـُه- قد 

اعتمـد يف ترتيبـه عـل أبـواب الفقـه املتعـارف 

عليهـا عنـد فقهـاء املذهب.

لوحـات،  سـت  يف  يقـع  منـه  الوصايـا  وكتـاب 

بعـد أن حصلـت  عمـدت إىل نسـخه ومقابلتـه 

عـل نسـختي خطيتي مـن الكتاب، ثـم عمدت 

إىل خدمـة النـص تحقيقـا علميا، ثم كلـل العمل 

بوضـع دراسـة متواضعـة ضمنت ترجمـة ملؤلف 

الكتـاب،  وملصطلحاتـه فيـه، ثـم عملـت عـل 

تحقيقـه ووصـف النسـخ الخطيـة املعتمـدة.

وهـذه الدراسـة املتواضعـة التـي اقدمهـا اليـوم 

تـأيت عـل خطى السـابقي ممـن نهلـوا من كتب 

السـلف ومتعنـوا يف مخطوطاتهـم التـي وصلت 
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إلينـا، عـى أن يكتـب اللـه تعـاىل لنـا التوفيـق 

املـريض  الوجـه  عـل  تقدميهـا  يف  والسـداد 

واملقبـول.

وقـد اقتضـت خطـة البحـث أن تكـون مقسـمة 

عـل ثالثـة مباحـث :

املبحـث األول: حيـاة اإلمام التمرتـايش ويتكون 

من ثالثـة مطالب:

املطلب األول: اسمه ووالدته ونشأته ووفاته.

املطلب الثاين : حياة اإلمام العلمية.

املطلب الثالث: مؤلفاته العلمية.

املبحث الثاين:   ويتكون من ثالثة مطالب .

املطلـب األول : املصطلحـات الوارده يف كتاب 

الوصايا.

املطلب الثاين: عميل يف التحقيق.

املطلب الثالث: وصف النسخ الخطية .

املبحـث الثالـث: وقـد تضمـن النـص الكامـل 

لكتـاب الوصايـا مـن كتـاب معـي املفتـي عل 

جـواب املسـتفتي للعالمـة التمرتـايش الحنفـي 

)املتـوىف سـنة 1004هـ(.

هـذا وقـد بذلـت ما يف وسـعي مـن أجـل إخراج 

فـإن  حلّـة،  بأفضـل  املتواضعـة  الدراسـة  هـذه 

كنـت قـد وفقـت يف ذلك فهـو فضل اللـه تعاىل 

وحسـن توفيقـه، وإن كانـت األخـرى،  فحسـبنا 

إمنـا  وأنـا  الكـال،  هـذا  لعمـيل  ادِع  مل  أننـي 

سـعيت صادقـا ومخلصا الكون ممـن نالوا رشف 

خدمـة رشيعتنا السـمحاء، وفقهنـا العظيم، وعل 

مـن يجـد فيـه هفـوة أو زلـة أو خطـأً، أن يغفر يل 

ذلـك، ويلتمـس يل عـذراً.

وختامـاً .... اللـه أسـأل أن يجعـل عملنـا هـذا 

خالصـا لوجهـه الكريـم وان ينفع به املسـلمي .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملي،  وصل 

وسلم  وصحبه  اله  وعل  محمد  سيدنا  عل  الله 

أجمعي.

املطلب االول: حياة اإلمام العالمة التمرتايش 	 

»رحمه الله تعاىل«

ويتكون من ثالثة مطالب:

املطلب األول: اسمه ووالدته ونشأته ووفاته 	 

الخطيـب  أحمـد،  بـن  اللـه  عبـد  بـن  محمـد 

العمـري التمرتـايش)1( الغـزي الحنفـي، شـمس 

الديـن،  ولـد  بغـزة)2( سـنة )939هــ - 1532م( 

مبكـرا،  العلـم  متكلم.طلـب  أصـويل،  فقيـه، 

وارتحـل إىل القاهـرة)3( أربـع مرات لطلـب العلم 

عـل علائهـا، آخرهـا يف سـنة )998هــ (، ثـم 

)1( التمرتـايش: نسـبة اىل مترتـاش بضمتـي وسـكون 

الـراء وتـاء أخرى وألف وشـي معجمة من قـرى خوارزم 

. ينظـر: معجـم البلـدان: 2/ 46، مراصـد االطـالع عل 

أسـاء األمكنة والبقـاع:  274/1.

)2( مدينـة يف أقىص الشـام مـن ناحية مـر، بينها وبي 

عسـقالن فرسـخان أو أقـّل، وهـي مـن نواحي فلسـطي 

غـريب عسـقالن، ينظـر: معجم البلـدان 4/ 202.

)3( القاهـرة: هـي املدينـة املشـهورة بجنـب الفسـطاط 

املدينـة  اليـوم  وهـي  واحـد.  سـور  يجمعهـا  مبـر 

العظمـى، وبهـا دار امللـك، أحدثهـا جوهر غـالم املعز 

سـعد بـن إسـاعيل امللقـب باملنصـور. وهـي أجـل 

مدينـة مبـر الجتـاع أسـباب الخـريات، منهـا تجلب 

الطرائـف املنسـوبة إىل مـر، ينظر:آثـار البـالد وأخبار 

.240 ص:  العبـاد 
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ارتحـل إىل حلـب، ثـم رجـع إىل بلـده،  وصـار 

رأسـا للعلـوم،  ومرجعـا يف الفقـه والفتـوى عل 

– النعـان  حنيفـة  أيب  األعظـم  اإلمـام  مذهـب 

رحمـه الله تعـاىل- وكان رأس الحنفية يف عره. 

وكان إمامـا فاضـال كبـريا حسـن السـمت،  قوي 

الحافظـة كثـري االطـالع،  فلـم يبـق يف آخـر أمره 

مـن يسـاويه يف الدرجة أخـذ ببلده أنـواع الفنون، 

وألـف التآليـف العجيبـة املتقنة،  تويف بغزة سـنة 

)1004 هــ - 1596م ( يف أواخـر رجـب )1(.

التمرتـايش 	  اإلمـام  حيـاة  الثـاين:  املطلـب 

لعلميـة ا

شيوخه:	 

تتلمـذ اإلمـام التمرتايش عىل كبـار علامء عرصه، 

وقفنـا منهم عـىل أربعة:

أوال: مفتـي الشـافعية بغـزة الشـمس محمـد بـن 

املرشقـي الغـزي هـو محمـد بن محمـد بن عيل 

الشـيخ العالمـة املعمـر املسـند الحافظ شـمس 

الديـن أبـو عبـد اللـه الغـزي األزهـري الشـافعي 

املعـروف بابـن املرشقـي ميـالده بغـزة يف  صفر 

سـنة)ميالده900 هــ - ووفاتـه980  هـ()2(.

نجيـم  ابـن  اإلمـام  عـن  اخـذ  وبالقاهـرة  ثانيـا: 

الحنفـي املـري هـو زيـن الديـن بـن إبراهيـم 

بـن محمـد الشـهري بابـن نجيـم،  من أهـل مر 

)1( ينظـر: خالصة األثـر يف أعيان القـرن الحادي عرش: 

للـزركيل 6/  4/ 19، ديـوان اإلسـالم : 24/2،األعـالم 

239،  معجـم املؤلفـي:  10/ 196.

بـن  الديـن محمـد  السـائرة: نجـم  ينظر:الكواكـب   )2(

.24/  3 الغـزي  محمـد 

فقيـه وأصويل حنفـي،  كان عاملًـا محقًقا ومكرًا 

مـن التصنيـف، أجيـز باإلفتـاء والتدريـس وانتفع 

بـه خالئـق، مـن تصانيفـه : ))البحـر الرائـق يف 

رشح كنـز الدقائـق(( ؛ و ))الفوائـد الزينية يف فقه 

الحنفيـة(( ؛ و ))األشـباه والنظائـر(( ؛ و ))رشح 

املنـار(( يف األصول املتويف سـنة )970 هـ()3( .

ثالثـا : اإلمـام الكبـري أمـي الديـن بن عبـد العال 

الدمشـقي الحنفـي هـو محمـد بـن عبـد العـال 

الحنفـي املـري أمـي الديـن فقيـه، مـن آثـاره 

سـليان  بـن  إبراهيـم  تلميـذه  جمعهـا  فتـاوى 

العـاديل وسـاها » العقد النفيس ملـا يُحتاج إليه 

للفتـوى والتدريس »  املتويف سـنة )971هـ()4(.

رابعـا: عـيل بـن الحنـاىئ قـاىض القضـاة مبر 

املتـويف بادرنة)5( سـنة )979هــ()6(.

تالميذه	 

وانتفع به جامعة منهم:

أوال: ولـده صالـح،  كان فاضالً متبحـراً بحاثاً وله 

إحاطـة بفـروع املذهـب أخذ عـن والـده ورحل 

إىل مـر وأخـذ عن علائهـا وكانـت والدته يف 

)3( ينظر: األعالم: للزركيل 64/3 .

)4( ينظر:الكواكب السائرة 59/3.

)5( هـي مدينـة تركيـة واقعـة غـل نهـر مـا ريتسـا قـرب 

العثانيـة  الدولـة  عاصمـة  كانـت  اليوننيـة  الحـدود 

كثـرية  واسـالمية  بيزنطيـة  آثـار  )1362-1453م(  بـي 

اهمهـا جامـع السـليمية . ينظر:موسـوعة املـدن العربية 

 .304: واالسـالمية 

)6( لعلـه عيل بـن امر الله الحنـايئ )ت 979ه( صاحب 

كتـاب )طبقات الحنفية( واملطبوع يف الوقف السـني يف 

بغداد سـنة 2005م، تحقيق د. محـي هالل الرسحان.  
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سـنة )980هـ( وتويف يف سـنة )1055هـ( )1(.

سـامي  الفضـل  يف  كان  محفـوظ،   ثانيا:ولـده 

الهضبـة، بعيـد الغور، وتفقـه بوالـده املتويف يف 

سـنة )1035هــ()2( .

ثالثـا: والشـيخان اإلمامـان أحمـد ومحمـد ابنـا 

عـار، ومن أهـايل القـدس الربهان الفتيـاىن)3( .

رابعـا: والشـيخ عبـد الغفـار العجمـي وهـو عبد 

الغفـار بـن يوسـف بـن جـال الدين بـن محمد 

شـمس الديـن بـن محمـد ظهـري الديـن القديس 

الحنفـي املعـروف بالعجمـي، من أعيـان علاء 

متلطفـاً  متواضعـاً  وجيهـاً  عاملـاً  وكان  عـره، 

وكانـت والدتـه يف سـنة )974هـ(،  وتويف سـنة 

)4(، وغريهم)5(. )1057هــ( 

املطلب الثالث: مؤلفاته العلمية	 

1.تنوير األبصار وجامع البحار. مطبوع.

2. منح الغفار رشح تنوير األبصار. وهو محقق.

3.  رشح الكنـز  - أي كنـز الدقائـق لحافظ الدين 

النسـفي- . مطبوع

4. حاشية عل الدرر والغرر. مطبوع

5. »إعانـة الحقـري لـزاد الفقـري يف فـروع الفقـه 

الحنفـي« وزاد الفقـري مختـر يف فـروع الفقـه 

الحنفـي لكـال الديـن بـن الهـام. مطبـوع

)1( ينظر:خالصة األثر 239/2.

)2( ينظر: املصدر نفسه 433/2.

)3( مل اعـر لهـم عـل ترجمـة فيـا رجعـت إليـه مـن 

املصـادر.

)4( ينظر: خالصة األثر 433/2.

)5( ينظر:املصدر نفسه 4/ 20.

6. معـي املفتـي عـل جـواب املسـتفتي. يف 

تحقيـق  بصـدد  نحـن  والـذي  الحنفيـة،   فـروع 

كتـاب الوصايـا منـه. قيـد التحقيـق

7. مواهب املنان رشح تحفة األقران.

8. مسعفة الحكام عل األحكام. مطبوع 

9. رسـالة يف املسـح عل الخفي. )مل اوفق يف 

معرفـه هل هو محقـق او مطبوع(

10. ورسالة يف التجويز.               

11. ويف أصول الفقه له رشح مختر املنار .  

12. ورشح املنار للنسفي .         

13. والوصول إىل قواعد األصول .  

14. اما مؤلفاته يف العقيدة رشح الالمية .  

15. منظومة يف التوحيد ورشحها .  

16. رسالة يف التصوف .  

17. وعقـد الجواهـر النريات يف بيـان خصائص 

الكـرام العـرشة الثقات.

18. رسالة يف عصمة األنبياء . 

19.  امـا مؤلفاته يف النحـو وهي كتاب يف رشح 

. للجرجاين  العوامل 

20.قطعـة مـن رشح القطـر وله رحمـه الله تعاىل 

الكثري مـن املؤلفات)6(.

:للـزركيل  األعـالم   ،262/2 العارفـي  ينظر:هديـة   )6(

239/6. وقـد وقفـت عـل بعـض مـن هـذه املؤلفـات 

مطبوعـة ومل اقـف عـل البعـض اآلخـر.
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املبحث الثاين

منهجية اإلمام التمرتايش 

ويتكون من ثالثة مطالب:

املطلب األول: املصطلحات التي استعملها 	 

يف كتابه

يعـّد كتـاب معي املفتـي عل جواب املسـتفتي 

لإلمـام التمرتـايش واحـدا مـن الكتـب املتأخـرة 

املهمـة عنـد فقهاء السـادة األحنـاف؛ ملا ملؤلفه 

من مكانـة مرموقة بـي متأخري فقهـاء املذهب، 

وألنّـه جعلـه متميزا عـن باقي الكتـب املؤلفة يف 

مجالـه مـن حيـث املـادة العلميـة التـي حواها، 

فإنـه قـد جمـع فيـه أهم مـا يحتاجـه املفتـي من 

مسـائل متـس الحاجـة إليهـا، ومل يجعلـه كباقي 

كتـب الفقـه األخـرى التـي ذكـرت املوضوعات 

املعروفـة، كـا أنـه –رحمـه اللـه- قـد أكـر مـن 

النقـل عـن سـابقيه، وهـو يف الغالـب يشـري إىل 

املصـدر الـذي ينقـل منـه،  فقلا توجـد صفحة 

مـن الكتـاب إال وفيها عل األقل ثالثـة إىل أربعة 

نقـول تقريبـا، أو نقـل واحـد مثـال لكنه يسـتغرق 

الصفحـة كلهـا،  وهذا أمـر مألوٌف عنـد متأخري 

فقهـاء السـادة األحنـاف. والبـد مـن القـول بـأن 

املصنـف قـد اعتمـد عـل عـدد كبـري مـن كتب 

الفقـه الحنفـي يف جمـع املـادة العلميـة لكتابه،  

ومبـا يعكـس سـعة علمـه واطالعـه عـل إرث 

سـابقيه مـن فقهـاء املذهـب،  وإملامـه بـكل ما 

دونـه فيـه من مسـائل.

