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 أىدم ىذا الجيد العممي المتكاضع إلى...

لى كالدم الذم لـ يدخر جيدان في الكقكؼ إلى جانبي حتى كلدت ىذه  ،كالدتي التي دعمتني بالدعاء  كا 
 الرسالة....

لى صديقاتي البلتي ساعدنني في طمب العمـ... ،إلى إخكتي كأخكاتي  كا 

 الدفاع عف المسجد األقصى كاألرض المباركة شيداء ىذا الكطف.....إلى الذيف ارخصكا أركاحيـ في 

 إلى كؿ طالب عمـ يبتغي كجو اهلل عز كجؿ أينما كاف...

 إلى أستاذم الفاضؿ الدكتكر حساـ الديف عفانة ....

 إلى أساتذتي كمشايخي األعزاء حفظيـ اهلل....

 إلى كؿ مف ساعدني كلك بدعكة في ظير الغيب...

 سائبلن المكلى عز كجؿ التكفيؽ كالقبكؿ. ،جميعان أىدم رسالتي ىذهإلى ىؤالء 



أ

إٍقرار

أقري أنا الطالبة ىبة محمكد محمد زكاىرة ميًعدَّة الرسالة بأنيا قيًدمىٍت لجامعة القدس، لنيؿ درجة 
ه الرسالة، أك الماجستير، كأنيا نتيجة أبحاثي الخاصة، باستثناء ما تىَـّ اإلشارةي لو حيثما كرد،  كأف ىذ

ـٍ لنيؿ أم درجة عميا ألم جامعة أك معيدو آخر. أم جزءو منيا لـ ييقىدَّ

: ______________التكقيع 

ىبة محمكد محمد زكاىرة

 2016\1\9التاريخ 



ب

الشكر كالتقدير

(1) ََُِّّّّّٰٹٱٹٱُّٱ

شرعو كالتفقو في ىذا الديف الشكر هلل عز كجؿ أكالن عمى أف ىداني إلى اإلسبلـ كىداني إلى تعمـ 
 الحنيؼ الذم يعد أعظـ النعـ عمى المسمـ،فالحمد هلل الذم ىدانا ليذا كما كنا لنيتدم لكال أف ىدانا اهلل.

كما كأتقدـ بالشكر لؤلستاذ الدكتكر حساـ الديف مكسى عفانة الذم أرشدني لمكصكؿ إلى ىذه النتيجة، 
 ة سكاء مرحمة البكالكريكس أك مرحمة الماجستير.كالذم قدـ لنا الكثير طيمة مراحؿ الدراس

كما كأتقدـ بالشكر ألعضاء لجنة المناقشة عمى قبكؿ مناقشة رسالتي ىذه.

كما كأتقدـ بالشكر لكؿ مف ساعدني سكاء في تكفير المراجع كالمصادر كالكتب البلزمة ليذه الرسالة.

ا قدمكه مف جيكد في سبيؿ خدمة طمبة العمـ كأتقدمأيضا بالشكر لجامعة القدس، كالعامميف فييا عمى م
كخاصة ذكم االحتياجات الخاصة، ممثبلن بالعناية كالمساندة في مكاصمة التحصيؿ العممي 

 كالبحث،إلييـ جميعان كالذيف ال يسمح المجاؿ لذكر أسمائيـ كؿ التحية كاالحتراـ كالتقدير.

.7اآلية  ،سكرة إبراىيـ(1)



ج

الممخص

ف كتاب "فتح القدير لكماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد الحنفي ىذه الرسالة ىي تحقيؽ لكتاب اٍلعىتىاؽ م
ق، الذم يعد مف أشير شركح كتاب اليداية 861السيكاسي"، المعركؼ بابف اليماـ، المتكفي سنة 

 ق.593لبرىاف الديف عمي بف أبي بكر المرغيناني المتكفي سنة 

تاب فتح القدير، كىك مف الكتب الميمة كتكمف أىمية ىذه الرسالة في أنيا تحقيؽ لكتاب العىتىاؽ مف ك
في الفقو اإلسبلمي بشكؿ عاـ كالمذىب الحنفي بشكؿ خاص، حيث كاف لشخصية ابف اليماـ البارزة 

 فيو أكبر األثر في المكانة التي تبكأىا الكتاب.

كقد اتبعت المنيج الكصفي، فاعتمدت عمى ثبلث نسخ مخطكطة، كنسخة رابعة مطبكعة غير محققة 
اب فتح القدير، فتمثؿ عممي في التحقيؽ بعزك اآليات القرآنية، كتخريج األحاديث النبكية كاآلثار مف كت

مف مظانيا مع ذكر حكـ أىؿ العمـ عمييا، كتكثيؽ المسائؿ مف الكتب الفقيية المعتمدة، كالتعريؼ 
يبة، كالتعريؼ بالمصطمحات األصكلية، كالفقيية، كالحديثية، كالمغكية، كبياف معاني األلفاظ الغر 

باألعبلـ، كاألماكف، كالكتب التي اعتمد عمييا ابف اليماـ، كالتعميؽ عمى المسائؿ األصكلية كالفقيية 
 كالحديثية. 

إفَّ كتاب فتح القدير مف الكتب التي اىتمت بذكر األدلة النقمية في المسائؿ الفقيية، خاصة األحاديث 
 ميقو عمى المسائؿ التي يطرحيا.النبكية، كما برزت شخصية ابف اليماـ في تع

كأكصي بضركرة إكماؿ تحقيؽ الكتاب كطباعتو إلخراجو في نسخة مطبكعة محققة كفؽ أصكؿ تحقيؽ 
المخطكطات، كتشجيع طمبة العمـ عمى اإلقداـ عمى تحقيؽ المخطكطات لما لو مف فائدة عممية 

 الدفينة إلى النكر.لمباحث بشكؿ خاص كلؤلمة بشكؿ عاـ كذلؾ بإخراج كنكزىا العممية 
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Investigation of al etaq (Emancipator of slaves) from the book Fath al-

Qadeer for Kamal Din Muhammad ibn Abdul Wahid al– 

HanafiAlsyuasi; who’s known as Ibn El – Hamam (790-593) Hijri 

Prepared by: Hiba Zawahrah 

 Supervisor: prof.Husam AL_Deen  M. Afana 

Abstract 
This thesis is study and investigation of Al Etaq (Emancipator of slaves) from the book 

Fath al-Qadeer for Kamal Din Muhammad ibn Abdul Wahid al – HanafiAlsyuasi; who’s 

known as Ibn El – Hamam (790-593) Hijri. 

It is considered one of the most famous and well known explanation of Ketab al Hedaya by 

Burhanuddin Ali ibnAbiBakrAlmarqhennani (511-593) Hijri. 

The importance of this thesis is that it investigates a part of an important book in the 

Islamic Jurisprudence (al – Fiqh) in general and in Hanafi Doctrine in specific . The 

personage of ibnHamam affected the position that the book occupied. 

Descriptive  method has been administered where three manuscript copies and a non – 

investigated printed one from the book Fath al Kadeer had been investigated through the 

following procedures Attribution the Holy Qur’an verses and al – Hadith of the prophet 

Mohammed and the Scholars’opinions، Documentation issues from the accredited Fiqh 

books، Definitions of the fundimential terms of al – Fiqh، linguistics، and al – hadith، 

Description of the strange and non – familiar phrases، Definition of the names، places، 

books that IbnHammam referred to، Comment on the  fundamentals issues  of al – Fiqh 

(Jurisprudence)، and al – hadith. 

The most important results of the thesis are،The real name of the book was Fath al Qadeer، 

but not ‘’explanation of Fath Al Qadeer’’،The book Fath al Qadeer is one of the books 

which interested in determining al – Naql indicators in al – Fiqh questions mainly 

hadith،The personage of IbnHammam and his creativity in commenting on the said 

questions. 

The most Recommendations are ،Publishing the thesis as a main reference in investiqation 

scripts، Encouraging the researchers to investigate scripts and  Highlighting the importance 

of investigation scripts.   



ه

المقدمة
إفَّ الحمد هلل، نحمده كنستعينو، كنستغفره، كنتكب إليو، كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا، كمف سيئات 

هلل فبل مضؿ لو، كمف يضمؿ فبل ىادم لو، كأشيد أف ال إلو إال اهلل، كأشيد أف أعمالنا، مف ييده ا
 محمدان عبده كرسكلو صمى اهلل عميو كعمى آلو كصحبو كسمـ تسميمان كثيران.

Aأما بعد

رى اهلل عز كجؿ ليذه األيمة التي شيد ليا بالخيرية في كتابو الكريـ حيث قاؿ تعالى: فقد سىخى

، (1) َّخيحيجييهىهمهجهينىنمنٹٱُّٱٹٱ
عمى مر العصكر المتبلحقة، عمماء يقكمكف بنشر العمكـ الشرعية ببياف أحكاميا كتكضيح مقاصدىا 
فيتعممكف عف بعضيـ البعض، مبتغيف بذلؾ الرفعة عند اهلل عز كجؿ، فمـ يدخركا كقتان كال جيدان فنذركا 

ناظر في مصنفاتيـ ليجد العجب العجاب أنفسيـ لتمؾ الرفعة، ما بيف تعمـ كتعميـ كتأليؼ، حتى إف ال
مف النظـ كالفيـ كالدقة كاإلتقاف فذلؾ إنما ينبك عف إخبلص هلل كتكفيؽ منو عز كجؿ،ىؤالء ىـ الذيف 

 . (2)  َّهئمبمئهيميخيحيجيٰهمهٹٱٹٱُّٱٱ:اهلل تعالى بقكلو  خصيـ
ثير مما ألفكه، كتعبيران عف كمما ال شؾ فيو أف ما كصمنا مف مؤلفات ىؤالء العمماء األجبلء ىك أقؿ بك

 فضميـ كاف لزامان عمينا أف ننشر ما خمفكه كسطركه لنكفييـ كلك جزءنا بسيطان مف حقيـ عمينا.
فمف ىذا المنطمؽ كحبان في العمؿ في مجاؿ التحقيؽ رىًغٍبتيفي أف تككف رسالتي في الماجستير في مجاؿ 

التحقيؽ. 

ؽ كتاب العىتىاًؽ مف كتاب فتح القدير لكماؿ الديف محمد بف كقد قدر اهلل عز كجؿ لي أىٍف أقكـ بتحقي
ق(، كىك شرح لكتاب اليداية في شرح بداية المبتدم 861–ق790عبد الكاحد، المعركؼ بابف اليماـ، )

 ق. 593لئلماـ برىاف الديف عمي بف أبي بكر المرغيناني المتكفي سنة 

 ا.الذم طبع مرات عديدة كلكف دكف تحقيؽ عممي ألم مني

.110اآلية  ،سكرة آؿ عمراف(1)
 .11اآلية  ،سكرة المجادلة(2)



و

كتكمف أىمية المكضكع في أنَّو يبرز العمـ الدفيف الزاخر الذم تحكيو المخطكطات، فبالتحقيؽ يخرج 
ذلؾ العمـ إلى النكر بصكرة تتناسب مع قدر تمؾ المخطكطات كمؤلفييا فتتحصؿ الفائدة لكؿ مف أراد 

 كبحث.

ان في المجتمعات قبؿ مجيء كمف الجدير بالذكر أفَّ نظاـ العبكدية كالرؽ كاف نظامان سائدان كراسخ
اإلسبلـ كغيره مف األنظمة األخرل، فكاف كاقعان قائمان كأصبلن فييا، ككاف عدد العبيد يزداد يكمان بعد 
يكـ، نظران لتعدد المصادر كمحدكدية المصرىؼ، فكانت المصادر متمثمة بالحرب كالجريمة كالقتؿ كالدٍَّيف 

إذا لـ يستطع أداء الديف يقكؿ لمدائف خذني عبدان، كىكذا في كغيرىا، فعمى سبيؿ المثاؿ: كاف المديف 
الجريمة كالقتؿ، كأما في الحركب فكانكا يأخذكف األسرل فيككنكف عبيدان لدييـ،كأما المصرىؼ فكاف 

 كاحدان ككاف اختياريان بأٍف ييعتؽ السيد العبد كيحرره.

ة،كعمى رأسيا نظاـ الرؽ فمـ يأًت اإلسبلـ فجاء اإلسبلـ ليزيؿ الظممات كاالنحبلؿ كالمكركثات الجاىمي
ليشرعو بؿ شرع الكسائؿ لتصفيتو، فقد كاف كاقعان قائمان كحقيقة مكجكدة، فعمؿ اإلسبلـ عمى تصفيتو 
مف خبلؿ إلغاء جميع المصادر المؤدية إليو، كلـ ييٍبًؽ إال عمى مصدرو كاحدو بشكؿ مرحمي كىك مصدر

نما بالمعاممة فكاف المسممكف بعد انتياء الحرب، فاستغمو اإلسبلـ كطريؽ لمي داية ال باإلقناع بالدليؿ كا 
 الغزكات يأخذكف األسرل كيعاممكنيـ معاممة طيبة مما يتسبب في دخكليـ في اإلسبلـ.

لى جانب ذلؾ فتح باب العتؽ عمى مصراعيو فجعؿ إعتاؽ العبيد كفارة لبعض الذنكب كالظيار  كا 
ظماألعماؿ التي تقرب العبد إلى ربو عز كجؿ، فرتب عمى ذلؾ أجران كالقتؿ الخطأ، كما كجعمو مف أع

عظيمان فالجزاء مف جنس العمؿ فمف أعتؽ عبدان في الدنيا يجازيو اهلل بإعتاقو مف نار الجحيـ يكـ 
القيامة، إلى جانب ذلؾ فقد بيف اإلسبلـ أفَّ لممسمـ إذا لـ ييرد اإلعتاؽ أٍف يعاممو كأخو تحت يده يأكؿ 

 أكؿ كيشرب مما يشرب كال يناديو يا عبدم بؿ يناديو يا فتام.مما ي

كىكذا استمر ىذا المنيج حتى اندثر ذلؾ النظاـ، فمذلؾ نجد كثيران مف المسائؿ المتعمقة بالرؽ 
مستغربةكغير مقبكلة لدل المجتمعات المسممة،فاإلسبلـ ديف اهلل الحؽ القائـ عمى أف جميع الناس 

.(1) يتفاضمكف إال بتقكل اهلل عز كجؿ كامتثاؿ أمره كاجتناب نييوسكاء أحراره باألصالة ال

(، 67سكرة االنفاؿ، الدرس السادس كالعشركف، تفسير اآلية ) ،ـانظر: النابمسي، د. محمد راتب، تفسير القرآف الكري(1)
 ضمف دركس صكتية عمى اإلنترنت.  



ز

Aالدراسات السابقة في تحقيؽ أجزاء مف فتح القدير

بدأ العمؿ في تحقيؽ ىذا الكتاب مجمكعة مف طبلب الدراسات العميا في قسـ القضاء الشرعي في 
فقو مف جامعة القدس فكانت جامعة الخميؿ، فتبعيـ طبلب الدراسات اإلسبلمية كطبلب ماجستير ال

 -النتيجة أف حققت الكتب اآلتية:

 أكالن: جامعة الخميؿ قسـ الدراسات العميا كقد حقؽ فيو كؿ مف الطمبة التالية أسماؤىـ:

 ( حاتـ البكرم حقؽ كتاب أدب القضاء.1

 ( محمد كليد القاضي حقؽ كتاب الشيادات2

 ثانيا": جامعة القدس الدراسات العميا 

 إبراىيـ مكسى زعاترة حققت كتاب الطيارة.(فداء 1

 ( أمؿ محمد صياـ حققت كتاب الصبلة حتى أكؿ اإلمامة.2

 ( نجكل مصمح حققت مف أكؿ اإلمامة حتى صبلة الكتر.3

 ( حمزة أحمد الذكيب مف صبلة الكتر إلى باب سجكد السيك تحت التحقيؽ.4

 في الكعبة.( جمعة حمداف حقؽ مف باب سجكد السيك إلى آخر الصبلة 5

 ( رياض منير خكيص حقؽ كتاب الزكاة.6

 ( نكر الديف الرجبي حقؽ كتاب الصياـ كاالعتكاؼ.7

 ( عدناف نعماف عطا اهلل دحدكالف حقؽ مف أكؿ كتاب الحج حتى باب الجنايات في الحج.8

 ( أحمد أبك سبيتاف حقؽ مف أكؿ جنايات الحج حتى آخر كتاب الحج.9

 أكؿ كتاب النكاح حتى أكؿ المير. ( ضرغاـ جرادات حقؽ مف10

 ( ىيثـ بجالي حقؽ مف أكؿ المير حتى آخر كتاب الطبلؽ.11



ح

 ( أميف الرجكب حقؽ مف كتاب الطبلؽ كحتى باب اإليبلء.12

( نضاؿ إبراىيـ عبد الرازؽ قيد التحقيؽ مف أكؿ اإليبلء كحتى العدة.13

تىاؽ تحت التحقيؽ.( إبراىيـ محمد الدرعاكم مف العدة إلى أكؿ كتاب العى 14

 ( نكرة أبك قكيدر تحت التحقيؽ كتاب األيماف كامبلن.15

 ( صييب أبك جحيشة حقؽ مف أكؿ كتاب الحدكد إلى حد القذؼ.16

 ( إياد غنيـ حقؽ مف حد القذؼ إلى أكؿ كتاب السير.17

 ( أسماء حجازم مف أكؿ كتاب السير إلى أكؿ باب الجزية تحت التحقيؽ.18

سنة مف أكؿ باب الجزية إلى أكؿ كتاب الشركة قيد التحقيؽ.( منصكر شما19

 ( أمجد بف عمراف سميب حقؽ كتاب الشركة كالكقؼ.20

 ( جماؿ صقر حقؽ كتاب البيكع.21

 ( فايزة سميـ قيد التحقيؽ كتاب الربا إلى أكؿ الصرؼ.22

 ( كنعاف عبد الكريـ محمد حقؽ كتاب الصرؼ كالكفالة.23

 في مساؽ البحث العممي. ( كتاب الحكالة حقؽ24



ط

Aخطة البحث 
يقكـ تحقيؽ كتاب العىتىاؽ مف فتح القدير عمى خطة تتضمف مقدمة كقسميف:

 المقدمة كتتضمف:

 ( سبب اختيار المكضكع كأىميتو.1

 ( األجزاء التي تـ تحقيقيا مف كتاب فتح القدير البف اليماـ.2

 ( خطة البحث.3

Aتمييدم كيتضمف التعريؼ باإلماـ المرغيناني، ككتابو اليداية، كاإلماـ الفصؿ ال القسـ األكؿ الدراسة
 ابف اليماـ، ككتابو فتح القدير. 

 كقد اشتمؿ عمى مبحثيف عمى النحك اآلتي:

 : التعريؼ باإلماـ المرغيناني ككتابو اليداية، كفيو مطمباف:المبحث األكؿ

 :: دراسة حياة المرغيناني كفيو سبع مسائؿالمطمب األكؿ

 المسألة األكلى: اسمو كنسبو.

 المسألة الثانية: مكلده كلقبو.

 المسألة الثالثة: شيكخو.

 المسألة الرابعة: تبلميذه.

 المسألة الخامسة: منزلتو كثناء العمماء عميو.

 المسألة السادسة: آثاره العممية.

 المسألة السابعة: كفاتو.
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Aالعمماء عميو، كأىـ شركحاتو، كفيو أربع مسائؿ: تعريؼ مكجز بكتاب اليداية، كثناءالمطمب الثاني
 المسألة األكلى:اسـ الكتاب كنسبتو إلى مؤلفو.

 المسألة الثانية: أىمية كتاب اليداية.
 المسألة الثالثة: منيج المرغيناني في كتاب "اليداية".
 المسألة الرابعة: األعماؿ العممية عمى كتاب اليداية.

Aماـ ابف اليماـ ككتابو فتح القدير، كفيو مطمباف:التعريؼ باإل المبحث الثاني 

Aدراسة حياة ابف اليماـ كفيو ست مسائؿ: المطمب األكؿ 

 المسألة األكلى: اسمو كنسبو.

 المسألة الثانية: مكلده كنشأتو.

 المسألة الثالثة: شيكخو كتبلميذه.

 المسألة الرابعة: ثناء العمماء عميو، كمؤلفاتو.

 اتو.المسألة الخامسة: كف

Aالتعريؼ بكتاب فتح القدير، كيشتمؿ عمى أربع مسائؿ:  المطمب الثاني 

 المسألة األكلى: اسـ الكتاب، كتحقيؽ نسبتو إلى مؤلفو.

 المسألة الثانية: المصادر التي اعتمد عمييا ابف اليماـ في كتابو.

 المسألة الثالثة: منيج ابف اليماـ في الكتاب.

 تيارات ابف اليماـ.المسألة الرابعة:بياف بعض اخ

Aكمكضكعو التحقيؽ، كقد اشتمؿ عمى مبحثيف: القسـ الثاني 

 : كصؼ النسخ، كقد اشتمؿ عمى مطمبيف: المبحث األكؿ

 : كصؼ النسخ المخطكطة.المطمب األكؿ



 ك
 

Aكصؼ النسخة المطبكعة. المطمب الثاني 

 : منيج التحقيؽ.المبحث الثاني

خراجو بصكرة عممية كأخيرا فقد بذلت الجيد الذم مفَّ اهلل  عز كجؿ بيعميَّ في تحقيؽ ىذا الكتاب كا 
تميؽ بمكانتو، كعمى أقرب صكرة كضعيا عميو مؤلّْفو، فما كاف مف صكاب فبتكفيؽ مف اهلل كما كاف 

 مف خطأ فمف نفسي كمف الشيطاف كذلؾ ألف بضاعتي في العمـ قميمة.
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القسم األول 
الدراسة
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 المبحث األكؿ
اإلماـ المرغيناني ككتابو اليدايةالتعريؼ ب

Aكفيو مطمباف 
Aدراسة حياة المرغيناني كفيو سبع مسائؿ Aالمطمب األكؿ

Aاسمو كنسبو Aالمسألة األكلى
، يكنػى بػأبي (3) الفرغػاني (2) المرغينػاني (1)ىك برىاف الديف عمي بف أبي بكػر بػف عبػد الجميػؿ الرشػداني

 .(4) الحسف

لقبوالمسألة الثانيةA مكلده ك 
كقػػػد ذكػػػر المكنػػػكم تػػػاريخ كالدتػػػو  ،لػػػـ تػػػذكر كتػػػب تػػػراجـ الحنفيػػػة القديمػػػة تػػػاريخ كالدة اإلمػػػاـ المرغينػػػاني

فقاؿ:"ككتب بعض اجػدادم نقػبلن عػف خػط عػبلء الػديف: أف صػاحب اليدايػة كلػد عقيػب صػبلة العصػر، 
ق(، 530لػد سػنة )، كقد ذكر خيػر الػديف الزركمػي أنػو ك (5) ق(511يكـ االثنيف، الثامف مف رجب سنة )

كىذا بعيده جػدان، ألفَّ اإلمػاـ المرغينػاني عنػد ذكػره لشػيخو محمػد بػف محمػد بػف الحسػف قػاؿ: "قػرأت عميػو 
فػػي بػػدء أمػػرم، كحداثػػة سػػني، فمػػـ أزؿ أغتػػرؼ مػػف بحػػاره، كأقتػػبس مػػف أنػػكاره إلػػى سػػنة خمػػس كثبلثػػيف 

 .(6) كخمسمائة"

الرشداني أك الرشتاني نسبة إلى رشداف كىي قرية مف قرل مرغيناف كيطمؽ عمييا أيضان رشتاف، انظر:  الحمكم،  (1)
 ركت.ـ، دار صادر، بي1995، 2، ط4/253ياقكت بف عبد اهلل، معجـ البمداف، 

الفرغاني نسبة إلى فرغانة كىي أكزبكستاف حاليان، كىي إقميـ كككرة كاسعة بما كراء نير بمخ متاخمة لببلد تركستاف،  (2)
 / كخارطة العالـ الحديث.4/253مطمة عمى الحدكد مع الصيف، انظر: الحمكم، معجـ البمداف، 

ـ، دار الحديث، القاىرة/ 2006 –ق 1427، د.ط، 15/386انظر: الذىبي، محمد بف أحمد، سير أعبلـ النببلء،  (3)
 دار العمـ لممبلييف. ،ـ2002 ،15ط ،4/266األعبلـ،  ،كالزركمي، محمكد بف محمد

 .4/266/ كالزركمي، األعبلـ، 15/386انظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء،  (4)
تحت عنكاف "ىداية في ترجمة  ،و لكتاب اليدايةإنما ذكره في مقدمت ،لـ يذكر المكنكم ىذا الكبلـ في الفكائد البيية (5)

، 1، ت: طبلؿ يكسؼ، ط1/3انظر: المرغيناني، عمي بف عبد الجميؿ، اليداية في شرح بداية المبتدم،  ،مؤلؼ اليداية"
 لبناف. –ـ، دار الكتب العممية، بيركت 2000

 –، مير محمد كتب خانة 2/115ة، نظر: القرشي، عبد القادر بف محمد، الجكاىر المضية في طبقات الحنفي (6)
 كراتشي.
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، كلقبػػػو (1) لقبػػػو الكمػػػاؿ بػػػف اليمػػػاـ بشػػػيخ اإلسػػػبلـلقػػػب المرغينػػػاني بعػػػدة ألقػػػاب منيػػػا: برىػػػاف الػػػديف، ك 
 .(2) البابرتي بشيخ مشايخ اإلسبلـ

المسألة الثالثةA شيكخو
تفقػػو اإلمػػاـ المرغينػػاني عمػػى يػػد عػػدد كبيػػر مػػف المشػػايخ كػػاف ليػػـ األثػػر البػػال  عمػػى شخصػػيتو العمميػػة، 

 حسب تاريخ الكفاة: كمف أبرز ىؤالء العمماء كالمشايخ الذيف تتممذ ليـ كقد تـ ترتيبيـ
ابػػػف الفػػػراكم، عبػػػد اهلل بػػػف محمػػػد بػػػف الفضػػػؿ بػػػف أحمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف محمػػػد الصػػػاعدم الشػػػافعي،  (1

، كلػد بنيسػابكر كتػكفي بيػا سػنة  الفراكم، الممقب بصفي الديف، يكنػى بػإبي البركػات، فاضػؿه زاىػده غفيػؼه
 .(3)قو الشافعيق(، مف مصنفاتو: المجالس في الكعظ كالتذكير، ككتاب في فركع الف530)
اإلسػػبيجابي عمػػي بػػػف محمػػد بػػػف إسػػماعيؿ بػػػف عمػػي بػػػف أحمػػد بػػػف محمػػد ابػػػف إسػػحاؽ اإلسػػػبيجابي  (2

ق(. كػػاف أحفػػظ عصػػره فػػي بػػبلد مػػا كراء النيػػر 454السػػمرقندم، المعػػركؼ بشػػيخ اإلسػػبلـ، كلػػد سػػنة )
بسػػكط، بمػػذىب اإلمػػاـ أبػػي حنيفػػة، سػػكف سػػمرقند كصػػار المفتػػي بيػػا، لػػو شػػرح مختصػػر الطحػػاكم، كالم

 .(4) ق(535كالفتاكل، تكفي سنة )
( الصدر الشييد عمر بف عبد العزيز بف مازة الحنفي الممقب حساـ الديف، كيكنى بإبي محمػد، ككػاف 3

يعرؼ بالحساـ، شيخ الحنفيػة كعػالـ المشػرؽ، مػف بخػارل، مػف تصػانيفو: الفتػاكل الكبػرل، شػرح الجػامع 
رح كتاب أدب القضاء لمخصاؼ، كلػو مصػنؼ فػي الكقػؼ الصغير لمشيباني في فركع الفقو الحنفي، كش

 .(5) ق(536كاالبتداء، كعمدة المفتي كالمستفتي، تكفي سنة )

 ، دار الفكر.1/8انظر: ابف اليماـ، محمد بف عبد الكاحد، فتح القدير،  (1)
 ، دار الفكر.1/6انظر: البابرتي، محمد بف محمد، العناية شرح اليداية،  (2)
.6/194/ ككحالة، معجـ المؤلفيف، 1/288انظر: القرشي، الجكاىر المضية،  (3)
 .1/371ظر: القرشي، الجكاىر المضية، ان (4)
 .7/291/ ككحالة، معجـ المؤلفيف، 14/478الذىبي، سير أعبلـ النببلء،  (5)
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( النسػػفي عمػػر بػػف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف إسػػماعيؿ بػػف محمػػد بػػف عمػػي بػػف لقمػػاف النسػػفي السػػمرقندم، 4
كالتفسػػير، كمنيػػا  الممقػب بػػنجـ الػػديف كيكنػػى بػػإبي حفػػص، لػػو مائػة مصػػنؼ فػػي الفقػػو كالحػػديث كالتػػاريخ
 .(1) ق(537الجامع الصغير، كتاريخ سمرقند في عشريف مجمدان، كالتيسير كالتفسير، تكفي سنة )

( البيكنػػػدم عثمػػػاف بػػػف عمػػػي بػػػف محمػػػد بػػػف عمػػػي، البيكنػػػدم البخػػػارم، يكنػػػى بػػػأبي عمػػػرك، كلػػػد سػػػنة 5
 .(2) ق(552ق(، كاف إمامان كرعان عفيفان، ثقة صالحان، تكفي سنة )465)

 ألة الرابعةA تالميذهالمس
امتاز اإلماـ المرغيناني بمكانة عممية أىَّمتو ألٍف يككف منيبلن لكثير مف طمبػة العمػـ كمػف أبػرزىـ كقػد تػـ 

 ترتيبيـ بذكر ابنائو ثـ احفاده كمف بقي منيـ حسب تاريخ الكفاة:
، انتيػت إليػو رئاسػة ( ابنو محمد )جبلؿ الديف( بف عمي بف أبي بكر عبد الجميؿ الفرغاني المرغينػاني1

 .(3) المذىب الحنفي في عصره، تفقو عمى أبيو كأقر لو أىؿ عصره بالفضؿ
( ابنو أبك حفص عمر بػف عمػي بػف أبػي بكػر عبػد الجميػؿ المرغينػاني، تفقػو عمػى كالػده حتػى بػرع فػي 2

ي سػػنة الفقػػو كأفتػػى كصػػار مرجعػػان فػػي الفتػػاكل، لػػو مػػف المصػػنفات: جػػكاىر الفقػػو كالفكائػػد كغيرىػػا، تػػكف
 .(4) ق(600)
 .(5) ( حفيده، أبك الفتح عبد الرحيـ بف عماد الديف صاحب الفصكؿ العمادية تفقو عمى أبيو3
( اإلستركشني، محمد بف محمػكد بػف حسػيف مجػد الػديف اإلسترشػني، كػاف مػف مجتيػدم عصػره، أخػذ 4

اختػار فييػا مسػائؿ  عف أبيو كعف أستاذ أبيو صاحب اليداية، مف مصنفاتو: كتاب الفصكؿ فػي الفتػاكل
 .(6)ق(632القضاء كالدعاكل، ككتاب جامع أحكاـ الصغار، تكفي سنة )

، مكتبة المثنى، بيركت، دار إحياء التراث العربي/ 306-7/305انظر: كحالة، عمر بف رضا، معجـ المؤلفيف،  (1)
ـ، مكتبة 1941، د.ط، 2/1356الكتب كالفنكف،  كحاجي خميفة، مصطفى بف عبد اهلل، كشؼ الظنكف عف أسامي

 المثنى، بغداد.
 .1/345/ كالقرشي، الجكاىر المضية، 20/337انظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء،  (2)
 .2/99انظر: القرشي، الجكاىر المضية،  (3)
، ككالة 1/785، / كالبغدادم، إسماعيؿ بف محمد، ىدية العارفيف1/394انظر: القرشي، الجكاىر المضية،  (4)

 المعارؼ الجميمة، اسطنبكؿ.
 .2/1270انظر: حاجي خميفة، كشؼ الظنكف،  (5)
 –ق 1413، 1، ت: محمد خير رمضاف يكسؼ، ط279انظر: ابف قطمكبغا، أبك الفداء زيف، تاج التراجـ، ص  (6)

 ـ، دار القمـ، دمشؽ.1992
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( الكردرم محمد بف عبد الستار بف محمػد شػمس األئمػة الكػردرم، يكنػى بػأبي الكجػد، بػرع فػي العمػـك 5
كسػي، مػف كفاؽ أقرانو كأقر لو بالفضؿ كالتقدـ، حتى قيؿ إنو أحيا عمـ الفركع كأصكلو بعػد أبػي زيػد الدب

مصػػنفاتو: الػػرد كاإلنتصػػار فػػي الػػذب عػػف اإلمػػاـ أبػػي حنيفػػة كذكػػر مناقبػػو، كمختصػػر فػػي فقػػو الحنفيػػو، 
 .(1) ق(642مات ببخارل سنة )

 المسألة الخامسةA منزلتو كثناء العمماء عميو
ؽ ثنػاء العممػاء كاف اإلماـ المرغيناني أصكليان فقييان مفسران أديبان جامعان لمعمكـ المختمفة مما أىمو الستحقا

 كتقديرىـ، لدرجة أنو ما ترجـ لو أحده إال كأثنى عميو، كممف أثنى عميو:
( قػػاؿ المكنػػكم عنػػو: كػػاف إمامػػان فقييػػا حافظػػان محػػدثان مفسػػران جامعػػان لمعمػػكـ كرعػػان فاضػػبلن مػػاىران أصػػكليان 1

.(2) باع الممتد في المذىبأديبان شاعران لـ ترى العيكف مثمو في األدب، كلو اليد الباسطة في الخبلؼ كال
 .(3)( كقاؿ عنو اإلماـ الذىبي: "عالـ ما كراء النير ككاف مف أكعية العمـ رحمو اهلل"2
( كقاؿ الزبيدم: "اإلماـ برىاف الديف أبك الحسف عمي بػف أبػي بكػر، أقػر لػو األقػراف، كراؽ لػو الزمػاف، 3

 .(4)الحديث، كرحؿ كجمع لنفسو مشيخة" كأذعف لو الشيكخ، كنشر المذىب كتفقو عميو الجميكر، كسمع

المسألة السادسةA آثاره العممية
حػػرص اإلمػػاـ المرغينػػاني كغيػػره مػػف العممػػاء عمػػى التػػأليؼ كالتصػػنيؼ، إال أنػػو لػػـ يتػػرؾ مؤلفػػات كثيػػرة، 
لكنيػػا مػػع قمتيػػا امػػتؤلت بػػالعمـ كالفقػػو كالمعرفػػة، كحظيػػت بقبػػكؿ العممػػاء، كالتحقيػػؽ العممػػي ليػػذه الكتػػب 

 ي كمكانة مؤلفيا، كىذا ما ذكر منيا:يمتق
( بداية المبتدم في الفركع جمع فيو بيف كتابي مختصر القدكرم كالجامع الصغير لمحمػد بػف الحسػف 1

الشػػػيباني، كاختػػػار ترتيبػػػو حسػػػب ترتيػػػب الجػػػامع الصػػػغير، كجعػػػؿ مسػػػائؿ القػػػدكرم أكؿ البػػػاب كمسػػػائؿ 
 .(5) الجامع الصغير آخره

 .7/28بلـ، / كالزركمي، األع2/82انظر: القرشي، الجكاىر المضية،  (1)
ق، دار المعرفة، بيركت.1403، 141انظر: المكنكم، محمد عبد الحي، الفكائد البيية في تراجـ الحنفية، ص  (2)
 .15/386الذىبي، سير أعبلـ النببلء،  (3)
 ق.1205، مادة )رغف(. دار اليداية.35/104الزبيدم، محمد بف محمد، تاج العركس مف جكاىر القامكس،  (4)
 .2/279/ كالبغدادم، ىدية العارفيف، 1/227حاجي خميفة، كشؼ الظنكف، انظر:  (5)
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 .(1)الفتكل كىك ألىؿ الفتكل غير عتيد" ( التجنيس كالمزيد في2
 .(2): عدة الناسؾ في المناسؾ، كيسمى أيضان مناسؾ الحج3
 .(3) ( شرح الجامع الصغير لمحمد بف الحسف الشيباني4
 .(4) ( شرح الجامع الكبير لمشيباني في الفركع5
 .(5) ( فرائض العثماني6
 .(6) ( منتقى المرفكع7
دايػػػة المبتػػدم لػػػو، جعمػػو مطػػكالن فخشػػػي أف ييجػػر بطكلػػػو، فشػػرحو شػػػرحان ( كفايػػة المنتيػػي فػػػي شػػرح ب8

مختصػػػران لطيفػػػان نافعػػػان كافيػػػان بالغػػػان فػػػي الحسػػػف كالتقريػػػر كالتحريػػػر كالضػػػبط كاإلتقػػػاف سػػػماه: اليدايػػػة فػػػي 
 .(7)الفركع

المسألة السابعةA كفاتو
ثبلث كتسػعيف كخمسػمائة لميجػرة أجمعت المصادر التي ترجمت لئلماـ المرغيناني أىفَّ كفاتو كانت سنة 

 .(8) ق(، كبو كمؿ لو مف العمر اثنتاف كثمانكف سنة593)
قػػاؿ اإلمػػاـ الػػذىبي:" تػػكفي رحمػػو اهلل ليمػػة الثبلثػػاء، ألربػػع عشػػرة ليمػػًة خمػػت مػػف ذم الحجػػة سػػنة ثػػبلث 

 ، كدفف بسمرقند.(9)كتسعيف كخمسمائة"

 .4/266/ كالزركمي، األعبلـ، 1/352انظر: حاجي خميفة، كشؼ الظنكف،  (1)
 .1/702/ كالبغدادم، ىدية العارفيف، 2/1130انظر: حاجي خميفة، كشؼ الظنكف،  (2)
 .2/279دية العارفيف، / كالبغدادم، ى7/45انظر: كحالة، معجـ المؤلفيف،  (3)
 .1/702انظر: البغدادم، ىدية العارفيف،  (4)
 .1/702/ كالبغدادم، ىدية العارفيف، 2/1250انظر: حاجي خميفة، كشؼ الظنكف،  (5)
/ كالبغدادم، إسماعيؿ بف محمد، إيضاح المكنكف في الذيؿ عمى 2/1852انظر:حاجي خميفة، كشؼ الظنكف،  (6)

 لبناف. –إحياء التراث العربي، بيركت  ، دار4/570كشؼ الظنكف، 
 .207انظر: ابف قطمكبغا، تاج التراجـ، ص  (7)
/ كابف قطمكبغا، تاج التراجـ، ص 1/383/ كالقرشي، الجكاىر المضية، 7/45انظر: كحالة، معجـ المؤلفيف،  (8)

207. 
، دار الغرب 2003، 1معركؼ، ط، ت: د، بشار عكاد 12/1002انظر: الذىبي، محمد بف أحمد، تاريخ اإلسبلـ،  (9)

 اإلسبلمي.
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عمماء عميو كأىـ شركحاتو كفيو المطمب الثانيA تعريؼ مكجز بكتاب اليداية، كثناء ال
Aأربع مسائؿ 

Aاسـ الكتاب كنسبتو إلى مؤلفو Aالمسألة األكلى 
أجمع كؿ مف ترجـ لئلماـ المرغيناني عمى أفَّ كتاب اليداية مف تأليفو حتى أصبح يطمؽ عميو صاحب 

بكر المرغيناني  اليداية، قاؿ حاجي خميفة: "اليداية في الفركع لشيخ اإلسبلـ برىاف الديف، عمي بف أبي
، كقاؿ البغدادم: "المرغيناني عمي بف أبي بكر بف عبػد الجميػؿ اإلمػاـ برىػاف الػديف الفرغػاني (1)الحنفي"

 ، كغيرىما الكثير.(2)المرغيناني صاحب كتاب اليداية في الفركع"
ى سػبيؿ كما أف كثيران مف كتب الفقو التي جاءت بعده كنقمت عنو نسبت الكتاب لممؤلؼ، نذكر منيا عم

المثاؿ ال الحصر كتاب فػتح القػدير، لمكمػاؿ بػف اليمػاـ "فيػذا تعميػؽ عمػى كتػاب اليدايػة لئلمػاـ العبلمػة 
 ، كغيره الكثير.(3)برىاف الديف المرغيناني"

Aأىمية كتاب اليداية Aالمسألة الثانية
اؿ قبػػكؿ العممػػاء يعتبػػر كتػػاب اليدايػػة فػػي الفػػركع مػػف الكتػػب الميمػػة المعتبػػرة فػػي الفقػػو الحنفػػي، كقػػد نػػ

لدرجة أف بعضػيـ عكػؼ عمػى قراءتػو كتدريسػو طػكاؿ فتػرة حياتػو، حتػى عػرؼ بػذلؾ، مثػؿ اإلمػاـ سػراج 
 .(4)الديف عمر بف عمي الكتاني، الذم لقب بقارئ اليداية

كىذا الكتاب شرحه عمى متفو لو سماه: "بداية المبتدم"، حيث جمع فيو مسائؿ القدكرم كالجامع الصػغير 
الحسف، ثـ شرحو في ثمانيف مجمدان كسػماه: "كفايػة المنتيػي"، كلكنػو خشػي أف ييجػر لطكلػو، لمحمد بف 

فشرحو شرحان مختصران سماه "اليداية" حيث بقي في تصنيفو ثبلث عشرة سنة، ككػاف صػائمان طػكاؿ تمػؾ 
زىػده المدة، ككاف في تمؾ المدة ال يفطر أصػبلن، ككػاف يجتيػد أال يطمػع عمػى صػكمو أحػده، فكػاف ببركػة 

 .(5)ككرعو مقبكالن بيف العمماء
 أم أنو لـ يفطر نيار يكـو مف أياـ تأليفو ليذا الكتاب.

.2/2022انظر: حاجي خميفة، كشؼ الظنكف،  (1)
 .1/702انظر: البغدادم، ىدية العارفيف،  (2)
 .1/7انظر: ابف اليماـ، فتح القدير،  (3)
.2/2032انظر: حاجي خميفة، كشؼ الظنكف،  (4)
.2/2022انظر: حاجي خميفة، كشؼ الظنكف،  (5)
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A"منيج المرغيناني في كتاب "اليداية Aالمسألة الثالثة
قػػػاؿ حػػػاجي خميفػػػة:" كعادتػػػو أف يحػػػرر كػػػبلـ اإلمػػػاميف مػػػف المػػػدعى كالػػػدليؿ، ثػػػـ يحػػػرر مػػػدعى اإلمػػػاـ 

لجػكاب مػف أدلتيمػا، فػإذا كػاف تحريػره مخالفػان ليػذه العػادة يفيػـ منػو األعظـ، كيبسط دليمو بحيػث يخػرج ا
ذا قػاؿ "فػي  الميؿ إلى ما ادعى اإلماماف، ككظيفتو أف يشرح مسػائؿ )الجػامع الصػغير(، ك)القػدكرم(، كا 

.(1)الكتاب"، أراد بذلؾ القدكرم"
كمف منيجو في كتابو أيضان: 

 بذلؾ مسألة القدكرم أك الجامع الصغير.انو يذكر لفظ "قاؿ" في أكؿ كؿ مسألة، كيريد  (1
ككػػذلؾ إذا كانػػت مػػذككرة فػػي كتػػاب اليدايػػة، أمػػا إف كانػػت مػػذككرة فػػي غيرىمػػا فإنَّػػو ال يػػذكر لفػػظ   (2

 "قاؿ".
ذا كػاف بينيمػا مخالفػة  (3 كيبدأ بذكر مسائؿ القدكرم أكالن، كمسائؿ الجامع الصغير فػي آخػر البػاب، كا 

 صرح بمفظ "الجامع الصغير".
ذا قاؿ (4  "الحديث محمكؿ عمى المعنى الفبلني" أراد بو حمؿ أئمة الحديث.  كا 
ذا قاؿ "نحممو" أراد حمؿ نفسو.  (5  كا 
ذا كػاف مػف الثابػت  (6 ذا كػاف مػف الكتػاب قػاؿ: طالمػا تمكنػا"، كا  ذا كاف الدليؿ عقميان قاؿ "لما بينا"، كا  كا 

ذا كاف مف الثابت مف أقكاؿ الصحابة قاؿ: "لؤلثر"، كقػد ال يفػرؽ بػيف األثػر مف السنة قاؿ:"لما ركينا"، كا 
 .(2)كالخبر فيقكؿ:" لما ركينا"، كيقكؿ:"لما ذكرنا" فيما ىك أعـ

Aاألعماؿ العممية عمى كتاب اليداية Aالمسألة الرابعة
لقػػد حظػػي كتػػاب اليدايػػة بعنايػػة فائقػػة مػػف العممػػاء، فمػػنيـ مػػف شػػرحو، كمػػنيـ مػػف اختصػػره، كمػػنيـ مػػف 

:(3)عميو الحكاشي كالتعميقات، كفيما يمي ذكر ليذه األعماؿخرج أحاديثو، كمنيـ مف كضع 
 Aكقد رتبت حسب تاريخ كفاة الشارح: الشركح كالحكاشيأكالن

ق(.667( الفكائد: لئلماـ حميد الديف عمي بف محمد بف عمي الضرير، البخارم، المتكفى سنة )1

 .2/2022فة، كشؼ الظنكف، حاجي خمي (1)
ـ، 2002، 3، ط240-2/239انظر: طاش كبرم زاده، أحمد بف مصطفى، مفتاح السعادة كمصباح دار السيادة،  (2)

 دار الكتب العممية، بيركت.
، 317-6/311/ كبرككمماف، كارؿ، تاريخ األدب العربي، 2029-2/2022انظر: حاجي خميفة، كشؼ الظنكف،  (3)

، ت: محمد 186دار المعارؼ القاىرة/ كالكتاني، محمد بف جعفر، الرسالة المستطرفة، ص  ،ـ1961 ،4ط ،318
 ـ، دار البشائر اإلسبلمية.2000 –ق 1421، 6المنتصر بف محمد الزمزمي، ط
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األكؿ عبيػد اهلل المحبػػكبي الحنفػػي،  ( نيايػة الكفايػػة فػي درايػػة اليدايػػة، لمشػيخ عمػػر بػف صػػدر الشػػريعة2
 ق(.672المتكفى سنة )

 ق(.691( حكاشي الخبازم: لئلماـ عمر بف محمد الخبازم المفتي الحنفي، المتكفى سنة )3
 ق(.708( شرح لئلماـ عمي بف محمد الخبلطي، المتكفى سنة )4
ي المعػػركؼ بالصػػغناقي ( النيايػػة فػػي شػػرح البدايػػة: شػػرحو تمميػػذه اإلمػػاـ حسػػاـ الػػديف حسػػيف بػػف عمػػ5

ق(، كقد اختصره جماؿ الديف محمكد بف أحمد بف السراج 711ق( كيقاؿ )710الحنفي، المتكفى سنة )
 ق(، في مجمد سماه: خبلصة النياية في فكائد اليداية.710القكنكم، المتكفى سنة )

لمتػػػػكفى سػػػػنة ( الغايػػػػة شػػػػرح اليدايػػػػة: لئلمػػػػاـ أبػػػػي العبػػػػاس احمػػػػد بػػػػف إبػػػػراىيـ السػػػػركجي القاضػػػػي، ا6
ق(، مػػف كتػػاب 867ق(، كلػػـ يكممػػو كأكممػػو القاضػػي سػػعد الػػديف محمػػد الػػديرم، المتػػكفى سػػنة )710)

 اإليماف إلى باب المرتد.
( معػػراج الدرايػػة إلػػى شػػرح اليدايػػة: لقػػكاـ الػػديف: محمػػد بػػف محمػػد البخػػارم،  الكػػاكي، المتػػكفى سػػنة 7
 ق(.749)
اـ الػديف أميػر كاتػب بػف أميػر عمػر األتقػاني الحنفػي، المتػكفى ( غاية البياف كنادرة األقػراف، لئلمػاـ قػك 8

 ق(، كغيرىا مف الشركح.758سنة )
 Aىناؾ العديد مف الكتب التي خرجت األحاديث المذككرة في كتاب اليداية كمنيا:ثانيان 

 ق(.762( نصب الراية ألحاديث اليداية، لئلماـ جماؿ الديف عبد اهلل بف الزيمعي، المتكفى سنة )1
( الكفايػػػة فػػػي معرفػػػة أحاديػػػث اليدايػػػة، لئلمػػػاـ عػػػبلء الػػػديف عمػػػي بػػػف محمػػػد بػػػف عثمػػػاف المػػػارديني، 2

 ق(.750المعركؼ بابف التركماني، المتكفى سنة )
( العنايػػة بمعرفػػة أحاديػػث اليدايػػة، لئلمػػاـ محػػي الػػديف عبػػد القػػادر بػػف محمػػد القرشػػي، المتػػكفى سػػنة 3
 ق(.775)
 ق(.775مد بف أبي الكفاء، المتكفى سنة )( تخريج أحاديث اليداية، لمح4
 ق(.852( الدراية في منتخب أحاديث اليداية، لمحافظ ابف حجر العسقبلني، المتكفى سنة )5

Aىناؾ الكثير مف الكتب التي عمقت عمى كتاب اليداية كمنيا: ثالثان 
 ق(.733تكفى سنة )( تعميقة اإلماـ سراج الديف عمر بف عمي الكتاني المعركؼ بقارئ اليداية، الم1
( النكػػت عمػػى اليدايػػة لمشػػيخ جػػبلؿ الػػديف أحمػػد بػػف يكسػػؼ التبػػاني، سػػماىا: العنايػػة بشػػأف اليدايػػة، 2

 ق(.793المتكفى سنة )
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 ق(.891( الرسالة لممكلى: يكسؼ سناف باشا بف خضر بيؾ، المتكفي سنة )3
 ق(.906( تعميقة سيؼ الديف أحمد حفيد السعد التفتازاني، المتكفى سنة )4
ق(، جمعيػػػا تمميػػػذه المػػػكلى عبػػػد 945( تعميقػػة المػػػكلى: سػػػعد اهلل بػػػف عيسػػػى المفتػػػي، المتػػكفى سػػػنة )5

 الرحمف مف ىكامش األصؿ كالشرح.
( تعميقػػػػة المػػػػكلى: محػػػػي الػػػػديف محمػػػػد بػػػػف مصػػػػطفى المعػػػػركؼ بشػػػػيخ زاده المحشػػػػي، المتػػػػكفى سػػػػنة 6
 ق(.951)
 ق(.1013أخي زاده، المتكفى سنة )( تعميقة المكلى: عبد الحميـ بف محمد المعركؼ: ب7

 كىناؾ مف جرد مسائؿ اليداية كرتبيا نذكر منيـ:
( كماؿ الديف: محمد بف أحمد، الشيير: بطاش كبرم زاده، الركمي، الحنفي، كسماه )البداية كالنياية، 1

 .(1)في تجريد مسائؿ اليداية(
ق(، كسػػماه )الرعايػػة، 774ى سػػنة )( أبػػك الممػػيح: محمػػد بػػف عثمػػاف، المعػػركؼ: بػػابف األقػػرب، المتػػكف2

 .(2)في تجريد مسائؿ اليداية(

.2/2022انظر: حاجي خميفة، كشؼ الظنكف،  (1)
 .1/908انظر: حاجي خميفة، كشؼ الظنكف،  (2)



11

 المبحث الثاني
التعريؼ باإلماـ ابف اليماـ ككتابو فتح القدير

Aكفيو مطمباف

Aدراسة حياة ابف اليماـ كفيو ست مسائؿ Aالمطمب األكؿ
Aاسمو كنسبو Aالمسألة األكلى 

اـ الػديف عبػد الكاحػد بػف القاضػي حميػد الػديف ابػف القاضػي ىك اإلمػاـ كمػاؿ الػديف محمػد بػف الشػيخ ىمػ
.(1)سعد الديف مسعكد الحنفي السيكاسي األصؿ، الشيير بابف الييمىاـ السكندرم، ثـ القاىرم

Aمكلده كنشأتو Aالمسألة الثانية
Aمكلده أكالن 

، (2)ق(788كلد عػاـ ) اختمؼ العمماء في تحديد السنة التي كلد فييا ابف اليماـ، فذىب المكنكم إلى أنو
، كذىػػػب السػػػخاكم إلػػػى أنػػػو كلػػػد سػػػنة (3)كقػػػاؿ المقريػػػزم:" كلػػػد سػػػنة ثمػػػاف أك تسػػػع كثمػػػانيف كسػػػبعمائة"

، كىػػك مػػا ذىػػب إليػػو عػػدد مػػف (4)ق(، فقاؿ:"كلػػد سػػنة تسػػعيف كسػػبعمائة ظنػػان كمػػا قرأتػػو بخػػط يػػده"790)
 .(6)، كالزركمي(5)المترجميف منيـ: رضا كحالة

ق(، كىػك مػا ذىػب إليػو السػخاكم كمػف قػاؿ بقكلػو، ألنػو السػخاكم 790و كلد سنة )كالذم يترجح لدم أن
 ذكر أنو نقمو عنو حيث كجده بخط يده كاهلل أعمـ.

 .(7)ككانت كالدتو باإلسكندرية

، 1، ت: محمكد األرناءكط، ط9/437الحي بف أحمد، شذرات الذىب في أخبار مف ذىب، انظر: ابف العماد، عبد  (1)
 بيركت. –ـ، دار ابف كثير، دمشؽ 1986 –ق 1406

 .180انظر: المكنكم، الفكائد البيية، ص  (2)
 يركت.، دار مكتبة الحياة، ب8/127انظر: السخاكم، محمد بف عبد الرحمف، الضكء البلمع ألىؿ القرف التاسع،  (3)
 ..127\8 ،الضكء البلمع ،انظر: السخاكم (4)
 .10/264انظر: كحالة، معجـ المؤلفيف،  (5)
 .6/255انظر: الزركمي، األعبلـ،  (6)
 .180انظر: المكنكم، الفكائد البيية، ص  (7)
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A(1)نشأتو ثانيان: 
نشأ في كفالة جدتػو ألمػو، بعػد كفػاة أبيػو، فػي بيئػة عمميػة متميػزة، ككانػت أكلػى رحبلتػو فػي طمػب العمػـ 

ًفػظ كتبػان كألقاىػا عمػى شػيكخو منيػا إ ًفػظ القػرآف كدرس التجكيػد، كحى لى القاىرة بصحبة جدتو، فػأتـ فييػا حى
مختصر القدكرم، كألفية ابف مالؾ في النحك، ثـ عاد بصحبتيا إلى اإلسػكندرية، فػتعمـ بيػا النحػك، كقػرأ 

 اليداية عمى الزيف السكندرم.
ممػػاء كػػالعز بػػف عبػػد السػػبلـ كالبسػػاطي كالجػػبلؿ الينػػدم، ثػػـ ثػػـ رجػػع إلػػى القػػاىرة كقػػرأ عمػػى عػػدد مػػف الع

ارتحؿ إلػى القػدس كقػرأ عمػى عممائيػا، كسػمع مػف جماعػة كالحػافظ ابػف حجػر كغيػره، لػـ يكثػر مػف عمػـ 
الركايػػة، بػػؿ تبحػػر فػػي غيػػره مػػف العمػػكـ، كامتػػاز بجمػػاؿ صػػياغتو كنظػػـ عبارتػػو، ثػػـ رجػػع إلػػى القػػاىرة، 

ا، كالسراج قارئ اليداية، كالزيف التفيني، كرحؿ إلى مكة كحج غير مرة كاستمر في تمقي العمـ عف أىمي
كجػػاكر أىميػػا مػػدة، ثػػـ عػػاد إلػػى القػػاىرة، كشػػغؿ فييػػا عػػدة كظػػائؼ، كذىػػب إلػػى مكػػة ثػػـ عػػاد إلييػػا فمػػـز 

 فراشو حتى مات رحمو اهلل.
 ع بعممو خمؽ كثير.كاف رحمو اهلل عبلمة في الفقو كاألصكؿ كالنحك كالتصريؼ كالمعاني كالبياف، كانتف

المسألة الثالثةA شيكخو كتالميذه
Aشيكخو أكالن 

تفقو اإلماـ ابف اليماـ عمى عدد كبير مف عمماء العصر في مختمؼ العمكـ، كلـ يقتصر فػي أخػذ الفقػو 
عمػػى فقيػػاء الحنفيػػة، بػػؿ تفقػػو عمػػى عممػػاء مػػف المالكيػػة كالشػػافعية كالحنابمػػة، كفيمػػا يمػػي ذكػػر لعػػدد مػػف 

 تبة حسب تاريخ الكفاة:مشايخو مر 
ابف الشحنة، القاضي محب الديف أبك الكليد محمد بف محمد، بف محمكد، محب الديف، الحمبي  (1

ق(، كنشػػػأ بيػػػا كأخػػػذ عػػػف شػػػيكخيا، كارتحػػػؿ إلػػػى القػػػاىرة، مػػػف 749الحنفػػػي، كلػػػد بحمػػػب سػػػنة )
.(2)ق(815مصنفاتو: ركض المناظر، ككتاب في السيرة النبكية، مات سنة )

طبقات  / كالسيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر، بغية الكعاة في132 -8/127انظر: السخاكم، الضكء البلمع،  (1)
 لبناف. –، ت: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، المكتبة العصرية، صيدا 167-166المغكييف كالنحاة، ص 

 .7/44/ كالزركمي، األعبلـ، 10/3انظر: السخاكم، الضكء البلمع،  (2)
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م، جمػػػاؿ الػػػديف عبػػػد اهلل بػػػف عػػػبلء الػػػديف عمػػػي بػػػف محمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف عبػػػد اهلل الكنػػػاني ( الجنػػػد2
 .(1)ق(817العسقبلني الحنبمي، المتكفى سنة )

( زيػف الػػديف أبػػك المحاسػف، تغػػرم بػػرمش بػػف يكسػؼ بػػف عبػػد اهلل التركمػػاني الحنفػي، قػػدـ القػػاىرة كقػػرأ 3
 .(2)ق(823عمى الجبلؿ التباني، تكفي سنة )

العراقي، أحمػد بػف عبػد الػرحيـ بػف الحسػيف الكػردم الرازيػاني المصػرم، أبػك زرعػة، كلػي الػديف، ( ابف 4
ق(، مػػػف تصػػػانيفو: 762الشػػػافعي اإلمػػػاـ العبلمػػػة الفريػػػد الحػػػافظ  قاضػػػي الػػػديار المصػػػرية، كلػػػد سػػػنة )

 .(3)ق(826فضؿ الخيؿ، حاشية عمى الكشاؼ كغيرىا، تكفي بالقاىرة سنة )
اهلل محمد بف أحمد بف عثماف الطائي البساطي، شمس الديف المػالكي، كلػد سػنة ( البساطي، أبك عبد 5
ق(، كػػػاف نابغػػػة زمانػػػو، اشػػػتير أمػػػره، كبعػػػد صػػػيتو، كبػػػرع فػػػي فنػػػكف المعقػػػكؿ كالعربيػػػة كالمعػػػاني 760)

كالبياف، مف تصانيفو: " المغني في الفقو" كمقدمة في "أصكؿ الديف" ك"شفاء الغميؿ في مختصر الشػيخ 
 .(4)ق(842غيرىا، تكفي سنة )خميؿ" ك 

 كىناؾ الكثير مف شيكخو كفيمف ذكرنا الكفاية.
Aتبلميذه ثانيان 

لقد برع ابف اليماـ في عمكـ كثيرة جعمتو يتبػكأ مكانػة عمميػة مرمكقػة بػيف أقرانػو، أىمتػو ألف يكػكف محػط 
رؤسػاءى فػي حياتػو، كقػد أنظار طمبة العمـ، فتتممذ لو العديد مف العمماء كالمشايخ، حتى أصبحكا عمماءى ك 
 تميز تبلميذه بأنيـ كانكا مف مذاىب فقيية مختمفة نذكر منيـ حسب تاريخ الكفاة:

( ابػػػف خضػػػر الفقيػػػو المشػػػارؾ برىػػػاف الػػػديف إبػػػراىيـ بػػػف خضػػػر، القػػػاىرم المكلػػػد الشػػػافعي، كلػػػد سػػػنة 1
 .(5)ق(852ق(، برع في النحك كفاؽ في الفقو، ككاف ذك عمـ غزير كديف متيف، تكفي سنة )794)

 .9/184/ كابف العماد، شذرات الذىب، 5/35انظر: السخاكم، الضكء البلمع،  (1)
 .32-3/31/ كالسخاكم، الضكء البلمع، 9/233ت الذىب، انظر: ابف العماد، شذرا (2)
 .1/148انظر: الزركمي، األعبلـ،  (3)
 .5/332/ كالزركمي، األعبلـ، 34-1/33انظر: السيكطي، بغية الكعاة،  (4)
، ت: فيميب حتي، المكتبة 15انظر: السيكطي، عبد الرحمف بف ابي بكر، نظـ العقياف في أعياف األعياف، ص  (5)

 ية، بيركت.العمم
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( جمػاؿ الػػديف أبػػك محمػػد عبػػد اهلل بػف الشػػيخ اإلمػػاـ العػػالـ محػػب الػديف أبػػي عبػػد اهلل محمػػد بػػف ىشػػاـ 2
األنصارم المصرم الحنبمي القاضي، كاف مف أىؿ العمـ، كمف أعياف فقياء الديار المصرية كقضاتيا، 

 .(1)ق(855تكفي سنة )
ف عمػػي بػػف محمػػػد بػػف محمػػد بػػػف مكػػيف النػػػكيرم ( النػػكيرم المقػػرلء، زيػػػف الػػديف طػػاىر بػػػف محمػػد بػػػ3

المالكي، انتقؿ إلى القاىرة كحفظ القػرآف، كصػار أحػد أئمػة المالكيػة فجمػع بػيف العمػـ كالعمػؿ، كالتكاضػع 
 .(2)ق(856كالعفة، تكفي سنة )

( الخجنػػػدم، محمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف إبػػػراىيـ بػػػف الجػػػبلؿ أحمػػػد بػػػف محمػػػد الشػػػمس أبػػػك الخيػػػر المػػػدني 4
 .(3)ق(858ق(، حفظ "الكنز" كعرضو بالمدينة كالقاىرة، مات سنة )834نة )الحنفي، كلد س

( ابف العريض، محمد بف عمر بف الشمس الكركي ثػـ القػاىرم الحنفػي كيعػرؼ أيضػان بػابف العػريض، 5
 .(4)ق(860قدـ القاىرة كأخذ فييا عف الكماؿ بف اليماـ الفقو، تكفي بعد عاـ )

أحمػػد بػػف عمػػر بػػف شػػرؼ، القاضػػي شػػمس الػػديف القرافػػي المػػالكي، ( القرافػػي، شػػمس الػػديف محمػػد بػػف 6
 .(5)ق(867سبط بف أبي جمرة، أحد أعياف المالكية،  تكفي سنة )

( العبػػػادم عمػػػر بػػػف حسػػػيف بػػػف حسػػػف بػػػف أحمػػػد أبػػػك حفػػػص بػػػف البػػػدر العبػػػادم القػػػاىرم األزىػػػرم 7
اج، عػرؼ بقػكة الحافظػة كمزيػد ق(، فحفظ القرآف كالعمدة كألفية الحديث كالمنيػ804الشافعي، كلد سنة )
 .(6)ق(885الفطنة، تكفي سنة )

 المسألة الرابعةA ثناء العمماء عميو 
إف القارئ لمسيرة اإلماـ ابف اليماـ العممية ليجد أنو يقؼ اماـ شخصية عممية فذة جامعة لعمكـو مختمفةو 

لمعمماء مػف مختمػؼ المػذاىب  استقمت بذاتيا باالستقاء مف ينابيعى مختمفة حتى ذاع صيتو فأصبح مكردان 
كاألقطار فاستحؽ بكؿ ذلؾ أف يثنى عميو، كقد أثنى عميو عدد مف العمماء منيـ:

 .417-9/416انظر: ابف العماد، شذرات الذىب،  (1)
.6-4/5/ كالسخاكم، الضكء البلمع، 120انظر: السيكطي، نظـ العقياف، ص  (2)
 .8/297انظر: السخاكم، الضكء البلمع،  (3)
 .8/270/ كالسخاكم، الضكء البلمع، 11/83انظر: كحالة، معجـ المؤلفيف،  (4)
 .136نظـ العقياف، ص انظر: السيكطي،  (5)
 .6/81انظر: السخاكم، الضكء البلمع،  (6)
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( قاؿ عنو السيكطي:" ككاف عبلمة في الفقو كاألصكؿ كالنحك كالتصريؼ كالمعاني كالبياف كالتصكؼ 1
 .(1)كغيرىا، محققان جدليان نظاران"

مػػذذ بمقالػػو فإنػػو يقػػكؿ مػػا ال نظيػػر لػػو"، كقػػاؿ عنػػو أيضػػان كقػػد سػػئؿ ( كقػػاؿ البسػػاطي:" دعػػكه يػػتكمـ كيت2
عمػػف قػػرأ عميػػو:" كابػػف اليمػػاـ، كىػػك يصػػمح أف يكػػكف شػػيخان ليػػؤالء"، كقػػاؿ أيضػػان:" إنػػو يصػػمح أف يكػػكف 

 .(2)حكـ العمماء"
( كقاؿ الشػككاني:" كػاف دقيػؽ الػذىف عميػؽ الفكػر يػدقؽ المباحػث حتػى يحيػر شػيكخو...كبالجممة فقػد 3
فرد في عصره بعمكمو، كطار صيتو، كاشػتير ذكػره، كأذعػف لػو األكػابر فضػبلن عػف األصػاغر، كفضػمو ت

.(3)كثيره مف شيكخو عمى أنفسيـ"

 المسألة الخامسةA مؤلفاتو
لقد ترؾ اإلماـ ابف اليماـ عددان مف المؤلفات التي احتكت عمى فكائد ينػدر كجكدىػا فػي غيرىػا، إال أنيػا 

رة عممػػو كالفتػػرة الزمنيػػة التػػي عاشػػيا، كلعػػؿ ذلػػؾ يكمػػف فػػي كثػػرة مػػا كػػاف يصػػيبو مػػف قميمػػة بالنسػػبة لغػػزا
الضػػعؼ كالسػػقـ طػػكؿ حياتػػو، فقػػد بػػيف اإلمػػاـ السػػخاكم ذلػػؾ بقكلػػو:" بأنػػو لػػكال العػػكارض البدنيػػة كطػػكؿ 

 .(4)الضعؼ كاألسقاـ كتراكميما في طكؿ المدد، لبم  مرتبة االجتياد"
 كرت في الكتب:كىذه جممة مف المؤلفات التي ذ

( التحريػػر فػػي أصػػكؿ الفقػػو: رتبػػو عمػػى مقدمػػة كثػػبلث مقػػاالت، كجمػػع فيػػو عممػػان جمػػان بعبػػارات منقحػػة 1
كبػػػال  فػػػي اإليجػػػاز حتػػػى كػػػاد يعػػػد مػػػف اإللغػػػاز، كقػػػد شػػػرحو تمميػػػذه: ابػػػف أميػػػر حػػػاج كسػػػماه:" التقريػػػر 

ف العابػديف ابػف نجػيـ المصػرم كالتحبير"، ثـ شرحو أمير باد شاه كسماه:" تيسير التحرير"، كاختصػره زيػ
 .(5)كسماه:" لب األصكؿ"

 .1/166السيكطي، بغية الكعاة،  (1)
 .130-8/129السخاكم، الضكء البلمع،  (2)
، دار المعرفة، 202-2/201انظر: الشككاني، محمد بف عمي، البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف التاسع،  (3)

 بيركت.
 .8/131ضكء البلمع، انظر: السخاكم، ال (4)
 .9/439/ كابف العماد، شذرات الذىب، 2/358انظر: حاجي خميفة، كشؼ الظنكف،  (5)
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( زاد الفقيػػر، كىػػك مختصػػر فػػي فػػركع الحنفيػػة، كىػػك غيػػر مطبػػكع، شػػرحو عبػػد الػػرحيـ بػػف المنشػػاكم 2
الحنفي، كتاج الديف عبد الكىاب اليمامي كسماه :" نزىة البصير لحؿ زاد الفقير"، كشرحو أيضان: محمد 

 .(1)بف عبد اهلل التمرتاشي
 .(2)( فكاتح األفكار في شرح لمعات األنكار، شرح فييا مقدمة التشريح لشيخو ابف جماعة3
( فػػتح القػػدير لمعػػاجز الفقيػػر، كىػػك مػػف شػػركح اليدايػػة لممرغينػػاني لمفػػركع حيػػث انتيػػى فيػػو إلػػى كتػػاب 4

 .(3)الككالة
ربعػة أركػاف: األكؿ فػي ( المسايرة في العقائد المنيجية في اآلخرة، كينحصر الكتاب بعد المقدمة فػي أ5

ذات اهلل سبحانو كتعالى، كالثاني في صفاتو، كالثالث: فػي أفعالػو، كالرابػع فػي صػدؽ الرسػكؿ صػمى اهلل 
عميػػو كسػػمـ، كالمقدمػػة: فػػي تعريػػؼ الفػػف، كالخاتمػػة فػػي اإليمػػاف كاإلسػػبلـ،  كشػػرحو الشػػيخ كمػػاؿ الػػديف: 

لحنفػػػي، كشػػػرحو الشػػػيخ قاسػػػـ بػػػف قطمكبغػػػا كسػػػماه المسػػػامرة فػػػي شػػػرح المسػػػايرة، كسػػػعد الػػػديف الػػػديرم ا
 .(4)الحنفي

 .(5)( شرح بديع النظاـ البف الساعاتي " في الفركع"6

كغيرىا مف الكتب التي تضـ الفائدة الكبيرة كالعمـ الغزير التي ال يتسع المجاؿ ىنا لذكرىا.

المسألة السادسةA كفاتو
يػػػـك الجمعػػػة السػػػابع مػػػف رمضػػػاف سػػػنة أجمعػػػت المصػػػادر التػػػي ترجمػػػت البػػػف اليمػػػاـ عمػػػى أنػػػو تػػػكفي 

ق(، بمصر، كقدـ لمصبلة عميػو ابػف مذىبػو ابػف الػديرم قاضػي الحنفيػة كصػمى عميػو عصػر يػـك 861)
الجمعة بسبيؿ المكمني، كقد شيد جنازتو السمطاف كمف دكنو، كدفف في القرافة فػي تربػة ابػف عطػاء اهلل 

 .(6)وفي القاىرة. رحمو اهلل رحمة كاسعة كأسكنو فسيح جنات

 .1/640/ كالبغدادم، ىدية العارفيف، 2/945انظر: حاجي خميفة، كشؼ الظنكف،  (1)
 .2/201/ كالبغدادم، ىدية العارفيف، 2/1292انظر: حاجي خميفة، كشؼ الظنكف،  (2)
 .3/227/ كالبغدادم، ىدية العارفيف، 2/1234، خميفة، كشؼ الظنكف، انظر: حاجي (3)
 .1/881انظر: حاجي خميفة، كشؼ الظنكف،  (4)
 .2/201انظر: البغدادم، ىدية العارفيف،  (5)
/ ككحالة، 6/255/ كالزركمي، األعبلـ، 8/132/ كالسخاكم، الضكء البلمع، 1/168انظر: السيكطي، بغية الكعاة،  (6)

 .10/264مؤلفيف، معجـ ال
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المطمب الثانيA التعريؼ بكتاب فتح القدير
Aكفيو  أربع مسائؿ

Aاسـ الكتاب كتحقيؽ نسبتو إلى مؤلفو Aالمسألة األكلى
اسـ الكتاب ىك:"فتح القدير"، كما ذىب إليو عدد مف المؤلفيف، كىـ ينقمكف عنو في مؤلفاتو، كليس 

 دار إحياء التراث العربي، كمما يؤكد ذلؾ:"شرح فتح القدير"، كما ىك عنكاف النسخة المطبكعة مف 
( أف ابف اليماـ نفسو ذكر في مقدمة الكتاب:" فسميتو كهلل المنة فتح القدير لمعاجز الفقير كال حكؿ 1

 .(1)كال قكة إال باهلل العمي العظيـ"
يداية ( إف الذيف اعتنكا بذكر الكتب ذكركا بأف اسمو فتح القدير، فقد قاؿ حاجي خميفة:" كشرح ال2

لمشيخ اإلماـ كماؿ الديف محمد ابف عبد الكاحد السيكاسي المعركؼ بابف اليماـ...كسماه فتح القدير 
 .(2)لمعاجز الفقير"

، يسمكف الكتاب باسمو فتح القدير ،كابف نجيـ المصرم في (3)( إف عددان ممف نقمكا عنو في كتبيـ3
 البحر الرائؽ كابف عابديف في حاشيتو كغيرىما.

ق(، كما قاؿ ىك:" شرعت في كتابتو في شيكر سنة تسع 829رع في تأليفو لمكتاب سنة )كقد ش
 .(4)كعشريف كثمانمائة عند الشركع في إقرائو لبعض اإلخكاف"

كبعػػد أف أتػػـ قػػراءة اليدايػػة عمػػى شػػيخو سػػراج الػػديف عمػػر بػػف عمػػي الكنػػاني الشػػيير بقػػارئ اليدايػػة سػػنة 
.(5)ق(819ق( أك )818)

 .1/12ابف اليماـ، فتح القدير،  (1)
 .2/2034انظر: حاجي خميفة، كشؼ الظنكف،  (2)
، د.ت، دار الكتاب 2، ط1/9انظر: ابف نجيـ المصرم، إبراىيـ بف محمد، البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ،  (3)

ـ، دار الفكر، 1992 –ق 1412، 2، ط1/70اإلسبلمي/ كابف عابديف، محمد أميف، رد المحتار عمى الدر المختار، 
 بيركت.

 .1/8ابف اليماـ، فتح القدير،  (4)
 .1/9انظر: ابف اليماـ، فتح القدير،  (5)
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 انيةA المصادر التي اعتمد عمييا ابف اليماـ في كتابوAالمسألة الث
مػف خػبلؿ تحقيقػػي لكتػاب اٍلعىتىػاًؽ  اعتمػػد ابػف اليمػاـ رحمػػو اهلل فػي شػرحو لكتػػاب اليدايػة عمػى مصػػادر 
عممية مختمفة ممػا يػدؿ عمػى سػعة اطبلعػو كتبحػره فػي مختمػؼ العمػكـ، كفيمػا يمػي ذكػر ألىػـ المصػادر 

 التي اعتمدىا:
 الفقو كأصكلوAأكالنA كتب 

ق(، 189. األصؿ: المعركؼ بالمبسكط: ألبػي عبػد اهلل، محمػد بػف الحسػف الشػيباني، المتػكفى سػنة )1
 مطبكع.

ق(. غير مطبكع.233. النكادر، البف سماعة، محمد بف سماعة بف عبد اهلل الحنفي، المتكفى سنة )2
 ق(، غير مطبكع.334). الكافي: لمحاكـ الشييد، محمد بف محمد الحنفي، المتكفى سنة 3
 ق(، مطبكع.490. المبسكط، ألبي بكر، محمد بف أحمد بف سيؿ السرخسي، المتكفى سنة )4
. النيايػػة شػػرح اليدايػػة، لحسػػاـ الػػديف، حسػػف بػػف عمػػي المعػػركؼ بالصػػغناقي الحنفػػي، المتػػكفى سػػنة 5
 ق(، غير مطبكع.710)

Aكتب الحديث كشركحو كعممو كعمكمو Aثانيا 
رزاؽ أك الجامع الكبير، ألبي بكر، عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الصنعاني، المتكفى . مصنؼ عبد ال1

 ق(، مطبكع.211سنة )
 ق(، مطبكع.241. مسند أحمد، ألبي عبد اهلل، أحمد بف محمد بف حنبؿ، المتكفى سنة )2
 .ق(، مطبكع256. صحيح البخارم: ألبي عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ البخارم، المتكفى سنة )3
ق(، 385. سػػػنف الػػػدارقطني، ألبػػػي الحسػػػيف، عمػػػي بػػػف عمػػػر الػػػدارقطني البغػػػدادم، المتػػػكفى سػػػنة )4

 مطبكع.
. المسػػتدرؾ عمػػى الصػػحيحيف: ألبػػي عبػػد اهلل، محمػػد بػػف عبػػد اهلل الحػػاكـ النيسػػابكرم، المتػػكفى سػػنة 5
 ق(، مطبكع.405)

 ثالثانA كتب المغة كالشعر
ق(.350حاؽ بف إبراىيـ الفارابي، المتكفى: تقريبان سنة )ديكاف األدب في المغة: لمفارابي، إلس .1
اٍلميٍغًرب في ترتيب المعرب في المغة: لممطرزم، ناصر الديف، .2
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أبػػك الفػػتح، ناصػػر بػػف أبػػي المكػػاـر عبػػد السػػيد بػػف عمػػي الخػػكارزمي األديػػب الحنفػػي الشػػيير بػػالمطرزم، 
 ق(.610المتكفى سنة )

 رابعانA كتب السير كالتراجـ
ق(، 365امػػؿ فػػي معرفػػة الضػػعفاء كالمتػػرككيف مػػف الػػركاة، لعبػػد اهلل بػػف عػػدم، المتػػكفى سػػنة ). الك1 

مطبكع.

المسألة الثالثةA منيج ابف اليماـ في الكتاب
يعتبر كتاب فػتح القػدير البػف اليمػاـ مػف الكتػب المعتمػدة فػي الفقػو الحنفػي، كىػك مػف أشػير الشػركحات 

عمى كتاب اليداية لممرغيناني.
.(1)بف تغرم بردم :" كىك غاية في الحسف، بؿ لـ يعمؿ عمى اليداية مثمو"قاؿ ا

كيظير ىذا الكبلـ جميان في المنيج الكاضح المتكامؿ الذم اتبعو ابف اليماـ فيو.
كيمكف إجماؿ منيج ابف اليماـ في الكتاب عمى النحك اآلتي:

 ( االستدالؿ لممسألة بالقرآف الكريـ إف كجد.1
بالسػػنة النبكيػػة، فيسػػتدؿ باألحاديػػث الػػكاردة فػػي الصػػحيحيف، فػػإف لػػـ يجػػد اسػػتدؿ بمػػا فػػي ( االسػػتدالؿ 2

كتب السنف األخرل.
( االستدالؿ بأقكاؿ الصحابة كالتابعيف، كبأقكاؿ مف سبقو مف العمماء.3
عماؿ الرأم.4 ( االستدالؿ بالمعقكؿ، كيشمؿ: االستدالؿ بالقكاعد األصكلية كالفقيية، كا 
 بو بعد االستفاضة في عرض األدلة مف المنقكؿ كالمعقكؿ.( يرجح مذى5
( كاف يعرّْؼ بالكممات الغريبة، كيذكر بعض أقكاؿ أىؿ المغة فييا، مستدالن أحيانان بأبيات مف الشعر 6

عمى االستخداـ المغكم لمكممة المراد شرح معناىا، كما في معرض حديثو عف الحمؼ بالعتؽ، عف كممة 
)الحمؼ(.

ـ، دار الصميعي 2000 –ق 1420، 1، ط355ابف قاسـ، عبد العزيز بف إبراىيـ، الدليؿ إلى المتكف العممية، ص  (1)
 السعكدية.المممكة العربية  –لمنشر كالتكزيع، الرياض 
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كر أقكاؿ فقياء المذىب في المسألة إذا كاف ىناؾ خبلؼ فييا، كعزك كؿ قكؿ لصاحبو، مع ( كاف يذ7
ذكر كجو كؿ ركاية، كيرجح أحد أقكاؿ المذىب عمى غيره، كما في معرض حديثو عف تجزؤ العتؽ، 

 فذكر قكؿ أبي حنيفة بتجزُّئو كذكر قكؿ أبي يكسؼ كمحمد بعدـ تجٌزئو، ثـ رجح قكؿ أبي حنيفة.
 ا كاف ىناؾ خبلؼ في المسألة خارج المذىب، فإَّنو يذكر أقكاؿ الفقياء فيو.( إذ8
( كاف يكثر مف الكبلـ عف األحاديث كرجاؿ األسانيد، كيذكر أقكاؿ العمماء فييـ، كما في معرض 9

 حديثو عف بيع أـ الكلد.
 فركعان. ( كاف كثيران ما يذكر مسائؿ في آخر الباب لـ يتعرض ليا صاحب اليداية يسمييا10
 )قكلو(.( كاف ينقؿ جزءان مف متف اليداية كيقدمو بكممة 11

المسألة الرابعةA بياف بعض اختيارات ابف اليماـ
كاف مف المنيج الذم اتبعو ابف اليماـ أنو يرجح في بعض المسائؿ الفقيية، كفيما يمي بياف لبعض 

 ىذه الترجيحات:

 لممسمميف. استحباب عتؽ العبد الكافر لتحصيؿ الجزية منو .1
 كلد المغركر إذا كانت أمو أـ كلد فإف المغركر يضمف قيمة كلده منيا. .2
ف كاف مجيكالن. .3  إذا قاؿ السيد لعبده ىذا ابني فإف أمو تصير أـ كلد لو إذا ثبت نسبو منو كا 
الكلد يتبع أمو في الحرية كالرؽ كالتدبير كالكتابة، كيتبع األب في النسب، كفي الديف يتبع خير  .4
 كيف دينان.األب
إذا قاؿ السيد أمة كعبد مف رقيقي حراف كمات قبؿ البياف فإف كاف لو أمة كعبداف عتقت األمة   .5

ف تعددكا فعمى ىذا القياس. كمف كؿ عبدو نصفو، كا 
 ال يمـز ثبكت الديف لمسيد عمى عبده، كغندما يتأخر زمف كجكب الماؿ إلى حرية العبد. .6
 ر فاليميف عمى المنكر كال تجب عمى العبد سعاية.إذا اعترؼ أحد الشريكيف كأنكر اآلخ .7
إذا رضػػي الشػػريؾ السػػاكت )الػػذم لػػـ يعتػػؽ نصػػيبو( بالضػػماف، ال يكجػػب تضػػميف اآلخػػر لػػو ككنػػو  .8

 رضي بالضماف إال إذا لـ يكف رضي بإعتاقو.
 قيمة المدبَّر يرجع في تحديدىا إلى أىؿ الخبرة. .9
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القسم الثاني:

التحقیق



22

مبحثيفA كاشتمؿ عمى

المبحث األكؿA كصؼ النسخ المعتمدة
اعتمدت في تحقيقي ليذا الكتاب مف فتح القدير عمى أربع نسخ، ثبلث مخطكطة، ككاحدة مطبكعة.

المطمب األكؿA النسخ المخطكطة
 النسخ المخطكطة عمى النحك اآلتي:

مكتبة الممؾ عبد العزيز : كقد أشرت إلييا بالرمز )أ(، كىي نسخة مصكرة محفكظة لدل النسخة األكلى
 في المدينة المنكرة.

 اسـ النسخة كما في المصدر: فتح القدير لمعاجز الفقير.
 الناسخ: إبراىيـ باذمي.

 ق(.953تاريخ النسخ )
 نكع الخط: نسخي عادم كاضح كمقركء.

 (.23عدد األسطر: )
أ مػف \220"أ"، كينتيػي صػفحة  ب مف\142كرقة، بداية النسخة ًكتىاًب اٍلعىتىاًؽ  79عدد أكراؽ النسخة: 

"أ"  كالنسخة كاضحة الخط كقميمة السقط.

Aكقد أشرت إلييا بالرمز )ب(، كىي نسػخة مكجػكدة فػي مؤسسػة إحيػاء التػراث كالبحػكث  النسخة الثانية
 القدس. –أبك ديس  –اإلسبلمية 

 اسـ النسخة كما في المصدر: فتح القدير شرح اليداية.
 الناسخ: مجيكؿ.

 ق.956لنسخ: يـك السبت الحادم كالعشريف مف شير شعباف سنة تاريخ ا
 نكع الخط: نسخي.

ب، كينتيػػػي صػػػػفحة \270( كرقػػػة، ككػػػاف ابتػػػداء ًكتىػػػػابي اٍلعىتىػػػاًؽ فييػػػا صػػػفحة 58عػػػدد أكراؽ النسػػػخة )
 ب.\328

 (.33عدد األسطر: )
ضػان فػي بعػض كصػؼ النسػخة: بشػكؿ عػاـ: النسػخة رديئػة الخػط، فخَّطيػا غيػر كاضػح، كغيػر مفيػكـ أي

 السطكر، كىذه النسخة كثيرة السقط كالتحريؼ كاهلل تعالى أعمـ.
 Aرمزت ليا بالرمز )ج(، كىػي نسػخة مكجػكدة فػي مكتبػة الجامعػة األردنيػة كىػي مصػكرة النسخة الثالثة

 (.850عف مخطكط المكتبة الكطنية في باريس برقـ )
 الناسخ: مجيكؿ.
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تاريخ النسخ: مجيكؿ.
أ(.\112أ(، إلى كرقة )\73( كرقة، كيبدأ مف كرقة )40ٍلعىتىاًؽ في ىذه النسخة )عدد أكراؽ كتاب ا
 سطران. 33عدد أسطر الكرقة: 

 نكع الخط كطبيعتو: نسخي جميؿ.
السقط: كجد في النسخة سقط لبعض الجمؿ كالفقرات إضافة إلى سقط الكممات.

المطمب الثانيA النسخة المطبكعة
Aإحيػاء التػراث العربػي،  (، كىػي النسػخة المطبكعػة، نسػخة داربػالرمز )ط رمػزت ليػا النسخة المطبكعة

 لبناف، كقد طبع مع فتح القدير فييا كتب أخرل ككاف ترتيبيا كاآلتي: –بيركت 
كتػػاب اليدايػػة فػػي أعمػػى الصػػفحة، ثػػـ الػػذم يميػػو كتػػاب فػػتح القػػدير، ثػػـ يميػػو الكفايػػة عمػػى اليدايػػة، كقػػد 

شػػرح العنايػػة عمػػى اليدايػػة لمبػػابرتي كحاشػػية المحقػػؽ سػػعد اهلل بػػف  فصػػؿ بينيمػػا بجػػدكؿ، كفػػي اليػػامش
 ق(.945عيسى المفتي الشيير بسعدم جمبي، تكفي سنة )

(.347( الى ص )231كقد جاء كتاب اٍلعىتىاًؽ في ىذه النسخة في الجزء الرابع مف صفحة )
كىي نسخة غير محققة.
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المبحث الثانيA بياف منيج التحقيؽ

منيج الذم اتبعتو في التحقيؽ يتمثؿ بما يمي:ال

. إتبػػاع طريقػػة الػػنص المختػػار فػػي التحقيػػؽ، ألنَّػػو ال تكجػػد ميػػزة خاصػػة تنفػػرد بيػػا إحػػدل النسػػخ عمػػى 1
األخػرل، فػاخترت النسػخة )أ( لبلعتمػاد عمييػا فػػي النسػخ، ثػـ قمػت بمقابمػة النسػخ األخػػرل )ب، ج، ط( 

 عمييا، كأثبت الفركؽ في اليامش.

إضافة متف اليداية إلى الشرح، كبخط غامؽ مختمؼ عف خط المتف، كجعمتو بيف معككفيف ىكذا][.. 2

. كضع عناكيف فرعية لممسائؿ الفقيية في الكتاب بيف معككفيف، ليسػيؿ الرجػكع إلييػا، كجعمتيػا بخػط 3
 غامؽ.

 ؾ في اليامش.. كضع الكممات، كالعبارات الساقطة مف إحدل النسخ بيف معككفيف مع اإلشارة لذل4

. تصحيح األخطاء الكاردة في النسخ، مع اإلشارة إلييا في اليامش.5

. اتبعت في كتابة المتف عمى الرسـ اإلمبلئي الحديث.6

. اإلشارة في اليامش إلى نياية كؿ كرقة مف أكراؽ النسخ المخطكطة.7

كرىا، مػػع ذكػػر رقػػـ اآليػػة . كضػػع اآليػػات القرآنيػػة بػػيف قكسػػيف مزىػػريف ىكػػذا    ى، ثػػـ عزكىػػا إلػػى سػػ8
 كذلؾ في اليامش.

. كضع األحاديث الكاردة في المتف بيف تنصيصيف ىكػذا "..." ثػـ تخػريج ىػذه األحاديػث فػي اليػامش 9
 متبعان الطريقة التالية في التخريج:

أ. إذا كاف الحديث في الصحيحيف أك أحدىما اكتفيت بذلؾ.

لسنة مع بيػاف درجتػو مػف الصػحة كالضػعؼ بػالرجكع ب. إذا لـ يكف في الصحيحيف، خرجتو مف كتب ا
 إلى أقكاؿ العمماء في ذلؾ.

. الترجمة لؤلعبلـ الذيف ذكرىـ الشارح في الكتاب.10
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. التعريؼ بالمصطمحات الكاردة في النص لغة كاصطبلحا.11

 . شرح األلفاظ الغريبة، بالرجكع إلى معاجـ المغة األصيمة.12

مػػػف النقػػػكؿ كاألقػػػكاؿ كاآلراء كذلػػػؾ بإرجاعيػػػا إلػػػى مصػػػادرىا األصػػػمية،  . تكثيػػػؽ مػػػا كرد فػػػي الكتػػػاب13
باإلشارة إلى الجزء كالصفحة، مع إثبات الفركؽ بينيا كبيف ما كرد في مصادرىا إف كجد.

. تكثيؽ المسائؿ الفقيية مف المصادر المعتمدة عند المذاىب الفقيية، مع التعميؽ عمييا بإيجاز.14

رية إلى قائمييا كتكثيؽ ذلؾ مف مصادرىا.. عزك األبيات الشع15

 . التعريؼ باألماكف كالبقاع الكاردة في الكتاب.16

. كضعت صكران لمكرقة األكلى كاألخيرة مف جزء التحقيؽ مف النسخ المخطكطة كالنسخة المطبكعة.17

 . راعيت في اليامش عند ذكر أقكاؿ الفقياء الترتيب الزمني لممذاىب.18

ذا لـ يكف لو سنة نشػر فػإني أكتػب  . إذا لـ يكف19 لمكتاب طبعة فإني أكتب )د.ط( أم بدكف طبعة، كا 
)د. ت( أم دكف سنة نشر.

 . ضبطت بالشكؿ، ما يحتاج إلى ذلؾ.20

 . التعريؼ بالكتب التي ذكرىا الشارح.21

22. Aعممت عدة فيارس كىي عمى النحك اآلتي 

 ( فيرس اآليات القرآنية.1

 نبكية الشريفة.( فيرس األحاديث ال2

 ( فيرس اآلثار الكاردة في المتف المحقؽ.3

 ( فيرس األعبلـ الكاردة في المتف المحقؽ .4

( فيرس القكاعد األصكلية كالفقيية الكاردة في المتف المحقؽ.6
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( فيرس المصطمحات األصكلية كالفقيية كالحديثية كالمغكية الغريبة الكاردة في المتف الكاردة في المػتف 7
 حقؽ.الم

 ( فيرس البمداف كالمكاضع كالقبائؿ الكاردة في المتف المحقؽ.8

 ( فيرس األشعار كاألمثاؿ الكاردة في المتف المحقؽ.9

 ( فيرس الكتب الكاردة في المتف المحقؽ.10

 ( فيرس المصادر كالمراجع.11

 ( فيرس المحتكيات.12
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 صكر النسخ المعتمدة في التحقيؽ
األكلى كاألخيرة مف الكرقة المخطكطة كالمطبكعة مف كتاب اٍلعىتىاًؽ. كتشتمؿ عمى صكرة الكرقة

الصفحة األكلى مف كتاب اٍلعىتىاًؽ مف المخطكط "أ"
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الصفحة األخيرة مف كتاب اٍلعىتىاًؽ مف المخطكط "أ"
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الصفحة األكلى مف كتاب اٍلعىتىاًؽ مف المخطكط "ب"



31

ف المخطكط "ب"الصفحة األخيرة مف كتاب اٍلعىتىاًؽ م
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الصفحة األكلى مف كتاب اٍلعىتىاًؽ مف المخطكط "ج"
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الصفحة األخيرة مف كتاب اٍلعىتىاًؽ مف المخطكط "ج"
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الصفحة األكلى مف كتاب اٍلعىتىاًؽ مف المخطكط المطبكع غير المحقؽ"ط"
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حقؽ"ط"الصفحة األخيرة مف كتاب اٍلعىتىاًؽ مف المخطكط المطبكع غير الم
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المحقؽ النص

اٍلعىتىاؽً  كتاب
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كتاب اٍلعىتىاؽً 

 ]مناسبة ذكر اٍلعىتىاًؽ بعد الطالؽ[
ػا ميٍسػًمـو أىٍعتىػؽى ميٍؤًمننػا أىعٍ  ـى "أىيُّمى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍنديكبه إلىٍيًو، قىاؿى صى رُّؼه مى ٍعتىاؽي تىصى تىػؽى المَّػوي تىعىػالىى]اإلًٍ

ػػةى  ًبكيػػؿّْ  ػػٍرأىةي اأٍلىمى ػػؿي اٍلعىٍبػػدى كىاٍلمى بُّكا أىٍف ييٍعًتػػؽى الرَّجي ًليىػػذىا اٍسػػتىحى قَّػػؽىعيٍضػػكو ًمٍنػػوي عيٍضػػكنا ًمٍنػػوي ًمػػٍف النَّػػاًر" كى ًليىتىحى
ًَ اٍلعىاًقػًؿ ًفػي ًمٍمًكػًو(  ػرّْ اٍلبىػاًل ػاًء. قىػاؿى )اٍلًعٍتػؽي يىًصػحُّ ًمػٍف اٍلحي اًء ًباأٍلىٍعضى يَّػًة أًلىفَّ ميقىابىمىةي اأٍلىٍعضى رّْ شىػٍرطي اٍلحي

 اٍلًعٍتؽى الى يىًصحُّ إالَّ ًفي اٍلًمٍمًؾ[
اٍشتىرىؾى 
، إالَّ أىنَّو إسقاط ًمٍمًؾ الرقبة، كالطبلؽ إسقاط ًمٍمػًؾ(2)كيؿّّ مف الطبلؽ، كاإٍلٍعتىاؽ، في أنَّو إسقاطه  (1)

سقاط ًمٍمًؾ القصاص(5)فيسمى إبراءن  (4)ما في الذمة (3)منافع البيٍضع، كأما إسقاط ًمٍمؾً  يسىمَّى عفكان،  ، كا 
، كتسػرم إضػافة الػبعض (6)فقد مييزىٍت أنكاع اإلسقاطات بأسماءو ليينسىػب إلييػا مػع اختصػارو

(7) ، إلػى الكػؿّْ
قكليما،  (8)كىذا عمى ظاىر

  أ مف "ج".73نياية ؽ/
 في "أ، ب، ج" اشتراؾ. (1)
، لساف العرب،  (2) ، 3، مادة )سقط(، ط7/317اإلسقاط في المغة اإليقاع كاإللقاء انظر: ابف منظكر، محمد بف مكـر

سؼ ، مادة )سقط(، ت: يك 1/149ق، دار صادر، بيركت/ كالرازم الحنفي، زيف الديف محمد، مختار الصحاح، 1414
 ـ، المكتبة العصرية، الدار النمكذجية، بيركت، صيدا.1999 –ق 1420، 5الشيخ محمد، ط

كاإلسقاط شرعان ىك: إزالة الممؾ أك الحؽ ال إلى مالؾو كال إلى مستحؽو، كتسقط بذلؾ المطالبة بو، ألفَّ الساقط ينتيي 
، 2/170ف محمكد، االختيار لتعميؿ المختار، كيتبلشى كال ينتقؿ كذلؾ كالطبلؽ كالعتؽ، انظر: المكصمي، عبد اهلل ب

، ت: محمد حجي 6/328الذخيرة،  ،ـ، مطبعة الحمبي، القاىرة/ كالقرافي، أحمد بف إدريس1937 -ق 1356د.ط، 
ـ، دار الغرب اإلسبلمي بيركت.1994، 1كآخركف، ط

 ليست في "ب". (3)
، مادة 1/210ح المنير في غريب الشرح الكبير، الذمو لغة الضماف، انظر: الفيكمي، أحمد بف محمد، المصبا (4)

 لبناف. -)ذمـ(، المكتبة العممية، بيركت
كالذمة شرعان كصؼ يصير الشخص بو أىبلن لئليجاب لو كعميو، انظر: التفتازاني، سعد الديف مسعكد، شرح التمكيح 

 مصر. -، مكتبة صبيح 322-2/321عمى التكضيح، 
، مادة )برأ(/ كالفيكمي، المصباح المنير، 1/32يص، انظر: ابف منظكر، لساف العرب، اإلبراء لغة: التنزيو كالتخم (5)
 ، مادة )برأ(.1/46
اإلبراء شرعان ىك إسقاط الشخص حقان لو في ذمة آخر، انظر: النسفي، عمر بف محمد، طمبة الطمبة في االصطبلحات  

العراؽ. –بغداد ق، المطبعة العامرة، مكتبة المثنى، 1311، د.ط، 1/34الفقيية، 
  ب مف "أ".142نياية ؽ/ 
 ليست في "أ، ب، ج". (6)
 في "ب" لمبضع. (7)
 في "ب" ظاىره. (8)
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ٍف كاف غير ، إالَّ أىنَّو قدـ الطبل(3)، كيمـز حتى ال يقبؿ الفسخى (2)بتأكيؿ األكؿ إلى الكؿّْ  (1)كعمى قكلو ؽ كا 
، كألىنَّػػو يقػػع عمػػى محمػػو بشػػرط (4)منػػدكبو إليػػو عمػػى اٍلًعتٍػػًؽ المنػػدكب إليػػو كصػػبلن لػػو بمقابمػػو كىػػك النّْكػػاحي

كجػػكده فكػػاف ميتَّصػػبًلن بػػو، أك ىػػك مػػف بيػػاف أحكػػاـ
ًؽ، كبيػػاف (6)النكػػاًح، ألىفَّ النّْكىػػاحى يكجػػب (5) ًمٍمػػؾى الطَّػػبلى

ميتىعىمّْػػػؽً 
لحكػػػـ الميتىعىمّْػػػًؽ ألىنَّػػػو فػػػي بيػػػاف ]أىنَّػػػو يىٍمًمكيػػػوي[الحكػػػـ يبػػػيف نفػػػس ا (7)

(9)عمػػػى أم كجػػػو مػػػف اٍلًحػػػؿّْ  (8)

ٍرمىةً  كىاٍلحي
يىاف كغير ذلؾ. (10) كالنٍَّدًب كىالسَّرى

 في "ب" ىذا. (1)
اختمؼ الفقياء في سرياف إضافة البعض إلى الكؿ فذىب أبك حنيفة إلى أنو ال تسرم إضافة البعض إلى الكؿ أم  (2)

لحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة  إلى أنو تسرم إضافة البعض إلى ال يأخذ حكمو، كذىب أبك يكسؼ كمحمد مف ا
الكؿ أم يأخذ حكمو، كالراجح كاهلل اعمـ أف البعض يأخذ حكـ الكؿ كذلؾ ألنو جزء منو، انظر: ابف عابديف، رد 

تصر خميؿ /  كالخرشي، محمد بف عبد اهلل، شرح مخ4/294/ البابرتي، العناية شرح اليداية، 3/640المحتار، 
، 4/13، دار الفكر لمطباعة، بيركت/ كالرممي، أحمد بف حمزة، نياية المحتاج إلى شرح المنياج، 1/264الخرشي، 
، د.ط، 51/11ـ، دار الفكر، بيركت/ كالخرقي، عمر بف الحسيف، مختصر الخرقي، 1984 –ق 1404د.ط، 
 ـ، دار الصحابة لمتراث.1993 –ق 1413

، دار 7/319التفريؽ، انظر: الزبيدم، محمد بف محمد، تاج العركس مف جكاىر القامكس، الفسخ لغة النقض أك  (3)
 اليداية.

= الفسخ شرعان ىك ارتفاع حكـ العقد مف األصؿ كأف لـ يكف، انظر: الكاساني، عبلء الديف مسعكد، بدائع الصنائع في 
 لبناف. -ركتـ، دار الكتب العممية، بي1986 -ق 1406، د.ط، 5/182ترتيب الشرائع، 

، 1/147المحؿ المكضع كالمكاف، كيطمؽ عمى الشيء الذم يقع عميو التصرؼ، انظر: الفيكمي، المصباح المنير،  (4)
.139-5/138مادة )حمؿ(/ ك الكاساني، بدائع الصنائع، 

في "ب" مكجب. (5)
في "ب" مكجب. (6)
في  "أ" تعمؽ. (7)
 في "أ" اف يممؾ. (8)
، مادة "حؿ"/ كالفيكمي، المصباح 11/166لغة نقيض الحراـ، انظر: ابف منظكر، لساف العرب،  الًحٍؿ )الحبلؿ(  (9)

 ، مادة "حؿ". 1/147المنير، 
الحبلؿ شرعان ىك الجائز المأذكف بو شرعان، فيك يشمؿ المندكب كالمباح كالمكركه تنزييان، انظر: المكنكم، عبد العمي  

 -ـ، دار الكتب العممية، بيركت2002 -ق1423، 1، ط104-1/103، محمد، فكاتح الرحمكت شرح مسمـ الثبكت
، ت: الشيخ أحمد عزك 6لبناف/ كالشككاني، محمد بف عمي، إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ ص 

 ـ، دار الكتاب العربي.1999 -ق 1419، 1عناية، ط
".12/119، لساف العرب، الحرمة "الحراـ" لغة خبلؼ الحبلؿ كضده، انظر: ابف منظكر (10) ، مادة "حـر

 .85\1الحراـ اصطبلحان ىك طمب الكؼ عف الفعؿ بدليؿ قطعي، انظر: المكنكم، فكاتح الرحمكت، 
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 ]الحكمة مف مشركعية اٍلًعٍتًؽ[
اًسًف فإفَّ الرّْؽى  كال يخفى ما في اإلٍعتىاًؽ مف اٍلمىحى
أثري  (1)

ؽي إزالة أثًر اٍلكيٍفًر، كىك، فالًعتٍ (3)اٍلكيٍفرً  (2)
كًميّّ  (4)إحياءه  ٍعننى، فإنَّو لـ ينتفع بحياتو، كلـ يذؽ حبلكتيا العميا (5)حي ، فإفَّ الكاًفرى ميته مى ٍكًميٍّ لمكتو حي

 ، ، أم كافران فيديناه، ثـ (6) َّهبرنمماميلٹٱٹٱُّٱفصار كأىنَّو لـ يكف لو ركحه
أىميتو لما تأىؿ لو العقبلء مف ثبكت الكاليات عمى الغير مف إٍنكىاًح أثر ذلؾ الكيٍفًر الرّْؽي الذم ىك سمب 

كعمى نفسو حتى ال يصح نكاحو كال بيعو كال شراؤه، كامتنع  (7)اٍلبىنىاًت كالتصرؼ في الماؿ كالشيادات
كصبلة الجمعة كالحج كالجياد كصبلة الجنازة، كفي ىذا  (8)أيضان بسبب ذلؾ عف كثير مف العبادات

الضرر ما ال يخفى، فإنو صار بذلؾ ممحقان باألمكات في كثيرو مف الصفات، فكاف اٍلًعٍتؽي كمو مف 
 إحياءن لو معننى.

الرؽ عجز حكمي يقـك باإلنساف سببو الكفر، مانع لمكاليات مف القضاء كالشيادة كغيرىما، انظر: النككم، يحيى بف  (1)
ـ، المكتب االسبلمي، 1991 -ق1412، 3، ت: زىير الشاكيش، ط6/162مفتيف، زكريا، ركضة الطالبيف كعمدة ال

 لبناف. -بيركت
، ت: 1/279األثر ما ينشأ عف تأثير المؤثر كىك ىنا بمعنى العبلمة، انظر: الكفكم، أيكب بف مكسى، الكميات،  (2)

، ت: جماعة مف 9فات، ص عدناف دركيش كآخركف، مؤسسة الرسالة، بيركت/ كالجرجاني، عمي بف محمد، التعري
لبناف. –ـ، دار الكتب العممية، بيركت 1983 –ق 1403، 1العمماء بإشراؼ الناشر، ط

 ، مادة "كفر".1/271الكفر لغة الستر كىك نقيض اإليماف، انظر: الحنفي الرازم، مختار الصحاح،  (3)
سمـ، كإنكار كجكد الصانع كنبكتو صمى اهلل كالكفر شرعان ىك إنكار ما عمـ ضركرة أنو مف ديف محمد صمى اهلل عميو ك 

ـ، كزارة 1985 -ق1405، 2، ط3/84عميو كسمـ، انظر: الزركشي، محمد بف عبد اهلل، المنثكر في القكاعد الفقيية، 
 األكقاؼ الككيتية.

، كالكالية، حيث إنو يخرج العبد عف ككنو ممحقان بالجمادات إلى ككنو أىبلن لمكرامات البشرية، مف قبكؿ الشيادة (4)
ـ، دار الكتب 2000 -ق1420، 1، ط6/3كالقضاء كغيرىا، انظر: العيني، محمكد بف أحمد، البناية شرح اليداية، 

لبناف. -العممية، بيركت
في "ط" ألثر حكمي كىك خطأ. (5)
 .122سكرة األنعاـ، اآلية  (6)
ينة، انظر: الفيركز ابادم، محمد بف يعقكب، الشيادات جمع شيادة كىي في المغة الخبر القاطع كالحضكر كالمعا (7)

ـ، 2005 -ق1426، 8، مادة "شيد"، ت: مكتب تحقيؽ التراث في مكتبة الرسالة، ط1/192القامكس المحيط، 
لبناف. -مؤسسة الرسالة، بيركت

 .129 كالشيادة شرعان ىي إخبار عف عياف بمفظ الشيادة بحؽ لمغير عمى آخر، انظر: الجرجاني، التعريفات، ص  
العبادات جمع عبادة كالعبادة لغة الخضكع كالتذلؿ لمغير لقصد تعظيمو كال يجكز فعؿ ذلؾ اال هلل، كتستعمؿ بمعنى  (8)

 ، مادة )عبد(.3/274الطاعة، انظر: ابف منظكر، لساف العرب، 
نة، انظر: الجرجاني، العبادة شرعان ىي اسـ لما يحبو اهلل كيرضاه مف األقكاؿ كاألفعاؿ كاألعماؿ الظاىرة كالباط

.146التعريفات، ص 
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]فضؿ العتؽ[
ـي كاف جزاؤه عند اهلل تعالى إذا كاف اٍلًعٍتؽي خالصان لكجيو الكريـ اإلٍعتىاؽى مف نار الجحيـ كلذا كاهلل أعم
(1)

، قيكبًػؿ إحيػا ؤه معنػىن بإحيائًػو معنػى أعظػـ إحيػاءن كمػا كردتالتي ىي اليبلؾي األكبػري
بػو األخبػاري عػف (2)

ركاه الستة  (3)سيًّْد األخياًر، منيا الحديث الذم ذكره المصًنؼ
ٍسػػًمـو (4)فػػي كتػػبيـ عػػف أبػػي ىريػػرة ػػا اٍمػػًرئو مي رضػػي اهلل عنػػو، عػػف النبػػي صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ، قػػاؿ: "أىيُّمى

ا اٍستى  ٍؤًمنىػةن (5)ٍنقىذى المَّوي ًبكيؿّْ عيٍضكو ًمٍنوي عيٍضكنا ًمٍنوي ًمٍف النَّاًر"أىٍعتىؽى اٍمرىأن ميٍسًممن قىبىػةن مي ػٍف أىٍعتىػؽى رى ]كفي لفػظو "مى
اًئًو ًمٍف النَّاًر[ تَّى اٍلفىٍرجى ًباٍلفىٍرًج" (6)أىٍعتىؽى المَّوي ًبكيؿّْ عيٍضكو ًمٍنيىا عيٍضكنا ًمٍف أىٍعضى ،(7)حى

 في "ب" جينـ. (1)
في "أ، ب، ج" كرد. (2)
ًنٍؼ ىك عمي بف أبي بكر المرغيناني صاحب كتاب اليداية. (3) المصى
ق، كىاجر إلى المدينة، كلـز النبي 7ؽ.ـ، أسمـ سنة  21أبك ىريرة عبد الرحمف بف صخر مف قبيمة دكس، كلد سنة  (4)

و كسمـ، فركل عنو أكثر مف خمسة آالؼ حديث، كىك أكثر الصحابة ركاية، كاله أمير المؤمنيف عمر صمى اهلل عمي
/ كابف 4/80ق، انظر: الزركمي، األعبلـ، 57البحريف، ثـ عزلو، ككلي المدينة سنكات في خبلفة بني أمية، تكفي سنة 

، 1عبد المكجكد كعمي محمد معكض، ط ، ت: عادؿ أحمد4/267حجر، أحمد بف عمي، اإلصابة في تمييز الصحابة، 
 ق، دار الكتب العممية، بيركت.1415

(. البخارم، محمد بف إسماعيؿ، صحيح 2517ركاه البخارم، كتاب العتؽ، باب في العتؽ كفضمو، حديث رقـ ) (5)
و، كتاب ق، دار طكؽ النجاة / كركاه مسمـ كالمفظ ل1422، 1، ت: محمد زىير بف ناصر الناصر، ط3/144البخارم، 

، ت: محمد فؤاد 2/1148(. مسمـ، مسمـ ابف الحجاج، صحيح مسمـ، 1509العتؽ، باب فضؿ العتؽ، حديث رقـ )
عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيركت/ كركاه أبك داكد، كتاب العتاؽ، باب أم الرقاب أفضؿ، حديث رقـ 

، حكـ األلباني صحيح، ت: محمد محي الديف عبد 4/29(. أبك داكد، سميماف بف األشعث، سنف أبي داكد، 3967)
الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيركت/ كركاه الترمذم، كتاب النذكر كاأليماف، باب ما جاء في ثكاب مف أعتؽ رقبة، 

، كقاؿ األلباني حديث صحيح، ت: بشار 3/166(، الترمذم، محمد بف عيسى، سنف الترمذم، 1541حديث رقـ ) 
ـ، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت / كركاه النسائي، كتاب العتؽ، باب فضؿ العتؽ، حديث 1998ؼ، د.ط، عكاد معرك 

ـ، 2001 -ق1421، 1، ت: حسف عبد المنعـ شمبي، ط5/5(. النسائي، محمد بف يزيد، السنف الكبرل، 4854رقـ )
(. ابف ماجة، محمد بف يزيد، 2522)مؤسسة الرسالة، بيركت/ كركاه ابف ماجة، كتاب العتؽ، باب العتؽ، حديث رقـ 

سنف ابف ماجة، ، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، فيصؿ عيسى البابي الحمبي. كلـ أعثر عميو 
 عند ابف ماجة في كتاب األحكاـ. 

 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (6)
(. البخارم، صحيح 6715لى: "أك تحرير رقبة"، حديث رقـ )ركاه البخارم، كتاب كفارات األيماف، باب قكؿ اهلل تعإ (7)

/ ركاه 2/1147(. مسمـ، صحيح مسمـ، 1509/ كمسمـ، كتاب العتؽ، باب فضؿ العتؽ، حديث رقـ )8/145البخارم، 
(. الترمذم، سنف 1541مف اعتؽ رقبة، حديث رقـ ) -الترمذم، كتاب أبكاب النذكر كاأليماف، باب ما جاء في ثكاب 

(. النسائي، السنف الكبرل لمنسائي، 4854/ كالنسائي، كتاب العتؽ، باب فضؿ العتؽ، حديث رقـ ) 3/166ذم، الترم
5/5. 
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.( 5)في األحكاـ كالباقكف في اٍلًعٍتؽً  (4)ابف ماجو (3)، كركاه(2)ماف كالنذكرفي األي (1)أخرجو الترمذم
ػؿو ميٍسػًمـو (7)كابف ماجو عػف كعػب بػف مػرة (6)كأخرج أبك داكد ػا رىجي عػف النبػي صػمى اهلل عميػو كسػمـ، " أىيُّمى

ػػا اٍمػػرىأىةو  أىٍعتىػػؽ ا كىػػافى ًفكىاكىػػوي ًمػػٍف النَّػػاًر، كىأىيُّمى ػػبلن ميٍسػػًممن ميٍسػػًممىةو أىٍعتىقىػػٍت اٍمػػرىأىةن ميٍسػػًممىةن كىانىػػٍت ًفكىاكىيىػػا ًمػػٍفرىجي

ق، مف أئمة عمماء الحديث كحفاظو، 209محمد بف عيسى بف سكرة السممي البكغي الترمذم أبك عيسى، كلد سنة  (1)
ض شيكخو، كاف يضرب بو المثؿ في الحفظ، تكفي سنة مف أىؿ ترمذ، عمى نير جيجكف، تمميذ البخارم، شاركو في بع

ق، مف تصانيفو: الجامع الكبير المعركؼ بسنف الترمذم، أحد الكتب الستة المقدمة في الحديث عند أىؿ السنة، 279
، 1، ط9/387كالشمائؿ النبكية، كالتاريخ، كالعمؿ في الحديث، انظر: ابف حجر، أحمد بف عمي، تيذيب التيذيب، 

 -ق1419، 1، ط 2/154مطبعة دائرة المعارؼ النظامية، اليند/ كالذىبي، محمد بف أحمد، تذكرة الحفاض،ق، 1326
 لبناف. -ـ، دار الكتب العممية، بيركت1998

 .3/155كتاب أبكاب النذكر كاأليماف، الترمذم، سنف الترمذم،  (2)
 ليست في "أ". (3)
ق، مف أئمة المحدثيف رحؿ إلى البصرة 209أبك عبد اهلل(، كلد سنة ابف ماجة ىك محمد بف يزيد الربعي القزكيني ) (4)

كبغداد كالشاـ كمصر كالحجاز كالرم، كماجو بالياء ال بالتاء، كقيؿ بالتاء أيضان، كىك لقب كالده، كقيؿ اسـ أمو، تكفي 
قرآف، كتاريخ قزكيف، ق، مف تصانيفو: السنف كقد اعتبر عند المتأخريف سادس كتب الحديث الستة، كتفسير ال273سنة 

ـ، دار 1998 –ق 1419، 1، ط2/189/ كالذىبي، محمد بف أحمد، تذكرة الحفاظ، 8/15انظر: الزركمي، األعبلـ، 
 لبناف. –الكتب العممية، بيركت 

(. البخارم، صحيح 6715ركاه البخارم، كتاب كفارات األيماف، باب قكؿ اهلل تعإلى"اك تحرير رقبة". حديث رقـ ) (5)
/ ك 2/1147(. مسمـ، صحيح مسمـ، 1509/ كمسمـ، كتاب العتؽ، باب فضؿ العتؽ، حديث رقـ ) 8/145ارم، البخ

 .5/5(. النسائي، السنف الكبرل لمنسائي، 4854النسائي، كتاب العتؽ، باب فضؿ العتؽ، حديث رقـ ) 
  ب مف "ب".270نياية ؽ/ 
ق، كاف مف أئمة الحديث، رحؿ في طمبو، 202سنة ىك سميماف يف االشعث بف بشير ازدم مف سجستاف كلد  (6)

( حديث مف نصؼ مميكف حديث يركييا، معدكد مف كبار اصحاب اإلماـ أحمد، كركل عنو 4800كاختار في كتابو )
ق، مف مصنفاتو  275المسائؿ، انتقؿ إلى البصرة بعد تخريب الزنج ليا، لكي ينشر بيا الحديث، كبيا تكفي سنة 

 ،، ت: محمد حامد الفقي، د.ط118انظر: ابف أبي يعمى، محمد بف محمد، طبقات الحنابمة، ص  المراسيؿ، كالبعث،
 .3/182دار المعرفة، بيركت/ كالزركمي، األعبلـ،  ،د.ت

ىك كعب بف مرة البيزم مف بني سميـ، لو صحبة سكف األردف، ركل عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، كركل عنو  (7)
ق، باألردف، انظر: ابف 57ق كقيؿ 59الشعث الصنعاني كأبك صالح الخكالني، مات سنة شرحبيؿ بف الصمت كأبك ا

ـ، دار الكتب 1990 -ق1410، 1، ت: محمد عبد القادر عطا، ط7/290سعد، محمد بف سعد، الطبقات الكبرل، 
ـ، دار 1952 -ق1271، 1، ط7/160العممية، بيركت/  كابف ابي حاتـ، عبد الرحمف بف محمد، الجرح كالتعديؿ، 

، ت: 3/1326احياء التراث العربي، بيركت/ كابف عبد البر، يكسؼ بف عبد اهلل، االستيعاب في معرفة األصحاب، 
 ـ، دار الجيؿ، بيركت.1992 -ق1412، 1عمي محمد البجاكم، ط

  أ مف "أ".143نياية ؽ/ 
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تىٍيًف إالَّ كىانىتىػػا ًفكىاكىػػوي ًمػػٍف النَّػػاًر ييٍجػػًزم مىكىػػافى (2)كزاد (1)النَّػػاًر" ػػؿو أىٍعتىػػؽى اٍمػػرىأىتىٍيًف ميٍسػػًممى ػػا رىجي أبػػك داكد " كىأىيُّمى
ا ًمػٍف ًعظىاًمػًو" ٍيًف ًمٍنييمىا عىٍظمن عىٍظمى
كىػذا يسػتقؿ بمػا ذكػره المصػنؼ مػف اسػتحباب ًعتٍػًؽ الرجػًؿ الرجػؿى (3)

 كالمرأًة المرأةى ألىنَّو ظير أىفَّ ًعٍتقىوي ًبًعٍتؽ المرأتيف بخبلؼ ًعٍتًقو رجبلن.
 ]تعريؼ العتؽ في المغة كالشرع[
تىاؽي الطير لجكارحيا. كىاٍلًعٍتؽي، كىاٍلعىتىاؽي ليغىةن: عبارتاف عف القكة، كمنو عى

ًتيػػػؽه، إذا كػػػاف سػػػابقان كذلػػػؾ عػػػف قكتػػػو، كالبيػػػت العىًتيػػػؽيكى  تىػػػؽى الفىػػػٍرخي إذا قػػػكمى عمػػػى الطيػػػراف، كفػػػرسه عى عى
ًتيػػؽه لقػػكَّةً  سػػبقو، (4)الختصاصػػو بػػالقكة الدافعػػة عنػػو ًمٍمػػؾى أحػػدو فػػي عصػػرو مػػف األعصػػار، كقيػػؿى لمقػػديـ عى

ًتيىا لقكَّة تأثيرىا كلمخمر إذا تقادمت لزيادة قكَّ
رً ، كباعت(5) جى حيث (6)بار اٍلًقدىـً كالسبؽ جاء بىٍيتي أكس بف حى

قاؿ:
ف طىمىبىٍت مراـه  تىقىٍت قديمان ... كليس ليا كا   عميَّ ألٌيةه عى

 يعني قيًدمىٍت كأنيا ال تيراـ بحؿ، كبعده:
ـي  رىا بأفَّ الغٍدرى قد عممت مىعىدّّ ... عميَّ كجارتي منّْي حى
(7).

تىقىٍت إذا سىبىقىٍت كذلؾ لفضؿ القكة،المعنى أىنَّو حمؼ مف قديـو أىنَّ  و ال يىٍغًدري كال يزني بجارتو، ككذا نقكؿ عى
،(8)كاٍلًعٍتؽي أيضان يقاؿ لمجماؿ

(. أبك داكد، سنف ابي داكد، 3967قـ )ركاه أبك داكد كالمفظ لو، كتاب العتاؽ، باب أم الرقاب افضؿ، حديث ر  (1)
، كقاؿ 2/843(. ابف ماجة، سنف ابف ماجة، 2522/ كركاه ابف ماجة، كتاب العتؽ، باب العتؽ، حديث رقـ ) 4/29

االلباني: حديث صحيح. كالحديث "ايما امرلء اعتؽ مسممان، كايما امرأة اعتقت امرأة مسممة...".
 في "أ" ركم كىي خطأ. (2)
، قاؿ 4/30(. أبك داكد، سنف ابي داكد، 3967أبك داكد، كتاب العتؽ، باب أم الرقاب افضؿ، حديث رقـ ) ركاه  (3)

األلباني حديث صحيح.
 ليست في "ب". (4)
، مادة 10/234، مادة )عتؽ( / كابف منظكر، لساف العرب، 907انظر: الفيركز ابادم، القامكس المحيط، ص  (5)

 )عتؽ(.
اب بف عبد اهلل بف عدم بف نمير بف أسيد بف عمر بف تميـ، شاعر جاىمي مف شعراء مصر، أكس بف حجر بف عت (6)

، ت: محمكد 1/97ـ، انظر: الجمحي، محمد بف سبلـ، طبقات فحكؿ الشعراء، 620ـ، كتكفي سنة 530كلد سنة 
، 1حمد ىاركف، ط، ت: عبد السبلـ م1/207محمد شاكر، دار المدني، جدة/ كاألزدم، محمد بف الحسف، اإلشتقاؽ، 

 لبناف. -ـ، دار الجيؿ، بيركت1991 -ق1411
 -، دار الكتب العممية، بيركت1/90البكرم األندلسي، عبد اهلل بف عبد العزيز، سمط اآللي في شرح أمالي القالي،  (7)

، دار الكتاب العربي، بيركت.1/48لبناف/ كابف الجكاليقي، مكىكب بف أحمد، شرح أدب الكاتب، 
 .1/199: الحنفي الرازم، مختار الصحاح، انظر (8)
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ًتيقان لجمالو (1)كمنو سيمّْي الصديؽ  .(3)، كقيؿ لًقدمو في الخير(2)عى
مػا ذيًكػرى أىنَّػو ييقػاؿ لمكػريـ يعنػي فإنَّػو قػكةه فػي الحسػًب، كىػك معنػى (5)كقيػؿ لشػرفو (4)كقيؿ ًلًعٍتًقًو مف النار

.(6)الحسيب
ًتيقيؾى مف المكت، ككاف ال يعيش ليا كلده  (7)كقيؿ قالت أيمُّو ىذه المفيكمات  (9)]ككؿ (8)لىمَّا كضعتو ىذا عى

العمػػـ فػػيمكف أٍف يكػػكف سػػبب كضػػعو لػػو  (12)، كقيػػؿ ىػػك اسػػمو(11)[(10)ترجػػع إلػػى زيػػادة قػػكةو فػػي معانييػػا

أبك بكر الصديؽ: عبد اهلل بف أبي قحافة، القرشي، أكؿ الخمفاء الراشديف، كأكؿ مف آمف برسكؿ اهلل صمى اهلل عميو  (1)
كسمـ، مف الرجاؿ. كلد بمكة، ككاف عالما بأنساب القبائؿ كأخبارىا كسياستيا، كانت لو في عصر النبكة مكاقؼ كبيرة، 

ق، فحارب 11شيد الحركب، كاحتمؿ الشدائد، كبذؿ األمكاؿ، كبكيع بالخبلفة يـك كفاة النبي صمى اهلل عميو كسمـ، سنة ف
المرتديف كالممتنعيف مف دفع الزكاة، كافتتحت في ايامو ببلد الشاـ كقسـ كبير مف العراؽ، كاف خطيبان لسنان، كشجاعان 

ق، انظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء، 13ؼ شير، كتكفي في المدينة سنة بطبلن، مدة خبلفتو سنتاف كثبلثة أشير كنص
 .4/102/ كالزركمي، األعبلـ،  2/355-356، 
/ كالببلذرم، 964-3/963لطبلقة كجيو كقاؿ بو الميث بف سعد كجماعة معو، انظر: ابف عبد البر، االستيعاب،  (2)

 ،دار الفكر ،ـ1999 -ق1417 ،1ط ،كرياض الزركمي ت: سييؿ زكار ،10/51أنساب االشراؼ،  ،أحمد بف يحيى
 بيركت.

 .52-10/51قاؿ بو النسابكف، انظر: الببلذرم، أنساب األشراؼ،  (3)
ألف أمو سمتو عتيقان ألنيا دعت أف يعتقو اهلل مف النار، كقاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ، "مف سره اف ينظر إلى  (4)

قاؿ  ،64\3 ،المستدرؾ عمى السحيحيف ،(. الحاكـ4404حديث رقـ ) ،بكر بف... كتاب باب ابك ،عتيؽ.." ركاه الحاكـ
فسمي بذلؾ عتيقان، انظر: العبدم، فتح الباب في الكنى كااللقاب،  ،الذىبي: حديث صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه"

1/107. 
لببلذرم، أنساب االشراؼ، / كا964-3/963ألنو ال يكجد في نسبو ما يعيبو، انظر: ابف عبد البر، االستيعاب،  (5)

10/51. 
 .1/72انظر: الحنفي الرازم، مختار الصحاح،  (6)
ىي سممى بنت صخر بف عامر بف كعب بف سعد بف تيـ بف مرة، كتكنى أـ الخير، كىي إبنة عـ أبيو، أبي قحافة،  (7)

ف سعد، الطبقات الكبرل، / كاب6/34تكفيت بعد الصديؽ كقبؿ زكجيا أبي قحافة، انظر: ابف األثير، أسد الغابة، 
3/125. 
 .3/964انظر: ابف عبد البر، االستيعاب،  (8)
 في "ب، ج" مؤخر. (9)
 في " ج" إلى مقدـ. (10)
ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (11)
 في "أ، ج" اسـ. (12)
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ذا كاف اٍلًعٍتؽي لغةن القكة، فاإلٍعتىاؽي إثبػاتي القػكة  (1)الن لوالجماؿ أك تفاؤ  بالحسب المنيؼ أك بعدـ المكت، كا 
.(2)قالو في المبسكط كما

ٍكًمػػيّّ يظيػػر فػػي اآلدمػػيّْ كمػػا قػػدمناه ثابتػػان بػػالرؽ، كال يخفػػى ثبػػكت القػػكة  مػػكصه حي ]كاٍلًعتٍػػؽي فػػي الشػػرع[: خي
يقدر عميو فعف ىذا يقاؿ: إنَّو القكة الشرعية، كيمكف أٍف يككف ىػذا  بو لقدرتو عمى ما لـ يكف (3)الشرعية

ػػحاح المعنػػى مػػف أىٍفػػرىاًد المعنػػى المغػػكم، كعػػف ىػػذا قػػاؿ فػػي الصّْ
، بنػػاءن عمػػى أىفَّ القػػكة(5): اٍلًعتٍػػؽي الحريػػة(4)

ـي مػػػف ككنّْيػػػا فػػػي البػػػدف ]أك مػػػا يرجػػػع إلػػػى معنػػػى آخػػػر، كلػػػذا أطمقػػػكه فػػػي  تمػػػؾالمفسػػػر ىػػػك بيػػػا لغػػػةن أعػػػ
] ، إال أنَّػػو ميقىيَّػػده بالحريػػة الطارئػػة عمػػى(6)المكاضػػع التػػي عػػددناىا باعتبػػار قػػكةو ترجػػع إلػػى معػػافو مختمفػػةو

ٍغػػًربً  (7)كبػػو صػػرح فػػيالػػرّْؽّْ  اٍلمي
، فاإلٍعتىػػاؽي شػػرعان إثبػػات(9)حيػػث قػػاؿ: اٍلًعتٍػػؽي الخػػركج مػػف المممككيػػة (8)

القكة الشرعية 

 ليست في "ج". (1)
  ب مف "ج".73نياية ؽ/ 
سكط لشمس األئمة السرخسي محمد بف أحمد بف ابي سيؿ ، كالمب7/60السرخسي، محمد بف أحمد، المبسكط،  (2)

ق، قاؿ عنو 334ق، كىك شرح عمى كتاب الكافي لمحاكـ الشييد محمد بف محمد، المتكفى سنة 483المتكفى سنة 
الطرطكسي: ال يعمؿ بما يخالفو، كال يركف إال اليو، كال يفتى كال يعكؿ إال عميو، كقد استكعب جميع أبكاب الفقو، كىك 

/ كحاجي خميفة،  كشؼ الظنكف، 1/69مراد إذا أطمؽ المبسكط في شركح اليداية، انظر: ابف عابديف، رد المحتار، ال
2/1378. 
 .6/3اثبات القكة الشرعية لو بأف يصير اىبلن لمقضاء كالكالية كالشيادة، انظر: العيني، البناية شرح اليداية،  (3)
، ككتاب الصحاح ىك "تاج المغة كصحاح العربية" ألبي نصر 1/1ربية، الجكىرم، الصحاح تاج المغة كصحاح الع (4)

ق، كبقي كتاب الصحاح في 392ق، ككتب الصحاح سنة 393إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي، تكفي سنة 
المسكدة حتى دكنو تمميذه إبراىيـ بف صبلح الكراؽ، كىك أصح معجـ عربي، كىك أكؿ معجـ لغكم صحيح سار عمى 

سر المغة كقربيا كجعميا في متناكؿ جميع الناس، كلو مختصر يسمى "تيذيب الصحاح" لمشيخ محمد سركر نيج ي
، ص  ،الصباف، انظر: القنكجي، محمد بف حسيف . ،ـ2002 –ق 1423 ،1ط ،568-567أبجد العمـك  دار ابف حـز

 ، مادة )عتؽ(.4/1520انظر: الجكىرم، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية،  (5)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (6)
  ب مف "أ".143نياية ؽ/ 
 ليست في "ب". (7)
، كالمغرب في ترتيب المعرب ألبي الفتح ناصر 303انظر: الخكارزمي المطرزم، المغرب في ترتيب المعرب، ص  (8)

، كىك عباره عف ق، كىك كتاب اختصره مف كتاب المعرب610بف عبد السيد بف عمي الخكارزمي المطرزم تكفي سنة 
معجـ لغكم فقيي، عني فيو المطرزم بشرح غريب األلفاظ التي ترد في كتب الفقو الحنفي باإلضافة إلى أنو يشمؿ 
عمى شرح غريب المغة، كذكر أعبلـ الببلد كالرجاؿ، ككاف المطرزم يحتج باآليات الكريمة، كاآلحاديث الشريفة، كأقكاؿ 

بمكسكعة ثقافية مكجزة متنكعة كما قاؿ محقؽ الكتاب، انظر: سركيس، معجـ أئمة العربية حتى غدا كتابو أشبو 
 ، مقدمة المحقؽ.6/ كالمطرزم، المغرب، ص6/488/ كالبغدادم، ىدية العارفيف، 1761-1760المطبكعات، ص 

 .303انظر: الخكارزمي المطرزم، المغرب، ص  (9)
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رّّ لمخالص عمػا يشػكبو (1)كىك كالتحرير إثبات الحرية ، يقاؿ طيفه حى ميكصي ، كمنػو يقػاؿ أرضه (2)كىي اٍلخي
رَّةه   عمييا، كالكؿ يرجع إلى معنى القكة. (4)ال خراج (3)حى

 ]الرؽ في المغة كالشرع[
 (8)، كقد يقاؿ اٍلًعٍتؽي ]بمعنى اإلٍعتىاًؽ[(7)]كصكته رقيؽه[ (6)، كمنو ثكبه رقيؽه (5)كالرّْؽي في المغة الضعؼ

، مادة 4/177مف الرؽ، انظر: ابف منظكر، لساف العرب،  الحرية لغة مف حير كىك خبلؼ العبد، كالحرية الخمكص (1)
 "حرر". 

/ كالكاساني، بدائع الصنائع، 4/17الحرية اصطبلحان خمكص ذاتو عف شائبة الرؽ كالممؾ، انظر: المكصمي، اإلختيار، 
 ـ، مكتبة القاىرة.1968 –ق 1388، د.ط، 6/381/ كابف قدامة، مكفؽ الديف عبد اهلل، المغني، 4/110
/ كالعسكرم، الحسف بف عبد اهلل، التمخيص في معرفة أسماء 2/6انظر: القزكيني الرازم، معجـ مقاييس المغة،  (2)

 ـ، دار طبلس لمدراسات كالترجمة كالنشر، دمشؽ.1996، 2، ت: د. عزة حسف، ط1/140األشياء، 
ارزمي المطرزم، المغرب، ص أرض حرة أم خالصة ال خراج في غمتيا كال عشر، كال سبخة فييا، انظر: الخك  (3)

 .3/475/ كابف منظكر، لساف العرب، 110
/ كالزبيدم، تاج 1/100الخراج لغة مف خرج أم برز كىك ما يخرج مف األرض، انظر: ابف منظكر، لساف العرب،  (4)

 ، مادة "خرج".10/587العركس، 
: الماكردم، عمي بف محمد، األحكاـ كالخراج في االصطبلح ما كضع عمى رقاب األرض مف حقكؽ تؤدل عنيا، انظر 

 ، دار الحديث، القاىرة.146السمطانية، ص 
 ، مادة )رؽَّ(.10/121انظر: ابف منظكر، لساف العرب،  (5)
ثكب رقيؽ لباس داخمي أك قميص رقيؽ يشؼ ما تحتو، تغطيو ثياب خارجية، انظر: األزدم، محمد ابف الحسف،  (6)

ـ، دار العمـ لممبلييف، بيركت/ كعمر، أحمد مختار، 1987، 1ر بعمبكي، ط، ت: رمزم مني1/138جميرة العرب، 
 ـ، عالـ الكتب.2008 -ق1429، 1، ط2/1637معجـ المغة العربية المعاصرة، 

 ،عبد اهلل بف مسمـ ،انظر: القتبي  ،ما بيف المعككفيف ليس في "ب". كالصكت الرقيؽ: ىك الصكت الرخيـ الشجي (7)
 بغداد. ،مطبعة العاني ،ق1397 ،1ط ،ت. د.عبد اهلل الجبكرم ،680\3 ،غريب الحديث

أك عجز شرعي مانع  ،كال يخرج المعنى الشرعي لمرؽ عف المعنى المغكم كىك عجز حكمي يقـك باإلنساف سببو الكفر
 .171\1 ،فكاتح الرحمكت ،انظر: المكنكم ،لمكاليات مف القضاء كالشيادات كسيأتي بياف ذلؾ إنشاء اهلل تعالى

 ما بيف المعككفيف ليس في "ج". (8)
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باسـ اٍلميسىبًَّب عف السَّبىًب، كقكؿ محمدو  (2)تجكُّزه  (1)في االستعماؿ الفقيي
: أنت طالؽه مع ًعٍتًؽ مػكالؾ(3)

(4)إياؾ

 ]االسباب المثبتة لٍمًعٍتًؽ[
تفري  ذمتو كفي غيره قصد التقرب إلى اهلل تعالى. في الكاجب (5)كسببو الباعث

  (6)كأما سببو

، 1، ط4/5/ كابف مازة، محمكد بف أحمد، المحيط البرىاني في الفقو النعماني، 7/60انظر: السرخسي، المبسكط،  (1)
 لبناف. –ـ، دار الكتب العممية، بيركت 2004 –ق 1424

 في "أ، ب، ج" يجكز. (2)
ق، أصمو مف حرستا بدمشؽ، كلد بكاسط كنشأ 132د اهلل(، كلد سنة ىك محمد بف الحسف بف فرقد الشيباني ) أبك عب (3)

بالككفة، كاف فقييان مجتيدان محدثان مقدمان في عمـ العربية، كالنحك كالحساب، جالس أبا حنيفة سنيف ، ثـ تفقو عمى ابي 
ضاء الرم، مف يكسؼ كركل عف مالؾ، كاليو يعكد الفضؿ في نشر عمـ ابي حنيفة، كلي قضاء الرقة لمرشيد، ثـ ق

مصنفاتو: السير الكبير كالصغير، الجامع الكبير كالصغير، االحتجاج عمى مالؾ، االكتساب في الرزؽ المستطاب، 
 .2/42/ كالقرشي، الجكاىر المضية، 136-9/134ق. انظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء، 189مات بالرم سنة 

 .3/133انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (4)
لسبب الباعث يطمؽ في األصكؿ عمى العمة كالمقصكد منو ىنا الذم شيًرعى ألجؿ المصمحة، انظر: الزركشي، محمد ا (5)

 ـ، دار الكتبي.1994 –ق 1414، 1، ط144، 7/135بف عبد اهلل، البحر المحيط في أصكؿ الفقو، 
  أ مف "ب".271نياية ؽ/ 
 بتة لمعتؽ.كسيأتي فيما بعد بياف لكؿ سبب مف األسباب المث (6)
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بحرية عبدً  (2)لو فقد يككف دعكل النسب، كقد يككف نفس اٍلًمٍمًؾ في القريب، كقد يككف اإلقرارى  (1)المثبت
تىػؽى، كقػد يكػكف بالػدخكؿ فػي دار (3) عبػدان  (5)فػإفَّ الحربػي لػك اشػترل الحػرب، (4) إنسافو حتى لػك ممكػو عى

تىؽى  (6)مسممان فدخؿ  رضي اهلل عنو، (8)عند أبي حنيفة (7)إلى دار الحرب كلـ يشعر بو عى

السبب المثبت كالذم ىك في معنى العمة، أم طريؽ الكصكؿ إلى الحكـ غير مكضكع لو ليككف عمة، كىك في معنى  (1)
، دار المعرفة، 2/311العمة مف حيث إف الحكـ مضاؼ اليو، انظر: السرخسي، محمد بف أحمد، أصكؿ السرخسي، 

 بيركت.
 ، مادة )قرر(.5/82/ كابف منظكر، لساف العرب، 2/496المصباح المنير،  االقرار لغة االعتراؼ، انظر: الفيكمي، (2)

االقرار شرعان اإلخبار عف ثبكت حؽ لمغير عمى المخبر، انظر: الزيمعي الحنفي، عثماف بف عمي، تبييف الحقائؽ شرح 
.33عريفات، ص القاىرة/ كالجرجاني، الت -ق، المطبعة الكبرل األميرية، بكالؽ 1313، 1، ط5/2كنز الدقائؽ، 

 في "أ، ب، ج " عند. (3)
/ كالبيكتي، 31-7/30دار الحرب ىي كؿ بقعة تككف إحكاـ الكفر فييا ظاىرة، انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (4)

 ، دار الكتب العممية.3/43منصكر بف يكنس، كشاؼ القناع عف متف االقناع، 
مـ، فذىب الحنفية إلى صحة شرائو كذىب مالؾ كالشافعي كأحمد إلى اختمؼ الفقياء في حكـ شراء الحربي لمعبد المس (5)

عدـ جكاز الشراء اال أف مالؾ كالشافعي ليما تفصيؿ كىك أنو إما أف يككف الشراء مفسكخان كيككف عمى ممؾ صاحبو 
ي، مالؾ بف / كاألصبح7/130األكؿ، أك أف يككف الشراء جائزان كعميو أف يبيعو، انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، 

، 4/309ـ، دار الكتب العممية/كالشافعي، محمد بف إدريس، األـ، 1994 –ق 1415، 1، ط2/485انس، المدكنة، 
 .10/299ـ، دار المعرفة، بيركت/ كابف قدامة، المغني، 1990 –ق 1410د.ط، 

لمسمـ لبعض المحرمات، فؤلف الرأم المختار عدـ جكاز شراء الحربي لمعبد المسمـ لما قد يتبع ذلؾ مف ارتكاب العبد ا
 يعتقو مالكو األكؿ فيكسب بو األجر بالعتؽ مف النار أكلى مف أف يبيعو إلى حربي كاهلل أعمـ.

 في "أ، ب، ج" بو. (6)
اختمؼ الفقياء في عتؽ العبد المسمـ الذم اشتراه الحربي كدخؿ بو إلى دار الحرب فذىب أبك حنيفة إلى أنو يعتؽ،  (7)

كمحمد مف الحنفية كمالؾ كالشافعي كأحمد إلى أنو ال يعتؽ إذا دخؿ دار الحرب حتى يظير عميو كذىب أبك يكسؼ 
/ كالدسكقي، محمد بف أحمد، حاشية الدسكقي 59-8/58المسممكف أك ييرب منو الينا، انظر: السرخسي، المبسكط، 

د الرحمف بف محمد، الشرح الكبير / كالمقدسي، عب4/309، دار الفكر/ كالشافعي، األـ، 4/359عمى الشرح الكبير، 
 ، دار الكتاب العربي لمنشر كالتكزبع.12/250عمى متف المقنع، 

الرأم المختار عتؽ العبد المسمـ إذا دخؿ بو الحربي إلى دار الحرب ألنو ال يثبت لمحربي ممؾ في دار الحرب عمى مف 
 ىك مف أىؿ دار اإلسبلـ كاهلل أعمـ.

ق، تفقو عمى حماد بف سميماف، كاف 80ف ثابت بف زكطا الككفي التيمي، كلد بالككفة سنة ىك أبك حنيفة النعماف ب (8)
فقييا مجتيدا كرعا متعبدا كبير الشأف تاجرا، كاليو انتسب الحنفية، كرد عف الشافعي أنو قاؿ في شأنو: الناس في الفقو 

الحديث، كركاية الحسف بف زياد كغيرىا، تكفي  عياؿ عمى ابي حنيفة، مف مصنفاتو الفقو االكبر في الكبلـ، كالمسند في
ـ، 1998 –ق 1419، 1، ط127-1/126ق، في بغداد. انظر: : الذىبي، محمد بف أحمد، تذكرة الحفاظ، 150سنة 

 .1/27/ كالقرشي، الجكاىر المضية، 13/104لبناف/ ككحالة، معجـ المؤلفيف،  –دار الكتب العممية، بيركت 
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اإلسػػبلـ كقػػد يكػػكف المفػػظ المػػذككر كمػػا  (2)زكاؿ يػػده عنػػو بػػأٍف ىػػرب مػػف مػػكاله الحربػػي إلػػى دار (1)ككػػذا
 .(3)سنذكره، كىك نفسو ركف اإلٍعتىاًؽ المفظي اإلنشائي

 ]شركط العتؽ[
رِّا بالغان  كشرطو أٍف يككف اٍلميٍعًتؽي حي
.(6)مالكان  (5)عاقبلن  (4)

 ]حكـ العتؽ[
. (7)زكاؿ الرّْؽّْ عنو كحكمو  كاٍلًمٍمؾي

تحققو شػرعان كقكعػو عبػادةن فإنَّػو يكجػد بػبل  (9)، أىنَّو مندكبه إليو غالبان كال يمـز في(8)كصفتو في االختيارم
قػػد يكػػكف معصػيةن كػػاٍلًعٍتًؽ لمشػػيطاف كالصػنـ، ككػػذا إذا غمػػب عمػى ظنػػو أىنَّػػو  (10)اختيػار كمػػف الكػػافر، بػؿ

 في "أ، ب، ج" كلذا. (1)
ف كاف معيـ فييا أىؿ الذمة، أك  (2) دار اإلسبلـ ىي كؿ بقعة تككف فييا أحكاـ اإلسبلـ ظاىرة، كيسكنيا المسممكف كا 

 .8/81/ كالرممي، نياية المحتاج، 3/253فتحيا المسممكف كأقركىا بيد الكفار، انظر: ابف عابديف، رد المحتار، 
لى أنو ركف كاحد يتمثؿ في المفظ الذم كضع لمداللة عمى العتؽ، اختمؼ الفقياء في أركاف العتؽ فذىب الحنفية إ (3)

كذىب الجميكر مف المالكية كالشافعية كالحنابمة إلى أف أركاف العتؽ ثبلثة تتمثؿ في المعًتؽ كالمعتىؽ كالمفظ الداؿ عمى 
عمى الشرح الكبير،  / كالدسكقي، حاشية الدسكقي4/55العتؽ، انظر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، 

 –ق 1415، 1، ط6/447/ كالشربيني، محمد بف أحمد، مغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنياج، 4/359
 .10/296ـ، دار الكتب العممية./ كابف قدامة، المغني، 1994

 .4/55بالغان، فبل يصح االعتاؽ مف الصبي كلك كاف عاقبلن، انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (4)
عاقبل كذلؾ حقيقة اك تقديرا فبل يصح االعتاؽ مف الصبي الذم ال يعقؿ كالمجنكف، انظر: الكاساني، بدائع  (5)

 .4/55الصنائع، 
ليست في "ط". فبل يصح العتؽ مف غير مالؾ ببل اذف، كال مف غير مطمؽ التصرؼ كالصبي كالمجنكف كالمحجكر  (6)

كمكاتب كمكره بغير حؽ، انظر: الكاساني، بدائع  ،زء غير معتؽ(عميو، كال مف مبعض )المبعض جزء معتؽ كج
/ كابف قدامة، المغني، 4/491/ كالشربيني، مغني المحتاج، 4/359/ كالدسكقي، حاشية الدسكقي، 4/55الصنائع، 

9/333. 
 ليست في "ب". (7)
 .3/79حنفي، تبييف الحقائؽ، العتؽ االختيارم ىك كقكع العتؽ مف جية المعتؽ كىك مختار، انظر: الزيمعي ال (8)
 في "أ" مف. (9)
 ليست في "أ". (10)
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دار الحػػػرب أك يرتػػػد، أك يخػػػاؼ منػػػو السػػػرقة كقطػػػع الطريػػػؽ، كيىٍنفيػػػذي ًعٍتقيػػػوي مػػػع أعتقػػػو يػػػذىب إلػػػى  (1)لػػػك
 ، كقد يككف كاجبان كالكفارة، كقد يككف مباحان كاٍلًعٍتًؽ لزيد.(2)تحريمو خبلفان لمظاىرية

ػػػػؿ أفَّ اٍلًعتٍػػػؽى يكصػػػؼ باألحكػػػاـ مػػػف الكجػػػكب كالنػػػػدب  ، فىتىحىصَّ كالقربػػػة مػػػا يكػػػكف خالصػػػان هلل عػػػزَّ كجػػػؿَّ
.(4)كالتحريـ (3)اإلباحةك 

ػٍؼ مػا ذكرنػا أٍجػره  لتمكينػو مػف النظػر فػي اآليػات كاالشػتغاؿ بمػا  (5)ىذا كفي ًعٍتًؽ العبد الػذمي مػا لػـ يىخى
يزيؿ الشبية عنو.

 في "أ" لـ. كلـ خطأ. (1)
اختمؼ الفقياء في نفاذ العتؽ إذا كاف لغير كجو اهلل أك مؤديان إلى ارتكاب معصية، فذىب الحنفية كالمالكية كالشافعية  (2)

ؿ عتؽ ال يككف خالصان لكجو اهلل عز كجؿ يعد عتقان كالحنابمة إلى صحة العتؽ مع التحريـ كذىب الظاىرية إلى أف ك
، دار الفكر/ كالشربيني، 4/463/ كالدسكقي، حاشية الدسكقي، 4/248باطبلن، انظر: ابف نجيـ المصرم، البحر الرائؽ، 

، عمي بف أحمد، المحمى باآلثار، 10/293/ كابف قدامة، المغني، 4/491مغني المحتاج،  ، دار 8/162/ كابف حـز
 كر، بيركت.الف

 الرأم المختار عدـ صحة العتؽ إذا كاف لغير كجو اهلل ألنو قيربى مف القيرىٍب كقد رتب الشارع عميو جزاءن كاهلل أعمـ.
يككف العتؽ مباحان إذا حصؿ مف غير النية لكجكد معنى اإلباحة فيو كىك تخيير العاقؿ بيف تحصيؿ الفعؿ كتركو  (3)

 .4/45الصنائع، شرعان، انظر: الكاساني، بدائع 
يككف العتؽ حرامان إذا غمب عمى ظف المعتؽ أنو لك اعتقو سيذىب إلى دار الحرب، أك يرتد عف االسبلـ، انظر:  (4)

. كقد يككف العتؽ مكركىان إذا كاف العبد يحصؿ لو ضرر بعد العتؽ، كمف ال كسب 4/45الكاساني، بدائع الصنائع، 
 .4/45لكاساني، بدائع الصنائع، لو، أك يخاؼ عميو مف السرقة، انظر: ا

األجر في عتؽ العبد الذمي يتمثؿ في تمكينو لمنظر في اآليات كاالنشغاؿ بما يزيؿ الشبية عنو إلى جانب تحصيؿ  (5)
 .3/641الجزية منو لممسمميف، انظر: ابف عابديف، رد المحتار، 
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 ]أفضؿ الرقاب عند العتؽ[
، (3)مػف ًعتٍػًؽ المسػمـ (2)أىنَّو إذا كاف أغمى ثمنان مػف العبػد المسػمـ يكػكف ًعٍتقيػوي أفضػؿى  (1)كأمَّا ما عف مالؾ

ىىا" مييىا أىٍعبلى .(6)كالمعجمة فبعيده عف الصكاب (5)بالميممة (4)لقكلو صمى اهلل عميو كسمـ،"أىٍفضى
مف مقاصده كتفريغو. كيجب تقييده باألغمى مف المسمميف ألىنَّو تمكيف المسمـ

ق، إماـ دار اليجرة مف سادات اتباع 93د سنة مالؾ بف أنس بف مالؾ بف أبي عامر األصبحي )أبك عبد اهلل(، كل (1)
التابعيف ثاني األئمة األربعة، كاليو تنسب المالكية، كاف مف جمة الفقياء كالصالحيف، كممف كثرت عنايتو بالسنف، 

ق، انظر: ابف حباف، محمد ابف حباف، مشاىير عمماء االمصار 179كجمعيا كالذب عنيا، كلو المكطأ، تكفي سنة 
ـ، دار الكفاء، المنصكرة/ 1991 -ق1411، 1، ت: مرزكؽ عمي ابراىيـ، ط223اء األقطار، ص كاعبلـ فقي

 .8/168/ ككحالة، معجـ المؤلفيف، 213-1/207كالذىبي، تذكرة الحفاظ، 
كقد ذىب اإلماـ مالؾ إلى ىذا القكؿ لعمـك الحديث، كألف العبد إف كاف أكثر نفعان  كاف اغمى ثمنان فكاف افضؿ مف  (2)
/ كالحطاب، محمد بف محمد، مكاىب الجميؿ في شرح 11/83يره كاف لـ يكف مسممان، انظر: القرافي، الذخيرة، غ

ـ، دار الفكر/ كابف حجر، أحمد بف عمي، فتح البارم شرح صحيح 1992 –ق 1412، 3، ط6/326مختصر خميؿ، 
 ق، دار المعرفة، بيركت.1379، د.ط، 5/149البخارم، 

الحنفية كالشافعية كالحنابمة إلى أنو تعتؽ الرقبة المسممة مع كجكد الرقبة الكافرة االغمى منيا، ذىب الجميكر مف  (3)
كذىب اإلماـ مالؾ بأنو تعتؽ الرقبة األغمى كاألنفس كلك كانت كافرة، انظر: ابف نجيـ المصرم، البحر الرائؽ، 

، ت: الشيخ عمي محمد 14/108م الكبير، / كالماكردم، عمي بف محمد، الحاك 6/259/ كالقرافي، الذخيرة، 4/248
لبناف/ كابف قدامة،  –ـ، دار الكتب العممية، بيركت 1999 –ق 1419، 1معكض كالشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد، ط

 .6/235المغني، 
 الرأم المختار عتؽ الرقبة المسممة مع كجكد الرقبة الكافرة األغمى منيا ألف أساس المفاضمة في اإلسبلـ تقكل اهلل
ف كاف أغمى ثمنان قد ييمًحؽ ضرران بالمسمميف كسرقة كنحكه  كالمسمـ يحقؽ النفع لئلسبلـ كأما العبد الكافر إذا تـ إعتاقو كا 

 كاهلل أعمـ.
(، البخارم، صحيح البخارم، 2518ركاه البخارم كالمفظ لو، كتاب العتؽ، باب أم الرقاب افضؿ، حديث رقـ )  (4)
(. مسمـ، صحيح مسمـ، 136إليماف، باب بياف ككف االيماف باهلل تعإلى، حديث رقـ ) / كركاه مسمـ، كتاب ا3/144
(. النسائي، السنف الكبرل، 4874/ كركاه النسائي كالمفظ لو، كتاب العتؽ، باب أم الرقاب افضؿ، حديث رقـ )1/89
ف حنبؿ، مسند أحمد، (. الشيباني، أحمد ب21500/ كركاه أحمد، باب حديث ابي ذر الغفارم، حديث رقـ )5/12

ـ، مؤسسة الرسالة، كتماـ الحديث أف أبا ذر، اخبره 2001–ق 1421، 1، ت: شعيب االرناؤكط كآخركف، ط35/395
أنو، قاؿ: يا رسكؿ اهلل أم العمؿ أفضؿ؟ قاؿ: "ايماف باهلل كجياد في سبيمو"، قات: فأم الرقاب أفضؿ؟ قاؿ: "أعبلىا 

 ثمنا كأنفسيا عند أىميا".
 ت في "ب".ليس (5)
لمحديث ركايات كىي" أعبلىا كأكثرىا كأغبلىا"، كذكر ابف حجر قكالن البف قرقكؿ مفاده أف ركاية أعبلىا كأغبلىا  (6)

 .149-5/148متقاربتاف في المعنى، كركاية "أكثرىا ثمنان" لمسمـ تبيف المراد منيما، انظر: ابف حجر،  فتح البارم، 
  أ مف "أ".144نياية ؽ/ 
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ٍتًؽ الكافر بما ذكرنا فيك احتماؿ يقابمو ظاىره  ٍلفييىػا كأما ما يقاؿ في عى ، فإفَّ الظػاىر رسػكخ االعتقػادات كا 
فػػػبل يرجػػػع عنيػػػا، كلػػػذا نشػػػاىد األحػػػرار باألصػػػالة مػػػنيـ ال يػػػزدادكف إال ارتباطػػػان بعقائػػػدىـ فضػػػبلن عمػػػف 

تفريغو  (2)منو لممسمميف، فانَّما (1)عرضت حريتو، نعـ الكجو الظاىر في استحباب ًعٍتًقًو تحصيؿ الجزية
 اهلل أعمـ.لمتأمؿ فيسمـ فيك احتماؿ، ك 

 ]ماؿ العبد بعد عتقو[
ٍمميكًؾ[ ]كىالى ًمٍمؾى ًلٍممى

، كعنػد (3)عػف ىػذا قمنػا إفَّ مػاؿ العبػد لمػكاله بعػد اٍلًعتٍػًؽ كىػك مػذىب الجميػكر ]قكلو كال ممؾ لممممػكؾ[،
 (7)كالنخعي (6)كعطاء (5)كبو قاؿ الحسف (4)الظاىرية لمعبد

/ كالفيكمي، المصباح المنير، 14/147زية لغة ما يؤخذ مف أىؿ الذمة، انظر: ابف منظكر، لساف العرب، الج (1)
1/166 . 

الجزية شرعان ماؿ يؤخذ مف أىؿ الذمة عمى كجو الصغار كؿ عاـ بدال عف قتميـ كاقامتيـ بدارنا، انظر: النككم، تيذيب 
.8/495/ كابف قدامة، المغني، 2/228قميكبي عمى شرح المنياج، / كقميكبي كعميرة، حاشية ال3/51األسماء كالمغات، 

نما. (2)  في"أ، ج" كا 
اختمؼ الفقياء في ماؿ العبد بعد اعتاقو فذىب الجميكر مف الحنفية كالشافعية كالحنابمة إلى أنو مف اعتؽ عبدان كلو  (3)

/ 6/5نظر: العيني،  البناية شرح اليداية، ماؿ فمالو لسيده، كذىب المالكية كالظاىرية إلى أف ماؿ العبد لمعبد، ا
، المحمى 10/377/ كابف قدامة، المغني، 5/268كالماكردم، الحاكم الكبير،  \60\2 ،الذخيرة ،كالقرافي / كابف حـز
 . 8/190باآلثار، 

 الرأم المختار أف ماؿ العبد بعد عتقو لسيده ألف العبد ال ييممؾ كاهلل أعمـ.
، المح (4)  .8/190مى بآلثار، انظر: ابف حـز
ىك الحسف ابف أبي الحسف يسار )أبك سعيد(، كاف أبكه مف المكالي، كلد في خبلفة عمر، كاف مف بحكر العمـ ثقة  (5)

/ كالذىبي، 72-1/71ق، انظر: الذىبي، تذكرة الحفاظ، 110فصيحا عابدا، رأل عثماف كطمحة كالكبار، تكفي سنة 
 .2/226ركمي، األعبلـ، / كالز 564-4/563سير اعبلـ النببلء، 

ق، بالجند مف اليمف، كنشأ بمكة، 27عطاء بف ابي رباح مكلى آؿ أبي خيثـ الفيرم القرشي )أبك محمد(، كلد سنة  (6)
ق بمكة، انظر: ابف 114كاف مف سادات التابعيف، مفتيا، كمحدثا ألىؿ مكة، كؼ بصره في آخر عمره، تكفي سنة 

 .1/98/ كالذىبي، تذكرة الحفاض، 133حباف، مشاىير عمماء االمصار، ص 
ق، مف مذحج اليمف مف أىؿ الككفة، 46إبراىيـ النخعي ىك إبراىيـ بف زيد بف قسي بف األسكد أبك عمراف، كلد سنة  (7)

مف كبار التابعيف، أدرؾ بعض متأخرم الصحابة، كمف كبار الفقياء، قاؿ عنو الصفدم: فقيو العراؽ، أخذ عنو حماد 
/  كالزركمي، 1/70ق، انظر: الذىبي، تذكرة الحفاظ، 96، كسماؾ بف حرب كغيرىما، تكفي سنة بف أبي سميماف

 .196-6/188/  كابف سعد، طبقات ابف سعد، 1/76األعبلـ، 
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ػٍف أىٍعتىػؽىرضػ (2)لما عف ابػف عمػر كمالؾ، (1)كالشعبي ي اهلل عنيمػا، أىنَّػو صػمى اهلل عميػو كسػمـ، قػاؿ: "مى
ػاؿي ًلٍمعىٍبػًد" لىوي مىاؿه فىاٍلمى ٍبدنا كى عى
رضػي اهلل عنػو، إذا أٍعتىػؽى عبػدان لػـ يتعػرض (5)، ككػاف عمػر(4)ركاه أحمػد (3)
كفعؿ عمر مف باب الفضؿ،  (6)لمالو، قيؿ: الحديث خطأ

ق، أصمو مف حمير،  كلد كنشأ بالككفة، مف كبار 19ىك عامر بف شراحيؿ الشعبي، يكنى أبك عمرك، كلد سنة  (1)
كىك ثقة عند أىؿ الحديث، ركل عف عمي كسعد بف أبي كقاص كسعيد بف زيد كغيرىـ كركل التابعيف اشتير بحفظو، 

ق، انظر: الذىبي،  تذكرة الحفاظ، 103عنو أبك حنيفة كابف عكف كيكنس بف أبي اسحاؽ كغيرىـ، تكفي في الككفة سنة 
.5/65/ كابف حجر، تيذيب التيذيب، 3/251/ كالزركمي، األعبلـ ، 1/63-64
ؽ.ق، قرشي عدكم، صاحب رسكؿ اهلل  10عمر ىك عبد اهلل بف عمر بف الخطاب أبك عبد الرحمف، كلد سنة ابف  (2)

صمى اهلل عميو كسمـ، نشأ في اإلسبلـ كىاجر مع أبيو إلى اهلل كرسكلو، شيد الخندؽ كما بعدىا، كلـ يشيد بدر كال أحد 
الخبلفة فأبى، شيد فتح افريقية، كؼ بصره في آخر  لصغره، أفتى الناس ستيف سنة، كلما قتؿ عثماف عىرض عميو ناس

حياتو، ككاف آخر مف تكفي بمكة مف الصحابة، كىك أحد المكثريف مف الحديث عف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، تكفي 
/ كالذىبي،سير النببلء لمذىبي، 156 - 4/155/ كابف حجر، االصابة، 4/108ق، انظر: الزركمي، األعبلـ، 73سنة 
3/203- 205. 
(. أبك داكد، سنف أبي داكد، 3962ركاه أبك داكد، كتاب العتؽ، باب فيمف اعتؽ عبدان كلو ماؿ، حديث رقـ )  (3)
(. ابف ماجة، سنف ابف ماجة، 2529/ كركاه ابف ماجة، كتاب العتؽ، باب مف اعتؽ عبدان كلو ماؿ، حديث رقـ )4/28
، كقاؿ األلباني حديث صحيح. 22/229، مسند اإلماـ أحمد، (. ابف حنبؿ14325/ كركاه أحمد، حديث رقـ ) 2/845

كلفظو عند أبي داكد كابف ماجة: " مف أعتؽ عبدان، كلو ماؿ فماؿ العبد لو، إال أف يشترطو السيد"، كلفظو عند أحمد: " 
 مف باع عبدان كلو ماؿ، فمو مالو، كعميو دينو، إال أف يشترط المبتاع،... ".

ق، 164نبؿ بف ىبلؿ بف أسد الذىمي الشيباني المركزم ثـ البغدادم )أبك عبد اهلل(، كلد سنة أحمد بف محمد بف ح (4)
كاف إمامان في الفقو كالحديث، كاليو تنتسب الحنابمة، قاؿ الشافعي: خرجت مف بغداد فما خمفت فييا رجؿ أفضؿ كال 

ق، 241المعرفة كالتعميؿ، الزىد، تكفي سنة أعمـ كال افقو مف أحمد بف حنبؿ، مف مصنفاتو المسند، الجرح كالتعديؿ، 
 .16 -2/15/ كالذىبي، تذكرة الحفاظ، 75-1/72انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب، 

ؽ.ق، صاحب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ،  40ىك عمر بف الخطاب بف نفيؿ، أبك حفص الفاركؽ، كلد سنة  (5)
سكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، يدعك اهلل تعإلى أف يعز اإلسبلـ بأحد كأمير المؤمنيف، ثاني الخمفاء الراشديف، كاف الر 

العمريف، فأسمـ ىك ككاف إسبلمو قبؿ اليجرة بخمس سنيف، فأظير المسممكف دينيـ، كصاحب الرسكؿ صمى اهلل عميو 
تكح، كنشر كسمـ، ككاف أحد كزيريو كشيد معو المشاىد، بايعو المسممكف خميفة بعد أبي بكر، ففتح اهلل في عيده الغ

اإلسبلـ حتى قيؿ أنو انتصب في عيده اثنا عشر ألؼ منبر، كضع التاريخ اليجرم، كدكف الدكاكيف، قتمو أبك لؤلؤة 
. 46-5/45،/ كالزركمي، األعبلـ، 4/484ق، انظر: ابف حجر، اإلصابة، 23الجكسي كىك يصمي الصبح، تكفي عاـ 

ف عمر في ىذا الحديث، فسالـ ركاه عف ابف عمر عف النبي صمى اهلل ذكر ابف القيـ أنو اختمؼ سالـ كنافع عمى اب (6)
عميو كسمـ مرفكعان في القصتيف جميعان قصة العبد كقصة بيع النخؿ، كركاه نافع عنو ففرؽ بيف القصتيف، فجعؿ قصة 

رؼ، عكف بيع النخؿ عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، كقصة العبد عف ابف عمر عف عمر، انظر: اآلبادم، محمد أش
 ق، دار الكتب العممية، بيركت.1415، 2،  ط9/216المعبكد شرح سنف أبي داكد كحاشية ابف القيـ، 
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إنّْػػي أريػػد أىٍف أعتقػػؾ عتقػػان  (2)اهلل عنػػو أىنَّػػو قػػاؿ لعبػػده: يػػا عميػػر رضػػي (1)كلمجميػػكر مػػا عػػف ابػػف مسػػعكد
ٍبػػدىهي أىٍك"ىنيئػان فػأخبرني بمالػؾ، فػػإني سػمعت رسػكؿ اهلل صػػمى اهلل عميػو كسػمـ، يقػكؿ:  ػؿو أىٍعتىػؽى عى ػػا رىجي أىيُّمى

اًلًو فىييكى ًلسىيًّْدًه" ـٍ ييٍخًبٍرهي ًبمى مىوي فىمى غيبلى
.(4)ركاه األثـر (3)

االت ال ينفذ فييا العتؽ[]ح  
رّّ إذىا اٍحتىمىٍمت الى يىًصحُّ أًلىنَّوي لىٍيسى ًبأىٍىؿو  ٍمميكؾو أىٍمًمكيوي فىييكى حي ًبيُّ كيؿُّ مى كىذىا لىٍك قىاؿى الصَّ ٍمًزـو ]كى [ًلقىٍكؿو مي

ػرّّ ال ينعقػد كبلميمػا ]ككذا إذا قاؿ الصبي إلخ[،قكلو  سػببان عنػد  ككػذا إذا قػاؿ المجنػكف إذا أفقػت فيػك حي
 معتبران. (5)الشرط لعدـ األىمية حاؿ التكمـ الممـز فمـ يقع تعميقان 

]" ـى A "الى ًعٍتؽى ًفيمىا الى يىٍمًمكيوي اٍبفي آدى ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ]ًلقىٍكًلًو صى
كالترمذم في الطبلؽ  ركل أبك داكد ]لقكلو صمى اهلل عميو كسمـ، إلخ[، قكلو

ابف مسعكد ىك عبد اهلل بف غافؿ بف حبيب اليذلي، أبك عبد الرحمف مف أىؿ مكة، مف أكابر الصحابة فضبلن  (1)
تيف، شيد بدران كاحدان كالخندؽ كالمشاىد كميا مع كعقبلن. كمف السابقيف إلى اإلسبلـ، كىاجر إلى ارض الحبشة اليجر 

الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، كاف مبلزمان لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، ككاف اقرب الناس اليو، ىديان كسمة، أخذ 
( 848مف فيو سبعيف سكرة ال ينازعو فييا أحد، بعثو عمر إلى أىؿ الككفة ليعمميـ أمكر دينيـ، لو في الصحيحيف )

/ كابف حجر، تيذيب التيذيب، 138-4/137ق كدفف بالبقيع، انظر: الزركمي، األعبلـ، 32حديثان، تكفي بالمدينة سنة 
6/27=28. 
ىك عمير )أبك عمراف( مكلى عبد اهلل بف مسعكد عتاقة، ركل عف عبد اهلل، قاؿ ابف حجر العسقبلني فيو: مجيكؿ  (2)

 .1/432/ كابف حجر، تقريب التيذيب، 6/236بف سعد، مف الثالثة، انظر: ابف سعد، الطبقات ال
(. ابف ماجة، سنف ابف ماجة، 2530ركاه ابف ماجة، كتاب العتؽ، باب مف اعتؽ عبدان كلو ماؿ، حديث رقـ ) (3)
، قاؿ األلباني: ضعيؼ. كنص الحديث إني اعتقتؾ عتقان ىنيئان. إني سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، 2/845

 يما رجؿ اعتؽ غبلمان، كلـ يسـ مالو، فالماؿ لو"، فأخبرني ما مالؾ؟.يقكؿ: "ا
ىك أحمد بف محمد بف ىانيء الطائي أك الكمبي اإلسكافي، )أبك بكر(، صاحب اإلماـ أحمد، كاف إمامان مف أىؿ  (4)

أيضان مف أىؿ العناية الحفظ كاإلتقاف، ككاف فيو تيقظ عجيب، نقؿ عف أحمد مسائؿ كثيرة كصنفيا كرتبيا أبكابان، ككاف 
ق، انظر: ابف أبي يعمى، طبقات 261بالحديث، لو كتاب في عمؿ الحديث كآخر في السنف كغيرىا، تكفي سنة 

.1/194/ كالزركمي، األعبلـ، 2/114/ كالذىبي، تذكرة الحفاظ، 1/66الحنابمة، 
 ليست في "ب". (5)
  ب مف "ب".271نياية ؽ/
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قػاؿ: قػاؿ رسػكؿ اهلل صػمى اهلل عميػو كسػمـ، " الى نىػٍذرى (3)جػده عػف (2)عػف أبيػو (1)شػعيب عػف عمػرك بػف
" ػا الى يىٍمًمػؾي ؽى لىػوي ًفيمى ، كىالى طىػبلى ػا الى يىٍمًمػؾي ، كىالى ًعتٍػؽى لىػوي ًفيمى ـى ًفيمىا الى يىٍمًمػؾي اًلٍبًف آدى
، قػاؿ الترمػذم حػديثه(4)

 .(6)ا الباب"، "كىك أحسف شيء ركم في ىذ(5)حسفه صحيحه 
بعدـ الككالة. (8)مقيده  (7)كقكلو حتى لك أٍعتىؽى عبد غيره ال ينفذ

بف عبد اهلل بف عمرك ظجبف العاص، أبك إبراىيـ السيمي القرشي، كثقو ابف ماعيف، ىك عمرك بف شعيب بف محمد  (1)
كابف راىكيو، كصالح جزرة، سمع أباه كسعيد بف المسيب كطاككس، كركل عنو مكحكؿ كعطاء كالزىرم كغيرىـ، قاؿ 

رة، كأخذ صحيفة عنده، فركاىا، أبك زرعة: إنما انكركا عميو كثرة ركايتو عف أبيو عف جده، كقالكا: إنما سمع أحاديث يسي
، دائرة المعارؼ 343-342/ 6ق، انظر: البخارم، محمد بف إسماعيؿ، التاريخ الكبير، 118تكفي بالطائؼ سنة 
، ت: عمي 268-3/263الدكف/ كالذىبي، شمس الديف محمد، ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ، -العثمانية، حيدر أباد 
 لبناف. –ـ، دار المعرفة لمطباعة كالنشر، بيركت 1963 –ق 1382، 1محمد البجاكم، ط

ىك شعيب بف محمد بف عبد اهلل بف عمرك بف العاص، ذكره ابف حباف في الثقات، كذكره خميفة في الطبقة األكلى  (2)
مف أىؿ الطائؼ، كذكره ابف سعد في الطبقة الثانية مف أىؿ المدينة، كقاؿ ابف حجر: صدكؽ ثبت سماعو مف جده، 

عف عبادة بف الصامت كعبد اهلل بف عباس كعبد اهلل بف عمر كغيرىـ، كركل عنو عمرك ابنو كعطاء الخرساني ركل 
/ كالمزم، يكسؼ بف عبد الرحمف، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، 4/218كغيرىـ، انظر: البخارم، التاريخ الكبير، 

سسة الرسالة، بيركت/ كابف حجر، ـ، مؤ 1980 –ق 1400، 1، ت: د. بشار عكاد معركؼ، ط12/534-535
 .4/356تيذيب التيذيب، 

عبد اهلل بف عمرك بف العاص يف كائؿ بف ىاشـ بف لؤم القرشي السيمي، )أبك محمد(، الصحابي الجميؿ، أسمـ قبؿ  (3)
ركل عنو كالده، ككاف فاضبلن، عالمان، حافظان، ركل عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، كعف عمر كأبي الدرداء كغيرىـ، ك 

ق، انظر: ابف عبد 63ابف عمر كأبك امامة كالمسكر كغيرىـ مف التابعيف، اختمؼ في تاريخ كفاتو كاألرجح أنو سنة 
 ..167 -4/165/ ابف حجر، اإلصابة، 348-3/345/ كابف األثير، أسد الغابة، 959 -3/956البر، االستيعاب، 

(. أبك داكد، سنف أبي داكد، 2190النكاح، حديث رقـ )  ركاه أبك داكد، كتاب الطبلؽ، باب في الطبلؽ قبؿ (4)
(. الترمذم، 1181/ كركاه الترمذم كالمفظ لو، كتاب الطبلؽ، باب ما جاء ال طبلؽ فبؿ النكاح، حديث رقـ ) 2/258

 ، حكـ األلباني: حديث حسف.3/478سنف الترمذم، 
 ،خر إسناد صحيح يقاؿ فيو: إنو حديث حسف صحيح"كاآل ،إذا ركم الحديث الكاحد بإسناديف أحدىما إسناد حسف  (5)

مقدمة  ،عثماف بف عبد الرحمف ،انظر: ابف الصبلح ،أم إنو حسف يالنسبة إلى إسناد صحيح بالنسبة إلى إسناد آخر
 سكريا. –دار الفكر  ،ـ1986 –ق 1406 ،د.ط ،ت: نكر الديف عتر ،39ص  ،ابف الصبلح

 .2/477انظر: الترمذم، سنف الترمذم،  (6)
 في " أ" يتقدـ. (7)
 ليست في "ب، ج". (8)
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 ]األلفاظ التي يقع بيا اٍلًعٍتًؽ[
 ]الصريح مف األلفاظ التي يقع بيا اٍلًعٍتًؽ[

ره أىكٍ  رَّ ًتيؽه أىٍك ميحى رّّ أىٍك ميٍعتىؽه أىٍك عى ًتًو أىٍنًت حي ذىا قىاؿى ًلعىٍبًدًه أىٍك أىمى تىػؽى  ]كىاً  ٍرتيػؾ أىٍك قىػٍد أىٍعتىٍقتيػؾ فىقىػٍد عى رَّ قىٍد حى
ةه ًفيًو[ ًريحى ـٍ يىٍنًك( أًلىفَّ ىىًذًه اأٍلىٍلفىاظى صى  نىكىل ًبًو اٍلًعٍتؽى أىٍك لى

، (4)ككنايػةه  (3)التي تستعمؿ إلنشاء اإلٍعتىاًؽ صريحه  (2)األلفاظ[ (1)أم صريح فيو،]ألف ىذه األلفاظ  قكلو
حريػػػة كالًعتٍػػػؽي بػػػأم صػػػيغة كػػػاف فعػػػبلن أك كصػػػفان أك مصػػػدران، فالفعػػػؿ نحػػػك أعتقتػػػؾ فالصػػػريح المػػػكلى كال

ًتيػؽه ميٍعتىػؽه، كلػك فػي  ػرّّ محػرره عى كحررتؾ كأعتقؾ اهلل عمى األصح، كقيؿ: بالنية، كالكصؼ نحػك أنػت حي
. رّّ ًتيؽي فإنَّو ىكذا حي رّّ يا عى  النداء كيا حي

ف لـ ينك[كالمكلى كقكلو ىذا مكالم أك يا مكالم ]ييعٍ  .(5)تىؽي كا  ، ]كالمصدر اٍلعىتىاؽي عميؾ كىًعٍتقيؾ عميَّ
. كلك زاد قكلو كاجبه لـ ييٍعتىٍؽ لجكاز كجكبو عميو بكفارةو أك نذرو

تىؽى بالنية، ذكره في جكامع الفقو تىاؽه أك حريةه عى  .(6)كلك قاؿ أنت ًعٍتؽه أك عى
أٍف يقع بو نكاه أك لـ ينكه ال إٍف نػكل  صريح، ثـ حكـ ال(7)فعمى ىذا ال بد مف إصبلح ضابط الصريح[

 غيره إال في القضاء.
ػدَّؽي (8)]كأما ، فيما بينو كبيف اهلل عزَّ كجؿَّ فبل يقع إذا نكل غيره، فمك قاؿ: نكيت بالمكلى الناصػر ال ييصى

ـ يكف ىازالن، ، كفيما بينو كبيف اهلل عزَّ كجؿَّ ىك عمى ما نكل، كينبغي أٍف يككف ىذا إذا ل(9)في القضاء[
 ،  فإٍف كاف ىازالن فإنَّو يقع فيما بينو كبيف اهلل عزَّ كجؿَّ

 ليست في "أ، ج". (1)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (2)
 ، مادة )صرح(.1/337لغة ىك الذم خمص مف تعمقات غيره، انظر: الفيكمي، المصباح المنير،  (3)
 )كنى(.، مادة 15/233أف تتكمـ بالشيء كتريد غيره، انظر: ابف منظكر، لساف العرب،  (4)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (5)
جكامع الفقو ىك كتاب كبير في أربع مجمدات، كيعرؼ بالفتاكل العتابية ألحمد بف محمد بف عمر العتابي الحنفي،  (6)

 .2/140/ ككحالة، معجـ المؤلفيف، 1/167ق، انظر: حاجي خميفة، كشؼ الظنكف، 586المتكفي سنة 
 في "أ، ج".ما بيف المعككفيف ليس  (7)
  ب مف "أ".144نياية ؽ/ 
 في "ط" اما. (8)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (9)
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دَّرى بو الحاكـ ٍف نكل غيره كىك الكذب ىزالن ىكذا يقتضيو ما صى ، مف(2)في كتاب اٍلًعٍتًؽ مف الكافي (1) كا 
قكلو ذىكىرى محمد بف الحسف، عف أبي يكسؼ
عف (5)حسف، عف ال(4)عف إسماعيؿ بف مسمـ المكي، (3)

ىك محمد بف محمد بف أحمد ) أبك الفضؿ(، المركزم السممي البمخي الشيير بالحاكـ الشييد، قاضو كزير، كاف  (1)
ماـ الحنفية في عصره، كلي قضاء بخارل، ثـ تكلي كزارة خراساف، ق، مف 334كقتؿ شييدان في الرم سنة  عالـ مرك، كا 

/ كالزركمي، األعبلـ، 2/112مصنفاتو: الكافي كالمنتقى ككبلىما في فركع الحنفية، انظر: القرشي، الجكاىر المضية، 
7/19-20. 
ق، كقد جمع فيو كتب محمد بف الحسف، 334الكافي في فركع الحنفية لمحاكـ الشييد محمد بف محمد، المتكفى سنة  (2)

تبر كتاب الكافي مف الكتب المعتمدة عند الحنفية في نقؿ المذىب كىك مف كتب مسائؿ األصكؿ، كقد قاـ بشرحو كيع
/ كحاجي خميفة، 1/69جماعة مف المشايخ، كمف أشير شركحو مبسكط السرخسي، انظر: ابف عابديف، رد المحتار، 

 .2/1378كشؼ الظنكف، 
ؼ(، القاضي اإلماـ مف كلد سعد بف حبتو االنصارم، أخذ الفقو عف أبي ىك يعقكب بف ابراىيـ بف حبيب )أبك يكس (3)

حنيفة رحمو اهلل، كىك المقدـ مف أصحابو جميعان، كلي القضاء لميادم كالميدم كالرشيد، كىك أكؿ مف سمي قاضي 
ؿ: "ما قمت قكالن خالفت القضاه، كأكؿ مف اتخذ لمعمماء زيان خاصان، كثقو أحمد كابف المعيف كابف المديني، ركم عنو أنو قا

فيو أبا حنيفة اال كىك قكؿ قالو ثـ رغب عنو"، قيؿ أنو أكؿ مف كضع الكتب في أصكؿ الفقو، تكفي ببغداد سنة 
،  ت: د. بشار 16/359/ كالبغدادم، أحمد بف عمي، تاريخ بغداد، 2/220ق، انظر: القرشي، الجكاىر المضية، 182

 ر العرب اإلسبلمي، بيركت.ـ، دا2002 –ق 1422، 1عكاد معركؼ، ط
إسماعيؿ بف مسمـ المكي كيكنى )أبك اسحاؽ(، بصرم نزؿ بمكة سنيف فمما رجع إلى البصرة قيؿ لو المكي، ككاف  (4)

لو رأم كفتكل كبصر كحفظ لمحديث، ركل عف أبي المتككؿ كالحسف، كركل عنو ككيع كأبك نعيـ، انظر: ابف سعد، 
 .1/248، ميزاف االعتداؿ، / كالذىبي7/203الطبقات الكبرل، 

 .1/331لحسف ىك الحسف البصرم، انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب،  (5)
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اًئزه ، عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، أىنَّو قاؿ "(1)أبي الدرداء ؽو أىٍك عىتىاؽو فىييكى جى ٍف لىًعبى ًبطىبلى مى

مىٍيًو"  (4)، في ذلؾ فإنَّو يقتضي(3)َّٰىٰرٰذييىيميخيُّٱٹٱٹٱ كنزلت ]ىذه اآلية ،(2)عى
كقكعو عند اهلل عزَّ كجؿَّ عند اليزؿ بو.