مـن  كثـري  اسـتعال  إىل  أيضـا  عمـد  أنـه  كـا 

املذهـب  بفقهـاء  الخاصـة  املصطلحـات 

منهـا: طائفـة  يـأيت  وفيـا  الحنفـي، 

1- قالوا: يستعمل فيا فيه اختالف املشايخ.

2- قيـل، صيغـة متريـض تسـتعمل فيـا ال يجزم 

بصحتـه إال حسـب سـياق صاحـب الكتـاب أو 

لقرينة. با

3-  مشايخنا، يراد به أكر مشايخ الحنفية.

وأحيانـا  يصـح،   مبعنـى  تسـتعمل  يجـوز،   -4

يحـل. مبعنـى 

واملتـون  الكتـب  بهـا  ويقصـد  املعتـربة،   -5

املعتمـده كبدايـة املبتـدي ومختـر القدوري، 

والكنـز. والنقايـة  واملختـار 

6- قلت ، وهو قول مؤلف الكتاب نفسه .

7- صاحبيـه، االمـام ابـو يوسـف واالمـام محمد 

بن الحسـن الشـيباين.

8- الكنـز ، وهـو كتـاب كنـز الدقائق لالمـام عبد 

اللـه بـن أَْحمـد بـن َمْحُمـود َحافـظ الّديـن أَبُـو 

الـربكات النََّسـِفّي

9- العيـون، وهـو كتـاب عيـون املسـائل لالمـام 

ايب الليـث السـمرقندي.  

اللـه  ريض  الصحابـه  بـه  يقصـد  السـلف،   -10

 . عنهـم 

11-  الزيـادات، هنـاك كتـب يف الفقـه الحنفـي 

يشـار لهـا بالزيـادات منهـا )حلية املجـيل وبغية 

املهتـدي يف رشح منيـة املصـيل( ومنهـا ))منية 

املصـيل وغنيـة املبتدي(
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12- وعليـه الفتـوى، يكـون درجه االعتـاد عليه 

اقـوى من غـريه مـن االقوال 

13- مختار الفتوى

14- وهو الفتوى

15- علاء العهد

املطلب الثاين: عميل يف التحقيق	 

يـرّس اللـه تعـاىل يل أن أحصـل عـل نسـختي 

خطيتـي مـن هـذا الكتـاب:

1- متيـزت النسـخة العراقيـة بأنها األقـدم واألقل 

لتكـون  اخرتتهـا  فقـد  ذلـك  أجـل  مـن  سـقطا؛ 

النسـخة األم .ثـم نسـختها،  ثـم قابلـت النسـخة 

املريـة عليهـا.

2- وثقـت األقوال والنصوص التـي نقلها العالمة 

التمرتـايش من مصادرها.

3- أوضحـت الغريب من األلفاظ واملصطلحات 

التـي وردت يف النص املحقق من الكتاب.

النـص  يف  ذكـروا  الذيـن  لألعـالم  ترجمـت   -4

الكتـاب. مـن  املحقـق 

5- كا ترجمت للكتب التي أورد ذكرها فيه.

6- النسـخه القادريـه من لوحـه )298( اىل لوحه 

. )301(

نسـخه مكتبـة االسـكندرية من لوحـه )219( اىل 

لوحـه )221( .

7-اسـتعملُت إشـارات وفواصـل الكتابة حسـب 

نظـام الرتقيـم الحديث.

لحـر   ]  [ املعقوفـي  القوسـان  8-اسـتعملُت 

العبـارة السـاقطة مـن إحـدى النسـختي.

9-واسـتعملُت القوسـي الهالليـي املزدوجـي 

))... (( لحـر النـص املنقـول.

10- واسـتعملُت الخط املائـل  /ك:220/  لبيان 

نهايـة اللوحـة يف النسـخة املخطوطـة والحـرف 

بينـاه يف  الـذي  النسـخة  داخلـه يشـري إىل رمـز 

املطلـب اآليت.

11-هـذا، ومل يـرد يف كتـاب الوصايـا مـن معي 

املفتـي للتمرتـايش يشء مـن اآليـات الكرميـة 

واألحاديـث الرشيفـة.

12- وردت رمـوز يف كتـاب الوصايـا لعلها رموز 

لكتـب يف املذهـب الحنفي لكنـي مل اقف الي 

كتـاب ترمـز ، والرمـوز هـي )ن ط( )م ح( )طـم 

قـع( )كم( )قـع حـب( )جك(.

املطلب الثالث: وصف النسخ الخطية	 

النسخ الخطية املعتمدة:	 

اعتمـدت يف إخراج كتاب الوصايا عل نسـختي 

خطيتي:

األوىل: نسـخة املكتبـة القادرية ببغـداد، العراق، 

برقـم 370 فقـه حنفـي، وتقـع يف 226 ورقـة، 

وهـي ترقـى إىل القرن الحادي عـرش،  وقد كتبت 

بخـط اإلجـازة )1(، وقـد رمزنا لهـا بالرمز: ق.

الثانيـة: نسـخة املكتبـة البلدية يف اإلسـكندرية، 

مبـر، برقـم 1197 ج،  وتقـع يف 305 ورقـة، 

وقـد تـم نسـخها سـنة 1267هــ، بخـط النسـخ 

الجيـد، وقـد رمـزت لهـا بالرمـز : ك،  إال أن فيها 

سـقطا وخلـال ليـس بالقليل.

)1( ينظر: اآلثار الخطية : 167/2.
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ومـع أن نسـخة املكتبـة القادريـة ببغـداد أقـدم وأفضـل من النسـخة املريـة إال أنها ال تخلـو أيضا 

مـن سـقط،  ومـع ذلك فقـد أعتمدتهـا لتكون أّمـا أو أصـالً،  فأثبت وقابلت النسـخة املريـة عليها 

وأثبـت الفروقـات بينهـا يف الهامـش، وأحيانـا اثبت مـا يف املرية واشـري إىل الفرق عـن القادرية 

يف الهامـش. وفيـا يـأيت بعض مناذج مـن صـور املخطوطتي:

اللوحة األوىل من نسخة املكتبة القادرية )ق(
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اللوحة األخرية من نسخة املكتبة القادرية )ق(
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اللوحة األوىل من نسخة املكتبة اإلسكندرية مبرص )ك(
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اللوحة األخرية من نسخة املكتبة اإلسكندرية مبرص )ك(
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املبحث الثالث

النص املحقق من كتاُب الوصايا)1( 
هي إيجاب بعد املوت)2(

إذا أراد الرجـل أن يـويص ولـه أوالد صغـاٌر، عن 

أيب َحِنيَفـَة وأيب يوسـف -رحمهـا اللـه تعـاىل- 

إن تـرك املـال ألوالده يكـون أفضـل، ولـو كان 

األوالد كبـاراً واملال قليٌل، قال أبـو َحِنيَفَة -ريض 

اللـه عنـه- ال ينبغـي ألن يـويص، وإن كان املال 

كثـرياً والورثـة أغنيـاء يبـدأ بالواجبـات، فـإن مل 

يكـن عليه يشء مـن الواجبات يبـدأ بالقرابة، فإن 

كانـوا أغنيـاء فالجـريان، كـذا يف الَخانيَّة)3(.

الوصيـة ملـن يقرأ عند قربه كل سـنة بـيء مقدر 

إن عـي أحـداً  باطلـٌة، ومثلـه يف ن ط،  وقيـل 

يجـوز، وإال فـال،  م ح. قـال ملديونـه: إذا مـت 

فأنـت بـريء مـن دينـي عليـك، قـال أبو القاسـم 

:َوَصيْـُت  لغـة  والوصيـة  جمـع وصيـة،   الوصايـا:   )1(

ِء أَِصيـِه ِمـْن بَـاِب َوَعـَد، ينظـر: املصباح  ْ َء ِبالـيَّ ْ الـيَّ

املنـري يف غريـب الـرشح الكبـري :662/2.  

الوصيـة رشعـا: طَلَـُب ِفْعـٍل يَْفَعلُـُه الُْمـوَص إِلَيْـِه بَْعـَد 

َغيْبَـِة الْـَويِصِّ أَْو بَْعـَد َمْوتِـِه ِفيـَا يَرِْجـُع إِىَل َمَصالِِحـِه 

كََقَضـاِء ُديُونِـِه َوالِْقيَـاِم ِبَحَوائِِجِه َوَمَصالِِح َورَثَِتـِه ِمْن بَْعِدِه 

َوتَْنِفيـِذ َوَصايَـاُه َوَغـرْيِ َذلِـَك، يَُقاُل: فُـاَلٌن َسـافََر فَأَْوَص 

ِبَكـَذا، َوفاَُلٌن َمـاَت َوأَْوَص ِبَكـَذا. ينظر:االختيار لتعليل 

املختـار 5/ 62.

)2( ينظر: تبيي الحقائق رشح كنز الدقائق:196/6.

)3( ينظر: الفتاوى التتار خانية: 150/3.

ولـو  وصيتـه،  صحـت  اللـه-:  الصفار)4(-رحمـه 

قـال إن مـت ال يـربأ؛ للمخاطـرة.

وتعليق الوصية بالرشط جائٌز، طم قع . 

يدخل املجنون يف الوصية للمرىض، كم.

ويف الوصيـة للعلـاء يدخـل املتكلمون يف بالد 

خوارزم)5( دون بالدنـا، قع حب)6(.

أوص بـأن يُرف ثُلث مالـه إىل العلاء، يدخل 

أوص  ولـو  الحديـث،  وأصحـاب  املتكلمـون 

بثلـث ماله إىل الفقهـاء يدخل تحـت الوصية من 

يدقـق النظـر يف مسـائل الـرشع، وإن كان يعلـم 

ثـالث مسـائل مـع أدلتها، حتـى قال بعضهـم)7(: 

أن مـن حفـظ ألوفا مـن املسـائل ال يدخل تحت 

الوصيـة، ونـص ذلـك يف كتابـه، أن مـن أوص 

للعقـالء ينـرف إىل العلـاء الزاهديـن؛ ألنهـم 

هـم العقـالء يف الحقيقـة، كـذا يف الُقْنيَة)8(.

)4( أَْحمـد بن عصَمة أَبُو الَْقاِسـم الصفـار الْبَلِْخي الَْفِقيه 

الُْمحـدث تفقـه عـل أيب َجْعَفـر املغيـدواين شـيخ ثَِقـة 

َماَت ىف سـنة)326ه( ينظر:الجواهـر املضية يف طبقات 

الحنفية:78/1. 

)5( خـوارزم، وهـي قاعـدة هـذه األرض، وهـي مدينـة 

عظيمـة، ويف الوضـع مدينتـان رشقيـة وغربيـة، فاألوىل 

والثانيـة  درغاشـا،  تسـمى  الرشقيـة  نهرهـا  ضفـة  عـل 

عـل ضفتـه الغربيـة وتسـمى الجرجانيـة. ينظر:عجائب 

البلـدان مـن خـالل مخطـوط خريـدة العجائـب وفريدة 

الغرائـب ص: 95.

)6( الرمز يف ق : )قع عب(.

)7( ينظر : رد املحتار عل الدر املختار:690/6.

)8( ينظـر مخطـوط القنيـة: لوحـه رقـم )386(. وكتـاب 

د  القنيـة مـن تاليـف االمـام ُمْختَـار بـن َمْحُمود بـن ُمَحمَّ
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إذا أوص الرجـل بـأن يطـي قـربه، وأن يـرب 

عـل قـربه قبـٌة، كانـت باطلًة.

سـوى  وارث  لـه  وليـس  لقاتلـه)1(  أوص  ولـو 

َحِنيَفـَة  أيب  قـول  يف  الوصيـة  جـازت  القاتـل، 

ومحمـد -رحمهـا اللـه تعـاىل-، وال يجـوز يف 

اللـه-. -رحمـه  يوسـف  أيب  قـول 

قاتلـه،  ملدبـر  أو  قاتلـه،  ملكاتـب  أوص  ولـو 

ال يجـوز إال بإجـازة الورثـة، ولـو أوص لعبـده 

القـن)2(، أو ألمتـه القنـة، ثم مات جـازت الوصية 

َحِنيَفـَة، يف  إال عنـد أيب  قولهـم، /ق:218/  يف 

الوصيـة القـن)3( يعتـق ثلثـه مجاناً، ويجـب عليه 

ثلثـا قيمتـه، ولـه ثلـث مالـه مـن سـائر الرتكـة، 

فيتقاصـان ويـرتادان الفضل، وعنـد صاحبيه يعتق 

العبـد كلـه. تُـرف الوصيـة أوالً إىل العتق، فإن 

فضـل مـن الثلـث يشٌء، كان الفضـل للعبد، كذا 

يف الَخانيَّـة)4(. قلـُت: مـا ذكـر من الوصيـة لعبده 

محلهـا مـا إذا اوص بثلـث مالـه، أمـا إذا أوص 

اإلَِمـام امللقـب نجـم  العزمينـي  الرََّجـاء  أَبُـو  الزَّاهـِدّي 

الّديـن )لَـُه رشح الَْقـُدوِرّي رشح نَِفيـس َولـه الْقنية( تفقه 

ـد الخياطي وبرهان  عل َعـاَلء الّدين بن سـديد ابْن ُمَحمَّ

ـد بن عبـد الَْكِريم التكسـتاين َوَغريهَا َماَت  ة ُمَحمَّ اأْلمَِئَـّ

سـنة )658هــ(  ، ينظر:الجواهـر املضيـة يف طبقـات 

الحنفيـة 2/ 166.

)1( يف هامش ك : )لوارثه(.

: الَْعبْـُد للتَّْعبيـَدِة. َوقَاَل ابْـُن ِسـيَدْه: الَْعبُْد الِقنُّ  )2( الِقـنُّ

ِذي ُملَِك ُهـَو وأَبواه، ينظر :لسـان العـرب :348/13. الَـّ

)3( يف  ك : )للنفي(،  وعلق يف هامشها: )لعله للقن(.

)4( ينظر فتاوى قايض خان :308/3.

بعـي)5( مـن أعيان مالـه فالوصية باطلـٌة، وكذا لو 

أوص لـه بدراهـم معينـة مـن ماله عـل األصح، 

كـا يف خالصـة الفتـاوى)6(.

يجـوز للويص بيـع عقـار اليتيم عنـد املتقدمي، 

ذكـره  كـا  ثـالث  يف  إال  املتأخـرون،  ومنعـه 

إذا  وفيـا  قيمتـه،  بضعـف  بيـع  إذا  الزيلعـي)7(: 

مـال  وال  النفقـة  إىل  اليتيـم  احتـاج  /ك:297/ 

لـه سـواه، وفيـا إذا كان عـل امليـت ديـٌن وال 

وفـاء لـه إال منـه، وزدت أربعـة فصـار املسـتثنى 

سـبعًة، ثالثة مـن الظهرييـة)8(: فيـا إذا كانت يف 

الرتكـة وصيـة مرسـلة ال نفـاذ لهـا إال منـه، وفيا 

إذا كانـت غالتـه)9( ال تزيـد عـل مؤنتـه، وفيـا 

إذا كانـت حانوتـاً أو داراً يخـى عليهـا النقصان 

)5( يف ق : )أربعي(.

)6( ينظر:خالصة الفتاوى: لوحه رقم: )230(. وخالصة 

الفتاوى تاليف االمام طاهر بن احمد بن عبد الله الرشيد 

بقوص سنة  فقيه.تويف  الدين(  )افتخار  الحنفي   البخاري 

)542 هـ( .ينظر: معجم املؤلفي 5/ 32.

)7( هـو عثـان بـن عـيل بـن محجـن البارعـي، فخـر 

الديـن الزيلعـي الحنفـي مؤلـف كتـاب تبيـي الحقائـق 

رشح كنـز الدقئـق )املتـوىف: 743 هــ( ، ينظـر تبيـي 

.212/6  : الحقائـق 

)8( ينظـر: مخطـوط الفتـاوى الظهريية  لوحـه رقم )88، 

يـن )ت 619  89(. والفوائـد الظهرييـة لالمـام ظَِهـري الدِّ

هــ( محمد بـن أحمد بن عمـر البخاري، أبـو بكر، ظهري 

الديـن: فقيـه حنفـي، كان املحتسـب يف بخـارى. مـن 

كتبـه »الفتـاوى الظهرييـة - خ« .ينظـر: األعـالم للزركيل 

.320 /5

ة( الدخل مـن كِرَاء َدار أَو ريـع أَرض والجمع:  )9( )الْغلَـّ

غـالت وغالل ، ينظر:املعجم الوسـيط 2/ 660.
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انتهـى، والرابعـة مـن بيـوع الخانيَّة: فيـا إذا كان 

العقـار يف يد متغلـب، وخاف الـويص عليه، فله 

بيعـه)1( انتهـى، كـذا يف الفوائـد الزينيـة)2(.

مصلحـة  مراعـاة)3(  إىل  يرجـع  والـكل  قلـُت: 

اعلـم. واللـه  عليـه  يقـل  مـامل  فليقـس  اليتيـم، 

بقيـة  بإجـازة  إال  للـوارث  الوصيـة  يجـوز  ال 

الورثـة، وال تعتـرب إجازتهـم قبـل املـوت، هـذا 

يف الوصيـة، أمـا الترفـات املقيـدة ألحكامهـا 

قبـل املـوت مـن املريض هـل تعترب فيهـا إجازة 

الورثـة قبـل املـوت؟ ال روايـة فيها، وذكر شـيخ 

اإلسـالم عـالء الديـن)4( -رحمه اللـه- يف الجامع 

الصغـري)5(: أن املريـض مـرض املـوت إذا أعتق 

)1( يف ك : )فليبيعه(.

)2( الفوائـد الزينيـة: ص40، والفوائـد الزينيـة :لالمـام 

زيـن الديـن بـن إبراهيم بـن محمد، الشـهري بابـن نجيم: 

فقيـه حنفـي، مـن العلـاء. مري.لـه تصانيـف، منهـا 

)األشـباه والنظائـر - ط( يف أصـول الفقـه و )البحر الرائق 

يف رشح كنـز الدقائـق - ط( فقـه، مثانيـة أجـزاء، منهـا 

سـبعة لـه والثامـن تكملـة الطـوري، و )الرسـائل الزينيـة 

- ط( 41 رسـالة، يف مسـائل فقهية، و )الفتـاوى الزينية - 

ط()ت 970ه( ، ينظـر: األعـالم للـزركيل 3/ 64،

)3( )مراعاة( ساقطة من : ك . 

ْسـالَم الَقـايِض الْمـروِزي ذكر  )4( َعـالَء الّديـن شـيخ اإلِْ

َعنـُه ىف الْقنيـة يروي َعنُه ظهـري الّدين الَْكِبـري املرغيناين 

الجواهـر  ينظـر:  الـرَّزَّاق،  عبـد  بـن  الَْعِزيـز  عبـد  عـل 

املضيـة يف طبقـات الحنفيـة: 379/2.

)5( الجامـع الصغـري ورشحـه النافـع الكبري ملـن يطالع 

الجامـع الصغـري مؤلـف الجامـع الصغـري: أبو عبـد الله 

محمد بن الحسـن الشـيباين )املتـوىف: 189هـ( مؤلف 

النافـع الكبـري: محمد عبـد الحي بن محمد عبـد الحليم 

عبـداً، وريض بـه الورثـة قبـل املـوت، فالعبد ال 

يسـعى يف يشء، قـايض ظهـري)6(.

بوصايـا،  أوص  مورثهـم  أن  الورثـَة  بلـغ   إذا 

وال يعلمـون مـا أوص بـه، فقالـوا قـد أجزنـا مـا 

أوص بـه، مل يجـز، إمنـا يجـوز إذا أجـازوا بعـد 

العلـم، يف بـاب مـا يبطـل دعـوى املدعـي مـن 

فتـاوي قاضيخـان)7(.

قـال ثلـث مايل وقـٌف ومل يزد عليـه، إن كان ماله 

دراهـم أو دنانـري فقولـه باطـٌل، وإن كان ضياعـاً 

صـار وقفـاً، وقد قيـل: الفتوى أنـه ال يجوز ما مل 

يبـي جهـة الوقف، كـذا يف مجمع الفتـاوى)8(.

إذا اوص بـأن يصـيل عليـه فـالن، أو يحمل بعد 

موتـه إىل بلـد آخـر، أو يكفـن يف ثـوب كـذا، أو 

يطـي قـربه، أو يـرب عـل قـربه قبـة، أو يدفـع 

األنصـاري اللكنـوي الهنـدي، أبوالحسـنات )املتـوىف: 

1304هــ(، ينظـر : الجامـع الصغـري :526/1.

)6( ينظـر مخطـوط الفتـاوى الظهرييـة لوحه رقـم )88، 

89(، وقـد ترجمـت ملؤلـف هـذا الكتـاب يف الصفحـه 

. السابقة 

)7( ينظـر : فتـاوى قـايض خـان :266/2. وينسـب هذا 

الَْقاِسـم  بـن أيب  َمْنُصـور  بـن  الْحسـن  الكتـاب لالمـام 

َمْحُمـود بـن عبـد الَْعِزيـز األوزجنـدي الفرغـاين اإلَِمـام 

اإْلِثَْنـْيِ  لَيْلَـة  تـويّف  َخـان    بقـايض  الَْمْعـُروف  الَْكِبـري 

)15( رََمَضـان سـنة  )592ه(  ينظر:الجواهـر املضية يف 

الحنفيـة 1/ 205. طبقـات 

رقـم  لوحـه  الفتـاوى  مجمـع  مخطـوط  ،ينظـر   )8(

)144(، وينسـب هـذا الكتـاب لالمـام أحمد بـن محمد 

بـن أيب بكـر الحنفـي: فقيـه. صنـف هـذا الكتـاب  ثـم 

الفتـاوى - خ(، ينظر:االعـالم  اختـره وسـاه )خزانـة 

للـزركيل:215/1.
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إىل إنسـان يشء ليقـرأ عـل قـربه، فهـي باطلـٌة.

بـأن  أوص  إذا  إال  يجـوز،  ال  للمسـجد  أوص 

فهـي  للـه  مالـه  بثلـث  أوص  إذا  عليـه.  ينفـق 

باطلـة عنـد أيب َحِنيَفـَة -رحمه الله تعـاىل-، وقال 

ـد -رحمـه اللـه تعـاىل-: يـرف إىل وجوه  ُمَحمَّ

الـرب واللـه اعلـم، كـذا يف الرساجيـة)1(.

رجـل أوص ملـا يف بطـن امـرأة إنسـان حتـى 

جـازت الوصيـُة، وصالـح أبو الحمـل مبا أوص 

لـه مل يجـز؛ ألنـه ال واليـة لـألب عـل الجنـي؛ 

وجـٍه)2(  مـن  لـألم  تبـع  وجـٍه،  مـن  أصـل  ألنـه 

كسـائر أجزائهـا، فعملنا بهـا، ففي حـق الوصية 

لـه اعتـرب تبعاً عمـالً بهـا، كـا يف الولوالجية)3( 

والتبيـي لإلمـام الزيلعـي)4(.

)1( ينظـر :الفتـاوى الرساجيـة : 571، وينسـب الكتاب 

لالمـام  عـيل بـن عثـان بـن محمـد بـن سـليان، أبـو 

محمـد، ِسَاج الديـن التيمي األويش الفرغـاين الحنفي)  

569هــ(، ينظر:األعـالم للـزركيل 4/ 310.

)2( )من وجه( ساقطة من : ك . 

)3( ينظـر :الفتـاوى الوالوالجيـة :402. والكتاب لالمام 

عبـد الرشـيد بـن أيب حنيفـة بـن عبـد الـرزاق الولوالجي 

)أبـو الفتـح، ظهـري الديـن( فقيـه حنفـي. ولـد، وتـويف 

يف لوالـج ببدخشـان سـنة )540 هــ(، وتفقـه ببلـخ. لـه 

الفتـاوى الولوالجيـة . ينظر:معجـم املؤلفـي 5/ 220.

)4( ينظـر: تبيـي الحقائـق رشح كنـز الدقائـق :12/5.

والكتـاب لالمـام عثـان بـن عـيل بـن محجـن، فخـر 

الديـن الزيلعـي: فقيـه حنفي. قـدم القاهرة سـنة 705 هـ 

فأفتـى ودرّس، وتـويف فيهـا سـنة ) 743 هـ (. لـه “ تبيي 

الحقائـق يف رشح كنـز الدقائـق، ينظر:األعـالم للـزركيل 

.210  /4

وال تصـح الهبـة)5( للحمل؛ ألن الهبـة من رشطها 

القبـول والقبـض، وال يتصـور ذلك مـن الجني، 

وال يـيل عليـه أحـد حتـى يقبـض عنـه، فصـار 

أنـه ال  اللـه-  أفـاد -رحمـه  كالبيـع، قلـُت: فقـد 

واليـة عـل الجنـي ألحد أصـالً، وبه ظهـر خطأ 

مـن أفتـى أن الـويص ميلـك التـرف يف املال 

املوقـوف للحمـل واللـه اعلـم)6(.

يف  كـا  رجوعـاً،  يكـون  ال  الوصيـة  جحـود 

الكنـز)7(، ويف الرساجيـة: جحـود الوصيـة عـل 

روايـة املبسـوط)8(رجوٌع، وعليـه الفتـوى، وعل 

روايـة الجامـع)9( ال)10( .

)5( ِهبـًة، وَموِهبَـًة، وَوْهبـاً، وَوَهبـاً إِذا أَْعطَيْتَـُه. ووَهـَب 

اللـُه لَـُه الـيَء، فَُهـَو يََهـُب ِهبـًة ، ينظـر: لسـان العـرب 

.803  /1

)6( ينظر: تبيي الحقائق رشح كنز الدقائق:186/6.

)7( كنـز الدقائـق يف فـروع الحنفية. للشـيخ، اإلمام، أيب 

الـربكات: عبـد الله بن أحمـد، املعروف: بحافـظ الدين 

النسـفي. ت: سـنة 710ه،  ينظـر :تبيـي الحقائـق رشح 

كنز الدقائـق: 187/6.

الرساجيـة  الفتـاوى  املبسـوط:163/27،  ينظـر:   )8(

.574 :

)9( الجامـع الصغـري ورشحـه النافـع الكبري ملـن يطالع 

عبـد  أبـو  الصغـري:  الجامـع  مؤلـف  الصغـري  الجامـع 

اللـه محمـد بـن الحسـن الشـيباين )املتـوىف: 189هـ( 

مؤلـف النافـع الكبـري: محمـد عبـد الحـي بـن محمـد 

عبـد الحليـم األنصاري اللكنـوي الهندي، أبوالحسـنات 

)ت: 1304هــ( النـارش: عامل الكتب – بـريوت الطبعة: 

األوىل، 1406 هــ ،عـدد األجـزاء: 1

)10( ينظر: الفتاوى الرساجية :574.
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ويجعـل  ملـك)1(:  البـن  املجمـع  رشح  ويف   

أبـو يوسـف -رحمـه اللـه- جحـوده، أي: إنـكار 

نفـي  الجحـود  ألن  رجوعـاً؛  وصيتـه  املـويص 

يف املـايض والحـال، وكان أقـوى مـن الرجـوع 

إذا هـو نفـي يف الحـال فقـط؛ ولهـذا قالـوا إذا 

ـٌد  جحـد املرتـد الـردة كان تائبـاً، وخالفـه ُمَحمَّ

-رحمـه اللـه-، وهو مختـار الفتـوى؛ ألن الرجوع 

يف املـايض والجحـود نفـي ألصـل العقـد، فال 

يجامعـه الرجوع؛ ولهـذا قالوا: جحـود النكاح ال 

يكـون طالقـاً)2( انتهـى)3(.

قلـت ذكـر هـذا يف رشح املجمـع)4( /ك:298/ 

الفتـوى  أن  العيـون  يف  ورصح  قـال:  للعينـي، 

عـل قول أيب يوسـف)5(، وأمـا جحـود الوكالة)6( 

)1( ينظـر: رشح مجمـع البحريـن البن عبـد امللك ص 

)828(، والكتـاب لالمـام عبد اللطيـف بن امللك )801 

هــ( عبـد اللطيـف بـن عبـد العزيـز بن أمـي الديـن ابن 

امللـك الحنفـي. فقيه، اصويل  : ينظـر: معجم املؤلفي 

.11 /6

)2( يف ك : )إطالقاً(.

)3( ينظر :الفتاوى الرساجية : 574.

)4( ينظر : رشح املجمع  ص رقم :)828(.