ذكػػر يعنػػي محمػػدان عػػف عمػػر بػػف الخطػػاب رضػػي اهلل عنػػو، قػػاؿ: "مػػف تكمػػـ بطػػبلؽو أك عتػػاؽو أك نكػػاحو ك 
 .(5)فيك جائزه عميو"[

.(6)كزاد الشافعية في الصريح فؾ الرقبة

ىك عكيمر بف مالؾ بف قيس بف أمية، أبك الدرداء األنصارم، مف بني الخزرج صحابي، كاف قبؿ البعثة تاجران في  (1)
اء دمشؽ بأمر مف عمر ابف الخطاب رضي اهلل المدينة، كلما ظير اإلسبلـ اشتير بالشجاعة كالنسؾ، كاله معاكية قض

عنو، كىك أكؿ قاض بيا، قاؿ ابف الجزرم: كاف مف العمماء الحكماء كىك أحد الذيف جمعكا القرآف حفظان عمى عيد 
ق، ركل عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ كزيد بف ثابت 32النبي صمى اهلل عميو كسمـ، ببل خبلؼ، تكفي بالشاـ سنة 

حديثان، ركل عنو ابنو ببلؿ كسكيد بف غفمة كغيرىـ، انظر: ابف عبد البر،  179ي كتب الحديث كغيرىـ كلو ف
 .622 -4/621/ كابف حجر، اإلصابة، 1228-3/1227االستيعاب، 

(. 10245ركاه عبد الرزاؽ كالمفظ لو،كتاب النكاح، باب ما يجكز مف المعب في النكاح كالطبلؽ، حديث رقـ )  (2)
ق، 1403، 2، ت: حبيب الرحمف األعظمي، ط9/183الرزاؽ بف ىماـ، مصنؼ عبد الرزاؽ، الصنعاني، عبد 

، ت: 9/243(. الطبراني، سميماف ابف أحمد، المعجـ الكبير، 9707المجمس العممي، اليند/ كالطبراني، حديث رقـ )
ب الطبلؽ، باب مف قاؿ ليس ، د.ت، مكتبة بف تيمية، القاىرة/ كابف أبي شيبة، كتا2حمدم بف عبد المجيد السمفي، ط

، 4/115(. ابف أبي شيبة، عبد اهلل بف محمد، مصنؼ ابف أبي شيبة، 18406في الطبلؽ كالعتاؽ لعب، حديث رقـ )
ق، مكتبة الرشد، الرياض، كنصو :" ثبلث البلعب فييف كالجاد، النكاح، 1409، 1ت: كماؿ يكسؼ الحكت، ط

 كالطبلؽ، كالعتاقة".
عبد الرزاؽ ىك أبك الدرداء، كراكيو في معجـ الطبراني ىك عبد اهلل بف مسعكد، كفي مصنؼ  راكم الحديث في مصنؼ

ابف أبي الشيبة الحسف. كقاؿ األلباني: حديث حسف. انظر: األلباني، محمد ناصر الديف، صحيح الجامع الصغير 
 ، المكتب اإلسبلمي.2/1113كزياداتو، 

 .231سكرة البقرة، االية  (3)
 ب، ج" ينقضي.في "ا،  (4)
ما بيف المعككفيف ليس في "ب". كأثر عمر أخرجو عبد الرزاؽ، كتاب النكاح، باب ما يجكز مف المعب في النكاح  (5)

. كنصو:" ثبلث البلعب فييف كالجاد سكاء، 6/134(. الصنعاني، مصنؼ عبد الرزاؽ، 10248كالطبلؽ، أثر رقـ )
 الطبلؽ، كالصدقة، كالعتاقة".

، ت: عبد العظيـ محمكد 19/250يني، عبد الممؾ بف عبد اهلل، نياية المطمب في دراية المذىب، انظر: الجك  (6)
 ـ، دار المنياج.2007 –ق 1428، 1الديب، ط
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دىفىعى بأنَّو خبلؼ الحػديث كىػك قكلػو صػمى اهلل عميػو كسػمـ، لػذلؾ القائػؿ  (1)أىفٍ "أىلىٍيسىػا سىػكىاءن؟ فىػؾُّ الرَّقىبىػًة  كى

تيًعيفى ًفي ًعٍتًقيىا"
(2).

 ]الفاظ اٍلًعٍتًؽ التي تحتاج إلى نية[
تىػػؽى فػػي  ػػرُّ الػػنفس عى ػػرِّا كتقعػػد ييٍعتىػػؽي فػػي الحػػاؿ كلػػك قػػاؿ أنػػت حي ػػرِّا إضػػافة لٍمًعتٍػػًؽ كتقػػكـ حي كقكلػػو تصػػبح حي

ٍف قاؿ في أفعالؾ كأخبلقؾ ال ييٍعتىؽي، ىكذا ركل محمد، عف يعقػكب، عػف أبػي حنيفػة، كقػاؿ:  القضاء، كا 
 أنَّا أرل أٍف ييٍعتىؽى إذا أراد بو الحرية. (3)أٌما

كعف أبي يكسؼ ييٍعًتؽي بالنية، قيػؿ كالظػاىر قػكؿ محمػد رحمػو اهلل، كبػأدنى تأمػؿ يظيػر أٍف ال فػرؽ بػيف 
ىاتيف العبارتيف في المعنى، فإذا كاف كذلؾ فبل خبلؼ بينيما عمى ىذا النقؿ.

كاٍستيٍبًعدى.، (4)كعف أحمد أنَّو صريحه 

 في "أ، ب، ج" أك . (1)
/ كابف حباف، كتاب البر كاالحساف، 30/600(. ابف حنبؿ، مسند اإلماـ أحمد، 18647اخرجو أحمد، حديث رقـ )  (2)

(. ابف حباف، محمد 374جاء في الطاعات كثكابيا ذكر الخصاؿ التي إذا استعمميا المرء أك...، حديث رقـ ) باب ما 
ـ، مؤسسة الرسالة، 1993 –ق 1414، 2بف حباف، صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمياف، ت: شعيب االرناؤكط، ط
ديف، التعميقات الحساف عمى صحيح ابف بيركت. كعمؽ عميو األلباني بأنو صحيح، انظر: األلباني، محمد ناصر ال

المممكة العربية السعكدية. كنص  –ـ، دار يا كزير لمنشر كالتكزيع، جدة 2003 -ق1424، 1، ط1/395حباف، 
الحديث: جاء اعرابي إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ فقاؿ: يا رسكؿ اهلل عممني عمبلن يدخمني الجنة، فقاؿ: " لئف كنت 

اعرضت المسئمة، أعتؽ النسمة، كفؾ الرقبة"، فقاؿ: يا رسكؿ اهلل ، اكليستا بكاحدة؟ قاؿ:" ال، إف  أقصرت الخطبة، لقد
 عتؽ النسمة أف تفرد بعتقيا، كفؾ الرقبة، أف تعيف في عتقيا،...".

 ليست في "أ". (3)
و ال يعتؽ، كذىب أبكاختمؼ الفقياء فيما إذا قاؿ لعبده أنت حره في أفعالؾ كأخبلقؾ، فذىب أبك حنيفة إلى أن (4)

يكسؼ كمحمد مف الحنفية كالمالكية كالشافعية إلى أنو يعتؽ إف نكل الحرية، كأما اإلماـ أحمد فعده مف ألفاظ الصريح، 
/ 4/247/ كابف نجيـ، البحر الرائؽ، 4/8إال أنو إذا أراد بياف كصؼ ال ييٍعتىٍؽ، انظر: ابف مازة، المحيط البرىاني، 

/ كالبجيرمي، سميماف بف محمد، حاشية البجيرمي عمى شرح المنيج، 9/378شرح مختصر خميؿ، كعميش، منح الجميؿ 
 .10/294ـ، مطبعة الحمبي/ كابف قدامة، المغني، 1950 –ق 1369، د.ط، 4/317

 الرأم المختار أنو يعتؽ إف نكل الحرية ألنو قد يقصد مف كراء كبلمو المدح كاغراضان أخرل كاهلل أعمـ.
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 ]السبب في استعماؿ األلفاظ الصريحة[
]أًلىنَّيىا ميٍستىٍعمىمىةه ًفيًو شىٍرعنا كىعيٍرفنا[

 (1)عمػػى كجػػو يتبػػادر بػػبل قرينػػة مػػع الشػػيرة فيػػو، كذلػػؾ إمػػارة )ألنيػػا مسػػتعممة فيػػو شػػرعان كعرفػػان(، قكلػػو
 ع لو كالكضع يغني عف النية.، كغيره حيث قالكا: الصريح ما كض(2)الكضع فكافؽ قكؿ اإليضاح
 ] فىأىٍغنىى ذىًلؾى عىٍف النّْيًَّة [

شيئان آخرى (3)( يعني أنَّو ال يشترط النية لثبكت اٍلًعٍتًؽ، أمَّا نية عدمو بأٍف ينكم بو)فأغنى عف النية قكلو
فمعتبره فيما بينو كبيف اهلل سبحانو كتعالى ال في القضاء عمى ما سيذكر.

ٍضًع[ ]كىاٍلكى
أم كضع التركيب ال المفرد عمى ما ال يخفى كال المركب حتى يجػيء فيػو الخػبلؼ فػي )كالكضع(  لوقك 

المركػػب، بػػؿ التركيبػػات مكضػػكعة كضػػعان نكعيػػانس مػػثبلن كضػػع نسػػبة الفعػػؿ الػػذم عػػيف الكاضػػع  كضػػع
ؽ، ت النطػػصػيغتو لمداللػة عمػى مضػػي حدثػو إلػى شػػيء ليفيػد اإلخبػار بأنَّػو كقػػع منػو فيمػا تقػػدـ عمػى كقػ

 لـ يكف كضع آخرى لو. فجعمو إلثبات أمر
كالحاصػؿ أفَّ الحاجػػة قائمػة إلػػى إثبػات ىػػذه المعػاني عنػػد النطػؽ كال بػػد مػف دفعيػػا، كقػد اسػػتعمؿ الشػػرع 

 (5)عمػػى كفػػؽ المغػػة فييػػا، كىػػذا ألفَّ أىػػؿ (4)كالعػػرؼ كالمغػػة فػػي ذلػػؾ ىػػذه األلفػػاظ فكانػػت حقػػائؽ شػػرعية
أعني تحرير العبيد كاإلماء ببعض ىذه األلفاظ. المغة أيضان يثبتكف ىذا المعنى:

 ، ب" اعادة.في "أ (1)
ق، كىك عبارة عف 543االيضاح في فركع الحنفية لعبد الرحمف بف محمد الكرماني، يكنى أبك الفضؿ، تكفي سنة  (2)

/ كالقرشي، الجكاىر 1/211شرح في ثبلث مجمدات لكتابو المسمى التجريد، انظر: حاجي خميفة، كشؼ الظنكف، 
 .1/304المضية، 

 ليست في "أ". (3)
  أ مف "أ"./145نياية ؽ 

/أ مف "ب".272نياية ؽ  
الحقيقة الشرعية ىي المفظ الذم استفيد مف الشرع كضعو لممعنى، سكاء كاف المفظ كالمعنى مجيكليف عند أىؿ المغة  (4)

أك كانا معمكميف، أك كاف أحدىما مجيكالن كاآلخر معمكمان، إال أنيـ لـ يضعكا ذلؾ اإلسـ لذلؾ المعنى، انظر: الشككاني، 
، ت: محمد حسف محمد 1/271/ كالسمعاني، منصكر بف محمد، قكاطع األدلة في األصكؿ، 1/63إرشاد الفحكؿ، 

 لبناف. –ـ، دار الكتب العممية، بيركت 1999 –ق 1418، 1حسف إسماعيؿ الشافعي، ط
 ليست في "ج". (5)
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 ]جعؿ العتؽ إنشاء في التصرفات الشرعية كغيره[
ًؽ كىالٍ [  ػػا ًفػػي الطَّػػالى ػػًة كىمى اجى ػػرُّفىاًت الشَّػػٍرًعيًَّة ًلٍمحى ًعػػؿى إٍنشىػػاءن ًفػػي التَّصى ٍخبىػػاًر فىقىػػٍد جي ٍف كىػػافى ًفػػي اإلًٍ بىٍيػػًع كىاً 

ا ٍيرًًىمى لىٍك قىاؿى  كىغى دّْؽى ًديىانىةن( أًلىنَّوي يىٍحتىًمميوي )كى رّّ ًمٍف اٍلعىمىًؿ صي ٍخبىارى اٍلبىاًطؿى أىٍك أىنَّوي حي نىٍيت ًبًو اإلًٍ  ]عى
ٍعػًؿ المػذككر، كال شػؾ أنَّػو الشػارع )فقد جعؿ إنشاءن في التصرفات الشرعية(  فقكلػو لػـ يصػرح بفاعػؿ الجى

ٍعػػػًؿ الشػػػارع تقريػػػره، ككػػػذا فػػػي(1)ٍف يكػػػكفكيفيػػػده قكلػػػو كمػػػا فػػػي البيػػػًع أيضػػػان، كحينئػػػذو فيجػػػب أ ، المػػػراد بجى
الطبلؽ كاٍلعىتىاًؽ، كقد قدمنا في باب إيقاع الطبلؽ تقرير كبلـ األصحاب مػف أفَّ الطػبلؽ يثبػت اقتضػاءن 

إلخباره قبيمو. (2)تصحيحان 
أصػبلن، كعمػى ىػذا  عمى خبريتو لػـ ييجعػؿ إنشػاءن  (3)ككبلـ الكافي في اٍلًعٍتًؽ أيضان مثمو، كىك يقتضي أنَّو

نَّما ال تعتبػر النيػة ألنَّيػا إنَّمػا تعتبػر إذا كػاف  قرره المصنؼ في الطبلؽ، كلفظو في البيع يخالؼ ذلؾ، كا 
 المراد مشتبيان.

كالحػػؽ أفَّ المعنػػى متبػػادر فػػي خصػػكص المػػادة، كىػػك مػػا إذا كػػاف الخطػػاب لعبػػدو أك باإلشػػارة كقكلػػو ىػػذا 
ػرّّ فإنَّػػو ييٍعتىػػؽي بػػو أيضػػان، كالكضػػع يعيػػد باعتبػػار خصػػكص مخاطػػب كمػػتكمـ، فمػػـ يكػػف كضػػعان جديػػدان،  حي

إقتضػاءن تصػحيحان، إلخبػاره كمػا مشػى عميػو فػي الكػافي ىنػا  (4)فميكف ثبكتي اٍلًعٍتًؽ عنػده بحكػـ الشػرع بػو
ثـ ىذا التقرير إنَّما يجرم في غير النداء، أمػا فػي النػداء فػالتحرير فيػو ال يثبػت  كىك كغيره في الطبلؽ

 كضعان بؿ اقتضاءن عمى ما  سيذكره المصنؼ.
فَّ لػـ ينػػك ألفَّ مكجػػب  ىػذا كييمحػػؽ بالصػريح قكلػػو لعبػده كىبتػػؾ نفسػؾ أك بعتػػؾ نفسػؾ منػػؾ فإنَّػو ييٍعتىػػؽ كا 
ذا أكجبػو لمعبػد يكػكف مػزيبلن بطريػؽ  ىذا المفظ إزالة ممكو، إال أنَّو إذا أكجبو آلخر يتكقػؼ عمػى قبكلػو، ]كا 

 ، كال يرتد بالرد، أما إذا قاؿ بعتؾ نفسؾ بكذا فإنَّو يتكقؼ عمى القبكؿ.(5)لى قبكلو[اإلسقاط فبل يحتاج ا

 ليست في "أ، ب،ج". (1)
 في "أ، ب، ج" صحيحان. (2)
 في "أ، ب، ج" اف. (3)
 ليست في "أ، ب، ج". (4)
  ب مف "ج".83نياية ؽ/ 
ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (5)
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ؼي الظَّاًىرً  اءن أًلىنَّوي ًخالى ًريحه ًفي ، ]كىالى يىًديفي قىضى ًتيؽي ييٍعتىؽي( أًلىنَّوي ًندىاءه ًبمىا ىيكى صى رُّ يىا عى لىٍك قىاؿى لىوي يىا حي كى
[اٍلًعٍتؽً 
( بخبلؼ ما لك قاؿ: عنيػت أنَّػو كػاف حػران فػي كقػت فإنَّػو ييٍنظىػري إٍفألنو خالؼ الظاىر (1)كال يديف) قكلو

 ، ديف، (2)كاف العبد مف السبي
ٍف كاف مكلدان ال يديف كذا في الغاية .(3)كا 

تىؽى المجيب.(5)، في البدائع(4)]فركع[ رّّ كال نية لو عى : دعا عبده سالمان فأجابو آخري فقاؿ أنت حي
تىقاى في القضاء، كفيما بينو كبيف اهلل سبحانو كتعالى إنَّمػا ييٍعتىػؽي الػذم عنػاه، كلػك  كلك قاؿ عنيتي سالمان عى

تىؽى سالـه ألنَّػو ال مخاطػبى ىنػا إال سػالمان  ، فإذا ىك عبده آخر، عى رّّ قاؿ يا سالـ أنت حي
، كفيػو قػاؿ لعبػده(6)

، أك قاؿ رّّ  (8)ًعتٍػؽى كالطػبلؽ كقػع ألنَّػو ييفيػـ مػف ىػذه عنػد االنفػرادلزكجتو أنػت طػالؽه إٍف نػكل ال (7)أنت حي
ما ييفيـ عند التركيب، إال أنَّيا ليسػت صػريحة، ألنَّيػا عنػد االنفػراد لػـ تكضػع لممعنػى فصػارت كالكنايػة، 
ػػران فػػي شػػيءو تىػػؽى قضػػاءن، ألىنَّػػو إذا صػػار حي ػػرّّ اليػػكـ مػػف ىػذا العمػػؿ عى فتقػؼ عمػػى النيػػة، كلػػك قػػاؿ: أنػػت حي

ران في كؿّْ األشياء.صار حي 

في "أ" قضاء. (1)
 . 1/343/ كالفيكمي، المصباح المنير، 14/367السبي لغة األسر، انظر: ابف منظكر، لساف العرب،  (2)
/ ابف الفراء "القاضي 134 -131ية، ص السبي شرعان النساء كاألطفاؿ مف الكفار، انظر: الماكردم، األحكاـ السمطان 

ـ، دار الكتب 2000 –ق 1421، 2، ط143-141أبك يعمى"، محمد بف الحسيف، األحكاـ السمطانية لمفراء، ص 
 لبناف. –العممية، بيركت 

 ق، كلكنو لـ710الغاية في شرح اليداية في فركع الحنفية ألحمد بف إبراىيـ السركجي القاضي بمصر،  تكفي سنة  (3)
ق، مف كتاب اإليماف إلى باب المرتد، انظر: 867يكمؿ الشرح فأكممو القاضي سعد الديف محمد الديرم، تكفي سنة 

 .1/385/ كالبغدادم، ىدية العارفيف، 2/2033حاجي خميفة، كشؼ الظنكف، 
  ب مف "أ".145نياية ؽ/ 
 في "أ" قكلو. (4)
القدر ألبي بكر بف مسعكد الكاساني عمى كتاب تحفة الفقياء في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ىك شرح عظيـ  (5)

الفركع لشيخو محمد بف أحمد السمرقندم، كلما عرضو الكاساني عمى شيخو استحسنو، كزكج الكاساني مف ابنتو فاطمة 
 .1/371الفقيية، فقيؿ شرح تحفتو كزكجو ابنتو، انظر: حاجي خميفة، كشؼ الظنكف، 

 .4/47دائع الصنائع، انظر: الكاساني، ب (6)
 في "ج" أك قاؿ. (7)
 في "أ، ب، ج" األفراد. (8)
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 ]حقيقة النداء بالكصؼ المذككر[

ٍصػػًؼ ًفيػػًو، كى  قُّػػؽى اٍلكى ًقيقىتيػػوي فىيىٍقتىًضػػي تىحى ػػٍذكيكًر، ىىػػذىا ىيػػكى حى ٍصػػًؼ اٍلمى ػػاًر اٍلمينىػػادىل ًباٍلكى أىنَّػػوي ]كىىيػػكى اًلٍسًتٍحضى
ػا  ريهي ًمػٍف بىٍعػدي إٍف شىػاءى المَّػوي تىعىػالىىيىٍثبيتي ًمٍف ًجيىًتًو فىيىٍقًضي ًبثيبيكًتًو تىٍصًديقنا لىػوي ًفيمى سىػنيقىرّْ ، كى إالَّ إذىا  أىٍخبىػرى

لىػٍك  ػا لىقَّبىػوي ًبػًو. كى ػوي كىىيػكى مى ًممى ـي ًباٍسػـو عى ٍعالى ، أًلىفَّ ميرىادىهي اإلًٍ رُّ رِّا، ثيَـّ نىادىاهي يىا حي نىػادىاهي ًباٍلفىاًرًسػيًَّة يىػاسىمَّاهي حي
قىٍد لىقَّبىوي  صٍ آزىادى كى ًممىوي فىييٍعتىبىري إٍخبىارنا عىٍف اٍلكى كىذىا عىٍكسيوي أًلىنَّوي لىٍيسى ًبًندىاءو ًباٍسـو عى رّْ قىاليكا ييٍعتىؽي، كى ًؼ[ًباٍلحي

ىػػذا ىػػك حقيقتػػو تكمػػـ فػػي النػػداء فػػي مكاضػػع  (8)])كىػػك الستحضػػار المنػػادل بالكصػػؼ المػػذككر([ قكلػػو
، بثبكتػػو (2)فيػػو، كأنَّػػو ثبػػت مػػف جيتػػو فيقضػػي الكصػػؼأكليػػا ىػػذا، كتمػػاـ عبارتػػو فيػػو فيقتضػػي تحقيػػؽ 

 تصديقان لو كسنقرره مٍف بعد: أم في مسألة يا ابني.
أك آزاد كنػاداه يػا حػر أنَّػو يعتػؽ، فقػاؿ ألنَّػو لػيس بنػداء باسػـ  (3)ثانييا: فيما إذا لقيو حػران ثػـ نػاداه يػا آزاد

يفيػػداف أف عتقػػو باعتبػػار إخبػػاره عػػف ثبػػكت  ، فيعتبػػر إخبػػاران عػػف الكصػػؼ المػػذككر، كىػػذاف معػػان (4)عممػػو
الكصؼ الذم ىك الحرية فيو فيثبت تصديقان لو، كال يخفى أنو ال إخبػار فػي النػداء إال ضػمنان، فػإف قكلػو 
يا حر يتضمف معنى يا مف اتصؼ بالحرية فتثبت الحرية شرعان تصحيحان لكبلمػو، كىػذا يفيػد أف ثبكتيػا 

كىك ال يقتضي نقؿ اإلخبار إلى اإلنشاء. اقتضاءن تصحيحان إلخباره الضمني،
كأما كبلمو في المكضع الثالث، كىك قكلو يا ابني، يا أخي حيث ال يعتػؽ، فػزاد فيػو فػي ثبػكت اإلعتػاؽ 
قيدان آخر، كىك أف يككف ذلؾ الكصؼ الذم عبر بو عف المنادل يمكف إثباتو مف جيتو كالعتؽ، كما ال 

مػؽ مػف يمكف فيو ذلؾ يجعؿ لمجرد إعبلمو باس تحضػاره، كالبنػكة ال يمكػف إثباتيػا حالػة النػداء ألنػو لػك خي
 .(5)مائو كاف ابنان لو قبؿ النداء ال بو

 ما بيف المعككفيف ليس في "أ، ج". (1)
  ب مف "ب".272نياية ؽ/ 
 في "أ، ب" فينبغي. (2)
(3)  ، ازاد الرجؿ الحر الشريؼ الفاخر األبيض، انظر: التيانكم، محمد بف عمي، كشاؼ اصطبلحات الفنكف كالعمـك
 لبناف. –ـ، مكتبة لبناف ناشركف، بيركت 1996، 1: د. عمي دحركج، ط، ت1/142
 في "أ، ب" عمـ. (4)
 .4/245/ كابف نجيـ المصرم، البحر الرائؽ، 6/15انظر: العيني، البناية شرح اليداية،  (5)
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 ]لك قاؿ لعبد غيره يا حر ثـ تممكو عتؽ[
 .(2)في جكامع الفقو قاؿ لعبد غيره يا حر اسقني ثـ اشتراه يعتؽ، قيؿ: ىذا نقض لمقاعدة (1)فرع

 بد غيره فأجاز المكلى فإنو يعتؽ.أعتؽ ع النداء بأف أجيب بأنو يمكف إثباتو حاؿ
ًممىوي كىىيكى مىا لىقَّبىوي ًبوً  ـي ًباٍسـو عى ٍعالى رُّ أًلىفَّ ميرىادىهي اإلًٍ رِّا ثيَـّ نىادىاهي يىا حي  []إالَّ إذىا سىمَّاهي حي

مىًمػو ليحضػر بندائػو، كىػذا ظػاىره )ألف مراده اإلعػالـ قكلو ]إذا كػاف عمميتػو لػو  ( أم إعػبلـ العبػد باسػـ عى
فبل ييعتػؽ إال أف يريػده فيعتػؽ  (3)معمكمة فيككف قصد غيره استحضار الذات ىك االحتماؿ دكف الظاىر[

.  حينئذو
 ]اطالؽ السيد لفظ العتؽ عمى عضك يراد بو جميع البدف[

ٍجييؾى أىٍك رىقىبىتيؾى أىٍك بىدىنيؾى أىٍك قى  رّّ أىٍك كى كىذىا لىٍك قىاؿى رىٍأسيؾى حي ػرّّ ]كى ػؾ حي ًتػًو فىٍرجي أًلىفَّ ىىػًذًه اأٍلىٍلفىػاظى ييعىبَّػري ، اؿى أًلىمى
ٍزًء[ ٍزءو شىاًئعو يىقىعي ًفي ذىًلؾى اٍلجي افىوي إلىى جي ٍف أىضى ًؽ، كىاً  قىٍد مىرَّ ًفي الطَّالى ًميًع اٍلبىدىًف كى  ًبيىا عىٍف جى

فرجػؾ حػره ])أك قاؿ ألمتو  قكلػو
، قيػؿ: ييعتػؽ فر  (5)خػص األمػة ألف قكلػو لعبػده[ ((4) جػؾ حػره فيػو خػبلؼه

ػًؾ عمػيَّ حػػراـه (7)عنػػو بخػبلؼ األمػة (6)كاألمػة، كعػف محمػد ال ييعتػػؽ ألنػو ال يعبػر بػو . كلػك قػػاؿ ليػا فىٍرجي
 ينكم العتؽ ال تيعتؽ ألف حيرمة الفرًج مع الرؽ يجتمعاف.

ليػػا فرجػػؾ حػػر عػػف ، كلػػك قػػاؿ (8)كفػػي لسػػانؾ حػػر ييعتػػؽ ألنَّػػو يقػػاؿ ىػػك لسػػاف القػػكـ، كفػػي الػػدـ ركايتػػاف
 الجماع عتقت، 

                                                           
 في "أ" قكلو. (1)
بف محمد، مجمع األنير في شرح  القاعدة ىي "أف العتؽ ال يصح اال في الممؾ"، انظر: شيخي زادة، عبد الرحمف (2)

 ، دار إحياء التراث العربي.1/507ممتقى األبحر، 
  أ مف "أ".146نياية ؽ/ 
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (3)
 ليست في "أ، ج" (4)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (5)
 ليست في "ب". (6)
، ذىب الح (7) نفية كالشافعية إلى أنو يعتؽ، كعف محمد مف الحنفية  اختمؼ الفقياء في عتؽ مف قاؿ لعبده فرجؾ حره

/ 4/19/ كالمكصمي، اإلختيار، 4/241ركايتاف أصحيما أنو ال يعتؽ، انظر: ابف نجيـ المصرم، البحر الرائؽ، 
ـ، دار 2004 –ق 1425، 1، ط465 -10/464كالدميرم، محمد بف مكسى، النجـ الكىاج في شرح المنياج، 

 المنياج، جدة.
 المختار أنو ال يعتؽ ألف لفظ الفرج ال يعبر بو عف الذكر كالعتؽ ال بد أف يعبر عنو بألفاظ مخصكصة كاهلل أعمـ. الرأم

كفي قكؿ السيد لعبده دمؾ حره ركايتاف عند الحنفية أصحيما أنو يعتؽ، انظر: الزيمعي الحنفي، تبييف الحقائؽ،  (8)
 .3/126/ كالمكصمي، اإلختيار، 2/200
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، كاألكلى (3)ألنَّو ال يعبر بو عف البدف، كفي العتؽ ركايتاف (2)األصح أنَّو ال يعتؽ (1)كفي الدبر كاألست
 ثبكت العتؽ في "ذكرؾ حر" ألنَّو يقاؿ في العرؼ ىك ذكر مف الذككر كفبلف فحؿ ذكر كىك ذكرىـ.

 
 

ف جميع البدف[]إطالؽ لفظ العتؽ عمى عضك ال يعبر بو ع  
ؼي ًفيًو إٍف شىاءى المَّوي تىعىالىى. سىيىٍأًتيؾ ااًلٍخًتالى ٍممىػًة كىاٍليىػًد  ]كى ٍزءو ميعىيَّفو الى ييعىبَّري ًبًو عىٍف اٍلجي افىوي إلىى جي ٍف أىضى كىاً 

فنا ًلمشَّاًفًعيّْ  ـي ًفي-رىًحمىوي المَّوي  -كىالرٍّْجًؿ الى يىقىعي ًعٍندىنىا ًخالى قىٍد بىيَّنَّاهي[، كىاٍلكىالى ًؽ كى ـً ًفي الطَّالى  ًو كىاٍلكىالى
 يعتؽ كمو  (5)عند أبي حنيفة يقتصر عمى ذلؾ المقدار كعندىما( (4))كسيأتيؾ االختالؼ فيو قكلو

 اآلتية. (7)االعتاؽ (6)كىي مسألة تجزؤ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .1/266ىنا يقصد بيا العجز "المقعدة" ألف العطؼ يقتضي المغايرة، انظر: الفيكمي، المصباح المنير، األست  (1)
ق، 1322، 1، ط2/96انظر: الزبيدم اليمني، أبك بكر بف عمي بف محمد، الجكىرة النيرة عمى مختصر القدكرم،  (2)

 المطبعة الخيرية.
/ كالمكصمي، 4/9يعتؽ، انظر: ابف مازة، المحيط البرىاني، في ذكرؾ حر ركايتاف عند الحنفية أصحيما ال  (3)

 .4/19اإلختيار لتعميؿ المختار، 
 ليست في "أ". (4)
عند اطبلؽ لفظ )عندىما(، يقصد بو أبك يكسؼ كمحمد رحميما اهلل. انظر: الزحيمي، د. كىبة الزحيمي، الفقو  (5)

 سكريا. –، دار الفكر، دمشؽ 4، ط 1/54اإلسبلمي كأدلتو، 
 .1/46في جميع النسخ تجزم كىي خطأ. انظر: ابف منظكر، لساف العرب،  (6)
اختمؼ الفقياء في تجزؤ العتؽ، فذىب أبك حنيفة إلى أف العتؽ يتجزأ، كذىب أبك يكسؼ كمحمد مف الحنفية  (7)

ؽ بعضو، انظر: كالمالكية كالشافعية كالحنابمة إلى أنو ال يتجزأ، كسيأتي تفصيؿ ىذه المسألة في باب العبد يعت
 .4/49الكاساني، بدائع الصنائع، 
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 ]األلفاظ غير الصريحة في االعتاؽ[
مىٍيؾ  لىٍك قىاؿى الى ًمٍمؾى ًلي عى ـٍ ييٍعتىػٍؽ( أًلىنَّػوي يىٍحتىًمػؿي أىنَّػوي أىرىادى الى ًمٍمػؾى ]كى ـٍ يىٍنػًك لىػ ٍف لىػ يَّةى عتىؽى كىاً  رّْ نىكىل ًبًو اٍلحي كى

ػػرىادنا إالَّ ًبالنّْيَّػػًة قىػػا ػػديىيمىا مي ػػؿي أًلىنّْػػي أىٍعتىٍقتيػػؾ فىػػالى يىتىعىػػيَّفي أىحى ييٍحتىمى مىٍيػػؾ أًلىنّْػػي ًبٍعتيػػؾ، كى كىػػذىا ًكنى ًلػػي عى ايىػػاتي ؿى )كى
مٍَّيتي  قىٍد خى مىٍيًؾ كى مىٍيًؾ كىالى ًرؽَّ ًلي عى رىٍجًت ًمٍف ًمٍمًكي كىالى سىًبيؿى ًلي عى ذىًلؾى ًمٍثؿي قىٍكًلًو خى  سىػًبيمىًؾ أًلىنَّػوي اٍلًعٍتًؽ( كى

تىٍخًميىػةي السَّػًبيًؿ ًبػاٍلبىٍيًع أىٍك اٍلكً  كجى عىٍف اٍلًمٍمػًؾ كى ري ػا يىٍحتىًمػؿي ًبػاٍلًعٍتًؽ فىػالى بيػدَّ يىٍحتىًمؿي نىٍفيى السًَّبيًؿ كىاٍلخي تىابىػًة كىمى
مٍَّيتي سىًبيمىًؾ كىىيكى اٍلمى  ٍنًزلىًة قىٍكًلًو خى ًتًو قىٍد أىٍطمىٍقتيؾ أًلىنَّوي ًبمى كىذىا قىٍكليوي أًلىمى  -ٍرًكمُّ عىٍف أىًبي ييكسيؼى ًمٍف النّْيًَّة، كى

ًؼ قىٍكًلًو طىمٍَّقتيؾ عى  -رىًحمىوي المَّوي   [مىى مىا نيبىيّْفي ًمٍف بىٍعدي إٍف شىاءى المَّوي تىعىالىىًبًخالى
   ( مشركع في الكنايات.)كلك قاؿ ال ممؾ لي عميؾ قكلو

إذا نكاه، كمنيا مػا ال يقػع بػو شػيء  (1)كالحاصؿ أف ما ليس بصريح مف األلفاظ منيا ما يقع ]العتؽ بو[
ف نكاه.  كا 

 
صريحة[]ما يقع العتؽ بو إف نكاه مف األلفاظ غير ال  

، خرجػػت مػػف ممكػػي، ال رؽ لػػي عميػػؾ، خميػػت (2)فػػاألكؿ نحػػك ال ممػػؾ لػػي عميػػؾ، ]كال سػػبيؿ لػػي عميػػؾ[
  ، عند أبي حنيفة كمحمد رحميما اهلل. (3)سبيمؾ، كال حؽ لي عميؾ

 كقكلو ألمتو طمقتؾ أك أنتى حر أك قاؿ لعبده أىنًت حرة عيتؽ في الجميع إٍف نكل.
ٍف نػكل، ألفَّ األشػياء كميػا : أنت هلل أك جعمتػؾ هللكلك قاؿ  خالصػان ركم عػف أبػي حنيفػة أنَّػو ال يعتػؽ كا 

 .(4)هلل بحكـ التخميؽ، كعندىما أنَّو يعتؽ ألفَّ الخمكص ال يتحقؽ إال بالًعٍتؽً 
                                                           

 في "ب" بو العتؽ. (1)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (2)
اختمؼ الفقياء في عتؽ مف قاؿ لعبده ال ميٍمؾَّ لي عميؾ، ال سبيؿ لي عميؾ،... فذىب الحنفية كالمالكية كالشافعية  (3)

ىب أبك يكسؼ مف الحنفية إلى أنو ال ييٍعتىٍؽ، انظر: ابف مازة، المحيط كالحنابمة إلى أنو ييٍعتىٍؽ إف نكل الًعٍتؽى، كذ
/ كالنككم، ركضة الطالبيف، 11/124/ كالقرافي، الذخيرة، 3/133/ كالمكصمي، اإلختيار، 3/123البرىاني، 

 .12/236/ كالمقدسي، الشرح الكبير، 12/108
 نفى كرفع ممكيتو عف العبد فيككف بذلؾ حرأ كاهلل أعمـ. الرأم المختار أنو ييٍعتىٍؽ ألف ىذه األلفاظ تدؿ عمى أنو

  أ مف "ج".84نياية ؽ/ 
اختمؼ الفقياء في ًعٍتٍؽ مف قاؿ لو سيده انت هلل، اك جعمتؾ هلل خالصان، فذىب أبك حنيفة إلى أنو ال ييٍعتىٍؽ، كذىب  (4)

ٍعتىٍؽ إف نكل الًعٍتؽى، انظر: الكاساني، بدائع أبك يكسؼ كمحمد مف الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة إلى أنو يي 
/ كالنككم، ركضة الطالبيف، 11/102/ كالقرافي، الذخيرة، 4/13/ كابف مازة، المحيط البرىاني، 4/53الصنائع، 

 .10/295/ كابف قدامة، المغني، 12/108
عميا هلل فقط فيككف بذلؾ حران في تدبير الرأم المختار أنو ييٍعتىٍؽ، ألف لفظ هلل يدؿ عمى أنو رفع ممكيتو عف العبد كج

 شؤكنو ال ممؾ ألحد عميو كاهلل أعمـ.



65 
 

ٍف نكاه مف األلفاظ غير الصريحة[  ]ما ال يقع العتؽ بو كا 
ريمػػت عمػػي أك أنػػت بريػػةأك  (1)كالثػػاني نحػػك أف يقػػكؿ لعبػػده بنػػت منػػي كألمتػػو بنػػت عنػػي حى

أك بػػائف أك  (2)
فاختػػارت نفسػػيا ألنَّػػو  (6)أك اذىبػػي أك اختػػارم (5)أك اسػػتترم أك تقنعػػي (4)أك اغربػػي أك اخرجػػي (3)بتػػة

ف نكاه (7)يثبت العتؽ بيا  ، ككذلؾ طمقتؾ ككذا سائر صرائح الطبلؽ ككناياتو لما سنذكر.(8)كا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
في "أ، ب، ج" مني. بنت مني مف بانت المرأة عف زكجيا أم انفصمت عنو بطبلؽ، انظر: ابف منظكر، لساف  (1)

 .13/64العرب، 
 .14/241برية برأت المرأة اصمحتيا عمى المفارقة، انظر: ابف منظكر، لساف العرب،  (2)
 .1/115بتة الطبلؽ ثبلثان ال رجعة فييا، انظر: إبف فارس، مجمؿ المغة،  (3)
  ا مف "ب".273نياية ؽ/ 
 ، مادة )غرب(.1/639ليست في "ب". أغربي تباعدم، انظر: ابف منظكر، لساف العرب،  (4)
 .22/91ر: الزبيدم، تاج العركس، تقنعي أمر بأخذ القناع كالمقنعة بكسر الميـ ما تستر بو المرأة رأسيا، انظ (5)
 في "ج" اختارم فاختارم نفسؾ. (6)
 في "أ، ب، ج" ليا. (7)
ـ، دار ابف 2012 –ق 1433، 1، ت: د. محمد بكينك كالف، ط5/66انظر: الشيباني، محمد بف الحسف، األصؿ،  (8)

، بيركت   لبناف. –حـز
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ف نػػكل، كفػػي المغنػػيككػػذا إذا قػػاؿ اذىػػب أك تكجػػو  اذىػػب حيػػث  (1)حيػػث شػػئت مػػف بػػبلد اهلل ال ييعتػػؽ كا 
ألف التشػبيو لممشػاركة فػي بعػض المعػاني كقػد تحقػؽ  ، كلك قػاؿ أنػت مثػؿ الحػر ال يعتػؽ(2)شئت كناية

 ذلؾ.
كقكلػو المرأتػو أنػت مثػؿ امػرأة فػبلف كفػبلف قػد آلػى مػف امرأتػو  (4): يعتػؽ إذا نػكل(3)كقاؿ بعض المشػايخ

 .(5)مكليا إف نكل اإليبلء يصير بو
 
 

 ] لفظ ال سمطاف لي عميؾ[
قىػػٍد يىٍبقىػػى اٍلًمٍمػػؾي ديكفى الٍ  ػػٍمطىافي ًبػػًو ًلًقيىػػاـً يىػػًدًه كى سيػػمّْيى السُّ ػػٍف اٍليىػػًد، كى ػػٍمطىافى ًعبىػػارىةه عى ػػا ًفػػي ]أًلىفَّ السُّ يىػػًد كىمى

مىٍيػؾ أًلىفَّ  ًؼ قىٍكًلًوA الى سىًبيؿى ًلػي عى مىػى اٍلميكىاتىػًب  اٍلميكىاتىًب، ًبًخالى ػٍكلىى عى نىٍفيىػوي ميٍطمىقنػا ًباٍنًتفىػاًء اٍلًمٍمػًؾ أًلىفَّ ًلٍممى
 سىًبيالن فىًميىذىا يىٍحتىًمؿي اٍلًعٍتؽى[

، (6)( قيؿ فيو تسامح، بؿ ىك عبارة عف صػاحب اليػد، كالسػمطنة اليػد)ألف السمطاف عبارة عف اليد قكلو
 (8)تسػاىؿ كالتجػكز، فإنػو قػاؿ: كسػمي السػمطاف بػو لقيػاـ يػدهال (7)لكف كبلـ المصنؼ يفيػد أنػو التحقػؽ ال

التصافو باليد كما تيسمي  (9)فإنو يقتضي أف المعنى الحقيقي األصمي لمسمطاف ىك اليد كتسمية غيره بو

                                                           
رقي في فركع الحنابمة، كالخرقي ىك أبك القاسـ عمر بف المغني البف قدامة المقدسي : ىك شرح عمى مختصر الخ (1)

ق، كيعتبر مختصره مف أشير المتكف عند الحنابمة كاكثرىا خدمة، ككتاب المغني يعتبرمف 334الحسيف المتكفى سنة 
أعظـ الشركح التي كضعت عميو، كطريقة ابف قدامة التي سمكيا في كتابو تقـك عمى كتابة المسألة مف المختصر ثـ 

/ كابف بدراف، عبد القادر بف أحمد، المدخؿ 2/1626أتي عمى شرحيا كتبيينيا، انظر: حاجي خميفة، كشؼ الظنكف، ي
ـ، دار العقيدة لمتراث، 2001 -ق1422، 1، ت: حممي بف محمد الرشيدم، ط425إلى مذىب اإلماـ أحمد، ص 

 القاىرة. -اإلسكندرية
 .10/294انظر: ابف قدامو، المغني،  (2)
 ب مف "أ".146ية ؽ نيا/ 
المشايخ يطمؽ لفظ المشايخ عند الحنفية عمى مف لـ يدرؾ اإلماـ أبا حنيفة، انظر: ابف عابديف، رسائؿ ابف عابديف،  (3)

 د.ت. ،د.ط ،26ص 
ـ، دار الكتب العممية، بيركت 1994 –ق 1414، 1، ط2/258انظر: السمرقندم، محمد بف أحمد، تحفة الفقياء،  (4)
 لبناف. –
 .4/20انظر: المكصمي، األختيار،  (5)
 .6/10انظر: العيني، البناية شرح اليداية،  (6)
 في "أ، ج" الف. (7)
 .2/297انظر: المرغيناني، اليداية،  (8)
 ليست في "ب". (9)
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: كػػؿ (4)، لقػػكؿ ابػػف عبػػاس(3) كاليػػد (2) بػػيف الحجػػة (1)رجػػبلن بالفضػػؿ التصػػافو بػػو، ثػػـ قيػػؿ ىػػك مشػػترؾ
، فػإذا قػػاؿ ال سػمطاف لػػي عميػؾ فإنمػا نفػػي الحجػة كاليػػد كنفػي كػػؿ (5)الحجػػة كاليػد سػمطاف فػي القػػرآف ىػك

، بخبلؼ نفي السبيؿ ألنو نفي الطريؽ، كالطريػؽ المسػمكؾ ال (6)منيما ال يستدعي نفي الممؾ كالمكاتب
ًعؿ كناية عف الممؾ، ألٍف الطريؽ ما ييتىكصؿ بو إلػى غيػره، كالممػؾ فػي العبػد ي تكصػؿ يراد حقيقة ىنا فجي

تػػؽ إذا أراده، بخػػبلؼ السػػمطاف فإنػػو اليػػد  بػػو شػػرعان إلػػى إنفػػاذ التصػػرفات، فػػإذا صػػح جعمػػو كنايػػة عنػػو عي
 فنفيو نفي اليد كىك غير مستمـز نفي الممؾ كما في المكاتب. 

عؿ كناية عف العتؽ كفيو إزالة اليد كالممؾ لثبيتى بالمفظ أكثر مما كضع لػو، كأنػو ال يجػكز ككػذا  (7)فمك جي
 (8)حجة لي عميؾال 

، كبػػو قػػػاؿ األئمػػػة (10)إنَّػػػو ييعتػػؽ بالنيػػػة فػػي ال سػػػمطاف لػػي عميػػػؾ (9)كاعمػػـ أف بعػػػض المشػػايخ مػػػاؿ إلػػى
 .(11)الثبلثة

 
 
 

                                                           
 المشترؾ ىك لفظ كيضع كضعان متعددان لمعافو متعددة كلـ يبلحظ حصرىا في كمية، انظر: ابف أمير حاج، محمد يف (1)

ـ، دار الكتب العممية/ كالسرخسي، أصكؿ السرخسي، 1983 –ق 1403، 2، ط1/229محمد، التقرير كالتحبير، 
1/140. 
في "أ" الحجة كاليد، كالحجة ما دؿ بو عمى صحة الدعكة كقيؿ الحجة كالدليؿ كاحد، انظر: الجرجاني، التعريفات،  (2)

 .82ص 
 .3/648د المحتار، ليست في "ب، ج، ط". انظر: ابف عابديف، ر  (3)
ؽ. ق، حبر األمة كترجماف 3ابف عباس ىك عبد اهلل بف عباس بف عبد المطمب. قرشي ىاشمي، كلد بمكة  سنة  (4)

القرآف، اسمـ صغيران كالـز النبي صمى اهلل عميو كسمـ، بعد الفتح كركل عنو، كؼ بصره آخر عمره، تكفي بالطائؼ سنة 
 .4/203/ كابف حجر، اإلصابة، 4/95ق، انظر: الزركمي، األعبلـ، 68

، ط2/505انظر: الماتريدم، محمد بف محمد، تفسير الماتريدم،  (5)  -0ق 1426، 1، ت: د. مجدم باسمـك
 لبناف. –ـ، دار الكتب العممية، بيركت 2005

 ب(./ مادة )كت2/524المكاتب، المكاتبة لغة العقد بيف العبد كسيده، انظر: الفيكمي، المصباح المنير،  (6)
 .5/184المكاتبة شرعان تعميؽ عتؽ بصفة عمى معاكضة مخصكصة، انظر: ابف حجر، فتح البارم،  
 في "ب" كلذا. (7)
 .4/11انظر: ابف مازة، المحيط البرىاني،  (8)
 ليست في "ط". (9)
 .7/65انظر: السرخسي، المبسكط،  (10)
/ 4/495سؼ كمحمد(، انظر: ابف عابديف، رد المحتار، المقصكد باألئمة الثبلثة: أبك حنيفة كصاحبيو ) أبي يك  (11)

 .2/478كابف مازة، المحيط البرىاني، 
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 .(1) كقاؿ بعض المشايخ: إنو ليس ببعيد
رحمو اهلل: فني عمرم كلـ يتضح لي الفرؽ بيف نفي السمطاف كالسبيؿ كمثؿ ىذا اإلماـ  (2)كعف الكرخي

 ع لو مثؿ ىذا إال كالمحؿ ميشًكؿ كىك بو جدير.ال يق
الجارحػػة المحسكسػػة بػػؿ القػػدرة، فػػإذا قيػػؿ لػػو  (3)أمػػا أكالن فػػإف اليػػد المفسػػر بيػػا السػػمطاف لػػيس مػػرادان بيػػا

 .(4) سمطاف: أم يد يعني االستيبلء
ذا كاف كذلؾ كاف نفيو نفي االستيبل ء حقيقػةن أك كقد صرح في الكافي بأف السمطاف يراد بو االستيبلء، كا 

يىنىوي مف أف ييراد بو العتؽ كىك لزكـ أف يثبت بالمفظ أكثػر ممػا  كًضػع لػو غيػر مػانعو  (5) مجازان فصح أف عى

المجػازم أكسػع مػف الحقيقػي، كال بػدع فػي ذلػؾ بػؿ ىػك ثابػته فػي  ، إذ غاية األمػر أٍف يكػكف المعنػى(6)
يصػػير  (8) ، كػػذا ىػػذا(7) ف المعنػػى المجػػازمالمجػػازات العامػػة، فػػإف المعنػػى الحقيقػػي فييػػا يصػػير فػػردان مػػ

السػمطاف  (9) زكاؿ اليد مف أفراد المجازم: أعني العتػؽ أك زكاؿ الممػؾ، فالػذم يقتضػيو النظػر كػكف نفػي
 مف الكنايات.

 
 
 
 

                                                           
 .4/246في "أ، ب، ج" يتقيد. انظر: ابف نجيـ المصرم، البحر الرائؽ،  (1)
في ق، فقيو حنفي، انتيت إليو رئاسة الحنفية 260ىك عبيد اهلل بف الحسيف، أبك الحسف الكرخي، كلد في الكرخ سنة  (2)

ق، مف تصانيفو: رسالة في األصكؿ التي عمييا مدار فركع الحنفية، كشرح الجامع 340العراؽ، كتكفي ببغداد سنة 
/ ككحالة، معجـ المؤلفيف، 4/193الصغير، كشرح الجامع الكبير، ككبلىما في فقو الحنفية، انظر: الزركمي، األعبلـ، 

6/239. 
 في "ج" بو. (3)
يد عمى الشيء كالغمبة عميو كالتمكف منو، انظر: قمعجي، محمد ركاس، معجـ لغة الفقياء، االستيبلء لغة كضع ال (4)
 ـ، دار النفائس لمطباعة كالنشر كالتكزيع.1988 –ق 1408، 2،مادة )كلي(، ط1/67
ظر: االستيبلء شرعان إثبات اليد عمى المحؿ أك اإلقتدار عمى المحؿ حاال كمآال أك القير كالغمبة كلك حكمان، ان  

 .6/193الكاساني، بدائع الصنائع، 
 في "أ، ب، ج" ما. (5)
 في "أ" نافع. (6)
   أ مف "أ".147نياية ؽ/ 
دار الكتاب  ،د.ت ،، د.ط2/94، عبد العزيز بف أحمد، كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم، البزدكم الحنفيانظر:  (7)

 اإلسبلمي.
 في "ج" ىك. (8)
 ليست في "ج". (9)
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 ]قكؿ السيد لعبده ىذا ابني[
مىى ذىًلؾى عىتىؽى[ ثىبىتى عى لىٍك قىاؿى ىىذىا اٍبًني كى  ]كى

ىػػذا قيػػده اتفػػاقيه  ( قيػػؿ)كثبػػت عمػػى ذلػػؾ قكلػػو
، كذكػػر فػػي ، كلػػذا لػػـ يػػذكره فػػي المبسػػكط(2) ال ييعتبػػر (1) 

،  (3) الينابيع  الثبات ليس ببلـز
أراد بقكلػو كثبػت عمػى ذلػؾ أنَّػو  (6)، كفي شرح القدكرم ألبػي الفضػؿ(5)رأيت بخط شيخي (4) كفي النياية

 لـ يدع بو الكرامة كالشفقة حتى لك ادعى ذلؾ يصدؽ، 
 
 

                                                           
الكفؽ كممة تدؿ عمى مبلئمة الشيئيف، كاتفؽ الشيئاف أم تقاربا ككافقتو، أم صادفتو، انظر: ابف منظكر، اتفاقي،  (1)

، مادة "كفؽ"/ كالقيد االتفاقي أم غير مقصكد الذكر لبلحتراز عف غيره، انظر: ابف عابديف،  10/382لساف العرب، 
 .1/119رد المحتار، 

 .2/297مرغناني، اليداية في شرح بداية المبتدم، كالقيد ىك "لك قاؿ ىذا ابني"، انظر: ال
، ت: محمد محي 3/112في "ج" معتبر. انظر: الميداني الحنفي، عبد الغني بف طالب، المباب في شرح الكتاب،  (2)

 لبناف. –الديف عبد الحميد، المكتبة العممية، بيركت 
  ب مف "ب".273نياية ؽ/ 
فة األصكؿ كالتفاريع كىك شرح لمختصر القدكرم في مجمد فمنيـ مف نسبو إلى أبي اختمفكا في كتاب الينابيع في معر  (3)

ق، كمنيـ مف نسبو إلى بدر الديف محمد بف عبد اهلل 616عبد اهلل محمد أك محمكد بف رمضاف الركمي كاف حيان سنة 
الشبمي )كشرح القدكرم كسماه ق، كقاؿ ابف قطمكبغا عند ذكره ًؿ محمد بف عبد اهلل  769الشبمي الحنفي، المتكفي سنة 

الينابيع في معرفة األصكؿ كالتفاريع ىكذا رأيتو، كالمعركؼ أف الينابيع لمحمد بف رمضاف كأف ىذا شافعي المذىب 
. كىذا ما أثبتو الزركمي في األعبلـ حيث نسبو إلى محمد 2/73فيتحرر ىذا النقؿ(، انظر: ابف قطمكبغا، تاج التراجـ، 

/ كحاجي خميفة، كشؼ 6/234األعبلـ،  ،كالزركمي \2/73ي،  انظر: ابف قطمكيغا، تاج التراجـ، بف عبد اهلل الشبم
 .2/53/ كالقرشي، الجكاىر المضية، 2/1531الظنكف، 

النياية، لئلماـ حساـ الديف، حسيف بف عمي السغناقي الحنفي، كىك أكؿ شرح كضع عمى اليداية فرغ منو سنة  (4)
ذا الشرح القكنكم، كسمى االختصار خبلصة النياية في فكائد اليداية، انظر: حاجي ق، كقد قاـ باختصار ى700

. كالسغناقي ىك الحسيف بف عمي بف حجاج بف عمي ، حساـ الديف السغناقي نسبة إلى 2/2022خميفة، كشؼ الظنكف، 
ي شرح اليداية، شرح ق، لو مصنفات منيا: النياية ف711سغناؽ بمدة في تركستاف، فقيو حنفي، تكفي في حمب سنة 

 .2/247التمييد في قكاعد التكحيد، كشرح أصكؿ الفقو لمبزدكم كغيرىا، انظر: الزركمي، األعبلـ، 
 .28\4 ،معجـ المؤلفيف ،انظر: كحالة ،شيخو ىك المرغيناني (5)
قد سمـ  ىك أحمد بف محمد السرخسي يكنى بأبي الفضؿ مف سرخس، كىك كالد أبي الحارث محمد السرخسي، كاف (6)

كلده إلى القدكرم، كاف ممف قاـ بشرح المختصر لئلماـ أبي الحسيف القدكرم المعركؼ باسمو القدكرم، انظر: القرشي، 
 .19/319/ كالذىبي، سير أعبلـ النببلء، 2/149الجكاىر المضية، 
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، كيكافقػػػػو مػػػػا فػػػػي (2): الثبػػػػات عمػػػػى ذلػػػػؾ شػػػػرط لثبػػػػكت النسػػػػب ال العتػػػػؽ(1)ؿ فخػػػػر اإلسػػػػبلـكفػػػػي أصػػػػك 
: ىذا ليس بقيد حتى لك قاؿ بعد ذلؾ أكىمت أك أخطأت (5)كالمجتبى (4)كجامع شمس األئمة، (3)المحيط

دَّؽ.  ييعتؽ كال ييصى
مػى ذلػؾ أـ ال، قػالكا: ىػذا كلك قاؿ ألجنبية يكلد مثميا لمثمو ىذه بنتي ثـ تزكجيػا بعػد ذلػؾ جػاز أصػر ع

ال جاز.  في معركفة النسب، أما مجيكلة النسب إف داـ عمى ذلؾ ثـ تزكجيا لـ يجز كا 
نمػا شػرط الثبػات  قاؿ في المجتبى عػرؼ بيػذا أف الثبػات شػرط الفرقػة كامتنػاع جػكاز النكػاح ال العتػؽ، كا 

و دكف العتػؽ عمػى مػا سػمعت العتؽ، ألف ثبكت النسػب يصػح الرجػكع عػف اإلقػرار بػ (6)لثبكت النسب ال
 مف التزكج بمف أقر ببنتييا.

                                                           
حسيف البزدكم، كلو كتاب كنز الكصكؿ إلى معرفة األصكؿ المعركؼ بأصكؿ البزدكم لئلماـ عمي بف محمد بف ال (1)

، كأصكؿ شمس األئمة السرخسي، انظر: حاجي البزدكم الحنفيشركح تزيد عف عشرة، منيا كشؼ األسرار لعبد العزيز 
. كفخر اإلسبلـ لقب جماعة، كعند اإلطبلؽ يراد بو اإلماـ 1/235خميفة، كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف، 

ق، كاف إماـ الحنفية 400ف  )أبك الحسف( فخر اإلسبلـ البزدكم، كلد سنة عمي البزدكم. ىك عمي بف محمد بف الحسي
فيما كراء النير أصكلي محدث مفسر مف تصانيفو المبسكط كىك في إحدل عشر مجمدان، كشرح الجامع الكبير لمشيباني 

ق، انظر: 482في فركع الفقو الحنفي، ككنز الكصكؿ إلى معرفة األصكؿ المعركؼ بأصكؿ البزدكم، تكفي سنة 
 .7/192، ككحالة، معجـ المؤلفيف، 1/372القرشي، الجكاىر المضية، 

 ، مطبعة جاكيد برس، كراتشي.1/85انظر: البزدكم، عمي بف محمد، أصكؿ البزدكم،  (2)
صنؼ برىاف الديف محمكد بف تاج الديف أحمد محيطان يعرؼ بالمحيط البرىاني ، كجمع فيو مسائؿ المبسكط  (3)

السير كالزيادات، كالحؽ بيا مسائؿ النكادر كالفتاكل كالكاقعات، كضـ الييا الفكائد التي استفادىا مف كالده كالجامعيف ك 
كمشايخو، كصنؼ رضي الديف محمد بف محمد السرخسي محيطا آخر يعرؼ بالمحيط الرضكم كىك في ثبلث نسخ 

محيط ىؿ ينصرؼ إلى المحيط البرىاني أك كما ذكر بف الحنائي كبرل ككسطى كصغرل، كقد اختمؼ عند إطبلؽ لفظ ال
المحيط الرضكم، فذكر ابف أمير حاج أف المراد مف المحيط عند اإلطبلؽ المحيط البرىاني ككافقو إلى ما ذىب اليو 
المكنكم، كأما ابف الحنائي فقاؿ: المراد عند اإلطبلؽ المحيط الرضكم، انظر: حاجي خميفة، كشؼ الظنكف، 

 . 246كم، الفكائد البيية، ص / كالمكن2/1619-1620
 ألنو إذا قصد المحيط البرىاني يذكره. ،كابف اليماـ في فتح القدير عند اإلطبلؽ يقصد المحيط الرضكم

جامع السرخسي ىك: شرح لكتاب الجامع الصغير لمحمد بف الحسف كقد اشتمؿ الجامع الصغير عمى ما يقرب مف  (4)
 .1/563انظر: حاجي خميفة، كشؼ الظنكف،  ألؼ كخمسمائة كاثنتيف كثبلثيف مسألة.

الغزميني مف اىؿ  ،المجتبى ىك شرح عمى مختصر القدكرم في الفقو لنجـ الديف مختار بف محمد )أبك الرجا( (5)
 ،كحاجي خميفة ،7/193 ،األعبلـ ،انظر: الزركمي ،ق658مات سنة  ،كىك فقيو مف اكابر الحنفية ،غزميف بخكارـز
 .2/1592 ،كشؼ الظنكف

 في "أ، ب، ج" دكف. (6)



71 
 

ثػـ  (2): إذا أقر في مرضو بأخو مف أبيو كأمو كابف ابف أك بعـ كصدقو المقػر لػو(1)كفي مختصر الكرخي
المػػػاؿ كمػػػو  (3)أكصػػػى بمالػػػو لرجػػػؿ كال كارث لػػػو فػػػإف أنكػػػره المػػػريض كقػػػاؿ لػػػيس بينػػػي كبينػػػو قرابػػػة، ثػػػـ

 مف ذلؾ كلـ يكف إقراره الزمان. (5)ما أقر بو (4)لو ألف المريض جحدلممكصى لو كال شيء لممقر 
لػو إذا كانػػت فػػي ممكػو؟ قيػػؿ ال سػػكاء كػاف الكلػػد مجيػػكؿ  (6)ثػـ إذا قػػاؿ ىػذا ابنػػي ىػػؿ تصػير أمػػو أـ كلػػد

كػاف معػركؼ النسػب حتػى  (8)كقيػؿ: إف (7)النسب أك معركؼ النسب، ]كقيؿ تصير أـ كلد في الكجييف[
ف كػػاف مجيكلػػو حتػػى ثبػػت نسػػبو منػػو صػػارت أـ كلػػدو لػػو كىػػذا  (9)نػػو ال تصػػير أـ كلػػدلػػـ يثبػػت نسػػبو م كا 

 .(10)أعدؿ
 
 
 
 

                                                           
مختصر الكرخي في فركع الحنفية ألبي الحسف عبيداهلل بف الحسيف الكرخي، شرحو القدكرم، كأبك بكر الجصاص.  (1)

 .2/1634انظر: حاجي خميفة، كشؼ الظنكف، 
 في "أ، ج" بو. (2)
  ب مف "ج".75نياية ؽ/ 
 في "أ، ج" قاؿ. (3)
، مادة 3/106ض اإلقرار كاإلنكار كالمعرفة، انظر: ابف منظكر، لساف العرب، جحد اإلنكار مع العمـ كىك نقي (4)

 "جحد".
 في "أ" مما اكصى لما لو. (5)
/ كاألحمد 92أـ الكلد ىي: األمة التي حممت مف سيدىا في ممكو كأتت بكلد، انظر: الجرجاني، التعريفات، ص  (6)

 –بيركت  ،دار الكتب العممية ،ـ2000 –ق 1421 ،1ط ،1/131دستكر العمماء،  ،نكرم، عبد النبي بف عبد الرسكؿ
 لبناف.

 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (7)
 في "ب" إذا. (8)
ف كانت في ممكو قيؿ ال سكاء كاف الكلد مجيكؿ النسب. (9)  في " ب" لو كا 
ثة أقكاؿ: القكؿ األكؿ: إلى اختمؼ الفقياء فيمف قاؿ ىذا ابني ىؿ تصير أمو أـ كلد لو؟ فعند الحنفية في ذلؾ ثبل (10)

أنو ال تصير أـ كلدو لو إذا كاف مجيكؿ أك معركؼ النسب، كالقكؿ الثاني: إلى أنيا تصير أـ كلدو لو في الحالتيف، 
كالقكؿ الثالث: إلى التفريؽ فقالكا ال تصير أـ كلدو لو إف كاف معركؼ النسب مف الغير، كذىب المالكية كالشافعية 

إف قاـ بالبياف بأف قاؿ أنو استكلدىا في ممكو كصرح تصريحان ال يبقي محبلن لمشؾ فأنيا تصير أـ كلد  كالحنابمة إلى أنو
/كالجكيني، نياية المطمب، 544-2/543/ كاألصبحي، المدكنة، 2/260لو، انظر: السمرقندم، تحفة الفقياء، 

 .7/270/ كابف قدامة، المغني، 7/123
 و بشرط أف يقـك بالبياف بصكرة ال تبقي مجاالن لمشؾ كالريبة كاهلل أعمـ.الرأم المختار أنيا تصير أـ كلد ل
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ٍعنىى اٍلمىٍسأىلىًة إذىا كىافى ييكلىدي ًمٍثميوي ًلًمٍثًمًو، فىًإٍف كىافى الى ييكلىدي ًمٍثميوي ًلًمٍثًمًو ذىكىرىهي بىٍعدى  ] مى ـٍ يىكيػٍف كى َـّ إٍف لىػ ىىذىا؛ ثيػ
ػًلٍمعىٍبًد نى  يىةى الدٍَّعكىًة ًباٍلًمٍمًؾ ثىاًبتىػةه كىاٍلعىٍبػدي ميٍحتىػاجه إلىػى النَّسى كؼه يىٍثبيتي نىسىبيوي ًمٍنوي أًلىفَّ ًكالى ًب فىيىٍثبيػتي سىبه مىٍعري

ٍف كىػافى لىػوي نىسىػ ٍقػًت اٍلعيميػكًؽ، كىاً  ذىا ثىبىتى عىتىؽى أًلىنَّوي يىٍستىًندي النَّسىبي إلىى كى كؼه الى يىٍثبيػتي نىسىبيوي ًمٍنوي، كىاً  ٍعػري به مى
ٍجػوي  كى ًقيقىًتػًو، كى اًلػًو ًبحى ازًًه ًعٍندى تىعىذًُّر إٍعمى ييٍعتىؽي إٍعمىاالن ًلمٍَّفًظ ًفي مىجى ػاًز نىػٍذكيريهي ًمػٍف نىسىبيوي ًمٍنوي ًلمتَّعىذًُّر كى  اٍلمىجى

 بىٍعدي إٍف شىاءى المَّوي تىعىالىى[
أف يكػػكف ابنػػان لمثػػؿ  (2)[(1)كػػاف مثمػػو فػػي السػػف ]يجػػكز شػػرعان ( يعنػػي إذا )إذا كػػاف يكلػػد مثمػػو لمثمػػو قكلػػو

ال المشػاكمة حتػى لػك  (4)]كىذا ىػك المػراد[ (3)المدعي في السف ]كحاصمو اذا كاف سنو يحتمؿ ككنو ابنو[
 .(5)كاف المدعي أبيضن ناصعان كالمقكؿ لو أسكد حالؾ أك بالقمب كسنو يحتمؿ ككنو ابنو ثبت النسب

 
 

العتؽ[]لفظ المكلى في   
ـي  ٍف كىػافى يىٍنػتىًظ ػٍكلىى كىاً  ـى اٍلمى ؿي فىػًاىفَّ اٍسػ تىػؽى( أىمَّػا اأٍلىكَّ مى عى ػٍكالى مى أىٍك يىػا مى ػٍكالى لىٍك قىاؿى ىىذىا مى النَّاًصػرى كىاٍبػفى  ]كى

ةي ًفػي الػدّْيًف كىاأٍلىٍعمىػى كىاأٍلىٍسػفىًؿ ًفػي اٍلعىتىاقىػًة إالَّ أىنَّػوي تىعىػيَّفى  ْـّ كىاٍلميكىاالى ػاصه لىػوي،  اٍلعى ػارى كىاٍسػـو خى اأٍلىٍسػفىؿي فىصى
. كىالثَّػ ؿي كؼه فىػاٍنتىفىى اأٍلىكَّ ًلٍمعىٍبًد نىسىبه مىٍعري ٍمميكًكًو عىادىةن كى ٍكلىى الى يىٍستىٍنًصري ًبمى اًني كىالثَّاًلػثي نىػٍكعي كىىىذىا أًلىفَّ اٍلمى

] ازو  مىجى

ف كاف ينتظـ الناصر( ]قكلو:   َّخيحيجيٰهمهجههنمنخنحنجنُّٱٱ )كا 

 

ٌٍَُّّّّٹٱٹٱُّٱيا ذكر في قكلو تعالى حكاية عف زكر  كابف العـ كما (7)[،(6)
 .(8)  َّربيئىئنئمئزئرئِّّٰ

 
 
 

                                                           
"ج". (1)  ليست في و
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (2)
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (3)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (4)
 في "ج" النسب ليـ. (5)
 .11سكرة محمد، اآلية  (6)
 س في "ج".ما بيف المعككفيف لي (7)
 .5سكرة مريـ، اآلية  (8)
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ػٍكلىى اأٍلىٍسػفىؿي فىػالٍ  افىةي إلىى اٍلعىٍبًد تينىاًفي كىٍكنىوي ميٍعتىقنا فىتىعىيَّفى اٍلمى ضى ًقيقىًة كىاإلًٍ ـي ًلٍمحى ػًريحً ]كىاٍلكىالى ؽى ًبالصَّ ػ تىحى كى ذىا كى
ٍكلىى ًفي الدّْيًف أىٍك اٍلكىًذبى يي  نىٍيت ًبًو اٍلمى A عى لىٍك قىاؿى ًتي ًلمىا بىيَّنَّا، كى ًتًوA ىىًذًه مىٍكالى دَّؽي ًفيمىا بىٍينىػوي إذىا قىاؿى أًلىمى صى

، كىأىمَّػا الثَّػانً  الىفىًتػًو الظَّػاًىرى اًء ًلميخى دَّؽي ًفي اٍلقىضى بىٍيفى المًَّو تىعىالىى كىالى ييصى ي فىًاىنَّػوي لىمَّػا تىعىػيَّفى اأٍلىٍسػفىؿي ميػرىادنا كى
ًتيؽي فىكىذىا النّْدىاءي  رُّ يىا عى A يىا حي ًريًح ييٍعتىؽي ًبأىٍف قىاؿى ًبالنّْدىاًء ًبالمٍَّفًظ الصَّ ًريًح كى ؽى ًبالصَّ قىاؿى اٍلتىحى ًبيىذىا المٍَّفًظ. كى

ػاًلًكي. قيٍمنىػاA الى ييٍعتىؽي ًفي الثَّا -رىًحمىوي المَّوي  -زيفىري  ٍنًزلىًة قىٍكًلًو يىا سىػيًّْدم يىػا مى ـى ًبمى ٍكرىا ًني أًلىنَّوي يىٍقًصدي ًبًو اإلًٍ
قىٍد أىٍمكىفى اٍلعىمىؿي ًبًو[ ًقيقىًتًو كى ـي ًلحى  اٍلكىالى

أنَّػو مشػػترؾه اسػتعمؿ فػي معػافو فػبل يكػػكف  (1)أكرد عميػو شػارح )فتعػيف األسػفؿ فػػالتحؽ بالصػريح(، قكلػو
عادةن ممنكع  (2)مراد، فبل يككف صريحان، فبل بد مف النية، كقكليـ المكلى ال يستنصر بمممككومكشكؼ ال

بؿ تحصؿ لو النصرة بيـ، عمى أنا نقكؿ: الصريح يفكؽ الداللة كالمتكمـ ينادم أنا عنيت الناصر بمفػظ 
المػراد األسػفؿ فػبل مػف كبلمػؾ تػدؿ عمػى أف  (3)المكلى كلو داللة عميو حقيقة، كىـ يقكلػكف: داللػة الحػاؿ

 اىػ. (4)تعتبر إرادة الناصر كنحكه كىذا في غاية المكابرة
كالجػػكاب أف قكلػػو اسػػتعمؿ فػػي معػػافن فػػبل يكػػكف مكشػػكؼى المػػراًد إف أراد دائمػػان منعنػػاه لجػػكاز أف ينكشػػؼ 

فيما نحف  المراد مف المشترؾ في بعض المكارد االستعمالية القترانو بما ينفي غيره اقترانان ظاىران كما ىك
 بو مف قكلو تحصؿ النصرة بيـ، (6)ما أسنده (5)بعبده ال يبلًئـ، ثـ فيو، كمٍنعىو أف المكلى ال يستنصر

ف كػاف العبيػد كالخػدـ ينصػركنو  (7)ألف المراد أنو إذا حزبو أمر ال يستدعي لمنصر عبده بؿ بني عمػو كا 
 لذلؾ مف ككنيـ ينصركنو. (9)ىـ[مف دعائيـ عادة كندائيـ ]لذلؾ فأيف دعاؤه إيا (8)لكنو يأنؼ

 كأما قكلو الصريح يفكؽ الداللة فكأنو أراد الكناية، فطغى قممو.

                                                           
المتكفى سنة  ،في " ب"  الكنز. كالشارح ىك الزيمعي الحنفي صاحب كتاب تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ (1)
 كىك السابؽ عمى ابف اليماـ. ،ق(743)
 في "أ" لمممككو. (2)
عمى أمر مف األمكر، فتككف األحكاؿ كالقرائف داللة الحاؿ ىي األمارة كالعبلمة القائمة التي تصاحب اإلنساف كتدؿ  (3)

المصاحبة لتصرفات اإلنساف مف األقكاؿ كاألفعاؿ ليا داللة تمكف مف معرفة قصد المتحدث أك الفاعؿ، حتى لك لـ 
يصرح، كتجعؿ المفظ المبيـ أك المجمؿ أك المشترؾ بينان ظاىران، فبل يحتاج مع ىذه القرائف لسؤاؿ المتكمـ عف مقصكده، 

 .2/798نيا تدؿ عمى المراد دكف لفظ صريح أك كناية، انظر: الزحيمي، القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا، أل
 .4/244انظر: ابف نجيـ المصرم، البحر الرائؽ،  (4)
  أ مف "ب".274نياية ؽ/ 
 ليست في "ج". (5)
 في"أ، ب" استدؿ. (6)
 .1/484ـ المغة العربية المعاصرة، حزبو امر: أم إصابو كغشيو كاشتد عميو، انظر: عمر، معج (7)
 .1/131أنؼ الشيء عافو كامتنع عنو كترفع عنو، انظر: عمر، معجـ المغة العربية المعاصرة،  (8)
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ، ب، ج". (9)
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ىػك ممحػؽ بالصػريح  (1)فنقكؿ ىذا الصريح كىك قكلو أردت الناصر بمفظ المكلى إنما قالو بعد قكلو عمػا
مو القاضي كالكبلـ فيو، في إرادتو العتيؽ فأثبت حكمو ذلؾ ظاىران، كىذا الصريح بعده رجكع عنو فبل يقب

 كنحف نقكؿ فيما بينو كبيف اهلل سبحانو كتعالى لك أراد الناصر لـ يعتؽ فأيف المكابرة. 
: ]كأنػػو بػػيف (2)كأعمػػـ أف فػػي المسػػألة خبلفػػان ذىػػب بعػػض المشػػايخ أنَّػػو ال يعتػػؽ فػػي ىػػذا مػػكالم إال بالنيػػة

، كبقكلػػو قػػاؿ (5)[(4)ك يػػا مػػكالم إال بالنيػػة: ال يعتػػؽ فػػي الثػػاني كىػػ(3)الصػػريح كالكنايػػة، قكلػػو كقػػاؿ زفػػر
كمالػػؾ كأحمػػد ألنػػو يػػراد بػػو اإلكػػراـ بمنزلػػة قكلػػو يػػا سػػيدم يػػا مػػالكي أفػػاد أنيمػػا مػػف الكنايػػات  (6)الشػػافعي
 .(7)باالتفاؽ

 
 

                                                           
 ليست في "أ، ب". (1)
 .2/97انظر: الزبيدم اليمني، الجكىرة النيرة،  (2)
ق، أصمو مف أصبياف، فقيو إماـ مف المقدميف مف تبلميذ أبي 110العنبرم، كلد سنة ىك زفر بف اليذيؿ بف قيس  (3)

حنيفة. كىك اقيسيـ، ككاف يأخذ بأالثر إف كجده، قاؿ: "ما خالفت أبا حنيفة في قكؿ إال كقد كاف أبك حنيفة يقكؿ بو"، 
 -1/243قرشي، الجكاىر المضية، ق، كىك أحد الذيف دكنكا الكتب. انظر: ال158تكلى قضاء البصرة كبيا تكفي سنة 

 .3/45/ كالزركمي، األعبلـ،  244
اختمؼ الفقياء في لفظ يا مكالم فذىب الحنفية إلى أنو يعتؽ كال يحتاج في ذلؾ إلى النيو، كذىب زفر مف الحنفية ك  (4)

ابف رشد الجد، محمد بف / ك 4/46مالؾ كالشافعي كأحمد إلى أنو ال يعتؽ إال بالنيو، انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، 
ـ، دار الغرب اإلسبلمي، 1988 –ق 1408، 2، ت: محمد حجي كآخركف، ط13/313أحمد، البياف كالتحصيؿ، 

/ كالكمكذاني، اليدايو عمى مذىب االماـ أحمد، 12/108لبناف/ كالنككم، ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف،  –بيركت 
1/31. 

يا مكالم إال بالنية ألنو لفظ مشترؾ كما كقد يقصد السيد بذلؾ المفظ اإلكراـ كغيره  الرأم المختار أنو ال ييٍعتىؽ في لفظ
 كاهلل أعمـ.

 ما بيف المعككفيف ليس في "أ، ج". (5)
ق، أحد 150الشافعي ىك محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع، مف بني المطمب مف قريش كلد سنة  (6)

ليو ينتسب الشا فعية، جمع إلى عمـ الفقو القراءات  كعمـ األصكؿ كالحديث كالمغة كالشعر. قاؿ اإلماـ األئمة األربعة كا 
أحمد:"ما أحد ممف بيده محبرة أك كرؽ إال كلمشافعي عميو منة"، كاف شديد الذكاء، نشر مذىبو في الحجاز كالعراؽ، ثـ 

و: األـ، في الفقو، كالرسالة في ق. مف تصانيف204ق، كنشر بيا مذىبو كبيا تكفي سنة 199انتقؿ إلى مصر سنة 
/ كالبغدادم، تاريخ 265-1/264أصكؿ الفقو، كأحكاـ القرآف، كاختبلؼ الحديث كغيرىا. انظر:الذىبي، تذكرة الحفاظ، 

 .2/392بغداد، 
 .4/46انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (7)
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ذا قاؿ لعبده ذلؾ ناكيان العتؽ عيًتؽ كىكذا في يا سيد ف لػـ ينػك (1)كا  ، كقيػؿ (2)]كقد قيؿ: إنػو ييعتػؽ بيمػا كا 
 .(5)، كالمختار أنو ال ييعتؽ فييما إال بالنية(4)[(3)ا لـ ينك عيتؽ في يا سيدم ال في يا سيدإذ

ا[ ًؼ مىا ذىكىرىهي أًلىنَّوي لىٍيسى ًفيًو مىا يىٍختىصُّ ًباٍلًعٍتًؽ فىكىافى إٍكرىامنا مىٍحضن  ]ًبًخالى
لعتؽ فػي الحػػاؿ كال بعػػد يػا سػػيدم يػػا مػالكي ألنَّػػو لػيس فيػػو مػػا يخػتص بػػا كىػػك)قكلػو بخػػالؼ مػػا ذكػػر( 

غير عبد  (7)أف المتكمـ حر (6)العتؽ ألنَّو ال يصير سيدان بالعتؽ لسيده. كالكجو أف حقيقتو متعذرة بفرض
 فتعيف المجاز، كلـ يمـز خصكص المجازم الذم ىك العتؽ لجكاز أف يريد مجازيان آخر.

إذا  (11)العتًؽ عيًتؽى، أما (10)بيا سيدم (9)نكدلىك اإلكراـ فبل يتعيف ألحدىما إال بالنية، فقمنا إذا  (8)قكلو
يرى إلى األخؼ لـ تكف لو نية صي

 (14)االحتمػاؿ اال (13)، الذم ىك اإلكراـ ألفَّ زكاؿ الممؾ ال يثبت مع(12)
 بنية، بخبلؼ يا مكالم ألنَّو بحقيقتو في األسفؿ يىثبيت اٍلًعٍتؽي بعد انتفاء الحقائؽ اآلخر بالنافي.

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 في "ب" سيدم. (1)
 .7/63انظر: السرخسي، المبسكط،  (2)
 .5/14ني، البناية شرح اليداية، انظر: العي (3)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ج". (4)
 .5/14انظر: العيني، البناية شرح اليداية،  (5)
  أ مف "أ".148نياية ؽ/ 
 ليست في "ج". (6)
 ليست في "ج". (7)
 ط" ىك. ،في "ج (8)
 في "ج" نكل. (9)
 في "ب" سيد. (10)
 في "ب" ك. (11)
 في "أ، ج" اآلخر. (12)
 في "ب" ب. (13)
 في "ب" ببل. (14)
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فاظ يا ابني كيا اخي[] ال  
ـً اٍلمينىادىل إالَّ أىنَّوي إٍذ كىافى ًبكى  ٍعالى ـٍ ييٍعتىٍؽ( أًلىفَّ النّْدىاءى إلً لىٍك قىاؿى يىا اٍبًني أىٍك يىا أىًخي لى ٍصػؼو ييٍمًكػفي إٍثبىاتيػوي ]كى

ارنا لىوي  ٍصًؼ ًفي اٍلمينىادىل اٍسًتٍحضى ٍصًؼ اٍلمىٍخصيكًص كىمىا ًفي قىٍكًلًو يىػا ًمٍف ًجيىًتًو كىافى ًلتىٍحًقيًؽ ذىًلؾى اٍلكى ًباٍلكى
ـً اٍلمي  ٍصؼو الى ييٍمًكفي إٍثبىاتيوي ًمٍف ًجيىًتًو كىافى ًلٍْلًٍعالى ذىا كىافى النّْدىاءي ًبكى مىى مىا بىيَّنَّاهي، كىاً  رُّ عى رًَّد ديكفى تىٍحًقيًؽ حي جى

ٍصًؼ ًفيًو ًلتىعىذُّرًًه كىاٍلبينيكَّةي الى ييٍمًكػفي  ٍيػرًًه الى اٍلكى ػاًء غى مىػؽى ًمػٍف مى الىػةى النّْػدىاًء ًمػٍف ًجيىًتػًو أًلىنَّػوي لىػٍك اٍنخى إٍثبىاتييىػا حى
ًنيفىةى  ييٍركىل عىٍف أىًبي حى . كى ـً ٍعالى رًَّد اإلًٍ شىاذِّا أىنَّوي ييٍعتىؽي  -رىًحمىوي المَّوي  -يىكيكفي اٍبننا لىوي ًبيىذىا النّْدىاًء فىكىافى ًلميجى

A يىا اٍبفي الى ييٍعتىؽي أًلىفَّ اأٍلىٍمرى كىمىا أىٍخبىػرى فىًإنَّػوي اٍبػفي أىًبيػًو،ًفيًيمىا كىا لىٍك قىاؿى مىى الظَّاًىًر. كى كىػذىا إذىا  اًلٍعًتمىادي عى كى
افىةو كىاأٍلىٍمري كىمىا ٍيًر إضى A يىا بينىيَّ أىٍك يىا بينىيَّةي أًلىنَّوي تىٍصًغيري ااًلٍبًف كىاٍلًبٍنًت ًمٍف غى [ قىاؿى  أىٍخبىرى

ألفَّ النػداء إلعػبلـ المنػادل بمطمكبيػة حضػكره، فػإٍف كػاف  )كلك قاؿ يا ابني أك يا أخي لػـ ييعتػؽ((1)قكلػو
ف لػػػـ يكػػػف  (2)بكصػػػؼو يمكػػػف إثباتػػػو مػػػف جيتػػػو تضػػػمف تحقيػػػؽ ذلػػػؾ الكصػػػؼ تصػػػديقان لػػػو كمػػػا سػػػمؼ، كا 

تخمػػؽ مػػف مػػاء غيػػره كال تثبػػت  لئلعػػبلـ كالبنػػكة ال يمكػػف إثباتيػػا مػػف جيػػة العتػػؽ إال تابعػػان ]لػػك (3)تجػػرد
ال فيػك (4)لثبكت النسب[ ، كعمى ىذا فينبغي أف يككف محؿ المسػألة مػا إذا كػاف العبػد معػركؼ النسػب كا 

 مشكؿ، إذ يجب أٍف يثبت النسب تصديقان لو فييعتؽ. 
ا عف محمد رحمو اهلل، لػك قػاؿ لعبػده يػا عمػي يػا خػالي أك يػا أبػي يػا جػدم أك يػ (5)كفي نكادر ابف رستـ

 ، (6)ابني أك لجاريتو يا عمتي يا خالتي أك يا أختي أك لعبده يا أخي ال يعتؽ في جميع ذلؾ
 

                                                           
 ليست في "ج". (1)
 ليست في "ب". (2)
 في "ب" مجرد. (3)
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (4)
بنيسأبكر،  210نكادر ابف رستـ ىي إحدل النكادر التسع، لئلماـ أبي بكر إبراىيـ بف رستـ المركزم، تكفي سنة  (5)

. كابف رستـ ىك إبراىيـ بف 2/1282ني،  انظر: حاجي خميفة، كشؼ الظنكف، كتبيا عف اإلماـ محمد بف الحسف الشيبا
رستـ المركزم، يكنى )أبي بكر(، الفقيو سكف نيسأبكر، ركل عف مالؾ بف أنس كمحمد بف عبد الرحمف بف أبي ذئب 

يماف سعدكيو كسفياف الثكرم كشعبة بف الحجاج كغيرىـ، قدـ بغداد كحدث بيا كركل عنو مف العراقييف سعيد بف سم
 .6/587/ كالبغدادم، تاريخ بغداد، 2/99كأحمد بف حنبؿ كزىير بف حرب، انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ، 

اختمؼ الفقياء في عتؽ العبد إذا قاؿ لو سيده:" يا عمي يا خالي..."، فذىب أبك حنيفة إلى أنو ييعتىؽ كىي ركاية  (6)
ية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة إلى أنو ال ييعتىؽ إال بالنية، انظر: إبف نجيـ شاذة، كذىب أبك يكسؼ كمحمد مف الحنف

/ كالسنيكي، اسنى المطالب 4/156/ كابف رشد الحفيد، بداية المجتيد كنياية المقتصد، 4/245 ،المصرم، البحر الرائؽ
 .12/238/ كالمقدسي، الشرح الكبير، 4/434في شرح ركض الطالب، 

 أنو ال يعتؽ اال بالنية ألنو يحتمؿ أف ال يككف ذلؾ الكصؼ متحققان في العبد كاهلل أعمـ.الرأم المختار 
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المقصكد مػف النػداء استحضػار الػذات، إال أنػو إذا كػاف  (2)]كاعمـ انو اذا كاف[ (1)ككجيو عمى كجو يدفع
عػؿ مثبتػان لػو مػع النػد]بػذلؾ المفػظ  (4)] مف جية المنادل[(3)يكصؼ يمكف إثباتو ال ال، كال شػؾ أف جي اء كا 

ًمؽ مف مائو أك مف ]ماء غيره[ األبنية ال يمكف إثباتيا فقػكؿ المصػنؼ ألنػو لػك ، (5)لذلؾ المفظ سكاءن خي
ًمػػؽ مػػف مائػػو ال تثبػػت إالبنيػػة إال بػػذلؾ  إلػػى آخػػره (6)خمػػؽ مػػف مػػاء غيػػره ال فائػػدة فيػػو لمقطػػع بأنػػو إذا خي

مػػا يثبػػت  (8)مػػى أف ثبكتػػو ال بطريػػؽ االقتضػػاء، كذلػػؾ ألفَّ ، كىػػذا ع(7)[التخميػػؽ مػػف ذلػػؾ المػػاء ال بػػالمفظ
، بخبلؼ ما تضمنو النداء بالكصؼ، كعمى ىػذا فمػا قػدمنا تقريػره (9)لتصحيحو يجب ككنو خبران صحيحان 

فػػػػي يػػػػا حػػػػر مسػػػػاىمةن لعػػػػدـ اخػػػػتبلؼ الجػػػػكاب فػػػػإف الثابػػػػت الحريػػػػة، فػػػػإف قػػػػدر ثبكتيػػػػا اقتضػػػػاءن لمخبػػػػر 
عف أبي حنيفة التػي  (11)فظ النداء بالكصؼ يحصؿ المقصكد. كأما الركاية، أك إثباتان منو بم(10)الضمني

الثبػكت اقتضػاءن لمخبػر الضػمني بتحقػؽ كصػؼ األبنيػة،  (12)ذكرىا المصنؼ شاذة فميس كجييا إال لزكـ
غير أنو يستمـز ثبكت النسب إذا كاف العبد مجيكؿ النسب، كمثمو يكلػد لػو، كعػدـ العتػؽ إذا كػاف معمػـك 

 النسب.
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 في "أ، ب" يدفع قكلو. (1)
 في " ب" اف. (2)
 في "أ، ج" إثباتيا. (3)
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ،ج". (4)
  أ مف "ج".76نياية ؽ/ 
 في "ب" غيرىا. (5)
 .2/298انظر: المرغيناني، اليداية،  (6)
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (7)
 ليست في "ج". (8)
 في "ب، ج" صريحان. (9)
 في " ب، ج" الضمني لتحقؽ كقتؾ. (10)
 .2/298الركاية ىي :" أنو يعتؽ في يا ابني، يا اخي، كاالعتماد عمى الظاىر"، انظر:، المرغيناني، اليداية،  (11)
 في "ب" إلزاـ. (12)
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ًنيفىػةى  تىػؽى ًعٍنػدى أىًبػي حى ـو الى ييكلىدي ًمٍثميوي ًلًمٍثًمًو ىىذىا اٍبًنػي عى ٍف قىاؿى ًلغيالى ػوي المَّػوي  -]كىاً  A الى ييٍعتىػؽي -رىًحمى قىػاالى ( كى
ػوي المَّػوي  -كىىيكى قىٍكؿي الشَّاًفًعيّْ  ًقيقىػًة فىييػرىدُّ فىيى  -رىًحمى ػاؿي اٍلحى ـه ميحى ـٍ أىنَّػوي كىػالى ٍمغيػك كىقىٍكًلػًو أىٍعتىٍقتيػؾ قىٍبػؿى أىٍف لىييػ

ًنيفىةى  ػوي المَّػوي  -أيٍخمىؽى أىٍك قىٍبؿى أىٍف تيٍخمىؽى. كىأًلىًبي حى ػازًًه  -رىًحمى ػًحيحه ًبمىجى ًقيقىًتػًو لىًكنَّػوي صى ػاؿه ًبحى ـه ميحى أىنَّػوي كىػالى
يًَّتػًو ًمػٍف ًحػيًف مىمىكىػوي، كىىىػذىا أًلى  رّْ ػا أىٍك أًلىنَّوي إٍخبىاره عىٍف حي يًَّتػًو، إمَّػا إٍجمىاعن رّْ ٍمميػكًؾ سىػبىبه ًلحي فَّ اٍلبينيػكَّةى ًفػي اٍلمى

رّْ  زنا، كىأًلىفَّ اٍلحي كُّ ازه ًفي المُّغىًة تىجى رىادىةي اٍلميسىبًَّب ميٍستىجى ؽي السَّبىًب كىاً  ٍطالى ًزمىةه ًلٍمبينيكًَّة ًفػي ًصمىةن ًلٍمقىرىابىًة، كىاً  يَّةى ميالى
ٍمميػػكًؾ كىا ػػٍف اٍلمى زنا عى ػػرُّ مىٍيػػًو تىحى ػػؿي عى ػػًرؼى فىييٍحمى ػػا عي مىػػى مى ػػاًز عى ًؽ اٍلمىجى ًزـو ًمػػٍف طيػػري ػػالى ٍصػػؼو مي ٍلميشىػػابىيىةي ًفػػي كى

ٍلغىػاءي، كىىىػذىا ًبًخػالى  ػاًز فىتىعىػيَّفى اإلًٍ ٍجوى لىػوي ًفػي اٍلمىجى ًؼ مىا اٍستىٍشيىدى ًبًو أًلىنَّوي الى كى ٍلغىاًء، ًبًخالى ػا إذىا قىػاؿى اإلًٍ ًؼ مى
ػػاًؿ كىاٍلًتزىاًمػػ ٍقػػرىاًر ًباٍلمى ػػٍف اإلًٍ ػػازنا عى ـٍ ييٍجعىػػٍؿ مىجى ٍيػػثي لىػػ تىٍيًف حى ػػًحيحى ػػا صى ييمى ٍف كىػػافى ًلغىٍيػػرًًه قىطىٍعػػت يىػػدىؾ فىأىٍخرىجى ًو كىاً 
، كى  ػكصو كىىيػكى اأٍلىٍرشي ػاؿو مىٍخصي ػكًب مى جي طىػأه سىػبىبه ًلكي ػاًؿ أًلىفَّ اٍلقىٍطػعى خى ػكًب اٍلمى جي ػاًلؼي اٍلقىٍطعي سىبىبنا ًلكي أىنَّػوي ييخى
مىى اٍلعىاًقمىًة ًفي سىنىتىٍيًف كىالى ييٍمًكفي إٍثبىاتيوي ًبديكًف اٍلقىٍطًع،  بى عى جى تَّى كى ٍصًؼ حى ػا أىٍمكىػفى ميٍطمىؽى اٍلمىاًؿ ًفي اٍلكى مى كى

ٍكمن  حي يَّةي فىالى تىٍختىًمؼي ذىاتنا كى رّْ ٍنوي[ا فىأىمٍ إٍثبىاتيوي فىاٍلقىٍطعي لىٍيسى ًبسىبىبو لىوي، أىمَّا اٍلحي ازنا عى ٍعميوي مىجى  كىفى جى
ذا عيػد لغػكان )قكلو ليـ أف ىذا الكالـ محاؿ لػـ يكجػب  (1)( أم معنػاه الحقيقػي محػاؿ فييػردُّ فيمغػي نفسػو، كا 

باعتبػار المجػاز كىػك ثبػكت العتػؽ، كمػا أنػو لمػا  حكمان أصبلن ال باعتبار الحقيقة كىػك ثبػكت النسػب كال
عنػػدىما  (2)أيخمػػؽ لػػـ يثبػػت بػػو الًعتػػؽ، كىػػذا بنػػاءن عمػػى أف شػػرطي صػػحة المجػػازلغػػا قكلػػو أعتقتػػؾ قبػػؿ أٍف 

، فػإف المجػازم لػيس محػبلن، كعنػده ال، بػؿ الشػرط صػحة التركيػب لغػةن بػأف يكػكف (3)تصكر حكـ األصؿ
مػػف سػػعد بانتيػػاض كجيػػو فػػي المبنػػي سػػعد بيػػذا الفػػرع كنحػػكه، كبػػو يعػػرؼ أف (5)خبػػران، ك(4)مػػثبلن مبتػػدأن ك

المصنؼ كمو في غير محؿ النزاع ألنيـ ال ينكركف أف البنكة سبب لمعتؽ كأنػو طريػؽ المجػاز، استدالؿ 
 .(6)بؿ يشترطاف بعد ذلؾ شرطان آخر كىك تصكر حكـ األصؿ: أم الحقيقي

                                                           
 .15/250ط كما ال يعتد بو مف الكبلـ كغيره، انظر: ابف منظكر، لساف العرب، المغك لغة السق (1)

المغك شرعان ضـ الكبلـ بما ىك ساقط العبرة منو كىك الذم ال معنى لو في حؽ ثبكت الحكـ كغيره، انظر: البركتي، 
 .454قكاعد الفقو، ص 

  ب مف "أ".148نياية ؽ/ 
ذىب أبك حنيفة إلى أف الشرط ىك صحة التركيب لغة، كذىب أبك يكسؼ اختمؼ الفقياء في شرط صحة المجاز ف (2)

/ كالقرافي، نفائس 1/160زاني، شرح التمكيح، إلى تصكر حكـ األصؿ، انظر: التفتكمحمد مف الحنفية كالمالكية 
 .6/2580األصكؿ، 

كرد بو النص كيراد بتعديتو األصؿ ىك ما كرد النص بحكمو أك ىك المشبو بو كحكـ األصؿ ىك الحكـ الشرعي الذم  (3)
/ كالجرجاني، التعريفات، ص 2/248/ كاألنصارم، فكاتح الرحمكت، 2/105لمفرع، انظر: الشككاني، إرشاد الفحكؿ، 

262. 
 في "أ، ب، ج" اك. (4)
 ليست في "أ، ب، ج". (5)
 .2/80، كشؼ األسرار، البزدكم الحنفيانظر:  (6)
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، (1)فتحريػػػر محػػػؿ النػػػزاع أف يقػػػكؿ: اتفقػػػكا عمػػػى أف المجػػػاز خمػػػؼ عػػػف الحقيقػػػة لكجػػػكد معنػػػى الخمفيػػػة
 .(4)أك تعييف المجاز بدليؿو آخر (3)الحقيقة (2)لمجاز إال عند تعذر معنىكاألصؿ أف ال يصار إلى ا
، فعنػػدىما الخمفيػػة بينيمػػا فػػي الحكػػـ: يعنػػي أف الحكػػـ الػػذم يثبتػػو المجػػاز (5)كاختمفػػكا فػػي جيػػة الخمفيػػة

كثبػػكت الحريػػة بمفػػظ ىػػذا ابنػػي خمػػؼ عػػف الحكػػـ الػػذم يثبتػػو نفػػس ىػػذا المفػػظ إذا كػػاف حقيقػػة كىػػك ثبػػكت 
 النسب.

ىذا ابني مستعمبلن في الحرية خمفان عف ىذا  (6)كعند أبي حنيفة في التكمـ: يعني نفس الكبلـ فيككف لفظ
 ابني مستعمبلن في ثبكت البنكة.

ف كػاف معنػى اآلخػر صػحيحان ألنيػـ لػـ (7)كقيؿ بؿ خمؼ عف لفظ ىذا حر كىك األصؿ ، كاألكؿ أكجو كا 
أيضػػان أنػػو نفػػس المفػػظ  (8)يػػؿ يكػػكف فييػػا، كفػػي األصػػؿيحكػػكا خبلفػػان سػػكل فػػي جيػػة الخمفيػػة، كعمػػى مػػا ق

 الذم ىك المجاز في االستعماؿ الحقيقي أك المفظ الذم يؤدم ذلؾ المعنى المجازم بطريؽ الحقيقة.
 (10)أك (9)كقػػػاؿ فخػػػر االسػػػبلـ فػػػي تحريػػػر قػػػكؿ ابػػػي حنيفػػػة ييشػػػترط صػػػحة األصػػػؿ مػػػف حيػػػث أنػػػو مبتػػػدأه 

 مكضكعه لئليجاب بصيغتو،  (11)خبره 
                                                           

 .2/77، كشؼ األسرار، الحنفيالبزدكم في "ط" الخمؼ بو. انظر:  (1)
 ليست في "ب". (2)
قاعدة " إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز": الحقيقة ىي األصؿ الراجح المقدـ، كالمجاز فرع فيو كخمؼ عنو،  (3)

كشرط اإلنصراؼ عف الحقيقة إلى المجاز كجكد قرينة مانعة مف المعنى الحقيقي، أك يككف المعنى الحقيقي ميجكران 
ان أك عرفان، كىي فرع عف قاعدة اليقيف ال يزكؿ بالشؾ، انظر: آؿ بكرنك، الكجيز في ايضاح قكاعد الفقو الكمية، ص شرع
 .1/367/ كالزحيمي، القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا، 319

 .2/77، كشؼ االسرار، البزدكم الحنفيانظر:  (4)
فذىب أبك حنيفة إلى أف جية الخمفية في التكمـ، كذىب أبك اختمؼ األصكليكف في جية الخمفية بيف الحقيقة كالمجاز  (5)

 .2/77، كشؼ األسرار، البزدكم الحنفييكسؼ كمحمد إلى أنو خبلؼ عنيا في الحكـ، انظر: 
 ليست في "أ". (6)
 .2/77، كشؼ األسرار، البزدكم الحنفيانظر:  (7)
ق، كىك المبسكط سماه 189الحنفي. المتكفي سنة األصؿ في الفركع: لئلماـ المجتيد محمد بف الحسف الشيباني،  (8)

 .1/81بو ألنو صنفو أكالن، كأمبله عمى أصحابو، كقد ركاه عنو الجكزجاني، انظر: حاجي خميفة، كشؼ الظنكف، 
المبتدأ كؿ اسـ ابتدأ كتعرل مف العكامؿ المفظية كعرضتو ليا، كىك المسند إليو، كىك مرفكع باإلبتداء، كال يككف  (9)

، ت: فائز فارس، دار الكتب 25ـ تامان إال بالخبر،  انظر: ابف جني، عثماف بف جنى، الممع في المغة، ص الكبل
، ت: عبد الحسيف الفتمي، مؤسسة الرسالة، 1/58الثقافية، الككيت/ كابف السراج، محمد بف السرم، األصكؿ في النحك، 

 لبناف. –بيركت 
 في "أ، ب، ج" ك. (10)
م يستفيده السامع كيصير بو المبتدأ كبلمان، كبو يقع التصديؽ كالتكذيب كىك المسند"، ابف السراج، ىك "اإلسـ الذ (11)

 .1/62األصكؿ في النحك، 
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إلػػى آخػػر مػػا ذكػػره، كال شػػؾ أف صػػحة األصػػؿ مػػف تمػػؾ الجيػػة مػػع  (1)ذا كجػػد كتعػػذر الحمػػؿ بحقيقتػػوفػػإ
ػػرّّ فصػػحيح لفظػػو كلػػـ يتعػػذر  (3)، أمػػا فػػي(2)تعػػذر معنػػاه الحقيقػػي ]انمػػا ىػػك فػػي ىػػذا ابنػػي االكبػػر ىػػذا حي

 (5)ع لػػو الػػى، كاسػػتدؿ ليمػػا مػػرة بأنػػو ال بػػد فػػي المجػػاز مػػف انتقػػاؿ الػػذىف مػػف المكضػػك (4)معنػػاه الحقيقػػي[
ال اسػتحاؿ ألف المكقػكؼ عمػى المحػػاؿ  (6)المتجػكز فيػو لتكقػؼ الػبلـز عمػى الممػزكـ فػػبل بػد مػف امكانػو كا 

، كمػػرة بالقيػػاس عمػػى مسػػألة الحمػػؼ عمػػى مػػس السػػماء كشػػرب مػػا فػػي ىػػذا الكػػكز كال مػػاء فيػػو (7)محػػاؿ
 لكفػارة خمػؼ عػف البػر دكف الثانيػة فكجػكب ا كحيث يحنػث عقيػب اليمػيف األكلػى، كتجػب الكفػارة فيػو
في حؽ الحمؼ، كلما لػـ يتصػكر فػي الثانيػة  (8)كلما امكف البر في األكلى لقصكر مس السماء كانعقدت

األصػػػؿ، كتػػارة بػػػأف الحكػػـ ىػػك المقصػػػكد بػػالمفظ فاعتبػػػار  (9)لػػـ تنعقػػد فرأينػػػا الخمػػؼ يعتمػػػد قيامػػو مكػػاف
 .الخمفية بيف المفظيف مف جية ما ىك المقصكد أكلى مف غيره

كٌأجيب عف األكؿ بأف تكقفػو عمػى فيػـ المكضػكع لػو عمػى أنػو غيػر مػراد لينتقػؿ عنػو إلػى الػبلـز المػراد، 
. كنجيػػػػب عػػػػف الثػػػػاني أف تمػػػػؾ الخمفيػػػػة بػػػػيف حكمػػػػيف (10)كفيمػػػػو ال يسػػػػتمـز إمكػػػػاف تحققػػػػو فػػػػي الخػػػػارج

ثػػاؿ األكؿ، ، كمعنػػى خمفيػػة حكػػـ شػػرعي آلخػػر ىػػك ككنػػو إنمػػا يتعمػػؽ شػػرعان بتقػػدير تعػػذر امت(11)شػػرعييف
كىذا فرع تعمؽ األكؿ، كتعمؽ الخطاب دائر مع اإلمكاف الػذاتي كالكفػارة فػي الحمػؼ عمػى المػس كالتػيمـ 

 لمكضكء،
 
 

                                                           
 85\1انظر: البزدكم، أصكؿ البزدكم،  (1)
 في "ط" لؤلكبر منو. (2)
 ليست في " أ، ب، ج". (3)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (4)
 في "أ، ب، ج" ال. (5)
 في "أ، ج" ليتكقؼ. (6)
 .2/298انظر: المرغيناني، اليداية،  (7)
  أ مف "أ".149نياية ؽ/ 

  أ مف " ب".275نياية ؽ/ 
 في "ط" انعقدت. (8)
 في "ج" امكاف. (9)
 .2/31انظر: ابف أمير حاج، التقرير كالتحبير،  (10)
 .2/31انظر: ابف أمير حاج، التقرير كالتحبير،  (11)
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لعػػدـ  (3)فػي مسػػألة الكػكز (2)تجػػب (1)فػبل يتصػكر شػػرعان خمػؼ اسػػتحاؿ أصػمو ألنػػو ال تعمػؽ إذ ذاؾ، كلػـ
 تعمؽ كجكب البر.

كلػػزكـ إمكػػاف  إمكػػاف محػػؿ حكػػـ شػػرعي لتعمػػؽ الحكػػـ بخمفػػوظيػػر أنػػو ال مبلزمػػة بػػيف لػػزـك  (4)كحينئػػذ
معنىن كضع لو
مجػازان، كظيػر ممػا ذكرنػا أف حكػـ اليمػيف األصػمي  (6)لفظه لصحة استعماؿ ذلؾ المفػظ (5)
 ال البر نفسو. (7)ىك كجكب البر

، (9)كضػعييستعمؿ مرة فيما كضع لو كأخػرل فيمػا لػـ يي  (8)كالجكاب عف الثالث أف ىذا تصرؼه بالمفظ بأف
، كىػك ال يحتػاج (10)كلـ ييعمـ مف جية أىؿ المساف أنيـ اشترطكا لذلؾ سكل كجكد مشترؾ ييجػكز التجػكز

سكل إلى إدراؾ الحقيقي، ثػـ الحاجػة إلػى إدراكػو لػيس لنفسػو بػؿ لتيسػتعمـ العبلقػة فإنَّػو مػا لػـ ييتصػكر لػـ 
الػذات، فاشػتراط إمكػاف كجػكد المعنػى تيعمـ العبلقة فكانت الحاجػة إلػى مجػرد فيمػو أيضػان غيػر مقصػكدو ب

الحقيقي في الخػارج لػـ يػدؿ عميػو دليػؿ بػؿ المغػة تنفيػو فإنػو يسػتمـز أف ال يجػكز زيػده أسػده فإنػو ًكزاف ىػذا 
ابني األكبر منو، فإف معنى المركب الحقيقي مستحيؿه الستحالة ككف اإلنساًف أسدان كاالتفاؽ عمى جكازه 

 بؿ كعمى ببلغتو.
المجػػاز فػػي نسػػبتو دكف األلفػػاظ  (11)أف ىػػذا مسػػتعاره بجممتػػو، بخػػبلؼ ىػػذا أسػػده، ألفَّ  كمػػا فػػرؽ بػػو مػػف

ذا ثبت انتفاءي ىذا الشرط فإذا تكمـ بكػبلـ كتعػذر الحقيقػي لػو كلمكػبلـ طريػؽه ييتجػكز بػو فيػو  (12)ممنكع، كا 
تعيف نكل أك لـ ينك إذ ال مزاحـه كي ال

  ،ييمغي كبلـ العاًقؿ كما نحف فيو كذلؾ 

                                                           
 ب".ليست في " (1)
 في "ب" كجبت. (2)
كىي أف يقكؿ الحالؼ كاهلل ألشربف الماء الذم في ىذا الككز كال ماء فيو، فبل تنعقد اليميف عند أبي حنيفة كمحمد  (3)

 .3/11كزفر، كذىب أبك يكسؼ إلى أنيا تنعقد، انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، 
 في "أ، ج، ط" حيف. (4)
  ب مف "ج".76نياية ؽ/ 
 ت في "ب".ليس (5)
 ليست في "أ، ب". (6)
 .4/199انظر: ابف مازة، المحيط البرىاني،  (7)
 في " ج" بأف اليميف األصمي. (8)
 .2/31انظر: ابف أمير حاج، التقرير كالتحبير،  (9)
 في "ب" التزكج. (10)
 في "أ، ب" بأف. (11)
 في "ب" بو. (12)


 /ب مف "أ".149نياية ؽ 
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معنى عيًتؽى عمي مف حيف ممكتػو اسػتعماالن السػـ الممػزكـ فػي الزمػو، ثػـ إف كػاف  (1)إنو يككف مجازان فيف
تػػػؽ ديانػػػةن  ال فقضػػػاءن، كال تصػػػير أيمػػػو بػػػذلؾ أيـ كلػػػدو لػػػو، بخػػػبلؼ  (2)ىػػػذا دخػػػؿ فػػػي الكجػػػكد عي كقضػػػاءن، كا 

 ضركرة. فمغا (4)المجاز (3)أعتقتيؾ قبؿ أف أيخمىؽ أك تيخمىؽ ألنو ال طريؽ فيو إلى
قػاؿ آلخػر  (6)إذا كػاف (5)جػكاب عػف مقػيس آخػر ليمػا، كىػك )كىذا بخالؼ ما إذا قاؿ لغيره إلخ(، كقكليػو

، كلػـ ييجعػؿ مجػازان عػف اإلقػرار (7)قطعتي يدؾ خطأن فأخرجيما صحيحتيف فإنو يمغك ىػذا الكػبلـ باالتفػاؽ
قيقػػػي بػػػؿ لتعػػػذير كػػػؿ منػػػو كمػػػف بالمػػػاؿ لعػػػدـ إمكػػػاف معنػػػاه الحقيقػػػي. فأجػػػاب بػػػأف لغػػػكه لػػػيس لتعػػػذير الح

الكاجػػبي عمػػى العاًقمػػة فػػي  (10)سػػببو مػػاؿ مخصػػكص كىػػك األرش (9)ألف المػػاؿ الػػذم القطػػع (8)المجػػازم
 حقيقة القطع فبل يمكف جعؿ المفظ تجكزان بالسبب عف المسبب،  سنتيف كال يمكف إثباتو إال عف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ليست في "ج". (1)
 يست في "ب".ل (2)
 ليست في "أ، ج". (3)
 في "أ، ج" لممجاز. (4)
 في "أ" كىك ما. (5)
 ليست في "أ، ب، ج". (6)
 .4/243انظر: ابف نجيـ المصرم، البحر الرائؽ،  (7)
 .2/298انظر: المرغيناني، اليداية،  (8)
 في "ط" انقطع. (9)
 .1/17صحاح، اإلرش في المغة الدية كالخدش، انظر: الرازم، مختار ال (10)

اإلرش شرعان الماؿ الكاجب في الجناية عمى ما دكف النفس، كقد يطمؽ عمى بدؿ النفس، كىك الدية، انظر: عكدة، عبد 
 ، دار الكاتب العربي، بيركت.2/285القادر، التشريع الجنائي اإلسبلمي، 

  ب مف "ب".275نياية ؽ/ 
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بان لػو فػامتنع إيجػاب المػاؿ بػو مطمقػان فمغػا ضػركرة، كالذم يمكف إثباتػو كىػك مطمػؽ المػاؿ لػيس القطػع سػب
بخػبلؼ مػػا نحػػف فيػو ألف الحريػػة ال تختمػػؼ ذاتيػا حاصػػمة عػػف لفػظ حػػر أك لفػػظ ابنػي، فػػأمكف المجػػازم 

 حيف تعذر الحقيقي فكجب صكنو عف المغك.
 
 

 ]قكؿ السيد لعبده ىذا أبي[
ًمٍثميوي الى ييك  A ىىذىا أىًبي أىٍك أيمّْي كى لىٍك قىاؿى ًؼ ًلمىا بىيَّنَّا]كى مىى اٍلًخالى  [لىدي ًلًمٍثًمًيمىا فىييكى عى

يمغك فقاؿ بؿ ىك عمػى الخػبلؼ أيضػان، فعنػد  (3)جكاب عما قيؿ: إنَّو ((9)إلخ (8))كلك قاؿ ىذا أبي كقكلو
 .(4)أبي حنيفة ييٍعتىؽٍ 

 
 ]قكؿ السيد لعبده الصغير ىذا جدم[

دّْ  A ىىذىا جى ًغيرو ًبيه صى لىٍك قىاؿى ًلصى ـى الى ]كى ٍجمىاًع أًلىفَّ ىىذىا اٍلكىػالى A الى ييٍعتىؽي ًباإلًٍ ًقيؿى ًؼ. كى مىى اٍلًخالى A ىيكى عى م ًقيؿى
ًمػًو فىتىعىػػذَّرى أىٍف ييٍجعىػؿى مى  ٍيػػري ثىاًبتىػةو ًفػػي كىالى ػػٍف ميكًجػبى لىػػوي ًفػي اٍلًمٍمػػًؾ إالَّ ًبكىاًسػطىةو كىىيػػكى اأٍلىبي كىًىػيى غى ػػازنا عى جى

ٍيًر كىاًسطىةو[اٍلميكًجًب. ًبًخالى   ًؼ اأٍليبيكًَّة كىاٍلبينيكًَّة أًلىفَّ لىييمىا ميكًجبنا ًفي اٍلًمٍمًؾ ًمٍف غى
، كقيػػؿ: ىػػك األصػػح ألنَّػػو (5)كأمػػا لػػك قػػاؿ لعبػػده الصػػغير ىػػذا جػػدم فأجػػاب عنػػو أكالن بأنَّػػو عمػػى الخػػبلؼ

 كصفو بصفة مف ييعتىؽ بممكو.
                                                           

 في " أ، ب" ابني. كفي "ج" ابف أبي. (1)
 ي "ب".ليست ف (2)
 في "أ، ج" اك. (3)
اختمؼ الفقياء في عتؽ مف قاؿ لو سيده ىذا أبي، فذىب اإلماـ أبك حنيفة كمالؾ كالشافعي كأحمد إلى أنو يعتؽ،  (4)

/ كابف مازة، المحيط 5/87كذىب أبك يكسؼ كمحمد مف الحنفية إلى أنو ال يعتؽ، انظر: السرخسي، المبسكط، 
 .10/295/ كابف قدامة، المغني، 2/210/ كالسنيكي، أسنى المطالب، 11/101خيرة، / كالقرافي، الذ4/12البرىاني، 

الرأم المختار أنو ال يعتؽ إال بالبياف إلنو يحتمؿ أف ال يتحقؽ في ذلؾ الكصؼ، فقد يككف السيد أكبر مف عبده، أما لك 
 كاف أباه حقان فإنو يعتؽ ألنو مف ذكم األرحاـ كما سيأتي كاهلل أعمـ.

تمؼ الفقياء في عتؽ مف قاؿ لو سيده ىذا جدم ككاف أصغر سنان مف سيده، فذىب اإلماـ أبك حنيفة إلى أنو اخ (5)
يعتؽ، كذىب أبك يكسؼ كمحمد مف الحنفية إلى أنو ال يعتؽ، كلـ أعثر عمى ىذه المسألة عند أصحاب المذاىب 

ال يكلد مثمو لمثمو ىذا ابني، كقكؿ مف لو عشركف سنة األخرل، كاكرد المالكية كالشافعية كالحنابمة مسألة ما إذا قاؿ مف 
لمف لو خمس عشرة سنة ىذا ابني، فبل ييٍعتىٍؽ في ىذه الحالة، فتقاس مسألة ىذا جدم عمى مسألة ىذا ابني عندىـ كاهلل 

/ 19/250/ كالجكيني، نياية المطمب، 11/101/ كالقرافي، الذخيرة، 1/511اعمـ، انظر: شيخي زاده، مجمع األنير، 
 .10/295كابف قدامة، المغني، 

 الرأم المختار أنو ال يعتؽ اال بالبياف ألنو يحتمؿ أف يككف قد قاؿ ذلؾ ممازحة أك خطأن كاهلل أعمـ.
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ىك أفَّ ىذا الكبلـ ال ميكًجب لو في الممؾ، ك (1)كثانيان بالفرؽ كأنَّو ال يعتؽ اتفاقان 
 (3)إال بكاسطة األب ك (2)

 ال كجكد لو في المفظ.
 
 

 ]قكؿ السيد لعبده ىذا أخي[
ًنيفىػػةى  ػػٍف أىًبػػي حى كىايىػػًة، كىعى A ىىػػذىا أىًخػػي الى ييٍعتىػػؽي ًفػػي ظىػػاًىًر الرّْ لىػػٍك قىػػاؿى ػػوي المَّػػوي  -]كى ٍجػػوي  -رىًحمى كى ييٍعتىػػؽي. كى

كىايىتىيٍ   ًف مىا بىيَّنَّاهي[الرّْ
كىي ركاية  (6)، كعف أبي حنيفة ييعتىؽ(5)في ظاىر الركاية (4)( أم لعبده ال ييعتىؽ)كلك قاؿ ىذا أخي قكلو

، كجػػو الػػركايتيف مػػا بينػػاه فحكالػػة كجػػو ركايػػة الحسػػف عمػػى قكلػػو: إفَّ البنػػكة سػػبب الحريػػة فػػي (7)الحسػػف
عمػى قكلػو فػي  (8)ة سػبب لًعتٍػؽ المممػكؾ، كحكالػة الظػاىرالمممكؾ، كييعرىؼ منو كجػو ىػذه كىػك أفَّ األيخػك 

 ىذا جدم، 

                                                           
 .2/97انظر: الزبيدم اليمني، الجكىرة النيرة،  (1)
 في "أ" العتؽ. (2)
 في "أ، ب" كما. (3)
 .2/258م، تحفة الفقياء، / كالسمرقند7/68أتظر: السرخسي، المبسكط،  (4)
ظاىر الركاية أك مسائؿ األصكؿ ىي: مسائؿ مركية عف أبي حنيفة كأبي يكسؼ كمحمد كيمحؽ بيـ زفر كالحسف  (5)

كغيرىما ممف أخذ عف أبي حنيفة، ككتب محمد بف الحسف )المبسكط، الزيادات، الجامع الصغير كالكبير، كالسير الكبير 
لركاية كسمية بظاىر الركاية ألنيا ركيت عف محمد بركاية الثقات، فيي متكاترة أك كالسير الصغير(، تمثؿ ظاىر ا

 .1282-2/1281/ كحاجي خميفة، كشؼ الظنكف، 1/74مشيكرة عف. انظر: ابف عابديف، حاشية رد المحتار، 
يا عمى اإلطبلؽ ال اختمؼ الفقياء في عتؽ العبد إذا قاؿ لو سيده ىذا أخي، فذىب الحنفية لمتفصيؿ: فإف كاف قال (6)

يعتؽ كركل الحسف عف أبي حنيفة أنو يعتؽ، كأما إف قيده بأخي ألبي أك ألمي فإنو ييعتىؽ، كذىب المالكية إلى أنو ييعتىؽ 
/ كالسمرقندم، تحفة 7/68إف نكل بو الحرية، كذىب الشافعية كالحنابمة إلى أنو ييعتىؽ، انظر: السرخسي، المبسكط، 

 .6/355/ كابف قدامة، المغني، 4/420/ كالنككم، ركضة الطالبيف، 2/404بحي، المدكنة، / كاألص2/258الفقياء، 
الرأم المختار أنو ال يعتؽ إال بالبياف إلنو قد يقصد بذلؾ األخكة في اإلسبلـ، كما كأف ىذا المفظ معركؼه بيف الناس 

 كنكع مف اإلكراـ كاهلل أعمـ.
اـ أبي حنيفة، نسبتو إلى بيع المؤلمؤ، مف أىؿ الككفة، نزؿ ببغداد، أخذ عف ىك الحسف بف زياد الؤلمؤم، صاحب اإلم (7)

أبي يكسؼ كنفر أيضان، كاف مياالن لؤلخذ بالسنة مقدما في السؤاؿ كالتفري ، كلي القضاء بالككفة ثـ استعفى منو، تكفي 
قرشي، الجكاىر المضية، ق، كمف تصانيفو: أدب القاضي، كمعاني اإليماف، كالخراج كغيرىا، انظر: ال204سنة 

 .2/191، كالزركمي، األعبلـ، 1/193-194
 في "ب" الظاىرة. (8)
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، ألفَّ ىػذا الكػػبلـ ال مكًجػب لػو فػي الممػؾ ]إلػػى آخػر مػا ذكػره كنظيػره ىنػػا أفَّ (1)كقيػؿ ال ييعتػؽ باإلجمػاع
فػػي  (3)، إال بكاسػػطة األب أك األـ، كال ذكػػر لمػػا بػػو يفيػػد الحكػػـ(2)ىػػذا الكػػبلـ ال مكجػػب لػػو فػػي الممػػؾ[

لمػػا بالنسػػب كالرضػػاع كالػػديف فػػبل يتعػػيف النسػػب إال بػػدليؿ،  كيػػب فػػبل يفيػػد حكمػػان، كألفَّ األخػػكة تقػػاؿالتر 
ػػػرؼ ىػػػذا فػػػبل شػػػؾ فػػػي صػػػحة األصػػػؿ  تػػػؽ إذا عي حتػػػى لػػػك قػػػاؿ مػػػف أبػػػي أك مػػػف أمػػػي أك مػػػف النسػػػب عي

ى الشػػفقة عميػػو قػػد يػػرد عميػػو منػػع التعيػػيف لثبػػكت اسػػتعمالو كثيػػران فػػي معنػػ (4)المػػذككر، لكػػف تخػػريج الفػػرع
فيجب المصير إليو فبل يتعيف كاحد مف المعنييف المجازييف أك يتعيف ىػذا ألنَّػو أيسػر كمػا قررنػاه فػي يػا 

 سيدم يا مالكي لما تعذر الحقيقي لـ يعتؽ عميو في القضاء إال بالنية. 
 و ال يعتؽ بو.فإٍف أجيب بأفَّ اعتبار الفائدة الشرعية أكلى كىي المتعينة ىنا كرد عمييـ ىذا أخي فإنَّ 

دىفىعىوي بأنَّو مشترؾه بيف المشارؾ في النسب كالديف كالقبيمة، كحكـ المشترًؾ التكقؼ إلى القرينة كى
، حتػى (5)

لػو فػي المفػظ ليكػكف مجػازان عػف الزمػو  (6)كبأفَّ العتؽ بعمة الػكالده كال ذكػر لك قاؿ مف أبي كنحكه عتؽ
 بؿ ىك حقيقة في النسب مجازن في الباقيات.فامتنع لعدـ طريقو، يرد عميو منع االشتراؾ 

المحرمػة ال خصػكص الػكالد  (7)كلػك دار بينيمػا كػاف المجػازي أكلػى كأفَّ عمػة عتػؽ القريػب ]عنػدنا القرابػة[
كبػيف  (9)، كفػرؽ بينػو(8)كلذا ييعتىؽ في ىذا خػالي كعمػي كىػي بػبل خػبلؼ بػيف اصػحابنا ذكػره فػي البػدائع

كالنسب، بخبلؼ العـ فإنَّو ال يستعمؿ لئلكراـ عادة، كىذا يقػكم مػا أكردنػاه ىذا أخي بأنَّو يحتمؿ اإلكراـ 
 في ىذا ابني فبل يخمص إال بترجيح ركاية العتؽ في ىذا أخي كىي ما نقميا المصنؼ.

 
 
 
 

                                                           
 .6/19/ كالعيني، البناية شرح اليداية، 4/52انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (1)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ج". (2)
 في " أ" الحكـ كتقرير. (3)
  أ مف "أ".150نياية ؽ/ 
/ كالشككاني، إرشاد 5/107يراد ثبكت الحكـ فيو، أك ىك المشبو، انظر: الزركشي، البحر المحيط،  الفرع ىك الذم (4)

 .2/105الفحكؿ، 
 .1/336انظر: السبكي، اإلبياج،  (5)

  أ مف "ج".77نياية ؽ/ 
 في "ب" عيف. (6)
 في "ب" عند القرابة. (7)
 .4/52انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (8)
 ب".ليست في " (9)
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 ]قكؿ السيد لعبده ىذا بنتي كألمتو العكس[
مىى اٍلًخالى  لىٍك قىاؿى ًلعىٍبًدًه ىىذىا اٍبنىًتي فىقىٍد ًقيؿى عى ٍجمىاًع أًلىفَّ اٍلميشىارى إلىٍيًو لىٍيسى ًمٍف ًجٍنًس ]كى ًقيؿى ىيكى ًباإلًٍ ًؼ، كى

قىٍقنىاهي ًفي النّْكىاًح[ قىٍد حى ٍعديكـه فىالى ييٍعتىبىري كى ـي ًباٍلميسىمَّى كىىيكى مى ٍك  اٍلميسىمَّى فىتىعىمَّؽى اٍلحي
ف كاف يكلػد مثمػو لمثمػو، (2)[(1)ال يعتؽككذا إذا قاؿ ألمتو ىذا ابني  )كلك قاؿ لعبده ىذا بنتي( ]قكلو ، كا 

 مجازن عف عتؽو في المذكر ألنو لجية البنتية حقيقة. ألف األكؿ
كالثػػاني عنػػو فػػي األنثػػى فػػانتفى حقيقتػػو النتفػػاء محػػؿ ينػػزؿ فيػػو، كال يتجػػكز بمفػػظ االبػػف فػػي البنػػت كقمبػػو 

ي معنيػيف مجػازييف أحػدىما مػف حيػث ىػك يمـز تعمػيـ المفػظ فػ (4)لعدـ الـز مشيكر كغيره، كلئبل (3)اتفاقان 
أفَّ االتفػاؽ عمػى منعػو الميػـ إال  (6)فيمػا كتبنػاه عمػى البػديع (5)كاآلخر مف حيث ىػك مضػاؼ، كقػد ذكرنػا

في نفس إضافة البنت، ككؿ مػف لفػظ اإلشػارة، كالبنػت كاليػاء حقيقػة، فػالتجكز  (7)أف يعتبر المجاز عقميان 
 إلى مسمى الياء عف نسبتو إليو بالعتؽ فيتعيف األكؿ. (8)في نسبة المراد باإلشارة بالبنتية

 
 

                                                           
ذىب فقياء الحنفية إلى أنو إذا قاؿ السيد لعبده ىذا بنتي كألمتو ىذا ابني ال خبلؼ في أنو ال يعتؽ، انظر: شيخي  (1)

 .1/510زاده، مجمع األنير، 
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (2)
  أ مف "ب".276نياية ؽ / 
 .2/647انظر: ابف عابديف، رد المحتار،  (3)
 دليؿ.في "أ، ب، ج"  (4)
 .2/32انظر: ابف أمير حاج، التقرير كالتحبير،  (5)
البديع ىك بديع النظاـ الجامع بيف كتابي البزدكم كاألحكاـ، البف الساعاتي أحمد بف عمي بف ئعمب بف أبي ضياء  (6)

د منحتؾ ق، جمع فيو زبدة كبلـ البزدكم كاآلمدم، كقد قاؿ ابف الساعاتي في شأف كتابو ق694البعمبكي، تكفي سنة 
أييا الطالب بيذا الكتاب البديع في معناه المطابؽ اسمو لمسماه لخصتو مف كتاب األحكاـ كرصعتو بالجكاىر مف 
أصكؿ فخر اإلسبلـ، كقد اعتنى العمماء بشرحو ككاف ممف شرحو ابف اليماـ، انظر: البغدادم، ىدية العارفيف، 

 .1/235، كحاجي خميفة، كشؼ الظنكف، 1/100
ز العقمي ىك: اسناد الفعؿ أك ما في معناه إلى مبلبس لو غير فاعمو الحقيقي بتأكؿ، انظر: األشقر، معجـ المجا (7)

، ت: عدناف دركيش كمحمد المصرم، 805-804/ كالكفكم، أيكب بف مكسى، الكميات، ص 376عمـك المغة، ص 
، ص  ، 1: د. عبد الحميد ىنداكم، ط، ت503مؤسسة الرسالة، بيركت/ كالسكاكي، يكسؼ بف محمد، مفتاح العمـك

 لبناف. -ـ، دار الكتب العممية، بيركت2000 -ق1420
 في "ب" االبنية. في " أ " بالبنتية ككؿ مف لفظ اإلشارة. (8)
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كالمسػمى مػف  (1)كما ذكره المصنؼ بياف تعذر عتقو بطريؽ آخر كىك أنو إذا اجتمعت اإلشارة كالتسػمية
ف كػاف مػف خػبلؼ جنسػو يتعمػؽ بالمسػمى كبػيف ىػذا األصػؿ فػي بػاب  جنس المشػار تعمػؽ بالمشػار، كا 

، كالمشػار إليػو ىنػا مػع المسػمى جنسػاف ألف الػذكر كلو حققناه في النكػاح(بقكىك الػذم أراده ) (2)المير
كاألنثى في اإلنساف جنساف الختبلؼ المقاصد فيمـز أف يتعمؽ الحكـ بالمسمى: أعني مسمى بنت كىػك 

 معدكـ ىنا ألف الثابت ذكر.
 
 

 ]ألفاظ الصريح المطمقة في الطالؽ كالكتابة تحكم خالفان كالذم سبؽ[
كىذىا  ـٍ ]كى يي مىى مىا قىاؿى مىشىاًيخي ًريًح كىاٍلًكنىايىًة عى ًؼ سىاًئري أىٍلفىاًظ الصَّ مىى ىىذىا اٍلًخالى ـي المَّوي  -عى  [-رىًحمىيي

كانػػت ميطمىقىػػةه، كالطػػبلؽ كالكتابػػة، كمػػا لػػك قػػاؿ  )قكلػػو ككػػذا عمػػى ىػػذا الخػػالؼ جميػػع انػػكاع الصػػريح(،
كحبمػػؾ عمػػى  (6)أك بريػػةَّ  (5)أك بنػػًت منػػي أك خميػػةَّ  (4)تػػةأك ب (3)ألمتػػو: انػػًت عمػػي حػػراـ أك بػػائف أك بتمػػة

 (8)، كاخرجي كقكمي كاذىبي كاغربي(7)غاربؾ
 

                                                           
اختمؼ الفقياء في اجتماع اإلشارة كالتسمية فذىب أبك حنيفة كالشافعي إلى أنو إذا اجتمعت اإلشارة كالتسمية فتعتبر  (1)

نيا أبم ، كذىب محمد مف الحنفية كالشافعية في قكؿ آخر إلى أف األصؿ في اجتماع اإلشارة كالتسمبة إف اإلشارة لكك 
ف لـ يكف مف جنسو فالعبرة  كاف المشار اليو مف جنس المسمى فالعبرة لممشار إليو ألف اإلشارة تيعىًرؼ الصكرة، كا 

 .2/288/ كالزركشي، البحر المحيط، 2/83األسرار،  ، كشؼالبزدكم الحنفيلمتسمية ألنيا تيعىًرؼ الماىية، انظر: 
  ب مف "أ".150نياية ؽ / 
 .1/204انظر: المرغيناني، اليداية،  (2)
بتمة مف البتؿ كىك القطع، كالمتبتؿ المنقطع لعبادة اهلل، كالبتمة المنقطعة، كىك مف كنايات الطبلؽ فيقاؿ أنت بتمة أم  (3)

 ، مادة )بتمة(.11/42عرب، طالؽ، انظر: ابف منظكر، لساف ال
البت ىك الطبلؽ البائف الذم ال عكدة فيو إذا انقضت العدة، كيقطع عصمت النكاح بانقضائيا، انظر: ابف منظكر،  (4)

 ، مادة )بت(.2/6لساف العرب، 
 (.، مادة )خبل1/96خمية يقاؿ لممرأة أنت خمية كناية عف الطبلؽ، انظر: الحنفي الرازم، مختار الصحاح،  (5)
 ، مادة )برا(.14/241يقاؿ لممرأة أنت برية كناية عف الطبلؽ إذا أراد طبلقيا، انظر: ابف منظكر، لساف العرب،  (6)
حبمؾ عمى غاربؾ أم أنت مرسمة مطمقة، غير مشدكدة كال ممسكة بعقد نكاح، انظر: ابف منظكر، لساف العرب،  (7)
أصمو الناقة إذا أرادكا إرساليا إلى الرعي القكا جديميا عمى  / كالحبؿ عمى الغارب ألقى الحبؿ عمى الغارب1/644

الغارب، كال يترؾ ساقطان فيمنعيا مف الرعي، يضرب ىذا المثؿ لمف تكره معاشرتو، تقكؿ دعو يذب حيث شاء، انظر: 
المعرفة،  ، ت: محمد محي الديف عبد الحميـ، د.ط، دار2/210الميداني النيسأبكرم، أحمد بف محمد، مجمع االمثاؿ، 

 لبناف.-بيركت
، ت: مسعد عبد 214أغربي أم تباعدم، انظر: األزىرم، محمد بف أحمد، الزاىر في غريب الفاظ الشافعي، ص  (8)

 الحميد السعدني، دار الطبلئع.
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فػي ذلػؾ كمػو  (3)، أك قػاؿ ذلػؾ لعبػده، أك قػاؿ لػو طمقتػؾ ال ييعتػؽ(2)تقنعػي (1)كاختارم فاختػارت نفسػيا ك
ف نكل، بخبلؼ ما تقدـ مػف قكلػو أطمقتػؾ كنػكل حيػث ييعتػؽ  (6): ييعتػؽ(5)كقػاؿ الشػافعي[باالتفػاؽ،  (4)]كا 

 : إحداىما كقكلنا، كاألخرل كقكلو.(7)في ذلؾ كمو إذا نكل، كعف أحمد ركايتاف
 

 ]المكافقة بيف ممكي الرقبة كالنكاح[
 ]لىوي أىنَّوي نىكىل مىا يىٍحتىًمميوي لىٍفظيوي أًلىفَّ بىٍيفى اٍلًمٍمكىٍيًف ميكىافىقىةن[

 ( .)مكافقة قبة كممؾ النكاحأم ممؾ الر )ألف بيف الممكيف(  قكلو
ٍكػـً مً  كىذىًلؾى ًمٍمؾي النّْكىاًح ًفي حي ، كى تَّػى ]إٍذ كيؿُّ كىاًحدو ًمٍنييمىا ًمٍمؾي اٍلعىٍيًف، أىمَّا ًمٍمؾي اٍليىًميًف فىظىاًىره ٍمػًؾ اٍلعىػٍيًف حى

ػؿي المٍَّفظىػيٍ  ػٍبًطالن لىػوي كىعىمى ًليىػذىا كىافى التٍَّأًبيدي ًمٍف شىٍرًطًو كىالتٍَّأًقيتي مي قُّػوي كىىيػكى اٍلًمٍمػؾي كى ػا ىيػكى حى ًف ًفػي إٍسػقىاًط مى
ًليىذىا يى  ـي فىتىٍثبيتي سىبىبه سىاًبؽه كىىيكى كىٍكنيوي ميكىمَّفنا، كى ٍصميحي لىٍفظىةي اٍلًعٍتًؽ يىًصحُّ التٍَّعًميؽي ًفيًو ًبالشٍَّرًط، أىمَّا اأٍلىٍحكىا

ًؽ فى   كىذىا عىٍكسيوي[كىالتٍَّحًريري ًكنىايىةن عىٍف الطَّالى
 (8)، حاصػمو أنػو إثبػات لممشػابية بػيف الممكػيف: أعنػي ممػؾ الرقبػة كممػؾ النكػاح)إذ كؿ منيما إلػخ( قكلو
 التصرفيف الكارديف عمييما. (9)كبيف

أما األكؿ فإف النكاح في حكـ ميمؾ العيف شرعان ال ممؾ المنفعة لترتب الـز ممؾ العيف ]شػرعان عميػو[
(10) 

كما في البيع كانتفاء الـز ممؾ المنفعة عنػو كىػك التكقيػت حتػى إنػو يبطػؿ بػو، إذ  (11)بيدكىك اشتراط التأ
ىػػك الزـي ممػػًؾ المنفعػػة
أعنػػي اإلجػػارة كيسػػتفاد بكػػؿ منيمػػا ممػػؾ الػػكطء بخػػبلؼ اإلجػػارة، كأمػػا الثػػاني  (12)

 فيو. (14)مف التصرفيف إسقاطي لمممؾ، كليذا يىصحي تعميقو بالشرط كلزمت السراية (13)فؤلف كبلن 
                                                           

 في "أ، ب" اك. (1)
 .56مبة، ص تقنعي أمر بأخذ القناع، كالمًقنعة ىي ما تستر بو المرأة رأسيا، انظر: النسفي، طمبة الط (2)
 .2/257انظر: السمرقندم، تحفة الفقياء،  (3)
 .3/68انظر: الزيمعي الحنفي، تبييف الحقائؽ،  (4)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (5)
 .8/50انظر:، الشافعي، األـ،  (6)
 .10/295انظر: ابف قدامة، المغني،  (7)
 في " أ" النكاح مكافقة. (8)
 في " أ" كبيف اك كؿ مف. (9)
 ما بيف المعككفيف ليس في " ب". (10)
 في "ج" التابيد لو. (11)
 في " ب، ج" المنفعة كىك التكقيت. (12)
 في "أ، ب، ج" كؿ. (13)
 في " ج" السراية بو. (14)
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كأمػػا األحكػػاـ التػػي ىػػي ميمػػؾ البيػػع كالشػػراء كالشػػيادة كالقضػػاء كتممػػؾ األمػػكاؿ كىػػي معنػػى القػػكة الشػػرعية 
فميس العتؽ ىك المثبت ليػا، بػؿ تثبػت بسػببو سػابؽو عمػى العتػؽ كىػك كػكف العبػًد آدميػان مكمفػان، فػإف ىػذه 

نمػا امتنعػت ب مػانعي الػرًؽ، كبػالعتؽ يػزكؿ المػانع خصائص اآلدمية، فاآلدمية مع التكميػؼ ىػي السػبب، كا 
فيظيػػػر أثػػػري الميقتضػػػى كالزكجػػػة فػػػي حػػػؽ الخػػػركج، كالتػػػزكج امتنػػػع بمػػػانع الزكجيػػػة حفظػػػان لمنسػػػب ]كال 

عػف  ثـ بالفرقة يػزكؿ المػانع ليػا عنػو، كليػذا يصػح لفظػة العتػؽ كالتحريػر كنايػةأىميتيا عنو،  (1)يىسًمب[
لممناسػػبة كىػػي مشػػتركة ألنَّيػػا  عتػػًؽ ألفَّ صػػحةي األكؿالطػػبلًؽ، فيجػػب أٍف يصػػح الطػػبلؽ كنايػػة عػػف ال

 نسبة بيف الطرفيف فإذا ناسب الشيء غيره ناسبو اآلخر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 في "ب" ال مسمب. (1)
  ب مف "ب".276نياية ؽ/ 

  أ مف "أ".151نياية ؽ/ 
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ٍفػعي اٍلقى  ؽى رى ٍعتىػاؽى ليغىػةن إٍثبىػاتي اٍلقيػكًَّة كىالطَّػالى لىنىا أىنَّوي نىكىل مىا الى يىٍحتىًمميوي لىٍفظيوي أًلىفَّ اإلًٍ ىىػذىا أًلىفَّ اٍلعىٍبػدى ٍيػًد، كى ]كى
ػػةي فىًإنَّيىػػا قىػػاًدرىةه إالَّ أىفَّ  ٍنكيكحى ، كىالى كىػػذىًلؾى اٍلمى ٍعتىػػاًؽ يىٍحيىػػا فىيىٍقػػًدري ًباإلًٍ ػػادىاًت كى مى ػػاًنعه أيٍلًحػػؽى ًباٍلجى قىٍيػػدى النّْكىػػاًح مى

فىػػاءى أىفَّ اأٍلى  ػػاًنعي فىتىٍظيىػػري اٍلقيػكَّةي كىالى خى ًؽ يىٍرتىًفػػعي اٍلمى ًبػالطَّالى ؿى أىٍقػػكىل، كىأًلىفَّ ًمٍمػػؾى اٍليىًمػيًف فىػػٍكؽى ًمٍمػػًؾ النّْكىػػاًح كى كَّ
ػػا ىيػكى فىٍكقىػػوي، فىًميىػػذىا امٍ  ًقيقىًتػػًو الى عىمَّ ػػا ىيػػكى ديكفى حى ػازنا عىمَّ تىنىػػعى ًفػػي فىكىػافى إٍسػػقىاطيوي أىٍقػػكىل كىالمٍَّفػػظي يىٍصػػميحي مىجى

ٍكًسًو[  اٍلميتىنىازىًع ًفيًو كىاٍنسىاغى ًفي عى
 (1)أم مػا ال ييسػكغ اسػتعمالو فيػو فمػـ يبػؽ ]سػكل مجػرد النيػة[ كلنا أنو نكل مػا ال يحتممػو لفظػو(،لو )قك 
مجرد النية مف غيػًر لفػظو مسػتىعمىؿو فػي المعنػى جػائزي االسػتعماًؿ فيػو ال يكجػب شػرعان  (2)ك

ثبػكت ذلػؾ  (3)
 اف. الشرعي، كما لك قاؿ: اسقني ينكم بو العتؽى أك الطبلؽ ال يقع (4)المسمى

نما قمنا: إنو ال يسكغي استعمالو فيو ألف مسىكغي استعماؿ المفػظ فػي المعنػى إمػا كضػعو لػو أك التجػكز  (5)كا 
، ككػػػذا (6)بػػػو فيػػػو لغػػػة كضػػػع كاضػػػع المغػػػة  الثػػػاني ألفَّ التجػػػكز لػػػو طػػػرؽه مخصكصػػػة (7)كاألكؿي منتػػػؼو

معػاني المجازيػة كضػعان عامػان، كىػذا أنكاعيا، كىذا ما يقاؿ إفَّ نكعى العبلقة مكضكعه ككضعي نفس المفػظ لم
مػػا ييقػػاؿي المجػػاز مكضػػكعه كضػػعان نكعيػػان، كحقيقػػة الحاصػػًؿ معنػػى قكلػػو كػػؿ لفػػظ كجػػد بػػيف مسػػماه كمعنػػىن 
آخر مشترؾن اعتىبىرٍتو فممتكمـ أف ييطمقو عمى ذلؾ المعنى كثبكت اعتباره عنو بأف يثبت عنو أنو استعمؿ 

مشترؾ فثبت بػو اعتبػاره لػذلؾ النػكع لتحققػو فػي ذلػؾ الجزئػي أك المفظ باعتبار جزئي مف جزئيات ذلؾ ال
 نقؿ اعتباره.

كالثابػتي عنػو فػػي عبلقػة المشػابية أف يكػػكفى فػي كصػػؼو خػارجو ظػاىرو فػػي المتجػكًَّز عنػو ثبكتػػو فيػو أقػػكل 
ًز بو منو في المتجكى
ًز بو (8)  .(10)مشبيان كالمتجكز عنو مشىبىيان بو (9)فيصير المتجكى

مػػػرادىـ ككنػػػو ظػػػاىران فػػػي المشػػػبو بػػػو المتجػػػكز عنػػػو ال حقيقػػػة  (11)ط ككنػػػو كصػػػفان مختصػػػان كقػػػكليـ يشػػػتر 
 االختصاص، 

                                                           
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ، ب". (1)
 أ، ب" اال.في " (2)
 في "ج" شرعان فيو. (3)
 في "أ، ب، ج" المعنى. (4)
 في "ب" ك. (5)
 .1/52انظر: التفتازاني، شرح التمكيح،  (6)
 في "أ" كذلؾ. (7)
  ب مف "ج".77نياية ؽ/ 
 في "ج" معو. (8)
 ليست في "أ". (9)
 ار المدني، جدة.، د266انظر: الجرجاني، عبد القادر بف عبد الرحمف، أسرار الببلغة، ص  (10)
، ص  (11)  .293انظر: السكاكي، مفتاح العمـك
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ال لػػػـ يكػػػف مشػػػتركان فػػػبل يتجػػػكز باعتبػػػاره إلػػػى مػػػا لػػػيس ىػػػك ، فػػػاألكؿ ال يجػػػكز التجػػػكز بأسػػػد (2)فيػػػو (1)كا 
ثػاني كجػب أف ال مع أنيما كصفاف مبلزماف لؤلسد لعدـ ظيكرىما كشػيرتيما، كال (4)كالمحمكـ (3)لؤلبخر

 يككف المعنى المشترؾ في محؿ المجاز أكثر منو في محؿ الحقيقة.
ػػًرؼى ىػػذا فنقػػكؿ: اإلعتػػاؽ إنمػػا ىػػك إثبػػاتي ًتمػػؾى القػػكة التػػي فصػػمنا فركعيػػا لمعمػػـً بعػػدـً ميمػػؾ تمػػؾ  (5)إذا عي

 األمكر قبمو. 
مػػػانع ألف عدمػػػو كىػػػك كاألصػػػؿي فػػػي إضػػػافة ]عػػػدـ الشػػػيء أف يكػػػكف إلػػػى عػػػدـ المقتىًضػػػي ال إلػػػى قيػػػاـ ال

عػػػدـ الحكػػػـ، ألفَّ الغالػػػب ثبػػػكت الحكػػػـ عنػػد ثبػػػكت المقتضػػػي، كلػػػك سػػػمـ فاألصػػػؿ عػػػدـ  (6)األصػػؿ فػػػي[
 المقتضي فيبقى عمى العدـ ما لـ يثبت كجكده كلـ يثبت.

كدعػكاه أنَّػػو اآلدميػػة مػع التكميػػؼ ممنكعػػة بػؿ مجػػرد ذلػػؾ ال يقتضػي ًممكػػان، أمػػا عقػبلن فظػػاىر، كشػػرعان لػػـ 
إلزالة قيػد  ؿ إنما يثبت شرعان دكراف ذلؾ الممؾ مع الحرية فمتكف ىي السبب الشرعي، كالطبلؽيثبت، ب

النكاح فيعمؿ ممكيا القائـ عممو حتى يجكز الخركج كالتزكج، كىذا ألفَّ ممكيا متحقؽه الثبكت بعد التزكج 
ال مناسػػبة بػػيف إزالػػة حتػػى جػػاز بيعيػػا كشػػراؤىا كشػػيادتيا كلػػـ يمتنػػع منيػػا سػػكل مػػا قمنػػا لحفػػظ النسػػب، ك 

الممػػؾ الزائػػؿ لمحػػؿ لعبلقػػة تجػػكز التجػػكز،  (8)كبػػيف إثبػػات (7)المػػانع فػػي محػػؿ ليعمػػؿى الممػػؾ القػػائـ عممػػو
ًز عنػػو: أم ظػػاىرة مشػػيكرة ثبكتيػػا فيػػو أقػػكل منػػو فػػي محػػؿ كى المجػػاز  كىػػي أٍف تكػػكف مختصػػة بػػالمتجى

و فػي العتػؽ أكثػر كأكفػر منػو فػي الطػبلؽ، ىنا عكس ىذا، فإف اإلسػقاطى المشػترؾ ثبكتػ (9)المشبو بؿ ىك
كالتجكز بمفظ الطبلؽ يقتضي ككف الطبلؽ ىك األكثر إسػقاطان كأشػير بػو فمػذا جػاز التجػكز بمفػظ العتػؽ 

 عف الطبلؽ لكقكعو عمى كفؽ الشرط المذككر كامتنع عكسو.

                                                           
 ليست في  "أ". (1)
ـ، مكتبة 2005 –ق 1426، 17، ط 1/67انظر: الصعيدم، عبد المتعاؿ، بغية االيضاح لتمخيص المفتاح،  (2)

 اآلداب.
، األبخر مف بخر : منتف الفـ، انظر: الحميرم اليمني، نشكاف بف سعيد، شمس العمـك  (3) كدكاء كبلـ العرب مف الكمـك
 لبناف. –ـ، دار الفكر المعاصر، بيركت 1999 –ق 1420، 1، ت: د. حسيف عبد اهلل العمرم كآخركف، ط1/446
 .514/ 10المحمـك المكعكؾ الذم أصابتو الحمى، انظر: ابف منظكر، لساف العرب،  (4)
 ليست في "ج". (5)
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (6)
 ب مف "أ".151ة ؽ نياي/ 
 ليست في "أ". (7)
 ليست في "ج". (8)


 /أ مف "ب".277نياية ؽ 

 ليست في "ب". (9)
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السػػػبب فػػػي  لفػػػظ (1)كألفَّ العتػػػؽ سػػػبب لػػػزكاؿ ممػػػؾ المتعػػػة حيػػػث كػػػاف سػػػبب زكاؿ ممػػػؾ الرقبػػػة فيػػػك فيػػػو
ال كجػػد المسػػبب دكف  (2)المسػػبب، بخػػبلؼ قمبػػو فإنػػو المسػػبب فػػي السػػبب كىػػك ممنػػكعه إال إف اخػػتص كا 

فػػبل تػػبلزـه فػػبل عبلقػػة، كمػػا قيػػؿ لػػيس سػػببان أيضػػان بػػدليؿ أف األمػػة لػػك كانػػت متزكجػػة  (3)السػػبب المعػػيف
. (5)ادىك بناءن عمى اعتقاًد أف المر  (4)فأعتقيا ال يكجب زكاؿ ممؾ المتعة إنما  بالسبب العمة كىك منتؼو

 (6)كلك سمـ فالعمة إنما تؤثر عند ككف الحكـ معدكمان قبميػاس أال تػرل أفَّ البػكؿ بعػد الػريًح ال يكًجػبي حػدثان 
آخر يمكف أٍف يقػاؿ: أكجػب  (7)]كلـ يخرج بذلؾ عف ككنو عمة لمحدث، كعمى مف يمتـز أنَّو يكجب حدثان[

 العتؽ حرمة أخرل لممتعة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ليست في "ب". (1)
 في "ط" ك. (2)
 دار الفكر، بيركت. ،د.ت ،، د.ط2/56انظر: أمير بادشاه، محمد أميف، تيسير التحرير،  (3)
 في "ب" ما. (4)
كـ يثبت بالعمة دكف كاسطة، في حيف ال يثبت الحكـ بالسبب إال بكاسطة، كما الفرؽ بيف السبب كالعمة أف الح (5)

كيتمثؿ الفرؽ بينيما أيضا في أف السبب قد يتاخر عنو حكمو بينما ال يتصكر ذلؾ في العمة، ككؿ عمة سبب كليس كؿ 
 .4/171، كشؼ األسرار، البزدكم الحنفيسبب عمة، انظر: 

ئمة باألعضاء إلى غاية استعماؿ المزيؿ، انظر: ابف نجيـ المصرم، البحر الرائؽ، الحدث شرعان مانعية شرعية قا (6)
 .146/ كالجرجاني، التعريفات، ص 1/8
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (7)
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 ]ألفاظ العتؽ غير الصريحة كحاجتيا إلى النية لكقكعو[
تصدقت عميؾ بنفسػؾ أك ممكتكيػا أك  (3)كقكلو (2)ببل نية (1)فعف ىذا قيؿ الكنايات منيا ما يقع العتؽ بو

، فيػػذه كنايػػات ال تحتػػاج إلػػى (7)نفسىػػؾى منػػؾ (6)بنفسػػؾ أك بعػػتي  (5)أك أكصػػيتي لػػؾ (4)كىبػػتي نفسىػػؾى منػػؾ
 ف االحتياج إلييا إذا كانت تحتمؿ معاني كىذه ال تحتمؿ غير العتؽ فاستغنٍت عنيا.النيةس أل

ف نػكل كمفػظ الطػبلؽ ككناياتػو، كالتحقيػؽ فػي مثػؿ  (8)كمنيػا مػا يقػع بالنيػة كمػا تقػدـ، كمنيػا مػا ال يقػع كا 
عػػيف األكؿ أف يقػػاؿ: إنػػو ممحػػؽ بالصػػريح كمػػا فػػي مػػكالم مػػف حيػػث إف مػػا سػػكل العتػػؽ انتفػػت إرادتػػو فت

فػػألحؽ بالصػػريح، كانتفػػاء المعنػػى المػػزاحـ ىنػػا بسػػبب تعػػذر حقيقػػة الممػػؾ لمعبػػد فتعػػيف المعنػػى المجػػازم، 
ال فػيجعبلف كىػك الحػؽ  (10)، كبػو قػاؿ جماعػة(9)صػريحان  كىذا بناءن عمى أف الصريح يخص الكضػعي كا 

 .(11)كقد اخترناه في كتبنا
 
 

                                                           
 ليست في "ب". (1)
 .4/47/ كالسمرقندم، تحفة الفقياء، 7/63انظر: السرخسي، المبسكط،  (2)
 في "ب" لقكلو. (3)
قياء في عتؽ مف قاؿ لو سيده كىبت لؾ نفسؾ فذىب أبك حنيفة إلى أنو إذا قاؿ السيد لعبده كىبت لؾ اختمؼ الف (4)

نفسؾ، كقاؿ أردت أف أىىبى لو ًعٍتقىو، أم ال أيعًتقيوي لـ ييعتىؽ في القضاء، كيصدؽ ما بينو كبيف اهلل ألنو نكل ما يحتممو 
كالشافعية كالحنابمة إلى أنو إذا قاؿ السيد لعبده كىبت نفسؾ  كبلمو،  كذىب محمد كأبك يكسؼ مف الحنفية كالمالكية

/ كابف نجيـ المصرم، البحر الرائؽ، 4/47منؾ إلى أنو يعتؽ قىًبؿى أـ لـ يىٍقبىؿ، انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، 
ح / كالبيكتي، شر 6/205/ كالنككم، ركضة الطالبيف، 8/116/ كالخرشي، شرح مختصر خميؿ الخرشي، 4/242

 .2/464منتيى اإلرادات، 
الرأم المختار أنو ال يعتؽ إال بالنية ألف المفظ كىبت لؾ نفسؾ مف األلفاظ غير الصريحة التي تحتاج إلى نية فتحتاج 

 إلى تحديد المقصكد كاهلل أعمـ.
 ليست في "ب". (5)
 في "ج" كىبت. (6)
صريح، كالثاني أنيا كناية ال تحتاج إلى نية، ككؿ منيما في ىذه األلفاظ ثبلثة أقكاؿ: القكؿ األكؿ أنيا ممحقة بال (7)

مبني عمى أف الصريح يخص الكضعي، كالقكؿ الثالث أنيا صرائح حقيقة كقاؿ بو جماعة ألنو ال يخص الكضع كاليو 
 .3/644/ كابف عابديف، رد المحتار، 4/242ماؿ ابف اليماـ، انظر: ابف نجيـ المصرم، البحر الرائؽ، 

 "ب". ليست في (8)
  أ مف "أ".152نياية/ 
 .1/92انظر: أمير باد شاه، تيسير التحرير،  (9)
 .4/47/ كالكاساني، بدائع الصنائع، 7/63انظر: السرخسي، المبسكط،  (10)
 .1/109انظر: ابف أمير حاج، التقرير كالتحبير،  (11)
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] رّّ  ]مسألة مف قاؿ ما أنت إال حي

لىٍك قى  ػ] )كى ػا ًفػي كىًممى ٍجػًو التٍَّأًكيػًد كىمى مىػى كى تىػؽى( أًلىفَّ ااًلٍسػًتٍثنىاءى ًمػٍف النٍَّفػًي إٍثبىػاته عى ػرّّ عى A مىا أىٍنػتى إالَّ حي ًة اؿى
 الشَّيىادىًة[

عمى كجو التأكيد، ىذا ىك الحػؽ  (1)ألفَّ االستثناء مف النفي إثبات )كلك قاؿ ما أنت إال حر عتؽ( قكلو
في األصكؿ كأنَّو  (2)المشايخ في األصكؿ، كقد بيناه االستثناء لغة كىك خبلؼ قكؿ المفيكـ مف تركيب

، كأمػا ككنػػو إثباتػػان مؤكػػدان فمػكركده بعػػد النفػػي بخػػبلؼ (3)ال ينػافي قػػكليـ االسػػتثناء تكمػـ بالبػػاقي بعػػد الثنيػػا
 اإلثبات المجرد.

 
 

] ره  ]قكؿ السيد لعبده رأسؾ رأس حي
لىٍك قىاؿى رىٍأسيؾ رىأٍ  ره عىتىؽى، أًلىنَّوي إٍثبىاتي ]كى لىٍك قىاؿى رىٍأسيؾ رىٍأسي حي ٍرًفًو، كى ٍذًؼ حى ره الى ييٍعتىؽي أًلىنَّوي تىٍشًبيوه ًبحى سي حي

ًميًع اٍلبىدىًف[ يًَّة ًفيًو إٍذ الرٍَّأسي ييعىبَّري ًبًو عىٍف جى رّْ  اٍلحي
ره  (4))كلك قاؿ رأسؾ رأس قكلو حرفو، كلك قاؿ رأسي حرو عتؽ ألنو إثبػات  ( ال ييعتؽ ألنَّو تشبيوه بحذؼحي

عػػف جميعػػو كىػػذا يقتضػػي أنػػو ال ينػػكم كمػػا لػػك قػػاؿ رأسػػؾ حػػره فإنػػو ال  (5)الحريػػة فيػػو إذ الػػرأس ييعبىػػري بػػو
 يحتاج إلى النية، 

                                                           
النحاة إلى أف االستثناء ال يفيد نفيان كال إثباتان، اختمؼ العمماء في غرض االستثناء فذىب أكثر الحنفية، كالكسائي مف  (1)

بؿ غاية ما يدؿ عميو ىك أف المستثنى منو عبارة عما كراء المستثنى، ألنو تكمـه بالحاصؿ بعد الثنيا، كذىب بعض 
، كمف اإلثبات  ، كىك الحنفية كجميكر المالكية كالشافعية كالحنابمة  كالنحكيكف إلى أف االستثناء مف النفي إثباته نفيه

صريحه في أف االستثناء يدؿ عمى أف حكـ المستثنى مخالؼ لحكـ ما قبؿ أداة االستثناء، انظر: ابف أمير حاج، التقرير 
، ت: عبد 2/268/ كالسيكطي، عبد الرحمف جبلؿ الديف، ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع، 1/262كالتحبير، 

/ كالقرافي، أحمد بف ادريس، شرح 3/130، كشؼ اإلسرار، بزدكم الحنفيالالحميد ىنداكم، المكتبة التكفيقية، مصر/ ك 
ـ، شركة الطباعة الفنية المتحدة/ ك 1973 –ق 1393، 1، ت: طو عبد الرؤكؼ سعد، ط193تنقيح الفصكؿ، ص 
ق 1423، 2، ط1/270/ كابف قدامة، مكفؽ الديف عبد اهلل، ركضة الناظر كجنة المناظر، 2/150السبكي، اإلبياج، 

 ـ، مؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر كالتكزيع.2002 –
  أ مف "ج".78نياية ؽ/ 
قكؿ المشايخ ىك أف ما بعد البلـ سككته عنو غير محككـه عميو، انظر: ابف أمير حاج، التقرير كالتحبير عمى  (2)

 .1/262تحرير الكماؿ بف اليماـ، 
 .3/130، كشؼ األسرار، البزدكم الحنفيانظر:  (3)
 ست في "أ".لي (4)
 ليست في "ب". (5)
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رّّ عتؽ إذا نكاه. (2)، لك(1)لكف المسألة منقكلة مف نكادر ابف سماعة  قاؿ رأسؾ حي
 .(5)يكسؼ لك خاط مممككو ثكبان فقاؿ ىذه خياطة حرو ال يعتؽ قاؿ أبك (4)ىشاـ (3)كفي نكادر

رٍّ أك تتكمـ فقاؿ(6)كفي الياركنيات : لك رآىا تمشي فقاؿ ىذه مىشية حي
ػرٍّ لػـ(7) تيعتػؽ، إال  (8): ىػذا كػبلـ حي

 ، كىذا قكؿ أبي يكسؼ.(9)أف يقكؿ أردتي العتؽ
 .(10)ف فيما بينو كبيف اهلل تعالىكقاؿ الحسف بف زياد مف قكًؿ نفسو: ييعتؽ في القضاء كيدي

 
 
 
 
 

                                                           
نكادر ابف سماعة، ىي مسائؿ جمعيا ابف سماعة مف كتب محمد بف الحسف كالمسماة بالنكادر، كىي مسائؿ الطبقة  (1)

الثانية، ليست مف ظاىر الركاية، كذلؾ جمعت ىذه المسائؿ مف قبؿ أصحابو ككؿ مف جمع كتب باسمو، فسميت نكادر 
. كابف سماعة ىك محمد بف سماعة بف عبيد اهلل بف ىبلؿ 2/1282يفة، كشؼ الظنكف، ابف سماعة، انظر: حاجي خم

بف ككيع بف بشر )أبك عبد اهلل( التيمي، كاف مف أصحاب أبي يكسؼ كمحمد بف الحسف، حمؿ عنيما فمـ يزؿ محمد 
ي كمحمد بف بف سماعة قاضيان إلى أف ضعؼ بصره، فعزلو المأمكف، سمع مف الميث بف سعد كأبي يكسؼ القاض

ق، انظر: الذىبي، سير 233الحسف كالمسيب بف سريؾ كغيرىـ، كركل عنو الحسف بف محمد بف عنبر، تكفي سنة 
 .           3/298، كالبغدادم، تاريخ بغداد، 647-10/646أعبلـ النببلء، 

 في :أ، ج" كلك. (2)
ق، 201اـ بف عبيد اهلل الرازم، المتكفي سنة في "ب" نكادر ابف، كنكادر ىشاـ ىي نكادر في فركع الحنفية ليش (3)

 .2/1980انظر: حاجي خميفة، كشؼ الظنكف، 
ىشاـ بف عبيد اهلل الرازم: فقيو حنفي مف أىؿ الرم، تفقو عمى أبي يكسؼ كمحمد، صاحبي اإلماـ أبي حنيفة،  (4)

ؽ ما رأيت أعظـ قدران منو الؼ درىـ. كقاؿ أبك حاتـ: صدك  700شيخ، كأنفقت في العمـ  1700ككاف يقكؿ: لقيت 
، كالزركمي، 2/205ق، انظر: القرشي، الجكاىر المضية، 201بالرم لو نكادر كلو كتاب صبلة األثر، تكفي سنة 

 .8/87األعبلـ، 
 .4/8انظر: ابف مازة، المحيط البرىاني،  (5)
ظر: حاجي خميفة، كشؼ الظنكف، الياركنيات ىي  مف الكتب غير ظاىرة الركاية عند الحنفية لمحمد بف الحسف، ان (6)
2/1282. 
 ليست في "ب". (7)
 في "أ" ال. (8)
 .6/22انظر: العيني، البناية شرح اليداية،  (9)
 .6/22انظر: العيني، البناية شرح اليداية،  (10)
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ـى أنػو مػف سػبي ال ييعتػؽ كفي نكادر ابف سماعة عف محمد قاؿ: حسبؾ ًمػ ػرّّ كىعى رّّ أك أصػمؾى حي ألنػو  (1)حي
 صادؽه، ككذا لك قاؿ: أبكاؾ حراف.

 قاؿ أبك يكسؼ لك قاؿ فرجيؾى حر مف الجمػاع فيػي حػرة فػي القضػاء، كيسػعو فيمػا (2)كفي نكادر المعمى
 .(3)بينو كبيف اهلل تعالى كال تيعتؽ

رّّ  رّّ كاف حران ككذا ذكرؾ حي  كتقدـ. (4)كفي نكادر ابف سماعة عف محمد لك قاؿ: استؾ حي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  ب مف "ب".277نياية ؽ/ 
 .4/8انظر: ابف مازة، المحيط البرىاني،  (1)
ك يحيى كقيؿ أبك يعمى(، فقيو حنفي مف رجاؿ الحديث المصنفيف فيو، كىك مف ىك معمى بف منصكر الرازم )أب (2)

ق، 211أصحاب أبي يكسؼ كمحمد بف الحسف، أصمو مف الرم سكف بغداد، لو آماؿ في الفقو كنكادر، تكفي سنة 
 .7/271، كالزركمي، األعبلـ، 2/466انظر: البغدادم، ىدية العارفيف، 

 .4/19المكصمي، اإلختيار،  في "أ، ب، ج" يعتؽ. انظر: (3)
 .6/22انظر: العيني، البناية شرح اليداية،  (4)
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]  ]فصؿ كمف ممؾ ذا رحـ محـر منو عتؽ عميوو
مىٍيًو( كىىىذىا المَّ  ـو ًمٍنوي عىتىؽى عى مىٍف مىمىؾى ذىا رىًحـو مىٍحرى مىٍيًو  -ٍفظي مىٍرًكمّّ عىٍف رىسيكًؿ المًَّو ]فىٍصؿه )كى مَّى المَّوي عى صى

ـى  مَّ سى قىاؿى -كى ـى  -، كى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ػرّّ " كىالمٍَّفػظي ًبعيميكًمػًو  -صى ـو ًمٍنػوي فىييػكى حي ٍحػرى مىػؾى ذىا رىًحػـو مى ػٍف مى " مى
ـي كيؿَّ قىرىابىةو ميؤىيَّدىةو ًباٍلمىٍحرىًميَّ  ٍيرىهي يىٍنتىًظ دنا أىٍك غى  [ًة ًكالى

 فصؿ أعقب العتؽ االختيارم باالضطرارم.
، (2)، عػف ضػمرة بػف ربيعػة(1)قكلو كىذا المفظ مركم عػف رسػكؿ اهلل صػمى اهلل عميػو كسػمـ، ركاه النسػائي

بػف عمػر قػاؿ: قػاؿ رسػكؿ اهلل صػمى  (5)، عػف ]عبػد اهلل[(4)، عف عبػد اهلل بػف دينػار(3)عف سفياف الثكرم
مىٍيًو" و كسمـ "اهلل عمي تىؽى عى ـو ًمٍنوي عى رَّ مىٍف مىمىؾى ذىا رىًحـو ميحى

(6). 
 

                                                           
ق، أصمو مف نسا بخراساف، 215النسائي ىك أحمد بف عمي بف شعيب اإلماـ المحدث صاحب السنف، كلد سنة  (1)

طو في الركاه خرج منيا كجاؿ بالعالـ اإلسبلمي يسمع الحديث كيمقى الشيكخ حتى برع، ثـ استقر بمصر، قيؿ أف شر 
اقكل مف شرط البخارم كمسمـ، خرج إلى دمشؽ فسأؿ عف فضائؿ معاكية، فأمسؾ، فضربكه في الجامع كاخرجكه، فخرج 

ق، مف تصانيفو: السنف الكبرل، كالمجتبى كىك السنف الصغرل، 303قاصدان مكة، كتكفي بالرممة بفمسطيف سنة 
/ كالزركمي، األعبلـ، 14/125ذىبي، سير اعبلـ النببلء، كالضعفاء، كخصائص عمي، كفضائؿ الصحابة. انظر: ال

1/171. 
ىك ضمرة بف ربيعة الرممي الفمسطيني يكنى )ابا عبد اهلل(، كاف مكلى عمي بف ابي حممة، ككاف ثقة مامكنا خبيرا،  (2)

ع كالحكـ بف سمع يحيى بف ابي عمرك كرجاء ابا المقداـ كعبد اهلل بف شكذب كاالكزاعي، سمع عنو الحسف ابف كاق
ق، في اكؿ شير رمضاف، في خبلفة 202مكسى كىاركف بف معركؼ كغيرىـ، لـ يكف ىناؾ افضؿ منو، تكفي سنة 

 .4/337/ كالبخارم، التاريخ الكبير ، 7/327عبد اهلل بف ىاركف، انظر: ابف سعد، الطبقات، 
ني ثكر بف عبد مناة، أمير المؤمنيف في ق، مف ب97سفياف الثكرم ىك سفياف بف سعيد بف مسركؽ الثكرم كلد سنة  (3)

الحديث، كاف رأسا في التقكل، طمبو المنصكر ثـ الميدم ليمي الحكـ، فتكارل منيما سنيف، كتكفي بالبصرة مستخفيا سنة 
ق، مف مصنفاتو: الجامع الكبير، كالجامع الصغير، ككبلىما في الحديث، كلو كتاب في الفرائض، انظر: 161

 .1/250/ كالقرشي، الجكاىر المضية، 105-3/104، الزركمي، االعبلـ
عبد اهلل بف دينار ىك أبك عبد الرحمف العدكم المدني مكلى ابف عمر ، ركل عف ابف عمر كانس كسميماف بف يسار  (4)

كابي صالح السماف كغيرىـ، كركل عنو ابنو ابنو عبد الرحمف، كمالؾ كسميماف بف طكيؿ كشعبة كسفياف الثكرم كسفياف 
ف عيينة كغيرىـ، قاؿ الذىبي: أحد الثقات، كقاؿ الحافظ أحمد ابف عمي االصبياني: احاديثو نحك مئتي حديث، تكفي ب

 .203-5/201/ كابف حجر، تيذيب التيذيب، 255-5/253ق، انظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء، 127سنة 
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (5)
، حديث رقـ )ركاه النسائي كالمفظ لو، ك (6) (. النسائي، السنف الكبرل، 4877تاب العتؽ، باب مف ممؾ ذا رحـ محـر
5/13 ، ، ، قاؿ النسائي حديث منكر كاهلل أعمـ/ كركاه الترمذم، كتاب العتؽ، باب ما جاء فيمف ممؾ ذا رحـ محـر

ف ممؾ رحـ محـر فيك / كاخرجو ابف ماجو، كتاب العتؽ، باب م3/40(. الترمذم، سنف الترمذم، 1365حديث رقـ )
 . كنص الحديث "مف ممؾ ذا رحـ محـر عتؽ".2/844(. ابف ماجو، سنف ابف ماجو، 2525حر، حديث رقـ )
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 كالنسائي بسبب أف ضمرة انفرد بو عف سفياف. (2)البييقي (1)كضعفو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
الحديث الضعيؼ ىك الحديث الذم لـ تجتمع فيو صفات الحديث الصحيح، كال الحسف، أك ما فقد شرطا مف شركط  (1)

، االتصاؿ، الخمك مف الشذكذ، الخمك مف العمة القادحة، العضد الحديث المقبكؿ كىي )العدالة، الضبط كلك كاف خفيفان 
/ كعتر، نكر الديف محمد، منيج النقد في عمـك 20عند االحتياج اليو(، انظر: ابف الصبلح، مقدمة ابف الصبلح، ص 

سكريا/ كصالح، لمحات في أصكؿ الحديث، ص  –ـ، دار الفكر، دمشؽ 1997 –ق 1418، 3، ط40الحديث، ص 
192-193. 

، ت: عبد المعطي 14/407حيث قاؿ فيو: ىذا كىـ فاحش، انظر: البييقي، أحمد بف الحسيف، معرفة السنف كاآلثار، 
باكستاف/ كقاؿ النسائي حديث منكر،  –ـ، جامعة الدراسات اإلسبلمية، كراتشي 1991 –ق 1412، 1اميف قمعجي، ط

 .5/13انظر: النسائي، السنف الكبرل لمنسائي، 
قي ىك أحمد بف الحسيف بف عمي بف عبد اهلل أبك بكر البييقي، نسبة إلى بييؽ كىي قرل مجتمعة بنكاحي البيي (2)

ق، فقيو شافعي، حافظ كبير، أصكلي تحرير كمكثر مف التصنيؼ، غمب عميو الحديث كاشتير 384نيسابكر، كلد سنة 
الناس نصا لمذىب اإلماـ الشافعي، قاؿ  بو كرحؿ في طمبو، كىك أكؿ مف جمع أصكؿ اإلماـ الشافعي ككاف مف أكثر

إماـ الحرميف في حقو: ما مف شافعي المذىب إال كلمشافعي عميو منة إال أحمد البييقي فإف لو عمى الشافعي منة، مف 
تصانيفو: السنف الكبرل، كالسنف الصغير، ككتاب الخبلؼ، كمناقب الشافعي، كقيؿ تبم  تصانيفو ألؼ جزء، تكفي سنة 

، ت: د. محمكد محمد الطناحي كد. عبد الفتاح 4/8ر: السبكي، تاج الديف عبد الكىاب، طبقات الشافعية، ق، انظ458
ق، ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع/ كابف خمكاف، شمس الديف أحمد، كفيات األعياف كأنباء 1413، 2محمد الحمك، ط
 .  1/131يركت/ كالزركمي، األعبلـ، ـ، دار صادر، ب1900، ت: إحساف عباس، د.ط، 76-1/75أبناء الزماف، 
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ذا أسػند (2)عبد الحؽ (1)كصححو  (4)الحػديث ثقػة فػبل يضػر انفػراده بػو كال إرسػاؿ (3)كقػاؿ: ضػمرة ثقػة، كا 
 مف أرسمو،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
الحديث الصحيح ىك الحديث المسند الذم يتصؿ اسناده بنقؿ العدؿ الضابط عف العدؿ الضابط إلى منتياه، كال  (1)

، 2، ط32-29يككف شإذان كال معمبلن، انظر: الذىبي، محمد بف أحمد، المكقظة في عمـ مصطمح الحديث، ص 
، ت: 20بلمية، حمب/ ك العثيمييف، محمد بف صالح، شرح المنظكمة البيقكنية، ص ق، مكتبة المطبكعات اإلس1412

 .242ـ، دار الثريا لمنشر/ كعتر، منيج النقد، ص 2003 –ق 1423، 2فيد بف ناصر بف إبراىيـ السميماف، ط
اشيبمية، كاف فقييان ق، ب510ىك عبد الحؽ بف عبد الرحمف بف عبد اهلل )أبك محمد( المعركؼ بابف الخراط، كلد سنة  (2)

بي  حافظان عالمان بالحديث كرجالو كعممو، نزؿ بجاية كقت فتنة األندلس فبث بيا عممو، ركل عف شريح بف محمد، كا 
ق، كمف تصانيفو: المعتؿ مف 581الحكـ بف برحاف، كغيرىـ، كركل عنو أبك الحسف المعافرم، كتكفي ببجاية سنة 

/ 12/729لصغرل، كالعاقبة في ذكر المكت. انظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء، الحديث، األحكاـ الكبرل، كاألحكاـ ا
 .3/281كالزركمي، األعبلـ، 

كاالسناد ىك نسبة الحديث،  ،االسناد سند الحديث ىك رجاؿ الحديث الذيف رككه إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ (3)
/ كالعثيميف، 33سند كاالسناد، انظر: عتر، منيج النقد، ص أك الكبلـ إلى قائمو كعند بعض المحدثيف ال فرؽ بيف ال

 . 129-128/ كالخميسي، معجـ عمـك الحديث، ص 59شرح البيقكنية، ص 
كالحديث المسند ىك ما اتصؿ سنده مرفكعا إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ، انظر: عتر، منيج النقد، كانظر: 

 .275اصكؿ الحديث، ص  ، كصالح، لمحات في296الجرجاني، التعريفات، ص 
 .77االرساؿ لغة اإلطبلؽ كالتكجيو، انظر: الكفكم، الكميات، ص  (4)

كالمرسؿ عند المحدثيف ىك قكؿ التابعي، قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، كأما عند األصكلييف فيك قكؿ مف لـ     
سكاء كاف تابعيان أـ ال، انظر: الجرجاني،  يمؽى النبي صمى اهلل عميو كسمـ، قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ،

، كالذىبي، محمد بف أحمد، 370، كعتر، منيج النقد، ص 4/403، كالزركشي، البحر المحيط، 292التعريفات، ص 
 ق، مكتبة المطبكعات اإلسبلمية، حمب.1412، 2، ط38المكقظة في عمـ مصطمح الحديث، ص 
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ف (6)ضمرة ابػف معػيف (5)، كممف كثؽ(4)كبلمو (3)، كصكب ابف القطاف(2)مف كقفو (1)كال كقؼ ، كغيػره كا 
 .(7)لـ ييحتج بو في الصحيح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
بي مف قكؿ أك فعؿ أك تقرير"، صالح، لمحات في أصكؿ الحديث، ص الحديث المكقكؼ "ىك ما اضيؼ إلى الصحا (1)

/ كالخميسي، معجـ عمـك الحديث، ص 326/ كعتر، منيج النقد، ص 50، كانظر: العثيميف، شرح البيقكنية، ص 220
239. 

رة أخرل كفيو تمؾ الزيادة مف الثقة مقبكلة إذا تفرد بيا، سكاءن كاف ذلؾ مف شخص كاحد بأف ركاه ناقصان مرة كركاه م (2)
الزيادة، كاختمؼ العمماء في درجة قبكؿ الزيادة، فذىب الجميكر مف عمماء الحديث كاألصكلييف إلى أف الزيادة مف الثقة 
تقبؿ مطمقان، كمعمكؿ بيا إذا كاف راكييا عدالن حافظان كمتقنان ضابطان، كمنيـ مف يردىا مطمقان، كمنيـ مف تكسط بيف 

/ كالزركشي، 2/294/ كابف أمير حاج، التقرير كالتحبير، 85الصبلح، مقدمة إبف الصبلح، ص المذىبيف، انظر: إبف 
. ىنا ينتيي كبلـ عبد الحؽ، انظر: ابف القطاف، عمي بف محمد، بياف الكىـ كااليياـ في كتاب 6/235البحر المحيط، 

 رياض.ـ، دار طيبة، ال1997 –ق 1418، 1، ت: د.الحسيف آية سعيد، ط5/437األحكاـ، 
ابف القطاف ىك الحافظ عمي بف محمد بف عبد الممؾ بف يحي بف إبراىيـ الحميرم الفاسي )أبك الحسيف(، المشيكر  (3)

ق، أقاـ زمنا بمراكش، كاف معركفا بالحفظ كاالتقاف، لو بياف الكىـ 562بابف القطاف، قرطبي األصؿ مف فاس، كلد سنة 
 .4/331/ كالزركمي، األعبلـ، 135-4/134تذكرة الحفاظ،  ق، انظر: الذىبي،628كااليياـ، تكفي سنة 

 .5/437انظر: ابف القطاف، بياف الكىـ كاإليياـ،  (4)
ق 1382، 1، ت: عمي محمد البجاكم، ط2/330انظر: الذىبي، محمد بف أحمد، ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ،  (5)
 لبناف. –ـ، دار المعرفة لمطباعة كالنشر، بيركت 1963 –
ق، كاف إماـ أىؿ الحديث في زمانو، حافظان ثبتان ثقة متقنان، 158ىك يحيى بف معيف بف زياد )أبك زكريا(، كلد سنة  (6)

، 81-2/79ق، انظر: ابف عبد اليادم، طبقات عمماء الحديث، 233قاؿ أحمد: ابف معيف أعممنا بالرجاؿ، تكفي سنة 
 .96-11/71بلـ النببلء، / كالذىبي، سير أع15-2/14كالذىبي، تذكرة الحفاظ، 

 في "أ، ج" الصحيحيف. (7)
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" كأما الحديث الثاني ػرّّ ـو ًمٍنػوي فىييػكى حي ، فأخرجػو (1)كىك قكلو صمى اهلل عميو كسمـ، "مىٍف مىمىؾى ذىا رىًحـو مىٍحرى
]كحمػاد قػد  (5)، عػف الحسػف عػف سػمرة(4)، عػف قتػادة(3)، عػف حمػاد بػف سػممة(2)األربعػةأصػحاب السػنف 

 ]عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ.  (6)شؾ فيو[
 
 
 
 
 
 

                                                           
  ب مف "أ".152نياية ؽ/ 
(. ابف ماجة، سنف ابف 2524اخرجو ابف ماجة، كتاب العتؽ، باب مف ممؾ ذا رحـ محـر فيك حر، حديث رقـ ) (1)

، حديث 2/843ماجة،  (. 1365رقـ )/ كاخرجو الترمذم، كتاب أبكاب األحكاـ، باب مف جاء فيمف ممؾ ذا رحـ محـر
، حديث رقـ 3/638الترمذم ، سنف الترمذم،  ، ت: شاكر/ ركاه أبك داكد، كتاب العتؽ، باب في مف ممؾ ذا رحـ محـر

/ كركاه النسائي، كتاب العتؽ، باب ذكر اختبلؼ الفاظ الناقميف لخبر سمرة، 4/26(. أبك داكد، سنف أبي داكد، 3949)
/ كقاؿ األلباني: حديث صحيح. كلـ يذكر حماد بف سممة عند 5/15رل، (. النسائي، السنف الكب4885حديث رقـ )

 النسائي، كذكر سعيد.
أصحاب السنف األربعة ىـ: الترمذم كالنسائي كأبك داكد كابف ماجة، انظر: صالح، لمحات في أصكؿ الحديث، ص  (2)

 .114/ كالخميسي، معجـ عمـك الحديث، ص 70
سممة(، مكلى تميـ مفتي أىؿ البصرة، أحد رجاؿ الحديث، كاف إمامان في العربية  ىك حماد بف سممة بف دينار )أبك (3)

فقييان كفصيحان مفكىان مقرئان، احتج بو مسمـ في احاديث عدة في األصكؿ، ركل عف ثابت البناني كقتادة كحميد الطكيؿ 
يث، ككتاب السنف، تكفي سنة كأخركف، كركل عنو ابف جريج كالثكرم كشعبة كأخركف، مف تصانيفو العكالي في الحد

 .2/272/ كالزركمي، األعبلـ، 7/444ق، انظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء، 176
ق، مف أىؿ البصرة، كلد ضريران، أحد المفسريف كالحفاظ 61ىك قتادة بف دعامة بف قتادة السدكسي، كلد سنة  (4)

عممو بالحديث رأسا في العربية، كمفردات المغة، كأياـ لمحديث، قاؿ أحمد بف حنبؿ: قتادة أحفظ أىؿ البصرة، ككاف مع 
ق بالطاعكف، انظر: الذىبي، تذكرة 118العرب كالنسب، كاف يرل القدر كقد يدلس في الحديث، تكفي بكاسط سنة 

 .5/189/ كالزركمي، األعبلـ، 93-1/92الحفاظ، 
لقادة، نشأ في المدينة كنزؿ البصرة فكاف ىك سمرة بف جندب بف ىبلؿ بف جرايح الفزارم، صحابي مف الشجعاف ا (5)

زياد يستخمفو عمييا إذا سار إلى الككفة، ركل عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ كعف أبي عبيدة، كركل عنو ابناه سميماف 
/ كابف حجر، 186 -3/183ق، انظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء،  60كسعد كعبد اهلل بف بريدة كغيرىـ، تكفي سنة 

 .2/78، اإلصابة
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب، ج. (6)
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 (2)، فػإف مكسػى بػف إسػماعيؿ(1)قاؿ أبك داكد كغيره: انفرد بو عف الحسف عف سػمرة قػاؿ: كقػد شػؾ فيػو[
ٍف الحسػف عػف النبػي  (5)كقد ركاه شعبة (4)عف سمرة فيما يحسب حماد (3)قاؿ: في مكضع آخر مرسبلن عى

 انتيى. (6)صمى اهلل عميو كسمـ، كشعبة أحفظ ًمٍف حماد
 .(8)الثقة ال يضره إرساؿ غيره (7)كفيو مثؿ ما تقدـ مف كبلـ عبد الحؽ كابف القطاف كىك أفَّ رفع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (1)
ىك مكسى بف إسماعيؿ التبكذكي، يكنى أبا سممة، مكلى بني منقر بف عبيد، كىك رجؿ مف أىؿ راـ ىرمز، مف قرية  (2)

ق، 223رجب سنة  13يمة الثبلثاء يقاؿ ليا تبكذؾ، فنسب الييا فقيؿ تبكذكي، ككاف ثقة كثير الحديث، تكفي بالبصرة ل
/ كالعصفرم البصرم، خميفة بف خياط، طبقات خميفة 7/222كدفف يـك الثبلثاء، انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل،  

 ـ، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع.1993 –ق 1414، ت: د.سييؿ زكار، د.ط، 398بف خياط، ص 
 .4/26انظر: أبك داكد، سنف أبي داكد،  (3)
 ليس في "ب". (4)
ق، عالـ أىؿ البصرة كشيخيا، رأل الحسف 82ىك شعبة بف الحجاج بف الكرد )أبك بسطاـ( األزدم العتكي، كلد سنة  (5)

كأخذ عنو مسائؿ، أمير المؤمنيف في الحديث يكنى بأبي بسطاـ، حافظ مفسر محدث، حدث عف أنس بف سيريف 
سماعيؿ بف رجاء، كقتادة بف دعامة كعمرك بف دينار كغيرىـ، كحدث عنو سفياف الثكرم، كعبد اهلل بف المبارؾ كيحيى  كا 

بف سعيد القطاف كغيرىـ، قاؿ أبك عبد اهلل الحاكـ: شعبة إماـ األئمة في البصرة في معرفة الحديث، رأل بف مالؾ 
مف شعبة سبعة آالؼ كعمرك بف سممة الحرمي، كسمع مف أربعمائة شيخ مف التابعيف، قاؿ أبك داكد الطيالسي: سمعت 

 .204-7/202/ كالذىبي، سير أعبلـ النببلء، 10/353ق، انظر: البغدادم،تاريخ بغداد، 160حديث، تكفي سنة 
 .4/26انظر: أبك داكد، سنف أبي داكد،  (6)
 في "أ، ب" دفع. (7)
القطاف، بياف الكىـ كااليياـ، كمما قااله: ىك أف إسناد الثقة ال يضره انفراده بو كال إرساؿ مف إرسمو، انظر: ابف  (8)
5/437. 



113 
 

ابػػف عمػػر مكقكفػػان  (4)كم ًمػػٍف حػػديثكري  عػػف عمػػر مكقكفػػان، (3)مػػف حػػديث األسػػكد (2)الطحػػاكم (1)كركاه
 ضعيفة.  (7)بأسانيدو  (6)، كعمي(5)كعائشة

 

                                                           
(. 5403، باب بياف مشكؿ ما ركم عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، حديث رقـ )13ركاه الطحاكم، جزء  (1)

، ت: محمد زىير النجار، كمحمد سيد جاد الحؽ مف عمماء 13/445الطحاكم، أحمد بف محمد، شرح مشكؿ اآلثار، 
عالـ الكتب. كقاؿ الطحاكم: اسناده صحيح كسيأتي ذكر الحديث في باب العبد ـ، 1994 -ق1414، 1االزىر، ط

 يعتؽ بعضو.
ق، كاف إمامان 239ىك أحمد بف سبلمة األزدم الطحاكم )أبك جعفر(، نسبتو إلى طحا قرية بصعيد مصر، كلد سنة  (2)

المزني يكمان: كاهلل ال افمحت، فغضب فقييان حنفيان، ككاف ابف اخت المزني صاحب الشافعي، تفقو عميو أكالن، قاؿ لو 
ق، مف تصانيفو: 321كانتقؿ مف عنده، كتفقو عمى مذىب أبي حنيفة، ككاف عالمان بجميع مذاىب الفقياء، تكفي سنة 

أحكاـ القرآف، كمعاني اآلثار، كشرح مشكؿ االثار كىك آخر تصانيفة، كالنكادر الفقيية، كالعقيدة المشيكرة بالعقيدة 
 .1/206، كالزركمي، األعبلـ، 1/102االختبلؼ بيف الفقياء. انظر: القرشي، الجكاىر المضية، الطحاكية، ك 

(. الطحاكم، أحمد بف محمد، 4704ركاه الطحاكم، كتاب العتاؽ، باب الرجؿ يممؾ ذا رحـ محـر منو، حديث رقـ )
، 1لحؽ مف عمماء األزىر، ط، حققو كقدـ لو: محمد زىير النجار، كمحمد سيد جاد ا3/110شرح معاني اآلثار، 

 ـ، عالـ الكتب.1994 -ق1414
األسكد بف يزيد بف قيس النخعي الككفي، تابعي ثقة، كاف عابدان صالحان فقييان،  أبك عمرك، ركل عف أبي بكر  (3)

بف / كالعجمي، أحمد 1/449ق، انظر: البخارم، التاريخ الكبير، 75كعمر، كركل عنو إبراىيـ كأبك اسحاؽ، تكفي سنة 
 ـ، دار الباز.1984 –ق 1405، 1، ط68-67عبد اهلل، الثقات، ص 

، الترمذم، سنف الترمذم،  (4) . 3/39اخرجو الترمذم تعميقان، كتاب أبكاب األحكاـ، باب ما جاء فيمف ممؾ ذا رحـ محـر
 كالحديث "مف ممؾ ذا رحـ محـر فيك حر".

 9عثماف أـ المؤمنيف، كافقو نساء المسمميف، كلدت سنة  ىي عائشة الصديقة بنت أبك بكر الصديؽ عبد اهلل بف (5)
ؽ.ق، كانت أديبة عالمة، كنية بأـ عبد اهلل، ليا خطب كمكاقؼ، ككاف أكابر الصحابة يراجعكنيا في أمكر الديف، ككاف 
مسركؽ إذا ركل عنيا يقكؿ: حدثتني الصديقة بنت الصديؽ، لمزركشي كتاب اإلجابة لما استدركتو عائشة عمى 

 .50 -8/46/ كابف سعد، الطبقات الكبرل، 1/25ق، انظر: الذىبي، تذكرة الحفاظ، 58لصحابة، تكفيت سنة ا
ؽ.ق، أمير المؤمنيف  23ىك عمي بف أبي طالب بف عبد مناؼ بف عبد المطمب، مف بني ىاشـ مف قريش كلد سنة  (6)

صمى اهلل عميو كسمـ بابنتو فاطة، كلي الخبلفة بعد كرابع الخمفاء الراشديف، أحد العشرة المبشريف بالجنة، زكجو النبي 
ق، ينسب اليو نيج 40مقتؿ أمير المؤمنيف عثماف رضي اهلل عنو، فمـ يستقـ لو األمر حتى قتؿ بالككفة كتكفي عاـ 

، كابف حجر، تيذيب التيذيب، 296 -4/295الببلغة كىك مجمكعة خطب كحكـ، انظر: الزركمي، األعبلـ،  
7/334. 
، ت: عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمي 6/220، 2/190عدم، أبك أحمد بف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ،  ابف (7)

 لبناف. –ـ، الكتب العممية، بيركت 1997 –ق 1418، 1محمد معكض، ط
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، أفَّ رجػبلن زكج ابػف (2)، عػف المسػتكرد(1)كركل الطحاكم بإسناده إلى سفياف الثكرم عف سػممة بػف كييػؿ
إفَّ عمػي  أخيو مممككتو، فكلدت أكالدان فأراد أٍف يسترؽ أكالدىا، فأتى ابف أخيو عبد اهلل بف مسعكد فقاؿ:

 .(3)زكجني كليدتو، كأنيا كلدت لي أكالدان فأراد أٍف يسترؽ كلدم، فقاؿ ابف مسعكد "كذب، ليس لو ذلؾ"
كفي المبسكط أفَّ ابف عباسو قاؿ "جػاء رجػؿه إلػى النبػي صػمى اهلل عميػو كسػمـ، كقػاؿ: يػا رسػكؿ اهلل إنػي 

ني أريد أٍف أعتقػو،  فىػًإفَّ المَّػوى  فقػاؿ صػمى اهلل عميػو كسػمـ، "دخمت السكؽ فكجدت أخي يباع فاشتريتو، كا 
 .(4)قىٍد أىٍعتىقىوي"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ىك سممة بف كييؿ الحضرمي، ككفي ثقة كثير الحديث ثبت، تابعي، سمع مف جندب كأبا جحيفة، كركل عنو  (1)

، كالبخارم، التاريخ 6/314ق، انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل، 122عمش كالثكرم كشعبة، تكفي سنة منصكر كاأل
 .4/74الكبير، 

ىك المستكرد بف شداد ابف عمرك بف االحب بف حبيب بف عمرك بف شعباف بف محارب بف فير، القرشي الفيرم،  (2)
عبد الرحمف الحبمي كقيس بف أبي حاـز كعبد الكريـ  صحابي شيد فتح مصر كاختط بيا، ركل عنو عمي بف رباح كأبك

/ كابف منجكيو، 128-6/127ق، انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل، 45بف الحارث كغيرىـ، تكفي باإلسكندرية سنة 
ق، دار المعرفة، بيركت، كأبي نعيـ، 1407، 1، ت: عبد اهلل الميثي، ط2/267أحمد بف عمي، رجاؿ صحيح مسمـ، 

 .  5/2602بة، معرفة الصحا
(. الطحاكم، شرح معاني اآلثار، 4705ركاه الطحاكم، كتاب العتاؽ، باب الرجؿ يممؾ ذا رحـ محـر منو، أثر رقـ ) (3)
3/110. 
لفظو عف ابف عباس، قاؿ: جاء رجؿ يقاؿ لو صالح بأخيو، فقاؿ: يا رسكؿ اهلل إني أريد أف اعتؽ أخي ىذا، فقاؿ:"  (4)

. اخرجو الدارقطني، كتاب المكاتب، حديث رقـ 7/70و"، انظر: السرخسي، المبسكط، إف اهلل أعتقو حيف ممكت
. كقاؿ ابف القطاف ضعيؼ اإلسناد، انظر: ابف القطاف، بياف الكىـ 5/228(. الدارقطني، سنف الدارقطني، 4227)

 .3/553كااليياـ، 
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 ] مف ييعتؽ مف الرحـ[
ٍيرًًه[ -رىًحمىوي المَّوي  -]كىالشَّاًفًعيُّ  اًلفينىا ًفي غى  ييخى

أنَّػػػوي قػػػكؿ أكثػػػر  (3)فػػػي معػػػالـ السػػػنف (2)قػػػاؿ أحمػػػد كذكػػػر الخطػػػابي (1)( كبقكلنػػػا)قكلػػػو كالشػػػافعي إلػػػخ
 .(4)اءالعمم

ًكمى (5)]كفػػي الغايػػة[ ، ري
ذلػػؾ عػػف عمػػر كابػػف مسػػعكد كال ييعػػرؼ ليمػػا مخػػالؼ مػػف الصػػحابة، كبػػو قػػاؿ  (6)

  (10)كالشعبي(9)، كعطاء(8)كجابر بف زيد (7)الحسف البصرم
 

                                                           
ية عمى أنو مف ممؾ ذا رحـ محـر منو عيًتؽى عميو، اتفؽ الجميكر مف الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة كالظاىر  (1)

ف سفؿ، كاالخكة  ف عمكا، كالكلد كا  كاختمفكا في القريب الذم يعتؽ، فذىب الحنفية كالحنابمة إلى أنو يعتؽ الكالداف كا 
كالفركع  كاالخكات كأكالدىـ، كاألعماـ كالعمات كاألخكاؿ كالخاالت دكف أكالدىـ. كذىب المالكية إلى أنو يعتؽ األصكؿ

كالحاشية القريبة فقط كىـ االخكة كاالخكات مطمقان.  كذىب الشافعية إلى أنو يعتؽ األصكؿ كالفركع كال يعتؽ ما عداىـ. 
/ كالماكردم، الحاكم الكبير، 14/480/ كابف رشد الجد، البياف كالتحصيؿ، 2/266انظر: السمرقندم، تحفة الفقياء، 

،  المحمى باآلثار، 6/415/ كابف قدامة، المغني، 18/72  .8/187/ كابف حـز
ق، مف أىؿ كابؿ، مف نسؿ زيد بف 319الخطابي ىك حمد بف محمد بف إبراىيـ البستي، )أبك سميماف(، كلد سنة  (2)

ق، مف تصانيفو: معالـ السنف في شرح 388الخطاب، فقيو محدث، قاؿ فيو السمعاني: إماـ مف أئمة السنة، تكفي سنة 
/ كالزركمي، 150 -3/149الحديث، كشرح البخارم، كالغنية، انظر: الذىبي، تذكرة الحفاظ، أبي داكد، كغريب 

 .2/273األعبلـ، 
كتاب معالـ السنف لئلماـ أبي سميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ الخطابي البستي، ىك شرح لسنف أبي داكد،  (3)

/ كالخطابي، 1/541حاجي خميفو، كشؼ الظنكف، كتكضيح أللفاظ متكنو، كيضـ ذكر األحكاـ كأراء الفقياء، انظر: 
 .1/2معالـ السنف، 

 . في " أ "  كقاؿ.4/72انظر: الخطابي، معالـ السنف،  (4)
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (5)
"مف ممؾ ذا رحـ محـر فيك حر" ، ركاه عبد الرزاؽ، كتاب المدبر، باب الرقبة يشترط فييا العتؽ كمف ممؾ ذا رحـ،  (6)
 .9/183(. الصنعاني، مصنؼ عبد الرزاؽ، 16856ر رقـ )أث
 .6/414قكؿ الحسف البصرم كجابر بف زيد، انظر: ابف قدامة، المغني،  (7)
ق، تابعي ثقة فقيو، ركل عف ابف عباس كابف 21ىك جابر بف زيد األزدم أبك الشعثاء، مف أىؿ البصرة، كلد سنة  (8)

اده كعمرك بف دينار كجماعة، كاف عالمان بالفتيا، شيد لو عمرك بف دينار عمر كابف الزبير، كغيرىـ، كركل عنو قت
/ كابف حجر، 58-1/57بالفضؿ فقاؿ: ما رأيت أحدان أعمـ بالفتيا مف جابر بف زيد، انظر: الذىبي، تذكرة الحفاظ، 

 .2/38تيذيب التيذيب، 
ركاه عبد الرزاؽ، كتاب المدبر، باب الرقبة يشترط قكؿ عطاء:" إذا ممؾ األخ أك األخت أك العمة أك الخالة عتقكا"،  (9)

 .9/183(. الصنعاني، مصنؼ عبد الرزاؽ، 16859فييا العتؽ، أثر رقـ ) 
قكؿ الشعبي:" إذا ممؾ األب أك االبف أك األخ أك األـ عتقكا"  ركاه عبد الرزاؽ، كتاب المدبر، باب الرقبة يشترط  (10)

 .9/183(. الصنعاني، مصنؼ عبد الرزاؽ، 16858)  فييا العتؽ كمف ممؾ ذا رحـ، أثر رقـ
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 ، (7)، كالحسف بف حي(6)، كأبك سممة(5)كابف شبرمة (4)، كالثكرم(3)، كالحكـ(2)كحماد ،(1)كالزىرم
 
 
 
 
 

                                                           
ق، تابعي مف كبار 58ىك محمد بف مسمـ بف عيد اهلل بف شياب الزىرم، مف بني زىرة، مف قريش، كلد سنة  (1)

الحفاظ كالفقياء، مدني سكف الشاـ، ىك أكؿ مف دكف األحاديث النبكية، كدكف معيا فقو الصحابة، قاؿ أبك داكد: "جميع 
ق، انظر: 124( حديث، أخذ عف بعض الصحابة، كأخذ عنو مالؾ بف أنس كطبقتو، تكفي سنة 2200لزىرم )حديث ا

. قكؿ الزىرم :" مف ممؾ ذا رحـ محـر عتؽ" 7/97/ كالزركمي، األعبلـ، 451-9/445ابف حجر، تيذيب التيذيب، 
(. الصنعاني، 16855رحـ، أثر رقـ )ركاه عبد الرزاؽ، كتاب المدبر، باب الرقبة يشترط فييا العتؽ كمف ممؾ ذا 

 .9/183مصنؼ عبد الرزاؽ، 
ىك حماد بف أبي سميماف مسمـ األشعرم بالكالء، فقيو تابعي ككفي مف شيكخ اإلماـ أبي حنيفة، أخذ الفقو عف أنس  (2)

: ابف حجر، ق، انظر119بف مالؾ إبراىيـ النخعي كغيره، كأخذ عنو الثكرم كشعبة، كىك مستقيـ في الفقو، تكفي سنة 
 . 17-3/16/ كابف حجر، تيذيب التيذيب، 19-3/18، كالبخارم، التاريخ الكبير، 3/16تيذيب التيذيب، 

، ت: د. محمد فضؿ 2/611قكؿ حماد، انظر: المنبجي، عمي بف أبي يحيى، المباب في الجمع بيف السنة كالكتاب، 
 سكريا. – ـ، دار القمـ، الدار الشامية1994 –ق 1414، 2عبد العزيز، ط

ق، عالـ أىؿ الككفة، كثقو ابف معيف كأبك حاتـ كالنسائي، 50ىك الحكـ بف عتيبة الكندم )أبك محمد(، كلد سنة  (3)
ق، أك 113كقاؿ ابف حجر: ثقة ثبت، كقاؿ العجمي: ثقو مف فقياء أصحاب إبراىيـ، ككاف صاحب سنة، تكفي سنة 

 -2/432/ كابف حجر، تيذيب التيذيب، 209-5/208النببلء،  بعدىا بسنة أك سنتيف، انظر: الذىبي، سير أعبلـ
 .2/611. قكؿ الحكـ، انظر: المنبجي، المباب في الجمع بيف السنة كالكتاب، 435

 .14/481انظر: ابف رشد الجد، البياف كالتحصيؿ،  (4)
ىؿ الككفة، كلد سنة ىك عبد اهلل بف شبرمة يف الطفيؿ بف حساف، )أبك شبرمة(، الضبي، نسبة إلى ضبة مف أ (5)

ق، كاف ثقة فقييان عفيفان حازمان، يشبو النساؾ، كلي القضاء عمى السكاد، كركل عف أنس كالتابعيف، كركل عنو عبد 72
/ كابف حجر، 6/347ق، انظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء، 144الممؾ كسعيد كابف المبارؾ كآخركف، تكفي سنة 

 .5/250تيذيب التيذيب، 
اف بف مقسـ الكندم البصرم )أبك سممة الكندم البصرم(، كاف ممف صنؼ العمـ كدكنو، مات بعد الثكرم، ىك عثم (6)

 . 326-7/325/ كالذىبي، سير أعبلـ النببلء، 6/264انظر: ابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، 
 .14/481قكلو: انظر: ابف رشد الجد، البياف كالتحصيؿ،  
ق، كثقو جماعة، كجعمو بعضيـ في درجة 100اليمداني الثكرم، محدث، كلد سنة  ىك الحسف بف صالح بف حي (7)

/ كالزركمي، األعبلـ، 2/285ق، انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب، 168سفياف الثكرم في الفقو كالكرع، تكفي سنة 
2/193 . 

 .6/414قكؿ الحسف بف حي، انظر: ابف قدامة، المغني، 
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سحاؽ(2)، كعبد اهلل بف كىب(1)كالميث  . (4)، كالظاىرية(3)، كا 
 .(5)كقاؿ مالؾ: يىٍعًتؽي في قرابة الكالدة كاإلخكة كاألخكات ال غير

: إذا ممؾ قريبو ال يىٍعًتؽي بدكف اإلعتػاؽ لظػاىر قكلػو صػمى اهلل عميػو (6)كفي المبسكط قاؿ داكد الظاىرم
لىده  كسمـ "الى يىٍجًزم كى
ٍمميككنا فىيىٍشتىًريىوي فىييٍعًتقىوي"كىاًلدىهي إالَّ  (7) أىٍف يىًجدىهي مى

(8) ، 
 
 
 
 
 

                                                           
ق، إماـ أىؿ مصر في عصره حديثان كفقيان، 94لرحمف الفيمي، )أبك الحارث(، كلد سنة ىك الميث بف سعد بف عبد ا (1)

بحيث كاف النائب كالقاضي مف تحت أمره كمشكرتو، أصمو مف خراساف، كمكلده في قمقشندة، تكفي بالفسطاط سنة 
يقكمكا بو، انظر: ابف ق، كاف مف الكرماء األجكاد، كقاؿ الشافعي: الميث افقو مف مالؾ، اال أف اصحابو لـ 175

 . 165-1/164/ كالذىبي، تذكرة الحفاظ، 4/127خمكاف، كفيات األعياف، 
 .14/481انظر: قكلو: ابف رشد الجد، البياف كالتحصيؿ، 

ق ، مف تبلميذ اإلماـ 125ىك عبد اهلل بف كىب بف مسمـ، )أبك محمد(، الفيرم، بالكالء، المصرم، كلد بمصر سنة  (2)
ف سعد، جمع بيف الفقو كالحديث كالعبادة، كاف حافظان مجتيدان، أثنى أحمد عمى ضبطو، كعيرض عميو مالؾ، كالميث ب

/ كالزركمي، 6/71ق. انظر: أبف حجر، تيذيب التيذيب، 197القضاء فامتنع، كلـز منزلو، تكفي في مصر سنة 
 . 4/144األعبلـ ، 

 .14/481قكلو: انظر: ابف رشد الجد، البياف كالتحصيؿ،  
ق، عالـ خراساف في 161ىك اسحاؽ بف إبراىيـ بف مخمد، مف بني حنظمة مف تميـ، يعرؼ بابف راىكيو، كلد سنة  (3)

عصره، طاؼ الببلد لجمع الحديث، كأخذ عنو أحمد كالشيخاف، قاؿ فيو الخطيب البغدادم: اجتمع لو الفقو كالحديث 
ق، انظر: ابف عبد البر، يكسؼ بف عبد اهلل، 238سنة  كالحفظ كالصدؽ كالكرع كالزىد، استكطف نيسأبكر كتكفي بيا

، دار الكتب العممية، بيركت/ كابف حجر، تيذيب التيذيب، 108اإلنتقاء في فضائؿ الثبلث األئمة الفقياء، ص 
1/216-217. 
، كقالكا بعتؽ الكالديف كاألجداد كالجدات دكف غي (4) رىـ، انظر: ذىب الظاىرية إلى أنو مف ممؾ ذا رحـ محـر فيك حره

،  المحمى باآلثار،   .8/187ابف حـز
 .14/480انظر: ابف رشد الجد، البياف كالتحصيؿ،  (5)
ق، احد األئمة المجتيديف، 201ىك داكد بف عمى بف خمؼ األصبياني الظاىرم، )أبك سميماف(، كلد بالككفة سنة  (6)

لسنة كاعراضيا عف التأكيؿ كالرأم كالقياس، ككاف تنسب اليو الطائفة الظاىرية، سميت بذلؾ ألخذىا بظاىر الكتاب كا
ق.انظر: الذىبي، سير  270داكد أكؿ مف جير بيذا القكؿ، سكف بغداد كانتيت اليو رئاسة العمـ بيا كبيا تكفي سنة 

 .2/333./ كالزركمي، األعبلـ، 98-13/97أعبلـ النببلء، 
 في "أ، ب، ج" كالد. (7)
 .2/1148(. مسمـ، صحيح مسمـ، 25فضؿ عتؽ الكالد، حديث رقـ )ركاه مسمـ، كتاب العتؽ، باب  (8)
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تىؽى بنفس الشراء  .(1)لـ يبؽ لقكلو فىييٍعًتقىوي فائدة، كألفَّ القرابة ال تمنع ابتداء اٍلًمٍمًؾ فبل تمنع بقاءه كلك عى
جكمقحقمفخفحفجفمغجغمعجعمظحطمضُّٱقكلو تعالىكلنا 

 .(2)َّحنجنممخمحمجمهلملخلحلجلمكلكخكحك
 ، فإذا ثبتت االبنية انتفت العبدية.(3)ثىبىتى بو أفَّ االبنية تنافي العبديَّة

بذلؾ الشراء كما يقػاؿ أطعمػو فأشػبعو كسػقاه فػأركاه، كالتعقيػب حاصػؿه إذ اٍلًعتٍػؽي  كالمراد بالنص فىييٍعًتقيوي 
نما أثبتنا لو اٍلًمٍمؾى ابتداءن ألفَّ اٍلًعٍتؽى ال ي حصؿ قبمػو بخػبلؼ ًمٍمػًؾ النكػاح لػـ يثبػت ابتػداءن يعقب الشراء كا 

 ألنَّو ال فائدة في إثباتو الستعقاب البينكنة.
 

 ]عدـ اشتراط رضا المالؾ في عتؽ ذكم األرحاـ[
كَّةي كى  اًلًؾ يىٍنًفيًو اٍلًقيىاسي أىٍك الى يىٍقتىًضيو، كىاأٍليخي اًة اٍلمى ٍيًر مىٍرضى ػاًىييىا نىاًزلىػةه ]لىوي أىفَّ ثيبيكتى اٍلًعٍتًؽ ًمٍف غى مىا ييضى
مىػى اٍلمىكىاًتػ ًليىذىا اٍمتىنىعى التَّكىاتيػبي عى ؿ ًبًو، كى اؽي أىٍك ااًلٍسًتٍدالى ٍلحى ًد فىاٍمتىنىعى اإلًٍ ًد عىٍف قىرىابىًة اٍلًكالى ٍيػًر اٍلػًكالى ًب ًفػي غى

ـٍ يىٍمتىًنعي ًفيًو[ لى  كى
( عمػى غيػر القريػب مػف )ينفيو القيػاسالد ( في الك (4) لو أف ثبكت العتؽ مف غير مرضاة المالؾقكلو:)

 ، أك ال )يقتضػػػيو( العبيػػػد كعمػػػى سػػػائر األمػػػبلؾ إذ ال تخػػػرج عػػػف ًمٍمػػػًؾ مالكيػػػا مػػػف غيػػػر رضػػػان كاختيػػػارو
 إال مف ال ييعتىدُّ بخبلفو. (6)كاإلجماع (5)القياس كال ينفيو كقد ثبت اٍلًعٍتؽي في الكالد بالنص

 
 
 
 

                                                           
  أ مف "ب".278نياية ؽ/ 
 .7/69انظر: السرخسي، المبسكط،  (1)
 .95-92سكرة مريـ، اآليات  (2)
 كمعناه أنو نفى األبنية كاثبت العبكدية لمخمؽ، مما ينص عمى المنافاة بينيما فبل يجتمعاف، فإذا كانت البنكة متقررة (3)

 .7/70انتفت العبكدية، انظر: السرخسي، المبسكط، 

 /أ مف "أ".153نياية ؽ 

 ليست في "ج".  (4)
 النص قكلو صمى اهلل عميو كسمـ:" مف ممؾ ذا رحـ محـر منو فيك حر". (5)
 .2/266السمرقندم، تحفة الفقياء،  (6)
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قرابػػة الػػكالد فػػامتنع اإللحػػاؽ: أم إلحػػاؽ غيػػر الػػكالد بػػالكالد بطريػػؽ يضػػاىييا نازلػػة عػػف  (1)كاألخػػكة كمػػا
لعػػػدـ األكلكيػػػة كالمسػػػاكاة، بػػػؿ يجػػػب اإللحػػػاؽ بغيػػػر  (2)القيػػػاس كاالسػػػتدالؿ: أم اإللحػػػاؽ بطريػػػؽ الداللػػػة

 المحاـر مف القرابات، 
 اء األخكاؿ كالخاالت.المحرمية كعدميا كأبناء األعماـ كالعمات كأبن (4)كالده كغيره مف (3)فالقرابات ثبلث

، كىػك بالثػاني أشػبو حقيقػة   كيجب رد المتنازع فيو إلى مػا ىػك أشػبو بػو مػف قرابتػي الػكالد كغيػر المحػاـر
 كحكمان، أما حقيقةن فؤلفَّ قرابتيـ قرابة مجاكرة في الرحـ، كقرابة الكالد قرابة بعضية.

التكاتػب  (5)يادة كالقػكد كًحػؿ الحميمػة كامتنػاعكأما الثاني فؤلنا رأينا أحكاميـ متحدة بغير المحاـر في الشػ
 فكذا في ىذا الحكـ.

مىٍيًو، كىىىذىا  ٍينىا، كىأًلىنَّوي مىمىؾى قىًريبىوي قىرىابىةن ميؤىثّْرىةن ًفي اٍلمىٍحرىًميًَّة فىيىٍعًتؽي عى كى لىنىا مىا رى ىيكى اٍلميؤىثّْري ًفػي اأٍلىٍصػًؿ، ]كى
ٍمًغيّّ أًلىنَّيىا ىً  دي مى [كىاٍلًكالى ـى النّْكىاحي ري حى بىٍت النَّفىقىةي كى جى تَّى كى ـي قىٍطعييىا حى يىٍحري ٍصمييىا كى  يى الًَّتي ييٍفتىرىضي كى

 ( فتضمحؿ معو جميع المعاني المعينة.)كلنا ما ركينا قكلو
كالقياس الصحيح بؿ داللة النص تقريره ًمٍمؾي قريبو قرابة مؤثرة في المحرمية فىيىٍعًتؽي عميو كما في 

، كىذا أعني ككنو قرابة مؤثرة في المحرمية ىك المؤثر في األصؿ كىك قرابة الكالد: يعني ىك (6)الدالك 
الذم تعمَّؽ بو الحكـ فيو كالكالد ممغي، كلك سمـ فغاية ما صنع أىنَّو أرانا عدـ العمة في الفرع كىك ال 

ا لـ تتعد إليو تمؾ كىي ما عيناه مف يستمـز عدـ الحكـ فيو لجكاز أٍف ييعىمّْؿى األصؿ بأخرل متعدية إلى م
القرابة المحرمية ألنَّيا قد ظير أثرىا في جنس ىذا الحكـ كىك دفع ًمٍمًؾ النكاح الذم ىك أدنى الدليميف، 
فؤلىٍف يؤثر في دفع أعبلىما كىك ًمٍمؾي الرقبة أكلى، كىذا المسمؾ مف مسالؾ العمة ىك الذم ال نزاع في 

                                                           
 في "ب" كمف ال . (1)
منطكؽ ثابت لممسككت عنو إلشتراكيما في عمة الحكـ التي تفيـ بمجرد داللة النص ىي داللة المفظ عمى أف حكـ ال (2)

 ،تفيـ بمجرد فيـ المغة ،كالفرؽ بينيا كبيف القياس ىك في العمة حيث أف العمة في داللة النص كاضحة ،فيـ المغة
د مف التزاـ مسالؾ العمة كال ب ،كأما العمة في القياس فبل تدرؾ إال باالجتياد لخفائيا ،كيتساكل في فيما المجتيد كغيره

التقرير  ،كابف أمير حاج ،172ص  ،التعريفات ،انظر: انظر: الجرجاني ،المذككرة في كتب األصكؿ الستنباطيا
المناىج األصكلية في االجتياد بالرأم في التشريع  ،األستاذ الدكتكر محمد فتحي ،/ كالدريني144-1/143 ،كالتحبير
 لبناف. -مؤسسة الرسالة. بيركت ،ـ1997 -ق1418 ،3ط ،252ص  ،اإلسبلمي

 في "ب" ثمث. (3)
 في "ب" مع. (4)
 في "أ" كأنكاع. (5)
 في "أ، ج" األكالد. (6)
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لما  (2)عمى تعيينو كىك ما ركينا فإنَّو يفيد تعميؽ الحكـ بالقرابة المحرميةكالنص أيضان يدؿ  (1)صحتو
( إلزاـ بمختمؼ فيو لكنو لما (:))حتى كجبت النفقةإلغاء ما عينو، كقكؿ المصنؼ  عيًرؼ، كىذا يفيد

 .(4)  َّخفحفجفمغجغٱُّٱ :ثبت بالدليؿ كىك قكلو تعالى
 قان.ألـز بو غير معتبرو خبلفو ككأنو ثابته اتفا

 ، (6)إفَّ الحديث لـ يثبت غير صحيح، لثقة الركاة كليس فيو سكل االنفراد بالرفع (5)كقكليـ
يصػػؿ ككثيػػران مػػا يرسػػؿ، كمعمػػكـ أنَّػػو إذا ارسػػؿ فػػبل بػػد أٍف يكػػكف عػػف  كىػػك غيػػر قػػادح ألىفَّ الػػراكم قػػد

 كاف مف المرسؿ المقبكؿ.كاسطة، كغاية األمر أىنَّوي عيف الكاسطة مرةن كترؾ أخرل، كلك كاف مرسبلن، 
كىػػك قكلينػػا كقػػكؿ مالػػؾ كأحمػػد فييقبػػؿ بػػبل شػػرط بعػػد صػػحة السػػند كقػػد عممػػت  (7)أمػػا عمػػى قػػكؿ الجميػػكر

 صحتو.

                                                           
مسالؾ العمة ىي الطرؽ الدالة عمييا، كمنيا النص كىك ما يدؿ بالكضع مف الكتاب كالسنة عمى ًعمّْية كصؼ الحكـ،  (1)

مؿ غير الًعمّْية، كيعبر عنو بالصريح،  كظاىر، كىك الذم يحتمؿ غيرىا كينقسـ إلى قسميف : قاطع: كىك الذم ال يحت
 .2/116احتماالن مرجكحان، انظر: الشككاني، إرشاد الفحكؿ، 

 كالمقصكد مف كبلـ ابف اليماـ ىك القسـ القاطع، " أم ألجؿ القرابة المحرمية".
 في "ب" المحرمة. (2)
  ب مف "أ".153نياية ؽ / 
مغة مف النفؽ كىك النفد، كنفقة المرأة أم كثر طبلبيا كخطابيا، انظر: الرازم، مختار الصحاح، النفقة في ال (3)
 ، مادة ) نفؽ(. 1/216

النفقة شرعان ما بو قكاـ كعتاد اآلدمي دكف سرؼ، انظر: الصاكم، أحمد بف محمد، حاشية الصاكم عمى الشرح 
 دار المعارؼ. ،د.ت ،، د.ط2/729الصغير، 

 .233قرة، اآلية سكرة الب (4)
..." كقد حكـ عميو  ،قكليـ تعكد عمى بعض أىؿ الحديث كقد تقدـ بياف بعض قكليـ (5) كالحديث :مف ممؾ ذا رحـ محـر

 .148ص 
ركاة الحديث ثقة كىـ مف رجاؿ الكتب الستة، كقاؿ الشككاني الرفع مف الثقة زيادة، كقاؿ الترمذم حديث سمرة  (6)

 –ق 1413، 1، ت: عصاـ الديف الصبابطي، ط6/98د بف عمي، نيؿ األكطار، مرسؿ، انظر: الشككاني، محم
، دار 4/503ـ، دار الحديث، مصر/ كالمباركفكرم، محمد عبد الرحمف، تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم، 1993

 الكتب العممية، بيركت. 

 / ب مف " ب ".278نياية ؽ 

كالحنابمة إلى قبكؿ المرسؿ مطمقان، سكاء كاف الراكم مف أئمة النقؿ أـ ال،  ذىب جميكر الفقياء مف الحنفية كالمالكية (7)
/ كالقرافي، شرح 2/289كسكاءن كاف مف القركف الثبلث األكلى أـ بعدىا،  انظر: ابف أمير حاج، التقرير كالتحبير، 

، 250ي أصكؿ الفقو، ص / كآؿ تيمية، مجد الديف، عبد الحميـ، أحمد بف تيمية، المسكدة ف379تنقيح الفصكؿ، ص 
 ت: محمد محيي الديف عبد الحميد، دار الكتاب العربي.
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ًممىػػٍت الصػػحابة عمػػى كفقػػو، كأنػػت سػػمعت أفَّ الثابػػت قػػكؿ بعػػض  (1)كأمػػا عمػػى قػػكؿ الشػػافعي فىييٍقبىػػٍؿ إذا عى
 (3)يػذا مشػاركة ىػذه القرابػة لمػكالد فػي ىػذا الحكػـ، فػإفٍ غيرىـ خبلفيـ، فثبػت ب (2)الصحابة كلـ يثبت عف

 المحاـر في غيره  (4)شارككا غير
، فػالمعنى (6)اعتبارىـ بيـ فيوس ألىنَّو إلحاؽ باألشبيية كال أثر لو، كلك كاف صػحيحان عنػده (5)فبل يعارضو

 الذم ظير أثره في جنس الحكـ أكلى منو، فكيؼ مع النص عمى نفس حكـ الفرع.
 

لفرؽ بيف قرابة الكالد مف جية كالشيادة كالزكاة مف جية أخرل[] ا  
 

ّـّ يي   مىٍيػػًو أًلىنَّػػوي لىػػٍيسى لىػػوي ًمٍمػػؾه تىػػا ٍجػػرىاهي الى يىتىكىاتىػػبي عى ػػٍف يىٍجػػًرم مى مى ػػاهي كى مىػػى ]كىاٍلمىكىاًتػػبي إذىا اٍشػػتىرىل أىخى ٍقػػًدريهي عى
ٍعتىاًؽ كىااًلٍفًترىاًض ًعٍندى اٍلقيٍدرىًة، ًبًخالى  ًد أًلىفَّ اٍلًعٍتؽى ًفيًو ًمٍف مىقىاًصػًد اٍلًكتىابىػًة فىػاٍمتىنىعى اٍلبىٍيػعي فىيىٍعًتػؽي اإلًٍ ًؼ اٍلًكالى

كًد اٍلعىٍقًد[  تىٍحًقيقنا ًلمىٍقصي
العمة التػي عينيػا الشػرع  (8)( جكاب عف اعتباره لعدـ التكاتب فقاؿ عميو)كاالفتراض عند القدرة (7)]]قكلو

، كالمكاتػب عبػده ال يقػدر عمػى  افتراض الكصؿ، كاالفتراض رّْ نَّما ىي قائمة بالحي إنَّما يثبت عند القدرة، كا 
الكالد مما تنتظـ كتابتو، بخبلؼ كتابة الكالد فإنَّو لككف  (9)اإلٍعتىاًؽ، كالكتابة نكع إٍعتىاؽو فميس كتابة غير

                                                           
ذىب اإلماـ الشافعي إلى قبكؿ مرسؿ كبار التابعيف، كرد مرسؿ مف عداىـ مف صغار التابعيف، كقبكؿ مرسؿ كبار  (1)

ف أخذ مف غير رجاؿ األكؿ ممف التابعيف ال يككف إال بأحد األمكر التالية: إذا أيسًندى مف جية أخرل، أك إذا أرسمو م
يقبؿ عنو العمـ، أك إذا كافؽ قكؿ بعض الصحابة أك أفتى أكثر العمماء بمقتضاه، انظر: الشافعي، محمد بف إدريس، 

 ـ، مكتبة الحمبي، مصر.1940 –ق 1358، 1، ت: أحمد شاكر، ط467، 465، 464، 1/461الرسالة، 
 في "أ، ب، ج" مف. (2)
 في "ب" كاف. (3)
 في "ب" عيف. (4)
المعارضة مف عرض الشيء يعرض كاعترض إذا انتصب كمنع كصار عارضان، انظر: ابف منظكر، لساف العرب،  (5)
 ، مادة "عرض".1/205

التعارض شرعان التمانع بيف األدلة الشرعية مطمقان بحيث يقتضي كؿ منيا عدـ ما يقتضي اآلخر، انظر: البرزنجي، عبد 
ـ، دار الكتب العممية، 1996-ق 1417، د.ط، 1/23لتعارض كالترجيح بيف األدلة الشرعية، المطيؼ عبد اهلل عزيز، ا

 .3/3/ كابف أمير حاج، التقرير كالتحبير، 2/258لبناف/ كالشككاني، إرشاد الفحكؿ،  –بيركت 
 في " أ، ج " مسنده. (6)
 في "أ، ب، ج" قكلو مكجز. (7)
 في "أ، ب، ج" عمو. (8)
 ف.في "أ، ب، ج" ع (9)
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أبػػي حنيفػػة أنَّػػو يتكاتػػب عمػػى  الجزئيػػة قائمػػة يػػدخؿس ألفَّ الكتابػػة تىػػًردي عمػػى جميػػع أجزائػػو، عمػػى أفَّ عنػػد
 كىك قكليما فمنا أٍف نمنع. (1)األخ

( 3)باعتبار أنَّو تمميؾ مف نفسو كشيادةه[ (2)كالجكاب عف الشيادة كالزكاة أفَّ عدـ جكازيىما في قرابة الكالد

 ](4)ليا مف كجو، كىذا المانع منتؼو في غير الكالد. 
 

كالكافر ككذلؾ المعتؽ[ ]مسألة يستكم في عتؽ ذكم األرحاـ المسمـ  
 

ـً ًلعيميكـً اٍلًعمًَّة[ ٍسالى  ]كىالى فىٍرؽى بىٍيفى مىا إذىا كىافى اٍلمىاًلؾي ميٍسًممنا أىٍك كىاًفرنا ًفي دىاًر اإلًٍ
 (7)(، ]ككذا ال فرؽ ]بػيف مػا[إذا كاف المالؾ مسممان أك كافران في دار اإلسالـ (=))كال فرؽ بيف ما (5)قكلو

، كقيػد بقكلػو فػي (9)، لعمـك العمة كىي القرابػة المحرميػة(8)سممان أك كافران في دار اإلسبلـ[إذا كاف العبد م
  (11)في دار الحرب[ (10)أك أىٍعتىؽى المسمـ قريبو ،دار اإلسبلـ ألنو ال حكـ لنا في دار الحرب

 .(12)ال يىٍعًتؽي خبلفان ألبي يكسؼ
 ر الحرب ذىكر الخبلؼ في اإليضاح.كعمى ىذا الخبلؼ إذا أٍعتىؽى الحربي عبده في دا

 كفي الكافي لمحاكـ ًعٍتؽي الحربي في دار الحرب قريبو باطؿه كلـ يذكر خبلفان.

                                                           
 .4/451انظر: البابرتي، العناية شرح اليداية،  (1)
 في "أ، ب، ج" األكالد. (2)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ج". (3)
  أ مف "ج".79نياية ؽ/ 
نما ذكر ما بيف المعككفيف في النسخة "أ" بعد قكلو ]كال فرؽ  (4) ما بيف المعككفيف ليس في "أ". في ىذا المكضع، كا 

 لمالؾ مسممان أك كافران في دار اإلسبلـ...، كتماما قبؿ قكلو كعتؽ المكره كالسكراف..[.بينيما إذا كاف ا
 في " ب " قكلو مقدـ. (5)
 ليست في "ب".كفي "ا، ج" بينيما. (6)
 في "ا، ج" بينيما. (7)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (8)
 في "أ، ب، ج" المحرمة. (9)
  في "ب، ج" عبده. (10)
 المعككفيف ليس في "ج". ما بيف (11)
اختمؼ الفقياء في ًعٍتًؽ مف ممؾ قريبو في دار الحرب كًعتًؽ المسمـ عبده في دار الحرب، فذىب أبك حنيفة كمحمد  (12)

إلى أنو ال ييعتىؽ، كذىب أبك يكسؼ مف الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة إلى أنو ييعتىؽ، انظر: ابف نجيـ المصرم، 
 .6/411/ كابف قدامة، المغني، 8/25/ كالشافعي، األـ، 4/466/كاألصبحي، المدكنة، 4/247ؽ، البحر الرائ

 الرأم المختار أنو ال يعتؽ ألنو ال حكـ لممسمميف في دار الحرب كاهلل أعمـ.
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 (3)لكػف (2): يىٍعتًػؽي عنػد أبػي يكسػؼ ككالؤه لػو ]كقػاال: ال كالء لػو[(1)أمَّا إذا أٍعتىقىوي كخبله قاؿ في المختمؼ
 ،(4) ًعٍتقىوي بالتخمية
ثػػـ قػػاؿ: المسػػمـ إذا دخػػؿ دار الحػػرب فاشػػترل عبػػدان حربيػػان فأٍعتىقىػػوي ثمػػة  (6)ك كػػالمراغـفيػػ (5)ال باإلٍعتىػػاؽً 

 القياس أٍف ال يىٍعًتؽى بدكف التخميةس ألىنَّو في دار الحرب، كال تجرم عميو احكاـ االسبلـ.
 : يىٍعًتؽي مف غير تخمية ألىنَّو لـ تنقطع عنو أحكاـ المسمميف.(7)كفي االستحساف

 لو عندىما كىك القياس.كال كالء 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
لـ المختمؼ ىك كتاب شرح منظكمة النسفي في الخبلؼ لعبلء الديف محمد بف عبد الحميد المعركؼ بالعبلء، العا (1)

ق، كالكتاب في مسائؿ الركاية كما يزاؿ الكتاب مخطكطا، انظر: حاجي خميفة، كشؼ 552السمرقندم ، تكفي سنة 
 .6/301/ كبرككمماف، تاريخ األدب العربي، 2/1636الظنكف، 

 ما بيف المعككفيف ليس في "ج". (2)
 في "ب" الف. (3)
 ،  مادة )خبل(.6/44ف العرب، التخمية لغة الترؾ كاإلعراض، انظر: ابف منظكر، لسا (4)

التخمية شرعان تمكيف الشخص مف التصرؼ في الشيء دكف مانع، كتستعمؿ احيانان بمعنى اإلفراج، انظر: الكاساني،    
 .2/215، كابف قدامة، المغني، 5/244بدائع الصنائع، 

بك حنيفة كمحمد كالمالكية كالحنابمة اختمؼ الفقياء في كالء القريب إذا اعتقو سيده كتركو في دار الحرب، فذىب أ (5)
نما ييعتىؽ بالتخمية كىي ال تكجب  إلى أنو لك اعتقو كذىبا إلى دار اإلسبلـ ال كالء لو ألنو ال ييعتىؽ بكبلـ اإلعتاؽ كا 
و الكالء، ألف ًعٍتؽى الحربي ال يصح ألنو ال ميمؾى لو إلباحة إخذه منو، كذىب أبك يكسؼ مف الحنفية كالشافعية إلى أن

ذيًكرى قكؿ لمحمد كقكؿ أبي يكسؼ. انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  / 4/161يعتؽ كيصير مكاله كيككف لو كالءه، كى
/ كابف قدامة، المغني، 8/533/ كالعمراني اليمني، البياف في مذىب اإلماـ الشافعي، 11/193كالقرافي، الذخيرة، 

10/296. 
 عتؽ يكبلـ العتؽ كلعدـ صحة عتؽ الحربي كاهلل أعمـ.الرأم المختار أنو ال كالء لو ألنو ال ي

ـي اليارب، انظر: الزبيدم، تاج العركس،  (6) ـى(.32/271اٍلميرىاغى  ، مادة )رىغى
 مادة )حسف(. ،انظر: تاج العركس ،اإلستحساف في المغة ىك عد الشيء حسنان  (7)

انظر:  ،اإلجماع أك الضركرة أك القياس الخفيكاالستحساف شرعان اسـ لدليؿ يقابؿ القياس الجمي يككف بالنص أك 
 .162\2 ،شرح التمكيح عمى التكضيح ،التفتازاني
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كقاؿ أبك يكسؼ: لو الكالء كىك االستحساف، كذىكىػرى 

 (2)أبػي يكسػؼ فػي كتػاب السػير (1)قػكؿ محمػد مػع ،
كعمى ىذا فالجمع بينو كبيف ما في اإليضاح أٍف يراد بالمسمـ ثمة الذم نشأ في دار الحػرب، كىنػا نػصّّ 

لـ تنقطع عنو أحكاـ اإلسبلـ، كىذا بخػبلؼ اسػتحقاؽ النفقػة،  عمى أنَّو داخؿه ىناؾ بعد أٍف كاف ىنا فمذا
 ألنَّيا منكطة بعمة القرابة المكرثة بالنص فمـ يجب مع اختبلؼ الديف.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  أ مف "أ". 154نياية/ 
 في "ج" مع قكؿ. (1)
كتاب السير: السير الكبير لمحمد بف الحسف، كىك آخر كتبو تصنيفان، تحدث فيو عف كؿ ما يتعمؽ بالحرب مف  (2)

ق(، كقد 483ق(، كمحمد بف أحمد السرخسي)461شرحو عمي بف حسيف السعدم )ت أحكاـ، ككضعت عميو الشركح، ف
ترجـ كتاب السير إلى المغة التركية في عيد السمطاف العثماني محمكد خاف، انظر: حاجي خميفو، كشؼ الظنكف، 

الديف ، مقدمة المحقؽ، ت: الدكتكر صبلح 1/1كالسرخسي، محمد بف أحمد، شرح السير الكبير،  \2/1013-1014
 ـ، مطبعة شركة اإلعبلنات الشرقية.1971المنجد، د.ط، 
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 ]مسألة عتؽ المكره كالسكراف[
ديكًر الرٍُّكًف ًمٍف اأٍلىٍىًؿ ًفي الٍ  []كىًعٍتؽي اٍلميٍكرىًه كىالسٍَّكرىاًف كىاًقعه( ًلصي قىٍد بىيَّنَّاهي ًمٍف قىٍبؿي ًؽ كى ؿّْ كىمىا ًفي الطَّالى  مىحى

، كاإلكػػراه ال يزيمػػو إال (3)خػػبلؼ األئمػػة الثبلثػػة ( فػػي المكػػرهكاقػػعه  (9)كالسػػكراف (8))كعتػػؽ المكػػره قكلػػو
 جاز ًعتؽي اليازؿ. (4)الرضا، كالًعتؽي ال يتكقؼ عميو، كلذا
 .(6)ختار عندىـ كتقدـ في الطبلؽعمى الم (5)كفي السكراف اتفاقيـ عمى الكقكع

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، مادة 10/291االكراه حمؿ المكره قيران عمى أمر ىك لو كاره، كيشؽ عميو، انظر: ابف منظكر، لساف العرب،  (1)

 )كره(.
، كشؼ األسرار، نفيالبزدكم الحاالكراه شرعان ىك فعؿ يفعمو المرء بغيره فينتفي بو رضاه أك يفسد بو اختياره، انظر: 

4/1503. 
، مادة 4/373السكر لغة ضد الصحك كىك كؿ ما يسكر مف خمر كشراب، انظر: ابف منظكر، لساف العرب،  (2)

.)  )سىكىرى
، كشؼ البزدكم الحنفيالسيكر شرعان نشكة تزيؿ العقؿ فبل يعرؼ السماء مف األرض كال الرجؿ مف المرأة، انظر: 

 .4/263األسرار، 
  أ مف "ب".279نياية ؽ/ 
اختمؼ الفقياء في عتؽ المكره، فذىب الحنفيو إلى كقكع عتقو، كذىب المالكية كالشافعية كالحنابمة إلى أنو ال يقع،  (3)

/ ك ابف عبد البر، يكسؼ بف عبد اهلل، الكافي في فقو أىؿ المدينة، 3/71انظر: الزيمعي الحنفي، تبييف الحقائؽ، 
السعكدية/  –ـ، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض 1980 –ق 1400، 2مكريتاني، ط، ت: محمد محمد أحيد ال2/961

 .10/296/ كابف قدامة، المغني8/387كالرممي، نياية المحتاج، 
 الرأم المختار أنو ال ييعتىؽ ألف اٍلميعًتؽ ال بد أف يككف مختاران مدركان لما يجريو مف التصرفات كاهلل أعمـ.

 في "أ، ب، ج" كليذا. (4)
/ كابف عبد 3/71اتفؽ الفقياء عمى كقكع عتؽ السكراف، انظر: الزيمعي الحنفي، تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ،  (5)

، 10/364/ كالييتمي، أحمد بف محمد، تحفة المحتاج في شرح المنياج، 2/961البر، الكافي في فقو أىؿ المدينة، 
 .12/240كابف قدامة، الشرح الكبير،  ـ، المكتبة التجارية الكبرل، مصر/1983 -ق1357د.ط، 

 .3/488انظر: ابف اليماـ، فتح القدير ،  (6)
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] مىٍكتيؾى فأنت حره  ]مسألة ما لك قاؿ لعبد خارج عف ممكو إف مى
ػػافىةي إلىػػى اٍلًمٍمػػًؾ فىًفيػػًو ًخػػالى  ضى ػػا اإلًٍ ًؽ( أىمَّ ػػا ًفػػي الطَّػػالى ػػحَّ كىمى ػػاؼى اٍلًعٍتػػؽى إلىػػى ًمٍمػػؾو أىٍك شىػػٍرطو صى ٍف أىضى ؼي ]كىاً 

ًؽ[ -وي رىًحمىوي المَّ  -الشَّاًفًعيّْ  قىٍد بىيَّنَّاهي ًفي ًكتىاًب الطَّالى  كى
إف ممكتػؾ أك ممكػت عبػدان كنحػكه فيػك حػر ففيػو خػبلؼ (1)]( كػأف يقػكؿ: )قكلوA أما اإلضافة إلػى الممػؾ

 (2)الشافعي أم كحده، فإف مالكان يكافقنا فيو ككذا عف أحمد كفرؽ بينو كبيف الطبلؽ
 .(3)ؽ بأف العتؽ مندكبه إليو بخبلؼ الطبلؽ[]إذ لـ يجكز إضافتو إلى الممؾ بخبلؼ العت

 في ذلؾ. (5)فييما عمى ما عيًرؼى فمـ يفترقا (4)كعندنا المصحح مطرد
مىى مىا عيرً  ًؼ التٍَّمًميكىاًت عى ٍكًضًعًو[]كىأىمَّا التٍَّعًميؽي ًبالشٍَّرًط فىًاىنَّوي إٍسقىاطه فىييٍجرىل ًفيًو التٍَّعًميؽي ًبًخالى  ؼى ًفي مى

( ال خػػبلؼ فيػػو بيننػػا كبػػيف الشػػافعي رحمػػو اهلل، إنمػػا الخػػبلؼ فػػي أنػػو ىػػؿ فيجػػرم فيػػو التعميػػؽ) قكلػػو
يشػػترط لمكقػػكع بقػػاء الممػػؾ مػػف حػػيف التعميػػؽ إلػػى كجػػكد الشػػرط؟ فعنػػدنا زكاؿ الممػػؾ فيمػػا بػػيف التعميػػؽ 

 (7)الحػػاؿ، كالخػػبلؼ مبنػػي عمػػى انعقػػاد المعمػػؽ سػػببان فػػي (6)ككجػػكد الشػػرط ال يبطػػؿ اليمػػيف كعنػػده يبطمػػو
 .(8)عنده، كعندنا عند كجكد الشرط

 
 

                                                           
 .178ما بيف المعككفيف مف الكبلـ ليس في "ج" بداية السقط مف النسخة "ج" كالذم ينتيي صفحة  (1)
ىب الحنفية كالمالكية اختمؼ الفقياء في التعميؽ بالممؾ أك بسببو كأف يقكؿ لعبد ال يممكو: إف ممكتؾ فأنت حر، فذ (2)

إلى أنو يصح التعميؽ كيعتؽ العبد، كذىب الشافعية كالحنابمة إلى أنو ال ييعتىؽ لقكلو صمى اهلل عميو كسمـ:" ..ال ًعٍتؽى 
 ،سنف ابف ماجة ،(. ابف ماجة2048حديث رقـ ) ،باب ال طبلؽ قبؿ نكاح ،كتاب الطبلؽ ،قبؿ ًممؾ" اخرجو ابف ماجة

كذىب اإلماـ أحمد إلى أنو يقع العتؽ كفرؽ بينو كبيف الطبلؽ، انظر: الكاساني،  \حديث صحيح حكـ األلباني ،660\1
 –ق 1409، د.ط، 9/377/ كعميش، محمد بف أحمد، منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ، 4/69بدائع الصنائع، 

 .3/458/ كالبيكتي، كشاؼ القناع، 5/52ـ، دار الفكر، بيركت/ كالماكردم، الحاكم الكبير، 1989
 الرأم المختار أنو ال ييعتىؽ لما جاء في الحديث الصحيح "ال طبلؽ قبؿ نكاح، كال عتؽ قبؿ ممؾ" كاهلل أعمـ.

 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (3)
 .4/66، كشؼ األسرار، البزدكم الحنفيالمصحح عند الحنفية أم أف المسألتيف تأخذاف نفس الحكـ، انظر:  (4)
 .4/240المصرم، البحر الرائؽ،  انظر: ابف نجيـ (5)
اختمؼ الفقياء في بطبلف اليميف كعدمو عند زكاؿ الممؾ فيما بيف التعميؽ ككجكد الشرط، فذىب الحنفية كالمالكية  (6)

/ 3/759إلى عدـ بطبلف اليميف كذىب الشافعية كالحنابمة إلى بطبلف اليميف، انظر: ابف عابديف، رد المحتار، 
 .8/423/ كالمقدسي، الشرح الكبير، 9/199/ كالماكردم، الحاكم الكبير، 6/326 كالقرافي، الذخيرة،

 الرأم المختار عدـ بطبلف اليميف قبؿ كجكد الشرط ألف اليميف قد انعقد عمى كجكد الشرط كاهلل أعمـ.
 .6/104انظر: الماكردم، الحاكم الكبير،  (7)
 .2/268انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (8)
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 ]مسألة خركج عبد الحربي مسممان إلى المسمميف[

ٍرًبيّْ إلىٍينىا ميٍسًممنا عىتىؽى[ ٍبدي اٍلحى رىجى عى ذىا خى  ]كىاً 
ذا خرج عبد الحربي إلينا مسممان عيتؽ( قكلو  سكاءن خرج سيده بعػد ذلػؾ مسػممان أك ال، كقييػد بػالخركج )كا 

: إذا خرج سيده مسممان (2)، كقاؿ األكزاعي(1)أسمـ كلـ يخرج لـ ييعتؽ، كبقكلنا قالت األئمة الثبلثةألنو لك 
 .(4)، كعند الظاىرية: إذا أسمـ عيًتؽى خرج أك لـ يخرج(3)يرد إليو

 .(7)أسمـ كسيده كافر كلـ ييعتىؽ بذلؾ (6)عميو أف سمماف، (5)كأكرد ابف حـز
 
 
 

                                                           
 ب مف "أ".154ؽ  نياية / 
اتفؽ الفقياء مف الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة عمى أنو إذا خرج عبد الحربي إلى المسمميف مسممان عيًتؽى،  (1)

/ 10/250/ كالنككم، ركضة الطالبيف، 1/511/ كاألصبحي، المدكنة، 3/71انظر: الزيمعي الحنفي، تبييف الحقائؽ، 
 .9/264كابف قدامة، المغني، 

ىك عبد الرحمف بف عمرك بف أحمد االكزاعي، إماـ فقيو محدث مفسر، نسبت اليو األكزاع مف قرل دمشؽ، كأصمو  (2)
ق، نشأ يتيمان كتأدب بنفسو، فرحؿ إلى اليمف كالبصرة كبرع، كأراده المنصكر عمى القضاء 88مف سبي السند كلد سنة 

/ كابف حجر، تيذيب 7/339انظر:  ابف سعد، الطبقات الكبرل،  ق،157فأبى ثـ نزؿ بيركت مرابطان، كتكفي بيا سنة 
 .6/238التيذيب، 

 .5/154انظر: ابف عبد البر، اإلستذكار،  (3)
، المحمى باآلثار،  (4)  .5/380انظر: ابف حـز
ىك عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز الظاىرم، )أبك محمد(، عالـ األندلس في عصره، أصمو مف الفرس كلد سنة  (5)

ق، أكؿ مف أسمـ مف أسبلفو جد لو كاف يدعى يزيد مكلى ليزيد بف أبي سفياف رضي اهلل عنو، كانت البف حـز 384
الكزارة كتدبير المممكة، فانصرؼ عنيا إلى التأليؼ كالعمـ، كاف فقييان حافظان يستنبط األحكاـ مف الكتاب كالسنة عمى 

مف تصانيفو: المحمى في الفقو، كاإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ في ق، كثير التاليؼ، 456طريقة أىؿ الظاىر، تكفي سنة 
 .4/254/ كالزركمي، األعبلـ، 18/184أصكؿ الفقو كغيرىا، انظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء، 

سمماف الفارسي ييقاؿ ىك سمماف بف اإلسبلـ، كسمماف الخير، )أبك عبد اهلل(، كال يعرؼ اسـ أبيو بفارس أصمو مف  (6)
مز، كقيؿ مف أصبياف، كاف أبكه ذا رئاسة، خرج ىك يطمب اليدل فبلـز بعض عمماء النصارل ثـ خرج إلى رامير 

يثرب باشارة بعضيـ، فأًسر كاسترؽ كقدـ النبي صمى اهلل عميو كسمـ المدينة فأسمـ كجاىد معو، ككاف ذا رأم، كىك الذم 
ق، انظر: ابف عبد البر، 36المدائف حتى تكفي سنة  أشار بحفر الخندؽ، ثـ شاىد المشاىد كبعض الفتكح، كلي امرة

 .3/239/ كابف حجر، ، اإلصابة، 2/634اإلستيعاب، 
، المحمى باآلثار،  (7)  .8/225انظر: ابف حـز
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إال لًعتؽ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، مف خرج إليو مسممان مف عبيد أىؿ  ثـ أجاب بأنا لـ نقؿ بيذا
. كبدعكل نسخ تمميًؾ الكافر لممؤمف بقكلو تعالى (2)كىي بعد (1)الطائؼ َُُِّّّّٱ الخندؽ بدىرو
، كفي (5)اإليراد كىك مما يصمح دليبلن لنا (4)، كال شؾ في اتجاه(3) َّمئزئرئّٰ

 الجكاب ما ال يخفى.
 
 

عبيد أىؿ الطائؼ الذيف اعتقيـ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ يـك الحديبية[]  
ـى  -]ًلقىٍكًلًو  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ـٍ عيتىقىاءي المًَّو تىعىالىى -صى كا إلىٍيًو ميٍسًمًميفى ىي رىجي ًبيًد الطَّاًئًؼ ًحيفى خى  «ًفي عى

ـه  زى نىٍفسىوي كىىيكى ميٍسًم مىى اٍلميٍسًمـً اٍبًتدىاءن[كىأًلىنَّوي أىٍحرى  كىالى اٍسًتٍرقىاؽى عى
أخػػرج أبػػك داكد فػػي الجيػػاد، كالترمػػذم فػػي  )لقكلػػو صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ، فػػي عبيػػد الطػػائؼ(، قكلػػو

المناقب، عف عميو رضي اهلل عنػو، كالمفػظ ألبػي داكدو قػاؿ: "خػرج ًعبػداف بكسػر العػيف إلػى النبػي صػمى 
قبػػؿ الصػػمح، فقػػاؿ مػػكالييـ: يػػا محمػػد كاهلل مػػا خرجػػكا رغبػػة فػػي دينػػؾ   (6)اهلل عميػػو كسػػمـ، يػػـك الحديبيػػة

نما خرجكا ىربان مف الرؽ، فقػاؿ نػاس: صػدقكا يػا رسػكؿ اهلل ريدىىػـ إلػييـ، فغضػب رسػكؿ اهلل صػمى اهلل  كا 
 عميو كسمـ، 

                                                           
كاسميا كج،  كىي بمد ثقيؼ،  ،الطائؼ بمدة عمى طرؼ كاد، بينيا كبيف مكة اثنا عشر فرسخان، "الفرسخ ثبلثة امياؿ" (1)

محائط الذم اقيـ فييا كبنيت حكلو الحصكف في الجاىمية، ككانت ميربا كممجا لكؿ ىارب، كىي طيبة كسميت بذلؾ ل
اليكاء شمالية، ربما يجمد الماء بيا في الشتاء، كفييا جبؿ عركاف، كفييا مياه المداب  التي يدب  فييا االديـ، كفي 

، ت: 1/79الفقيو، أحمد بف محمد، البمداف البف الفقيو، اكنافيا مف الكرـك كالنخيؿ كالمكز كسائر الفكاكو، انظر: ابف 
ـ، عالـ الكتب، بيركت/ كالقزكيني، زكريا بف محمد، آثار الببلد كأخبار العباد، 1996 –ق 1416، 1يكسؼ اليادم، ط

 ، دار صادر، بيركت.1/98
 في "ب، ج" بعد أىؿ. (2)
 .141سكرة النساء، اآلية  (3)
 في "أ، ج" إيجاد. (4)
، المحمى باآلثار، ا (5)  .226-8/225نظر: ابف حـز
الحديبية ىي قرية متكسطة ليست بالكبيرة، سميت ببئر ىناؾ عند مسجد الشجرة التي بايع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو  (6)

كسمـ، تحتيا كقاؿ الخطابي في اماليو: سميت الحديبية بشجرة حدباء كانت في ذلؾ المكضع كبيف الحديبية كمكة مرحمة 
كيمكمتر"، كبينيا كبيف المدينة تسع مراحؿ،  35المرحمة ىي المسافة التي يقطعيا المسافر في يـك كاحد كتقدر بنحك "

كمنطقة الحديبية اليـك ضاحية مف ضكاحي مكة المكرمة، ككاف يسكنيا عدد كبير مف القبائؿ المعركفة ثـ ىجرتيا إلى 
ت األخيرة انتعشت الحياة مف جديد في ضاحية الحديبية كشيدت زحفا مكة المكرمة كجدة بحثان عف المعيشة، كفي السنكا

   \2/229سكانيان كثيفان، انظر: الحمكم، معجـ البمداف، 
 .http;//www.al-madina.com/node/383079ك 
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مىػيٍ  تَّى يىٍبعىثى المَّوي عى ٍيشو حى ـٍ تىٍنتىييكفى يىا مىٍعشىرى قيرى ا أىرىاكي مىػى ىىػذىا، كىأىبىػى أىٍف كقاؿ: " مى ـٍ عى ػٍف يىٍضػًربي ًرقىػابىكي ـٍ مى كي
انىوي" ـٍ عيتىقىاءي المًَّو سيٍبحى : ىي قىاؿى ـٍ كى ـٍ إلىٍيًي يىريدَّىي
، قاؿ الترمذم حديث حسف صحيح غريب ال نعرفو إال مف (1)

 ، كقاؿ: صحيحه عمى شرط مسمـ. (4)الحاكـ (3)، كركاه(2)ىذا الكجو
، جماعػة مػف العبيػد خرجػكا إلػى رسػكؿ اهلل (7)المغػازم (6)زكة الطػائؼ، مػف كتابػوفػي غػ (5)كذكر الكاقػدم

 صمى اهلل عميو كسمـ، 
 
 
 
 
 

                                                           
داكد، (. أبك 2700ركاه أبك داكد كالمفظ لو، كتاب الجياد، باب في عبيد المشركيف يمحقكف بالمسمميف، حديث رقـ ) (1)

(. الترمذم، 3715/ كالترمذم، كتاب المناقب، باب مناقب عمي بف أبي طالب، حديث رقـ ) 3/65سنف أبي داكد، 
 . كقاؿ األلباني: حديث صحيح.6/76سنف الترمذم، 

 .6/77انظر: الترمذم، سنف الترمذم،  (2)
، 1مصطفى عبد القادر عطا، ط، ت: 2/136انظر: الحاكـ، محمد بف عبد اهلل، المستدرؾ عمى الصحيحيف،  (3)

 ـ، دار الكتب العممية، بيركت.1990 –ق 1411
ق، مف حفاظ الحديث 321ىك محمد بف عبد اهلل بف حمدكية، الشيير بالحاكـ، يعرؼ بابف البيع، كلد سنة  (4)

بأبي عمي كالمصنفيف فيو، مف أىؿ نيسأبكر، سمع بنيسأبكر كحدىا مف نحك الؼ شيخ، كبغيرىا مف نحك الؼ، كتفقو 
بف أبي ىرية كأبي سيؿ الصعمككي، كاف يرجع اليو في عمؿ الحديث، كصحيحو كسقيمو، كحفظ نحك ثبلثمائة ألؼ 

ق. مف تصانيفو المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاريخ نيسابكر، كمعرفة عمـك الحديث. انظر: 405حديث، تكفي سنة 
 .6/227الزركمي، األعبلـ، 

اقد األسممي المديني القاضي صاحب التصانيؼ كالمغازم العبلمة اإلماـ، أحد اكعية الكاقدم محمد بف عمر بف ك  (5)
العمـ، سمع مف صغار التابعيف فمف بعدىـ بالحجاز كالشاـ كغير ذلؾ، كيعتبر مف اقدـ المؤرخيف في اإلسبلـ، كمف 

ق، 207، كالكثير، تكفي سنة أشيرىـ كمف حفاظ الحديث، مف تصانيفو: المغازم النبكية، كفتح افريقية، كأخبار مكة
 .6/311، كالزركمي، األعبلـ، 9/454انظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء، 

 في "ب، ج" كتابو في المغازم. (6)
كتاب المغازم لمكاقدم محمد بف عمر، كىك مف أكائؿ ما كتب في السيرة، كاعتمد عميو الطبرم كابف سعد، كمما  (7)

ي التاريخي، في ترتيب النصكص كاألحداث، كذكر غزكات لـ ترد عند ابف اسحؽ، يتميز بو: تطبيقو المنيج العمم
، 15-1/13كقيامو بترجيح الركايات، كال يستغنى عنو في المغازم كالتاريخ، انظر: الكاقدم، محمد بف عمر، المغازم، 

بكية مف خبلؿ أىـ ـ، دار األعممي، بيركت/ كالحميداف، عصاـ بف عبد المحسف، السيرة الن1989 –ق 1409، 3ط
 ، مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ بالمدينة المنكرة.30كتب التفسير، ص 
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بػراىيـ بػف (7)النباؿ (6)، كمحسف(5)، كاألزرؽ(4)[(3)كالمنبعث (2)، ككرداف(1)عدىيـ كاحدان كاحدان أبك بكرة ، كا 
 ، (10)، كنافع(9)كيسار ،(8)جابر

 
 
 
 

                                                           
( حديثا، تكفي بالبصرة سنة 132ىك نفيع بف الحارث بف كمدة، أبك بكرة الثقفي، صحابي مف أىؿ الطائؼ، لو ) (1)

بي صمى اهلل عميو كسمـ، ركل عف النبي صمى ق، كانما قيؿ لو أبك بكرة ألنو تدلى ببكرة مف حصف الطائؼ إلى الن52
 .6/35/ كابف االثير، أسد الغابة، 10/469اهلل عميو كسمـ، كركل عنو اكالده، انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب، 

كرداف ىك جد الفرات بف زيد بف كرداف، ككاف عبدان لعبد اهلل بف ربيعة بف خرشة الثقفي، نزؿ إلى رسكؿ اهلل صمى  (2)
ميو كسمـ، يـك حصار الطائؼ كأسمـ، كأسممو الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، إلى أباف بف سعيد بف العاص ليمكنو اهلل ع

 .6/474، كابف حجر، اإلصابة، 5/415كيعممو القرآف، انظر: ابف األثير، أسد الغابة، 
نزؿ إلى النبي صمى اهلل عميو المنبعث كاف اسمو المضطجع فسماه النبي صمى اهلل عميو كسمـ، المنبعث، كاف ممف  (3)

، 5/251كسمـ، أياـ حصار الطائؼ كأسمـ،  ككاف إلى عثماف بف عامر بف معتب،  انظر: ابف األثير، أسد الغابة، 
 .6/166كابف حجر، اإلصابة، 

 .172ما بيف المعككفيف ليس في "ج". نياية السقط مف "ج" كالذم بدأ صفحة  (4)
ة الثقفي، مف عبيد الحارث بف كمدة، كاف ممف نزؿ إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ، ىك األزرؽ بف عقبة أبك عقب (5)

أياـ حصار الطائؼ، فأسمـ فأعتقو النبي صمى اهلل عميو كسمـ، كسممو لخالد بف سعيد بف العاص ليمكنو كيعممو القرآف، 
 .1/199انظر: ابف حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة، 

 .3/932سخ، كالصكاب يحنس. انظر: الكاقدم، المغازم، محسف خطأ في جميع الن (6)
يحنس النباؿ صحابي، كاف عبدان آلؿ يسار بف مالؾ مف ثقيؼ، كىك ممف نزؿ إلى رسكؿ اهلل  صمى اهلل عميو  (7)

ثـ أسمـ سيده فرده رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ،  ،كسمـ، مف الطائؼ حيف حصرىـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
 .5/435، كابف األثير، أسد الغابة، 6/305و، كرد كالءه اليو كىـ بالطائؼ، انظر: ابف حجر، اإلصابة، الي
إبراىيـ بف جابر كاف عبدان لخرشة الثقفي، نزؿ إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ، مف حصف الطائؼ في جممة مف  (8)

أمره أف يمكنو كيعممو، كعاش بعد النبي صمى اهلل نزؿ مف عبيدىـ أياـ حصارىـ، فأعتقو كدفعو إلى أيسيد بف حضير ك 
 .172-1/171عميو كسمـ، دىران، انظر: ابف حجر، اإلصابة، 

يسار مكلى لعثماف بف عبد اهلل الثقفي كقيؿ مكلى عمرك بف عمير الثقفي، كاف ممف ىبط إلى النبي صمى اهلل عميو  (9)
يو كسمـ إلى سعد بف عبادة، عمؿ لمحجاج بف يكسؼ، كسمـ مف حصف الطائؼ فاعتقو كدفعو الرسكؿ صمى اهلل عم

 .  5/481/ كابف األثير، أسد الغابة، 6/536انظر: ابف حجر، اإلصابة، 
نافع أبك السائب عبد لغيبلف بف سممة، فر إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ يـك الطائؼ كغيبلف مشرؾ فأسمـ  (10)

/  5/287ميو كسمـ كالءه عميو، انظر: ابف األثير، أسد الغابة، فأعتقو، فمما أسمـ غيبلف رد النبي صمى اهلل ع
 .5/2676كاألصبياني، معرفة الصحابة، 
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تكممػكا فػي ىػؤالء أف ييػرىدُّكا  (2)أعػتقيـ صػمى اهلل عميػو كسػمـ ، فممػا أسػممت ثقيػؼ ، كؿ ىػؤالء(1)كمرزكؽ
ػػًبيؿى إلىػػػٍيًيـٍ  إلػػى الػػػرّْؽّْ، فقػػاؿ صػػػمى اهلل عميػػو كسػػػمـ، " أيكلىئًػػػؾى عيتىقىػػاءي   (4)" كأخػػرج عبػػػد الػػػرزاؽ(3)المَّػػػًو الى سى

]حدثنا ميعىمىره 
ػرىجى (8)النيػدم عثمػاف ، حػدثنا أبػك(7)[(6)عف عاصػـو بػف سػميماف (5) ، عػف أبػي بكػرة "أىنَّػوي خى

                                                           
ىك مرزكؽ الثقفي خادـ ابف الزبير، كاف مكلى لمحجاج بف يكسؼ الثقفي، مكلى لعثماف بف عفاف، كاف ممف نزؿ  (1)

اهلل بف الزبير كأمو أسماء بنت أبي بكر، كركل عمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ، مف الطائؼ، فاعتقو، ركل عف عبد 
، كابف حباف، 7/382، كالبخارم، التاريخ الكبير، 6/61عنو ابنو إبراىيـ بف مرزكؽ، انظر: ابف حجر، اإلصابة، 

 .5/429الثقات، 
ثقيؼ بطف مف ثقيؼ قبيمة كبيرة منازليا في جبؿ الحجاز بيف مكة كالطائؼ،  منيا جماعة كبيرة مف الصحابة، كبنكا  (2)

ىكازف مف العدنانية كاشتيركا باسـ أبييـ ثقيؼ، كىـ مف إياد، كثقيؼ ىك قسي بف منبو ابف منصكر بف يقـر بف افصى 
بف إياد بف نزار بف معد بف عدناف، كتنقسـ إلى البطكف اآلتية: طكيرؽ، بطف الثكر، بطف ثمالة، بطف بني سالـ، بطف 

، ت: إبراىيـ 1/1980أحمد بف عمي، نياية األرب في معرفة انساب العرب،  عكؼ، كبطف سفياف، انظر: القمقشندم،
ـ، دار الكتاب المبناني، بيركت/ ككحالة، عمر بف رضا، معجـ قبائؿ العرب القديمة 1980 –ق 1400، 2األنبارم، ط
 ـ، مؤسسة الرسالة، بيركت.  1994 –ق 1414، 7، ط1/147كالحديثة، 

  ب مف "ج".79نياية ؽ/ 
 .932-3/931في "ج" عمييـ. انظر: الكاقدم، المغازم،  (3)
ق،  محدث حافظ فقيو، ركل 126ىك عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع، أبك بكر الصنعاني الحميرم، اليمني، كلد سنة  (4)

عف أبيو كعمو كىب كمعمر كاألكزاعي كمالؾ كغيرىـ، كعنو ابف عيينو كمعتمر بف سميماف كالبخارم، قاؿ أبك زرعة 
ق، مف 211لدمشقي: عبد الرزاؽ أحد مف ثبت حديثو، ككاف يحفظ نحك مف سبعة عشر ألؼ حديث، تكفي سنة ا

،  6/310تصانيفو: الجامع الكبير، كالسنف في الفقو، كتفسير القرآف كالمصنؼ.انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب، 
 .4/126، كالزركمي، األعبلـ، 5/219ككحالة، معجـ المؤلفيف، 

ق، فقيو حافظ لمحديث متقف ثقة، مف أىؿ 95عمر بف راشد بف ابي عمرك أبك عركة األزدم الحداني، كلد سنة ىك م (5)
البصرة، ركل عف ثابت البناني كقتادة كالزىرم كعاصـ كغيرىـ، كركل عنو شيخو يحيى بف أبي كثير كعمر بف دينار 

سائي: ثقة، كقاؿ عمرك بف عمي: كاف مف أصدؽ كأبك اسحاؽ السبيعي كابف المبارؾ كغيرىـ، كقاؿ ابف معيف كالن
 .8/190، كالزركمي، األعبلـ، 243د10ق. انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب، 153الناس، تكفي سنة 

عاصـ بف سميماف األحكؿ كيكنى )أبا عبد الرحمف(، كاف مكلى لبني تميـ، ككاف قاضيان بالمدائف في خبلفة أبي  (6)
الحسبة في المكاييؿ كاألكزاف، كاف ثقة كثير الحديث، سمع أنس رضي اهلل عنو  جعفر، ككاف عمى الككفة عمى

ق، انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل، 142كحفصة،  كابف سيريف، كسمع منو الثكرم كشعبة، تكفي سنة 
 .6/485،  كالبخارم، التاريخ الكبير، 7/190،256
 ما بيف المعككفيف ليس في "ج". (7)


 مف "ب". / ب279نياية ؽ 

ىك عبد الرحمف بف مؿ بف عمرك بف عدم بف كىب بف سعد ...بف زيد القضاعي النيدم )أبك عثماف(، أسمـ عمى  (8)
عيد النبي صمى اهلل عميو كسمـ، كأدل اليو صدقات مالو، كلـ يره، كغزا في عيد عمر حمكالء كالقادسية، كىك معدكد 

، كابف سعد، 3/492ق، انظر: ابف األثير، أسد الغابة، 95كفي سنة مف كبار التابعيف، ركل عف عمر كابف مسعكد، ت
 .5/75، كابف حباف، الثقات البف حباف، 7/68الطبقات الكبرل، 
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ثىػةو  اًصػػره أىٍىػؿى الطَّػػاًئًؼ ًبثىبلى ، كىىيػكى ميحى ػػمَّـى سى مىٍيػًو كى ػمَّى المَّػػوي عى إلىػى رىسيػكًؿ المَّػػًو صى
كىًعٍشػػًريفى  (1)

ـٍ  (2) ٍبػدنا فىػػأىٍعتىقىيي عى
ـٍ الًَّذيفى ييقى  ، ]فىيي مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ـٍ اٍلعيتىقىاءي"رىسيكؿي المًَّو صى اؿي لىيي

(3) . 
،[(4)كفي مراسيؿ أبي داكد ػمَّـى سى مىٍيػًو كى ػمَّى المَّػوي عى دَّ النًَّبيُّ صى ـٍ رى ـى مىكىاًليًي : " فىمىمَّا أىٍسمى

(5) " ـٍ ءى إلىػٍيًي اٍلػكىالى
، كفيػو (6)

فىػدى أىٍىػؿي الطَّػاًئًؼ فىأىٍسػمىميك  ، كأخرجو البييقػي مرسػبلن كقػاؿ "(7)مجيكؿ َـّ كى مىٍينىػا ثيػ قىػاليكا: يىػا رىسيػكؿى المَّػًو ريدَّ عى ا كى
، أيكلىًئؾى  : الى ًقيقىنىا الًَّذيفى أىتىٍكؾى فىقىاؿى رى

  كىرىدَّ  (9)المَّوً  (8)عيتىقىاءي
ٍبًدًه" (10) ءى عى ؿو كىالى عمى كيؿّْ رىجي

(11). 
 بطريقو. اإلسبلـ بعد ثبكتو (13)عف بقاء الرؽ فإنَّو يبقى بعد (12)احترازقكلو ابتداءن( )
 
 
 
 
 
 

                                                           
 في "ج" في ثبلثة. (1)
 في "أ" عشركف. (2)
ؽ، (. عبد الرزا9682ركاه عبد الرزاؽ، كتاب الجياد، باب رقيؽ أىؿ الحرب كالرجؿ يخرج مف أرضو، حديث رقـ ) (3)

 .5/300مصنؼ عبد الرزاؽ، 
مراسيؿ أبي داكد: ىك كتاب  المراسيؿ في الحديث حيث جمع فيو األحاديث المراسيؿ التي كقعت لو، انظر: حاجي  (4)

 .1/441/ كالبغدادم، ىدية العارفيف، 2/1458خميفة، كشؼ الظنكف، 
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (5)
(. أبك داكد، سميماف بف األشعث، المراسيؿ، 368باب ما جاء في الكالء، حديث رقـ ) ركاه أبك داكد، كتاب الطيارة، (6)
 ق، مؤسسة الرسالة، بيركت.1408، 1، ت: شعيب االرناؤكط، ط1/270
المجيكؿ ىك مف لـ يعرؼ كصفو، كينقسـ المجيكؿ بحسب نكع الجيالة إلى مجيكؿ العيف، كأكثر العمماء عمى عدـ  (7)

كؿ الصفة الباطنة مع العمـ بالظاىرة، كيسمى المستكر، كقبؿ ركايتو كثير مف العمماء، انظر: عتر، قبكؿ ركايتو، كمجي
 .317-1/316/ كالسيكطي، تدريب الراكم، 201/ كالخميسي، معجـ عمـك الحديث، ص 89منيج النقد، ص 

  أ مف "أ".155نياية ؽ/ 
 في "ب" عتؽ. (8)
 ليست في "أ، ب". (9)
 في "أ" ردك. (10)
(. البييقي، السنف 21530اخرجو البييقي، كتاب الكالء، باب ما جاء في العبد يفر إلى المسمميف، حديث رقـ ) (11)

 . كقاؿ البييقي "إسناده منقطع".10/518الكبرل، 
 ، مادة) حرز(.9/311االحتراز حفظ الشيء كصيانتو، انظر: ابف منظكر، لساف العرب،  (12)
 ليست في "أ". (13)
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 ]فصؿ عتؽ الحمؿ[
ٍممييىا تىبىعنا لىيىا( إٍذ ىيكى ميتًَّصؿه ًبيىا[ اًمالن عىتىؽى حى ٍف أىٍعتىؽى حى  ]كىاً 

خبلفػػان ألحمػػد  (3)، كلػػك اسػػتثناه ال يصػػح كاسػػتثناء جػػزءو منيػػا(2)( بإجمػػاع األربعػػة(8))قكلػػو عتػػؽ حمميػػا
سحاؽ كالنخعي كالشػعبي كعطػاء كابػف سػيريف عػف ابػف عمػر كأبػي ىريػرة، كقػاؿ  (6)مػركم (5)ـكقػكلي (4)كا 

أبك يكسؼ: إذا خرج أىكثري الكلد فأيعًتقىٍت ال ييٍعتىؽي ىك ألنو كالمنفصؿ في حؽ األحكاـ حتػى تنقضػي بػو 
، بخبلؼ ما إذا مات قبؿ خركج األكثر العدة كلك مات في ىذه الحالة كىًرثى
(7). 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 أ" دكنيا.في " (1)
اتفؽ الفقياء مف الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة إلى أنو إذا اعتؽ السيد أمتو ككانت حامبلن عيًتؽى الحمؿ تبعان  (2)

/ كالماكردم، 4/191/ كالحطاب، مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ، 4/49ليا، انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، 
 .4/512يكتي، كشاؼ القناع، / كالب10/475الحاكم الكبير، 

اختمؼ الفقياء فيما لك استثنى السيد الحمؿ عند عتؽ األمة، فذىب الحنفية إلى أنو ال يصح ألنو كاستثناء جزء  (3)
/ كالنفراكم 4/249منيا، كذىب المالكية كالشافعية كالحنابمة إلى أنو يصح،  انظر: ابف نجيـ المصرم، البحر الرائؽ، 

 .4/512/ كالبيكتي، كشاؼ القناع، 6/207/ كالنككم، ركضة الطالبيف، 2/146الدكاني،  األزىرم، الفكاكو
ف كاف جزءان منيا إال أف ذلؾ يككف لمدة مؤقتة  الرأم المختار أنو يصح استثناء الحمؿ إلمكانية انفصالو عف أمو فيك كا 

 كاهلل أعمـ.
ق، نشأ بزازا كتفقو، كاف أبكه مكلى 33لده بالبصرة سنة ىك محمد بف سيريف البصرم األنصارم أبك بكر، التابعي مك  (4)

ألنس بف مالؾ ثـ كاف ىك كاتب ألنس بفارس، كاف إماـ كقتو في عمـك الديف بالبصرة، ركل الحديث عف أنس بف مالؾ 
: لـ كزيد بف ثابت كالحسف بف عمي كغيرىـ مف الصحابة رضي اهلل عنيـ، كاشتير بالكرع كتأكيؿ الرؤيا، كقاؿ ابف سعد

ق، انظر: النككم، تيذيب 110يكف بالبصرة أعمـ منو بالقضاء، ينسب اليو كتاب تعبير الرؤيا،، تكفي بالبصرة سنة 
 .9/214/ كابف حجر، تيذيب التيذيب، 1/82األسماء كالمغات، 

 .448-10/447انظر: ابف قدامة، المغني،  (5)
 .10/448نيا، انظر: ابف قدامة، المغني، ركم عف ابف عمر، أنو اعتؽ جارية، كاستثنى ما في بط (6)
 .4/249انظر: ابف نجيـ المصرم، البحر الرائؽ،  (7)
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 ]عتؽ الحمؿ دكف أمو[

لىٍك أىٍعتىؽى  ػافىًة إلىٍييىػا كىالى إلىٍيػ ]كى ضى ـً اإلًٍ ػكدنا ًلعىػدى ٍجوى إلىى إٍعتىاًقيىا مىٍقصي ةن عىتىؽى ديكنىيىا أًلىنَّوي الى كى اصَّ ٍمؿى خى ًو اٍلحى
ػًحيحه كىالى يىًصػحُّ بىٍيعيػوي كىًىبىتيػوي أًلىفَّ التَّ  ٍمػًؿ صى َـّ إٍعتىػاؽي اٍلحى ػكًع، ثيػ ـى نىٍفسىػوي تىبىعنا ًلمىا ًفيًو ًمٍف قىٍمًب اٍلمىٍكضي ٍسػًمي

شىػٍيءو ًمػٍف  ًنػيًف كى ػافىًة إلىػى اٍلجى ضى ػٍد ذىًلػؾى ًباإلًٍ ـٍ ييكجى لىػ مىٍيػًو ًفػي اٍلبىٍيػًع كى ذىًلػؾى لىػٍيسى شىٍرطه ًفي اٍلًيبىػًة كىاٍلقيػٍدرىةي عى
ٍعتىاًؽ فىاٍفتىرىقىا[  ًبشىٍرطو ًفي اإلًٍ

]فػإنيـ ال يجػكزكف ًعتػؽ الجنػيف دكف خبلفان لمظاىريػة  (1)عند الجميكر )قكلو ثـ إعتاؽ الحمؿ صحيح(]
 .(2)أمو بعد نفخ الركح بؿ قبمو كتعتؽ أمو تبعان لو[

 كال يجكز بيع األـ إذا عيتؽ ما في بطنيا كيجكز ىبتيا. 
 .(3)كالفرؽ أفَّ استثناء ما في بطنيا عند بيعيا ال يجكز قصدان فكذا حكمان بخبلؼ اليبة[

 
دىا[]عتؽ أـ الكلد بسبب كلدىا إذا مات سي  

افىًة إلىٍييىا كىالى إلىٍيًو تىبىعنا ًلمىا ًفيًو ًمٍف قىٍمبً  ضى ـً اإلًٍ كدنا ًلعىدى ٍجوى إلىى إٍعتىاًقيىا مىٍقصي كعً ]أًلىنَّوي الى كى  [ اٍلمىٍكضي
(، كأمػا اسػتحقاؽ أيْـّ الكلػًد الًعتٍػؽى بكلػدىا ثػـ ًعٍتقييىػا عنػد مػكت السػيد قمػب المكضػكع (4))قكلو لما فيو مف

عمػى خػبلؼ القيػاس، كقػد يقػاؿ ىػذا إنمػا يىػًردي نقضػان لػك كػاف ًعتػؽي أيْـّ الكلػًد ًتبعػػان  (5)سػبب فبػالنصبػذلؾ ال
 رقو.  (6)لًعٍتًؽ ابنيا بالنص كىك منتؼو إذ ىك فىرعي عتقو كىك فىرعي سابقية

ران فبل يىًردي نقضان  نص عمػى خػبلؼ أصبلن ليحتػاج إلػى الجػكاًب بأنػو خػرج بػال (7)كليس كذلؾس ألنو ييعىمىؽي حي
 القياس، كسنذكر أنو إنما ييعتىؽي إذا جائت بو ألقؿ مف ستة أشير مف حيف أعتىقىوي.

                                                           
اختمؼ الفقياء في صحة عتؽ الحمؿ دكف أمو، فذىب الجميكر مف الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة إلى صحة  (1)

/ كالنفراكم 6/30، البناية شرح اليداية، ذلؾ، كذىب الظاىرية إلى عدـ جكاز عتؽ الجنيف دكف أمو، انظر: العيني
، 10/471/ كابف قدامة، المغني، 6/145/ كالنككم، ركضة الطالبيف، 2/146األزىرم، الفكاكو الدكاني،  / كابف حـز

 .8/167المحمى باالثار، 
 الرأم المختار صحة عتؽ الجنيف دكف أمو فيذه المسألة تشبو التي قبميا كاهلل أعمـ.

نما ىك مكجكد فييا في الفقرة السابقة بعد )أبك ىريرة( ما بيف الم (2) عككفيف ليس في النسخة "ب" في ىذا المكضع كا 
 كقبؿ ) كقاؿ أبك يكسؼ(. كعبارة تعتؽ أمو تبعا لو، أمو الكاردة فييا ليست في "ب".  

، المحمى باآلثار،  (3)  .168-8/167ما بيف المعككفيف ليس في "أ". انظر: ابف حـز
 في "ج". ليست (4)
قكلو صمى اهلل عميو كسمـ "أعتقيا كلدىا".  اخرجو بف ماجة، كتاب العتؽ، باب اميات االكالد، حديث رقـ  (5)
 حديث ضعيؼ. -، قاؿ االلباني:2/841(. ابف ماجة، سنف ابف ماجة، 2516)
 في "أ، ب، ج" سابقة. (6)
 في "أ" نقضا بو. (7)
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 ]عتؽ اآلبؽ[
مىٍيًو ًفي اٍلبىٍيعً  ـى نىٍفسىوي شىٍرطه ًفي اٍلًيبىًة كىاٍلقيٍدرىةي عى  []أًلىفَّ التٍَّسًمي

ز بيع)قكلو كالقدرة عميو  كيجكز ًعتقيو. (2)اآلبؽ (1)( أم عمى التسميـ فمذا لـ يىجي
 
 

 ]بدؿ العتؽ، كمدة الحمؿ التي ييعتؽ بيا الجنيف[
ٍمًع[ مىى مىا مىرَّ ًفي اٍلخي كزي عى ٍيًر اٍلميٍعًتًؽ الى يىجي مىى غى  ]كىاٍشًترىاطي بىدىًؿ اٍلًعٍتًؽ عى

ٍمعً  كىالىةي غيري رائجة(:))قكلو عمى ما مر في الخي ( الحى
بػيف ىػذا  ، فإنػو لػـ يػذكره فػي ىػذا الكتػاب، كالفػرؽ(4)

مػػؾ العبػػد بػػو نفسػػو  مػػع حيػػث يجػػكز اشػػتراط بدلػػو عمػػى أجنبػػي أفَّ العتػػؽ عمػػى مػػاؿو معاكضػػة فإنَّػػو ييمى كالخي
أم شػػيء نفػػيس، كال يجػػكز اشػػتراط العػػكض إال عمػػى مػػف يسػػمـ لػػو  (5)كتحػػدث لػػو القػػكة الشػػرعية كذلػػؾ

و كال تممؾ نفسيا ألفَّ ذلػؾ كػاف المعكض كما في البيع كاإلجارة، بخبلؼ المرأة فإنَّيا ال تحدث ليا قكة ب
فبل فرؽ بينيا كبيف األجنبي، فإذا جاز اشػتراطو عمييػا جػاز عميػو، ككػذا  (6)ثابتان ليا قبمو عمى ما قدمناه

، ألنػػو ال يجػػب عمػػى الجنػػيف فكيػػؼ يجػػب عمػػى الكفيػػؿ، فمػػذا لػػك قػػاؿ لؤلمػػة (7)ال يصػػح بطريػػؽ الكفالػػة
، عيتًػؽى بػبل شػيء ألنػو ال عمى ألؼو عميؾى فقبمت  أعتقت ما في بطنؾ فجاءت بكلد ألقؿ مف ستة أشيرو

 غيرىا. (8)يجب عمى أمتو شيء بسبب

                                                           
 ليست في "ب". (1)
، مادة 10/3كىك خاص باإلنساف سكاء كاف حران أـ عبدان، انظر: ابف منظكر، لساف العرب، اإلباؽ لغة اليرب  (2)

 )أبؽ(.
اإلباؽ شرعان ىك انطبلؽ العبد تمردان ممف ىك في يده مف غير خكؼ كال كد في العمؿ، فإف لـ يكف كذلؾ فيك إما 

ما فار، انظر: ابف عابديف، رد المحتار،  ما ضاؿ كا   .4/127سكقي، حاشية الدسكقي، / كالد3/325ىارب، كا 
 ، مادة )خمع(.8/76الخمع لغة ىك النزع كالتجريد، كىك اسـ مف الخمع، انظر: ابف منظكر، لساف العرب،  (3)

الخمع شرعان أخذ ماؿ مف المرأة بإزاء ممؾ النكاح بمفظ الخمع، كىك فرقة بعكض مقصكد لجية الزكج بمفظ طبلؽ أك 
 .557-2/556، كابف عابديف، رد المحتار، 3/156ر، خمع، انظر: المكصمي، اإلختيا

 .4/165انظر: ابف اليماـ، فتح القدير،  (4)
 في "أ" مثاؿ. (5)
 .4/222انظر: ابف اليماـ، فتح القدير،  (6)
 ، مادة )كفؿ(..11/544الكفالة لغة مف كفؿ الماؿ أم ضمنو، انظر:ابف منظكر، لساف العرب،  (7)

فيؿ إلى ذمة األصيؿ في المطالبة بنفس أك ديف أك عيف، انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، الكفالة شرعان ضـ ذمة الك
 .19/160، كالسرخسي، المبسكط، 4/2
  ب مف "أ".155نياية ؽ/ 
 ليست في "أ". (8)
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اءىٍت ًبًو أًلىقىؿَّ ًمٍف ًستًَّة أىٍشييرو ًمٍنوي، أًلىنَّوي أى   ٍقتى اٍلًعٍتًؽ إذىا جى بىًؿ كى ـي اٍلحى نَّمىا ييٍعرىؼي ًقيىا ٍمًؿ[]كىاً   ٍدنىى ميدًَّة اٍلحى
لسػػتة أشػير فصػػاعدان منػػو ال  (1)( أم مػػف كقػت العتػػؽ، فمػػك جػاءت بػػوشػػير منػػو)قكلػػو ألقػػؿ مػػف سػػتة أ

مميا تكأميف جاءت بأكليما ألقؿ مف ستة أشيرو ثػـ جػاءت بالثػاني لسػتة أشػير أك  ييعتؽ إال أف يككف حى
ف كػاف  أكثر، أك تككف ىذه األمة معتدة عف طبلؽو أك كفاة فكلدت ألقػؿ مػف سػنتيف مػف كقػت الفػراؽ، كا 

ف ستة أشيرو مف كقت اإلعتاؽ حينئػذ فيعتػؽ ألنػو كػاف محككمػان بكجػكده حػيف أعتقػو حتػى ثبػت ألكثر م
 نسبو.

، ثػـ ضػرب بطنيػا فألقػت جنينػان ميتػان، إف ضػربيا بعػد العتػؽ  كعمى ىذا فرع ما لك قاؿ ما في بطنػؾ حػره
ف لػػػـ ي (2)ألقػػػؿ مػػػف سػػػتة أشػػػيرو تجػػػب ديػػػة كػػػف تكػػػكف الجنػػػيف ألبيػػػو إف كػػػاف لػػػو أبه حػػػره ألنػػػو حػػػٍر، كا 

 المكلى ألف المكلى قاتؿه فبل يستحؽ اإلرث. (3)لعصبة
ف ضرب لستة أشيرو ال شيء عميو ألنو عبده كذا ذكره.  كا 

، مىٍيًو، ىىذىا ىيكى اأٍلىٍصؿي اًئًو فىيىٍعًتؽي عى ( أًلىنَّوي مىٍخميكؽه ًمٍف مى رّّ ىىا حي ًة ًمٍف مىٍكالى لىدي اأٍلىمى كى كىالى ميعىاًرضى لىوي  ]قىاؿى )كى
ىىا. ًة ًلمىٍكالى لىدى اأٍلىمى ػانىةً  ًفيًو أًلىفَّ كى اًنًب اأٍليْـّ ًباٍعًتبىػاًر اٍلحىضى ًح جى ٍمميكؾه ًلسىيًّْدىىا( ًلتىرىجُّ ٍكًجيىا مى لىديىىا ًمٍف زى كى ، )كى

ٍكجي قىٍد رىًضيى ًبػًو، ًبًخػ قّْقىةه كىالزَّ اًئًو ًبمىاًئيىا كىاٍلمينىافىاةي ميتىحى ًؾ مى ػا أىٍك اًلٍسًتٍيالى كًر أًلىفَّ اٍلكىاًلػدى مى ٍغػري لىػًد اٍلمى ًؼ كى الى
 رىًضيى ًبًو[

]ال أنػػػو يىعميػػػؽ مممككػػػان ثػػػـ ييعتػػػؽ كمػػػا يقتضػػػيو ظػػػاىر  (4)( التحقيػػػؽ أنػػػو يعمػػػؽ حػػػران )قكلػػػو فيعتػػػؽ عميػػػو
  (5)العبارة[

 

 

                                                           
 ليست في "أ، ب". (1)

 /أ مف "ب".280نياية ؽ 

يو الماؿ الذم ىك بدؿ النفس، انظر: ابف منظكر، لساف الدية لغة مصدر كدل القاتؿ القتيؿ يديو دية إذا اعطى كل (2)
 ، مادة )كدم(.15/383العرب، 

 .3/44الدية شرعان اسـ لمماؿ الذم ىك بدؿ النفس، انظر: الميداني الحنفي، المباب، 
لساف  العصبة لغة مأخكذة مف العصب، كىك الطي الشديد، كىي اسـ ألبناء الرجؿ كأقاربو ألبيو، انظر: ابف منظكر، (3)

 ، مادة ) عصب(.2/412العرب، 
العصبة شرعان ىـ كؿ مف لـ يكف لو سيـ مقدر مف المجمع عمى تكريثيـ فيرث الماؿ إف لـ يكف معو ذك فرض، أك ما 

 .6/23فضؿ بعد الفركض، انظر: الرممي، نياية المحتاج، 
 ليست في "أ". (4)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (5)
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كفػي المبسػكط ، (2)بف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، لػـ يكػف قػط إال حػران[ (1)]فإنَّو يجب القطع بأفَّ إبراىيـ
ألف ماءه حر كماء جاريتو مممكؾه لسيدىا فبل تتحقؽ المعارضة، بخبلؼ  (3)الكلد يعمؽ حران مف الماءيف

ابنو مف جارية الغير فإف ماءىا مممكؾه لغيره فتتحقػؽ المعارضػة فيتػرجح جانبيػا بأنػو مخمػكؽه مػف مائيػا 
األب، كيثبػػت النسػػب منيػػا  (7)ينتفػػي عػػفكقػػد  (6)ال ينتفػػي عنيػػا بحػػاؿ (5)بخػػبلؼ الرجػػؿ، كلػػذا (4)بيقػػيف

دكف األب فكػػػاف ماؤىػػػا أكلػػػى باالعتبػػػار عنػػػد التعػػػارض، أك  (9)حتػػػى يتكارثػػػاف (8)بالزنػػػا، كبعػػػد المبلعنػػػة
كالتربيػة أك  (11)بالحضػانة ، أك تػرجح(10)الستيبلؾ مائو بمائيا ألنو في مكضعو كيزداد قكةن منيػا المتػو

قػػد ييقىػػرىض ألنػػو قبػػؿ االنفصػػاؿ كعضػػكو منيػػا حتػػى
يسػػتثنى مػػف بيعيػػا  (13)بػػالمقراض كييعتػػؽ بعتقيػػا (12)

                                                           
صمى اهلل عميو كسمـ، بف عبد اهلل بف عبد المطمب، أمو مارية القبطية، كلد في ذم الحجة سنة إبراىيـ بف محمد  (1)

/ كابف 1/152ىجرم، انظر: ابف األثير، أسد الغابة،  10ثمانية ىجرم، مات عف سنة كنصؼ في ربيع األكؿ سنة 
 .1/318حجر، اإلصابة، 

 ال أنو يعمؽ مممككان ثـ يعتؽ كما يعنيو ظاىر العبارة".ما بيف المعككفيف ليس في "ج". يميو في " ب، ج" "ا (2)
 .7/149انظر: السرخسي، المبسكط،  (3)
، 2/681اليقيف ازاحة الشؾ، كتحقيؽ األمر، كطمأنينة القمب عمى حقيقة الشيء، انظر: الفيكمي، المصباح المنير،  (4)

 مادة )يقف(.
 في "أ، ب" ككذا. (5)
 ليست في "ج". (6)
 ، ج" مف.في "أ، ب (7)
المعاف لغة الطرد كاإلبعاد مف الخير كقيؿ مف اهلل كيككف مف الخمؽ بمعنى السب، انظر: ابف منظكر، لساف العرب،  (8)

 ، مادة )لعف(.13/387
المعاف شرعان شيادات تجرم بيف الزكجيف مؤكدة باأليماف مقركنة بالمعف مف جانب الزكج كالغضب مف جانب الزكجة، 

 .5/390، كالبيكتي، كشاؼ القناع، 3/241بدائع الصنائع، انظر: الكاساني، 
 في "ب"  يكرثا. (9)
 في "أ، ج" البنو. (10)
  أ مف "ج".80نياية ؽ/ 
الحضانة لغة الضـ، كحضنة المراة صبييا أم جعمتو في حضنيا أك ربتو، انظر: ابف منظكر، لساف العرب،  (11)

 ، مادة )حضف(.13/122
 \2/641ف ال يستقؿ بأمكره كتربيتو بما يصمحو، انظر: ابف عابديف، رد المحتار، الحضانة شرعان ىي حفظ م
 .3/452كالشربيني، مغني المحتاج، 

 في "ب" تقرض. (12)
 في "أ، ب، ج" بعتقعا كال. (13)
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حتػى لػك كػاف  (2)رضي برؽ الكلد حيث أقدـ عمى تزكجيػا مػع العمػـ برقيػا كفػي ىػذا إجمػاعه  (1)كالزكج قد
فإنػػو لػػـ يػػرض بػػو لعػػدـ عممػػو، فمػػذا قمنػػا:  (3)الػػزكج ىاشػػميان كػػاف كلػػده ىاشػػميان مرقكقػػان، بخػػبلؼ المغػػركر

 ي حقو فتجب قيمتو.يىعمؽ حران ف

 

 ]أمكر يتبع فييا الكلد أباه أك أمو أك أفضميما[
يًَّة كىمىا يىتَّبً  رّْ ٍصًؼ اٍلحي اًنبىيىا رىاًجحه فىيىتًَّبعييىا ًفي كى ( أًلىفَّ جى اؿو مىى كيؿّْ حى رّّ عى رًَّة حي لىدي اٍلحي كى ٍمميكًكيَّػًة ]كى عييىا ًفي اٍلمى

ـي[كالمرقكقيةكىالتٍَّدًبيًر كىأيميكًميَّ  لىًد كىاٍلًكتىابىًة، كىاىلمَّوي تىعىالىى أىٍعمى  ًة اٍلكى

أكرد ىػػذيف المفظػػيف ليفيػػد تغػػاير مفيكمييمػػا، فػػالرؽ ىػػك )قكلػػو كمػػا يتبعيػػا فػػي المممككيػػة كالمرقكقيػػة( 
عبػػاده جػػزاء اسػػتنكافيـ عػػف طاعتػػو، كىػػك حػػؽ اهلل تعػػالى أك حػػؽ  (4)الػػذم ركبػػو اهلل تعػػالى عمػػى الػػذؿ

مػػانع سػػمب  (5)تمفػػكا فيػػو، كالممػػؾ ىػػك تمكػػف اإلنسػػاف مػػف التصػػرؼ فيػػو مػػا لػػـ يقػػـ بػػوالعامػػة عمػػى مػػا اخ
نفسػػو كىػػك حقػػو، فػػأكؿ مػػا يؤخػػذ األسػػير يكصػػؼي بػػالرؽ ال المممككيػػة حتػػى ييحػػرز بػػدار  (6)الكاليػػة عمػػى

ؿ اإلسبلـ، فالممؾ عاـه يتعمؽ بالجماد كالحيكاف كالرؽ خاصه باإلنساف، كبػالبيع يػزكؿ عنػو ممكػو كال يػزك 
 الرؽ، كبالعتؽ يزكؿ كؿه منيما. 
الرؽ ضركرة فراغو بػذلؾ الػزكاؿ عػف تعمػؽ حقػكؽ العبػاد برقبتػو فبػيف  (7)لكف زكاؿ الممؾ قصدان ثـ يتبعيو

بيما أنو يتبع األـ في الخػاص كالعػاـ، كلػذا إذا تكلػد بػيف المػأككؿ كغيػر المػأككؿ، كالحمػار اإلنسػي مػع 
 الحمار الكحشي يؤكؿ، 

                                                           
 ليست في "أ، ب، ج". (1)
 .4/252انظر: ابف نجيـ المصرم، البحر الرائؽ،  (2)
، مادة 5/14ة كتعريض نفسو اك مالو لميمكة، انظر: ابف منظكر، لساف العرب، الغرر في المغة الخطر كالخدع (3)

 )غرر(.
 .161الغرر شرعان ما يككف مجيكؿ العاقبة ال يدرم أيككف أـ ال، انظر: الجرجاني، التعريفات، ص 

  أ مف "أ".156نياية ؽ/ 
 ليست في "ب". (4)
 ليست في "ب". (5)
 ليست في "ب". (6)
 و.في "ب" يبيع (7)
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ذا تكلىػػػد بػػػي عمييػػػا حمػػػاره كحشػػػي يجػػػكز التضػػػحية بػػػو، كإلخػػػتبلؼ  (1)ف الػػػكحش كاإلنسػػػية كػػػالبقرة ينػػػزككا 
 (4)، كرؽ أـ الكلػػد كالمػػدبر(3)] فػػي القػػف(2)مفيكمييمػػا قػػد يختمفػػاف فػػي الكميػػة فػػي شػػخص فيمػػا كػػامبلف
 . (5)ناقص حتى ال يجكز عتقيما عف الكفارة كالممؾ فييما كامؿ[

مف يػد المػكلى، كال  (6)عف الكفارة، كممكو ناقصه حتى خرج عتقوكالمكاتب عكسو رقو كامؿ حتى جاز 
 يدخؿ تحت قكلو كؿ مممكؾ لي حر. 

أف الػػػرؽ ال يقبػػػؿ التجػػػزمء فكيػػػؼ يقبػػػؿ النقصػػػاف؟ ينػػػدفع بػػػأف المػػػراد بنقصػػػاف الػػػرؽ  (8)مػػػف (7)كمػػػا أكرد
 نقصاف حالو ال نقصاف ذاتو.

ر كالكتابػػة كحكػػـ أيميػػة الكلػػد، كفػػي النسػػب يتبػػع كالحاصػػؿ أف الكلػػد يتبػػع األـ فػػي الحريػػة كالػػرؽ كالتػػدبي
 األب، كفي الديف يتبع خير األبكيف دينان، كاهلل سبحانو أعمـ.

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ينزك، نزك: النزك: الكثباف، كمنو نزك التيس، كال يقاؿ ينزك إال في الدكاب كالشاه كالبقر في معنى السفاد، كالتنزم  (1)

 .1/482التكثب كالتسرع، انظر: ابف منظكر، لساف العرب، 
 في "أ" كامؿ. (2)
بب عتؽ، كالقف عند أىؿ المغة الذم ممؾ ىك القف العبد المتعبد كيجمع عمى األقناف، كىك الرقيؽ الذم لـ ينعقد لو س (3)

في حيف أف العبد ىك خبلؼ  ،كأبكه، كالقف مأخكذ مف القنية عند بعض أىؿ المغة، كىك الذم ال يجكز بيعو كال شراؤه
، ت: 1/161انظر: األنبارم، محمد بف القاسـ، الزاىر في معاني كممات الناس،  ،الحر أم المممكؾ كىك أعـ مف القف

ـ، مؤسسة الرسالة، بيركت/ ك النسفي، طمبة الطمبة في 1992 –ق 1412، 1صالح الضامف، ط د. حاتـ
 .1/26االصطبلحات الفقيية، 

 ،مادة )دبر(.273/ 4التدبير لغة دبر الرجؿ عبده إذا اعتقو بعد مكتو، انظر:ابف منظكر، لساف العرب،  (4)
 .9/386ر: ابف قدامة، المغني، التدبير شرعان عتؽ العبد عف دبر كىك ما بعد المكت، انظ

 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (5)
  ب مف "ب".280نياية ؽ / 
 في "أ، ب" طرح. (6)
 في "أ" اكردت. (7)
 ليست في "أ، ب". (8)
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 باب العبد يعتؽ بعضو
قيكًع ًعٍتًؽ الكؿ كندرة ًعٍتًؽ البعض، كفي أف ما كثر كجكده فالحاجػة إلػى بيػاف أحكامػو  ال شؾ في كثرًة كي

رى ىذا عما أمس منيا إلى ما يندر كجكده، كأف دفع الحاجة الماسة مقدـه عمى النادرة فمذا أىخَّ
 قبمو. (1)

 
 

 ]سعاية العبد في القدر الباقي بعد عتؽ البعض[
يىٍسػعىى ًفػي بىًقيَّػ تىػؽى ذىًلػؾى اٍلقىػٍدري كى ٍبػًدًه( عى ػٍكلىى بىٍعػضى عى ذىا أىٍعتىػؽى اٍلمى ػوي )كىاً  ًتػًو ]بىابي اٍلعىٍبػًد يىٍعًتػؽي بىٍعضي ًة ًقيمى

ًنيفىةى  هي ًعٍندى أىًبي حى A )يىٍعًتؽي كيمُّوي([-رىًحمىوي المَّوي  -ًلمىٍكالى قىاالى  ، كى
ذا أعتؽ المكلى بعض عبده عيتؽ ذلؾ القدر كيسعى (2)قكلو عنػد أبػي  (4)قيمتػو لمػكالهفػي بقيػة  (:))كا 

ًتًو مف األ كتعتبر قيمتوي في الحاؿ، كاالستسعاء أفٍ  حنيفة(  جرة.يؤاجره فيأخذ نصؼى قيمى
، كىػػك  ذكػػره فػػي جكامػػع الفقػػو، كسػػيجيء أنػػو إذا امتنػػع عػػف السػػعاية فعػػؿ ذلػػؾ إذا كػػاف لػػو عمػػؿه معػػركؼه
نمػػا ييصػػار إليػػو عنػػد امتناعػػو فتكػػكف اإلجػػازة تنفػػذ عميػػو جبػػران،  يفيػػدي أف معنػػى االستسػػعاء غيػػر ىػػذا، كا 

                                                           
 في "ب" عف ما. (1)
 ليست في "ب". (2)
، 14/386نظكر، لساف العرب، السعاية لغة مف السعي كىك التصرؼ في كؿ أمر خيران  كاف أك شران، انظر: ابف م (3)

 ، مادة )سعى(.1/277مادة )سعى(. / كالفيكمي، المصباح المنير، 
/ 244كالسعاية في العتؽ ىي "تكميؼ العبد بعمؿ يفي بو ما ترتب عميو مف ماؿ"، قمعجي، معجـ لغة الفقياء، ص 

 .113كانظر: البركتي، التعريفات الفقيية، ص 
ة فذىب الحنفية إلى القكؿ بثبكت السعاية عمى تفصيؿ سيأتي، كذىب المالكية كاختمؼ الفقياء في ثبكت السعاي

كالشافعية كالحنابمة إلى أنو ال سعاية عمى العبد سكاء اعتؽ السيد جزءان مف عبده أك شركان مف عبدو مشترؾو بينو كبيف 
/ كالشافعي، 6/335خميؿ،  /كالحطاب، مكاىب الجميؿ في شرح مختصر4/88غيره، انظر:الكاساني، بدائع الصنائع، 

 . 10/304/ كابف قدامة، المغني، 8/5األـ، 
 الرأم المختار ثبكت السعاية لكركد األحاديث الصحيحة في ذلؾ كلحاجة السيد في بعض األحياف كاهلل أعمـ.  

تىؽى الرجؿ اختمؼ الفقياء في نصؼ العبد اآلخر إذا اعتؽ السيد النصؼ األكؿ فذىب أبك حنيفة إلى أنو إذا أعٍ  (4)
نصؼ عبده عيًتؽى نصفو كاستسعاه في نصفو الباقي، كذىب أبك يكسؼ كمحمد مف الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة 

/ كالحطاب، مكاىب الجميؿ في شرح 7/7إلى أنو إذا أعتىؽى نصؼ عبده عيًتؽى كمو، انظر: السرخسي، المبسكط، 
 .10/298/ كابف قدامة، المغني، 12/110يف، / كالنككم، ركضة الطالب6/335مختصر خميؿ، 

الرأم المختار أف يعتؽ نصؼ العبد كيسعى في باقي قيمتو لسيده ألف السيد قد يحتاج إلى الماؿ في بعض األحياف كأف 
ٍعتىاؽى اثبات اٍلًعٍتًؽ بازالة الممؾ اآلخر بغير كاٍلًمٍمؾى حؽ العبد كالقكؿ بعتؽ كمو فيو إضراره لمسيد كىك عتؽ الجزء  ،اإٍلً

 رضاه كاهلل أعمـ.
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ػره كنحػكه، فمػك قػاؿ (1)كالظاىر أف  (2)ره أك جػزءن منػؾ أك شػقصه بعضػؾ حػ ىذا إذا عىيف مقداران كربعؾ حي
أيًمرى بالبياف
(3). 

ره فقياسو في قػكؿ أبػي حنيفػة أف ييعتػؽ سدسػو كمػا فػي الكصػية بالسػيـ مػف عبػده  كلك قاؿ: سيـه منؾ حي
 .(4)فيسعى في خمسة أسداسو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ليست في "ج". (1)
  ب مف "أ".156نياية ؽ/ 
 ، مادة ) شقص(.7/48الشقص طائفة مف الشيء، انظر: ابف منظكر، لساف العرب،  (2)
اختمؼ الفقياء فيما إذا ذكر السيد جزءن مجيكالن، كأف قاؿ بعضؾ حر أك جزء منؾ حر، فذىب  أبك حنيفة إلى أنو  (3)

لبياف، كذىب أبك يكسؼ كمحمد مف الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة إلى أنو يعتؽ كمو، انظر: الزبيدم يؤمر با
/ كالبيكتي، كشاؼ 10/242/ كالماكردم، الحاكم الكبير، 2/419/ كالمدني، المدكنة، 2/99اليمني، الجكىرة النيرة، 

 .5/266القناع، 
ٍمًكًو عنو دفعان لمجيالة كحتى يككف العبد عمى بينة مف أمره الرأم المختار إلى أنو يؤمر ببياف الجز  ء الذم يريد إزالة مي

 كاهلل أعمـ.
اختمؼ الفقياء في القدر الذم يعتؽ مف العبد إذا قاؿ لو سيده سيـ منؾ حر، فذىب أبك حنيفة إلى أنو يعتؽ سدسو  (4)

كية كالشافعية كالحنابمة إلى أنو يعتؽ كمو، كيسعى في خمسة اسداسو، كذىب أبك يكسؼ كمحمد مف الحنفية كالمال
/ 4/311/ كاألصبحي، المدكنة، 2/99/ كالزبيدم اليمني، الجكىرة النيرة، 4/99انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، 

 .5/266/ كالبيكتي، كشاؼ القناع، 8/6كالشافعي، االـ، 
 بميا كاهلل أعمـ.الرأم المختار ما ذىب اليو أبك حنيفة قياسان عمى المسائؿ التي ق



132 
 

 ]زكاؿ الممؾ بعتؽ البعض[
زكاؿ الػرؽ فإنػو عنػد أبػي حنيفػة رقيػؽه تعبيػره بػالعتًؽ عػف زكاؿ الممػؾ ال عػف  )عتؽ ذلػؾ القػدًر( كقكلػو:

 (4)زكاؿ الرؽ: أم ]كقاال يػزكؿ الػرؽ[ (3)فإنو عف (2)، كقاال: يعتؽ كمو(1)كيميو ]بخبلفو في قكؿ المصنؼ[
 عنو كمو.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 في "أ، ب" بخبلؼ قكلو،  كليست في "ج". (1)
ىذه مسألة اختمؼ فييا أبك حنيفة كأبك يكسؼ كمحمد بناء عمى االختبلؼ في تجزؤ العتؽ كعدمو، فذىب أبك حنيفة  (2)

اء عميو فإذا اضاؼ إلى أف العتؽ يتجزأ، سكاء كاف بمعنى زكاؿ الممؾ أك زكاؿ الرؽ كأف الرؽ يتجزأ ثبكتان كزكاالن، كبن
نما يعتؽ قدر ما أضاؼ اليو، كذىب أبك يكسؼ كمحمد مف  العتؽ إلى جزء شائع منو كربع كنحكه ال يعتؽ كمو كا 
الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة إلى أنو ال يتجزأ كبناء عميو عندىما يعتؽ كمو كال سعاية عميو ألف ًعٍتؽى البعض 

/ كابف نجيـ المصرم، 4/56/ كالكاساني، بدائع الصنائع، 19/99لسرخسي، المبسكط، يكجب ًعٍتؽى الكًؿ. انظر: ا
/كالعمراني اليمني، البياف في مذىب اإلماـ الشافعي، 9/429/ كابف رشد الجد، البياف كالتحصيؿ، 4/253البحر الرائؽ، 

 .5/266/ كالبيكتي، كشاؼ القناع، 8/470
 كاهلل أعمـ. ،في ىذه المسألة كىك ما ذىب إليو أبك حنيفة الرأم المختار تقدـ بياف الرأم المختار

 في "أ، ج" عند. (3)
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (4)
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 ]تجزؤ العتؽ[
مىى مىا أىٍعتىؽى كى  زَّأي ًعٍندىهي فىيىٍقتىًصري عى ٍعتىاؽى يىتىجى زَّأي كىىيكى قىٍكؿي الشَّاًفًعيّْ ]كىأىٍصميوي أىفَّ اإلًٍ ػوي  -ًعٍندىىيمىا الى يىتىجى رىًحمى

ٍعتىػاؽى إٍثبىػاتي الٍ -المَّوي  ـٍ أىفَّ اإلًٍ افىًتًو إلىى اٍلكيؿّْ فىًميىذىا يىٍعًتؽي كيمُّوي. لىييػ افىتيوي إلىى اٍلبىٍعًض كىًإضى ًعٍتػًؽ كىىيػكى ، فىًإضى
ٍثبىاتييىا ًبإً  ٍكًميَّةه، كىاً  ًؽ قيكَّةه حي ػارى كىػالطَّالى ػزَّآًف فىصى ػا الى يىتىجى ٍكًميّّ كىىيمى ٍعؼه حي ؽُّ الًَّذم ىيكى ضى زىالىًة ًضدّْىىا كىىيكى الرّْ

ًنيفىةى  ًد. كىأًلىًبي حى اًص كىااًلٍسًتيالى ٍعتىاؽى إٍثبىاتي اٍلًعٍتًؽ ًبًإزىالىًة اٍلًمٍمػًؾ، -رىًحمىوي المَّوي  -كىاٍلعىٍفًك عىٍف اٍلًقصى  أىفَّ اإلًٍ
ػرُّ  ـي التَّصى ٍكػ حي ػؽُّ اٍلعىامَّػًة. كى ؽُّ الشٍَّرًع أىٍك حى ؽَّ حى قُّوي كىالرّْ ؿي تىٍحػتى أىٍك ىيكى إزىالىةي اٍلًمٍمًؾ أًلىفَّ اٍلًمٍمؾى حى ػا يىػٍدخي ًؼ مى

ػػرُّؼى يىٍقتىًصػػ ٍيػػرًًه. كىاأٍلىٍصػػؿي أىفَّ التَّصى ػػؽّْ غى قّْػػًو الى حى ػػرًّْؼ كىىيػػكى إزىالىػػةي حى يىػػًة اٍلميتىصى ػػافىًة ًكالى ضى ٍكًضػػًع اإلًٍ مىػػى مى ري عى
زّْئه كىمىا ًفي اٍلبىٍيًع كىاٍلًيبىًة فىيىبٍ  ـً التٍَّجًزمًء، كىاٍلًمٍمؾي ميتىجى كرىةى عىدى ري رىاءىهي ضى مىى اأٍلىٍصًؿ، كىالتَّعىدّْم إلىى مىا كى قىى عى

اًليَّػًة اٍلػبىٍعًض ًعٍنػدى اٍلعىٍبػًد، كىا تىًجبي السّْعىايىةي اًلٍحًتبىػاًس مى ػافىةى كى ضى ٍنًزلىػًة اٍلميكىاتىػًب ًعٍنػدىهي أًلىفَّ اإلًٍ ٍلميٍستىٍسػعىى ًبمى
بىقىػاءي اٍلًمٍمػًؾ ًفػي بىٍعًضػًو يىٍمنىعيػوي، فىعىًمٍمنىػا ًبالػدَّلً  يمىٍيًف ًبًإٍنزىاًلػًو إلىى اٍلػبىٍعًض تيكًجػبي ثيبيػكتى اٍلًمٍمًكيَّػًة ًفػي كيمّْػًو، كى

لىػوي ًخيىػاري أىٍف ييٍعًتقىػوي أًلىفَّ ميكىاتىبنا إٍذ ىيكى مىاًلؾي يىػدو إالَّ  رىقىبىػةن، كىالسّْػعىايىةي كىبىػدىًؿ اٍلًكتىابىػًة، فىمىػوي أىٍف يىٍستىٍسػًعيىوي. كى
ػدو فىػ ؽّْ أًلىنَّػوي إٍسػقىاطه الى إلىػى أىحى زى الى ييرىدُّ إلىى الرّْ ٍيرى أىنَّوي إذىا عىجى ، الى يىٍقبىػؿي الٍ اٍلميكىاتىبى قىاًبؿه ًلٍْلًٍعتىاًؽ، غى فىٍسػخى

ػػاصً  ػػٍف اٍلًقصى ًؽ كىاٍلعىٍفػػًك عى لىػػٍيسى ًفػػي الطَّػػالى ، كى ييٍفسىػػخي ٍقػػده ييقىػػاؿي كى ػػكدىًة أًلىنَّػػوي عى ًؼ اٍلًكتىابىػػًة اٍلمىٍقصي الىػػةن ًبًخػػالى  حى
تَّػ ػزّْئه ًعٍنػدىهي، حى دي ميتىجى ، كىااًلٍسػًتيالى ـً ػرَّ ػا ًلٍمميحى سّْطىةن، فىأىٍثبىٍتنىاهي ًفػي اٍلكيػؿّْ تىٍرًجيحن ى لىػٍك اٍسػتىٍكلىدى نىًصػيبىوي ًمػٍف ميتىكى

مىاًف فىكىمي  ٍفسىاًد مىمىكىوي ًبالضَّ اًحًبًو ًباإلًٍ ًمفى نىًصيبى صى ًفي اٍلًقنًَّة لىمَّا ضى مىٍيًو. كى دي[ميدىبَّرىةو يىٍقتىًصري عى  ؿى ااًلٍسًتيالى
تػؽA كعنػدىما A كأصمو أف اإلعتاؽ يتجزأ عنػده فيقتصػر عمػى مػا أع-رحمو اهلل  -)قاؿ المصًنؼي ثـ 

كاحػدان أك كػاف لشػريكيف كالمعتًػؽ مكسػران،  (2)يعنػي فيمػا إذا كػاف المػكلى كىك قكؿ الشػافعي(A (8)ال يتجزأ
، كالمػراد (3)أما إذا كاف لشريكيف كالمعًتؽ معسػره فيبقػى ًمٍمػؾي السػاًكًت كمػا كػاف حتػى جػاز لػو بيعػو عنػده

ًؿ في قبكلئ حكمو فيثب  ت في البعض دكف البعض.مف تجزمء اإلعتاؽ تجزمء المحى
 
 
 
 
 

                                                           
اختمؼ الفقياء في تجزؤ العتؽ فذىب أبك حنيفة إلى أنو يتجزأ، كذىب أبك يكسؼ كمحمد مف الحنفية كمالؾ  (1)

ابف اليماـ ضعيفة سيأتي ذكرىا فيما بعد، انظر: السرخسي، كالشافعي كأحمد إلى أنو ال يتجزأ، كاقكاؿ اخرل عدىا 
/ كالشافعي، 9/400/ كعميش، منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ، 4/56/ كالكاساني، بدائع الصنائع، 19/99المبسكط، 

 .10/328/ كابف قدامة، المغني، 4/123األـ، 
 في "ب" الكلي. (2)
 .4/142يجكز بيعو كىبتو، انظر: ابف مازة، المحيط البرىاني، في معتؽ البعض ممؾ الساكت قابؿ لبلنتقاؿ ف (3)
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 ]تحرير محؿ النزاع في مسألة تجزؤ العتؽ[
كالػػػذم يقتضػػػيو النظػػػر أف ىػػػذا غمػػػطه فػػػي تحريػػػًر محػػػؿ النػػػزاع، فػػػإنيـ لػػػـ يتػػػكاردكا عمػػػى محػػػؿو كاحػػػدو فػػػي 

اإلعتاؽ يتجزأ لـ يرده بالمعنى الذم يريده بو قائؿ إنو ال يتجػزأ  (1)التجزمء كعدمو، فإف القائؿ العتؽ أك
 .(2)ىك زكاؿ الرؽ أك إزالتو إذ ال خبلؼ بينيـ في عدـ تجزؤه بؿ زكاؿ الممؾ أك إزالتوك 
 
 

 ]ما يكجبو العتؽ اكالن[
كال خبلؼ في تجزؤه فبل ينبغي أف يقاؿ: اختيًمؼى فػي تجػزؤ العتػؽ كعدمػو أك اإلعتػاؽ، بػؿ الخػبلؼ فػي 

اؿ الممػػؾ كيتبعػػو زكاؿ الػػرؽ فمػػـز تجػػػزؤ التحقيػػؽ لػػيس إال فيمػػا يكجبػػو اإلعتػػاؽ أكالن كبالػػػذاًت، فعنػػده زك 
إال  (3)مكجبو، غيػر أف زكاؿ الػرؽ ال يثبػت إال عنػد زكاؿ الممػؾ عػف الكػًؿ شػرعان كحكػـ الحػدث ال يػزكؿ

، كىػػػذا لضػػػركرة عنػػػد غسػػػؿ قػػػدرة عمػػػى  (4)أف العتػػػؽ قػػػكة شػػػرعية ىػػػي كػػػؿ األعضػػػاء كغسػػػميا متجػػػزؤه
كالبيع كالنكاح بنيتو كنفسو كال ييتصكر ثبكتي ىذه في  كالقضاء (5)تصرفاتو شرعية مف الكاليات كالشيادة

 بعضو شائعان فقيًطع بعدـ تجزؤه كالممؾ متجزئه قطعان.
فمػػـز مػػا قمنػػا مػػف زكاؿ الممػػؾ عػػف الػػبعض، كتكقػػؼ زكاؿ الػػرؽ عمػػى زكاؿ الممػػؾ ]عػػف البػػاقي، كحينئػػذو 

أك الػرؽس ألنػو محػؿي النػزاًع،  (6)مػؾ[فينبغي أف يقاـ الدليؿ مػف الجػانبيف عمػى أف الثابػت بػو أكالن زكاؿ الم
 كالكجو منتيضه ألبي حنيفة.

 
 
 

                                                           
 في "ج" ك. (1)
ال خبلؼ في تجزؤ اإلعتاؽ بؿ الخبلؼ فيما يكجبو العتؽ أكالن، فعند أبك حنيفة زكاؿ الممؾ كيتبعو زكاؿ الرؽ، ألف  (2)

ابمة زكاؿ الرؽ، انظر: ابف نجيـ الممؾ متجزء قطعان، كعند أبك يكسؼ كمحمد مف الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحن
/ كالماكردم، الحاكم 4/441/ كالقرافي، الذخيرة، 3/658/ كابف عابديف، رد المحتار، 4/253المصرم، البحر الرائؽ، 

 .5/7/ كالمقدسي، الشرح الكبير، 9/97الكبير، 
 في "أ" يجكز. (3)
  ب مف "ج".80نياية ؽ/ 

  أ مف "ب".281نياية ؽ/ 
 " أم.في "أ، ج (4)
 في "أ، ب" كالشيادات. (5)
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (6)
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 ]األدلة النقمية كالعقمية عمى انتياض رأم أبي حنيفة[

العامػػة  أمػػا المعنػػى فػػؤلف تصػػرؼ اإلنسػػاف يقتصػػر عمػػى حقػػو كحقيػػو الممػػؾ، أمػػا الػػرؽ فحػػؽ اهلل أك حػػؽ
اذا زاؿ ال إلػػى  (1)ثػػـ يػػزكؿ الػػرؽ شػػرعان اتفاقػػان  عمػػى مػػا تقػػدـ فيمػػـز أف الثابػػت باالعتػػاؽ زكاؿ الممػػؾ أكالن 

ال لكاف البيع كاليبة ]إعتاقػان، فإنػو إنمػا يمػـز لػك  مالؾ  كبيذا يندفع ما قيؿ زكاؿ الممؾ ال يسمى إعتاقان كا 
، ألف ذلػػؾ ىػػك المسػػمى بػػالعتؽ ال (3)إزالػػة (2)كػػاف البيػػع كاليبػػة[ إزالػػة الممػػؾ كيفمػػا  (4)الممػػؾ ال إلػػى مالػػؾو

 كاف.
ما السمع فما في الصحيحيف كغيرىما مف حديث ابف عمر رضي اهلل عنيما، أف رسكؿ اهلل صمى اهلل كأ

 ، ػػٍدؿو ـى عميػػو قيمػػة عى ػػٍف أٍعتىػػؽى ًشػػٍركان لػػو فػػي عبػػد فكػػاف لػػو مػػاؿ يبمػػ  ثمػػف العبػػد، قيػػكّْ عميػػو كسػػمـ، قػػاؿ "مى
تىػؽى منػو مػا  ال فقػد عى تىػؽى العبػد عميػو، كا  ـٍ كىعى يي تىػؽى"فأعطى شركاءه ًحصىصى أفػاد تصػكر عتػؽ الػبعض  (5)عى

 فقط.
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  أ مف "أ".157نياية ؽ / 
 .4/253انظر: ابف نجيـ المصرم، البحر الرائؽ،  (1)
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (2)
 في "أ، ج" زكاؿ. (3)
 في "أ، ب" كال. (4)
(. البخارم، صحيح البخارم، 2522اعتؽ عبدنا، حديث رقـ ) ركاه البخارم كالمفظ لو، كتاب العتؽ، باب إذا (5)
/ كابف 3/1286(. مسمـ، صحيح مسمـ، 47/ كركاه مسمـ، كتاب العتاؽ، باب مف اعتؽ مشركان، حديث رقـ )3/144

/ 2/844(. ابف ماجة، سنف ابف ماجة، 2528ماجة، كتاب العتؽ، باب مف اعتؽ عبدان كاشترط خدمة، حديث رقـ ) 
(. النسائي، السنف الكبرل، 4937، كتاب العتؽ ، باب العبد بككف بيف اثنيف فيعتؽ أحدىما، حديث رقـ ) كالنسائي

 . كنصو عند البخارم:"... كعتؽ عميو العبد...".1/457(. ابف حنبؿ، مسند أحمد، 397/كأحمد، حديث رقـ ) 5/30
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: ال ندرم أشيءه قالو نافعه (1)كقكؿ أيكبو 
، إذ الظاىر بؿ الكاجػب (3)أك ىك شيء في الحديث ال يضر (2)

مثػػؿ ىػػذه مػػف غيػػر نػػصو قػػاطعو فػػي إفػػادة أنػػو لػػيس مػػف كػػبلـ رسػػكؿ اهلل  (4)أنػػو منػػو، إذ ال يجػػكز إدراج
 ب في الحديث عمة قادحة.، فمـ يكج(5)صمى اهلل عميو كسمـ
أيضان عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو، أفَّ رسػكؿ اهلل صػمى اهلل عميػو كسػمـ، قػاؿ  (6)ككذا ما ركاه البخارم

مىٍيػًو، فىا ـى عى الَّ قيػكّْ ، كىاً  ػاؿه اًلػًو، ًإٍف كىػافى لىػوي مى مىٍيػًو ًفػي مى ػوي عى ، فىخىبلىصي ٍمميػكؾو ا ًفي مى ٍف أىٍعتىؽى شىًقصن ًو ٍستيٍسػًعيى بًػ"مى
مىٍيػًو" ٍشػقيكؽو عى ٍيرى مى غى
، أم ال يغمػي عميػو الػثمف، أفػاد عػدـ سػراية العتػؽ إلػى الكػؿ بمجػرد عتػؽ الػبعض (7)

ال لكاف قد  خمص قبؿ تخميص المعتؽ، ىذا ىك الظاىر. (8)كا 

                                                           
ق، تابعي سيد فقياء عصره، مف حفاظ 66د سنة ىك أيكب بف أبي تميمة كيساف، أبك بكر، السختياني البصرم، كل (1)

الحديث، رأل أنس بف مالؾ، كركل عف عمرك بف سممة الجرمي كحميد بف ىبلؿ، كأبي قبلبة كغيرىـ، كركل عنو 
األعمش كقتادة كابف اسحاؽ كغيرىـ. قاؿ عمي بف المديني: لو نحك ثمانمائة حديث. كقاؿ ابف سعد: كاف ثقة ثبتان في 

ق. انظر: 131كقاؿ مالؾ: كاف مف العالميف العامميف الخاشعيف، كتكفي سنة  ،، كثير العمـ حجة عدالن الحديث، جامعان 
 .2/38/ كالزركمي، األعبلـ، 1/397ابف حجر،  تيذيب التيذيب، 

 مف أئمة التابعيف بالمدينة، ديممي األصؿ، ،ىك نافع المدني )أبك عبد اهلل(، مكلى عبد اهلل بف عمر بف الخطاب (2)
مجيكؿ النسب، كاف عبلمة في فقو الديف، متفقان عمى رياستو، ارسمو عمر بف عبد العزيز إلى مصر ليعمـ أىميا السنف، 

ق، انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب، 117كاف كثير الركاية لمحديث. كال يعرؼ لو خطأ في جميع ما ركاه، تكفي سنة 
 .8/5/ كالزركمي، األعبلـ، 10/412-413

ال فقد عتؽ منو ما عتؽ"، انظر: البخارم، صحيح البخارم، المقص (3) / كمسمـ، 3/145كد مف قكؿ أيكب جممة :" كا 
 .3/1286صحيح مسمـ، 

المدرج أقساـ أحدىا مدرج في حديث النبي صمى اهلل عميو كسمـ، بأف يذكر الراكم عقيبو كبلمان لنفسو أك لغيره  (4)
ديث كىك المقصكد في المتف، كالثاني أف يككف متناف باسناديف فيركييما فيركيو مف بعده متصبلن فيتكىـ أنو مف الح

بأحدىما، كالثالث أف يسمع حديثان مف جماعة مختمفيف في اسناده أك متنو، فيركيو عنو بإتفاؽ، انظر: السيكطي، عبد 
 ة. ، ت: أبك قتيبة نظر محمد الفارياني، دار طيب273-1/268الرحمف جبلؿ الديف، تدريب الراكم، 

ال فقد عتؽ منو ما عتؽ".  كقصدىـ في العبارة التي تـ ادراجيا " كا 
 .95انظر: ابف الصبلح، مقدمة ابف الصبلح، ص  (5)
ىك محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ، )أبك عبد اهلل(، البخارم، حبر اإلسبلـ، كالحفاظ لحديث رسكؿ اهلل صمى اهلل  (6)

يايما، ككاف حاد الذكاء مبرزا في الحفظ، رحؿ في طمب الحديث، كسمع  ق، كنشأ194كلد في بخارل سنة  ،عميو كسمـ
 مف نحك ألؼ شيخ بخراساف كالشاـ كمصر كالحجاز كغيرىا، جمع نحك ستمائة ألؼ حديث، اختار مما صح منيا كتابو

ق، 256ي سنة الجامع الصحيح الذم ىك أكثؽ كتب الحديث. كلو ايضا التاريخ، الضعفاء، كاألدب المفرد كغيرىا، كتكف
 .9/47/ كابف حجر، تيذيب التيذيب، 2/104انظر:  الذىبي، تذكرة الحفاظ، 

(. البخارم، صحيح 2527ركاه البخارم، كتاب العتؽ ، باب إذا اعتؽ نصيبا في عبد كليس لو ماؿ، حديث رقـ ) (7)
 ....".-أك شقيصا –، كلفظو " مف اعتؽ نصيبا 3/145البخارم، 

 ليست في "ج". (8)
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كم ليما (1)كأما ما ري
ٍف أىٍعتىػؽى نىًصػيبنا لىػوي  (2) ًفػي  مف حديث ابف عمرو عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، " مى

ًتيؽه" ًة العىٍدًؿ، فىييكى عى تىوي ًبًقيمى ا يىٍبمي ي ًقيمى اًؿ مى كىافى لىوي ًمفى المى ، كى ٍبدو ٍمميكؾو أىٍك ًشٍركنا لىوي ًفي عى مى
(3).  

تىؽى كيمُّوي" كمو إذا كاف لو ماؿ يبم  قيمتو، كليس مػدعاىما ذلػؾ  (5)]فإنَّما يقتضي عتؽ[ (4)كفي لفظ "فىقىٍد عى
مما يقتصػر  (6)و بمجرد إعتاؽ بعضو كاف لو ماؿه أك ال، فقد أفادت األحاديث أف العتؽبؿ إنو ييعتؽ كم

ف كردت في العبد المشترؾ.  كال يستمـز كجكده السراية كا 
، كلك كاف إعتػاؽ (8)كىك أف المعًتؽ إذا كاف معسران ال يضمف باإلجماع (7)كاستدؿ أيضان بداللة اإلجماع
تبلفػػان لػػ إلنسػػافو ثػػـ  (10)مطمقػػان، كمػػا إذا أتمفػػو بالسػػيؼ أك بالشػػيادة بػػو (9)و لضػػمفالػػبعض إعتاقػػان لمكػػؿ كا 

تقػـك مقامػو فػبل  رجع بعد القضاء فإنَّو يضمف مكسران كاف أك معسران، لكف قد ييقاؿ في ىذا: إفَّ السػعاية
تىػؽى ثبت االقتصار لـز أف يككف المػراد بػالعتؽ فػي قكلػو عميػو الصػبلة كالسػبلـ: " فقػد  يتعيف، كحيث عى

تىؽى" زكاؿ الممؾ، ككذا يمػـز فػي قػكؿ كػؿ مػف نيقػؿ عنػو القػكؿ بتجزيئػو كالحسػف كىػك مػركم  (11)منو ما عى
  (12)عف عمي كعمر بخبلؼ ما قيؿ: إف قكؿ عمر قكليما

                                                           
 في "ب" حيف. (1)
 ليست في "ب". (2)
(. البخارم، 2524ركاه البخارم كالمفظ لو، كتاب العتؽ، باب إذا اعتؽ عبدان بيف اثنيف أك أمة بيف..، حديث رقـ ) (3)

(. مسمـ، صحيح مسمـ، 47/ كركاه مسمـ، كتاب العتاؽ، باب مف اعتؽ مشركان، حديث رقـ ) 3/145صحيح البخارم، 
3/1286. 
(. البخارم، صحيح 2523لبخارم، كتاب العتؽ، باب إذا اعتؽ عبدا بيف اثنيف أك أمة بيف، حديث رقـ ) ركاه ا (4)

(. مسمـ، صحيح 48/1501/ كمسمـ، كتاب العتؽ، باب مف اعتؽ شركان لو في عبد، حديث رقـ ) 3/144البخارم، 
 مو إف كاف لو ماؿ يبم  ثمنو،...".، كلفظ الحديث :" مف اعتؽ شركان لو في مممكؾ، فعميو عتقو ك3/1286مسمـ، 

 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (5)
 في "أ" أنو يعتؽ. (6)
/ 1/116، كشؼ األسرار، البزدكم الحنفيداللة اإلجماع ىي أف تيجمع األمة عمى التعميؿ بو، كىي حجة، انظر:  (7)

 .111كالشيرازم، الممع، ص 
 .4/88انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (8)
 في "أ، ب، ج "يضمف. (9)
 ليست في "ب". (10)
  ب مف "ب".281نياية ؽ/ 

  ب مف "أ".157نياية ؽ/ 
، ت: سالـ محمد 7/317كقاؿ بتجزؤ العتؽ ربيعة كالحسف، انظر: ابف عبد البر، يكسؼ بف عبد اهلل، االستذكار،  (11)

 كت.ـ، دار الكتب العممية، بير 2000 –ق 1421، 1عطا كمحمد عمي معكض، ط
ـ، دار التراث 2004 –ق 1425، 1، ط3/9انظر: اليندم، محمد أنكر شاه، العرؼ الشذم شرح سنف الترمذم،  (12)

 لبناف. –العربي، بيركت 



138 
 

غػبلـ شػيد القادسػية فػأبمى فييػا، ككػاف  (2)قػاؿ: "كػاف لنػا (1)فقد أسند الطحاكم إلى عبد الرحمف بف يزيػد
ي كأخػي األسػكد فػأرادكا عتقػو ككنػت يكمئػذو صػغيران، فػذكر األسػكد ذلػؾ لعمػر بػف الخطػاب بيني كبيف أمػ

ال  (3) رضػػػػي اهلل عنػػػػو، فقػػػػاؿ: أعتقػػػػكا أنػػػػتـ، فػػػػإذا بمػػػػ  عبػػػػد الػػػػرحمف كرغػػػػب فيمػػػػا رغبػػػػتـ فيػػػػو أعتػػػػؽ كا 
" ـٍ ًمنىكي ضى
(4). 

 يما. إعتاق (6)بعد بمكغو بعد أف ثبت ]في العبد[ (5)أثبت لعبد الرحمف اإلعتاؽ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
في "أ، ب" زيد، عبد الرحمف بف يزيد النخعي، ككفي تابعي ثقة كىك أصغر مف  اخيو االسكد، يكنى بأبي بكر، ركل  (1)

 .5/86/ كابف حباف، الثقات، 2/91عنو إبراىيـ بف المياجر، انظر: العجمي، الثقات،  عف عثماف كابف مسعكد، كركل
 في "أ" ليا. (2)
 ليست في "أ، ج". (3)
(.  الطحاكم، شرح مشكؿ اآلثار، 5384ركاه الطحاكم، باب بياف مشكؿ ما ركاه نافع بف عبد اهلل، أثر رقـ ) (4)

 ، كقاؿ الطحاكم األثر صحيح االسناد.13/427
 في "ج" العتؽ. (5)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (6)
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نمػػا قمنػػا ذلػػؾ ألف الػػرؽ ال يتجػػزأ زكاالن عنػػد أحػػدو فمػػـز بالػػذات  (2)المطمػػكب، كىػػك أف النػػازؿ باإلعتػػاؽ (1)كا 
ذا ثبت ذلؾ لـز في إعتاؽ بعض العبد الخػاص بػو أف ييعتػؽ ذلػؾ القػدر: أم يػزكؿ ممكػو  زكاؿ الممؾ، كا 

ذا ظيػػر أف مػػا زاؿ باإلعتػػاؽ ىػػك الممػػؾ عنػػو كيبقػػى كمػػاؿ الػػرؽ فيػػًو كمػػو كىػػك المسػػألة المػػتىكىمىـ  فييػػا، كا 
كالػرؽ ثابػػته فػػي كمػػو كالزمػو شػػرعان أف ال يبقػػى فػػي الػرًؽ، لػػـز أف يسػػعى العبػػد فػي بػػاقي قيمتػػو الحتبػػاس 
مالية الباقي عنػده، كمػا لػـ يػؤد السػعاية فيػك كالمكاتػب حيػث يتكقػؼ عتػؽ كمػو عمػى أداء البػدؿ، كككنػو 

كمػو إال أنػو يخالفػو فػي أنػو لػك عجػز ال ييػػرد  كال اسػتخداـ كككنػو رقيقػان  أحػؽ بمكاسػبو كال يػد لمسػيد عميػو
الممػػؾ عػػف بعضػػو ال إلػػى مالػػؾو صػػدقة  (3)إلػػى االسػػتخداـ، بخػػبلؼ المكاتػػب بسػػبب أف المستسػػعى زاؿ

نمػػا يمػػـز المػػاؿ ضػػركرة الحكػػـ الشػػرعي كىػػك تضػػمينو قسػػران، بخػػبلؼ المكاتػػب فػػإف عتقػػو فػػي  عميػػو بػػو كا 
 ًبعقد باختياره يقاؿ كييفسخ بتعجيزه نفسو.مقابمة التزامو 

 
 

 ]األمة المشتركة إذا أعتقيا أحد الشريكيف[
كعمػػى ىػػذا مػػا إذا أعتػػؽ أمػػة مشػػتركة بينػػو كبػػيف آخػػرو ثػػـ كلػػدت فممشػػريؾ أف ييضػػًمف المعتػػؽ القيمػػة عػػف 

يثبػػت حػػؽ نصػػيبو يػػكـ أعتػػؽ كال يضػػمنو شػػيئان مػػف قيمػػة الكلػػد ألنػػو مػػا صػػنع فػػي الكلػػًد شػػيئان كألنػػو لػػـ 
، (4)الشػػػريؾ فػػػي الكلػػػًد ألنيػػػا كانػػػت مكاتبػػػة حػػػيف كلػػػدت كالمكاتبػػػة أحػػػؽ بكلػػػدىا كمػػػا أنيػػػا أحػػػؽ بكسػػػبيا
، (5)كاالعتراض أنو ليس كالمكاتب ليذا الفرؽ لػيس بشػيًء ألف التشػبيو ال يسػتمـز عمػكـ كجػو الشػبو فيػو

ذا تحققػػػت مػػػا ذكرنػػػػاه مػػػف محػػػػؿ النػػػزاع ظيػػػر لػػػػؾ أف مػػػا ذكػػػػركا مػػػف إلحػػػاقيـ بػػػػ الطبلؽ كالعفػػػك عػػػػف كا 
غير مقيدو ألنو إف أيريػد إلحػاؽ إزالػة الػرؽ بيػا فػي عػدـ التجػزمء، ]فغيػر محػؿ  (6)كاالستيبلد القصاص

فغيػػر صػػحيح، ألنيػػـ  (7)الخػػبلؼ لبلتفػػاؽ عمػػى أف الػػرؽ ال يتجػػزأ زكاالن أك إلحػػاؽ إزالػػة الممػػؾ بيػػا فيػػو[
 كغيرىـ ال يقكلكف بأنو ال يتجزأ.

                                                           
(1) .  في "أ، ب، ج" كلـز
 في "أ" بعد االعتاؽ. (2)
  أ مف "ج". في "أ، ب" رقيؽ.81نياية ؽ/ 
 في "أ، ب" زكاؿ. (3)
 .7/114انظر: السرخسي، المبسكط،  (4)
، ص  (5)  –ق 1407، 2مؽ عميو: نعيـ زرزكر، ط، ع413انظر: الخكارزمي الحنفي، يكسؼ بف محمد، مفتاح العمـك

 لبناف. –ـ، دار الكتب العممية، بيركت 1987

 /أ مف  "أ".158نياية ؽ 

 .6/132انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (6)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (7)
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يػػره أف يجعػػؿ إلحاقػػان ]لػػزكاؿ الممػػؾ ال إلػػى مالػػؾو فػػي عػػدـ التجػػزمء بػػأف يتنػػزؿ كأقصػػى مػػا يمكػػف فػػي تقر 
فػي  (3)بػاألمكر المػذككرة، فػإف (2)ال إلػى غيػر مالػؾو إلحاقػان[ (1)كيدعي أف المتجزئ زكاؿ الممؾ إلى مالؾو 

[ ال إلػى مسػتحؽو آخػر كاالسػتيبلد زكاؿ (4)الطبلًؽ زكاؿ ممؾو ]ال إلى مالؾو كفػي العفػك زكاؿ حػؽو   (5)ممػؾو
 كذلؾ: أعني ممؾ بيعيا كىبتيا.

، ألفَّ عػدـ التجػزمء فػي األصػكًؿ لعػدـ التصػكر، إذ ال يمكػف نصػؼ  كالجكاب أكالن أنَّو إلحاؽه ببل جػامعو
حػؽ القتػؿ، فػإف  (6)]المرأة منككحة كنصفيا مطمقػة، كال نصػفيا مسػتكلدان اكنصػفيا ال، كال إسػقاط نصػؼ[

، كلػيس عػدـ التجػزمء فييػاس (7)ال يثبػت كىػك معنػى سػقكط القصػاص القتؿ بثبكت حقػو ال نصػفو، فمعػو
ألفَّ الػػزكاؿ ال إلػػى مالػػؾ، بػػؿ ال أثػػر لكػػكف الػػزكاؿ إلػػى مالػػؾ أكالن إليػػو، بخػػبلؼ زكاؿ ممػػؾ الرقبػػة، كىػػذا 

أم لػيس فييمػا إال زكاؿ كمييمػا أك  )قكؿ المصنؼA كليس في الطػالؽ كالعفػك حالػة متكسػطة(Aمعنػى 
كىػػك الحرمػػػة، فإنػػػو )ترجيحػػػان لممحػػػرىـ(  أم فأثبتنػػػا زكاؿ الممػػؾ فػػػي الكػػػؿ اه فػػػي الكػػػؿ()فأثبتنػػػبقاؤىمػػا، 
 فييما مكجب الحرمة كىك الطبلؽ كالعفك كمكجب الحؿ كىك عدـ اتصاؼ البعض بو. (8)اجتمع

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 في "أ" مالؾ في عدـ التجزم. (1)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (2)
 ليست في "أ". (3)
 في "أ، ب، ج" الحؽ. (4)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ج". (5)
  أ مف "ب".282نياية ؽ/ 
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (6)
 .26/177انظر: السرخسي، المبسكط،  (7)
ة قاعدة إذا اجتمع الحبلؿ كالحراـ غمب الحراـ: أم إذا تعارض دليبلف أحدىما يقتضي التحريـ كاآلخر يقتضي االباح (8)

قدـ الذم يقتضي الحظر تغميبا لجانب التحريـ، كذكر السبكي بشأنيا أنيا صحيحة في نفسيا، كلـ يخرج عنيا إال ما 
، 1، ط1/117/ كالسبكي، عبد الكىاب بف تقي الديف، األشباه كالنظائر، 1/125ندر، انظر: الزركشي، المنثكر، 

 ـ، دار الكتب العممية.1991 –ق 1411
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 ]تجزكء االستيالد[
حتػػى لػػك مػػات  (3)اقتصػػر عميػػو (2)عنػػده حتػػى لػػك اسػػتكلد نصػػيبو مػػف مػػدبرة (1)كأمػػا االسػػتيبلد فمتجػػزئه 

نمػػا كمػػؿ فػػي القنػػة ألنػػو لمػػا  المسػػتكًلد تيعتػػؽ مػػف جميػػع مالػػو، كلػػك مػػات المػػدًَّبر عتقػػت مػػف ثمػػث مالػػو، كا 
ضػػػمف نصػػػيب صػػػاحبو باإلفسػػػاد ممكػػػو مػػػف حػػػيف االسػػػتيبلد فصػػػار مسػػػتكلدان جاريػػػة نفسػػػو فثبػػػت عػػػدـ 

 التجزمء ضركرة.
 
 

 ]ما يترتب عمى أحد الشريكيف إذا أعتؽ اآلخر نصيبو[
تىػؽى( ، فىػًإٍف كىػافى ميكًسػرنا فىشىػًريكيوي ًبالٍ ] ػديىيمىا نىًصػيبىوي عى ذىا كىافى اٍلعىٍبدي بىػٍيفى شىػًريكىٍيًف فىػأىٍعتىؽى أىحى ًخيىػاًر، إٍف كىاً 

ػ ػًمفى رىجى ٍف شىاءى اٍستىٍسعىى اٍلعىٍبدى، فىػًإٍف ضى مَّفى شىًريكىوي ًقيمىةى نىًصيًبًو، كىاً  ٍف شىاءى ضى عى اٍلميٍعًتػؽي شىاءى أىٍعتىؽى، كىاً 
ٍف كىػافى اٍلميٍعًتػؽي  ءي بىٍينىييمىا، كىاً  ٍف أىٍعتىؽى أىٍك اٍستىٍسعىى فىاٍلكىالى ءي ًلٍمميٍعًتًؽ، كىاً  مىى اٍلعىٍبًد )كىاٍلكىالى  ميٍعًسػرنا فىالشَّػًريؾي عى

ءي بىٍينىييمى  ٍف شىاءى اٍستىٍسعىى اٍلعىٍبدى( كىاٍلكىالى ًنيفىةى ًباٍلًخيىاًر إٍف شىاءى أىٍعتىؽى كىاً  ٍجيىٍيًف. كىىىذىا ًعٍندى أىًبي حى  -ا ًفي اٍلكى
 [-رىًحمىوي المَّوي 

ذا كاف العبد بيف شريكيف فأعتؽ أحدىما نصيبو عتػؽ( قكلػو:  كػاف( (5))فػإفممكػو عنػو  (4)أم زكاؿ )كا 
منجػػزان اك مضػػافان، كينبغػػي اذا اضػػافو اف ال  نصػػيبو( )مكسػػران فشػػريكو بالخيػػار إف شػػاء أعتػػؽالمعتػػؽ 

س ألنو كالتدبير معنى، كلك دبَّره كجب عميو السعاية في الحاؿتق فييعتؽ  بؿ منو اضافتو الى زماف طكيؿو

                                                           
في تجزؤ االستيبلد بالنسبة لممكاتبة، فذىب أبك حنيفة إلى أنو يتجزأ، كذىب أبك يكسؼ كمحمد مف  اختمؼ الفقياء (1)

الحنفية كمالؾ كالشافعي كأحمد إلى أنو ال يتجزأ، كاجمعكا عمى تجزؤ االستيبلد في المدبرة كعدمو في القنة، كصكرة 
ا األكؿ فتمد كلدان فيدعيو ثـ يطؤىا اآلخر فتمد فيدعيو تجزؤ االستيبلد في المكاتبة أف تككف الجارية بيف رجميف فيطأؤى

/ كابف نجيـ المصرم، البحر 4/77فيي أـ كلد لؤلكؿ كييغىرَّـ شريكو نصؼ قيمتيا، انظر: ابف مازة، المحيط البرىاني، 
ف / كاب4/78/ كالنككم، ركضة الطالبيف، 3/194/ كالحطاب، مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ، 8/66الرائؽ، 

 .6/152قدامة، المغني، 
 الرأم المختار تجزؤ االستيبلد في المكاتبة دفعان لمضرر عف الشريؾ اآلخر كاهلل أعمـ.