)5( مل اقـف عـل هـذا القـول يف كتـاب العيـون اال انه 

الدقائـق  كنـز  الحقائـق رشح  تبيـي  كتـاب  مذكـور يف 

.187/6:

)6( الْوَكَالَـَة َوِهـَي ِبَفتْـِح الَْواِو َوالَْكـرْسُ لَُغٌة َوتَـوَكََّل َعَل 

َكَل َعلَيْـِه يِف أَْمـرِِه كََذلَِك  ِه اْعتََمـَد َعلَيْـِه َوَوثِـَق ِبِه َواتَـّ اللَـّ

اِء َوتَـَواكََل الَْقْوُم تَـَواكُاًل اتََّكَل  ْكاَلُن ِبَضمِّ التَـّ َوااِلْسـُم التُـّ

بَْعُضُهـْم َعـَل بَْعـٍض َووَكَلْتُـُه إىَل نَْفِسـِه ِمـْن بَـاِب َوَعـَد 

وُكُـواًل لَـْم أَقُـْم ِبأَْمـرِِه َولَـْم أُِعْنـُه. ينظر: املصبـاح املنري 

يف غريـب الـرشح الكبـري 2/ 670.

فـرح اإلمـام الزيلعـي مـن كتـاب الوصايـا أنه 

يكـون عـزالً، وذكـر مثلـه مـن كتـاب الوكالـة أنه 

ال يكـون عـزالً، وذكـر الزيلعي يف مسـائل شـتى 

تنفسـخ  العقـود  جميـع  أن  القضـاء  كتـاب  مـن 

بالجحـود إذا وافقـه صاحبـه بالـرتك، إال النـكاح 

/ق:219/ فينبغـي أن يوفـق بهـذا، فيقـال ما ذكره 

يف الوصايـا محمـول عـل مـا إذا وافقـه صاحبه 

بالـرتك، ومـا نقـل يف كتاب الوكالـة محمول عل 
مـا إذا مل يوافقـه واللـه اعلـم. )7(

ويف الخالصـة)8( قـال: ويف املنتقى)9( رجل وكل 

رجـالً ببيـع عبٍد لـه أو خصومـة أو تقـايض دين، 

ثـم قـال لـه والله مـا وكلتـك بـيٍء فقـد عرفُت 

تعاُونَـَك)10(، قـال: هـذا إخراج منه له مـن الوكالة 

انتهـى، ونحـوه يف البزازيـة)11( والله اعلم.

الدقائـق  كنـز  رشح  الحقائـق  تبيـي  كتـاب  ينظـر:   )7(

.187 /6 :

والكتـاب   ،)233( رقـم  لوحـة  الفتـاوى  خالصـة   )8(

لالمـام طاهـر بـن أحمـد بـن عبـد الرشـيد بن الحسـي، 

افتخـار الديـن البخـاري: فقيـه مـن كبـار األحنـاف، من 

أهـل بخـارى. لـه )خالصـة الفتـاوي ( مجلـدان ، تـويف 

سـنة )542 هــ( ، ينظر:األعـالم للـزركيل 3/ 220.

)9( حسـب مـا تحققـت ان كتـاب املنتقـى« للحاكـم 

الشـهيد وهـو كتـاب يف الفقـه الحنفـي إال أنـه مفقـود 

وقـد  )تهاونـك(  ك:  ويف  )تعاونـك(،   : ق  يف   )10(

املعنـى. ليسـتقيم  املـن  يف  الصـوب  وضعـت 

لالمام  والكتاب   .184/6: البزازية  الفتاوى  ينظر:   )11(

محمد بن محمد بن شهاب بن يوسف الكردري الربيقيني 

كتبه  من  حنفي.  فقيه  بالبزازي:  الشهري  الخوارزمي 

)الجامع الوجيز( مجلدان، فتاوى يف فقه الحنفية، تويف 

سنه ) 827 هـ ( ، ينظر:األعالم للزركيل 7/ 45.
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ال ينبغـي للقـايض أن يعزل الـويص إذا كان عدالً 

كافيـاً، ولو عـزل جاز، كـذا يف الرساجية)1(.

ويف الَخانيَّـة)2(: ويص امليـت إذا كان عدالً كافياً 

فـال ينبغي للقـايض أن يعزلـه، وإذا مل يكن عدالً 

يعزلـه وينصـب وصيـاً آخـر، ولـو كان عـدالً غري 

كاف ال يعزلـه، ولكـن يضـم إليه كافيـاً، ولو عزله 

ينعـزل، وكـذا لـو عـزل الَقـايِض العـدل الـكايف 

املعـروف  اإلمـام  الشـيخ  ذكـره  كـذا  ينعـزل، 

بخواهـر زاده)3(. قـال شـيخ اإلسـالم عبـد الرب)4(: 

)1( ينظر: الفتاوى الرساجية :574.

)2( ينظـر : فتـاوى الخانيـة :321/3. وهـو نفسـه كتاب 

فتـاوى قـايض خان .

زاده  الحسـي، خواهـر  بـن  : محمـد  زاده  )3( خواهـر 

ومحمـد بـن الحسـي بـن محمد بـن الحسـن البخاري، 

املعروف بـ’’بكرخواهر زاده’’. قال السمعاين: كان إماما، 

فاضـال، حنفيا. ولـه طريقة حسـنة مفيدة، جمـع فيها من 

كل فـن. ولـه كتـاب ’’املبسـوط’’. وقـال الذهبـي: كان 

إمامـا، كبـري الشـأن، بحـرا يف معرفـة املذهـب، وطريقه 

أبسـط طريـق األصحـاب، وكان يحفظهـا. سـمع أبـاه، 

وأباالفضـل منصـور الكاغدي، وجاعـة. وأمل ببخارى 

مجالـس، روى عنه عثـان البيكندي، وعمـر بن محمد، 

يعنـي النسـفي، ومـن مؤلفاتـه )رشح ادب القـايض اليب 

يف  القدوري(و)املبسـوط  مختـر  يوسـف(و)رشح 

الفـروع( تويف يف جـادى األوىل سـنة  )483ه(، .ينظر 

:259/1،االعـالم  الحنفيـة  طبقـات  يف  الرتاجـم  :تـاج 

للـزركيل :100/6.،هديـة العارفـي للبابـاين:76/2.

قـايض  بـن  الـرّب  عبـد  الـربكات  أبـو  الّديـن  سي   )4(

القضـاة محـّب الّديـن أيب الفضـل محمـد بـن قـايض 

القضـاة محّب الّديـن أيضا أيب الوليد محمد بن الّشـحنة  

الحنفـي. ولد بحلب سـنة )851ه(، ورحـل إىل القاهرة، 

فاشـتغل يف علـوم شـتّى عـل شـيوخ متعـددة ذكرهـم 

يصـري  الَقـايِض  املحيـط)5(:  قلـُت ويف وسـيط 

جائـراً آمثـاً والله اعلـم)6(.

السـخاوي يف ترجمتـه يف »الضـوء الالمـع« منهـم والده 

وجـّده، ودرّس وأفتـى، وتـوىل قضـاء حلـب ثـم قضـاء 

القاهـرة، وصـار جليس السـلطان الغوري وسـمريه. قال 

الحمـي: كان عاملـا متقنـا  للعلـوم الرشعيـة والعقلية. 

وقـد كان لـه يف ذلـك العـر حشـمة، وفضـل، وكان 

تلميـذه القطـب بـن سـلطان مفتـي دمشـق يثنـي عليـه 

خـريا ويحتـج بكالمـه يف مؤلفاتـه، وكان ينقـل عنـه أنـه 

أفتـى بتحريم قهـوة النب، ولـه رحمه الله تعـاىل مؤلّفات 

كثـرية منهـا »رشح منظومة ابن وهبـان« يف فقه أيب حنيفة 

الّنعـان، ومنهـا »رشح الوهبانيـة«   يف فقـه الحنفيـة، و 

»رشح منظومـة جـّده أيب الوليد بن الشـحنة« التي نظمها 

يف عـرشة علـوم،  ومنهـا »الذخائـر األرشفيـة يف ألغـار 

الحنفيـة« وكانـت وفاتـه سـنة)921ه(، ينظـر: الكواكـب 

السـائرة بأعيان املئـة العارشة:220/1. شـذرات الذهب 

يف أخبـار مـن ذهـب 10/ 142.  

)5( ،وسـيط املحيـط : وله تسـمية اخـرى وهي املحيط 

الرضـوي مجلـدان.. لـريض الديـن ابـن العـال، الصدر، 

الحميـد، تـاج الديـن: محمـد بـن محمـد بـن محمـد 

الرسخيس، الحنفي.املتوىف: سنة 671، إحدى وسبعي 

وسـتائة، )544( .و )محيطـه( :ثالثـة محيطات. األول: 

مجلدات.والثالـث:  أربـع  والثـاين:  مجلـدات.  عـرش 

والشـام،  مبـر،  موجـودة  الثالثـة:  وهـذه  مجلـدان. 

والـروم. وقـال ابـن الحنـايئ يف: )حاشـيته عـل الدرر( 

: عـل قولـه يف أوائـل الكتـاب، واختـاره يف )املحيـط( 

مـا نصـه، أراد )محيـط( اإلمـام ريض الديـن: محمد ابن 

محمـد الرسخيس.وهـو: ثـالث نسـخ. األوىل: كـربى، 

وهـي: املشـهورة واملـرادة: )باملحيـط(،  حيـث أطلـق 

غالبـا. والثانيـة: وسـطى. والثالثة: صغرى. ينظر:كشـف 

الظنـون عـن أسـامي الكتـب والفنـون 2/ 1620.

)6( ينظر: مجمع األنهر يف رشح ملتقى األبحر:456/4.
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الـويص إذا بـاع مـال اليتيم بالنسـيئة)1(، فـإن كان 

الجحـود واملنـع عنـد حلـول  ال يخـى عليـه 

األجـل جـاز.

إذا ابتـاع أحـٌد مـال اليتيـم بألـف واآلخـر بألـف 

ومائـة واألول أمـل من الثـاين باعه مـن الذي ال 

يخـى عليه الجحـود واملنـع)2(.

للـويص أن يـودع ويبضـع ويتجـر مبـال الصبي، 

ولـه أن ينفـق املـال يف تعليـم القـرآن واألدب إن 

كان الصبـي يصلـح لذلـك، فـإن ال يصلـح البـد 

يقـرأ يف صالتـه، كـذا يف  مـا  قـدر  يتكلـف  أن 

الرساجيـة)3(.

ــه)4( أن  ــز ورشح ــول يف الكن ــَت: املنق ــإن قل ف

الــويص ال يتجــر يف مــال اليتيــم؛ ألن املفــوض 

إليــه الحفــظ)5( دون التجــارة، قلــُت: يحمــل هذا 

عــل مــا إذا اتجــر فيــه لنفســه، واألول عــل مــا 

)1( )النسـيئة( ِهـَي البَيْـُع إِىل أََجـل َمعلـوٍم، يُِريـد أَنَّ بَيَْع 

بَـا وإِن كَاَن  اِت بالتأْخـريِ مـن غـري تََقابٍُض ُهـَو الرِّ بَِويَـّ الرِّ

ِبَغـرْي زيـادٍة، ينظر: تـاج العـروس:457/1.

)2( ينظر: تبيي الحقائق رشح كنز الدقائق :212/6.

)3( ينظر: الفتاوى الرساجية:575.

 ،534/8 : الدقائـق  الرائـق رشح كنـز  ينظر:البحـر   )4(

هــ(  للمؤلـف:)970  الكنـز  :325/3.وكتـاب  الخانيـة 

زيـن الديـن بـن إبراهيم بـن محمد، الشـهري بابـن نجيم: 

فقيـه حنفـي، مـن العلـاء. مـري. لـه تصانيـف، منها 

)األشـباه والنظائـر - ط( يف أصـول الفقـه و )البحر الرائق 

يف رشح كنـز الدقائـق - ط( فقـه، مثانيـة أجـزاء، منهـا 

سـبعة لـه والثامـن تكملـة الطـوري، و الرسـائل الزينية  ، 

ينظر:]األعـالم للـزركيل 3/ 64.

)5( )الحفظ( ساقطة من : ك . 

إذا اتجــر فيــه لليتيــم، يــدل عــل هــذا مــا رصح 

ــة)6( ورشح الغــرر)7( وغريهــا مــن  بــه يف الَخانيَّ

املعتــربات: مــن أن الــويص يجــوز لــه أن يتجــر 

مبــال اليتيــم، ويدفــع مضاربــة)8( وبضاعــة، 

ورصح بــه يف الَخانيَّــة)9( فإنــه ال يجــوز للــويص 

ــإن  ــت، ف ــم أو املي ــال اليتي ــه مب ــر لنفس أن يتج
فعــل وربــح يضمــن رأس املــال، ويتــرف)10( 

يف الربــح واللــه اعلــم)11(.

الـويص إذا زاد يف عـدد الكفـن ضمـن الزيـادة، 

فـإن زاد يف قيمـة الكفـن ضمـن الـكل، كـذا يف 

الرساجيـة)12(.

الـويص إذا زاد عل كفـن مثله،  فإن زاد يف العدد 

ضمـن بقدر الزيـادة، وإن كان زاد يف القيمة، فإنه 

يكـون مشـرتياً لنفسـه، وهو ضامن ملـال امليت، 

ولـو دفـع الـويص املـال إىل اليتيم بعدمـا أدرك، 

ومل يؤنـس منـه رشـدا، ثـم ضـاع بعد ذلـك، فإنه 

ضامـن؛ ألنـه دفعـه إىل مـن ليـس لـه أن يدفعـه 

)6( ينظر : الخانية :325/3.

 : الحـكام رشح غـرر االحـكام  ينظـر: كتـاب درر   )7(

.450 /2

)8( تعريـف املضاربـة : عقـد رشكـة يكـون فيهـا املـال 

مـن طـرف والعمـل مـن طـرف آخـر والربـح بينها عل 

وتسـمى  املـال  صاحـب  عـل  والخسـارة  رشطـا  مـا 

الفقهـاء:434/1. لغـة  القراض.ينظر:معجـم 

)9( ينظر :الخانية:325/3.

)10( يف ق : )ويتصدق بالربح(.

)11( ينظر : فتاوى الخانية:325/3.

)12( ينظر: الفتاوى الرساجية :576.
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إليـه، كـذا يف الولوالجية)1(.

للـويص أن يـأكل مـن مـال الصبـي باملعـروف 

إذا كان محتاجـاً إليـه بقـدر مـا يتعي، كـذا اختار 

أبـو الليث)2(، وذكـر الطحـاوي)3( خالفه، كا يف 

الرساجية)4(.