 ،مادة )دبر(.273/ 4التدبير لغة دبر الرجؿ عبده إذا اعتقو بعد مكتو، انظر: ابف منظكر، لساف العرب،  (2)
/ كالبركتي، التعريفات 126معجي، معجـ لغة الفقياء، ص التدبير شرعان تعميؽ عتؽ العبد عمى مكت مالكو، انظر: ق

 .54الفقيية، ص 
 ليست في "أ، ب، ج". (3)
 في "أ، ب، ج" زاؿ. (4)
 في "ب" كاف. (5)
  ب مف "أ".158نياية ؽ/ 
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ػًمفى الميٍعتًػؽي قيمتػو  (2)فينبغي أف يضاؼ إلى مػدة تشػاكؿ (1)كما صرحكا بو ف شػاء ضى مػدة االستسػعاء، كا 
ف شاء اس  تسعى العبد فييا.إذا لـ يكف بإذنو، فإف كاف بإذف الشريؾ فبل ضماف عميو لو، كا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .3/659/ كابف عابديف، رد المحتار، 4/255انظر: ابف نجيـ المصرم، البحر الرائؽ،  (1)
 ، مادة )شكؿ(.3/405كتماثبل كتكافقا، انظر: الزبيدم، تاج العركس،  تشاكؿ الشيئاف: تشابيا (2)
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 ]المستحؽ لكالء العبد إذا أعتؽ أحد الشريكيف[
ف أعتػػؽ أك استسػػعى فػػالكالء بينيمػػا( فػػي  )فػػإف ضػػمف رجػػع المعتػػؽ عمػػى العبػػد كالػػكالء لممعتػػؽ، كا 

كػر فػي ذي  (2)مػع ىػذا (–رحمو اهلل  -)عند أبي حنيفة كمو  )كىذا( (1)الكجييف أم في اإلعتاؽ كالسعاية
: ىذه الثبلثة كأف يػدبره كعممػتى حكمػو أف يستسػعى كأف (5)خمس خيارات (4)، كذيكر في التحفة(3)األصؿً 

 يكاتبو كىك يرجع إلى معنى االستسعاء، كلك عجز استسعى، كلك امتنع العبد عف السعاية يؤاجره جبران، 
ال  (6)مػف قيمتػو إٍف كػاف مػف النقػديفكيدؿ عمى أف الكتابة في معنى االستسعاء أنَّو لك كاتبو عمى أكثر 

فػبل  (8)الناس فيو، ألف الشرع أكجب السعاية عمػى قيمتػو ]مػف النقػديف[ (7)يجكز إال أف يككف قدران يتغابف
 يجكز األكثر، 

 
 
 
 

                                                           
اختمؼ الفقياء فيما يترتب عمى الشريؾ فعمو إذا اعتؽ الشريؾ اآلخر نصيبو، فذىب أبك حنيفة إلى أنو إذا كاف  (1)

ف المعتؽ مكسران فشريكو بالخيار بيف االعتاؽ كالسعاية كالضماف، فإف ضمف رجع المعتؽ عمى العبد ، كالكالء لممعتؽ، كا 
ف كاف المعتؽ معسران فالشريؾ بالخيار بيف العتؽ كالسعاية، كالكالء بينيما في  اعتؽ اك استسعى فالكالء بينيما، كا 
الحالتيف، كذىب أبك يكسؼ كمحمد مف الحنفية إلى أنو ليس لو اال التضميف في حالة اليسار كالسعاية في حالة 

ى العبد كالكالء لممعتؽ كسيأتي شرح قكليما فيما بعد، كذىب المالكية كالشافعيو كالحنابمة االعسار، كال يرجع المعتؽ عم
إلى أنو إذا كاف المعتؽ مكسران يسرم العتؽ إلى قيمة نصيب شريكو، كاف كاف معسران بقي نصيب الشريؾ دكف اعتاؽ كال 

/ كالحطاب، 4/462البناية شرح اليداية،  / كالعيني،4/39سعاية عمى العبد، انظر: ابف مازة، المحيط البرىاني، 
 .10/298/ كابف قدامة، المغني، 18/5/ كالماكردم، الحاكم الكبير، 6/336مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ، 

 ليست في "ج". (2)
 .5/98انظر: الشيباني، األصؿ،  (3)
الحنفي، كعميو شركح اىميا: بدائع  ىي تحفة الفقياء في الفركع لمشيخ عبلء الديف محمد بف أحمد السمرقندم (4)

 .1/371الصنائع في ترتيب الشرائع لمكاساني، انظر: حاجي خميفة، كشؼ الظنكف، 
 .2/261/ كالسمرقندم، تحفة الفقياء، 107-7/106انظر: السرخسي، المبسكط،  (5)
ف األشياء ثمنا ليما، انظر: أبك النقداف: يطمؽ عمى الدراىـ كالدنانير كىما عيف، كيككناف ثمنا لؤلشياء، كال تكك  (6)

 ، ت: خميؿ محمد ىراس، دار الفكر، بيركت.1/511عبيد، قاسـ بف سبلـ، كتاب األمكاؿ، 
الغبف لغة مف غبف الشيء أم نسيو كأغفمو كجيمو، كغبنت رأيؾ أم نسيتو كضيعتو،كىك الخديعة في الرأم،  انظر:  (7)

 .. مادة ) غبف(13/309ابف منظكر، لساف العرب، 
الغبف شرعان عبارة عف بيع السمعة بأكثر مما جرت العادة أف الناس ال يتغابنكف بمثمو، انظر: الحطاب، مكاىب الجميؿ 

 .4/468في شرح مختصر خميؿ، 
 ليست في "أ، ب". (8)
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ف كاتبو عمى ]عركضو  (1)ككذا لك صالحو ، كا   .(4)أكثر مف قيمتو جاز (3)قيمتيا[ (2)عمى عكضو أكثرى
 
 

اآلخر صبيان أك مكاتبان أك عبدان مأذكنان[ ]إذا كاف الشريؾ  
كلػػك كػػاف السػػاكت صػػبيان كالمعتػػؽ مكسػػران فالخيػػار بػػيف التضػػميف كالسػػعاية لكليػػو، كالتضػػميف أكلػػى ألنػػو 

 كليه انتظر بمكغو ليختار. (5)أنظر، كلك لـ يكف لو
ليختػار  (6)فػإف كػاف فػي مكضػعو فيػو قػاضو نصػب القاضػي لػو قيمػان  قيؿ ىذا في مكضعو ليس فيو قاضو 

، ككػػذا لػػك كػػاف مكػػاف (7)التضػػميف أك االستسػػعاء، كلػػيس لمػػكلي اختيػػار العتػػؽ ألنػػو تبػػرع بمػػاؿ الصػػبي
الصػػبي مكاتػػبه أك عبػػده مػػأذكفه لػػيس ليمػػا إال التضػػميف أك االستسػػعاء، أمػػا المكاتػػب فػػإف لػػو أف يكاتػػب 

س ألف (9)لػػػو حػػػؽ التضػػػميف فقػػػط، كأمػػػا العبػػػد المػػػأذكف فالقيػػػاس أف يكػػػكف (8)كاالستسػػػعاء بمنزلػػػة الكتابػػػة
 بمنزلة الكتابة كليس لمعبد المأذكف أف يكاتب،  االستسعاء

                                                           
 ، مادة )صمح(.  15/404الصمح لغة التكفيؽ كىك أسـ لممصالحة، انظر: ابف منظكر، لساف العرب،  (1)

ان عقد بو يرفع النزاع كتقطع الخصكمة بيف المتصالحيف بتراضييما، انظر: ابف نجيـ، رسائؿ ابف نجيـ، ص الصمح شرع
121. 

العركض في المغة جمع عرض كىك المتاع، كقاؿ أبك عبيد: ىي االمتعة التي ال يدخميا كيؿ كال كزف كال يككف  (2)
 ، مادة )عرض(.7/170حيكانان كال عقاران، انظر: ابف منظكر، لساف العرب، 

العركض شرعان ما عدا األثماف مف الماؿ عمى إختبلؼ أنكاعو مف النبات كالحيكاف كالعقار كسائر الماؿ، انظر: 
 .3/30، كابف قدامة، المغني، 2/239البيكتي، كشاؼ القناع، 

 في "أ، ب" عرض قيمتو. (3)
 .7/116انظر: السرخسي، المبسكط،  (4)
 ليست في "أ،ب، ج". (5)
 ب مف "ج".81ياية ؽ ن/ 
في "ب" فييا. القيـ في المغو مف قاـ باألمر أم إىتـ بو بالرعاية كالحفظ، انظر: ابف منظكر، لساف العرب،  (6)

11/284. 
القيـ شرعان ىك مف يعينو الحاكـ لتنفيذ كصايا مف لـ يكصى معينا لتنفيذ كصيتو، كالقياـ بأمر المحجكريف مف أكالده مف 

كسفياء، كحفظ أمكاؿ المفقكديف ممف ليس ليـ ككيؿ، انظر: القميكبي كعميره،  حاشية قميكبي كعميره، أطفاؿ كمجانيف 
 .5/297/ كالخرشي، حاشية الخرشي، 3/177
 .7/117انظر: السرخسي، المبسكط،  (7)
 في "ج" المكاتبة. (8)
 .7/117انظر: السرخسي، المبسكط،  (9)

  ب مف "ب".282نياية ؽ/ 
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عمػػى كجػػو ال يمكػػف إبطالػػو، كربمػػا يكػػكف  (1)كلكػػف قػػاؿ: سػػبب االستسػػعاء قػػد تقػػرر كىػػك عتػػؽ الشػػريؾ
ف كاف ال يىمًمؾي الكتابة ابتداءن  (2)االستسعاء أنفع مف التضميف فمذا  .مىمىؾى المأذكف ذلؾى كا 

 
 

 ]كالء المكاتب أك العبد في حاؿ اختيار التضميف أك السعاية[
ذا اختػار المكاتػػب أك المػػأذكف التضػػميف أك االستسػعاء فػػكالء نصػػيبيما لمكالىمػػا ألنيمػا ليسػػا مػػف أىػػؿ  كا 
ف لػـ يكػف عمػى العبػًد ديػفه فالخيػار لممػكلى ألفَّ   الكالء فيثبت الكالء ألقرب الناس إلييما كىك المػكلى، كا 

 مممكؾ لممكلى في ىذه الحالة. (3)بوكس
 
 

 ]كقت تقدير قيمة العبد[
تىٍقًديري القيمة يكـ كى
صحيحان ثـ عمي يجب نصؼ قيمتو صحيحان، كقمبو لك  (6)كاف فيو (5)اإلعتاؽ، فمك (4)

 كاف أعمى يكـ العتؽ فانجمى بياض عينيو تجب نصؼ قيمتو أعمى ألنو حاؿ ثبكت سبب الضماف.
 
 

ر أك إعسار الشريؾ الذم اعتؽ[]كقت اعتبار يسا  
فأعسر ال يسقط عنو الضماف،  (7)ككذا يعتبر اليسار كاإلعسار كقت العتؽ، فمك كاف مكسران كقت العتؽ

 كلك كاف معسران فأيسر ال ضماف.
 
 
 
 

                                                           
 .7/117بي حنيفة، انظر: السرخسي، المبسكط،، القكؿ أل (1)
 في "ب، ج" فميذا. (2)
  أ مف "أ".159نياية ؽ/ 
 في "ج" كسبيما. (3)
 في "أ" مف. (4)
 في "ب" فاف. (5)
 ليست في "أ، ب". (6)
 في "أ، ب، ج" التضميف. (7)
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كلػػك اختمفػػا فػػي قيمتػػو يػػكـ أعتقػػو، فػػإف كػػاف العبػػد قائمػػان نيًظػػرى إلػػى قيمتػػو يػػكـ ظيػػر العتػػؽ حتػػى إذا لػػـ
(1) 

ـي لمحػاؿ (2)دقايتصا ، ألف العتػؽ حػادثه فيحػاؿ عمػى أقػرب أكقػات ظيػكره، (3)عمى العتؽ فيمػا مضػى ييقىػكَّ
ككػػذلؾ إف أراد أف يستسػػعي العبػػد، كلػػك تصػػادقكا عمػػى كقػػت العتػػؽ كاختمفػػكا فػػي قيمتػػو فػػي ذلػػؾ الكقػػت 

 فالقكؿ قكؿ المعًتؽ كالغاصبس ألنو ضاًمفه كينكر الزيادة.
إلعسػار فقػاؿ المعتًػؽ: أعتقػت كأنػا معسػر كقػاؿ الشػريؾ بػؿ كأنػت مكسػر، نيًظػرى كلك اختمفا في اليسار كا

إلى حالتو يكـ ظير العتػؽ إمػا ألنػو كالمنشػئ لمعتػؽ فػي الحػاؿ أك ألنػو لمػا كقػع االخػتبلؼ فيمػا مضػى 
ـي الحػػاؿ، فػػإف كػػاف فػػي الحػػاؿ مكسػػران  يىٍحكيػػ
ف كػػاف  (4) فالظػػاىري شػػاىده لمػػف يػػدعي اليسػػار فيمػػا مضػػى، كا 

ان في الحاؿ فالظاىري شاىده لمف يدعي العسػرة فيمػا مضػى، كىػك كالمسػتأجر مػع رب الطاحكنػة إذا معسر 
ـي الحاؿ. كَّ  اختمفا في جرياف الماء في المدة ييحى

يختمػؼ حالػو فيػو فػالقكؿ قػكؿ المعتًػؽ فػي إنكػاًر  (5)كلك تصادقا عمى أف العتؽ كاف سابقان عميػو فػي مػدة
ذا كاف مكسران يكـ أعتقو فاختار الشػريؾ ضػمانو ثػـ بػدا لػو يساره ألنو يينًكر المعنى الم كجب لمضماف، كا 

 أف يبرئو كيستسعي الغبلـ لـ يكف لو ذلؾ.
كركل ابػػف سػػماعة عػػف محمػػدو أنػػو إف قضػػى القاضػػي لػػو بالضػػماف أك رضػػي بػػو المعتػػؽ فمػػيس لػػو أف 

ال فمو  .(6)يستسعي الغبلـ بعد ذلؾ كا 
 .(8)محمكؿه عمى ذلؾ التفصيؿ، كقيؿ بؿ في المسألة ركايتاف (7)قيؿ: ما ذكر في األصؿ مف اإلطبلؽ

 
 
 
 
 
 

                                                           
 ليست في "ب". (1)
 ، مادة )صدؽ(.1/174مختار الصحاح، تصادقا مف الصدؽ كىك ضد الكذب، انظر: الحنفي الرازم،  (2)
 في "أ" في الحاؿ. (3)
 ليست في "ب". (4)
 في " أ، ب، ج" مدة قد. (5)
 .7/112انظر: السرخسي، المبسكط،  (6)
 .5/104انظر: الشيباني، األصؿ،  (7)
أف التمميؾ منو ال  كجو ظاىر الركاية أف المخير بيف الشيئيف إذا اختار أحدىما تعيف ذلؾ عميو، ككجو ركاية محمد (8)

يتـ إال بالقضاء أك الرضا، كحقو في الضماف ال يتقرر ما لـ يتـ التمميؾ، كسقكط حقو في االستسعاء بناء عمى تقرر 
 .7/112حقو في الضماف، انظر: السرخسي، المبسكط، 
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 ]مكت الساكت قبؿ أٍف يختار شيئان في نصيبو[
كلك مػات السػاًكت قبػؿ أف يختػار شػيئان فمكرثتػو مػف الخيػار مػا كػاف لػو، ألنيػـ قػائمكف مقامػو بعػد مكتػو، 

ف  ، فإف شػاءكا(1)بت لمكرثةكليس ىذا تكريث الخيار بؿ المعنى الذم أكجب الخيار لممكرث ثا أعتقػكا كا 
ػمَّنكا المعتًػؽ، فػإف ف شاءكا ضى ضػمنكه فػالكالء كمػو لممعتػؽ ألنَّػو بػأداء الضػماف  (2)شاءكا استسعكا لمعبد كا 

ٍف اختاركا اإلعتاؽ أك االستسعاء فالكالء ]في  إلييـ يممؾ نصيبيـ كما كاف يتممؾ باألداء إلى المكرث، كا 
الػبعض كالمكاتػب، كالمكاتػب ال  (4)]ألف معتىػؽ[]اإلناث  مف أكالد الميت دكفالنصيب لمذككر  (3)ىذا[

نما يكرث ما عميو مف الماؿ فيعتؽ نصيب الساكت عمى ممكو كالكالء يككف لو فيخمفو في  يكرث عينو كا 
ف اختػار بعػض الكرثػة السػعاية كبعضػيـ (6)[دكف اإلناث (5)ذلؾ الذككر مف أكالده  إذ الػكالء ال يػكرث، كا 

ـى الميت.  الضماف فمكؿ كاحدو منيـ ما اختار مف ذلؾ ألف كؿ كاحدو منيـ فيما كرث قائـه مقا
 .(7)كركل الحسف عف أبي حنيفة أنو ليس ليـ ذلؾ إال أف يجتمعكا عمى التضميف أك االستسعاء

كف بػػاإلرث، فكػػذلؾ ىػػـ ال يمًمكػػ (8)قػػاؿ فػػي المبسػػكط: "كىػػذا ىػػك األصػػح ألنػػو صػػار كالمكاتػػب ال ييممػػؾ
نصيب السػاكت بعػد مكتػو، كالػدليؿ عميػو فصػؿ الػكالء الػذم تقػدـ ال يثبػت ليػـ باإلعتػاؽ ابتػداءن، كلكػنيـ 
خمفاء المكرث يقكمكف مقامو، كليس لممكرث أف يختار التضميف في البعض كالسعاية فػي الػبعض فكػذا 

 .(9)الكرثة"
 
 
 
 
 
 

                                                           
 في "أ، ب، ج" في الكرثة. (1)
   ب مف "أ".159نياية ؽ/ 
ف. (2)  في "أ، ب، ج" كا 
 ليذا. في "أ" (3)

  أ مف "ب".283نياية ؽ/ 
 في " أ، ب " الماؿ فيعتؽ. (4)
 في "أ، ب، ط" األكالد. (5)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (6)
 .7/110انظر: السرخسي، المبسكط،  (7)
 في "أ، ج" إال. (8)
 .7/110السرخسي، المبسكط،  (9)
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 ]إذا مات العبد قبؿ أف يختار الساكت[
ػػػمّْفى المعتػػػؽ قيمػػػة  (1)كلكػػػفكلػػك لػػػـ يمػػػت السػػػاكت  مػػػات العبػػػد قبػػػؿ أف يختػػػار السػػػاكت شػػػيئان فمػػػو أف ييضى
 نصيبو إف كاف مكسران.

ػمّْفى قيمػة نصػيبو بعػد مػكت العبػد ألفَّ نصػيبو  ( 2)كركل أبك يكسؼ عف أبػي حنيفػة أنػو لػيس لػو أف ييضى
و، فػإذا ىمػؾ عمػى ممكػو مف العبد باؽو عمى ممكو كالضماف غير متعيفو عمى المعتًػؽ مػا لػـ يختػر ضػمان

فميس لو أف يقرر الضماف عمى شريكو بعد ذلؾ، كىذا ألف صحة اختيار التضميف معمؽه بشرطو ىك أف 
 يممؾ نصيبو منو بالضماف كقد فات ىذا الشرط بمكتو ألف الميت ال يحتمؿ التمميؾ.
حقؽ بو فكاف بمنزلة كجو ظاىر الركاية أف كجكب الضماف عميو باإلعتاؽ ألف السبب كىك اإلفساد قد ت

الغصب، كمكت العبد بعد الغصب ال يمنع مف تضميف الغاصب، كىػذا ألف تضػمينو مػف كقػت العتػؽ، 
ككػػاف محػػبلن لمتمميػػؾ عنػػد ذلػػؾ، بخػػبلؼ مػػا لػػك باعػػو نصػػيبو أك كىبػػو عمػػى عػػكض حيػػث ال يجػػكز فػػي 

ف  .(4)ر محؿ لولمحاؿ كىك غي (3)كاف القياس جكازه كالتضميف ألف ىذا تمميؾ االستحساف، كا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 في "ب" كلك. (1)
 .7/110انظر: السرخسي، المبسكط،  (2)
  أ مف "ج".82نياية ؽ/ 

  أ مف "أ".160نياية ؽ/ 
 في "أ، ب، ج" تممؾ. (3)
 .7/110انظر: السرخسي، المبسكط،  (4)
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 ]ما يترتب عمى أحد الشريكيف إذا اعتؽ اآلخر في مرض مكتو، مف حيث الضماف[
 

لك أعتؽ أحد الشريكيف في مرض مكتو كىك مكسره ثػـ مػات ال يؤخػذ ضػماف  (1)كفي جامع قاضي خاف
 (3)ؽ التحمػؿ صػمةمف تركتو في قكؿ أبي حنيفة رحمو اهلل، بؿ يسقط ألفَّ الضػماف يجػب بطريػ (2)العتؽ

نمػػا عػػرؼ استسػػعاء العبػػد ، (6)ألنَّػػو ضػػمافي إتػػبلؼو  (5)يؤخػػذ بػػو  ، كعنػػدىما(4)كالصػػبلت تسػػقط بػػالمكت كا 
 بخبلؼ القياس. (7)عند عسرتو بالنص

 
 
 
 
 
 

                                                           
.  كقاضي خاف: 1/280جامع قاضي خاف ىك شرح لمجامع الصغير لمشيباني، انظر: البغدادم، ىدية العارفيف،  (1)

ق، انظر: القرشي، الجكاىر 592ي، المتكفي: سنة ىك اإلماـ فخر الديف الحسف بف منصكر األكزجندم، الفرغان
 .2/383المضية، 

 في "ا، ب، ج" المعتؽ. (2)
 .218الصمة "البر عمى غير جية التعكيض"، المناكم، التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ، ص  (3)

 كمعنى الكبلـ ال تترتب دينان في الذمة.
 .4/21انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (4)
لفقياء في أخذ الضماف إذا اعتؽ أحد الشريكيف نصيبو كىك في مرض المكت ككاف مكسران ثـ مات، فذىب اختمؼ ا (5)

أبك حنيفة إلى أنو ال يؤخذ ضماف اٍلميٍعتىؽ مف تركتو، بؿ يسقط، كذىب أبك يكسؼ كمحمد مف الحنفية كالمالكية 
/ كالقرافي، 6/40نظر: العيني، البناية شرح اليداية، كالشافعية كالحنابمة إلى أنو يؤخذ مف تركتو إال أنو ضماف اتبلؼ، ا

 .10/325/ كابف قدامة، المغني، 8/337/ كالعمراني اليمني، البياف، 11/144الذخيرة، 
 الرأم المختار أخذ الضماف ألنو حؽ لمساكت كال يكجد ما يمنعو منو كاهلل أعمـ.

فذىب أبك حنيفة إلى أنو ال ضماف إف كاف المعتؽ اختمؼ الفقياء في سقكط الضماف بعد مكت أحد الشريكيف  (6)
متصرفان في أصكؿ نفسو، كلك كاف إعتاقو إتبلفان لنصيب شريكو كجب الضماف في اليسار كاإلعسار، كذىب أبك يكسؼ 
كمحمد مف الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة إلى أنو ضماف إتبلؼ كال يختمؼ بالصحة كالمرض، انظر: الكاساني، 

/ كابف قدامة، المغني، 8/339/ كالعمراني اليمني، البياف، 11/144/ كالقرافي، الذخيرة، 4/93ائع الصنائع، بد
10/325. 

قكلو صمى اهلل عميو كسمـ:" مف اعتؽ شقيصان مف مممككو فعميو خبلصو في مالو، فإف لـ يكف لو ماؿ قـك المممكؾ  (7)
صحيح  ،(. البخارم2492حديث رقـ ) ،ب تقكيـ األشياء بيف الشركاءبا ،كتاب العتؽ ،قيمة عدؿ..."، اخرجو البخارم

 .193\3 ،البخارم
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 ]قكؿ أبي يكسؼ كمحمد في ما يترتب عمى احد الشريكيف إذا أعتؽ اآلخر نصيبو[

 
مى  A لىٍيسى لىوي إالَّ الضَّ قىاالى ءي ]كى مىػى اٍلعىٍبػًد كىاٍلػكىالى ٍعسىػاًر، كىالى يىٍرًجػعي اٍلميٍعًتػؽي عى ػعى اإلًٍ افي مىعى اٍليىسىاًر كىالسّْػعىايىةي مى

 ًلٍمميٍعًتًؽ[ 
)إال الضماف مع اليسار كالسعاية مع اإلعسار، كال يرجػع المعتػؽ  أم الساكت )كقاال ليس لو( (1)قكلو

 (.(3))كالكالء لممعتؽ إذا ضمف( (2)]عمى العبد[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ليست في "ج". (1)
 ليست في "ب". (2)
 تقدـ تكثيقو عند التحدث عف قكؿ أبي حنيفة. (3)
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 ]سبب االختالؼ في مسألة ما يترتب عمى احد الشريكيف إذا أعتؽ اآلخر نصيبو[

 
مىى مىا بىيَّنَّاهي، كىال[ ٍعتىاًؽ كىعىدىميوي عى ديىيمىاA تىٍجًزمءي اإلًٍ ٍرفىٍيًفA أىحى مىى حى ثَّاًنيA أىفَّ يىسىارى كىىىًذًه اٍلمىٍسأىلىةي تيٍبتىنىى عى

ـى  -ًؽ الى يىٍمنىعي ًسعىايىةى اٍلعىٍبًد ًعٍندىهي كىًعٍندىىيمىا يىٍمنىعي. لىييمىا ًفي الثَّاًني قىٍكليػوي اٍلميٍعتً  ػمَّ سى مىٍيػًو كى ػمَّى المَّػوي عى  -صى
ـى  ػًر، قيسّْػ ػًة اآٍلخى ٍف كىػافى فىًقيػرنا سىػعىى ًفػي ًحصَّ ، كىاً  ػًمفى ًنيِّا ضى ًؿ ييٍعًتؽي نىًصيبىوي، إٍف كىافى غى كىاٍلًقٍسػمىةي  ًفي الرَّجي

مّْنىوي كىمىا إذىا ىىبَّ  اًليَّةي نىًصيًبًو ًعٍندى اٍلعىٍبًد فىمىوي أىٍف ييضى لىوي أىنَّوي اٍحتىبىسىٍت مى يحي ًفػي ثىػٍكًب تينىاًفي الشًَّركىةى. كى ٍت الرّْ
ػاًحًب الثَّػٍكًب قً  َى ًبػًو فىعىمىػى صى ػبى تَّى اٍنصى ٍيرًًه حى ًَ غى ٍب ػًر ميكًسػرنا كىػافى أىٍك إٍنسىافو كىأىٍلقىٍتوي ًفي صى ًَ اآٍلخى ػٍب ػةي صى يمى

 ميٍعًسرنا ًلمىا قيٍمنىا فىكىذىا ىىيينىا، إالَّ أىفَّ اٍلعىٍبدى فىًقيره فىيىٍستىٍسًعيًو[
عنػػدىما  )كعدمػػو(عنػػده  )كىػػذه المسػػألة تبتنػػى عمػػى حػػرفيف أحػػدىما تجػػزئ اإلعتػػاؽ(قػػاؿ المصػػنؼ 

يسػار المعتػؽ ال يمنػع السػعاية عنػده كعنػدىما  (9)ي أف)كالثػانكىػك حػره مػديكفه كتقػدـ بيانػو  (1)فيسػعى
تىػػؽى" (، (:)يمنػػع تىػػؽى منػػو مػػا عى ليمػػا فيػػو أف جميػػع النصػػكص التػػي ظاىرىػػا تجػػزئ اإلعتػػاؽ كقكلػػو " فقػػد عى

اًلًو" كحديث " وي ًفي مى بىٍيفى  ]كقكلو عميو الصبلة كالسبلـ " (4)فىعىمىٍيًو خىبلىصي ٍبدنا بىٍينىوي كى ٍف أىٍعتىؽى عى ـى مى ، قيػكّْ رى آخى
ٍكسى  ، الى كى اًلًو ًقيمىةى عىٍدؿو مىٍيًو ًفي مى عى
، كىالى شىطىطى (5)

اًلًو[(6) مىٍيًو ًفي مى تىؽى عى ، ثيَـّ عى
(7)  

 
 
 
 

                                                           
 في "أ" كيسعى. (1)
 في "ب" لف. (2)
أبك حنيفة إلى أف يسار المعتؽ ال يمنع   اختمؼ فقياء الحنفية في لزـك السعاية إذا كاف المعتؽ مكسران،  فذىب (3)

 . 3/74السعاية بينما ذىب أبك يكسؼ كمحمد إلى منع السعاية، انظر: الزيمعي الحنفي، تبييف الحقائؽ، 
الرأم المختار عدـ لزـك السعاية في حاؿ يسار اٍلميٍعًتؽ حتى ال يؤدم ذلؾ إلى الشؽ عمى العبد مف غير داعو كاهلل 

 أعمـ.
(. البخارم، صحيح 2492لبخارم، كتاب العتؽ، باب تقكيـ األشياء بيف الشركاء بقيمة عدؿ، حديث رقـ )ركاه ا (4)

 .3/139البخارم، 
، 1/344الككس مف ككس الشيء أم نقص، كككس فبلف في تجارتو أم خسر، انظر: الرازم، مختار الصحاح،  (5)

 مادة )ككس(.
 ، مادة )شطط(.6/257كر، انظر: ابف منظكر، لساف العرب، الشطط الزيادة كتككف في الحكـ بمعنى الج (6)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ج". (7)
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ًإٍف كىػافى ميكًسػػرنا"
ٍبػػدنا بىػػٍيفى اٍثنىػػٍيًف،  (1) ػػٍف أىٍعتىػػؽى عى فػػي الصػػحيحيف، ككػػذا مػا انفػػرد بػػو البخػػارم عػػف مسػمـو " مى

َـّ ٍعتىػؽي"فىًإٍف كىػافى ميك  مىٍيػًو ثيػ ـى عى ًسػرنا قيػكّْ
 (5)عػف أبيػو (4)الممػيح (3)كالتػي ظاىرىػا عػدـ تجزيتػو كحػديث أبػي (2)

، فػػذكر ذلػػؾ لرسػػكؿ اهلل صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ، فقػػاؿ: لىػػٍيسى ًلمَّػػًو  "أف رجػػبلن أعتػػؽ شقصػػان لػػو مػػف غػػبلـو
ازى ًعٍتقىوي"أ شىًريؾه ]ك  ، (6)جى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(. البخارم، 2522ركاه البخارم، كتاب العتؽ، باب إذا اعتؽ عبدان بيف اثنيف أك أمة بيف الشركاء، حديث رقـ ) (1)

(. 50تؽ شركان لو في عبد، حديث رقـ )/ كركاه مسمـ كالمفظ لو، كتاب األيماف، باب مف اع3/144صحيح البخارم، 
 . كعند مسمـ " قـك عميو في مالو".3/1287مسمـ، صحيح مسمـ، 

(. البخارم، صحيح البخارم، 2521ركاه البخارم، كتاب العتؽ، باب إذا اعتؽ عبدا بيف إثنيف أك أمة، حديث رقـ ) (2)
 ، كلفظو "...ثـ يعتؽ".3/144
 في "أ،ج" ابف. (3)
( بف أسامة بف عمير بف حنيؼ بف ناجية، )أبك المميح(، اليذلي، 1/78قيؿ عامر كما في االستيعاب ىك عمار )ك  (4)

ركل عف أبيو كمعقؿ بف ياسر كعكؼ بف مالؾ كعائشة كابف عباس ككافمة بف االصقع كعبد اهلل بف عتبة كغيرىـ، كركل 
ليذلي كأبك قبلبة الجرمي كقتادة كغيرىـ، قاؿ ابف عنو اكالده عبد الرحمف كمحمد كمبشر كزياد كعبد اهلل بف ابي حميد ا
 .7/164/ كابف سعد، الطبقات الكبيرل، 12/246سعد: "ككاف ثقة "، كلو احاديث، انظر:ابف حجر،  تيذيب التيذيب، 

أسامة بف عمير اليذلي مف مضر لو صحبة، ركل عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، كركل عنو ابنو أبك المميح،  (5)
 .1/78/ كابف عبد البر، االستيعاب، 2/21ق، انظر: البخارم، التاريخ الكبير، 98صرة، تكفي سنة سكف الب

  ب مف "ب".283نياية ؽ/ 
، حديث رقـ )  (6) (. أبك داكد، سنف أبي داكد، 3933ركاه أبك داكد، كتاب العتؽ، باب فيمف أعتؽ نصيبان لو في مممكؾو
، كقاؿ شعيب االرناؤكط: "صحيح االسناد 34/314بف حنبؿ، مسند أحمد، (. ا20709. ركاه أحمد، حديث رقـ )4/23

 رجالو ثقات".
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 .(2)"في مالو" (1)كزاد رزيفه  ركاه أحمد كأبك داكد
" كفي لفظو " رّّ كيمُّوي، لىٍيسى ًلمًَّو شىًريؾه ىيكى حي

(3)](4). 
كحديث البخارم عف ابف عمر رضي اهلل عنيما، عنػو صػمى اهلل عميػو كسػمـ، "مػف أعتػؽ نصػيبان لػو فػي 

ٍكان لػػو فػػي عبػػدو ككػػاف لػػو مػػف المػػاًؿ مػػا يبمػػ  قيمتػػو بقيمػػة العػػدؿ فيػػك  عتيػػؽ" كميػػا تفيػػد أف مممػػكؾو أك شػػرى
 .(5)الحكـ الثابتى عند يساره التضميف ليس غير، كلذا اختار الطحاكم قكليما

ـى فجعػػؿ الحكػػـ عنػػد يسػػاره تضػػمينو كعنػػد إعسػػاره االستسػػعاء، كالقسػػمة تنػػافي الشػػركة.  ككجيػػو أنػػو قىسَّػػ
)ماليػة نصػيبو مفاعؿ عمى البناء ل )احتبست(أم الساكت  )إنو(ألبي حنيفة رحمو اهلل، بقكلو  (6)كاستدؿ

ف كقػع احتباسػيا عنػده بغيػر اختيػاره عند العبد فمو أف يضمنو(،  )ثػكب فألقػت  )كمػا إذا ىبػت الػريح(كا 
ػًمف مالػؾ الثػكب قيمػة صػبغو مكسػران  إنساف في صبَ غيره فانصبَ بػو فػإف لصػاحب الصػبَ أف ييضى

ضػؿ كسػبو كالمعسػر المػديكف، كىػذا كيأخػذ ف أف العبػد فقيػر فيستسػعيو( (7)كاف أك معسران لما قمنػا، إال
يفيػػد أف تضػػميف المعتػػؽ عمػػى خػػبلؼ القيػػاسس ألنػػو إذا كػػاف القيػػاس تضػػميف العبػػد كػػاف تضػػميف غيػػره 
ف حصؿ إفسػاد نصػيبو بعتقػو االختيػارم لكنػو تصػرؼه فػي ممػؾ نفسػو فصػار كمػا إذا  غيره، كىذا ألنو كا 

 ىدـ داره فانيدمت لذلؾ دار جاره. 
ة لمنصػػكص بالتعميػػؿ فإنيػػا أكجبػػت السػػعاية إذا كػػاف المعتػػؽ معسػػران ال إذا كػػاف كأكرد عميػػو أنػػو معارضػػ

 .(8)مكسران 
                                                           

ىك رزيف بف معاكية بف عمار )أبك الحسف( العبدرم االندلسي السرقسطي، سمع عف عيسى بف أبي ذر كأبي عبد  (1)
، تكفي سنة اهلل الطبرم كغيرىـ، كسمع عنو محمد بف عمي الطبرم كابف عساكر كغيرىـ، كاف إماـ الما لكييف بالحـر

ق، كلو مصنفات منيا: تجريد الصحاح )التجريد في الجمع بيف الصحاح الستة( ككتاب أخبار مكة، أنظر: 535
/ كًسمىفىو األصبياني، أحمد بف محمد، الكجيز في ذكر المجاز كالمجيز، 205-20/204الذىبي، سير أعبلـ النببلء، 

 لبناف. –ـ، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت 1991 –ق 1411، 1، ت: محمد خير البقاعي، ط142ص 
انظر:  ،كذكر اإلماـ األلباني:  أف رزيف معركؼ باالغراب في الزيادات كالركايات ،لـ أعثر عمى ىذه الزيادة (2)

المكتب  ،ق1405 ،2ط ،209ص  ،غاية المراـ في تخريج أحاديث الحبلؿ كالحراـ ،محمد ناصر الديف ،األلباني
 بيركت. ،اإلسبلمي

 ،. كقاؿ شعيب االرناؤكط "حديث صحيح34/318(. ابف حنبؿ، مسند أحمد، 20716ركاه أحمد، حديث رقـ )  (3)
كقاؿ األلباني حديث صحيح، انظر: األلباني، محمد ناصر  ،رجاؿ الصحيح غير الصحابية" ،كىذا إسناد رجالو ثقات

 ـ، المكتب اإلسبلمي، بيركت.1985 –ق 1405، 2، ط5/259الديف،  اركاء الغميؿ في تخريج احاديث منار السبيؿ، 
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (4)
 .13/418انظر: الطحاكم، شرح مشكؿ اآلثار،  (5)
 في "ا، ب، ج" كاستدالؿ. (6)
  ب مف "أ".160نياية ؽ/ 
 ليست في "أ، ب". (7)
 .4/40انظر: ابف مازة، المحيط البرىاني،  (8)
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فبل يمـز نفي االستسعاء عند  (1)كأجيب بأف الشرط يكجب الكجكد عند الكجكد كال يكجب العدـ عند العدـ
 .(2)ده شارحه نفي اإلعسار فجاز أف يثبت عند عدمو أيضان بالدليؿ كىك ما ذكرنا مف االحتباس كذا أكر 

كأجػػاب: كالتحقيػػؽ فػػي إيػػراده أف النصػػكص قسػػمت فأعطػػت حكػػـ كجػػكد الشػػرط كحكػػـ عدمػػو فقػػاؿ عنػػد 
االستسعاء، كالقسمة تفيد اختصاص كؿ قسـ بحكمو فبل  (3)اليسار التضميف، كعند عدمو كىك اإلعسار

 ذلؾ الجكاب. (4)يكجد االستسعاء عند اليسار كما ال يكجد التضميف عند اإلعسار كحينئذ يندفع
كقػػد أجيػػب أيضػػا بنحػػكه كىػػك أف القسػػمة ذيًكػػرت بمفػػظ الشػػرط، كىػػك إنمػػا يقتضػػي الكجػػكد عنػػد الكجػػكد، 

لـ تكف بشرطيف بؿ بشرط كاحد  (5)كحقيقة ىذا الجكاب منع أف القسمة تنافي الشركة مطمقا، بؿ ذلؾ إذا
ػػًمعى المَّػػوي لً  : سى ذىا قىػػاؿى ٍمػػدي"مثػػؿ قكلػػو عميػػو الصػػبلة كالسػػبلـ، "كىاً  بَّنىػػا لىػػؾى الحى ًمػػدىهي، فىقيكليػػكا: رى ػػٍف حى مى

(6 )  كلػػيس
 بشيء إذ ال أثر لتعدد الشرط ككحدتو في اختبلؼ حكـ القسمة.

القسمة نفي الضماف لك كاف فقيػران، ]كال يخفػى أف ىػذه القسػمة كمػا تفيػد نفػي  (7)كفي الكافي: جيؿ فائدة
 ك كاف مكسران بعيف الجية التي تفيد بيا تمؾ اإلفادة.تفيد نفي االستسعاء ل (8)الضماف لك كاف فقيران[

فػػإف قيػػؿ: فمػػف أم كجػػو أفػػادت القسػػمة نفػػي الشػػركة؟ فػػالجكاب أنػػو لمػػا أعطػػى فييػػا حكػػـ الشػػرط كحكػػـ 
 نقيضو كاف ظاىران في أف المذككر مع كؿ مف النقيضيف تماـ حكمو فبل يككف لو حكـه آخري غيره.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .2/77ر حاج، التقرير كالتحبير، انظر: ابف أمي (1)
 لـ أقؼ عميو. (2)
 ليست في "ب". (3)
 في "أ، ب، ج" يدفع. (4)
 في "أ، ب، ج" إف. (5)
  ب مف "ج".82نياية ؽ/ 
(. البخارم، صحيح البخارم، 689ركاه البخارم، كتاب األذاف، باب إنما جعؿ اإلماـ ليؤتـ بو، حديث رقـ ) (6)
ذا قاؿ سمع اهلل لمف حمده، فقكلكا: ربنا كلؾ الحمد".. كنص الحديث:" ... 1/139  كا 
 في "أ" قيمة. (7)
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (8)
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عند اليسار ألنو المحتاج إلى بيانو إذا  (1)إف اقتصار الشارع ]عمى التضميف[: كغاية ما يمكف أف يقاؿ
أف الػػدليؿ كىػػك االحتبػػاس يقتضػػي قصػػر االستسػػعاء عمػػى  كػػاف عمػػى خػػبلؼ الػػدليؿ الظػػاىرم، كذلػػؾ

، فبػػيف الشػػارع مكضػػع مخالفتػػو (2)عتػػؽ الشػػريؾ سػػكاءن كػػاف مكسػػران أك معسػػران فػػبل يجػػكز تضػػميف الميٍعتًػػؽي 
اآلخػػر كىػػك جػػكاز استسػػعاء العبػػد فييػػا ألف الػػدليؿ منصػػكبه  (3)ميف فػػي صػػكرة اليسػػار كتػػرؾكىػػك التضػػ

 عميو كىذا ألف الدليؿ أفاد جكاز االستسعاء مقصكران فنفى القصر كبقي جكازه.
منو في نفػي  (4)كال يخفى أف في ىذا تقميؿ معارضة الدليميف ألنو في قصر الجكاز عمى االستسعاء أٍقؿُّ 

 كىذا االعتبار كاجبه ما أمكف. أصؿ جكازه،
لمقيػاس، إذ بػيف بشػرعية التضػميف مػع اليسػار أف تعيػيف االستسػعاء  (5)كتحقيقو أف النص كرد مخصصان 

إنما ىك فػي غيػر مػا إذا كػاف المقصػكد التقػرب إلػى اهلل تعػالى بػنفس التصػرؼ فػي المحػؿ، أمػا إذا كػاف 
خصكصػان، كعػدـ إتماميػا يكجػب إتعابػان لآلخػر كلو قػدرة عمػى إتماميػا كجػب كالشػركع فػي صػـك التطػكع 

 ما قدر عميو مف القربة. (6)كىك العبد، بخبلؼ ما إذا لـ يكف قادران فإنو ال يمزمو ييكتىب ]لو ثكاب[
كأمػػا عمػػى قكليمػػا فػػالنص عمػػى كفػػؽ القيػػاس عمػػى مػػا ذكرنػػا مػػف أف االستسػػعاء عنػػدىما عمػػى خػػبلؼ 

التكجيػػو، إذ ال شػػؾ فػػي أف  (7)اف إتػػبلؼو كىػػك بعيػػد عػػفالقيػػاس فػػي صػػكرة اإلعسػػار بنػػاءن عمػػى أنػػو ضػػم
عتؽ ما يممكو مشركع كعبادة، كاإلتبلؼ كقع باتفاؽ الحاؿ كىك ال يكجب ضمانانس ألنو ليس جناية عمى 
ف فسػػدت ماليػػة بػػاقي العبػػد، كمػػف ىػػدـ جػػداره فانيػػدـ جػػدار غيػػره. فػػالحؽ أف القيػػاس لػػيس إال  الغيػػر كا 

 االستسعاء كالنص خصصو.
 
 
 
 
 

                                                           
  أ مف "ب".284نياية ؽ/ 
 ما بيف المعككفيف ليس في "ج". (1)

  أ مف "أ".161نياية ؽ/ 
 في "أ" العتؽ. (2)
 في "أ" كذلؾ. (3)
 في "أ، ب، ج" أدؿ. (4)
 يقا.في "أ" تحق (5)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (6)
 في "أ، ج" مف. (7)



156 
 

ف شاء ضمف كال سعاية أصػبلن  ، (1)كفي المسألة قكؿ الثكرم كالميث أف الساكت بالخيار إف شاء أعتؽ كا 
 أبي ىريرة. (4)في حديث (3)لفظ السعاية (2)كسبب ىذا القكؿ إعبلليـ

 .(6)كسعيد بف أبي عركبة (5)قاؿ النسائي: أصحاب قتادة شعبة كىشاـ الدستكائي
: كبمغنػي (9)السػعاية، قػاؿ (8): يعنػي فػي ذكػر(7)سعيد بف أبي عركبة كقد اتفؽ شعبة كىشاـ عمى خبلؼ

ٍيػرى  (10)أف ىمامان ركل ىذا الحديث عف قتادة ـٍ يىكيٍف لىوي مىاؿه اٍستىٍسعىى اٍلعىٍبػدي غى ٍف لى فجعؿ الكبلـ األخير "كاً 
مىٍيًو" مىٍشقيكؽو عى
 مف قكؿ قتادة. (11)

 
                                                           

 .7/316انظر: ابف عبد البر، االستذكار،  (1)
 في "أ، ب، ج" اعؤلنيـ. (2)
حديث أبي ىريرة يدكر عمى قتادة فكاف يقكؿ: إف لـ يكف لو ماؿ استسعى، كقد اتفؽ شعبة كىشاـ كىماـ عمى ترؾ  (3)

د جميع أىؿ العمـ بالحديث إذا خالفيـ غيرىـ، انظر: ابف عبد البر، التمييد لما في ذكر السعاية، كالقكؿ قكليـ عن
 .14/274المكطأ مف المعاني كاألسانيد، 

المراد بالحديث قكلو صمى اهلل عميو كسمـ:" مف اعتؽ نصيبا لو في مممكؾ، فخبلصو عميو في مالو إف كاف لو ماؿ،  (4)
مة عدلو، كاستسعى في قيمتو لصاحبو غير مشقكؽ عميو"، ركاه النسائي، كتاب فإف لـ يكف لو ماؿ قـك ذلؾ العبد قي

. قاؿ 5/32(. النسائي، السنف الكبرل، 4943العتؽ، باب ذكر اختبلؼ الفاظ النقاليف لخبر أبي ىريرة، حديث رقـ ) 
 األلباني: حديث صحيح.

مكالىـ البصرم صاحب البز الدستكائي، كلد في  ىشاـ الدستكائي ىك ىشاـ بف أبي عبد اهلل سنبر أبك بكر الربعي (5)
ق، حدث عف قتادة كيحيى بف أبي كثير كمطر الكراؽ 76حياة الصحابة الصغار في قرية دستكا مف عمؿ األىكاز سنة 

كغيرىـ، كحدث عنو عبد الرحمف بف ميدم كابف المبارؾ كابف أبي عدم كغيرىـ، كاف مف كبار الحفاظ، قيؿ أنو كاف 
ق، انظر: 154كقيؿ  -ق153نيف في الحديث، كقاؿ شاذ بف فياض أنو بكى حتى فسدت عيناه، تكفي سنة أمير المؤم

 .1/124/ كالذىبي، تذكرة الحفاظ، 4/244الذىبي، تاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير كاألعبلـ، 
البصرم، ككاف ثقة،  سعيد ابف أبي عركبة كيكنى أبا النضر، كاسـ أبي عركبة ميراف مكلى لبني عدم بف يشكر، (6)

كثير الحديث، حدث عف النضر بف أنس كقتادة كعطاء الخرساني، كركل عنو محمد بف سكاء بف العنبر كمحمد بف 
/ كابف سعد،  الطبقات الكبرل، 505-3/504ق، انظر: البخارم، التاريخ الكبير، 156عبد اهلل االنصارم، تكفي سنة 

7/202. 
 .5/32ل لمنسائي، انظر: النسائي، السنف الكبر  (7)
 في "أ" ذلؾ. (8)
 ليست في "أ". (9)
 .5/32ليست في "أ، ب، ج". انظر: النسائي، السنف الكبرل لمنسائي،  (10)
. كقاؿ النيسابكرم 5/223(. الدارقطني، سنف الدارقطني، 4222ركاه الدارقطني، باب كتاب المكاتب، حديث رقـ ) (11)

يف قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ كقكؿ قتادة. كقاؿ عبد الرحمف بف ميدم: ما أحسف ما ركاه ىماـ كضبطو. كفصؿ ب
ت: محمد  ،282\3 ،نصب الراية ،عبد اهلل بف يكسؼ ،الزيمعي ،"احاديث ىماـ عف قتادة أصح مف حديث غيره"

 لبناف. –بيركت  ،مؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر ،ـ1997 –ق 1418 ،1ط ،عكامة
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 .(2)عف قتادة أصح مف حديث غيره ألنو كتبيا إمبلءن : أحاديث ىماـ (1)كقاؿ عبد الرحمف بف ميدم
ػؿى قػكؿ  (4): "سمعت أبا بكر النيسابكرم( 3) كقاؿ الدارقطني يقكؿ: ما أحسف ما ركاه ىمػاـ كضػبطو فىصى

 .(5)النبي صمى اهلل عميو كسمـ، مف قكؿ قتادة"
ؿ النبػي صػمى اهلل عميػو عف قتادة فجعػبل االستسػعاء مػف قػك  (7)ابف أبي عركبة كجرير بف حاـز (6)كركاه

 كسمـ، كأحسبيما كىما فيو لمخالفة شعبة كىشاـ.
قاؿ الخطابي: اضطرب سعيد بػف أبػي عركبػة فػي السػعاية، فمػرة يػذكرىا كمػرة ال يػذكرىا، فػدؿ عمػى أف 

 ذلؾ ليس مف متف الحديث.
 

                                                           
ىك بف حساف العنبرم المؤلؤم، أبك سعيد البصرم، مف كبار الحفاظ لمحديث، مكلده في  عبد الرحمف بف ميدم (1)

ق، قاؿ الشافعي ال اعرؼ لو نظيرا في الدنيا ركل عف ايمف بف نابؿ كجرير بف حاـز كعكرمة بف 135البصرة سنة 
ى كغيرىـ، كذكره ابف حباف عمار كغيرىـ، كركل عنو ابف المبارؾ كىك مف شيكخو كابف كىب كىك اكبر منو كابنو مكس

في الثقات كقاؿ: كاف مف الحفاظ المتقنيف كأىؿ الكرع في الديف مف حفظ كجمع كتفقو كصنؼ كحدث، تكفي بالبصرة 
/ كابف سعد، الطبقات الكبرل، 6/279ق، لو تصابيؼ في ألحديث. انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب، 198سنة 

7/218. 
 .2/282، انظر: الزيمعي، نصب الراية (2)
ىك عمي بف عمر بف أحمد الدارقطني الشافعي )أبك الحسف(، كالدارقطني نسبة إلى دار قطف ببغداد، كلد سنة  (3)

ق، كاف محدثا حافظا فقييا، مقرئا لغكيا، مف مصنفاتو: المختمؼ كالمؤتمؼ، غريب المغة، كتاب القراءات، كتاب 306
/  كالزركمي، 460-16/449ق، انظر الذىبي، سير أعبلـ النببلء، 385السنف، المعرفة بمذىب الفقياء، تكفي سنة 

 .4/314األعبلـ، 
  ب مف " أ".161نياية ؽ/ 
ىك عبد اهلل بف محمد بف زياد، رحؿ في طمب العمـ إلى العراؽ كالشاـ كمصر كسكف بعد ذلؾ بغداد كحدث بيا،  (4)

ت األلفاظ في المتكف، حدث عف محمد بف يحيى الذىمي ككاف افقو المشايخ، جالس المزني كالربيع، ككاف يعرؼ زيادا
كأحمد بف يكسؼ السممي كغيرىـ، كحدث عنو محمد بف المظفر كالدارقطني كغيرىـ، كقاؿ الدارقطني لـ نر مثمو في 

/ كالمسممي، 11/339ق، انظر: البغدادم، تاريخ بغداد، 324مشايخنا، كلـ نر أحفظ منو لبلسانيد كالمتكف، تكفي سنة 
ـ، عالـ 2001، 1، ط2/372محمد ميدم كآخركف، مكسكعة اقكاؿ ابي الحسف الدارقطني في رجاؿ ألحديث كعممو،  د.

 لبناف. –الكتب لمنشر كالتكزيع، بيركت 
 .5/223انظر: الدارقطني، سنف الدارقطني،  (5)
كتاب المكاتب، حديثي رقـ الحديث "...فإف لـ يكف لو ماؿ استسعى العبد غير مشقكؽ عميو"، ركاه الدارقطني،  (6)
 .226 -5/224(. الدارقطني، سنف الدارقطني، 4224ك 4223)
ق، في كالية عبد الممؾ بف مركاف، 85جرير بف حاـز بف زيد الجيضمي، )أبا النظر(، مف األزد، كاف ثقة، كلد سنة  (7)

يرىـ، يقكؿ شعبة ما رأيت بالبصرة سمع مف الزبير بف سعيد، كابف سيريف كآخريف، كسمع عنو الثكرم كابف المبارؾ كغ
، كتكفي سنة  / 7/205ق، انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل، 170أحفظ مف ىشاـ الدستكائي كجرير بف حاـز

 .214 -2/213كالبخارم، التاريخ الكبير، 
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ػٍف أىعٍ  فػي السػتة عنػو عميػو الصػبلة كالسػبلـ، " (1)كيدؿ عمى صحة ذلػؾ حػديث ابػف عمػر تىػؽى ًشػٍركنا لىػوي مى
مىٍيًو ًقيمىةى اٍلعىٍدًؿ، فىأىٍعطىى شيرىكىاءىهي  ـى عى ، فىكىافى لىوي مىاؿه يىٍبمي ي ثىمىفى اٍلعىٍبًد، قيكّْ ٍبدو ًفي عى

 مىٍيًو تىؽى عى ، كىعى ـٍ يي ، ًحصىصى
تىؽ" تىؽى ًمٍنوي مىا عى الَّ فىقىٍد عى اٍلعىٍبدي، كىاً 
(2). 

لكه نظر، فإف سعيد بف أبي عركبػة مػف األثبػات فػي قتػادة، كلػيس : فيما قا(3)قاؿ صاحب تنقيح التحقيؽ
 .(4)ىك بدكف ىماـ عنو

 
 
 
 

                                                           
 .4/71انظر: الخطابي، معالـ السنف،  (1)
  ب مف "ب".284نياية ؽ/ 
(. البخارم، صحيح 2491اب تقكيـ األشياء بيف الشركاء بقيمة عدؿ، حديث رقـ )ركاه البخارم، كتاب الشركة، ب (2)

(. مسمـ، 47/ كركاه مسمـ كالمفظ لو، كتاب العتؽ، باب مف اعتؽ شركا لو في عبد، حديث رقـ )3/139البخارم، 
(. ابف 2528) / كركاه ابف ماجة، كتاب العتؽ، باب مف اعتؽ عبدان كاشترط خدمة، حديث رقـ3/1286صحيح مسمـ، 

(. 3940/ كركاه أبك داكد، كتاب العتؽ، باب فيمف ركل أنو ال يستسعي، حديث رقـ )2/844ماجة، سنف ابف ماجة، 
/ كركاه الترمذم، كتاب أبكاب األحكاـ، باب ما جاء في العبد يككف بيف الرجميف، 4/24أبك داكد، سنف أبي داكد، 

/ كركاه النسائي، كتاب العتؽ، باب ذكر العبد يككف بيف 3/22مترمذم، (. الترمذم، السنف الكبرل ل1346حديث رقـ )
. كالحديث:" مف اعتؽ شركان لو في عبد، 5/29(. النسائي، سنف النسائي، 4936اثنيف فيعتؽ أحدىما، حديث رقـ )

ال ففكاف لو ماؿ يبم  ثمف العبد، قـك عميو قيمة العدؿ، فأعطى شركاءه حصصيـ، كعتؽ عميو ا قد عتؽ منو ما لعبد، كا 
 عتؽ".

صاحب التنقيح ىك: محمد بف أحمد بف عبد اليادم، شمس الديف أبك عبد اهلل بف قدامة المقدسي الجماعيمي األصؿ  (3)
ثـ الدمشقي الصالحي، مقرمء فقيو أصكلي نحكم محدث، حافظ مفسر لغكم عارؼ بالرجاؿ، حافظ لمحديث، عارؼ 

عبد اليادم، نسبة إلى جده األعمى، أخذ عف ابف تيمية كالذىبي كغيرىـ، كمات  باألدب مف كبار الحنابمة، يقاؿ لو ابف
ق، مف تصانيفو: تنقيح التحقيؽ في أحاديث التعميؽ البف الجكزم في مجمديف، 744قبؿ بمكغ األربعيف، تكفي سنة 

 .8/287لفيف، ، ككحالة، معجـ المؤ 5/326األحكاـ الكبرل، المحرر في األحكاـ، انظر: الزركمي، األعبلـ، 
ككتاب تنقيح التحقيؽ يعد دراسة عممية لقكاعد الحكـ عمى األحاديث، كما كيعد مف أىـ كتب التخريج،  كأصمو كتاب 
التحقيؽ ألبي الفرج الجكزم الذم يضـ أحاديث األحكاـ التي استدؿ بيا الحنابمة، كما كيمتاز كتاب التنقيح بالحكـ عمى 

/ كابف عبد اليادم، محمد بف أحمد، تنقيح التحقيؽ 2/151بغدادم، ىدية العارفيف، األحاديث صحة كضعفان، انظر: ال
 –ق 1428، 1، ت: سامي بف محمد بف جاد اهلل كعبد العزيز بف ناصر الحباني، ط6-5في أحاديث التعميؽ، ص 

 ـ، أضكاء السمؼ، الرياض.2007
 في "أ" فيو. (4)
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كرفعػو إلػى النبػي صػمى اهلل عميػو كسػمـ، كىػـ جريػر بػف حػازـو  (1)كقد تابعو جماعة عمى ذكر االستسعاء
 .(4)كيحيى بف صبيح الخراساني (3)كحجاج بف أرطاة (2)كأباف بف يزيدو العطار

: كقػػػػد أخرجػػػػو الشػػػػيخاف فػػػػي صػػػػحيحييما، كحسػػػػبؾ بػػػػذلؾ: يعنػػػػي برفعيمػػػػا (5)قػػػػي الػػػػديفكقػػػػاؿ الشػػػػيخ ت
 .(6)االستسعاء

 
 
 
 
 

                                                           
 في "ج" االستسعاء فيو. (1)
العطار أبك يزيد البصرم، ثقة حافظ، مف كبار عمماء الحديث، كاف يرل القدر كال يتكمـ بو، سمع قتادة  أباف بف يزيد (2)

كيحيى بف أبي كثير كعمر بف دينار، كناه األسكد بف عامر، سمع منو عفاف بف مسمـ كأبك سممة كيحيى بف سعيد 
ق، انظر: العجمي، 170-161ئي، تكفي سنة القطاف كغيرىـ، ركل عنو البخارم كمسمـ كأبك داكد كالترمذم كالنسا

 .2/299/ كالرازم، الجرح كالتعديؿ، 1/51الثقات، 
ىك حجاج بف أرطأة بف ثكر بف ىبيرة بف شراحيؿ بف كعب النخعي، الككفي ، أبك ارطأة، اإلماـ القاضي الفقيو،  (3)

بف مالؾ كغيره مف صغار الصحابة، ركل  مفتي الككفة مع اإلماـ أبي حنيفة كالقاضي ابف أبي ليمى، كلد في حياة أنس
عف عكرمة، كعطاء كالحكـ كنافع كمكحكؿ كالزىرم كقتادة كخمؽ سكاىـ، حدث عف الحماداف كالثكرم كشريؾ كخمؽ 

ق، 149كثير، قاؿ الذىبي: كاف مف بحكر العمـ، تكمـ فيو  لتدليسو، كلنقص قميؿ في حفظو، كلـ يترؾ. تكفي سنة 
 .7/68/ كالذىبي، سير أعبلـ النببلء، 2/378خ الكبير، انظر: البخارم، التاري

يحيى بف صبيح الخرساني أبك عبد الرحمف كيقاؿ أبك بكر كىك جد سميماف بف حرب أبك أمو، قاؿ أبك داكد ثقة  (4)
ابف  كذكره بف حباف في الثقات، يقاؿ أنو أكؿ مقرلء أخذ عمى المسمميف القراءات بنيسأبكر، ركل عف قتاده كعبيد اهلل

ق(، انظر: ابف 150-ق141أبي يزيد كركل عنو سعيد بف أبي عركبة كابف جريج كسفياف بف عيينو، تكفي سنة )
 .11/232حجر، تيذيب التيذيب، 

 .5/94ىذا مكضع انتياء كبلـ صاحب تنقيح التحقيؽ، أم بعد الخرساني، انظر: ابف عبد اليادم، تنقيح التحقيؽ، 
بلح ىك عثماف بف عبد الرحمف بف مكسى تقي الديف أبك عمرك المعركؼ بابف الصبلح، الشيخ تقي الديف ابف الص (5)

ق، مف عمماء الشافعية، إماـ 577كردم االصؿ مف أىؿ شيرزكر ككرة كاسعة في الجباؿ بيف أربيؿ كىمذاف، كلد سنة 
ذا اطمؽ الشيخ في عمـ الحديث فيك ىك، كاف عارفا ب التفسير كاألصكؿ كالنحك، عصره في الفقو كالحديث كعمكمو، كا 

ق، مف تصانيفو: مشكؿ الكسيط في مجمد 643رحؿ إلى المكصؿ ثـ رجع إلى الشاـ كدرس في عدة مدارس، تكفي سنة 
/ كالعكرم 6/257كبير، كالفتاكل، كعمـ الحديث المعركؼ بمقدمة ابف الصبلح، انظر: كحالة، معجـ المؤلفيف، 

 –ق 1406، 1، تؾ محمكد االرناؤكط، ط11/358ىب في أخبار مف ذىب، الحنبمي، عبد الحي بف أحمد، شذرات الذ
 بيركت. –ـ، دار ابف كثير، دمشؽ 1986

 .277انظر: ابف الصبلح، مقدمة ابف الصبلح، ص  (6)
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 ]أقكاؿ أخرل في العتؽ[
ال يعتػؽ  (2): مثؿ أنَّو ال ييعتؽ شيءه أصبلن كلك بإذف الشريؾ، كأنَّو(1)كفي المسألة مذاىبه أخرل ضعيفة

ٍف كػػػػاف معسػػػػران، كىػػػػك منقػػػػكؿ عػػػػف زفػػػػر كبشػػػػر البػػػػاقي كيسػػػػتمر عمػػػػى مممككيتػػػػو، كأفَّ لػػػػو التضػػػػميف كا  
 يعتؽ الباقي مف بيت الماؿ كىك قكؿ ابف سيريف. (4)، أك ٌأنَّو(3)المريسي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
قاؿ ربيعة بف أبي عبد الرحمف: أنو ال يعتؽ منو شيء سكاء بإذف شريكو أك بغير إذنو، كذىب عثماف البتي إلى أنو  (1)

صيب مف اعتؽ، كيبقى نصيب مف لـ يعتؽ عمى حالو، كال ضماف عمى المعتؽ، كذىب زفر كبشر إلى أف لو يعتؽ ن
التعييف، سكاءن كاف المعتؽ مكسران أك معسران، كذىب ابف سيريف إلى أنو يعتؽ الباقي مف ماؿ المسمميف، انظر: ابف عبد 

 .7/316البر، اإلستذكار، 
 في "ا، ب" كأنو. (2)
ق، فقيو معتزلي 138ف غياث بف أبي كريمة عبد الرحمف المريسي، العدكم بالكالء، المريسي، كلد سنة ىك بشر ب (3)

عارؼ بالفمسفة، أدرؾ مجمس أبي حنيفة كأخذ نبذة منو، ثـ الـز أبا يكسؼ كأخذ الفقو عنو، كبرع حتى صار مف أخص 
الكبلـ كالفمسفة، ككاف أبك يكسؼ يذمو كيعرؼ  أصحابو، ككاف ذا كرع كزىد، غير أنو رغب عنو الناس، الشتيارة بعمـ

عنو، المريسي ) بفتح الميـ ككسر الراء الميممة المخففة بعدىا المثناة التحتية في آخره سيف ميممة( نسبة إلى مريس 
قرية بمصر، كحكى عنو أقكاؿ شنيعة كمذاىب منكرة، كاليو تنسب الطائفة مف المرجئة التي يقاؿ ليا المريسية، تكفي 

/ 81ق، مف تصانيفو: التكحيد، كاالرجاء، كالرد عمى الخكارج، كالمعرفة، انظر: العجمي، الثقات، ص 218سنة 
 .2/55كالزركمي، األعبلـ، 

 في "ط" ال. (4)
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 ]الحد المعتبر في يسار اٍلميٍعًتؽ[
ػًة نىًصػيًب ا ػًر الى يىسىػاري اٍلًغنىػى، أًلىفَّ ًبػًو ]ثيَـّ اٍلميٍعتىبىري يىسىاري التٍَّيًسيًر، كىىيكى أىٍف يىٍمًمؾى ًمٍف اٍلمىاًؿ قىٍدرى ًقيمى آٍلخى

ؽّْ السَّا اًؿ بىدىًؿ حى يصى دىهي اٍلميٍعًتؽي ًمٍف اٍلقيٍربىًة كىاً  اًنبىٍيًف ًبتىٍحًقيًؽ مىا قىصى  ًكًت إلىٍيًو[يىٍعتىًدؿي النَّظىري ًمٍف اٍلجى
كىػػك ظػػاىر  (1)السػػاكت )ثػػـ المعتبػػر يسػػار التيسػػير كىػػك أف يممػػؾ مػػف المػػاؿ قػػدر قيمػػة نصػػيب(قكلػو 

كىػػك المنػػزؿ كالخػػادـ  (3)اسػػتثنى الكفػػاؼ (2)الركايػػة، كىػػك قػػكؿ الشػػافعي كمالػػؾ كأحمػػد كفػػي ركايػػة الحسػػف
كثياب البدف ال يسار الغنػى أم الغنػى المحػـر لمصػدقة كمػا اختػاره بعػض المشػايخ، ألف بيسػار التيسػير 

معتػػػػؽ القربػػػػة كتتميميػػػػا يعتػػػػدؿ النظػػػػر مػػػػف الجػػػػانبيف ]جانػػػػب المعتػػػػؽ كجانػػػػب السػػػػاكت ألف مقصػػػػكد ال
 (5)بدؿ حصتو كتحقيقو بالضماف ألنَّو أسرع مف االستسعاء فكػاف اعتبػار[ (;)[كمقصكد الساكت]بضمانو
 تحقيؽ مقصكدىما فكجب، كىذا في الحقيقة تعميؿه لمنص. (7)التيسير أسرع في (6)نصاب

ال فصػػريح الػػػنص أكجػػػب الضػػػماف عنػػػد مجػػػرد ممػػػؾ قيمػػػو بقكلػػػو عميػػػو الصػػػبلة  الحصػػػة، ألنَّػػػو المػػػراد كا 
كالسبلـ، "ككىافى لىوي مىاؿه يىٍبمي ي ثىمىفى اٍلعىٍبًد" باتفاؽ المتكمميف عميو
(8). 

 
 
 
 
 

                                                           
اختمؼ الفقياء في حد اليسار فذىب أبك حنيفة إلى أف المكًسر ىك الذم لو نصؼ القيمة سكل المنزؿ كالخادـ كمتاع  (1)

ب محمد مف الحنفية كمالؾ كالشافعي كأحمد  إلى أف المكسر ىك مف ممؾ قيمة نصيب الساكت سكل البيت، كذى
ممبكسو كقكت يكمو، كذىب بعض المشايخ مف الحنفية إلى أف حد اليسار ىك  الغنى المحـر لمصدقة،  انظر: ابف 

لشربيني، مغني المحتاج، / كا8/342/ كعميش، منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ، 4/40مازة، المحيط البرىاني، 
 .10/298/ كابف قدامة، المغني، 6/452

ٍع في ذلؾ إلى العرؼ كاهلل أعمـ.  الرأم المختار أنو ييٍرجى
 .4/40ىك الحسف بف زياد، انظر: ابف مازة، المحيط البرىاني،  (2)
القكت كىك ما كؼ عف  الكفاؼ ما يككف بقدر الحاجة كال يفضؿ منو شيء، كيكؼ عف السؤاؿ، كالكفاؼ مف الرزؽ (3)

 ، مادة )كؼ(.9/306/ كابف منظكر، لساف العرب، 185الناس أم أغنى، انظر: الجرجاني، التعريفات، ص 
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (4)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ج". (5)
 في "ج" نصيب. (6)
 في "أ، ب، ج" مف. (7)
  أ مف "أ".162نياية ؽ/ 
 .4/24، اإلختيار، انظر: المكصمي (8)
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 ]كجو قكؿ الصاحبيف في عدـ السعاية عند اليسار[
مىػى اٍلعىٍبػًد لً  ػًمفى عى ػا ضى ٍعًتػًؽ ًبمى ػكًع اٍلمي ـي ريجي ، فىعىػدى مىى قىٍكًلًيمىا ظىػاًىره مىٍيػًو ًفػي ]ثيَـّ التٍَّخًريجي عى ـً السّْػعىايىًة عى عىػدى

ـً التٍَّجًزمًء. كىأىمَّا التٍَّخػرً  ءي ًلٍمميٍعًتًؽ أًلىفَّ اٍلًعٍتؽى كيمَّوي ًمٍف ًجيىًتًو ًلعىدى الىًة اٍليىسىاًر كىاٍلكىالى مىػى قىٍكًلػًو فىًخيىػاري حى يجي عى
ٍعتىػاؽي يىتى  ٍعتىػاًؽ ًلًقيىػاـً ًمٍمًكػًو ًفػي اٍلبىػاًقي إٍذ اإلًٍ مىٍيػًو ًبًإٍفسىػػاًدًه اإلًٍ ػافو عى ػزَّأي ًعٍنػدىهي، كىالتٍَّضػًميفي أًلىفَّ اٍلميٍعًتػؽى جى جى

تىكىاًبًعًو[ ٍعتىاًؽ كى نىٍحكي ذىًلؾى ًممَّا ًسكىل اإلًٍ مىٍيًو اٍلبىٍيعي كىاٍلًيبىةي كى ٍيثي اٍمتىنىعى عى  نىًصيبىوي حى
)فعػػدـ رجػػكع المعتػػؽ بمػػا قكليمػػا أم تخػػريج تفصػػيؿ المسػألة عمػػى  )ثػػـ التخػػريج عمػػى قكليمػػا( (1)قكلػو

فمػـ يكػف الضػماف منقػكالن إليػو عمػا كجػب ضمف عمى العبد لعدـ السعاية عمى العبد في حالػة اليسػار(، 
 عمى العبد بؿ ىك شيءه كاجبه عميو ابتداءن فبل كجو لرجكعو عمى غيره.

فكػػاف إعتػػاؽي بعضػػو  كأمػػا جعميمػػا الػػكالء كمػػو لممعتًػػؽ لمحصػػة فػػؤلف العتػػؽ كمػػو مػػف جيتػػو لعػػدـ التجػػزمء
 إعتاؽى كمو.

 كيسعى في حالة إعساره حران مديكنان.
)لقيػػاـ ممكػػو فػػي البػػاقي إذ لمسػػاكت )خيػػار اإلعتػػاؽ( قػػكؿ أبػػي حنيفػػة فإثباتػػو  )كأمػػا التخػػريج عمػػى(

بػػػالجر: أم كخيػػػار  )كالتضػػػميف(فػػػبل ييعتػػػؽ البػػػاقي بعتػػػؽ المعتًػػػؽ نصػػػيبو،  )عنػػػده(متجػػػزءه  اإلعتػػػاؽي(
عميػػو بإفسػػاد نصػػيبو حيػػث امتنػػع عميػػو بػػالبيع كاليبػػة كنحػػك  (9))ألف المعتػػؽ جػػافو  التضػػميف لممعتًػػؽ

)ممػػا سػػكل اإلعتػػاؽ ذلػػؾ  (3)مػػف الكصػػية كالصػػدقة كاإلجػػارة كاإلعػػارة كاإلميػػار كاالسػػتخداـ كنحػػكذلػػؾ( 
 مف التدبير كاالستيبلد كالكتابة. كتكابعو(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ليست في "ج". (1)
، انظر: ابف منظكر، لساف العرب،  (2)  ،  مادة )جنى(.14/154في "أ، ب، ج" جار. الجناية في المغة الذنب كالجـر
 في "أ" كغير. (3)
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 ]ثبكت خيار االستسعاء[
 

 [ًلمىا بىيَّنَّا]كىااًلٍسًتٍسعىاءي 
ثبػػات خيػػار االستسػػعاء  )كاالستسػػعاء(كقكلػػو:  مػػف أنػػو )لمػػا بينػػا( بػػالجر عطفػػان عمػػى التضػػميف: أم كا 

نما يرجع المعتؽ بما ضمف عمى العبد ألنو قاـ مقاـ الساكت ألنو ممكو  (1)احتبس مالية نصيبو عنده، كا 
الستسػػعاء، فكػػذا لمػػف قػػاـ مقامػػو بػػأداء الضػػماف مػػف كقػػت اإلعتػػاؽ فصػػار كالسػػاكت، كلمسػػاكت كاليػػة ا

عمػػػى القاتػػػؿ ألنػػػو ممكػػػو  (2)كصػػػار كالغاصػػػب إذا قتػػػؿ المغصػػػكب فػػػي يػػػده كضػػػمف لممالػػػؾ فإنػػػو رجػػػع
فمػػو  ، كألنػػو بػػذلؾ يصػػير كعبػػدو خػػاص بػػو أعتػػؽ بعضػػو(3)بالضػػماف كلممالػػؾ التضػػميف، فكػػذا لمغاصػػب

 استسعاؤه. (4)عتؽ الباقي أك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 في "أ، ب" بالضمف. (1)
 في "ج" يرجع. (2)
 .5/303انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (3)
  ب"./أ مف "285نياية ؽ 
 في "أ، ب، ج" ك. (4)
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يىٍرًجػػعي اٍلمي  قىػػٍد كىػػافى لىػػوي ذىًلػػؾى ]كى ػػمىاًف كى ـى السَّػػاًكًت ًبػػأىدىاًء الضَّ قىػػا ـى مى مىػػى اٍلعىٍبػػًد أًلىنَّػػوي قىػػا ػػًمفى عى ػػا ضى ٍعًتػػؽي ًبمى

مىاًف ًضٍمننا فىيىًصيري كىأىفَّ اٍلكيؿَّ لىوي كى  وي فىمىػوي قىٍد عىتىؽى بى ًبااًلٍسًتٍسعىاًء فىكىذىًلؾى ًلٍمميٍعًتًؽ كىأًلىنَّوي مىمىكىوي ًبأىدىاًء الضَّ ٍعضي
ٍجًو أًلىفَّ اٍلًعٍتؽى كيمَّػوي  ءي ًلٍمميٍعًتًؽ ًفي ىىذىا اٍلكى ٍيػثي  أىٍف ييٍعًتؽى اٍلبىاًقيى أىٍك يىٍستىٍسًعيى إٍف شىاءى، كىاٍلكىالى ًمػٍف ًجيىًتػًو حى

ػمىاًف. ٍعًتػًؽ إٍف شىػاءى أىٍعتىػؽى ًلبىقىػاًء مً  مىمىكىوي ًبأىدىاًء الضَّ ػاًؿ إٍعسىػاًر اٍلمي ًفػي حى ػا كى ٍف شىػاءى اٍستىٍسػعىى ًلمى ٍمًكػًو، كىاً 
ٍعًتػػ مىػػى اٍلمي ٍجيىٍيًف أًلىفَّ اٍلًعٍتػػؽى ًمػػٍف ًجيىًتػػًو، كىالى يىٍرًجػػعي اٍلميٍستىٍسػػًعي عى ءي لىػػوي ًفػػي اٍلػػكى ػػا أىدَّل بىيَّنَّػػا، كىاٍلػػكىالى ًؽ ًبمى

ػػاعو بىٍينىنىػػا أًلىنَّػػوي يىٍسػػعىى ًلًفكىػػاًؾ رىقىبىًتػػًو أىٍك الى يىٍقًضػػ ًتًو، ًبًإٍجمى مىٍيػػًو ًلعيٍسػػرى مىػػى اٍلميٍعتىػػًؽ إٍذ الى شىػػٍيءى عى ي دىٍيننػػا عى
ًؼ اٍلمىٍرىيكًف إذىا أىٍعتىقىوي الرَّاًىفي اٍلميٍعًسري أًلىنَّوي يىٍسعىى ًفي رىقىبىػةو قىػٍد فيكَّػٍت أىٍك يىٍقًضػي دىٍيننػ مىػى الػرَّاًىًف ًبًخالى ا عى

قىػٍكؿي الشَّػافً  مىٍيػًو. كى ػوي المَّػوي  -ًعيّْ فىًميىذىا يىٍرًجػعي عى قىػاؿى ًفػي اٍلميٍعًسػًرA يىٍبقىػى  -رىًحمى ػا. كى ًفػي اٍلميكًسػًر كىقىٍكًلًيمى
ٍعسىػارًًه كىالى إلىػى ا ٍجػوى إلىػى تىٍضػًميًف الشَّػًريًؾ إلً ييكىىػبي أًلىنَّػوي الى كى مىى ًمٍمًكًو ييبىاعي كى لسّْػعىايىًة نىًصيبي السَّاًكًت عى

يَّنىاهي[أًلىفَّ اٍلعىٍبدى لىٍيسى ًبجى   افو كىالى رىاضو ًبًو، كىالى إلىى إٍعتىاًؽ اٍلكيؿّْ ًلٍْلًٍضرىاًر ًبالسَّاًكًت فىتىعىيَّفى مىا عى
ال يقبػؿ النقػؿ مػف ممػؾ إلػى  (2)كىػك (1)جكاب عف سػؤاؿ ىػك أف معتػؽ الػبعض كالمكاتػب )ضمنان(كقكلو 

عنػد أبػي  (3)لمعتػؽ ال يجػكزممؾ، فأجاب بأف ذلؾ فػي الممػؾ قصػدان حتػى لػك بػاع السػاكت نصػيبو مػف ا
)كالكالء لممعتؽ فػي ىػذا الكجػو حنيفة ألنو تمميؾه قصدان، كال يمـز مف عدـ الثبكت قصدان عدمو ضمنان، 

أمػا  )ك(غايتو أف بعضو ببػدؿ كىػك ال يمنػع الػكالء بالضماف(،  (4)ألف العتؽ كمو مف جيتو؛ ألنو ممكو
ف شػاء استسػعى لمػا بينػا( )في حاؿ إعسار المعتػؽ إف شػاء أعتػؽ لبقػاء ممكػو  مػف احتبػاس ممكػو كا 

 : أم مشتركان بينو كبيف المعتؽ فػي الػكجييف أم فػي اإلعتػاؽ كاالستسػعاء فػبلأم لمساكت )كالكالء لو(
خبلفػػان البػػف أبػػي  (،(5))عمػػى المعتػػؽ بشػػيء بإجمػػاع بيننػػاالمفعػػكؿ: أم العبػػد  يرجػػع المستسػػعى عمػػى

                                                           
اختمؼ الفقياء في حكـ ميعتىٍؽ البعض، فذىب أبك حنيفة إلى أنو مكاتب كذىب أبك يكسؼ كمحمد مف الحنفية إلى  (1)

، كذىب المالكية كالشافعية كالحنابمة إلى أف العتؽ ال يتبعض كىك في حكـ معتؽ الكؿ، انظر:  أنو حره عميو ديفه
/ كابف قدامة، 1/284/ كالماكردم، الحاكم الكبير، 8/253/ كالقرافي، الذخيرة، 2/70الكاساني، بدائع الصنائع، 

 .10/303المغني، 
 كاهلل أعمـ. ،تقدـ الرأم المختار في ىذه المسألة كىك ما ذىب إليو أبك حنيفة

 ليست في "ب". (2)
إلى أنو ال يجكز كذىب أبك يكسؼ  اختمؼ فقياء الحنفية في بيع الساكت نصيبو مف اٍلميٍعتىؽ، فذىب أبك حنيفة (3)

 . 6/40/ كالعيني، البناية شرح اليداية، 4/256كمحمد إلى أنو يجكز،  انظر:  ابف نجيـ المصرم، البحر الرائؽ، 
 في "أ" تممؾ. (4)
  ب مف "أ".162نياية ؽ/ 
عميو بشيء إال أف ابف أبي ليمى  اتفؽ فقياء الحنفية عمى أنو إذا كاف المعتؽ معسران فاستسعى العبد فبل يرجع العبد (5)

 .7/105/ كالسرخسي، المبسكط، 2/100خالؼ فقاؿ أنو يرجع عميو إذا أيسر، انظر: الزبيدم، اليمني، الجكىرة النيرة، 
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نمػػا ال يرجػػع باالتفػػاؽ، أمػػا عمػػى قكلػػو ؼ (2)إذا أيسػػر فإنػػو يرجػػع عنػػده عمػػى اٍلميعتًػػؽ (1)ليمػػى )النػػو ، كا 
لـ يكف ساعيان لفكاؾ رقبتو فميس ىك بسعايتو يقضي  (3)كأما عمى قكليما فؤلنَّو إفٍ يسعى لفكاؾ رقبتو(، 

دينان عمى اٍلميعًتؽ
ف )إذا أعتقػو الػراىالعبد المرىكف )بخالؼ( إذ ال شيء عمى اٍلميعًتؽ إذا كاف معسران  (4)

إذا  المعسػػر ألنػػو يسػػعى فػػي رقبػػة قػػد فكػػت أك يقضػػي دينػػان عمػػى الػػراىف فمػػذا يرجػػع عمػػى المعتػػؽ(
، كنظيري األكؿ ما إذا أعتؽ أمتو عمى أف تتزكجو فأبػت تسػعى فػي قيمتيػا كىػي حػرة(5)أيسر

ككػذا لػك  (6)
يػة فاسػتحقت لػك بػاع نفػس العبػد منػو بجار  (7)أعتقيا عمػى خمػرو مػثبلن تسػعى فػي قيمتيػا كىػي حػرة، ككػذا

عتػػػؽ كيسػػػعى فػػػي قيمتػػػو كىػػػك حػػػر عنػػػد أبػػػي حنيفػػػة كأبػػػي يكسػػػؼ كعنػػػد محمػػػد كزفػػػر تجػػػب عميػػػو قيمػػػة 
، بخبلؼ المريض إذا أعتؽ عبده فإنو يسعى كىك رقيؽهس ألفَّ تصرؼ المريض فيما ال يحتمؿ (8)الجارية

 .(9)النقض مكقكؼن عنده
 
 

                                                           
ق، فقيو مف 74ىك محمد بف عبد الرحمف بف أبي ليمى يسار )كقيؿ: داكد( بف ببلؿ، أنصارم ككفي، كلد سنة  (1)

ق، 148( سنة لبني أمية، ثـ لبني العباس، لو أخبار مع أبي حنيفة كغيره، تكفي سنة 33ضاء )أصحاب الرام، كلي الق
 .6/189، كالزركمي، األعبلـ، 311-6/310انظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء، 

 .7/105انظر: السرخسي، المبسكط،  (2)
 ليست في "أ، ب، ج". (3)
ؽ معسران فإف السعاية تككف فكاكان لرقبة العبد، كذىب أبك يكسؼ كمحمد اتفؽ فقياء الحنفية عمى أنو إذا كاف المعت (4)

 .4/25إلى أف السعاية إف لـ تكف فكاكان لمرقبة فبل تككف قضاءن لديف اٍلميعًتؽ، انظر: المكصمي، اإلختيار، 
 .8/304ؽ، / كابف نجيـ المصرم، البحر الرائ6/42كىذا باإلتفاؽ، انظر: العيني، البناية شرح اليداية،  (5)
 في " أ، ب، ج" حرة في رقبة قد فكت. (6)
 في "ب" كلذا. (7)
اختمؼ الفقياء فيما إذا باع عبدان بجارية فاستحقت الجارية أك ىمكت قبؿ التسميـ، فذىب أبك حنيفة كأبك يكسؼ  (8)

الشافعية إلى أنو يرجع عميو كالحنابمة إلى أنو يرجع المكلى عمى العبد بقيمتو، كذىب محمد كزفر مف الحنفية كالمالكية ك 
/ كالماكردم، الحاكم الكبير، 9/53/ كالقرافي، الذخيرة، 2/286بقيمة الجارية، انظر: السمرقندم، تحفة الفقياء، 

 .3/492/ كابف قدامة، المغني، 5/299
ارية فالمعتبر قيمة الباقي الرأم المختار أنو يرجع بقيمة العبد ألنو ىك المراد بيعو ال الجارية كما أف اليبلؾ قد لحؽ بالج

 كاهلل أعمـ.
 .4/100انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (9)



166 
 

ى نصػػيب السػػاكت عمػػى ممكػػو يبػػاع )كقػػكؿ الشػػافعي فػػي المكسػػر كقكليمػػا كقػػاؿ فػػي المعسػػر يبقػػ
ال كجػو لتضػميف الشػريؾ إلعسػاره كال الستسػعاء  )أنػوعنػده  )كجيػو(كىػذا قػكؿ لمشػافعي ( (8)كيكىب

 فتعيف ما عيناه(. (9)العبد ألنو ليس بجافو كال راضو بو، كال إلعتاؽ الكؿ ألنو إضراره بالساكت
 .(3)قمنا: نختار أف يستسعى

افو كىالى رىاضو ًبوً  ]أًلىفَّ اٍلعىٍبدى لىٍيسى   [ًبجى
 )غير جافو إلخ(.قكلو 

قمنا: ال يفتقر إلػى الجنايػة، بػؿ مػدار لزكمػو احتبػاس الماليػة عنػده كمػا ذكرنػا فػي صػب  الثػكب المطػار، 
 كقد يتمسؾ لو بما ركم مف الزيادة في قكلو "فقد عتؽ منو ما عتؽ كرؽ ما رؽ".

كلػػك ثبػػت لػػـز كػػكف المػػراد بػػالرؽ فييػػا الممػػؾ مجػػازان  (4)كيػػدفع بأنيػػا كمػػا قػػاؿ أىػػؿ الشػػأف ضػػعيفة مكذكبػػة
 المتناع إتصاؼ الجزء الشائع بالقكة المكجبة لممالكية كالضعؼ السالب ليا في شخص كاحد.

ٍف لػـ  كالحؽ أنو ال يحتاج إلييا بؿ بقكلو "عتؽ منو ما عتؽ " كفاية، فإنَّو إذا لػـ يعتػؽ إال ذلػؾ القػدر، كا 
 يمـز بقاؤه مممككان كالممؾ ىك المطمؽ لمتصرؼ. يمـز بقاء الباقي رقيقان 

المتقدـ مف قكلو "فعميو خبلصو في مالو إف كاف  كالجكاب أف ما في حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو
ال استسعى غير مشقكؽ عميو" يكجب استسعاءه عند إعساره كال اعتراض عمػى الشػارع مػع  لو ماؿ كا 

 أف كجيو ما قدمنا.
 
 
 
 
 

                                                           
ذىب مالؾ ك الشافعي كأحمد إلى أنو إذا كاف الشريؾ مكسران إلى ما ذىب اليو أبك يكسؼ كمحمد مف الحنفية بحيث  (1)

يباع كيكىب، انظر: الحطاب،  يؤدم نصؼ قيمتو كالعبد حر، كأما إف كاف معسران يبقى نصيب الساكت عمى ممكو
 .9/336/ كابف قدامة، المغني، 7/142/ك الشافعي، األـ، 6/336مكاىب الجميؿ، 

  ب مف "ج".74نياية ؽ/ 
 .7/142انظر: الشافعي ، األـ،  (2)
 في "أ" يسعى. (3)
عمى الخبر مكضكعة  ذكر اإلماـ ابف حـز رحمو اهلل: في شأف ىذه الزيادة كىي  "كرؽ منو ما رؽ" بأنيا زيادة (4)

، المحمى باآلثار،   .8/184مكذكبة، كال نعمـ أحدان ركاىا ال ثقة كال ضعيؼ، انظر: ابف حـز

 /أ مف "أ".163نياية ؽ 


 /ب مف "ب".285نياية ؽ 
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صػحة ركايػة االستسػعاء أف المػراد بيػا عمػى تقػدير صػحتيا  (1)نيًقػؿ عػف بعػض العممػاء النػافيف كاعمـ أنو
 .(3)يستسعى إف اختار ذلؾ كأف ىذا ىك معنى قكلو غير مشقكؽ عميو (2)أنَّو

أك  (5)كمػػا قػػاال (4)كاألكجػػو االسػػتدالؿ بمػػا قػػدمنا مػػف قكلػػو " لػػيس هلل شػػريؾ " فإنَّػػو يفيػػد تنجيػػز العتػػؽ كمػػو
 قرره كىك األكلى.عدـ ت

ذا لـ يقرر ال بطػؿ حقػو مجانػان جبػران ب (6)كا  فعػؿ غيػره كال نظيػر كال ضماف عمى المعسر لـز االستسػعاء كا 
ثابػػػته كمػػػا فػػػي العبػػػػد المرىػػػكف إذا أعتقػػػو سػػػػيده  (7)كاالستسػػػػعاء بػػػبل جنايػػػة فػػػي الشػػػػرعلػػػو فػػػي الشػػػرع، 

بنفػػاذ عتػػؽ  (9)و كاليػػة اإليجػػاد كاإلعػػداـ، كألفَّ الشػػرع اضػػطره إلػػى فكػػاؾ رقبتػػو حيػػث حكػػـ، كلػػ(8)المعسػػر
ال يقػػر البػاقي فػي الممػػؾ كال يػذىب مػاؿ السػػاكت بفعػؿو غيػر مختػػار فيػو، كلمشػػافعي  (10)ذلػؾ القػدر، كأفٍ 

 مف أصحابو. (13)كقكليما في اليسار كاإلعسار، كاختاره المزني (12)آخر ىك (11)قكؿه 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 في "أ، ج" كالنافيف. (1)
 في "أ، ب" اف. (2)
 .6/2221انظر: اليركم القارم، مرقاة المفاتيح،  (3)
 .2/420صبحي، المدكنة، انظر: األ (4)
 في "أ، ب، ج" قالكا. (5)
 في " أ، ج" يقر، كفي "ب" يكف. (6)
 ليست في "أ، ب، ج". (7)
 .7/236انظر: البابرتي، العناية شرح اليداية،  (8)
 في "أ، ب، ج" االعبلـ، كاألصح انعداـ. (9)
 ليست في "أ". (10)
 ـ، دار المعرفة، بيركت.1990 –ق 1410، د.ط، 8/428ني، انظر: المزني، إسماعيؿ بف يحيى، مختصر المز  (11)
 في "أ" ك. (12)
ق، 175ىك إسماعيؿ بف يحيى بف إسماعيؿ المزني، أبك إبراىيـ مف أىؿ مصر كأصمو مف مزينة كلد سنة  (13)

افعية، قاؿ فيو صاحب اإلماـ الشافعي، كاف زاىدان عالمان مجتيدان قكم الحجة غكاص عمى المعاني الدقيقة، كىك إماـ الش
ق، مف تصانيفو: الجامع الكبير، كالجامع الصغير، كالمختصر، 264الشافعي: "المزني ناصر مذىبي"، تكفي سنة 

 .2/299/ ككحالة، معجـ المؤلفيف، 2/93ق، انظر: السبكي، طبقات الشافعية، 264كالترغيب في العمـ، تكفي سنة 
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 ]شيادة احد الشريكيف عمى اآلخر باٍلًعٍتًؽ[
ػا اًحًبًو ًباٍلًعٍتًؽ سىعىى اٍلعىٍبدي ًلكيػؿّْ كىاًحػدو ًمٍنييمى مىى صى لىٍك شىًيدى كيؿُّ كىاًحدو ًمٍف الشًَّريكىٍيًف عى ًفػي نىًصػيًبًو  ]قىاؿى )كى

ًنيفىػػةى  ٍيًف ًعٍنػػدى أىًبػػي حى ٍيًف كىانىػػا أىٍك ميٍعًسػػرى ػػوي المَّػػوي  -ميكًسػػرى ػػديىيمىا مي -رىًحمى كىػػذىا إذىا كىػػافى أىحى ػػري ( كى كًسػػرنا كىاآٍلخى
ارى ميكىاًتبنا ًفػي زىٍعًمػًو ًعٍنػدى  اًحبىوي أىٍعتىؽى نىًصيبىوي فىصى ـي أىفَّ صى مىٍيػًو ميٍعًسرنا، أًلىفَّ كيؿَّ كىاًحدو ًمٍنييمىا يىٍزعي ـى عى ػري حى هي كى

يىٍستىٍسػًعيو  ؽّْ نىٍفًسػًو فىييٍمنىػعي ًمػٍف اٍسػًتٍرقىاًقًو كى ػؽّْ ااًلٍسًتٍسػعىاًء كىاًذبنػا ااًلٍسًتٍرقىاؽي فىيىٍصديؽي ًفي حى أًلىنَّػا تىيىقَّنَّػا ًبحى
ٍمميككيوي فىًميىذىا يىٍستىٍسًعيىاًنًو[ اًدقنا أًلىنَّوي ميكىاتىبيوي أىٍك مى  كىافى أىٍك صى

العبػػد لكػػؿ كاحػػد منيمػػا فػػي  (8))كلػػك شػػيد كػػؿ كاحػػد مػػف الشػػريكيف عمػػى صػػاحبو بػػالعتؽ سػػعىقكلػػو 
تىػػؽى  ((9)أبػػي حنيفػػةنصػػيبو مكسػػريف كانػػا أك معسػػريف عنػػد  )ككػػذا إذا كػػاف أحػػدىما مكسػػران كاآلخػػر كعى

أم فػي )مكاتبػان لػو(  العبػد بػذلؾ فصػار( (:)معسران ألف كؿ كاحد منيما يػزعـ أف صػاحبو أعتػؽ نصػيبو
ـى عميػػو اسػػترقاقوحكػػـ المكاتػػب،  ػػرّْ نفسػػو فىييمنىػػع مػػف اسػػترقاقو  (;)فىيىصػػديؽي فػػي حػػؽ )كيػػزعـ أنَّػػو حي

)أك فػػي دعػػكاه عتػػؽ الشػػريؾ )ألنػػا تيقنػػا بحػػؽ االستسػػعاء كاذبػػان كػػاف( أك يعتقػػو  إٍف شػػاء كيستسػػعيو(
 )فميذا يستسعيانو(.إف كاف كاذبان  مممككو( (5))أكإف كاف صادقان  صادقان ألنو مكاتبو(

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 في "أ، ب، ط" يسعي. (1)
فية في حالة الشركاء التي تيمًزـ العبد بالسعاية إذا شيد كؿه مف الشريكيف عمى صاحبو بالعتؽ، اختمؼ فقياء الحن (2)

فذىب أبك حنيفة إلى أنو يسعى العبد لكؿ كاحد منيما في نصيبو مكسريف كانا أك معسريف، كذىب أبك يكسؼ كمحمد 
ريف، انظر: الزبيدم اليمني، الجكىرة النيرة، إلى أف العبد يسعى ليما إذا كانا معسريف كال سعاية عميو إذا كانا مكس

. كقد تقدـ بياف الرأم المختار كىك أف السعاية تككف في حالة 4/257/ كابف نجيـ المصرم، البحر الرائؽ، 2/101
 اإلعسار كاهلل أعمـ.

 في "ج" صاحبو. (3)
 ليست في "أ". (4)
 في "أ، ب" ك. (5)
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الىٍيًف ًفي أىحى   قَّوي ًفي اٍلحى ٍعسىاًر أًلىفَّ حى ٍعًتػًؽ الى يىٍمنىػعي ]كىالى يىٍختىًمؼي ذىًلؾى ًباٍليىسىاًر كىاإلًٍ ًد شىٍيئىٍيًف، أًلىفَّ يىسىارى اٍلمي
ػري كىىيػكى السّْػعىايىةي، كىاٍلػكى  ٍنكىاًر الشًَّريًؾ فىتىعىػيَّفى اآٍلخى قىٍد تىعىذَّرى التٍَّضًميفي إلً ػا أًلىفَّ كيػالِّ السّْعىايىةى ًعٍندىهي، كى ءي لىييمى الى

مى  اًحًبي عى ؤيهي ًلي[ًمٍنييمىا يىقيكؿي عىتىؽى نىًصيبي صى كىالى ؤيهي لىوي، كىعىتىؽى نىًصيًبي ًبالسّْعىايىًة كى كىالى  ٍيًو ًبًإٍعتىاًقًو كى
، كأما في الكذب فمتمكف اإلنساف مف أمر عبده أٍف يسعى )كال كيأتيػو بأكسػابو  (1)أما في الصدؽ فظاىره

عسػاره  حػاؿ يسػار  )فػي الحػاليف(أم حؽ كؿه منيما يختمؼ ذلؾ باليسار كاإلعسار ألف حقو(  اآلخػر كا 
السػػعاية أك التضػػميف، إال أف فػػي اليسػػار حقػػو فػػي أحػػدىما مػػف التضػػميف، كالسػػعاية  )فػػي أحػػد شػػيئيف(

)ألف يسػػػار المعتػػػؽ ال يمنػػػع غيػػػر عػػػيف كفػػػي اإلعسػػػار حقػػػو فػػػي أحػػػدىما ]عينػػػان كىػػػك السػػػعاية، كىػػػذا 
اإلعتػاؽ، كشػيادة  ريؾ(إلنكػار الشػ (4)التضػميف (3))كقػد تعػذر[ أم عنػد أبػي حنيفػة عنػده( (2)السعاية

كػؿ اثنػيف مػنيـ  (5)اآلخر ليست نافػذةن عميػو ألنػو فػرد كيشػيد لنفسػو، كليػذا لػك كػاف الشػركاء ثبلثػة فشػيد
عمى اآلخر أنو أعتؽ لـ تيقبؿ لممعنى الثاني فإنيما يثبتاف ألنفسيما حؽ التضميف أك يشيداف لعبػدىما، 

نما أثبتنا ما أثبتنا في المسألة المذككرة باع تراؼ كؿ منيما عمى نفسو بحرمة استرقاقو ضػمنان لشػيادتو كا 
 ألفَّ المستسعى كالمكاتب. (6)كىك عبد عند أبي حنيفة حتى يؤدم )فتعيف السعاية(

 .(7)كأكرد أفَّ التضميف غير متعذرو ألنَّو لما أنكر يحمؼ، فإٍف نكؿ جاز التضميف
يحمػػؼ كال يجػػب الضػػماف فػػبل فائػػدة فػػي  كأجيػػب بأنػػو لمػػا كػػاف اعتقػػاد كػػؿه أف صػػاحبو ىػػك الػػذم أعتقػػو

التحميؼ الف المآؿ الى السعاية، كىذا صػريحه فػي اف ال تحميػؼ فػي المسػألة كحينئػذ ال معنػى لقكلػو فػي  
ـى بصدؽ كؿو منيما.)كاذبان كاف أكصادقان(، الكتاب   بؿ يجب أف يىٍحكي

                                                           
 في "ج" اف سعى. (1)
فية في السعاية عند يسار المعتؽ، فذىب أبك حنيفة إلى أف يسار المعتؽ ال يمنع السعايو، كذىب اختمؼ فقياء الحن (2)

أبك يكسؼ كمحمد إلى أنو إذا كاف المعتؽ مكسران فميس لو إال الضماف، انظر: ابف نجيـ المصرم، البحر الرائؽ، 
 .3/664/ كابف عابديف، رد المحتار، 4/257

 لمعتؽ مكسران فبل حاجة ألف يشؽ السيد عمى عبده بأف يمزمو بالسعاية كاهلل أعمـ.الرأم المختار أنو إذا كاف ا
  ب مف "أ".163نياية ؽ/ 
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (3)
 في "ب "مف التضميف. (4)
 في "أ، ب، ج" فشيادة. (5)
ى نفسو حرمة استرقاؽ العبد ضمنان، ليست في "ج". اختمؼ فقياء الحنفية في حكـ العبد إذا أثبت كؿ مف الشركاء عم (6)

فذىب أبك حنيفة إلى أنو عبد حتى يؤدم ما عميو، كذىب أبك يكسؼ كمحمد إلى أنو حر مديكف، انظر: الكاساني، 
 . 4/97بدائع الصنائع، 

 تقدـ بياف الرأم المختار في ما يشبو ىذه المسألة كىك أنو حر مديكف كاهلل أعمـ.
 .4/471ة شرح اليداية، انظر: البابرتي، العناي (7)
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: ىذا كمو أم تعيف استسعائيما العبد الخ بعد اف يحمؼ كؿ  منيمػا عمػى دعػكل صػاحبو ألف كقاؿ شارحه
كىػػك أكجػػو، فيجػػب فػػي  (1)كػػبلن يػػدعي عمػػى اآلخػػر الضػػماف، كالضػػماف ممػػا يصػػح بذلػػو فىييسػػتحمؼ عميػػو

يترافعػا إلػى قػاضو بػؿ خاطػب كػؿه  الجكاب المذككر كىك لزكـ استسعاء كؿه منيما لمعبػد أنػو فيمػا إذا لػـ
 حكميا إال االستسعاء. (2)منيما اآلخر بأنؾ أعتقت نصيبؾ كىك يينًكر، فإف ىذه ليس

فيما لك اسػترقاه  (3)أما لك أراد أحدىما التضميف أك أراداه كنصيبيما متفاكته فترافعا أك رفعيما ذك حسبة
]بعد قكليما فإف القاضي لك سأليما فأجابا باإلنكػار فحمفػا ال ييسػتىرىؽ، ألف كػبلن يقػكؿ: إف صػاحبو حمػؼ 

تقػا معػان أك عمػى  (5)كلكؿو منيما (4)قو[كاذبان كاعتقاده أف العبد يحـر استرقا استسعاؤه، كلك اعترفا أنيمػا عى
مّْف كؿه اآلخر إف كانا مكسريف، كال يستسعى العبد ألنو عيًتؽ كمو مف جيتيما،  التعاقب كجب أف ال ييضى

صػػار  (7)كأنكػر اآلخػر فػإفَّ المنكػر يجػب أىٍف يحمػؼ ألىفَّ فيػو فائػدةه، فإنَّػو إٍف نكػؿ (6)كلػك اعتػرؼ أحػدىما
 معترفان أك باذالن فصارا معترفيف فبل تجب عمى العبد سعايةه كما قمنا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .6/44انظر: العيني، البناية شرح اليداية،  (1)
  أ مف "ج".75نياية ؽ/ 
 في "أ، ب، ج" ليست. (2)
-1/314الحسبة لغة مف االحتساب كمف معانييا األجر كحسف التدبير كالنظر، انظر: ابف منظكر، لساف العرب،  (3)

 ، مادة )حسب(.317
 بيف المعككفيف ليس في "ب". ما ليست في "أ، ب، ج". (4)
 ليست في "أ، ب، ج". (5)
 ليست في "أ". (6)
نكؿ في المغة أم جبف، كنكص عف األمر، كالنككؿ عف اليميف أم االمتناع منيا كترؾ اإلقداـ عمييا، انظر: ابف  (7)

 ، مادة )نكؿ(.11/677منظكر، لساف العرب، 
 .3/380و منيا، انظر: عميش، منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ، كالنككؿ شرعان امتناع مف كجبت اليميف عميو أك ل
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 ]ادعاء الشريكيف السعاية[
مىٍيػًو( أًلىفَّ كيػؿَّ كىاًحػدو  ٍيًف فىػالى ًسػعىايىةى عى مَّده رىًحمىييمىا المَّويA إٍف كىانىا ميكًسرى ميحى قىاؿى أىبيك ييكسيؼى كى ػا يىٍبػرىأي ]كى  ًمٍنييمى

اًحًبًو أًلىفَّ يىسىارى اٍلميٍعًتًؽ يىٍمنىعي السّْعىايىةى ًعٍنػدىىيمىا، إالَّ أىفَّ عى  مىى صى ـٍ ٍف ًسعىايىًتًو ًبدىٍعكىل اٍلعىتىاًؽ عى  الػدٍَّعكىل لىػ
فٍ  مىػى نىٍفًسػًو )كىاً  ٍقػرىارًًه عى ًر كىاٍلبىرىاءىةي عىٍف السّْعىايىًة قىٍد ثىبىتىٍت إلً ٍنكىاًر اآٍلخى ػا(  تىٍثبيٍت إلً ٍيًف سىػعىى لىييمى كىانىػا ميٍعًسػرى

اًدقنا كىافى أىٍك كىاًذبنا[  مىٍيًو صى  أًلىفَّ كيؿَّ كىاًحدو ًمٍنييمىا يىدًَّعي السّْعىايىةى عى
)ألف كػػؿ كاحػػد  (1)لكاحػػد منيمػػا )كقػػاؿ أبػػك يكسػػؼ كمحمػػدA إف كانػػا مكسػػريف فػػال سػػعاية عميػػو(قكلػػو 

نَّمػػا يػػدعي الضػػ منيمػػا يتبػػرأ عػػف سػػعايتو( صػػاحبو ألف يسػػار المعتػػؽ يمنػػع السػػعاية  )عمػػىماف كا 
إلقػراره عمػى نفسػو(  (9)كالبػراءة مػف السػعاية ]قػد تثبػت[ عندىما إال أف الدعكل لـ تثبت عميو إلنكػاره

ف كانػا معسػريف سػعى ليمػا ألف كػؿ كاحػد منيمػا بثبكت سببيا حيث أقىػرى ًبًعتٍػًؽ الشػريؾ مػع يسػاره،  )كا 
 )المعتؽ معسر(.لفرض أىفَّ  كاف أك كاذبان( صادقان  (:)يدعي السعاية عميو

 
ري ميٍعًسرنا سىعىى ًلٍمميكًسًر ًمنٍ  ديىيمىا ميكًسرنا كىاآٍلخى ٍف كىافى أىحى مىى مىا بىيَّنَّاهي إٍذ اٍلميٍعًتؽي ميٍعًسره )كىاً  ييمىا( أًلىنَّوي الى ]عى

ػا يىػدَّ  نَّمى ٍعسىارًًه، كىاً  اًحًبًو إلً مىى صى مىافى عى ٍنػوي )كىالى يىٍسػعىى ًلٍمميٍعًسػًر يىدًَّعي الضَّ مىٍيػًو السّْػعىايىةى فىػالى يىتىبىػرَّأي عى ًعي عى
اًحًبًو ًليىسىارًًه فىيىكيكفي ميبىرّْئنا ًلٍمعىٍبًد عىٍف السّْعىايىًة، كىالٍ  مىى صى مىافى عى ٍكقيػكؼه ًفػي ًمٍنييمىا( أًلىنَّوي يىدًَّعي الضَّ ءي مى كىالى

ًميًع ذىًلػؾى ًعٍنػدىىيمىا أًلى  مىػىجى ػا ييًحيميػوي عى ٍكقيكفنػا إلىػى أىٍف  فَّ كيػؿَّ كىاًحػدو ًمٍنييمى ٍنػوي فىيىٍبقىػى مى ػاًحًبًو كىىيػكى يىتىبىػرَّأي عى صى
ًدًىمىا[ مىى إٍعتىاًؽ أىحى  يىتًَّفقىا عى

ػػرّّ  (4)أم مػػف أىفَّ العبػػد مممككػػو أك مكاتبػػو، إال أىفَّ عنػػدىما ال يكػػكف مكاتبػػان بػػؿ)عمػػى مػػا بينػػاه( كقكلػػو  حي
ف كاف أحدىما مكسران كاآلخػر معسػران  (5)ديكفه مػ سػعى لممكسػر منيمػا ألنػو ال يػدعي الضػماف عمػى  )كا 

نما يدعي السعاية عميو فال يتبػرأ عنػو، كال يسػعى لممعسػر ألنػو يػدعي الضػماف  صاحبو إلعساره، )كا 
كاحػد  عمى صاحبو ليساره فيككف مبرئان لمعبػد مػف السػعاية، كالػكالء مكقػكؼ فػي جميػع ذلػؾ( ألف كػؿ

حيػث ادَّعػى أىنَّػو ىػك الػذم أىٍعتىػؽى كاٍلًعتٍػؽي ال يتجػزأ: ]أم ال يثبػت بػو  )لصاحبو(أم يثبتو منيما ييحيمو(، 

                                                           
 .2/101انظر: الزبيدم اليمني، الجكىرة النيرة،  (1)
  أ مف "أ".164نياية ؽ / 
 في "ب" فقد ثبتت. (2)
 ليست في "أ، ب، ج". (3)
 في " أ" بؿ ىك. (4)
و مكاتب، كذىب أبك يكسؼ كمحمد  إلى أنو اختمؼ فقياء الحنفية في المستسعى، فذىب اإلماـ أبك حنيفة إلى أن (5)

 .4/24/ كالمكصمي، اإلختيار، 9/371حر مديكف، انظر: ابف مازة، المحيط البرىاني، 
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)يتبرأ عنو فيبقػى مكقكفػان إلػى أف يتفقػا أم صػاحبو )كىك( ، مف زكاؿ الرؽ (2)أصبلن  (1)إال ما ال يتجزأ[
 .(3)خذه بيت الماؿفمك لـ يتفقا حتى مات كجب أىٍف يأ عمى إعتاؽ أحدىما(

 
 ]السعاية عند تعميؽ اٍلًعٍتًؽ عمى شرط[

ػؿى  A إٍف دىخى ػري قىػاؿى اآٍلخى ، كى ػرّّ ػدنا فىييػكى حي فه ىىػًذًه الػدَّارى غى ٍؿ فيالى ـٍ يىٍدخي دي الشًَّريكىٍيًف إٍف لى لىٍك قىاؿى أىحى ػرّّ ]كى  فىييػكى حي
ـٍ الى عىتىؽى النّْ  ؿى أى ى اٍلغىدي كىالى ييٍدرىل أىدىخى ًنيفىػةى فىمىضى ًر، كىىىػذىا ًعٍنػدى أىًبػي حى سىعىى لىييمىا ًفي النٍّْصًؼ اآٍلخى ٍصؼي كى

ًتًو( ًميًع ًقيمى مَّدهA يىٍسعىى ًفي جى قىاؿى ميحى  [كىأىًبي ييكسيؼى رىًحمىييمىا المَّوي. كى
كقػػاؿ  )الػػدار غػػدان فيػػك حػػريعنػػي العبػػد  )إف لػػـ يػػدخؿ فػػالف(فػػي عبػػدو  )كلػػك قػػاؿ أحػػد الشػػريكيف(قكلػو 
، فمضػػى الغػػد كال يػػدرل أدخػػؿ أـ ال عتػػؽ النصػػؼ كيسػػعى ليمػػا فػػي اآل خػػرA إف دخميػػا غػػدان فيػػك حػػره

عمى تفصيؿ يقتضيو مذىب أبػي يكسػؼ  )كىذا عند أبي حنيفة كأبي يكسؼ( (4)بينيما النصؼ اآلخر(
الربػػع  إنَّمػػا يسػػعى فػػي النصػػؼ ليمػػا إذا كانػػا معسػػريف، فمػػك كػػافى أحػػدىما مكسػػران يسػػعى فػػي (5)]كىػػك أىنَّػػو[

ليػو أشػار المصػنؼ بعػد ىػذا بقكلػو  (6)لممكسر، كلك كانا مكسريف ال يسعى ألحدو  )كيتػأتى التفريػع فيػو كا 
جمػع بينػو كبػيف  (7)فإنَّمػا يمنػع السػعاية أك ال يمنعيػا، عمػى االخػتالؼ الػذم سػبؽ(( )عمى أف اليسػار

 ليمػا إٍف كانػاجميػع قيمتػو(  )كقاؿ محمػدهA يسػعى فػيال يجب إال النصػؼ،  (8)قكؿ أبي حنيفة في أىنَّو
معسػػريف كبنصػػفو لممكسػػر إٍف كػػاف أحػػدىما معسػػران، كال يسػػعى فػػي شػػيءو إٍف كانػػا مكسػػريف، كىػػذه عمػػى 

                                                           
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (1)
 ليست في "أ، ب، ج". (2)
آلخر معسران، فذىب اإلماـ اختمؼ فقياء الحنفية في كالء العبد إذا ترتب عميو سعاية ك كاف أحد الشريكيف مكسران كا (3)

أبك حنيفة إلى أنو عبد حتى يؤدم ما عميو، كذىب أبك يكسؼ كمحمد إلى أف الكالء مكقكؼه إلى أف يتفقا عمى إعتاؽ 
ف لـ يتفقا حتى مات كجب أف يأخذه بيت الماؿ، انظر: الزبيدم اليمني، الجكىرة النيرة،   . 2/101أحدىما، كا 

لعبد إذا قاؿ أحد الشريكيف فيو ىك حره إف دخؿ الدار غدان كقاؿ اآلخر ىك حره إف لـ اختمؼ فقياء الحنفية في ا (4)
يدخميا غدان، فذىب أبك حنيفة كأبك يكسؼ إلى أنو يعتؽ نصفو كيسعى ليما في النصؼ اآلخر، كذىب محمد إلى أنو 

ف كاف أحدىما معسران، كال يسعى في جميع قيمتو ألف المقضي عميو بسقكط السعاية مجيكؿ، كبنصؼ قيمتو لممكسر إ
 .3/662/ كابف عابديف، رد المحتار، 4/258سعاية عميو إف كانا مكسريف، انظر: ابف نجيـ المصرم، البحر الرائؽ، 

الرأم المختار  أنو يسعى في نصؼ قيمتو لمشريؾ الذم لـ يعتؽ إذا كاف معسران كذلؾ ألف عتؽ الشريؾ األكؿ يتمثؿ 
 فيما يممكو كاهلل أعمـ.

 في "ب" فأنَّو. (5)
 .4/258انظر: ابف نجيـ المصرم، البحر الرائؽ،  (6)
 في "أ، ب، ج" فإنو. (7)
 ليست في "أ". (8)
  ب مف "ب".286نياية ؽ/ 
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ًكزىاًف المسألة السابقة أعني إقرار كيؿٍّ منيما أىنَّو ىك الػذم أىٍعتىػؽى، كىنػاؾ إذا كػاف أحػدىما معسػران كاآلخػر 
ا، كىػػذا ألىفَّ الػػذم يأخػػذ السػػعاية أبػػدان يكػػكف ىػػك السػػاكت كاآلخػػر مكسػػران ال يسػػعى إال لممكسػػر، فكػػذا ىنػػ

ميٍعًتؽه، فإذا كاف أحدىما مكسران فإنَّو يتبرأ مف تضػميف المعسػر فيأخػذ السػعاية، كعمػى إنػزاؿ المعسػر ىػك 
نَّمػا حقػو فػي تضػميف اٍلميٍعتًػًؽ المكسػر  كتضػمينو متعػذره  (1)الساكت فزعمػو أىفَّ ال سػعاية لػو عمػى العبػد كا 

لمشَّؾّْ في أىفَّ اٍلًعٍتؽى مف جيتو بمباشرة شرطو أك مف جية اآلخر، فتعذر عميو الكصكؿ إلى شيءو مطمقان 
كما لك كانا مكسريف فإفَّ كبلن يىزعيـ أىفَّ حقو تضػميف اآلخػر لػيس غيػر كىػك عػاجزه عنػو فػبل تضػميف كال 

 سعاية.
مىٍيػًو ًبسيػقيكًط السّْػعىايىًة  ى عى مىػى اٍلمىٍجييػكؿً ]أًلىفَّ اٍلميٍقضى ػاءي عى ، كىالى ييٍمًكػفي اٍلقىضى ػا إذىا قىػاؿى  مىٍجييػكؿه ػارى كىمى فىصى

يىالىًة، كىذىا ىىذىا ًدنىا أىٍلؼي ًدٍرىىـو فىًإنَّوي الى يىٍقًضي ًبشىٍيءو ًلٍمجى مىى أىحى  [ًلغىٍيرًًه لىؾ عى
(قكلو  مّْؽى عميو ًعٍتؽي العبػد كىك الذم تحقؽ شرطو الذم عي  )ألف المقضي عميو بسقكط السعاية مجيكؿه

كال التكزيػع ألىنَّػو يػػؤدم إلػى إسػقاط بعػػض حػؽ مػف لػػو الحػؽ، كىػػك  )كال يمكػف القضػػاء عمػى المجيػػكؿ(
تىػؽى  (2)الذم لـ يقع شرطو كلـ ]يىٍعًتٍؽ العبد[ عطائو لغيػر مسػتحقو كىػك الػذم كقػع شػرطو كىعى مف جيتو، كا 

)فصػار كمػا إذا قػاؿ لغيػره كاقعو في اٍلعىيًَّف فمـ ينافػو التكزيػع ألىنَّو غير  (3)مف جيتو بخبلؼ اٍلًعٍتًؽ المبيـ
ذا لػـ يحكػـ لؾ عمى أحدنا ألؼه فإنو ال ييقضػى بشػيء لمجيالػة(  فكػذا ال ييٍقضػى بسػقكط شػيء لػذلؾ، كا 

 بسقكط شيء كجب الكؿ.
انً  دىىيمىا حى لىييمىا أىنَّا تىيىقَّنَّا ًبسيقيكًط ًنٍصًؼ السّْعىايىًة أًلىفَّ أىحى ػعى التَّػيىقًُّف ًبسيػقيكًط النٍّْصػًؼ كىٍيػؼى ]كى مى ، كى ثه ًبيىًقػيفو

ٍبدىٍيػًو الى  ػدى عى يىالىةي تىٍرتىًفعي ًبالشُّييكًع كىالتٍَّكًزيًع، كىمىا إذىا أىٍعتىػؽى أىحى ، كىاٍلجى كًب اٍلكيؿّْ ى ًبكيجي ًبعىٍيًنػًو أىٍك ًبعىٍيًنػًو ييٍقضى
مىاتى قىٍبؿى التَّذىكًُّر أىكٍ  نىًسيىوي كى مىػى أىفَّ اٍليىسىػارى يىٍمنىػعي السّْػعىايىةى أىٍك الى يىٍمنىعييىػا  كى يىتىأىتَّى التٍَّفًريػعي ًفيػًو عى اٍلبىيىاًف، كى
] ًؼ الًَّذم سىبىؽى مىى ااًلٍخًتالى  عى

. كمػع التػيقف بالسػقكط كيػؼ (4))كليما أنا تيقنا بسقكط نصؼ السعاية ألف أحدىما حانث بيقيفو قكلو 
تىػؽى  )ترتفع بالشيكع(،المانعة مف القضاء بالسقكط  يالة(؟ كالج (5)ييقضى بو أم شيكع النصػؼ الػذم عى

عمييما فصار المقضي عميو بالسقكط المكلييف فبل جيالة في المقضي )كتكزيعو( في نصيب الشريكيف 
نَّمػػا تمػػـز لػػك قضػػي عمػػى أحػػدىما غيػػر عػػيفو كىػػك منتػػؼو لمضػػركرة المكجبػػة لمتكزيػػع كىػػك عػػدـ  عميػػو، كا 

                                                           
 في "أ، ج" المعسر. (1)
 في " ب" يقع العتؽ. (2)
لتعميؽ بالشرط، انظر: ابف مازة، العتؽ المبيـ ىك معمؽ بالبياف كصكرتو أف ال يعيف كاحدان منيما بعينو كيبطؿ فيو ا (3)

 .4/33المحيط البرىاني، 
 .4/97انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (4)
 في "أ" ىك. (5)
  ب مف "ج".84نياية ؽ/ 
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: عشػرة (1)ية أحدىما بتمامو كككف التعييف في نفس األمر يمنع التكزيع منتؼو بما في كتاب التحرمأكلك 
رجاؿو لكؿ منيـ جاريةن أىٍعتىػؽى أحػدىـ جاريتػو ثػـ صػار ال يػدرل اٍلميٍعتًػؽي كال اٍلميٍعتىقىػةي ثػـ اجػتمعف فػي ًمٍمػًؾ 

)كمػا إذا أعتػؽ ، كصػار (2)أعشػار قيمتيػا كاحدو ثـ مات فإنَّو ييحكىـ بعتقيف كتسعى كؿ كاحػدةو فػي تسػعة
، فػػإفَّ (3)( فػػي االكؿ[)اك البيػػاف]فػػي الثػػاني أحػػد عبديػػو ال بعينػػو أك بعينػػو كنسػػيو كمػػات قبػػؿ التػػذكر( 

 .(4)لمكرثة اٍلًعٍتؽى ييكزع عندنا لعدـ األكلكية فىيىٍعًتؽي مف كيؿٍّ نصفو كيسعى في قيمة نصفو
قىٍيدي مكتو ميعتىبىره ألىنَّو إ ذا لـ يىميٍت إنَّما يطالب بالبياف خبلفان لمشافعي في أىنَّو يقرع بينيما في قػكؿ، كفػي كى
سػقاط جميػع  (5)قكؿ الػكارث يقػاـ مقامػو فإنَّػو إثبػات الكراثػة فيمػا لػـ يىجعػؿ الشػرع فيػو كراثػة فػي الثػاني، كا 

سقاط بعضو لمضركرة أكلى.  حؽ المستحؽ في األكؿ، كا 
بػدليؿ أىفَّ مػف طمػؽ  (6)ى عميو ال تمنع القضاء إذا كاف المقضى لو معمكمػان كقيؿ: إفَّ الجيالة في المقض

ف كاف المقضى عمييا  إحدل نسائو األربع قبؿ الدخكؿ كمات ببل بياف سقط نصؼ المير لمتيقف بو كا 
جػاز القضػاء، كػذا ىنػا المقضػى لػو معمػكـه كىػك  (8)، لكف لما كاف المقضى ]لػو معمكمػان[(7)منيف مجيكلةن 

 بد.الع
 .(10)يخفى أىفَّ مف صكرة المسألة أىٍف يتفقا عمى ثبكت الًمٍمًؾ لكيؿٍّ إلى آخر النيار (9)]ىذا فبل[

ٍبػػدىٍيًف كيػػؿّْ كىاًحػػدو  مىػػى عى مىفىػػا عى لىػػٍك حى مىٍيػػًو  ]كى ٍقًضػػيَّ عى ػػا( أًلىفَّ اٍلمى ـٍ يىٍعًتػػٍؽ كىاًحػػده ًمٍنييمى ػػًدًىمىا ًبعىٍيًنػػًو لىػػ ػػا أًلىحى ًمٍنييمى
ًفي اٍلعىٍبًد اٍلكىاًحًد اٍلمىقٍ  ًباٍلًعٍتؽً  اءي، كى يىالىةي فىاٍمتىنىعى اٍلقىضى شىٍت اٍلجى كىذىًلؾى اٍلمىٍقًضيَّ لىوي فىتىفىاحى ، كى ًضيَّ لىوي مىٍجييكؿه

] ٍعميكـي اٍلمىٍجييكؿى ٍعميكـه فىغىمىبى اٍلمى  كىاٍلمىٍقًضيّْ ًبًو مى

                                                           
كتاب التحرم ىك أحد كتب كتاب األصؿ المعركؼ بالمبسكط لئلماـ محمد بف الحسف بف فرقد الشيباني، يأتي  (1)

كقبؿ كتاب اإلستحساف، كييدؼ إلى تحرم الحكـ الفقيي في مسائؿ مختمفو مف أبكاب الفقو ترتيبو بعد كتاب المناسؾ 
ت: أبك  ،47-3/1األصؿ المعركؼ بالمبسكط،  ،كالصبلة كالكضكء كالزكاة كغيرىا، انظر: الشيباني، محمد بف الحسف

 كراتشي. ،إدارة القرآف كالعمـك اإلسبلمية ،د. ت ،د. ط ،الكفا األفغاني
 .37-3/36ظر: الشيباني، األصؿ المعركؼ بالمبسكط، ان (2)
 في "أ" أك البياف في األكؿ كالثاني/ كفي "ب، ج" في األكؿ أك البياف في الثاني. (3)

 /أ مف "أ".165نياية ؽ 

 .4/258انظر: ابف نجيـ المصرم، البحر الرائؽ،  (4)
 .6/147انظر: النككم، ركضة الطالبيف،  (5)
 .3/663/ كابف عابديف، رد المحتار، 3/77الحنفي، تبييف الحقائؽ،  انظر: الزيمعي (6)


 /أ مف "ب".287نياية ؽ 

 .3/77انظر: الزيمعي الحنفي، تبييف الحقائؽ،  (7)
 في "ب، ج" ليا معمكمة. (8)
 في "أ، ب، ج" كىذا كال. (9)
 في "أ، ب" القضاء. (10)
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، كىػي مػا إذا حمػؼ كيػؿّّ مػف رجمػيف (2)السػابقة، يريػد أىٍف يفػرؽ بػيف عمػى عبػديف إلػخ( (1))كلك حمفاقكلو 
عبدو لو غير اآلخر فقاؿ أحدىما: إٍف دخػؿ  (5)]كيؿّّ عمى[  (4)،  كىذه كىي ما إذا حمؼ(3)عمى عبدو كاحدو 

ػرّّ فمضػى الغػد كلػـ يػدر الػدخكؿ كعدمػو  رّّ كقػاؿ اآلخػر إٍف لػـ يػدخؿ فػبلف فعبػدم حي فبلف غدان فعبدم حي
ًبًعٍتًؽ عبده كىك أحد ( (8))ألف المقضي عميو (7)في قكؿ الكؿ (6) شيء منيماكال )لـ يعتؽ كاحد منيما(

(المكلييف  كفػي العبػد ] )فتفاحشػت الجيالػة فػامتنع القضػاءكالمقضي لو كىك اٍلميٍعًتؽي مجيكؿه  )مجيكؿه
 .(9)كقد بيناه آنفان ىذا[ الكاحد المقضي لو كالمقضي بو معمكـه فغمب المعمـك المجيكؿ(

 
العبد مع العمـ بحنث سيده[]شراء   

ٍف كػػاف عالمػػان بحنػػث أحػػد المػػالكيف، ألىفَّ كػػبلن منيمػػا يػػزعـ أىنَّػػو يبيػػع عبػػده،  كلػػك اشػػتراىما إنسػػافه صػػح كا 
] ، كمػا لػك أقػر ]بحريػة عبػدو كزعـ المشترم في العبد قبؿ ًمٍمًكػًو لػو غيػر ميعتبػرو
كمػكاله ينكػر ثػـ اشػتراه  (10)

ذا صح شراؤه ليما كاجتمعا تىػؽى عميػو أحػدىما ألىفَّ زعمػو معتبػره اآلف كييػؤمر بالبيػاف  صح، كا  في ًمٍمًكًو عى
 .(11)ألىفَّ المقضي عميو معمكـه 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 في "أ، ب، ج" حمؼ. (1)
 كىذه كىي. في "أ، ب، ج" السابقة (2)
 في "ب" كاحد المسئمة إلى آخرىا. (3)
 في " أ" حمؼ كؿ مف رجميف. (4)
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". في " ب" عمى كؿ. (5)
 في "أ، ب، ج" منو. (6)
/ كالنككم، ركضة 13/23/ كابف رشد الجد، البياف كالتحصيؿ، 3/78انظر: الزيمعي الحنفي، تبييف الحقائؽ،  (7)

 . 7/470/ كابف قدامة، المعني، 12/109الطالبيف، 
 في "ب، ج" الكؿ كأشار إلى الفرؽ بقكلو.

 ليست في "ب". (8)
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ، ط". (9)
 في "أ" بحريتو. (10)
 .3/78في "ط" معمكؿ، انظر: الزيمعي الحنفي، تبييف الحقائؽ،  (11)
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 ]تعميؽ العتؽ عمى عدـ كقكع الشرط كالطالؽ عمى كقكعو[
رّّ إٍف لـ يكف فبلفه دخؿ ىذه الدار اليكـ، ثـ قاؿ امرأتو طالؽ إٍف كاف دخؿ اليكـ، عى  تىؽى كلك قاؿ عبده حي
 كطمقت، ألىفَّ باليميف األكؿ ىك ميًقر بكجكد شرط الثانية، كبالثانية صارى مقران بكجكد شرط األكلى.

كقيػػؿ لػػـ ييٍعتًػػٍؽ كلػػـ تىٍطميػػؽ ألىفَّ أحػػدىما ميعىمَّػػؽه بعػػدـ الػػدخكؿ كاآلخػػر بكجػػكده، ككيػػؿّّ منيمػػا يحتمػػؿ تحققػػو 
 .(1)كعدـ تحققو

، بخػبلؼ إٍف لػـ يكػف دخػؿ فإنَّػو يسػتعممو الممػارم فػي : إٍف لـ يدخؿ قمنا: ذاؾ في مثؿ قكلو رّّ فعبدم حي
الػػدخكؿ فيػو، كحقيقػة شػػرطو ظيػكر أنَّػو لػػـ يػدخؿ فػي الماضػػي،  (2)الػدخكؿ كعدمػو فػػي الماضػي لتحقيػؽ
. ؿى ؿى بخبلؼ إٍف دىخى  ككذا إٍف كاف دىخى

الثانيػة مػا  (3)اٍلًعٍتًؽ كلـ يكجد بعػدكعف أبي يكسؼ ييٍعًتؽي كال تطمؽ ألىنَّو باليميف الثانية صار مقران بنزكؿ 
 .(4)يكجب إقراره بنزكؿ الطبلؽ

 ]إذا كاف العبد ابف أحد الشريكيف[
ًشػرىاؤيهي إٍعتىػا ًدًىمىا عىتىؽى نىًصيبي اأٍلىًب( أًلىنَّوي مىمىؾى ًشٍقصى قىًريًبػًو كى ًف اٍبفى أىحى الى ذىا اٍشتىرىل الرَّجي ػا ]كىاً  مىػى مى ؽه عى

مىافى  ًرثىػاهي، كىالشَّػًريؾي ًباٍلًخيىػاًر إٍف  مىرَّ )كىالى ضى كىػذىا إذىا كى ـٍ )كى ـٍ يىٍعمىػ ػري أىنَّػوي اٍبػفي شىػًريًكًو أىٍك لىػ ـى اآٍلخى ًم مىٍيًو( عى عى
ًنيفىةى  ٍف شىاءى اٍستىٍسعىى اٍلعىٍبدى( كىىىذىا ًعٍندى أىًبي حى A ًفي الشّْػ-رىًحمىوي المَّوي  -شىاءى أىٍعتىؽى نىًصيبىوي كىاً  قىاالى رىاًء . كى

ًتػًو ًلشىػًريًؾ أى  ٍف كىافى ميٍعًسرنا سىعىى ااًلٍبفي ًفي ًنٍصػًؼ ًقيمى ًتًو إٍف كىافى ميكًسرنا، كىاً  ًبيػًو، يىٍضمىفي اأٍلىبي ًنٍصؼى ًقيمى
فً  مىى ىىذىا إذىا اٍشتىرىاهي رىجيالى ًصيَّةو، كىعى دىقىةو أىٍك كى ؼي إذىا مىمىكىا، ًبًيبىةو أىٍك صى مىى ىىذىا اٍلًخالى مىؼى  كىعى ديىيمىا قىٍد حى كىأىحى

ٍعتىػاًؽ أًلىفَّ ًشػرىاءى اٍلقىًريػًب إٍعتىػا ػاًحًبًو ًباإلًٍ ػا أىنَّػوي أىٍبطىػؿى نىًصػيبى صى ػارى ًبًعٍتًقًو إٍف اٍشتىرىل ًنٍصػفىوي. لىييمى صى ؽه، كى
ديىيمىا نىًصيبىوي، كى  مّْنيوي، ىىذىا كىمىا إذىا كىافى اٍلعىٍبدي بىٍيفى أىٍجنىًبيٍَّيًف فىأىٍعتىؽى أىحى لىوي أىنَّوي رىًضيى ًبًإٍفسىاًد نىًصيًبًو فىالى ييضى

لىةي ذىًلؾى أىنَّوي شىارىكىوي ًفيمىا ىيػكى ًعمَّػةي اٍلًعٍتػًؽ كىىيػ دىالى ا، كى ًريحن كى الشّْػرىاءي أًلىفَّ كىمىا إذىا أىًذفى لىوي ًبًإٍعتىاًؽ نىًصيًبًو صى
تَّى يىٍخريجى بً   ًو عىٍف عيٍيدىًة اٍلكىفَّارىًة ًعٍندىنىا[ًشرىاءى اٍلقىًريًب إٍعتىاؽه حى

                                                           
بلف الدار اليـك فإف عبدم حره كامرأتي طالؽ إلى ثبلثة أقكاؿ: ذىب إختمؼ الفقياء فيما  إذا قاؿ السيد إذا دخؿ ف (1)

أبك يكسؼ: إلى أنو يعتؽ كال تطمؽ، كذىب الجميكر مف المالكية كالشافعية كالحنابمة إلى أنو يعتؽ كتطمؽ، كفي قكؿ 
/ 4/259ائؽ، / كابف نجيـ المصرم، البحر الر 3/663آخر: ال يعتؽ كال تطمؽ، انظر: ابف عابديف، رد المحتار، 

 .7/374/ كابف قدامة، المغني، 14/221/ كالجكيني، نياية المطمب، 4/63كالخرشي، شرح مختصر خميؿ الخرشي، 
الرأم المختار أنو يعتؽ العبد كتطمؽ المرأة ألف اليميف قد انعقدت عمى فعؿ ىذيف الفعميف إذا كجد الشرط كال يكجد ما 

 الشرط كاهلل أعمـ.يدؿ عمى منع أحدىما دكف اآلخر إذا كجد 
  ب مف "أ".165نياية ؽ/ 
 في "أ، ب، ج" لتحقؽ. (2)
 في "ب" في. (3)
 .3/78انظر: الزيمعي الحنفي، تبييف الحقائؽ،  (4)
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ذا اشترل الرجالف ابف أحدىما( قكلو  بعقدو كاحدو بأىٍف خاطب البائع األب كاآلخر معان بأٍف قاؿ بعتكما )كا 
فىيىٍعًتؽي عميو ثـ ال يىضمف لشريكو  ألنو ممؾ شقصان مف ابنو( (8))عتؽ نصيب األبىذا العبد بكذا فقببل 

كسران سكاءن عمـ الشريؾ أىنَّو ابف اآلخر أك لـ يعمـ، كلكف يسعى العبػد فػي نصػؼ قيمتػو شيئان، كلك كاف م
ٍف شػػاءى أٍعتىقىػػو  (2)لشػػريؾ أبيػػو كأجمعػػكا أنَّييمػػا لػػك كرثػػاه ال يضػػمف  (،(3)كىػػذا عنػػد أبػػي حنيفػػةإٍف شػػاء كا 

عػدـ الصػنع منػو كلفػظ رحميـ اهلل، ل (4)األب، ككذا في كؿ قريب يىٍعًتؽي كىك قكؿ الشافعي كمالؾ كأحمد 
 يفيد ككف اٍلًعٍتًؽ اختياريان. الحديث: أعني قكلو عميو الصبلة كالسبلـ، "مف أعتؽ شركان لو إلخ"

ف كػاف معسػران سػعى االبػف فيػو، كعمػى  )كقاؿA في الشراء يضمف األب نصؼ قيمتو إف كاف مكسػران كا 
)إذا اشػػتراه الخػػبلؼ أيضػػان  ى ىػػذا(كعمػػ (6))أك صػػدقة أك كصػػيةمعػػان الخػػالؼ إذا ممكػػاه بيبػػة(  (5)ىػػذا

ألىنَّػو لػـ  (8)أمػا لػك حمػؼ بعتقػو إٍف اشػتراه ال يىٍعتًػؽي  (،(7)رجالف أحدىما حمػؼ ]بعتقػو إف اشػترل نصػفو[
أم األب أبطىؿى نصيب صاحبو باإلعتاؽ االختيارم، لترتبو عمى  )ليما أنو(يكجد الشرط كىك شراء كمو 

                                                           
 في "أ" العبد. (1)
 في "ب" ابنو. (2)
أنو إف شاء اختمؼ فقياء الحنفية في ما يترتب عمى شريؾ أبي العبد عند عتؽ نصيب األب، فذىب أبك حنيفة إلى  (3)

ف شاء اعتقو كال ضماف عمى األب، كذىب أبك يكسؼ كمحمد إلى أنو يضمف األب نصؼ قيمة شريكو  استسعى العبد كا 
 .4/26إف كاف مكسران، كيسعى اإلبف في نصؼ قيمتو لشريؾ أبيو إف كاف معسران، انظر: المكصمي، اإلختيار، 

 يسير كالتخفيؼ كحفظان لنصيب الشريؾ اآلخر كاهلل أعمـ.الرأم المختار ما ذىب اليو الصاحباف لما فيو مف الت
اتفؽ الفقياء عمى أنو إذا مات العبد ككرثو الشركاء ال يضمف األب ككذلؾ في كؿ قريب يعتؽ، انظر: ابف نجيـ  (4)

/ كابف قدامة، 5/43/ كالشربيني، مغني المحتاج، 2/418/ كاألصبحي، المدكنة، 4/259المصرم، البحر الرائؽ، 
 .10/347مغني، ال
  ب مف "ب".287نياية ؽ/ 
 ليست في "ب". (5)
اختمؼ فقياء الحنفية في ما إذا ممؾ الشريكاف ابف أحدىما بيبة أك صدقة فذىب أبك حنيفة إلى أنو مف أعتىؽى نصيبو  (6)

يبو مكسران فإنو ال يضمف لشريكو شيئان كيسعى العبد في نصيبو، كذىب أبك يكسؼ كمحمد إلى أنو إذا كاف مف أعتىؽى نص
 .2/101يضمف، انظر: الزبيدم اليمني، الجكىرة النيرة، 

 .4/26في "أ، ب، ج" بعتؽ نصفو إف اشتراه. انظر: المكصمي، اإلختيار،  (7)
اختمؼ فقياء الحنفية في عتؽ العبد إذا اشتراه رجبلف أحدىما أبكه كحمؼ أحدىما عمى ًعتًقو إف اشترل نصفو،  (8)

لى أنو يعتؽ كال ضماف عمى الشريؾ كذىب أبك يكسؼ كمحمد إلى أنو ال يعتؽ كيضمف لصاحبو فذىب أبك حنيفة إ
 .6/47قيمة نصيبو إف كاف مكسران، كيسعى العبد إف كاف الشريؾ معسران، انظر: العيني، البناية شرح اليداية، 

ال تمـز العبد السعاية ىذا الرأم المختار أنو يعتؽ نصيب الحالؼ كيضمف لشريكو اآلخر قيمة نصيبو إف كاف مك  سران كا 
إف كاف الحالؼ ىك األب دفعان لمضرر عف الشريؾ كحفاظان لحقو، أما إف لـ يكف الحالؼ ىك األب فيعتؽ نصيبو كال 

 شيء عميو ألف نصيب األب معتؽه بالنص كىك "مف ممؾ ذا رحـ محـر عتؽ" كاهلل أعمـ.
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)كصػار كمػا إذا كػاف العبػد بػيف أجنبيػيف فػأعتؽ أحػدىما ، (1)تىاؽه الشراء كىك اختيارم كشراء القريب إعٍ 
 مختاران فيو. (2)التحاد الجامع كىك كقكع اٍلًعٍتًؽ مف جيتونصيبو( 

، كلمػػا باشػػر  (3)كلػػو أىفَّ شػػرط التضػػميف مػػع اٍلًعتٍػػًؽ االختيػػارم أىٍف ال يكػػكف برضػػا مػػف لػػو حػػؽي التضػػميف
لذم ىك عمة اٍلًعٍتًؽ، كالحكػـ يضػاؼ إلػى عمػة العمػة كمػا يضػاؼ الػى العقد معو مختاران كىك عمة الًمٍمًؾ ا

 صريحان. (5)كاف راضيان بإفساد نصيب نفسو فبل يضمنو، فصار كما إذا أًذفى لو بإعتاقو (4)العمة
 
 

 ]العمة في عتؽ ابف احد الشريكيف[
مـ مما ذيًكرى أىفَّ المراد مف العمة في قكلو شاركو فييػا ىػك ]عمػة اٍلًعتٍػ عمػة العمػة، كالػدليؿ عمػى أىفَّ  (6)ًؽ[كعي

 .(7)يثبت اختياريان بالشراء أىنَّو يخرج بو عف عيدة الكفارة إذا نكل بالشراء ًعٍتقىو عنيا إعتاقو
ػػرّّ فضػػربو فىعىتىػػؽى نصػػيبو فػػإفَّ لػػو أىٍف  كىػػذا بخػػبلؼ مػػا لػػك قػػاؿ أحػػد الشػػريكيف لآلخػػر إٍف ضػػربتو فيػػك حي

و شػػرط اٍلًعتٍػػًؽ رضػػان بػػاٍلًعٍتؽس ألىفَّ كجػػكد الشػػرط لػػيس عمػػة الكقػػكع بػػؿ يضػػمنو، كلػػـ يعتبػػر رضػػاه بمباشػػرت
ري الكاقع جزاءن لمشرط، بخبلؼ قبكؿ اإليجػاب فػي البيػع ألىنَّػو مباشػرة العمػة،  العمة ىي قكؿ الشريؾ ىك حي

 مباشر عمة اٍلًعٍتًؽ. (8)ألىفَّ العمة ىك العقد، ككؿ مف باشره فيك
 يفيد رضاه بكقكع الجزاء كالمدار ىك كجكد داللة الرضا. (9)عمة ]أليس أىنَّو[كلك قيؿ سممنا أىنَّو ليس ب

قمنا: ال شؾ أىفَّ لػو تأديػب عبػده إذا اقتضػاه حاليػو، كمنعيػو منػو ضػرر ال يمزمػو بإلزامػو إيػاه، فحمفػو عميػو 
ي أىنَّػو لػك أىٍف ال يضربو ظمـه منو، فبل يصح أٍف يقاؿ: إٍف لػـ يمزمػو يبطػؿ حقػو فػي التضػميف لكنػو يقتضػ

تىؽى ليس لو تضمينو،  رّّ فضربو حتى عى  قاؿ: إٍف ضربت ىذا العبد اليكـ ظممان فيك حي
 
 

                                                           
 .4/476انظر: البابرتي، العناية شرح اليداية،  (1)
 في " ب" معو. (2)
 .3/79انظر: الزيمعي الحنفي، تبييف الحقائؽ،  (3)
 .3/288، كشؼ األسرار، البزدكم الحنفيانظر:  (4)
 في " ب" باإلعتاؽ. (5)
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (6)
  أ مف "أ".166نياية ؽ/ 
 .6/48انظر: العيني، البناية شرح اليداية،  (7)
 ج". ليست في "أ، ب، (8)
 في "أ، ب" البياف. (9)
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طبلؽ الجكاب بخبلفو  .(1)كا 

كأما ما أكرد مف منع أىفَّ مباشرتو لمعقد رضان ألىنَّو ضرره كالعاقؿ ال يرضى بو كألىفَّ كضعو إلثبات ًمٍمًكو 
ـى أىفَّ عند فعؿ كذا يثبػت كػذا ثػـ فعمػو مختػاران جػـز العقػؿ بأىنَّػو  (2)ال لزكالو فمدفكعه بالضركرة، ألىفَّ  ًم مف عى

رضان منو بما يترتب عميو، كتحقيؽ الًمٍمًؾ قد يككف الغرض منو إثبات ما يترتب عميو، كلمعاقؿ في ذلػؾ 
مػػػف  أغػػراضه صػػػحيحةه دنيكيػػػةه مػػػف اسػػػتفادة المػػػدح كالػػػكالء، كقػػد تكػػػكف قيمتػػػو أكثػػػر مػػػف الػػػثمف كأخركيػػػةه 

 األجًر.
 ال يقاؿ: رضا األب بالشراء رضان باإلعتاؽ كالرضا باإلعتاؽ رضا بالضماف. 
كأبك حنيفة رحمو اهلل، يثبتو إذا كاف اٍلميٍعًتؽي مكسران كاختار الساكت التضميف
فكيؼ ينفيو؟ ألنَّا نقػكؿ:  (3)

 عتاقو كما ذكرنا.يكف رضي بإككنو رضي بالضماف ال يكجب إمكاف تضميف اآلخر لو، إال إذا لـ 
، كال يمكػػف  (4)كأمػػا إيػػراده عمػػى قكليمػػا ىكػػذا اإلٍعتىػػاؽي ال يتجػػزأ عمػػى قكليمػػا فإٍعتىػػاؽي الػػبعض إٍعتىػػاؽي الكػػؿّْ

ميًؾ نصيب[ إٍعتىاؽي الكؿّْ إال ]ًبتىمى
(5 )  .اآلخر، كال ييٍممىؾي إال بالضماف 

 كالجكاب أىنَّو تىمىمُّؾه ضمنيه فبل تكجو لو ىنا.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
لك قاؿ أحد الشريكيف لصاحبو إف ضربت ىذا العبد فيك حر فضربو كاف لمضارب أف يضمف الحالؼ مع رضاه  (1)

 .2/249بالشرط، انظر: الزيمعي الحنفي، تبييف الحقائؽ، 
 في "أ، ب، ج" فإف. (2)
يسران، فممساكت ثبلثة خيارات: إف شاء اعتؽ نصيبو، عند أبي حنيفة إذا اعتؽ أحد الشريكيف نصيبو ككاف المعتؽ م (3)

ف شاء ضًمف المعًتؽ نصؼ قيمتو، انظر: السرخسي، المبسكط،  ف شاء استسعى العبد، كا   .7/104كا 
ذىب أبك يكسؼ كمحمد إلى أنو ال يعتؽ العبد إذا حمؼ أحد الرجميف عمى عتؽ نصفو بعد شرائو ككاف اآلخر أبك  (4)

 .6/47ؽ ال يتجزأ عندىما، انظر: العيني، البناية شرح اليداية، العبد، كذلؾ ألف العت
 في "أ" بتمميكو نصيبو/ كفي "ب" بتمميكو نصيب. (5)
  أ مف "ب".288نياية ؽ/ 



181 
 

كع الضماف في العتؽ[]ن  
ػػا، كىالى  ٍعسىػػاًر فىيىٍسػػقيطى ًبالرّْضى تَّػػى يىٍختىًمػػؼى ًباٍليىسىػػاًر كىاإلًٍ ػػا حى ػػمىافي إٍفسىػػادو ًفػػي ظىػػاًىًر قىٍكًلًيمى يىٍختىًمػػؼي ]كىىىػػذىا ضى

ـى ييػدىاري  ٍكػ ٍنػوي أًلىفَّ اٍلحي كىايىًة عى كىابي بىٍيفى اٍلًعٍمـً كىعىدىًمًو، كىىيكى ظىاًىري الرّْ ػا إذىا قىػاؿى ًلغىٍيػرًًهA  اٍلجى مىػى السَّػبىًب، كىمى عى
ـي اآٍلًمري ًبًمٍمًكًو[ ٍمميكؾه ًلٍْلًمًر كىالى يىٍعمى ـى كىىيكى مى  كيٍؿ ىىذىا الطَّعىا

يقػاؿ ككنػو رضػي بإعتػاؽ شػريكو ال يكجػب إسػقاط الضػماف  (2)جػكاب عمػا ((8))كىذا ضماف إفسادقكلو 
فقػاؿ ذلػؾ فػي ضػماف التمميػؾ كمػا نحػف فيػو  جػب الضػمافكما لك استكلد األمػة بػإذف الشػريؾ يصػح كي

، كبسػػطو أفَّ الضػػماف فػػي الًعتٍػػػًؽ ضػػماناف: ضػػماف تممػػؾو كال ييسػػقطو الرضػػا بسػػػببو (4)إفسػػادو  (3)ضػػماف
كذلؾ ضماف االستيبلد، فمك استكلد أحدي الشريكيف الجارية بإذف شريكو ال يسقط ضمانيا لو، كمػف حكػـ 

نَّمػا جعمنػا ]ضػماف االسػتيبلد[(5)يثبت مع اليسار كاإلعسػارضماف التممؾ أيضان أىنَّو  ضػماف تممػؾو  (6)، كا 
 .(7)ألىفَّ كضع االستيبلد لطمب الكلد كىك يستدعي التممؾ فأثبتناه
كلػػيس بصػػكاب ألىنَّػػو ال جنايػػة فػػي ًعتٍػػًؽ  (8)كضػػماف إتػػبلؼو كىػػك ضػػماف اإلٍعتىػػاًؽ، كييقػػاؿ ضػػماف جنايػػةو 

سػػبحانو كتعػػالى حتػػى ييثػػاب عميػػو ثػػـ ييفًسػػدي بػػو نصػػيب الشػػريؾ، فصػػح أٍف ييقػػاؿ اإلنسػػاف مػػا يىٍمًمكيػػوي هلل 
ـى  ٍف لـ يكف عميو إثـه في ىذا اإلفساد، نعـه لك قصد بعتقو قصدان فاسدان أىًث ضماف إتبلؼو كضماف إفسادو كا 

ىر الركايػة لزكمو، ثـ ككف ضماف اإلٍعتىاًؽ ضماف إتػبلؼو ىػك ظػا (9)بو، أما كضع اٍلًعٍتًؽ فميس مقتضيان 
بالنص بخبلؼ القياس، كال يختمؼ الجكاب بيف عمـ الشريؾ  (10)عف عممائنا كيختمؼ باليسار كاإلعسار

 باإلبنية كعدميا.

                                                           
اختمؼ الفقياء في ضماف العتؽ، فذىب أبك حنيفة كمحمد مف الحنفية كالمالكية كالحنابمة إلى أنو ضماف افساد،  (1)

/ كالزيمعي 4/89حنفية كالشافعية إلى أنو ضماف تممؾ، انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، كذىب أبك يكسؼ مف ال
/ كابف قدامة، 18/31/ كالماكردم، الحاكم الكبير، 11/141/ كالقرافي، الذخيرة، 3/79الحنفي، تبييف الحقائؽ، 

 .10/304المغني، 
 في "أ" لما / في "ب" عف ما. (2)
  ب مف "أ".166نياية ؽ/ 
 ليست في "أ". (3)
 .6/48انظر: العيني، البناية شرح اليداية،  (4)
 .4/117انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (5)
 ما بيف المعككفيف ليس "ب". (6)
 .3/79ضماف االستيبلد ىك ضماف تممؾ كال يسقط باليسار كاالعسار، انظر: الزيمعي الحنفي، تبييف الحقائؽ،  (7)
 .3/664د المحتار، انظر: ابف عابديف، ر  (8)
 في "أ، ب، ج" مقتضى. (9)
 .3/79انظر: الزيمعي الحنفي، تبييف الحقائؽ،  (10)
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كم عف أبي يكسؼ أىنَّو ضماف تىمىمُّؾو  كري
 ، فبل يختمؼ باليسار كاإلعسار. (1)

يضػمف األب أك غيػر عػالـو ة فػبل كركل الحسف عف أبي حنيفة أىنَّو فصؿ بيف ككف الشريؾ عالمان باإلبنيػ
 . (2)ألىفَّ رضاه ال يتحقؽ إذا لـ يكف عالمان فيضمنو، 

، فػػػبل (3)كفػػػي ظػػػاىر الركايػػػة ال فػػػرؽ بينيمػػػا ألىفَّ المسػػػًقط لحقػػػو فػػػي التضػػػميف مباشػػػرتو لسػػػبب إسػػػقاطو
و مالػو ، لممغصػكب منػو كىػك ال يعمػـ أىنَّػ(5)، كما إذا أطعػـ الغاصػب ]المغصػكب (4)يختمؼ بعممو كجيمو

 .(6)سقط تضمينو الغاصب[
)مػػا إذا قػػاؿ لغيػػره كػػؿ ىػػذا الطعػػاـ كىػػك مممػػكؾه لْلمػػر كال يعمػػـ اآلمػػر فػػي الكتػػاب  كالنظيػػر المػػذككر

نَّما قمنا عمى خػبلؼ القيػاس ألىفَّ القيػاس بممكو(  فإنَّو ليس لو أٍف يضمف اآلكؿ إذا عمـ مستقيـ أيضان، كا 
ٍف أتمؼ ماؿ غيره ال يتقيد ضمانو بككنو أٍف ال يختمؼ ضماف اإلتبلؼ باليسار  كاإلعسار، أال ييرل أفَّ مى

 مكسران.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .3/79انظر: الزيمعي الحنفي، تبييف الحقائؽ،  (1)
ركل الحسف عف أبي حنيفة أنو لـ يفصؿ بيف أف يككف الشريؾ عالمان بأف المشترم معو قريب العبد أك ال يككف  (2)

ف لـ يكف عالمان بو، كركل أبك يكسؼ عف أبي حنيفة أف  عالمان، كىي ظاىر الركاية كذلؾ ألف سبب الرضا يتحقؽ كا 
 .7/73رضاه إنما يتحقؽ إذا كاف عالمان، انظر: السرخسي، المبسكط، 

 في "أ" اختبلفو. (3)
 .7/73انظر: السرخسي، المبسكط،  (4)
 ليست في "ب". (5)
 .7/73: السرخسي، المبسكط، ما بيف المعككفيف ليس في "ج". انظر (6)
  ب مف "ج".85نياية ؽ / 
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االستسػعاء ألىفَّ العبػد ىػك ميحتػبسه حػؽ (1)فإٍف قمت: قد أسمفتي أىفَّ القياس لػيس إال
السػاكت كالمػذككر  (2)

 التضميف لئلتبلؼ. (5)ىك (4)أىفَّ القياس[ (3)]ىنا
ًكيى خبلؼ في ا لقياس ما ىك عمى الكجييف المذككريف لمػكجييف المػذككريف، كال شػؾ أىفَّ كػكف قمنا: قد حي

مػف االحتبػاس عنػد العبػد كعػدـ جنايػة اٍلميٍعتًػًؽ كلػذا  لمػا ذكرنػا (6)القيػاس االستسػعاء ىػك أقػرب القياسػيف
يثاب عميو، ككيؿّّ منيما غير صحيحو في نفس األمر لفرض كركد النص عمى خبلؼ إطبلؽ مقتضاىما 

 االستسعاء دائمان كالتضميف دائمان. مف
سػػكاءن ظيػػر لممجتيػػد القيػػاس الصػػحيح المكافػػؽ لمػػنص أك خفػػي  (7)ككػػؿ قيػػاسو خالفػػو الػػنص فيػػك باطػػؿه 

 عميو.
ىنا ىك عمػى مػف شػرع فػي صػكـ التطػكع أك صػبلتو قػادران عمػى إتمامػو حيػث يجػب  كالقياس الصحيح

 فارجع إليو. (9)كتقدـ تقريره (8)قدر عممو فإٍف لـ يقدر لـ يجب ككجب لو أجري تمامو، عميو إ
 
 
 
 
 

                                                           
 في "ج" إال مف. (1)
 في "ج" حؽ المالؾ. (2)
 في "أ، ب، ج" ىذا. (3)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (4)
 في "ب" ىك ىنا. (5)
ابرتي، العناية ليست في "ج"، كالقياسيف ىما القياس عمى االستسعاء كالقياس عمى التضميف باإلتبلؼ، انظر: الب (6)

 .467-4/466شرح اليداية، 
  أ مف "أ".167نياية ؽ/ 
 .2/117انظر: التفتازاني، شرح التمكيح،  (7)

  ب مف "ب".288نياية ؽ/ 
اتفؽ الفقياء عمى لزـك اتماـ حج النفؿ كالعمرة بعد الشركع فييما، كما اتفقكا ايضا عمى أف مف نكل الصدقة بماؿ  (8)

تمزمو بباقيو، كاختمفكا في إتماـ النفؿ مف الصبلة كالصـك بعد الشركع فييما، فذىب الحنفية كالمالكية مقدر كلـ يتمو لـ 
عمى أف مف شرع فييما يأخذ بالمضي فيو، كلك لـ يمضي يؤاخذ بالقضاء، ألف الفعؿ مكصكؼ بأنو هلل، فيجب التحرز 

، كذىب الشافعية كالحنابمة إلى أف مف التـز النفؿ عف إبطالو مراعاة لصاحب الحؽ، فعمى ىذا يجب إتمامو كال يتجزأ
/ الحطاب، 2/61غير الحج كالعمرة فمو قطعو كال قضاء عميو إذا خرج منو، انظر: ابف نجيـ المصرم، البحر الرائؽ، 

 .3/153/ كابف قدامة، المغني، 1/448/ كالشربيني، مغني المحتاج،  2/90مكاىب الجميؿ، 
 .4/466ح القدير، انظر: ابف اليماـ، فت (9)
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 ]ما يترتب عمى األب تجاه الشريؾ اآلخر الذم بدأ بالشراء[
 

رى كىىيكى ميكًسػره فىػاأٍلىٍجنىًبيُّ بً  ٍف بىدىأى اأٍلىٍجنىًبيُّ فىاٍشتىرىل ًنٍصفىوي ثيَـّ اٍشتىرىل اأٍلىبي ًنٍصفىوي اآٍلخى اٍلًخيىػاًر إٍف شىػاءى ]كىاً 
ػػمَّفى  ًتػػًو( اًلٍحًتبىػػاًس ضى ٍف شىػػاءى اٍستىٍسػػعىى ااًلٍبػػفى ًفػػي ًنٍصػػًؼ ًقيمى ػػا رىًضػػيى ًبًإٍفسىػػاًد نىًصػػيًبًو )كىاً  ( أًلىنَّػػوي مى اأٍلىبى

ًنيفىةى  اًليًَّتًو ًعٍندىهي، كىىىذىا ًعٍندى أىًبي حى A أًلىفَّ يىسىارى اٍلميٍعًتًؽ الى يىٍمنىػعي السّْػعىايىةى ًعٍنػدى  -رىًحمىوي المَّوي  -مى قىػاالى هي. كى
ًتًو أًلىفَّ يىسىارى اٍلميٍعًتًؽ يىٍمنىعي السّْعىايىةى ًعٍندىىيمىا[ يىٍضمىفي اأٍلىبي ًنٍصؼى ًقيمى  الى ًخيىارى لىوي كى

ف بدأ األجنبي فاشترل نصفو ثـ اشترل األب النصؼ اآلخر كىك مكسره فاألجنبي بالخيػار إف قكلو  )كا 
مف األب قيمػة نصػيبو ألنػو مػا رضػ ألىفَّ داللػة ذلػؾ مػا كػاف إال قبكلػو البيػع ي بافسػاد نصػيبو( شاء ضَّ

ف شػػاء استسػػعى اإلبػػف فػػي نصػػؼ قيمتػػو  معػػو كىػػك منتػػؼو ىنػػا فمػػذا كقػػع اتفػػاقيـ ىنػػا أىنَّػػو يضػػمنو )كا 
]مػف أىفَّ يسػار اٍلميٍعتًػًؽ ال يىمنػع كحػده بنػاءن عمػى مػا تقػدـ  الحتباس ماليتو عنده كىػذا عنػد أبػي حنيفػة(

)يسػػار أىفَّ  (2)عمػػى مػػا مػػر مػػف[ (1)قػػاال: ال خيػػار لػػو أم لؤلجنبػػي، بػػؿ يتعػػيف التضػػميفالسػػعاية عنػػده ك 
 المعتؽ يمنع السعاية عندىما(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
اختمؼ فقياء الحنفية فيما إذا اشترل األجنبي نصؼ ابف شريكو أكالن ثـ اشترل األب النصؼ اآلخر ككاف مكسران،  (1)

ف شاء استسعى اإلبف، كذىب أبك يكسؼ كمحمد  فذىب أبك حنيفة إلى أف األجنبي أمامو خياراف إف شاء ضمف األب كا 
ير، فيككف أبك يكسؼ كمحمد قد كافقا أبا حنيفة في خيار التضميف،  انظر: إلى أنو يضمف األب نصؼ قيمتو ال غ

 .4/259/ كابف نجيـ المصرم، البحر الرائؽ، 4/26المكصمي، اإلختيار، 
الرأم المختار أف األجنبي إذا أعتؽ نصيبو ال يترتب عميو شيء لؤلب ألف االبف بالنسبة لؤلب رحـ محـر كقد تقدـ بياف 

 ذلؾ كاهلل أعمـ.
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ، ج". (2)
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 ]حكـ الضماف عمى األب المكسر إذا اشترل نصؼ ابنو ممف يممكو جميعو[
 

مىٍيًو ًعنٍ  مىافى عى مىٍف اٍشتىرىل ًنٍصؼى اٍبًنًو كىىيكى ميكًسره فىالى ضى ًنيفىةى ]كى A يىٍضمىفي -رىًحمىوي المَّوي  -دى أىًبي حى قىاالى ، كى
ٍعنىاهي إذىا اٍشتىرىل ًنٍصػفىوي ًممَّػٍف يىٍمًمػؾي كيمَّػوي فىػالى يىٍضػمىفي ًلبىاًئًعػًو شىػٍيئنا ًعٍنػدىهي، مى ٍجػوي قىػٍد  إذىا كىافى ميكًسرنا( كى كىاٍلكى

 [ذىكىٍرنىاهي 
)كقػاالA إف كػاف لمبػائع  ضػماف عميػو عنػد أبػي حنيفػة()كمف اشترل نصؼ ابنو كىػك مكسػره فػال قكلو 

ػا باعػو منػو  كالكجو قد ذكرنػاه(، ، كمعناه إذا اشترل نصفو ممف يممؾ كمو(8)مكسران يضمف كىػك أىنَّػو لىمَّ
ال )قػػد ذكرنػػاه( فقػػد رضػػي ًبًعتٍػػًؽ نصػػيبو كالرضػػا ًبًعتٍػػًؽ نصػػيبو يمنػػع التضػػميف، كىػػذا ىػػك المػػراد بقكلػػو  كا 

 البيع ممف ييٍعًتؽي عميو رضان ًبًعٍتًؽ نصيبو بؿ ذكر المقدمة الثانية كىك أىفَّ الرضا يمنع. فيك لـ يذكر أىفَّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
اختمؼ فقياء الحنفية في ضماف مف اشترل نصؼ ابنو كىك مكسره مف بائع يممكو جميعو، فذىب اإلماـ أبك حنيفة  (1)

إلى أنو ال ضماف عميو مكسران  كاف أك معسران، كذىب أبك يكسؼ كمحمد إلى أنو يضمف إذا كاف مكسران، انظر: 
 .4/260/ كابف نجيـ المصرم، البحر الرائؽ، 4/26، المكصمي، اإلختيار
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 ]مقدار الضماف كلمف يككف العبد الذم بيف ثالثة شركاء إذا دبر األكؿ كاعتؽ الثاني[
 

دي  ثىًة نىفىرو فىدىبَّرىهي أىحى ذىا كىافى اٍلعىٍبدي بىٍيفى ثىالى ػمىافى ]كىاً  ( فىػأىرىاديكا الضَّ ري كىىيػكى ميكًسػره ـٍ كىىيكى ميكًسره ثيَـّ أىٍعتىقىوي اآٍلخى ىي
مّْفى  ًلٍمميدىبًّْر أىٍف ييضى مّْفى اٍلميٍعًتؽى. )كى ًتًو ًقنِّا كىالى ييضى مّْفى اٍلميدىبّْرى ثيميثى ًقيمى ًتًو فىًممسَّاًكًت أىٍف ييضى  اٍلميٍعًتؽى ثيميثى ًقيمى

ًنيفىةى ميدىبَّرنا كىالى  ، كىىىذىا ًعٍندى أىًبي حى ًمفى مّْنىوي الثُّميثى الًَّذم ضى قىاالى اٍلعىٍبدي كيمُّوي ًلمًَّذم دىبَّػرىهي -رىًحمىوي المَّوي  - ييضى ، كى
ًتًو ًلشىػًريكىٍيًو ميكًسػرنا كىػافى أىٍك ميٍعًسػرنا( كىأىٍصػؿي ىىػذىا أىفَّ التَّػ يىٍضمىفي ثيميثىٍي ًقيمى ؿى مىرَّةو كى ػزَّأي ًعٍنػدى أىًبػي أىكَّ ٍدًبيرى يىتىجى

ًنيفىةى  زّْئنا  -رىًحمىوي المَّوي  -حى لىمَّا كىافى ميتىجى ٍعتىاًؽ أًلىنَّوي شيٍعبىةه ًمٍف شيعىًبًو فىيىكيكفي ميٍعتىبىرنا ًبًو، كى فنا لىييمىا كىاإلًٍ ًخالى
قىٍد أىٍفسىدى ًبالتٍَّدًبيًر نىًصػ مىى نىًصيًبًو، كى رى عى ػا أىٍف ييػدىبّْرى نىًصػيبىوي أىٍك ًعٍندىهي اٍقتىصى ٍيًف فىًمكيػؿّْ كىاًحػدو ًمٍنييمى ػرى يبى اآٍلخى

اًلػًو أًلىفَّ نىًصػيبى  مىى حى مّْفى اٍلميدىبّْرى أىٍك يىٍستىٍسًعيى اٍلعىٍبدى أىٍك يىٍتريكىوي عى مىػى ًمٍمًكػًو ييٍعًتؽى أىٍك ييكىاًتبى أىٍك ييضى وي بىػاؽو عى
ػديىيمىا فىاًسده ًبًإٍفسىاًد شىًريًكًو حى  ، فىػًإذىا اٍختىػارى أىحى ػرَّ ػا مى مىػى مى ٍنًتفىػاًع ًبػًو بىٍيعنػا كىًىبىػةن عى ؽى ااًل مىٍيػًو طيػري ٍيثي سىػدَّ عى

ػػدىبَّرً  ػػمىاًف تىػػٍدًبيًر اٍلمي ػػوى ًلمسَّػػاًكًت سىػػبىبي ضى جَّ ٍيػػرىهي فىتىكى سىػػقىطى اٍخًتيىػػاريهي غى قُّػػوي ًفيػػًو كى ٍعتىػػاًؽ ىىػػذىا اٍلًعٍتػػؽى تىعىػػيَّفى حى  كىاً 
تَّػػى جي الٍ  ػػةو إٍذ ىيػػكى اأٍلىٍصػػؿي حى ضى ػػمىافى ميعىاكى ػػمىافي ضى ػػدىبّْرى ًليىكيػػكفى الضَّ ػػمّْفى اٍلمي ٍيػػرى أىفَّ لىػػوي أىٍف ييضى ًعػػؿى ميٍعتىػػًؽ، غى

مىى أىٍصًمنىا، كىأىٍمكىفى ذىًلؾى ًفي التٍَّدًبيًر ًلكىٍكًنًو قىاًبالن ًلمنٍَّقًؿ ًمٍف ًمٍمؾو  ةو عى ضى مىافى ميعىاكى ٍقتى اٍلغىٍصبي ضى إلىى ًمٍمؾو كى
ًؼ اأٍلىٍصػمىيٍ  مىػى اٍخػًتالى ػرّّ عى ٍعتىاًؽ أًلىنَّوي ًعٍندى ذىًلػؾى ميكىاتىػبه أىٍك حي ًف، كىالى بيػدَّ ًمػٍف التٍَّدًبيًر، كىالى ييٍمًكفي ذىًلؾى ًفي اإلًٍ

ػػدىبّْري  ٍنًتقىػػاؿى فىًميىػػذىا يىٍضػػمىفي اٍلمي تَّػػى يىٍقبىػػؿى ااًل ػػا اٍلمىكىاًتػػًب ًبفىٍسػػًخًو حى ٍعًتػػؽى ثيميػػثى ًرضى ػػمّْفى اٍلمي ػػدىبًّْر أىٍف ييضى َـّ ًلٍممي ، ثيػػ
ٍتمىًؼ[ ًة اٍلمي مىافي يىتىقىدَّري ًبًقيمى مىٍيًو نىًصيبىوي ميدىبَّرنا. كىالضَّ ًتًو ميدىبَّرنا أًلىنَّوي أىٍفسىدى عى  ًقيمى

ذا كاف العبد بيف ثالثة نفرو فدبره أحدىـ كىػك مكسػره ثػـ أعتقػو اآلخػر كىػك مكسػقكلو  ( )كا  فػأراد كيػؿّّ ره
ـٍ ييٍعتًػػٍؽ كلػػـ ييػػدىبّْر كالمػػػدىبَّر الضػػماف كىمػػا المػػراد بقكلػػػو:   (8))فػػأرادكا الضػػػمافمػػف السػػاكت كىػػك الػػذم لىػػػ

ذا ضػػمف )قنػػا(، قيمػػة العبػػد فممسػػاكت أف يضػػمف المػػدبر ثمػػث(  كلػػيس لػػو أىٍف يضػػمف اٍلميٍعتًػػٍؽ شػػيئان، كا 
زىافى ما تقدـ فيما إذا أىٍعتىؽى أحػد الشػريكيف كىػك مكًسػره كى  (2)المدبر الثمث رجع بو عمى العبد إٍف شاء عمى

 عند أبي حنيفة. (3)حصتو فضمَّنىو الساكت حيث كاف لو الرجكع بو عمى العبد

                                                           
 ليست في "ب". (1)
 ليست في "ب". (2)
اختمؼ فقياء الحنفية في العبد بيف ثبلثة نفر فدبره أحدىـ كأعتقو أحدىـ كأراد الساكت كالمدبر الضماف، ففي ىذه  (3)

ًمف المدبر ثمث قيمتو إف كاف مكسران، كليس لو أف يضمف المعتؽ، كلممدبر  الحالة ذىب أبك حنيفة إلى أف الساكت ييضى
ًمف اٍلميعًتؽ ثمث قيمتو مدبران، كذىب أبك يكسؼ كمحمد إلى  أف العبد لمذم دبره أكالن كىك ضامف ثمثي قيمتو  أف ييضى

، / كالبابرتي4/58/ كابف مازة، المحيط البرىاني، 7/107لشريكىيو مكسران كاف أك ميعسران، انظر: السرخسي، المبسكط، 
 . 4/475العناية شرح اليداية، 

الرأم المختار أف العبد لمذم دبره أكالن عمى أف يقـك بضماف ثمثي قيمتو لشريكيو ألف في ىذا القكؿ ضمانان لحؽ 
 الشريكيف كاهلل أعمـ.
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كمػو  )كىذا(، أعني ثمثو ًقنِّا ]كلممدبر أف يضمف المعتؽ ثمث قيمتو مدبران كال يضمنو الثمث الذم ضمف
 .(8))عند أبي حنيفة[

ثمثػي قيمتػو لشػريكيو مكسػران كػاف أك معسػران، كأصػؿ ىػذا(  كمو لمػذم دبػره أكالن كيضػمف العبد (9)كقاال
إذ عند أبػي حنيفػة خالفػان ليمػا كاإلعتػاؽ ألنػو شػعبة مػف شػعب العتػؽ(  (:))أف التدبير يتجزأالخبلؼ 

سػد )فيككف معتبراه بػو، كلمػا كػاف التػدبير متجزئػان عنػده اقتصػر عمػى نصػيبو كقػد أفىك ًعٍتؽه مضاؼه 
معنػػاه مػػف اليبػػة كالكصػػية  (4)حيػػث امتنػػع عمػػى كيػػؿٍّ منيمػػا البيػػع ]كمػػا فػػي[بالتػػدبير نصػػيب اآلخػػريف( 

:)  كالصدقة كاألميار فثبت لكيؿٍّ منيما خمس خياراتو
ألف  (>))أف يدبر نصيبو ]أك يعتؽ أك يكاتب أك يضمف المدبر أك يستسعي العبد أك يتركػو عمػى حالػو

)فػػإذا اختػػار أحػػدىما مػػا ذكرنػػاه، اسػػداه بإفسػػاد شػػريكو حيػػث سػػد عميػػو( بػػاؽو عمػػى ممكػػو ف (=)نصػػيبو[
)سببان كىك الثالث الذم لـ ييٍعًتٍؽ كلـ ييدىبّْر تعيف حقو فيو كسقط اختياره غيره فتكجو لمساكت(  (7)العتؽ

يب فإنَّو تغيػر نصػ )ًعتؽ ىذا الميعًتؽ(الذم أفسد عميو ما أفسد كاآلخر )تدبير المدبر( أحدىما  ضماف(
ليما كالية االسػتخداـ بعػد التػدبير كبىطىػؿى ذلػؾ ًبًعتٍػًؽ اٍلميٍعتًػًؽ حيػث اسػتحؽ  (8)المدبر كالساكت حيث كاف

ليس  ((10))تضميف المدبرلو  (9)الساكت )غير أف( بو العبد خركجو إلى الحرية بالسعاية أك التضميف

                                                           
 .3/80ما بيف المعككفيف ليس في "ب". انظر: الزيمعي الحنفي، تبييف الحقائؽ،  (1)
 في "أ، ب" قاؿ. (2)
 ب مف "أ".167ية ؽ نيا/ 
اختمؼ الفقياء في تجزؤ التدبير، فذىب أبك حنيفة إلى أف التدبير يتجزأ كذىب أبك يكسؼ كمحمد مف الحنفية  (3)

/ كالكاساني، بدائع الصنائع، 7/107كالمالكية كالشافعية كالحنابمة إلى أنو ال يتجزأ، انظر: السرخسي، المبسكط، 
 .10/357/ كابف قدامة، المغني، 8/18/ كالشافعي، األـ، 2/510/ كاألصبحي، المدكنة، 4/127

 الرأم المختار تجزؤ التدبير قياسان عمى العتؽ كاالستيبلد كاهلل أعمـ.
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب، ج". (4)
 .6/51انظر: العيني، البناية شرح اليداية،  (5)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (6)
 ليست في "ب". (7)
 يست في "ب".ل (8)


 /ب مف "ب".289ىاية ؽ 

 في "ب، ج" الثالث. (9)
 في "ب،ج" المدبر مف المعتؽ حيث استحؽ بو العبد خركجو إلى الحرية. (10)
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ألىفَّ بػػػػو يعتػػػدؿ ]جانبػػػػا س  (1)فػػػػي الضػػػماف)ليكػػػػكف الضػػػماف ضػػػػماف معاكضػػػػة إذ ىػػػػك األصػػػؿ( غيػػػر 
 كالمضمكف لو. (2)الضامف[

مىػؾى المضػمكف لػو بىػدىؿى ًمٍمًكػًو كجػب فػي تحقيػؽ ػا مى فإنَّو لىمَّ
 مػا  (3)المعادلػة أٍف يىٍمًمػؾى معطيػو كىػك الضػامف

عمػػى أصػػمنا  (4)دفػػع بدلػػو، فحيػػث أمكػػف ىػػذا ال يعػػدؿ عنػػو كليػػذا كػػاف ضػػماف الغصػػب ضػػماف معاكضػػةو 
عىػػؿى الضػػماف فيمػػا ىػػك عػػدكاف ضػػماف معاكضػػةو ففػػي خبلفػػان لمشػػافعي حيػػث  ، فػػإذا جى جعمػػو ضػػماف إتػػبلؼو

شيعىًبو مف التدبير كنحكه أكلى، كىذا يحقؽ ما ذكرت لؾ في اٍلًعٍتًؽ كى
 قكليـ ضماف جناية. (5)

ػػبى عبػػدان فىػػأىبىؽى كقضػػي عمػػى  (6)كالػػدليؿ عمػػى اعتبػػارىـ إيػػاه ضػػماف جنايػػة مػػا فػػي قاضػػي خػػاف: لػػك غىصى
عمػػػػى القيمػػػػة التػػػػي أداىػػػػا، كالمرابحػػػػة  (7)متػػػػو ثػػػػـ عػػػػاد فممغاصػػػػب أىٍف يبيػػػػع العبػػػػد مرابحػػػػةالغاصػػػػب بقي

 (11)ثـ أىبىػؽى كلػـ (10)لك غىصىبى ميدبران فاكتسب عنده أكسابان  (9)، ككذا(8)مخصكصةه بالمعاكضات المحضة
 اإلكساب لمغاصب لصيركرتو ًمٍمكان لو عند أداء الضماف،  (12)يرجع حتى مات كاف

 
 

                                                           
 .4/95ضماف العتؽ في األصؿ ضماف معاكضة، انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (1)
 في "أ، ب، ج" جانب الضماف. (2)

 /أ مف "ج".86نياية ؽ 

 في "أ، ج" القياس. (3)
اختمؼ الفقياء في ماىية ضماف الغصب فذىب الحنفية كالمالكية إلى أنو ضماف معاكضة كذىب الشافعي كالحنابمة  (4)

/ كالماكردم، 8/114/ كالقرافي، الذخيرة، 5/207إلى أنو ضماف إتبلؼ، انظر: الزيمعي الحنفي، تبييف الحقائؽ، 
 .5/185، المغني، / كابف قدامة6/159الحاكم الكبير، 

أما ضماف اإلتبلؼ  ،أم أف يصير المضمكف ممكا لمضامف ،كضماف المعاكضة ضماف يممؾ بو المضمكف عكضا عنو
البناية شرح  ،كالعيني \168\7 ،بدائع الصنائع ،انظر: الكاساني ،فيك ضماف اعتداء كالكاجب بو ما ىك كاجب بالغصب

 .51\6 ،اليداية
 في"أ، ب، ج" مف. (5)
 في "ب" معاكضة. (6)
 ، مادة )ربح(.2/443المرابحة لغة ىي أف تسمي لكؿ قدر مف الثمف ربحان، انظر: ابف منظكر، لساف العرب،  (7)
 .5/222انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (8)
 في "ب" كلذا. (9)
 في "أ، ب، ج" اكتسابان. (10)
 في "أ، ب، ج" فمـ. (11)
 في "ط" كانت. (12)
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مػؤخره إلػى  (2)مػع أفَّ إقػراره باإلتبلفػات (1)يدؿ عمى ذلؾ صحة إقػرار المػأذكف بالغصػب فػي الحػاؿ كمما
 )لككنػو(اٍلًعٍتًؽ، فاذا كجب أٍف ال يىٍعػًدؿ عػف ضػماف المعاكضػة مػا أمكػف كجػب ىنػا ألىنَّػو ممكػفه  ما بعد

( أم نصيب الساكت  ال يىٍحتىمػؿ النقػؿ فػامتنع  في المضمكف، ثـ بعػد ذلػؾ)قابالن لمنقؿ مف ممؾو إلى ممؾو
(  أم العبػد)ألنػو( جعؿ اٍلًعٍتًؽ الكائف بعده سببان لضماف المعاكضػة  كفػي بعػض النسػخ )عنػد ذلػؾ ميػدىبىره

رّّ   (.)أك مكاتبه عمى اختالؼ األصميف كال بد مف رضا المكاتب بفسخو حتى يقبؿ االنتقاؿ (3)حي
 قيـو ألنَّو عندكلد المصنؼ: ىك غير مست (4)فقاؿ الشيخ جبلؿ الديف

ران كال مكاتبان، بؿ بعد الًعتٍػؽ يصػير كػذلؾ ٍف كػاف (5)اإلٍعتىاؽ ليس حي ، ككػذا المستسػعى عنػد أبػي حنيفػة كا 
ذا كاف كذلؾ فإذا كجب الضماف عمى  بمنزلة المكاتب لكف ال تنفسخ ىذه الكتابة بالعجز كال بالتفاسخ، كا 

اٍلميٍعتًػػؽ
ضػػػةو إذ ال يمكػػفي ًمٍمػػػؾي ىػػػذا المضػػمكف، فكػػػاف ضػػػمافي لمسػػػاكت لػػػـز أٍف ال يكػػكف ضػػػماف معاك  (6)
 ، )ثػـ لممػدبر أف يضػػمف المعتػؽ ثمػث قيمتػو مػػدبران لػيس غيػر  )المػػدبر(السػاكت  )فميػذا يضػمف(إفسػادو

عارتػو  ألنو إنما أفسد عميو نصػيبو مػدبران( جارتػو كا  فػإٍف المػدبر كػاف متمكنػان قبػؿ ًعٍتًقػًو مػف اسػتخدامو كا 
نَّما أفسده مدبران.إلى مكتو فامتنع ًبًعتٍ   ًقًو كؿ ذلؾ كىذا معنى اإلفساد عميو كا 

 
 
 
 
 

                                                           
 .18/149رخسي، المبسكط، انظر: الس (1)
 في "أ، ب، ج" باإلتبلؼ. (2)
  أ مف "أ".168نياية ؽ/ 
ضماف المعاكضة ممكف في التدبير لككف المدبر قاببلن لمنقؿ مف ممؾ إلى ممؾ كقت التدبير، كال يمكف النقؿ مف ممؾ  (3)

، عمى إختبلؼ األصم يف، أم أف يعتؽ بعض العبد مكاتب إلى ممؾ في اإلعتاؽ، ألف العبد عند اإلعتاؽ مكاتبه أك حره
عند أبي حنيفة كيككف حر عميو ديف عند الصاحبيف كقد تقدمت ىذه المسألة، أنظر: العيني، البناية شرح اليداية، 

6/51-52. 
محمد )جبلؿ الديف( بف عمي بف أبي بكر عبد الجميؿ الفرغاني المرغيناني، نشأ في حجر أبيو، كغذم بالعمـ كاألدب  (4)

ت اليو رئاسة المذىب في عصره، تفقو عمى أبيو كأقر لو بالفضؿ كالتقدـ أىؿ عصره، انظر: القرشي، الجكاىر كانتي
 .182/ كالمكنكم، الفكائد البيية، ص 2/99المضية، 

 .4/480انظر: البابرتي، العناية شرح اليداية،  (5)
 في "ج" العتؽ. (6)
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كالمػػدبَّر مػػاؿه متقػػكـه 
حتػػى لػػك كػػاف مػػدبَّران لشػػريكيف فأعتقػػو أحػػدىما كىػػك مكسػػره ضػػمف نصػػيب اآلخػػر  (1)

فٍ   لـ يتممكو بالضماف. (2)مدبران، كا 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .7/146انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (1)
نما. (2)  في "ا" كا 
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 ]قيمة المدبر[
ًقيمىةي اٍلميدىبًَّر ثيمي  مىى مىا قىاليكا]كى ًتًو ًقنِّا عى  [ثىا ًقيمى

دينػاران ضػمف لػو سػتة دنػانير  (1)فمػك كانػت قيمتػو قنػان سػبعةن كعشػريف )كقيمة الميدبىر ثمثا قيمتو قنان(قكلػو 
 ألفَّ ثمثييا كىي قيمة المدبر ثمانية عشر كثمثيا كىك المضمكف ستةه.