ويف الُقْنيَـة)5(: اختلـف السـلف يف أكل الـويص 

مـن مـال اليتيـم، فقيـل يبـاح أكلـه باملعـروف، 

وقيـل يأكلـه قرضـاً ثـم يـرده، وقيـل ال يـأكل من 

أعيـان مالـه، فأما ألبـان املوايش ومثار األشـجار 

فمبـاٌح مـا مل يـر باليتيـم، وقيـل يـأكل منه وال 

يكتـيس أيضـاً، وقيل يكتيس، وقال أبـو َحِنيَفَة يف 

كتـاب اآلثار)6(: ال يأكل وال يأخـذ قرضاً غنياً كان 

أو فقـرياً، وال يقرض غريه، وقـال الطحاوي)7(: له 

)1( ينظر: الفتاوى الولوالجية :358، 359.

اللَّيْـث  أَبُـو  الَْقاِسـم بـن نـر بـن زيـد  )2( نـر بـن 

الَْفرَائِـِي الْبَْغـَداِدّي َمـاَت أ )314هــ(، ينظـر :الجواهر 

الحنفيـة:196/2. طبقـات  يف  املضيـة 

ـد بـن َسـالَمة بـن َسـلَمة بـن عبـد  )3( اْحمـد بـن ُمَحمَّ

الْملـك اأْلَزِْدّي الْمـْرِّي أَبُـو َجْعَفـر الطََّحـاِوّي الَْفِقيـه 

اإلَِمـام الَْحاِفـظ الَْحَنِفـّي، وَكَاَن ثَِقة نبيال فَِقيها، ولد سـنة 

)229ه(ِ، َوَمـات سـنة )إ321ه(، صحـب الُْمـزيِنّ وتفقه 

عليـه، ثـمَّ تـرك مْذهبـه َوَصـاَر َحَنِفـّي الَْمْذَهـب. ينظـر: 

الجواهـر املضيـة يف طبقـات الحنفيـة :102/1.

)4( ينظر :الفتاوى الرساجية :576.

)5( ينظر: كتاب القنية :387، 388.

)6( ينظر:كتاب اآلثار: 173.

األزدّي  سلمة  بن  سالمة  بن  محمد  بن  أحمد   )()7(

الحنفية  رياسة  إليه  انتهت  فقيه  جعفر:  أبو  الطحاوي، 

مبر. ولد يف )طحا( من مر،  ورحل إىل الشام سنة 

268هـ وتويف بالقاهرة، ينظر: االعالم للزركيل :206/1.

أن /ك:299/ يأخـذ قرضـاً ثـم يقضيـه، وقـال أبو 

يوسـف ال يـأكل إن كان مقياً)8(.

وإن خـرج يف تقـايض ديـن لـه، وملراعاة أشـياء 

لـه)9( وضياعه، فلـه أن ينفق ويركـب دابته ويلبس 

ثوبـه، وإن رجـع ردَّ الدابـة والثيـاب، وقـال أبـو 

ذر)10(: الصحيـح قـول أيب َحِنيَفـَة؛ ألن الـويص 

رشع فيـه متربعـاً فال يوجـب ضانـاً، ولو نصب 

الَقـايِض وصيـاً وعـي لـه أجـر العمل جـاز، كذا 

يف الُقْنيَـة)11(.

قـال: إن مت انا فأعمري قربي وحفريت وخمسـة 

دراهـم لـِك، واشـرتِي بالباقـي حنطـًة وتصدقـي 

بهـا عل القبور، فـإن كانت محتاجـة إىل العارة 

الزينـة عمـرت بقـدره، والباقـي  للتحصـي دون 

يتصـدق عـل الفقراء.

أوص بـأن يكفـن يف ثوبي، مل يـراع رشطه؛ ألنه 

السنة)12(. خالف 

أو سـتة  أثـواب  يكفـن يف خمسـة  بـأن  ]أوص 

)8( ينظر: مجمع الضانات:398/1.

)9( يف ق : )أشـياء لـه(، ويف ك )اشـاعه( وقـد وضعـت 

الصـواب يف املـن ليسـتقم املعنى..

ـد املسـتغفري  ـد بـن َجْعَفـر بـن ُمَحمَّ )10( لعلـه: ُمَحمَّ

وَكَاَن إَِماًمـا فَاضـال َعاملـا َوَمات عـل الَْقَضاء بسـمرقند 

طبقـات  يف  املضيـة  ينظر:الجواهـر  )404هــ(  سـنة 

.105  /2 الحنفيـة 

)11( ينظر: كتاب القنية :387، 388. 

)12( كفـن السـّنة للرجـال فثالثـة، ملـا روي أن رسـول 

اللـه عليـه السـالم »كفـن يف ثالثة أثـواب سـحولية« أي 

بيـض ينظـر: املحيـط الربهـاين:171/2.
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رشطُـُه[)1(. ويراعـى  جـاز، 

أوص بـأن يُقرب مع فالن يف قـرب واحد، ال يراعى 

رشطه)2(.

فـالن  بقـرب  كـذا  مقـربة  يف  يقـرب  بـأن  أوص 

الزاهـد، يراعـى رشطـه إن كان يف الرتكـة مؤنـة 

.)3 الحمـل)

بـأن تدفـن كتبـه معـه، ال يجـوز، إال أن  أوص 

قـايض ظهـري)4(. يفهـم،  فيهـا يشٌء ال  يكـون 

يف  قـال  باطلـٌة،  قـربه  عـل  بالقـراءة  الوصيـة 

فتـاوى قـايض ظهـري الديـن)5(: لكـن هـذا إذا مل 

يعـي القـارئ، أمـا)6( إذا عينـه ينبغـي أن تجـوز 

عـل وجـه الصلـة دون األجـرة، كـذا يف مجمـع 

الفتـاوى)7(. يعتـرب كونـه وارثاً أو غـري وارث وقت 

املـوت ال وقـت الوصيـة؛ ألن حكمه إمنـا يثبت 

بعـد املوت، والهبـة لوارثـه /ق:220/ كالوصية، 

لوارثـه عـل عكسـه؛ ألنـه تـرف يف  وإقـراره 

الحـال، فيعتـرب فيـه وقـت اإلقـرار)8(.

)1( ما بي املعكوفي ساقط من : ق . 

)2( ينظر: درر الحكام رشح غرر االحكام :430/2. 

)3( املصدر نفسه

)4( ينظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق :189/2.

)5( الفتاوى الظهريية لوحه رقم )87(.

)6( يف ك : )عـا عينـه( وعلـق يف هامشـها: )لعلـه فإن 

. ) عينه

)7( ينظـر :البحـر الرائـق رشح كنـز الدقائـق :249/5. 

كتـاب مجمـع الفتـاوى لوحـه رقـم )144(.

)8( ينظر : تبيي الحقائق رشج كنز الدقائق:182/6. 

نصـب الَقـايِض وصيـاً ومل يعلم بـويص امليت، 

ثـم علم خـرج مـن نصبه عـن الوصيـة، والويصُّ 

مـن نصبه امليـت، كـذا يف املجتبى)9(.

الحامـل إذا أخذهـا الطلق فهـي كاملريض مرض 

املـوت، إن ماتـت مـن ذلـك، وكـذا مـن قـدم 

ليقتـل يف قصـاص، أو يرجـم يف زنـاً، إن قتـل أو 

ـٍد إن قتـل، وهـو  رجـم، وكـذا املرتـد عنـد ُمَحمَّ

الفتـوى)10(.

وقـت  مـاالً  ميلـك  مل  وإن  الوصيـة  ويجـوز 

الوصيـة، وإن شـهد رجـالن لرجـل عـل ميـت 

بألٍف، وشـهد املشـهود لهـا للشـاهدين مبثله، 

جـازت الشـهادتان، وإن كانـت شـهادة كل فريق 

لآلخـر بوصيـة ألـف، مل تجـز شـهادتها، الكل 

مـن الحـاوي القـديس)11(.

)9( ينظـر: تبيـي الحقائـق رشج كنـز الدقائـق:213/6، 

ومل اقـف عـل كتـاب املجتبـى النـه مفقود بحسـب ما 

. تحققت

)10( ينظر : البحر الرائق رشح كنز الدقائق : 53/4.

)11( ينظـر : الحـاوي القـديس   : ص462 ، والكتـاب 

مـن تاليـف االمـام احمـد بـن محمـد بـن محمـود بـن 

امللقـب  الحنفـي  الغزنـوي  القابـيس  نـوح  بـن  سـعيد 

بجـال الديـن املتوىف بحلب سـنة 593 هــ. تفقه عل 

احمـد بـن يوسـف الحسـيني وانتفع به جاعـة، وصنف 

يف الفقـه كتبا حسـنة مثل »الروضـة يف اختالف العلاء« 

و »الحـاوي القـديس« يف فـروع ينظـر: تاريـخ اربـل 2/ 

الظنـون:1/  املؤلفي:176/2.كشـف  معجـم   ،175

.627
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، وإن أحاط مباله،  إذا أقـر املريض ألجنبي صـحَّ

وخالصـة  املختـار)2(  ورشح  الكنـز)1(  يف  كـا 

الفتـاوى)3( والبزازيـة)4( وعامـة كتـب الحنفيـة)5(، 

مـن غـري تفصيـل بي كونـه حكايـًة أو ابتـداًء.

)1( الكنـز تاليـف االمـام عبد الله بـن أَْحمد بـن َمْحُمود 

َحافـظ الّديـن أَبُـو الـربكات النََّسـِفّي َصاحـب التصانيف 

الُْمْسـتَْصفى ىف رشح  لَـُه  َواأْلُُصـول  الِْفْقـه  املفيـدة ىف 

ُه باملنافـع َولـه الَْكايِف  الَْمْنظُوَمـة َولـه رشح النافـع َسـاَّ

ىف رشح الـوايف والـوايف تصنيفـه أَيْضا َوله كنـز الدقائق 

َولـه الْمَنـار ىف أُصـول الِْفْقه َولـه الْمَنار ىف أُصـول الّدين 

ة الْكرِْدي تـويّف لَيْلَة  َولـه الُْعْمـَدة تفقه عل شـمس اأْلمَِئَـّ

الُْجُمَعـة ىف شـهر ربيـع األول سـنة إِْحـَدى َوسـبع مائَـة 

رَحَمـه اللـه تََعـاىَل َودفـن ىف بَلْـَدة أيـدج ،ينظر:الجواهر 

املضيـة يف طبقـات الحنفيـة 1/ 271.

بـن  إبراهيـم  بـن  محمـد  لالمـام   : املختـار  رشح   )2(

أحمـد، شـمس الديـن اإلمـام السـمدييس: قـاض، مـن 

أعـال  مـن   « “ سمديسـة  إىل  نسـبته  الحنفيـة.  فقهـاء 

البحـرية، مبـر. لـه كتـب، منها » فتـح املدبـر، للعاجز 

املقـر  » يف القضـاء. فـرغ مـن تأليفـه سـنة 921 منـه 

مخطوطـة يف األزهريـة و » فيـض الغفـار، رشح املختار 

» يف فـروع الحنفية،تويف سـنة )913 هــ ( ينظر:األعالم 

للـزركيل 5/ 302.

)3( ينظر :مخطوط خالصه الفتاوى لوحه رقم )232(.

)4( الفتاوى البزازية:162/6.

)5( ينظر: تبيي الحقائق رشح كنز الدقائق:26/5. 

ويف جامـع الفصولـي)6( وفصـول العادية)7(: إن 

أقـر املريـض مـرض املـوت لألجنبـي، إن كان 

حكايـة يصـح يف جميـع مالـه، وإن كان بطريـق 

االبتـداء يصـح مـن الثلث،

 قلـُت: قال بعض علـاء العهـد)8(: والذي ينبغي 

التوفيـق بـه أن يقـاَل: املـراد باالبتـداء مـا يكـون 

صورتـه صـورة إقـرار، وهـو يف الحقيقـة ابتـداء 

متليـك، بـأن يعلـم بوجـه مـن الوجـوه أن ذلـك 

الـذي أقـر بـه ملـك لـه، وإمنـا قصـدوا إخراجـه 

)6( وقفـت عـل مخطوط جامع الفصولـي الجزء االول 

ومل اجـد فيـه كتاب الوصايـا ، وبحثت عـن الجزء الثاين 

فلـم اجـده. والكتاب من تاليـف محمود بـن اسائيل بن 

عبـد العزيـز، الحنفـي، املعـروف بابـن قـايض سـاونه 

)بـدر الديـن( فقيـه، صـويف، مشـارك يف بعـض العلوم. 

تـويف سـنه )823ه( ،.ينظر:معجم املؤلفـي 12/ 152. 

رقـم  لوحـة   : العاديـة  الفصـول  ينظـر: مخطـوط   )7(

)171( .وكتـاب الفصـول العاديـة مـن تاليـف االمـام 

محمـد بـن محمـد بـن مصطفـى العـادي، املـوىل أبو 

السـعود: مفـرس شـاعر، مـن علاء الـرتك املسـتعربي. 

ولد بقـرب القسـطنطينية، ودرس ودرس يف بالد متعددة، 

وتقلـد القضـاء يف بروسـة فالقسـطنطينية فالـروم ايـيل. 

وأضيـف إليـه اإلفتاء سـنة 952 هــ وكان حـارض الذهن 

سيـع البديهـة: )كتـب الجـواب مـرارا يف يـوم واحـد 

عـل ألـف رقعـة( باللغـات العربيـة والفارسـية والرتكية، 

تبعـا ملـا يكتبه السـائل. وهو صاحب التفسـري املعروف 

مرايـا  إىل  السـليم  العقـل  )إرشـاد  سـاه  وقـد  باسـمه 

الكتاب الكريم - ط(، تويف سـنة   ) 982ه( ينظر:األعالم 

للـزركيل 7/ 59.

)8( لعلـه يقصـد العلـاء املعارصيـن له يف تلـك الفرتة 

واللـه اعلم .
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يف صـورة اإلقـرار، حتـى ال يكـون يف ذلـك منه 

لبعـٍض أن  يقـع  لـه، وكـا  ظاهـرة عـل املقـر 

النـاس، وإذا  يتصـدق عـل فقـري فيقرضـه بـي 

خـال بـه وهبـه ذلـك، أو لئـال يحسـد عـل ذلك 

مـن الورثـة فيحصـل منهـم إيـذاء يف الجملـة)1(.

وأمـا الحكايـة فهي عـل حقيقـة اإلقـرار ظاهرة، 

التـي ذكرهـا يف  العبـارة  مـع أين مل أجـد هـذه 
الفصـول، وجامـع الفصولي، يف مختـرات )2(

الجامـع الكبـري)3( انتهـى كالمـه)4(./ك:300/.

قلـُت: ويف الُقْنيَـة)5(: قـال ويف مواضـع فتـاوى 

)1( ينظر: الدر املختار وحاشية ابن عابدين:610/5.