، فقيػؿ قيمتػو قيمتػو قنػان كىػك غيػر سػديدو ألىفَّ (2)طريقتػو فػي مثمػو اإلشػعار بػالخبلؼ)عمى ما قالكا( قكلػو 
 القيـ تتفاكت بتفاكت المنافع الممكنة.

 الثاني دكف األكؿ. كقيؿ نصؼ قيمتو قنان ألنَّو ينتفع بالمممكؾ بعينو كبدلو كفات
 كقيؿ: تىقيكـي خدمتو مدَّة عمره حزران فيو فما بمغت فيي قيمتو.

ليػو مػاؿ الصػدر نتفػاع بػالكطء كالسػعاية كالبػدؿ، ، ألىفَّ اال(3)كقيؿ ثمث قيمتو قنان  نَّمػا زاؿ األخيػر فقػط كا  كا 
 .(5)كعميو الفتكل، إال أفَّ الكجو يخص المدىبَّرىة ]دكف اٍلميدىبَّر[ (4)الشييد

فمػا ذىكىػرى  (8)يبمػ  (7)العممػاء لػك جػكزكا بيػع ىػذا فىائًػتى المنفعػة المػذككرة كػـ (6)كقيؿ: يسأؿ أىؿ الخبرة أىفَّ 
 قيمتو، كىذا حسفه عندم. فيك
 
 
 

                                                           
 في "ب" كعشركف. (1)
اختمؼ الفقياء في قيمة المدبر عند التضميف، فمنيـ مف قاؿ  قيمتو قيمتو قنان، كمنيـ مف قاؿ قيمتو نصؼ قيمتو قنان  (2)

كالمكاتب، كىناؾ قكؿ كىك أف قيمتة قيمة خدمتو مدة عمره، كمنيـ مف قاؿ يسأؿ أىؿ الخبرة في تقدير ذلؾ، كمنيـ مف 
 .3/81/ كالزيمعي الحنفي، تبييف الحقائؽ، 3/688قيمتو ثمث قيمتو قنان، انظر: ابف عابديف، رد المحتار، قاؿ 

 الرأم المختار يرجع في ذلؾ إلى العرؼ كأىؿ الخبرة ألنو قد يختمؼ بإختبلؼ المكاف كالزماف كالعبد اٍلميدىبىر كاهلل أعمـ.
  ب مف "ب".289نياية ؽ/ 
 ليست في "أ". (3)
الصدر الشييد ىك عمر بف عبد العزيز بف عمر بف مازة )أبك محمد(، حساـ الديف الحنفي، المعركؼ بالصدر  (4)

ق، فقيو أصكلي مف أكابر الحنفية، تفقو عمى كالده برىاف الديف الكبير عبد العزيز، كناظر 483الشييد، كلد سنة 
ق شييدان، مف تصانيفو: الفتاكل الكبرل، 536نة العمماء كدرس لمفقياء، ككاف الممكؾ يصدركف عف رأيو، كتكفي س

كالفتاكل الصغرل، كعمدة المفتي كالمستفتي، كشرح أدب القاضي لمخصاؼ، كشرح الجامع الصغير، كالكاقعات 
 .5/51، كالزركمي، األعبلـ، 1/391الحسامية. انظر: القرشي، الجكاىر المضية، 

 ما بيف المعككفيف ليس في "ج". (5)
 " فاف.في "أ، ب (6)
 في "أ، ب" كما. (7)
 في"أ، ب، ج" تبم . (8)
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 ]قيمة أـ الكلد[
 

 انتفيا كبقي ممؾ االستمتاع. (2)فثمث قيمة اٍلًقفّْ ألىفَّ البيع كاالستسعاء (1)كأما قيمة أيْـّ الكلد
ػػٍزرً  كمػػا تقػػدـ، كالكجػػو أىٍف يقػػاؿ مػػدة عمػػر أحػػدىما منيػػا كمػػف  كقيػػؿ قيمػػة خػػدمتيا مػػدة عمرىػػا عمػػى اٍلحى

 مكالىا.
 الخبرة أىفَّ العمماء لك جكزكا بيعيا عمى ما ذكرنا. كقيؿ يسأؿ أىؿ

 
 

 ]قيمة المكاتب[
 

فٍ  (3)كقيمة المكاتب نصؼ قيمة اٍلًقفّْ  رّّ يدان كا   بقيت الرقبة. (4)ألىنَّو حي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
اختمؼ الفقياء في قيمة أـ الكلد  فذىب أبك حنيفة إلى أنو ال قيمة ليا، كذىب أبك يكسؼ كمحمد إلى أف قيمتيا ثمث  (1)

إلى أف قيمتيا قنة، كمنيـ مف قاؿ خدمتيا مدة عمرىا عؿ الحزر، كمنيـ مف قاؿ يسألكا أىؿ الخبرة، كذىب المالكية 
قيمتيا قيمتيا قنة، كذىب الحنابمة إلى أنيا تعتؽ مف رأس الماؿ كال تعتبر قيمتيا مف الثمث، انظر: الزيمعي الحنفي، 

/ كابف قدامة، المغني، 4/600/ كاألصبحي، المدكنة، 2/107/ كالزبيدم اليمني، الجكىرة النيرة، 3/81تبييف الحقائؽ، 
10/481. 

 في "ج" كاالستسعاء قد. (2)
  ب مف "أ".168نياية ؽ/ 
 في "ج" العتؽ. (3)
 ليست في "أ، ب، ج". (4)
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 ]ال يضمف المدبر المعتؽ قيمة ما ممكو بالضماف مف جية الساكت[

 
مّْنىوي ًقيمىةى مىا مىمىكىوي بً  ٍجػوو ]كىالى ييضى مىاًف ًمػٍف ًجيىػًة السَّػاًكًت أًلىفَّ ًمٍمكىػوي يىٍثبيػتي ميٍسػتىًندنا كىىيػكى ثىاًبػته ًمػٍف كى الضَّ

ؽّْ التٍَّضًميًف[ ٍجوو، فىالى يىٍظيىري ًفي حى  ديكفى كى
مّْفي اٍلميدىبّْري اٍلميٍعتًػؽى  )كال يضمنو(قكلو   كىػك ثمثػو )قيمة ما ممكو بالضماف مف جيػة السػاكت( أم ال ييضى

نَّو ثمثي قيمتو ثمثيا قنان كثمثيا ميدىبَّران،  مى )يثبػت مسػتندان( أم في ثمثػو قنػان  )ألف ممكو فيو(قنان فيككف قد ضى
كىػػك  )دكف كجػػو(بػػالنظر إلػػى حػػاؿ أداء الضػػماف  (1)كىػػك )كىػػك ثابػػت مػػف كجيػػو(إلػػى كقػػت التػػدبير 

ًمٍمػؾي الميمًكػفي بػؿ الٍ  )فال يظيػر فػي حػؽ التضػميف(بالنظر إلى الحقيقة حاؿ التدبير 
مػف الضػماف ىػك  (2)

 الثابت حاؿ اٍلًعٍتًؽ.
كاستشكؿ بما إذا أٍعتىؽى أحد الشػريكيف كىػك مكسػر فضػمَّنو السػاكت فإنَّػو يرجػع بػو عمػى العبػد مػع ثبػكت 

 اٍلًمٍمًؾ لو مستندان.
ٍمميٍعتًػًؽ، االستسػعاء، فكػذا ل أجيب بأنَّػو لمػا انتقػؿ نصػيب السػاكت إليػو قػاـ مقػاـ السػاكت ككػاف لمسػاكت

أما ىنا فمػيس لمسػاكت تضػميف الميٍعتًػًؽ فكػذا لػيس لمقػائـ مقامػو كىػك المػدبر، كلػذا كػاف لممػدبر استسػعاء 
 مقامو. (3)العبد كما كاف لمساكت القائـ ىك

، إذ قػػد (5)لمتضػػميف (4)كال يخفػػى أفَّ ىػػذا ال يػػدفع الػػكارد عمػػى قكلػػو: إفَّ اٍلًمٍمػػؾى المسػػتند ال ينػػتيض سػػببان 
كىػك قيامػو مقػاـ السػاكت الػذم ال ضػماف  (6)التضميف بو لمعبد، غير أىفَّ الميدىبَّر كجد فيو مػانعه منػو ثىبىتى 

لو عمػى الميٍعتًػؽ
ػمَّفى لمسػاكت ألىنَّػو بالضػماف لػو (7) ػًمنو مػا ضى ، فكػاف األكجػو أٍف يقػاؿ مػف االبتػداء ال ييضى

لمقػائـ مقامػو، بخػبلؼ ثمػث نفسػو: أعنػي  قائـ مقامو، كليس لػو أٍف يضػمف الميٍعتًػؽ ذلػؾ الثمػث فكػذا لػيس
.  ثمث المدبر فإنَّو لـ يقـ فيو مقاـ أحدو

 
 

                                                           
 في "أ، ب، ج" كىذا. (1)
 في "ج" المممؾ. (2)
  ب مف "ج".86نياية ؽ/ 
 ليست في "أ، ب، ج". (3)
 ليست في "ب". (4)
 .5/225انظر: الزيمعي الحنفي، تبييف الحقائؽ،  (5)
 ليست في "أ". (6)
 في "أ، ب" العتؽ. (7)
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ييٍدفىعى كركد أصؿ السػؤاؿ بػأىفَّ الكػبلـ فػي أفَّ اٍلًمٍمػؾى المسػتند ال يػنيض سػببان لضػماف مفسػده  (1)كيمكف أفَّ 
 كاٍلميٍعًتًؽ المفسد بإعتاقو ًمٍمؾى المدىبَّر في نصيب الساكت.

تضػمينو لقيامػو  (2)العبد ليس تضمينان لمفسد اٍلًمٍمًؾ المستند ألىفَّ العبد ليس مفسدان شػيئان بػؿكالرجكع عمى 
نىوي، فكذا مف صار اٍلًمٍمؾي لو كقاـ مقامو. مّْ  بالضماف لمساكت مقاـ الساكت كلمساكت أٍف ييضى

ػمَّنىو مػف كاعمـ أنَّو لك لـ ييٍعًتٍؽ اٍلميٍعًتؽي إال بعد أداء المدبر الضػماف لمسػاكت كػا ف لممػدبر تىٍضػًمينيوي مػا ضى
مًُّؾ المدىبَّر نصيب الساكت فمو تضميف كػؿ ثمػثو  ثمث قيمتو عبدان مع ثمثو مدبران ألىفَّ اإلٍعتىاؽى كجد بعد تىمى

 كذا عممكا. ( 3)بصفتو
ًمنىو، ألىنَّو  (5)لػـ يكػف لػو (4)كالكجو عمى ىذا أىٍف يقاؿ في أصؿ التعميؿ: ليس لو أٍف يضًمفى اٍلميٍعًتؽى ما ضى

ٍف لػػـ يىػػٍدفىعٍ  فيػػو ًمٍمػػؾه حػػاؿ ًعتٍػػًؽ اٍلميٍعتًػػًؽ كا 
الػػكارد أيضػػان ألنَّػػو ظيػػر ًمٍمكىػػوي حػػاؿ اٍلًعتٍػػًؽ بػػأداء الضػػماف  (6)

مستندان، كيحتػاج إلػى تتميمػو بقكلنػا فيكػكف ثابتػان حػاؿ اإلٍعتىػاًؽ مػف كجػو دكف كجػو، كيعػكد السػؤاؿ ًبًعتٍػًؽ 
ييٍدفىعي  أحد الشريكيف كى

 ذكرنا مف عدـ كركده. (7)بما 
مىػػػؾى ثمػػػث السػػػاكت  ىػػػذا كأكرد الطمبػػػة عمػػػى ىػػػذا أنَّػػػو ينبغػػػي أىٍف ييضػػػمّْنو قيمػػػة ثمثيػػػو مػػػدبران ألنَّػػػو ]حػػػيف مى

صػػار كأنَّػػو دىبَّػػرى ثمثيػػو  (9)، كلػػذا قمنػػا فػػي كجػػو كػػكف ثمثػػي الػػكالء لػػو ألنَّػػو[(8)بالضػػماف صػػار مػػدبران ال قنػػان 
 ابتداءن.

مىكىوي بالضماف لمساكت صار مدبران بؿ ىك قفه عمػى ًمٍمًكػًو، إذ  كالجكاب ال يتـ إال بمنع ككف الثمث الذم مى
ال مكجب لصيركرتو مػدبران ألىفَّ ظيػكر الًمٍمػًؾ اآلف ال يكجبػو كالتػدبير يتجػزأي، كذكػرىـ إيػاه فػي كجػو كػكف 

نَّمػا غيري محتاجو إليو، إذ يكفي فيو أىنَّو عمى ًمٍمًكًو حيف أ (10)ثمثي الكالء لو ٍعتىؽى اآلخر كأدل الضػماف، كا 
 لـ يكف كالؤه لو لما ذكرنا مف أىنَّو ضماف جناية ال تممؾ.

 
                                                           

 في "أ، ب" أنو. (1)
 في "أ، ج" قبؿ. (2)
 .4/96انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (3)
  3/665/ كابف عابديف، رد المحتار، 4/261/أ مف "أ"، انظر: ابف نجيـ المصرم، البحر الرائؽ، 169نياية ؽ. 
 في "ب" ألنو لك. (4)
 ليست في "ج". (5)
 في "ب" يعتؽ. (6)


 "./أ مف "ب290نياية ؽ 

 في "أ، ب، ج" لما. (7)
 .4/261انظر: ابف نجيـ المصرم، البحر الرائؽ،  (8)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (9)
 .4/261انظر: ابف نجيـ المصرم، البحر الرائؽ،  (10)
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 ]كالء العبد الذم بيف ثالثة بعد التدبير[
 

ثنا ثيميثىاهي ًلٍمميدىبًّْر كىالثُّميثي ًلٍمميٍعًتًؽ أًلىفَّ اٍلعىٍبدى  ءي بىٍيفى اٍلميٍعًتًؽ كىاٍلميدىبًّْر أىٍثالى مىػى ىىػذىا  ]كىاٍلكىالى مىى ًمٍمًكًيمىا عى عىتىؽى عى
 اٍلًمٍقدىاًر[

ألف العبػد عتػؽ عمػى ممكيمػا  (8))كالكالء بيف المعتؽ كالمدبر أثالثان ثمثػاه لممػدبر كالثمػث لممعتػؽ قكلو
فػإفَّ أحػد ثمثيػو كػاف نصػيبو باألصػالة كاآلخػر تممكػو بػأداء الضػماف لمسػاكت فصػار عمى ىذا المقدار(، 

ٍف كاف لو ثمث أعتقو كثمث أدل ضمانو لممدبر ليس  كأنَّو دبر ثمثيو مف االبتداء، بخبلؼ الميٍعًتًؽ فإنَّو كا 
لو إال ثمث الكالء ألىفَّ ضمانو ليس ضماف تىمىمُّؾو كمعاكضة بؿ ضػماف إفسػادو كلمػا ذكرنػا مػف أفَّ المػدبر 

فالكالء بيػنيـ جميعػان أثبلثػان غير قابؿ لمنقؿ كحيف أعتقو كاف مدبران، كلك كاف الساكت اختار سعاية العبد 
 لكؿو ثمثو.

فػي قكلػو كالػكالء بػيف الميٍعتًػًؽ كاٍلميػدىبًّْر: أم بػيف عصػبة المػدىبًّْر كاٍلميٍعتًػًؽ ألىنَّػو إنَّمػا  (2)كفي النياية كغيرىػا
يز ييٍعتىؽي بعد المكت، كنسبو لقاضي خاف كىك غمطه، ألفَّ اليًعٍتؽى المتجزئ يكجب إخراجو إلى الحرية بتنج

أحد األمكر مف التضميف مع اليسار كالسػعاية كاٍلًعتٍػًؽ حتػى منػع اسػتخداـ المػدىبّْرى إيػاه مػف حػيف كجػكده، 
دىبَّرىه اآلخر الساكت فإنَّو ال تتأخر حريةي باقيػًو إلػى مكتػو كمػا قػدمناه  كما لك أٍعتىؽى أحد الشريكيف ابتداءن كى

 أكؿ الباب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ثمثاه لممدبر اختمؼ الفقياء في كالء العبد بعد تدبيره، فذىب أبك حنيفة إلى أف الكالء بيف المعتؽ كالمدبر أثبلثان،  (1)

كالثمث لممعتؽ، كذىب أبك يكسؼ كمحمد مف الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة إلى أف العبد كمو لمذم دبر أكؿ مرة، 
/ 2/558/ كاألصبحي، المدكنة، 7/108كيضمف قيمتو لشريكىيو مكسران كاف أك معسران، انظر: السرخسي، المبسكط، 

 .10/412/ كابف قدامة، المغني، 8/533اإلماـ الشافعي،  كالعمراني اليمني، البياف في مذىب
 الرأم المختار أف الكالء لمذم دبر أكالن كليس لمشريكيف اآلخريف ألنو قد ضمنيما قيمة نصيبييما كىما الثمثيف كاهلل أعمـ.

 .1/520ير، كذكر ىذا الكبلـ أيضان في الغاية كأكرده شيخي زاده في كتابو، انظر: شيخي زاده، مجمع األن (2)
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احدىما[]مكاتب بيف شريكيف دىبَّره   
 

بخبلؼ ما لك لـ يكف ًعٍتؽه منجزه بؿ تىٍدًبيره مف أحدىما ثـ كتابة اآلخر أك قمبو أك كاف مكاتبػان لشػريكيف 
فدىبَّرىه أحدىما تقيد في نصيبو كبقي نصيب اآلخر مكاتبان مف غير ضمافو كال سعاية
(1)  عند أبي حنيفة[

تىػػؽى (2)داتألىفَّ نصػػيب اآلخػػر عمػػى حالػػو ]عنػػده كأمػػا مػػا فػػي الزيػػا : مكاتػػبه بػػيف اثنػػيف أعتقػػو أحػػدىما عى
، إال بعػػد عجػػزه (6)كال سػػعاية[ (5)فػػبل ضػػماف عميػػو، (4)[(3)نصػػيبو كنصػػيب شػػريكو عمػػى حالػػو ]كمػػا كػػاف[

تىػػؽى  (7)عنػػد أبػػي حنيفػػة ألىفَّ الكتابػػة تتجػػزأ كمػػو كالػػكالء لػػو ألىفَّ حاصػػؿ عقػػد الكتابػػة  (8)عنػػده، كعنػػدىما عى
إلى أٍف يعجز عنو فيتخيػر حينئػذو بػيف تضػميف اٍلميٍعتًػًؽ إذا كػاف مكسػران كاستسػعاء استسعاءه خاصه فيبقى 

العبد مختاران أك جبران بإجارتػو فيػك يحقػؽ مػا قمنػا مػف أنَّػو ال يبقػى فيػو الػرّْؽُّ إلػى أٍف يػؤدم السػعاية، كاهلل 
 أعمـ.

                                                           
اختمؼ فقياء الحنفية في حاؿ نصيب الشريؾ الثاني إذا كاف المكاتب بيف شريكيف دبره أحدىما فذىب أبك حنيفة إلى  (1)

أنو يبقى نصيب صاحبو مكاتبان مف غير ضماف كال سعاية، كعند أبي يكسؼ يىضمىف المعتؽ إف كاف مكسران كيستسعي 
ند محمد يىضمىف األقؿ مف قيمة نصيبو كمف بدؿ الكتابة في اليسار كاإلعسار، العبد في نصؼ قيمتو إف كاف معسران، كع
 .5/166انظر: الزيمعي الحنفي، تبييف الحقائؽ، 

الرأم المختار أنو يبقى نصيب الشريؾ اآلخر مكاتبان مف غير ضماف كال سعاية ألنو ال حاجة لتكميؼ العبد بالسعاية 
 فكؽ الكتابة كاهلل أعمـ.

  ب مف "ا".169نياية ؽ/ 
ق، كسميت بذلؾ ألنو كاف يختمؼ 189الزيادات في فركع الحنفية لئلماـ محمد بف الحسف الشيباني، المتكفي سنة  (2)

إلى أبي يكسؼ كيكتب مف أماليو، فجرل عمى لساف أبي يكسؼ أف محمدا يشؽ عميو تخريج ىذه المسائؿ، فبمغو، فبناه 
يادات، أم الزيادة عمى ما أمبله أبك يكسؼ، كقيؿ أنو لما فرغ مف الجامع الكبير مفرعان عمى كؿ مسألة بابان، كسماه الز 

ق، كأبك 592تذكر فركعان لـ يذكرىا في الكبير فصنفو، كقد شرحيا جماعة منيـ: اإلماـ قاضي خاف المتكفي سنة 
صر أصكؿ الزيادات، ق، كلـ يكممو، كاختصره الحاكـ الشييد كىك مخت773حفص سراج الديف اليندم، المتكفي سنة 

 .963-2/962كشرحيا البزدكم، كشمس االئمة الحمكاني، انظر: حاجي خميفة، كشؼ الظنكف، 
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ، ب، ج". (3)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ج". (4)
 ليسف في "أ، ب، ج". (5)
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (6)
بة فذىب أبك حنيفة كالشافعية كالحنابمة إلى أنيا تتجزأ ألنيا عقد معاكضة كذىب أبك اختمؼ الفقياء في تجزؤ الكتا (7)

/ كابف مازة، المحيط 27/70يكسؼ كمحمد مف الحنفية كالمالكية إلى أنيا ال تتجزأ، انظر: السرخسي، المبسكط، 
 .10/410المغني، / كابف قدامة، 8/49/ كالشافعي، األـ، 2/483/ كاألصبحي، المدكنة، 4/149البرىاني، 

 الرأم المختار أف الكتابة تتجزأ ألنيا عقد معاكضة كاهلل أعمـ.
 في "أ، ب" عتقو. (8)
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 ]تجزؤ التدبير كعدمو كما يترتب عمى ذلؾ مف أحكاـ[
 

ـٍ يىكيػػ ذىا لىػػ ػػا بىيَّ ]كىاً  قىػػٍد أىٍفسىػػدى نىًصػػيبى شىػػًريكىٍيًو ًلمى ػػدىبًّْر كى ػػدىبَّرنا ًلٍممي ػػارى كيمُّػػوي مي زّْئنػػا ًعٍنػػدىىيمىا صى نَّػػا ٍف التَّػػٍدًبيري ميتىجى
ًؼ  دى، ًبًخػػالى مُّػػؾو فىأىٍشػػبىوى ااًلٍسػػًتيالى ػػمىافي تىمى ٍعسىػػاًر أًلىنَّػػوي ضى ٍعتىػػاًؽ أًلىنَّػػوي فىيىٍضػػمىنيوي، كىالى يىٍختىًمػػؼي ًباٍليىسىػػاًر كىاإلًٍ اإلًٍ

] ءي كيمُّوي ًلٍمميدىبًّْر كىىىذىا ظىاًىره مىافي ًجنىايىةو، كىاٍلكىالى  ضى
ذا لـ يكف التدبيرقكلو  يعنػي أفَّ مػا ذكرنػاه إلػى ىنػا قػكؿ أبػي حنيفػة، فأمػا  عندىما إلخ(، (8)متجزئان  )كا 

ػػدىبَّران  (2)عمػػى قكليمػػا فممػػا لػػـ يتجػػزأ التػػدبير عنػػدىما ػػدىبّْر  (3)لشػػريكويصػػير كمػػو مي )كقػػد أفسػػد نصػػيب المي
ألنػػو ضػػماف  (>))كال يختمػػؼ باليسػػار كاإلعسػػار، (4)فيضػػمف ثمثػػي قيمتػػو لشػػريكيو شػػريكيو لمػػا بينػػا(

أم ما إذا استكلد أحد الشريكيف الجاريػة المشػتركة  )فأشبو االستيالد(،ألنَّو أمكف عمى ما ذكرنا تممؾ(، 
إفسػاد( ال ألنػو ضػماف  )بخػالؼ ضػماف اإلعتػاؽعسػران، حيث يضمف نصيب شريكو مكسران كػاف أك م
، كقد ايٍختيًمؼى باليسار كاإلعسار ضماف تىمىميؾٍّ
 ، بالنص عمى خبلؼ القياس، (6)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  ا مف "ج".87نياية ؽ / 
 .275في "أ، ب، ج" يتجزء. اختمؼ الفقياء في تجزؤ التدبير كقد سبؽ تكثيؽ ىذه المسألة ص  (1)
 ليست في "أ". (2)
 في "أ، ب، ج" لمشريؾ. (3)
 "أ، ب، ج" لشريكو.في  (4)
 .4/95ضماف التدبير ضماف تممؾ، انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (5)

  ب مف "ب".290نياية ؽ / 
 في "ب" كاالعتاؽ. (6)
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االخػػتبلؼ باإلعسػػار كاليسػػار كاردان فيػػو،  (1)كضػػماف التممػػؾ لػػيس فػػي معنػػاه مػػف كػػؿ كجػػوو ليكػػكف نػػص
 ( ألىفَّ اٍلًعٍتؽى كمو مف جيتو.كىك ظاىر (9))لممدبرعمى قكليما  )كالكالء كمو(

مُّػًؾ ألنَّييمػا حيػث قػاال:  كاعمـ أنَّو يجب عمى قكليما أفَّ ضماف اإلفساد في اإلٍعتىػاؽ ال ينػافي ضػماف التَّمى
إفَّ اٍلًعٍتؽى يثبت مف جية اٍلميٍعًتًؽ كالساكت إليو
ال فكيؼ ينزؿ ًعٍتقيوي في جزء ال يىٍمًمكيوي، كحينئذو  (3) يجػب كا 

مُّػؾو فقػد اختمػؼ باليسػار كاإلعسػار بػالنص عمػى خػبلؼ  (4)أٍف يقاؿ ضمافي اإلٍعتىاًؽ، فػإفٍ  كػاف ضػماف تىمى
 عمى أصؿ القياس. (5)القياس فيبقى ضماف التدبير

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 في "أ" خص. (1)
 .286مسألة الكالء في التدبير، قد سبؽ تكثيقيا ص (2)
 .4/268بحر الرائؽ، كىذا بقكليما أف العتؽ ال يتجزأ، انظر: ابف نجيـ المصرم، ال (3)
 في "ج" كاف. (4)
ضماف التدبير ضماف معاكضة ألنو قابؿ لئلنتقاؿ مف ممؾ إلى ممؾ، كضماف المعاكضة ىك األصؿ، انظر: شيخي  (5)

 . فيقاس ضماف التدبير عمى ضماف المعاكضة.1/520زادة، مجمع األنير، 
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 ]فصؿ الشيادة في العتؽ بيف الشركاء[
 

 ]الجارية بيف شريكيف[
 

اًريىةه بى  ذىا كىانىٍت جى ٍكقيكفىػةه ]قىاؿى )كىاً  ػري فىًيػيى مى ػاًحًبًو كىأىٍنكىػرى ذىًلػؾى اآٍلخى لىػدو ًلصى ديىيمىا أىنَّيىا أيُـّ كى ـى أىحى مىٍيًف زىعى ٍيفى رىجي
ًنيفىػةى  ٍنًكرى ًعٍندى أىًبػي حى ـي اٍلمي يىٍكمنا تىٍخدي ػوي المَّػوي  -يىٍكمنا كى اًريىػةى -رىًحمى ٍنًكػري اٍستىٍسػعىى اٍلجى A إٍف شىػاءى اٍلمي قىػاالى ، كى

مىٍييىا[ رَّةن الى سىًبيؿى عى ًتيىا ثيَـّ تىكيكفي حي  ًفي ًنٍصًؼ ًقيمى
ذا كانت جارية بيف رجميف فزعـ أحدىما أنيا أـ كلد لصاحبو كأنكر اآلخر فعند أبي حنيفة ، (1)قكلػو )كا 

ًكػر كلػك مػات اٍلمينٍ  (،(;)تخدـ المنكر (:))كيكمان أحػدان،  (2)أم ال تخدـ فيو كأبي يكسؼ ىي مكقكفة يكمان(
تىقىٍت بشيادة اآلخر كال سعاية عمييا لو،   قبؿ تصديقو عى

كتسعى لكرثة اٍلميٍنًكر في نصؼ قيمتيا
في قكؿ أبي حنيفة كذا ذىكىرىهي الفقيو أبك الميث (5)

(6 ). 
 

                                                           
 ليست في "أ،ج". (1)
 ليست في "أ، ب، ج". (2)
 ط". ليست في "ج، (3)
اختمؼ فقياء الحنفية فيما إذا كانت جارية بيف شريكيف فادعى أحدىما أنيا أـ كلدو لصاحبو كأنكر اآلخر، فذىب  (4)

اإلماـ أبك حنيفة كأبك يكسؼ في قكلو الثاني إلى أنيا تيرفع عنيا الخدمة يكمان كتخدـ المنكر يكمان، كال سعاية عمييا كال 
ؼ في قكلو األكؿ كمحمد إلى أنو ليس لممنكر أف يستخدميا كلو أف يستسعييا  في سبيؿ لممقر عمييا، كذىب أبك يكس

/ كالبابرتي، 7/130نصؼ قيمتيا ثـ تككف حرة كميا، كال سبيؿ لممقر باالستسعاء عمييا، انظر: السرخسي، المبسكط، 
 .4/484العناية شرح اليداية، 

ي نصيبو فإف أدتيا فيي حرة ألف األكؿ قد ادعى أنيا أـ كلد لو الرأم المختار أنيا ال تخدـ المنكر كتمزميا السعاية ف
 كلقكلو صمى اهلل عميو كسمـ "أعتقيا كلدىا" كاهلل أعمـ.

إف مات المنكر تعتؽ باقرار المقر أنيا كانت أـ كلد لممنكر، فتسعى في نصؼ قيمتيا لكرثة المنكر كال تسعى لممقر،  (5)
 .4/262ف نجيـ المصرم، البحر الرائؽ، / كاب8/111انظر: السرخسي، المبسكط، 

أبك الميث كنية ثبلثة مف عمماء الحنفية، كمنيـ  نصر بف محمد بف أحمد بف ابراىيـ السمرقندم، ) أبك الميث( الفقيو  (6)
 الممقب باماـ اليدل، قاؿ فيو صاحب الجكاىر المضية: اإلماـ الكبير صاحب األقكاؿ المفيدة كالتصانيؼ المشيكرة، تفقو
عمى أبي جعفر الينداكني كغيره، مف تصانيفو: الفقو، كالنكازؿ، كعيكف المسائؿ، كالتفسير، كتنبيو الغافميف، تكفي سنة 

كنصر بف القاسـ بف نصر بف  ،ق294كمنيـ أيضان أبك الميث الحافظ السمرقندم تكفي سنة  ،ق كىك المقصكد ىنا376
/ كالمكنكم، 264-2/196انظر: القرشي، الجكاىر المضية،  ،ق314زيد "أبك الميث الفرائضي" فقيو حنفي تكفي سنة 

 .220الفكائد البيية، ص 
  أ مف "أ".170نياية ؽ/ 
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تىقىػػػٍت الجاريػػة مػػػف جيػػػة شػػريكي، كلػػػك قػػػاؿ أحػػػد  ككجػػو ىػػػذا التفريػػػع أنَّػػو عنػػػد مػػػكت الشػػريؾ كأىنَّػػػو قػػػاؿ عى

كػاف مكسػران كىػك  (1)ي حياة صاحبو أٍعًتًؽ شريكي نصيبو، فإنَّو إٍف لـ يتمكف مف تضمينو إفٍ الشريكيف ف
مينكره لكنو ييٍفًسدي الرّْؽَّ فيو ألىنَّو لمػا كػاف متمكنػان مػف إفسػاده بإٍعتىاًقػًو اٍعتيبًػرى إقػراره بفسػاده ثػـ يسػعى العبػد 

ة مكسريف كانا أك معسريف ] أك أحدىما مكسػران قكؿ أبي حنيف (2)في تماـ قيمتو بينيما في ]قكلو أم في[
، فػػإٍف كػػاف مكسػػران سػػعى لػػو كلػػـ يسػػع (4)إٍف كػػاف المقػػر عميػػو معسػػران[ (3)كاآلخػػر معسػػران ]كعنػػدىما كػػذلؾ[

، ألىنَّو معترؼه بػأىفَّ ال حػؽ لػو فػي السػعاية بػؿ فػي تضػميف الشػريؾ كىػك عػاجزه عنػو إلنكػاره كال (5)لممقر
 .(6)بينة لو

رىة ال سبيؿ عميياكقاؿ محمده   .(7): إٍف شاء المنكر استسعى الجارية في نصؼ قيمتيا ثـ تككف حي
باعتبار قكؿ مرجكع ألبي يكسػؼ كال ينبغػي  )كقاال(كضمو في الكتاب قكؿ أبي يكسؼ مع محمد فقكلو 

] ـى  (8)مثمو ]أٍف ييٍفعىؿى ال أىٍكىىػ أىٍف ييٍنسىػبى إليػو اآلفى مػا لػيس إالَّ أٍف ييٍقرىفي بالبياف فيقاؿ في قكلو األكؿ مػثبلن كا 
 .(10)بو (9)ىك قائبلن 

 
 
 
 
 

                                                           
 في "أ، ب، ج" إذا. (1)
 ما بيف المعككفيف  ليس في "أ". (2)
 في "أ، ب" عند ذلؾ. (3)
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (4)
لعبد إذا أقر أحد الشريكيف بفساد الرؽ بإعتاؽ شريكو ك يككف إقراره معتبران، اختمؼ فقياء الحنفية فيما يترتب عمى ا (5)

فذىب أبك حنيفة إلى أنو يسعى العبد في قيمتو بينيما مكسريف كانا أك معسريف، أك كاف أحدىما مكسران كاآلخر معسران، 
ف كا ف مكسران يسعى لممشيكد عميو في كذىب أبك يكسؼ كمحمد إلى أنو إف كاف المشيكد عميو معسران فكذلؾ الجكاب كا 

 .7/123نصؼ قيمتو كال يسعى لمشاىد في شيء، انظر: السرخسي، المبسكط، 
 الرأم المختار أف العبد يسعى لممقر إف كاف معسران ألف ذلؾ يحفظ حقو كاهلل أعمـ.

 ليست في "أ، ب، ج". (6)
 تـ تكثيقو في مسألة الجارية بيف شريكيف. (7)
 ليست في "ب". (8)
 في "أ، ب، ج" قاببلن. (9)
 ليست في "ب، ج". (10)
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 ]خدمة األمة لممنكر[

 
 ؟.(1)كاختىمىؼى المشايخ في أفَّ خدمة المنكر ىؿ ىي كاجبةه عمييا عمى قكؿ محمدو كأبي يكسؼو األكؿ
يػا إلػى فالصكاب أفَّ ال خدمة لػو عمييػا بػؿ بمجػرد إقػرار المقػر صػار حػؽ المنكػر فػي سػعايتيا كتخػرج ب

 .(2)الحرية
في باب محمدو أفَّ نفقتيا في كسبيا، فإٍف لـ يكف ليا كسبه فنفقتيا عمػى المنًكػر، كلػـ  (3)]كفي المختمؼ[

 يذكر خبلفان في النفقة.
كسػبيا، فػإٍف لػـ يكػف ليػا كسػبه فنصػؼ  (4)كقاؿ غيره: نصؼ كسبيا لممنكر كنصفو مكقكؼه كنفقتيا مف

 ، كىذا البلئؽ بقكؿ أبي حنيفة.(5)الجارية لممنكرنفقتيا عمى المنكر ألىفَّ نصؼ 
كأمػا جنايتيػا  كينبغي عمػى قػكؿ محمػدو أٍف ال نفقػة ليػا عميػو أصػبلن ألنَّػو ال خدمػة لػو عمييػا كال احتبػاس

 (7): ]أم تأخػذ جنايتيػا ممػف جنػى عمييػا[(6)فتسعى فييا عمى قكؿ محمد كالمكاتب كتأخذ الجنايػة عمييػا
 .(8)ؿ أبي حنيفة جنايتيا مكقكفةه إلى تصديؽ أحدىما صاحبولتستعيف بيا، كعمى قك 

 
                                                           

اختمؼ فقياء الحنفية في خدمة األمة لممنكر، فذىب أبك حنيفة إلى أف الخدمة كميا لممنكر إذا صدؽ المقر كلك  (1)
كذب المقر كاف لو نصؼ الخدمة، كقاؿ الكاكي: بأف المشايخ اختمفكا في خدمة األمة لممنكر بناءن عمى قكؿ أبك يكسؼ 

 .55 -6/54كمحمد، فقالكا : أنيا ال تخدـ كىك الصكاب، انظر: العيني، البناية شرح اليداية، 
، انظر: العيني، البناية شرح اليداية،  (2)  .6/54ىذا القكؿ ألبي يكسؼ كمحمدو
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (3)
 في "أ، ب" في. (4)
 .3/82انظر: الزيمعي الحنفي، تبييف الحقائؽ شرح،  (5)
  أ مف "ب".291نياية ؽ/ 
 ليست في "ج". (6)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (7)
اختمؼ الفقياء في جناية األمة فذىب أبك حنيفة كأبك يكسؼ في القكؿ الثاني لو إلى أف جنايتيا مكقكفة إلى تصديؽ  (8)

المكاتبة تسعى في الجناية عمييا بأخذ أحدىما صاحبو، كذىب أبك يكسؼ في القكؿ األكؿ لو كمحمد إلى أنيا بمنزلة 
اإلرش فتستعيف بيا، كقاؿ المالكية كالشافعية كالحنابمة عمى سيدىا أف ييخًرج قيمتيا إال أف تككف الجناية أقؿ مف قيمتيا 

ما أف يسممو لممجني عميو أك لكليو انظر:  ،فيخرج األقؿ، أما جناية العبد فيي في عنقو فإما أف يفتديو سيده كا 
/ كالماكردم، 4/598/ كاألصبحي، المدكنة، 3/82/ كالزيمعي الحنفي، تبييف الحقائؽ، 7/130رخسي، المبسكط، الس

 .7/552/ كالزركشي، شرح الزركشي، 18/315الحاكم الكبير، 
أف  الرأم المختار أنيا مكقكفة إلى أف يصدؽ أحد الشريكيف اآلخر، فبما أنيا بيف الشريكيف فيما مسؤالف عنيا كال داعي

 تعتبر كالمكاتبة كاهلل أعمـ.
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 ]المترتب عمى عدـ تصديؽ الشريؾ شريكو اآلخر[

 
ػارى كى  مىٍيًو كىأىنَّوي اٍسػتىٍكلىدىىىا فىصى اًحبيوي اٍنقىمىبى إٍقرىاري اٍلميًقرّْ عى دٍّْقوي صى ـٍ ييصى ػا إذىا أىقىػرَّ اٍلميٍشػتىًرم ]لىييمىا أىنَّوي لىمَّا لى مى
ًبيعى قىٍبؿى اٍلبىٍيًع ييٍجعىؿي كىأىنَّوي أىٍعتىؽى كىذىا ىىذىا فىتىٍمتىًنعي اٍلًخٍدمىةي  مىى اٍلبىاًئًع أىنَّوي أىٍعتىؽى اٍلمى مىى عى ٍنًكًر عى نىًصيبي اٍلمي  كى

لىًد النٍَّصرىاًنيّْ إذىا  ٍكـً فىتىٍخريجي إلىى اٍلعىتىاًؽ ًبالسّْعىايىًة كىأيْـّ كى  أىٍسمىمىٍت[ًمٍمًكًو ًفي اٍلحي
 )ليما أنو لما لـ يصدقو صاحبو انقمب إقراره عميو فصار كأنو ىك استكلدىا. قكلو

حتػى لػك كما لك أقر المشترم عمػى البػائع أنػو أعتػؽ المبيػع قبػؿ البيػع يجعػؿ كأنػو ىػك الػذم أعتػؽ( 
ذا تىؽى عميو، كا  اسػتكلدىا المقػر صار لو حكـ المستكلد امتنػع االسػتخداـ عمػى المنكػر كمػا لػك  (1)اشتراه عى

االسػػتخداـ، كالمقػػر أيضػػان امتنػػع عميػػو االسػػتخداـ ألىنَّػػو يػػدعي اٍلًمٍمػػؾى عمػػى  حقيقػػة فإنَّػػو ال يكػػكف لآلخػػر
ذا امتنػػػع االسػػػتخداـ عمػػػى المنكػػػر كالحػػػاؿ أٍف نصػػػيبو عمػػػى ممكػػػو فػػػي الحكػػػـ ثبػػػت لػػػو حػػػؽ  ٍنًكػػػر، كا  اٍلمي

فػبل سػبيؿ  ى تضػميف شػريكو، فػإذا استسػعاىااستسعائيا الحتباس ماليتيا كمنافعيا عنػدىا، كال كجػو إلػ
ألحػػدو عمييػػا، فػػإفَّ المنكػػر أخػػذ حصػػتو كالمقػػر يبرئيػػا منػػو كيػػدعي أفَّ حقػػو فػػي تضػػميف المنكػػر لػػدعكاه 
االسػػتيبلد، فصػػارت كػػأيْـّ كلػػد النصػػراني إذا أسػػممت لمػػا امتنػػع بإسػػبلميا مقاصػػدي اٍلًمٍمػػًؾ عميػػو كلػػـ يكػػف 

انان   .(2)لئلضرار بو كجب أىٍف تىٍعًتؽى بالسعاية إخراجيا عف ًمٍمًكًو مىجَّ
ًنيفىةى  لىٍك كىذىبى كىافى لىوي ًنٍصؼي  -رىًحمىوي المَّوي  -]كىأًلىًبي حى ٍنًكًر، كى دىؽى كىانىٍت اٍلًخٍدمىةي كيمُّيىا ًلٍممي أىفَّ اٍلميًقرَّ لىٍك صى

ًة فىيىٍثبيتي مىا ىيكى اٍلميتىيىقَّفي ًبًو كىىيكى النٍّْصؼي  ، كىالى ًخٍدمىةى ًلمشًَّريًؾ الشَّاًىًد كىالى اٍسًتٍسعىاءى أًلىنَّوي يىتىبىرَّأي عىٍف اٍلًخٍدمى
ٍقػرىارى ًبالنَّ  ػمَّفي اإلًٍ لىًد يىتىضى ٍقرىاري ًبأيميكًميًَّة اٍلكى مىاًف، كىاإلًٍ ًد كىالضَّ ًميًع ذىًلؾى ًبدىٍعكىل ااًلٍسًتيالى ًزـه جى سىػًب كىىيػكى أىٍمػره الى

 الرَّدّْ، فىالى ييٍمًكفي أىٍف ييٍجعىؿى اٍلميًقرُّ كىاٍلميٍستىٍكًلًد[الى يىٍرتىدُّ بً 
( (3))أفكعممتى أفَّ أبػا يكسػؼ معػو  )كألبي حنيفة(قكلو   اسػتحقاؽ المنكػر نصػؼ خػدمتيا ثابػته بيقػيفو

فمو نصػفيا  ألىفَّ المقر إما صادؽه فيككف جميع خدمتيا لو ألىنَّيىا أيُـّ كلًدًه كىك ميٍستحؽه خدمتيا، أك كاذبن 
.  كاآلخر لممقر فاستحقاقو نصفيا متيقفه

 
 
 

                                                           
 ست في "ج". (1)
  ب مف "أ".170نياية ؽ/ 

  ب مف "ج".87نياية ؽ/ 
 .3/82انظر: الزيمعي الحنفي، تبييف الحقائؽ،  (2)
 في "أ، ب" في. (3)
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كأمػػا الشػػريؾ المقػػر فػػبل اسػػتخداـ لػػو عمييػػا كال استسػػعاء ألىنَّػػو يبرئيػػا عػػف جميػػع ذلػػؾ بػػدعكل االسػػتيبلد 
 . (2)، كىك لؼه كنشره مرتبه (1)كالضماف ]عمى شريكو[

 .(3)كقكليما انقمب إقراره عميو
)أمػره الزـه ال يرتػد بػالرد فػال يمكػف أف يجعػؿ كىك  )إقراره بالنسب(الكلد قمنا ممنكعه ألف اإلقرار بأمكمية 

ٍكمان، نعـه يكجب ذلؾ أٍف يؤاخذالمقر كالمستكلد(  بنفسو حي
بإقراره فيمتنع استخدامو كاستسعاؤه كقد قمنا  (4)

ىػػذا  بػػذلؾ، كال يسػػرم قكلػػو فػػي حػػؽ شػػريكو فيبقػػى حقػػو عمػػى مػػا كػػاف كىًعتٍػػؽي العبػػد عميػػو لػػك اشػػتراه مػػف
 االنقبلب، كحاصمو منع االنقبلب. (6)"ال مف" (5)إلقراره عمى نفسو

 بو عميو. (7)كالجكاب عما استدؿ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .3/82ما بيف المعككفيف ليس في "ب". انظر: الزيمعي الحنفي، تبييف الحقائؽ،  (1)
تب ىك أف يأتي بإثنيف فصاعدان ثـ يأتي بتفسير ذلؾ جممة مع رعاية الترتيب ثقة بأف السامع يرد المؼ كالنشر المر  (2)

، 1، ط7/129إلى كؿ كاحد منيما ما لو، انظر: القرشي البكرم، أحمد بف عبد الكىاب، نياية األرب في فنكف األدب، 
، ق، دار الكتب كالكثائؽ العممية، القاىرة/ كالخكارزمي الحنفي، 1423  .1/425مفتاح العمـك

 .4/485/ كالبابرتي، العناية شرح اليداية، 3/82انظر: الزيمعي الحنفي، تبييف الحقائؽ،  (3)
 في "أ، ب، ج" يؤخذ. (4)
 .3/83انظر: الزيمعي الحنفي، تبييف الحقائؽ،  (5)
 في "أ، ب، ج" ألنو. (6)
 في "ب" استدلكا. (7)
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 ]أـ الكلد بيف شريكيف[
 

ًني مىٍيًو ًعٍندى أىًبي حى مىافى عى ديىيمىا كىىيكى ميكًسره فىالى ضى لىدو بىٍينىييمىا فىأىٍعتىقىيىا أىحى ٍف كىانىٍت أيُـّ كى ػوي المَّػوي  -فىػةى ]كىاً  رىًحمى
مىةه ًعنٍ - ميتىقىكّْ مىةو ًعٍندىهي كى ٍيري ميتىقىكّْ لىًد غى اًليَّةى أيْـّ اٍلكى ًتيىا( أًلىفَّ مى A يىٍضمىفي ًنٍصؼى ًقيمى قىاالى  دىىيمىا[، كى

ف كانػػت أـ كلػػدو بينيمػػا( (1)قكلػػو كىػػك )فأعتقيػػا أحػػدىما أنَّيىػػا أيُـّ كلػػدو لػػو  (2)]بػػأٍف ادعػػى كػػؿه منيمػػا[ )كا 
ٍف كػافى معسػرا سػعت  كقاالA يضػمف نصػؼ قيمتيػا(، مكسره فال ضماف عميو لْلخر عند أبي حنيفة، كا 

ػةه كىػك قػكؿ سػائر (3)لمساكت فيو مى ػةو، كعنػدىما ميتىقىكّْ مى ـً أيْـّ الكلد، فعنده غير ميتىقىكّْ ، كأصؿ الخبلؼ في تىقىكُّ
 .(4)الفقياء غير أبي حنيفة
مىى ىىذىا اأٍلىٍصًؿ تي   ٍبتىنىى ًعدَّةه ًمٍف اٍلمىسىاًئًؿ أىٍكرىٍدنىاىىا ًفي ًكفىايىًة اٍلميٍنتىيىى[]كىعى

 )كعمى ىذا األصؿ تبتنى عدة مف المسائؿ(
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ليست في "ج". (1)
 ف ليس في "ب".ما بيف المعككفي (2)
اختمؼ فقياء الحنفية في ضماف أـ الكلد إذا كانت بيف شريكيف كأعتقيا أحدىما فعند أبي حنيفة ال يضمف المعتؽ  (3)

لشريكو كال تسعى أيضان في شيء، كذىب أبك يكسؼ كمحمد إلى أنو يضمف نصؼ قيمتيا لشريكو إف كاف مكسران، 
 .2/275/ كالسمرقندم، تحفة الفقياء، 7/160السرخسي، المبسكط،  كتسعى في نصؼ قيمتيا إف كاف معسران، انظر:

الرأم المختار أف عمى الشريؾ المعتؽ الضماف في حاؿ اليسار كعمى األمة السعاية في حاؿ اإلعسار دفعان لمضرر عف 
 الشريؾ اآلخر كضمانان لحقو كلحاجتو لذلؾ كاهلل أعمـ.

، كذىب أبك يكسؼ كمحمد مف الحنفية اختمؼ الفقياء في تقـك أـ الكلد فذىب أ (4) بك حنيفة إلى أنيا ماؿ غير متقـك
، انظر: السرخسي، المبسكط،  / كابف مازة، المحيط البرىاني، 7/160كمالؾ كالشافعي كأحمد إلى أنيا ماؿ متقـك

 .5/218/ كابف قدامة، المغني، 8/314/ كالرممي، نياية المحتاج، 4/153/ كالخرشي، شرح مختصر خميؿ، 9/284
 الرأم المختار أنيا ماؿ متقـك ألنيا ممكة لمالؾو محتـر كما كأنو يممؾ إكسابيا كخدمتيا إلحتماؿ إعتاقو إياىا كاهلل أعمـ.
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 ]مسائؿ اخرل مختمؼه فييا تتعمؽ بدعكل أحد الشريكيف حقو في أـ الكلد[

 
 : إحداىا ىذا:(1)ذكرىا المصنؼ في كفاية المنتيى

لىػدىٍت كلػدان  (2)لدً كالثانية أيُـّ الك  إذا كى
تىػؽى كال يضػمف  ، كىػي بػيف اثنػيف فادعػاه أحػدىما ثىبىػتى نسػبو منػو(3) كىعى

فٍ  كػػاف  (4)مػػف قيمتػػو شػػيئان لشػػريكو عنػػده، كعنػػدىما يضػػمف نصػػؼ قيمػػة الكلػػد لشػػريكو إٍف كػػافى مكسػػران، كا 
 .(5)استسعى الكلد في النصؼ: يعني إذا بم  حدان يستسعى فيو مثمو معسرا
كتسػعى  (6)نيا أيُـّ الكلد المشتركة بيف اثنيف إذا مات أحدىما ال تسعى لآلخػر عنػده فػي نصػؼ قيمتيػاكم

 عندىما.
 .(8)في يده ال يضمنيا عنده كيضمف عندىما (7)كمنيا لك غىصىبى أيَـّ الكلد غاًصبه فماتت

فػػػي  يضػػػمنيا عنػػػده بالغصػػػب كمػػػا يضػػػمف بػػػو الصػػػبي الحػػػر حتػػػى لػػػك كضػػػعيا (9)كذكػػػر فػػػي الرقيػػػات
مىٍسبىعىةو 
 فافترسيا سبعه يضمف عنده (10)

 
 
 

                                                           
كفاية المنتيي شرح بداية المبتدم كىك شرح طكيؿ جدان قاؿ فيو المرغيناني بينت فيو نبذان مف االطناب كخشيت أف  (1)

/ كالبغدادم، ىدية العارفيف، 1/11/ كالمرغيناني، اليداية، 7/45الة، معجـ المؤلفيف، ييجر ألجمو الكتاب، انظر: كح
1/702. 
 في "ج" أـ الكلد فعنده غير متقكمة كعندىما متقكمة كىك قكؿ سائر الفقياء. (2)
 ليست في "ب". (3)
  أ مف "أ".171نياية ؽ/ 
 في "أ، ب" فاف. (4)

  ب مف "ب".291نياية ؽ/ 
 ي "أ، ب، ج".ليست ف (5)
 في "ب" قيمتو. (6)
 في "أ، ب" كماتت. (7)
/ كالكاساني، بدائع 7/161كقد ذيكرت جميع ىذه المسائؿ في المبسكط كالبدائع، انظر: السرخسي، المبسكط،  (8)

 .4/132الصنائع، 
كشؼ الظنكف، الرقيات مسائؿ ركاىا ابف سماعة عف محمد بف الحسف الشيباني في الرقة، انظر: حاجي خميفة،  (9)
1/911. 
 ، مادة )سبع(.8/148في "أ" سبعة فاقة. مسبعة: أرض ذات سباعو كثيرة، انظر: ابف منظكر، لساف العرب،  (10)
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كمػا لػك قتميػا حيػث يضػمف   (2)ألىنَّو ضماف جناية ال ضماف غصبو  (1)]كما يضمف الصبي الحر بذلؾ[
 .(3)باالتفاؽ

 كمنيا لك باعيا كسمميا فماتت في يد المشترم ال يضمف عنده كيضمف عندىما.
شػيرو مػف كقػت البيػع ثػـ ماتػت األيُـّ عنػد المشػترم فػادعى كمنيا أمةه حبمى بيعت فكلدت ألقؿ مػف سػتة أ

 البائع الكلد صح كعميو أٍف يَّريد جميع الثمف عنده، كعندىما يحبس ما يخصيا مف الثمف.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ، ج". (1)
 اختمؼ الفقياء في ضماف أـ الكلد في الغصب فذىب أبك حنيفة إلى أنيا ال تضمف لعدـ تقكميا، كذىب أبك يكسؼ (2)

كمحمد إلى أنيا تضمف لتقكميا، كذكر محمد بأف أبا حنيفة قاؿ بأنيا تضمف، كأكرده الكاساني بأف محمد ذكره في 
 .4/132/ كالكاساني، بدائع الصنائع، 7/161اإلمبلء، انظر: السرخسي، المبسكط، 

 الرأم المختار أنو يضمنيا لتقكميا كاهلل أعمـ.
 .4/132انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (3)
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 ]عمة ككف أيُـّ الكلد متقكمة عند الجميكر[
 

ا جى ٍطئنا كىاً  ٍنتىفىعه ًبيىا كى ٍجوي قىٍكًلًيمىا أىنَّيىا مي ًباٍمًتنىاًع بىٍيًعيىا الى يىٍسقيطي ]كى ، كى ـً لىةي التَّقىكُّ رىةن كىاٍسًتٍخدىامنا، كىىىذىا ىيكى دىالى
مىٍييىا السّْعىايىةي، كى  لىًد النٍَّصرىاًنيّْ إذىا أىٍسمىمىٍت عى مييىا كىمىا ًفي اٍلميدىبًَّر؛ أىالى تىرىل أىفَّ أيَـّ كى [تىقىكُّ ـً  ىىذىا آيىةي التَّقىكُّ

جػػارةن كاسػػتخدامان كىػػك قػػكؿ الجميػػكر  جػػو قكليمػػا()ك قكلػػو  يىٍمًمػػؾي  (2)ككػػذا ((8))أنيػػا منتفػػع بيػػا كطئػػان كا 
تىقىٍت، كىذا ىػك رّّ عى ـً كالفائػت لػيس إال ميٍكنىػةي البيػع كىػك (3)كىٍسبىيا، كلك قاؿ كيؿُّ مممكؾو لي حي ، داللػة التىقىػكُّ

ـى كما في المدىبَّر كاآلًبًؽ كامتنا ع سعايتيا لغرماء المكلى أك كرثتو إذا لـ يكف لو ماؿه سكاىا ال ينفي التىقىكُّ
مثبلن ألنَّيىا مصركفةه إلى ]حاجتيا لدفع[
حاجتو كي ال يضيع نسبو كماؤه كىذا مػانعه يخصػيا ال يكجػد  (4)

)داللػة أم االنتفاع المطمؽ شػرعان عمػى ىػذه الكجػكه  )كىذا(افترقا في السعاية كعدميا  (5)في المديبًَّر فمذا
) زيػادة بعػد  (7)، لعػدـ عقػد النكػاح كاإلجػارة، كال(6)ألىفَّ ىذه األفعػاؿ ال تكػكف إال ًبًمٍمػًؾ اليمػيف فييػا التقـك

. ـً  ىذا إال بثبكت حؽ الحرية، كال تنافي بيف حؽ الحرية كالتَّقىكُّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
/ كابف 8/314/ كالرممي، نياية المحتاج، 11/366/ كالقرافي، الذخيرة، 4/132انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (1)

 .7/55قدامة، المغني، 
 في "أ، ب، ج" كلذا. (2)
 في "ج" كمو. (3)
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ، ج". (4)
 في "أ، ب، ج" فكذا. (5)
 ليست في "ب". (6)
 أ، ب، ج" فبل.في " (7)



217 
 

 ]قياس أـ الكلد المسممة في التقـك عمى أـ كلد النصراني كالمغركر[
 

ـً فػػي أيْـّ الكلػػد مطمقػػان ألىنَّػػو ال قائػػؿ  (1)أىفَّ أيَـّ كلػػدأال ييػػًرل  النصػػراني إذا أسػػممت سػػعت لػػو، كىػػذا آيػػة التَّقىػػكُّ
ـً فػي إحػداىما ثىبىػتى فػي األخػرل، ككػذا كلػد  بالفصؿ بيف أيْـّ كلد المسمـ كأيْـّ كلد النصراني، فإذا ثبت التَّقىػكُّ

 عندنا. (4)فإفَّ المغركر يضمف قيمة كلده منيا كانت أيمُّو أيَـّ كلدو   (3)اذا (2)المغركر
 .(5)كحاصمو دليبلف: األكؿ قياسه عمى المدىبًَّر، كالثاني إجماعه مركبه 

مقتضػػيان  (7)فػػبل تخػػرج عنيػػا إال بمقػػتضو كحػػؽ الحريػػة الطػػارئ باالسػػتيبلد لػػيس ماليتيػػا (6)كأيضػػان ثبتػػت
ـً لثبكتيما فيو. فإٍف فيو لذلؾ لثبكتو مع انتفاء ذلؾ في المدىبَّرً   حؽ الحرية مع انتفاء عدـ المالية كالتىقَّكُّ

 
 
 
 
 
 

                                                           
 ليست في "أ، ب" في "ج" أـ الكلد. (1)
المغركر "مف يطأ إمرأة معتمدان عمى ممؾ يميف أك نكاح فتمد منو ثـ تستحؽ، ككلد المغركر حر بالقيمة"، العيني،  (2)

 .136، كانظر: النسفي، طمبة الطمبة، ص 9/426البناية شرح اليداية، 
 في "أ، ب، ج" فإف. (3)
قياء في ضماف المغركر لقيمة كلده فذىب الحنفية إلى أنو يضمف كذىب المالكية كالشافعية كالحنابمة إلى اختمؼ الف (4)

/ كالنككم، 3/247/ كالخرشي، شرح مختصر خميؿ الخرشي، 24/109أنو ال يضمف : انظر: السرخسي، المبسكط، 
 .7/67/ كابف قدامة، المغني، 7/187ركضة الطالبيف، 
 يضمف ألنو منع حدكث الرؽ فييـ، فنزؿ ذلؾ منزلة اإلتبلؼ كاهلل أعمـ.الرأم المختار أنو 

االجماع المركب عبارة عف االتفاؽ في الحكـ مع االختبلؼ في المآخذ، لكف يصير الحكـ مختمفا فيو بفساد أحد  (5)
االنتقاض عند  المأخذيف، مثاؿ عميو إنعقاد اإلجماع عمى انتقاض الطيارة عند كجكد القيء كالمس معا لكف مأخذ

-2/296الحنفية القيء كعند الشافعية المس، انظر: الفنارم، محمد بف حمزة، فصكؿ البدائع في أصكؿ الشرائع، 
لبناف/  –ـ، دار الكتب العممية، بيركت 2006 –ق 1427، 1، ت: محمد حسيف محمد حسف إسماعيؿ، ط297

 .1/160كالبركتي، قكاعد الفقو، 
 في "أ، ب، ج" يثبت. (6)
  ب مف "أ".171نياية ؽ/ 
 ليست في "أ". (7)

  أ مف "ج".88نياية ؽ/ 
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ٍنفىعىػػًة اٍلبىٍيػػًع كىالسّْػػعىايىًة بىٍعػػدى الٍ  ػػا قىػػاليكا ًلفىػػكىاًت مى مىػػى مى ًتيىػػا ًقنَّػػةن عى تىيىػػا ثيميػػثي ًقيمى ٍيػػرى أىفَّ ًقيمى ًؼ ]غى ػػٍكًت، ًبًخػػالى مى

ٍنفىعىةي الٍ  ـي بىاًقيىاًف[اٍلميدىبًَّر أًلىفَّ اٍلفىاًئتى مى  بىٍيًع، أىمَّا السّْعىايىةي كىااًلٍسًتٍخدىا
)منفعػػة البيػػع كالسػػعاية بعػػد منفعتػػيف  )غيػػر أف قيمتيػػا ثمػػث قيمتيػػا قنػػة عمػػى مػػا قػػالكا لفػػكات(قكلػػو 

فقػط  )بخػالؼ المػدبر فػإف الفائػت، منفعػة البيػع(كالباقي منفعة مف ثبلث فحصتيا ثمث القيمة  المكت(
قيمتػو ثمثػي قيمتػو  (2)مف الثمث بعػد قضػاء الػديف كيسػتخدـ فكانػت (1)مكت إذا لـ يخرجألنَّو يسعى بعد ال

 قنان.
ًنيفىةى  ـً تىػاًبعه،  -رىًحمىوي المَّوي  -]كىأًلىًبي حى ٍحػرىازي ًلمتَّقىػكُّ ـً كىاإلًٍ زىةه ًلمنَّسىًب الى ًلمتَّقىكُّ ٍحرىاًز كىًىيى ميٍحرى ـى ًباإلًٍ أىفَّ التَّقىكُّ

ًليىذىا الى  ًؼ اٍلميدىبًَّر[كى   تىٍسعىى ًلغىًريـو كىالى ًلكىاًرثو ًبًخالى
في الكبلـ عمى قيمة المدىبَّر ]في مسألة عبدو بيف ثبلثػة  (3)يفيد الخبلؼ، كقد بيناه كقكلو )عمى ما قالكا(

مػػف  (6)الحاصػػؿ أىفَّ مػػا ذىكىػػرى  )كألبػػي حنيفػػة( (5)قكلػػو (4)نفػػرو دىبَّػػره أحػػدىـ كأعتقػػو اآلخػػر كسػػكت اآلخػػر[
كاالسػتخداـ كاإلجػارة، ]فػإفَّ الػكطء  المكاـز إنَّما ىي لكاـز اٍلًمٍمؾ بعضيا أعـي منو يثبت مع غيػره كػالكطء

تثبػت باإلجػارة كالػبلـز الخػاص ىػك ًمٍمػؾ  (9)أم (8)[(7)يثبت كال ًمٍمؾى لو في المنككحة كاالستخداـ كاإلجارة
ـ يىثبػػت بػػاإلحراز عمػػى قصػػد الكسػػب، كال كػػبلـ فػػي ًمٍمػػؾ الرقبػػة إنَّمػػا الكػػبلـ فػػي  التىقىػػٍكـ كالماليػػة، كالتىقىػػكُّ

ٍف صػار مػاالن  ٍف ثبػت معػو، كاآلدمػي كا  مػان ال باٍلًمٍمػؾ كا  التمكؿ حتى ال يككف العبد قبؿ اإلحراز مػاالن متىقىكُّ
ًمػػؽى أٌلٍف يكػػكفى مالكػػان لممػػاًؿ، كلكػػف ذلػػؾ إذ ،(10)متقكمػػان  ا أيحػػًرز بعػػد أٍف لػػـ يكػػف فػػي األصػػؿ مػػاالن ألىنَّػػو خي

 لمتمكؿ، كأيُـّ الكلد إذا أحرزىا كاستكلدىا ]كاف إحرازه ليا لمنسب ال لمتمكؿ، 
 
 

                                                           
 في "أ، ب، ج" تخرج. (1)
 في "أ، ب" ككانت. (2)
 في "أ، ب، ج" كتبناه. (3)
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ، ب، ج". (4)
 ليست في "ج". (5)
 في "ب" ذكرنا. (6)
  ا مف "ب".292نياية ؽ/ 
 في "أ" باالجارة. (7)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ج". (8)
 ليست في "ب، ط". (9)
 ليست في "أ، ب، ج". (10)
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ٍف كاف أكؿ تممكيا كاف تحكؿ صفتيا عف المالية ] إلى ًمٍمؾو مجردو  (2)لمتمكؿ، لكف عندما استكلدىا[ (1)كا 
ناه.(3)عنيا فصارت محرزة عنيا  ، لما ذىكىرى

ـٍ  (4)انتفػػػاء صػػػفة الماليػػة[ كىػػذه المقدمػػػة تقبػػؿ المنػػػع: أعنػػي ػػػًم ـ بػػاإلحراز لمنسػػػب بػػأٍف يقػػػاؿ: ال نيسى كالتىقىػػػكُّ
ٍف لػػـ ينافػػو لكنػػو تػػابعه فصػػار اإلحػػراز المبلزمػػة بػػيف اإلحػػراز لمنسػػب كانتفػػاء التىقىػػٍكـ كجكابػػو أىنَّػػو كا 
، فػػي (5)

ٍف ، كيدؿ عمى ذلؾ ثبكت لكاـز االنتفاء شرعان كىك عدـ سعايتيا (6)حؽ التقكـ كالمنتفي لغريـو أك كارثو كا 
لـ تىخريج مف الثمث أك ال ماؿ لو سكاىا كعميو ديكف فإفَّ ما
مان في حياتو يتعمؽ بو حػؽ  (7) كاف ماالن متىقىكَّ

ػػا لػػـ يخػػرج مػػف الثمػػث أك خػػرج كالتركػػة مسػػتغرقة  (8)كرثتػػو كغرمائػػو كلػػك فػػي بعػػض الصػػكر، كالمػػدىبَّر لىمَّ
ٍف لـ ييمكف اعتبار صحة الكصية فيػو تعمَّؽ بو فيظير أىنَّو ييعتبر حاؿ الحي اة ماالن غير أىنَّو مكصى بو كا 

ًقػػػيس عميػػػو كأيُـّ الكلػػػد (9)بمػػػا ذكرنػػػا بىطىمىػػػٍت فسػػػعى فػػػي قيمتػػػو فظيػػػر الفػػػرؽ بػػػيف المػػػدىبَّر اٍلمى
، ]كحيػػػث (10)

مػان جػاز بيعػو (11)ثبت[ ـ فػي المػدىبَّر كىرىدَّ عميػو ]لػك كػاف متىقىكُّ التىقىػكُّ
فَّ عػدـ جػكاز بيعػو ، فأجػاب عنػو بػأى (12)

 ثكاب ًعٍتًقًو بعد مكتو. (13)مقصكد المدىبَّر مف نيمو[ لتحقؽ
 

                                                           
 في "ج" لكف. (1)
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (2)
 ليست في " ب، ط". (3)
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (4)
 في "ج" كاالحراز. (5)
 في "أ، ب، ج" كالمنفي. (6)
 ليست في "أ، ب، ج". (7)
كانت متقكمة لثبت لمغريـ حؽ فييا كلمكارث في ثمثيا، فبل قيمة ألـ الكلد فبل سعاية عمييا، انظر: الكاساني، اذ لك  (8)

 .4/132بدائع الصنائع، 
 في "ط" لما. (9)
المدبر غير محرز لمنسب كليذا تتعمؽ بو حقكؽ الغرماء، بخبلؼ أـ الكلد، إضافة إلى أف الفرؽ بينيما أف السبب  (10)

لد في الحاؿ كىك الجزئية الثابتة بكاسطة الكلد، كأما السبب في المدبر ينعقد بعد المكت، انظر: الكاساني، في أـ الك 
 .489-4/488/ كالبابرتي، العناية شرح اليداية، 4/132بدائع الصنائع، 

 في "أ، ب، ج" كحيف يثبت. (11)
 .7/146انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (12)
  أ"./أ مف 172نياية ؽ" 
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (13)
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لػزاـ السػعاية فييػا لػيس لػذلؾ بػؿ لمضػركرة إذ  ـ بأيْـّ كلد النصراني بمنع تىقىٍكميػا، كا  كالجكاب عف إلزاـ التىقىكُّ
ؾه صػحيحه فأيٍنًزلىػت مكاتبػة عميػو ال يمكف بقاؤىا مسػممة مممككػة لػو كال إخراجيػا عػف ًمٍمًكػًو مجانػان كىػك ًمٍمػ

 .(1)عمى قيمتيا
ـ ألىنَّػو فػي أصػمو بمقابمػة ـ كىػك (2)كنقكؿ: ال يفتقر بدؿ الكتابة إلػى التىقىػكُّ  (4)فػؾُّ الحجػر (3)مػا لػيس بمتىقىػكّْ

أك نقػكؿ: ىػك يعتقػد ا ليس فػي محميػا مػف تمػؾ الضػركرة، كلك سمـ، فاألمكر الضركرية ال يقاس عمييا م
، كالحكـ المتعمّْؽ بيـ يبتنى عمى اعتقادىـ كما في مالية الخمر، أك أىفَّ ًمٍمًكوي (5)ييا كجكاز بيعياالمالية ف

ٍف لـ يكػف متقكمػان، كالقصػاص إذا احتيػبس  (6)لما احتبس عندىا لمعنىن  مف جيتيا كاف مضمكنان عمييا كا 
 لكجو ألبي حنيفة.، كبيذا تـ ا(7)نصيب أحد الشريكيف عند القاتؿ بعفك اآلخر يمزمو بدلو

ا مىى مى لىًد عى ٍزًئيَّةي الثَّاًبتىةي ًبكىاًسطىًة اٍلكى اًؿ كىىيكى اٍلجي قّْؽه ًفي اٍلحى ػًة  ]كىىىذىا أًلىفَّ السَّبىبى ًفييىا ميتىحى ٍرمى عيػًرؼى ًفػي حي
ٍنًتفىػ كرىةى ااًل ػري ػؽّْ اٍلًمٍمػًؾ ضى ميػوي ًفػي حى ـٍ ييٍظًيٍر عىمى اىىرىًة، إالَّ أىنَّوي لى ، اٍلميصى ـً اًع فىعىًمػؿى السَّػبىبي ًفػي إٍسػقىاًط التَّقىػكُّ

ػػكًدًه فىاٍفتىرىقىػػا.  ػػٍكًت، كىاٍمًتنىػػاعي اٍلبىٍيػػًع ًفيػػًو ًلتىٍحًقيػػًؽ مىٍقصي ػػدىبًَّر يىٍنعىًقػػدي السَّػػبىبي بىٍعػػدى اٍلمى ًفػػي اٍلمي لىػػًد كى ًفػػي أيْـّ كى كى
مىٍيًو دىٍفعنا ًلمضَّ  ٍينىا ًبتىكىاتيًبيىا عى [النٍَّصرىاًنيّْ قىضى ـً كبيوي إلىى التَّقىكُّ جي بىدىؿي اٍلًكتىابىًة الى يىٍفتىًقري كي اًنبىٍيًف، كى ًر عىٍف اٍلجى  رى

)متحقؽه في الحػاؿ كىػك الجزئيػة الثابتػة أم في أيْـّ الكلػًد )كىذا ألف السبب فييا( كأما قكلو في الكتاب 
ميػػا[]شػػرعان بمػػا  (8)فغيػػر متكقػػؼو عميػػو اإلثبػػات، إذ قػػد ثبػػت بكاسػػطة الكلػػد( نمػػا ىػػك  (9)ذكرنػػا عػػدـ تىقىكُّ ]كا 

 بياف ًحكمة شىرعية.
ػرُّ إلػى آخػر  (10)عدـ تقكميا: يعني أىفَّ حكمة إسقاط الشرع تقكميا[ ثبكت الجزئيػة بينيػا كبػيف مكالىػا الحي

مػا ذىكىػرى فػي المصػاىرة كمػا أشػار إليػو عمػر رضػي اهلل عنػو، 
 حيػث قػاؿ: "كيػؼ تبيعػكىف كقػد اختمطػػت

                                                           
 .4/132انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (1)
 في "أ، ب، ج" مقابمة. (2)
 ليست في "أ". (3)
 ، مادة )حجر(.4/167الحجر لغة المنع ، انظر: ابف منظكر، لساف العرب،  (4)
 .5/190ييف الحقائؽ، كالحجر شرعان منع مف نفاذ تصرؼ قكلي ال فعمي، انظر: الزيمعي، تب  
 .4/49بدائع الصنائع،  ،انظر: الكاساني (5)
 في "أ، ب، ج" معنى. (6)
 .7/168انظر: السرخسي، المبسكط،  (7)
 في " أ، ب، ج" يثبت. (8)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (9)
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ، ب". (10)
  ب مف "ب".292نياية ؽ/ 
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ػز  (1)كدماؤىف بدمائكـ؟"لحكميف بمحكمكـ  ـ، ككػاف مقتضػاه أٍف تينجى فمثبكت ذلؾ ثىبىتى عػدـ الماليػة كالتىقىػكُّ
ـ لعدـ اإلجماع عميو، ككذا يدؿ  (2)حريتيا لكف انعقد اإلجماع عمى عدمو فبقي فيما سكاه كىك عدـ التىقىكُّ

ػًز بيػذا الطريػؽ (3)عمى عدـ التقػكـ قكلػو عميػو الصػبلة كالسػبلـ، "أعتقيػا كلػدىا" ، كىػك أىنَّػو يػدؿ عمػى تىنىجي
اٍلًعٍتًؽ، لكف اإلجماع عمى أفَّ المراد أثبت ليا الكلد حؽ الحرية فبقي فيمػا سػكل حقيقػة اٍلًعتٍػًؽ معمػكالن بػو 

ـ.  كمنو سقكط التىقىكُّ
ـ فػػي بابػػو فيجػػب أٍف ينتفػػي تىقىػػكُّ  (4)فػػإٍف قيػػؿ: فالتػػدبير أيضػػان كػػذلؾ: أم سػػبب فػػي الحػػاؿ لٍمًعتٍػػًؽ لمػػا ذىكىػػرى 

ٍزاًف انتفائو بسبب أمكمية المدىبَّر عمى كى
 الكلد. (5)

فػي سػائر التعميقػات لضػركرة ىػػي أىفَّ  فػالجكاب أىفَّ ثبػكت سػببية التػدبير فػي الحػاؿ عمػػى خػبلؼ القيػاس
زكاؿ أىميػة التصػرؼ فػبل يتػأخر  (6)تأخيره كغيره مف التعميقات يكجب بطبلنو، ألىفَّ مػا بعػد المػكت زمػاف

ـ  (9)فيظير أثره في حرمة (8)، فيتقدر بقدر الضركرة(7)إليوسببية كبلمو  البيع، خاصة ال في سقكط التىقىكُّ
ـ[ ـ إلػػى مػػا بعػػػد  (10)]بػػؿ يبقػػى فػػي حػػػؽ سػػقكط التىقىػػكُّ عمػػػى األصػػؿ: يعنػػي فتتػػػأخر سػػببيتو لسػػقكط التىقىػػػكُّ

 المكت، 
 

                                                           
، كلفظو 7/296(. الصنعاني، مصنؼ عبد الرزاؽ، 13248ؽ، باب ما يعتقيا السقط، أثر رقـ )اخرجو عبد الرزا (1)

 "اآلف حيف اختمطت لحكمكـ كلحكميف، كدماؤكـ كدماؤىف، تبيعكنيف، تأكمكف اثمأنيف،...".
حفة المحتاج، / كالييتمي، ت18/591/ كابف رشد الجد، البياف كالتحصيؿ، 4/74انظر: ابف مازة، المحيط البرىاني،  (2)

 .10/470/ كابف قدامة، المغني، 10/422
كقاؿ  ،841\2 ،سنف ابف ماجة ،(. ابف ماجة2516حديث رقـ) ،باب أميات األكالد ،كتاب العتؽ ،اخرجو ابف ماجة (3)

 األلباني: حديث ضعيؼ.
 في "ج" ذكرنا. (4)
 في "أ، ب، ج" األمكمة. (5)
  ب مف "ج".88نياية ؽ/ 
 ليست في "ب". (6)
 ليست في " أ". (7)
قاعدة الضركرة تقدر بقدرىا ىذه القاعدة تعد قيدان لقاعدة الضركرات تبيح المحضكرات، كمعناىا أف المضطر إلى  (8)

/ كالزحيمي، 2/320المحظكر إنما يباح لو منو ما تندفع بو الضركرة، انظر: الزركشي، المنثكر في القكاعد الفقيية، 
 .1/281القكاعد الفقيية، 

 في "أ، ب، ج" حرية. (9)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (10)
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كينػدفع عنػو إلػزاـ التنػاقض  )كفي المدبر ينعقد السبب بعد المكت(: ىذا ييحمؿ قكؿ المصػنؼ (1)كعمى
ـ (2)كذلؾ أىفَّ  فػي أيْـّ الكلػد ثابػته فػي الحػاؿ، كسػبب سػقكطو فػي المػديبَّر متػآخر  (3)كبلمو فػي سػقكط التىقىػكُّ

 إلى ما بعد المكت كما بينا.
 
 
 

 ]عتؽ احد العبديف[
 

ٍتؽ البعض، غير أفَّ األكؿ في بعض الكاحد كىذا الكبلـ في بعض المت عدد فنزؿ األكؿ ىذا أيضان مف عى
مف ىذا منزلة الجزء، كىك مقدـه عمى الكًؿ ألىفَّ 
 األكؿ في ًعٍتًؽ بعض ما ىك بعضه ليذا كىك الكاحد. (4)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ليست في "ج". (1)
  ب مف "أ".172نياية ؽ/ 
 في "أ، ب" الف. (2)
(3) .  في "ب، ج" التقـك ألـ الكلد فحاصؿ كبلمو أف سبب سقكط التقـك
 في "أ" اك. (4)
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 ]إذا كاف السيد يممؾ ثالثة عبيد[
 

مىٍيػًو اٍثنىػا ػؿى عى ثىةي أىٍعبيدو دىخى مىٍف كىافى لىوي ثىالى ًد اٍلعىٍبدىٍيًف )كى ػرىجى كىاًحػده ]بىابي ًعٍتًؽ أىحى َـّ خى ػرّّ ثيػ ػديكيمىا حي A أىحى ًف فىقىػاؿى
ثىةي  مىٍيًو اٍلقىٍكؿي ثىالى ـٍ ييبىيٍّْف ًعٍتؽى مىٍف الًَّذم أيًعيدى عى لى رّّ ثيَـّ مىاتى كى ديكيمىا حي ري فىقىاؿى أىحى ؿى آخى دىخى ًنٍصػؼي كى  أىٍربىاًعػًو كى

ًنيفىةى كى  ٍيًف ًعٍندى أىًبي حى رى مَّػده كيؿّْ كىاًحدو ًمٍف اآٍلخى قىػاؿى ميحى ػوي المَّػوي  -أىًبي ييكسيؼى رىًحمىييمىا المَّػوي. كى كىػذىًلؾى  -رىًحمى
بيعيػوي( ًر فىًإنَّػوي يىٍعًتػؽي ري بىػٍيفى الثَّاًبػًت، كىىيػكى  إالَّ ًفي اٍلعىٍبًد اآٍلخى ؿى دىاًئػره بىٍينىػوي كى ػابى اأٍلىكَّ يجى ػاًرجي فىػًاىفَّ اإلًٍ أىمَّػا اٍلخى

مى  ٍيػرى أىفَّ الًَّذم أيًعيدى عى ، غى ػا النٍّْصػؼي ػا اًلٍسػًتكىاًئًيمىا فىييًصػيبي كيػالِّ ًمٍنييمى ػبى ًعٍتػؽى رىقىبىػةو بىٍينىييمى ٍيػًو اٍلقىػٍكؿي فىأىٍكجى
بىػٍيفى الػدَّاًخًؿ، كىىيػكى ا ػرى أًلىفَّ الثَّػاًنيى دىاًئػره بىٍينىػوي كى بيعنػا آخى ػاًب الثَّػاًني ري يجى سىػمَّاهي ًفػي لَّػًذم الثَّاًبتى اٍستىفىادى ًباإلًٍ

ًؿ فىشىػاعى النٍّْصػؼي  ،اٍلًكتىاًب آًخرنا فىيىتىنىصَّؼي بىٍينىييمىا ػاًب اأٍلىكَّ يجى يَّػًة ًباإلًٍ رّْ ؽَّ ًنٍصػؼى اٍلحي ٍيػرى أىفَّ الثَّاًبػتى اٍسػتىحى غى
ػا أى  مى ًؿ لىغىػا، كى ػابى اٍلميٍسػتىًحؽَّ ًبػاأٍلىكَّ ػا أىصى ؽُّ ًبالثَّاًني ًفي ًنٍصػفىٍيًو، فىمى ػابى اٍلفىػاًرغى بىًقػيى فىيىكيػكفي لىػوي اٍلميٍستىحى صى

لىٍك أيًريدى بً  ثىةي اأٍلىٍربىاًع كىأًلىنَّوي لىٍك أيًريدى ىيكى ًبالثَّاًني يىٍعًتؽي ًنٍصفيوي، كى ًو الدَّاًخؿي الى يىٍعًتؽي ىىػذىا الرُّبيعي فىتىمٍَّت لىوي ثىالى
بيػػعي ًبالثَّػػ ػػده النٍّْصػػؼي فىيىٍنتىًصػػؼي فىيىٍعًتػػؽي ًمٍنػػوي الرُّ مَّ ػػا الػػدَّاًخؿي فىميحى ًؿ، كىأىمَّ ػػوي المَّػػوي  -اًني كىالنٍّْصػػؼي ًبػػاأٍلىكَّ  -رىًحمى

ابى الثَّاًبتى ًمٍنوي الرُّبيعي فىكىذىًلؾى  قىٍد أىصى بىٍيفى الثَّاًبًت كى ابي الثَّاًني بىٍينىوي كى يجى A لىمَّا دىارى اإلًٍ  [ ييًصيبي الدَّاًخؿى يىقيكؿي
(منيمػا عبدو دخؿ عميو اثناف فقاؿA أحدكما حره ثـ خرج كاحػده( )كمف كاف لو ثالثة أقكلو   )كدخػؿ آخػره

ػرّّ  فالمسػألة عمػى ثبلثػة أكجػوو: أحػدىا: أىٍف ييبىػيّْف  (1)كىك الباقي مف األعبد الثبلثة، فقاؿ المكلى أحدكما حي
ٍف يمكت العبد قبؿ الًعٍتؽى قبؿ المكت، كالثاني: أٍف يمكت المكلى قبؿ بيانو كىي مسألة الكتاب، كالثالث أ

 البياف.
 ]الكجو األكؿ أف يقكـ المكلى بالبياف[

 
منػو أٍف ييػؤمر المػكلى بالبيػػاف، كلمعبيػد مخاصػمتو فػي ذلػػؾ، فػإذا بػيف الًعتٍػػؽ  (2)كحكػـ ىػذا القػكؿ إذا كقػػع

تىؽى كبىطىؿى الكبلـ الثػاني، ألىنَّػو حينئػذو جمػع بػيف حػرو  في الثابت كىك العبد الذم لـ يخرج بالكبلـ األكؿ عى
ػػرّّ إنشػػاء فػػي المػػبيـ الػػدائر بينيمػػا، كال يمكػػف ذلػػؾ إال إذا كػػاف كػػؿه منيمػػا محػػبلن  كعبػػدو كقػػاؿ: أحػػدكما حي

ػػرّّ  ػػرُّ لػػيس كػػذلؾ فىبىطىػػؿى إنشػػائيتو كصػػار خبػػران بػػأفَّ أحػػدىما حي كىػػك الثابػػت، فػػبل يفيػػد فػػي  (3)لحكمػػو، كالحي
فػػي المعػػيَّف  و فػػي المعػػيَّف كالًعتٍػػًؽ المػػبيـ ال ينػػزؿفػػإٍف قيػػؿ: البيػػاف لػػو حكػػـ اإلنشػػاء ألىنَّػػ الخػػارج عتقػػان.

                                                           
 في "أ" حر ثـ خرج كاحد منيما كدخؿ آخر. (1)
 األمر. في "أ، ب، ج" كقع (2)
 ليست في "أ". (3)
  أ مف "ب".293نياية ؽ/ 
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فصار ببيانو في الثابت كأىنَّو إنشاءه ألىفَّ الًعٍتؽى فيػو بعػدما أٍعتىػؽى األحػد الػدائر بينػو كبػيف الخػارج بػالكبلـ 
تىؽى الخارج فكذا يىٍعًتؽي بالبياف تىؽى الثابت ًبًعٍتؽو مستقؿو عى  .(1)الثاني كلك نجز عى

، بؿ مػف حيػث إفَّ كقػكع الًعتٍػًؽ األكؿ فػي المعػيَّف بػو (2)أىفَّ البياف إنشاءه مف كجوو ال مف كًؿ كجوو أيجيبى ب
ال يككف بالًعٍتًؽ األكؿ فقط ألىنَّو ًعٍتؽه مبيـه، كىك غير المعيَّف يككف إنشاءن، كمف حيث إفَّ المكلى ييجبػر 

ًؽ يكػػكف إظيػػاران، فعمػػى تقػػدير اإلنشػػاء يىٍعتًػػؽي عمػػى البيػػاف إذا خاصػػمو العبػػداف كال يجبػػر عمػػى إنشػػاء الًعتٍػػ
تىػػؽى الخػػارج فػػبل  (3)الػػداخؿ، كعمػػى تقػػدير اإلخبػػار ال يىٍعتًػػؽي ]فػػبل يىٍعتًػػؽي[ ٍف بػػيف بػػالكبلـ األكؿ عى ، كا  بالشَّػػؾّْ

ٍف بدأ ببيػاف الكػبلـ الثػاني فقػاؿ عنيػت بػالكبلـ الثػان ييٍعمؿ ببيانو، كا  ي إشكاؿ كيؤمر ببياف الكبلـ الثاني كى
تىؽى كيؤمر ببياف األكؿ فأييما بينو مف الخارج كالثابت عيًمؿى بو  .(4)الداخؿ عى

] تٍػؽي الخػػارج بػالكبلـ األكؿ ]كال يىٍبطيػػؿي تىػػؽى كتعػػيف عى نيػػتي بػالكبلـ الثػػاني الثابػت عى ٍف قػاؿ: عى ألىفَّ حػػاؿ  (5)كا 
ٍف لػػـ ييبػػيف المػػكلى شػػيئان حتػػى مػػات أحػػد العبيػػد فػػالمكت بيػػافه أيضػػان، فػػإٍف مػػات  (6)كجػػكده كانػػا رقيقػػيف، كا 
لػزكاؿ المػزاحـ كبىطىػؿى اإليجػاب  (7)الخارج تعيف الثابت لمًعٍتًؽ باإليجػاب األكؿ ]كالخػارج باإليجػاب األكؿ[

ٍف مػاتى الثابػت تعػػيف الخػارج باإليجػاب األكؿ كالػػداخؿ باإليجػاب الثػاني ألىفَّ الثابػػت  الثػاني لمػا ذكرنػػا، كا 
تىػؽى الثابػت أيضػان ىك المزاحـ ليما كلـ يبؽ، ك  ٍف مات الداخؿ يؤمر ببياف األكؿ، فإٍف عنى بػو الخػارج عى ا 

ٍف عنى بو الثابت بىطىؿى اإليجاب الثاني لما ذكرنا.  باإليجاب الثاني، كا 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .4/104انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (1)
 .2/145، كشؼ األسرار، البزدكم الحنفيانظر:  (2)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (3)
 .7/137انظر: السرخسي، المبسكط،  (4)
  أ مف "أ".173نياية ؽ/ 
 "ب". ما بيف المعككفيف ليس في (5)
 في "أ، ب، ج" العبيديف. (6)
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ، ب، ج". (7)
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 ]الكجو الثاني مكت المكلى قبؿ البياف[
 

ٍف مات المكلى قبؿ البياف فيي مسػألة الكتػاب، كاتفقػكا فييػا عمػى ًعتٍػًؽ  الخػارج كثبلثػة أربػاع  (1)نصػؼكا 
يضػان، كعنػد محمػدو ، كمذىب أبي حنيفػة كأبػي يكسػؼ أنَّػو يىٍعتًػؽي نصػفو أ(3)، كاختيًمؼى في الداخؿ(2)الثابت

  يىٍعًتؽي ربعو.
 .(4)كاستشكؿ قكليما ًبًعٍتًؽ النصؼ كثبلثة األرباع مع قكليما يعدـ تجزؤ اإلٍعتىاؽً 

ػػا إذا كػػاف الحػػاؿ إنَّمػػا ىػػك الحكػػـ بثبكتػػو  كالجػػكاب أفَّ قكليمػػا بعػػدـ تجػػزؤه إذا ، أمَّ كقػػع فػػي محػػؿو معمػػكـو
 بالضركرة كىي مقتضية النقسامو انقسـ ضركرة.

كالحاصػػػؿ أىفَّ عػػػدـ التجػػػزؤ عنػػػد اإلمكػػػاف كاالنقسػػػاـ ىنػػػا ضػػػركرم، كرىدَّه بعػػػض الطمبػػػة بمنػػػع ضػػػركرة 
تىؽى منو البعض الذم ذي  ًكرى ال ييقىرُّ في الػرّْؽّْ بػؿ يسػعى فػي باقيػو حتػى االنقساـس ألىفَّ الكاقع أىفَّ كيؿَّ مف عى

ػرِّا، فػيمكف أىٍف يقػػكؿ: يىٍعتًػؽي جميػع كػؿّْ كاحػدو عنػػدىما ، فيتحػػد (6)، كيسػعى فػي ذلػؾ القػدر(5)يىٍخميػصى كمػو حي
كىػـ   يسػعكف (7)الحاصؿ عمى قكليما كقكؿ أبي حنيفة غير أىنَّيـ يسعكف كىػـ ]عبيػده عنػده، كعنػدىما [

بػت أىٍف ال يىٍعتًػؽى  ،(8)أحراره  بعػضه فقػط  (9)جميػع كاحػدو مجانػان االَّ أىٍف يىٍعتًػؽى  إذ الحاصؿ أىفَّ الضػركرة أكجى
 ثـ يتأخر ًعٍتؽي الباقي إلى أداء السعاية فبل يمزميما مخالفة أصميما.

                                                           
 في "أ، ب، ج" نصؼ كؿ. (1)
اتفؽ فقياء الحنفية عمى أنو إذا مات المكلى قبؿ البياف فإنو يعتؽ نصؼ كؿ كاحد مف الخارج كثبلثة أرباع الثابت،  (2)

 .4/107انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، 
قياء الحنفية في الداخؿ فذىب أبك حنيفة كأبك يكسؼ إلى أنو يعتؽ نصؼ الداخؿ، كذىب محمد إلى أنو اختمؼ ف (3)

 .3/84/ كالزيمعي الحنفي، تبييف الحقائؽ، 4/107يعتؽ ربعو، انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، 
 .1/522/ كشيخي زاده، مجمع األنير، 3/667انظر: ابف عابديف، رد المحتار،  (4)
 ي "أ" منيما.ف (5)
 .3/84ليست في "ب". انظر: الزيمعي الحنفي، تبييف الحقائؽ،  (6)
 في "ا، ب، ج" عبيدكف كعبيدىما. (7)
  أ مف "ج".89نياية ؽ/ 
اختمؼ فقياء الحنفية في كقت سعاية العبيد الذيف عيًتؽى منيـ قدر معيف، فذىب أبك حنيفة إلى أنيـ يسعكف كىـ  (8)

كمحمد إلى أنيـ يسعكف كىـ أحرار، انظر: كابف نجيـ الحنفي، عمر بف إبراىيـ، النير الفائؽ عبيد، كذىب أبك يكسؼ 
 ـ، دار الكتب العممية.2002 –ق 1422، 1، ت: أحمد عزك عناية، ط3/23شرح كنز الدقائؽ، 

  ب مف "ب".293نياية ؽ/ 
 ليست في "ب". (9)
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تىؽى الكؿ مف كىرىدَّ عمى ذلؾ الطالب بأىنَّو لك عى
رّّ ل (1) ـز أٍف يككف مكجػب كؿ كاحدو ابتداءن ثـ يسعى كىك حي

، بؿ أحدكما ال يؤدم معنى كبلكماس كقد يىٍدفىعي عنو رّّ إٍعتىاؽى االثنيف كىك باطؿه قكؿ المكلى أحدكما حي
(2) 

تٍػػؽي رقبػػةو شػػائعةو  (4)بمنػػع كػػكف المكجػػب (3)ىػػذا تىػػؽى الكيػػؿُّ مػػف كػػؿٍّ منيمػػا  (5)ذلػػؾ بػػؿ مكجبػػو عى نَّمػػا عى ، كا 
ػػبى كقكعػػو فػػي الكيػػؿّْ فكػػاف لػػ (6)لمضػػركرة التػػي اقتضػػت تكزيعػػو كحػػيف ػػبى ًعتٍػػؽي بعػػضو كىجى ـز التكزيػػع فىكىجى

مقتضػػػى الضػػػركرة، فكقػػػكع ًعتٍػػػًؽ النصػػػؼ مػػػثبلن مكجبػػػان لمتكزيػػػع ككقكعػػػو مكجبػػػان لقكلػػػو أىٍعتىٍقػػػت  التكزيػػػع
 نصفؾ، فكما يقع اٍنًعتىاؽي النصؼ اٍنًعتىاقان لمكؿّْ إذا كقع عف مكجبو كذلؾ يقع ىنا.

كًجب أصبلن لخركجيما عف أصميما، كمكافقة أبػي يكسػؼ أبػا حنيفػة فػي ًعتٍػًؽ نصػؼ كالحاصؿ أىنَّو ال م
 الداخؿ ال تيكًجبي مكافقتو في التجزم.

)أما الخارج فاف اإليجاب األكؿ دائره بينػو كبػيف الثابػت كىػك ككجو االتفاقية ما ذكره المصنؼ بقكلػو: 
إذ ال مرجح،  ا فيصيب كالن منيما النصؼ(الذم أعيد عميو القكؿ فأكجب عتؽ رقبة بينيما الستكائيم

 )  )دائره بينو كبػيف الػداخؿ( )فيتنصػؼ بينيمػا(ألنو )غير أف الثابت استفاد باإليجاب الثاني ربعان آخرن
ؿ لغا كما أصػاب الفػارغ مػف اٍلًعتٍػًؽ  (7)لكف نصؼ الثابت شاع في نصفيو، فما أصاب منو اٍلميٍعتىؽي  باألكَّ

ـي لػػو تىػػؽى فىيىٍسػػمى عى
تٍػػؽي ثبلثػػة أرباعػػو،  (8) )كألىنَّػػو لػػك أيريػػد الربػػع مضػػافان إلػػى ًعتٍػػًؽ النصػػؼ بػػاألكؿ فػػتـ لػػو عى

البػػاقي، كلػػك أيًريػػدى الػػداخؿ ال يىٍعتًػػؽي منػػو شػػيءه فىعىتىػػؽى نصػػفو فػػي حػػاؿو كلػػـ الثابػػت بالثػػاني يعتػػؽ نصػػفو( 
ـي النصػػؼ لػػو فىيىٍعتًػػؽي ربعػػو كقػػد كػػاف عى  ػػ تىػػؽى لػػو النصػػؼ بػػاألكؿ فيكمػػؿ لػػو يىٍعتًػػٍؽ منػػو شػػيء فػػي حػػاؿو فىييٍقسى

 األرباًع. (9)ًعٍتؽي ثبلثة
 
 
 
 

                                                           
 في "أ، ب، ج" عف. (1)
 في أ" عمو. (2)
 أ، ب، ج".ليست في " (3)
 في "أ" الكاجب. (4)
 .3/24انظر: ابف نجيـ الحنفي، النير الفائؽ،  (5)
 في "ب" اذ. (6)
  ب مف "أ".173نياية ؽ/ 
 في "أ، ج" المعتكؽ. (7)
 في "أ" إلى. (8)
 ليست في "ب". (9)
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)بينػو كبػيف الثابػت كقػد أصػاب الثابػت منػو كجو المػذككر لمحمػدو فػي الػداخؿ أىفَّ اإليجػاب الثػاني دائػره 
 .(2)الداخؿ( (1)الربع فكذلؾ يصيب

ًف إنَّوي دىاًئره بىٍينىييمىا[  ]كىىيمىا يىقيكالى
بػع عنػدىما لػيس قضػية لمكػبلـحا )كىما يقكالف(Aقكلو  ًعتٍػؽي نصػفو،  (4)بػؿ قضػية (3)صػمو أىفَّ إصػابة الري

شػػائعاه ميٍعتىػػؽه  (5)لكنػػو لشػػيكعو فػػي كمػػو كنصػػفو
، فمػػا أصػػاب منػػو ىػػذا النصػػؼ لغػػا، كمػػا أصػػاب القػػف  (6)

تىؽى فمغا ربعو.  عى
كىػػذا المعنػػى مينتىػػؼو فػػي النصػػؼ الػػذم أصػػاب

  لػػـ يكافػػؽ عمػػى ىػػذا  الػػداخؿ ]كقػػد عممػػتى آنفػػا أىفَّ محمػػدان
إٍف أيريػدى بػالكبلـ األكؿ الخػارج  (9)لو أيضان أىفَّ اإليجاب الثاني صحيح في حالة كىي (8)كتقدـ[ (7)التكجيو

 غيري صحيحو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 في "أ، ب، ج" نصيب. (1)
 .2/104انظر: الزبيدم اليمني، الجكىرة النيرة،  (2)
 ج" الكبلـ. في "أ، ب، (3)
 في "أ، ب، ج" فنصفو. (4)
 في "أ، ب، ج" قضيتو. (5)
 في "أ، ب" معتكؽ. (6)
  ا مف "ب".294نياية ؽ/ 
 في "أ، ب، ج" التكجيو ىذا. (7)
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (8)
 في "أ، ب، ج" حاؿ كىك. (9)
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ًعتٍػؽه كامػؿه بينيمػا  (2)أىٍف ييريد بو الثابت لما تقدـ، كعمى تقدير صحتو يثبػت بػو (1)في حالةو أخرل كىي 
كعمى تقدير عػدـ صػحتو ال يثبػت بػو شػيءه أصػبلن فانتصػؼ الثابػت بػو فأصػاب كيػبلِّ ربعػو، لكؿو نصفو، 

تىؽى مف الثابت ثبلثة أرباعو كمف الداخؿ ربعو.  فمذا عى
ذا عرفػػت ىػػذا ظيػػر أىفَّ المػػذككر فػػي كجػػو االتفاقيػػة لػػيس عمػػى االتفػػاؽ ألىفَّ ًعتٍػػؽى ثبلثػػة أربػػاع الثابػػت  كا 

المػػذككر، فإنَّػػو لػـ يصػػبو النصػػؼ أصػػبلن بػؿ أصػػابو الربػػع ابتػػداءن بمػػا عمػى قػػكؿ محمػػد لػػيس لػذلؾ الكجػػو 
 ذكر مف الكجييف.
فيػو لػك بينػو قبػؿ  (4)معنػاه يىٍحتىًمػؿي أىٍف ييبػيف الميػت اٍلًعتٍػؽى  (3): ييريػد الخػارج بػالكبلـ األكؿكاعمـ أىفَّ قػكليـ

ال فاٍلًعٍتؽي المبيـ لـ ييًرد بو المعيف حاؿ صدكره بؿ المب  يـ، ثـ بالتعييف ينزؿ ذلؾ المبيـ فيو.مكتو كا 
ـ الػكارث مقػاـ المػكلى فػي قػكؿو ييٍقػرىعي بيػنيـ كفػي األصػح ]يقػك  (5)كلمشافعي فػي أصػؿ المسػألة قػكالف: فػي

 البياف.
كعند أحمد ييٍقرىعي بينيـ[
رّّ ييٍقرىعي بينيما، فىمىف خىرجت القرعة باسمو فيػك (6) ، ككذا إذا قاؿ لعبديو أحدكما حي

رّّ ك   نكيتو عند التمفظ. (7)ال يصح بيانو إال أىٍف يقكؿ: كنتحي
 
 
 
 
 
 

                                                           
 في "أ، ب، ج" كىك. (1)
 ليست في "ب". (2)
  أ مف "أ".174نياية ؽ/ 
 .3/86انظر: الزيمعي الحنفي، تبييف الحقائؽ،  (3)
 في "أ، ب" المعتؽ. (4)
 ليست في "أ". (5)
ما بيف المعككفيف ليس في "ج". اختمؼ الفقياء في مسألة إذا أكصى الشخص في مرض مكتو بالعتؽ كلـ يعيف،  (6)

المالكية كالشافعية كالحنابمة إلى أنو إذا لـ  فذىب الحنفية إلى أنو ييعتىؽ مف كؿ كاحد ثمثو كيسعى في ثمثي قيمتو، كذىب
يجز الكرثة ذلؾ، كلـ يتسع الثمث لعتقيـ أيقًرعى بينيـ كأيعًتؽى منيـ ما يخرج مف الثمث، انظر: السرخسي، المبسكط، 

/ كابف قدامة، المغني، 12/163/ كالنككم، ركضة الطالبيف، 379-4/378/ كالدسكقي، حاشية الدسكقي، 7/75
10/339. 
 لرأم المختار إلى ألنو يقرع بينيـ كذلؾ لتساكييـ في الحؽ كاهلل أعمـ.ا
 ليست في "ب". (7)
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 ]اعتبار األحكاؿ كالعمؿ بالقرعة[
 

لمقتػػاؿ  (2)مػػا ركم "أنػػو عميػػو الصػػبلة كالسػػبلـ، بعػػث سػػرية إلػػى خػػثعـ (1)لنػػا فػػي تأصػػيؿ اعتبػػار األحػػكاؿ
قضى النبي، صػمى أصحاب النبي صمى اهلل عميو كسمـ، ف (3)فاعتصـ ناسه منيـ بالسجكد فقتميـ بعض

]كلػيس ىػذا إال العتبػار األحػكاؿ ألىفَّ السػجكد جػاز ككنػو هلل فيكػكف  (5)"(4)ًبًنٍصػًؼ العىٍقػؿً  اهلل عميو كسمـ،
مػػف القتػػؿ كمػػا يفعمكنػػو  (8)، كجػػاز ككنيػػو تعظيمػػان لمظػػاىريف عمػػييـ تقيػػة(7)[(6)إسػػبلمان فيجػػب كمػػاؿ العىٍقػػؿً 

 .(9)ي اعتبارو فقضى بالنصؼفكاف مكجبان لكمالو في اعتبار غير مكجب ف

                                                           
 .4/490ىذا دليؿ عمى اعتبار االحكاؿ في حالة االشتباه، انظر: البابرتي، العناية شرح اليداية،  (1)
لى  (2) البياض شرقان، ككاف النسأبكف خثعـ ىي قبيمة مف اليمف، كانت كما زالت بيف جرش كبيشة فإلى شعكؼ السرات كا 

يقكلكف: خثعـ سميت بجبؿ نزلتو، كقاؿ آخركف تخثعمكا أم تمطخكا بالدـ لحمؼو عقدكه بينيـ، انظر: الببلدم الحربي، 
ـ، دار مكة لمنشر 1982 –ق 1402، 1، ط25عاتؽ بف غيث، معجـ المعالـ الجغرافية في السيرة النبكية، ص 

 كالتكزيع، مكة المكرمة.
 يست في "أ".ل (3)
أم أمر ليـ بنصؼ الدية، كلـ يأمر بيا كاممة ألنيـ بمقاميـ مع الكفار صاركا شركاء في حصكؿ الجناية عمييـ،  (4)

فصاركا مثؿ الذم قتؿ بفعمو كفعؿ غيره، فالذم مف فعمو يسقط ألنو شارؾ في قتؿ نفسو، كأما مف شارؾ في قتمو فيككف 
 .  2/271الـ السنف، عميو نصؼ الدية، انظر: الخطابي، مع

(. أبك داكد، سنف أبك 2645اخرجو أبك داكد، كتاب الجياد، باب النيي عف قتؿ مف اعتصـ بالسجكد، حديث رقـ )  (5)
/ كاخرجو الترمذم، كتاب أبكاب السير ، باب ما جاء في كراىية المقاـ بيف اظير ..، حديث رقـ 3/45داكد، 

. قاؿ األلباني: "إسناده صحيح رجالو ثقات رجاؿ الشيخيف"، األلباني، إركاء 3/207(. الترمذم، سنف الترمذم، 1604)
 .5/30الغميؿ، 

كلفظو" بعث النبي صمى اهلل عميو كسمـ سرية إلى خثعـ فاعتصـ ناس منيـ بالسجكد، فأسرع فييـ القتؿ قاؿ: فبم  ذلؾ  
كؿ مسمـ يقيـ بيف اظير المشركيف" قالكا يا النبي صمى اهلل عميو كسمـ فأمر ليـ بنصؼ العقؿ كقاؿ:" انا برمء مف 

حديث رقـ  ،باب النيي عف قتؿ مف اعتصـ بالسجكد ،كتاب الجياد ،رسكؿ اهلل لـ؟ قاؿ:" ال تراءل نارىما" ركاه أبك داكد
 . حكـ األلباني: صحيح دكف جممة العقؿ..45\3 ،سنف أبي داكد ،(. أبك داكد2645)
 .8/126د البر، اإلستذكار، أم الدية كاممة، انظر: ابف عب (6)
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (7)
التقية في المغة مف اإلتقاء، كاتقى الرجؿ الشيء أم اتخذ ساترا يحفظو مف ضرره، انظر: ابف منظكر، لساف العرب،  (8)

 ، مادة )كقي(.15/404
ف كاف يضمر خبلفو"، السرخ  .24/45سي، المبسكط، "كالتقية أف يقي نفسو مف العقكبة بما يظيره، كا 

 .4/491في "أ، ب، ج" النصؼ. انظر: البابرتي، العناية شرح اليداية،  (9)
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ـٍ يىكيٍف (2)حديث عمراف بف حصيف (1)ككجو اعتبار القرعة ٍكًتًو، لى ٍمميكًكيفى لىوي ًعٍندى مى " أىفَّ رىجيبلن أىٍعتىؽى ًستَّةى مى
ـٍ رىسيػكؿي اهللً  اًى ، فىػدىعى ـٍ ٍيػرىىي ػاؿه غى ثنػا، لىوي مى ـٍ أىٍثبلى ػزَّأىىي ، فىجى ػمَّـى سى مىٍيػًو كى ػمَّى اهللي عى ، فىػأىٍعتىؽى اٍثنىػٍيًف،  صى ـٍ َـّ أىٍقػرىعى بىٍيػنىيي ثيػ

كىأىرىؽَّ أىٍربىعىةن"
 كالجماعة إال البخارم. (4)ركاه (3)

، كقد عممتى أىفَّ ما صح سنده جاز أىٍف ييضعؼ (5)النقطاعو باطنان  كىذا الحديث صحيحه لكنيـ لـ يقبمكه
 .(6)بعمةو قادحةو 

 ، (7)كرة، ككذا مخالفة العادة القاضية بخبلفوكمٍف العمؿ مخالفة الكتاب كالسنة المشي
                                                           

في"أ، ب، ج" اف، كالقرعة "استياـ يتعيف بو نصيب اإلنساف"، كعرفيا البركتي "بأنيا حيمة يتعيف بيا سيـ اإلنساف"،  (1)
 .173ة، ص / كالبركتي، التعريفات الفقيي361قمعجي، معجـ لغة الفقياء، ص

ىك عمراف بف حصيف بف عبيد بف خمؼ الخزاعي الكعبي، )أبك نجيد(، كاف مف فضبلء الصحابة كفقيائيـ، أسمـ  (2)
عاـ خبير، كغزا مع الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، غزكات أخذ عنو الحسيف كابف سيريف كغيرىما، بعثو عمر بف 

بف عامر عمى البصرة فأقاـ قاضيان يسيران، ثـ استعفى فأعفاه، ككاف الخطاب إلى البصرة ليفقو أىميا، استقضاه عبد اهلل 
قد اعتزؿ الفتنة فمـ يقاتؿ فييا: قاؿ محمد بف سيريف: لـ نر في البصرة أحدان مف أصحاب النبي صمى اهلل عميو كسمـ، 

د الغابة، / كابف األثير، أس4/585ق. انظر: ابف حجر، اإلصابة،  52يفضؿ عمى عمراف بف حصيف، تكفي سنة 
4/269. 
(، مسمـ، صحيح 1668-56اخرجو مسمـ كالمفظ لو، كتاب اإليماف ، باب مف اعتؽ شركا لو في عبد، حديث رقـ ) (3)

(. 2096/ كاخرجو النسائي، كتاب الجنائز، باب الصبلة عمى مف جنؼ في كصيتو، حديث رقـ ) 3/1288مسمـ، 
لترمذم، كتاب أبكاب االحكاـ، باب ما جاء فيمف يعتؽ مماليكو عند /كأخرجو ا2/436النسائي، السنف الكبرل لمنسائي، 

/ كاخرجو ابف ماجة، كتاب األحكاـ، باب القضاء بالقرعة، 3/38(. الترمذم، سنف الترمذم، 1364مكتو، حديث رقـ )
ـ ، قاؿ األلباني: حديث صحيح/ كاخرجو أحمد، حديث رق2/786(. ابف ماجة، سنف ابف ماجة، 2345حديث رقـ )

 .  33/59(. ابف حنبؿ، مسند أحمد، 19826)
 في "ب" مسمـ. (4)
  ب مف "ج".89نياية ؽ/ 
اإلنقطاع باطنان يككف إما بالمعارضة حيث تككف بمعارضة الكتاب أك الخبر المشيكر أك عمـك البمكل أك إجماع  (5)

 .19-2/15لتفتازاني، شرح التمكيح، الصحابة، أك بنقصافو في الناقؿ أم عدـ تكفر بعض الشركط في الراكم، انظر: ا
، ت: د. زيف العابديف بف محمد ببل 1/224انظر: الزركشي، محمد بف عبد اهلل، النكت عمى مقدمة ابف الصبلح،  (6)

الرياض. كالعمة القادحة ىي العمة التي ييضعؼ الحديث مف أجميا  –ـ، اضكاء السمؼ 1998-ق1419، 1فريج، ط
ق 1432، 1، ط102يث، انظر: المنياكم، محمكد بف محمد، شرح المكقظة لمذىبي، ص كتمنع مف الحكـ بصحة الحد

 .1/160مصر/ كالسيكطي، تدريب الراكم،  -ـ، المكتبة الشاممة2011 –
ذا خالفت الدليؿ الشرعي فينظر الييا مف عدة اكجو: إذا  (7) إذا كافقت العادة الدليؿ الشرعي فيجب مراعاتيا كتطبيقيا، كا 

ذا خالفت الدليؿ الشرعي مف كجو ال مف كؿ كجو كذلؾ بأف يرد خالفت الد ليؿ الشرعي مف كؿ كجو فبل ييعمؿ بيا، كا 
الدليؿ عامان كالعادة تخالفو في بعض افراده فإف العادة تعتبر إذا كانت عادة عامة كالسمـ كاالستصناع، إذا كاف النص 

في زماف نزكلو، فإنو عند بعض األئمة يترؾ النص كيصار إلى الذم جائت العادة بمخالفتو مبنيان عمى العادة السائدة 
 .   283-282العادة إذا تبدلت بتبدؿ الزماف، انظر: آؿ بكرنك، الكجيز في ايضاح قكاعد الفقو الكمية، ص 
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، فإنَّػػػو مػػػف جنسػػػوس ألىفَّ حاصػػػمو تعميػػػؽ اٍلًمٍمػػػؾ أك (2)يخػػػالؼ نػػػص القػػػرآف بتحػػػريـ الميسػػػر (1)قػػػالكا: ىػػػذا
مف ىذا القبيؿ ألىنَّيىا تكجب استحقاؽ اٍلًعٍتًؽ إٍف ظير كذا ]ال إٍف ظير  (4)، كالقرعة(3)االستحقاؽ بالخطر

ضاء العادة بخبلفو فإنَّيىا قاضية بنفي أفَّ كاحدان يىٍمًمؾي ستة أعبدو كال يىٍمًمؾي غيرىـكأما ق (5)كذا[
  مف درىـو

 .(6)كال ثكبو كال نحاسو كال دابة كال قمحو كال دارو يسكنيا، كال شيءو قميؿو كال كثيرو 
لؾ في غنيمة إٍف كػاف مػع ، أك يككف كقع لو ذ(8)أىنَّو قد يتفؽ لمعرب ذلؾ ]ليأخذكا غمتيـ[ (7)كما قيؿ مف

، فيػك أيضػان ممػا تقضػي العػادة بنفيػو  (9)الفرض الذم فرضناه مف عدـ شػيءو قميػؿو أك كثيػرو مػف كػؿ نػكعو
ألىنَّو أندىري نادرو 
 ، فكجب رد الركاية ليذه العمة الباطنة.(11)فكاف مستحيبلن في العادة كالعرؼ (10)

ـي  يىٍغفيػػؿي مػػثميـ عػػف مثميػػاكمػػا قػػالكا فػػي المتفػػرد بزيػػادة مػػف بػػيف جماعػػة ال  ػػ مػػع اتحػػاد المجمػػس أىنَّػػو ييٍحكى
  (12)بغمطو

                                                           
 في "ج" فيذا. (1)
 .2/680لمنير، الميسر قمار العرب باألزالـ، كىك المعب بالقداح أك ىك النرد، انظر: الفيكمي، المصباح ا (2)
 .8/82انظر: ابف مازة، المحيط البرىاني،  (3)
اختمؼ الفقياء في اإلقراع بيف العبيد المعتقيف إذا لـ يصح عتقيـ جميعان، فذىب الحنفية إلى أف العمؿ بالقرعة  (4)

كاعتبارىا طريقان إلثبات  منسكخ إال أنيـ استحبكىا نطييبان لمنفكس، كذىب المالكية كالشافعية كالحنابمة إلى األخذ بالقرعة
/ كالماكردم، الحاكم 2/408/ كاألصبحي، المدكنة، 2/333الحؽ عند التساكم، انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، 

 .5/154/ كابف قدامة، المغني، 18/39الكبير، 
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (5)
  ب مف "ب".294نياية ؽ/ 
ـ، 2003 –ق 1423، 1، ط2/592مف بف صالح، القكاعد كالضكابط الفقيية، انظر: العبد المطيؼ، عبد الرح (6)

 عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة، السعكدية.
 ليست في "أ، ب، ج". (7)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ج" كفي "ط" ليأخذكا غمتيـ. (8)
 في "أ، ب، ج" ك. (9)
 .7/76 انظر: السرخسي، المبسزط، (10)
العرؼ لغة كؿ ما تعرفو النفس مف الخير كتطمئف اليو، كىك ضد النكر، كالعرؼ كالمعركؼ الجكد، انظر: الحنفي  (11)

 .206الرازم، مختار الصحاح، ص 
 .149العرؼ شرعان ما استقرت النفكس عميو بشيادة العقكؿ، كتمقتو الطبائع بالقبكؿ، انظر: الجرجاني، التعريفات، ص 


 /ب مف "ا".174ؽ  نياية

إذا انفرد الراكم العدؿ بزيادةو عمى ما ركاه غيره بحيث ال تنافي المزيد ككاف مجمس السماع كاحدا فإنيا تيقبىؿ، أما  (12)
إذا كانت منافية فركاية الجماعة أرجح مف ركاية الكاحد، كتترؾ الزيادة بالكمية كال يمتفت إلييا إذا كانت الجماعة ممف ال 

يـ عف تمؾ الزيادة، كأما إذا تعدد مجمس السماع فيعتبراف خبراف كيعمؿ بيما، انظر: السيناكم، حسف بف تجكز غفمت
ـ، مطبعة النيضة، تكنس/ كالزركشي، البحر 1928، 1، ط2/74عمر، األصؿ الجامع لئليضاح الدرر المنظكمة، 

 .1/154/ كالشككاني، إرشاد الفحكؿ، 235-6/234المحيط، 
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 .(3)فيما تعـ بو البمكل (2)مف جنس خبر الكاحد (1)كصار ىذا
كأما ما قيؿ: إنَّيىا كاقعة حاؿ
، ألىفَّ الفعػؿ (4) ٍف لػـ يعػـ (5)فبل تعـ فميس بشيءو فإنَّػو يػدؿ عمػى طريػؽو  (6)كا 

ذا كػػاف طريقػػان صػػح ، كا  الحكػػـ بػػو، كاالَّ فمثمػػو يمػػـز فيمػػا اسػػتدلمتـ بػػو  (7)يحان جػػاز ارتكابػػو كتقػػررصػػحيحو
العتبػار االحػػكاؿ مػػف قصػػة الخثعميّْػػيف بػػبل فػػرؽ، ككػػذا نحػػكه مػػف اكجػػو ضػػعيفة، كحقيقػػة الكجػػو لػػيس االَّ 

ـي بغمطو مف بعػض ركاتػو عػف عمػراف، كلػذلؾ اجمػع لىةى العىادىًة، كالكتاب عمى نفي مقتضاه فييٍحكى عمػى  دىالى
ًدًىما (8)عدـ االقراع عند تعارض البينتيف لمعمؿ  .(10)، كعمى عدميا ايضان عند تعارض الخبريف(9)بأحى

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .1/287" رده. انظر: السيكطي، تدريب الراكم، في "أ، ب، ج (1)
خبر الكاحد كىك ما يركيو الكاحد أك اإلثناف عف الكاحد أك  اإلثنيف حتى يصؿ إلى الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ أك  (2)

اتران ما لـ يبم  مبم  التكاتر فيصدؽ عمى المشيكر كالعزيز، كالقريب كالمشيكر عند األحناؼ ىك ما كاف آحاد األصؿ متك 
في القرف الثاني أك الثالث كحديث " إنما األعماؿ بالنيات.."، انظر: السباعي، مصطفى بف حسني، السنة كمكانتيا في 

 سكريا. –ـ، المكتب اإلسبلمي، دمشؽ 1982 –ق 1402، 3، ط167التشريع اإلسبلمي، ص 
عنو، مع كثرة تكرره، كقضاء العادة بنقمو ما تعـ بو البمكل ىك ما يحتاج اليو الكؿ حاجة متأكدة تقتضي السؤاؿ  (3)

 .2/297متكاتران، انظر: ابف أمير حاج، التقرير كالتحبير، 
ىي الحادثة التي يأتي خطاب الشارع مبينان لمبلبساتيا كما يتعمؽ بيا، كتككف مختصة بمعيف كأشخاص معينيف، كال  (4)

النازلة، انظر: الجكيني، البرىاف في أصكؿ الفقو، يتطرؽ حكميا إلى غيرىا مف الصكر، كيعبر عنيا أيضان بخصكص 
 www.aslein.net/showthread.php?t=14409/ ك1/134
/www.alukah.net/sharia/0/69591/. 
 في "أ، ب، ج" العقؿ. (5)
 في "ب" يعجز. (6)
 في "أ، ج" كيعرؼ. (7)
 في "أ، ب، ج" ليعمؿ. (8)
/ كالماكردم، الحاكم الكبير، 5/451لحطاب، مكاىب الجميؿ، / كا6/232انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (9)

 .5/398/ كالبيكتي، كشاؼ القناع، 17/407
/كالشافعي، األـ، 2/17/ كالخرشي، شرح مختصر خميؿ، 1/141انظر: ابف نجيـ المصرم، البحر الرائؽ،  (10)
 .1/181/ كابف قدامة، المغني، 5/191
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 (2)بؿ نثبتيا شرعان لتطييب القمكب كدفػع االحقػاد كالضػغائف (1)كنحف ال ننفي شرعية القرعة ]في الجممة[
فإنَّو لما كػاف سػفره بكػؿ مػف شػاء مػنيف جػائزان ]إالَّ  ،(4)عميو الصبلة كالسبلـ، ]لمسَّفىًر بنسائو[ (3)كما فعؿ

ربمػػا يتسػػارع الضػػغائف إلػػى مػػف يخصػػيا مػػف بيػػنيف فكػػاف اإلقػػراعي لتطييػػب قمػػكبيف، ككػػذا إقػػراعي  (5)أىنَّػػو[
إنَّمػػا ىػػك لػػدفع مػػا ذكرنػػا مػػف تيمػػة  (6)القاضػػي فػػي األنًصػػبىاًء المسػػتحقة كالبدايػػة بتحميػػؼ أحػػد المتحػػالفيف

 الميؿ.
ػا ذىكىرنػا مػف المعنػى، كمنػو اسػتياـ كالحاصؿ أنَّيىا إنَّما تستعمؿ في المكاضع التي يجكز تركيا فييػا ًلمى

(7) 
ػؽي بكفالتيػػا ألىفَّ  ال فيػك كػافى أحى زكريػا عميػو السػبلـ، معيػـ عمػػى كفالػة مػريـ عمييػا السػبلـ، كػػاف لػذلؾ، كا 

 ، كاهلل أعمـ. (8)خالتيا كانت تحتو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ما بيف المعككفيف ليس في " ب". (1)
 .7/19انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (2)
(. 2593اخرجو البخارم، كتاب اليبة كفضميا كالتحريض عمييا، باب ىبة المرأة لغير زكجيا كعتقيا، حديث رقـ ) (3)

، كلفظو ما ركتو عائشة رضي اهلل عنيا قالت:"  كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو 3/159البخارم، صحيح البخارم، 
 د سفرا أقرع بيف نسائو، فايتيف خرج سيميا خرج بيا معو، ككاف يقسـ لكؿ منيما يكميا كليمتيا...".كسمـ إذا أرا

 في " أ، ب، ج" في السفر لنسائو. (4)
 ليست في "أ، ب، ج". (5)
 .20/174انظر: السرخسي، المبسزط،  (6)
 في "ج" اسياـ. (7)
ـى أنو أحؽ بمريـ منيـ، انظر: أف زكريا عميو السبلـ  استعمؿ القرعة مع األحبار ت (8) ًم طييبان لقمكبيـ، ألنو كاف قد عى

براىيـ طفيش، 4/86/ كالقرطبي، محمد بف أحمد، تفسير القرطبي، 15/8السرخسي، المبسكط،  ، ت: أحمد البردكني كا 
 ـ، دار الكتب المصرية، القاىرة.1964 –ق 1384، 2ط
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بيا الستحقاًؽ بعد اشتراكيـ في سببو فأكلى منو ظاىر التكزيع ألىفَّ القرعة قد تؤدم إلى  فأمَّا أىٍف يتعرؼ
ًمػعى  (2)، ألىفَّ اٍلًعتٍػؽى إذا كػاف شػائعان فػييـ يقػع فػي كػؿو مػنيـ منػو(1)حرماف المسػتحؽ بالكميػة شػيءه، فػإذا جي

ػػًرـى اآلخػػر بعػػض حقػػو، بخػػبلؼ مػػا إذا كيًزعى فإنَّػػو  ِّ شػػيءن، كأمػػا إذا لػػـ يكػػف الكػػؿ فػػي كاحػػدو فقػػد حي ينػػاؿ كػػبلي
كصػػار  (3)شػػائعان فػػييـ كمػػا تقػػدـ فػػي العشػػرة المػػالكيف لعشػػًر جػػكارو إذا أٍعتىػػؽى أحػػديىـ جاريتػػو ثػػـ ]لػػـ تيػػدر[

ًمٍمؾي العيٍشًر لكاحدو حيثي يىٍعًتؽي مػٍف كيػؿٍّ عٍشػريىىا كتسػعى فػي ًتٍسػعىة أعشػارىا ففيػو إصػابة المسػتحؽ بعػضى 
قًّْو يقينان، كم  ا كيؿُّ حقيا.ع القرعة جاز أىٍف يفكتيحى

 
 

 ]العتؽ دكف تعييف في مرض المكت[
 

مىى ىىذىا[ ـى الثُّميثي عى  ]فىًإٍف كىافى اٍلقىٍكؿي ًمٍنوي ًفي اٍلمىرىًض قيًس
( ألف العتؽ في المرض كصية، كمحؿ )فإف كاف ىذا القكؿ منو في المرض قسـ الثمث عمى ىذاقكلو 

ف لػـ يخرجػكا كلػيس لػو مػاؿ سػكاىـ ، ف (4)نفاذ الكصية الثمث إف كانكا يخرجكف مػف الثمػث فػبل إشػكاؿ، كا 
بيػػنيـ عمػػى قػػدر سػػياميـ مػػف الكصػػية فيضػػرب كػػؿه بقػػدر  كلػػـ تجػػز الكرثػػة قسػػـ الثمػػث كىػػك عتػػؽ رقبػػة

 كصيتو.
 
 
 
 
 

                                                           
إلقراع بينو كبيف غيره، ألف في القرعة ضياع ذلؾ الحؽ المعيف إذا تعينت المصمحة أك الحؽ في جية فبل يجكز ا (1)

كالمصمحة المتعينة، كمكضع القرعة إنما ىك عند التنازع إذا تساكت الحقكؽ كالمصالح دفعان لمضغائف كاألحقاد كالرضا 
صـك في التقدـ إلى بما جرت بو األقدار، كتشرع القرعة في مكاضع منيا: تغسيؿ األمكات عند تزاحـ األكلياء، كبيف الخ

الحاكـ في الحكـ، إضافة إلى المكاضع التي ذكرىا ابف اليماـ، فخركج القرعة في ىذه المكاضع لكاحد مف المتنازعيف ال 
يمحؽ الضرر باآلخريف لتساكييـ في الحؽ، انظر: ابف فرحكف، إبراىيـ بف عمي، تبصرة الحكاـ في أصكؿ األقضية 

ـ، مكتبة الكميات األكىرية/ كعثماف، محمد رأفت، النظاـ 1986 –ق 1406، 1، ط113-2/112كمناىج األحكاـ، 
 ـ، دار البياف.1994 –ق 1415، 2، ط500القضائي في الفقو اإلسبلمي، ص 

 ليست في "أ". (2)
 في "ب" لك نذر، كفي "أ، ج" لـ يدر. (3)
 .2/87انظر: الزيمعي الحنفي، تبييف الحقائؽ،  (4)
  أ مف "أ"175نياية ؽ/. 
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 ]عدد سياـ العتؽ في العبيد الثالث[
 

ػػعى بىػػٍيفى ًسػػيىاـً اٍلًعٍتػػًؽ  شىػػٍرحي ذىًلػػؾى أىٍف ييٍجمى مىػػى أىٍربىعىػػةو ]كى ػػا أًلىنَّػػا نىٍجعىػػؿي كيػػؿَّ رىقىبىػػةو عى مىػػى قىٍكًلًيمى كىًىػػيى سىػػٍبعىةه عى
ٍيًف ًمػٍف كيػؿّْ  ػرى ًمػٍف اآٍلخى ثىػةي أىٍسػييـو كى A يىٍعًتػؽي ًمػٍف الثَّاًبػًت ثىالى ثىًة اأٍلىٍربىاًع فىنىقيكؿي ًتنىا إلىى ثىالى اجى ػا ًلحى  كىاًحػدو ًمٍنييمى

ـي  َي ًسيىا ، فىػالى بيػدَّ أىٍف  سىٍيمىاًف فىيىٍبمي ػؿُّ نىفىاًذىىػا الثُّميػثي مىحى ًصػيَّةه كى ػٍكًت كى ػرىًض اٍلمى اٍلًعٍتًؽ سىػٍبعىةن، كىاٍلًعٍتػؽي ًفػي مى
كفى فىيى  ػده كىًعٍشػري ػاًؿ أىحى ًميػعي اٍلمى جى مىػى سىػٍبعىةو كى رىثىًة ًضٍعؼى ذىًلؾى فىييٍجعىؿى كيؿُّ رىقىبىػةو عى ـي اٍلكى ٍعًتػؽي ًمػٍف ييٍجعىؿى ًسيىا

ٍمسىػةو الثَّ  يىٍسػعىى ًفػي خى ػا سىػٍيمىاًف كى يىٍعًتؽي ًمٍف اٍلبىػاًقيىٍيًف ًمػٍف كيػؿه ًمٍنييمى يىٍسعىى ًفي أىٍربىعىةو كى ثىةه كى ، فىػًإذىا اًبًت ثىالى
ـى الثُّميثي كىالثُّميثىاًف[ مىٍعت اٍستىقىا جى  تىأىمٍَّمت كى

أم قػكؿ أبػي حنيفػة مػا( )كشرح ذلؾ أف يجمع بيف سياـ العتؽ كىػي سػبعة عمػى قكلي قاؿ المصػنؼ
نما نجعؿ كؿ رقبة  )ألنا نجعؿ كؿ رقبة عمى أربعة(،، كذلؾ (1)كأبي يكسؼ أما عمى قكؿ محمد فستة كا 

، فنقكؿ يعتؽ مف الثابت ثالثة منو( (9))لحاجتناعمى أربعة  ٍيفى مف أربعة  إلى ثالثة أرباعو ػرى )كمف اآلخى
خارجػة مػػف الثمػث، فػػبل بػػد مػف كػػكف سػػيماف  مػػف كػػؿ كاحػػد منيمػػا سػػيماف فيبمػػَ سػػياـ العتػػؽ سػػبعة(

 الكرثة ضعفيا ألف الثمثيف ضعؼ الثمث كىما سياميـ فيبم  كؿ الماؿ أحدا كعشريف.
بالضػػركرة فيعتػػؽ مػػف  (3)ككػػؿ المػػاؿ ىػػك األعبػػد الثبلثػػة فيكػػكف كػػؿه مػػنيـ ]سػػبعة اسػػيـو كىػػك ثمػػث المػػاؿ[

ؿ كالخارج مف كػؿو منيمػا سػيماف كيسػعى الثابت ثبلثة مف سبعة كيسعى في أربعة، كمف اآلخريف الداخ
فػػي خمسػػة فصػػار ثبلثػػة أربػػاع الثابػػت إلػػى ثبلثػػة أسػػباعو، كذلػػؾ أقػػؿ مػػف نصػػفو بنصػػؼ سيػػبعو كصػػار 

، كأمػا قػكؿ محمػد فإنمػا يضػرب الػداخؿ  نصؼ كؿ مف اآلخريف سيبعيف كذلؾ أقؿ مػف ثمثػو بثمػث سيػبعو
ا تكػػكف سػػياـ العتػػؽ سػػتة كسػػياـ الكرثػػة كعمػػى ىػػذ (5)سدسػػان[ (4)بسػػيـ كيسػػعى فػػي خمسػػة فصػػار ]ربعػػو

مػػف الثابػػت ثبلثػػة  (7)ثمانيػة عشػػر، فييجعػػؿ كػػؿ عبػػدو عمػى سػػتة فيعتػػؽ (6)ضػعفيا ألبتػػة فتكػػكف كػػؿ التركػػة

                                                           
  أ مف "ب".295نياية ؽ/ 
اختمؼ فقياء الحنفية في عدد سياـ العتؽ في العبيد الثبلث الذيف تدكر حكليـ المسألة في الدخكؿ كالخركج، فذىب  (1)

/ كالزيمعي 4/108أبك حنيفة كأبك يكسؼ إلى أنيا سبعة، كذىب محمد إلى أنيا ستة، انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، 
 .3/86حقائؽ، الحنفي، تبييف ال

 في "أ" لحاجتيا. (2)
 في "أ، ب، ج" كىك ثمث الماؿ سبعة أسيـ. (3)


 /أ مف "ج".90نياية ؽ 

 في "أ" ربعيـ. (4)
 في "ب" ربع سدسيا. (5)
 في "أ" الكرثة. (6)
 في "أ" ضعؼ. (7)
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 (2)، كعمى قكليما يعتؽ منو(1)كيسعى في ثبلثة فكاف المعتؽ مف مستحؽ ثبلثة األرباع عمى قكلو نصفا
 نصفو إال نصؼ سبع.

 .(3)ا ثمثو كيسعى في أربعة، كعمى قكليما يعتؽ ثبلثو إال ثمث سبعكمف الخارج سيماف كىم
، كال يخفػػى أف الحاصػػػؿ لمكرثػػػة ال (4)كمػػف الػػػداخؿ سػػيـ كاحػػػد كىػػػك سدسػػو، كعمػػػى قكليمػػا يعتػػػؽ سػػػبعاه

 يختمؼ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ة كأبك يكسؼ إلى أنو يعتؽ في "ط" نصفو. اختمؼ فقياء الحنفية في مقدار العتؽ في العبد الثابت، فذىب أبك حنيف (1)

منو ثبلثة أسيـ كيسعى في أربعة، كذىب محمد إلى أنو يعتؽ نصفو أم ثبلثة أسيـو كيسعى في في ثبلثة، انظر: 
 .   4/265/ كابف نجيـ المصرم، البحر الرائؽ، 4/108الكاساني، بدائع الصنائع، 

 في "أ، ب" مف. (2)
ي العبد الخارج فذىب أبك حنيفة كأبك يكسؼ إلى أنو يعتؽ منو سيماف اختمؼ فقياء الحنفية في مقدار العتؽ ف (3)

كيسعى في خمسة، كذىب محمد إلى أنو يعتؽ منو ثمثو أم سيماف كيسعى في أربعة اسيـ، انظر: الكاساني، بدائع 
 .108 -4/107الصنائع، 

حنيفة كأبك يكسؼ إلى أنو يعتؽ منو  اختمؼ فقياء الحنفية في مقدار العتؽ كالسعاية في العبد الداخؿ، فذىب أبك (4)
سيماف كيسعى في خمسة ، كذىب محمد إلى أنو  يعتؽ منو سيـه كيسعى في خمسة، انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، 

4/107-108. 
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ٍكجي قىبٍ  مىاتى الزَّ تو كى كالى ٍيري مىٍدخي ًؽ كىىيفَّ غى لىٍك كىافى ىىذىا ًفي الطَّالى بيعيػوي ])كى ػًة ري اًرجى ٍيػًر اٍلخى ؿى اٍلبىيىاًف سىقىطى ًمٍف مى
ٍيًر الدَّاًخمىًة ثيمينيوي( ًمٍف مى اًنًو كى ثىةي أىٍثمى ٍيًر الثَّاًبتىًة ثىالى ًمٍف مى مَّدو ، كى ةن،  -رىًحمىوي المَّوي  -ًقيؿى ىىذىا قىٍكؿي ميحى اصَّ خى

ًقيؿى ىيكى قىٍكلييي  يىادىاًت[.كىًعٍندىىيمىا يىٍسقيطي ريبيعيوي، كى ـى تىٍفًريعىاًتيىا ًفي الزّْ ا تىمى قىٍد ذىكىٍرنىا اٍلفىٍرؽى كى ا، كى  مىا أىٍيضن
يعنػػي قػػاؿ لػػزكجتيف لػػو إحػػداكما طػػالؽ، فخرجػػت إحػػداىما كدخمػػت )كلػػك كػػاف ىػػذا فػػي الطػػالؽ(  (1)قكلػػو

)كىػػف غيػػر مػػدخكالت كمػػات الػػزكج قبػػؿ البيػػاف سػػقط مػػف ميػػر زكجػػة لػػو ثالثػػة فقػػاؿ إحػػداكما طػػالؽ 
ككجب ليا خمسة أثمػاف  ((3))كمف مير الثابتة ثالثة أثمانو (2)ككجب ليا ثبلثة أرباعوخارجة ربعو(، ال

فألزميمػا محمػده رحمػو اهلل المناقضػة، فػإف سػقكط  (4)ككجػب ليػا سػبعة أثمانػو)كمف مير الداخمػة ثمنػو( 
إحػداىما  (5)ليسػتربع مير الخارجة لكقكع طبلؽ بينيا كبيف الثابتة يسقط بػو نصػؼ ميػر مػف ميرييمػا 

بسقكطو مف األخرل فكيزع بينيما فسقط مػف كػؿ مػف الخارجػة كالثابتػة ربػع ميرىػا. كالكػبلـ الثػاني  أكلى
مكجػػبه فػػي حػػاؿو ىػػي أف تػػراد الخارجػػة دكف حػػاؿو كىػػي أف تػػراد الثابتػػة ألنػػو يصػػير جامعػػان بػػيف أجنبيػػة 

الربػػع مكزعػػػان فيسػػقط ثيمػػف ميػػػر  كمنككحػػة ألنػػو ال عػػػدةس ألنػػو قبػػؿ الػػػدخكؿ فيتنصػػؼ كيثبػػت بػػػو سػػقكط
فػي  (7)فيجب مثمو (6)الداخمة كمثمو مف مير الثابتة، فيضـ إلى ما سقط مع األكلى فيتـ ليا ثبلثة أثمانو

مسألة العتؽ فيعتؽ ربع الداخؿس ألف الثمف في الطبلؽ قبؿ الدخكؿ بمنزلة الربع ألف الساقط بػو نصػؼ 
 .( 8)المير كالثمف ىك ربع النصؼ

)قكؿ محمدو كحده، أمػا عنػدىما فيسػقط ربػع لمصنؼ في جكابو قيؿ ىذا أم المذككر في الطبلؽ قاؿ ا
 .)ىك قكليما أيضان(بؿ  )كقيؿ(ال الثمف فبل يتـ بو اإللزاـ. مير الداخمة( 

                                                           
 ليست في "ج". (1)
 في "أ، ب، ج" أرباع. (2)
 في "أ، ب، ج" أثماف. (3)
 في "أ، ب، ج" أثماف. (4)
 .في "أ، ب، ج " ليس (5)
  ب مف "أ".175نياية ؽ/ 
 في "أ، ب، ج" اثماف. (6)
 ليست في "ج". (7)
اختمؼ الفقياء في ىذه المسألة في الساقط مف مير الداخمة، فيذا القكؿ المذككر، لمحمد بف الحسف كقيؿ أنو كاف  (8)

،  كذىب أبك حنيفة كأبك قكؿ أبي حنيفة كأبي يكسؼ إال أنيما رجعا عنو، كىك سقكط ثمف مير الداخمة كمثمو لمثابتة
يكسؼ إلى أنو يسقط مف مير الداخمة ربعو كيبقى ليا ثبلثة أرباع كمثمو لمثابتة كيبقى ليا ربعاف، انظر: السرخسي، 

 .7/138المبسكط، 
  ب مف "ب".295نياية ؽ/ 
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أيضػان فييػػا. أمػا التفريعػػات فمػػا  (3)المصػنؼ أنػػو ذكػػره فػي زياداتػػو كذكػر تمػػاـ تفريعاتيػػا (2)ذكػػر (1)كالفػرؽ
فػػي بيػػاف العتػػؽ قبػػؿ مػػكت أحػػد كبعػػد مػػكت أحػػد العبػػديف، كأمػػا التفريعػػات فػػي الطػػبلؽ فمنيػػا أف  قػػدمناه

ميراث النساء كىػك الربػع أك الػثمف ينقسػـ بػيف الداخمػة كاألكليػيف نصػفيف نصػفو لمداخمػة ألنػو ال يزاحميػا 
ى بػػػو مػػػف إال إحػػػدل األكليػػػيف: أعنػػػي الثابتػػػة كالنصػػػؼ اآلخػػػر بػػػيف األكليػػػيف ألف إحػػػداىما ليسػػػت أكلػػػ

 .(4)األخرل
كمنيا أف الثابتة لك ماتػت كالػزكج حػيه طمقػت الخارجػة كالداخمػة لمػا ذكرنػا فػي العتػاؽ كلكػؿ كاحػدة عمػى 
ف ماتػػت الداخمػػة كػػاف عميػػو بيػػاف الكػػبلـ األكؿ، فػػإف أكقعػػو عمػػى الخارجػػة  الػػزكج ثبلثػػة أربػػاع الميػػر، كا 

ف أ ف ماتػت طمقت الثابتة أيضان لعدـ مزاحمة الداخمة بالمكتس كا  كقعو عمى الثابتػة لػـ تطمػؽ الخارجػة، كا 
الخارجػػة طمقػػت الثابتػػة دكف الداخمػػة لمػػا ذكرنػػا فػػي مسػػألة العتػػؽ، كلػػك لػػـ تمػػت كاحػػدة مػػنيف حتػػى بػػيف 
الزكج الطبلؽ األكؿ ]في الخارجة صح كعميو بياف الثاني، كلو الخيار في تعيػيف الثابتػة أك الداخمػة بػو، 

ف ف أكقػػع الطػػبلؽ الثػػاني عمػػى الداخمػػة  (7)[(6)بػػيف الطػػبلؽ األكؿ (5)كا  عمػػى الثابتػػة لغػػا الكػػبلـ الثػػاني، كا 
ف أكقعػػو عمػػى الثابتػػة طمقػػت كطمقػػت  (8)كػػاف لػػو الخيػػار فػػي تعيػػيف الخارجػػة أك الثابتػػة بػػالكبلـ األكؿ، كا 

 الخارجة أيضان لما تقدـ.
ؿ كال إشػكاؿ فيػو، ككػذا الكبلـ الثاني في العتؽ صحيحه مف كػؿ كجػوو فػي حػؽ الػداخ كأما الفرؽ فيك أف
 في حؽ الثابت.

أما عمى قكؿ أبي حنيفة رحمو اهلل، فظاىر ألنو عتؽ نصفو كىك يقكؿ بتجػزؤ اإلعتػاؽ كمعتػؽ الػبعض 
كالمكاتب، كالمكاتب محؿ لمعتؽ فصح المفظ الثاني بالنسبة إليو أيضػان، بخػبلؼ الطػبلؽ ألنػو لػيس بػيف 

اإليجػػاب  (10)فمػػـز (9)ة كالطػػبلؽ المػػذككر قبػػؿ الػػدخكؿكػػكف المػػرأة محػػبلن لمطػػبلؽ كغيػػر محػػؿ لػػو كاسػػط
النصػؼ، كككنػو غيػر مكجػب شػيئان بخبلفػو فػي العتػؽ، كأمػا  (11)الثاني فيو دائران بيف ككنو مكجبػان لسػقكط

                                                           
 .7/138انظر: السرخسي، المبسكط،  (1)
 في "أ، ب، ج" ذكره. (2)
 ليست في "ج". (3)
 .3/227لكاساني، بدائع الصنائع، انظر: ا (4)
 في "أ، ب، ج" فاف. (5)
 ليست في "ج". (6)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (7)
 في "أ" ليا. (8)
  أ مف "أ".176نياية ؽ/ 
 .7/138انظر: السرخسي، المبسكط،  (9)
 في "ج" ككف. (10)
 في "أ، ب، ج" سقكط. (11)
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عمى قكؿ أبي يكسؼ كىك ال يقكؿ بتجزؤ اإلعتاؽ فؤلف الثابت دائره بػيف أف يكػكف حػران كبػيف أف يكػكف 
 ألبي حنيفة. (1)كالمكاتب محؿ لمعتؽ إلى آخر ما ذكرناعبدان، فكاف كالمكاتب، 

 كال يخفى أف المراد مف ككف الثابت عيتؽ نصفو عمى قكؿ أبي حنيفة فيصير بذلؾ مكاتبان في اإليجاب
ال فاإليجػاب األكؿ إنمػا مقتضػاه عتػؽ كاحػده مػف االثنػيف بكمالػو  (2)الثاني، إنما ىك بعػد مػكت المػكلى، كا 
 أحدو بو، لكف عند تعذر الكقكؼ عمى ذلؾ الكاحد بمكت المكلى قسمناه بينيـ.فبل يحكـ بعتؽ نصؼ 

فقد يقاؿ مف طرؼ محمد رحمو اهلل: إف اعتبار األحػكاؿ إنمػا ىػك حػاؿ صػدكر مػا يجػب اعتبػاره، كحػاؿ 
بأنػػػو إنمػػػا يجػػػب االعتبػػػار حػػػاؿ  صػػػدكر اإليجػػػاب ]الثػػػاني لػػػـ يكػػػف فػػػي الثابػػػت عتػػػؽ أصػػػبلن كيجػػػاب

 اف لتعرؼ حكمو إذ ذاؾ، كنحف إنما نريد أف نتعرؼ حكـ الكبلـ بعد المكت.إذا ك (3)صدكره[
 كفرؽه آخر كىك أىفَّ الكبلـ األكؿ يعتبر تعميقان في حؽ الداخؿ بحكـو يقبؿ التعميؽ كىك كقكع اٍلًعٍتًؽ.

مػرأة فييعتبىػر إنَّمػا تكػكف مػف قبػؿ ال (5)مػف جيػة الػزكج، فػإفَّ البػراءة[ (4)أما البػراءة ]عػف الميػر فػبل تحتممػو
ذا اعتبػػر تنجيػػزان كػػاف الكػػبلـ الثػػاني متػػرددان بػػيف أٍف يكجػػبى أك ال يكجػػب شػػيئان،  تنجيػػزان فػػي حػػؽ البػػراءة، كا 
فأكجب سقكط ربع المير مف الثابتة كالداخمة فيسقط مف الداخمة ثمف كتستحؽ ثبلثة أثماف ميرىػا ]كمػف 

 كتستحؽ ثمنان كاحدان. (6)اف مير[الثابتة كذلؾ ككاف سقط ربعيا باألكؿ فيسقط ثبلثة أثم
يقػػكؿ بتجػػزؤ اإلٍعتىػػاًؽ  (8)ال (7)ىػذا كال يخفػػى أىفَّ تخصػػيص أبػػي يكسػؼ فػػي الفػػرؽ بمػػا ذكػػر يقتضػي أىنَّػػو

 في األعبد فيقكل بو ما ذكرنا مف سقكط ذلؾ السؤاؿ.
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .7/138انظر: السرخسي، المبسكط،  (1)
  ب مف "ج".90نياية ؽ/ 
 ليست في "ب". (2)

  ب مف "ب".296نياية ؽ/ 
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (3)
 في "أ، ب، ج" يحتممو.. (4)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ج". (5)
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (6)
 في "أ، ج" اف. (7)
 ليست في "ب". (8)
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رّّ ثـ مات احدىما[  ]لك قاؿ لعبديف أحدكما حي
 

مىٍف قىاؿى ًلعىٍبدىٍيًو أىحى  []كى ري ٍكًتي عىتىؽى اآٍلخى رّّ بىٍعدى مى دىىيمىا أىٍك مىاتى أىٍك قىاؿى لىوي أىٍنتى حي رّّ فىبىاعى أىحى  ديكيمىا حي
)أنػت حػر بعػد  ( 1)]أم ألحػدىما[)كمف قاؿ لعبديو أحدكما حره فباع أحدىما أك مات أك قاؿ لو( قكلػو 

 مكتي عتؽ اآلخر المقصكد(.
، كمعمػكـه أىفَّ اٍلًعتٍػؽى المػبيـى يكجػب البيػاف كػالطبلؽ المػبيـ عنػدنا ًذٍكري ما يقع بػو البيػاف فػي اٍلًعتٍػ ًؽ المػبيـً

إال بالقرعػة، كبػالمفظ ال يصػح إال أىٍف يقػكؿ: كنػت نكيتػو  (3)ال بيػاف (2)كعند الشافعي كمالػؾ، كعنػد أحمػد
 عند التمفظ بو، كعند الظاىرية ال يىٍعًتؽي أصبلن.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ما بيف المعككفيف  ليس في "ب". (1)
  ب مف "أ".176نياية ؽ/ 
 في "ج" محمد. (2)
إختمؼ الفقياء في كجكب البياف في العتؽ المبيـ، فذىب الحنفية كالمالكية كالشافعية إلى أنو يكجب البياف كالطبلؽ  (3)

/ 38/ 29المبيـ كذىب الحنابمة إلى أنو ال بياف إال بالقرعة، كعند الظاىرية ال يعتؽ، انظر: السرخسي، المبسكط، 
/ كابف قدامة، المغني، 12/164/ كالنككم، ركضة الطالبيف، 2/386كالدسكقي، حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير، 

، المحمى باآلثار، 6/224  .7/176/ كابف حـز
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مف ألفاظ الصريح، كالداللة[]ما يدؿ عمى البياف   
 

ػػرّّ بػػذلؾ  ػػران بػػذلؾ المفػػظ الػػذم قمتػػو، أك يقػػكؿ: أنػػت حي كالبيػػاف يقػػع صػػريحان كقكلػػو اختػػرت أىٍف يكػػكف ىػػذا حي
ػرّّ ثػـ قػاؿ: أردت بػذلؾ اٍلًعتٍػؽى فإنَّػو (1)اٍلًعٍتًؽ ]أك أعتقتؾ بذلؾ اٍلًعٍتًؽ[ ، أما إذا اقتصػر عمػى قكلػو: أنػتى حي

تىؽى ىػك كاآلخػر معػان، ألىفَّ ىػذا ًعتٍػؽه آخػر نػازؿه بغيػر يصدؽ قضاءن فبل يىٍعتً  ، كلك لـ يقؿ شيئان عى ؽي اآلخري
 األكؿ كبو لـ يبؽ محبلن لنزكؿ ًعٍتؽو آخر فكاف كالمكت فتعيَّف اآلخر لىٍمًعٍتًؽ بذلؾ اإًلٍعتىاًؽ.

اسدان مػع قػبض كدكنػو فػي كداللةن كما إذا باع مطمقان أك بشرًط الخيار ألحد المتبايعيف بيعان صحيحان أك ف
عػػف اٍلًمٍمػػًؾ كمػػا لػػك نجػػز  (3)ألىفَّ البيػػاف يقػػع بتصػػرؼ مخػػتصه باٍلًمٍمػػًؾ سػػكاءن كػػاف ميخًرجػػان لػػو (2)الصػػحيح

تىؽى اآلخر بالمساكمة في تىؽى أحدىما أك باعو أكالن، كلذا عى صػاحبو، كىػذا ألىفَّ ذلػؾ يػدؿ عمػى قصػده  (4)عى
 يقع بيانان لًعٍتًؽ اآلخر.استبقاء ًمٍمًكًو في الذم تصرؼ فيو ف

كمان كما إذا مات أحدىما فإنَّو يىٍعتًػؽي اآلخػر، كلػيس بيانػان مػف المػتكمـ ألىنَّػو لػيس اختياريػان، كألفَّ البيػاف  كحي
بػؿ لػـز مػف طريػؽ الحكػـ قرينػو ألفَّ اإلنشػاء صػفة المفػظ، كال إنشاء في اآلخػر بمػكًت  (5)إنشاءه مف كجو

، كال بػػػد مػػػف ًعتٍػػػًؽ أحػػػدىما بعينػػػو فمػػػـز لػػػذلؾ (6)ات لنػػػزكؿ اٍلًعتٍػػػًؽ فيػػػوذلػػػؾ بسػػػبب فػػػكات محميػػػة الػػػذم مػػػ
، كمػػا يقػػع بػػو البيػػاف فػػي اٍلًعتٍػػًؽ المػػبيـ المنجػػز يقػػع بػػو فػػي اٍلميٍعتىػػًؽ المػػبيـ اٍلميعىمَّػػًؽ،  (7)الكػػبلـ ًعتٍػػؽي الحػػيّْ
، فمك مات أحدىما قبؿ الشرط أك تصػرؼ فيػ كأف رّّ ديكيما حي و بإزالػة اٍلًمٍمػًؾ ثػـ جػاء قاؿ: إذا جاء زيده فأحى

تىؽى الباقي.  زيده عى
، فػإفَّ الحكمػي قػد رأيػت أىنَّػو يصػح قبػؿ الشػرط، بخػبلؼ الصػريحس (8)كفرؽ بيف البياف الحكمػي كالصػريح

فإنَّو لك قاؿ قبؿ الشرط اختػرت أٍف يىٍعتًػؽن فػبلفه ثػـ كيًجػدى الشػرط ال ييعتبػر ألنَّػو اختيػاره قبػؿ كقتػو، كمػا لػك 
ػػػ أك ىػػػذه، ثػػػـ عػػػيف إحػػػداىما لمحنػػػث ال يصػػػح تعيينػػػو كلػػػك بػػػاع  (9)رّّ إٍف دخمػػػت ىػػػذه الػػػدارقػػػاؿ أنػػػتى حي

                                                           
 .6/63ما بيف المعككفيف ليس في "ب"، انظر: العيني، البناية شرح اليداية،  (1)
 .6/63 انظر: العيني، البناية شرح اليداية، (2)
 ليست في "ب". (3)
 في "أ، ب، ج" مع. (4)
 .2/145، كشؼ األسرار، البزدكم الحنفيانظر:  (5)
 ليست في "أ". (6)
 في "ج" المكاف. (7)
  ب مف "ب".296نياية ؽ/ 
 في "أ، ب" التصريح. (8)
 ليست في "أ، ج" كفي "ب" دار ىذه. (9)
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كػػـ اٍلًعتٍػػًؽ المػػبيـ فىيىٍعتًػػؽي أحػػدىما كيػػؤمر بالبيػػاف ألىفَّ  أحػػدىماأك كمييمػػا ثػػـ اشػػتراىما ثػػـ جػػاء زيػػده ثبػػتى حي
 .(1)زكاؿ اٍلًمٍمًؾ بعد اليميف ال يبطميا

: لك كاف اليميف قبؿ الح رّّ ثـ قاؿ لو مػع  (2)رية المجيكلة يعني قاؿ لعبده: إٍف دخمتكعف محمدو فأنت حي
تىػؽى اآلخػر لفػكات محميػة المحمػكؼ ًبًعٍتًقػًو  رّّ ثػـ كيًجػدَّ الشػرط فىعىتىػؽى ذلػؾ المحمػكؼ ًبًعٍتًقػًو عى آخرو أحدكما حي

 باٍلًعٍتؽ 
يػػده أك جنػػى  (4)أك قطػػعكلػػك كاتػػب أك رىػػفى أك آجػػر يكػػكف بيانػػان، كلػػك اسػػتخدـ أحػػدىما  (3)فصػػار كمكتػػو

 .(5)عميو ال يككف بيانان 
ًلٍمًعٍتًؽ ًمٍف كيؿّْ  ًلٍمًعٍتًؽ ًمٍف ًجيىًتًو ًباٍلبىٍيًع كى الِّ ًلٍمًعٍتًؽ أىٍصالن ًباٍلمىٍكًت كى ـٍ يىٍبؽى مىحى ٍجوو ًبالتَّػٍدًبيًر فىتىعىػيَّفى  ]أًلىنَّوي لى كى

ػدى اٍلكي  ، كىأًلىنَّػوي ًبػاٍلبىٍيًع قىصى ػري ػكدىافً لىوي اآٍلخى ٍكًتػًو، كىاٍلمىٍقصي ٍنًتفىػاًع إلىػى مى ًبالتَّػٍدًبيًر إٍبقىػاءى ااًل ػكؿى إلىػى الػثَّمىًف كى  صي
لىةن[ ري دىالى ـى فىتىعىيَّفى لىوي اآٍلخى  يينىاًفيىاًف اٍلًعٍتؽى اٍلميٍمتىزى

مًعتٍػًؽ أم كلػـ يبػؽ محػبلن لمحالن لمعتؽ أصػالن بػالمكت، كلمعتػؽ مػف جيتػو بػالبيع(  (6))ألنو لـ يبؽ قكلو
]أم كلـ يبؽ محبلن لمعىٍتًؽ  )كلمعتؽ مف كؿ كجو(مف جية المكلى المتكمـ بالًعٍتًؽ المبيـ بسبب بيعو إياه 

، فإفَّ حاصمو تعميؽ ًعٍتؽو كامؿو بالبياف.(7)مف كؿ كجو[ رّّ  ، كىك الًعٍتؽ الممتـز بقكلو أحدكما حي
)كألنػػو بػػالبيع قصػػد لًعتٍػػؽ عنػػد المػػكت فتعػػيف اآلخػػر، ا كبالتػػدبير لػػـ يبػػؽ ًعٍتقيػػوي ًعٍتقػػان كػػامبلن السػػتحقاؽ

)كالمقصكد بو مدة حياتو كأىفَّ يعتقو بعد مكتو  )استبقاء االنتفاع(قصد  الكصكؿ إلى الثمف، كبالتدبير(
)ينافياف العتؽ الممتـز باإليجاب المػبيـ الكصكؿ إلى الثمف كاالنتفاع المستمر إلى المكت  (8)يعني اف(

 داللة(. فيتعيف لو اآلخر
 
 
 

                                                           

 /أ مف "أ".177نياية ؽ 

 .3/261صرم، البحر الرائؽ، انظر: ابف نجيـ الم (1)
 في "أ،ج" فعمت. (2)
 .4/34انظر: ابف مازة، المحيط البرىاني،  (3)
 في "ب" عتؽ. (4)
 .6/63انظر: العيني، البناية شرح اليداية،  (5)
 في "أ" يكف. (6)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (7)


 /أ مف "ج".91نياية ؽ 

 في "أ، ج" في. (8)
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 ]عىتىؽى إحدل األمتيف ًعٍتقنا مبيما[
 

ٍعنىيىٍيًف[ كىذىا إذىا اٍستىٍكلىدى إٍحدىاىيمىا ًلٍممى  ]كى
كطػػئ إحػػداىما فىعىمىقىػػٍت ألىنَّيىػػا صػػارت أيُـّ كلػػدو لػػو فتعينػػت  (2)إذا (1)أم )ككػػذا إذا اسػػتكلد إحػػداىما(قكلػػو 

بلن لمًعٍتًؽ مف كؿ كجو كالمدىبَّر كقصد إبقائيا لبلنتفاع بيا األخرل لٍمًعٍتًؽ لممعنييف كىما ككنَّيا لـ تبؽ مح
نَّما قيدنا الكطء بالتعميؽ(3)إلى المكت ألفَّ الكطء غيػر اٍلميعىمػؽ لػيس بيانػان عنػد أبػي حنيفػة (4)، كا 

كمػا   (5)
 سنذكر.

عمػى أىنَّػو  كاستشكؿ عمى تىعىيَّفى اآلخػر بمػكت أحػدىما مػا لػك اشػترل أحػد العبػديف كسػمى ثمػف كيػؿٍّ منيمػا
بالخيار يأخذ أييما شاء فمات أحدىما حيث يتعيف لمبيػع الميػت ال الحػي مػع أىفَّ بػالمكت لػـ تبػؽ محميػة 

لػػك قػػاؿ ألمتيػػو: إحػػدل ىػػاتيف بنتػػي أك أيُـّ كلػػدم ثػػـ ماتػػت  (8)، كمػػا(7)محميػػة اٍلًعتٍػػؽً  (6)البيػػًع كمػػا لػػـ تبػػؽ
 .(9)إحداىما ال تتعيف الحية لبلستيبلد كال لمحرية

جػػكاب األكؿ بػػالفرؽ بػػأىفَّ عنػػد إشػػراؼ أحػػدىما عمػػى المػػكت تعػػيف البيػػع فيػػو ألىنَّػػو تعػػذر رده كمػػا قبضػػو ك 
، كال يتعػيف اٍلًعتٍػؽي  فإنَّػو ال يخمػك عػف مقدمػة تعييػب فإنَّمػا تعػيف لمبيػػع كىػك حػيه ال ميػته

  باإلشػراؼ عمػػى
تىؽى كاف بعد المكت فامتنع فمات رقيقان لعدـ مكجب ال  .(10)نقؿ فتعيف اآلخر ًلٍمًعٍتؽً المكت، فمك عى

                                                           
 في "ب" اك. (1)
 ليست في "أ، ب، ج". (2)
 .4/499انظر: البابرتي، العناية شرح اليداية،  (3)
 في "ط" المعمؽ. (4)
اختمؼ الفقياء في تعييف عتؽ إحدل األمتيف إذا كطيء األخرل كصارت أـ كلدو لو، فذىب أبك حنيفة كالشافعية في  (5)

نما يبقى خ ياره في البياف، كذىب أبك يكسؼ كمحمد مف الحنفية ركاية كالحنابمة إلى أنو ال يتعيف العتؽ في األخرل كا 
كالمالكية كالشافعية في ركاية أخرل إلى إنتفاء العتؽ المنجز عف أـ الكلد كتعيف العتؽ في األخرل، انظر: السرخسي، 

 / كالشيرازم، إبراىيـ بف عمي، التنبيو في الفقو الشافعي، ص4/366/ كالدسكقي، حاشية الدسكقي، 7/86المبسكط، 
ـ، دار 1997 -ق1418، 1، ط6/11، عالـ الكتب/ كابف مفمح، إبراىيـ بف محمد، المبدع في شرح المقنع، 145

 لبناف. –الكتب العممية، بيركت 
الرأم المختار أنو يتعيف العتؽ في إحداىما فإنو بكطء األخرل كصيركرتيا أـ كلد لو يككف قد عيف أف األخرل ىي 

 المعتقة كاهلل أعمـ.
 ت في "ج".ليس (6)
 .7/85انظر: السرخسي، المبسكط،  (7)
 في "أ، ج" ربما. (8)
 .6/62ىذا القكؿ ذكره التمرتاشي، انظر: العيني، البناية شرح اليداية،  (9)
  ب مف "أ".177نياية ؽ/ 
 .7/85انظر: السرخسي، المبسكط،  (10)
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، كيجكز أٍف ييخبر بيذا عف الحي كالميت فيرجع إلػى  كجكاب الثاني بأىنَّو ليس إيقاعان بصيغتو بؿ إخباره
 .(1)بياف المكلى

ًبشىػٍرًط الٍ   ًبديكًنػًو كىاٍلميٍطمىػًؽ كى ػعى اٍلقىػٍبًض كى ًحيًح كىاٍلفىاًسًد مى ػًد اٍلميتىعىاًقػدىٍيًف ]كىالى فىٍرؽى بىٍيفى اٍلبىٍيًع الصَّ ًخيىػاًر أًلىحى
كىاًب اٍلًكتىاًب[ ًؽ جى ٍطالى  إلً

 .(2)يريد الجامع الصغير )إلطالؽ جكاب الكتاب(كقكلو 
ٍعنىى مىا قيٍمنىا[  ]كىاٍلمى

مػػٍف أنَّػػو قصػػد الكصػػكؿ إلػػى الػػثمف، كالكصػػكؿ إلػػى الػػثمف ينػػافي اٍلًعتٍػػؽى  أم )كالمعنػػى مػػا قمنػػا( كقكلػػو
 ٍمًعٍتًؽ.اآلخر لً  (3)فتعيف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 /أ مف "ب".297نياية ؽ 

 .4/104انظر، الكاساني، بدائع الصنائع،  (1)
ق، كىك كتاب قديـ، مبارؾ، مشتمؿ 187الجامع الصغير: لمحمد بف الحسف الشيباني، الحنفي، المتكفي : سنة  (2)

مسألة، كالمشايخ يعظمكنو حتى قالكا: ال يصمح المرؤ لمفتكل  170مسألة، كذكر اإلختبلؼ: في  1532عمى : 
مجامع الصغير: كاف سبب تأليفو محمد: أنو لما فرغ مف كالقضاء إال إذا عمـ مسائمو، قاؿ اإلماـ السرخسي في شرحو ل

تصنيؼ الكتب، طمب منو أبك يكسؼ أف يؤلؼ كتابان يجمع فيو ما حفظ عنو مما ركاه لو عف أبي حنيفة، فجمعو ثـ 
مسائؿ، فقاؿ محمد: أنا ما أخطأت، كلكنؾ نسيت  3عرضو عميو، فقاؿ: نعـ حفظ عني أبك عبد اهلل، إال أنو اخطأ في 

ركاية. كذكر عمي القمي: أف أبا يكسؼ مع جبللة قدره كاف ال يفارؽ ىذا الكتاب في حضر كال سفر. انظر: حاجي ال
 .2/8، كالبغدادم، ىدية العارفيف، 1/563خميفة، كشؼ الظنكف، 

 ليست في "ب". (3)
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 ]اليبة كالصدقة تأخذ حكـ البيع[
 

] ٍنًزلىًة اٍلبىٍيًع أًلىنَّوي تىٍمًميؾه ـي ًبمى دىقىةي كىالتٍَّسًمي ـي كىالصَّ  ]كىاٍلًيبىةي كىالتٍَّسًمي
كم عف محمدو في اإلمػبلء بمنزلة البيع ألنو تمميؾ( (8))كاليبة كالتسميـ ]كالصدقة كالتسميـ[قكلو  ري

(2) :
تىؽى اآلخر (4)قبض أك تصدؽ ك(3) ا كىب أحدىما كأإذ  .(5)أقبض عى

قػػالكا: ًذٍكػػريهي اإلقبػػاض تككيػػده ال لمشػػرط لمػػا فػػي المبسػػكط كالمحػػيط كغيرىمػػا
أىفَّ البيػػاف باعتبػػار داللػػة  (6)

تصػػػرؼو مخػػػتصه باٍلًمٍمػػػًؾ كألىفَّ المسػػػاكمة إذا عينػػػت اآلخػػػر كلػػػيس فييػػػا خػػػركج عػػػف اٍلًمٍمػػػًؾ فعقػػػد اليبػػػة 
ؿ في طريؽ اٍلًمٍمًؾ أكلى أىٍف يعينو.كال  صدقة كالبيع الفاسد كىك أىٍدخى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (1)
 ،انظر: رياض زاده ،ق183بف حبيب األنصارم المتكفى سنة  اإلمبلء كتاب لئلماـ أبي يكسؼ يعقكب بف إبراىيـ (2)

 ،ـ1983 –ق 1403 ،3ط ،ت: د.محمد التكنجي ،54ص  ،أسماء الكتب المتمـ لكشؼ الظنكف ،عبد المطيؼ محمد
سكريا. كاإلمبلء أيضان ىي ما يكتبو التبلميذ مما يقكلو العالـ عف ظير قمب، ككاف ىذا دأب  –دمشؽ  ،دار الفكر
، 1/161ف الفقياء كالمحدثيف، كغيرىـ، كالمكتكب يسمى إمبلء كآماؿ، انظر: حاجي خميفة، كشؼ الظنكف، السمؼ م

 .74كابف عابديف، رد المحتار، ص 
 في "أ، ج" فاف. (3)
 في "أ، ب" ؼ. (4)
 .4/103كىك قكؿ أبك حنيفة كأبك يكسؼ، انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (5)
/ كابف نجيـ المصرم، البحر الرائؽ، 4/34/ كابف مازة، المحيط البرىاني، 7/239ط، انظر: السرخسي، المبسك  (6)
4/268. 
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 ]طالؽ إحدل المرأتيف طالقان مبيمان[
كىذىًلؾى لىٍك قىاؿى اًلٍمرىأىتىٍيًو إٍحدىاكيمىا طىاًلؽه ثيَـّ مىاتىٍت إٍحدىاىيمىا ًلمىا قيٍمنىا ًطئى إٍحدىاىيمىا ًلمىا ني ، ]كى كىذىًلؾى لىٍك كى  [بىيّْفي كى

لما قمنا في اٍلًعٍتًؽ مف  (1)يعني تىطميؽ الحية )ككذلؾ لك قاؿ المرأتيوA إحداكما طالؽه ثـ ماتت إحداىما(قكلو 
في لما نبيف(  (9))لك كطئ إحدل المرأتيف تطمؽ األخرلًعٍتًؽ الباقي بمكت أحدىما لعدـ محمية اٍلًعٍتًؽ ككذا 

 مسألة األمتيف التي تمييا.
لىٍك قىاؿى  ًنيفىةى  ]كى ـٍ تىٍعًتٍؽ اأٍليٍخرىل ًعٍندى أىًبي حى امىعى إٍحدىاىيمىا( لى رَّةه ثيَـّ جى تىٍيًو إٍحدىاكيمىا حي قىػاالى -رىًحمىوي المَّػوي  -أًلىمى . كى

ٍطءى الى يىًحؿُّ إالَّ ًفي اٍلًمٍمؾً  ٍطًء ميٍسػتىٍبًقينا  تىٍعًتؽي أًلىفَّ اٍلكى رَّةه فىكىافى ًبػاٍلكى ٍحدىاىيمىا حي اٍلًمٍمػؾى ًفػي اٍلمىٍكطيػكءىًة فىتىعىيَّنىػٍت كىاً 
ؽً  كىاًلًو ًباٍلًعٍتًؽ كىمىا ًفي الطَّالى  [اأٍليٍخرىل ًلزى

كبػو )لػـ تعتػؽ األخػرل عنػد أبػي حنيفػة( كلػـ تىٍعمىػٍؽ )كلك قاؿ ألمتيو إحداكما حرة ثـ جامع إحداىما(  قكلػو
تىقىٍت األخرل(3) قاؿ أحمد ًمقىٍت عى  اتفاقان. (4)، أما لك عى

باإلجمػػاعس ألىفَّ التػػدبير ال يزيػػؿ ًمٍمػػؾى المنػػافع  (5)كلػػك قػػاؿ إحػػداكما مػػدىبَّرة ثػػـ كطػػئ إحػػداىما ال يكػػكف بيانػػان 
 بخبلؼ اٍلًعٍتًؽ.
حػداىما ليسػت فػي  )ليما أف الكطء ال يحؿ إال في ممػؾ(كبو قاؿ الشافعي كمالؾ في ركاية  )كقاال تعتؽ( كا 

 ، (6)اٍلًمٍمًؾ ًلًعٍتًؽ إحداىما بذلؾ الكبلـ
                                                           

 .6/62انظر: العيني، البناية شرح اليداية،  (1)
اختمؼ الفقياء في طبلؽ إحدل المرأتيف إذا كطىء الرجؿ األخرل ثـ ماتت، كذلؾ إف حمؼ الطبلؽ مف غير تعييف،  (2)

 تطمؽ األخرل، كذىب أبك يكسؼ كمحمد مف الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة إلى أنيا فذىب أبك حنيفة إلى أنو ال
/ 5/56/ كالماكردم، الحاكم الكبير، 2/70/ كاألصبحي، المدكنة، 7/84تطمؽ، انظر: السرخسي، المبسكط، 

 .8/458كالمقدسي، الشرح الكبير، 
اف رجعيان ال تطمؽ ألنو قد يككف قصد التي كطأىا، كأما إف كاف الرأم المختار أف ذلؾ متكقؼ عمى نكع الطبلؽ فإف ك

 غير ذلؾ فتطمؽ لكطئو األخرل كاهلل أعمـ.
اختمؼ الفقياء فيما إذا قاؿ السيد ألمتيو إحداكما حرة ثـ جامع إحداىما، كلـ تىٍعميؽ )أم تصبح عمقة كتثبت في  (3)

خرل، كذىب أبك يكسؼ كمحمد مف الحنفية كمالؾ كالشافعي إلى أف الرحـ(، فذىب أبك حنيفة كأحمد إلى أنو ال تيعتىؽ األ
/ كالماكردم، 8/119/ كالخرشي، شرح مختصر خميؿ لمخرشي، 4/27الثانيو تيعتىؽ، انظر: المكصمي، اإلختيار، 

، 2، ط4/716/ كالسيكطي، مصطفى بف سعد، مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى، 5/56الحاكم الكبير، 
 ـ، المكتب اإلسبلمي. 1994 –ق 1415

 الرأم المختار أنيا تعتؽ بمجرد كطء األخرل عمقت أـ لـ تعمؽ كاهلل أعمـ.
/ كالماكردم، الحاكم 4/145/ كعميش، منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ، 4/104انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (4)

 .5/34/ كابف قدامة، المغني، 5/56الكبير، 
/ 5/56/ كالماكردم، الحاكم الكبير، 2/389/ كاألصبحي، المدكنة، 4/104بدائع الصنائع، انظر: الكاساني،  (5)

 .12/238كالبيكتي، الشرح الكبير، 
 .15/329/ كالجكيني، نياية المطمب، 4/478انظر: األصبحي، المدكنة،  (6)



237 
 

لك قتميما إنسافه كجب نصؼ دية كقيمة لكيؿٍّ منيما فكاف بكطء إحػداىما مبينػان لممسػتبقى ٍلًمٍمًكيىػا  (1)ككذا
المػبيـ فإنَّػو إذا قػاؿ لزكجتيػو: إحػداكما طػالؽ كلػـ  )فتعينت األخرل لزكالو بذلؾ العتؽ كما في الطػالؽ(

نَّمػػا قيػػدنا (2)حػػداىما طىميقىػػٍت األخػػرل اتفاقػػان فػػكطئ إ يػػدخؿ بيمػػا أك دخػػؿ فقػػاؿ: طػػالؽه بػػائفه أك ثبلثػػان  ، كا 
كطء المطمقػػة  (4)بيانػػان لطػػبلؽ األخػػرل لحػػؿ (3)الطػػبلؽ بمػػا ذكرنػػا، ألىنَّػػو لػػك كػػاف رجعيػػان ال يكػػكف الػػكطء

الرجعية، ذىكىرىهي 
 كىؿ يثبت البياف في الطبلؽ بالمقدمات؟ كفي الزيادات ال يثبت. (6)في النكادر (5)

، كلػػو أفَّ اٍلًمٍمػػؾ قػػائـه فييمػػا جميعػػان حتػػى قػػاؿ(7)بالتقبيػػؿ ]كمػػا يحصػػؿ بػػالكطء[ كقػػاؿ الكرخػػي: يحصػػؿ
(8) 

نَّما ٍيمًمػؾ البػدؿ  ًطئتا بشبية كاف الكاجب عقر مممككتيف كيككف كمو لممكلى، كا  يحؿ كطؤىما، كليذا لك كي
نيمػػػا كىػػػي غيػػػر المعينػػػة ًبًمٍمػػػًؾ األصػػػؿ، كىػػػذا ألىفَّ اٍلًعتٍػػػؽى فػػػي المنكػػػرة: أم المبيمػػػة الػػػدائرة بػػػيف كػػػؿو م

دائػرة بػيف نفسػيا كالمعينػة األخػرل فػي حػؽ العمػـ، كالمبيمػة أحػد دائػر  (10)ألىفَّ المعينػة ليسػت (9)كتنافييػا
بينيما ككقكعو في المعينة مشركط بالبياف فكاف ًعٍتؽى المعينة معمقػان بػو، كاٍلميعىمىػؽي بالشػرط عػدـ قبمػو
(11) ،

ػافيك كما لك قاؿ لزكجتو: إٍف طمقتي  ٍطأىىيمى ػرىةه فػإفَّ لػو كى ؾ فأنت طالؽه أك ألمتػو إٍف دخمػت فأنػت حي
قبػؿ  (12)

 الشرط لقياـ اٍلًمٍمًؾ في الحاؿ.