)2( من مخترات الجامع الكبري:

)1( مختر ورشح الجامع الكبري اليب النر العتايب 

)2( تلخيص الجامع الكبري لصدر الدين الخالطي .

)3( وكتـاب الجامـع الكبـري مـن تاليـف االمـام محمـد 

بـن الحسـن بـن فرقد، مـن مـوايل بني شـيبان، أبـو عبد 

اللـه: إمـام بالفقـه واألصـول، وهـو الّـذي نـرش علم أيب 

دمشـق،  غوطـة  قريـة حرسـتة، يف  مـن  أصلـه  حنيفـة. 

 وولـد بواسـط. ونشـأ بالكوفـة، فسـمع مـن أيب حنيفـة 

وغلـب عليـه مذهبـه وعـرف بـه  ، مـات يف الـري سـنة 

نـزل  أقـول  أن  أشـاء  )لـو  الشـافعّي:  قـال  م(.   804(

القـرآن بلغـة محمـد ابـن الحسـن، لقلـت، لفصاحتـه( 

ونعتـه الخطيـب البغـدادي بإمـام أهـل الـرأي. لـه كتب 

كثـرية يف الفقـه واألصـول، منهـا )املبسـوط ( يف فـروع 

الفقـه، و)الجامع الكبـري( و )الجامع الصغـري( و )اآلثار( 

يف  )املخـارج  و  )األمـايل(،  و  )املوطـأ(  و  و)السـري( 

الحيـل( فقـه،  ينظر:األعـالم للـزركيل 6/ 80.

رقـم  لوحـة   : العاديـة  الفصـول  ينظـر: مخطـوط   )4(

.  )171(

)5( ينظر :مخطوط القنية :388.

جـك)6( أليب شـجاع)7(: أقر الصحيـح لعبد يف يد 

أبيـه لفـالن، ثـم مـات األب واالبن مريـٌض، فإنه 

يعتـرب خـروج العبـد مـن ثلـث املـال؛ ألن إقراره 

مـرتدد بـي أن ميوت االبـن أوال فيبطـل، وبي أن 

، فصار كاإلقـرار املبتدأ  ميـوت األب أوال فتصـحَّ

املرض)8(. يف 

قـال -رحمه اللـه-: فهذا كالتنصيـص أن املريض 

إذا أقـر بعـي يف يده لألجنبـي، فإنه يصـح إقراره 

مـن جميع املـال إذا مل يكن متلكه إياها يف حال 

مرضـه معلومـاً، حتى أمكـن جعل إقـراره إظهاراً، 

وأمـا إذا علـم متلكـه يف حـال مرضه، فإقـراره به 

ال يصـح إال مـن ثلـث مالـه، قـال -رحمـه الله-: 

وإنه حسـن من حيـث املعنـى انتهى)9(.

قلـُت: يفيـد تقييـده بالحيثيـة أنه ليس بحسـن من 

)6( لفظه )جك( هكذا يف النسختي.

ـد بن ُشـَجاع الثَّلِْجي َويَُقـال الْبَلِْخي من  )7( لعلـه : ُمَحمَّ

أَْصَحـاب الْحسـن بـن ِزيَـاد وَكَاَن فَِقيـه أهـل الْعـرَاق ىف 

وقتـه واملقدم ىف الِْفْقـه والَْحِديث َوِقـرَاَءة الُْقرْآن َمَع ورع 

يَْمِرّي  َوعبـاَدة روى َعنُه يحيـى بن أَكْثَم ووكيع َحـَكاُه الصَّ

وَآَخريـن  ِزيَـاد  بـن  الْحسـن  َهِبـّي وتفقـه عـل  الذَّ قَـاَل 

د بـن أَْحمد بن يَْعُقـوب بن شـيبَة َوقَاَل  حـدث َعـن ُمَحمَّ

ـد بـن أَْحمد بن ُمـوَس القمي  الَْحاكِـم رَأَيْـت ِعْنـد ُمَحمَّ

د بن ُشـَجاع كتاب الَْمَناِسـك ىف نَيف  َعـن أَِبيه َعـن ُمَحمَّ

َوِسـتَِّي جرأ كبـاًرا دقاقـا َوله كتـاب تَْصِحيح اآْلثَـار َوُهَو 

كَِبـري وَكتـاب النـاوادر وَكتـاب الُْمَضاربَـة َمـاَت فَْجأَة ىف 

سـنة ) 266هـ( َسـاِجدا ىف َصاَلة الَْعْر، ينظر:الجواهر 

املضيـة يف طبقات الحنفيـة 2/ 61.

)8( ينظر: مخطوط القنيه لوحه رقم )386(.

)9( ينظر: الدر املختار وحاشية بن عابدين :610/5.
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حيـث الروايـة، فـإن املنصـوص عليـه يف عامـة 

املعتـربات، أن إقرار املريـض لألجنبي صحيٌح، 

وإن أحـاط مبالـه من غـري تفصيل واللـه اعلم)1(.

سـئل الحلواين)2(: أوص بأن يتصدق عنه بالخبز 

فتصـدق بدراهـم بـدالً عـن الخبز، قـال: اليجوز 

يف روايـات الزيـادات)3(، وعن ابن سـاعة)4( عن 

)1( املصدر نفسه.

)2( عبـد الَْعِزيـز بن أَْحمد بـن نر بن َصالـح الْحلْوايِن 

ة مـن أهـل بَُخـارى ، حـدث َعن  امللقـب شـمس اأْلمَِئَـّ

أيب عبـد اللـه ُغْنَجـار البَُخـاِرّي تفقـه عـل الَقـايِض أيب 

َعـيّل الُْحَسـْي بـن الْخـر النََّسـِفّي روى َعنـُه أَْصَحابـه 

خيِسّ  ـد بن أَْحمـد بن أيب سـهل الرسَّ مثـل أيب بكـر ُمَحمَّ

َوأيب  وانتفـع  تخـرج  َوَعلِيـِه  تفقـه  َوِبـه  ة  اأْلمَِئَـّ شـمس 

َوأيب  النََّسـِفّي  َمْنُصـور  بـن  الْحسـن  بـن  ـد  ُمَحمَّ بكـر 

ـد بـن َعـيّل الزرنجـري َوُهـَو آخر  الْفضـل بكـر بـن ُمَحمَّ

مـن روى َعنـُه وتفقـه َعلَيْـِه أَيْضـا عبـد الَْكِريـم ابْـن أيب 

حنيفـه األندقـي َوحـدث بـرشح َمَعـاين اآْلثَـار َعـن أيب 

ـد بن عمر بـن حمَدان َعـن اإلَِمـام أيب إِبْرَاِهيم  بكـر ُمَحمَّ

ِْمـِذّي َعـن الطََّحـاِوّي فََسـمعُه ِمْنُه  ـد بـن سـعيد الرتِّ ُمَحمَّ

ـد بـن َعـيّل الزرتجري َوحـدث ِبِه  تِلِْميـذه بكـر بـن ُمَحمَّ

َعنـُه َومـن تصانيفه الَْمبُْسـوط تويّف سـنة )449هـ( بكش 

َوحمـل إِىَل بَُخارى َودفـن ِفيَها والحلواين: َمْنُسـوب إِىَل 

عمـل الَْحلْـَوى َوبَيْعَها رَحَمـه الله تََعـاىَل، ينظر:الجواهر 

املضيـة يف طبقات الحنفيـة 2/ 60. ينظر: تـاج الرتاجم 

يف طبقـات الحنفيـة 1/ 189.

بـن  محمـد  لإلمـام  الحنفيـة  فـروع  يف  الزيـادات   )3(

الحسـن الشـيباين،  )ت 189 هــ( ينظر: كشـف الظنون 

.962/2

)4( محمـد بـن سـاعة بن عبـد الله بن هـالل التميمي، 

أبـو عبـد الله:ولد سـنة )130هــ( حافظ للحديـث، ثقة. 

تجـاوز املئـة وهـو كامـل القـوة، وكان يصـيل يف كل 

ـد: يجوز به كالنـذر، واختـاره الَقايِض بديع  ُمَحمَّ

الديـن)5(، كا يف الفوائـد التاجية)6(.

يقبـل قـول الـويص فيـا يدعيه مـن اإلنفـاق بال 

بينـة إال يف ثـالث، بـل واحـدة اتفاقـاً، وهـي مـا 

إذا فـرض الَقـايِض نفقـة ذي الرحـم املحرم عل 

رشح  يف  كـذا  الدفـع،  الـويص  فادعـى  اليتيـم، 

املجمـع)7(، معلـالً بـأن هـذا ليـس مـن حوائـج 

اليتيـم، وإمنـا يقبـل قولـه فيـا كان مـن حوائجه 

يـوم مئتـي ركعـة. ويل القضـاء لهـارون الرشـيد، ببغداد، 

وضعـف بـره، فعزلـه املعتصـم. وكان يقـول بالـرأي، 

)أدب  منهـا  كتبـا،  وصنـف  حنيفـة.  أيب  مذهـب  عـل 

القـايض( و )املحـارض والسـجالت( و )النـوادر( عـن 

:االعـالم  ينظـر  )233هــ(.  سـنة  تـويف  يوسـف  أيب 

للـزركيل:153/6.

)5( لعلـه أحمـد بـن أيب بكـر بـن عبـد الوهـاب بديـع 

الديـن أبـو عبـد اللـه القزويني له كتـاب الجامـع الحريز 

الحـاوي لعلـوم كتـاب اللـه العزيـز كان مقيا بسـيواس 

يف سـنة )620ه(. ومل اجـد فيـم توافـر لدي مـن مصادر 

اال هـذه االسـطر الشـحيحة ، ينظـر: تـاج الرتاجـم يف 

طبقـات الحنفيـة 1/ 94، كشـف الظنـون :540/1.

)6( ينظـر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق : 276/5، ومل 

اقـف عـل كتـاب الفوائـد التاجية ولعـل الكتـاب لالمام 

محمـد )بهـاء الديـن صـدر الرشيعـة( ابـن عـيل )نظـام 

الدولـة( بـن محمـد خـان: أديـب بالعربيـة والفارسـية، 

مـن أعيان النجـف. ضاقت بـه الحياة فرحـل إىل طهران 

ومـدح السـلطان نـارص الدين شـاه. ثم سـكن خراسـان. 

وتـويف بطهـران ودفـن يف النجف سـنه )1316هـ(. قال 

مهـدي كاشـف الغطاء، لـه مؤلفات منها)الفوائـد البهية - 

ط( ينظـر: األعالم للـزركيل 6/ 301.

السـاعايت:  اليـن  النهريـن  مجمـع  رشح  ينظـر:   )7( 

ص 826.
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إنتهـى، فينبغـي أن ال تكـون نفقة زوجتـه كذلك ؛ 

ألنها مـن حوائجـه)1(.

وال يشـكل عليـه قبـول قـول الناظـر فيـا يدعيه 

مـن الرف عـل املسـتحقي بال بينـة؛ ألن هذا 

مـن جملـة عملـه يف الوقف.

خـراج  أديـت  قـال  لـو  اختـالف:  اثنـي)2(  ويف 

أرضـه أو جعـل عبـده اآلبـق قـال أبو يوسـف: ال 

ـد عليـه البيـان، كـا يف  بيـان عليـه، وقـال ُمَحمَّ

املجمـع)3(.

ُه دينـاً بغـري  ويف جامـع الفصولـي: قـى وصيُـّ

أمـر الَقـايِض، فلـا كـرب اليتيـم أنكـر دينـاً عـل 

ُه مـا دفعـه لـو مل يجـد بينـًة،  أبيـه، َضِمـَن وصيُـّ

إذ أقـر بسـبب الضـان، وهـو الدفـع لألجنبـي، 

فلـو ظهـر غريـم)4( آخـر يغـرم لـه حصتـه؛ لدفعه 

يكـن  فلـو مل  بعـض حقـه إىل غـريه،  باختيـاره 

للغريـم األول بينـة عـل الديـن يضمـن الـويص 

كلـا دفعـه؛ لوقوعـه بغـري حجـة)5(.

ويص ادعـى)6( دينـاً فأنكـر الورثـة، تقبـل بينتـه، 

الورثـة  تحليـف)7(  فلـه  بينـة  لـه  يكـن  مل  ولـو 

)1( املصدر نفسه

)2( يف ك : )التبيي(.

)3( ينظر : مجمع البحرين وملتقى النهرين : ص832.  

ـه ويُلِحُّ  َي َغِرميـاً أَلنـه يَطْلُـُب َحقَّ ـا ُسـمِّ )4( الَغِريـم إمِنََّ

ـْن لَُه َعلَيِْه  ى يَْقِبَضـُه. َويَُقاُل لِلَِّذي لَُه الْـَاُل يَطْلُبُُه ِممَّ َحتَـّ

ِذي َعلَيِْه الْـَاُل: َغِريٌم.، ينظر:لسـان  الْـَاُل: َغِريـٌم، َولِلَـّ

العـرب 12/ 437.

)5( ينظر: الدر املختار وحاشية بن عابدين:719/6.

)6( يف ق : )أدى(.

)7( يف ق : )فيحلف(.

يقبـل قولـه  الـويص ال  أن  فقـد علـم  انتهـى)8(، 

يف قضـاء ديـن عـل امليـت، سـواء كان املنازع 

لـه اليتيـم بعـد بلوغـه أو ال، إال يف مهـر املـرأة 

فإنـه ال ضـان عليـه إذا دفعـه بـال بينـة، كا يف 

خزانـة املفتيـي)9(، /ق:221/ وقيـده يف جامـع 

الفصولـي عـل قـول باملؤجـل عرفـاً، كـذا يف 

الزينيـة)10(. الفوائـد 

يف فتـاوى الفضـيل)11(: ليـس للـويص أن يؤاجر 

لـه  قـدم   ،)68( رقـم  ص  الزينيـة  الفتـاوى  ينظـر:   )8(

واعتنـى بـه ابـو عبيـده مشـهور بـن حسـن 

)9( وقفـت عـل مخطوط خزانة املفتـي ولكني مل اجد 

الفصـل الخـاص بكتاب الوصايا الن قسـم مـن لوحات 

مجمـع  كتـاب  مـن  وثقـت  وقـد   ، ممزقـه  املخطـوط 

الضانـات :399/1، وكتـاب خزانـة املفتـي من تاليف 

االمـام خزانة املفتي يف الفروع للشـيخ، اإلمام: حسـي 

بـن محمـد السـنيقاين، )السـمنقاين( الحنفي.صاحـب: 

ضخـم.  مجلـد،  .وهـو  الـوايف(  رشح  يف  )الشـايف، 

ذكـر فيـه: أنـه صنفـه بإشـارة: حكيـم الديـن: محمـد بن 

عـيل الناموسـني. فـأورد مـا هو مـروي عـن املتقدمي، 

االختـالف،  ذكـر  وطـوى  املتأخريـن،  عنـد  ومختـار 

واكتفـى بالعالمـات مـن الهدايـة والنهايـة، وقاضيخـان، 

والخالصـة، والظهريـة، ورشح الطحـاوي، وغـري ذلـك 

مـن املعتـربات. وفـرغ يف محـرم، سـنة 740ه، كشـف 

الظنـون عـن أسـامي الكتـب والفنـون 1/ 703.