                                                           
 في "ط" كلذا. (1)
  أ مف "أ".178نياية ؽ/ 
/ كالماكردم، الحاكم الكبير، 2/275/ كالدسكقي، حاشية الدسكقي، 3/668انظر: ابف عابديف، رد المحتار،  (2)
 .  8/424/ كالمقدسي، الشرح الكبير، 5/56
 .في "ج" الطبلؽ (3)
 في "أ، ب، ج" بمحؿ. (4)
 محمد بف الحسف (5)
يات النكادر ىي مسائؿ مركية عف أصحاب المذىب في كتب أخر لمحمد كالكاسانيات، كالياركنيات، كالجرجان (6)

نما قيؿ ليما غير ظاىر الركاية: ألنيا لـ ترك عف محمد بركايات ظاىرة صحيحة ثابتة،  كالرقيات، كىي دكف األكلى كا 
كالكتب األكلى. كأما في كتب غير محمد، )ككتاب المجرد(، لحسف بف زياد، ككتب )األمالي( ألصحاب أبي يكسؼ، 

اعة، كركاية: عمي بف منصكر، كغيرىما في مسألة معينة. انظر: كغيرىـ، كأما بركايات مفردة، مثؿ : ركاية: ابف سم
 .2/1282. كحاجي خميفة، كشؼ الظنكف، 1/50ابف عابديف، رد المحتار، 

 .3/668ما بيف المعككفيف ليس في "ب". انظر: ابف عابديف، رد المحتار،  (7)
 في "ب" قمت. (8)
 في "أ "كال تنافييا. (9)
 في "أ، ب، ج" ليس. (10)
 .2/304انظر: السرخسي، أصكؿ السرخسي،  (11)
 في "أ، ب، ج" كطييا. (12)
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ػرىةه إٍف أريػد المعينػة منعنػاه أك المبيمػة سػممناه (2)إحػداىما (1)فقكليمػا حي
  كال يفيػد ألفَّ الػكطء إنَّمػا يقػعي فػي

ذافحػػؿ،  المعينػػة فكطؤىمػػا لػػـ يقػػع فػػي محػػؿ الحرمػػة حػػؿ كطء كػػؿ منيمػػا لػػـ يكػػف كطء إحػػداىما  (3)كا 
نَّما يمـز إذا كاف الحػبلؿ كطء إحػداىما فقػط كىػك ممنػكعه كحينئػذ ييػرىدي  دليبلن عمى تحريـ األخرل بعتقيا، كا 
النقض بالكطء بالطبلؽ المبيـ فإنَّو لك صح ما ذىكىػرى لػـز حػؿ كطؤىمػا لكقكعػو فػي معينػة كالمطمقػة ىػي 

عنػػػو بتقييػػػد حميمػػػا بمػػػا إذا لػػػـ تتعػػػيف إحػػػداىما لمطػػػبلؽ، كبمجػػػرد كطء إحػػػداىما  المبيمػػػة، فػػػإذا أيجيػػػب
اٍلًعتٍػػًؽ عػػاد أكؿ المسػػألة كىػػك أىنَّػػو كمػػا كػػاف الػػكطء بيانػػان فػػي  (6)فػػي (5)األخػػرل فتحػػـر بخبلفػػو (4)تتعػػيف

نَّمػػا المطمقػػة ىػػي قػػائـه  (7)الطػػبلؽ يجػػب أىٍف يكػػكف بيانػػان فػػي اٍلًعتٍػػًؽ ألىفَّ اٍلًمٍمػػؾ فػػي الػػزكجتيف المعينتػػيف ، كا 
المبيمػة، كال جػكاب لػو سػكل أىفَّ الػداؿ فػي األصػؿ: أعنػي الطػبلؽ المػبيـ لػيس إال قصػد االسػتبقاء فإنَّػػو 

الدليؿ عمى نفي األخرل إذا كاف الكاجب إخراج إحداىما عف اٍلًمٍمؾ كىك مػبطفه فيػدار عمػى دليمػو  (8)ىك
مػػف ىػػك منيػػا كػػي ال يضػػيع حالػػو، ككطء المنككحػػة  كىػػك الػػكطء لطمػػب الكلػػد، فػػإفَّ طمبػػو يفيػػد اسػػتبقاء

المفيػد لطمػػب الكلػد ظػػاىران ألىنَّػو ىػػك الػذم كيضػػع لػو عقػػدىا ال كطء األمػة، ألىفَّ عقػػدىا لػـ يكضػػع  ىػك
لذلؾ بؿ لبلستخداـ، ككطؤىا مف جممة االستخداـ قضاءن لمشيكة، فمـ يكف كجكده دليبلن عمػى قصػد الكلػد 

دليميما أىٍف يقاؿ كطء إحداىما دليؿي استبقائيا كػالكطء فػي الطػبلؽ  (9)فيكفي فيداللةن ظاىرةن، كعمى ىذا 
 المبيـ، كفي كجو قكلو منع داللتو، كالفرؽ بما ذكرنا، كال حاجة إلى إثبات اٍلًمٍمًؾ فييما كحؿ كطئيما.

 
 
 
 

                                                           
 أم الصاحباف أبك يكسؼ كمحمد بف الحسف. (1)
 في "أ" احداكما. (2)
  ب مف "ب".297نياية ؽ/ 

  ب مف "ج".91نياية ؽ/ 
 في "ط" فإذا. (3)
 في "أ، ب، ج" تبيف. (4)
 في "أ" بخبلؼ. (5)
 ليست في "أ، ب، ج". (6)
 في "أ، ب، ج" المعتقتيف. (7)
 في "أ، ب" ىؿ. (8)


 / ب مف "أ".178نياية ؽ 

 ليست في "أ". (9)
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ال يصػػح بيعيمػػا، كقػػد  فػػالحؽ أىنَّػػو ال يحػػؿ كطؤىمػػا كمػػا (2)االحتيػػاط (1)ثػػـ القػػكؿ بأىنَّػػو ال ييفتػػى بػػو لتػػرؾ
ـى أحػػػد أشػػػياء ػػػرّْ ًضػػػع فػػػي األصػػػكؿ مسػػػألة يجػػػكز أٍف ييحى كي
فػػػي  (4)]كمػػػا يجػػػكز إيجػػػاب أحػػػد أشػػػياء كمػػػا[ (3)

خصػػاؿ الكفػػارة كحكػػـ تحػػريـ أحػػد أشػػياء جػػكاز فعميػػا إال كاحػػدان ألىنَّػػو لػػك عمميػػا فعػػبلن كػػاف فػػاعبلن لممحػػـر 
، لعػػػػػارضو كالرضػػػػػاع (6)قػػػػػد يمتنػػػػػع معػػػػػو الػػػػػكطء كال ييعمَّػػػػػـ خػػػػػبلؼه فػػػػػي ذلػػػػػؾ، كثبػػػػػكت الًمٍمػػػػػؾً  (5)قطعػػػػػان 

كػػػذلؾ فػػػإفَّ مكجػػػب المفػػػظ كىػػػك ًعتٍػػػؽي إحػػػداىما ال  (8)فػػػبل يسػػػتمـز قيامػػػو ًحػػػؿي الػػػكطء، كىنػػػا (7)كالمجكسػػػية
ٍف كػاف الًمٍمػؾي قائمػان فييمػا، بخػبلؼ أخػذه  ، فػبل يحػؿي قطعػان كا  يعدكىما، ففي كطئيما كطء المحرمػة بيقػيفو

نَّمػا  (9)و بدؿ الًمٍمًؾ غير مقيدو بحؿ الكطء، كغرامة قيمة مممككيفأرش الجناية عمييما ألىنَّ  كذلؾ أيضان، كا 
نَّمػا يتنصػؼ ألىفَّ  (10)كجب نصؼ قيمةو كديةو لكؿ منيمػا إذا قتميمػا رجػؿه لصػحة إثباتػو بػدكف التعيػيف، كا 

ػػرىةه بيقػػيفو كال تعػػرؼي فتنصػػؼ فػػي الضػػماف ثػػـ مػػا ىػػك قيمػػة لممػػكلى كمػػا ىػػك ديػػةه  ، (11)لمكرثػػةً  إحػػداىما حي
ػرىةه فػي نفػس األمػر  (12)بخبلؼ ما لك قتميما رجبلف فإفَّ عمى كؿو منيما قيمة أمػةو إٍذ ليسػت كيػؿّّ منيمػا حي

                                                           
 في "أ، ب" لزمؾ. (1)
 .3/670انظر: ابف عابديف، رد المحتار،  (2)
اختمؼ األصكليكف في الحراـ المخير، كىك الذم لـ يتعيف المنيي عنو بشيء كاحد بؿ تعيف النيي بأشياء متعددة  (3)

صكرة، فذىب أكثر األصكليكف إلى أنو يجكز تحريـ كاحدو ال بعينو، كذىب المعتزلة إلى أنو ال يجكز تحريـ كاحدو ال كمح
، ت: محمد 1/377بعينو، انظر: األصفياني، محمكد بف عبد الرحمف، بياف المختصر شرح مختصر بف الحاجب، 

/ كابف النجار، 1/358كشي، البحر المحيط، ـ، دار المدني، السعكدية/ كالزر 1986 –ق 1406، 1مظير بقا، ط
ـ، مكتبة 1997 –ق 1418، 2، ت: محمد الزحيمي كنزيو حماد، ط1/388محمد بف أحمد، شرح الكككب المنير، 

ق، دار الكتب 1403، 1، ت: خميؿ الميس، ط2/25العبيكاف/ كالبصرم، محمد بف عمي، المعتمد في أصكؿ الفقو، 
 العممية، بيركت.

 المعككفيف ليس في "ج".ما بيف  (4)
/ كاألصفياني، بياف المختصر شرح مختصر بف الحاجب، 2/150، كشؼ األسرار، البزدكم الحنفيانظر:  (5)
 .1/388/ كابف النجار، شرح الكككب المنير، 1/358/ كالزركشي، البحر المحيط، 1/377
 ليست في "ب". (6)
لقمر كالنار، كالمجكس ىـ الكينة الفارسيكف كيقاؿ أنيـ مف أتباع المجكسية كممة فارسية نطمؽ عمى عبادة الشمس كا (7)

 ـ.1994، 2، ط1/46زرادشت: انظر:النخاؿ، بياء النخاؿ، تأمبلت في األناجيؿ كالعقيدة، 
 .2/363ال يحؿ كطء المجكسية، انظر: ابف عابديف، رد المحتار، 

 ليست في "ج". (8)
 في "أ، ج" مممككتيف. (9)
 تميف.في "أ، ب" ق (10)
 .7/89انظر: السرخسي، المبسكط،  (11)
 في "أ، ب، ج" نصؼ. (12)
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فكؿّّ مف الرجميف يقػكؿ ذلػؾ فتعػذر اإليجػاب عمػى العاقمػة مػف غيػر يقػيفو بالضػماف عمػييـ، بخػبلؼ قتػؿ 
رىةى ال تعدكىما فتحقؽ عميو ضمافي حي  رىةو غير معمكمةو بعينيا فىتىكىزَّعى فييماكاحدو فإفَّ الحي

(1). 
، إذ ال تعميػؽى بػػؿ تنجيػزه مػػأمكره  كقػكلييـ كقػكع الطػػبلؽ فييمػا ميعىمَّػػؽه بالبيػاف فجػػاز كطؤىمػا غيػري صػػحيحو

 كسائر األيماف،  (2)في الشرع بتعييف محمو، كلك كاف يمينان محضان لـ يجبر عمى إيقاع شرطو
مػػف حيػػث تكقػػؼ الكقػػكع فػػي  (4)لػػذم ىػػك بمنزلػػة الشػػرط فىعيػػًرؼى أنَّػػو شػػبيو بػػوا (3)كىنػػا ييجبػػر عمػػى البيػػاف

عنو  المعينة عميو شبيان ال يكجب حقيقة أحكامو مف حؿ الكطء قبؿ الشرط فييما، كأبك حنيفة لـ ييٍنقىؿ
 .(6)كطء إحداىما (5)ذلؾ صريحان بؿ خيرّْج مف تعميمو الًمٍمؾى فييما بحؿ

 
[]فركعه أخرل مف البياف  

كعه، مف البياف لك فيري
تىقىٍت األخرل، كلك قاؿ بعد ذلؾ لـ  (7) رىةه ثـ قاؿ لـ أعف ىذه عى قاؿ ألمتيو إحداكما حي

تىقىٍت األكلى فىتىٍعًتقىاف، ألىفَّ قكلو لـ أعف ىذه إقراره ًبًعٍتًؽ األخرل فقػد أقػر ًبًعٍتًقيمػا،  (8)أعف ىذه األخرل عى
قػاؿ ألحػد ىػذيف عمػي ألػؼه فقيػؿ لػو أىػك ىػذا فقػاؿ ال لػـ يجػب  ، بخػبلؼ مػا لػك(9)ككذا ىذا فػي الطػبلؽ

 لآلخر شيء.
 بخبلفو في إنشاء الطبلؽ كاٍلعىتىاًؽ المبيـ. (10)كالفرؽ أىفَّ البياف في اإلقرار المبيـ ليس كاجبان 

تىقىػٍت األمػة كمػف  كػؿ كلك قاؿ أمةه كعبده مػف رقيقػي حػراف كمػات قبػؿ البيػاف، فػإٍف كػافى لػو أمػةه كعبػداف عى
تىؽى مف كؿو ثمثو كيسعكف في الباقي، كلك تعددت اإلماء فعمى ىذا القياس  ٍف كانكا ثبلثة عى عبدو نصفو، كا 

تىػػؽى مػػف كػػؿٍّ ثمثيػػا كتسػػعى فػػي البػػاقي تىػػؽى مػػف كػػؿٍّ نصػػفيا أك ثبلثػػان عى ، كاهلل سػػبحانو (11)إٍف كانتػػا أمتػػيف عى
 كتعالى أعمـ.

                                                           
 .7/89انظر: السرخسي، المبسكط،  (1)
  أ مف "ب".298نياية/ 
 .3/95انظر: الزيمعي الحنفي، تبييف الحقائؽ،  (2)
 .4/109انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (3)
 ليست في "أ، ب،ج". (4)


 /أ مف "أ".179نياية ؽ 

 في "أ، ب، ج" لحؿ. (5)
 .4/109انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (6)
 ليست في "ا، ب، ج". (7)
 في "أ" عتقت. (8)
 .4/33انظر: ابف مازة، المحيط البرىاني،  (9)
 .7/224انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (10)
 .3/77انظر: الزيمعي الحنفي، تبييف الحقائؽ،  (11)
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ده[]تعميؽ ًعٍتؽي األمة بجنس المكلكد الذم تم  
اًريىػةن كىالى  جى ػا كى من لىػدىٍت غيالى ػرَّةه فىكى منا فىأىٍنًت حي لىدو تىًمًدينىوي غيالى ؿي كى ًتًو إٍف كىافى أىكَّ مىٍف قىاؿى أًلىمى ًلػدى أىكَّالن  ]كى ػا كي يىػٍدًرم أىيَّيمى

ٍبػده( أًلىفَّ كيػؿَّ كىاًحػدىةو مً  ـي عى اًريىػًة كىاٍلغيػالى ًنٍصػؼي اٍلجى تىؽى ًنٍصؼي اأٍليْـّ كى لىػدىٍت عى ػا إذىا كى ػاؿو كىىيػكى مى ػا تىٍعًتػؽي ًفػي حى ٍنييمى
لىدىٍتيىا رَّةه ًحيفى كى اًريىةي ًلكىٍكًنيىا تىبىعنا لىيىا، إٍذ اأٍليُـّ حي ؿى مىرَّةو اأٍليُـّ ًبشىٍرطو كىاٍلجى ـى أىكَّ ػا إذىا اٍلغيالى اؿو كىىيػكى مى تىًرؽُّ ًفي حى ، كى

ـً ا اًريىةى أىكَّالن ًلعىدى لىدىٍت اٍلجى تىٍسػعىى ًفػي النٍّْصػًؼ،كى ػا كى ـي يىػًرؽُّ ًفػي  لشٍَّرًط فىيىٍعًتؽي ًنٍصؼي كيؿّْ كىاًحدىةو ًمٍنييمى ػا اٍلغيػالى أىمَّ
ٍبدنا[ الىٍيًف فىًميىذىا يىكيكفي عى  اٍلحى

)كمف قاؿ ألمتو إف كاف أكؿ كلدو تمدينو غالمان فأنت حرة فكلدت غالمػان كجاريػة كال يػدرم أييمػا كلػد  قكلػو
)ألف كؿ كتسعى في قيمة نصفيا كنصؼ الجارية كتسعى في النصؼ كالغبلـ عبده، نصؼ األـ(، أكالن عتؽ 

أكالن، فىًعٍتػػؽي األيْـّ لكجػػكد شىػػرط ًعٍتًقيىػػا  )تعتػػؽ فػػي حػػاؿ كىػػك مػػا إذا كلػػدت الغػػالـ(األـ كالجاريػػة كاحػػدة مػػف( 
كتيػػرؽ فػػي حػػاؿ كىػػك مػػا إذا كلػػدت )كالجاريػػة لككًنيػػا تبعػػان لػػؤليْـّ فػػي الػػرؽ كالحريػػة كقػػد كلػػدتَّيا كىػػي حػػرة 

تىقىتىػػا فػػي حػػاؿ دكف حػػاؿ فىيىٍعًتػػؽي نصػػؼ كيػػؿّْ منيمػػا، كالغػػبلـ عبػػده فػػي أكالن لعػػدـ الشػػرط(،  الجاريػػة فػػإذا عى
ًلد كأيمُّو قنة فإنَّيا إنَّما تىٍعًتؽي بعد كالدتيا إيَّػاه أكالن ألىفَّ كالدتػو شػرط ًعٍتًقيىػا الحاليف ألىنَّو كي
عقػب كالمشػركط يت (1)

 مف غير خبلؼو فيو. (3)كىذا الجكاب كما ترل في الجامع الصغير (2)الشرط
فػػي ىػػذه المسػػألة أىنَّػػو ال ييحكػػـ ًبًعٍتػػًؽ كاحػػدو مػػنيـ ألىنَّػػا لػػـ نتػػيقف ًبًعٍتًقػػًو  (4)كالمػػذككر لمحمػػدو فػػي الكيسػػانيات

، فعػف ىػذا حكػـ الطحػاكم بػأىفَّ محمػدان (5)كاعتبار األحكاؿ بعد التىيىقًُّف بالحرية، كال يجكز إيقػاع اٍلًعٍتػًؽ بالشَّػؾّْ 
 .(6)كاف أكالن مع أبي حنيفة كأبي يكسؼ ثـ رجع

ـي ًبًعٍتًؽ كاحػدو مػنيـ  (8)عف المبسكط أىفَّ ىذا الجكاب ليس جكابن ]بؿ في[ (7)كفي النياية ىذا الفصؿ، ال ييٍحكى
لىدىت الغبلـ كلكف يحمؼ المكلى باهلل ما يعمـ أىنَّيىا كى

مىػؼى فكميػـ أرقػاءه  أكالن  (9) ٍف حى  فإٍف نكؿ فنككلو كػإقراره، كا 
                                                           

  ج"./أ مف 92نياية ؽ" 
ىذا قكؿ أبك حنيفة كأبك يكسؼ كمحمد إال أف محمدن قد رجع عنو إلى القكؿ المذككر في الكيسانيات، انظر:  (1)

 .7/133السرخسي، المبسكط، 
 .1/222انظر: السرخسي، أصكؿ السرخسي،  (2)
 .ق، عالـ الكتب، بيركت1406، 1، ط250انظر: الشيباني، محمد بف الحسف، الجامع الصغير، ص  (3)
الكيسانيات ىي مسائؿ ركاىا سميماف بف سعيد الكيساني عف محمد بف الحسف، انظر: حاجي خميفة، كشؼ الظنكف،  (4)
2/1525. 
 .2/257انظر: السمرقندم، تحفة الفقياء،  (5)
، ت: د. عصمت اهلل عنايت اهلل محمد، 307-8/306انظر: الجصاص، أحمد بف عمي، شرح مختصر الطحاكم،  (6)
 كدار السراج. –، دار البشائر اإلسبلمية 2010 –ق 1431، 1ط
 في "ج" أنو رفع الشؾ عف المبسكط. (7)
 ما بيف المعككفيف ليست في "أ، ج". (8)


 /ب مف "أ".179نياية ؽ 

 في "أ، ج" الجارية. (9)
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ٍف كػاف  ػرَّة، كا  ماءه، كأفَّ جكابى ىذا الفصًؿ إنَّما ىك فيما إذا قاؿ: إٍف كافى أكؿى كلدو تمدينو غبلمان فأنػت حي كا 
ػرَّةه فكلػدتيما كال يػدرم ػرَّة كتىٍعتًػؽي نصػؼ األيْـّ  جارية فيي حي ؿ فػالغبلـي رقيػؽه كاالبنػة حي األكَّ

، كال شػؾ أٍف (1)
ىػػػذا لػػػيس جػػػكاب الكتػػػابس ألىفَّ فػػػي ىػػػذه الصػػػكرة يىٍعتًػػػؽي جميػػػعي الجاريػػػة عمػػػى كػػػؿ حػػػاؿو ألىنَّيىػػػا إٍف كلػػػدت 

تىقىٍت تبعان لؤليـ. ٍف كلدت الغبلـ أكالن عى تىقىٍت بالشرط، كا   الجارية أكالن عى
تىػًرؽي فػي الجاريػة، كجػكاب الكتػاب ًعتٍػؽي (2)[كأما انتصاؼ ًعٍتًؽ األيْـّ فؤلنَّيىا تىٍعًتؽي ]فػي كالدة الغػبلـ أكالن  ، كى

.  نصفيا مع نصؼ األيْـّ
كصححه في النيايػة مػا فػي الكيسػانيات ألىفَّ الشػرط الػذم لػـ يتػيقف كجػكده إذا كػاف فػي طػرؼو كاحػدو كػاف 

ػرّّ فمضػى الغػد كال ال  يػدرل أدخػؿ أـ (3)القكؿ قكؿ مف أىنكر كجكده، كما إذا قاؿ إٍف دخمت غػدان فأنػت حي
العتػػؽ، فكػػذا كقػػع الشػػؾُّ فػػي شػػرط الًعتٍػػًؽ كىػػك كالدة الغػػبلـ أكالن، كأمػػا إذا كػػاف الشػػرط  (4)لمشػػؾّْ فػػي شػػرط

اعتبػػػار  (7)]فحينئػػذو يحتػػػاج إلػػػى[ (6)فػػػي طرفػػػي الكجػػكد كالعػػػدـ كػػػاف أحػػدىما مكجػػػكدان ال محالػػػة (5)مػػذككران 
 األحكاؿ.

مَّػػؼي كال  فػػإٍف قيٍمػػت: المفػػركض فػػي صػػكرة الكتػػاب تصػػادقيـ عمػػى عػػدـ عمػػـ المتقػػدـ كالمتػػأخر فكيػػؼ ييحى
؟ قمنا: ىك محمكؿه عمى دعكل مف خػارج حسػبة ًعتٍػًؽ األمػة أك بنتيػا لكجػكد الشػرط، (8)دعكل فبل منازعه 

، فعمى ىذا جاز أٍف يدعي رجؿ ًحٍسبىة إذا لـ تكػف  (9)كقد عيًرؼى أىفَّ األمة لك أنكرت الًعٍتؽى كشيد بو تيٍقبىؿي
تػدعي الًعتٍػؽى  (10)ء نككلػو ىػذا، كلكػفَّ المػذككر فػي المبسػكط فػي تعميمػو صػرح بػأفَّ األـبينة ليحمػؼ لرجػا

، فأفػاد أىفَّ ذلػؾ فػي صػكرة دعػكل األـ كىػي غيػر ىػذه الصػكرة (11)كالمكلى ينكر كالقكؿ لممنكر مع يمينو
 التي في الكتاب.

و إبطػاؿ قػكؿ أبػي حنيفػة كأبػي يكسػؼ كاعمـ أىفَّ ما ذىكىرى في النياية مف ترجيح مػا فػي الكيسػانيات حقيقتػ
 مع أىنَّو لـ ترد عنيما ركاية شاذة تخالؼ ذلؾ الجكاب.

                                                           
  ب مف "ب".298نياية ؽ/ 
 .7/133انظر: السرخسي، المبسكط،  (1)
 ب".ما بيف المعككفيف ليس في " (2)
 في "ج" كلـ. (3)
 في "ط" لشرطا. (4)
 في "أ" منو مكررا. (5)
 في "أ، ج " ال محالة في. (6)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ا". (7)
 .4/270انظر: ابف نجيـ المصرم، البحر الرائؽ،  (8)
 في "ب" عتؽ. (9)
 في "أ" بالكبلـ. (10)
 .7/133انظر: السرخسي، المبسكط،  (11)
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كاستداللو بأىفَّ الشرط الكائف في، طرؼو كاحدو إلخ، قد ييٍنظىري فيو بأىفَّ ذلػؾ فػي الشػرط الظػاىر ال الخفػي، 
، كذلػؾ ػرّّ مػف األمػكر الظػاىرة كالصػـك  كليذا قيد في المبسكط حيث قاؿ: إذا قاؿ إٍف فعمػتى كػذا فأنػتى حي

ػػدَّؽ إال ببينػػة، بخػػبلؼ قكلػػو إف كيٍنػػت تيًحبُّنًػػي كالصػػبلة كدخػػكؿ الػػدار فقػػاؿ العبػػد فعمػػت الػػخ،  (1)ال ييصى
فيمكف أىٍف تككف الكالدة مف األمكر التي ليست ظاىرة فيكجب الشػؾَّ فييػا اعتبػار األحػكاؿ فىيىٍعتًػؽي ًنصػؼي 

 األيَـّ كما في الجامع.
 
 

نكار المكلى[ ]ادعاء األـ كالدة الغالـ أكالن كا   
 

ػػًغيرىةه فىػػاٍلقىكٍ  اًريىػػةي صى ػػٍكلىى كىاٍلجى ٍكليػػكدي أىكَّالن كىأىٍنكىػػرى اٍلمى ـى ىيػػكى اٍلمى ػػٍت اأٍليُـّ أىفَّ اٍلغيػػالى ٍف ادَّعى ػػعى اٍليىًمػػيًف ]كىاً  ؿي قىٍكليػػوي مى
مىؼى يىٍعًتؽي كىاًحده  ٍنكىارًًه شىٍرطى اٍلًعٍتًؽ، فىًإٍف حى يَّػةى  إلً رّْ اًريىةي؛ أًلىفَّ دىٍعكىل اأٍليْـّ حي تىقىٍت اأٍليُـّ كىاٍلجى ٍف نىكىؿى عى ، كىاً  ـٍ ًمٍنيي

لىػٍك كى  يًَّتًيمىا فىعىتىقىتىػا، كى رّْ ؽّْ حي ا فىاٍعتيًبرى النُّكيكؿي ًفي حى ًغيرىًة ميٍعتىبىرىةه ًلكىٍكًنيىا نىٍفعنا مىٍحضن اًريىػةي كىًبيػرىةن الصَّ انىػٍت اٍلجى
لىـٍ  اًليىا[ كى  تىدًَّع شىٍيئنا كىاٍلمىٍسأىلىةي ًبحى

ف ادعت األـ أف الغالـ ىكقكلو  أكالن كأنكر المػكلى كالجاريػة صػغيرة فػالقكؿ قكلػو مػع  (3)المكلكد (2))كا 
ًلػدى أكالن[( (4)اليميف ]باهلل ما يعمـ أفَّ الغبلـ كي

)إلنكػاره شػرط العتػؽ، فػإف حمػؼ لػـ يعتػؽ كاحػد مػنيـ،  (5)
ف نكػػؿ عتقػػت  تثبػػت فػػي ضػػمف دعكاىػػا حريػػة  )ألف دعػػكل األـ حريػػة الصػػغيرة(معػػان األـ كالجاريػػة( كا 

)فاعتبر نفسيا، ألىنَّيىا نفعه محضه مع ثبكت كاليتيا عمييا في الجممة كعجز الصغيرة عف دعكاىا لنفسيا 
قي مػػف الحريػػة لنفسػػيا كبػػانككلػػو فػػي حػػؽ حريتيمػػا فعتقتػػا، فمػػك كانػػت الجاريػػة كبيػػرة كلػػـ تػػدع شػػيئان( 

 يعني كلدىتيما فادعت األيُـّ تقدـ الغبلـ كأنكىر المكلى (،(6))المسألة بحاليا

                                                           
  أ مف "أ"./180نياية ؽ 
 .7/99انظر: السرخسي، المبسكط،  (1)
 ليست في "أ، ب، ج". (2)
 في "ب" كلد. (3)
 في "ب" يمينو. (4)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (5)
 في "أ، ج، ط" بحالو. (6)


 /أ مف "ب".299نياية ؽ 
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تىقىػػػػٍت األيُـّ خاصػػػػة بنككلػػػػو ألىفَّ دعػػػػكل األيْـّ حريتيػػػػا غيػػػػر معتبػػػػرة فػػػػي   كالجاريػػػػة بالغػػػػة فحمػػػػؼ فنكػػػػؿ عى
منتفيتاف عف الكبيرة فبل  (4)كىما (3)أك إنابة (2)الكبيرة ألىفَّ الدعكل عف الغير إنَّما تصح بكالية (1)الجارية

 تتضمف دعكل األيْـّ حرية نفسيا دعكاىا حرية البنت.
أٍف تثبيػػت حريػػة بنتيػػا ألىنَّػػو الزـه لػػو فػػاإلقرار بحريتيػػا إقػػراره بحريػػة  فػػإٍف قيػػؿ: إذا ثىبىػػتى ًعتٍػػؽي األـ ينبغػػي

 .(5)األخرل
كاز ككنػو بػذالن لماليتيػا مػف المػكلى ًليىتٍػريًؾ بكجػكد الشػرط لجػ (6)أيجيب بمنع ككف ًعٍتًؽ األيْـّ بالنككؿ عتقيا

ًعػػؿى إقػػراران  عمػػى  (7)الحمػػؼ، أك إقػػراران بحريتيػػا بػػدكف ذلػػؾ الشػػرط فػػبل يكجػػب ًعتٍػػؽى البنػػًت، كبػػأىفَّ النكػػكؿ جي
قكليما بطريؽ الضػركرة، كليػذا ال يثبػت الًعتٍػؽي بمجػرد النكػكؿ قبػؿ القضػاء، كليػذا قػاؿ محمػد فػيمف قػاؿ 

بكؿ ما ييًقري لؾ لغيره: أنا كفيؿه 
بو فبلفه فادعى المكفكؿ لو عمى فبلفو ماالن فأنكىر فحمؼ فنكؿ ييٍقضى  (8)

 .(9)عميو بالماؿ كال يصير الرجؿ كفيبلن، كلك كاف إقراران مف كؿ كجوو صار كفيبلن 
ـً  دىًة اٍلغيػالى اًريىػةي اٍلكىًبيػرىةي ًىػيى اٍلميدًَّعيىػةي ًلسىػٍبًؽ ًكالى لىٍك كىانىٍت اٍلجى اًريىػًة ًبنيكيػكًؿ  ]كى كىاأٍليُـّ سىػاًكتىةه يىٍثبيػتي ًعٍتػؽي اٍلجى

ٍكلىى ديكفى اأٍليْـّ ًلمىا قيٍمنىا  [اٍلمى
كالبػػاقي بحالػػو ثىبىػػتى  )كلػػك كانػػت الجاريػػة الكبيػػرة ىػػي المدعيػػة لسػػبؽ كالدة الغػػالـ كاألـ سػػاكتة(قكلػػو 

أليْـّ حريػة نفسػيا غيػر معتبػرة فػي حػؽ فػي أىفَّ دعػكل ا )عتؽ الجارية بنككؿ المكلى دكف األـ لمػا قمنػا(
 الجارية مف عدـ صحة الدعكل كالنككؿ ييبنى عمى صحة الدعكل.

ٍجًو ًفي ًكفىايىًة اٍلميٍنتىيىى[ ًبيىذىا اٍلقىٍدًر ييٍعرىؼي مىا ذىكىٍرنىا ًمٍف اٍلكى  ]كى
 
 
 

                                                           
 في "ب" حرية. (1)
 في "أ" لكالية. (2)
 .6/281انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (3)
 في "أ، ب" منيما. (4)
  ب مف "ج".92نياية ؽ/ 
 .3/88انظر: الزيمعي الحنفي، تبييف الحقائؽ،  (5)
 في "ج" عتقا. (6)
 .6/231انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (7)
 ليست في "أ". (8)
 .3/88انظر: الزيمعي الحنفي ، تبييف الحقائؽ،  (9)
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إذا اتفقػكا عمػى أىفَّ مػف الكجػكه الباقيػة كىػي مػا )كبيذا القػدر يعػرؼ مػا ذكرنػا فػي كفايػة المنتيػى( قكلػو 
يىٍعتًػػػؽي كيػػػؿي األيْـّ  (2)الجاريػػػة أكالن فػػػبل يىٍعتًػػػؽي أحػػػد (1)كالدة الغػػػبلـ أكالن أك اتفقػػػكا عمػػػى أىفَّ كالدة فػػػي الثػػػاني كى

ا تتـ األكجو لممسألة ًستَّة.  كالجارية في األكؿ، كًبًيمى
 فرع

ؿي كلػدو  ٍف كػاف جاريػة ثػـ غبلمػان فيمػا حػراف تمدينػو غبلمػان فأٍنػ (3)في المحيط: لك قاؿ إٍف كافى أكَّ ػرَّةه، كا  ًت حي
تًػػػػػؽى ًنٍصػػػػػؼي األيْـّ كنصػػػػػؼ الغػػػػػبلـ كربػػػػػع كػػػػػؿ كاحػػػػػدة مػػػػػف  فكلػػػػػدت غبلمػػػػػان كجػػػػػاريتيف كال ييعمػػػػػـ األكؿ عي

، أما األيُـّ فؤلىنَّيىا  تىٍعًتؽي في حاؿو دكفى حاؿو (4)الجاريتيف
 كىك ركاية،  (5)

ألىنَّيىػػا تىٍعتًػػؽي فػػي حػػاٍؿ كتىػػًرؽي فػػي حػػاليف بػػأٍف كانػػت كالدة  (7)ثمثيػػاالركايػػات يجػػب أىٍف يىٍعتًػػؽى  (6)كفػػي عامػػة
فػي حػاؿ  (8)إحدل الجاريتيف أكالن، كأمَّا الغبلـ فإنَّو يىٍعًتؽي في حاؿو بأٍف كلدت إحدل الجاريتيف أكالن، كيىػًرؽي 

ػػا الجاريتػػاف فىيىٍعتًػػؽي مػػف كػػؿٍّ ربعيػػا الركايػػات ألىفَّ إصػػابة الحريػػة فػػي عامػػة  (9)بػػأٍف كلػػدت الغػػبلـ أكالن، كأمَّ
تىػػؽى ًتٍبعىػػان لػػؤليْـّ ال يتصػػكر أىٍف يىٍعتًػػؽى ًبًعتٍػػؽً  تىػػؽى  (11)نفسػػو، كمتػػى (10)بجيتػػيف متعػػذر، ألىفَّ الشػػخص إذا عى عى

 ، ، فػػبل بػػد مػػف إلغػػاء إحػػدل الجيتػػيف فألغينػػا إصػػابة اٍلًعتٍػػًؽ مػػف جيػػة األيْـّ ًبًعتٍػػًؽ نفسػػو ال يىٍعتًػػؽي تبعػػان لػػؤليْـّ
برنا اإلصػابة ًبًعتٍػًؽ أنفسػيما ]ألىنَّييمػا أقػؿ كىػك المتػيقف، فػإٍف كانػت كالدة الغػبلـ أكالن ال يعتقػاف ًبًعتٍػًؽ كاعت

ٍف كانػػت كالدة الجاريػػة أكالن تىٍعتًػػؽي األخيػػرة ًبًعتٍػػًؽ نفسػػيا فتثبػػت ليمػػا حريػػة فػػي حػػاؿ دكف (12)أنفسػػيما[ ، كا 
 حاؿ فيثبت نصفو بينيما.

                                                           
  ب مف "أ".180نياية ؽ/ 
 لغبلـ اكالن.في "أ" ا (1)
 في "أ، ج" كاحد. (2)
 ليست في "ج". (3)
 .4/47انظر: ابف مازة، المحيط البرىاني،  ،يكجد مثؿ ىذا الكبلـ في المحيط البرىاني (4)
 .7/134انظر: السرخسي، المبسكط،  (5)
 في "أ، ب" عامات كىك خطأ. (6)
 .9/367انظر: ابف مازة، المحيط البرىاني،  (7)
 " كترؽ.في "أ، ب، ج (8)
 .7/140انظر: السرخسي، المبسكط،  (9)
 ليست في "ب". (10)
ذا. (11)  في "أ" كا 
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (12)
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أٍف يىٍعتًػؽى مػف كػؿو ثبلثػة أرباعيػا ألىفَّ الغػبلـ لػك كػاف أكالن تىٍعتًػؽي األيُـّ فىتىٍعتًػؽي  : ينبغػي(1)كقاؿ أبػك عصػمة
ًقيقىػةه فكػاف  تىقىػٍت الجاريػة األكلػى كاألخػرل رى الجاريتاف ًبًعٍتًقيىا، كلك كانت إحدل الجاريتيف أكالن ثػـ الغػبلـ عى

 .(2)ليما ًعٍتؽه كنصؼه بينيما
 .(4)بي عصمة كقاؿ: ىك الذم يكافؽ ما تقدـقكؿ أ (3)كاختار شمس األئمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ىك نكح بف أبي مريـ يزيد ابف أبي جعكنة )أبك عصمة(، لقب بالجامع قيؿ ألنو أكؿ مف جمع فقو أبي حنيفة، كقيؿ  (1)

، أخذ الفقو عف أبي حنيفة كابف أبي ليمى، كركل الحديث عف الزىرم كغيره، تكفي سنة  ألنو كاف جامعان بيف العمـك
 .2/258ك 1/176ق، انظر:القرشي، الجكاىر المضية، 173

  ب مف "ب".299نياية ؽ/ 
 .7/140انظر: السرخسي، المبسكط،  (2)
راساف، كيمقب شمس األئمة ىك محمد بف أحمد بف سيؿ ، )أبك بكر(، السرخسي مف أىؿ سرخس، بمدة في خ (3)

بشمس األئمة، كاف إمامان في فقو الحنفية، كعبلمة حجة متكمما ناظران أصكليان مجتيدان في المسائؿ. أخذ عف الحمكاني 
كغيره، سجف في جب بسبب نصحو لبعض األمراء، كأممى كثير مف كتبو عمى أصحابو كىك في السجف، أمبلىا مف 

كط في شرح كتب ظاىر الركاية، في الفقو، كاألصكؿ في أصكؿ الفقو، ق، كمف تصانيفو: المبس483حفظو، تكفي سنة 
 .6/208، كالزركمي، األعبلـ، 2/28كشرح السير الكبير لئلماـ محمد بف الحسف. انظر: القرشي، الجكاىر المضية، 

 .7/141انظر: السرخسي، المبسكط،  (4)
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 ]شيادة رجميف عمى عتؽ العبد[
ًنيفى  ٍبدىٍيًو فىالشَّيىادىةي بىاًطمىةه ًعٍندى أىًبي حى دى عى ؿو أىنَّوي أىٍعتىؽى أىحى مىى رىجي ًف عى الى ذىا شىًيدى رىجي رىًحمىوي المَّوي  -ةى ]قىاؿى )كىاً 

ًصيَّةو( اٍسًتٍحسىاننا ذىكىرىهي ًفي ًكتىاًب اٍلعىتىاًؽ[ إالَّ أىٍف يىكيكفى ًفي -  كى
ف شيد رجالف عمى رجؿ أنو أعتؽ أحد عبديو فالشيادة باطمة عند أبػي حنيفػة إال أف تكػكف  قكلو )كا 

أم عتاؽ األصؿ بأىٍف شيدا أىنَّو أٍعتىؽى أحد عبديػو فػي مػرض ذكره في العتاؽ(  (8)في كصيتة استحسانان 
تدبيره أحدىما مطمقان في صحتو أك مرضو، ألىفَّ التدبير حيث كقع كاف كصية، كعندىما مكتو أك شيدا ب

ٍتًؽ أحديىيمىا كىك قكؿ الشافعي كمالؾ كأحمد تقبؿ كيؤمر بتنجيز عى
(2). 

ٍيًر دىٍعكىل اٍلعىٍبًد ًعٍنػدى أى  مىى ًعٍتًؽ اٍلعىٍبًد الى تيٍقبىؿي ًمٍف غى ًنيفىػةى ]كىأىٍصؿي ىىذىا أىفَّ الشَّيىادىةى عى ػوي المَّػوي  -ًبػي حى رىًحمى
ٍيػػًر دىٍعػػكىل ًبااًل - ٍقبيكلىػػةه ًمػػٍف غى ػػًة مى ٍنكيكحى ًؽ اٍلمى طىػػالى ػػًة كى مىػػى ًعٍتػػًؽ اأٍلىمى ، كىالشَّػػيىادىةي عى تّْفىػػاًؽ ، كىًعٍنػػدىىيمىا تيٍقبىػػؿي

كفىةه[  كىاٍلمىٍسأىلىةي مىٍعري
عبػد ال تقبػؿ عنػد أبػي حنيفػة مػف )أف الشيادة عمى عتػؽ ال أم أصؿ ىذا الخبلؼ )كأصؿ ىذا(قكلو 

عمػى مػا ىػك الصػحيح خبلفػان  (3)مطمقػان ال فػي حريػة األصػؿ كال فػي الحريػة العارضػةغير دعكل العبػد( 
)كعنػدىما أىفَّ الدعكل عنده ليست شرطان في حرية األصؿ بؿ فػي العارضػة فقػط  (4)لما قالو رشيد الديف

                                                           
ستحسانان كالقياس أف ال تقبؿ، انظر: الكاساني، بدائع عند أبي حنيفة أنو إذا شيدا في مرض المكت تقبؿ الشيادة ا (1)

 .4/123الصنائع، 
اختمؼ الفقياء في نفاذ شيادة رجميف عمى رجؿ أنو أعتؽ أحد عبديو، فذىب أبك حنيفة إلى أنيا باطمة، كذىب أبك  (2)

/ كالنفرم، 4/123نائع، يكسؼ كمحمد مف الحنفية كمالؾ كالشافعي كأحمد إلى أنيا تقبؿ، انظر: الكاساني، بدائع الص
ـ، دار الغرب اإلسبلمي، 1999، 1، ت: أحمد الخطابي، ط12/354عبد اهلل بف عبد الرحمف، النكادر كالزيادات، 

 .10/317/ كابف قدامة، المغني، 9/37بيركت/ كالنككم، ركضة الطالبيف، 
 الرأم المختار أنيا تقبؿ لعدـ كجكد ما يؤدم إلى بطبلنيا كاهلل أعمـ.

 ا مف "أ".181اية ؽ ني/ 
اختمؼ الفقياء في إشتراط كجكد الدعكل في الشيادة عمى العتؽ، فذىب أبك حنيفة إلى أف الدعكل شرط لقبكؿ  (3)

الشيادة كذىب أبك يكسؼ كمحمد مف الحنفية كمالؾ كالشافعي كأحمد  إلى عدـ إشتراط الدعكل، انظر: السرخسي، 
/ كالماكردم، الحاكم 4/187/ كالدسكقي، حاشية الدسكقي، 4/111نائع، / كالكاساني، بدائع الص6/147المبسكط، 
 . 6/397/ كالبيكتي، كشاؼ القناع، 17/87الكبير، 

الرأم المختار أنو ال تشترط الدعكل في العتؽ كما كأنيـ قد أجمعكا عمى عدـ إشتراطيا في األمة فالعبد كاألمة يشترككف 
 بينيـ في الدعكل كاهلل أعمـ.في كثير مف األحكاـ فبل داعي لمتفريؽ 

ىك البصركم سعيد بف عمي بف رشيد، الشيخ رشيد الديف البصركم، أبك محمد الفقيو الحنفي، كاف إمامان فقييان بارعان  (4)
/ كأبك 1/585ق، انظر: السيكطي، بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة، 684في النحك كغيره، تكفي سنة 

، ت: د.محمد محمد أميف، الييئة 5/396م بردم، المنيؿ الصافي كالمستكفي بعد الكافي، المحاسف، يكسؼ بف تغر 
 المصرية العامة لمكتاب.
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 باالتفػاؽ(، (1)المنككحػة مقبكلػة مػف غيػر دعػكل)كالشيادة عمى عتؽ األمة كطالؽ ببل دعكل تقبؿ( 
تىٍعتًػػػؽي ألنَّيىػػا متيمػػػةه، ككػػذا عمػػػى طػػبلؽ إحػػػدل النسػػػاء  ٍف أنكػػرت األمػػػة الًعتٍػػؽى ال ييٍمتىفىػػػتي إلػػى إنكارىػػػا كى كا 

. (2)مقبكلة مف غير دعكل ٍف أنكرت، كيجبر عمى أٍف ييكًقعى عمى إحداىفَّ  باالتفاؽ كا 
الشػرع إذ يتعمػػؽ بػػو تكميػػؿ  (4)قػػكليـ: إفَّ المشػػيكد بػو كىػػك اٍلًعتٍػػؽي حػػؽي  (3)كجػو )كالمسػػألة معركفػػة(قكلػو 

ًمفيوي بو كليذا ال يحتاج إلى قبكؿ، كال يرتد (5)الحدكد ككجكب الجمعة كالجياد كالزكاة، كيصح نذره بو ، كىحى
البينػػة إقػػرار السػػيد بحريػػة العبػػد كال يبطيػػؿ بالتنػػاقض حتػػى لػػك أقػػر بػػالرؽ ثػػـ ادعػػى حريػػة األصػػؿ كأقػػاـ 

ػػا ال تكفػػي شػػيادة  (7)، كلػػك كانػػت الػػدعكل شػػرطان لمنػػع ألىفَّ التنػػاقض ييٍبًطػػؿي (6)تيقبػػؿ نَّمى صػػحة الػػدعكل، كا 
بطاؿى مالية مالو، فمذا شيًرطى في الشػيادة عميػو  ٍف كاف أمران دينيان يتضمف إزالة ًمٍمًؾ العبد كا  الكاحدس ألىنَّو كا 

 اثناًف.
زكاؿ اٍلًمٍمػػػًؾ اٍلميسػػػتمـزكألبػػػي حنيفػػػة أفَّ اٍلًعتٍػػػؽى إمػػػا 

 ]مالكيتػػػو أك ىػػػك نفسػػػيا، كػػػبل  (8)لثبػػػكت ]اٍلًمٍمػػػًؾ فػػػي
 ألىنَّو اٍلمينتىفىعي بو عمى الخصكص  (9)األمريف حؽ العبد

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .4/111/ كالكاساني، بدائع الصنائع، 6/147انظر: السرخسي، المبسكط،  (1)
 .3/89انظر: الزيمعي الحنفي، تبييف الحقائؽ،  (2)
 في "أ، ب، ج" كىي. (3)
 مف.في "أ، ب، ج"  (4)
 ليست في "أ، ب، ج". (5)
 .3/89انظر: الزيمعي الحنفي، تبييف الحقائؽ،  (6)
 في "أ" بمنع. (7)
  أ" مف "ج".93نياية ؽ"/ 
 في "ب" القكة عف، في "ج" الممؾ مف، في "ط" القكة مف. (8)
العبد كىك مالكيتو  اختمؼ الفقياء في الحؽ المغمب في العتؽ إذ أنو يتضمف حؽ اهلل كىك حرمة اإلسترقاؽ كحؽ (9)

كدفع القير عنو فذىب أبك حنيفة إلى أف المغمب ىك حؽ العبد، كذىب أبك يكسؼ كمحمد مف الحنفية كالمالكية 
/ كابف رشد الجد، 2/105كالشافعية كالحنابمة إلى أف المغمب ىك حؽ اهلل تعإلى، انظر: الزبيدم اليمني، الجكىرة النيرة، 

 .6/193/ كابف قدامة، المغني، 7/220لماكردم، الحاكم الكبير، / كا14/439البياف كالتحصيؿ، 
 الرأم المختار أف المغمب ىك حؽ العبد ألف معظـ المقصكد مف العتؽ ىك النفع لمعبد كاهلل أعمـ.



249 
 

ػحى ككنػو حقػو عمػى  (1)]في الحقيقة[ ثـ بعد ذلؾ يثبػت مػا ذيًكػرى مػف حقكقػو تعػالى ثمػراته ليػذا الثبػكت فىصى
ذا (3)كال يككف، (2)الخصكص في الحقيقة كػاف المسػتمـز حقػو ال يثبػت  (4)ثبكت البلـز إال بعد الممزكـ، كا 

 ]إال بدعكاه.
كال يخفى ٌأنَّو يىريدُّ عمى ىذا ًعٍتؽي األمة ألىنَّو يقاؿ حرمة فرجيا التي ىػي حقػو تعػالى تثبػت[
بعػد ثبػكت  (5)

 حقيا مف اٍلًعٍتًؽ فكجب أٍف يىٍشتىًرط دعكاىا.
يىا متيمة لرغبتيا في صحبة مكالىا حتػى نقػكؿ: لػك كػاف العبػد أيضػان متيمػان قيًبمىػٍت بػبل فإٍف قيؿ: الفرؽ أنَّ 

 .(7)، كذلؾ بأىٍف لزمو حد قذؼو أك قصاصو في طرؼو حتى لك أٍنكىرى اٍلًعٍتؽى ال ييٍمتىفىتي إلى إنكاره(6)دعكاه
يػا، ثػـ قػد ييٍمنىػعي تػأثير كػكف الثابػت قمنا: نفرض الكبلـ فيما إذا لـ تيٍنًكػٍر كلكنيػا سػاكتة لعػدـ عمميػا بحريت

]ألىنَّػػو إذا ثىبىػػتى اسػػتمزامو  مػػا ىػػك حػػؽ العبػػد مسػػتمزمان لحػػؽ اهلل تعػػالى فػػي اشػػتراط الػػدعكل بػػاٍلًعٍتًؽ أكالن 
ٍكميوي مف عدـ اٍشًتراط الدعكل[ لحؽ اهلل تعالى ثىبىتى حي
ػًكؿى التقريػر ىكػذا  (8) سكاءه ثىبىتى أكالن أك ثانيػانس فػإٍف حي

، كأمػا حػؽ العبػد (10)يتضػمف حػؽ العبػد كحػؽ اهلل سػبحانو كتعػالى، أمػا حقػو سػبحانو فمػا ذكػرتـ (9)ًعٍتؽي الٍ 
فيتمكف مف إقامػة مصػالحو كتثبػت كالياتػو مػف نفػاذ قكلػو  (13)نفسو (12)يصير بو مالكان ألكساب (11)فؤلنَّو

نكػػاح بنتػػو كحصػػكؿ الميػػراث لػػو إذا مػػات قريبػػو، فيػػك بمػػا فيػػ و مػػف حػػؽ العبػػد يحتػػاج إلػػى فػػي الشػػيادة كا 
ٍف لـ يىٍحتىٍج إلى دعكل بما فيو مف حؽ اهلل تعالى، عمػى أىفَّ  االسػتدالؿ بعػدـ االرتػداد بػالرد  (14)الدعكل كا 

كعػػػدـ التكقػػػؼ عمػػػى قبكلػػػو ال يسػػػتمـز ككنػػػو حػػػؽ اهلل سػػػبحانو كتعػػػالى خالصػػػانس أىالى ييػػػرىل أىفَّ العفػػػك عػػػف 
                                                           

 ليست في " أ، ب، ج". (1)
 .7/93انظر: السرخسي، المبسكط،  (2)
 ليست في "أ، ب، ج". (3)
 في "أ" فاف. (4)
 .2/105لمعككفيف ليس في "أ". تحريـ الفركج حؽ لمشرع، انظر: الزبيدم اليمني، الجكىرة النيرة، ما بيف ا (5)
 في "أ" دعكل. (6)
 .7/94انظر: السرخسي، المبسكط،  (7)
  ا مف "ب".300نياية ؽ/ 

  ب مف "أ".181نياية ؽ/ 
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (8)
 ليست في "ب". (9)
قامة الجمعة كغيرىا، كىك ما حؽ اهلل في ا (10) لعتؽ يتمثؿ في حرمة اإلسترقاؽ لما فيو مف كجكب الزكاة كاألضحية كا 

 .2/105ذىب اليو أبك يكسؼ كمحمد كما تقدـ، انظر: الزبيدم اليمني، الجكىرة النيرة، 
 في "أ، ج" فأنو. (11)
 في "أ، ب، ج" الكسابو. (12)
 ليست في "أ، ب، ج". (13)
 ، ب، ج".ليست في "أ (14)
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بػػراء الكفيػػؿ مػػف حقػػكؽ العبػػاد ، ككػػذا التنػػاقض فػػإفَّ (1)ال يرتػػدُّ بػػالرَّدّْ كال يتكقػػؼ عمػػى القبػػكؿ القصػػاص كا 
ا أىنَّو اجتمع في  (3)لما (2)عىدىـ منعو لخفاء ًرؽّْ األصؿ كحريتو كما في دعكل النسب كلك لـ يكف ذلؾ فىًممى

ػػؽّْ اهلل تعػػالى، قمنػػا: ال يمنػػع التنػػاقض ال فػػي حريػػة األصػػؿ كال فػػي الح ريػػة العارضػػة، اٍلًعتٍػػًؽ الحقػػاف فىًمحى
 كلحؽ العبد شرطنا الدعكل كالشاىديف ]أيضان.

كىرىدَّ عميو أيضان ًعٍتؽي األمة فإفَّ فييا الحقيف فتجب الدعكل كالشاىداف[
لحؽ العبد، كال يمتنع التناقض  (4)

لحؽ اهلل سبحانو كتعالى، كأيضان إذا كػاف بمػا تضػمنو مػف حػؽ العبػد يحتػاج إلػى الػدعكل ال يمػـز ثبكتيػا 
ػا يتعارضػاف، ألىنَّػو ألى  نَّييمى نَّو بما فيو مف حؽ اهلل يعارضوس ألىفَّ الثابت معو عدـ االحتياج إلػى الػدعكل كا 

إذا كقعت الشيادة ببل دعكل في حؽ اهلل تعالى اقتضػى كجػكب ترتيػب مقتضػاىا كاآلخػر يقتضػي أىٍف ال 
 يثبت.

حى مػػا ثىبىػػتى شػػرعان الحتيػػاط فػػي الحػػؽ أىفَّ المنظػػكر إليػػو اجتمػػاع الحقػػيف كتعػػارض مقتضػػاىما (5)ك ، فىتىػػرىجَّ
 ، ػػرى أمػػره كتككيػػده، كأمػػر الفػػركج محتػػاطه فيػػو، فاالحتيػػاط أٍف ال يتكقػػؼ إثباتػػو بعػػد الشػػيادة عمػػى شػػيءو آخى
قَّػوي  بخبلؼ ما لـ يىٍثبيٍت فيو مثمو، فمذا كقع الفرؽ عنده بيف ًعٍتًؽ األمة كالطبلؽ كبيف ًعتٍػًؽ العبػد، ألىفَّ حى

ٍرمىةي االسترقاؽ المقتضي لنفي الدعكل ليس مف التأكيد بحيػث يجػب أٍف يثبػت بػبل سبحانو ال ثابت كىك حي
دعكل، كىما يقكالف جميع حقكؽ اهلل تعالى يجب أٍف تثبت ببل دعكل ألىنَّو تعالى ىك الخصـ فييا كالعبد 

مَّفي شيادتو دعػكاه، كأمػا حػؽ العبػد فػإٍف افتقػر ثبكتػو إلػى  الشاىد الػدعكل فقػد انتصػب النائػب نائبو فىتيضى
عػػف اهلل تعػػالى نائبػػان عنػػو، كىػػذا القػػدر يحصػػؿ بػػو المقصػػكد، فػػإفَّ المثبػػت فػػي الحقيقػػة لػػيس إال الشػػيادة 

ا يبقى فيو ما لك أنكر العبد اٍلًعٍتؽى كال تيمة، كحينئذو يجب الترجيح كيترجح حقو سبحانو كتعالى. نَّمى  كا 
حي حؽ العبد.  كال يقاؿ: المقرر تىرىجُّ

ألىنَّا نقكؿ: ذلؾ عند التعارض بأٍف كاف ثبكت أحػدىما ينتفػي معػو اآلخػر كىنػا يثبػت حػؽ العبػد مػع حػؽ 
نَّما فيو أىنَّو يثبت عمى زعمو.  اهلل تعالى، بؿ إذا أثبتنا حؽ اهلل تعالى كاف إثباتان لحؽ العبد سابقان عميو كا 

 
 
 

                                                           
 .6/11/ كالكاساني، بدائع الصنائع، 8/123انظر: ابف مازة، المحيط البرىاني،  (1)
 ليست في "أ". (2)
 ليست في "أ، ج". (3)
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (4)
 في "أ، ج" بؿ. (5)
  أ مف "أ".182نياية ؽ/ 
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ذىا كىافى دىٍعكىل اٍلعىٍبًد شىٍرطنا ًعٍندىهي لىـٍ  قَّػؽي  ]كىاً  قٍَّؽ ًفي مىٍسأىلىًة اٍلًكتىاًب؛ أًلىفَّ الدٍَّعكىل ًمٍف اٍلمىٍجييكًؿ الى تىتىحى تىتىحى
ـى الدٍَّعكىل[ ٍف اٍنعىدى  فىالى تيٍقبىؿي الشَّيىادىةي. كىًعٍندىىيمىا لىٍيسى ًبشىٍرطو فىتيٍقبىؿي الشَّيىادىةي كىاً 

ذا كاف دعكل العبد شرطان عنده ال تتحقؽ في مقكلو  أم الجامع الصػغير كىػي مػا إذا سألة الكتاب( )كا 
ا تتحقؽ مػف  ) كالدعكل مف المجيكؿ ال تتحقؽ(ألىنَّو ًعٍتؽي المجيكًؿ  (1)شيدا أنَّو أعتؽ أحد عبديو نَّمى كا 

المعػػيف فتنتفػػػي المطابقػػػة بػػػيف الػػػدعكل كالبينػػػة، كعنػػػدىما لػػػيس شػػػرطان مطمقػػػان فتقبػػػؿ كيجبػػػر عمػػػى تعيػػػيف 
 أحدىما.

 
يادة عمى عتؽ احدل االمتيف[]الدعكة في الش  

 
ًنيفىةى  تىٍيًو الى تيٍقبىؿي ًعٍندى أىًبي حى لىٍك شىًيدىا أىنَّوي أىٍعتىؽى إٍحدىل أىمى ـٍ تىكيٍف الدٍَّعكىل شىٍرطنا  -رىًحمىوي المَّوي  -]كى ٍف لى كىاً 
ػػمَّفي تىٍحػػرً  ػػا أىنَّػػوي يىتىضى ػػا الى تيٍشػػتىرىطي الػػدٍَّعكىل ًلمى ؽى،ًفييىػػا أًلىنَّػػوي إنَّمى ـى اٍلفىػػٍرًج فىشىػػابىوي الطَّػػالى ـي الى  ي ػػٍبيى كىاٍلًعٍتػػؽي اٍلمي

مىى مىا ذىكىٍرنىاهي  ـى اٍلفىٍرًج ًعٍندىهي عى  [ييكًجبي تىٍحًري
جػكابه عمػا قػد يقػاؿ إذا كانػت الػدعكل ليسػت بشػرط عنػده  )كلك شيد أنو أعتؽ إحدل أمتيو إلػخ(قكلو 

ؿ عمى ًعٍتًؽ إحدل أمتيو، كالكاقع أىنَّيىا ال تيقبؿفي الشيادة عمى ًعٍتًؽ األمة فينبغي أٍف تيقب
 عنده. (2)

أجاب بأىنَّو إنَّما ال يشترط الدعكل في الشػيادة عمػى ًعتٍػًؽ األمػة المعينػة لمػا فيػو مػف تحػريـ فرجيػا عمػى 
كفيو ال ييشتىرىط لمشيادة )فشابو الطالؽ(مكالىا كىك حؽ اهلل تعالى خالصان 

ذا لذلؾ فك (4) بو لمدعكل (3)
فػػانتفى المسػػًقط فيػػو فصػػار عنػػده عمػػى مػػا ذكرنػػاه(  (>))كالعتػػؽ المػػبيـ ال يكجػػب تحػػريـ الفػػرجىػػذا، 

 كالشيادة عمى ًعٍتًؽ أحد العبديف.
                                                           

 .251انظر: الشيباني، الجامع الصغير، ص  (1)
لحنفية في قبكؿ الشيادة عمى إعتاؽ إحدل األمتيف مف غير دعكل، فذىب أبك حنيفة إلى أنيا ال تقبؿ اختمؼ فقياء ا (2)

كذىب أبك يكسؼ كمحمد إلى أنيا تقبؿ، كتقاس ىذه المسألة عمى مسألة عدـ اشتراط الدعكل في العتؽ فيككف قكؿ 
/ 4/112كاهلل أعمـ. انظر، الكاساني، بدائع الصنائع، المالكية كالشافعية كالحنابمة فييا قبكؿ الشيادة كىك الرأم المختار 

 .4/53كابف مازة، المحيط البرىاني، 
 في "أ، ج" الشيادة. (3)
 .4/53انظر: ابف مازة، المحيط البرىاني،  (4)
  ب مف "ج".93نياية ؽ/ 
ابمة إلى أنو ال يكجب تحريـ اختمؼ الفقياء في إيجاب الًعتؽ المبيـ لتحريـ الفرج فذىب أبك حنيفة كالشافعي كالحن (5)

الفرج، كذىب أبك يكسؼ كمحمد مف الحنفية كالمالكية إلى أنو يكجب تحريـ الفرج ألف الشارع متشكؼ إلى الحرية، 
/ كالشافعي، األـ، 2/218/ كالصاكم، حاشية الصاكم عمى الشرح الصغير، 7/98انظر: السرخسي، المبسكط، 

 .10/326/ ك ابف قدامة، المغني، 6/270
 الرأم المختار حرمة الفرج دفعان لمشؾ كالريبة كلتشكؼ الشارع إلى الحرية كاهلل أعمـ.



252 
 

فػػإٍف قيػػؿ: لػػك كانػػت عمػػة سػػقكط الػػدعكل فػػي ًعتٍػػًؽ األمػػة تحػػريـ فرجيػػا عمػػى اٍلميٍعتًػػٍؽ لشػػرطت فػػي ًعتٍػػًؽ 
كفي الشػيادة عمػى الطػبلؽ الرجعػي، ألىفَّ الشػيادة بػذلؾ  (1)األمة المجكسية كالتي ىي أختو مف الرضاع

 لـ تتضمف تحريـ فرجيا لحرمتو في اأٍليكلىيىٍيًف قبؿ الشيادة كحميا في الرجعي بعدىا.
 (3)يثبت بالشيادة بعتقيا نػكعه آخػر مػف التحػريـ، فػإفَّ كطء األخػًت مػف الرضػاع المممككػة (2)فالجكاب أىنَّو

قبؿ عتقيا كبعده يمزمو، كالطبلؽ الرجعي ينعقد بو سبب حرمة  الحد بكطئيا (4)ليس بزنا حتى ال يمزمو
مؤجبلن بانقضاء العدة، كأمَّا األمة المجكسية فينبغي أىٍف تيٍشتىرىطى الدعكل عنده،  (6)تحريمان  (5)فرجيا فأثبتت

نىػػعى منػػو خبثيػػا كالحػػائض فبالشػػيادة يمتنػػع نَّمػػا مى  (7)ذلػػؾ الػػكطء فيػػو مػػا كمػػا قيػػؿ إفَّ كطأىػػا مممػػكؾه لػػو كا 
 .(8)فيو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
الشيادة عمى عتؽ األمة المجكسية كاألخت مف الرضاعة مقبكلة مف غير دعكل ككذلؾ الشيادة عمى الطبلؽ  (1)

 .4/111الرجعي، انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، 
 في "أ، ب" اف. (2)
الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة إلى أنو يحـر كطء األخت المممككة مف الرضاعة كأف كطئيا ييسقط ذىب بعض  (3)

/ 2/202/ كاألصبحي، المدكنة، 4/111إحصانو ألف المعتبر حرمة الفرج ال األنكثة، انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، 
 –ق 1422، 1، ط11/204الممتع عمى زاد المستقنع، / كالعثيميف، محمد بف صالح، الشرح 5/25كالشافعي، األـ، 

 ق، دار ابف الجكزم.1428
(4) .  في "أ" يمـز
  ب مف "أ".182نياية ؽ/ 
 في "أ، ب، ج" فاثبت. (5)
 في "ب" تحريميا. (6)
 في "ج" فييما منو، في "أ، ب" فييا منو. (7)
 .4/111انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (8)



253 
 

 ]الشيادة عمى تدبير أحد العبديف[
 

ٍبدىٍيػوً  دى عى مىى أىنَّوي أىٍعتىؽى أىحى ًتًو عى ٍيػًو ًفػي ، ]كىىىذىا كيمُّوي إذىا شىًيدىا ًفي ًصحَّ ٍبدى ػدى عى أىمَّػا إذىا شىػًيدىا أىنَّػوي أىٍعتىػؽى أىحى
مىػى تىػدٍ  ٍكًتًو أىٍك شىًيدىا عى ٍكًتػًو أىٍك بىٍعػدى مىرىًض مى ػرىًض مى ًتًو أىٍك ًفػي مىرىًضػًو كىأىدىاءي الشَّػيىادىًة ًفػي مى ًبيرًًه ًفػي ًصػحَّ

فىاًة تيٍقبىؿي اٍسًتٍحسىاننا  [اٍلكى
 )كىذا كمو إذا شيدا بعتؽ أحد العبديف في صحتو(. قكلو

ي مرضػو( )أما إذا شيد أنو أعتؽ أحد عبديو في مرض مكتو أك شيدا عمى تػدبيره فػي صػحتو أك فػ
كصية كىك المستثنى في أكؿ المسألة، كقدمنا أىفَّ التدبير حيثما كقع يككف  (1)لتككف شيادتيما ًبًعٍتؽو ىك

فػي مػرض مكتػو  (2)كصية معتبران مف الثمث كلك في حاؿ الصحة، كسكاءن كانت شػيادتيما بيػذه الكصػية
كَّري الدعكل، س ألىفَّ عدـ القبكؿ فيما ت(3)أك بعد كفاتو تيٍقبىؿي استحسانان  قدـ عنده لعدـ خصـو معمكـو فبل ييتىصى

ذا كػػػاف كصػػػية فالخصػػػـ فييػػػا ىػػػك المكصػػػيس ألىفَّ تنفيػػػذ الكصػػػية مػػػف حقػػػكؽ المكصػػػي فيػػػك الخصػػػـ  كا 
المدعي فييا كىك معمكـه كعنو نائبه معمكـه ىك الكصي أك الكارث، بخبلؼ حالة الحياة فإفَّ الخصػـ فػي 

 .(4)نكاره بؿ ىك العبد كىك مجيكؿه إثبات اٍلًعٍتؽ ليس ىك السيد إل
، كػػاف كػػبلن مػػف (5)ككجػػوه آخػػر لبلستحسػػاف كىػػك أفَّ الخصػػـ بعػػد المػػكت فػػي الًعتٍػػًؽ لػػك لػػـ يكػػف المكصػػي

 (6)العبػػديف كىمػػا معينػػاف، كفػػي حالػػة الحيػػاة ال تصػػح خصػػكمتياس ألنَّػػو لػػـ يىٍعتًػػٍؽ منيمػػا شػػيءه كاٍلميٍعتىػػؽي 
فييمػا فىيىٍعتًػؽي مػف كػؿو نصػفو  (8)قبػؿ البيػاف فػإفَّ اٍلًعتٍػؽى حينئػذو يشػيع (7)المبيـ بخبلؼ ما إذا مات المػكلى

 فيككف كؿه منيما خصمان معمكمان. عمى ما عرؼ فيمف أٍعتىؽى أحد عبديو كمات قبؿ البياف
نًكػػرو  ، (9)كال يخفػػى أفَّ المػػراد بالخصػػـ ىنػػا مػػف تكػػكف الشػػيادة عمػػى كفػػؽ دعػػكاه كال تقػػاـ البينػػة إال عمػػى مي

مىػؼه كىػك الكصػي أك  (10)ضى بعض الشارحيف أٍف يككف الكرثة منكريففىفىرى  ]فعمى ىػذا يكػكف قكلػو كعنػو خى
                                                           

 ليست في "أ". (1)
 في "أ" الصفة. (2)
 .4/112انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (3)
 .4/112انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (4)
 في "أ، ج" الكصي. (5)
 في "أ" بالعتؽ. (6)
 في "أ" الكلي. (7)
 في "أ، ب، ج" يتبع. (8)
  أ مف "ب".301نياية ؽ/ 
 .3/46ابف مازة، المحيط البرىاني،  (9)
دار الفكر  ،د.ت ،، د.ط8/400ؾ الخصاؼ، انظر: ابف عابديف، قرة عيف األخيار لتكممة رد المحتار، كقيده بذل (10)

 لبناف. –لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت 
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مػا لػك  (2)أك الكرثػة إٍف كػاف الكصػي منكػران فقيػؿ: فىييٍشػًكؿي  (1)كارثو: يعني الكصي إٍف كاف الكرثة منكػريف[
ادة بكصػػية كلػػيس كاحػػده مػػنيـ خمفػػان كال كػػاف كػػؿه مػػف الكصػػي كالػػكارث منكػػران إذ ال تىٍبطيػػؿي البينػػة ألىنَّيىػػا شػػي

الشيادة في مرض مكتو إلخ يفيد  (4)كأيضان قكلو كأداء ( 3) مخمّْصن إال باعتبار جعؿ الميت ميدعيان تقديران 
أنَّيىػا تيقبػػؿ فػػي حياتػػو كأنػػت عممػت أىفَّ قبكليػػا بعػػد مكتػػو باعتبارىػػا
كصػية العتبػػاره مػػدعيان كعػػدـ قبكليػػا  (5)

 المدعي العبداف كىما غير مف أيٍثًبتى فيو اٍلًعٍتؽي أعني المبيـ. مكتوس ألىفَّ  (6)قبؿ
، كليػذا احتػيج إلػى الشػيادة،  كالحاصؿ أفَّ إنزالو ميدعيان ال يككف إال بعد مكتو، كأما قبؿ مكتو فيػك مينًكػره

كىريدت لعػػػػدـ المػػػػدعي كال
دة مخمػػػػص إال بتقييػػػػده بمػػػػا إذا كػػػػاف المػػػػريض قػػػػد أيٍصػػػػًمتى حػػػػاؿ أداء الشػػػػيا (7)

الشيادة إلى أٍف يمػكت فيقضػى بيػا  (8)كاستمر كذلؾ حتى مات، كعمى ىذا يجب أٍف يؤخر القضاء بيذه
 لعدـ الخصـ المدعي. (9)كال يحتاج إلى إعادتيا، أك يعيش فيطمؽ لسانو فىيىريدَّ 

 
 
 

 

 

 

 

 

                                                           
 ما بيف المعككفيف ليس في "ج". (1)
 في "ج" عمى. (2)
 .669انظر: العيني، البناية شرح اليداية،  (3)

/أ مف "أ".183نياية ؽ 

 " كاديا.في "ط (4)
 في "أ" بإعتبار. (5)
 في "ب" بعد. (6)
 في "أ" فبل. (7)
 في "ج" ىذه. (8)
 في "أ، ب، ج" فترد. (9)
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 ]الشيادة عمى العتؽ بعد مكت السيد[
 

ٍكًتًو أىنَّوي قىاؿى  لىٍك شىًيدىا بىٍعدى مى ًقيػؿى تيٍقبىػؿي ]كى ًصػيَّةو. كى A الى تيٍقبىؿي أًلىنَّوي لىٍيسى ًبكى رّّ فىقىٍد ًقيؿى ديكيمىا حي ًتًو أىحى ًفي ًصحَّ
ـي[ ًحيحي كىاىلمَّوي أىٍعمى  ًلمشُّييكًع ىيكى الصَّ

(  (1)قكلو  ال ركاية فيو عف أبي حنيفة.)كلك شيدا بعد مكتو أنو قاؿ في صحتو أحدكما حره
فريعيػػا عمػػى قكلػػو فقيػػؿ ال تقبػػؿ ألىنَّػػو لػػيس بكصػػية إلسػػنادىما العتػػؽ المنجػػز إلػػى كاختمػػؼ المشػػايخ فػػي ت

 (2)ألىفَّ العتؽ شػاع بعػد المػكت فىيىًصػحي دعكاىمػا )كقيؿ تقبؿ(حالة الصحة، فمـ يكف الميت ميدعيان تقديران 
حكػـ معمػكالن في شرح الجامع الصغير قبكليا قاؿ: لجكاز أٍف يككف ال (3)كما ذكرنا، كصحح فخر اإلسبلـ

 بعمتيف فيتعدل بإحداىما، كتبعو صاحب الكافي كقاؿ ىك األصح.
كلقائػػؿو أٍف يقػػكؿ: شػػيكع اٍلًعتٍػػًؽ الػػذم ىػػك مبنػػى صػػحة كػػكف العبػػديف مػػدعييف يتكقػػؼ عمػػى ثبػػكت قكلػػو 

ػػرّّ كال مثبػػت لػػو إال الشػػيادة كصػػحتيا متكًقػػؼه عمػػى الػػدعكل الصػػحيحة مػػف الخصػػـ فصػػار  (4)أحػػدكما حي
اٍلًعتٍػػًؽ متكقفػػان عمػػى ثبػػكت الشػػيادة، فمػػك أيثًبتىػػٍت الشػػيادة بصػػحة خصػػكمتيما كىػػي متكقفػػة  (5)ثبػػكت شػػيكع

عمػػى قكلػػو لػػـز تػػػرجيح القػػكؿ بعػػدـ قبكليػػػا كعمػػى ىػػذا يبطيػػػؿ الكجػػو الثػػاني مػػػف كجيػػي االستحسػػاف فػػػي 
 المسألة التي قبؿ ىذه.

 
 
 
 
 
 

                                                           
 ليست في "ج". (1)
اختمؼ المشايخ فيما إذا شيد الرجبلف بعد مكت السيد أنو قاؿ في صحتو أحد عبديو حر، فذىب بعض مشايخ  (2)

قبؿ ألنو ليس بكصية، كذىب بعضه آخري مف مشايخ الحنفية كالمالكية إلى أنيا الحنفية كالشافعية كالحنابمة إلى أنيا ال ت
/ 321/ 14/ كابف رشد الجد، البياف كالتحصيؿ، 4/510تقبؿ لشيكع العتؽ فييما، انظر: البابرتي، العناية شرح اليداية، 

 .6/603/ كالسيكطي، مطالب اكلي النيى، 4/292كالنككم، ركضة الطالبيف، 
 تار أنو ال تقبؿ ألف اٍلميعًتؽ قد مات كلـ يكًص بذلؾ كاهلل أعمـ.الرأم المخ

 1532ق، كىك كتاب قديـ مبارؾ، كفيو 187الجامع الصغير في الفركع لمحمد بف الحسف الشيباني، المتكفى سنة  (3)
ـ عمي بف محمد مسألة كلشدة تعظيـ العمماء لو كضعكا لو شركحان كثيرة منيا شرح الجامع الصغير لئلماـ فخر اإلسبل

 .1/563ق، انظر: حاجي خميفة، كشؼ الظنكف، 482البزدكم، المتكفى سنة 
 في "أ، ب، ج" يثبت. (4)
 ليست في "أ". (5)
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 ]فركع عمى الشيادة عمى العتؽ[

 
 فركعن 

فنسيا اسميا ال تيقبؿ ألنَّيىما لـ يشيدا بما تحمبله كىػك ًعتٍػؽي معمكمػة  بعينيا كسماىا شيدا أىنَّو حرر أمة
 .(1)بؿ مجيكلة، ككذا الشيادة عمى طبلؽ إحدل زكجتيو كسماىا فنسياىا

ىػذه ألنَّيىػا كشػيادتيما عمػى  (2)كعند زفر تقبؿ كيجبر عمى البياف كيجب أٍف يككف قكليما كقػكؿ زفػر فػي
إحدل زكجتيو، كلك شيد أنَّو أٍعتىػؽى عبػده سػالمان كال يعرفػكف سػالمان ]إال  كطبلؽ( 3)متيوًعٍتًؽ إحدل أ

تىؽى ألىنَّػو كػاف ميعينػان (4)سماعان[ ،كلو عبده كاحده اسمو سالـه عى
لمػا أكجبػو، ككػكف الشػيكد ال يعرفػكف عػيف  (5)

ذه الشػػيادة كىػػك ال يعػػرؼ العبػػد، المسػػمى ال يمنػػع قبػػكؿ شػػيادتيـ، كمػػا أفَّ القاضػػي يقضػػي بػػاٍلًعٍتًؽ بيػػ
ما لك شيدكا ببيعو، كلك كاف لو عبداف كؿ كاحدو اسمو سالـه كالمكلى (6)بخبلؼ

  (8)يجحد (7)
 

                                                           
  أ مف "ج".94نياية ؽ/ 
اختمؼ الفقياء في قبكؿ شيادة شيكد نسكا اسـ أمة أعتقيا سيدىا كذكر اسميا، فذىب الحنفية كالمالكية كالحنابمة  (1)

ف استفادا إلى أني ا ال تقبؿ، كذىب زفر مف الحنفية إلى أنيا تقبؿ كيجبر عمى البياف، كذىب الشافعية إلى أنيا تقبؿ كا 
/ كابف رشد الجد، 3/88/ كالزيمعي الحنفي، تبييف الحقائؽ، 4/112ًحؿ مناكحتيا،  انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، 

/ كالسيكطي، مطالب 8/191/ كابف قدامة، المغني، 9/37، / كالنككم، ركضة الطالبيف14/278البياف كالتحصيؿ، 
 .6/603اكلي النيى، 

 الرأم المختار أف السيد يؤمر بالبياف ألف نسياف إسميا ال يعد سببان لعدـ قبكؿ الشيادة كاهلل أعمـ.
 في "أ" فيرد. (2)
 في  " ب "ما لـ عتؽ". (3)

  ب مف "ب".301نياية ؽ / 
  ب مف "أ183نياية ؽ/." 

 ما بيف المعككفيف ليس في "ب، ج، ط". (4)
 في "ب" متعينا. (5)
ال تقبؿ الشيادة في البيع ألنو ال يحتمؿ الجيالة أصبلن كالعتؽ يحتمؿ ضربان مف الجيالة، انظر: الكاساني، بدائع  (6)

 .4/112الصنائع، 
 في "أ" كالكلى. (7)
 ليست في "أ". (8)
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ألىنَّو ال بػد مػف الػدعكل لقبػكؿ ىػذه الشػيادة عنػده، كال يتحقػؽ  (1)لـ يىٍعًتٍؽ كاحده منيما في قكؿ أبي حنيفة
 يما فصارت كمسألة الكتاب الخبلفية.ىذا مف المشيكد لو ألىنَّو غير معيفو من

 
 ]الشيادة عمى العتؽ[

 
إذا ادعػى العبػد اٍلًعتٍػؽى كأقػاـ شػاىدان ال ييحػاؿ بينػو كبػيف المػكلى،  )كىذا فصؿه في الشيادة عمى العتػؽ( 

كفي األمة إذا قالت: شاىدم اآلخر حاضره ييحاؿ، كلك أقاـ العبػد شػاىديف إٍف كػاف المػكلى مخكفػان عمػى 
ؿ بينيمػػا حتػػى يينظػػر فػػي أمػػر الشػػيكد ألىفَّ الحجػػة تمػػت ظػػاىران حتػػى لػػك قضػػي بشػػيادتيما نفػػذ العبػػد حيػػ

فثبتػػت بػػو الحيمكلػػة احتياطػػان بخػػبلؼ مػػا إذا أقػػاـ شػػاىدان كاحػػدان شػػيدا ًبًعتٍػػًؽ عبػػده كاختمفػػا فػػي الكقػػت أك 
أعتقػػو ]فالشػػيادة جػػائزة ألفَّ  المكػػاف أك المفػػظ أك المغػػة أك شػػيد أحػػدىما أىنَّػػو أعتقػػو كاآلخػػر أىنَّػػو أقػػر أىنَّػػو
فيمػا ذكرنػا، بخػبلؼ مػا لػك  (2)الًعٍتؽى قػكؿه ييعػاد كيكػرر فػبل يمػـز اخػتبلؼ المشػيكد بػو بػاختبلؼ الشػيادة[

، كاآلخػػػر أىنَّػػػو كىبػػػو نفسػػػو الخػػػتبلؼ المشػػػيكد بػػػو كضػػػعانس ألىفَّ اليبػػػة تمميػػػؾه (3)شػػػيد أحػػػدىما أىنَّػػػو أعتقػػػو
،  فييحمػؿ مػا ذيًكػرى قبمػو مػف أىفَّ اختبلفيمػا فػي (4)ٍلًمٍمػًؾ كػذا فػي المبسػكطكاإلعتاؽي إحداث القػكة أك إزالػة ا

 المفظ ال يمنع عمى ما إذا كاف مؤدل المفظيف كاحدان كضعان.
مَّػػػؿى بػػػو لقبكليػػػا عنػػػد االخػػػتبلؼ لفظػػػان مػػػف أىفَّ الًعتٍػػػؽ لفػػػظه ييعػػػاد كييكػػػرر،  (5)كال يخفػػػى أىفَّ التعميػػػؿ الػػػذم عى

مّْػػؽى بػػو يقتضػػي أىنَّييمػػا إذا اخ تمفػػا فػػي أىنَّػػو أعتقػػو أك كىبػػو لنفسػػو أىنَّػػو ييقبػػؿ كلػػك اختمفػػا فػػي الشػػرط الػػذم عي
ػٍز، إذ ال يػتمكف القاضػي مػف القضػاء بكاحػدو  الًعٍتؽ، فأحدىما جعمو كبلـ زيدو كاآلخر الدخكؿ مػثبلن لػـ يىجي

ػرّّ لثبػكت مف الشرطيف، كلك اتفقا عمى أىنَّو الدخكؿ مثبلن كقاؿ المػكلى بػؿ كػبلـ فػبلفو ف أييمػا فعػؿ فيػك حي
عػؿو  الدخكؿ شرطان بالشيادة كالكػبلـ بقػكؿ المكلى.كلػك شػيد أحػدىما ٍعػؿو  (6)أىنَّػو أعتقػو ًبجى كاآلخػر بغيػر جى

                                                           
عمى عتؽ أحد العبديف كؿ منيما إسمو سالـ إذا شيد الشيكد عمى العتؽ كالمكلى  اختمؼ الفقياء في قبكؿ الشيادة (1)

يجحد ذلؾ، فذىب أبك حنيفة إلى أنو ال تقبؿ الشيادة كال يعتؽ أم كاحد منيمأ، كذىب أبك يكسؼ كمحمد مف الحنفية 
/ 4/53المحيط البرىاني،  كمالؾ كالشافعي كأحمد إلى أنو تقبؿ الشيادة كيقاؿ لممكلى مف أردت، انظر: ابف مازة،

، ت: محمد عبد العزيز الدباغ، 11/564كالقيركاني، عبد اهلل بف عبد الرحمف، النكادر كالزيادات عمى ما في المدكنة، 
 .4/130/ كابف قدامة، المغني، 6/463ـ، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت/ كالشربيني، مغني المحتاج، 1999، 1ط

 بالبياف كيعتؽ المراد مف قكلو كاهلل أعمـ. الرأم المختار أف السيد يؤمر
 ما بيف المعككفيف ليس في "ج". (2)
 في "أ" اعتقيا عتقو، كفي "ب" اعتقو عتقو. (3)
 .7/99انظر: السرخسي، المبسكط،  (4)
 في " أ، ب، ج "بقبكليا. (5)
  أ مف "أ".184نياية ؽ/ 
 .76ص  ،لتعريفاتا ،انظر: الجرجاني ،الجعؿ ما يجعؿ لمعامؿ عمى عممو (6)
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ٍعػػًؿ  ٍعػػؿو فػػي األحكػػاـ، ككػػذا لػػك اختمفػػا فػػي مقػػدار الجى ٍعػػؿو يخػػالؼ الًعتٍػػؽ بغيػػر جى لػػـ تجػػز ألىفَّ الًعتٍػػؽ بجى
ٍعًؿ سكاءن   ادعى العبد أقؿى الماليف أك أكثرىما. كالمكلى يينكر الجى

تىؽى إلقػرار المػكلى بحريتػو كال شػيء عميػو إلكذابػو أحػد  كلك كاف المكلى يدعي أقؿ الماليف كالعبد يينكر عى
ٍف ادعػػػػى الًعتٍػػػػؽى بػػػػألًؼ درىػػػػـو  كخمسػػػػمائة ]كأحػػػػدىما يشػػػػيد  (1)شػػػػاىديو كىػػػػك الػػػػذم يشػػػػيد لػػػػو بػػػػاألكثر، كا 

] تىػؽى بػاقرار المػكلى فانَّمػا  ، ]قضػى عميػو بػألؼ ألىفَّ (2)بألؼو الشػيادة ال تقػكـ ىنػا عمػى الًعتٍػًؽ ألىفَّ العبػد عى
] كاآلخػػػر بػػػألؼو كخمسػػػمائة   (3)تقػػػكـ عمػػػى المػػػاؿ كمػػػف ادعػػػى بػػػالؼو كخمسػػػماية كشػػػيد لػػػو شػػػاىده بػػػالؼو

تىػؽى بػإقرار المػكل (5)عميػو (4)قضي نَّمػا تقػكـ بػألؼو ألىفَّ الشػيادة ال تقػكـ ىنػا عمػى الًعتٍػؽ، ألىفَّ العبػد عى ى كا 
عمػػى المػػاؿ، كمػػف ادعػػى ألفػػان كخمسػػمائة كشػػيد لػػو شػػاىده بػػألؼو كاآلخػػر بػػألؼو كخمسػػمائة ييقضػػى بػػألؼو 

، بخػبلؼ األلػًؼ كاأللفػيف (6)التفاقيما عمى األلًؼ لفظػان ك معنػىن
  كمػا سػيأتي فػي الشػيادات إٍف شػاء اهلل

 تعالى.
تىؽى لثبكت كؿه مف التعميقيف بحجة تامة. كلك شيد أنَّو أعتقو إٍف كمـ زيدان كاآلخر إٍف دخؿ  فأييما فعؿ عى

ٍت بينػة المػكلى إلثباتيػا الزيػادة، بخػبلؼ  (8)العبد كالمكلى في مقدار ما أعتىقىوي  (7)كلك تعارضت بينتا ريًجحى
، كأىنَّػو أداىػا كأقػاـ المػكل (9)ما لك ػرّّ ى أىنَّػو إنَّمػا أقػاـ العبػد البينػة عمػى أىنَّػو قػاؿ: إٍف أديػت إلػي ألفػان فأنػتى حي
رّّ ال شيء عميو ألىنَّو أثبت ببينتو تنجيزى الحرية فيو. (10)قاؿ إذا  أديت إلي ألفيف إلخ فالعبد حي

كلك أقاـ العبد بينة أىنَّو باعو نفسو بألؼو كأقاـ المكلى أىنَّو باعو نفسو بألفيف كانت البينة بينة المكلى ألىفَّ 
 الزيادة في بينة المكلى.الًعٍتؽى تنجز بالقبكؿ فكاف إثباتي 

قػػػاؿ فػػػي األصػػػؿ: كلػػػك باعػػػو نفسػػػو بػػػألؼو فأداىػػػا مػػػف مػػػاؿ المػػػكلى كػػػاف حػػػران، كلممػػػكلى أٍف يرجػػػع عميػػػو 
 .(11)بمثميا

 
                                                           

 ليست في "أ، ب، ج". (1)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ج". (2)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب، ط". (3)
 في "ج" يقضي. (4)
 ليست في "ج". (5)
 في " أ، ب، ج " أك. (6)
  أ مف "ب".302نياية ؽ/ 
 في " أ، ب، ج " بينة. (7)
 في "أ، ب" بو. (8)
 في " أ، ب " إذا. (9)
 ليست في "ب". (10)
 .5/87انظر: الشيباني، األصؿ،  (11)
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مَّقىػػوي  نَّمػػا يتحقػػؽ ىػػذا الفصػػؿ فيمػػا إذا عى قػػاؿ فػػي المبسػػكط: الًعتٍػػؽي ىنػػا حصػػؿ بػػالقبكؿ ال بػػأداء المػػاؿ، كا 
ٍف كاف المػؤدل مسػركقان أك مغصػكبان مػف المػكلى ثػـ  (1)كدباألداء ألىفَّ نزكؿ الًعٍتًؽ بكج الشرط كقد كجد كا 

فٍ  ريدَّ ىذا الماؿ عمى المكلى كا 
ؽّْ فػي الحكػـ كيكػكف لػو أىٍف  (2) كاف مستحقا عميو فيقػع عػف الكجػو اٍلميٍسػتىحى

 .(3)يرجع عميو بمثمو
ػػعى شػػيكدي اٍلًعتٍػػًؽ بعػػد القضػػاء بػػو لػػـ يىٍبطيػػؿ اٍلًعتٍػػؽي ألى  ذا رىجى ػػدَّقىاف فػػيكا  نَّييمػػا ال ييصى

إٍبطىػػاؿ الحكػػـ كال فػػي  (4)
بػػالرجكع  (6)قػػد اعترفػػا (5)يضػػمناف قيمػػة مػػا أتمفػػا مػػف ماليتػػو عمػػى المػػكلى اذ إبطػػاؿ حػػؽ العبػػد كلكنيمػػا

أىنَّييما أتمفا
 .ماليتو عمى المكلى بغير حؽ 

ًمنا ثـ قامػت بينػة غيػرىـ بػأىفَّ المػكلى كػاف أعتقػو إٍف شػيدكا  (8)أىنَّػو أعتقػو بعػد شػيادة ىػؤالء لػـ (7)كلك ضى
ٍف  (9)يسقط عنيـ الضماف تىؽى بقضاء القاضي كاٍلميٍعتىؽي ال ييٍعتىؽي، كا  باالتفاؽ، ألىنَّييـ شيدكا بما ىك لغكه كىعى

شػػيدكا أىنَّػػو أعتقػػو قبػػؿ شػػيادتيـ لػػـ يرجعػػكا بمػػا ضػػمنكا عنػػد أبػػي حنيفػػة كفػػي قػػكؿ أبػػي يكسػػؼ كمحمػػد 
، كىذا بناءن عمى ما بينا أىفَّ عندىما الشيادة عمػى ًعتٍػًؽ (10)المكلى بما ضمنكا رحميما اهلل يرجعكف عمى

ٍف لػـ  (11)العبد تيقبؿ مف غير دعكل فتثبت بشيادة الفريؽ الثاني حرية العبد مف الكقت الذم شيدكا بو كا 
ػػدَّعو لػػذلؾ، كتبػػيف بػو أىفَّ الفريػػؽ األكؿ لػػـ يتمفػػكا عمػػى المػكلى شػػيئان بشػػيا ػػذى مػػنيـ يكػف ثمػػة مي دتيـ، كأىنَّػػو أىخى

ـى بحريتو فبل  (12)بغير حؽو، كعنده ال تيقبؿ ببل دعكل كال مدعو  ًك لما شيدكا بو الفريؽ الثاني، فإفَّ العبد حي
 أٍف يدعي اٍلًعٍتؽى، كاهلل أعمـ يمكنو

                                                           
 في "أ، ب، ج" لكجكد. (1)
 ليست في "أ، ب، ط". (2)
 .7/95انظر: السرخسي، المبسكط،  (3)
 في "ج "في ال. (4)
  ب مف "أ".184نياية ؽ/ 
 في "ب " ك. (5)
 في "أ، ب، ج" اقرا. (6)

  ب مف "ج".94نياية ؽ/ 
 في "أ، ب، ج" شيدا. (7)
 في "أ" ال. (8)
 .7/96انظر: السرخسي، المبسكط،  (9)
اختمؼ الفقياء في رجكع الشيكد بما ضمنكا إذا شيدكا أف السيد أعتؽ العبد قبؿ شيادتيـ، ذىب أبك حنيفة كمالؾ  (10)

ظر: إلى أنيـ ال يرجعكف كذىب أبك يكسؼ كمحمد مف الحنفية كالشافعية كالحنابمة إلى أنيـ يرجعكا بما ضمنكا، ان
/ كابف قدامة، 8/330/ كالعمراني اليمني، البياف، 4/379/ كالدسكقي، حاشية الدسكقي، 7/96السرخسي، المبسكط، 

 .10/226المغني، 
 في "أ" يشيدكا. (11)
 ذىب أبك حنيفة إلى اشتراط الدعكل لقبكؿ الشيادة كقد تقدـ ذلؾ. (12)



261 
 

 
 باب الحمؼ بالعتؽ

 
 ]تعريؼ الحمؼ في المغة كالشرع[

 
، كلو م ًمؼ بالكسر مصدر حمؼ سماعيّّ : أعني حٍمفان باإلسكاف، يقاؿالحى ًمفان كًحٍمفان  (1)صدره آخره حمؼ حى

 :(3)، كقكؿ الفرزدؽ(2)كتدخمو التاء لممرة
ـو  كرى كىبلى اًرجان مٍف ًفي زي ٍمفىةه الى أىٍشتيـي الدٍَّىرى ميٍسًممان ... كىالى خى مىيَّ حى عى
(4) 

 :(5)كقاؿ امرؤ القيس
ٍمفىة فاًجرو ... لى  مىٍفتي ليا باهلل حى اؿو حى ًديثو كىال صى ا إٍف ًمٍف حى ناميكا فىمى

(6) 
، كلما كاف المعمؽ قاصران في السببية عف المنجز قدمو عميو، كلمػا  كالمراد بالحمؼ باٍلًعٍتًؽ تعميقو بشىرطو

جػرل المصػػنؼ عمػػى أىٍف يػكلي التصػػرؼ الػػذم يصػح تعميقػػو الحمػػؼ بػو كمػػا فعػػؿ فػي الطػػبلؽ كلػػـ يضػػـ 
أىٍضبىطى ألحكػاـ التصػرؼ الكاحػد حيػث يجتمػع فػي بابػو كال تتفػرؽ أحكامػو  الكؿ إلى كتاب األيماف ليككف

ًمؼى بو.  في األبكاب أٍكلىى اٍلًعٍتؽى اٍلحى
 

                                                           
 في "أ، ب" لو. (1)
 ، مادة )حمؼ(.9/53 انظر: ابف منظكر، لساف العرب، (2)
الفرزدؽ ىك ىماـ بف غالب بف صعصعة بف ناجية بف عقاؿ بف محمد بف سفياف بف مجاشع مف بني تميـ )أبك  (3)

ق، سمي الفرزدؽ ألنو شبو 110فراس(، كىك شاعر مشيكر، كالفرزدؽ لقب غمب عميو، قاؿ ابف حباف: تكفي سنة 
ة، كبيتو مف أشرؼ بيكت بني تميـ، كفد جده صعصعة عمى رسكؿ اهلل كجيو ككاف مدكران جييمان بالخبزة، كىي الفرزدق

صمى اهلل عميو كسمـ، كىك الذم منع الكأد في الجاىمية، فمـ يترؾ أحدان مف بني تميـ يأد بنتان لو إال فداىا منو، انظر: 
تبة القدسي، ـ، مك1982 –ق 1402، 2، ت: د.ؼ. كرنكك، ط486المرزباني، محمد بف عمراف، معجـ الشعراء، ص 

 لبناف. –دار الكتب العممية، بيركت 
 –ق 1417، 3، ت: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، ط1/102المبرد، محمد بف يزيد، الكامؿ في المغة كاألدب،  (4)

 ـ، دار الفكر العربي، القاىرة.1997
يقاؿ أبك كىب، كيقاؿ لو امرؤ القيس بف حجر بف الحارث بف عمرك بف حجر آكؿ المرار ابف معاكية ابف كنده، ك  (5)

ـ، انظر: الجمحي، محمد بف سبلـ، طبقات فحكؿ الشعراء، 565ذك القرح، كىك أحد أصحاب المعمقات، تكفي سنة 
 .9/222، ت: محمكد محمد شاكر، دار المدني، جده/ كابف عساكر، تاريخ دمشؽ، 1/51
 ـ، دار المعرفة، بيركت.2004 –ق 1425، 2، ط1/137الكندم، امرؤ القيس بف حجر،  ديكاف امرلء القيس،  (6)
  ب مف "ب".302نياية ؽ/ 
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 .(2)قبؿ اٍلًمٍمًؾ أجازه في اٍلًعٍتؽً  (1)]كاعمـ أىفَّ بعض مف ال يجيز تعميؽ الطبلؽ باٍلًمٍمؾً 
حي ميطَّػػػػًرده ركم ذلػػػػؾ عػػػػف أحمػػػػد لمفػػػػرؽ بػػػػأىفَّ الشَّػػػػارع متشػػػػكؼ إلػػػػى اٍلًعتٍػػػػ ػػػػحّْ ًؽ دكف الطػػػػبلًؽ كعنػػػػدنا اٍلميصى

 .(3)فييما[
 
 

ٍف لـ يكف في ممكو[  ]تعميؽ عتؽ العبد عمى دخكؿ السيد الدار كا 
 

ٍمميككنػ ٍمميػكؾه فىاٍشػتىرىل مى لىػٍيسى لىػوي مى رّّ كى ًئذو فىييكى حي ٍمميكؾو ًلي يىٍكمى ٍمت الدَّارى فىكيؿُّ مى مىٍف قىاؿى إذىا دىخى ػ]كى َـّ دىخى ؿى ا ثيػ
وي ًبػالتٍَّنًكي ضى ٍمت، إالَّ أىنَّوي أىٍسقىطى اٍلًفٍعؿى كىعىكَّ ًئذو تىٍقًديريهي يىٍكـى إٍذ دىخى ـى عىتىؽى( أًلىفَّ قىٍكلىوي يىٍكمى ًف فىكىػافى اٍلميٍعتىبىػري ًقيىػا

مىى ٍبده فىبىًقيى عى مىؼى عى كىذىا لىٍك كىافى ًفي ًمٍمًكًو يىٍكـى حى كًؿ كى ٍقتى الدُّخي ؿى عىتىؽى ًلمىا قيٍمنىا[ اٍلًمٍمًؾ كى تَّى دىخى  ًمٍمًكًو حى
)كمف قاؿA إذا دخمت الدار فكؿ مممكؾو لي يكمئذو فيك حره كلـ يكف قكلو

لو مممكؾه فاشترل مممككػان  (;)
أم ذلؾ المممػكؾ الػذم اشػتراه، كلمػا كػاف ًعتٍػؽي غيػر المممػكؾ ال يكػكف بكػبلـو قبػؿ اٍلًمٍمػًؾ  ثـ دخؿ عيتؽ(

" ًعػػكضه عػػف الجممػػة  (5)إلػػى اٍلًمٍمػػؾً  فةإال أىٍف يكػػكف إضػػا قػػرره ليىػػريدَّه إليػػو بقكلػػوس ألىفَّ التنػػكيف فػػي "يكمئػػذو
، فكػاف التقػدير كػؿ مػف مىٍت، كلفظ يػكـو ظػرؼ لمممػكؾو ال يكػكف فػي  (6)المضاؼ إلييا لفظ إٍذ تقديره إٍذ دىخى

، كىػػػذا فػػػي الحقيقػػػة إضػػػافة ًعتٍػػػًؽ المممػػػكؾ يػػػكـ ا ػػػرّّ ، (7)لػػػدُّخكؿ ]إلػػػى يػػػكـ الػػػدُّخكؿ[ممكػػػي يػػػكـ الػػػدّّخكؿ حي
دَّؽي ًبًمٍمؾو  ، كىك ييصى رّّ كالمممكؾ ال يككف إال ًبًمٍمؾو فصار كأىنَّو قاؿ إٍف مىمىٍكت مممككان كقت الدخكؿ فيك حي

 المكجكد عند الدخكؿ معنى. (8)قبؿ الدخكؿ يقارف بقاؤه الدخكؿ فكاف إضافة اٍلًعٍتًؽ إلى اٍلًمٍمؾً 
                                                           

 في " ب " بالعتؽ لكف. (1)
اختمؼ الفقياء في تعميؽ الطبلؽ بالممؾ كقكلو إف ممكتيًؾ فأنًت طالؽه، فذىب الحنفيو كالمالكية كالشافعية إلى أنو  (2)

/ 2/231انظر: الزيمعي الحنفي، تبييف الحقائؽ، يجكز تعميؽ الطبلؽ بالممؾ، كذىب اإلماـ أحمد إلى أنو ال يجكز. 
/ كالبيكتي، شرح منتيى 3/323/ كالسنيكي، أسنى المطالب، 4/90كالحطاب، مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ، 

 .3/105اإلرادات، 
يجو ص الرأم المختار أنيا ال تطمؽ لقكلو صمى اهلل عميو كسمـ :"ال طبلؽ قبؿ نكاح، كال عتؽ قبؿ ممؾ"  سبؽ تخر 

 كاهلل أعمـ. ،172
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (3)
 في "أ، ب، ج" كليس. (4)
   أ مف "أ".185نياية ؽ/ 
 في "أ، ج" المممكؾ. (5)
 في "أ" ما. (6)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ج". (7)
 في "أ، ب" ممؾ. (8)
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رّّ فاشتراه فدخؿبخبلؼ قكلو لعبد غيره ال يىٍعًتؽي ألىنَّو لـ ييًضؼ اٍلًعٍتؽى إلى ًمٍمًكًو  (1): إٍف دخمت فأنت حي
، كعدكؿ المصنؼ إلى لفظ كقت عف لفظ يكـ في قكلو  )فكاف المعتبر قياـ الممؾ ال صريحان كال معنىن

ممكو ألىنَّو أضيؼ إلى  يفيد أىفَّ لفظ يكـو مراده بو الكقت حتى لك دخؿ ليبلن عىتىؽى ما فيكقت الدخكؿ( 
فٍ  كاف في المفظ إنَّما أضيؼ إلى لفظ إذ المضافة لمدخكؿ لكف معنى إذ  (2)فعؿو ال يمتد كىك الدخكؿ، كا 

ٍف كاف يمكف عمى معنى يكـ الكقت الذم فيو  ال كاف المراد يكـ كقت الدخكؿ، كىك كا  غير مبلحظ كا 
ٍقتى الدخكؿ تقييدان لميكـ بو، لكف إذا أيريد بو مطمؽ ال ٍقًت الدخكؿ، كنحف نعمـ  (3)كقت يصير المعنى كى كى

حسجسمخجخمحجحٱُّٱ (4)مثمو كثيران في االستعماؿ الفصيح كنحك مصخصحصمسخس

  َّحقمفخفحفجفمغجغمعجعمظحطمضخضحضجض

 

ػػظ فيػػو  (6)، ال(5) ٍقػػًت يىٍغًمبيػػكف يفػػرح  (?)[ىػػذه اآليػػة (7)]شػػيء مػػف ذلػػؾ، فإنَّػػو ال يبلحػػظ فػػي[]ييبلحى ٍقػػتى كى كى
نظائر كثيرة في كتاب اهلل كغيػره، فعػرؼ أىفَّ لفػظ إذ  (10)كلو (9)مؤمنكف، ]كال يكـ ًكٍقًت يىٍغًمبيكف يفرحكف[ال

لـ يػذكر إال تكثيػران لمعػكض عػف الجممػة المحذكفػة أك عمػادان لػو: أعنػي التنػكيف لككنػو حرفػان كاحػدان سػاكنان 
العربيػة فػي بعػض األلفػاظ ال تخفػى عمػى مػف  كلـ يبلحظ معناىا، كمثمو كثيره في أقكاؿ أىؿ (11)تحسينان 

 لو نظره فييما.
تىػؽى لمػا قمنػا كفػي بعػض النسػخ لمػا  ككذا لك كاف في ًمٍمًكًو عبػده حػيف حمػؼ فبقػي فػي ًمٍمًكػًو حتػى دخػؿ عى

 بينا: أم مف أىفَّ المعتبر قياـ اٍلًمٍمًؾ كقت الدخكؿ ال كقت التكمـ.
 
 
 

                                                           
 ليست في "ج". (1)
ذا. (2)  في "ج" كا 
 ليست في "ج". (3)
 في نحك.في "أ"  (4)
 .5-4اآليات  ،سكرة الرـك (5)
 في "أ، ب" فإنو ال. (6)
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (7)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ج". (8)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ج". (9)
 ليست في "أ، ب، ج". (10)
، ت: يكسؼ الشيخ محمد 3/104انظر: ابف ىشاـ، عبد اهلل بف يكسؼ، أكضح المسالؾ إلى الفية ابف مالؾ،  (11)

 دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع. ،د.ت ،البقاعي، د.ط
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[]عدـ ًعٍتًؽ مف لـ يكف في ممؾ السيد إ ذا لـ يقؿ في يمينو يكمئذو  
 
ـٍ يىٍعًتػػٍؽ( ًئػػذو لىػػ ـٍ يىكيػػٍف قىػػاؿى ًفػػي يىًميًنػػًو يىٍكمى لىػػٍك لىػػ يَّػػةي  ]قىػػاؿى )كى رّْ ػػزىاءي حي ػػاًؿ كىاٍلجى ٍمميػػكؾو ًلػػي ًلٍمحى أًلىفَّ قىٍكلىػػوي كيػػؿُّ مى

ػزىاًء تىػ مىػى اٍلجى ؿى الشَّػٍرطي عى اًؿ، إالَّ أىنَّوي لىمَّا دىخى ٍمميكًؾ ًفي اٍلحى مىػى ًمٍمًكػًو اٍلمى ػكدو فىيىٍعًتػؽي إذىا بىًقػيى عى جي رى إلىػى كي أىخَّ
ؿي مىٍف اٍشتىرىاهي بىٍعدى اٍليىًميًف[ كًؿ كىالى يىتىنىاكى ٍقًت الدُّخي  إلىى كى

 بؿ قاؿ إذا دخمت ((9))كلك لـ يكف قاؿ في يمينو يكمئذو  (1)قكلو
رّّ ال يىٍعًتؽي ما اشتراه بعد التكمـ، بؿ الذم  كاف في ًمٍمًكًو كقت التكمـ. فكؿ مممكؾو لي حي

يىػػوي المصػػنؼ بقكلػػو كىكىجَّ
  كػػؿ مممػػكؾ لػػيألىفَّ قكلػػو() كالجػػزاء حريػػة المممػػكؾ فػػي بالحػػاؿ  (3)يخػػتص(

يتعمػؽ فػي الحػاؿ ًبميميػكًؾ: أم المممػكؾ فػي الحػاؿ الحاؿ(
  حريتػو ىػي الجػزاء، فممػا دخػؿ الشػرط عميػو

رىت   مىٍف كاف مممككان عند التكمـ. عند الشرط )إلى كجكد الشرط فيعتؽ(تأخى
حاالن أىفَّ المختار في الكصؼ مف اسـ الفاعؿ كالمفعػكؿ أىفَّ معنػاه قػاًئـه  (5)مممكؾو لي (4)ككجو ]ككف كؿ[

حاؿ الػتكمـ بمػف نيًسػبى إليػو عمػى كجػو قيامػو بػو أك كقكعػو عميػو، كالػبلـ لبلختصػاص: أم االختصػاص 
ػػرىٍت معنػػى ميتىعىمًّْقيىػػا إليػػو  ػػٍف جى أم بمعنػػى المتعمػػؽ كىػػك مممػػكؾه فمػػـز مػػف التركيػػب اختصػػاص يػػاء  (6)بػػومى

أثر ًمٍمًكًو فمـز قياـ ًمٍمًكػًو فػي الحػاؿ ضػركرة اتصػافو بأثىرىػا  (7)المتكمـ بالمتصؼ بالمممككية لمحاؿ، كىي
ال ثىبىتى األىثىري  في الحاؿ كا 
(8) . ثّْرو  ببل ميؤى

 
 
 

                                                           
 ليست في "ج". (1)
 في "أ"  التكمـ. (2)
  أ مف "ب".303نياية ؽ/ 

  أ مف "ج".95نياية ؽ/ 
 في "أ، ب، ج"" مختص. (3)

  ب مف "أ".185نياية ؽ/ 
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (4)
 ي "أ".ليست ف (5)
، ت: د. عبد الرحمف السيد كد. محمد بدكم المختكف. 4/23انظر: الجياني، محمد بف عبد اهلل شرح تسييؿ الفكائد،  (6)
 ـ، ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعبلف.1990 –ق 1410، 1ط
 في " أ، ب، ج" كىك. (7)
 في "أ" االمر. (8)
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يىٍعتًػػؽي بقػػكؿ القائػػؿ ىػػذا كى
، العبيػػد كلػػك مرىػػكنيفكػػؿ مممػػكؾو لػػ (1) ػػرّّ ، (4)أك مػػؤجريف (3)أك مػػأذكنيف (2)ي حي

ألىنَّػػو  (6)كػف حكامػػؿ أك أميػات أكالد، كالمػدىبَّركف كأكالدىػـ، كال يػػدخؿ المكاتػب خبلفػان لزفػر (5)كاإلمػاء كلػك
دَّؽ في القضاء، ألىنَّو رُّ يدان، كلك نكل الذككر فقط لـ ييصى ر في خبلؼ الظاى (7)مممكؾ مف كجو إذ ىك حي

ُـّ النساء حقيقػة  دَّؽي ديانة، مع أىفَّ طائفة مف األصكلييف عمى أفَّ جمع الذُّككر يىعي ييصى عيٍرًؼ االستعماؿ، كى
، كىك قػكؿ أبػي (9)، كال يدخؿ المممكؾ المشترؾ كال الجنيف إال أىٍف يعنييـ كال عبيد عبد التاجر(8)ككضعان 

ديػفه أك ال، كفػي قػكؿ محمػد يعتقػكف نػكاىـ أك  (10)تػاجريكسؼى إال أٍف ينػكييـ، كسػكاء كػاف عمػى العبػد ال
 ال، عميو ديف أك ال.

ٍف كػاف عميػو ديػفه لػـ يعتقػكا كلػك  ال فػبل، كا  كعمى قكؿ أبي حنيفة إٍف لـ يكف عميو ديػفه عتقػكا إذا نػكاىـ كا 
 .(11)نكاىـ

                                                           
 في "ج" القكؿ. (1)
 في "أ" مرىكنا. (2)
 "أ" مأذكنا كليست في "ج".في  (3)
 في "أ" مؤجرا. (4)
 في "ب، ج" كاف. (5)
، فذىب الحنفية إلى أنو ال يدخؿ كذىب زفر مف  (6) اختمؼ الفقياء في دخكؿ المكاتب في قكؿ السيد كؿ مممكؾو لي حره

معي الحنفي، تبييف / كالزي6/175الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة إلى أنو يدخؿ، انظر: السرخسي، المبسكط، 
/ كالبيكتي، كشاؼ القناع، 6/449/ كالشربيني، مغني المحتاج، 2/389/ كاألصبحي، المدكنة، 3/90الحقائؽ، 

4/527. 
 الرأم المختار أنو ال يدخؿ ألنو ليس مممككان كامبلن كاهلل أعمـ.

 في "أ" فأنو. (7)
لحنفية كالمالكية كالشافعية إلى أف جمع الذككر ال يعـ اختمؼ األصكليكف في دخكؿ النساء في جمع الذككر، فذىب ا (8)

/ كاألصفياني، 1/213النساء، كذىب الحنابمة إلى أنو يعـ كالنساء تدخؿ فيو، انظر: ابف أمير حاج، التقرير كالتحبير، 
و، / كأبك يعمى، العدة في أصكؿ الفق2/266/ كاآلمدم، اإلحكاـ، 2/216بياف المختصر شرح مختصر بف الحاجب، 

2/351  . 
 .1/573"عبد التاجر ىك المأذكف في التجارة": شيخي زادة، مجمع األنير،  (9)
 ليست في "أ، ب، ج". (10)
اختمؼ الفقياء في دخكؿ عبيد عبد التاجر في قكؿ السيد كؿ مممكؾ لي حره فذىب أبك حنيفة إلى أنو إذا نكاىـ  (11)

ال فبل، كذىب أبك يكسؼ مف الحنفية كالمالكية إلى أنيـ ال يعتقكا مطمقان ألف العبد يىٍمًمؾي  عتقكا ما لـ يكف عميو ديف، كا 
كال يككف ًمٍمكان لمسيد إال باالٍنًتزاًع، كذىب محمد مف الحنفية كالشافعية كالحنابمة إلى أنيـ يعتقكا مطمقان، انظر: الزيمعي 

/ كالبيكتي، كشاؼ 6/449ي، مغني المحتاج، / كالشربين11/106/ كالقرافي، الذخيرة، 3/90الحنفي، تبييف الحقائؽ، 
 .4/527القناع، 

 الرأم المختار أنيـ يعتقكا مطمقان ألف المفظ يشمميـ كاهلل أعمـ.
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مىكىػوي  تىؽى ما كاف فػي ًمٍمًكػًو كمػا سػيممكو إذا مى نىٍيت ما يستقبؿ عى ألىفَّ قصػد تغييػر مػا يػدؿ عميػو  كلك قاؿ: عى
، كال  (1)ظاىره لفظو فمـ تعتبر نيتػو فػي إبطػاؿ حكػـ الظػاىر كاعتبرنػا اعترافػو إلثبػات اٍلًعتٍػًؽ فيمػا يىسػتقبؿي

 ًعٍتؽى ما ىك في ممكو مع ىذه النية إنَّما ىك في القضاء. (2)يخفى أىفَّ التعميؿ ييٍرًشدي إلى أىفَّ 
ػدَّؽي ديانػػة، : قػػاؿ ممػاليكي (3)كفػي الػذخيرة كميػػـ أحػراره كنػػكل الرجػاؿ دكف النسػاء لػػـ يىػٍذكيريهي، كقػػالكا ال ييصى

دَّؽي ديانة انتيى.  بخبلؼ قكلو كيؿُّ مممكؾو لي كنكل التخصيص ييصى
تخصيص العاـ؟ فالجكاب أىفَّ كميـ تأكيػد لمعػاـ قبمػو كىػك ممػاليكيس  (4)فإف قمت: ما الفرؽ كفي الكجييف

فػبل يجػكز  (6)التخصػيص يكجػب المجػاز (5)ك ـ كىػك يرفػع احتمػاؿ المجػاز غالبػان ألىنَّو جمع مضاؼو فػيع
، لي فإفَّ الثابت بو أصؿ العمكـ فقط فقبؿ التخصيص.(7)بخبلؼ  : كؿ مممكؾو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 في "أ، ب، ج" فبل. (1)
 ليست في "ب". (2)
ق، 616 الذخيرة ذخيرة الفتاكم أك الذخيرة البرىانية لمحمكد بف أحمد بف عبد العزيز بف مازة البخارم، تكفي سنة (3)

اختصر ذخيرتو مف كتابو المشيكر بالمحيط البرىاني كىما كتاباف مقبكالف عند العمماء، انظر: حاجي خميفة، كشؼ 
 .7/161/ كالزركمي، األعبلـ، 1/823الظنكف، 

 في "أ، ب، ج" ىك. (4)
  ا مف "أ".186نياية ؽ/ 
 في "أ" اك. (5)
 .1/35، كشؼ األسرار، البزدكم الحنفيانظر:  (6)
 ليست في "أ". (7)
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 ]تخصيص اٍلًعٍتًؽ بالمكاليد الذككر دكف اإلناث[
لى  رّّ كى ٍمميكؾو ًلي ذىكىرو فىييكى حي مىٍف قىاؿى كيؿُّ مى لىػدىٍت ًلًسػتًَّة ]كى ـٍ يىٍعًتػٍؽ( كىىىػذىا إذىا كى لىػدىٍت ذىكىػرنا لىػ اًمؿه فىكى اًريىةه حى وي جى

ػكًد أىقىػ جي ٍقتى اٍليىًميًف اٍحًتمىاؿه ًلكي ٍمًؿ كى ًفي ًقيىاـً اٍلحى اًؿ، كى ، أًلىفَّ المٍَّفظى ًلٍمحى اًعدنا ظىاًىره ٍمػًؿ أىٍشييرو فىصى ؿّْ ميػدًَّة اٍلحى
كىذىا إذىا ٍمميػكؾه تىبى  بىٍعدىهي، كى ًنػيفي مى ٍمميػكؾى اٍلميٍطمىػؽى، كىاٍلجى ؿي اٍلمى ؛ أًلىفَّ المٍَّفظى يىتىنىػاكى لىدىٍت أًلىقىؿَّ ًمٍف ًستًَّة أىٍشييرو عنػا كى

لً  ػاًء كى ؿي اأٍلىٍنفيػسى ديكفى اأٍلىٍعضى ٍمميػكًؾ يىتىنىػاكى ـي اٍلمى ٍجوو كىاٍسػ كدنا، كىأًلىنَّوي عيٍضكه ًمٍف كى ذىا الى يىٍمًمػؾي يىػًلٍايْـّ الى مىٍقصي
ٍنفىًردنا[  بىٍيعىوي مي

)كمف قاؿA كؿ مممكؾ لي ذكره فيك حره كلو جاريػة قكلو
، سػكاءن كلدتػو حامػؿه فكلػدت ذكػران لػـ ييعتػؽ( (8)

فػػؤلفَّ المفػػظ: أم لفػػظ كػػؿ مممػػكؾ لػػي  (2)لسػػتة أشػػيرو مػػف كقػػت القػػكؿ أك أقػػؿ، أمػػا إذا كلدتػػو لسػػتة أشػػيرو 
قيػاـ الحمػػؿ حػاؿ الػتكمـ احتمػػاؿه لكجػكد تمػاـ مػػدة الحمػؿ بعػػده،  كفػي كجيػػو، (3)لمحػاؿ عمػى مػػا بينػا مػف

، (5)ألىنَّػو ال شىػؾَّ  (4)فجاز أٍف ال يككف قائمػان عنػده فػبل يىٍعتًػؽي مػع ىػذا االحتمػاؿ، كلػـ يىقيػٍؿ ال يىٍعتًػؽي بالشَّػؾّْ 
، كأمػػا و ألقػػؿ مػػف سػػتة أشػػيرو إذا كلدتػػ (6)ألىفَّ الظػػاىر أىفَّ مػػدة الحمػػؿ ال تكػػكف إال أكثػػر مػػف سػػتة أشػػيرو

ٍف كاف قائمان، لكف لفظ المممكؾ المطمؽ إنَّمػا ينصػرؼ إلػى المممػكؾ  (7)فؤلفَّ التيقف بكجكده حاؿ التكمـ كا 
ػػو كعضػكو مػػف أعضػػائيا حتػى ينتقػػؿ بانتقاليػػا كيتغػػذل  (8)باألصػالة كاالسػػتقبلؿ، كالحمػػؿ مممػكؾه تبعػػان أليمّْ

 ًمؾ بيعو منفردان بؿ تبعان لمحامؿ.بغذائيا كما يتغذل العضك بو، كليذا ال يىمٍ 
 أىنَّو لـ ييعتبر في الشرع نفسان مممككة أىنَّو ال يجزئ عف الكفارة كال تجب صدقة فطره. (9)كالدليؿ عمى

ٍمميػكؾو ًلػي تىػٍدخي  A كيػؿُّ مى ٍصًؼ الذُّكيكرىًة أىنَّوي لىٍك قىاؿى فىاًئدىةي التٍَّقًييًد ًبكى A كى ًعيؼي ؿي ]قىاؿى اٍلعىٍبدي الضَّ اًمػؿي فىيىػٍدخي ؿي اٍلحى
ٍمؿي تىبىعنا لىيىا[  اٍلحى

كلػـ يقػؿ ذكػر تػدخؿ  ((87))كػؿ مممػكؾ لػيقاؿ المصًنؼ رحمػو اهلل: كفائػدة التقييػد بالػذككرة أىنَّػو لػك قػاؿ: 
األنثى فتدخؿ الحامؿ فىيىٍعًتؽي حمميا تبعان، كىذا بناءن عمى أىفَّ لفظة مممكؾو إما لذاتو متصػفة بالمممككيػة، 

                                                           
 في "أ" كجارتو. (1)
 ليست في "ج". (2)
 ليست في "ب". (3)
  أ مف "ب". 303نياية ؽ/ 
 في "أ، ب" بالشكؿ. (4)
 في "أ، ب" شكؿ. (5)
 في "أ" فأما. (6)
 في "ط" لكجكده. (7)
 في " ب" باإلضافة. (8)
 ليست في "ج". (9)
 ليست في "أ، ج، ط". (10)
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قى  َـّ مػػف مممككػػةو كى ػػ ػػٍزء مفيػػكـ مممككػػةو فيكػػكفي مممػػكؾه أعى ٍف كػػاف التأنيػػث جي ٍيػػدي التػػذكير لػػيس جػػزء المفيػػكـ كا 
ػا أىفَّ االسػتعماؿ اسػتمر فيػو عمػى  مَّ فالثابت فيو عدـ الدَّاللة عمى التأنيث ال الدَّاللة عمى عدـ التأنيث، كا 

يَّة فكجب اعتباره كذلؾ.  األعمّْ
 

مى زمف معيف[]تعميؽ ًعٍتؽي العبد ع  
 

لىػوي مى  ػدو كى رّّ بىٍعدى غى ٍمميكؾو ًلي فىييكى حي A كيؿُّ مى ، أىٍك قىاؿى رّّ بىٍعدى غىدو ٍمميكؾو أىٍمًمكيوي حي ٍف قىاؿى كيؿُّ مى ٍمميػكؾه فىاٍشػتىرىل ]كىاً 
( أًلىفَّ قىٍكلىوي أىٍمًمكي  مىؼى اءى بىٍعدي غىدو عىتىؽى الًَّذم ًفي ًمٍمًكًو يىٍكـى حى رى ثيَـّ جى A أىنىا أىٍمًمؾي كىذىا آخى ًقيقىةن ييقىاؿي اًؿ حى وي ًلٍمحى

ٍيػًر قىًرينىػةو كىااًلٍسػًتٍقبىاؿي ًبقىًرينىػػًة السّْػيًف أىٍك  كىػذىا ييٍسػتىٍعمىؿي لىػوي ًمػػٍف غى ، كى ػػاؿي ييػرىادي ًبػًو اٍلحى كىػذىا كى سىػٍكؼى فىيىكيػػكفي كى
ٍممي  يَّةى اٍلمى رّْ زىاءي حي اًؿ فىكىافى اٍلجى ؿي مىا يىٍشتىًريًو بىٍعػدى ميٍطمىقيوي ًلٍمحى افنا إلىى مىا بىٍعدى اٍلغىًد فىالى يىتىنىاكى اًؿ ميضى كًؾ ًفي اٍلحى

 اٍليىًميًف[
( قكلو  ف قاؿ كؿ مممكؾ أممكو حره بعد غدو  يعني أىفَّ بعد غد ظرؼ لحرو ال ألممكو.)كا 

ترل آخػرن ثػـ جػاء )فاشػفػي الصػكرتيف،  (،(8))أك قاؿ كؿ مممكؾ لي فيك حر بعد غد كلو مممكؾه كاحده 
 دكف المشترم. بعد غدو عيتؽ الذم كاف في ممكو يـك حمؼ(

 كلفظ: بعد غدو بالرفع ألىنَّو فاعؿه لجاء ال ظرؼ.
فيتبػػادر منػػو  ككجيػو أىفَّ كػػؿ مممػػكؾو تقػػدـ أىنَّػو لمحػػاؿ، ككػػذا لفػػظ أٍمًمػؾي لمحػػاؿ حقيقػػة، يقػػاؿ أنػا أىٍمًمػػؾي كػػذا

االسػػػتقباؿ بقرينػػػة السػػػيف  فيػػػو مػػػف غيػػػر قرينػػػة كفػػػي (3)اسػػػتيعمؿ (2)الحػػػاؿ، كالتبػػػادر دليػػػؿ الحقيقػػػة كلػػػذا
عمػى مػا عيػرؼ فػي النحػك، كىػذا أحػد المػذاىب  (5)كاقتضػائو طمبػان  (4)كسكؼ كغيرىما كإسناده إلى متكقػعو 

 ألىؿ العربية.

                                                           
 ليست في "أ، ب، ج". (1)
  ب مف "ج".95نياية ؽ/ 
 في "ج" ككذا. (2)
 في "أ، ب، ج" يستعمؿ. (3)

  ب مف "أ".186نياية ؽ/ 
اختمؼ النحكيكف في داللة الزمف في الفعؿ المضارع، فذىب الجميكر منيـ إلى أف داللتو مشتركة بيف الحاؿ  (4)

تقباؿ، كذىب ابف طاىر إلى أنو حقيقة في كاإلستقباؿ معأ، كذىب الفارسي إلى أنو حقيقة في الحاؿ مجاز في اإلس
اإلستقباؿ مجاز في الحاؿ، كذىب ابف الطراكة إلى أنو ال يدؿ إال عمى الحاؿ، كذىب الزجاج إلى أنو ال يدؿ إال عمى 

ق 1417، 1، ط1/244كالصباف، محمد بف عمي، حاشية الصباف،  \1/36المستقبؿ، انظر: السيكطي، ىمع اليكامع، 
 لبناف. –لكتب العممية، بيركت ـ، دار ا1997 –
 في "ب" طالبا. (5)
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ٍف كػاف حقيقػة فػي االسػتقباؿ إال أىنَّػو صػا ر لمحػاؿ كقيؿ بقمبو كعميو مشى في المحيط حيث قاؿ: أىٍمًمٍؾ كا 
 .(1)شرعان كما في الشيادة

 كعرفان يقاؿ أىٍمًمؾي كذا درىمان فكاف كالحقيقة في الحاؿ.
كالمذىب الثالث أىنَّو ميشتىرؾه لمحاؿ كاالستقباؿ، كىك الذم أكرده
بعض الشارحيف عمى كػبلـ المصػنؼ  (2)

 .(6)بكيوكىك ظاىر مذىب سي ،(5)ليس إال أىنَّو مشترؾه  (4)أىفَّ مذىب النحاة (3)ظنان 
كأعجب منو جكاب مف راـ دفعو عف المصنؼ بأىفَّ قكؿ المصنؼ أىنَّو لمحاؿ ال يدؿ عمى أىنَّو لبلسػتقباؿ 

 اىػ. (7)ليس حقيقة، ألىفَّ المشترؾ حقيقة في المعنييف
، كىػذا صػريحه  (9)كلذا يستعمؿ لو بغيػر قرينػة كفػي االسػتقباؿ بقرينػة (8)فترؾ النظر ]إلى قكؿ المصنؼ[

نَّو في االسػتقباؿ مجػازه ألىنَّػو ىػك المشػركط بالقرينػة بػؿ الجػكاب مػا ذكرنػا أىفَّ االشػتراؾ لػيس مػذىب في أى 
 بؿ المذاىب ثبلثة،  كؿ النحاة

 
 
 

                                                           
 .4/20انظر: ابف مازة، المحيط البرىاني،  ،يكجد مثؿ ىذا الكبلـ في المحيط البرىاني (1)
ذكر صاحب العناية بأف صاحب النياية أكرد ىذا الكبلـ عمى المصنؼ، انظر: البابرتي، العناية شرح اليداية،  (2)
4/515. 
 في "ب" قمنا. (3)
 في "ب" التجار. (4)
 ]لمحاؿ كاإلستقباؿ كىك الذم أكرده بعض الشارحيف عمى كبلـ المصنؼ ظنا أف مذىب النحاه ليس إال أنو مشترؾ[ (5)

 ىذا الكبلـ مكرر في النسخة " أ "دكف غيرىا.
، كسيبكيو لقب سيبكيو النحكم كىك عمرك بف عثماف بف قنبر أبك بشر مكلى بني الحارث بف كعب، يكنى أبك الحسف (6)

لو كمعناه بالفارسية رائحة التفاح، أخذ عف أبي عمرك بف العبلء كالخميؿ بف أحمد كسيبكيو المصرم صاحب الكبلـ 
المميح كالنقد الجيد لمشعر كيكنس بف حبيب، كاف في دكلة االخشيد، نشأ بالبصرة ككاف يطمب اآلثار كالفقو، كاف 

الحديث ثـ طمب العربية فبرع فييأ، ككاف أعمـ المتقدميف كالمتأخريف بالنحك، يستممي عمى حماد بف سممة، طمب الفقو ك 
ق، كقبره بشيراز، انظر: ابف خمكاف، كفيات األعياف،  180كجميع كتب الناس عمى كتاب سيبكيو عياؿ، تكفي سنة 

، 3ـ السامرائي، ط، ت: إبراىي1/45/ كاألنبارم، عبد الرحمف بف محمد، نزىة األلباء في طبقات األدباء، 3/463
 األردف. –ـ، مكتبة المنار، الزرقاء 1985 –ق 1405

 .4/515انظر: البابرتي، العناية شرح اليداية،  (7)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ج". (8)
 .2/310انظر: المرغيناني، اليداية،  (9)
  أ مف "ب".304نياية ؽ/ 
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كغيػره، كاسػتدؿ عميػو بمػا  (1)كما اختاره المصنؼ رحمو اهلل، مػذىب المحققػيف مػنيـ كػأبي عمػي الفارسػي
 إال بقرينة كما ذكرنا بخبلؼ الحاؿ. (2)باؿذكره المصنؼ مف أىنَّو ال ييراد االستق

 (4)كمػػا فػػي المحػيط فييػػرد عميػػو أىفَّ الحقيقػة المسػػتعممة أكلػػى مػف المجػػاز المتعػػارؼ (3)كأمػا اختيػػار عكسػو
 عند أبي حنيفة فكاف ينبغي أىٍف يككف الجكاب عنده عمى خبلؼ المذككر.

ػػوى بػػو أىفَّ تىعىػػ يُّفى الحػػاؿ ًبغىمىبػػة االسػػتعماؿ عنػػد عػػدـ القرينػػة: أم كأمػػا تفريعػػو عمػػى االشػػتراؾ فغايػػة مػػا كيجّْ
ػػًد المفيػػكميف الحقيقيػػيف، بخػػبلؼ نحػػك أسػػافر كأتػػزكج فإنَّػػو محفػػكؼ بقرينػػة االسػػتقباؿ كىػػي  المعينػػة ألىحى
ذا ثبت أىنَّو ييػراد بػو الحػاؿ عمػى اخػتبلؼ التخػريج كػاف الجػزاء حريػة عبػدو مممػكؾو فػي الحػاؿ  المشاىدة، كا 

 بعد الغد فبل يىٍعًتؽي المممكؾ بعد الحاؿ. مضافان إلى ما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
النحكم المشيكر، أكحد زمأنو في عمـ العربية، أخذ النحك عف الحسف بف أحمد بف عبد الغفار أبك عمي الفارسي،  (1)

أبي اسحاؽ الزجاج كأبي بكر بف السراج، طاؼ ببلد الشاـ كطرابمس كمضى إلى حمب ثـ رجع إلى بغداد، كمكث بيا 
 ق، مف تصانيفو: كتاب الحجة، التذكرة، االيضاح الشعرم كالنحكم كغيرىا، انظر: ابف الساعي،377حتى تكفي سنة 

، 1، ت: أحمد شكقي بنيف كمحمد سعيد حنشي، ط319عمي بف أنجب، الدر الثميف في اسماء المصنفيف، ص 
 ـ، دار الغرب اإلسبلمي، تكنس.2009 –ق 1430

 ليست في "ب". (2)
 .4/82انظر: ابف مازة، المحيط البرىاني،  ،أنو لمحاؿ البزدكم الحنفيكىك اختيار  (3)
ـ الحقيقة المستعممة عمى المجاز المتعارؼ عميو، فذىب أبك حنيفة إلى أف الحقيقة اختمؼ األصكليكف في تقدي (4)

المستعممة تقدـ عمى المجاز المتعارؼ عميو أك المشيكر، كذىب أبك يكسؼ كمحمد مف الحنفية كالمالكية كالشافعية 
/ كابف 1/184كؿ السرخسي، كالحنابمة إلى أف المجاز المشيكر يقدـ عمى الحقيقة المستعممة، انظر: السرخسي، أص

/ كالعطار، حسف بف محمد، حاشية العطار 1/196/ كاألصفياني، بياف المختصر، 1/308مازة، المحيط البرىاني، 
 .1/503، دار الكتب العممية/ كابف قدامة، ركضة الناظر، 2/88عمى شرح الجبلؿ المحمي، 
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 ]تعميؽ ًعٍتًؽ ما يممكو السيد إلى ما بعد مكتو كما يترتب عميو[
 

ٍمميػكؾه فىاٍشػتىرىل مىمٍ  لىػوي مى ػٍكًتي كى ػرّّ بىٍعػدى مى ٍمميػكؾو ًلػي حي ٍمميكؾو أىٍمًمكيوي، أىٍك قىػاؿى كيػؿُّ مى لىٍك قىاؿى كيؿُّ مى ػرى ]كى ميككنػا آخى
قىاؿى فى  تىقىا ًمٍف الثُّميًث( كى ٍف مىاتى عى ، كىاً  ري لىٍيسى ًبميدىبَّرو ٍقتى اٍليىًميًف ميدىبَّره كىاآٍلخى  -أىبيك ييكسيػؼى  اىلًَّذم كىافى ًعٍندى كى

مىؼى كىالى يىٍعًتؽي مىا اٍستىفىادى بى  -رىًحمىوي المَّوي  مىى ىىذىا ًفي النَّكىاًدًرA يىٍعًتؽي مىا كىافى ًفي ًمٍمًكًو يىٍكـى حى ٍعدى يىًميًنًو، كىعى
ػا بىيَّنَّػاهي فىػالى يى  مىػى مى ػاًؿ عى ًقيقىػةن ًلٍمحى . لىػوي أىفَّ المٍَّفػظى حى ػرّّ ٍمميكؾو ًلػي إذىا ًمػٌت فىييػكى حي ػا إذىا قىاؿى كيؿُّ مى ٍعًتػؽي ًبػًو مى

ًر[ ارى ىيكى ميدىبَّرنا ديكفى اآٍلخى ًليىذىا صى  سىيىٍمًمكيوي كى
أممكو أك كؿ مممكؾو لػي حػره بعػد مػكتي كلػو مممػكؾه فاشػترل آخػر ثػـ مػات  )كلك قاؿ كؿ مممكؾو قكلػو 

 ) مطمؽن ال يصح بيعو بعد ىذا القكؿ، كالذم اشتراه لػيس بمػدبرو مطمػؽو بػؿ ميػدىبَّرو فالذم كاف عنده مدبره
تىػػؽى جميػػع  مقيػػدو حتػػى جػػاز بيعػػو، كلػػك لػػـ يبعػػو حتػػى مػػات رىجػػا منػػو عى تىقىػػا جميعػػان مػػف الثمػػث إٍف خى كػػؿو عى

ف ضاؽ عنيما ييضرب كؿه منيما بقيمتو فيو، كىذا ظاىر المذىب عف الكؿ  .(1)منيماس كا 
نّْمػػػا يىٍعتًػػػؽي مػػػا كػػاف فػػػي ممكػػػو يػػػكـ  كعػػف أبػػػي يكسػػػؼ فػػي النػػػكادر أىنَّػػػو ال يىٍعتًػػػؽي مػػا اسػػػتفاد بعػػػد يمينػػو، كا 

 .(2)حمؼ
، كىػػذا ألىفَّ المفػػظ حق ػػرّّ أىفَّ  (3)يقػػة لمحػػاؿ عمػػى مػػا بينػػاه مػػفككػػذا إذا قػػاؿ كػػؿ مممػػكؾو لػػي إذا ًمػػتي فيػػك حي

، كليذا صػار بػو الكػائف فػي ًمٍمًكػًو حػاؿ الػتكمـ (4)المضارع لمحاؿ، ككذا الكصؼ فبل يىٍعًتؽي بو ما سىيىٍمًمكيوي 
 ميدىبَّران في الحاؿ دكف اآلخر.

 
 
 
 
 

                                                           
  أ مف "أ".187نياية ؽ/ 
 .4/67رىاني، انظر: ابف مازة، المحيط الب (1)
اختمؼ الفقياء في دخكؿ ما يستفيده السيد في عبارة كؿ مممكؾ لي حر فذىب أبك حنبفة كمحمد إلى أنو إف قاؿ  (2)

السيد كؿ مممكؾ أممكو فيك حر بعد مكتي فالذم في ممكو يصبح مدبرأ، كما يستفيده ييعتؽ منو الثمث بغير تدبير، كعند 
لشافعية كالحنابمة إلى أنو ال يدخؿ في ىذا الكبلـ ما يستفيده، انظر: الكاساني، بدائع أبي يكسؼ مف الحنفية كالمالكية كا

 .346/ 10/ كابف قدامة، المغني، 6/205ك النككم، ركضة الطالبيف، \105\11 ،الذخيرة ،/ كالقرافي4/115الصنائع، 
 قبؿ ممؾ" كاهلل أعمـ.الرأم المختار أنو ال يعتؽ ما يستفيده لقكلو صمى اهلل عميو كسمـ :"ال عتؽ 

 في "أ، ب" عمى. (3)
 في "أ" ما تممكو. (4)
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 .(2)في جكاب المسألة، كأكجب المركم عف ابي يكسؼ (1)كبيذا الكجو طعف عيسى بف أباف
يضػػان لػػك لػػـ ييػػًرٍد بػػو الحػػاؿ فقػػط، فإمػػا أىٍف ييػػرادى كيػػؿّّ منػػو كمػػف المممػػكؾ فػػي المسػػتقبؿ فيمػػـز إمػػا تعمػػيـ كأ

المٍشتىرؾ أك استعمالو في حقيقتو كمجازه ثـ يمـز تدبير كؿو منيما ذاؾ في الحػاؿ كالمسػتحدث عنػد ًمٍمًكػًو 
.حينئذو في معنى كؿ مممكؾو لي أك سأٍمًمكيوي ميدىبَّ  (3)ألىنَّو  ره

عند المكت كىك عمكـ المجاز كما ذىػب إليػو محمػد رحمػو  (5)أيريد بالمفظ المجتمع في اٍلًمٍمؾً  (4)ككذا إذا
ػػرّّ كال نيػػة لػػو تىػػؽى مػػا اجتمػػع فػػي ًمٍمًكػػًو غػػدان ممػػف كػػاف  (6)اهلل، فػػيمف قػػاؿ كػػؿ مممػػكؾو أٍمًمكيػػوي غػػدان فيػػك حي عى

، خبلفػ مىكىػوي إلػػى غػدو ان ألبػي يكسػؼ فػػإفَّ عمػى قكلػو ال يتنػاكؿ إال المممػكؾ فػػي مممككػان لػو حػاؿ الػتكمـ أك مى
الغد فيمـز تدبير كؿو منيما تدبيران مطمقان عمى قكؿ محمد، كما لك قاؿ كيؿُّ مف كافى في ًمٍمًكي عند المكت 

] ، كىك منتؼو ]أك ييراد المسػتقبؿ فقػط كمػا لػك قػاؿ كيػؿُّ مممػكؾو أٍمًمكيػوي إلػى ]سػتة أشػيرو ميدبره
أٍف أك إلػى  (7)

] فبطمػت األقسػاـ، فتعػيف  (8)أمكت أك أبدا لـز أٍف ال يىٍعًتؽى ما كاف في ممكو كال يصيري مدبران، كىػك منتػؼو
 األكؿ كىك أف يىٍعًتؽى الكائف في ًمٍمًكًو كقت التكمـ فقط كالزمو ما ذكرنا.

                                                           
ىك أبك مكسى عيسى بف أباف بف صدقة، كاف مف أصحاب الحديث ثـ غمب عميو الرأم، صحب محمد بف الحسف  (1)

 ق، كاسند حديثو عف221الشيباني، كتفقو بو، كاستخمفو يحيى بف أكثـ عمى القضاء، كلـ يزؿ عميو حتى تكفي سنة 
إسماعيؿ بف جعفر، كىيثـ، كيحيى بف أبي زائدة، كركل عنو الحسف بف سبلـ السكاؽ، انظر: القرشي، الجكاىر 

 .11/158/ كالبغدادم، تاريخ بغداد، 1/401المضيو، 
كذكر البزدكم في شرح الجامع الصغير طىعىفَّ عيسى بف أباف في المسألة كأنو قاؿ:" قكؿ السيد أممكو يتناكؿ الحاؿ  (2)
، البزدكم الحنفيند اإلطبلؽ فإف كاف العمؿ كاجبان بيذا األصؿ كجب أف ال يىٍعًتؽى الذم اشتراه فيككف مممككان يباع"، ع

 .3/91/كالزيمعي الحنفي، تبييف الحقائؽ،  1/117كشؼ األسرار، 
 في "أ" أنو. (3)
 في "أ، ب، ج" إف. (4)
 في "أ" المالؾ. (5)
كؿ السيد كؿ مممكؾ أممكو غدان فيك حر كال نية لو، فذىب أبك يكسؼ إلى أنو يعتؽ اختمؼ الفقياء في مف يدخؿ بق (6)

ما يممكو في الغد دكف ما جاء الغد كىك في ممكو، كذىب محمد مف الحنفية كالمالكية إلى أنو يدخؿ فيو مف كاف في 
ؾ أنا مالكو غدا فيك حر، كذىب ممكو اليـك كداـ إلى الغد كمف استفاد ممكو في الغد، فعمى قكلو كأنو قاؿ: كؿ مممك 

الشافعية كالحنابمة في ركاية إلى أنو ال يصح كال يعتؽ كذىب الحنابمة في الركاية االخرل إلى أنو يعتؽ إذا ممكو ألنو 
/ 8/118/ كالخرشي، شرح مختصر خميؿ، 2/269اضاؼ العتؽ إلى زمف، انظر: السمرقندم، تحفة الفقياء، 

 .12/275/ كالمقدسي، الشرح الكبير، 6/449كالشربيني، مغني المحتاج، 
 الرأم المختار أف ىذه المسألة كالتي قبميا كاهلل أعمـ.

 في "ج" إلى ستة اك شير. (7)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (8)
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: ما يتناكؿ الحاؿ فقط اتفاقان  (1)كعيًرؼى مف ىذا أىفَّ صكرة التراكيب كىك كيؿُّ مممكؾو أٍمًمكيػوي أك  ثبلثة أقساـو
ػرّّ كال نيػة لػو فيػك عمػى مػا فػي ًمٍمًكػًو يػكـ قالػو كال يىٍعتًػؽي  مػا يىسػتقبؿ ًمٍمكىػوي، كمػا يتنػاكؿ  كيؿُّ مممكؾو لي حي

المستقبؿ ال غير اتفاقان كىك كيؿُّ مممكؾو أٍمًمكيوي إلى سنة كنحكه، كما فيػو خبلفيمػا كىػك نحػك: كيػؿُّ مممػكؾو 
خبلفان ألبي  كىافى في ًمٍمًكًو كالمستحدث (2)محمد رحمو اهلل، يىٍعًتؽي في الغد مف غدان، ففي قكؿ أٍمًمكيوي 

 يكسؼ كقكؿ محمد أٍقيىسي بمسألتو يكمئذو بقميؿ تأمؿ.
ػػايىا تيٍعتىبىػػ صى ًفػػي اٍلكى تَّػػى ايٍعتيًبػػرى ًمػػٍف الثُّميػػًث كى ػػاءه حى يصى ػػابي ًعٍتػػؽو كىاً  ػػا أىفَّ ىىػػذىا إيجى لىييمى ٍنتىظىػػرىةي ]كى الىػػةي اٍلمي ري اٍلحى

ًفػ ًصػيًَّة كى ػا يىٍسػتىًفيديهي بىٍعػدى اٍلكى ػاًؿ مى ًصػيًَّة ًباٍلمى ؿي ًفػي اٍلكى الىةي الرَّاًىنىةي؛ أىالى تىرىل أىنَّوي يىػٍدخي ًد كىاٍلحى ًصػيًَّة أًلىٍكالى ي اٍلكى
ا ابي إنَّمىا يىًصحُّ ميضى يجى فو مىٍف ييكلىدي لىوي بىٍعدىىىا. كىاإلًٍ ػابي فيالى ٍيػثي إنَّػوي إيجى فنا إلىى اٍلًمٍمًؾ أىٍك إلىى سىػبىًبًو، فىًمػٍف حى

ػكزى بىيٍ  تَّػى الى يىجي الىًة الرَّاًىنىًة فىيىًصيري ميػدىبَّرنا حى ٍمميكؾى اٍعًتبىارنا ًلٍمحى ؿي اٍلعىٍبدى اٍلمى ٍيػثي إنَّػوي اٍلًعٍتًؽ يىتىنىاكى ًمػٍف حى عيػوي، كى
ؿي الًَّذم يىٍشػتىرً  اءه يىتىنىاكى مُّػًؾ إيصى الىػةي التَّمى ػٍكًت حى قىٍبػؿى اٍلمى ػٍكًت، كى الىػةي اٍلمى ػًة كىًىػيى حى بّْصى الىػًة اٍلميتىرى يًو اٍعًتبىػارنا ًلٍمحى

ٍمميػكؾو ًلػي أىٍك كيػؿُّ  A كيػؿُّ مى ػٍكًت يىًصػيري كىأىنَّػوي قىػاؿى ؿي تىٍحػتى المٍَّفػًظ، كىًعٍنػدى اٍلمى ٍمميػكؾو اٍسًتٍقبىاؿه مىٍحضه فىالى يىٍدخي  مى
ػابي اٍلًعٍتػًؽ كى أىٍممً  ػرُّؼه كىاًحػده كىىيػكى إيجى ـى أًلىنَّػوي تىصى مىى مىا تىقىدَّ ًؼ قىٍكًلًو بىٍعدى غىدو عى ، ًبًخالى رّّ لىػٍيسى ًفيػًو كيوي فىييكى حي

اًؿ كىااًلٍسًتقٍ  ٍعتيـٍ بىٍيفى اٍلحى مى ـٍ جى A إنَّكي الىةي مىٍحضي اٍسًتٍقبىاؿو فىاٍفتىرىقىا. كىالى ييقىاؿي اءه كىاٍلحى  بىاًؿ[إيصى
)إيجػػاب عتػػؽ أم مجمػػكع التركيػػب ال لفػػظ أٍمًمكيػػوي فقػػط كمػػا فػػي بعػػض الشػػركح  )كليمػػا أف ىػػذا(قكلػػو 

يصػػاء مضػػافان إلػػػى مػػا بعػػد المػػكت، كىػػذا ىػػك اإليصػػاء بػػػو  (4)ألىفَّ حاصػػؿ التػػدبير إيجػػابه ًلٍمًعتٍػػؽً ( (:)كا 
ػػاء ػػؿى بمقتضػػى كيػػؿٍّ مػػف اإليجػػاب كاإليصى فكجػػب أٍف يىٍعمى
معنػػى التػػدبير، كمقتضػػى إيجػػاب المػػذيف ىمػػا  (5)

ًعٍتًؽ ما يممكو كقكعو في الحاصؿ في اٍلًمٍمًؾ حاؿ التىكىمُّـ ثػـ ىػك مضػاؼه إلػى المػكت فكػافى تػدبيران مطمقػان 
فبل يجكز بيعو، كمقتضى الكصية بما يىٍمًمكيوي دخكؿ ما في الحالػة الراىنػة: أم الحابسػة لمػا فييػا كالػرىف 

حػػابس لمػػا فيػو دكف مػػا قبمػو كمػػا بعػػده كدخػكؿ مػػا فػي الحالػػة المنتظػػرة كزمػف الحػػاؿ ىػك ال (6)ىػك الحػػبس
أكصػى بثمػث مالػو دخػؿ المسػتحدث مػف المػاؿ بعػد الكصػية، كلػك أكصػى  (7)أيضان لبلتفاؽ، عمى أىنَّو لػك

                                                           
 في "ج" التركيب. (1)
  ب مف "ب".304نياية ؽ/ 

  ب مف "ج".96نياية ؽ/ 
 في "أ، ب، ج" ما. (2)

  ب مف "أ"./187نياية ؽ 
 .4/517في "أ، ب، ج" كايضان. انظر: البابرتي، العناية شرح اليداية،  (3)
 في "أ، ب" العتؽ. (4)
 في "أ، ب، ج" ك. (5)
(.13/189انظر: ابف منظكر، لساف العرب،  (6)  ، مادة )رىىىفى
 ليست في "ج". (7
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نَّمػػػا اعتيبػػػر فػػػي (3)المكصػػػى بػػػو (2)كال كلػػػد لػػػو، فكلػػػد لػػػو بعػػػد ذلػػػؾ أكالد دخمػػػكا كاسػػػتحقكا (1)لكلػػػد فػػػبلف ، كا 
دخكؿ كؿ ما فػي الحػاليف تحصػيبلن لغػرض الميػت مػف تحصػيؿ الثػكاب كالبػر فيصػير كأىنَّػو قػاؿ الكصية 

ػرّّ فىيىٍعتًػؽي مػا دخػؿ فػي ًمٍمًكػًو قبػؿ ذلػؾ كمنػو (4)عند المكت كؿ عبدو لي مىكىػوي بعػد قكلػو الصػريح،  (5)حي مػا مى
رّّ ليس فيو إال جيػة كاحػد (6)بخبلؼ قكلو كيؿُّ عبدو أٍمًمكيوي غدان  ة ىػي جيػة اإليجػاب، فػبل يػدخؿ إال فيك حي

كىك ممنػكعه  (8)لفظ أٍمًمؾي  (7)الحاصؿ في الحاؿ، كلما كاف ىذا ال ينفي استعماؿ المفظ في معنييو: أعني
 المصنؼ. (9)عندنا أكرده

نَّمىا الى يى  ًصيَّةو، كىاً  كى اًب ًعٍتؽو كى ـٍ لىًكٍف ًبسىبىبىٍيًف ميٍختىًمفىٍيًف إيجى A نىعى []أًلىنَّا نىقيكؿي كزي ذىًلؾى ًبسىبىبو كىاًحدو  جي
كأنػت تعمػـ أىفَّ ىػذا قػكؿ لمعػراقييف غيػري مرضػيو  )بأف الممتنع الجمع بسبب كاحػد ال بسػببيف( ،كأجاب 

ال لػػػـ يىٍمتىنًػػػعي الجمػػػع مطمقػػػان كلػػػـ يتحقػػػؽ خػػػبلؼه فيػػػوس ألىفَّ الجمػػػع قػػػط ال يكػػػكفي إال (10)فػػػي األصػػػكؿ ، كا 
ػبى تقػدير لفػظ إذ كػاف كصػية كىػك مػا باعتباريف كبالنظر إلى شػيئيف، كلػك أ مكػف أىٍف يقػاؿ: إفَّ لفظػو أكجى

ػرّّ فىيىٍعتًػؽي بػو مػا اٍسػتىٍحدىثى ًمٍمكىػوي كالمكًجػب لمتقػدير مػا ذكرنػا مػف  قدرناه عند مكتو مف قكلو كؿ عبدو لػي حي
مػؾ تحقيؽ مقصكد الكصية مف الثكاب كالبر لؤلصحاب، كىذا المكجب ال يحتاج إلى تقديـ تقديره عنػد م

ال كاف ميدبران مطمقان، فإنَّما يحتاج إليو عند مكتو العبد كا 
فبل تتعمؽ بو عبارتو عنػد ًمٍمًكػًو ال الصػريحة  (11)

                                                           
 ليست في "ب". (1)
 في "ب" كيستحقكا. (2)
 .3/92تبييف الحقائؽ، انظر: الزيمعي الحنفي،  (3)
 ليست في "أ". (4)
 ليست في "أ". (5)
 ليست في "أ". (6)
 ليست في "ب". (7)
 في "أ، ب، ج" أممكو. (8)
 .2/310انظر: المرغيناني، اليداية،  9)
ذىب الحنفية كعامة أىؿ األدب كالمحققكف مف الشافعية إلى عدـ استعماؿ المفظ الكاحد في الحقيقة كالمجاز  (10)

نما يككف اإلستعماؿ في معنييو لينتقؿ مف الحقيقي الكاقع بينو إلى المجازم، كذىب مقص كديف الحكـ في حالة كاحدة، كا 
الشافعية كبعض المعتزلة إلى جكاز استعماؿ المفظ فييما في حالة كاحدة، إال إذا تعذر الجمع كافعؿ أمران كتيديدان كاليو 

ى كفقد المانع فبل يمتنع عقبلن إرادة غير المعنى الحقيقي، مع المعنى الحقيقي ماؿ ابف اليماـ ألنو "قد كيًجدى المٍقتى  ضى
/ كالغزالي، محمد بف محمد، 1/257/ كالسبكي، اإلبياج، 2/24بالمتعدد"، انظر: ابف أمير حاج، التقرير كالتحبير، 

العممية/ كالبصرم، ـ، دار الكتب 1993 –ق 1413، 1، ت: محمد عبد السبلـ عبد الشافي، ط84المستصفى، ص 
ق، دار الكتب العممية، بيركت/ 1403، 1، ت: خميؿ الميس، ط1/28محمد بف عمي، المعتمد في أصكؿ الفقو، 

، ت: 2/207/ كالسبكي، أحمد بف عمي، عركس األفراح في شرح تمخيص المفتاح، 1/79كالشككاني، إرشاد الفحكؿ، 
 لبناف. –بة العصرية لمطباعة كالنشر، بيركت ـ، المكت2003 –ق 1423، 1د. عبد الحميد ىنداكم، ط

 في "أ، ب، ج" مف قكلو. (11)
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ػػدبران ال مطمقػػان كال  ألىنَّيػػا لػػـ تتنػػاكؿ إال الحػػاؿ كال القػػدرة لتػػأخير تقػػديرىا إلػػى مػػا قبػػؿ المػػكت فػػبل يكػػكفي مي
 دافعان لئلشكاؿ. (1)مقيدان كاف

 
تعميؽ اٍلًعٍتًؽ[]فركعه مف   

 
رّّ فباعو لـ يىٍعًتٍؽ ألىفَّ نزكؿ اٍلًعٍتًؽ اٍلميعىمىؽً  قاؿ لعبده إٍف ًبٍعتيؾ فأنتى حي
بعد الشَّرط كبعد البيع ىػك لػيس  (2)

بمممكؾو فبل يىٍعًتؽي، إال أٍف يككفى البيػعي فاسػدان فىيىٍعتًػؽي ألىفَّ اٍلًمٍمػؾى فيػو بعػد البيػع بػاؽو ال يػزكؿ إال بتسػميمو، 
ػػػػوي بػػػػنفس (3)ال أٍف يكػػػػكف المشػػػػترمإ البيػػػػع فػػػػبل يىٍعتًػػػػؽي، كػػػػذا فػػػػي  تسػػػػممو قبػػػػؿ البيػػػػع فحينئػػػػذو يػػػػزكؿ ًمٍمكى

 .(4)المبسكط
كحقيقة الكجو أىٍف ييقاؿ كقتى نزكؿ اٍلًعٍتًؽ ىك كٍقتى زكاؿ اٍلًمٍمًؾ ]ألىنَّييما معان يتعقباف البيع فبل يىٍثبيتي اٍلًعٍتؽي 

ًر زكالو.ك (5)في حاؿ زكاؿ اٍلًمٍمًؾ[  ما ال يىثبيت في حاؿ تىقىرُّ
ػرّّ فباعػو فػدخؿ ثػـ اشػتراه فػدخؿ لػـ يىٍعتًػٍؽ ألىفَّ اليمػيف انحمػت بالػدخكؿ  كلك قاؿ لعبػده إٍف دخمػت فأنػتى حي
األكؿ في غير اٍلًمٍمًؾ إذ ليس يمـز مف انحبلؿ اليميف نزكؿ الجزاء، كلك لـ يدخؿ بعػد البيػع حتػى اشػتراه 

 كمثميوي في الطبلًؽ. (7)لعدـ بطبلف اليميف عندنا بزكاؿ اٍلًمٍمؾً  (6)مشافعيفدخؿ عىتىؽى خبلفان ل
تىػؽى، ألىفَّ  ، فباعو فدخؿ إحداىما ثػـ اشػتراه فػدخؿ األخػرل عى رّّ كلك قاؿ: إٍف دخمت ىاتيف الداريف فأنتى حي

الطػبلؽ، كلػك دخػؿ  كبينا مثمػو فػي (8)الشَّرط إذا كاف مجمكع أمريف كاف الشَّرط كجكد اٍلًمٍمًؾ عند آخرىما

                                                           
  أ مف "أ".188نياية ؽ/ 
 ليست في "ج". (1)
 في "أ، ب، ط " المعتؽ. (2)
 ليست في "ج". (3)


/أ مف "ب".305نياية ؽ 

 .7/239انظر: السرخسي، المبسكط،  (4)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ج". (5)
الفقياء في عتؽ العبد إذا لـ يدخؿ الدار حتى اشتراه ثـ دخؿ، فذىب الحنفية إلى أنو يعتؽ كذىب مالؾ اختمؼ  (6)

/كالشافعي، األـ، 2/400/ كاألصبحي، المدكنة، 7/239كالشافعي كأحمد إلى أنو ال يعتؽ، انظر: السرخسي، المبسكط، 
 .7/361/ كابف قدامة، المغني، 7/145
ف اليميف بزكاؿ الممؾ فذىب الحنفية إلى عدـ بطبلنيا بزكاؿ الممؾ، كذىب مالؾ كالشافعي اختمؼ الفقياء في بطبل (7)

/ 7/145/ كالشافعي، األـ، 2/400/ كاألصبحي، المدكنة، 7/239كأحمد إلى بطبلنيا، انظر: السرخسي، المبسكط، 
 .7/361كابف قدامة، المغني، 

 في "أ، ب، ج" احدىما. (8)
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، كليس يمـز مف ككف (1)إحداىما قبؿ البيع كاألخرل بعد البيع ثـ اشتراه ال يىٍعًتؽي لعدـ اٍلًمٍمًؾ عند آخرىما
ػػرّّ إذا كممػػت فبلنػػان فباعػػو فػػدخؿ ثػػـ  الشَّػػرط مجمػػكع أمػػريف اعتػػراض الشَّػػرًط، فمػػك قػػاؿ إذا دخمػػت فأنػػت حي

مىػؽى اليمػيف المنعقػدةاشتراه فكمـ فبلنان لـ يىٍعًتٍؽ ألفَّ شىػ مػف شىػرط  (2)رطى اٍلًعتٍػًؽ لػيس إال الكػبلـ، غيػر ٌأنَّػو عى
الكبلـ كجزائو الذم ىك اٍلًعٍتؽي بالدخكؿ فالدخكؿ شىٍرطي اليمػيف فيصػير كأنَّػو قػاؿ عنػد الػدخكؿ الكػائف فػي 

رّّ إذا كممت فبلنػانس ألىفَّ المعمػؽ كػالمنجز عنػد كجػكد الشػرط كالي مػيف ال ينعقػد فػي غيػر غير ًمٍمًكًو أنت حي
ٍمًكًو فكبلمو غير مكقع.  مى

رّّ بعد مكتي فباعو فدخؿ ثـ اشتراه كمات لـ يىٍعًتٍؽ ألىنَّو عمَّؽ التدبير بدخكؿ  كلك قاؿ: إٍف دخمت فأنت حي
الػػدار فيصػػير كػػالمنجز عنػػده، كعنػػده لػػـ يكػػف اٍلًمٍمػػؾ قائمػػان، كالتػػدبير ال يصػػح إالَّ فػػي اٍلًمٍمػػؾ أك مضػػافان 

ذا لـ يصح التدبير لـ يىٍعًتٍؽ بمكتو.إليو،   كا 
ًعٍتقىػوي عميػو لػـ يىٍعتًػٍؽ إالَّ  كبػيف غيػره ثػـ اشػترل باقيػو ففعػؿ مػا عمَّػؽ كلك عمَّػؽ ًعتٍػؽى عبػدو مشػترؾو بينػو

النصػؼ، كاٍلًعتٍػؽي يتجػزأ عنػػد أبػي حنيفػة فيسػعى فػي قيمػػة  (3)نصػفو ألىنَّػو إنَّمػا ينػزؿ المعمَّػؽ كالمعمَّػػؽ كػاف
 سيده.نصفو ل

، كلك كاف باع النصؼ األكؿ ثـ اشترل نصؼ شريكو ثـ دخؿ الدار لـ (4)كعندىما يىٍعًتٍؽ كمو فبل يسعى
 ال المستحدىث كقد كيًجدى الشرط في غير ًمٍمًكًو. (5)يىٍعًتٍؽ منو شيءهس ألىفَّ المعمَّؽ النصؼ المبتاع

 
 
 
 
 

                                                           
 ا.في "أ، ب، ج" احدىم (1)
اليميف المنعقدة الحمؼ عمى فعؿ أك ترؾ آت، كأف يحمؼ الرجؿ أف ال يفعؿ أمران مف األمكر ثـ يفعمو، انظر:  (2)

 .259الجرجاني، التعريفات، ص 
  ب مف "أ".188نياية ؽ/ 

  ب مف "ج".96نياية ؽ/ 
 في "أ، ب، ج" عتقا. (3)
يكيف عمى عتقو شرطان ثـ قاـ بو، فذىب أبك حنيفة إلى أنو يعتؽ أختمؼ الفقياء في العبد المشترؾ إذا عمؽ أحد الشر  (4)

نصفو كيسعى في قيمة نصفو لسيده، كذىب أبك يكسؼ كمحمد مف الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة إلى أنو يعتؽ 
/ 4/49يؿ، / كعميش، منح الجميؿ شرح مختصر خم3/92كمو كال سعاية عميو، انظر الزيمعي الحنفي، تبييف الحقائؽ، 

 .10/451/ كابف قدامة، المغني، 8/289كالنككم، ركضة الطالبيف، 
 تقدـ ذكر الرأم المختار في ما يشبو ىذه المسألة في تجزؤ العتؽ كىك ما ذىب اليو أبك حنيفة كاهلل أعمـ.

 في "أ، ب، ج" المشاع. (5)
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ػرّّ أك قػاؿ ]ما ال يقع فيو اٍلًعٍتًؽ مف  (1)كلك جمع بيف عبده كبيف ميتو أك حجرو أك حمارو كقاؿ أحػدكما حي
تىؽى عبده[ ٍف لـ يىنًكه، كقاال: ال يىٍعًتٍؽ إال أٍف يىنكيو (2)ىذا أك ىذا عى ، كمثمو كأصمو مر (3)عند أبي حنيفة كا 

 في الطبلؽ.
تىػػؽى عبػػده (4)كركل ابػػف سػػماعة عػػف محمػػد أىنَّػػو إذا جمػػع بػػيف عبػػده كأسػػطكانة ػػرّّ عى ألىفَّ  كقػػاؿ أحػػدكما حي

ػرّّ أك ىػذا لػـ يىٍعتًػٍؽ عبػده ألىفَّ ىػذا المفػظ لػيس بإيجػابو ليػا  ، كلػك قػاؿ ]ىػذا حي كبلمو إيجاب الحرية لمجػـز
رّّ أك ال. (5)كقكلو[  ىذا حي

ػرّّ فشػيد فػبلفه كآخػر أنَّػو قػد دخػؿ  كىذه مسألة في الشيادة عمى الشرط قاؿ إٍف دخمت دار فػبلفو فأنػت حي
تىؽى ألىفَّ الدخكؿ ًفعٍ  ؿي العبد كصاحب الدار في شيادتو بػو غيػر ميػتيـو فصػحت شػيادتو، بخػبلؼ مػا لػك عى

قاؿ إٍف كممىتو فشيد ىك كآخره 
  أىنَّو كىممو لـ يىٍعًتٍؽ ألىفَّ فبلنػان فػي ىػذه شػاىده عمػى فعػؿ نفسػو فمػـ يبػؽ إال

بي جػػازت شػػيادتيما ابنػػا فػػبلف أىنَّػػو كمػػـ أباىمػػا، فػػإٍف جحػػد األ (7)، كلػػك شػػيد(6)شػػاىده كاحػػده عمػػى الشػػرط
ٍف دعػػاه أبكىمػػا فعنػػد أبػػي يكسػػؼ ىػػي  ألنَّييمػػا شػػيدا عمػػى أبييمػػا بػػالكبلـ كعمػػى أنفسػػيما بكجػػكد الشػػرط كا 

 (10)ألبييما كمحمد يىعتبر المنفعة لثبكت التيمة (9)، كعند محمد جائزة ألىنَّو ال منفعة لممشيكد بو(8)باطمة

                                                           
 ليست في "أ، ب، ج". (1)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (2)
ؼ الفقياء في عتؽ مف جمع سيده بينو كبيف ما ال يقع فيو العتؽ، فذىب أبك حنيفة كالمالكية كالشافعية كالحنابمة اختم (3)

ف لـ ينك، كذىب أبك يكسؼ كمحمد مف الحنفية إلى أنو ال يعتؽ إال أف يعينو، انظر: السرخسي،  إلى أنو ييعتؽ كا 
/ 9/378/ كعميش، منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ، 4/106/ كالكاساني، بدائع الصنائع، 242-7/241المبسكط، 

 .4/528/ كالبيكتي، كشاؼ القناع، 4/123/ كالشافعي، األـ، 15/104كابف رشد الجد، البياف كالتحصيؿ، 
 الرأم المختار أنو يعتؽ كال حاجة لمنية كالتعييف ألف المجمكع إليو ال ييعتىؽ كاهلل أعمـ.