)10( ينظر: الفتاوى الزينية ص رقم )68(.

ـد بن أَْحمد  )11( أبـو َعْمـرو ُعثَْان بـن إِبْرَاِهيم بن ُمَحمَّ

ـد بـن الْفضـل بـن َجْعَفـر بـن رََجـاء  بـن أيب بكـر ُمَحمَّ

الفضـيل اأْلَسـدي البَُخـاِرّي كَاَن َعاملـا مـن أَْواَلد اأْلمَِئَّة 

د  سـمع الَقـايِض أَبَـا الْحسـن َعيّل بن الُْحَسـْي بـن ُمَحمَّ

ى حـدث بالكثـري َعنُه  السـغدي َوَغـريه َعـاَش كثـريا َحتَـّ

وَكَانَـت ِواَلَدتـه ىف رََمَضـان سـنة ِسـّت َوعرْشيـن َوأَْربـع 



»كتاب الوصايا من كتاب ُمِعْيِ الُْمْفِتي َعَل َجَواِب الُْمْستَْفِتي»

........................................................ 424      |  م. د. محمد هادي طالل القييس 

شـيئاً مـن الرتكـة إجـارة طويلـة؛ ليقـي بذلـك 
ديـَن امليـِت. )1(

بـاع الويص شـيئاً مـن تركة امليـت بالنسـيئة، فإن 

وإن مل  يجـز،  اليتيـم مل  عـل  ذلـك رضراً  كان 

يكـن فيه رضر، بـأن كان ال يخـى عليه الجحود 

واملنـع عنـد حلـول األجـل يجـوز؛ ولهـذا قـال 

اسـتباع  إذا  تعـاىل-:  اللـه  -رحمهـم  مشـايخنا)2( 

رجـل شـيئاً من مـال اليتيـم بألف، واآلخـر بألف 

ومائـة، واألول أمـل مـن الثـاين،  ينبغـي أن يبيع 

مـن األول الـذي ال يخـى عليـه الجحـود عنـد 

الطلـب، وكـذا متـويل األوقـاف، وكـذا يف إجارة 

اليتيـم عـل هـذا، ينظـر متامـه يف البـاب الثالث 

والثالثـون، مـن أدب الَقايِض للصدر الشـهيد)3(.

مائَـة َوتُـويفِّ ببخـارى سـنة مَثَـان َوخْمـس مائَـة . ينظر: 

الجواهـر املضيـة يف طبقـات الحنفيـة 2/ 334، هديـة 

العارفـي 1/ 653.

  ،37/8: الدقائـق  كنـز  رشح  الرائـق  البحـر  ينظـر:   )1(

خالصـة الفتاوى لوحه رقـم)232(ومل اقـف عل كتاب 

فتـاوى الفضـيل .

)2( -املشـايخ: هـم علـاء الحنفيـة الذيـن مل يدركـوا 

اإلمـام أبـا حنيفـة.

)3( ينظـر:رشح ادب القايض للصدر الشـهيد:2/ 407-

408.والكتـاب لالمـام عمـر بن عبـد العزيز بـن عمر بن 

مـازة، أبو محمـد، برهان األمئة، حسـام الدين، املعروف 

بالصدر الشـهيد: مـن أكابـر الحنفية، من أهل خراسـان. 

قتـل بسـمرقند ودفـن يف بخـارى سـنة ) 536 هــ (.   » 

الفتـاوى الصغـرى ،و » الفتـاوى الكـربى ، يف املكتبـة 

 « العربيـة بدمشـق، و » عمـدة املفتـي واملسـتفتي ،و 

الواقعـات الحسـامية ، رشح أدب القايض، للخصاف، و 

» رشح الجامـع الصغـري ،يف تذكـرة النوادر، تويف سـنة، 

إذا  األب  /ك:301/  املحبـويب)4(:  الجامـع  ويف 

أخـذه قرضا لنفسـه، قالوا يجوز، وعليه مشـايخنا 
الله-)5( -رحمهـم 

رجـل مات ببخـارى)6(، وهو من واليـة)7( العراق، 

وقـد أوص إىل رجـل، وقـد تـرك ولـداً صغـرياً، 

فـأراد أن يذهـب باملـال إىل واليتـه، هـل لـه أن 

ينظر:األعالم للزركيل 5/ 51.

)4( بحثـت عـن كتـاب جامـع املحبويب فلـم اجده ومل 

اعـرف ملن هـذا الكتاب ولكنـي وجدت ان هنـاك أربعة 

مـن علـاء املذهب مـن أسة واحدة يطلـق عليهم لقب 

املحبويب.

األول هـو: جـال الديـن أبـو املـكارم عبيـد اللـه بـن 

إبراهيم بن أحمد بـن عبد امللك املحبويب)ت602ه( له 

كتـاب “رشح الجامع الصغـري”. والثاين ولـد الذي قبله: 

صـدر الرشيعـة األكـرب شـمس الديـن أحمـد)ت630ه( 

لـه »تلقيـح العقـول يف فـروق املنقـول«. والثالـث: ولد 

الـذي قبله: تـاج الرشيعـة محمـود)ت673ه( لـه »وقاية 

الروايـة يف مسـائل الهدايـة«. والرابـع حفيـد الـذي قبله: 

بـن  مسـعود  بـن  اللـه  عبيـد  األصغـر  الرشيعـة  صـدر 

ينظـر:  الروايـة«.  وقايـة  »رشح  لـه  محمـود)ت747ه( 

الفوائـد البهيـة يف تراجم الحنفيـة)  108، 109، 207(.

)5( ينظـر: رشح فتـح القديـر : 314/7، ومل اقـف عـل 

كتـاب جامـع املحبويب .

)6( بخـارى : خامـس أكـرب مـدن اوزبكسـتان. عاصمـة 

فتحهـا املسـلمون عـام 89 هــ عـل  بخـارى.  واليـة 

يـد قتيبـة بـن مسـلم الباهـيل . غالـب سـكانها طاجيـك 

هــ   617 عـام  املغـول  الفارسـية.دخلها  يتحدثـون 

وقامـوا بأعـال النهـب والسـلب والتخريـب يف املدينة 

خريـدة  مخطـوط  خـالل  مـن  البلـدان  ينظر:عجائـب 

.95 ص:  الغرائـب  وفريـدة  العجائـب 

)7( يف ق : )أمئة(.
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قـال:  الفتـوى،  واقعـة  صـارت  باملـال  يذهـب 

فعرضـت عـل الَقـايِض، قـال: لـه ذلـك، فإنـه 

ميلـك املسـافرة باملـال، قلـُت: هـو ذاهـٌب إىل 

وطنـه عـى أن ال يجـيَء، فيضيع مـال الولد؟)1( 

ٌر، قلُت: بـأي مقداٍر؟ قـال: قدر ما  قـال: هـو مقدَّ

يذهـب إىل مقصـده ويجيُء، قلـُت: ولو مل يتجر 

الـويص مبـال الصبـي هـل يجـرب عـل التجـارة 

والتـرف؟ قـال: ال )2(.

يف النصـاب يف البـاب الثـاين مـن الوصايـا: ال 

والصغـرية سـواٌء  الصغـري  إنـكاح  لـه يف  واليـة 

يـوص)3(. مل  أو  بالنـكاح  األب  إليـه  أوص 

يف النـوازل)4(: ويص امليت إذا قى دين امليت 

بشـهود جـاز، وال ضـان عليه ألحـد، وإن قى 

ديـن البعض بغـري أمر الَقـايِض كان ضامنا لغرماء 

امليـت، وإن قى بأمـر الَقايِض ديـن البعض ال 

يضمـن، والغريم اآلخـر يشـارك األول مبا قبَض، 

كـذا يف جامع الفتـاوى)5( والله اعلم.

❊ ❊ ❊

)1( يف ك : )فيضيع الولد(.

)2( مل اقـف عـل هـذه االسـطر املدونـه يف املن فيا 

توافـر لـدي من مصـادر ولعلها مـن تعبري املؤلف نفسـه 

واللـه اعلم.  

)3( ينظر: املحيط الربهاين :43/3.

)4( ينظـر: فتاوى النـوازل اليب الليث السـمرقندي لوحه 

.)230( رقم 

)5( ينظر: مخطوط جامع الفتاوى لوحة رقم (347(.

املصادر

- القرآن الكريم.

1. آثـار البالد وأخبـار العباد :تاليـف االمام زكريا 

بـن محمد بن محمود القزوينـي )ت: 682هـ(  ، 

دار صـادر – بريوت، عـدد األجزاء: 1.

القادرية:تاليـف  املكتبـة  الخطيـة يف  اآلثـار   .2

االمـام عـاد عبـد السـالم رؤوف، دار الرسـالة 

1977م. بغـداد،  للطباعـة،  

عبد  االمام:  تاليف  املختار  لتعليل  االختيار    .3

البلدحي،  املوصيل  مودود  بن  محمود  بن  الله 

683هـ(  )ت:  الحنفي  الفضل  أبو  الدين  مجد 

عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة ، مطبعة 

الحلبي - القاهرة  ،  1937 م، عدد االجزاء: 5.

4. اإلصابـة يف متييـز الصحابـة: تاليـف االمـام 

ت  العسـقالين،  حجـر  بـن  عـيل  بـن  أحمـد 

852هــ، تحقيـق: عـيل محمـد بجـاوي، ط1: 

الجيل-بـريوت. دار  )1412هــ-1992م(، 

بـن  الديـن  خـري  االمـام  تاليـف  األعـالم:   .5

محمـود بـن محمـد بن عيل بـن فـارس، الزركيل 

الدمشـقي )ت: 1396هــ(، دار العلم للماليي، 

ط15 - أيـار / مايـو 2002 م.

6. املحبـويب: تاليـف االمـام جـال الديـن أبـو 

املـكارم عبيـد الله بـن إبراهيم بن أحمـد بن عبد 

امللك املحبـويب)ت602ه( .  

7. البحـر الرائق رشح كنز الدقائـق: تاليف االمام 

زيـن الديـن بـن إبراهيـم بـن محمـد، املعـروف 
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بابـن نجيـم املـري )ت: 970هــ(،ويف آخره: 

بـن  بـن حسـي  الرائـق ملحمـد  البحـر  تكملـة 

عـيل الطـوري الحنفـي القـادري )ت بعد 1138 

هـ(،وبالحاشـية: منحة الخالق البـن عابدين، دار 

الكتـاب اإلسـالمي، ط2.

تاليـف  الحنفيـة:  طبقـات  الرتاجـم يف  تـاج   .8

االمـام زيـن الديـن أبو العدل قاسـم بـن قطلوبغا 

879هــ(  )ت:  الحنفـي  الجـايل  السـودوين  

دار   ، يوسـف   رمضـان  محمـد خـري  ،تحقيـق: 

م.  1992 ،ط1،  دمشـق  القلـم، 

9. تاريـخ اربـل : تاليف االمام املبـارك بن أحمد 

بـن املبارك بـن موهوب اللخمـي اإِلربيل،  )ت: 

637هــ( ، املحقـق: سـامي بـن سـيد خـاس 

الرشـيد،   الثقافـة واإلعـالم، دار  الصقـار ، وزارة 

العـراق ،1980 م، عـدد االجـزاء: 2

القامـوس:  جواهـر  مـن  العـروس  تـاج   .10

تاليـف االمـام محّمـد بن محّمـد بن عبـد الرزّاق 

مبرتـى،  امللّقـب  الفيـض،  أبـو  الحسـيني، 

الهدايـة. دار   ، 1205هــ(   )ت:  الزَّبيـدي 

11. تبيـي الحقائـق رشح كنـز الدقائـق: تاليـف 

االمـام عثـان بـن عـيل بـن محجـن البارعـي، 

فخـر الديـن الزيلعـي الحنفـي )ت: 743 هــ(، 

املطبعة الكـربى األمريية -بـوالق، القاهرة، ط1، 

هـ.  1313

12. الجامـع الصحيـح املختر: تاليـف االمام 

البخـاري  عبداللـه  أبـو  إسـاعيل  بـن  محمـد 

الجعفـي،دار ابـن كثـري، اليامة – بـريوت،ط3، 

ديـب  مصطفـى  د.  1987،تحقيـق:   –  1407

البغـا أسـتاذ الحديـث وعلومـه يف كليـة الرشيعة 

- جامعـة دمشـق.

13. الجامـع الصغـري ورشحه النافـع الكبري ملن 

يطالـع الجامـع الصغـري تاليـف االمـام: أبـو عبد 

اللـه محمد بـن الحسـن الشـيباين )ت: 189هـ( 

مؤلـف النافـع الكبـري: محمـد عبـد الحـي بـن 

محمد عبـد الحليم األنصـاري اللكنوي الهندي، 

أبوالحسـنات )ت: 1304هــ(   عـامل الكتـب – 

بـريوت ،ط1، 1406 هــ ،عدد األجـزاء: 1.

14. جامـع الفتـاوى  لإلمـام قرق أمـري الحميدي 

الرومي الحنفـي )ت 860هـ(.

كتـاب  عـن  بحثـت   . املحبـويب  جامـع   .15

جامـع املحبـويب فلـم اجـده ومل اعـرف ملـن 

هـذا الكتـاب ولكني وجـدت ان هنـاك أربعة من 

علـاء املذهـب مـن أسة واحـدة يطلـق عليهم 

لقـب املحبـويب.

الحنفيـة:  طبقـات  يف  املضيئـة  الجواهـر   .16

محـي الديـن محمـد بـن عبـد القـادر أبـو الوفاء 

الحنفـي املـري )ت 755هــ(، مطبعة مجلس 

دائـرة املعـارف العثانيـة، الهنـد، 1332هــ . 

املذهـب  فـروع  يف  القـديس  الحـاوي   .17

الغزنـوي،  القـايض  االمـام:  تاليـف  الحنفـي 

تحقيـق الدكتـور صالـح العـيل، املجلـد االول ، 

. النـور   دار 

18. خزانـة الـرتاث : قـام بإصـداره مركـز امللك 

فيصـل، نبـذة: فهـارس املخطوطـات اإلسـالمية 

يف املكتبـات والخزانـات ومراكـز املخطوطات 

يف العـامل تشـتمل عـل معلومـات عـن أماكـن 
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يف  حفظهـا  وأرقـام  املخطوطـات  وجـود 

  . العامليـة  والخزائـن  املكتبـات 

19. خزانـة املفتـي: تاليـف االمـام حسـي بـن 

محمـد بن حسـي السـمنقاين، الحنفـي كان حيا 

سـنة 740 هـ. 

20.  خالصـة األثـر يف أعيـان القـرن الحـادي 

عـرش: تاليـف االمـام محمد أمـي بن فضـل الله 

بـن محـب الديـن بـن محمـد املحبـي الحموي 

األصـل، الدمشـقي.

املطهـر  االمـام  الفتاوى:تاليـف  خالصـة   .21

اليـزدي املطهـر بـن الحسـي بن سـعد بـن عيل 

اليـزدي، الحنفـي ،تويف بقوص، سـنة )591هـ(. 

22.درر الحـكام رشح غـرر األحـكام : تاليـف 

االمـام محمـد بـن فرامـرز بـن عيل الشـهري مبال  

املوىل )ت: 885هــ(، دار إحياء الكتب العربية.

23. ديـوان اإلسـالم :تاليف االمام شـمس الدين 

أبـو املعـايل محمد بـن عبـد الرحمن بـن الغزي 

)ت: 1167هــ( ، تحقيق: سـيد كرسوي حسـن، 

العلميـة، بـريوت، ط1،  1990 م،  الكتـب  دار 

عدد األجـزاء: 4.

24. رد املحتار عل الدر املختار: تاليف االمام 

العزيز  ابن عابدين، محمد أمي بن عمر بن عبد 

دار  1252هـ(،  )ت:  الحنفي  الدمشقي  عابدين 

الفكر-بريوت ، ط2، 1412هـ - 1992م.

25. سـري أعـالم النبـالء : شـمس الديـن أبو عبد 

اللـه محمـد بـن أحمـد بـن عثـان بـن قَامْيـاز 

الذهبـي )ت: 748هــ(، دار الحديـث- القاهرة،:  

2006م. 

ذهـب:  مـن  أخبـار  يف  الذهـب  شـذرات   .26

تاليـف االمـام عبـد الحـي بـن أحمـد بـن محمد 

ابـن العـاد الَعكـري الحنبـيل، أبو الفـالح )ت: 

خـرج  األرنـاؤوط  محمـود  حققـه:  1089هــ( 

أحاديثـه: عبـد القـادر األرنـاؤوط، دار ابـن كثري، 

دمشـق – بـريوت ،ط1، 1406 هــ - 1986 م . 

األجـزاء:11.   عـدد 

27. رشح ادب القـايض للصدر الشـهيد: تحقيق 

 ، االرشـاد  مطبعـة   / الرسحـان  هـالل  محـي 

. االوقـاف  وزارة   ، العـراق  جمهوريـة 

:تاليـف  السـاعايت  البـن  املجمـع  رشح   .28

االمـام عبـد اللطيـف بـن عبـد العزيـز بـن أمـي 

الديـن ابن امللـك الحنفـي. فقيه، اصـويل تويف 

 . )801هـ(  سـنه 

29.  رشح فتـح القديـر : تاليـف االمـام كـال 

الديـن محمـد بن عبـد الواحد السـيوايس ، تويف 

سـنة )681هــ(،  دار الفكـر ، بريوت.

30. رشح مجمـع البحريـن : تاليـف االمـام عبد 

اللطيـف بـن عبـد العزيـز بـن أمـي الديـن ابـن 

امللـك فقيـه، اصـويل،  )ت 801 هــ(.     

31. طبقـات الفقهـاء: تاليـف االمام أبو اسـحاق 

476هــ(   )ت:  الشـريازي  عـيل  بـن  إبراهيـم 

العـريب،  الرائـد  دار  عبـاس،   إحسـان  تحقيـق: 

.1970 ،ط1،  لبنـان   – بـريوت 

مخطـوط  خـالل  مـن  البلـدان  عجائـب   .32

خريـدة العجائـب وفريدة الغرائـب: تاليف االمام 

ساج الديـن ابـن الـوردي )691 هــ( ،تحقيـق 

أنـور محمـود زنـايت جامعـة عـي شـمس.
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يف  الوجيـز  الجامـع  أو  البزازيـة  فتـاوى   .33

النعـان:  حنيفـة  أيب  األعظـم  اإلمـام  مذهـب 

بـن شـهاب  بـن محمـد  االمـام محمـد  تاليـف 

بـن يوسـف الكـردري، الربيقينـي، الخوارزمـي، 

)ت827هــ(. بالبـزازي  املعـروف  الحنفـي، 

34. فتـاوى التتـار خانيـة: تاليف اإلمـام عامل بن 

العالء األنصاري الدهلـوي الهندي  )ت786هـ( 

تحقيـق: القايض سـجاد حسـي، طبع عـل نفقة 

وزارة املعـارف الهندية، ط 1.

بـن  زيـن  االمـام  تاليـف   : الزينيـة  فتـاوى   .35

ابراهيـم بـن محمد بن محمـد الحنفي املشـهور 

بابـن نجيـم، تحقيـق د. سـعيد سـامل الغامـدي، 

طبعـة دار كنـوز اشـبيليا، ط1، 2011م.

36. فتـاوى الرساجية :تاليـف االمام ساج الدين 

ابـو محمـد عـيل بـن عثـان بـن محمـد التيمي 

محمـد  حققـه  ت)569هــ(  الحنفـي  االويس 

لينيشـيا، جنـوب  العلـوم  دار  البسـتوي،  عثـان 

افريقيـا، سـنة 1432هــ-2011م.  

37. فتـاوى الظهرييـة : تاليـف االمـام محمد بن 

احمـد بـن عمـر البخـاري ظهـري الدين، أبـو بكر 

فقيه حنفـي )ت 619ه(. 

38. فتـاوى الفضـيل: تاليـف االمـام عثْـَان بن 

د االسـدي أَبُو َعْمـرو الَْمْعُروف  ابراهيـم بـن ُمَحمَّ

بالفضـل ، ت )508هـ(.  

39. فتـاوى النـوازل: تاليـف االمـام نـر بـن 

السـمرقندي،  إبراهيـم  بـن  احمـد  بـن  محمـد 

منشـورات  احمـد،  يوسـف  السـيد  تحقيـق: 

العلميـة-  الكتـب  دار  بيضـون،  عـيل  محمـد 

2004م.  ،1 ط  بـريوت، 

40. فتـاوى الولوالجيـة:  تاليـف االمام أيب الفتح 

ظهـري الديـن عبد الرشـيد بـن أيب حنيفـة ابن عبد 

الـرزاق الولوالجـي املتـوىف بعد سـنة )540هـ( 

تحقيـق: الشـيخ مقـداد بـن مـوس فريـوي، دار 

الكتـب العلميـة- بريوت.   

41. فتـاوى قـايض خان : تاليف اإلمـام عامل بن 

العالء األنصاري الدهلـوي الهندي  )ت786هـ( 

تحقيـق: القايض سـجاد حسـي، طبع عـل نفقة 

وزارة املعـارف الهندية، ط 1.

عبـد  االمـام  تاليـف  العاديـة:  الفصـول   .42

الرحيـم بـن ايب بكـر بن عـيل املرغينـاين  تويف 

670هـ. سـنة 

اإلمـام،  :تاليـف  الفتـاوى   قنيـة  القنيـة:   .43

أيب الرجـاء، نجـم الديـن: مختـار بـن محمـود 

)658هــ(. سـنة  تـويف  الحنفـي.  الزاهـدي، 

44.كتاب اآلثار: تاليف االمام محمد بن الحسن 

الشيباين أبو عبد الله ، تحقيق: أبو الوفا األفغاين ، 

النارش: دار الكتب العلمية  سنة النرش: 1413 – 

1993 عدد االجزاء: 2 ، ط: 2.

والفنون،  الكتب  أسامي  عن  الظنون  45. كشف 

جلبي  كاتب  الله  عبد  بن  مصطفى  تاليف: 

أو  خليفة  حاجي  باسم  املشهور  القسطنطيني 

الحاج خليفة )املتوىف: 1067هـ( النارش: مكتبة 

املثنى - بغداد   تاريخ النرش: 1941م، ج:6.

تاليـف  الحنفيـة:  فـروع  يف  الدقائـق  كنـز   .46

أحمـد،  بـن  اللـه  عبـد  الـربكات   أيب  اإلمـام، 

النسـفي. الديـن  بحافـظ  املعـروف: 
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47. الكواكـب السـائرة بأعيـان املئـة العـارشة: 

تاليـف االمـام نجـم الديـن محمـد بـن محمـد 

الغـزي )ت: 1061هـ( تحقيـق: خليل املنصور، 

دار الكتـب العلمية، بريوت – لبنان ،ط1، 1418 

هــ - 1997 م .

بـن  محمـد  االمـام  العرب:تاليـف  لسـان   .48

مكـرم بن منظـور األفريقـي املـري، دار صادر 

– بـريوت، ط 1.

49. املبسـوط :تاليـف االمـام شـمس الدين أبو 

بكـر محمد بن أيب سـهل الرسخـيس)ت571ه(، 

دراسـة وتحقيـق: خليل محي الديـن امليس، دار 

الفكـر للطباعـة والنـرش والتوزيع- بـريوت لبنان، 

ط 1،  2000م.

50. مجمـع األنهر يف رشح ملتقى األبحر:تاليف 

بـن سـليان  بـن محمـد  الرحمـن  االمـام عبـد 

املدعـو بشـيخي زاده، يعـرف بدامـاد أفندي )ت 

1078هــ(، دار إحيـاء الـرتاث العريب .

51. مجمـع البحريـن وملتقـى النهريـن: دراسـة 

وتحقيـق اليـاس قبالن، نـرش دار الكتـب العلمية 

بـريوت، ط1. سـنه 2005.

52. مجمع الضانات : تاليف االمام أبو محمد 

غانم بن محمد البغدادي الحنفي )ت: 1030هـ( 

النارش: دار الكتاب اإلسالمي ، ج: 1.

بن  أحمد  االمام  تاليف  الفتاوى:  مجمع   .53

هذا  صنف  فقيه.  الحنفي:  بكر  أيب  بن  محمد 

الكتاب  ثم اختره وساه )خزانة الفتاوى - خ( .  

النعـاين:  الفقـه  يف  الربهـاين  املحيـط   .54

تاليـف االمام أبـو املعـايل برهان الديـن محمود 

بـن أحمـد بـن عبـد العزيـز بـن عمـر بـن َمـازََة 

البخـاري الحنفـي )ت 616هــ( تحقيـق: عبـد 

الكريـم سـامي الجنـدي، دار الكتـب العلميـة- 

. لبنـان، ط1، 1424هــ- 2004م  بـريوت 

محمـد  االمـام  تاليـف  الصحـاح:  مختـار   .55

بـن أيب بكـر بـن عبدالقادر الـرازي، مكتبـة لبنان 

بـريوت، طبعـة جديـدة، 1415هــ–  نـارشون– 

خاطـر.  محمـود  تحقيـق:  1995م، 

56. مخطـوط جامـع الفصولـي: تاليـف االمـام 

محمـود بـن اسائيـل بـن عبـد العزيـز، الحنفي، 

املعـروف بابـن قايض سـاونه )بـدر الدين( من 

فقهـاء الحنفيـة، تويف سـنه )823هـ(.

األمكنـة  أسـاء  عـل  االطـالع  مراصـد   .57

والبقـاع: تاليـف االمـام عبـد املؤمـن بـن عبـد 

الحق، ابن شـائل القطيعي البغـدادي، الحنبيل، 

صفـّي الديـن )ت: 739هـ( النـارش: دار الجيل، 

بـريوت ،ط1، 1412 هــ عـدد األجـزاء: 3. 

58. املسـالك واملالـك : تاليـف االمـام أبـو 

القاسـم عبيـد اللـه بن عبـد اللـه املعـروف بابن 

خرداذبـة )ت: نحو 280هــ(  دار صادر،  بريوت 

عـام النـرش: 1889 م. 

59. املصبـاح املنـري يف غريـب الـرشح الكبـري 

للرافعي:تاليـف االمـام أحمد بـن محمد بن عيل 

املقـري الفيومـي: املكتبة العلميـة– بريوت.

شـهاب  االمـام  تاليـف   : البلـدان  معجـم   .60

الديـن أبـو عبد اللـه ياقوت بـن عبد اللـه الرومي 

بـريوت  دار صـادر،   ، الحمـوي )ت: 626هــ( 

م.  1995 ط2، 
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تاليف االمام عمر بن رضا  61. معجم املؤلفي 

الدمشق  كحالة  الغني  عبد  بن  راغب  محمد  بن 

بريوت،   - املثنى  مكتبة  النارش:  )ت: 1408هـ( 

دار إحياء الرتاث العريب بريوت، ج: 13.

62. املعجـم الوسـيط: تاليـف االمـام إبراهيـم 

مصطفـى ـ أحمـد الزيـات ـ حامـد عبـد القادر ـ 

محمـد النجـار، تحقيـق: مجمـع اللغـة العربيـة، 

دار الدعـوة.

63. معجـم لغـة الفقهاء:تاليـف االمـام محمـد 

دار  قنيبـي،  صـادق  حامـد   - قلعجـي  رواس 

النفائـس للطباعة والنـرش والتوزيع، ط 2، 1408 

هــ - 1988م.

املسـتفتي:  جـواب  عـل  املفتـي  معـي   .64

يـِن محمِد بِن عبـِد اللِه  تأليـُف لإلمـاِم شـمِس الدِّ

بـن أحمَد بن محمـٍد الخطيب التمرتـايّش الَغزِّّي 

الحنفـّي  )ت 1004هـ(.

65. املغـرب يف ترتيـب املعرب: تاليـف االمام 

أبـو الفتـح نـارص الدين بـن عبـد السـيد بن عيل 

بـن املطـرز، مكتبـة أسـامة بـن زيـد – حلب، ط 

1، 1979، تحقيـق : محمـود فاخـوري و عبـد 

مختار. الحميـد 

د.  واالسـالمية:  العربيـة  املـدن  موسـوعة   .66

يحيـى شـامي، دار الفكر العـريب – بريوت ،ط1/ 

1993م. 

وآثار  املؤلفي  أساء  العارفي  هدية   .67

املصنفي: تاليف االمام إساعيل بن محمد أمي 

1399هـ(،   )ت  البغدادي  الباباين  سليم  مري  بن 

دار إحياء الرتاث العريب بريوت – لبنان .