عمكد كأعمدة المسجد، كالمقصكد أف يجمع بيف عبده كعمكد مف اعمدة المسجد، االسطكانة السارية كيقصد بيا  (4)
 ، مادة )سطف(.14/383انظر: ابف منظكر، لساف العرب، 

 ما بيف المعككفيف ليس في "ج". (5)
  ب مف "ب".305نياية ؽ/ 
 .4/60انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (6)
 ليست في "أ". (7)
في شيادة أبناء صاحب الدار عمى أف العبد كمـ أباىـ كادعى أبكىما ذلؾ، فذىب أبك يكسؼ  اختمؼ فقياء الحنفية (8)

/ كابف عابديف، الرد 7/240إلى أف شيادتيما باطمة، كذىب محمد إلى أنيا جائزة، انظر: السرخسي، المبسكط، 
 .3/674المحتار، 

 ليست في "أ، ب، ج". (9)
 .7/240انظر: السرخسي، المبسكط،  (10)
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ألىفَّ بشػػيادتيما ييظيػػراف ًصػػٍدقىو فيمػػا يدعيػػو  (3)إلنكػػارا (2)ييعتبػػر مجػػرد الػػدعكل ك (1)كأبػػك يكسػػؼ يقػػكؿ
 ، كاهلل أعمـ.(4)كتقدـ مثؿ ىذه في النكاح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 في "ب" يقكؿ. (1)
 في "أ" في. (2)
 .7/240انظر: السرخسي، المبسكط،  (3)
 .3/205انظر: ابف اليماـ، فتح القدير،  (4)
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 الباب الخامس العتؽ عمى جعؿو 
 

ٍعؿ[  ]تعريؼ الجي
] ٍعؿو مىى جي  ]ًبٍسـً المًَّو الرٍَّحمىًف الرًَّحيـً بىابي اٍلًعٍتًؽ عى

) ٍعؿو ؽس أى  )باب العتؽ عمى جي ٍمػعى فػي الطَّػبلى ػرى اٍلخي زىا كمعىمًّْقيػا كمػا أىخَّ رى ىذا الباب عف أبكاب اٍلًعٍتًؽ منجى خَّ
رى مػا لػيس بأصػؿو عىمَّػا ىيػكى  ، بىٍؿ األىٍصؿى عىدىميوي، فػأىخَّ ألىفَّ اٍلمىاؿى في ىذيف البابيف مف اإلسقاط غير أصؿو

ٍعؿي ما ييجعىؿ لئلنساف عمى شيءو يىٍفعىمي  ، كالجي ًعيمىةي (1)وي أىٍصؿه عىالىػةي  (2)، ككذا اٍلجى  (4)ضػبط جيميػا (3)كيقاؿ اٍلجى
  (8)كديكاف األدب (7)لمقتبي (6)مف غريب الحديث (5)بالكسر في الصحاح كفي غيره

 

                                                           
(.11/111انظر: ابف منظكر، لساف العرب،  (1) عىؿى  ، مادة )جى
 في "أ، ب، ج" الجعمية. (2)
 .4/1606انظر: الجكىرم، الصحاح،  (3)
 في "أ، ب، ج" ضبطيا. (4)
 .2/524: القتبي، غريب الحديث، انظر (5)
ق، صاحب 276كتاب غريب الحديث ألبي محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة القتبي الدينكرم النحكم المتكفى سنة  (6)

كتاب المعارؼ ككتاب عيكف األخبار، كيعد كتابو ىذا مف أميات الكتب المتداكلة في غريب الحديث، كقد قاـ القتبي 
ريب الحديث كاآلثار ألبي عبيد القاسـ بف سبلـ، أضاؼ اليو كثيران مف اكىامو كافرد لبلعتراض بالتذييؿ عمى كتاب غ

انظر: الكتاني،    ،عميو كتابان اسماه اصبلح الغمط، كذيؿ عمى كتاب القتبي الخطابي البستي في كتابو غريب الحديث
ـ، دار البشائر 2000 –ق 1421، 6ي، طمحمد بف جعفر، الرسالة المستطرفة، ت: محمد المنتصر بف محمد الزمزم

 اإلسبلمية.
القتبي ىك أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم الكاتب المغكم الفاضؿ في عمـك كثيرة، سكف بغداد كصنؼ  (7)

كجمع كبعد صيتو، حدث عف اسحؽ بف راىكيو كزياد بف يحيى الحساني كأبي حاتـ السجستاني، كحدث عنو ابنو 
كعبيد اهلل السكرم كعبيد اهلل بف أحمد بف بكر، كاف ثقتا دينا فاضؤل، مف تصانيفو: غريب القرآف كغريب القاضي 

/ كالنككم، تيذيب 297-13/296ق، انظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء، 276الحديث ككتاب المعارؼ، تكفي سنة 
 .2/280األسماء كالمغات، 

راىيـ، صنفو في اليمف كسكف زبيد، مات قبؿ أف يركم عنو ككاف أىؿ زبيد ديكاف األدب ألبي إبراىيـ اسحؽ بف إب (8)
قد عزمكا عمى قراءتو عميو فحالت المنية دكف ذلؾ، كىك عمى خمسة اقساـ: األكؿ في األسماء، الثاني في األفعاؿ، 

ف مظفر الثالث في الحركؼ، الرابع في تصرؼ األسماء كالخامس في تصرؼ األفعاؿ، كقد لخصو كىذبو حسف ب
/ كرياض زاده، عبد المطيؼ بف محمد، اسماء الكتب المتمـ 1/774النيسأبكرم، انظر: حاجي خميفة، كشؼ الظنكف، 

 سكرية. –ـ، دار الفكر، دمشؽ 1983 –ق 1403، 3، ت: د. محمد التكنجي، ط1/151لكشؼ الظنكف، 
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 فيو كجياف. فيككف (2)بالفتح (1)لمفارابي
 

 ]ألفاظ العتؽ عمى جيعؿو كقبكؿ العبد[
 

مىى مىاؿو فى  ٍبدىهي عى مىٍف أىٍعتىؽى عى مىػى أىٍلػًؼ ًدٍرىىػـو أىٍك ًبػأىٍلًؼ ]كى ػرّّ عى ذىًلؾى ًمٍثؿى أىٍف يىقيػكؿى أىٍنػتى حي قىًبؿى اٍلعىٍبدي عىتىؽى( كى
ػػاًؿ إٍذ اٍلعىٍبػػدي الى يىٍمًمػػؾي نىٍفسىػػ ػػاًؿ ًبغىٍيػػًر اٍلمى ػػةي اٍلمى ضى ػػا ييٍعتىػػؽي ًبقىبيكًلػػًو؛ أًلىنَّيىػػا ميعىاكى نَّمى ًمػػٍف قىًضػػيًَّة ًدٍرىىػػـو كىاً  وي كى

ػا شىػرىطى دىٍيػفه اٍلميعىا مى ػرِّا، كى ػارى حي اًؿ كىمىا ًفي اٍلبىٍيًع، فىًإذىا قىًبؿى صى ًض ًلٍمحى ٍكـً ًبقىبيكًؿ اٍلًعكى ًة ثيبيكتي اٍلحي ضى مىٍيػًو كى عى
ؽّْ  ـي الرّْ ًؼ بىدىًؿ اٍلًكتىابىًة؛ أًلىنَّوي ثىبىتى مىعى اٍلمينىاًفي كىىيكى ًقيىا تَّى تىًصحَّ اٍلكىفىالىةي ًبًو، ًبًخالى [ حى مىى مىا عيًرؼى  عى

ػره عمػى ألػًؼ درىػـو أك  )كمف أعتؽ عبده عمى ماؿ فقىًبؿى العبدي عىتىؽى(، قكلو: كذلؾ مثػؿ أىٍف يقػكؿ أىٍنػتى حي
دّْييىػا أك عمػى أىٍف تعطينػي ألفػان أك عمػى أىٍف تجيئنػي  بألًؼ درىـو أك عمى أىفَّ لي عميؾ ألفان أك عمى ألؼو تيؤى

ػػا ييٍعتًػػؽي بمجػػرد  بػػألؼو أك ًبٍعتيػػؾى نفسػػؾ بػػألؼو  نَّمى أك كىبتكيػػا عمػػى أىٍف تعكضػػني ألفػػان فإنَّػػو ييٍعتًػػؽي إذا قبػػؿ، كا 
تىػؽى عمػى ًمٍمًكػًو، كىػك مكًجػبه لمػكالء بعػكض كبػبل عػكض، ألىنَّػو معاكضػة،  قىبيكًلػًو، كالػكالء لممػكلى، ألىنَّػو عى

ٍكػػـً بقبػػكؿ العىػػكض فػػي الحػػاؿ ٍكػػـً المعاكضػػاًت ثبػػكت اٍلحي البيػػع، ككمػػا إذا طمقيػػا عمػػى  كمػػا فػػي (3)كمػػف حي
ماؿو فقبمت، كىذا ألىفَّ المكلى ثىبىتى ًمٍمكيوي في العكض الكائف مف جيػة العبػد ًبقىبيكًلػًو فيمػـز زكاؿ ممكػو عػف 

ػػػان لممعاكضػػػات ٍكمى ال اٍجًتًمػػػًع العكضػػػاف فػػػي ًمٍمًكػػػًو حي ، كصػػػار كػػػالبيع فيشػػػترط القبػػػكؿ فػػػي (4)المعػػػكض، كا 
ٍف كافى غائبان اٍعتيًبرى مجمس عممو.، ذلؾ ًإٍف كاف حاضر (5)مجمسو  ان، كا 

ٍف رىدَّهي أك أعرىضى إمَّا بالقياـ أك باشتغالو بعمؿو  لىًزموي الماؿ دىٍينىان ييطالب بو بعد الحرية، ]كا  تىؽى كى فإٍف قىًبؿى عى
رى بىطىؿى كليس لو أىٍف يقبؿ بعده[ آخى
ٍت الكفالة بو(6) حَّ ذا صار دينان عمى حرٍّ صى و مػا ذيًكػرى فػي كعمي ،(7)، كا 

 .(8)األصؿ
                                                           

أئمة األدب، كىك مف تركيا حيث قاـ ىك ىك اسحؽ بف إبراىيـ الفارابي خاؿ أبي نصر الجكىرم، كاف مف كبار  (1)
ق، صاحب ديكاف األدب في المغة، انظر: 350كخالو بضبط لساف العرب، سافر إلى اليمف كسكف زبيد، تكفي سنة 

 .25/464/ ك الذىبي، تاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير كاألعبلـ، 8/257الصفدم، الكافي بالكفيات، 
 –ق 1424، ت:د. أحمد مختار عمر، د.ط، 2/278يـ، معجـ ديكاف األدب، انظر: الفارابي، اسحؽ بف إبراى (2)

 ـ، مؤسسة دار الشعب لمصحافة كالطباعة كالنشر، القاىرة.2003
  أ مف "أ".189نياية ؽ/ 
 .5/3انظر: البابرتي، العناية شرح اليداية،  (3)
 في "أ، ب، ج" المعاكضة. (4)
 في "أ" محمو. (5)
 يس في "أ".ما بيف المعككفيف ل (6)
 .1/528انظر: شيخي زادة، مجمع األنير،  (7)
 .82-4/81انظر: الشيباني، األصؿ المعركؼ بالمبسكط،  (8)
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 ]حؽ المكلكد في الجعؿ بعد كفاة أمو[

 
تىو عمى ماؿو فكلدت ثـ ماتت كلـ تتػرؾ شػيئان فمػيس عمػى المكلػكد أىٍعتىؽى أمى
مػف ذلػؾ المػاؿ شػيءس ألىنَّػو  (1)

لػذم ا (4)حياتيػا كفػيبلن بالمػاؿ (3)فػي حػاؿ (2)ليس عمى الكارث مف ديف اٍلميكىرّْثي شيءه، كلك كانت أعطتػو
ٍيػػفه ثبػػت مػػػع  أعتقيػػا عميػػو جػػازس ألىنَّيػػا حػػرة مديكنػػػة، بخػػبلؼ بػػدؿ الكتابػػة ال تصػػح بػػػو الكفالػػةس ألىنَّػػو دى

يتعدل إلى الكفيؿ،  (5)المنافي لثبكتو بالشرع لضركرة حصكؿ اٍلًعٍتًؽ لمعبد كالبدؿ لممكلى فيتقدَّر بقٍدًرًه فبل
ػا تىًصػحُّ بػديفو صػحيحو كالمنافي ىك الرّْؽي فًإنَّو ينفػي أٍف يكػكفى لممػكل ى عمػى مىٍرقيكًقػًو ديػفس كألىفَّ الكفالػة إنَّمى

ػػزى (6)كىػػك مػػا ال يخػػرج المػػديكف عنػػو إالَّ بػػأداء أك إبػػراء ممػػف لػػو  ، كبػػدؿ الكتابػػة يسػػقط بػػدكنيما بػػأىٍف عىجى
يىٍستىًحؽُّ قبضو في س لنياية أىنَّو ديف ال (7)نىٍفسيوي، ككما تصح الكفالة بو جاز أىٍف يستبدؿ بو ما شاء يدان بيد

رىاـه. (8)المجمًس فيجكزي أىٍف يىٍستىٍبًدؿى بو كاألثماف، كال خير فيو نىًسيئىةنس ألىفَّ الدٍَّيفى بالدٍَّيفً   حى
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 في "أ، ب، ج" الكلد. (1)
 في "ج" شيئان. (2)
 ليست في "أ، ب، ج". (3)
 ليست في "أ، ب". (4)
 في "ج" كال. (5)
 .3/238انظر: السمرقندم، تحفة الفقياء،  (6)
  ا مف "ب".306ؽ نياية/ 
 .4/277انظر: ابف نجيـ المصرم، البحر الرائؽ،  (7)
كىك معنى لحديث النيي عف بيع  ،بيع الديف بالديف ىك بيع الثمف المطمؽ بالثمف المطمؽ كىك الدراىـ كالدنانير (8)

لذم يقضي أف يستكجب كفيو أف بدؿ الكتابة يثبت مع المنافي كىك قياـ الرؽ كىك بخبلؼ القياس ا ،الكاليء بالكاليء
كحصكؿ الماؿ لممكلى يقتصر عمى  ،فثبكتو بخبلؼ القياس ضركرة حصكؿ الحرية لممكاتب ،المكلى الديف عمى عبده

شرح معاني  ،(. الطحاكم5554حديث رقـ ) ،انظر: اخرجو الطحاكم ،حصكلو في مكضع الضركرة كعدـ تأجيمو
 .76\6 ،البناية شرح اليداية ،لعينيكا \7\2 ،تحفة الفقياء ،السمرقندم \21\4 ،اآلثار
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 ]ما ييشترط في الماؿ الذم يككف جيعالن[
 

ػوي ًمػٍف النٍَّقػًد كىاٍلعىػرىًض كى  ـي أىٍنكىاعى ؽي لىٍفًظ اٍلمىاًؿ يىٍنتىًظ ٍطالى ػةي ]كىاً  ضى ٍيًنػًو؛ أًلىنَّػوي ميعىاكى ٍف كىػافى ًبغىٍيػًر عى يىػكىاًف، كىاً  اٍلحى
ًكيػؿي  ـي كىاٍلمى كىػذىا الطَّعىػا ـً اٍلعىٍمػًد، كى ػٍف دى ػٍمحى عى ؽى كىالصُّ كفي إذىا  اٍلمىاًؿ ًبغىٍيًر اٍلمىاًؿ فىشىابىوى النّْكىػاحى كىالطَّػالى ػٍكزي كىاٍلمى

رُّهي  ٍعميكـى اٍلًجٍنًس، كىالى تىضي ٍصًؼ؛ أًلىنَّيىا يىًسيرىةه[ كىافى مى يىالىةي اٍلكى  جى
طػػػالؽ لفػػػظ المػػػاؿ(قكلػػػو:  كاٍلمىكيًػػػًؿ كالمػػػكزكًف  )ينػػػتظـ أنكاعػػػو مػػػف النقػػػد(أم فػػػي قكلػػػو عمػػػيَّ مػػػاؿ  )كا 

ف كػػاف بغيػػر عينػػو( بعػػد ككنًػػًو معمػػكـى اًلجػػٍنًس كىًمائىػػًة قىًفيػػزً  )كالعىػػرض كالحيػػكاف كا 
ـٍ يقيػػٍؿ  (1) ٍف لىػػ حنطػػةو، كا 

يَّدىةن أك ًعيًديَّةن  جى كىفىرىسو أك حمارو أك عبدو  (2)صى كى
ياىلىةى يىًسيرىةه فتيحمؿ(3) ، ألىفَّ اٍلجى

  ألىنَّوي معاكضةي مىاؿو ًبغىٍيػًر
.  الماؿ فىشىابىوي النّْكىاحى

نّْؼي ككنو معاكضة ماؿو بما ليس بماؿو بأىفَّ اٍلعىٍبدى ال يىٍمًمؾي نفسو مَّؿى اٍلميصى كىعى
فػي  (5): يعنػي الحاصػؿ لػو(4)

ٍبقىػى عمػى أىٍصػؿ الحريػة بالنسػبة إلػى  (6)مقابمة الماؿ ليس ماالن، ألىفَّ نفسو بالنسبة إليو ليس مػاالن، ألىنَّػوي  مي
ػػػحَّ إقػػػراره بالحػػػدكد كالػػػدٍَّيفً  ػػػٍمحي عػػػف دىـً  (7)نفسػػػو حتػػػى صى ٍمػػػعي، كالصُّ ٍف تػػػأخر عنػػػو إلػػػى الحريػػػة، ككػػػذا اٍلخي كا 

اٍلعىٍمًد، كفييا ييٍغتىفىػري 
جنسػيما  (9)مػا تقػدـ، كيمزمػو الكسػط فػي تسػمية الحيػكاف كالثػكب بعػد تسػميةذلػؾ ك (8)

ًكمّْ  مف الفرس كالحمار كالعبد كالثكب اٍليىرى
(10). 

                                                           
لتر( بكصفو مكياالن، كىك مف األرض قدر  60كغـ(. أك )45القفيز مكياؿ كاف يكيؿ بو أىؿ العراؽ يساكم اليـك ) (1)
/ كفالترىنتس، المكاييؿ كاألكزاف اإلسبلمية كما يعادليا في 2/511( ذراعأ، انظر: الفيكمي، المصباح المنير، 144)

 ـ، مف منشكرات الجامعة األردنية، عماف.2001، 2رم، ترجمو عف األلمانية د. كامؿ العسمي، طالنظاـ المت
  ا مف "ج".97نياية ؽ/ 
الحبكب مف القمح كالشعير كغيرىا تسمى صعيدية نسبة إلى صعيد مصر، انظر: الزبيدم، تاج العركس،  (2)

28/361. 
 ليست في "ب". (3)

  ب مف "أ".189نياية ؽ/ 
 .2/310نظر: المرغيناني، اليداية، ا (4)
 ليست في "ب". (5)
 في "ب" ليس. (6)
 .25/88/ كالسرخسي، المبسكط، 223//7انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (7)
 في "أ، ب" يفتقد. (8)
 في "أ، ب، ج" بياف. (9)
، انظر: الفيركز اباد (10) ، 1/1346م، القامكس المحيط، نسبة إلى ىراة منطقة بخراساف، كتقع في أفغانستاف اليـك

 ،المجمع الثقافي ،ق1423 ،1ط ،189\3 ،مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار ،أحمد بف يحيى ،كالعمرم \مادة )ىرا(
 أبك ظبي.
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كلػػك أتػػاه بالقيمػػة أيٍجبًػػرى المػػكلى عمػػى القبػػكؿ
ْـّ  (1) ػػ ٍشػػييكًر، كىػػك مػػذىب مالػػؾ كأحمػػد كلػػك لػػـ ييسى كمػػا فػػي اٍلمى
تىؽى كلزمىوي قيمة نىٍفًسًو.الجنس بأىٍف قاؿ عمى ثكب أك حيكاف أك دا  بَّة فقبؿ عى

ًمٍمػت أىفَّ  ٍف كافى بغير عينو في العقد فعمى العبػد مثمػو، كقػد عى كلك أدَّل إليو اٍلعىٍبدى أك اٍلعىٍرضى فاٍستيًحؽَّ، كا 
مّْػػصه  القيمػػة فػػي مثمػػو ميخى
ٍف كػػافى ميعىيّْنػػان بػػأىٍف قػػاؿى أعتقتػػؾ عمػػى ىػػذا العبػػد أك الثَّػػكب أك بعتػػؾ (2) نفسػػؾ ، كا 

مَّمىوي فاستيًحؽَّ رجع عمى العبد بقيمة نفسو عند أبي حنيفة كأبي يكسؼ. كقاؿ  سى تىؽى كى بيذه الجارية فقبؿ كىعى
ؽّْ   .(3)محمد: يرجع بقيمة المستىحى

ذا(4)كعمى ىذا الخبلؼ إذا ىمؾ قبؿ التسميـ ػحَّ البيػع  (5)، كا  كافى الحكـ أىنَّو لك اشترل شيئان بعبد الغيػر صى
اًلؾي العبد ييٍفسىخي اٍلعىٍقدي  فكذا ىنا، إالَّ أىفَّ في البيع إذا لـ ييًجٍز مى

 كىنا ال ييٍفسىخي بعد نزكًؿ اٍلًعٍتًؽ باٍلقىبيكًؿ. (6)
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
اختمؼ الفقياء في عتؽ العبد إذا لـ يسـ السيد الجنس كأف قاؿ انت حره عمى ثكب فذىب الحنفيو كالمالكية كالحنابمة  (1)

 .1/528يعتؽ، كذىب الشافعية إلى أنو ال يعتؽ في الماؿ المجيكؿ، انظر: ابف نجيـ المصرم، البحر الرائؽ، إلى أنو 
 في " أ، ب" يخمص. (2)
، فذىب الحنفية كالمالكية  (3) اختمؼ الفقياء بالذم يرجع بو السيد عمى العبد إف أعتقو عمى ميعىيىف كعكضو أك حيكافو

يرجع عمى العبد بقيمة نفسو، كقاؿ محمد مف الحنفية إلى أنو يرجع بقيمة المستحؽ، كذىب كالشافعية كالحنابمة إلى أنو 
/ كالقرافي، الذخيرة، 2/285الحنابمة إلى أنو ال يرجع بقيمة نفسو كال بقيمة المستحؽ، انظر: السمرقندم، تحفة الفقياء، 

 .12/480/ كالمقدسي، الشرح الكبير، 7/89/ كالجكيني، نياية المطمب، 11/88
 الرأم الراجح أنو يرجع بقيمة نفسو كقد تقدـ مثؿ ىذه المسألة كاهلل أعمـ.

ٍعؿ قبؿ التسميـ، فذىب الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة إلى أف السيد  (4) اختمؼ الفقياء في عتؽ العبد إذا ىمؾ اٍلجى
يمة المستحؽ، انظر: ابف مازة، المحيط يرجع عمى العبد بقيمة نفسو، كذىب محمد مف الحنفية إلى أنو يرجع بق

/ كابف قدامة، 7/182/ كالجكيني، نياية المطمب، 4/172/ كالخرشي، شرح مختصر خميؿ الخرشي، 3/87البرىاني، 
 . 10/305المغني، 

 تقدـ مثؿ ىذه المسألة كاهلل أعمـ.
 في "ج" كاف. (5)
 .4/75انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (6)
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 ]اختالؼ السيد كالعبد عمى شيء مف مكاصفات الجعؿ[
 
ػٍكلى  اًؿ ًجٍنسىوي أىٍك ًمٍقػدىارىهي بًػأىٍف قىػاؿى اٍلمى لىٍك اٍختىمىفىا ًفي اٍلمى مىػى كيػرّْ كى قىػاؿى اٍلعىٍبػدي عى ٍبػدو كى مىػى عى ى أىٍعتىٍقتيػؾ عى

ًحٍنطىػةو  (1)
أك عمػى ألػؼ كقػاؿ العبػد عمػى مائػػة فػالقكؿ لمعبػد مػع يمينػو، ككػذا لػػك انكػر أصػؿ المػاؿ كػاف القػكؿ لػػوس 

ٍكلىى فىاٍلقىٍكؿي في بياًنًو قكلو كاٍلب تىؽى ًباتّْفىاًقًيمىا كىاٍلمىاؿي عميو ًلٍممى يىػادىًة أىٍكس أًلىنَّوي عى ٍثبىػاًت الزّْ ػا إًلً ػٍكلىى إمَّ ًينة بىيّْنىةي اٍلمى
ٍسػػأىلىًة التٍَّعًميػػًؽ بًػػاأٍلىدىاًء كى  ؼي ًفػػي مى لىػػٍك كىػػافى ىىػػذىا ااًلٍخػػًتبلى ػػؽَّ نىٍفًسػػًو ًببىيّْنىتًػػًو، كى ًىػػيى الَّتًػػي تىًمػػي ىىػػًذًه أًلىنَّػػوي ييٍثبًػػتي حى

ٍسأىلىةى: أىٍعًني قىٍكلىوي إٍف أىدَّيٍ  َـّ اٍلمى ػٍكلىى مػع يىًمينًػًوس أًلىفَّ التٍَّعًميػؽى ًبالشَّػٍرًط تىػ رّّ فىػاٍلقىٍكؿي قىػٍكؿي اٍلمى ت إلىيَّ أىٍلفنا فىأىٍنتى حي
ؼي  تىػػؽى بًػػاٍلقىبيكًؿ فىيىكيػػكفي ااًلٍخػػًتبلى ػػا قىٍبمىيىػػا فىػػًإفَّ اٍلعىٍبػػدى عى ًؼ مى ػػا ًفػػ بًػػًو فىػػاٍلقىٍكؿي قىٍكليػػوي ًفػػي بىيىانًػػًو ًبًخػػبلى ي الػػدٍَّيًف بىٍينىييمى

ػػػا يىقىػػػعي  ػػػا ًفيمى ؼي بىٍينىييمى ػػػا ااًلٍخػػػًتبلى نَّمى ػػػا ىينىػػػا فىػػػبلى يىٍعتًػػػؽي إالَّ بًػػػاأٍلىدىاًء، كىاً  مىٍيػػػًو، أىمَّ اٍلكىاًجػػػًب عى
   ػػػافى اٍلقىػػػٍكؿي اٍلًعتٍػػػؽي فىكى

ػا اٍلبىيّْنىػةى فىاٍلبىيّْنىػةي بىيّْنىػةي اٍلعىٍبػًد، إٍذ الى مينىافىػا ٍكلىى، فىػًإٍف أىقىامى ٍيًف كىانىػا   ةى ًلٍممى بىػٍيفى اٍلبىيّْنىتىػٍيًفس أًلىنَّػوي ييٍجعىػؿي كىػأىفَّ اأٍلىٍمػرى
فىػأىمُّ الشَّػٍرطىٍيًف أىتىػى بًػًو اٍلعىٍبػدي يىٍعتًػؽيس كىأًلىفَّ 
ُـّ، فىًإنَّيىػػا إذىا  (2) ٍلػزىاـً أىتىػ ٍعنىػى اإٍلً ًفػي بىيّْنىػًة اٍلعىٍبػًد مى ، كى اٍلبىيّْنىتىػٍيًف ًلئٍلًٍلػزىاـً

ٍمًسًمائىةو  قيًبمىتٍ  تىؽى اٍلعىٍبدي ًبأىدىاًء الخى ػاًؿ (3)عى ـي اٍلعىٍبدى أىدىاءي اٍلمى ٍكلىى إٍلزىاـه فىًإنَّيىا إذىا قيًبمىٍت الى يىٍمزى لىٍيسى ًفي بىيّْنىًة اٍلمى ، كى
ٍسأىلىتىٍيًف.  ىىكىذىا، فىاٍعًرٍؼ ىىاتىٍيًف اٍلمى

 
 

ف أنكر العبد ذل ؾ[]القكؿ لممكلى بإقرار قبكؿ العبد كا   
 

ػٍكلى  قىػاؿى اٍلعىٍبػدي قىًبٍمػت فىػاٍلقىٍكؿي قىػٍكؿي اٍلمى ـٍ تىٍقبىػٍؿ كى مىى أىٍلػؼو فىمىػ ٍكلىى أىٍعتىٍقتيؾ أىٍمًس عى لىٍك قىاؿى اٍلمى ػعى يىًمينًػًوس أًلىنَّػوي كى ى مى
قَّؼي بىٍعدى  ًليىذىا يىتىكى ٍكلىى، كى ُـّ ًباٍلمى اًئبنا. أىقىرَّ ًبتىٍعًميؽ اٍلًعٍتًؽ ًبقىبيكلو الماؿ كىك يىًت  اٍلمجمس إذىا كىافى اٍلعىٍبدي غى

ػا لىػكٍ  (4)ثـ العبد ػٍكلىى ييٍنًكػري فىػاٍلقىٍكؿي قىٍكليػوي كىمى ػٍكلىى بًػًو كىاٍلمى يدعي كجػكد الشَّػٍرط بقبكلػو كزكاؿ ًمٍمػًؾ اٍلمى
قيٍمػت  (5)

قىػاؿى اٍلعىٍبػدي بىػٍؿ قىػٍد ًشػٍئت فىػ ـٍ تىشىػٍأ، كى لىػ ػرّّ إٍف ًشػٍئت كى ًؼ قىٍكًلػًو ًلغىٍيػًرًه لىؾ أىٍمًس أىٍنػتى حي ػٍكلىى، ًبًخػبلى اٍلقىٍكؿي قىػٍكؿي اٍلمى

                                                           
(، انظر: ابف منظكر، لساف 422ركؼ كالجمع اكرار، كىك ستكف قفيزان كقد تقدـ تعريؼ القفيز ص )الكر كيؿ مع (1)

(.2/530العرب،  رى  ، مادة )كىرى
  أ مف "أ".190نياية ؽ/ 

  ب مف "ب".306نياية ؽ / 
 في "ج" كألف. (2)
 ليست في "ج". (3)
 ليست في "ج". (4)
 في "أ، ب، ج" لو. (5)
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ػري بىػٍؿ قىًبٍمػت اٍلقىػٍكؿي ًلٍمميٍشػتىًرمس أًلىفَّ اٍلقىا قىػاؿى اآٍلخى ـٍ تىٍقبىػٍؿ كى ئًػؿى أىقىػرَّ بًػاٍلبىٍيًع، كىالى ًبٍعتيؾ ىىذىا الثٍَّكبى أىٍمًس ًبأىٍلؼو فىمى
قَّؽي اٍلبىٍيعي إالَّ ًبقىبيكًؿ الٍ  ـٍ تىٍقبىٍؿ رىاًجعه عىمَّا أىقىرَّ ًبوً يىتىحى ميٍشتىًرم فىييكى ًفي قىٍكًلًو لى

(1). 
 
 

 ]تعميؽ العتؽ بأداء الماؿ[
 

ذىًلػؾى ًمٍثػؿى أىٍف يىقيػكؿى إٍف أىدٍَّيػت إلىػيَّ  ٍأذيكننا( كى ارى مى صى حَّ كى مَّؽى ًعٍتقىوي ًبأىدىاًء اٍلمىاًؿ صى لىٍك عى A )كى  أىٍلػؼى ًدٍرىىػـو ]قىاؿى
ػًريحه ًفػي فىأىٍنتى  ٍيًر أىٍف يىًصيرى ميكىاتىبنػا؛ أًلىنَّػوي صى حَّ أىنَّوي ييٍعتىؽي ًعٍندى اأٍلىدىاًء ًمٍف غى ٍعنىى قىٍكًلًو صى مى ؛ كى رّّ تىٍعًميػًؽ  حي

ػا نيبىػيّْفي إٍف شىػاءى المَّػ مىػى مى ػًة ًفػي ااًلٍنًتيىػاًء عى ضى ٍعنىػى اٍلميعىاكى ٍف كىػافى ًفيػًو مى ػا اٍلًعٍتًؽ ًباأٍلىدىاًء كىاً  نَّمى وي تىعىػالىى. كىاً 
ػارىةي ديكفى التَّكىػدّْ  ميػرىاديهي التّْجى ٍأذيكننا؛ أًلىنَّوي رىغَّبىوي ًفػي ااًلٍكًتسىػاًب ًبطىمىًبػًو اأٍلىدىاءى ًمٍنػوي، كى ارى مى م فىكىػافى إٍذننػا لىػوي صى

لىةن[  دىالى
مىػؽى عتقػو بػأداء المػاؿ صػح كصػار مأذكنػان(قكلو:  ذىًلػؾى ًمٍثػؿى أىفٍ  )كلك عى يىقيػكؿى إٍف أىدٍَّيػت إلػي أىٍلفنػا فانػت  كى

اهي. مىٍعنىى صح قىٍكليوي: أىٍم التٍَّعًميؽي فىيىٍستىٍعًقبي ميٍقتىضى ، كى رّّ  حي
ٍف كػ (2)كىك أىنَّو ًريحه ًفي تىٍعًميػًؽ اٍلًعتٍػًؽ بًػاأٍلىدىاًء، كىاً  ٍيًر أىٍف يىًصيرى ميكىاتىبناس أًلىنَّوي صى  افيىٍعًتؽي عند اأٍلىدىاًء ًمٍف غى

ًة ًفي ااًلٍنًتيىاءً  فيو معنى اٍلميعىاكىضى
ا ًفػي التٍَّعًميػًؽ  (4)عمى ما نبيف في خبلفية (3) ػًريحن زيفر كىاٍلًكتىابىةي لىٍيسىٍت صى

ًة ىىػػػذىا التَّ  ٍكػػػـً الشَّػػػٍرًعيّْ ًبًصػػػحَّ كرىةى اٍلحي ػػػري ٍأذيكننػػػا ضى ػػػارى اٍلعىٍبػػػدي مى ػػػًة، كىصى ٍقػػػًد اٍلميعىاكىضى ةه ًفػػػي عى ػػػًريحى ًؽ ٍعًميػػػبىػػػٍؿ صى
ا ًمٍف ااًلٍكًتسىابً  ذىًلؾى يىٍقتىًضي أىٍف يىتىمىكَّفى شىٍرعن كىاٍسًتٍعقىاًبًو آثىارىهي ًمٍف اٍلًعٍتًؽ ًعٍندى اأٍلىدىاًء، كى
مَّؽى ًعٍتقىوي (5) ، حيثي عى

اًؿ كيستمـز طمب المكلى لمماؿ منو فمـز ًبأىدىاًء اٍلمى
كعي  (7)أىٍف يجعمو مأذكنان ألىنَّو (6) اٍلمىٍكضي

بًلٍكًتسىاًب ًفي لً  (8) 
ا اٍلعىادىًة كىخيصيكصن
 عادة المتحققيف بصفة أنيـ مىكىاًليى اٍلعىًبيًد  (9)

 

                                                           
 ليست في "أ". (1)
 في "أ، ب، ج" اف. (2)
 .4/74انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (3)
خبلفيات زفر ىي المسائؿ التي اختمؼ فييا زفر مع أبي حنيفة كابي يكسؼ كمحمد، انظر: الزيمعي الحنفي، تبييف  (4)

 .3/189الحقائؽ، 
 في "أ، ب، ج" كألنو رغبو في االكتساب. (5)
(6) .  في "أ، ب، ج" فيمـز
 ، ب، ج" الف.في "أ (7)
 في "ب" الكضع. (8)
 في "ج" في. (9)
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ػػارىةي الى التَّكىػػدّْم ىػػك التّْجى
ػػٍكلىى عىاريىىػػا س(1) ػػؽي اٍلمى أًلىنَّػػوي ًخسَّػػةه يىٍمحى

تىػػؽى لكجػػكد ، (2)  لكنػػو لػػك اكتسػػب منػػو فػػأدل عى
 الشٍَّرط.

 
ا أحضره العبد[]إجبار المكلى عمى قبض الماؿ إذ  

 
ًفي سىػاًئرً  ٍجبىاًر ًفيًو كى ٍعنىى اإلًٍ مى مىى قىٍبًضًو كىعىتىؽى اٍلعىٍبدي( كى ـي عى اًك رى اٍلمىاؿى أىٍجبىرىهي اٍلحى ٍف أىٍحضى قيػكًؽ أىنَّػوي  ]كىاً  اٍلحي

قىػاؿى زيفىػري  ا ًبالتٍَّخًميىًة. كى ػوي المَّػوي  -يىٍنًزؿي قىاًبضن مىػى اٍلقى -رىًحمى ػرُّؼي A الى ييٍجبىػري عى ؛ أًلىنَّػوي تىصى بيػكًؿ كىىيػكى اٍلًقيىػاسي
ٍبػرى  يىًميفو إٍذ ىيكى تىٍعًميؽي اٍلًعٍتًؽ ًبالشٍَّرًط لىٍفظنا، مىػى قىبيػكًؿ اٍلعىٍبػًد كىالى يىٍحتىًمػؿي اٍلفىٍسػخى كىالى جى قَّؼي عى ًليىذىا الى يىتىكى كى

ػػاًف؛ أًلىنَّػػوي الى اٍسػػًتٍحقى  كًط اأٍلىٍيمى مىػػى ميبىاشىػػرىًة شيػػري ػػةه عى ضى ًؼ اٍلًكتىابىػػًة؛ أًلىنَّػػوي ميعىاكى ػػكًد الشَّػػٍرًط، ًبًخػػالى جي اؽى قىٍبػػؿى كي
]  كىاٍلبىدىؿي ًفييىا كىاًجبه

ف: قكلػػو ػػاًئًر  أحضػػر المػػاؿ أجبػػره الحػػاكـ عمػػى قبضػػو كعتػػؽ العبػػد( )كا  ًفػػي سى ٍجبىػػاًر ًفيػػًو كى ٍعنىػػى اإٍلً مى كى
ًبيعً  ًف اٍلمى قيكًؽ ًمٍف ثىمى اٍلحي
بىدىًؿ اإٍلً  (3) ٍيػثي لىػٍك كى بىٍينىوي بًػأىٍف يىكيػكفى ًبحى ا ًبالتٍَّخًميىًة بىٍينىوي كى ٍيًرىىا أىٍف يىٍنًزؿى قىاًبضن ارىًة كىغى جى

ػػدَّ يىػػدىهي  ـى ًبأىنَّػػوي  مى ػػاًكـً أىٍف يىٍحكيػػػ ٍجبىػػاًر ًلٍمحى ٍعنىػػى ًنٍسػػبىًة اإٍلً مىػػى ىىػػػذىا فىمى ػػذىهي، كىعى أىخى
قىػػبىضى ىىػػذىا إذىا كىػػافى اٍلًعػػػكىضي  (4)

حً  ا.صى  يحن
ٍمرنا أىمَّا لك كاف خى
يىالىةن فىاًحشىةن كمػا لػك كػاف قػاؿ لػو إٍف أديػت إلػيَّ كػذا خمػران أك ثكبػان فأنػتى  (5) أىٍك مىٍجييكالن جى

ـي اٍلًعتٍػًؽ ًفػي قىٍكًلػًو  ػدى حره فأدل ذلؾ ال ييجبر عمى قبكليما: أم ال يينزؿ قابضان إال إٍف أخذه مختاران، كىأىمَّا عى
ػإٍف أىدٍَّيت إلى  ػاًؿ كىاٍلحى ػٍيئىٍيًف اٍلمى مىػى اٍلقىبيػكًؿس أًلىفَّ التٍَّعًميػؽى ًبشى ػرّّ ]الى ييٍجبىػري عى ٍجت ًبيىػا فىأىٍنػتى حي جى جّْ فػبلى يَّ أىٍلفنا فىحى

 إٍف كاف قاؿ: (7)معنى المعاكضة، كلذا (6)يىٍعًتؽي بمجرد الماؿ لبطبلف
جُّ ًبيىا ييٍجبىري عمى الٍ  (8)إٍف أديت إليَّ   قىبيكًؿس أىٍلفنا أىحي

                                                           
ادًة"، انظر: العيني، البناية شرح  (1) التَّكىٍدم: في األصؿ، لفظ فارسي، كمعناه السؤاؿ مف الناس كالدكراف فيو " الشّْحى

 .6/78اليداية، 
 .3/675انظر: ابف عابديف، رد المحتار،  (2)
  ب مف "أ".190نياية ؽ/ 

  مف "ج". /ب97نياية ؽ 
 في " أ، ب، ج "البيع. (3)
 في "أ، ب، ج"قد. (4)
 في "أ، ب" خمسا. (5)
 في "أ، ج" فيبطبلف. (6)
 في "أ، ب، ج" ككذا. (7)
 ليست في "ب". (8)
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ـي الشٍَّرطً  ا أًلىفَّ االداء إٍتمى

 (1)كالحج كقع مشكرة. 
تىػػؽى  بالتخميػػة بػػؿ إٍف أخػػذه كػػاف قابضػػان  (4): أم ال ينػػزؿ قابضػػان (3): ال يجبػػر عمػػى القىبيػػكؿً (2)كقػػاؿ زفػػر[ كىعى

 اٍلعىٍبدي.
ػرُّؼي يىًمػيفو إٍذ ىػك تىٍعًميػؽي اٍلًعتٍػًؽ  س أًلىنَّػوي تىصى مىػى كقكلو ىك اٍلًقيىػاسي تيوي عى ًليىػذىا ال يتكقػؼ ًصػحَّ ًبالشَّػٍرًط لىٍفظنػا، كى

ذا ، كا  قىبيػػػكًؿ اٍلعىٍبػػػًد كىالى يىٍحتىًمػػػؿي اٍلفىٍسػػػخى
األيمػػػافس أًلىنَّػػػوي الى  (6)كػػػافى يمينػػػان فػػػبل إجبػػػار عمػػػى مباشػػػرة شػػػركط (5)

بان يكجػب عميػو شػيئان بخػبلؼ كال يجبػر عمػى أٍف يباشػر اإلنسػاف سػب (7)]بػٍؿ بالشَّػرًط[ اٍسًتٍحقىاؽى قىٍبؿى الشَّػٍرطً 
الكتابةس أًلىنَّوي عقد معاكضة الزمة كالبدؿ فييا كاجبه عمى العبد ]فيجبر عمى قبضو إذا أتى بػو، أمػا ىنػا 

 فبل يمـز المكلى قبكلو. (8)البدؿ ليس كاجبان عمى العبد[
تضػييا كقكلػو إٍف أديػت إلػيَّ ألفػان كػؿ شػيرو ًمائىػةن كاعمـ أىفَّ اٍلًكتىابىةى قىٍد تىٍثبيتي ًبًصيغىًة الشٍَّرًط إذىا حىؼَّ بمػا يق

رّّ فىًإنَّػوي   (11)مقتصػرا كنسػبو إلػى اٍلًخزىانىػةً  (10)يصػيري مكاتبػان ال يجػكز بيعػو، كػذا ذكػره فػي الدّْرىايىػةً  (9)فىأىٍنتى حي
 كالمسألة في مبسكط شمس األئمة.

 
 

                                                           
  أ مف "ب".307نياية ؽ/ 
 .4/59ىذه مسألة الحج، انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (1)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ج". (2)
ىب الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة إلى أنو يجبر السيد عمى القبكؿ إذا احضر العبد الماؿ كيعتؽ العبد، ذ (3)

/ كالخرشي، شرح 5/6كذىب زفر مف الحنفية إلى أنو ال يجبر السيد عمى القبكؿ، انظر: البابرتي، العناية شرح اليداية، 
 .10/382/كابف قدامة، المغني، 19/471المطمب، / كالجكيني، نياية 8/154مختصر خميؿ الخرشي، 

 في "ب" كأيضا. (4)
ف. (5)  في "أ" كا 
 في "أ" شرط. (6)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (7)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ج". (8)
 فإنو ليست في "ب". كفي "ب" في الخزانة. (9)
ق، كىك شرح 749مد بف السنجارم الكاكي، المتكفي سنة ىك كتاب معراج الدراية إلى شرح اليداية، لمحمد بف مح (10)

لكتاب اليداية لممرغيناني الحنفي، بيف فيو أقكاؿ األئمة األربعة مف الصحيح كاألصح، كالمختار، كالجديد، كالقديـ، ككجو 
 .2/2022تمسكيـ، انظر: حاجي خميفة، كشؼ الظنكف، 

ق، كقد 522عمي بف محمد الجرجاني )أبك يعقكب(، تكفي بعد الخزانة ىي خزانة االكمؿ في الفركع ليكسؼ بف  (11)
ذكر مصنفو أف كتابو ىذا قد احاط بجؿ مصنفات الحنفية، بدأ بكافي الحاكـ ثـ بالمعيف ثـ بالزيادات ثـ بمجرد ابف زياد 

 .702 -1/701كغيرىا، انظر: حاجي خميفة، كشؼ الظنكف، 
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ال يكػكف مكاتبػان كلػو بيعػوس  (2)بػي حفػصكفػي نسػخ أ (1)كذكر أف ىذا ىك المذككر في نسخ أىبًػي سػميماف

كطو  ألىنَّو تىٍعًميؽه ًبشيري
 .(4)كىك أٍف يؤدم الماؿ عشر مراتو كالتعميؽ بشرطو كاحدو كشركطو سكاء (3)

ػػا من عىمىػػوي مينىجَّ ككجػػو ركايػػة أبػػي سػػميماف أنَّػػو جى
ٍكػػـً اٍلًكتىابىػػًة كىاٍلًعٍبػػرىةي ًلٍممىعىػػاًني الى ل (5) ـي ًمػػٍف حي  (6)ؤلىلفػػاظكىالتٍَّنًجػػي

كىاستشػػيد ألىبػػي حفػػص بمػػا لػػك قػػاؿ إٍف أديػػت إلػػيَّ ألفػػان فػػي ىػػذا الشػػير فمػػـ يػػؤده فيػػو، كأداه فػػي غيػػره ال 
 اتفاقان. (7)ييٍعتىؽي 

. (8)كالمسألة كىأيًجيبى ًبأىنَّوي لىٍيسى ًفي ىذا تىٍنًجيـه   تىٍحتىًمؿي التَّأىمُّؿى
لىنىا أىنَّوي تىٍعًميؽه نىظىرنا إلىى المَّفٍ  ثَّػوي ]كى مَّػؽى ًعٍتقىػوي ًبػاأٍلىدىاًء إالَّ ًليىحي ػا عى ػكًد؛ أًلىنَّػوي مى ةه نىظىرنا إلىػى اٍلمىٍقصي ضى ميعىاكى ًظ كى

ٍنًزلىػًة اٍلًكتىابىػةً  ػاؿى ًبميقىابىمىًتػًو ًبمى ػٍكلىى اٍلمى يًَّة كىاٍلمى رّْ مىى دىٍفًع اٍلمىاًؿ فىيىنىاؿى اٍلعىٍبدي شىرىؼى اٍلحي ػعى ضن ًليىػذىا كىػافى ًعكى ا ، كى
ػالن ًبػالمٍَّفظً  عىٍمنىاهي تىٍعًميقنا ًفػي ااًلٍبًتػدىاًء عىمى تَّى كىافى بىاًئننا فىجى ًؽ ًفي ًمٍثًؿ ىىذىا المٍَّفًظ حى ًر ًفي الطَّالى ػرى دىٍفعنػا ًلمضَّ  كى

ؽَّ ًبمىكىاًسًبًو كىالى  مىٍيًو بىٍيعيوي، كىالى يىكيكفي اٍلعىٍبدي أىحى تَّى الى يىٍمتىًنعى عى ٍكلىى حى ٍكليػكًد قىٍبػؿى عىٍف اٍلمى لىًد اٍلمى  يىٍسًرم إلىى اٍلكى
تَّػػى ييٍجبىػػرى  ػػٍف اٍلعىٍبػػًد حى كًر عى ػػةن ًفػػي ااًلٍنًتيىػػاًء ًعٍنػػدى اأٍلىدىاًء دىٍفعنػػا ًلٍمغيػػري ضى عىٍمنىػػاهي ميعىاكى جى مىػػى اأٍلىدىاًء، كى ػػٍكلىى عى اٍلمى

تىٍخريجي اٍلمىسىاًئؿي  اٍلقىبيكًؿ، ًض[فىعىمىى ىىذىا يىديكري اٍلًفٍقوي كى  نىًظيريهي اٍلًيبىةي ًبشىٍرًط اٍلًعكى
                                                           

نفي صاحب أبي يكسؼ كمحمد، أصمو مف جكزجاف تفقو ببغداد، ركل ىك مكسى بف سميماف الجكزجاني، الفقيو الح (1)
ق، 200عف ابف المبارؾ كمحمد بف الحسف، مف تصانيفو: السير الصغير، الصبلة، الرىف، كنكادر الفتاكل، تكفي بعد 

 .7/323/ كالزركمي، األعبلـ، 216/ كالمكنكم، الفكائد البيية، ص 10/194انظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء، 
ق، فقيو المشرؽ الحنفي صحب محمد بف الحسف مدة كبرع 150أبك حفص الكبير ىك أحمد بف حفص، كلد سنة  (2)

-10/157ق، انظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء، 217في الرأم ككاف لو أصحاب كاتباع كثيركف، تكفي ببخارل سنة 
 .1/166/ كالقرشي، الجكاىر المضية، 159

 ليست في "ب". (3)
 .146-7/145انظر: السرخسي، المبسكط،  (4)
التنجيـ مف نجمت الماؿ عميو إذا كزعتو، كأنؾ فرضت أف يدفع عند طمكع كؿ نجـ نصيب، انظر: ابف منظكر،  (5)

 ، مادة )نجـ(.12/570لساف العرب، 
ر بمقاصدىا، كىي خاصة العبرة في العقكد لممقاصد كالمعاني ال لبللفاظ كالمباني: ىذه القاعدة جزء مف قاعدة األمك  (6)

كتصمح أف تككف فرعا مف قاعدة األمكر بمقاصدىا، كىي تنص عمى أف اإلعتبار في الكبلـ بمعناه ال بمفظو، كاختبلؼ 
، ألف المقصكد ىك فيـ مراد المتكمـ، كلفظ  األلفاظ كالعبارات ال يؤثر في انعقاد العقد إذا كاف المعنى المقصكد ظاىرن

ا عمى الغالب كال تفيد الحصر فتجرم القاعدة في غير العقكد كالدعاكم كسائر التصرفات، العقكد في القاعدة جري
كالمقاصد تشمؿ ما تعينو القرائف المفظية التي تكجد في عقد فتكسبو حكـ عقد آخر، كالمقاصد العرفية المرادة لمناس في 

 \405-1/403القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا، اصطبلح تخاطبيـ فإنيا معتبرة في تعييف جية العقكد، انظر: الزحيمي،  
 .1/55كالزرقا، شرح القكاعد الفقيية، 

 .5/152/ كالزيمعي الحنفي، تبييف الحقائؽ، 7/146انظر: السرخسي، المبسكط،  (7)
 ليست في "ط". (8)
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مَّػؽ ًعتقػو بػاألداء إال  )كلنا قكلو أنو تعميؽه نظران إلى المفظ كمعاكضة بالنظر إلى المقصكد؛ ألنو ما عى
يىنىػاؿى السَّػيّْدي المػاؿ ًعكىضػان عنػو، كىػذا ليحثو عمى دفع الماؿ فيناؿ العبد شرؼ الحرية(  مف جية السَّيًّْد كى

ا فػػػبلى بيػػػدَّ ًمػػػٍف اٍعًتبىػػػاًرًه المع معنػػػى اكضػػػة، كقػػػد فػػػرض صػػػحة ىػػػذا التصػػػرؼ لتحقيػػػؽ ىػػػذا اٍلغىػػػرىًض شػػػٍرعن
ًؽ إذا قاؿ إٍف أىدٍَّيًت إليَّ  ا ًفي الطَّبلى ةن، كلذا ًعكىضن ميعىاكىضى
تَّى كقع بائننا ألفان  (1) لكف لما لـ  (2)فىأىٍنًت طىاًلؽه حى

تبػػار إلػػى كقػػت أدائػػو إيػػاه، كيمػػـز اعتبػػاره ميكىاتىبنػػاس ألىفَّ مػػا الزمػػان عمػػى العبػػد تػػأخر ىػػذا االع (3)يكػػف المػػاؿ
بالضركرة يتقدَّر بقدرىا فيثبت ًمٍمكيوي ًلذىًلؾى قبيمو كيمـز قبكلو عمى السَّيًّْد كبو يندفع اإليراد القائػؿ فيػو كيػؼ 

كيؿّّ ًمٍف البدؿ كالمبدؿ لممكلىس ألىفَّ عمى ما ذيًكر يككف ةي كى  الماؿ لمعبد ال لممكلى. تىصحُّ اٍلميعىاكىضى
ٍبػدىًؿ اٍلًعتٍػؽي، أمػا إٍف أر  ُـّ إٍف أيًريػدى ًباٍلمي  يػد بػوكقد أيجيب ًبأىفَّ ىىًذًه ميغىالىطىةهس ألىفَّ الًعٍتؽى حصػؿ لمعبػد، كىػذا يىػًت

ٍعتىاؽي الذم ىك فعمو فبل ػاؿى ًمٍمػؾي السَّػيًّْد فىكىٍيػؼى  (4)اإٍلً يىٍعتًػؽي ًبأىدىائًػًو،  ، كلك حكؿ تقريػر اإلشػكاؿ إلػى أفَّ اٍلمى
ٍف أيٍنًزؿ ميكاتبان كما أٍف المكاتب ال ييٍعتىػؽ بػأداء مػا كػاف اكتسػبو قبػؿ الكتابػة لػـ يقػع ىػذا الجػكاب دافعػان،  كا 

 بخبلؼ ذلؾ الجكاب فإنَّو يدفع اإلشكاؿ كيفما قرر.
ال لتضػػرر السػػيد إذ يمتنػػع بيعػػو عميػػو كي ػػ صػػيرفأمػػا مػػا قبػػؿ األداء فالكاجػػب اعتبػػار الشػػرط كا  ؽَّ اٍلعىٍبػػدي أىحى

ًبمىكىاًسبًو ًمٍف سىيًّْده
  يَّةي عمى مىعى المكلكًد ًلؤٍلىمًة اٍلميعمَّػًؽ ًعٍتقييىػا  (5)أىنَّوي لـ يىًجٍب عميو أداء ماؿ كتسرم اٍلحرّْ

ًو. يَّتىوي تىاًبعىةه أًليمّْ رّْ لىًد كىحي  ًباأٍلىدىاًء، بخبلؼ ما لك كافى عبدانس أًلىفَّ ًرؽَّ اٍلكى
ًة فكجب تكفير مقتضى كيؿٍّ عميو، كعمػى ىػذا يػدكر الفقػو، كال حاصؿ أىنَّوي ثىبىتى لو جيتا التٍَّعًميًؽ كىاٍلميعىاكىضى

التػي بعضػيا يقتضػي اعتبػاره ]تعميقػان  (6)أم عمى ترتيب مقتضى كيؿّْ شبو عميو كتىخرج المسائؿ المختمفة
المعاكضة إلى كقت األداء كانت أحكػاـ  (7)عتبار[كبعضيا يقتضي اعتباره معاكضة، إال أىنَّو ٍلمَّا تأخر ا

الشرط أكثر مف أحكاـ المعاكضة، فمـ يثبيت مف أحكاميا إال ما ىك بعػد األداء، كىػك مػا إذا كجػد السػيد 
ييكفان  فإفَّ لو أٍف يرجع بقدره ًجيادان كما كاف مػف ضػركريات المعاكضػة كىػك تقػديـ ًمٍمػًؾ  (8)بعض المؤدل زي

                                                           
  أ مف "أ".191نياية ؽ/ 
 ليست في "ج". (1)
 .6/79انظر: العيني، البناية شرح اليداية،  (2)
 ليست في "ب". (3)
 .6/80انظر: العيني، البناية شرح اليداية،  (4)


 /ب مف "ب".307نياية ؽ 

 في "ج" إلى. (5)
 .5/9انظر: البابرتي، العناية شرح اليداية،  (6)
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (7)
، 9/142نظكر، لساف العرب، زيكفا مف الزيؼ، يقاؿ زافت عميو دراىمو أم صارت مردكدة لغش فييا، انظر: ابف م (8)

 مادة )زيؼ(.
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التعميػؽ فكثػرت آثػاره بالنسػبة ]إلػى  نزالو قابضان إذا أتاه بو، كفيما قبؿ ذلؾ المعتبر جيةالعبد لما أداه كا  
 .(2)في صكر كثيرة ، فميذا خالؼ المعاكضة التي ىي الكتابة(1)المعاكضة[

عنػػػو كييٍعتىػػػؽ بخػػػبلؼ  (3)األكلػػػى: مػػػا إذا مػػػات العبػػػد قبػػػؿ األداء كتػػػرؾ مػػػاالن فيػػػك لممػػػكلى كال يػػػؤدّْم منػػػو
 ة.الكتاب

 .(4)]كالثانية: لك مات المكلى كفي يد العبد كسبه كاف لكرثو المكلى كييباع العبد بخبلؼ الكتابة[
الثالثػػة: لػػك كانػػت أمػػة فكلػػدت ثػػـ أدَّت فعتقىػػٍت لػػـ يىٍعتًػػٍؽ كلػػدىاس ألنَّػػو لػػيس ليػػا حكػػـ الكتابػػة كقػػت الػػكالدة 

 .(5)بخبلؼ المكاتبة
، كأدَّل تسػعمائة ال ييٍعتىػؽ بخػبلؼ (6)ئة فحطَّ المػكلى عنػو مائػةالرابعة: لك قاؿ العبد لممكلى حطَّ عني ما

 الكتابة.
تىؽى كذا ذكركىا ، كالظاىر أنَّػو (7)كالخامسة: لك أبرأ المكلى العبد عف األلؼ لـ يىٍعًتٍؽ، كلك أبرأ المكاتب عى

ػػػكَّ  (9)ليػػػا إذ الفػػػرؽ بػػػيف (8)ال مكضػػػع ري فػػػي ىػػػذه تحقػػػؽ اإلبػػػراء فػػػي المكضػػػعيف يكػػػكف كاإلبػػػراء ال ييتىصى
 المسألةس ألنَّو ال ديف عمى العبد بخبلؼ الكتابة.

                                                           
  ا مف "ج".98نياية ؽ/ 
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (1)

  ب مف "أ".191نياية ؽ/ 
 .61-4/60/ كالكاساني، بدائع الصنائع، 285-2/284انظر: السمرقندم، تحفة الفقياء،  (2)
 ليست في "ب". (3)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (4)
" أ، ب، ط " الكتابة، فإف المكاتبة إذا كلدت ثـ أدت فعتقت يعتؽ كلدىا، انظر:السمرقندم، تحفة الفقياء، في  (5)
2/284. 
 ليست في "أ، ب، ج". (6)
 .2/284انظر: السمرقندم، تحفة الفقياء،  (7)
 في "ب، ج، ط " مكقع. (8)
 في "ب، ج، ط " بعد. (9)
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السادسػػة: لػػك بػػاع المػػكلى العبػػد، ثػػـ اشػػتراه، أك ريدَّ عميػػو بخيػػار عيػػبو 
ففػػي كجػػكب قبػػكؿ مػػا يػػأتي بػػو  (1)

تىػؽى بخػبلؼ الكتابػة فإنَّػو ال خػبلؼ (2)خبلؼه  : عند أبي يكسػؼ نعػـ، كعنػد محمػد ]ال، كلكػف لػك قبضػو عى
 يجب أف يقبمو كييعىدُّ قابضان.في أنَّو 

نزالو قابضان كاف مػف حكػـ الكتابػة كقػد بىطىمىػٍت بػالبيع فػبل يجػب (3)ككجو قكؿ محمد[ ، أفَّ كجكب القبكؿ كا 
تىػؽى بحكػـ التعميػؽ كىػك ال يىبطػؿ بػالخركج عػف اٍلًمٍمػًؾس لمػا عيػًرؼ فػي األيمػاف  القبكؿ، غير أنَّو لك قبمو عى

 .(5)عندم أكجوس ألفَّ الكتابة التي تبطؿ بالبيع ىي القائمة عنده، كقكؿ أبي يكسؼ (4)بالطبلؽ
كأنت عممت أفَّ إنزالو مكاتبػان إنَّمػا ىػك فػي االنتيػاء، كىػك مػا عنػد أدائػو فػبل يىٍنػًزؿي مكاتبػان قبمػو بػؿ الثابػت 

بقاء  (7)كقد فيًرضالتعميؽ، كالبيع كاف قبمو كال كتابة حينئذو معتبرة شرعان لتبطؿ،  (6)قبمو ليس ]إالَّ أحكاـ[
 ىذه اليميف كاعتبار صحتيا بعد البيع فيجب ثيبيكتي أحكاميا، كمنيا كجكب القبكؿ إذا أتى بالماؿ.

بػأٍف أعػرض  (9)، فمػك اختمػؼ(8)السابعة: أنَّو يقتصر عمى المجمس فبل يىٍعًتٍؽ ما لـ يؤدّْ فػي ذلػؾ المجمػس
، ىػذا إذا كػاف المػذككر مػف أدكات الشػرط لفظػة (10)ابػةأك أخذ في عمؿو آخرو فأدَّل ال يىٍعًتٍؽ بخبلؼ الكت

 إٍف، فإٍف كاف لفظة متى أك إذا فبل يقتصر عمى المجمس.
 الثامنة: أنَّو يجكز لممكلى بيع العبد بعد قكلو ذلؾ قبؿ أٍف يؤدّْم بخبلؼ المكاتب.

 ؤدّْيو بخبلؼ المكاتب.ي (11)اكتسبو قبؿ أٍف يأتيو بما التاسعة: أفَّ لمسيد أٍف يأخذ ما يظفر بو مما
ؿى عنده ماؿه مما اكتسبو كاف لمسيد فيأخذه بخبلؼ المكاتب[ فىضى تىؽى كى ]العاشرة: أنَّو إذا أدَّل كىعى
(12). 

                                                           
لمبيع إلى بائعو بالعيب، كسببو ظيكر عيب قديـ في المبيع يينًقص الثمف أك خيار العيب ىك أف يختار المشترم رد ا (1)

 .102ييًخؿ بالمقصكد لـ ييطًمع عميو المشترم حيف الشراء، انظر: الجرجاني، التعريفات، ص 
قبكؿ، اختمؼ الفقياء في قبكؿ ما يأتي بو العبد الذم رد بخيار العيب، فذىب أبك يكسؼ إلى أف السيد يجبر عمى ال (2)

ف قبميا عتؽ، انظر: السمرقندم، تحفة الفقياء،   .2/284كذىب محمد إلى أنو ال يجبر عمى القبكؿ كا 
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (3)
 .4/4انظر: ابف نجيـ المصرم، البحر الرائؽ،  (4)
 .6/475انظر: ابف مازة، المحيط البرىاني،  (5)
 في "أ، ب" الحكاـ. (6)
 ج " فرضت.في " أ، ب،  (7)
اختمؼ الفقياء في اقتصار األداء عمى المجمس، فذىب أبك يكسؼ مف الحنفية إلى أنو ال يقتصر األداء عمى  (8)

المجمس كذىب محمد مف الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة إلى أنو يقتصر عمى المجمس، انظر: السمرقندم، تحفة 
 .3/500/ كابف قدامة، المغني، 5/217/ كالشافعي، األـ، 2/402/ كاألصبحي، المدكنة، 2/285الفقياء، 

 في "أ، ب " اختمفت. (9)
 في "ب" المكاتبة. (10)
  أ مف "أ".193نياية ؽ/ 
 في "أ، ب" لما. (11)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (12)
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ف كػاف السػػيد الحاديػة تىػػؽى، كا  ، يرجػػع (1)عشػػر لػك اكتسػػب العبػػد مػاالن قبػػؿ تعميػػؽ السػيد فػػأداه بعػده إليػػو عى
، بخبلؼ الكت ابة ال يىٍعًتؽي بأدائػوس ألنَّػو ًمٍمػًؾ المػكلى إال أٍف يكػكف كاتبػو عمػى نفسػو بمثمو عمى ما سىيىٍذكيري

تىؽى.  كمالو فإنَّو حينئذو يصير بو أحؽ مف سيده فإذا أدل منو عى
ـً الشَّػٍرطً  ـٍ ييؤىدّْ اٍلكيؿَّ ًلعىػدى مىى اٍلقىبيكًؿ إالَّ أىنَّوي الى يىٍعًتؽي مىا لى لىٍك أىدَّل اٍلبىٍعضى ييٍجبىري عى ػطَّ اٍلػبىٍعضى  ]كى ػا إذىا حى كىمى

]  كىأىدَّل اٍلبىاًقيى
س ألفَّ شرط العتؽ أداء الكؿ كلـ يكجد كما  A )كلك أدل البعض يجبر عمى القبكؿ إال أنو ال يعتؽ(قكلو

نَّمػا ييجبىػر عمػى  لك حطَّ عنو البعض كأدَّل البػاقي فإنَّػو ال يىٍعتًػٍؽ كمػا ذكرنػا فػي المسػائؿس لعػدـ الشػرط، كا 
نَّو بعض ما يجب عميو قبكلو، فكما يجب قبكؿ الكؿ يجب قبكؿ بعضو كال خفاء في كركد منع قبكلوس أل

ىذه المبلزمة كذلؾ ألفَّ كجكب قبكؿ الكؿس ألفَّ بو يتحقؽ شرط العتؽ الذم ىػك حػؽ العبػد، كلػيس أداء 
ؿ ال باعتبػار أنَّػو ]لمكػ (2)الػبعض كػذلؾ إالَّ إذا كػاف فػي ضػمف الكػؿ فإنَّػو يجػب قبكلػو باعتبػار أنَّػو تحقػؽ

 ، كما ذكره المصنؼ ىك المذككر في اإليضاح. (4)، فمذا كاف في ىذه المسألة خبلؼه (3)بعضو[
ذىكىػرى فػي شػرح الطحػاكم (5)كذكر شيخ اإلسبلـ أنَّو ال يجب قبكلػو كمػا ذكرنػا، كى

أفَّ عػدـ كجػكب قبكلػو  (6)
 قكؿ أبي يكسؼ كأنَّو القياس،

                                                           

/ا مف "ب".308نياية ؽ 

 في "أ" العبد. (1)
 في "ب، ج" محقؽ. (2)
 ف ليس في "أ".ما بيف المعككفي (3)
اختمؼ الفقياء في إجبار المكلى عمى القبكؿ إذا أدل العبد بعض ما عميو فذىب أبك يكسؼ إلى أنو يجبر عمى  (4)

القبكؿ كىك القياس كذىب بعض المشايخ إلى أنو ال يجبر عمى القبكؿ استحسانان كما في المكاتب، انظر: العيني، 
 .1/529مجمع األنير،  / كشيخي زادة،6/81البناية شرح اليداية، 

الرأم المختار أنو يجبر عمى القبكؿ إذا أدل العبد بعض ما عميو ألنو ال يكجد ما يمنع مف عدـ قبكلو كال يككف مكاتبا 
 لكجكد الخبلؼ بينيما كاهلل أعمـ.

ف عمي بف شيخ اإلسبلـ: لقب جماعة مف العمماء األئمة، كاشتير بيا عند اإلطبلؽ عمي بف محمد بف إسماعيؿ ب (5)
أحمد االسبيجابي، السمرقندم، مف أىؿ سمرقند، كىك مف اسبيجاب، بمدة مف ثغكر الترؾ، سكف سمر قند كصار المفتي 
كالمقدـ بيا، كلـ يكف أحد بما كراء النير في زمانو يحفظ مذىب أبي حنيفة كيعرفو مثمو في عصره، لو كتب، منيا: 

، كالزركمي، األعبلـ، 1/371ق، انظر: القرشي، الجكاىر المضية، 535الفتاكل، كشرح مختصر الطحاكم، تكفي سنة 
4/329. 
مختصر الطحاكم في فركع الحنفية ألبي جعفر أحمد بف محمد الطحاكم، كىك مرتب عمى ترتيب مختصر المزني،  (6)

ابات عنيا مف كقاؿ الطحاكم عف كتابو: جمعت في كتابي ىذا اصناؼ الفقو التي ال يسع اإلنساف جيميا، كبينت الجك 
قكؿ أبي حنيفة كأبي يكسؼ كمحمد، كقد قاـ بشرحو مجمكعة مف العمماء منيـ: عمي بف محمد االسبيجابي )ت 

ق(، كأبك نصر أحمد بف منصكر المطيرم االسبيجابي ) ت 474ق(، كأبك نصر أحمد بف محمد األقطع ) ت535
 .1628 –2/1627ق(، انظر: حاجي خميفة، كشؼ الظنكف، 480
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كجػكب قبػكؿ  (2)مػى القبػكؿ كالمكاتػب، كاألكجػو كىػك كجػو االستحسػاف أفَّ ىك أٍف ييجبر ع (1)كاالستحساف
أداء الكػؿ دىٍفعىػةن، كمػا تحمػؿ مشػقة االكتسػاب إال  (3)البعض لدفع الضرر عف العبدس ألنَّػو قػد يعجػز عػف

 لذلؾ الغرض، فمك كقفناه عمى تحصيؿ الكؿ ذىب تحممو كدَّ سعيو خاليان عف غرضو.
ـي أفَّ   .(5)منو قبؿ أٍف يأتيو بو جاز كال ييحتسب لو بو مف أداء المشركط (4)السيد لك خطفو كمما تقدـ ييٍعمى

لىٍك كىا مىٍيًو كىعىتىؽى اًلٍسًتٍحقىاًقيىا، كى ٍكلىى عى عى اٍلمى ـٍ ]ثيَـّ لىٍك أىدَّل أىٍلفنا اٍكتىسىبىيىا قىٍبؿى التٍَّعًميًؽ رىجى فى اٍكتىسىبىيىا بىٍعدىهي لى
مىٍيًو؛ أًلى  ٍأذيكفه ًمٍف ًجيىًتًو ًباأٍلىدىاًء ًمٍنوي[يىٍرًجٍع عى  نَّوي مى

، أمػا العتػؽ فمكجػكد (6)بمثميػا )ثـ لك أدل ألفان اكتسبيا قبػؿ التعميػؽ يعتػؽ كيرجػع المػكلى عميػو(قكلػو: 
أنَّو ال يجب عميو قبكؿ المغصكبة، كأما  الشرط كىك أداء األلؼ حتَّى يىٍعًتٍؽ لك كانت ألفان مغصكبة، إال

إضػافة لممصػدر إلػػى  )السػػتحقاقيا(مػكلى بمثميػا فبلسػػتحقاقو إياىػا، كىػك المػػراد بقػكؿ المصػنؼ رجػكع ال
ٍف قمنا إنَّو يىٍمًمؾي ما اكتسبو عنػد األداء كيصػير  (7)المفعكًؿ، كىك تعميؿ لمرُّجكًع كىذا ألنَّيا ًمٍمكيوي، كالعبد كا 

فػػي الغػػرًض، كىػػك أٍف ييٍعًتقىػػوي  النظػػرعنػػده كالمكاتػػب لكػػف ذلػػؾ فيمػػا اكتسػػبو بعػػد التعميػػؽ، كىػػذا يكجبػػو 
، كتمػػؾ األلػػؼ ليسػػت كػػذلؾ فيرجػػع (10)مػػا لػػـ يكػػف مالكػػان لػػو (9)فىيىٍمًمػػؾي  (8)بػػأداء ألػػؼو يحػػدث حصػػكليا لػػو
 بمثميا دفعان لمضرًر عف المكلى.

مىى اٍلمىٍجًمًس؛ أًلىنَّوي تىٍخًييره  ؛ أًلىفَّ ]ثيَـّ اأٍلىدىاءي ًفي قىٍكًلًو إٍف أىدٍَّيت يىٍقتىًصري عى ًفي قىٍكًلػًو إذىا أىدٍَّيػت الى يىٍقتىًصػري ، كى
ٍقتً  ٍنًزلىًة مىتىى[ إذىا تيٍستىٍعمىؿي ًلٍمكى  ًبمى

ـى العبػػد أك )ثػػـ األداء فػػي قكلػػو إف أديػػت يقتصػػر عمػػى المجمػػس( قكلػػو:  فمػػك اختمػػؼ المجمػػس بػػأٍف قػػا
َـّ أدَّل ال يىٍعتًػٍؽ، كىػذا ألنَّػو ت ػرى ثيػ ، إذ لػيس فػي كبلمػو مػا يػػدؿ أعػرض أك أخػذ فػي عمػؿو آخى خييػره محػضه

تىؽى.  عمى الكقًتس ألفَّ إٍف لمشرط فقط، بخبلؼ إذا كمتى لداللتيما عميو ال يتكقؼ ففي أم كقت أدل عى

                                                           
 ي "أ، ب" أكلى.ف (1)
 ليست في "أ". (2)
 في " أ، ب، ط " عنو. (3)
 في "أ، ب" حفظو. (4)
 في "أ" الشرط. (5)
 في "ب" بمثمو. (6)
  ب مف "ج".98نياية ؽ/ 
 في "أ، ب" ألنو. (7)


 /ب مف "أ".193نياية ؽ 

 ليست في "ج". (8)
 في "ب" فيممكيا. (9)
 في "ب، ج " لو مالكو. (10)
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 .(1)كعف أبي يكسؼ أفَّ إٍف بمنزلة إذا كمتى
فيتخيػػر فيػػو كػػاألمًر ] كقػػد يكجػػو بػػأفَّ إٍف لػػـ تػػدؿَّ عمػػى الكقػػت صػػار اٍلميعىمَّػػؽي بػػو األىداء فػػي مطمػػًؽ الكقػػتً 

المطمًؽ عف الكقًت يتخيري في أمّْ كقتو شاءى 
(2). 

ػػا ـٍ يػػدؿ عمػػى الكقػػًت[ (3)كييجػػاب بأنَّػػو ٍلمَّ لىػػ
فإنَّمػػا يثبػػت مقتضػػىن لمفعػػؿ ككقػػت مجمػػس اإليجػػاب حاضػػره  (4)

 بو. (5)متيقفه فيتقيَّد
، فػػبل ييثبػػت مػػدلكالن أصػػبلن،  أفَّ تحقيػػؽى الفعػػًؿ بدكنػػًو ال (6)كال يخفػػى أفَّ معنػػى ككنًػػًو ضػػركرة لمفعػػؿ يمكػػفي

 فإنما يثبت لمفعؿ كقت كجكده أم كقت كجد.
ال ييقاؿ: باألداء يختمؼ المجمس فبل ييتىصكر اٍلًعٍتؽي بػاألداءس ألىنَّػا نقػكؿ: يجػب أٍف يسػتثنى مقػدار اٍلًحٍنػًث 

ًمًفًو ال يمبس ىذا الثكب كىك البسو حتى لـ يىحٍ  فبل  (7)نىٍث بقدر شغمو بنزعوكما يستثنى مقدار اٍلًبرّْ في حى
 يبدؿ المجمس باألداء.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ية كجميكر النحكييف إلى أف إٍف ليست بمنزلة إذا كمتى، كذىب أبك يكسؼ كقكـ مف النحاة إلى أنيا ذىب الحنف (1)

 .2/549/ السيكطي، ىمع اليكامع، 2/203، كشؼ األسرار، البزدكم الحنفيبمنزلة إذا كمتى، انظر: 
  ب مف "ب".308نياية ؽ/ 
 .2/74انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (2)
 " ال. في " أ، ب (3)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (4)
 في "ب" فيتيقف. (5)
 في "أ، ب، ط " الفعؿ. (6)
 .3/70انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (7)
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 ]إذا أدل احد العبديف كلـ يؤدم اآلخر[
 

قػػاؿ إٍف أدَّيتيمػػا إلػػيَّ ألفػػان فأٍنتيمػػا حػػراف فػػأدَّل أحػػديىيمىا حصػػتو لػػـ يىٍعتًػػؽىس ألىفَّ شػػرط اٍلًعتٍػػًؽ أداؤىمػػا  (1)فػػرعه 
جميػػعى المػػاؿ
نمػػا (4)عمػػى األجػػزاء (3)ركط مػػف غيػػر انقسػػاـ األجػػزاء،كجممػػة الشػػرط تقابػػؿ جممػػة المشػػ(2) ، كا 

لك أدل أحدىما جميع األلؼ مف عنػده لػـ يعتػؽ، ألف الشػرط أداؤىمػا  (5)االنقساـ في المعاكضات، ككذا
فبل يتـ بأحدىما، فإف قاؿ المؤدم خمسمائة مف عندم كخمسمائة بعث بيا صاحبي ألؤدييا إليؾ عتقاس 

أجنبيه ال يعتقافس ألنَّو لػيس  (6)المرسؿ فتـ الشرط كىك أداؤىما، كلك أدل عنيماألفَّ أداء الرسكؿ كأداء 
أداءىما كال ينتقؿ إلييما بخبلؼ الكتابػة، كلممػؤدم أف يرجػع عمػى المػكلىس ألنػو أدل لييعتقػا كلػـ يحصػؿ 

ع ، فػػإف قػػاؿ أؤدييػػا إليػػؾ عمػػى أنيمػػا حػػراف أك عمػػى أف تعتقيمػػا فقبػػؿ عمػػى ذلػػؾ عتقػػا كيرجػػ(7)مقصػػكده
 المؤدم بالماؿ عمى السيد.

الرجػػكع فػػؤلفَّ  أمػػا المعتىػػؽ فػػؤلفَّ قبػػكؿ المػػكلى عمػػى ىػػذا الشػػرط بمنزلػػة اإلعتػػاؽ منػػو ليمػػا، كأمػػا حػػؽ
تىقىػػا ألىنَّػػو رسػػكؿه  (8)عػػكض العتػػؽ ال يجػػب عمػػى األجنبػػي، كلػػك قػػاؿ ىمػػا أمرانػػي أٍف أؤدّْييػػا إليػػؾ فقبميػػا عى

 عنيما.
 
 
 
 
 

                                                           
 في "أ" قكلو. (1)
ذا الباقي مئة ال يعتؽ كما ذكرنا ما بيف المعككفيف في النسخة "ج" فقط ]  (2) الكؿ كلـ يكجد كما لكحظ عند البعض، كا 

نما يجبر عمى قبكلو ألنو بعض ما يجب عميو قبكلو فكما يجب قبكؿ الكؿ يجب قبكؿ بعضو في ال مسائؿ لعدـ الشرط كا 
كال خفاء في كركد منع ىذه المبلزمة كذلؾ ألف كجكب قبكؿ الكؿ ألف بو تحقؽ شرط العتؽ الذم ىك حؽ العبد كليس 

 [.تبار أنو محقؽأما البعض كمؾ إال إذا كاف في ضمف الكؿ فأنو يجب قبكلو باع
 ليست في "ج". (3)
 .2/301انظر: الزركشي، البحر المحيط،  (4)
 في "ط" كلذا. (5)
 في "أ" عتقيما كىك خطأ. (6)
 في "ج" مقصكدىما. (7)
  أ مف "أ".194نياية ؽ/ 
 في "أ " فقبؿ. (8)
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Aمىٍف قىاؿى ًلعىٍبًدًه اًب إلىى مىا بىٍعػدى  ]كى يجى افىًة اإلًٍ ضى مىى أىٍلًؼ ًدٍرىىـو فىاٍلقىبيكؿي بىٍعدى اٍلمىٍكًت( إلً ٍكًتي عى رّّ بىٍعدى مى أىٍنتى حي
مىى أىلٍ  ًؼ مىا إذىا قىاؿى أىٍنتى ميدىبَّره عى ، ًبًخالى رّّ غىدنا ًبأىٍلًؼ ًدٍرىىـو ارى كىمىا إذىا قىاؿى أىٍنتى حي ٍيثي ًؼ ًدٍرىى اٍلمىٍكًت فىصى ـو حى

ؽّْ  يىكيكفي  اًؿ إالَّ أىنَّوي الى يىًجبي اٍلمىاؿي ًلًقيىاـً الرّْ ابى التٍَّدًبيًر ًفي اٍلحى اًؿ؛ أًلىفَّ إيجى  [اٍلقىبيكؿي إلىٍيًو ًفي اٍلحى
، فػالقىبكؿ بعػد المػكت إلضػافة اإليجػاب إلػى مػا بعػد (8))كمف قاؿ أنت حر بعػد مػكتي عمػى ألػؼً  قكلو:

( المكت فصار كمػا إذا قػ فػإفَّ القبػكؿى محمػو الغػد، كىػذا ألىفَّ جػكاب اإليجػاب فػي اؿ أنػت حػره غػدان بػألؼو
ر كجػػكده إلػػى  عقػد المعاكضػػة كىػك القبػػكؿ إنَّمػػا ييعتبػر فػػي مجمسػو، كمجمسػػو كقػػت كجػكده كاإلضػػافة تػؤخّْ

 إضػافةه فػي البيػع كنحػكه كجػب فيػو أيضػان  (3)بعػد المػكت، كلػك أمكنػت (2)كجكد المضاؼ إليو كىك ىنا ما
، فيكػكف محػؿ القبػكؿ ذلػؾ، بخػبلؼ مػا إذا قػاؿ أنػت (4)ككف قبكؿ البيع يتأخر إلى كقت كجكد المضػاؼ

ميدَّبىره عمى ألؼ درىـو حيث يككف القبكؿ إليو في الحاؿس ألنَّو إيجابه لمتدبير فػي الحػاؿ إال أنَّػو ال يجػب 
 الماؿ لقياـ الرؽ في اٍلميدىبَّر.

تىػؽى بعػد المػكت ال يمزمػو شػيءهس ألنَّػو لمػا لػـ يىًجػٍب كال يستكجب المكلى عمػى عبػده دينػ ذا عى ان صػحيحان، كا 
عميو عند القبكؿ لػـ يجػب عميػو بعػده، كعمػى ىػذا ال فائػدة فػي تعميقػو بػالقبكؿ إال ليظيػر اختيػار التَّػدبير 

 مف العبد، كما لك قاؿ إٍف اخترت التدبير فأنت مدبره كصار كما إذا عمؽ تدبيره بدخكلو الدار.
ميدبره عمى ألؼو ىك معنى (5)كرد أفَّ قكلو أنتكأ

  فينبغي أٍف يىٍشتىًرط في  (6)أنت حره بعد مكتي عمى ألؼو
تىصػػرُّؼ يمػػيفو مػػف السػػيد حتػػى ال  (9)مسػػألة الكتػػاب[ (8): أجيػػب بػػأفَّ (7)مسػػألة الكتػػاب ]القبػػكؿ فػػي الحػػاؿ
ييمىكَّػػفي مػػف الرجػػكع، كفػػي األيمػػاف

 و أنػػتى مػػدبره عمػػى ألػػؼو إضػػافة لىٍفظػػان كلػػيس فػػي قكلػػ (10)يعتبػػر المفػػظ
ليككف يمينان فبل ييٍشتىرىطي القبكؿ بعده
(11). 

                                                           
 في "أ" درىـ. (1)
 ليست في "ب". (2)
 في "أ، ب، ج" امكف. (3)
 في "أ" اليو. (4)
 ليست في "أ". (5)
  أ مف "ب".309نياية/ 
 .2/311انظر: المرغيناني، اليداية،  (6)
 .4/282/ ابف نجيـ المصرم، البحر الرائؽ، 3/99ىذا القكؿ لمزيمعي، انظر: الزيمعي الحنفي، تبييف الحقائؽ،  (7)
 في "أ، ب" اف. (8)
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (9)

  ا مف "ج".99نياية ؽ/ 
 .8/126انظر: السرخسي المبسكط،  (10)
 .5/14انظر: البابرتي، العناية شرح اليداية،  (11)
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س ألنَّػو قابػؿ األلػؼ فػي  كفي النياية إنَّما افتػرؽ كقػت القبػكؿ فػاعتيبر فػي الحػاؿ فػي أنػت مػدبره عمػى ألػؼو
بعػد مػكتي عمػى التدبير بحؽ الحرية كحػؽ الحريػة متحقػؽه قبػؿ المػكت كاعتيبًػر بعػد المػكت فػي أنػتى حػره 

س ألنَّػػو قابميػػا بحقيقػػة الحريػػة كحقيقػػة الحريػػة بعػػد المػػكت فييٍعتبػػر القىبيػػكؿ بعػػد المػػكت، كال يخفػػى أفَّ  ألػػؼو
 (2)قكلػػو (1)التػػدبير لػػيس معنػػاه إال اإلعتػػاؽ المضػػاؼ إلػػى مػػا بعػػد المػػكت، كذلػػؾ ىػػك الثابػػت فػػي كػػؿو مػػف

احػػده دؿ عميػػو بمفػػظو مفػػردو كمركػػبو كمفػػظ الحػػدّْ أنػػتى مػػدبره أك أنػػت حػػره بعػػد مػػكتي فػػبل فػػرؽ، بػػؿ المعنػػى ك 
كالمحدكد مف نحك إنسافو كحيكافو ناطؽو، ثـ يثبػت حػؽ الحريػة فىرعػان عػف صػحة تمػؾ اإلضػافة التػي ىػي 

 حؽَّ الحرية ىك معنى التدبير ابتداءن فمـ يتحقؽ الفرؽ. (3)التدبير، ال أفَّ 
ًكم عػف أبػي حنيفػة فػي نػكادر بشػر بػف ال  (5): إذا قػاؿ أنػت مػدبره عمػى ألػؼو لػيس لػو(4) كليػدكاعمـ أنَّو ري

تىػؽى  (6)القبكؿ الساعة كلو أٍف يبيعو فإذا مات المكلى، كىك فػي ًمٍمًكػًو، كقػاؿ قبمػت أداء ، فعمػى (7)األلػؼ عى
 ىذا استكت المسألتاف في أفَّ القبكؿ بعد المكت.

كمى عف كىري
ٍف قبػؿ كػافى مػدبران أبي يكسؼ فييا إٍف لـ يقبؿ حيف قاؿ لو ذلؾ فمػيس  (8) لػو أٍف يقبػؿ بعػده، كا 

 كعميو األلؼ إذا مات السيد.
 
 

                                                           
 في "أ" كمو. (1)
 في "أ، ب" قكؿ. (2)
 في "أ، ب" أنو. (3)
ىك بشر بف الكليد بف خالد، )أبك الكليد(، الكندم، كالكندم نسبة إلى كندة، بكسر الكاؼ، قبيمة مشيكرة باليمف، كلد  (4)

فقيو حنفي، قاضي العراؽ، كىك أحد أصحاب أبي يكسؼ خاصة، كعنو أخذ الفقو، سمع مالكان كحمادا بف  ق،150سنة 
زيد كغيرىما، ركل عنو أحمد بف عمي األبار كأبك يعمى المكصمي كأبك القاسـ البغكم كأبك العباس الثقفي كغيرىـ، قاؿ 

ق، انظر: الذىبي، سير 238قطني: ثقة، تكفي سنة اآلجرم: سألت أبا داكد عنو فقاؿ: ثقة، كقاؿ السممي عف الدار 
 .7/80/ كالبغدادم، تاريخ بغداد، 10/673أعبلـ النببلء، 

  أ مف "أ".194نياية ؽ/ 
 ليست في "أ، ب، ج". (5)
 في "أ" اذف. (6)
كمحمد إلى أنو اختمؼ الفقياء في عتؽ العبد إذا لـ يقبؿ العبد كمات المكلى ثـ قبؿ كىك في ممكو، فذىب أبك حنيفة  (7)

إف مات كىك في ممكو كقاؿ قبمت أدل األلؼ كعتؽ، كقاؿ أبك يكسؼ مف الحنفية كالمالكية كالحنابمة إف لـ يقبؿ حتى 
/ 15/47/ كابف رشد الجد، البياف كالتحصيؿ، 4/115مات ليس لو أف يقبؿ، انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، 

 .6/23، المبدع، / كابف مفمح12/78كالجكيني، نياية المطمب، 
 الرأم المختار أنو إف قبؿ بعد مكت المكلى كأدل األلؼ عتؽ لبقائو في ممكو كاهلل أعمـ.

 ليست في "أ". (8)
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حالػة الحيػاة ال  (1)كعف أبي يكسؼ في اإلمػبلء إذا قػاؿ إذا مػت فأنػتى حػره عمػى ألػؼ درىػـو القبػكؿ عمػى
تىػػؽى كال يمزمػػو المػػاؿس ألىنَّػػو ال يمزمػػو كقػػت القبػػكؿ نَّػػو ال س ألى (2)الكفػػاة، فػػإذا قبػػؿ صػػح التػػدبير، فػػإذا مػػات عى

يىٍعتًػػؽي بػػالقبكؿ فػػبل يمزمػػو كقػػت كقػػكع اٍلعىتىػػاًؽ، فسػػكل بػػيف المسػػألتيف فػػي أفَّ القبػػكؿ حالػػة الحيػػاة، إال أنَّػػو 
 اختمؼ كبلمو فييما في لزكـ الماؿ.

كذكر السرخسي عف ابف سماعة عف محمد: كلك قػاؿ أنػت مػدبره ]عمػى ألػؼو فػالقبكؿ بعػد المػكت ليىٍعتًػؽى 
كـه أنَّو ذىكىرى في الجامع في مسألة أنت حره بعد مكتي[فيمزمو الماؿ، كمعم

(3) 
، فقػػد سػػكل بينيمػػا فػػي ىػػذه الركايػػة فػػي أىفَّ القبػػكؿ بعػػد المػػكت كمػػا (4)عمػػى ألػػؼو أفَّ القبػػكؿ بعػػد المػػكت 

سػػكل أبػػك حنيفػػة ذكرنػػا عنػػو كػػذلؾ، كحينئػػذو فمػػا قيػػؿ إنَّيػػـ أجمعػػكا أنَّػػو لػػك قػػاؿ أنػػت حػػره عمػػى ألػػؼو بعػػد 
، إذ يجب أٍف ييٍجعىؿى قكؿ أبػي يكسػؼ فػي قكلػو إذا مػت فأنػت حػره (6)القبكؿ بعد الكفاة ال يصحف (5)مكتي

 (7)عمػػى ألػػؼو أفَّ القبػػكؿ فػػي حالػػة الحيػػاة ركايػػة فػػي أنػػت حػػرّّ بعػػد مػػكتي عمػػى ألػػؼو أفَّ القبػػكؿ فػػي حالػػة
عىؿى  القبكؿ في الحاؿ كىنػا ىػك  (8)الحياة بؿ أىٍكلىىس ألفَّ ىناؾ اإليجاب معمؽه صريحان بالمكت كمع ذلؾ جى

. (9)بالمكت  مضاؼه
لػػزكـ المػػاؿ عمػػى مػػا ذكرنػػاه عػػف أبػػي يكسػػؼ كمحمػػد ألىفَّ الظػػاىر مػػف  (10)ثػػـ ال يخفػػى أىفَّ األعػػدؿ ىػػك

الَّ لقػاؿ إٍف اختػرت التػدبير  تعميقو بخصكص ىػذا الشػرط لػيس إال حصػكؿ المػاؿ عكضػان عػف الًعتٍػؽ، كا 
، كىػذا ألىفَّ المػكلى مػ ، كتعميقػو بقبػكؿ المػاؿ ظػاىره فػي ذلػؾ كال مػانعه فأنت مػدبره ا رضػي بعتقػو إال ببػدؿو

ٍف لػـ يسػتحؽ  شرعيه منو إذ المكلى يسػتحؽ عمػى عبػده المػاؿ إذا كػاف بسػبب العتػؽ كمػا فػي المكاتػب كا 
عميػػو بسػػبب غيػػره، عمػػى أفَّ المػػركم عػػف أبػػي يكسػػؼ كمحمػػد فػػي المسػػألة إنَّمػػا ىػػك اسػػتحقاؽ المػػاؿ بعػػد 

 ينئذو يككف حران.مكت السيد كح
فالحاصؿ تأخر كجكب الماؿ إلى زمف حريتو فػبل يمػـز مػا ذىكىػرى مػف ثبػكت الػدَّيف لمسػيد عمػى عبػده، كاهلل 

 .المكفؽ
                                                           

 في "أ، ج" في. (1)
 .4/115انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (2)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (3)
 .1/251انظر: الشيباني، الجامع الصغير،  (4)
 .4/282ظر: ابف نجيـ المصرم، البحر الرائؽ، ان (5)
 .4/115انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (6)
 ليست في "ب، ج". (7)
 في "أ، ب، ج" يجعؿ. (8)
 ليست في "ب، ج". (9)
(10) .  في "أ" يـك
  ب مف "ب".309نياية ؽ/ 
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؛ أًلى  ـٍ ييٍعًتٍقػوي اٍلػكىاًرثي ػا لىػ ػٍكًت مى ٍف قىًبػؿى بىٍعػًد اٍلمى مىٍيًو ًفي مىٍسأىلىًة اٍلًكتىػاًب، كىاً  يّْػ]قىاليكاA الى ييٍعتىؽي عى تى لىػٍيسى فَّ اٍلمى
] ًحيحه  ًبأىٍىؿو ًلٍْلًٍعتىاًؽ، كىىىذىا صى

غيػره: أك  كزاد )ال ييعتؽ ما لـ يعتقو الكرثة(كأما كقكع الًعٍتًؽ عند القبكؿ فقاؿ المصنؼ عف المشايخ: 
ال أىفَّ الكارث يىٍمًمػؾي  (1)الكصي أك القاضي إال  (3)عتقػو تنجيػزان كتعميقػان كالكصػي ال يىٍمًمكػو (2)إٍف امتنعكا، كا 

ذا أعتقػو الػكارث فػكالؤه لمميػتس ألفَّ عتقػو  تنجيزان، فمك قاؿ: إٍف دخمت الدار فأنتى حره فػدخؿ ال يىٍعتًػؽي، كا 
، قػاؿ: )بأف الميت ليس أىالن لْلعتاؽ(لك أعتقو الكارث عف كفارة عميو ال يىٍعًتؽي، كعممو  (4)يقع لو، كلذا

 )  .(5)ككذا قاؿ غيره)كىذا صحيحه
ػػفَّ بعػػد التعميػػؽ ثػػـ كيًجػػدى  (6)األىميػػة ليسػػت بشػػرط إال عنػػد اإلضػػافة كالتعميػػؽ، كلػػذا كاعتىػػرىضى بػػأفَّ  لػػك جي

يىٍعًتؽي المػدبَّر بعػد المػكت، كلػيس التػدبير إال تعميػؽ الًعتٍػًؽ  (8)، كلذا(7)الشرط كقع الطبلؽ المعمؽ كالعىتىاؽي 
 بالمكت.

المكجػػكد بطػػبلف أىميػػة المعمػػؽ فقػػط كىنػػا كتمػػؾ المسػػائؿ بػػأفَّ ىنػػاؾ  كأجيػػب بػػالفرؽ بػػيف ىػػذه المسػػألة
فمػـ يكجػد الشػرط إال كىػك  (9)الثابت ىذا كزيادة في المحؿ كىك خركجو عف ًمٍمًؾ المعمؽ إلى ًمٍمػًؾ الكرثػة

لمسػؤاؿ، كىػك أفَّ مػا عمػؿ بػو مػف فػكات أىميػة المعمػؽ ال  (10)في ًمٍمًؾ غيره، كال يخفى أفَّ ىذا ليس دافعان 
خػػركج المحػػؿ عػػف محميتػػو ًعٍتقيػػوي إٍف أراد المجيػػب أنَّػػو جػػزءي المػػانع فمػػيس بصػػحيحو أثػػر لػػو، كمػػا ذىكىػػرى مػػف 

لمعمـ بأفَّ انتفاء أىمية المعمؽ ليس لو أثره فػي عػدـ الكقػكع عنػد الشػرط، فصػار الحاصػؿ مػف اإليػراد أنَّػو 
مَّؿى بما ال أثر لو.  عى

                                                           
  أ مف "أ".195نياية ؽ/ 
 .4/31انظر: ابف مازة، المحيط البرىاني،  (1)
 في "أ، ب، ج " يممكو. (2)
 في "أ، ب، ج " يممؾ. (3)
 في "أ، ب، ج"" ككذا. (4)
 .5/77/ كالمكصمي، اإلختيار، 4/115انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (5)
 في "أ، ب، ج" ككذا. (6)
 .3/678انظر: ابف عابديف، رد المحتار،  (7)
 في "ج" ككذا. (8)


 /ب مف "ج".99نياية ؽ 

 .6/83لعيني، البناية شرح اليداية، انظر: ا (9)
 في "أ، ب ، ج " دفعا. (10)
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سػػؤاؿ، كالصػػكاب فػػي الجػػكاب أفَّ فأجػػاب المجيػػب بإبػػداء عمػػة أخػػرل أك مػػانعو كقػػاؿ: ىػػذا جػػكاب ىػػذا ال
المصػػنؼ حيػػث عمػػؿ بػػأفَّ الميػػت لػػيس أىػػبلن لئلعتػػاؽ لػػـ يبػػيف أفَّ عػػدـ أىميتػػو لػػذلؾ بسػػبب المػػكت أك 

 المكت. (2)، كمبنى السؤاؿ عمى فيـ أنَّو(1)غيره
نَّمػا كيمكف ككف مراده أنَّو ليس أىبلن إلعتاقو، لخركجو عػف ًممكػو إلػى ًممػؾ الكرثػة فصػار أجنبيػان عنػو، كا  

ذا (4)المكت (3)لـز خركجو إلى ًممكيـس ألنَّو ال يىٍعًتؽي بمجرد ، كاٍلميدىبَّر بؿ بعد القبكؿ الكائف بعد المكت كا 
تأخر الًعٍتًؽ عف المػكت كلػك بسػاعة ال يىٍعتًػؽي إال بعتػؽ الكرثػة، كصػار كمػا لػك قػاؿ أنػتى حػره بعػد مػكتي 

 بشيرو فإنَّو ال يىٍعًتؽي إال ًبًعتًقيـ.
 (7)فقػػاؿ: ينبغػػي أٍف يىعتًػػؽ حكمػػان لكػػبلـ صػػدر مػػف األىػػؿ فػػي المحػػؿ (6)مػػا أكرده شػػارحه  (5)ا ينػػدفع[]كبيػػذ
فٍ  كاف الميت ليس أىبلن لئلعتاؽ لما قمنا إفَّ الكبلـ صدر في حاؿ أىميتو ثـ اسػتدؿ عمػى ذلػؾ بػأفَّ  (8)كا 

فمػك لػـ يىٍعتًػؽي بعػد المػكت إالّْ ] (9)معتبػره كىػك فػرع كػكف اإليجػاب معتبػران بعػد المػكت )القبكؿ بعد المكت(
كال  )فػالقبكؿ بعػد المػكت(لقكلػو  فػبل يبقػى فائػدة (10)بإعتاؽو كاحدو مف الكرثة لـ يبؽ معتبػران بعػد المػكت[

عنػد نػزكؿ اٍلًعتٍػًؽ، ثػـ  الكػبلـ حػيف صػدكره معتبػران ييشػتىرىطي أٍف يكػكف فػي ًممكػو (11)يخفى أفَّ ]بعػد كػكف[
يثبت لزكـ اٍلًعٍتًؽ عمى الكارث، فإًف لـ يفعؿ أعتقو القاضي، كلـ يكػف  (12)بالقبكؿ نفي الفائدة ممنكعه فإفَّ 

 لكال القبكؿ ذلؾ، بؿ ييباع كييكرث فكيؼ يقاؿ ال فائدة لو؟. 

                                                           
 .5/13انظر: البابرتي، العناية شرح اليداية،  (1)
 في "أ، ب" اف. (2)
 في "أ، ب، ج " لمجرد. (3)
 في "ج" البيت. (4)
 في "ج" كىذا يدفع. (5)
 في كتابو كىك متقدـ عمى ابف اليماـ.الشارح ىك العيني صاحب كتاب البناية في شرح اليداية لذكر الكبلـ  (6)
كىك صاحب كتاب شرح عمى  ،ق(700قاؿ ىذا الكبلـ قكاـ الديف أبك حنيفة الفارابي األترارم األتقاني )ت في حدكد  (7)

 ،كانظر ترجمة االترارم: الزركمي \6/83اليداية في فقو الحنفية )غاية البياف(، انظر: العيني، البناية شرح اليداية، 
 . 14\2 ،بلـاألع

 في "أ، ب" فاف. (8)
 .2/311انظر: المرغيناني، اليداية،  (9)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (10)
  ب مف "أ".195نياية ؽ/ 
 في "ب" ككف بعد. (11)

  أ مف "ب".310نياية ؽ/ 
 في "أ" قبكلو. (12)
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نعـٍ يقاؿ
ػرىىيـ باإلعتػاؽ إٍف كػافى بسػبب  (1) إذا كاف العتؽ ال بد منو فما السبب إلى نقمػو إلػى ًمٍمًكًيػـ ثػـ أمى
 .(2)ئبةأنَّو ال سا

مػا ىػك  (4)لػـ يبػؽ عمػى ًممػؾ الميػت كييجعىػؿ مثػؿ (3)فمك بقي في ساعو القبكؿ ببل ًممًكًيـ لـز السػائبة فمػك
 (5)مف حكائجو كىك نفاذ إيجابو كصحتو، كليذا كاف قبكلوي معتبران فبل مػانع مػف أٍف يبقػى عمػى حكػـ ًممػؾً 

 عده بؿ يتقيد بو.الميت مقدار مجمس العمـ بمكتوس ألفَّ القبكؿ ال ييعتبر ب
تىػؽى ظػاىره فػي  كما تقدـ مف نكادر بشر مػف قػكؿ أبػي حنيفػة فػإذا مػات المػكلى كقػاؿ قبمػت أداء األلػؼ عى

، كمػا اسػتدؿ بػو ذلػؾ الشػارح أيضػان مػع أفَّ فػي المسػألة خبلفػان كمػا (6)عدـ تػأخر ًعًتًقػو إلػى ًعتػًؽ الػكارث
قاؿ ينبغي أٍف ال يىٍعًتؽى ما لـ ييٍعًتٍقوي الكرثةس ألفَّ يفيده قكؿ الصدر الشييد حيث قاؿ: كمف المتأخريف مف 

ثبكت الخبلؼ، ثـ نقكؿ اٍلًعٍتؽي ما  (8)، ثـ قاؿ: كىذا أصحّّ فإنَّو يفيد بعد(7)اإلعتاؽى مف الميت ال ييتىصكر
ٍف كػاف  كقػع إال مػف الحػيس ألفَّ اٍلًعتٍػؽى بقكلػو أنػت حػره المعمػؽ أك المضػاؼ الصػادر منػو حػاؿ حياتػو، كا 

إشػكاؿه ىػك لػزكـ أٍف يبقػى عمػى ممػؾ الميػت شػيران فيمػا إذا قػاؿ  (9)نزكؿ أثره بعد مكتو إال أنَّو يبقى عميو
أنتى حره بعد مكتي بشيرو اعتباران لحاجتو إلى نفاذ إيجابو كاعتباره، كطكؿ المدة كقصرىا ال أثر لو، فإفَّ 

المكجب حاجتو إلى ما ذىكىرى كىي متحققةه فييما
 في الباب بعدهي. (11)ي لبعضيـ فرؽه ، كسيأت(10)

 
 

                                                           
 ليست في "أ". (1)
كىي ىنا بمعنى العبد الذم يعتؽ كال يككف كالؤه لسيده، كيضع مالو  السائبة لفظ يطمؽ عمى كؿ دابة تركتيا كسكميا، (2)

(/ كالحنفي الرازم، مختار الصحاح، 1/478حيث شاء، انظر: ابف منظكر، لساف العرب،  ، مادة 1/158، مادة )سىيىبى
.)  )سىيىبى

 في "ب، ط" فمـ. (3)
 ليست في "ب". (4)
 في "أ، ب، ج" مف. (5)
 .6/82ة شرح اليداية، انظر: العيني، البناي (6)
ذكر ىذا القكؿ الجصاص كالتمرتاشي كأكرده الحاكـ الشييد في مختصره، انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (7)
 .6/82/ كالعيني، البناية شرح اليداية، 4/113
 ليست في "أ، ب، ج". (8)
 ليست في "ب". (9)
 في "أ، ب" فييا. (10)
في األكؿ ال يعتؽ حتى يعتقو الكرثة بشير بعد، أما لك قاؿ أنت مدبر بعد مكتي عمى الفرؽ بيف ىذا كالتدبير أنو  (11)

ألؼ درىـ فيككف القبكؿ إليو في الحاؿ، ألف االيجاب في التدبير في الحاؿ كال يجب الماؿ لقياـ الرؽ، انظر: العيني، 
 .6/82البناية شرح اليداية، 
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ٍعًؿ خدمة لفترة زمنية معينة[  ]ككف اٍلجى
 

ًتًو فى  ػاتى ًمػٍف سىػاعى َـّ مى ًتًو أىٍربىػعى ًسػًنيفى فىقىًبػؿى اٍلعىٍبػدي فىعىتىػؽى ثيػ مىى ًخٍدمى ٍبدىهي عى مىٍف أىٍعتىؽى عى A )كى ػةي ]قىاؿى عىمىٍيػًو ًقيمى
نً  اًلًو ًعٍندى أىًبي حى ػا اٍلًعٍتػؽي نىٍفًسًو ًفي مى ( أىمَّ ًتػًو أىٍربىػعى ًسػًنيفى مىٍيًو ًقيمىةي ًخٍدمى مَّدهA عى قىاؿى ميحى ، كى يفىةى كىأىًبي ييكسيؼى

لىًزمىوي  ًجدى كى قىٍد كي ا فىيىتىعىمَّؽي اٍلًعٍتؽي ًباٍلقىبيكًؿ، كى ضن ٍعميكمىةو ًعكى عىؿى اٍلًخٍدمىةى ًفي ميدَّةو مى ؛ ًخٍدمىةي أىٍربىًع ًسًنيفى  فىًاىنَّوي جى
ًفيَّػةي  ػاتى اٍلعىٍبػدي فىاٍلًخالى َـّ إذىا مى ، ثيػ مىى أىٍلًؼ ًدٍرىىػـو ارى كىمىا إذىا أىٍعتىقىوي عى ا فىصى ضن مىػى أًلىنَّوي يىٍصميحي ًعكى ًفيػًو ًبنىػاءن عى

َـّ ايٍسػتيًحقَّ  اًريىػةو ًبعىٍيًنيىػا ثيػ ًفيَّةو أيٍخرىل، كىًىيى أىفَّ مىٍف بىاعى نىٍفسى اٍلعىٍبًد ًمٍنوي ًبجى اًريىػةي أىٍك ىىمىكىػٍت يىٍرًجػعي ًخالى ٍت اٍلجى
ٍجػوي اٍلبً  كى كفىػةه. كى اًريىػًة ًعٍنػدىهي كىًىػيى مىٍعري ػًة اٍلجى ًبًقيمى ػًة نىٍفًسػًو ًعٍنػدىىيمىا كى مىى اٍلعىٍبًد ًبًقيمى ٍكلىى عى ػا اٍلمى نىػاًء أىنَّػوي كىمى

ًؾ كىااًلٍسػػًتٍحقىاًؽ يىتى  اًريىػػًة ًبػػاٍليىالى ـي اٍلجى ػػٍكًت يىتىعىػػذَّري تىٍسػػًمي كىػػذىا ًبمى ػػٍكًت اٍلعىٍبػػًد، كى ػػًة ًبمى ػػكؿي إلىػػى اٍلًخٍدمى صي عىػػذَّري اٍلكي
ارى نىًظيرىىىا[ ٍكلىى فىصى  اٍلمى

)فقبػؿ العبػد فعتػؽ ثػـ مػات أك أقػؿ أك أكثػر )كمػف أعتػؽ عبػده عمػى خدمتػو أربػع سػنيف مػثالن(  قكلو:
اآلخػػر كىػػك قػػكؿ أبػػي  )قيمتػػو عنػػد أبػػي حنيفػػة فػػي قكلػػوأم عمػػى العبػػد المػػكلى مػػف سػػاعتو فعميػػو( 

عىػػؿى (، (8)يكسػػؼ كفػػي قكلػػو األكؿ كىػػك قػػكؿ محمػػد عميػػو قيمػػة خدمػػة أربػػع سػػنيف أمػػا العىتٍػػؽي فؤلنَّػػو جى
الخدمة كىي معمكمة إذ ىي خدمة البيت المعتادة في مدة معمكمػة عكضػان فتعمػؽ العتػؽ بقبكليػا كمػا فػي 

ػان، ألىفَّ ال (2)غيره ػميحى ًعكىضى منفعػة أخػذت حكػـ المػاؿ بالعقػد، كلػذا صػحت ميػران مف المعاكضات، ألنَّػو صى
، ثػػـ إذا مػػات العبػػد أك المػػكلى قبػػؿ حصػػكؿ مػػا عقػػدا عميػػو (3)مػػع أنَّػػو تعػػالى أمػػر بابتغػػاء النكػػاح بالمػػاؿ

مػا إذا بػاع نفػس العبػد منػو  (4)المذككر، كىك بناءن عمى الخبلؼ في مسػألة أخػرل، كىػي تحقؽ الخبلؼ
  (5)مكت قبؿ تسميميا يرجع عميوبجارية بعينيا ثـ استحقت أك ى

 

                                                           
عتقو سيده عمى خدمتو فقبؿ العبد ثـ مات المكلى، فذىب أبك حنيفة في اختمؼ الفقياء في المترتب عمى العبد إف ا (1)

قكلو األكؿ كمحمد مف الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة إلى أنو عميو قيمة مقدار الخدمة، كذىب أبك حنيفة في قكلو 
لزبيدم، الجكىرة النيرة ، / كا4/76اآلخر كأبك يكسؼ إلى أنو عميو قيمة نفسو، انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، 

 .10/338/ كابف قدامة، المغني، 13/420/ كالعمراني اليمني، البياف، 2/459/ كاألصبحي، المدكنة، 2/103
 .28/47، 20/2مثؿ البيع كالكصية، انظر: السرخسي، المبسكط،  (2)
 .2/138انظر: الزيمعي الحنفي، تبييف الحقائؽ،  (3)
  أ مف "أ".196نياية ؽ/ 
 في "ج" كىك. (4)
 في "أ، ب" اليو. (5)
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عنػػػػدىما، كعنػػػػد محمػػػػد بقيمػػػػة الجاريػػػػة، ككػػػػذا لػػػػك ريدت بعيػػػػبو فػػػػاحشو فيػػػػك عمػػػػى ىػػػػذا  (1)بقيمػػػػة نفسػػػػو
ٍف كاف غيري فاحشو فكذا ،(2)الخبلؼ كا 

 .(4)ال يقدر عمى ردىا بالعيب اليسير عندىما، كعند محمد (3)
ٍف ذىكىرىه في الكتاب، كال يخ مف عكسػو، بػؿ  (5)فى أفَّ بناءى ىذه عمى تمؾ ليس بأكلىككجو البناء ظاىره كا 

، كلـ يقؿ  .(6)أحده إنَّو ترجع الكرثة في مكت المكلى بعيف الخدمة الخبلؼ فييما معان ابتدائيّّ
ألىفَّ  (8)، كقيؿ بؿ الخدمة ىي المعتادة مف خدمة البيت، لكػف(7)قيؿ، ألىفَّ الناس يتفاكتكف في االستخداـ

 .(9)كىي ال تكرثالخدمة منفعة 
 
 

                                                           
اختمؼ الفقياء في المترتب عمى العبد إذا باع سيده نفسو منو بجارية ثـ ىمكت قبؿ التسميـ، فذىب أبك حنيفة كأبك  (1)

يكسؼ إلى أنو يرجع عميو بقيمة نفسو كذىب محمد كزفر مف الحنفية كمالؾ كالشافعي كأحمد إلى أنو يرجع عميو بقيمة 
/ 3/342/ كاألصبحي، المدكنة، 4/76/ كالكاساني، بدائع الصنائع، 7/148نظر: السرخسي، المبسكط، الجارية، ا

. كقد تقدـ الرأم المختار في مثؿ ىذه المسألة كىك 5/200/ كابف قدامة، المغني، 3/252كالماكردم، الحاكم الكبير، 
 قيمة العبد.

جارية فاحش، فذىب أبك حنيفة في قكلو األكؿ كمحمد مف الحنفية اختمؼ الفقياء في مقدار الرد إف كاف العيب في ال (2)
كالمالكية إلى أنو يرجع بحصة العيب مف قيمة الجارية، كذىب أبك حنيفة في قكلو الثاني كأبك يكسؼ مف الحنفية 

رافي، / كالق13/117كالشافعية كالحنابمة إلى أنو يرجع بحصة العيب مف قيمة العبد،  انظر: السرخسي، المبسكط، 
 .5/200/ كابف قدامة، المغني، 3/252/ كالماكردم، الحاكم الكبير، 5/81الذخيرة، 

 الرأم المختار أنو يرجع بحصة العيب مف قيمة العبد كذلؾ كما لك كانت قد ىمكت فيي كالمسألة التي قبميا كاهلل أعمـ. 
 في "أ، ب، ج" فكذلؾ. (3)
  أ مف "ج".100نياية ؽ/ 
ء في المقدار مف رد الجارية إف كاف بيا عيب غير فاحش، فذىب أبك حنيفة في قكلو األكؿ كمحمد اختمؼ الفقيا  (4)

مف الحنفية إلى أنو ال يردىا كال يرجع بقيمة الجارية، كذىب أبك حنيفة في قكلو الثاني كأبك يكسؼ مف الحنفية كالشافعية 
ية إلى أنو يردىا كيرجع بقيمة العيب، انظر: السرخسي، كالحنابمة إلى أنو يردىا كيأخذ منو قيمة نفسو، كذىب المالك

/ ك 7/106/ كالشافعي، األـ، 4/172/ كاألصبحي، المدكنة، 4/76/ كالكاساني، بدائع الصنائع، 13/117المبسكط، 
 . 5/419المقدسي، الشرح الكبير، 

 ب يسير كاهلل أعمـ.الرأم المختار أنو يردىا كيرجع بقيمة العيب كذلؾ بحسب حجـ الييب ذلؾ ألف العي
 في "أ، ب، ج" أكلى. (5)

  ب مف "ب".310نياية ؽ/ 
الخدمة عبارة عف المنفعة كالمنفعة ال تكرث فبل يمكف بقاء عيف الخدمة بعد مكت المكلى، كىي عبارة عف خدمة  (6)

 .7/148البيت كىي معركفة بيف الناس ال يتفاكتكف فييا، انظر: السرخسي، المبسكط، 
 .7/148قكؿ في ظاىر الركاية، انظر: السرخسي، المبسكط، كىذا  (7)
 ليست في " أ، ج ". (8)
 .7/148انظر: السرخسي، المبسكط،  (9)
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عمػت بػدؿ مػا لػيس بمػاؿ كىػك اٍلًعتٍػًؽ  (1)كجو قكؿ محمد كىك قكؿ الشافعي كزفر أفَّ الجارية أك الخدمة جي
، فتجب قيمتو أك مثمو لػك (3)، كال يمكف الفسخ ]إذ اٍلًعٍتؽي ال ييفسخ[ (2)كقد حصؿ العجز عف تسميـ البدؿ

خػػالع عمييػػا أك صػػالح عػػف دـو عمػػدو ثػػـ اسػػتحقٍت أك  كػػاف مثميػػان، اكصػػار كمػػا إذا تػػزكج عمػػى جاريػػة أك
 اتفاقان. (4)ىمكت حيث يرجع بقيمة البدؿ

ٍف كػاف ال يىٍمًمػؾي نفسػو، كمػا إذا اشػترل عبػدان أقػر بحريتػو  كجو قكليما أنَّيا بدؿ ما ىك ماؿه كىػك العبػد، كا 
س ألىفَّ العبد ماؿه بالنسبة إلػى السػيد  حيػث أخػذ مػاالن فػي مقابمػة إخراجػو ال يىٍممكو كىك معاكضة ماؿو بماؿو

 ماالن عف ًمٍمًكًو.
ػػػذى فػػػي مقابمػػػة مػػػا بػػػو خػػػرج المػػػاؿ عػػػف ًمٍمًكػػػًو كىػػػك تمفظػػػو  نعػػػـ ىنػػػا مبلحظػػػة أخػػػرل كىػػػي اعتبػػػار مػػػا أىخى
باإلعتػػػاؽ، كىػػػذا االعتبػػػار ال ينفػػػي األمػػػر الثابػػػت فػػػي نفػػػس األمػػػر، كىػػػك خػػػركج مػػػاؿو عػػػف ًمٍمًكػػػًو بػػػذلؾ 

ان بجاريػة ثػـ اسػتحقت إنَّمػا يرجػع بقيمػة العبػد، بخػبلؼ مػا قػيس عميػوس العكض، فصػار كمػا إذا بػاع عبػد
بطاًؿ ًمٍمػًؾ النكػاح ثػـ رجعػكا ال (5)ألنَّو مبادلة ]ماؿ بما ليس بماؿ[ ، كليذا لك شيدكا بإسقاط القصاص كا 

 .(6)يضمنكف الدّْية كقيمة البيٍضعً 
ػذى بقيمػة خدمتػو ثػبلث مثبلن ثػ (8)كلك خدمو سنة (7)كلك شيدكا باإلعتاؽ كرجعكا ضمنكا ـ مػات أحػدىما أىخى

 بقيمة ثبلثة أرباع رقبتو كعمى ىذه النسبة قس. (9)سنيف عند محمد كعندىما
 
 
 

                                                           
 .7/317انظر: النككم، ركضة الطالبيف،  (1)
 .5/15انظر: البابرتي، العناية شرح اليداية،  (2)
 في "ج" اذ الفسخ ال يعتؽ. (3)
 .3/351ىاني، انظر: ابف مازة، المحيط البر  (4)
 في "ب" ما ليس بماؿ. (5)
 .6/537انظر: ابف عابديف، رد المحتار،  (6)
 .6/385انظر: ابف مازة، المحيط البرىاني،  (7)
اختمؼ الفقياء في المترتب إف خدـ العبد سيده سنة مف أربعة سنيف ثـ مات أحدىما، فذىب أبك حنيفة كأبك يكسؼ  (8)

نفسو، كذىب محمد مف الحنفية كالحنابمة إلى أنو عميو قيمة خدمة ثبلث سنيف إال أف  إلى أنو عميو ثبلثة أرباع قيمة
الحنابمة ذىبكا إلى أنو إذا مات سيده ال ييعتؽ، كذىب المالكية إلى أنو يخدـ الكرثة بقية المدة، انظر: الكاساني، بدائع 

 . 6/24/ كابف مفمح، المبدع، 2/527ة، / كاألصبحي، المدكن2/104/ كالزبيدم، الجكىرة النيرة، 4/76الصنائع، 
الرأم المختار أف عميو قيمة خدمتو ثبلث سنيف سكاءن مات السيد أـ لـ يمت ألنو قد تـ اإلتفاؽ عمى أف الخدمة ىي بدؿ 

 العتؽ كاهلل أعمـ.
 في "ج" كىما. (9)
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]  ]العتؽ عمى أمر غير متقكـو
 

ػػػيّّ عبػػػده عمػػػى خمػػػرو أك خنزيػػػرو يىٍعتًػػػؽي بػػػالقبكؿ، فػػػإٍف أسػػػمـ أحػػػدىما قبػػػؿ قبضػػػو  كعمػػػى ىػػػذا لػػػك أٍعتىػػػؽى ذمّْ
 ، ىذا في المعاكضة. (1)نفسو، كعند محمد قيمة الخمرفعندىما عمى العبد قيمة 

 
 

 ]مكت المكلى أك العبد قبؿ إتماـ مدة الخدمة[
 

لعػدـ  (3)ال يىٍعتًػؽي  (2)أما لك كاف قاؿ إٍف خدمتني أربع سنيف أك سػنة مػثبلن فخػدـ بعضػيا ثػـ مػات أحػدىما
ف خدمتػو أك أبػرأه المػكلى منيػا أك مػاالن ًعكضػان عػ الشرط كييباع إٍف كاف الميت المكلى، ككذا لػك أعطػاه

 (4)بعضػػيا عمػػى مػػا تقػػدـ، ككػػذا لػػك قػػاؿ إٍف خػػدمتني كأكالدم فمػػات بعضػػيـ قبػػؿ اسػػتيفاء المػػدة يتعػػػذر
 اٍلًعٍتؽي.

 
 
 
 
 
 

                                                           
ـ اسمـ أحدىما قبؿ القبض، اختمؼ الفقياء في ذمي أعتؽ عبده عمى خمر أك غيره مف األمكر غير المتقكمة، ث (1)

فذىب أبك حنيفة كأبك يكسؼ مف الحنفية كالشافعية إلى أنو عمى العبد بقيمة نفسو، كذىب محمد مف الحنفية كالمالكية 
إلى أنو عمى العبد قيمة الخمر، كذىب الحنابمة إلى فساد العقد الذم بينيما سكاء اسمـ أحدىما أك كبلىما ألف التغميب 

/ كالقيركاني المالكي، النكادر كالزيادات عمى ما في المدكنة 3/95انظر: الزيمعي الحنفي، تبييف الحقائؽ، لحكـ اإلسبلـ، 
 .10/368/ كابف قدامة، المغني، 8/83/ كالشافعي، األـ، 13/119مف غيرىا مف االميات، 

 ا كاف عمى ماؿ غير متقـك كاهلل أعمـ.الرأم المختار فساد العقد إلسبلـ أحدىما أك كبلىما كفي اإلسبلـ ال ينعقد العقد إذ
ف كاف الميت السيد فعند أبي حنيفة كأبي يكسؼ تجب قيمتو فتؤخذ منو لمكرثة، كعند محمد مف الحنفية كالمالكية إ (2)

كالشافعية كالحنابمة )إلى أنو يرجع عمى العبد بقيمة ما بقي مف الخدمة( تجب قيمة خدمتو، انظر: ابف عابديف، رد 
/ كابف قدامة، المغني، 8/20/ كالشافعي، األـ، 9/434/ كعميش، منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ، 3/679 المحتار،

10/338. 
 في " أ، ب، ج " عتؽ. (3)
  ب مف "أ".196نياية ؽ/ 
 في " أ، ب، ج " فيتعذر. (4)
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 ]تزكج أمة اآلخر بعد عتقيا عمى جعؿ[
 

ٍجنً  كّْ مىى أىٍف تيزى مىى أىٍلًؼ ًدٍرىىـو عى A أىٍعًتٍؽ أىمىتىؾ عى رى مىٍف قىاؿى آًلخى ػاًئزه ]كى ػوي فىػاٍلًعٍتؽي جى جى كَّ ييىا فىفىعىؿى فىأىبىػٍت أىٍف تىتىزى
مىػيَّ فىفىعىػؿى الى يىمٍ  مىػى أىٍلػًؼ ًدٍرىىػـو عى ٍبػدىؾ عى ػٍف قىػاؿى ًلغىٍيػرًًه أىٍعًتػٍؽ عى مىى اآٍلًمًر( ؛ أًلىفَّ مى زىميػوي شىػٍيءه كىالى شىٍيءى عى

ًؼ مىا إ ٍأميكًر، ًبًخالى مىى اٍلمى يىقىعي اٍلًعٍتؽي عى ٍيثي يىًجبي كى مىيَّ فىفىعىؿى حى مىى أىٍلًؼ ًدٍرىىـو عى ذىا قىاؿى ًلغىٍيرًًه طىمٍّْؽ اٍمرىأىتىؾ عى
ك  ًفي اٍلعىتىاًؽ الى يىجي اًئزه كى ًؽ جى مىى اأٍلىٍجنىًبيّْ ًفي الطَّالى مىى اآٍلًمًر؛ أًلىفَّ اٍشًترىاطى اٍلبىدىًؿ عى ٍرنىػاهي  زي اأٍلىٍلؼي عى قىٍد قىرَّ كى

]  ًمٍف قىٍبؿي
كفػي بعػض النسػخ زيػادة لفػظ  )كمف قاؿ آلخػر أعتػؽ أمتػؾ عمػى ألػؼ درىػـ عمػى أف تزكجنييػا(لو: قك 

كىي أدؿ منو عمى إيجاب الماؿ عمى المتكمـ  (2)أٍف تزكجنييا كليس في ]عامة النسخ[ (1)عميَّ قبؿ عمى
ػ تىػؽى فإمػا أٍف تتزكجػو أك ال كال يمزميػا تزكُّجى ٍف كاف ذلؾ مع تركيا أيضػان، فػإذا عى وس ألنَّيػا ممكػت ]نفسػيا كا 

يجػػػػب عمػػػػى اآلمػػػػر شػػػػيئه أصػػػػبلنس ألىفَّ حاصػػػػؿ كبلمػػػػو أمػػػػره المخاطػػػػب  (3)بػػػػاٍلًعٍتًؽ، فػػػػإٍف لػػػػـ تتزكجػػػػو ال
عنيػا كعػف ميرىػا، فممػا لػـ تتزكجػو  (5)أمتو كتزكيجيا منو عمى ًعػكًض ألػؼو مشػركطة عمييػا (4)بإعتاقو[

ة الًعٍتًؽ فباط   (6)مة إذ ال يصح اشتراط بدؿ الًعٍتًؽ عمى األجنبيبطيمت عنو حصة المير منيا، كأما حصَّ
، بخػبلؼ اٍلًعتٍػًؽ فإنػو (8)ًمٍمؾه مػا لػـ تكػف تىٍمًمكيػوي  (7)بخبلؼ الخمعس ألفَّ األجنبي فيو كالمرأة لـ يحصؿ ليا

اإلجػػػارة كالتػػػزكيج كالتػػػزكج كغيػػػر ذلػػػؾ مػػػف  (9)يثبػػػت لمعبػػػد فيػػػو قػػػكة حكميػػػة كىػػػي ًمٍمػػػؾي البيػػػع كالشػػػراء ك
اٍلميعىػكَّض، فػإٍف تزكجتػو قسػمت األلػؼ  (10)كالقضاء، كال يجب العكض إال عمى مف حصػؿ لػو الشيادات

كجػب ليػا عميػو، فػإٍف  (12)منو، كما أصاب ميرىػا (11)مثميا، فما أصاب قيمتيا سقط عمى قيمتيا كمير

                                                           
 ليست في "ج". (1)
 في "أ، ج" غايتو الفسخ. (2)
 في " أ، ب، ج " لـ. (3)
 ككفيف ليس في "ب".ما بيف المع (4)
 في "أ، ب، ج " عميو. (5)
 .3/96انظر: الزيمعي الحنفي، تبييف الحقائؽ،  (6)
 ليست في "ب". (7)
 .4/284انظر: ابف نجيـ المصرم، البحر الرائؽ،  (8)
 في "ب" أم. (9)
 ليست في "أ، ب". (10)
  ا مف "ب".311نياية ؽ/ 
 في "ب" سقطت. (11)
 في "أ، ب" ميرا. (12)
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عنػػو خمسػػمائة ، أك كػػاف ميرىػػا ألفػػان كقيمتيػػا ألفػػان سػػقط (1)اسػػتكيا بػػأٍف كػػاف قيمتيػػا مائػػة ]كميرىػػا مائػػة[
ٍف تفاكتا بأفٍ  (2)ككجب ليا خمسمائة عميو كافى قيمتيػا مػائتيف أك ألفػيف كميرىػا مائػة أك ألفػا سػقط  (3)، كا 

 ستمائة كستة كستكف كثمثاف ككجب ليا ثبلثمائة كثبلثة كثبلثكف كثمث.
ٍمًع األب ابنتو )ألف اشػتراط بػدؿ الصػغيرة حيػث قػاؿ:  (4)كقكلو: كقد قررناه مف قبؿ: يعني ما ذيًكر في خي

 عمى األجنبي غير صحيح. (7)لـ يىٍذكيٍر أفَّ اشتراط بدؿ اٍلًعٍتؽً  (6)(، لكنَّواألجنبي صحيح (>)الخمع عمى
 
 

 ]تزكج أمة اآلخر بعد عتقيا عمى جعؿ يدفعو األكؿ[
اًليىا قي  مىى أىٍلًؼ ًدٍرىىـو كىاٍلمىٍسأىلىةي ًبحى A أىٍعًتٍؽ أىمىتىؾ عىنّْي عى لىٍك قىاؿى ٍيػري ًمٍثًميىػا، ]كى مى ًتيىا كى مىى ًقيمى سّْمىٍت اأٍلىٍلؼي عى

ػػمَّفى  نّْػػي تىضى ػػا قىػػاؿى عى ٍنػػوي( ؛ أًلىنَّػػوي لىمَّ ٍيػػرى بىطىػػؿى عى ػػابى اٍلمى ػػا أىصى مى ، كى ػػةى أىدَّاهي اآٍلًمػػري ػػابى اٍلًقيمى ػػا أىصى الشّْػػرىاءي فىمى
ذىا كىافى كىذىًلؾى فىقىٍد قىابىؿى  ، كىاً  مىى مىا عيًرؼى اءن عى ػا،  اٍقًتضى مىٍيًيمى ـى عى ػا فىاٍنقىسىػ ًباٍلبيٍضًع ًنكىاحن اأٍلىٍلؼى ًبالرَّقىبىًة ًشرىاءن كى

ػٍت  جى كَّ ـٍ كىىيكى اٍلبيٍضعي، فىمىػٍك زى مّْ ـٍ ييسى ٍنوي مىا لى بىطىؿى عى ـى لىوي كىىيكى الرَّقىبىةي كى مَّ ةي مىا سى بىٍت ًحصَّ جى كى ـٍ كى نىٍفسىػيىا ًمٍنػوي لىػ
كىابيوي أىفَّ  جى ػابى  يىٍذكيٍرهي. كى ػا أىصى مى ٍجًو الثَّاًني، كى ٍكلىى ًفي اٍلكى ًؿ كىًىيى ًلٍممى ٍجًو اأٍلىكَّ ابى ًقيمىتىيىا سىقىطى ًفي اٍلكى مىا أىصى

ٍجيىٍيًف[  مىٍيرى ًمٍثًميىا كىافى مىٍيرنا لىيىا ًفي اٍلكى
 )كالمسػػألة]عمػػى أٍف تزكجنييػػا كىػػك معنػػى قكلػػو  )كلػػك قػػاؿ أعتػػؽ أمتػػؾ عنػػي عمػػى ألػػؼ درىػػـ(قكلػػو: 
ففعؿ: أم أٍعتىؽى قيًسمىت األلؼ[ بحاليا(

 )فما أصاب قيمتيا(عمى قيمتيا، كمير مثميا عمى ما بيناه،  (8)
كجت نفسيا كجػت نفسػيا منػو  أداه لممأمكر كما أصاب المير سقط عنو: يعني إٍف لـ تكف زى ٍف زى منو، كا 

ػػا  نَّمػػا كجػػب لممػػأمكر حصػػة قيمتيػػا ىنػػا، ألىنَّػػو لىمَّ  (9)قػػاؿ عنػػي تضػػمف الشػػراء اقتضػػاءن كجػػب ليػػا عميػػو، كا 
ػػًرؼ فػػي األصػػكؿ كالفػػركع، لكنَّػػو ضػػـ إلػػى رقبتيػػا تزكيجيػػا كقابػػؿ المجمػػكع بعػػكض ألػػؼو  (10)عمػػى مػػا عي

                                                           
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ، ب، ج". (1)
 ليست في "ب". (2)
 ليست في "ب". (3)
 في "أ" ابنتيا. (4)
 في "ج" عف. (5)
 في "أ، ج" لكف. (6)
 في " أ " الخمع. (7)
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (8)
  ب مف "ج".100نياية ؽ/ 
 .2/252، كشؼ األسرار، البزدكم الحنفيانظر:  (9)
 " رقبة.في "ج (10)
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حيػث يصػح البيػع  (1)بالحصة، ككاف ىذا كمف جمع بيف عبده كمدبره فػي البيػع بػألؼ فانقسمت عمييما
ط كما أصاب قيمػة العبػد كجػب ثمنػان بنػاءن عمػى دخػكؿ كينقسـ عمى قيمتيما، فما اصاب قيمة اٍلميدىبَّر سق

ٍف لػػـ تكػػف مػػاالن لكػػف أخػػذت  َـّ خركجػػو باسػػتحقاقو نفسػػو، كمنػػافع البضػػع كا  ػػدىبَّر فػػي البيػػع لككنػػو مػػاالن ثػػ اٍلمي
يراد العقد عمييا  .(2)حكـ الماؿس ألنَّيا متقكمة حاؿ الدخكؿ كا 
ا لػيس بمػاؿو إلػى مػا ىػك مػاؿه فػي صػفقةو كاحػدةو فإف قيؿ: إذا لـ يتحقؽ فساد ىذا البيػع مػف جيػة جمػع مػ

ذا(4)في صفقةو  (3)ينبغي أٍف يفسدس ألنَّو ]إدخاؿ صفقةو  مف  (6)فسد كجب، أما عدـ كقكع اٍلًعٍتًؽ ألىنَّو (5)، كا 
فبل ًعٍتؽى فيمػا لػـ ييممَّػؾ،  (8)، كالمبيع في البيع الفاسد ال ييممَّؾ إال بالقبض(7)جية اآلمر كىك لـ يقبضيا[

ػعيؼى فيكتفػي بػوس ك  ٍف ضى ، قبضيا نفسيا بػالًعٍتًؽ قبضػان لممػكلى، كا  أما كجكب كؿ القيمة لممأمكر إٍف اعتيًبرى
، أجيػب بأىنَّػو بيػعه صػحيحه كالنكػاحي كقػع (9)ألىفَّ القيمة حيػث كجبػت بػالقبض فػي البيػع الفاسػد كجبػت كميػا
 يفسد بو. مندرجان في البيع ضمنان لو فبل ييراعىى مف حيث ىك مستقبلن كال

 كال يخفى أىنَّو ال ييٍمًكفي ادعاؤه في كؿ صفقةو في صفقةو فبل ييتصكر ككنيوي مف المفسدات.
: يعنػي الػذم لػـ )فػي الكجػو األكؿيعني محمدان في الجامع الصغير، كقكلػو  )لـ يذكره(Aكقكؿ المصنؼ 
ىػػك مػػا ذىكىػػرى فيػػو)كالكجػػو الثػػاني( عنػػي، ] (10)يىػػٍذكير فيػػو لفػػظ

فػػي الػػكجييف يعنػػي مػػا ذىكىػػرى فيػػو كقكلػػو  (11)
 ، إذا زكجت نفسيا، كقد بيناه مف قبؿ.(14)كما لـ يذكر فيو لفظ عني (13)يىٍذكيٍر[ (12)عني كلـ

                                                           
  أ مف "أ".197نياية ؽ/ 
 في "أ" مف. (1)
 .2/335انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (2)
 ليست في "ب". (3)
بيع الصفقة في صفقة ىك أف يقكؿ شخص آلخر بعتؾ ىذا الشيء بمقدار مف الفضة عمى أف تعطيني مقاـ الفضة  (4)

شافعية كالحنابمة إلى عدـ جكازه، إال أف اإلماـ مالؾ اجازه في فمكسان، فذىب جميكر الفقياء مف الحنفية كالمالكية كال
/ كالشافعي، 3/555/ كاألصبحي، المدكنة، 7/176حاالت ال يحصؿ فييا الضرر، انظر: ابف مازة، المحيط البرىاني، 

 .4/176/ كابف قدامة، المغني،  3/78األـ، 
ذا كجب، كجب زيادة. (5)  في " ب، ج " كا 
 و.في "أ، ج" فأن (6)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ج". (7)
 .3/425انظر: ابف عابديف، رد المحتار،  (8)
 .3/97انظر: الزيمعي الحنفي، تبييف الحقائؽ،  (9)
 ليست في "أ". (10)
 في "ج" منو. (11)
 في "ج، ط" كما لـ. (12)
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (13)
 ليست في "ج". (14)
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 باب التدبير
 

لمػا فػرغ مػف بيػاف العتػؽ الكاقػػع فػي حػاؿ الحيػاة شػرع فػي بيػػاف العتػؽ الكاقػع بعػد المػكت، ككجػو الترتيػػب 
، كىذا أحسػف ممػا قيػؿ فيػو ، كىػك بعػد المفػردس ألفَّ مسػائؿ بػاب الحمػؼ  (1)ظاىره إنَّػو مقيػده كالمقيػدي ميرىكَّػبه

تقييده بشرط المكت كلػـ يؤخرىػا  بالعتؽ كمو كذلؾ فإنَّيا تقييد لمعتؽ بشرطو غير المكت، كما أفَّ التدبير
 إلى ىاىنا،

 
 ]تعريؼ التدبير في المغة كالشرع كبياف شرطو[

 
 .(2)ب األمكرثـ التدبير لغةن النظري في عكاق

لفظان أك معنىن  (3)كشرعان العتؽ المكقع بعد المكت في المممكؾ معمقان بالمكت مطمقان 
كشرطو اٍلًمٍمؾي فبل  (4)

يصح تدبير المكاتب النتفاء حقيقة الممػؾ عنػو فإنَّػو مالػؾه يػدان، كال معنػىن فػي التحقيػؽ لقػكليـ ماًلػؾه يػدان، 
ال شػؾَّ فػي أنَّػػو ماًلػؾه شػػرعان لكنػو ًبعىػٍرضو أٍف يػػزكؿ بتعجيػزه نفسػػو،  بػؿ الكاجػب أٍف يقػػاؿ ًمٍمكيػوي متزلػػزؿه إذٍ 

، كىػك ال يكجػب نفػي حقيقػة اٍلًممػؾ[ كىًمٍمػًؾ األمػًة المجكسػيًة  (5)كغاية األمر أفَّ بعػض آثػار اٍلًمٍمػؾ ]مينتػؼو
 .(6)كالكثنيًة كالبمكًغ كالعقؿ فبل يصحُّ تدبيري الصبيّْ كالمجنكف

ػا"كفي المبسكط: "فأمَّ  ا السَّكراف كالمكره فتدبيريىما جائزه عنػدنا كإعتاًقًيمى
 ، كلػك قػاؿ العبػد أك المكاتػب(7)

تىؽىس ألنَّو مخاطىبه لو قكؿه  إذا أيعًتٍقتي فكؿُّ مممكؾو أممكو حره فىعيًتؽى فىمىمىؾى مممككان عى
، كقد أضاؼى  (8) معتبره

عنػد كجػكد اٍلًمٍمػًؾ كػالمنًجز لػو، بخػبلؼ مػا لػك قػاؿ كػؿي اٍلًعٍتؽى إلى ما بعد حقيقة اٍلًمٍمًؾ لو فيصحُّ كيككف 

                                                           
 يست في "ب، ج". (1)
 ب مف "ب".311ياية ؽ ن/ 
 .101انظر: الحنفي الرازم، مختار الصحاح، ص  (2)
 ليست في "أ، ب، ج". (3)
 .4/289/ كابف نجيـ المصرم، البحر الرائؽ، 4/112انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (4)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ج". (5)
 .3/37بف نجيـ الحنفي، النير الفائؽ شرح كنز الدقائؽ، / كا7/185في " ب " أكلى. انظر: السرخسي، المبسكط،  (6)
 .7/184السرخسي، المبسكط،  (7

 /ب مف "أ".197نياية ؽ 

 في "ب" قكلو. (8)
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مىكىػو ال ييٍعتىػؽي عنػد أبػي حنيفػة كقػاال: ييٍعتىػؽي  مممكؾو أمًمكيوي إلى خمسيف سنة فيك حره فىعىتىؽى قبؿ ذلؾ فىمى
(1) ،

 كما ذكرنا مف اشتراط البمكًغ كالعقًؿ ىك في تدبير المالؾ أىمَّا الككيؿ فبل.
لصبيٍّ أك مجنكفو دبّْر عبػدم إٍف شػئت فػدبره جػاز، كىػذا عمػى المجمػس لتصػريحو في المبسكط: لك قاؿ 

 .(2)بالمشيئة كنظيره في العتؽ كالطبلؽ
ذا  أينجز الكبلـ إلى الككالة فيذا فرعه منو. (3)كا 

عىٍمػتي  عىؿى أمره في التٍَّدبير إلييما بػأٍف قػاؿ جى أمػره إليكمػا  قاؿ لرجميف دىبّْرا عبدم فدىبَّره أحديىيما جاز، كلك جى
ػػا مَّكىييمى فػػي تػػدبيره فػػدىبَّره أحػػدىما ال يجػػكزس ألىنَّػػو مى
ىػػذا التصػػرؼ فػػبل ينفػػرد بػػو أحػػدىما، بخػػبلؼ األكؿس  (4)

ألىنَّو جعميما معبريف عنو، كعبارة الكاحد كعبارة المثنػى سػكاء، أال تػرل أفَّ لػو اٍف ينياىمػا قبػؿ أٍف يػدىبّْراه 
 ، كذا في المبسكط.(5)األمر إلييما في ىذا الفصؿ كليس لو ذلؾ في جعؿ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
اختمؼ الفقياء في عتؽ ما يممكو العبد بعد عتقو إف قاؿ كؿ مممكؾ أممكو إلى خمسيف سنة فيك حر، فذىب أبك  (1)

لعدـ زكاؿ ممؾ السيد عنو، كذىب أبك يكسؼ كمحمد مف الحنفية كالمالكية كالحنابمة حنيفة كالشافعية إلى أنو ال يعتؽ 
/ كالماكردم، 5/451/ كعميش، منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ، 7/184إلى أنو يعتؽ، انظر: السرخسي، المبسكط، 

 .12/275/ كالمقدسي، الشرح الكبير، 18/168الحاكم الكبير، 
ا جاء في الحديث الصحيح  عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ " ال عتؽ قبؿ ممؾ" كاهلل الرأم المختار أنو ال يعتؽ لم

 أعمـ.
 .7/185انظر: السرخسي، المبسكط،  (2)
ذا قد.  (3)  في " ب، ط " كا 
 في "أ" تممكيما. (4)
 .7/185انظر: السرخسي، المبسكط،  (5)
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 ]ألفاظ التدبير[
 

ػٍف ديبيػرو ًمنّْػي أىٍك أىٍنػتى ميػدىبَّره أىكٍ  رّّ عى رّّ أىٍك أىٍنتى حي ٍمميكًكًو إٍذ ًمتَّ فىأىٍنتى حي ٍكلىى ًلمى قىػٍد دىبٍَّرتػؾ فىقىػٍد  ]إذىا قىاؿى اٍلمى
ارى ميدىبَّرنا( ؛ أًلىفَّ ىىًذًه اأٍلىٍلفىا ًريحه ًفي التٍَّدًبيًر فىًإنَّوي إٍثبىاتي اٍلًعٍتًؽ عىٍف ديبيرو صى  [ظى صى

لمممككو إذا متي فأنت حػره أك أنػت حػره عػف دبػرو منػي أك أنػت مػدبره أك كقػد  (8))إذا قاؿ المكلى قكلو:
. ألىفَّ ىذه األلفاظ صريحه في التدبير، فإنَّو أم التَّدبير إثبات العىٍتؽى  صار مدبران(؛ (9)دبرتؾ  عف ديبيرو

: ، كىك ثبلثة أقساـو ا أفاد إثباتو عف ديبيرو كذلؾ فيك صريحه  كىذه تفيد ذلؾ بالكضع فأفاد أفَّ كيمَّمى
األكؿ: ما يكػكف بمفػظ إضػافةو، كػبعض مػا ذكرنػا كمنػو إٍف حررتػؾ أك أعتقتػؾ أك أنػتن حػره أك محػرره أك 

 ميعتىؽه بعد مكتي. (3)ًعٍتؽه أك
ػدىثه أك حػاًدثه فأنػتى  (4)عميؽ، كإف موتَّ أك إذا ًمتَّ كالثاني ما يككف بمفظ التَّ  ػدىثى بػي حى أك متى ًمػتَّ أك حى

ػػاًدثي ]فػػي المػػكت[ ػػدىٍث كالحى تيعيػػكًرؼ الحى ، كى ػػره حي
فػػي مػػكتي فإنَّػػو تعميػػؽي  ، ككػػذا أنػػت حػػره مػػع مػػكتي أك(5)

اـ عػػف محمػػدو إذا ، كركل ىشػػ(6)الًعتٍػػًؽ بػػالمكت، بنػػاءن عمػػى أفَّ مػػع كفػػي تسػػتعار فػػي معنػػى حػػرؼ الشػػرط
س ألفَّ الميدىبىر اسـ لمف يىٍعًتؽي عف ديبيًر مكتو فكاف ىذا (7)قاؿ أنتى مدبره بعد مكتي يصيري مدبران في الحاؿ

 أنت حرّّ بعد مكتي سكاء، ككذا أعتىقتيؾ أك حررتيؾ بعد مكتي. (8)ك
أكصػػيت  ا إذا قػػاؿكالثالػػث: مػػا يكػػكف بمفػػظ الكصػػية، كأكصػػيتي لػػؾ ]برقبتػػؾ أك بنفسػػؾ أك بعتػػؾ، ككػػذ

 بثمث مالي فتدخؿ رقبتوس ألنَّيا مف مالو فيعتؽ ثمث رقبتو. (9)لؾ[
ًتيؽه يكـ أمكت يصير مدىبَّران، كالمراد باليكـ الكقتس ألنَّو قىػرىفى بػو  (10)كفي الكافي: أنتى حرّّ أك مدبره أك عى

 أٍف يمكت ليبلن.ما ال يىٍمتىدي، كلك نكل النيار فقط ال يككف ميدبران مطمقانس لجكاز 

                                                           
 في " أ، ب، ج " الرجؿ. (1)
 في "أ، ب، ج" فقد. (2)
 ي "ب".ليست ف (3)
 ليست في "أ، ب، ج". (4)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (5)
  ا مف "ج".101نياية ؽ/ 
 .3/302، كشؼ األسرار، البزدكم الحنفيانظر:  (6)
 .7/184انظر: السرخسي، المبسكط،  (7)
 في "ب" أك. (8)


 /ا مف "ب".311نياية ؽ 

 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (9)
 ت كىك خطأ.في "ط" يمك  (10)
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نَّمػػا كانػػت ػػدىبًَّر، كا  تىػػؽى كاٍلمي يعنػػي فيجػػكز بيعػػو، فػػإٍف لػػـ يبعػػو حتػػى مػػات عى
  صػػرائحس ألنَّيػػا اسػػتيعًممت فػػي

فىًييى ميٍعتىقىةه عىٍف ديبيرو ًمٍنوي" الشرع، لذلؾ "قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، في أيْـّ الكلد،
(1) ، 

 شبية في ىذا المعنى. في المبسكط ثـ تككرثت ببل (2)ذكره
 

رّّ بعد مكتي كمكت فالف[  ]قكؿ السيد أنت حي
 

كلك قاؿ أنػتى حػرّّ بعػد مػكتي كمػكت فػبلف فمػيس بمػدبَّرو ميٍطمىػؽوس ألنَّػو لػـ يتعمػؽ عتقػو بمكتػو مطمقػان، فػإٍف 
ٍف مات مات المكلى قبؿ فبلف ]لـ يىٍعًتٍؽس ألفَّ الشرط لـ يتـ فصار ميراثان لمكرثة، ككاف ليـ أٍف يبيع كه، كا 

] قػاؿ إذا كممػت فبلنػان  (5)لزفػر ألنَّػو كمػا لػك (4)أكالن يصػير مػدبران مطمقػان، فمػيس لػو أٍف يبيعػو خبلفػان  (3)فبلفه
 فأنت حرّّ بعد مكتي فكممو أك قاؿ أنتى حرّّ بعد كبلمؾ فبلنان أك بعد مكتي فإذا كمـ فبلنان صار مدبران.

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

/ا مف "أ".198نياية ؽ 

(. ابف ماجة، سنف ابف ماجة، 2515اخرجو ابف ماجة، كتاب أبكاب العتؽ، باب أميات األكالد، حديث رقـ ) (1)
 . كقاؿ األلباني: حديث ضعيؼ.2/841

 كلفظو:"أيما رجؿ كلدت أمتو منو، فيي معتقة عف دبر منو"
 .7/178انظر: السرخسي، المبسكط،  (2)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ج". (3)
اختمؼ الفقياء في جكاز بيع العبد كككنو مدبران إذا مات فبلف قبؿ السيد، فذىب الحنفية إلى أنو يصير مدبران كليس  (4)

لو أف يبيعو، كذىب زفر مف الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة إلى أنو ال يككف مدبرأ، كعند المذاىب الثبلث يككف 
/ كابف 8/19/ كالشافعي، األـ، 2/511/ كاألصبحي، المدكنة، 7/181ران بكفاة سيده، انظر: السرخسي، المبسكط، مدب

 .10/344قدامة، المغني، 
الرأم المختار أنو ال يصير مدبران مطمقان كيككف ميراثان لمكرثة يجكز ليـ أف يبيعكه ألف السيد قد عمؽ التدبير عمى مكتو 

مشاركة أم بمكتيما معا يتحقؽ التدبير المطمؽ فما يجرم عند مكت المكلى أكالن يجرم عف مكت كمكت فبلف فالكاك لم
 فبلف أكالن، كاهلل أعمـ.

 ليست في "أ، ج". (5)
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 ]تعميؽ التدبير عمى مشيئة العبد[
 

]المشيئة الساعة فشاء العبد ساعتو فيك حرّّ بعد مكتو مػف  (1)كلك قاؿ بعد مكتي إٍف شئت ينكم فيو فإفَّ 
ٍف[ نكل المشيئة بعد المكت، فإذا مات المكلى فشاء العبد  (2)الثمثس لكجكد شرط التدبير فيصير مدبران، كا 

 عند مكتو فيك حرّّ بكجكد الشرط ال باعتبار التدبير.
 (4)يقػػكؿ: الصػػحيح أنَّػػو ال يىٍعتًػػؽي ىنػػا إال بإعتػػاؽو مػػف الكرثػػة أك الكصػػي (3)خ أبػػك بكػػر الػػرازمككػػاف الشػػي

 (6)ما تقدـ في الباب المتقػدـ مػف أىنَّػو لمػا لػـ يىٍعتًػٍؽ بػنفس المػكت صػار ميراثػان فػبل يىٍعتًػٍؽ بعػده إال (5)بمثؿ
تقكه بعد مكتي إٍف شاء كىك نظير ما بإعتاؽو منيـ كيككف ىذا كصية يحتاج إلى تنفيذىا، كما لك قاؿ أع

لك قاؿ أنت حرّّ بعد مكتي بشيرو فإنَّو ال يىٍعًتؽي إال بإعتاؽو منيـ بعد الشير، نص عميو ابف سػماعة فػي 
.  نكادره ككذا بيكـو
 : إذا لػػـ يىٍعتًػػػٍؽ إال بإعتػػاًؽ الػػػكارث أك الكصػػي فممػػػكارث أٍف ييٍعًتقػػو تنجيػػػزان ]أك تعميقػػػان،(7)كفػػي اإلسػػػبيجابي

 .(8)كالكصيُّ ال يممكو إالَّ تنجيزان، كلك أعتقو عف كفارتو عىتىؽى عف الميت دكف الكفارة[
 

                                                           
 في "ط" نكل. (1)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (2)
ة، سكف بغداد كدرس ق ، مف فقياء الحنفي305ىك أحمد بف عمي المعركؼ بالجصاص مف أىؿ الرم، كلد سنة  (3)

بيأ، تفقو عمى أبي سيؿ الزجاج كعمى أبي حسف الكرخي، كتفقو عميو الكثيركف، انتيت اليو رئاسة الحنفية في كقتو، 
كاف إمامان رحؿ اليو الطمبة مف اآلفاؽ، خكطب في أف يمي القضاء فامتنع، كاعيد عميو الخطاب فمـ يقبؿ، تكفي سنة 

آف، كشرح مختصر شيخو أبي الحسف الكرخي، كشرح الجامع الصغير، انظر: ق، مف تصانيفو: أحكاـ القر 370
 .1/156/ كالزركمي، األعبلـ، 1/84القرشي، الجكاىر المضية، 

 .4/114انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (4)
 في "أ، ب، ج" كمثؿ. (5)
 ليست في "ب". (6)
في، فقيو نسبتو إلى اسبيجاب، بمدة كبيرة مف ثغكر ىك أحمد بف منصكر القاضي )أبك نصر(، االسبيجابي الحن (7)

الترؾ، ذكر أبك الكفاء في الجكاىر نقبل عف عمر بف محمد النسفي: أنو دخؿ سمرقند كأجمسكه لمفتكل، كصار الرجكع 
لو ق، ككجد بعد كفاتو صندكؽ 480اليو في الكقائع، فأنتظمت لو األمكر الدينية، كظيرت لو اآلثار الجميمة، تكفي سنة 

فيو فتاكل كثيرة، مف تصانيفو: شرح مختصر الطحاكم، كشرح عمى كتاب الصدر بف مازة، كشرح الكافي، كفتاكل، 
 .2/183/ ككحالة، معجـ المؤلفيف، 1/127ككميا في فركع الفقو الحنفي، انظر: القرشي، الجكاىر المضية، 

ق، انظر: حاجي خميفة، كشؼ الظنكف، 480فتاكل االسبيجابي، ألبي نصر أحمد بف منصكر الحنفي المتكفي سنة 
2/1220. 
 ما بيف المعككفيف ليس في "ج". (8)
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ػػؿ فػػي التعميػػؽ فػػإٍف عمقػػو بشػػرط مػػف جيػػة نفسػػو ثػػـ لػػـ يفعمػػو أك بمضػػي زمػػافو  (1)كالػػذم ينبغػػي أٍف ييفىصَّ
فىػعى طكيؿو أك عمى فعػؿ العبػد كىػك ممػا يتعػذر عميػو أك يتعسػر، ال يمػـز العبػد تكقفػو عميػو ، بػؿ إٍف شػاء رى

إلػػى القاضػػي ليينًجػػزى عتقػػو، ثػػـ فػػي ظػػاىر الجػػكاب ييعتىبىػػري كجػػكد المشػػيئة مػػف العبػػد فػػي مجمػػس مكتػػو أك 
 إذا كاف بيذا المفظ. (3)مشيئتو في حياتو بمجمس التفكيض إليو (2)عممو بمكتو كما يتقيد بيذا

 .(4)ط في الكصية القبكؿ في المجمسكعف أبي يكسؼ: ال يتكقؼ بو، ألنَّو في معنى الكصية فبل يشتر 
كفػػي األصػػؿ: لػػك قػػاؿ بعػػد مػػكتي بيػػكـ لػػـ يكػػف مػػدبران كلػػو أٍف يبيعػػوس ألىنَّػػو مػػا عمقػػو بمطمػػؽ المػػكت بػػؿ 

، كىذا يؤيد ما ذكر (7)ييٍعًتقىوي الكرثة (6)مات لـ يىٍعًتٍؽ في الكقت الذم سمى حتى (5)بمضي يكـو بعده، فإفٍ 
 أبك بكر الرازم.
رى اٍلًعٍتؽ عف مكتو بزمافو ممتدو بيػكـو أك شػيرو  مف كمف المشايخ فرؽ بيف ىذه كبيف األكلى فقاؿ: إذا أىخَّ

ٍفنىا أفَّ مػراده األمػر بإعتاقػو فػبل يىٍعتًػٍؽ مػا لػـ يعتقػكه كييقًرر ًمٍمًؾ الكارث في ذلؾ الزماف عىرى
، كأمػا فػي (8)

ر الًمٍمؾ لمكارث فىيىٍعًتؽي بإعتاؽ المػكلى، تتصؿ مشيئة العبد بمكت المكلى  (9)مسألة المشيئة فإنَّيا قبؿ تىقىري
كال تدعك إلى إٍعتىاؽ الكارث، كىذا إٍف تـ أٍشكىؿى عمى ما تقدـ في مسألة أنػت حػرَّ بعػد مػكتي بػألؼ، فػإفَّ 

ؿى بمكت المكلى أك بعممو بمكتو.  زمف القبكؿ كزمف المشيئة، فإنَّو يجب أٍف يكىصَّ
باقيػان عمػى حكػـ ًمٍمػًؾ الميػت لحاجتػو إلػى نفػاذ  (10)لعبد في ىػذه المسػألة كتمػؾال يقاؿ: ينبغي أٍف ييجعؿ ا
ٍف كػاف كػذلؾ لكنػػو (11)إيجابػو كثبػكت اعتبػاره شػػرعان  ، كمػا قػدمناه مػف أفَّ القبػػكؿ غيػر معمػكـو ييػدفع بأنَّػػو كا 

قَّعه.  ميتىكى
 

                                                           
 في "أ " بشرطيف. (1)
 ليست في "أ، ج". (2)
 ليست في "أ، ج". (3)
 .7/182انظر: السرخسي، المبسكط،  (4)
 في "ب" فإذا. (5)
 في "أ، ب، ج" ال. (6)
 .170\5 ،األصؿ ،الشيباني (7)
  أ". /ب مف198نياية ؽ" 

  ب مف "ب".312نياية ؽ/ 
 .1/531/ كشيخي زاده، مجمع األنير، 7/182انظر: السرخسي، المبسكط،  (8)
 ليست في "أ، ب، ج". (9)
 في "ب" كذلؾ. (10)
 .4/71انظر: ابف مازة، المحيط البرىاني،  (11)
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ـٍ بعػػد الػػدخكؿ ك كعمػى تقػػدير كجػػكده يمػػـز إخراجػػو عػػف ًمٍمًكًيػػ
األكؿ أسػػيؿ مػػف  (3)اٍلًمٍمػػؾً  (2)استصػػحاب (1)

 رفعو، ثـ إدخالو في ًمٍمًؾ شخصو ثـ إخراجو عنو فكىجىب أٍف يبقى لحاجتو.
ٍتقيوي مف جية المكلى.  ثـ ال شؾ أفَّ ىذه المسألة أقربس ألىفَّ الًعٍتؽ ىنا يقع مجانان فكجب عى

بػؿ أكلػى ألىفَّ مجػيء اليػكـ بعػده أنتى حرّّ بعد مػكتي بيػكـو عػدـ تكقفػو،  ألنَّا نقكؿ: لك صح ذلؾ لـز في
، كىي مف مكاضع النص عمى ٌأنَّو ال يىٍعًتٍؽ إالَّ بإعتاقيـ معمكـه غيري مشككؾو
(4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 في "ب" اك. (1)
ي كقت آخر"، كىك لفظ لقاعدة )بقاء ما كاف عمى االستصحاب عبارة عف "الحكـ عمى أمر ثابت في كقت بثبكتو ف (2)

 .173/ كانظر البركتي، قكاعد الفقو، ص 1/89ما كاف(، الزرقا، شرح القكاعد الفقيية، 
كمعنى الكبلـ إبقاء الحكـ بالممكية بدؿ رفعيا. أم إبقاء العبد في ممؾ سيده المتكفى كاعتاقو بكصيتو أسيؿ مف ادخالو 

 قو.في ممؾ شخصو آخر ثـ اعتا
 في "ب" الماؿ. (3)
  ب مف "ج".101نياية ؽ/ 
 .4/115انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (4)
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 ]ال يجكز التصرؼ بالعبد المدبر تصرفان يخرجو عف الحرية[
 

وي عىٍف ًمٍمًكوً  كزي بىٍيعيوي كىالى ًىبىتيوي كىالى إٍخرىاجي يًَّة، كىمىا ًفي اٍلًكتىابىًة[ ]ثيَـّ الى يىجي رّْ  إالَّ إلىى اٍلحي
مّْؽى  (1)أم )ثـ ال يجكز بيعو(قكلو:   (3)عتقو بمطمؽ مكت المكلى كال ىبتو (2)المدىبَّر المطمؽ كىك الذم عي

، كمػػا سػػكاه مػػف التصػػرفات  تىػػؽى عمػػى مػػاؿو كال إخراجػػو عػػف ممكػػو إالَّ إلػػى الحريػػة بػػبل بػػدؿ أك بكتابػػو أك عى
جارتو كأخذ أجرتو كتزكيج المدىبَّرة ككطؤىا كأخذ ميرىا التي ال تي  ٍبًطؿي حقو في الحرية فيجكز استخدامو كا 

)ألف الممػػػؾ فيػػػو ثابػػػته كبػػػو تسػػػتفاد كاليػػػة ىػػػذه كأرش جنايتيػػػا، كعمَّمىػػػوي المصػػػنؼ فيمػػػا يػػػأتي بقكلػػػو 
نَّمػػا لػػـ يكػػف لػػو أٍف يىٍرىىنىػػويس لفػػكات شػػرط عقػػد الػػرىف كىػػك ثبػػكت  التصػػرفات( يػػد االسػػتيفاء مػػف ماليػػة ، كا 

، كال ماليػػة لممػػدىبَّر كػػأيْـّ الكلػػد، كلػػيس عمػػى المػػكلى فػػي جنايػػات المػػدىبَّر إالَّ قيمػػة (4)المرىػػكف بطريػػؽ البيػػع
كاحدةس ألىنَّو ما منع إال رقبة كاحدة، كأما ما استيمكو فدىٍيفه في رقبتو يسعى فيو، كعيًرؼى مف ىذا أفَّ ليس 

ٍاليػػؾس ألنَّػػو لممػػكلى دفعػػو بالجنايػػة الم كجبػػة لػػؤلرش، كفػػي الجنايػػة عمػػى المػػدىبَّر مػػا فػػي الجنايػػة عمػػى اٍلمىمى
 .(5)مممكؾه بعد التَّدبير

فاستشكؿ عمى عدـ جكاز بيع اٍلميعىمَّؽ
مػا إذا قػاؿ كػؿ مممػكؾو أٍمًمكيػوي فيػك  ًعٍتقيػوي بمطمػؽ مػكت المػكلى (6)

، كاشػػترل مماليػػؾن ثػػـ مػػات فػػإنَّ  ـٍ ميعىمىقػػان بمطمػػؽ مػػكت حػػرّّ بعػػد مػػكتي كلػػو مماليػػؾه يـ ييٍعتىقيػػكفى فكػػاٍف ًعػػٍتقييي
 .(7)السيد

 .(9)اشتراىـ صح، كلـ يدخمكا تحت الكصية بالعتؽ إالَّ عند المكت (8)ثـ إنَّو لك باع الذيف

                                                           
 ليست في "أ، ب، ج". (1)
 ليست في "أ". (2)
اختمؼ الفقياء في التصرؼ في العبد المدبر المطمؽ مف بيع كىبة كنحكه، فذىب الحنفية إلى أنو ال يباع كال يكىب،  (3)

فعية كالحنابمة إلى أنو يباع كيكىب، كسيأتي بياف قكؿ الشافعي، انظر: السمرقندم، تحفة الفقياء، كذىب المالكية كالشا
/ كابف قدامة، مكفؽ الديف عبد اهلل، الكافي 18/102/ كالماكردم، الحاكم الكبير، 11/228/ كالقرافي، الذخيرة، 2/278

 لعممية.ـ، دار الكتب ا1994 –ق 1414، 1، ط2/331في فقو اإلماـ أحمد، 
الرأم المختار أنو ال يجكز بيع المدبر المطمؽ ألف النبي صمى اهلل عميو كسمـ "نيى عف بيع المدبر"، كألف فيو نقؿ 

 لمممؾ في حؽ الحبس، كاهلل أعمـ.
 .6/474انظر: ابف مازة، المحيط البرىاني،  (4)
 .7/183انظر: السرخسي، المبسكط،  (5)
 في "أ" المكلى. (6)
  أ مف "أ".199نياية ؽ / 
 .3/684انظر: ابف عابديف، رد المحتار،  (7)
 في "ب" الذم. (8)
 .3/684انظر: ابف عابديف، رد المحتار،  (9)
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أيجيبى بأفَّ الكصية بالنسبة إلى المعػدكـ تيعتبػر يػكـ المػكت، كبالنسػبة إلػى المكجػكد عنػد اإليجػاب، حتػى 
لد فبلف كلػو ثبلثػة أكالدو فمػات كاحػده مػنيـ بىطىػؿى ثمػث الكصػيةس ألنَّيىػا تنػأكلتيـ بعيػنيـ فىبىطىػؿى لك أكصى لك 

ًلد لو ثبلثة أكالدو  (1)بمكت أحدىـ حصتو، كلك لـ يكف لو كلده فكي
ثـ مات أحدىـ ثـ مات المكصي كاف  (2)

مػػف يكػػكف  (3)اإليجػػاب فتناكلػت لػػـ يػػدخؿ فػي الكصػػية لكػػكًنيـ معػدكميف عنػػد الكػؿ لبلثنػػيفس ألىفَّ الثالػث
 مكجكدان عند المكت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ليست في "أ، ب، ط". (1)
 ليست في "ب". (2)

 /أ مف "ب".313نياية ؽ 

 في " أ، ب، ج " فتناكؿ. (3)
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؛ أًلىنَّوي تىٍعًميؽي اٍلًعٍتًؽ ًبالشٍَّرًط فىالى يىٍمتىًنعي ًبًو اٍلبىٍيعي كىاٍلًيبىةي كىمىا  كزي A يىجي قىاؿى الشَّاًفًعيُّ ًفػي سىػاًئًر التٍَّعًميقىػاًت ]كى
كىمىا ًفي اٍلميدىبًَّر اٍلميقىيَّ  .كى اًنعىةو ًمػٍف ذىًلػؾى ٍيري مى ًصيَّةه كىًىيى غى لىنىػا قىٍكليػوي  ًد كىأًلىفَّ التٍَّدًبيرى كى مىٍيػًو  -كى ػمَّى المَّػوي عى صى

ـى  مَّ سى ػرّّ ًمػٍف الثُّميػثً » -كى يَّػًة؛ أًلىفَّ الٍ « اٍلميدىبَّري الى ييبىاعي كىالى ييكىىبي كىالى ييػكرىثي كىىيػكى حي رّْ يَّػةى كىأًلىنَّػوي سىػبىبي اٍلحي رّْ حي
ٍيرىهي؛ ػٍكًت؛  تىٍثبيتي بىٍعدى اٍلمىٍكًت كىالى سىبىبى غى اًؿ كىعىدىًمًو بىٍعدى اٍلمى كًدًه ًفي اٍلحى جي اًؿ أىٍكلىى ًلكي عىمىوي سىبىبنا ًفي اٍلحى ثيَـّ جى

ػرًُّؼ فىػالى ييٍمًكػفي تىػٍأًخيري ا ًف أىٍىًميَّػًة التَّصى اؿي بيٍطالى ًف اأٍلىٍىًميَّػًة، كىأًلىفَّ مىا بىٍعدى اٍلمىٍكًت حى ػاًف بيٍطػالى لسَّػبىًبيًَّة إلىػى زىمى
ـه قىٍبؿى الشٍَّرًط؛ أًلىنَّوي يىًميفه كىاٍليى  ًؼ سىاًئًر التٍَّعًميقىاًت؛ أًلىفَّ اٍلمىاًنعى ًمٍف السَّبىًبيًَّة قىاًئ ٍنعي ىيكى ًبًخالى ًميفي مىاًنعه كىاٍلمى

قيكعى الطَّػالى  ادُّ كي كدي، كىأىنَّوي ييضى ػاًف الشَّػٍرًط؛ ًلًقيىػاـً اأٍلىٍىًميَّػًة  ًؽ كىاٍلعىتىػاًؽ،اٍلمىٍقصي كىأىٍمكىػفى تىػٍأًخيري السَّػبىًبيًَّة إلىػى زىمى
ًفي ا ، كى كزي ٍبطىاؿي السَّبىًب الى يىجي اًؿ كىاٍلًكرىاثىًة كىاً  فىةو ًفي اٍلحى ًصيَّةي ًخالى اًىيًو ًعٍندىهي فىاٍفتىرىقىا؛ كىأًلىنَّوي كى مىا ييضى ٍلبىٍيًع كى

.ذى   ًلؾى
فٍ  ييؤىاًجرىهي كىاً  ٍكلىى أىٍف يىٍستىٍخًدمىوي كى ًلٍممى A )كى يىا( ؛ أًلىفَّ اٍلًمٍمؾى ًفيًو ثىاًبته لىوي  قىاؿى جى كّْ لىوي أىٍف ييزى ًطئىيىا كى كىانىٍت أىمىةن كى

رُّفىاًت[ يىةي ىىًذًه التَّصى ًبًو تيٍستىفىادي ًكالى  كى
 .(1)كؿ كالمعنىلممنق )كقاؿ الشافعيA يجكز بيعو كىبتو(قكلو: 

ـٍ يىكيٍف لىوي مىاؿه  (2)اما المنقكؿ فما في الصحيحيف مف حديث جابرو  ، لى ا لىوي عىٍف ديبيرو " أىفَّ رىجيبلن أىٍعتىؽى غيبلىمن
ًنًو ًإلىٍيًو" ، ثيَـّ أىٍرسىؿى ًبثىمى اًنًمائىًة ًدٍرىىـو ٍيرىهي، فىبىاعىوي النبي صمى اهلل عميو كسمـ، ًبثىمى غى
(3). 

 
 
 
 
 

                                                           
 في "أ" أما المنقكؿ كالمعنى. (1)
ؽ.ق، شيد بيعة العقبة، كغزا مع  16 بف عمر بف حراـ، أنصارم، سممي، صحابي، كلد سنة ىك جابر بف عبد اهلل (2)

( غزكة، أحد المكثريف مف الركاية عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، ككانت لو نياية 19النبي صمى اهلل عميو كسمـ، )
/ 1/214ق، انظر: ابف حجر، اإلصابة، 78أيامو حمقة في المسجد النبكم كيؤخذ عنو فييا العمـ، تكفي بالمدينة سنة 

 .2/92كالزركمي، األعبلـ، 
(. 7186اخرجو البخارم كالمفظ لو، كتاب األحكاـ، باب بيع اإلماـ عمى الناس أمكاليـ كضياعيـ، حديث رقـ)  (3)

ـ، (. مسم58/ كاخرجو مسمـ، كتاب األيماف، باب جكاز بيع المدبر، حديث رقـ )9/73البخارم، صحيح البخارم. 
 .3/1289صحيح مسمـ، 

كلفظو:" بم  النبي صمى اهلل عميو كسمـ أف رجبلن مف أصحابو أعتؽ غبلمان لو عف دبر، لـ يكف لو ماؿ غيره، فباعو 
 بثمانمائة درىـ، ثـ ارسؿ بثمنو اليو".
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لفػػظو "أعتػػؽ رجػػؿ مػػف األنصػػار غبلمػػان عػػف دبػػر ككػػاف محتاجػػان ككػػاف عميػػو ديػػف فباعػػو رسػػكؿ اهلل  كفػػي
" صمى اهلل عميو كسمـ، بثمانمائة درىـ فأعطاه فقاؿ: "اٍقػضً  مىػى ًعيىاًلػؾى ، كىأىٍنًفػٍؽ عى دىٍينىػؾى

كلحػديث جػابرو  (1)
 .(2)ىذا ألفاظه كثيرة

بسػنده  (4)كفػي مكطػإ مالػؾو  (3) عميػو كسػمـ، بػاع المػدبر"كركل أبك حنيفػة بسػنده "أف رسػكؿ اهلل صػمى اهلل
إلػػى عائشػػة " أنيػػا مرضػػت فتطػػاكؿ مرضػػيا فػػذىب بنػػك أخييػػا إلػػى رجػػؿو فػػذكركا لػػو مرضػػيا فقػػاؿ: إنكػػـ 
تخبركني عف امرأة مطبكبة، قاؿ: فػذىبكا ينظػركف فػإذا جاريػة ليػا سػحرتيا ككانػت قػد دبرتيػا فػدعتيا ثػـ 

ردت أف تمكتي حتػى أيعتػؽ، قالػت: فػإف هلل عمػي أف تبػاعي مػف أشػد العػرب سألتيا ماذا أرادت؟ قالت: أ
 في مثميا "  (5)ممكة، فباعتيا كأمرت بثمنيا فجعؿ

 
 
 
 
 
 

                                                           
حديث رقـ اخرجو النسائي، كتاب آداب القضاة، باب منع الحاكـ رعيتو مف اتبلؼ أمكاليـ كبيـ حاجة الييا،  (1)
 . قاؿ األلباني: حديث صحيح.8/246(. النسائي، سنف النسائي، 5418)

كلفظو:" أف رجبلن مف األنصار أعتؽ غبلمان لو عف دبر، ككاف محتاجان ككاف عميو ديف، فباعو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو 
 كسمـ بثمانمائة درىـ، فاعطاه فقاؿ: " اقض دينؾ، كأنفؽ عمى عيالؾ".

بر رجؿ مف األنصار غبلمان لو، لـ يكف لو ماالن غيره، فباعو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ،..."، اخرجو منيا:" د (2)
 .3/1289(. مسمـ، صحيح مسمـ، 59مسمـ، كتاب األيماف، باب جكاز بيع المدبر، حديث رقـ )

اديثو عبد اهلل بف محمد ، جمع أح106ركاه أبك حنيفة. أبك حنيفة، النعماف بف ثابت، مسند أبي حنيفة، ص  (3)
ـ، 2008 –ق 1429، 1الحارثي. الحارثي، عبد اهلل بف محمد، مسند أبي حنيفة، جمعو عبد اهلل بف محمد الحارثي، ط

 لبناف.  –دار الكتب العممية، بيركت 
 .1/305حكـ األلباني صحيح، انظر: األلباني، سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة، 

أ اإلماـ مالؾ بف أنس، جمع فيو األحاديث الصحيحة حسب اصطبلحو ال اصطبلح المحدثيف مكطأ مالؾ ىك مكط (4)
حيث أنو ضمنو المراسيؿ كالببلغات التي عدىا مف الصحيح كقد كضعت عميو الشركح كممف شرحو الباجي كسمي 

الحكالؾ، انظر: الشرح المنتقى، كشرحو ابف العربي كسمى شرحو القبس كشرحو أيضا السيكطي كسمى شرحو تنكير 
 .1908-2/1907/ كحاجي خميفة، كشؼ الظنكف، 11الكتاني، الرسالة المستطرفة، ص 

 في "أ، ج" فجعمتو. (5)
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 .(1)كركاه الحاكـ كقاؿ عمى شرط الشيخيف
رَّ كاف يباع في ابتداء اإلسبلـ عمى ما ركم "أنو صمى اهلل عميو كسمـ، با ع كالجكاب أىنَّو ال شؾَّ أفَّ الحي

مضخضٱُّٱٱثـ نيًسخى ذلؾ بقكلو تعالى (2)رجبلن يقاؿ لو سيرَّؽه في دىينو" معجعمظحط

،  ذىكىرىه(3) َّمغجغ
، فمـ يكف فيو داللة عمى جكاز بيعو اآلف بعد النسخ، (5)الناسخ كالمنسكخ في (4)

نَّما يفيده استصحاب ما كاف ثابتان مف جكاز بيعو زكاؿ الرؽ عنو، قبؿ التدبير، إذا لـ يكجب التدبير  كا 
رّّ  ًمفى ثميًث  (6)ثـ رأينا أىنَّو صح عف ابف عمر رضي اهلل عنيما، " ال يباع اٍلميدىبَّري كىالى ييكىىبي كىىيكى حي

  (8)"(7)الماؿ

                                                           
(. األصبحي، مالؾ بف أنس، مكطأ اإلماـ مالؾ، 2782اخرجو مالؾ، باب ما جاء في بيع المدبر، أثر رقـ ) (1)
، مؤسسة الرسالة/ كاخرجو الحاكـ، كتاب الطب، أثر ق1412، ت: بشار عكاد معركؼ كمحمكد خميؿ، د.ط، 2/422

 . صحيح عمى شرط الشيخيف.4/244(. الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف، 7516رقـ )
كلفظو:" أف عائشة رضي اهلل عنيا، اعتقت جارية ليا عف دبر منيا ثـ إف عائشة مرضت بعد ذلؾ ما شاء اهلل ثـ فدخؿ 

لت: مف طبني؟ فقاؿ: امرأة مف نعتيا كذا ككذا فكصفيا كقاؿ: في حجرىا صبي قد عمييا سندم فقاؿ: إنؾ مطبكبة. فقا
باؿ فقالت عائشة: ادعكا لي فبلنة لجارية ليا تخدميا"فكجدكىا في بيت جيراف ليا في حجرىا صبي قد باؿ فقالت: حتى 

: لـ؟ قالت: احببت العتؽ. اغسؿ بكؿ ىذا الصبي فغسمتو ثـ جائت فقالت ليا عائشة: اسحرتيني؟ فقالت: نعـ. فقالت
فقالت عائشة: احببت العتؽ فكاهلل ال تعتقي ابدا" فامرت عائشة ابف اخييا أف يبيعيا مف األعراب ممف يسيء ممكتيا. 

 قالت ثـ ابتع لي بثمنيا رقبة حتى اعتقيأ، ففعؿ...".
/ كأخرجو الحاكـ، حديث 4/20ي، (. الدارقطني، سنف الدارقطن3027أخرجو الدارقطني، كتاب البيكع، حديث رقـ ) (2)

 ، كتعميؽ الذىبي عميو أنو حديثه صحيحه عمى شرط البخارم.2/62(. الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف، 2330رقـ )
كلفظو أف يزيد بف اسمـ قاؿ:" رأيت شيخا باالسكندرية يقاؿ لو سيرىؽ، فقمت ما ىذا االسـ؟، فقاؿ: ىك اسـ سمانيو رسكؿ 

يو كسمـ كلف ادعو، قمت لـ سماؾ؟، قاؿ: قدمت المدينو فأخبرتيـ أف مالي يقدـ فباعكني فاستيمكت اهلل صمى اهلل عم
 امكاليـ، فأتكا بي إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، فقاؿ لي: "أنت سرؽ"، كباعني بأربعة أبعرة".

 .280سكرة البقرة، اآلية  (3)
ق، 1408، 1، ت: د. محمد عبد السبلـ محمد، ط261كخ، صانظر: النحاس، أحمد بف محمد، الناسخ كالمنس (4)

 مكتبة الفبلح، الككيت.
ق، انظر: حاجي 338ناسخ الحديث كمنسكخو ألحمد بف محمد بف إسماعيؿ بف يكنس المرادم النحاس، تكفي سنة  (5)

 .1/61/كالبغدادم، ىدية العارفيف، 2/1920خميفة، كشؼ الظنكف، 
  ب مف "أ".199نياية ؽ/ 
 في " أ، ب " كيؤجر. (6)
 ليست في "ب". (7)

, قاؿ األلباني: حديث 244\5(. الدارقطني, سنف الدارقطني, 4264اخرجو الدارقطني, كتاب المكاتب, حديث رقـ )  (8)
 .853مكضكع, انظر: األلباني, ضعيؼ الجامع الصغير كزيادتو, ص 

 كلفظو "المدبر ال يباع كال يكىب كىك حر مف الثمث".
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 .(1)كقد رفعو إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، لكف ضعؼ الدارقطني رفعو كصحح كقفو
ػػدىبَّري ًمػػفى الثُّميػػًث" (3)يػػافبػػف ظب (2)كأخػػرج الػػدارقطني أيضػػان عػػف عمػػي بسػػنده عػػف ابػػف عمػػر قػػاؿ " اٍلمي

(4) ،
 ابف ظبياف. (5)كضعؼ

كالحاصػػػؿ أىفَّ كقفػػػو صػػػحيحه كضػػػعؼ رفعػػػو، فعمػػػى تقػػػدير الرفػػػع ال إشػػػكاؿ، كعمػػػى تقػػػدير الكقػػػؼ فقػػػكؿ 
نَّما يعارضو لك قا ؿ صمى اهلل الصحابي حينئذو ال يعارضو النص ألبتةس ألىنَّو كاقعة حاؿو ال عمكـ ليا، كا 

 عميو كسمـ، يباع المدىبَّر.
، كعمػػى عػػدـ تقميػػده يجػػب أٍف ييحمػػؿ عمػػى السػػماعس ألىفَّ منػػع بيعػػو عمػػى  فػػإٍف قمنػػا بكجػػكب تقميػػده فظػػاىره
ٍنعيػػو مػػع عػػدـ زكاؿ الػػرؽ كعػػدـ االخػػتبلط بجػػزء  خػػبلؼ القيػػاس لمػػا ذكرنػػا أٍف بيعػػو مستصػػحبه برقػػو فىمى

اس فييحمػؿ عمػى السػماع فىبىطىػؿى مػا قيػؿ حػديث ابػف عمػر رضػي اهلل المكلى كما في أيْـّ الكلػد خػبلؼ القيػ
 .(6)عنو، ال يصمح لمعارضة حديث جابر

، أنَّػػو ذىكىػػرى عنػػده أف عطػػاء كطاكسػػا يقػػكالف عػػف جػػابر، فػػي الػػذم أعتقػػو (7)جعفػػر كأيضػػان ثىبيػػتى عػػف أبػػي
ه أٍف يبيعػػػو فيقضػػػي دينػػػو مػػػكاله فػػػي عيػػػد رسػػػكؿ اهلل صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ، كػػػاف ًعٍتقيػػػوي عػػػف دبػػػرو فػػػأمر 

 .( 8)الحديث
 

                                                           
 .5/245: الدارقطني، سنف الدارقطني، انظر (1)
 في "أ" عف. (2)
ىك عمي بف ظبياف العبسي كيكنى )أبا الحسف(، مف أىؿ الككفة، كاف قاضيا ببغداد، ركل عف عبيد الممو بف عمر  (3)

بف ق، انظر: ا192كابف أبي ليمى كغيرىـ، كركل عنو أبك نعيـ عبيد بف ىشاـ الحمبي كعثماف بف أبي شيبة، تكفي سنة 
 .6/402/ كابف سعد، الطبقات الكبرل، 6/191أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ، 

(. الدارقطني، سنف الدارقطني، 4263اخرجو الدارقطني، كتاب المكاتب، باب كتاب المكاتب، حديث رقـ )  (4)
 .853. قاؿ األلباني: حديث مكضكع، األلباني، ضعيؼ الجامع الصغير كزيادتو، ص 5/243
، ت: محفكظ الرحمف زيف اهلل 12/322دارقطني، عمي بف عمر، العمؿ الكاردة في األحاديث النبكية، انظر: ال (5)

 ـ، دار طيبة، الرياض.1985 –ق 1405، 1السمفي، ط
 .349-10/348انظر: ابف قدامة، المغني،  (6)
  أ مف "ج".102نياية ؽ/ 
لحسيف بف عمي بف أبي طالب، الممقب الباقر، كلد سنة ىك محمد الباقر أبك جعفر محمد بف زيف العابديف عمي بف ا (7)

ق، أحد األئمة األثني عشر في اعتقاد اإلمامية، كىك كالد جعفر الصادؽ، كاف عالما سيدا كبيرأ، كقيؿ لو الباقر 57
الكبرل،  ق، كدفف بالبقيع بالمدينة المنكرة، انظر: ابف سعد، الطبقات113ألنو تبقر في العمـ، أم تكسع فيو، تكفي سنة 

 .  4/174/ كابف خمكاف، كفيات األعياف، 7/283
(. الدارقطني، سنف 4258كتمامو " فباعو بثمانمائة درىـ" ، اخرجو الدارقطني، كتاب باب المكاتب، حديث رقـ ) (8)

 . كقاؿ الدارقطني: )فيو عبد الغفار ضعيؼ، كركاه غيره عف أبي جعفر مرسبل(.5/242الدارقطني، 
  ب مف "ب".313نياية ؽ/ 
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ركاه الدارقطني عػف عبػد الغفػار  (1)فقاؿ أبك جعفر: شيدت الحديث عف جابر "إنما أذف في بيع خدمتو"

 عف أبي جعفر. (2)بف القاسـ الككفي
ٍف كاف مف الثّْقىات األٍثبىات كلكف حديثو ىذا مرسؿه   .(3)كقاؿ: أبك جعفر ىذا كا 

س ألىنَّو مف ركاية عبد الممػؾ بػف أبػي سػميماف العزرمػيكقاؿ ابف القطاف:  ، كىػك ثقػة (4)ىك مرسؿه صحيحه
 .(5)عف أبي جعفر انتيى

ٍف كػػافى متشػػيعان، فقػػد صػػرح أبػػك جعفػػر كىػػك  فمػػك تػػـ تضػػعيؼ عبػػد الغفػػار لػػـ يضػػر لكػػف الحػػؽ عدمػػو كا 
مػػا أذف فػػي بيػػع منافعػػو، كال محمػػد البػػاقر اإلمػػاـ بػػف عمػػي زيػػف العابػػديف بأىنَّػػو شػػيد حػػديث جػػابر كأىنَّػػو إنَّ 

 يمكف الثقة أماـ ذلؾ إال لعممو بذلؾ مف جابرو راكم الحديث.
: قػكؿ مػف قػاؿ ييحمػػؿ الحػديث عمػى المػدىبَّر المقيػد، أك أفَّ المػراد أىنَّػو بػاع خدمػػة (6)كقػاؿ ]ابػف أبػي العػز[

في تأكيؿ ما يخالؼ اعتقاده  (8)سعىس ألىنَّو لما اعتقد أىفَّ التدبير عقده الزـه (7)العبد مف باب دفع الصائؿ
ػػرى يمنػػعي  مػػف  (9)مػػف السػػنة عمػػى خػػبلؼ تأكيمػػو، كالػػنصي مطمػػؽه فيجػػبي العمػػؿي بػػو إال لمعارضػػة نػػصٍّ آخى

                                                           
 .5/242انظر: الدارقطني، سنف الدارقطني،  (1)
عبد الغفار بف القاسـ  األنصارم كقيؿ الغفارم الككفي يكنى بأبي مريـ، ركل عف عطاء كعدم بف ثابت كالمنياؿ  (2)

باف، بف عمرك كغيرىـ، ركل عنو يحيى بف سعيد األنصارم كىك متركؾ الحديث كعامة احاديثو بكاطيؿ، انظر: ابف ح
 .54-6/53/ كابف عدم، الجرح كالتعديؿ، 2/143المجركحيف، 

 .5/242انظر: الدارقطني، سنف الدارقطني،  (3)
عبد الممؾ بف أبي سميماف العرزمي الفزارم الككفي أبك عبد اهلل كاسـ أبيو ميسرة ككفي مف الحفاظ ثبت في الحديث  (4)

نس ابف سيريف كركل عنو الثكرم كمسعكد بف سعد كيحيى بف كاف يسمى الميزاف، ركل عف عطاء كسعيد بف جبير كأ
/ كالبخارم، 6/337ق في خبلفة أبي جعفر، انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل، 145سعيد القطاف كغيرىـ، تكفي سنة 

 .5/336/كابف عدم، الجرح كالتعديؿ، 5/417التاريخ الكبير، 
 .5/398انظر: ابف القطاف، بياف الكىـ كااليياـ،  (5)
ما بيف المعككفيف في "أ، ج، ط" ابف العز، كفي "ب" العز كىك خطأ، كالصكاب ابف أبي العز، ىك عمي بف عمي بف  (6)

ق، فقيو، كاف قاضي القضاة بدمشؽ، ثـ بالديار المصرية، ثـ بدمشؽ، تكفي سنة 731محمد بف أبي العز كلد سنة 
 .7/156/ ككحالة، معجـ المؤلفيف، 4/313زركمي، األعبلـ، ق، لو كتاب التنبيو عمى مشكبلت اليداية، انظر: ال792

الصائؿ ىك الذم يسطك عمى الناس كيعتدم عمييـ فالصؤكؿ مف الرجاؿ الذم يضرب الناس كيتطاكؿ عمييـ،  (7)
كالفحبلف يتصاكالف أم يتكاثباف، كىك جمؿ صؤكؿ كىك الذم يأكؿ راعيو كيكاثب الناس فيأكميـ، كفي حديث الدعاء بؾ 

 ، مادة )صكؿ(.1/108كؿ أم اسطك كاقير، انظر: الرازم، مختار الصحاح، أص
 .4/194كفي اإلصطبلح اإلستطالة كالكثكب عمى الغير بغير حؽ، انظر: الشربيني، مغني المحتاج، 

 في "أ، ب، ج " يسعى. (8)
 في "أ" يمتنع. (9)
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ػػرَّ كػاف يبػػاع لمػدٍَّيًف ثػـ نسػػخ، فػإفَّ قكلػػو فػي الحػػديث بػاع مػػدىبَّران  العمػؿ بإطبلقػو، كأنػػتى إذا عممػتى أفَّ الحي
عف ديبيرو أك دىبَّػرى أعػـ مػف المطمػؽ،  (2)جزئيان ال عمكـ ليا، كأفَّ قكلو أٍعتىؽى  (1)ليس إال حكاية الراكم فعبلن 

أٍعتىػػػؽى عػػػف ديبيػػػرو منػػػو، كأفَّ مػػػا عػػػف ابػػػف عمػػػر مكقػػػكؼه  (3)كالمقيػػػد إذ يصػػػدؽ عمػػػى الػػػذم دىبَّػػػرى مقيػػػدان أنَّػػػو
، كحػػديثي أبػػي جعفػػرو مرسػػؿي تػػابعيٍّ ثقػػة، كقػػد أقمنػػا الػػدالالت لعمػػؿ بالمرسػػؿ بػػؿ عمػػى كجػػكب ا (4)صػػحيحه

ًمٍمػتى قطعػان أفَّ المرسػؿ حجػة مكجبػة بػؿ سػالمة (5)كتقديمػو عمػى المسػند ، بعػد أنَّػو قػكؿ جميػكر السػمؼ عى
 عف المعارض.

ـٍ يصحَّ رفعو يعضده، كال يعارضو المركم عف عائشة رضي اهلل عنيػا، لجػكاز  ككذا قكؿ ابف عمر إٍف لى
كاقعىةي حاؿو ال عمكـ ليا، فمـ يتناكؿ حديث جابر كعائشة رضي اهلل ككًف تدبيرىا كافى مقيدان، كألىنَّو أيضان 

عنيما، محؿَّ النزاع ألبتىةى، فكيؼ كقد كجب حممو عمى السماع ًبمىا
 ذكرنا فظير لؾ تحاممو أك غمطو. (6)

كأما المعنى الذم أٍبطىؿى بو الشافعي منع بيعو، فما ذىكىرى فػي الكتػاب مػف قكلػوس ألىنَّػو
 (8)عتػؽ)تعميػؽ ال (7)

، ككػػذا إٍف اعتىبىػػرى (9)كبػػو ال يمتنػػع البيػػع كمػػا فػػي سػػائر التعميقػػات بسػػائر الشػػركط غيػػر المػػكتبالشػػرط(، 
جيػػة ككنػػو كصػػية، فػػإفَّ الرجػػكع عػػف الكصػػية كبيػػع المكصػػى بػػو جػػائز، فظيػػر أىنَّػػو عمػػى اعتبػػار شػػبيي 

 التعميؽ كالكصية ال يمتنع بيعو.

                                                           
  أ مف "أ".200نياية ؽ/ 
 في "ب" قكالن. (1)
 .في "أ، ب، ج" عتؽ (2)
 في "أ، ب" ألنو. (3)
 في "أ، ب، ج" الداللو. (4)
في "أ" المرسؿ. الحديث المسند ىك ما اتصؿ سنده مرفكعان إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ، انظر: عتر، منيج  (5)

 . 275/ كصالح، لمحات في أصكؿ الحديث، ص 349النقد، ص 
، فذىب جميكر الحنفية كالمالكية كاإلماـ أحمد الى تقديـ اختمؼ األصكليكف في تقديـ المرسؿ عمى المسند عند التعارض

المسند، ألف المسند قد اتفؽ عمى قبكلو بخبلؼ المرسؿ، كذىب بعض الحنفية كبعض المالكية إلى تقديـ المرسؿ، كاليو 
أما مف أسند ماؿ إبف اليماـ، ألف العدؿ إذا أرسؿ لـ ييسًقٍط إال مف جـز بعدالتو فبذلؾ يككف قد قطع بصحة الحديث، 

/ كالقرافي، نفائس 3/5، كشؼ األسرار، البزدكم الحنفيففي ذكره لمركاة إحالة عمى البحث في أحكاليـ، انظر: 
بف قدامة، ركضة الناظر، 8/3708األصكؿ،  ف أمير حاج، التقرير كالتحبير، 1/629/ كا   .2/289/ كا 

 في "أ، ج" لما (6)
 ليس في "ب". (7)
 ليست في "ب". (8)
 .4/60ظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ان (9)
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 )يدكر الفقو(. (1)أٍم إعماؿ الشبييف ا(A)كعمى ىذكقد قدـ المصنؼ مف قريب قكلو 
، كال ثبػكت إال بسػبب )تثبػت بعػد المػكت(ألىنَّيىػا  )كألنو سػبب الحريػة(؛كجكابو ما ذكر المصنؼ بقكلوس 

A)ػػرّّ المعمػػؽ فػػي إذا مػػتَّ أك المضػػاؼ فػػي بعػػد مػػكتي، فإمػػا أٍف  )كال سػػبب غيػػره أم غيػػر قكلػػو أنػػتى حي
 (2)ألىنَّو حاؿ كجكده، ]بخبلؼ مػا[ )جعمو سببان في الحاؿ أكلى(؛مكت، كييٍجعىؿى سببان في الحاؿ أك بعد ال

، فإضػافة السػببية إليػو حػاؿ كجػكده أكلػى، فيػذا كجػو أكلكيػة  ٍكًمػيّّ بعد المكت فإنَّو معدكـه إنَّما لو ثبكته حي
ال يعنػي )كألف مػا بعػد المػكت إلػخ(A غيػره كىػك قكلػو  سببيتة في الحاؿ، ككجو آخر يكجب عدـ إمكاف

بػػد لثبػػكت اٍلًمٍمػػًؾ كزكالػػو مػػف ثبػػكت األىميػػة ليمػػا كالمػػكت يبطميػػا، بخػػبلؼ الجنػػكفس ألىفَّ المجنػػكفى أىػػؿه 
كما إذا مات مكرثو أك كىػب لػو كقىبًػؿى كليػو كزكالػو كمػا لػك أتمػؼ شػيئان فإنَّػو يؤخػذ ضػمانيوي  (3)لثبكت ًمٍمًكوً 

 مف مالو فيزكؿ ممكو عنو.
 (5)، فمػػذا لػػـ تشػػترط األىميػػة بالعقػػؿ عنػػد كجػػكد الشػػرط(4)حػػرب بانػػت امرأتيػػوي كلػػك ارتػػد أبػػكاه كلحقػػا بػػدار ال

ليػػػزكؿ الحكػػػـس ألىفَّ ذلػػػؾ شػػػرط البتػػػداء التصػػػرؼ ال لمجػػػرد زكاؿ الممػػػؾ كالمجنػػػكف أىػػػؿه لػػػذلؾ، بخػػػبلؼ 
زمػت األمريف، فامتنع أٍف ييٍجعىػؿى قكلػو المػذككر حػاؿى حياتػو سػببان بعػد مكتػو فم المكت فإنَّو سالبه ألىمية

الَّ انتفت لكنيا لـ تنتؼ شرعان، كألىفَّ سائر التعميقات فييا مانعه مف ككف المعمًؽ سببان  سببيتو في الحاؿ كا 
فػػي الحػػاؿس ألىنَّيىػػا أيمػػاف كاليمػػيف فػػي مثمػػو تعقػػد لممنػػع كمػػا قػػد تعقػػد لمحمػػؿ
، فػػالمنع مػػف كقػػكع الطػػبلؽ (6)

رّْ كأنَّػػو يضػػاد كقكعيمػػا، ككقكعيػػا ىػػك المقصػػكد فػػي التعميػػؽ كاٍلعىتىػػاًؽ ىػػك المقصػػكد فييػػاس ألىنَّيىػػا تعقػػد ًلٍمبًػػ
ما ليس بيمػيفو كىػك التػدبير بمفػظ التعميػؽ، كمنػو مػا  (7)الذم ىك التدبير، فمـز مف كبلمو أىفَّ التعميؽ منو

ىك يميفه فبل يمكػف سػببية المعمَّػؽ قبػؿ الشػرط لمػا ذكرنػا، كأمكػف فػي التػدبير ]إذ لػيس فيػو معنػى اليمػيف 
  ـفمز 

                                                           
كيككف تعميقان في اإلبتداء دفعان لمضرر حتى ال يمتنع التصرؼ المراد كتككف في النياية معاكضة عند األداء دفعان  (1)

لمضرر، أم أف التصرفات الشرعية القائمة عمى العكض تيبنى في بدايتيا كنيايتيا عمى دفع الضرر، انظر: ابف مازة، 
 .3/176البرىاني،  المحيط

 في "ب، ج" بخبلفو. (2)
  أ مف "ب".314نياية ؽ/ 
 .6/27انظر: العيني، البناية شرح اليداية،  (3)
 .10/123انظر: المبسكط، السرخسي،  (4)
 .9/263انظر: البابرتي، العناية شرح اليداية،  (5)

  ب مف "أ".201نياية ؽ/ 
 .3/50انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (6)
 في "أ، ب" مف. (7)


 /ب مف "ج".102نياية ؽ 
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 في الحاؿ. (1)سببيتو[
ذا انعقدت سببية الًعٍتًؽ في الحاؿ يتحقؽ ثبكت حؽ الًعٍتًؽ لو كىك ميمحؽه  كا 
بحقيقة فبل يىٍقبىؿي الفسخ كال  (2)

مَّؽى بأمرو كائف ألبتة لـز أفَّ المػراد  رّّ فإنَّو لىمَّا عى شؾَّ أىنَّو ييرىدُّ عميو النقضي بما إذا قاؿ إذا جاء غده فأنتى حي
ت المعمَّػػؽ فيػػو ال منعػو فمػػـ يكػػف يمينػان فػػانتفى مػػانع السػببية فػػي الحػػاؿ فتنعقػد فيػػو فيمػػـز أٍف ال يجػػكز ثبػك 

، كىذا اإلشكاؿ ال يندفع عف ىذا الكجو بمنع ككنو كائنان ال محالةس لجكاز قياـ  بيعو قبؿ الغد كىك منتؼو
بعػػػد كجػػػكد أٍشػػػراط السػػػاعة مػػػف خػػػركج قبػػػؿ الغػػػد فإنَّمػػػا يسػػػتقيـ إذا كػػػاف التعميػػػؽ بمجػػػيء الغػػػد  (3)القيامػػػة
 .(5)كنزكؿ عيسى عميو السبلـ، كغيرىما، أما قبؿ ذلؾ فميس بصحيحو  (4)الدجاؿ

كالجػػكاب بػػأىفَّ الكػػبلـ فػػي األغمػػب فيمحػػؽ الفػػرد النػػادر بػػو اعتػػراؼه بػػاإليراد، عمػػى أىفَّ كػػكف التعميػػؽ بمثػػؿ 
 .(6)مجيء الغد كرأس الشير نادران غيري صحيحو 

بما ىك حاصؿ الكجو الثاني كىك أىفَّ التعميؽ الذم ىك التدبير كصية، كالكصية خبلفة في  كأيجيب أيضان 
 .(7)الحاؿ كالكراثة

بقكلػو  (9)، كىذا كارده عمى عبارتو إال بعناية، كىك أفَّ المراد[(8)]كييردُّ عميو أىنَّو يجكز الرجكع عف الكصية
ػكًؽ ]كالكصية خبلفػة: أم الكصػية المػذككرة كىػي الكصػية لػ ًنعىػٍت مػف ليحي و برقبتػو خبلفػة كالكراثػة حتػى مي

 الرجكع عنيا.
ؿ (10)كييفىرَّؽي بيف قكلو[ ، إذا مػتُّ فأنػت حػرّّ كأنػتى حػرّّ بعػد مػكتي كبػيف قكلػو أعتقػكه بعػد مػكتي، فػإفَّ األكى

 حؿّْ استخبلؼه مكًجبه لثبكت حؽ الحرية في الحاؿ بخبلؼ أعتقكه، كأكرىدى عميو أىفَّ ىذا فرؽه بعيًف م
 
 

                                                           
ما بيف المعككفيف ليس في "أ". كيأتي بعدىا في "أ، ج" ]بمفظ التعميؽ كمنو ما ىك يميف فبل يمكف سببيتو المعمؽ قبؿ  (1)

 الشرط[.
 في "أ، ب، ج" يمحؽ. (2)
 في "أ، ب" القيمة. (3)
 ،كىك مف عبلمات الساعة الكبرل ،مكتكب بينيما كافره  ،ى ظفرة غميظةفي عينو اليمن ،الدجاؿ  أعكر العيف اليسرل (4)

إتحاؼ الجماعة بما جاء في الفتف  ،حمكد بف عبد اهلل ،انظر: التكيجرم ،ككقت ظيكره مف مقدمات اليـك اآلخر
 الرياض. ،دار السميعي لمنشر كالتكزيع ،ق1414 ،2ط ،389\2 ،كالمبلحـ

 .3/22ائع، انظر: الكاساني، بدائع الصن (5)
 .3/22انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (6)
 .5/21انظر: البابرتي، العناية شرح اليداية،  (7)
 .28/22انظر: السرخسي، المبسكط،  (8)
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". كيأتي بعدىا في "أ" فقط "حتى منعت مف لحكؽ الرجكع عنيا، كيفرؽ بيف". (9)
 يس في "أ، ب".ما بيف المعككفيف ل (10)
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تدبيران كانت خبلفة تستدعي لزكـ المكصى بو كعدـ  (1)النزاعس ألىفَّ حاصمو أفَّ الكصية بالعتؽ إذا كانت
ٍف كانت غيره كأعتقكا ىذا ]العبد ال تككف كذلؾ كجاز بيعػو، كىػذا عػيف المتنػازع  عنو،  جكاز الرجكع كا 

أٍف  سكاءه، كال مخمىػصَّ إال (3)كبالصيغة األخرل (2)فيو فإفَّ الخصـ يقكؿ الكصية باٍلًعٍتًؽ بيذه الصيغة[
مّْػؽى  تبدم خصكصية في تمؾ العبارة تقتضي ذلؾ، كليس ىنا إال ككف العبد خكًطبى بو أك ككفي اٍلًعتٍػًؽ عي
صػػريحان بػػالمكت أك أضػػيؼ، ككػػكف ذلػػؾ فػػي الشػػرع يقتضػػي مػػا ذكػػرتـ مػػف المػػزكـ، كعػػدـ جػػكاز الرجػػكع 

بالسػػمع المتقػػدـ بنػػاءن  (6)]مػػف ًقبػػؿ ىػػذا الكجػػو ممػػا ذكرنػػا ك[ (5)]إنمػػا ىػػك[ (4)ؿممنػػكع، فػػالحؽ أىفَّ االسػػتدال
 عمى عدـ معارضة حديث جابر لو لما قدمناه، ثـ المذككر بياف حكمة الشرع لذلؾ.

 
 

تىؽى اٍلميدىبَّر مف ثمث الماؿ[  ]إذا مات المكلى عى
 

ٍكلىى عىتىؽى اٍلميدىبَّري ًمٍف ثيميثً  ػاؼه إلىػى  ]فىًإذىا مىاتى اٍلمى ًصػيَّةه؛ أًلىنَّػوي تىبىػرُّعه ميضى ٍينىػاكىأًلىفَّ التَّػٍدًبيرى كى كى ػا رى اًلػًو( ًلمى مى
ٍيػري  ػاؿه غى ـٍ يىكيػٍف لىػوي مى تَّػى لىػٍك لىػ اًؿ فىيىٍنفيذي ًمٍف الثُّميػًث، حى ٍيري ثىاًبتو ًفي اٍلحى ـي غى ٍك ٍقًت اٍلمىٍكًت كىاٍلحي هي يىٍسػعىى ًفػي كى

ٍف كىافى  ًصػيًَّة كىالى ييٍمًكػفي نىٍقػضي  ثيميثىٍيًو، كىاً  مىػى اٍلكى ًتػًو؛ ًلتىقىػدُّـً الػدٍَّيًف عى ػٍكلىى دىٍيػفه يىٍسػعىى ًفػي كيػؿّْ ًقيمى مىػى اٍلمى عى
ًتًو[  اٍلًعٍتًؽ فىيىًجبي رىدُّ ًقيمى

ؿى البػاب، كألىفَّ التػدبير كصػية كنفاذىػا  )فإذا مات المكلى عتؽ المدبر مف ثمث مالو(،قكلو  ًلمىا ركينػا أكَّ
تىؽى ثمثػو كيسػعى فػي ثمثيػو لمكرثػة، كلػك كػاف عمػى المػكلى ديػف م ٍيريهي عى ف الثمث حتى لك لـ يكف لو ماؿه غى

في ىذه الصكرة يستغرؽ رقبة المدبر يسعى في كؿ قيمتو، ألىفَّ الديف مقدـ عمى الكرثة فكيؼ بالكصية، 
 كال يمكف نقض العتؽ فيرد قيمتو.

 
 

                                                           
 في "أ، ب، ج " كاف. (1)
  ب مف "ب".314نياية ؽ/ 
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (2)
 في "أ" األكلى. (3)


 /أ مف "أ".202نياية ؽ 

 في "ب" اإلكتفاء. (4)
 ليست في "ب". (5)
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (6)
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 ]حكـ كلد المدبرة[
 

لىدي الٍ  كى ابىًة ]كى حى مىى ذىًلؾى نيًقؿى إٍجمىاعي الصَّ ( كىعى ـٍ  -ميدىبَّرىًة ميدىبَّره ٍنيي  [-رىًضيى المَّوي عى
(قكلو  لىػدي اٍلميػدىبَّرىًة ميػدىبَّره كى ػو كالمػراد كلػد )كى اٍلميػدىبَّرىًة اٍلميطمىػؽي، أمَّػا كلػد المػدىبَّرة تػدبيران  (1)فىيىٍعتًػؽي بمػكت سػيد أيمّْ

، ىػذا ىػك الصػحيح مػف النيسػخ، كفػي بعضػيا: كلػد المػدىبَّر مػدىبَّر، كلػيس بصػحيحس مقيدان فبل يكػكف مػدبران 
ػةن فكلػدىا عبػده سػكاء  ػرِّا، أك أمى لىػديىىا حي ػرَّةه كػاف كى ألىفَّ الكلد يتبع أيمَّػو ال أبػاه، فػإفَّ زكجػة المػدىبَّر لػك كانػت حي

 كاف أبكه حرِّا اكعبدان مدبران أك ال،
الػذم حممػت بػو بعػد التػدبير، أمػا كلػدىا  (2)حامبلن بو كقػت التػدبير، ]أك الكلػد[ثـ المراد الكلد الذم كانت 

 .(3)المكلكد قبمو فبل يصير ميدىبَّران بتدبيرىا
 بعده  (7)كىي حامؿه كأما الذم حممت بو (6)كما لك أعتقيا  (5)فباإلجماع (4)أما الذم كاف حمبلن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 في "أ" اف. (1)
 في  "ب" اما. (2)
 .4/122اني، بدائع الصنائع، انظر: الكاس (3)
 في "ج" حامبل. (4)
/ 4/122أجمع الفقياء عمى أف حمؿ األمة قبؿ التدبير ال يصير مدبران بتدبيرىا، انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (5)

 .10/352/ كابف قدامة، المغني، 18/130/ كالماكردم، الحاكم الكبير، 11/344كالقرافي، الذخيرة، 
 (.510كبير مف "ب". كالذم ينتيي صفحة ) بداية سقط (6)
 ليست في "ج". (7)
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 (4)كالزىػػرم كالبصػػرم كشػػريح (3)عػػف عمػػر بػػف عبػػد العزيػػز (2)كىػػك المػػركم (1)ففػػي قػػكؿ أكثػػر أىػػؿ العمػػـ
كالحسف بف صالح كمالػؾ كأحمػد كلمشػافعي فيػو  (6)كالثكرم كمجاىد كقتادة كعطاء كطاككس (5)كمسركؽ

 ، (8): يعني اإلجماع السككتي، إجماع الصحابة((7))]كعمى ذلؾ[قكالف، قاؿ المصنؼ: 

                                                           
اختمؼ الفقياء في تدبير ما حممت بو األمىة كقت التدبير أك بعده، فذىب الحنفية كالمالكية كالشافعية في أحد القكليف  (1)

، كذىب الشافعية في القكؿ اآلخر إلى أنو ال يصير مدبران، انظر: الس / 7/180رخسي، المبسكط، كالحنابمة إلى أنو مدبره
 .10/352/ كابف قدامة، المغني، 18/130/ كالماكردم، الحاكم الكبير، 2/514كاألصبحي، المدكنة، 

 الرأم المختار أنو يصير مدبران بتدبيرىا ألنو جزءه منيا فيأخذ حكميا، كاهلل أعمـ.
 .7/436انظر: ابف عبد البر، اإلستذكار،  (2)
بف مركاف بف الحكـ، قرشي مف بني مكة، الخميفة الصالح ربما قيؿ لو خامس الخمفاء ىك عمر بف عبد العزيز  (3)

ق، كنشأ بيأ، ككلي امارتيا لمكليد، ثـ استكزره 61الراشديف، لعدلو كحزمو، معدكد مف كبار التابعيف، كلد بالمدينة سنة 
ق، 101كسكف الفتف، تكفي سنة ق، فبسط العدؿ 99سميماف بف عبد الممؾ، ككلي الخبلفة بعيد مف سميماف سنة 

 .5/209انظر: الزركمي، األعبلـ، 
ىك شريح بف الحارث بف قيس بف جيـ الكندم،) أبك أمية(، مف اشير القضاة في صدر اإلسبلـ، اصمو مف أكالد  (4)

زمف عمر الفرساف الذيف كانكا باليمف، كاف في زمف النبي صمى اهلل عميو كسمـ كلـ يسمع منو، كلي قضاء الككفة في 
ق، كاف ثقة في الحديث، مأمكنا في القضاء، لو باع 77كعثماف كعمي كمعاكية، كاستعفى في أياـ الحجاج، فاعفاه سنة 

/ كالزركمي، األعبلـ، 4/326ق، انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب، 78في الشعر كاألدب، مات بالككفة سنة 
3/236. 
ني ثـ الكداعي، )أبك عائشة(. تابعي ثقة مف أىؿ اليمف، قدـ المدينة ىك مسركؽ األجدع بف مالؾ بف أمية اليمدا (5)

في أياـ أبي بكر رضي اهلل عنو، كسكف الككفة، ركل عف أبي بكر كعمر كعائشة رضي اهلل عنيـ، كركل عنو الشعبي 
 .8/94/ كالزركمي، األعبلـ، 1/330كالنخعي كأبك الضحى كغيرىـ، انظر: ابف حجر، اإلصابة، 

س بف كيساف ، أبك عبد الرحمف الفارسي اليمني الفقيو القدكة عالـ اليمف الحافظ ، الـز ابف عباس مدة كىك طاكك  (6)
معدكد في كبراء أصحابو كركل أيضا عف جابر كسراقة بف مالؾ كصفكاف بف أمية كابف عمر كعبد اهلل بف عمرك، تكفي 

 .3/242كمي، األعبلـ، / كالزر 5/38ق، انظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء، 106سنة 
 في "ج" كىذأ، في "ط" كعمى ىذا. (7)
االجماع السككتي ىك أف يقكؿ بعض الصحابة قكالن، كيظير لمباقيف، كيسكتكا عف مخالفتو كاالنكار عميو حتى  (8)

يف انقرض العصر، كاف اجماعان، كعرفو صاحب ارشاد الفحكؿ باف يقكؿ بعض أىؿ االجتياد بقكؿ، كينتشر في المجتيد
مف أىؿ ذلؾ العصر فيسكتكف، كال يظير منيـ اعتراؼ كال انكار، كيصح بقكليـ كفعميـ كقكؿ البعض كفعؿ البعض، 
كانتشار ذلؾ كسككت الباقيف عنو، كىك اجماع اعتبارم ألف الساكت ال جـز بأنو مكافقة، فبل جـز بتحقيؽ االتفاؽ 

إلى أنو ليس حجة، كأنو ال يخرج عف ككنو رأم بعض افراد  كانعقاد االجماع، كليذا اختمؼ في حجيتو فذىب الجميكر
مف المجتيديف. كذىب الحنفية إلى أنو حجة إذا ثبت أف المجتيد الذم سكت عرضت عميو الحادثة كالرأم الذم أبدم 
فييأ، كمضت عميو فترة كافية لمبحث كتككيف الرأم كسكت، كلـ تكجد شبية لسككتو كخكؼ كنحكه، انظر: الشككاني، 

/ 1/332/ كالقرافي، شرح تنقيح الفصكؿ، 1/51/ كخىبلؼ، عمـ أصكؿ الفقو، ط مكتبة الدعكة، 1/223ارشاد الفحكؿ، 
 .3/234سرار، ، كشؼ األالبزدكم الحنفي/ 4/1170الفراء، العدة، / ك 1/252كاآلمدم، اإلحكاـ، 
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كم عف عمر كابف عمر كعثماف فإنَّو ري
، كجػابر كابػف مسػعكد رضػي اهلل عػنيـ، كلػـ (2)كزيد بف ثابت ،(1)

باإلجمػاع فػبل  (4)، كال يخفػى أىفَّ سػرياف التػدبير إلػى الكلػد عمػى خػبلؼ القيػاس(3)ييرك عف غيػرىـ خػبلؼه 
 الشافعي. (6)ذيكر مف طرؼ (5)ييقبىؿ فيو إشكاؿه بما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
اء الراشديف كأحد العشرة المبشريف ىك عثماف بف عفاف بف أبي العاص قرشي أمكم أمير المؤمنيف كثالث الخمف (1)

ؽ.ق، كبذؿ مف مالو في نصرة اإلسبلـ،  47بالجنة، مف السابقيف إلى اإلسبلـ، كاف غنيان شريفان في الجاىمية، كلد سنة 
، فسمي ذا النكريف، بكيع بالخبلفة  زكجو الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، بنتو رقية، فمما ماتت زكجو بنو األخرل أـ كمثـك

أمير المؤمنيف عمر، كاتسعت رقعت الفتكح في أيامو، أتـ جمع القرآف كاحرؽ ما عدا نسخ مصحؼ اإليماف، قتؿ بعد 
 .4/371ق، انظر: الزركمي، األعبلـ، 35بداره يـك األضحى كىك يقرأ القرآف سنة 

ي، كلد بالمدينة سنة ىك زيد بف ثابت بف الضحاؾ، مف األنصار ثـ مف الحزرج، مف أكابر الصحابة كاف كاتب الكح (2)
سنة، تفقو في الديف فكاف رأسا في القضاء،  11ؽ.ق، كنشأ بمكة، كىاجر مع النبي صمى اهلل عميو كسمـ، كعمره  11

كالفتيا كالقراءة كالفرائض، ككاف أحد الذيف جمعكا القرآف في عيد النبي صمى اهلل عميو كسمـ، كعرضو عميو، كتب 
ق، انظر: الزركمي، األعبلـ، 45ف جيز المصاحؼ إلى األمصار، تكفي سنة المصحؼ ألبي بكر، ثـ لعثماف حي

 .3/389/ كابف حجر، تيذيب التيذيب، 3/57
، ت: د. 3/184/ كالطحاكم، أحمد بف محمد، مختصر اختبلؼ العمماء، 7/436انظر: ابف عبد البر، اإلستذكار،  (3)

 ، بيركت.ق، دار البشائر اإلسبلمية1417، 2عبد اهلل نذير أحمد، ط
القياس عمى االستيبلد كذلؾ بأف حؽ الحرية يسرم إلى الكلد ككلد أـ الكلد كىك باالجماع، انظر: الكاساني، بدائع  (4)

 .4/122الصنائع، 
 في "ط" مما. (5)
 .18/132انظر: الماكردم، الحاكم الكبير،  (6)
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بالنسبة لمتدبير[]اختالؼ المكلى كاٍلميدىبَّرىًة في كقت الكالدة   
 

كلك اختمؼ المكلى كالمػدىبَّرة فػي كلػدىا فقػاؿ كلدتػو قبػؿ التػدبير كقالػت بعػده فػالقكؿ لممػكلىس ألىنَّيػا تػدعي 
إلثباتيػػا  لكلػػدىا، كلػػك ادعتػػو لنفسػػيا كػػاف القػػكؿ لػػو مػػع يمينػػو فمكلػػدىا كػػذلؾ كالبينػػة بينتيػػا (1)حػػؽ العتػػؽ

 زيادة حؽ العتؽ.
مػف  كىػك مػا ادعػت (3)عمػى العمػـس ألىنَّػو تحميػؼه عمػى فعػؿ الغيػر (2)كلى يحمػؼكاعمـ أىنَّو إذا حمػؼ المػ

 .(4)كالدتيا بعد التدبير كذكره في المبسكط في باب الشيادة في التدبير
كعتقػو كحػػده، فػإٍف كلدتػو ألقػػؿ مػف سػتة أشػػيرو ]كػاف مػػدبران  (5)كاعمػـ أىنَّػو إذا دبػػر الحمػؿ كحػده فإنَّػػو جػائزه 

ال ال، كلك كان [كا  فالشػريؾ بالخيػار بػيف  (6)ت بيف اثنيف فدىبَّر أحدىما حمميا ككلدتو ألقػؿ مػف سػتة أشػيرو
التدبير كتضميف المدبر كاالستسعاء لو بعد أٍف يقدر عمى السعاية، كلػك دىبَّػر أحػدىما مػا فػي بطنيػا بػأٍف 

شػيرو بعػد كػبلـ قاؿ ما في بطنؾ حرّّ بعد مكتي كقاؿ اآلخر أنت حرةه بعد مكتي فكلدت ألقػؿ مػف سػتة أ
األكؿ فالكلػػػد مػػػدىبَّره بينيمػػػاس ألىنَّػػػو كػػػاف مكجػػػكدان حػػػيف دبػػػر األكؿ فىتىػػػدىبَّرى نصػػػيبو ]بتػػػدبيره كتػػػدبير نصػػػيب 

ٍف كلدتو ألكثر مف سػتة أشػيرو مػف األكؿ كألقػؿ منيػا مػف تػدبير األـ فالكلػد كمػو  (7)اآلخر[ بتدبير أمو، كا 
فيػػػو بطريػػػؽ التبعيػػػة لػػػؤلـ باعتبػػػار أنَّػػػو كػػػالجزء، كفػػػي ىػػػذا ال  مػػػدبره لمػػػذم دىبَّػػػر األـس ألفَّ ثبػػػكت التػػػدبير

، كأما األـ فنصفيا مدبره لمذم دبرىا كلآلخر (8)ينفصؿ بعضو عف بعضو فكاف كمو مدبران لمذم دىبَّر األـ
ػػًمنىو نصػػؼ قيمتيػػا إٍف كػػاف مكسػػران ]كبػػيف أٍف يستسػػعييا فىتىٍعتًػػٍؽ األـ بضػػمافو   (10)[(9)الخيػػار بػػيف أٍف ييضى

ميكؽي الكلد بعده في الحكـ فبل يثبت ك  س كألفَّ الضماف إنَّما يمزمو مف حيف دبر، كىعي الكلد المدبر ببل ضمافو

                                                           
 في "ج" العبد. (1)
  ب مف "أ".202تياية ؽ / 
 في "أ" حمؼ. (2)
التحميؼ عمى فعؿ نفسو عمى الثبات، كالتحميؼ عمى فعؿ الغير يككف عمى العمـ كىك أف يحمؼ المدعي عميو باهلل  (3)

 .8/185ما لـ يعمـ بذلؾ الفعؿ أك األمر الذم يراد الحمؼ عميو، انظر: ابف مازة، المحيط البرىاني، 
  أ مف "ج".103نياية ؽ/ 
 .7/197انظر: السرخسي، المبسكط،  (4)
 .3/687انظر: ابف عابديف، رد المحتار،  (5)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ج". (6)
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (7)
 .7/193انظر: السرخسي، المبسكط،  (8)
 في "أ، ج" بضمانو. (9)
 في "أ" مف. (10)
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في مدة لـ يكف لمشريؾ إال تضميف نصؼ القيمػة  (3)، أال ترل أنَّيا لك زادت قيمتيا(2)الشريؾ (1)فيو حؽ
المستسػػػعاة حػػػيف ثىبىػػػتى ليػػػا حػػػؽ أٍف  كقػػػت التػػػدبير فكػػػذا فػػػي الزيػػػادة المنفصػػػمة، كألنَّيػػػا صػػػارت فػػػي حكػػػـ

ذا دبػر مػا فػي بطػف لػـ ]يكػف لػو أٍف يبيعيػا كال ، (4)يستسعييا كالمستسعاة كالمكاتبة تككف أحؽ بكلدىا، كا 
ييبيا كال ييٍمًيرىىىا
(5). 

ذىكىرى في كتاب اليبة مف األصؿ: إذا أعتؽ ما في بطف أمتو[ كى
ثـ كىبيا جازت اليبػة، بخػبلؼ مػا لػك  (6)

 .(7)باعيا
، كاألصح ىك الفرؽ بيف التدبير كالعتؽ بأنَّو إذا دبر ما في الػبطف لػك كىػب (8)كقيؿ في المسألة ركايتاف

األـ ال يجكز عتقو، كلك أعتقو جاز ىبتياس ألفَّ بالتػدبير ال يػزكؿ ًمٍمكىػوي عمػا فػي الػبطف، فمػك كىػب األـ 
فيمػػا يىٍحتىًمػػؿ  (9)معنػػى ىبػػة المشػػاعفػػالمكىكب متصػػؿه بمػػا لػػيس بمكىػػكبو مػػف ًمٍمػػًؾ الكاىػػب فيكػػكف فػػي 

القسمة، كأما بعد عتقو فغير مممكؾو فمـ يتصؿ المكىػكب ًبًمٍمػًؾ الكاىػب فيػك كمػا لػك كىػب داران فييػا ابػف 
 .(10)الكاىب كسمميا

 
                                                           

 في "أ" مف. (1)
 .7/193انظر: السرخسي، المبسكط،  (2)
 ليست في "ج". (3)
 "أ". ليست في (4)
إذا دبر السيد ما في بطف جاريتو فبل يجكز كؿ مف البيع كاليبة كالمير، كمف فقياء الحنفية مف قاؿ إف في المسألة  (5)

ركايتاف، إحداىما ما تقدـ ككجييا أف المكىكب مشغكؿ بما ليس بمكىكب، كالثانية ركاية الجكاز كقاؿ بيا الكرخي 
/ كالكاساني، بدائع 6/125العقد، انظر: السمرقندم، تحفة الفقياء،  ككجييا أف حرية الجنيف تجعمو مستثنى مف

 .6/125الصنائع، 
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ، ج". (6)
 .3/377انظر: الشيباني، األصؿ،  (7)
يا في المسألة ركايتاف: كجو الركاية األكلى: أف ما في البطف صار بحيث ال يحتمؿ التمميؾ فتمميكيا دكف ما في بطن (8)

باليبة ال يتحقؽ، فميذا ال يجكز ىبتيا ، ككجو الركاية الثانية: أف ما في البطف يصير مستثنى، كيجعؿ كأنو استثناه 
 .7/194نصان، كاليبة ال تبطؿ في الجارية باستثناء ما في البطف نصان بخبلؼ البيع، انظر: السرخسي، المبسكط، 

مقارنان لمعقد، كأما إذا كاف المشاع ال يحتمؿ القسمة بحيث ال يبقى منتفعا ذىب الحنفية إلى جكاز ىبة المشاع شيكعان  (9)
بو إذا قسـ تجكز ىبتو كذىب الجميكر مف المالكية كالشافعية كالحنابمة إلى جكاز ىبة المشاع سكاء كاف ذلؾ ممكف 

/ كالدسكقي، حاشية 511 – 4/510القسمة أـ أل، كسكاء كىبو لشريكو أك لغيره، انظر: ابف عابديف، رد المحتار، 
 .5/655/ كابف قدامة، المغني، 5/373/ كالنككم، ركضة الطالبيف، 3/235الدسكقي، 

، كال تجكز فيما يقبؿ  ـٍ الرأم المختار أنو تجكز ىبة المشاع إذا كاف المشاع غير قابؿ لمقسمة، ألنو ال ينتفع بو إذا قيًس
 القسمة لعدـ تصكر القبض الكامؿ كاهلل أعمـ.

 .6/125نظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ا (10)
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 ]التدبير حالة اف يككف في البطف كلداف[
 

آلخر ألكثر بيكـو فيما مدبرافس كلديف أحدىما ألقؿ مف ستة أشيرو بيكـو كا كلك دبر ما في بطنيا فكلدت
، (1)ألنَّيما تكأماف كتيقنا بكجكد أحػدىما حػاؿ التػدبير فػي الػبطف، كلػك دبػر مػا فػي بطنيػا ثػـ كاتبيػا جػاز

ٍف كضعت بعد ىذا ألقؿ مف ستة أشػيرو كػاف التػدبيري فػي الكلػًد صػحيحان لكنػو يػدخؿ فػي الكتابػة أيضػان  كا 
تىقىا جميعان،  ٍف مات المكلىتبعان لؤلـ، فإذا أدت عى ٍف ماتػت األيُـّ  (2)كا  تىػؽى الكلػد بالتػدبير، كا  قبؿ أٍف تؤدم عى

المكلى فعمى الكلد أٍف يسعى فيما عمى األـس ألىنَّو دخؿ في الكتابة، فإٍف مات المكلى فالكلػد بالخيػار فػي 
ٍف كاف خرج مف الثمث عى  تىؽى كال شيء عميوس اختياره الحرية بالتدبير أك بأداء الكتابة فيختار األنفع لو، كا 

 ألىفَّ مقصكده حصؿ.
 

 ]قكؿ السيد ألمتو كلدؾ كلد ميدىبَّرىًة[
 

كلك قاؿ ألمتو كلدؾ الذم في بطنؾ كلد ميدىبَّرىًة أك كلد حرَّة كال يريد بو عتقػان لػـ تىٍعتىػؽٍ 
س ألىفَّ ىػذا تشػبيو (3)

 كليس بتحقيؽو فكأنَّو قاؿ أنًت مثؿ الحرَّة أك المدىبَّرة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  أ مف "أ".203نياية ؽ/ 
 .2/265انظر: السمرقندم، تحفة الفقياء،  (1)
 في "أ" الكلى. (2)
 في " أ، ج " يعتؽ. (3)
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 ]تعميؽ التدبير عمى شرط[
مىػػى ًصػػفىةو ًمٍثػػؿى أىٍف يىقيػػكؿى إٍف ًمػػتَّ ًمػػٍف مىرىًضػػي ىىػػذىا أىٍك سىػػفىًرم ىىػػذىا أىكٍ  ٍكًتػػًو عى مَّػػؽى التَّػػٍدًبيرى ًبمى ٍف عى ًمػػٍف  ]كىاً 

ـٍ يىٍنعىًقٍد ًفي اٍلحى  كزي بىٍيعيوي( ؛ أًلىفَّ السَّبىبى لى يىجي ًؼ مىرىًض كىذىا فىمىٍيسى ًبميدىبَّرو كى ػفىًة، ًبًخػالى اًؿ ًلتىرىدُّدو ًفي ًتٍمؾى الصّْ
ػكٍ  ػاتى اٍلمى الىػةى )فىػًإٍف مى ػفىًة اٍلميدىبًَّر اٍلميٍطمىًؽ؛ أًلىنَّوي تىعىمَّؽى ًعٍتقيوي ًبميٍطمىًؽ اٍلمىٍكًت كىىيػكى كىػاًئفه الى مىحى مىػى الصّْ لىى عى

ٍعنىا ( مى ػٍزءو ًمػٍف أىٍجػزىاًء الًَّتي ذىكىرىىىا عىتىؽى كىمىا ييٍعتىؽي اٍلميدىبَّري ـي التَّػٍدًبيًر ًفػي آًخػًر جي ٍك هي ًمٍف الثُّميًث؛ أًلىنَّوي ثىبىتى حي
فىًة ًفيًو فىًميىذىا ييٍعتىبىري ًمٍف الثُّميًث[ قًُّؽ ًتٍمؾى الصّْ يىاًتًو؛ ًلتىحى  حى

ف عمػؽ التػػدبير بمكتػو عمػػى صػفة(قكلػو:  ك مثػؿ أٍف يقػػكؿ إٍف ًمػتي مػف مرضػػي ىػذا أك سػفرم ىػػذا أ )كا 
س ألىفَّ السػببية لػـ تنعقػد فػي الحػاؿ لمتػردد فػي (1)مرض كػذا أك قيتمػتي أك غىرقػتي فمػيس بمػدبرو فيجػكز بيعػو

 أكال. (3)تقع (2)تمؾ الصفة ىؿ
 بخبلؼ المدبر المطمؽس ألىنَّو تعمؽ ًعٍتقيوي بمطمؽ المكت، كىك كائفه ال محالة.

)مف الثمث؛ ألنو ثبت حكػـ يعنػي  ؽ المدبر()إف مات المكلى عمى الصفة التي ذكرىا عتؽ كما يعتى ثـ 
فػإذ ذاؾ يصػير مػدبران مطمقػان ال التدبير لػو فػي آخػر جػزءو مػف أجػزاء حياتػو؛ لتحقػؽ تمػؾ الصػفة فيػو( 

ٍف بػرئ مػف ذلػؾ  يجكز بيعو بؿ ال يمكف، فأما ما قيؿ آخر جزءو مف حياتو فمـ يكف مػدبران فجػاز بيعػو، كا 
 ، ألىفَّ الشرط الذم عمؽ بو قد انعدـ.(4) لـ يىٍعتىؽٍ المرض أك رجع مف ذلؾ السفر ثـ مات 

يىٍعتىػٍؽ بمطمػؽ  (6)حرّّ قبؿ مكتي بشيرو كمضى شيره فإنَّو بعد مضي الشير (5)كاستشكؿ بما إذا قاؿ أنت
 حتى جاز لممكلى بيعو. (7)مكت المكلى مع أنَّو مدبره مقيده 

                                                           
 .5/141كىذا في حاؿ ككف التدبير مقيدان، انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (1)
 في "أ، ج" بؿ. (2)
 في "أ، ج" يقع. (3)
 .5/27ظر: البابرتي، العناية شرح اليداية،  (4)
 ليست في "ج". (5)
اتفؽ الفقياء عمى تدبير العبد إذا قاؿ لو سيده أنت حر قبؿ مكتي بشيرو كتحقؽ الشرط، كأما إذا مضى الشير دكف  (6)

ية كالمالكية المكت فاختمفكا في ككنو مدبران ، فذىب أبك حنيفة إلى أنو مدبر، كذىب أبك يكسؼ كمحمد مف الحنف
/ 11/211/ كالقرافي، الذخيرة، 2/105كالشافعية كالحنابمة إلى أنو ليس بمدبر، انظر: الزبيدم اليمني، الجكىرة النيرة، 

 .10/344/ كابف قدامة، المغني، 6/134كالنككم، ركضة الطالبيف، 
 تفاء المقيد بو، كاهلل أعمـ.الرأم المختار أنو ال يككف مدبرا ألنو تدبير مقيد، فانتفاء القيد يدؿ عمى ان

اختمؼ الفقياء في تدبير العبد إذا قاؿ السيد أنت مدبر قبؿ مكتي بشير كمضى الشير قبؿ أف يمكت، فذىب أبك  (7)
حنيفة كزفر إلى أنو مدبر، كذىب أبك يكسؼ كمحمد مف الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة إلى أنو ال يصير مدبران، 

/كالمقدسي، 8/17/ كالشافعي، األـ، 4/381/ كالدسكقي، حاشية الدسكقي، 4/114بدائع الصنائع،  انظر: الكاساني،
 .12/311الشرح الكبير، 

 الرأم المختار أنو ال يصير مدبرا إلنتفاء القيد الذم رتب عميو السيد الحكـ كاهلل أعمـ.



333 
 

ر قبؿ مكتو كما سمى فيجػب اعتبػاره بػالًعٍتًؽ المضػاؼ إلػى أجيبى بأىنَّو إنَّما كاف كذلؾس ألنَّو يىٍعتىٍؽ بالشي
، كأىنَّو ال يثبت حقان لمعبد لمحاؿ فكذا ىنا  .(1)غدو

 
 

 ]تعميؽ التدبير عمى مكت السيد اك قتمو[
 

كلك قاؿ إذا متي أك قتمتي فأنت حرّّ عمى قكؿ زفر ىك مػدىبّّرس ألىفَّ ًعتقػو تعمػؽ بمطمػؽ مكتػو حتػى يىٍعتىػٍؽ 
 ى أم كجو كاف.إذا مات عم

ٍف كػاف مكتػان (2) كعمى قكؿ أبي يكسؼ ليس مدىبَّران  ، ألىنَّو عمقو بأحد الشيئيف مػف المػكت كالقتػؿ، كالقتػؿ كا 
كتعميقو بأحد األمػريف يمنػع ككنىػو عزيمػة فػي أحػدىما خاصػة فػبل يصػير مػدبران حتػى  فالمكت ليس بقتؿ

 يجكز بيعو.
بمطمؽ مكتوس ألىنَّو ال تردد في ككف الكػائف أحػد األمػريف مػف  كقكؿ زفر أحسفس ألىفَّ التعميؽ في المعنى

 قتبلن أك غير قتؿ فيك في المعنى مطمؽ المكت كيفما كاف. المكت
س ألنَّػو عمقػو بػالمكت (3)كركل الحسف عف أبي حنيفة: إذا قاؿ إذا ًمتي كغسمتي فأنتى حرّّ ]ال يكػكف مػدبران 

رى بعده، ثـ إذا مات ففي القيا ٍف غيًسؿى ما لـ ييٍعًتقكهيس ألىنَّو بنفس المػكت انتقػؿ  (4)س[كشيءو آخى ال يىٍعًتؽي كا 
.  إلى ممكيـ فيك كقكلو إٍف متي كدخمت الدار فأنتى حرّّ

 
 
 

                                                           
 .4/114انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (1)
دبير مف قاؿ لو سيده إذا مت أك قتمت فأنت حر، فذىب أبك يكسؼ مف الحنفية كالمالكية اختمؼ الفقياء في ت (2)

/ 7/186كالشافعية كالحنابمة إلى أنو ليس مدبرأ، كذىب زفر مف الحنفية إلى أنو مدبر، انظر: السرخسي، المبسكط، 
كالكمكذاني، اليداية، ص /  6/104/ كالماكردم، الحاكم الكبير، 8/157كالخرشي، شرح مختصر خميؿ الخرشي، 

587. 
 الرأم المختار أنو يصير مدبران ألف التدبير ىك تعميؽ العتؽ لما بعد المكت، كالمكت يككف بالقتؿ كغيره، كاهلل أعمـ.

  ب مف "أ".203نياية ؽ/ 
  ب مف "ج".103نياية ؽ/ 
 .7/186انظر: السرخسي، المبسكط،  (3)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ج". (4)
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س ألىنَّو ييغىسَّؿ عقيب المكت قبؿ أٍف يتقرر ًمٍمؾي الكارث ]فيك نظير تعميقو بمػكت (1)كفي االستحساف يىٍعًتؽي 
تًػػػؽي مػػػف الثمػػػث بخػػػبلؼ دخكلػػػو الػػػدارس ألىنَّػػػو ال يتصػػػؿ بػػػالمكت فيتقػػػرر ًمٍمػػػًؾ بصػػػفة، فػػػإذا كجػػػد ذلػػػؾ يىعٍ 

 كذا في المبسكط. (3)فيو (2)الكارث[
 
 

 ]تقييد السيد لمتدبير بفترة زمنية معينة مف السنيف[
 

ًمٍف اٍلميقىيًَّد أىٍف يىقيكؿى إٍف ًمتَّ إلىى سىنىةو أىٍك عىٍشًر ًسًنيفى ًلمىا ذىكىٍرنىا[  ]كى
فأنػػت )أف يقػػكؿ إف مػػتي إلػػى سػػنة أك إلػػى عشػػر سػػنيف( أم كمػػف التػػدبير المقيػد  )كمػػف المقيػػد(قكلػو: 

ٍف مػػات المػػكلى بعػػد السػػنة أك العشػػر لػػـ تىػػؽى مػػدبران، كا  ، فػػإف مػػات قبػػؿ السػػنة أك العشػػر عى يىٍعتًػػٍؽ،  (4)حػػرّّ
تنػػاكؿ الكػبلـ مػػا بعػػدىاس  لكالىػا (5)كمقتضػى الكجػػو ككنيػو لػػك مػات فػػي رأس السػنة يىٍعتًػػٍؽس ألىفَّ الغايػة ىنػػا

ألىنَّو تنجيز عتقو فيصير حران بعد السنة كالعشر فتككف لئلسقاط كمنو أنتى حرّّ قبؿ مكتي بشيرو أك بيكـو 
 .(6) فإنَّو مدبره مقيده حتى ممؾ بيعو، كعند زفر مدبره مطمؽه 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .3/88انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (1)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ج". (2)
 .7/186انظر: السرخسي، المبسكط،  (3)
 في "أ، ج" ال. (4)
 ليست في "أ". (5)
ذىب الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة إلى أف قكؿ السيد أنت حر قبؿ مكتي بشير أك يـك يعد مف التدبير  (6)

/ 11/210/ كالقرافي، الذخيرة، 3/100كذىب زفر إلى أنو مدبر مطمؽ، انظر: الزيمعي الحنفي، تبييف الحقائؽ،  المقيد،
 .433/ كالكمكذاني، اليداية عمى مذىب اإلماـ أحمد، ص 12/120كالنككم، ركضة الطالبيف، 

 ، كاهلل أعمـ.الرأم المختار أنو مدبره مقيده ألف السيد عمؽ التدبير عمى مدة زمنية كلـ يطمقو
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طو كػائفو ال محالػة، كلػك مػات قمنا: لـ يكجد تعميقو بمطمؽ مكتو الحتمػاؿ مكتػو قبػؿ شػيرو فمػـ يتعمػؽ بشػر 
بعد شيرو قيؿ يىٍعتىؽي مف الثمث، كقيؿ مف جميع المػاؿس ألىفَّ عمػى قػكؿ أبػي حنيفػة يسػتند الًعتٍػؽي إلػى أكؿ 

 .(1)الشير كىك كاف صحيحان فييٍعتىؽي مف كمو كعمى قكليما يصير مدبران بعد مضي الشير قبؿ مكتو
 
 

يعيش الى مثميا[ ]تعميؽ السيد التدبير عمى فترة زمنية ال  
 

ا ًمٍثميوي الى يىًعيشي إلىٍيًو ًفي اٍلغىاًلًب؛ أًلىنَّوي كىاٍلكىاًئًف الى مىحى ًؼ مىا إذىا قىاؿى إلىى ًمائىًة سىنىةو كى  لىةى[]ًبًخالى
 )بخالؼ ما إذا قاؿ إلى مائة سنة كمثمػو ال يعػيش إلييػا فػي الغالػب؛ ألنػو كالكػائف ال محالػة(،قكلػو: 

 ، كىذه ركاية الحسف عف أبي حنيفة.(2)طمقان فبل يجكز بيعوفيككف تدبيران م
، ككذا ذىكىرىه في الينابيع كجكامع الفقػو ألىنَّػو لػـ يخػرج (3)كقاؿ قاضي خاف: عمى قكؿ أصحابنا مدبره مقيده 

عف التعييف، كعمى قكؿ الحسػف ًذٍكػري مػا ال
يعػيش إليػو غالبػان تأبيػد معنػى، كىػك كػالخبلؼ فػي النكػاح  (4)

سػميا مػدة ال يعيشػاف إلييػا غالبػان صػحَّ النكػاح عنػد الحسػف ألىنَّػو تأييػد معنػى كالمػذىب أىنَّػو  (5)لك المؤقت
، كالمصنؼ كالمناقض فإنَّو في النكػاح اعتبػره تكقيتػان اك أبطػؿ بػو النكػاح كىنػا جعمػو (6)تكقيت فبل يصح

 .تأبيدان مكجبان لمتدبير
 

                                                           
اختمؼ الفقياء في عتؽ العبد إذا مات المكلى بعد شير، فذىب أبك حنيفة إلى أنو يعتؽ مف الكؿ، كذىب أبك يكسؼ  (1)

كمحمد مف الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة إلى أنو يصير مدبران بعد مضي الشير قبؿ مكتو كيعتؽ مف الثمث، 
/ كابف 6/475/ كالشربيني، مغني المحتاج، 2/410/ كاألصبحي، المدكنة، 3/689انظر: ابف عابديف، رد المحتار، 

 .10/331قدامة، المغني، 
 الرأم المختار أنو يعتؽ بعد مضي الشير كمف الثمث ألنو كالكصية، كاهلل أعمـ.

 .4/114انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (2)
 .3/683انظر: ابف عابديف، رد المحتار،  (3)
 ت في "ج".ليس (4)
 في "أ، ج" إذا. (5)
اختمؼ الفقياء في صحة النكاح المؤقت المحدد بمدة عمر الزكج أك الزكجة أك بمدة ال يعيشاف الييا، فذىب الحنفية  (6)

غير الحسف بف زياد كالمالكية كالشافعية كالحنابمة إلى بطؤلنو، كذىب الحسف إلى أنو صحيح، انظر: السمرقندم، تحفة 
/ كابف قدامة، 7/146/ كالنككم، ركضة الطالبيف، 4/271/ كابف رشد الجد، البياف كالتحصيؿ، 2/119الفقياء، 
 .7/95المغني، 

 الرأم المختار أف العقد باطؿ ألف عقد الزكجية يقـك عمى التأبيد كال يحدد بمدة زمنية، كاهلل أعمـ.
  أ مف "أ".204نياية ؽ/ 
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 ]أحكاـ أخرل تتعمؽ بالتدبير[
 .(1)فركع
تىؽى بالتػدبير كسػقطت عنػو بػدؿ (2)بى مدىبَّره ثـ مات كىك يخرج مف ]ثمث مالو[كات الكتابػة لبلسػتغناء  (3)عى

يىٍعتًػؽي ثمثػو بالتػدبير ثػـ ال  (4)عف أداء الماؿ بالًعٍتًؽ الحاصؿ عف التدبير، فإٍف لـ يكف لو مػاؿه غيػره فإنَّػو
 سؼ.يسقط عنو شيءه مف بدؿ الكتابة في قكؿ أبي حنيفة كأبي يك 

اعتبػاران لمجػزء بالكػؿ، كقياسػان عمػى مػا لػك كاتبػو أكالن ثػـ  (6)[(5) كقاؿ محمد: سػقط ثمػث بػدؿ الكتابػة أيضػان 
تىػؽى ثمثػو بالتػدبير، فكػذا إذا سػبؽ  (7)دبره ثـ مات كال ماؿ لو سكاه فإنَّو يسقط عنو ثمث بػدؿ الكتابػة لىمَّػا عى

 التدبير الكتابة.
ييرد عميو عقد الكتابػةس ألىنَّػو لػك أدل جميػع بػدؿ الكتابػة  (8)بالتدبير الكال معنى لقكؿ مف يقكؿ المستحؽ 

تىػؽى بػاألداء، كألفَّ  (10)لػـ تػرد عميػو الكتابػة (9)في حياتو يىٍعًتؽ كمػو، كلػك كػاف المسػتحؽ بالتػدبير  (11)لىمَّػا عى
 .(12)استحقاؽ المدبر ثمثو بالتدبير كاستحقاؽ أيْـّ الكلد جميعيا باالستيبلد

 .(13)اتب أيَـّ كلده صح ككجب الماؿ فعرفنا أفَّ ىذا االستحقاؽ ال يمنع كركد العقد عميوكلك ك

                                                           
 ليست في "ج". (1)
 في "أ، ج" ثمثو. (2)
 ليست في "أ، ج". (3)
 في "أ، ب، ج" فانما. (4)
اختمؼ الفقياء في المقدار الذم يسقط مف  بدؿ الكتابة عمى مف كاتبو سيده كىك مدبره ثـ مات كلـ يكف لو ماؿه  (5)

غيره، فذىب أبك حنيفة كأبك يكسؼ إلى أنو يعتؽ ثمثو بالتدبير كال يسقط عنو شيء مف بدؿ الكتابة، كذىب محمد مف 
حنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة إلى أنو يسقط عنو ثمث بدؿ الكتابة لعتؽ ثمثو بالتدبير، انظر: السرخسي، ال

/ كالبيكتي، كشاؼ القناع، 12/196/ كالنككم، ركضة الطالبيف، 2/521/ كاألصبحي، المدكنة، 7/195المبسكط، 
4/537. 

عمى ما لك كاتبو ثـ دبره، كألف كبلن مف الكتابة كالتدبير عقديف  الرأم المختار أنو يسقط عنو ثمث بدؿ الكتابة قياسان 
 منفصميف، كاهلل أعمـ.

 .494نياية السقط مف "ب" كالذم بدأ ص  (6)
 في "أ، ب، ج " ثمثو. (7)
 في "أ" لـ. (8)
 في "أ" التدبير. (9)
 ليست في "أ، ب، ج". (10)
 في "أ" كلكف. (11)
 .7/195انظر: السرخسي، المبسكط،  (12)
 .7/195انظر: السرخسي، المبسكط،  (13)
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ػب الكتابػة ثبػكت مػا  كليما طريقاف: أحدىما أفَّ بدؿ الكتابة بمقابمة ما كراء المسػتحؽّْ بالتَّػٍدبيرس ألفَّ ميًكجى
 .(1)لـ يكف ثابتان في المكاتب كالبدؿ بمقابمتو

فػبل ييتىصػكَّر اسػتحقاؽ ذلػؾ بالكتابػة فيكػكف اٍلبىػدىؿي ًبميقىاًبًمػًو  (2)يكجب اسػتحقاؽى شػيءو لػوكعيًرؼ أفَّ التدبير 
مػػا كراء ذلػػؾ، فيػػك كمػػػا لػػك طمػػؽ زكجتػػػو ثنتػػيف ثػػـ طمقيػػا ثبلثػػػان بػػألؼو كانػػت األلػػػؼي كيمُّيػػا بػػإزاء الطمقػػػة 

ػا أىالى ترل أنَّو لك خرج كيمُّوي مف الثمث بىطىمىٍت الكتابػةي،،  (3)الثالثة قبػؿ المػكت الكتابػةي صػحيحةهس ألىفَّ  (4)فأمَّ
س لجػكاز أٍف ال يمػكت المػكلى قبمػو رو ذا ثىبىػتى أفَّ بػدؿى الكتابػة بمقابمػة مػا  االستحقاؽ بالتػدبير غيػر متقػرّْ كا 

ـٍ لمعبد بمكت المكلى ال يىٍسقيطي شيء عنػو، بخػبلؼ مػا لػك  مَّ كراء المستحؽّْ بالتدبير كشيءو مف ذلؾ لـ ييسى
أكالنس ألفَّ بىدىؿى الكتابة ىناؾ بمقابمة جميع الرقبة فإنَّو لـ يكف مستحقان لشيء مف رقبتو عند الكتابة،  كاتبو

تىؽى بعض الرَّقىبىًة بعد ذلؾ بالتدبير عند المكت سقط حصتو مف بدؿ الكتابة.  فإذا عى
، كمػا لػك كالطريؽ اآلخر أفَّ التدبير كصيةه برقبتو لو كىي عيف، كالكصػية بػالعيف ال تنفػ ذ مػف مػاؿو آخػرو

نىوي مػف مػاؿ المكصػي، كفػي إسػقاط  أكصى بعبدو إلنسافو ثـ باعو أك قتؿ ال تنفذ الكصية في قيمتو كال ثىمى
التػدبير أحػد الشػيئيف،  بعض بدؿ الكتابة ذلؾ فامتنع، بخبلؼ ما لك كاتبو أكالن ثـ دبػرهس ألفَّ حقػو عنػد

ٍف عجػػز فيكػػكف مكصػػيان لػػو بمػػا ىػػك حقػػو فميػػذا ينفػػذ مػػف بػػدؿ إمػػا بػػدؿ الكتابػػة إٍف أدل، أك مػػاؿ رقبتػػو إ
 الكتابة.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ليست في "أ، ب، ج". (1)
 ليست في "أ، ب، ج". (2)
 في "أ، ب " الثانية. (3)
 في "أ، ب، ج" ما. (4)
  أ مف "ب".315نياية ؽ/ 

  ب مف "أ".204نياية ؽ/ 
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حنيفة فيما إذا دىبَّرىه ثـ كاتبو إذا عيًرؼى ىذا فتيخرَّج المسألة عمى قكؿ أبي
أنَّو يتخير بعد مكت المكلى  (1)

ٍف شػاء سػػعى فػػي ثمثػي قيمتػػو با لتػػدبيرس ألىفَّ إٍف شػاء سػػعى فػػي جميػع بػػدؿ الكتابػػة بجيػة عقػػد الكتابػػة، كا 
 عنده اٍلًعٍتؽي يتجزأ كقد تمقاه جيتا حرية فيختار أييما شاء.

تىػؽى كمػو، كالمػػاؿ  س ألىفَّ الًعتٍػؽ ال يتجػزأ عنػده فقػد عى كعنػد أبػي يكسػؼ يسػعى فػي األقػؿ منيمػا بغيػر خيػارو
بػدؿ الكتابػةس  ، كعند محمد: يسعى في األقؿ مف ثمثي قيمتػو كمػف ثمثػي(2)عميو كال يمزمو إالَّ أقؿ الماليف

تىؽى كمو كما ذكر أبك يكسؼ.ألىفَّ ثمثيا سقط عنو كال يتخيرس ألىنَّ   و عى
كلك كاتبو ثـ دىبَّره فعند أبي حنيفػة يتخيػر بػيف أٍف يسػعى فػي ثمثػي قيمتػو أك ثمثػي بػدؿ الكتابػة، كعنػدىما 

 .(3) يسعى في أقميما عينان 
عميياس ألىنَّو مكلػكد فػي كتابتيػا فيبقػى عقػد الكتابػة فكلدت ثـ ماتت يسعى الكلد فيما  (4)كلك كاتب مدبرتو

ببقائوس ألىنَّو جزءه منيا، فإٍف كانا كلديف فأدل أحدىما الماؿ كمو لـ يرجع عمى أخيو بشيءس ألىنَّو ما أدل 
، فػػإفَّ بػػدؿ الكتابػػة عمييػػاس كألىفَّ كىٍسػػبى كيػػؿّْ منيمػػا ليػػا حتػػى لػػك كانػػت  حيَّػػة عنػػو شػػيئان إنَّمػػا أدَّل عػػف األيْـّ

ػػػؽَّ بػػػو ]فكػػػاف أداء ]مػػػف ادل[ ، كمثمػػػو لػػػك كاتػػػب (6)، أحػػػدىما أك كبلىمػػػا(5)كانػػػت أىحى ، أداءن مػػػف مػػػاؿ األيْـّ
                                                           

  أ مف "ج".104نياية ؽ/ 
ده ثـ كاتبو، فذىب أبك حنيفة إلى أنو بعد مكت المكلى يخير إف اختمؼ الفقياء في ما يترتب عمى العبد إذا دبره سي (1)

ف شاء سعى في ثمثي قيمتو بالتدبير أك بالكتابة، كذىب أبك يكسؼ إلى أنو يسعى  شاء سعى في جميع بدؿ الكتابة كا 
كذىب في األقؿ منيما بغير خيار، كذىب محمد إلى أنو يسعى في األقؿ مف ثمثي قيمتو كمف ثمثي بدؿ الكتابة، 

/ كاألصبحي، 7/196المالكية كالشافعية كالحنابمة إلى أنو يعتؽ مف الثمث كتبطؿ الكتابة،  انظر: السرخسي، المبسكط، 
 .10/342/ كابف قدامة، المغني، 8/23/ كالشافعي، األـ، 2/521المدكنة، 

الكتابة مقدار الثمث كالتدبير يككف  الرأم المختار أنو إف شاء سعى في ثمثي قيمتو مف التدبير أك الكتابة ألنو يسقط مف
 مف الثمث، فيبقى ثمثاف مف كؿو منيما، كاهلل أعمـ.

كعند محمد يسعى في األقؿ منيما بغير خيارو ألف العتؽ اليتجزأ عنده فقد عتؽ كمو كالماؿ عميو كال يمزمو  في "ب" (2)
 .إال أقؿ الماليف

بو سيده ثـ دبره ثـ مات، فذىب أبك حنيفة إلى أنو إف شاء سعى في اختمؼ الفقياء في ما يترتب عمى العبد إذا كات (3)
ف شاء سعى في ثمثي بدؿ الكتابة، كذىب أبك يكسؼ كمحمد مف الحنفية إلى أنو إف شاء سعى في األقؿ  ثمثي قيمتو كا 

ك قيمة الكتابة، كذىب مف ثمثي القيمة كثمثي بدؿ الكتابة، كذىب المالكية إلى أنو يجعؿ في الثمث األقؿ مف قيمة الرقبة أ
ال عيًتؽى منو بمقدار الثمث كسقط مف الكتابة  الشافعية كالحنابمة إلى أنو يعتؽ بالتدبير إف حمؿ ثمث ما بقي مف كتابتو، كا 

/ كابف رشد الجد، 4/290/ كاف نجيـ المصرم، البحر الرائؽ، 4/120بذلؾ المقدار، انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، 
 .10/427/ كابف قدامة، المغني، 8/23/كالشافعي، األـ، 15/272، البياف كالتحصيؿ

 الرأم المختار أف شاء سعى في ثمثي قيمتو أك ثمثي بدؿ الكتابة، كاهلل أعمـ.
 في "أ، ج" مدبرة. (4)
 في "أ" حؽ احدل. (5)
 في ط" كمييما. (6)



339 
 

ًلػدى لػو فػي كتابتػو مػف  (3)كؿٍّ كفيؿه مف اآلخر[  (2)مدبريف جميعان ك (1)عبديف تىرىؾى أحدىما كلػدان كي ثـ ماتا كى
ًتًو فعميو أٍف يسعى في جميع الكتابةس ألىنَّو نَّما يسػعى لتحصػيؿ اٍلًعتٍػًؽ ألىًبيًػًو كلنىٍفًسػًو،  أمى قائـه مقاـ أبيو، كا 

 كال يحصؿ اٍلًعٍتؽي ألىًبًيو إالَّ بأداء جميع بدؿ الكتابة، فمذا كاف عميو السعاية في جميع بدؿ الكتابة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ليست في "أ، ج". (1)
 في "أ، ب، ج" اك. (2)
 في "ب".ما بيف المعككفيف ليس  (3)
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دً     بىابي ااًلٍسًتيالى
 

ػا كػاف التَّػٍدًبيري لىمَّا اشترؾ كيؿّّ مف اٍلميدىبًَّر كأي  لىمَّ تىعىمًُّقًو ًباٍلمىٍكًت كصؿ بىٍينىييمىا، كى ُـّ الكلد ًفي استحقاؽ اٍلًعٍتؽى ]كى
ًد قىدَّمو عميو.(1)أنسب بما قبمو مف حيث إفَّ اٍلًعٍتؽى بو[ اب المفظ بخبلؼ ااًلٍسًتيبلى  ، ًبًإيجى

 
 

 ]تعريؼ االستيالد في المغة كالشرع[
 

دي مصدر لىدى  كىااًلٍسًتيبلى اٍستىٍكلىدى: أىم طىمىبى اٍلكى
، كىػك طمػب (2)  ػاّـّ أيًريػد بػو خصػكصه تًػًو: أىٍم  ، كىك عى كلػد أىمى

ًمثمػو يجػػب قىٍمػػ ده، كى اًؽ الثَّاًبتىػًة ًفػػي اأٍليْـّ، كأصػمو اٍسػػًتٍكالى ػػاـً ىػذا ااًلٍسػػًتٍمحى اًقًو: أىٍم بىػػابي بيػاف أىٍحكى بي كىاًكًه اٍسػًتٍمحى
ًميػػزى  لىػػده يىػػاءن كىًميعىػػادو كى ػػٍف لىيىػػا كى ٍيًرىىػػا ًممَّ ػػًة كىغى ٍكجى مىػػى الزَّ لىػػًد تىٍصػػديؽي ليغىػػةن عى دنا، كىأيُـّ اٍلكى ػػارى اٍسػػًتيبلى ًميقىػػاتو فىصى افو كى

ٍيًر ثىاًبًت النَّسىًب[ ثىاًبتي النَّسىبً  ]كىغى
(3). 

لىًدىىا ًمفٍ  اًلؾ كيمّْيىا أىٍك بىٍعًضيىا كفي عرؼ اٍلفيقىيىاًء أخص ًمٍف ذلؾ كىي اأٍلىمىةي الًَّتي ثبت نىسىبي كى مى
(4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (1)
 . مادة )كلد(.6/202انظر: ابف منظكر، لساف العرب،  (2)
  ب مف "ب".315نياية ؽ/ 

  أ مف "أ".205نياية ؽ/ 
 .4/612ما بيف المعككفيف ليس في "ب"، انظر: ابف منظكر،  لساف العرب،  (3)

شترييا سيدىا كتككف حامؿ قبؿ ستة اشير مف كطئو إياىا فبل كغير ثابت النسب يككف ذلؾ في حاالت منيا كأف ي
 كأيضان أف تككف الجارية مشتركة كسيأتي بياف ىذه الحاالت في ىذا الباب إف شاء اهلل. ،يدعي الكلد

 .4/123/ كالكاساني، بدائع الصنائع، 1/131انظر: النكرم، دستكر العمماء،  (4)
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 ]االستيالد[
 

 ]الشرط الذم تصير بو األمة أـ كلدو كحكـ بيعيا كما يترتب عميو مف أحكاـ[
 

ػكزي بىٍيعييىػا كىالى  لىدو لىػوي الى يىجي ارىٍت أيَـّ كى ىىا فىقىٍد صى لىدىٍت اأٍلىمىةي ًمٍف مىٍكالى ذىا كى ًد )كىاً  تىٍمًميكييىػا( ًلقىٍكًلػًو  ]بىابي ااًلٍسًتيالى
ـي  - ةي كىالسَّالى الى مىٍيًو الصَّ لىديىىا» -عى ٍرمىةي اٍلبىٍيًع[« أىٍعتىقىيىا كى  أىٍخبىرى عىٍف إٍعتىاًقيىا فىيىٍثبيتي بىٍعضي مىكىاًجًبًو كىىيكى حي

لىدو لىوي قىٍكليوي:  ارىٍت أيَـّ كى ىىا فىقىٍد صى لىدىٍت اأٍلىمىةي ًمٍف مىٍكالى ذىا كى دىتييىػا ًمٍنػوي  [،]كىاً  لىػٍيسى ًكالى يىٍعنًػي إذىا ثىبىػتى نىسىػبيوي ًمٍنػوي كى
ػػػارىٍت أيَـّ  لىػػػدىٍت ًمٍنػػػوي صى ًلػػػؾى أًلىنَّػػػوي الى ييًريػػػدي أىنَّيىػػػا إذىا كى ذى س كى ػػػكره ا ثيبيكتىػػػوي، فىًفػػػي اٍلًعبىػػػارىًة قيصي ٍسػػػتىٍمًزمن ٍفييكـً مي لىػػػدو بًػػػاٍلمى  كى

ًح اٍلفً  : المُّغىػػػًكمّْ بىػػػٍؿ ًبااًلٍصػػػًطبلى ٍيػػػثي قىػػػاؿى ػػػٍذكيكرىةى حى ـى اٍلمى ػػػا مىٍيػػػًو اأٍلىٍحكى تَّػػػبى عى ًلػػػذىا رى ، كى ػػػكزي بىٍيعييىػػػا كىالى ٍقًيػػػيّْ ]الى يىجي
كىالى ًىبىتييىا تىٍمًميكييىا[

ًميًع اٍلمىاؿً  (2)بؿ (1) ٍكًتًو ًمٍف جى ـٍ ييٍنًجٍز ًعٍتقىيىا تيٍعتىؽي ًبمى لى إذىا مىاتى كى
، (4)كال تسعى لغريـو  (3)

ػٍدييكننا كلك كىػافى  قنا،  السَّػيّْدي مى ابىًة كىالتَّػاًبًعيفى كىاٍلفيقىيىػاًء، إالَّ  (6)مػذىب (5)كىػذا كمػوميٍسػتىٍغرى ػحى ٍمييػكًر الصَّ ػٍف الى  جي مى
: "ًبٍعنىػا أيمَّيىػاًت  ييٍعتىدُّ ًبًو كىًبٍشر المريسي كبعػض الظَّاىريَّػة فقػالكا يجػكز بيعيػا، كاحتجػكا بحػديث جػابر قىػاؿى

ًد عى  ٍيػػًد رىسيػػكًؿ المَّػػوً اأٍلىٍكالى ٍنػػوي فىاٍنتىيىٍينىػػا"  مىػػى عى ػػري نىيىانىػػا عى ػػا كىػػافى عيمى ، فىمىمَّ صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ، كىأىبًػػي بىٍكػػرو
(7) 

 ركاه أبك داكد كقاؿ الحاكـ عمى شرط مسمـ.
 
 

                                                           
 في "أ، ب، ج" انتيى. (1)
 "أ، ب، ج".ليست في  (2)
/ 4/133ذىب الفقياء إلى أف أـ الكلد تعتؽ مف جميع الماؿ كال تسعى لغريـ، انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (3)

/ 10/470/ كابف قدامة، المغني، 10/472/ كالماكردم، الحاكم الكبير، 18/591كابف رشد الجد، البياف كالتحصيؿ، 
، المحمى باآلثار،   .7/505كابف حـز

(.33/170لغريـ المديكف الذم عميو الديف، انظر: ابف منظكر، لساف العرب، ا (4)  ، مادة )غـر
 ليست في "أ، ب، ج". (5)
اختمؼ الفقياء في بيع أـ الكلد فذىب جميكر الصحابة كالتابعكف كالفقياء مف الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة  (6)

-7/330ض الظاىرية إلى جكازه، انظر: ابف عبد البر، االستذكار، إلى عدـ جكاز البيع، كذىب بشر المريسي كبع
/ 12/321/ كالماكردم، الحاكم الكبير، 2/540/ كاألصبحي، المدكنة، 3/136/ كالكاساني، بدائع الصنائع، 332

، المحمى باالثار، 4/532كالبيكتي، كشاؼ القناع،   .7/505/ كابف حـز
، 4/27(. أبك داكد، سنف أبي داكد، 3954في عتؽ أميات األكالد، حديث رقـ )اخرجو أبك داكد، كتاب العتؽ، باب  (7)

، 2/22(. الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف، 2189قاؿ األلباني: حديث صحيح/ كاخرجو الحاكـ، حديث رقـ )
 حديث صحيح عمى شرط مسمـ.
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ػٍف زيػد اٍلعىمّْػيّْ  ػمَّى  كينَّػا نىبًػيعيييفَّ فػي : "(2)إلىػى أىبًػي سػعيد اٍلخػدرم  (1) كأخرج النسائي عى ٍيػًد رىسيػكًؿ اهلًل صى عى
" مَّـى سى مىٍيًو كى اهللي عى
 .الحاكـ (4) صححو (3)

ػػٍف  (8)كنقػػؿ ىػػذا المػػذىب ،(7)بزيػػد العمػػي كقػػاؿ النسػػائي: زيػػد العمػػي لػػيس بػػالقكم  (6)العقيمػػي (5)كأعمػػو عى
 الصديؽ كعمي كابف عباس كىاٍبًف مسعكدو 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
رات، ركل عف أنس كمعاكية بف قرة، كركل ىك زيد بف الحكارم العمي البصرم كنيتو )أبك الحكارم(، كاف قاضيان بي (1)

، الدار االثرية، األردف/ كابف حباف، 1/184عنو الثكرم كشعبة، انظر: األثرم، اكـر بف محمد، المعجـ الصغير، 
 .1/309المجركحيف، 

أبك سعيد الخدرم ىك سعد بف مالؾ بف سناف أنصارم، مدني، مف صغار الصحابة كخيارىـ، كاف مف المكثريف  (2)
أال تأخذىـ في  ،فقييان مجتيدان مفتيان ممف بايعكا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ،كاية عف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـر 

/ كالذىبي، سير 2/34ق، انظر: ابف حجر، اإلصابة، 74اهلل لكمة الئـ، شيد معو الخندؽ كما بعدىأ، تكفي سنة 
 .9/7ية، / كالقرشي، البداية كالنيا3/168أعبلـ النببلء، 

، فيو 5/57(. النسائي، السنف الكبرل لمنسائي، 5023اخرجو النسائي، كتاب العتؽ، باب في أـ الكلد، حديث رقـ ) (3)
 زيد العمي ليس بالقكم. 

 كلفظو:" كنا نبيعيف عمى عيد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ".
 .2/22انظر: الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف،  (4)
 –ق 1404، 1، ت: عبد المعطي أميف قمعجي، ط2/74قيمي، محمد بف عمرك، الضعفاء الكبير، انظر: الع (5)

 ـ، دار المكتبة العممية، بيركت.1984
ىك محمد بف عمرك بف مكسى بف حماد العقيمي الحجازم، أبك جعفر، اإلماـ الحافظ الناقد، ثقة جميؿ القدر، عالـ  (6)

رمذم كيزيد العقيمي كغيرىـ، كحدث عنو أبك الحسف بف نافع كيكسؼ بف بالحديث، سمع مف محمد بف إسماعيؿ الت
/ 15/239ق، مف تصانيفو كتاب الضعفاء الكبير، انظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء، 322أحمد كغيرىـ، تكفي سنة 
 .3/36كالذىبي، تذكرة الحفاظ، 

 .5/57انظر: النسائي، السنف الكبرل لمنسائي،  (7)
 .7/332د البر، اإلستذكار، انظر: ابف عب (8)
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ٍيد ٍبف ثابت كابف الزُّبير كىزى
: "رضي اهلل (1) ػًحيحو كابػف عبػاسو ٍف ابػف مسػعكد ًبسىػنىدو صى تيٍعتىػؽي   عنيـ، لكف عى

لىػػًدىىا" كىايىػػًة اأٍليكلىػػى  (4)ابػػف قدامػػة (3)، ذكػػره(2)ًمػػٍف نىًصػػيًب كى ًة الرّْ مىػػى تىٍقػػًديًر ًصػػحَّ ػػا عى كًعًيمى ػػرّْحي ًبريجي فىيىػػذىا ييصى
ا. ٍنييمى  عى

  (6)ف طريؽ محمد بف ًإسحاؽأبي داكد م (5)كاستدؿ بعضيـ لمجميكر بمىا ًفي حديث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ق، فارس فريش في زمنو، أمو أسماء بنت أبي 1ىك عبد اهلل بف الزبير بف العكاـ مف بني أسد مف قريش، كلد سنة  (1)

بكر الصديؽ، أكؿ مكلكد لممسمميف بعد اليجرة، شيد فتح افريقية كبكيع بالخبلفة بعد كفاة يزيد بف معاكية، لو في 
 .4/77/ كابف حجر، اإلصابة، 3/241ق، انظر: ابف األثير، أسد الغابة، 73في بمكة سنة حديث، تك  33الصحيحيف 

(. غبد الرزاؽ، مصنؼ عبد 13215اخرجو عبد الرزاؽ، كتاب الطبلؽ، باب بيع اميات األكالد، حديث رقـ ) (2)
: "اس4/485/ كاخرجو أحمد تعميقأ، ابف حنبؿ، مسند أحمد، 7/289الرزاؽ،  ناده في غاية الصحة"، ابف ، كقاؿ ابف حـز

، المحمى باآلثار،   .8/214حـز
 .6/416انظر: ابف قدامة، المغني،  (3)
ىك عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة، مف أىؿ جماعيؿ بقرل نابمس بفمسطيف، خرج مف بمده صغيرا مع عمو  (4)

ة الصميبييف، رحؿ إلى بغداد في طمب عندما ابتميت بالصميبييف كاستقر بدمشؽ كاشترؾ مع صبلح الديف في محارب
ق(، مف تصنيفاتو: المغني في الفقو شرح مختصر الخرقي، عشر 620العمـ أربع سنيف ثـ عاد إلى دمشؽ، تكفي سنة )

 .4/191مجمدات، كالكافي، كالمقنع، كالعمدة، كلو في األصكؿ ركضة الناظر، انظر:  الزركمي، األعبلـ، 
 "ب، ج".في "أ" ركاية، كليست في  (5)
 ،بف المطمب بف عبد مناؼ ،مكلى قيس بف مخرمة ،)أبك بكر( المطمبي المدني ،ىك محمد بف اسحاؽ بف يسار (6)

كالمقبرم كعطاء كنافع  ،ركل عف سعيد بف أبي ىند ،قاؿ ابف حجر: ىك أحد األئمة األعبلـ ،تابعي رأل أنس بف مالؾ
براىيـ بف سعيد كز  ،كطبقتيـ حبران  في معرفة المغازم  ،كاف أحد أكعية العمـ ،ياد البكائي كآخركفكركل عنو الحماداف كا 
تذكرة  ،انظر: الذىبي ،مف تصانيفو: السيرة النبكية المشيكرة بسيرة ابف اسحاؽ ،(151تكفي سنة ) ،كثقة ،كالسير
 .6/252 ،األعبلـ  ،كالزركمي  ،1/163 ،الحفاظ
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ٍعًقػػؿو (2)عػػف أمػػو (1)عػػف خطػػاب بػػف صػػالح مىةى ًبٍنػػًت مى ػػٍف سىػػبلى "عى
ػػةى قىػػٍيس(3) اًرجى ، اٍمػػرىأىةو ًمػػٍف خى

فى  (4) ػػٍيبلى ، (5)عى
ـى ًبي عىمّْي  (6)كذكر البييقي أنو أحسف شيء ركم عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، في ىذا قىالىٍت قىًد

كًفػػػي اٍلجى  ٍمػػػرو ك أىًخػػػي أىبًػػػي اٍلييٍسػػػًر ٍبػػػًف عى ٍمػػػرو بىػػػاًب ٍبػػػًف عى ًني ًمػػػٍف اٍلحي اٍلييٍسػػػًر ٍبػػػًف  (8)أىًخػػػي أىبًػػػي (7)اًىًميَّػػػًة فىبىػػػاعى
ك ٍمػػرو ٍينًػػًو،  (10)فكلػػدت لػػو عبػػد الػػرحمف بػػف الحبػػاب (9)عى ، فقالػػت اٍمرىأىتيػػوي: اآٍلفى كىاىلمَّػػًو تيبىػػاًعيفى ًفػػي دى ثػػـ ىىمىػػؾى

ةى قىٍيسً  فأتيت رسكؿ اهلل صمى اًرجى اهلل عميو كسمـ فقمت: يا رسكؿ اهلل إنّْي اٍمرىأىةه ًمٍف خى
ـى ًبي  (11) فى قىًد عىٍيبلى

ًدينىةى  عىمّْي اٍلمى
ٍبػدى  (12) لىػٍدتي لىػوي عى ك فىكى ٍمػرو ك أىًخي أىبًػي اٍلييٍسػًر ٍبػًف عى بىاًب ٍبًف عىٍمرو ًني ًمٍف اٍلحي اًىًميًَّة فىبىاعى في اٍلجى
ػػا ًف فىمى تى فىقىالىػػٍت ًلػػي اٍمرىأىتيػػوي اآٍلفى كاهللالػػرٍَّحمى

ًلػػيُّ  (13) تيبىػػاًعيفى فػػي دينػػو، فقػػاؿ عميػػو الصػػبلة كالسػػبلـ: مػػف كى
مىػػيَّ  ـى عى ًقيػػؽو قىػػًد ػػًمٍعتيـٍ ًبرى الحبػاب؟ قيػػؿ أخػػكه أبػػك اليسػػر كعػب بػػف عمػػرك، فبعػػث إليػػو فقاؿ:أىٍعًتقيكىىػا، فػػإذا سى

                                                           
يكنى بأبي عمرك، ركل عف أمو، كركل عنو محمد بف اسحؽ،  ىك خطاب بف صالح بف دينار األنصارم الظفرم، (1)

 .13/213/ كالصفدم، الكافي بالكفيات، 3/146ق، انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب، 143كاف ثقة، تكفي سنة 
 .8/182امرأة مجيكلة ال يعرؼ حاليا، انظر: ابف حجر، اإلصابة،  (2)
قاؿ الخزاعية، مف خارجة قيس، صحابية ليا أحاديث، كانت مف سبلمة بنت معقؿ القيسية كيقاؿ األنصارية، كي (3)

جممة نساء المدينة البلتي ركيف عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، كركل عنيا ابنيا، انظر: ابف حباف، الثقات البف 
 .35/205/ كالذىبي، تيذيب الكماؿ، 3/184حباف، 

 في "أ، ب، ج" بف. (4)
كلد ثبلثة رجاؿ عمرك كسعد كخصفة أميـ عاتكة بنت قضاعة، كمنيـ تشعبت قيس بف عيبلف بف مضر بف نزار  (5)

شعكب قيس كقبائميا كميا كمف ذلؾ خارجة كىي بطف مف قيس بف عيبلف مف العدنانية يقاؿ ليـ بنك خارجة عدكاف، 
 –ق 1405، 1ط، ت: إبراىيـ األبيارم، 67انظر: ابف عبد البر، يكسؼ بف عبد اهلل، اإلنباه عمى قبائؿ الركاة، ص 

، 1/324لبناف/ ككحالة، عمر بف رضا، معجـ قبائؿ العرب القديمة كالحديثة،  –ـ، دار الكتاب العربي، بيركت 1985
 ـ، مؤسسة الرسالة، بيركت.1994 –ق 1414، 7ط
 .10/578انظر: البييقي، السنف الكبرل،  (6)
كالد عبد الرحمف، مات في عيد النبي صمى اهلل الحباب بف عمرك اخك أبي اليسر االنصارم، مف أىؿ المدينة،  (7)

 .2/8/ كابف حجر، اإلصابة، 1/663عميو كسمـ، انظر: ابف االثير، أسد الغابة، 
 في "ج" مف. (8)
في "أ، ب، ج" عمر. كىك خطأ كالصكاب عمرك. أبك اليسر كعب بف عمرك بف عباد بف عمرك بف سكاد األنصارم  (9)

ق، في خبلفة 55د كالمشاىد كميا مع الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، تكفي بالمدينة سنة السممي، شيد العقبة كبدر كأح
 .3/436/ ك ابف سعد، الطبقات الكبرل العممية، 4/1776معاكية بف أبي سفياف، انظر: ابف عبد البر، االستيعاب، 

في حديث أمو سبلمة بنت عبد الرحمف بف الحباب بف عمرك األنصارم السممي ابف أخي أبي اليسر، لو ذكر  (10)
 .17/48/ كالذىبي، تيذيب الكماؿ، 6/159معقؿ، انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب، 

 في "أ، ب، ج" بف. (11)
 في "ب" ىذا. (12)
 ليست في "أ، ب، ج". (13)
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، قالت: فىأىٍعتى   فىأىتىٍكًني ـٍ كي ـى عمى رسكؿ اهلل صػمى اهلل عميػو كسػمـ قيكًنيأيعىكّْضي قىًد ـٍ ًمنّْػي  كى ػيي ًقيػؽه فىعىكَّضى رى
ا" من غيبلى
(1). 

كال يخفى أف ىذا ال يدؿ عمى أىنَّيىا تيٍعتىؽي 
ـٍ لىمَّػا  بمجرد مكتو، بػؿ عمػى أىنَّػوي سىػأىلىييـٍ  (2) ػيي ييعىكّْضى أىٍف ييٍعًتقيكىىػا كى

قىٍت قىٍمبىوي عميو الصبلة كا الَّ لىبىػيَّفى الحكػـ الشػرعي فػي ذلػؾ مػف أنيػا  ال لسبلـ بؿ يفيػد أنيػااٍستىرى تيٍعتىػؽي كىاً 
تىقىٍت كلـ ـٍ ًبًعٍتًقيىا بىعيكضو يقكـ ىك عميو الصبلة كالسبلـ بو ليـ. عى  يىٍأميٍرىي

مُّػكا سىػًبيمىيىا نعـ ييٍحتىمىؿي أىٍف ييػرىادى ًبأىٍعًتقيكىىػا خى
اٍلفىٍضػًؿ ًمٍنػوي عميػو  ضى مػف بػاباٍلًعػكى  كمػا فسػره البييقػي كأف (3)

ٍيػرً  ػاؿي غى ػاري إلىػى ىىػذىا إالَّ بًػػدىًليؿو  (4)أفضػؿ الصػبلة كالسػبلـ لكػف ىػذا اٍحًتمى الظَّػػاًىًر كىاٍلًعٍبػرىةي ًلمظَّػاًىًر فىػبلى ييصى
ييعىيّْنيػػوي، فمػػف ػػاًرجو ييكًجبيػػوي كى خى
ػػنّْؼي "عنػػو صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ، أنػػو قػػ (5) اؿ: يعنػػي فػػي ذلػػؾ مػػا ذىكىػػرى اٍلميصى

لىػػػديىىا " كىػػك حػػديثه ركاه ابػػػف ماجػػو عػػف ابػػػف عبػػاس قػػػاؿ:  رضػػػي اهلل عنيػػا، (6)ماريػػة القبطيػػة أىٍعتىقىيىػػا كى
ٍعميػكؿه بػأبي بكػر  طىًريقيػوي مى لىػديىىا " كى "ذيًكرىٍت أـ إبراىيـ عند رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، فقػاؿ: أىٍعتىقىيىػا كى

سىٍبرىةى  بف عبد اهلل بف أبي
 (7) ، 

 

                                                           
  ب مف "أ".209نياية ؽ/ 

  أ مف "ب".316نياية ؽ/ 
(. أبك داكد، سنف أبي داكد، 3953األكالد، حديث رقـ ) اخرجو أبك داكد، كتاب العتؽ، باب في عتؽ أميات  (1)
 ، قاؿ األلباني: ضعيؼ اإلسناد.4/26
 ليست في "ب". (2)


 /ب مف "ج".104نياية ؽ 

 .8/20انظر: الدارقطني، السنف الكبرل،  (3)
 في "أ، ب، ج" عف. (4)
 في "أ" في. (5)
كؿ صمى اهلل عميو كسمـ كمكالتو كشريتو، اىداىا اليو المقكقس مارية القبطية رضي اهلل عنيا أـ إبراىيـ ابف الرس (6)

ق( في خبلفة عمر، ككاف عمر رضي اهلل عنو 16ق(، كتكفيت سنة )8صاحب االسكندرية، كصمت إلى المدينة عاـ )
، ابف حجر، اإلصابة، 7/282يجمع الناس بنفسو لشيكد جنازتيأ، كصمى عمييا عمر، انظر: الجزرم، أسد الغابة، 

8/310. 
أبك بكر بف عبد اهلل بف محمد بف أبي سبرة... ابف أبي قيس، كاف كثير العمـ كالسماع كالركاية، كلي قضاء مكة  (7)

ق، انظر: ابف سعد، الطبقات 162ككاف يفتي في المدينة، قاؿ فيو النسائي ضعيؼ كمتركؾ الحديث، تكفي ببغداد سنة 
 .1/115فاء كالمترككيف لمنسائي، / ك النسائي، الضع476-5/475الكبرل العممية، 



346 
 

بىٍيػػػًد اهلل بػػػف عبػػػد اهلل بػػػف عبػػػاس ػػػًدمٍّ فػػػي  ، كبسػػػند ابػػػف ماجػػػو ركاه ابػػػف(1)كحسػػػيف بػػػف عبػػػد اهلل بػػػف عي عى
مَّوي بابف أبي ، لكف(2)الكامؿ سىٍيننا ممف سىٍبرىةى فقط، فإنو يرل أف أىعى ًديثيوي. حي  ييٍكتىبي حى

، عف ابف عباس رضي اهلل (4)مةعىٍف حسيف بف عبد اهلل عف عكر  ،(3)شىًريؾو  كأخرج ابف ماجو أيضان عف
لىدىٍت مف سيدىا فيي حرة بعد مكتو"   (5) عنيما، ]قاؿ: "قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، أيما أىمىةو كى

 
 
 
 
 

                                                           
ىك حسيف بف عبد اهلل بف عبيد اهلل بف العباس بف عبد المطمب بف ىاشـ، كاف كثير الحديث، ركل عف أبيو كعكرمة  (1)

سنة ، انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل متمـ التابعيف،  82ق عف عمر 140كمحمد بف اسحؽ كغيرىـ،  تكفي ستة 
1/246. 
. كذكر أف أبا بكر بف أبي سبرة غير محفكظ الحديث ك ىك في 9/202لكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، ابف عدم، ا (2)

 جممة مف يضع الحديث.
ق، قاؿ فيو السبكي:" كتاب طابؽ 365الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ألبي أحمد عبد اهلل بف عدم الجرجاني، تكفي سنة  

لى ما يقكؿ رجع المتقدمكف اسمو معناه، ككافؽ لفظو فحكاه، مف عينو انتجع المنتجع كف كبشيادتو حكـ المحكمكف كا 
كالمتاخركف، كقاؿ فيو ابف كثير:" لـ يسبؽ إلى مثمو كلـ يمحؽ إلى شكمو، كقاؿ فيو الدارقطني:" فيو كفاية كال يزاد 
عميو"، كذكر ابف عدم في كتابو لكؿ رجؿ مف الضعفاء مما ركاه ما يضعؼ مف أجمو، كصنفو عمى حركؼ المعجـ 

/ ابف كثير، البداية كالنياية،  3/315ليككف اسيؿ عمى مف طمب راكيا منيـ، انظر: السبكي، طبقات الشافعية، 
 .79-1/77/ كابف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، 11/283

شتير ىك شريؾ بف عبد اهلل بف الحارث النخعي، الككفي، )أبك عبد اهلل(، عالـ بالحديث فقيو أحد األئمة األعبلـ، ا (3)
ق، استقضاه المنصكر العباسي عمى 177ق، ككفاتو بالككفة سنة 95بقكة ذكائو كسرعة بدييتو، مكلده في بخارل سنة 

ق ثـ عزلو، كاعاده الميدم ثـ عزلو مكسى اليادم، ككاف عادال في قضائو، حدث عف أبي صخرة 153الككفة سنة 
ؽ أنو أخذ عنو تسعة آالؼ حديث، كقاؿ ابف المبارؾ: كزياد بف عبلقة كسماؾ بف حرب كغيرىـ، كذكر اسحاؽ األزر 

 .3/163/ كالزركمي، االعبلـ، 1/170ىك أعمـ بحديث أىؿ بمده،  انظر: الذىبي، تذكرة الحفاظ، 
ىك عكرمة بف عبد اهلل مكلى عبد اهلل بف عباس، كقيؿ لـ يزؿ عبدان حتى مات عبد اهلل بف عباس كاعتؽ بعده، كلد  (4)

مفسر محدث، أمره ابف عباس بافتاء الناس، اتى نجدة الحركرم كأخذ عنو رأم الخكارج، كنشره ق، تابعي 25سنة 
ق، ككثقو أكثر مف كاحد، انظر: ابف حجر 105بافريقية، ثـ عاد إلى المدينة كطمبو أميرىا، فاختفى حتى تكفي سنة 

 .4/244، كالزركمي، األعبلـ، 11/104العسقبلني، تيذيب التيذيب، 
، قاؿ 3/559(. ابف ماجة، سنف ابف ماجة، 2515ابف ماجة، كتاب العتؽ، باب أميات، حديث رقـ ) اخرجو (5)

 األلباني: اسناده ضعيؼ لضعؼ حسيف بف عبد اهلل. 
 كلفظو:" أيما رجؿ كلدت أمتو منو، فيي معتقة عف دبر منو".
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 ىذا تكثيؽه ًلحيسيف بف عبد اهلل.، كقاؿ صحيح اإلسناد، ك (2)الحاكـ، في المستدرؾ (1)كركاه
، حػػدثنا (6)، حػػدثنا إسػػماعيؿ بػػف أبػػي أكيػػس(5)زىيػػر (4)حػػدثنا، فػػي مسػػنده: (3)كركاه أبػػك يعمػػى المكصػػمي

، عنػو صػمى اهلل عميػو كسػمـ، قػاؿ: "أيمػا (8)عف حيسيف بػف عبػد اهلل عػف عكرمػة عػف ابػف عبػاس[ (7)أبي
لىػػدىٍت مػػف سػػيدىا فإنَّيػػا حػػرة إذا مػػات إال أفَّ ييٍعًتقىيػػا قبػػؿ مكتػػو" ػػة كى أمى
كركاه أحمػػد عػػف ابػػف عبػػاس عنػػو  (9)

لىػدىت منػو أمتػو فيػي ميٍعتىقىػة عػف ديبيػرو منػو"صمى اهلل ع ػؿو كى ميو كسػمـ: "أيُّمػا رىجي
كالطيػرؽ كثيػرة فػي ىػذا  (10)

ذ قػد كىثيػرىت طػرؽ ىػذا المعنػى[(11)المعنى ]ككذا قاؿ األصحاب: إنَّو مشػيكري تمقتػو األمػة بػالقيبكؿ ، كا 
(12) 

                                                           
(. الحاكـ، المستدرؾ عمى 2191قـ )اخرجو الحاكـ، كتاب البيكع، باب كأما حديث إسماعيؿ بف جعفر ، حديث ر  (1)

 . قاؿ الحاكـ صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه.2/23الصحيحيف، 
صحيح الحاكـ المعركؼ بالمستدرؾ عمى الصحيحيف، ألبي عبد اهلل محمد بف عبد اهلل النيسأبكرم، جمع فيو  (2)

أحدىما، كما أنو ضمنو  األحاديث التي لـ يذكرىا الشيخاف في صحيحييما، ككانت عمى شرطيما، أك عمى شرط
/ كحاجي 17األحاديث التي قاـ بتصحيحيا، كلـ تكف عمى شرط أحدىما، انظر: الكتاني، الرسالة المستطرفة، ص 

 .2/1672خميفة، كشؼ الظنكف، 
ق، 210أبك يعمى ىك أحمد بف عمي بف المثنى بف ىبلؿ التميمي، المكصمي اإلماـ الحافظ شيخ اإلسبلـ، كلد سنة  (3)

ق، 307قتا محدثا حافظا مف أىؿ الصدؽ، كاألمانة كالديف كالحمـ، مف مصنفاتو: المسند، كالمعجـ، تكفي سنة كاف ث
 .2/17/ ككحالة، معجـ المؤلفيف،1/171، كالزركمي، األعبلـ، 14/174انظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء، 

 في "أ، ب، ج" ثنا. (4)
ة، ثقة ثبت، ركل عف جرير كسفياف بف عيينة كعبد اهلل بف كىب ىك زىير بف حرب بف شداد كيكنى أبا خيثم (5)

/ كالبخارم، التاريخ 7/253ق، انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل، 234كغيرىـ، كصنؼ المسند، تكفي ببغداد سنة 
 .3/429الكبير، 

ت اإلماـ مالؾ، كنسيبو، ىك إسماعيؿ بف عبد اهلل بف أبي أكيس بف مالؾ، )أبك عبد اهلل( األصبحي المدني، ابف أخ (6)
كاف فقييا محدثا ركل عف خالو مالؾ كآخركف، اقدـ مف لقي عبد العزيز الماجشكف، ركل عنو البخارم كمسمـ 

سماعيؿ القاضي كغيرىـ تكفي سنة  ق، قاؿ صاحب الديباج: محمو الصدؽ ال بأس بو، ككاف مفضؤل، انظر: 226كا 
 .8/99، الثقات، / ك ابف حباف1/310ابف حجر، تيذيب التيذيب، 

 .3/475ال تكجد لو ترجمة، انظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء،  (7)
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (8)
(. 4236لـ أقؼ عميو في مسند أبي يعمى، أخرجو الدارقطني، كتاب المكاتب، باب كتاب المكاتب، حديث رقـ )  (9)

ي: حديث ضعيؼ، انظر: األلباني، ضعيؼ الجامع الصغير كزيادتو، . قاؿ األلبان5/232الدارقطني، سنف الدارقطني، 
 ،  كنصو :" أيما أمة كلدت مف سيدىا فأنيا إذا مات حرة إال أف يعتقيا قبؿ مكتو".326ص 

 ، حسف كاسناده ضعيؼ.4/484(. ابف حنبؿ، مسند أحمد، 2759اخرجو أحمد، حديث رقـ ) (10)
 ف دبر منو، أك قاؿ: بعده".كنصو:" مف كلدت منو أمتو، فيي معتقة ع

 .7/149. انظر: السرخسي، المبسكط، 5/30انظر: البابرتي، العناية شرح اليداية،  (11)
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (12)
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كم (1)قػػػاؿ فػػػي كتابػػػة كتعػػددت كاشػػػتيرت فػػػبل يضػػػره كقػػكع راكو ضػػػعيؼو فيػػػو مػػػع أف ابػػػف القطػػاف : كقػػػد ري
ـي ٍبفي أىٍصبى ى  ،(2)بإسنادو جيد قىاؿى قىاًس

 : (4) في كتابو (3) 
 : حدثنا عبد اهلل بػف عمػرك(6) ، حدثنا مصعب بف سعد أبك خيثمة المصيصي(5)حدثنا محمد بف كضاح

 ، (9)عف (8) الرٌَّقي ، ىك(7)

                                                           
بياف الكىـ كااليياـ في كتاب األحكاـ ألبي الحسف عمي بف محمد بف القطاف الفاسي، جمع فيو أحاديث األحكاـ،  (1)

أحاديث، حيث يقـك بذكر الحديث كجمع أطرافو كضـ ما في معناه اليو كالتنبو لما يعارضو، أك ما  كصحح فيو عدة
/ كابف القطاف، بياف الكىـ 1/262يعاضده، كمعرفة أحكاؿ نقمتو كتكاريخيـ، انظر: حاجي خميفة، كشؼ  الظنكف، 

 .2/8كااليياـ، 
 .3/137انظر: ابف القطاف، بياف الكىـ كااليياـ،  (2)
ىك قاسـ بف إصب ، )أبك محمد(، القرطبي المالكي يعرؼ بالبياني، فقيو محدث، كانتيى اليو عمـ اإلسناد باألندلس  (3)

مع الحفظ كاالتقاف كبراعة العربية كالتقدـ في الفتكل، أثنى عميو غير كاحد، سمع محمد بف كضاح كاصب  بف خميؿ 
ق، 340بف محمد الباجي، كعبد اهلل بف نصر كغيرىـ، تكفي سنة كغيرىما، حدث عنو حفيده قاسـ بف محمد، كعبد اهلل 

كمف تصانيفو: أحكاـ القرآف، كبر الكالديف، كالناسخ كالمنسكخ، كبديع الحسف، كمسند مالؾ، انظر: الذىبي، سير أعبلـ 
 .6/7، كالزركمي، األعبلـ، 2/357/ كالعكرم، شذرات الذىب، 15/472النببلء، 

قاسـ بف اصب  كىك عمى نحك كتاب المنتقى البف الجاركد كقد الفو عمى أبكاب كتابو باحاديث المنتقى ألبي محمد  (4)
 .25خرجيا عف شيكخو، انظر: الكتاني، الرسالة المستطرفة، ص 

ىك محمد بف كضاح بف يزيد، قيؿ: ابف بديع، أبك عبد اهلل المالكي مكلى عبد الرحمف بف معاكية األندلسي، كلد سنة  (5)
براىيـ بف المنذر ق، ف199 قيو محدث حافظ، ركل عف يحيى بف يحيى كمحمد بف خالد كمحمد بف المبارؾ الصكرم كا 

كعبد الممؾ بف حبيب كغيرىـ، كركل عنو أحمد بف خالد كابف لبابة كابف المكاز كقاسـ بف اصب  ككىب بف مصرة 
حمد بف خالد ال يقدـ أحدا عميو، ككاف يعظمو كغيرىـ، كقاؿ الحميدم: مف الركاة المكثريف كاألئمة المشيكريف ككاف أ

جدا كيصؼ فضمو ككرعو، مف تصانيفو: كتاب العباد كالعكابد، كرسالة السنة، ككتاب الصبلة في التعميؽ، تكفي سنة 
 –ق 1424، 1، ط76ق، انظر: مخمكؼ، محمد بف محمد، شجرة النكر الزكية في طبقات المالكية، ص 287
لبناف/ كابف فرحكف، إبراىيـ بف عمي، الديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب،  –ة ـ، دار الكتب العممي2003
 .7/358، ت: محمد األحمدم أبك النكر، دار التراث لمطبع كالنشر، القاىرة/ كالزركمي، األعبلـ، 239ص 

ي: ركل عف أبيو كعمي أبك خيثمة المصيصي ىك مصعب بف سعد بف أبي كقاص، أبك زرارة المدني الزىرم، تابع (6)
كطمحة كعكرمة بف أبي جيؿ كعدم بف حاتـ كابف عمرك كالزبير ابف عدم كالحكـ بف عتيبة كغيرىـ، كذكره ابف سعد 
في الطبفة الثانية مف أىؿ المدينة كقاؿ: كاف ثقتا كثير الحديث، كذكره ابف حباف في الثقات كقاؿ العجمي: تابعي ثقة، 

 .5/169/ كابف سعد، الطبقات الكبرل، 10/160حجر العسقبلني، تيذيب التيذيب، ق، انظر: ابف 103تكفي سنة 
ٌقي ثقة، حدث عنو محمد بف إبراىيـ الشامي،  انظر: العجمي، الثقات،  (7)  .2/48في "ط" عمر. عبد اهلل بف عمرك الرَّ
التراب، كىي مدينة مشيكرة عمى كقد تككف األرض لينة كؿ أرضو إلى جنب كادو ينبسط عمييا الماء، الرقة  أصميا  (8)

، كتيعىد مف ببلد الجزيرة ألنيا مف جانب الفرات الشرقي، يقاؿ ليا الرقة البيضاء،  الفرات، بينيا كبيف حراف ثبلثة أياـو
 .59-3/58انظر: الحمكم، معجـ البمداف، 

 ليست في "أ". (9)
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ا كلػدت ماريػة القبطيػة إبػراىيـ قػاؿ صػمى اهلل ، عف عكرمة عف ابف عباس قاؿ "لم(1)عبد الكريـ الجزرم
 .(2)عميو كسمـ : أعتقيا كلدىا"

كممػػا يػدؿ عمػى صػحة حػديث أعتىقىيػػا  (6)فػي التمييػد (5)عبػد البػر (4)ابػػف (3)]كمػف طريػؽ ابػف أصػب  ركاه
مػا تركنػا  قػاؿ "إنَّػا معاشػر األنبيػاء ال نيػكىًرثٍ  ما قاؿ الخطابي ثىبيػتى أنػو صػمى اهلل عميػو كسػمـ، (7)كلدىا[
 .(8)صدقة"

 .(9)فمك كانت مارية ماالن ًبيعىٍت كصار ثمنيا صدقة
 كفي بىيًعيف تفريؽ. (10)كعنو عميو الصبلة كالسبلـ "أنو نيى عف التىٍفًريؽ بيف األكالد كاألميات"

                                                           
لحافظ، الثقة، عالـ الجزيرة، رأل أنس بف مالؾ، كعداده عبد الكريـ بف مالؾ، أبك سعيد، الجزرم، الحراني، اإلماـ، ا (1)

في صغار التابعيف، حدث عف: سعيد بف المسيب، كطاؤكس كسعيد بف جبير كمجاىد بف جبر كعكرمة كغيرىـ، حدث 
ق، 127عنو: ابف جريج كشعبة كمعمر كسفياف الثكرم كمالؾ بف أنس كسفياف بف عيينو كآخركف سكاىـ، تكفي سنة 

 .6/373/ كابف حجر العسقبلني، تيذيب التيذيب، 6/80بي، سير أعبلـ النببلء، انظر: الذى
لـ أعثر عمى كتاب المنتقى مطبكعان. انظر: ابف عبد البر، يكسؼ بف عبد اهلل، التمييد لما في المكطأ مف المعاني  (2)

ق، كزارة عمـك األكقاؼ 1378، ت: مصطفى بف أحمد العمكم كمحمد عبد الكبير البكرم، د.ط، 3/138كاألسانيد، 
 كالشؤكف اإلسبلمية، المغرب.

 .3/138انظر: ابف عبد البر، التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد،  (3)
 ليست في "أ". (4)
ق، مف أجؿ 368ىك يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر النمر الحافظ، ) أبك عمر( كلد بقرطبة سنة  (5)

شيخ عمماء األندلس، ىك مؤرخ أديب، مكثر مف التصنيؼ، رحؿ رحبلت طكيمة كتكفي بشاطبة سنة المحدثيف الفقياء، 
ق، مف تصانيفو: االستذكار في شرح مذاىب عمماء األمصار، كالتمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد، 463

 .9/317/ كالزركمي، األعبلـ، 3/314كالكافي في الفقو، انظر: العكرم، شذرات الذىب، 
التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد لعبد اهلل بف يكسؼ بف عبد البر، قاؿ ابف حـز كتاب في الفقو كالحديث  (6)

إختصره كسماه اإلستذكار، كاختصره الباجي كسماه المنتقى، كغيرىـ ممف شرحو كاىتـ بو، انظر: حاجي خميفة، كشؼ 
 .  2/1908الظنكف، 

 يف ليس في "ج".ما بيف المعككف (7)
  أ مف "أ".206نياية ؽ/ 
اخرجو البخارم، كتاب المغازم، باب حديث بني النضير كمخرج رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ، حديث رقـ  (8)
 . 5/90(، البخارم، صحيح البخارم، 4035)

 كنص الحديث:" ال نكرث ما تركنا صدقة، إنما يأكؿ آؿ محمد في ىذا الماؿ".
 .4/74لخطابي، معالـ السنف، انظر: ا (9)
، كقاؿ الدارقطني: "فيو 4/33(. الدارقطني، سنف الدارقطني، 3049اخرجو الدارقطني، كتاب البيكع، حديث رقـ ) (10)

عبد اهلل الكاقعي كىك ضعيؼ الحديث". كنصو:" نيى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أف يفرؽ بيف األـ ككلدىا". فقيؿ: 
 متى؟، قاؿ:" حتى يبم  الغبلـ كتحيض الجارية".يا رسكؿ اهلل إلى 
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ذا ثىبىتى قكلو "أعتقيػا ثبػتي كجػب تأكيمػو عمػى مجػاز األكؿ، فيى  (1)إلػخ" كىػك متػآخر إلػى المػكًت إجماعػان  كا 
 في الحاؿ بعض مكاجب الًعٍتًؽ مف امتناع تىٍمًميًكيىا.

عػف عبػد اهلل بػف دينػار عػف ابػف  (3)عػف عبػد العزيػز بػف مسػمـ (2)كركل الدارقطني عػف يػكنس بػف محمػد
، يستمتع  ٍثفى عمر "أنو صمى اهلل عميو كسمـ نيى عف بيع أميات األكالد فقاؿ: ال ييبىٍعفى كال ييكىىٍبفى كال ييكرى

َـّ أخرجو بسندو  (4)يدىا ما داـ حيان. فإذا مات فيي حرة "بيا س عػف عبػد اهلل  (6)فيو عبد اهلل بف جعفػر (5)ث
  (8)ابف عدم بعبد اهلل بف جعفر بف نجيح المديني كأسند تضعيفو (7)بف دينار كأعمو

 
 

                                                           
  ب مف "ب".316نياية ؽ/ 
/ كالقرافي، 4/129أجمع الفقياء عمى أف عتؽ أـ الكلد متأخر إلى ما بعد المكت، انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (1)

 .10/470/ كابف قدامة، المغني، 10/473/ كالماكردم، الحاكم الكبير، 11/340الذخيرة، 
كركل  ،ركل عف أبيو ،مف أىؿ المدينة كلو صحبة ،كيكنى بأبي محمد ،يكنس بف محمد بف أنس الظفرم مف األكس (2)

انظر: ابف  ،ق في خبلفة أبي جعفر المنصكر156تكفي سنة  ،عنو إدريس بف محمد كالفضيؿ بف سميماف النميرم
 .5/555 ،الثقات البف حباف ،/ كابف حباف8/410 ،التاريخ الكبير ،/ كالبخارم1/427 ،الطبقات الكبرل ،سعد

عبد العزيز بف مسمـ القسممي كيكنى بأبي زيد، خراسانيي، سكف البصرة ككاف ينزؿ في القسامؿ فنسب، حدث عف  (3)
ق، انظر: 167عبد اهلل بف دينار كاألعمش، كركل عنو شيباف بف فركخ كاسحؽ بف عمر بف سميط، تكفي سنة 

 .1/431/ كابف منجكيو، رجاؿ صحيح مسمـ، 1/476ارم، البخارم، رجاؿ صحيح البخ
. قاؿ األلباني 5/236(. الدارقطني، سنف الدارقطني، 4247اخرجو الدار قطني، كتاب باب المكاتب، حديث رقـ ) (4)

 .6/188حديث ضعيؼ.األلباني، إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ، 
 ، 5/236(. الدارقطني، سنف الدارقطني، 4250تب، حديث رقـ ) اخرجو الدار قطني، كتاب باب المكا (5)

كنص الحديث :"نيى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ عف بيع أميات األكالد، ال يبعف كال يكىبف كال يكرثف، يستمتع بيا 
 سيدىا ما بدا لو، فإذا مات فيي حرة".

مي بف المديني، كنيتو أبك جعفر، ركل عف أبي حاـز عبد اهلل بف جعفر بف نجيح المديني مكلى بني سعد كالد ع (6)
المديني كعبد اهلل بف دينار كزيد ابف اسمـ، كركل عنو ابنو عمي كأبا معمر كزكريا بف يحيى بف صبيح، تكفي بالبصرة 

 .5/22/ كابف حاتـ، الجرح كالتعديؿ، 2/14ق. انظر: ابف حباف، المجركحيف، 178سنة 
 .5/292في ضعفاء الرجاؿ، انظر: ابف عدم، الكامؿ  (7)
، ت: محمكد 62قاؿ فيو النسائي متركؾ الحديث، انظر: النسائي، أحمد بف شعيب، الضعفاء كالمتركككف، ص  (8)

 ق، دار الكعي، حمب.1396، 1ابراىيـ زايد، ط
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اهلل  (4)[عػػػف أحمػػػد بػػػف ]عبيػػػد (3)ثػػػـ أخرجػػػو (2)، كلينػػػو ىػػػك كقػػػاؿ: ييٍكتىػػػب حديثػػػو(1)عػػػف النسػػػائي كغيػػػره
 عف نافع عف ابف عمر عف عمر مكقكفان عميو،  (8)عف عبيد اهلل (7)معتمر (6): حدثنا(5)العنبرم
]عف عبد اهلل بف دينار عف ابػف عمػر عػف عمػر مكقكفػان، قػاؿ  (10)أيضان عف فميح بف سميماف (9)كأخرجو

ابف القطاف: ىذا حديثه عف عبد العزيز بف مسمـ  اٍلقىٍسمىًميّْ كىك ثقة
عف عبد اهلل بف ًدينىارو عف  (12)[(11)

ٍنوي فقاؿ عنو يكنس بف محمد كىك ثقة (13)]ابف عمر[ كىاٍختيًمؼى عى
فىعىوي. (14)  كىك الذم رى

                                                           
بة ـ، مكت2005 –ق 1426، 1، ت: أحمد بف إبراىيـ، ط78انظر: البخارم، محمد بف إسماعيؿ، الضعفاء، ص  (1)

، ت: عبد العميـ عبد العظيـ البستكم، حديث 186ابف عباس/ كالجكزجاني، إبراىيـ بف يعقكب، أحكاؿ الرجاؿ، ص 
 أكادمي، فيصؿ آباد، كراتشي.

 .2/166انظر: الدارقطني، الضعفاء كالمتركككف،  (2)
 .5/236ني، (. الدارقطني، سنف الدارقط4246اخرجو الدارقطني، كتاب باب المكاتب، حديث رقـ ) (3)

 كنص الحديث:" قضى أف أـ الكلد ال تباع كال تكىب كال تكرث، يستمتع بيا صاحبيا ما عاش فإذا مات فيي حرة".
 .5/236في جميع النسخ عبد كىك خطأ. انظر: الدارقطني، سنف الدارقطني،  (4)
بف محمد كأبي مزاحـ كمكسى  ىك عبيد اهلل بف ىاركف أبك القاسـ العنبرم البصرم، شيخ مقرمء، ركل عف جعفر (5)

، ت: 10/95الخاقاني كغيرىـ، كركل عنو أبك عمي االىكازم، انظر: ابف عساكر، عمي بف الحسف، تاريخ دمشؽ، 
ـ، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع/ كابف الجزرم، محمد بف 1995 –ق 1415عمرك بف غرامة العمركم، د.ط، 

 ق، مكتبة ابف تيمية.1351، د.ط، 1/494، محمد، غاية النياية في طبقات القراء
 في "ب" ثنا. (6)
معتمر بف سميماف بف طرخاف أبك محمد، أبك التميمي البصرم، محدث كاف حافظا ثقة، ركل عف أبيو كحميد  (7)

سماعيؿ بف أبي خالد كغيرىـ، كركل عنو الثكرم كابف المبارؾ كعبد الرحمف بف ميدم كغيرىـ، مف تصانيفو  الطكيؿ كا 
 .8/179/ كالزركمي، األعبلـ، 10/227تاب المغازم، انظر: ابف حجر، تيذيب التيذيب، ك
ىك عبيد اهلل بف عمر بف الخطاب العدكم القرشي، يكنى أبك عيسى، أمو بنت حارثة بف كىب الخزاعي، ادرؾ النبي  (8)

/ كابف عبد 5/63اف، الثقات، ق، انظر: ابف حب73صمى اهلل عميو كسمـ، كاف مف فرساف قريش، تكفي يـك صفيف سنة 
 .3/1011البر، االستيعاب، 

 .5/237(. الدارقطني، سنف الدارقطني، 4249اخرجو الدارقطني، كتاب المكاتب، حديث رقـ ) (9)
 كنص الحديث:" أنو نيى عف بيع أميات األكالد ال يكىبف كال يكرثف، يستمتع بيا سيدىا حياتو فإذا مات فيي حرة".

يماف بف أبي المغيرة بف حنيف مكلى آؿ زيد بف الخطاب ، ككاف يسمى عبد الممؾ فغمب عميو المقب، فميح بف سم (10)
يكنى أبا يحيى، مديني خزاعي، ركل عف الزىرم كعامر بف عبد اهلل بف الزبير كىبلؿ بف عمي كغيرىـ، كركل عنو ابف 

/ 7/84بف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ، ق، انظر: ا168كىب كسعيد بف منصكر كيحيى بف صالح كغيرىـ، تكفي سنة 
 .7/324كابف حباف، الثقات، 

 .2/88انظر: ابف القطاف، بياف الكىـ كااليياـ،  (11)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (12)
 في "أ، ب" عمر، كليست في "ج". (13)
 .8/410انظر: البخارم، التالريخ الكبير،  (14)
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 (3)، كىػػذا كمػػو(2)كفيمػيح بػػف سػػميماف عػف عمػػر: لػـ يتجػػاكزكه ككميػػـ ثقػات (1)كقػاؿ عنػػو يحيػى بػػف إسػػحاؽ
قىفىوي.الذم أسنده خيره مم عند الدارقطني، كعندم أفَّ   ف كى

لىػػدت مػػف  ًليػػدة كى كأخػػرج مالػػؾ فػػي المكطػػأ عػػف نػػافع عػػف ابػػف عمػػر أفَّ عمػػر بػػف الخطػػاب قػػاؿ: " أيُّمػػا كى
 (6)كىكػذا ركاه (5)، فػإذا مػات فيػي حػرة "(4)سيدىا، فإنَّو ال يبيعيا كال ييبيا كال يكرثيا، كىك يستمتع منيػا

 كقكفان.عف عمر م (8)كغيرىما (7)سفياف الثكرم كسميماف بف ببلؿ
ةو  (11)عبد الرحمف اإلفريقي (10)الدارقطني مف طريؽ (9)كأخرج جَّ د رفعػو  (12)كاف غير حي فقد تقدـ ما يىٍعضي

 فىثىبىتى الرٍَّفعي بما قمنا، كال شؾ في ثبكت كقفو عمى عمر. (13)مع ترجيح ابف القطاف
 
 

                                                           
ركل عف فميح بف سميماف كيحيى بف أيكب  ،زكريا السيمحيني ثقة حافظان لحديثوىك يحيى بف إسحاؽ البجمي أبك   (1)

 ،الطبقات الكبرل ،انظر: ابف سعد ،ق210تكفي سنة  ،كركل عنو ابف حنبؿ كابف أبي شيبة كغيرىـ ،كابف لييعة كغيرىـ
7\244. 
 .2/88انظر: ابف القطاف، بياف الكىـ كااليياـ،  (2)
 .237-5/236الدارقطني،  انظر: الدارقطني، سنف (3)
 في "أ، ب، ج" بيا. (4)
. كقاؿ األلباني: حديث ضعيؼ ، انظر: 5/1127(. األصبحي، مكطأ مالؾ، 2871اخرجو مالؾ، اثر رقـ ) (5)

 .6/188األلباني، اركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ، 
 .7/292(. الصنعاني، مصنؼ عبد الرزاؽ، 13228اخرجو عبد الرزاؽ، كتاب باب بيع أميات األكالد، اثر رقـ ) (6)
سميماف بف ببلؿ كيكنى أبك محمد، كاف مكلى لمقاسـ بف محمد بف أبي بكر الصديؽ، كاف يفتي في البمد، ككلي  (7)

ق في خبلفة ىاركف الرشيد، انظر: ابف سعد، الطبقات 172خراج المدينة، ككاف ثقة كثير الحديث، تكفي بالمدينة سنة 
 .4/4/ كالبخارم، التاريخ الكبير، 5/490 الكبرل،

(. الصنعاني، 13227، 13226غيرىما كالزىرم كقتادة، ركاه عبد الرزاؽ، كتاب باب بيع أميات األكالد، اثر رقـ ) (8)
 .7/292مصنؼ عبد الرزاؽ، 

و:" أف عمر . كنص5/240(. الدارقطني، سنف الدارقطني، 4254اخرجو الدارقطني، كتاب المكاتب، أثر رقـ ) (9)
 رضي اهلل عنو اعتؽ أميات األكالد، كقاؿ عمر:" اعتقيف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ".

 في " ط " حديث. (10)
ىك عبد الرحمف بف زياد بف أنعـ االفريقي ، سمع عف أبيو كبكر بف سكادة، كسمع عنو الثكرم، كحديثو ليس بقكم،  (11)

/ كابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ، 5/283البخارم، التاريخ الكبير،  ق، انظر:156يكنى بأبي خالد، تكفي سنة 
5/235 
 .5/235انظر: ابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ،  (12)
 .2/408انظر: ابف القطاف، بياف الكىـ كااليياـ،  (13)
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مَّػده فػي األصػؿ حػديث سػعيد بػف المسػيب ذىكىرى ميحى كى
ؿ اهلل صػمى اهلل عميػو كسػمـ بًعتٍػًؽ قػاؿ: "أمػر رسػك  (1)

" أميات األكالد مف غير كعػدـ مخالفػة أحػد لعمػر حػيف أفتػى بػو كأمػر  (2)الثمث كقػاؿ ال  ييػبىٍعفى ًفػي دىٍيػفو
: إما أف ما كاف مف بيع أميػات ، فيذا ييكجب أحد األمريف(3)فانعقد إجماع الصحابة عمى عدـ بيعيف

ف كػػاف ًمٍثػػؿى قػػكؿ الػػراكم: كنػػا نفعػػؿ فػػي عيػػد  سػػمـ،األكالد فػػي زمنػػو صػػمى اهلل عميػػو ك  ـٍ يىكيػػٍف ًبًعٍمًمػػًو، كا  لىػػ
ٍفػػعي لىًكػػٍف ظىػػاًىرنا الى قىٍطعنػػا، فػػإذا قػػاـ دليػػؿه فػػي  ػػوي الرَّ ٍكمي ػػكصو منػػو  رسػػكؿ اهلل صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ، حي خيصي

 عمى عىدىًمًو كجب اٍعًتبىاريهي.
تىٍقًريًرًه ثيَـّ  مَّا أىنَّوي كاف بعممو كى ًرمدًَّتو مػع اشػتغالو  كىاً  ـٍ يىٍظيىٍر النَّاسخي ألبي بكر رضي اهلل عنو، ًلًقصى لى نيًسخى كى

فييا بحركب ميسىٍيًممىةى 
اًبري  (4) كىأىٍىًؿ الرّْدًَّة كمانعي الزكاة ثـ ظير بعده كما عف ابف عمر: كينَّا نيخى

أربعيف  (5)
 صمى اهلل عميو كسمـ  "أنو (6)سنة كال نرل بذلؾ بأسان حتى أخبرنا رافع بف خديج

 

                                                           
ق، كأحد 13ة ىك سعيد بف المسيب بف حزف بف أبي كىب، قرشي، مخزكمي مف كبار التابعيف، كلد بالمدينة سن (1)

الفقياء السبعة بالمدينة المنكرة، جمع بيف الحديث كالفقو كالزىد كالكرع، ككاف أحفظ الناس ألقضية عمر بف الخطاب 
/ كابف سعد، الطبقات  الكبرل، 3/155ق، انظر: الزركمي، األعبلـ، 94كأحكامو حتى سمي ركاية عمر، تكفي سنة 

5/88. 
  ب مف "ج".105نياية ؽ/ 
(. البييقي، 21771و البييقي، كتاب عتؽ أميات األكالد، باب الرجؿ يطأ أمتو في الممؾ فتمد لو، حديث رقـ )اخرج (2)

. كقاؿ البييقي "ضعيؼ"، كنصو:" أمر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بعتؽ أميات 10/576السنف الكبرل لمبييقي، 
 األكالد، كال يجعمف في الثمث، كأمر أف ال يبعف في الديف".

 .5/141انظر: الشيباني، األصؿ، 
 .7/332انظر: ابف عبد البر، االستذكار،  (3)

  ب مف "أ".206نياية ؽ/ 
مسيممة الكذاب ىك مسيممة بف ثمامة بف كبير بف حبيب... الحنفي الكائمي، كلد كنشأ باليمامة، متنبىء مف  (4)

ع يضاىي بيا القرآف، كسماه الرسكؿ صمى اهلل عميو المعمريف، كلما ظير اإلسبلـ، اشرؾ مسيممة كأكثر مف كتب اسجا
، 7/126ق، انظر: سعد الممؾ، عمي بف ىبة اهلل،  اإلكماؿ في رفع االرتياب، 12كسمـ مسيممة الكذاب، تكفي سنة 

 لبناف. –ـ، دار الكتب العممية، بيركت 1990 –ق 1411، 1ط
 ، مادة )خبر(.4/228: ابف منظكر، لساف العرب، المخابرة لغة مف خبرت األرض شققتيا لمزراعة فقط، انظر (5)

 .5/174المخابرة شرعان عقد عمى الزرع ببعض الخارج، كىي المزارعة، انظر: ابف عابديف، رد المحتار، 
قبؿ اليجرة، صحابي  12ىك رافع بف خديج بف رافع بف عدم، أبك عبد اهلل األنصارم األكسي، الحارثي، كلد سنة  (6)

، ركل عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ كعف ظيير بف رافع، كركل عنو ابنو عبد الرحمف كابنو رفاعة شيد أحد كالخندؽ
حديثا، انظر:  78ق، كلو 74كالسائب بف يزيد كسعيد بف المسيب كغيرىـ، تكفي بالمدينة متأثرا مف جراحو سنة 

 .1/495/ كابف حجر، اإلصابة، 3/35الزركمي، األعبلـ، 
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ٍكنىاىىا" نيى عف ابىرىًة فىتىرى اٍلميخى
ػٍرنىا النَّظىػرى  (1) . ىػذا إذا قىصى كـي اآلف بعدـ جػكاز بىػٍيًعًيفَّ كىأىيِّا ما كاف، كىجىبى الحي

ٍكقيكًؼ، فىأىمَّا مىى اٍلمى عى
ظىة اٍلمىٍرفيكعىاًت اٍلميتىعىاًضدى  (2) .بمبلحى  ًة فبل شؾَّ

ًممَّا يىػديؿُّ عمػى زَّاؽ: أنبأنػا كى ػاًع مػا أىٍسػنىدىهي عبػد الػرَّ ٍجمى ثبػكت ذلػؾ اإٍلً
عػف أيػكب عػف ابػف سػيريف  معمػر (3)

،  (4)عف عبيدة السمماني ًد أىٍف الى ييػبىٍعفى قاؿ: سمعت عميان يقكؿ: "اجتمع رأيي كرأم عمر في أيمَّيىاًت اأٍلىٍكالى
"  مػر فػي الجماعػة أحػب إلػي مػف رأيػؾ كحػدؾ فػي فىقيمت لو: فرأيػؾ كرأم ع (5)ثـ رأيت بعد ذلؾ أف  ييبىٍعفى

ًميٌ  ًحؾى عى  .(6)اٍلفيٍرقىًة فىضى
ػػاًع  ٍجمى ًر اإٍلً كاعمػػـ أف رجػػكع عمػػي رضػػي اهلل عنػػو، يقتضػػي أنػػو يػػرل اٍشػػًترىاطنا اٍنًقػػرىاضى اٍلعىٍصػػًر فػػي تىقىػػرُّ

فيوي  ح ًخبلى كىاٍلميرىجَّ
(7). 

لىػدو فكجػب اف الكلد فقاؿ: يجكزس ألنا اتفقنػ كسيئؿ داكد عف بيع أيْـّ  ا عمػى جػكاز بيعيػا قبػؿ أف تىًصػيرى أيَـّ كى
 يبقى كذلؾ.

 
 
 
 
 

                                                           
(. 3917كتاب المزارعة، باب ذكر األحاديث المختمفة في النيي عف كراء ..، حديث رقـ ) اخرجو النسائي، (1)

 . حكـ األلباني صحيح.7/48النسائي، سنف النسائي، 
 في "أ، ب، ج" أما. (2)
 في "أ، ج" عف. (3)
  أ مف "ب".317نياية ؽ/ 
صمى اهلل عميو كسمـ بسنتيف، كلكنو لـ يمقو، ركل ىك عبيده بف قيس السمماني ككفي تابعي ثقة، أسمـ قبؿ كفاة النبي  (4)

/ كالعجمي، الثقات، ص 6/154ق، انظر: ابف سعد، الطبقات الكبرل،  72عف عمر كعمي كعبد اهلل، تكفي سنة 
325. 

. 7/291(. الصنعاني، مصنؼ عبد الرزاؽ، 13224اخرجو عبد الرزاؽ، باب بيع أميات األكالد، أثر رقـ ) (5)
 أيي...ثـ رأيت بعد أف يبعف".كنصو:" اجتمع ر 

 .7/291انظر: الصنعاني، مصنؼ عبد الرزاؽ،  (6)
يقصد باشتراط انقراض العصر في اإلجماع أنو ىؿ يشترط في انعقاد اإلجماع أف يمكت جميع المتفقيف عمى مسألة  (7)

بشرط، بؿ لك اتفقت معينة حتى يحتج بإجماعيـ، فذىب الجميكر إلى أف انقراض العصر في انعقاد اإلجماع ليس 
الكممة في لحظة كاحدة فيك إجماع كيصبح حجة لمف أراد الرجكع اليو كصار حجة عمى كؿ كاحد منيـ، فبل يجكز ألم 
كاحد منيـ أف يرجع عف قكلو، كذىب بعض الشافعية إلى ما ذىب اليو عمي رضي اهلل عنو مف إشتراط انقراض 

/ كالسبكي، اإلبياج، 330/ كالقرافي، شرح تنقيح الفصكؿ، ص 2/230العصر، انظر: ابف مازة، كشؼ األسرار، 
 .1/418/ كابف قدامة، ركضة الناظر، 2/375
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 .(1)اذ اأٍلٍصؿ في كؿ ثىابت دكامو كاستٍمرىاره
ًبمىػٍت  (2)ككاف أبك سعيد البردعيُّ  حاضرا فعارضو فقاؿ: قد زالت تمؾ الحالػة باالتفػاؽ كامتنػع بىٍيعييىػا لىمَّػا حى

لىًد سىيًّْدىىا، كاألصؿي في كؿ  ككػاف لػو أف يجيػب كيقػكؿ: الػزكاؿ كػاف بمػانع  (3)ثابت دكامو فػانقطع داكدًبكى
. اًلًو فعاد ما كافى فىيىٍبقىى إلىى أىٍف يىٍثبتى اٍلميًزيؿي رّْ في بىٍطًنيىا كزاؿ ًباٍنًفصى لىًد اٍلحي  عرض كىك قياـ اٍلكى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
. أما الحكار، انظر: القرشي، الجكاىر المضية، 7/322قكؿ داكد الظاىرم، انظر: ابف عبد البر، االستذكار،  (1)
1/66. 
ى مذىب اإلماـ أبي حنيفة، كاف فقييان ناظران بارعان، سكف ىك أحمد بف الحسيف أبك سعيد البردعي، أحد الفقياء عم (2)

ق، 317بغداد، أخذ العمـ عف أبي عمي الدقاؽ، كمكسى بف نصر، كأخذ عنو الكرخي كأبك طاىر الدباس، تكفي سنة 
 .1/66/ ك القرشي، الجكاىر المضية، 6/207انظر: الصفدم، الكافي بالكفيات، 

 .4/321 انظر: البغدادم، تاريخ بغداد، (3)
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 ]الجزئية التي تنسب بيا أـ الكلد إلى سيدىا[
 

ػػاءىٍيًف قىػػٍد اٍختىمىطىػػا بً  ]كىأًلىفَّ  لىػػًد فىػػًإفَّ اٍلمى ػػمىٍت بىػػٍيفى اٍلػػكىاًطًئ كىاٍلمىٍكطيػػكءىًة ًبكىاًسػػطىًة اٍلكى صى ٍزًئيَّػػةى قىػػٍد حى ٍيػػثي الى اٍلجي حى
ػاًؿ تىٍبقىػى ػاىىرىًة، إالَّ أىفَّ بىٍعػدى ااًلٍنًفصى ػًة اٍلميصى ٍرمى مىى مىا عيًرؼى ًفػي حي ٍيزي بىٍينىييمىا عى ػا الى  ييٍمًكفي اٍلمى ٍكمن ٍزًئيَّػةي حي اٍلجي

ػٍكًت، الن إلىى مىا بىٍعػًد اٍلمى ٍكمنا ميؤىجَّ بى حي عيؼى السَّبىبي فىأىٍكجى ًقيقىةن فىضى ػا ًباٍعًتبىػاًر النَّسىػًب  حى ٍكمن ٍزًئيَّػًة حي بىقىػاءي اٍلجي كى
اًؿ[ اًنًب الرّْجى  كىىيكى ًمٍف جى

مىٍت بىػٍيفى اقكلػو:  ٍزًئيَّةى قىٍد حىصى لىػًد، فىػًإفَّ ]كىأًلىفَّ اٍلجي ٍلػكىاًطًئ كىاٍلمىٍكطيػكءىًة ًبكىاًسػطىًة اٍلكى
ػاءىٍيًف[  (8) ًمػؽى اٍلمى المػذيف خي

ػا بحيػث ال تمييػز، كىػذه كىك ]قد اختمطا[منيما  ٍزؤيىيمى ف زالػت بانفصػاؿ الكلػد لكنيػا بقيػت جي ٍزًئيَّػةي، ]كا   اٍلجي
ٍكمنا كلـ تنقطع ألف تمؾ الجزئيػة[ حي
الكلػد كباالنفصػاؿ تقػرر ذلػؾ حتػى  (3)أكجبػت نسػبتيا إليػو بكاسػطة (2)

ليو أشار عمر فيما ركاه محمد بف قػارب ػةن  اٍشػتىرىل قػاؿ: (4)قيؿ أـ كلده فقد بقي أثرىا شرعان، كا   (5)أبػي أىمى
ػةن مػػف رجػػؿو قػػد أىٍسػػقىطىٍت منػػو أىمى
ًبرىدّْىىػػا كقػػاؿ: " أبعػػد مػػا اختمطػػت لحػػكمكـ  فػػأمر عمػػر رضػي اهلل عنػػو (6)

؟" إال أف السَّػػبببمحػػكميفَّ كدمػػاؤكـ بػػد ػػٍكًت[ يىٍضػػعيؼي باالنفصػػاؿ مائيفَّ الن إلىػػى اٍلمى ػػؤىجَّ ػػا مي ٍكمن ػػبى حي  ] فىأىٍكجى
لىمَّا كى
اهي أف المرأىةى  كرد عمى ىذا (7) رَّةى لك ممكت زكجيا التقرير أفَّ ميٍقتىضى  العبد بعدما كلدت لو أىنَّو ييٍعتىؽي  اٍلحي
ٍكًتيىا ًبمى
ا ًلكيؿٍّ ًمٍف اأٍليْـّ كىاأٍلىًب ًقٍسطه ، أًلىفَّ النسبة اٍلكائنة بت(8) لىًد ميٍشتىرىكىةه بىٍينىييمى كسط اٍلكى

 ًمٍنيا. (9)
نّْؼي بقكلو  أجاب ألنػو لػـ يبػؽ  ]باعتبػار النسػب[؛بعد االنفصاؿ إنمػا ىػك  ]إف بقاء الجزئية حكمان[اٍلميصى

 : أم إلى اآلباء ال إلى األميات.(10)بعد االنفصاؿ سكاه، كالنسب لمرجاؿ

                                                           
 في "ب" فكاف. (1)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ج". (2)
 في "أ" ارابطة. (3)
محمد بف عبد اهلل بف قارب كقيؿ محمد بف عبد الرحمف أبك العنبس الثقفي، ركل عف أبيو كعف عبد اهلل بف عمرك  (4)

ثقفي، انظر: ابف حجر، تيذيب بف العاص، كركل عنو عبد الممؾ بف عمير كأبك عاصـ الثقفي كعثماف بف المغيرة ال
 .1/147/ كالبخارم، التاريخ الكبير لمبخارم، 7/319/ كابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ، 12/188التيذيب، 

في " ط " ابني، عبد اهلل بف قارب رأل النبي صمى اهلل عميو كسمـ كسمع منو كركل عنو حديثا، ككاف صديقا لعمر  (5)
 .5/141/ كابف أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ، 4/231جـ الصحابة، بف الخطاب، انظر: البغكم، مع

 في "أ، ج" معو. (6)
  أ مف "أ".207نياية ؽ/ 
 في "أ، ب، ج" ككما. (7)
 .6/94انظر: العيني، البناية شرح اليداية،  (8)
 في "أ، ب، ج" فتسقط. (9)
 في "ط" إلى الرجاؿ. (10)
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لىػدىٍت مً ] قىػٍد كى يىػا كى ٍكجى ػرَّةي زى تَّػى إذىا مىمىكىػٍت اٍلحي ، حى قًّْيػفَّ ـٍ الى ًفػي حى قًّْيػ يَّػةي تىٍثبيػتي ًفػي حى رّْ ـٍ ييٍعتىػٍؽ فىكىذىا اٍلحي ٍنػوي لىػ
ػػاؿً  يَّػػًة ًفػػي اٍلحى رّْ ػػؽُّ اٍلحي ػػؿو يىٍثبيػػتي حى ًبثيبيػػكًت ًعٍتػػؽو ميؤىجَّ ٍكًتيىػػا، كى ٍتػػوي ًبمى مىكى ٍكجي الَّػػًذم مى ػػكىازي اٍلبىٍيػػًع  الػػزَّ فىييٍمنىػػعي جى

ٍكًتًو[ ييكًجبي ًعٍتقىيىا بىٍعدى مى اًؿ كى يًَّة ًفي اٍلحى رّْ يىا الى إلىى اٍلحي ٍخرىاجي  كىاً 
يَّػػةي[ رّْ فػػي حػؽ الرجػػاؿس  (2)تثبػت لمنسػاء (1)عمػى النَّسىػًب ]بالحػػاء الميممػة ال بػػالجيـ[ التػي تيٍبتىنىػػى ]فىكىػذىا اٍلحي

ـٍ  َـّ كلػدو لىػو تيٍعتىػؽ بمكتػو  فتفرع عميو أفَّ ألفَّ النَّسىبى إلىٍيًي لىدىٍت لىوي ثيَـّ اٍشػتىرىاىىا صػارت أ رَّ لك تزكج أىمىةن فىكى اٍلحي
يىػا[ لػك  (4)، ]فتفرع عميو ما[(3) دكف العكس إٍذ لىٍيسى النَّسىبي إلىٍيًيفَّ  ٍكجى ػرَّةي زى لىػدىٍت  العبػد بعػد مػا]مىمىكىػٍت اٍلحي كى

ػػا تىعىمَّػػؽى بًػػاآٍلًخرىًة بالنَّسػػب لىػػـٍ  لىػػوي الى ييٍعتىػػؽي بمكًتيػػا لىمَّ ػػة لرجػػؿو بزنػػان ثػػـ  كى لىػػدىٍت أىمى ػػةي بدكنػػو ، فمػػك كى تىٍثبيػػٍت اأٍليميكمى
َـّ كلدو لو فبل تيٍعتىؽ بمكتو. مىكىيا ال تككف أ  مى

لىدنا فقاؿ كؿن منيما لصاًحًبوً  كأكرد عميو ما ذكره في دعكل لىدىٍت كى ىيكى اٍبنيؾ، ال  اأٍلىٍصًؿ: أىمىةه بيف رجميف كى
ٍكقيكفىػػػةن  لىػػػًد مى ٍنًزلىػػػًة أيْـّ اٍلكى ػػػوي ًبمى ػػػرّّ كىأيمَّ يكػػػكفي ابػػػف كاحػػػدو منيمػػػا كىػػػك حي
ال يممكيػػػا كاحػػػده منيمػػػا فقػػػد ثبتػػػت  (5)

 .ببل ثبكت نسبو  (6)األمكمة
.  أجيب بأنَّو قد ثبت النسب في الجممة، فإنيما اتفقا عمى ثبكت نسبو كلذا كاف حران فمـ تثبت دكف نسبو

إال تابعان لثبػكت ]النَّسىػًب، كأمػا ثبكتػو ظػاىران فػي  (8)في نفس األمر ]ال يككف[ (7)كالحؽ أىفَّ ثبكت اأٍليمكمة
ف (9)القضاء فبكؿ مف ثبكت[ لىػدى أيْـّ  لػـٍ  (10)نىسىًب الكلد كاإلقػرار بػو، كا  ػا سىػيىًجيءي فيمػا إذا ادَّعػى كى يىٍثبيػٍت ًلمى

ًة. كَّجى لىًدًه اٍلميزى  كى
 
 
 
 
 

                                                           
 بالحاء الميممة. ليست في "أ"، كفي "ب" بالحاء، كفي "ج" (1)
 في "ج" النسب. (2)
 .2/313انظر: المرغيناني، اليداية،  (3)
 ليست في "ب، ط". (4)
 ليست في "ج". (5)
 في "أ" األمة. (6)
  ب مف "ب".317نياية ؽ/ 
 في "ب" االمة. (7)
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ، ب". (8)
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (9)
نما (10)  .في "أ" كا 
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ت عتؽو مؤجؿو لامة مانعه مف تصرفات تخرجيا عف الحرية[]ثبك   
 

، كيمػػـز مػف ثيبيػػكًت ًعٍتًقيىػػا  يعنػي قػػد ثىبيػتى ممػػا ذكرنػػا أىنَّػوي يىٍثبيػػتي لىيىػا ًعتٍػػؽه  ]كبثبػػكت عتػػؽ إلػػخ[قكلػو  ػؿه ميؤىجَّ
خراجيا إ ؽُّ اٍلًعٍتًؽ فىيىٍمتىًنعي بىٍيعييىا كا  يَّة. (1)الميؤىجَّبلن أىٍف يىٍثبيتى ليا في الحاؿ حى  إلى الحرّْ

ػػرّّ  كلقائػػؿو أف يقػػكؿ: ثبػػكت العتػػؽ المؤجػػؿ إلػػى أجػػؿو معمػػكـو ثابػػته فػػي قكلػػو إذا جػػاء رأس الشػػير فىأىٍنػػتى حي
اٍلًعتٍػػًؽ إلػػى أجػػؿو معمػػكـو الكقػػكع ثبػػكت  لػػـ يمتنػػع البيػػع فمػػو أف يبيعػػو قبمػػو، كلػػـ يمػػـز مػػف ثبػػكت كمػػع ذلػػؾ

 ؿ.عند حمكؿ األج (2)استحقاقيا في الحاؿ بؿ
، حيػػث صػػرَّح ـى الػػنَّصّْ ٍكػػ ػػاًؿ ًلٍمًعتٍػػًؽ عنػػد المػػكت لػػيس إالَّ حي ؽُّ أىفَّ اٍسػػًتٍحقىاقىيىا فػػي اٍلحى الػػنَّصُّ بًػػأىنَّييفَّ ال  فىػػاٍلحى

ٍزًئيًَّة التي أشار إلييا عمر رضي اهلل عنو. لمعنى كال ييكىىٍبفى  ييبىٍعفى   اٍلجي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ليست في "ج". (1)
  ب مف "أ".207نياية ؽ/ 
 ليست في "ج". (2)

  ب مف "ج".105نياية ؽ/ 
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كتككف أـ كلد لمذم ادعاه[ ]ثبكت نسب كلد األمة المشتركة  
 

زَّأي فىًإنَّوي فىٍرعي النَّسىًب فىييٍعتىبىري  دى الى يىتىجى ٍمميككنا لىوي؛ أًلىفَّ ااًلٍسًتيالى يىا مى كىذىا إذىا كىافى بىٍعضي  [ًبأىٍصًموً  ك]ى
ٍمميككنػا لىػوي قكلو:  يىا مى ػًر مممككػان لغيػره بػأف كا[(8)]كىذىا إذىا كىافى بىٍعضي نػت ميٍشػتىرىكىةن بػيف اثنػيف ، كالػبعضي اآلخى

ػًدًىمىا، كىػك فادَّعى أحدىما كلدىا ثبت نسبو كتصير أيَـّ  قىعى التٍَّشًبيوي ًفي أىحى اًف كى ٍكمى لىدو لىوي، فىيىذىاًف حي ػةي  كى أيميكمى
ػػرى التٍَّعًميػػؿى عميػػو كىػػك قكلػػو:  الكلػػًد، ألنػػو لػػـ يسػػبؽ لثبػػكت دى النَّسىػػًب ًذٍكػػره فىقىصى ػػزَّأي[ ]أًلىفَّ ااًلٍسػػًتيالى أم  الى يىتىجى

لىدو لو فيما يمكف نقؿ يىٍضمىفي قيمة نصيب شريكو لو، بخػبلؼ مػا  اٍلًمٍمًؾ ًفيًو كىًىيى اٍلًقنَّةي فىتىًصيري كيمُّيىا أيَـّ كى كى
ري  كرىةى ]عدـ قبكلو لمنقؿ فيقتصر ًبالضَّ ري زَّأي ضى  كرىًة.إذا كقع فيما ال يقبؿ النٍَّقؿى كىاٍلميدىبَّرىًة فىًإنَّوي يىتىجى

ػػوي أىنَّػػوي  ـى ًفػػي بىػػاًب اٍلعىٍبػػًد ييٍعتىػػؽي بىٍعضي فػػبل تنػػاقضو  ] لػػك اسػػتكلد نصػػيبو مػػف مػػدبرة يقتصػػر عميػػو[فىًمػػذىا قىػػدَّ
ػػزَّأي  دى الى يىتىجى ػػا اٍلميٍسػػتىٍكًلًد إالَّ (3)[(2)فصػػار الحاصػػؿ أىفَّ ااًلٍسػػًتيبلى ٍمميككن : أم ال يكػػكف معػػو بىٍعػػضي اٍلميٍسػػتىٍكلىدىًة مى

ري  كرىةو، ألنو مبني عمى ثبكت النَّسىًب كىك ال يتجزَّأًلضى
(4). 

فػػي بػػاب العبػػد ييٍعتىػػؽي  )إنَّػػو يتجػػزأ(لمػػا قػػاؿ المصػػنؼ:  (5)كأمػػا احتمػػاؿ أف يكػػكف فيػػو ركايتػػاف فبعيػػد كػػذا
ػػدىبَّرىةو، كأمػػا تعميػػؿ ثبػػكت النَّسػػب فإنَّمػػ بعضػػو ػػٍؿ أىثىػػرىهي إال فيمػػا إذا اٍسػػتىٍكلىدى نصػػيبو مػػٍف مي ا ىػػك بكجػػكد لػػـ يىٍجعى

د. (6)الدعكة في المممككة ك ًة ااًلٍسًتيبلى  االتفاؽ عمى أىفَّ ًمٍمؾى اٍلبىٍعًض يىٍكًفي ًلًصحَّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ليست في "ج". (1)
االستيبلد ال يتجزأ فيما يمكف نقؿ الممؾ فيو، فإذا ثبت في البعض يثبت في الكؿ لعدـ التجزؤ، كيتجزأ فيما ال يحتمؿ  (2)

 .4/119ائع، نقؿ الممؾ فيو، انظر: الكاساني، بدائع الصن
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (3)
 .4/118انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (4)
 في " ط " كلذا. (5)

(6)
 في " أ، ب، ج " ىك.
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 ]ما يحؽ لمسيد مف التصرفات في أـي كلده كالتزكيج كنحكه[

 
يىا( أًلىفَّ اٍلمً  تىٍزًكيجي ارىتييىا كى جى ٍطؤيىىا كىاٍسًتٍخدىامييىا كىاً  لىوي كى A )كى ـه فىأىٍشبىيىٍت اٍلميدىبَّرىةى ]قىاؿى  [ٍمؾى ًفييىا قىاًئ

ـه فييا[ قكلو يىا، أًلىفَّ اٍلًمٍمؾى قىاًئ تىٍزًكيجي ارىتييىا كى جى ٍطؤيىىا كىاٍسًتٍخدىامييىا كىاً  لىوي كى  كىك مطمؽه ليذه األمكر.A ]كى
اًلؾه إجارتيا كبيعيا ]فىأىٍشبىيىٍت اٍلميدىبَّرىةى[ نىعى مى مى كى

ٍمًتنىاعي اٍلبىٍيًع ًلنىٍقًؿ ًمٍمًؾ الرَّقىبىًة ال غير، كىػك كىك بعيده، كىا (1)
 إعتاقيا ككتابتيا. (2)منتؼو في اإلجارة كيممؾ كسبيا كلو

ـى شىػٍغًؿ رحميمػا بمػاء المػكلى قػائـه، كتػكىـ الشَّػٍغًؿ مػانعه مػف  كأكرد: ينبغي أف ال يممؾ تزكيجيا، أًلىفَّ تىػكىىُّ
ـي ًفيػػًو بًػػاٍلفىرىاًغ فجػػاز نكاحيػػا عنػػد النّْكػػاح كمػػا فػػي اٍلميٍعتىػػدًَّة، غ ػػ عىػػؿى ليػػا الشَّػػرع حػػاالن ييٍحكى يػػر أفَّ اٍلميٍعتىػػدَّةى جى

ـٍ يىٍجعىٍؿ أًليْـّ الكلد مثمو سكل ااًلٍسًتٍبرىاءً  لى كجكده كى
 فكاف ينبغي أف ال يصح قبمو. (3)

الشػػؾ، بخػػبلؼ كػػاف ثابتػػان قبػػؿ الػػكطء ككقػػع الشػػؾ فػػي خركجػػو فػػبل يخػػرج ب كأجيػػب بػػأف جػػكاز النكػػاح
المعتػػدة فإنيػػا قػػد تحقػػؽ خركجيػػا عػػف محميػػة نكػػاح الغيػػر فػػبل تعػػكد إال بمكجػػب كجعمػػو الشػػارع انقضػػاء 

 تزكج قبمو. العدة الداؿ عمى الفراغ حقيقة فبل
: إذا سػػمـ أفَّ احتمػػاؿ الٌشػػٍغًؿ مػػانعه كال شػػؾ فػػي ثبكتػػو كلقائػػؿو أٍف يقػػكؿى
 تحقُّػػؽي خػػركج (5)بعػػد الػػكطء لػػـز (4)

كى  قيكعي الشَّؾّْ ًفيًو كىاٍلًعدًَّة، ككجب أف الاٍلجى يىا إال بىٍعدى اٍسًتٍبرىاًئيىا. اًز الى كي كّْجى  ييزى
نما ىك بعده أفضؿ  .(6) كالمذىب جكازه قبؿ االستبراء، كا 

                                                           
اختمؼ الفقياء في اجارة أـ الكلد فذىب الحنفية كالشافعية كالحنابمة إلى جكاز اجارتيا كذىب مالؾ إلى عدـ جكاز  (1)

/ كالماكردم، 8/157/ كالخرشي، شرح مختصر خميؿ الخرشي، 2/107اليمني، الجكىرة النيرة،  ذلؾ، انظر: الزبيدم
 .10/468/ كابف قدامة، المغني، 6/118الحاكم الكبير، 

 الرأم المختار أنو تجكز اجارتيا ألنو ال تكجد في االجارة نقؿ لمممكية كاهلل أعمـ.
 ليست في " أ، ج، ط". (2)
يد جاريتو مدة مقدرة شرعان يستدؿ بيا عمى براءة الرحـ، كيككف إما بحيضة أك بانتظار مدة مف االستبراء ترؾ الس (3)

الزمف تكجب االطمئناف بعدـ الحمؿ أك بكضع الحمؿ الذم عمؽ بيا، انظر: األنصارم، محمد بف قاسـ، شرح حدكد 
 ق، المكتبة العممية.1350، 1، ط217ابف عرفة لمرصاع، ص 

  ب". /أ مف318نياية ؽ" 
  أ مف "أ".208نياية ؽ/ 
 في "ب" مكتو. (4)
 في "أ، ج" اذ. (5)
 .7/153انظر: السرخسي، المبسكط،  (6)
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ىىا ( أًلىنَّيىا ًفرىاشه ًلمىٍكالى اًمؿه ًمٍنوي فىالنّْكىاحي بىاًطؿه لىًدًه كىًىيى حى كَّجى أيَـّ كى ٍف زى لىًدىىا ًمٍنوي ًمٍف  ]كىاً  تَّى يىٍثبيتى نىسىبي كى حى
تَّى يى  ٍيري ميتىأىكّْدو حى ٍمعي بىٍيفى اٍلًفرىاشىٍيًف، إالَّ أىنَّوي غى ؿى اٍلجى حَّ النّْكىاحي لىحىصى ٍيًر دىٍعكىةو، فىمىٍك صى لىػدي ًبػالنٍَّفًي غى ٍنتىًفيى اٍلكى

ـٍ يىتًَّصؿٍ  ٍيًر ًلعىافو فىالى ييٍعتىبىري مىا لى [ ًمٍف غى ٍمؿي  ًبًو اٍلحى

 كاعمـ أف المسألة ذكرىا المصنؼ في فصؿ المحرمات مف كتاب النكاح حيث
ف زكج أـ كلػػده كىػػي حامػػؿه منػػو فالنكػػاح قػػاؿ:  ، كا  اًمػػؿه ًمٍنػػوي فىالنّْكىػػاحي بىاًطػػؿه لىػػًدًه كىًىػػيى حى كَّجى أيَـّ كى ٍف زى ]كىاً 

؛ ألنيا فراشه لمكالىا حتى يثبػت نسػب كلػدىا منػو ، ]فمػك صػح النكػاح حصػؿ الجمػع الػدعكةب [(8)باطؿه
بيف الفراشيف إال أنو غير متأكد حتى ينتفي كلدىا بالنفي مػف غيػر لعػاف فػال يعتبػر مػا لػـ يتصػؿ بػو 

، كىػذا حػؽّّ لمػا الحمؿ[،  ة النكاح لػيس إال الجمػع بػيف الفراشػيف ال تػكىـ الشَّػٍغؿى فأفاد أفَّ المانع مف صحَّ
تزنػػػي فتزكجيػػػا حيػػػث يصػػػح النكػػاح كيحػػػؿ الػػػكطء مػػػع أفَّ احتمػػػاؿ  عيػػرؼ مػػػف مسػػػألة: مػػػا إذا رأل امػػرأة

، ]لكف لما كاف الحمؿ مف الزنا ليس ثابتى النَّسىػب جػاز النكػاح كالػكطءس النتفػاء الجمػع بػيف  الشٍَّغًؿ ثابته
ؿ غيػر أنَّػو ال يحػالفػراش،  ، كلذا جاز عند أبي حنيفة كمحمَّد تىزكُّج الحامػؿ مػف الزنػا النتفػاء(2)الفراشيف[

لثبػػكت نسػػبو دكف  (4)، كامتنػػاع نكػػاح الميػػاجرة الحامػػؿ(3)كطؤىػػا إذا كػػاف الحمػػؿ مػػف غيػػره حتػػى تضػػع
ًقيػبى كطئيػا،  مانعػان فمػذا جػاز (5)غيرىا، كحينئذ فالجكاب الحؽ منع كػكف احتمػاؿ الشَّػٍغؿ بالمػاء النّْكىػاحي عى

ف كاف الفراشيف القكييف، كفراش أـ الكلد لػيس ، إنَّما المانع الجمع بيف (7)ييستحب أك يىجب االستبراء (6)كا 
بػو الحمػؿ، بخػبلؼ المعتػدَّة فإنيػا  (8)قكيان عمى ما صرح بو في المسألة فػبل يكػكف مانعػان مػا ]لػـ يحصػؿ[

 ، أال ترل أنيا متعينة لثبكت نسب ما تأتي بو ففي تزكجيا جمعه بيف الفراشيف.(9)فراشه حاؿ العدة

                                                           
 .1/190كبلـ المرغيناني في فصؿ المحرمات "مف غير دعكل"، انظر: المرغيناني، اليداية،  (1)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب، ج". (2)
امؿ مف الزنا، فذىب أبك حنيفة كمحمد كالشافعي إلى جكاز نكاحيا، كذىب أبك اختمؼ الفقياء في جكاز نكاح الح (3)

/ كالقرافي، الذخيرة، 3/555يكسؼ مف الحنفية كالمالكية كالحنابمة إلى عدـ جكازه، انظر: ابف عابديف، رد المحتار، 
 .7/141/ كابف قدامة، المغني، 2/445/ كالشيرازم، الميذب، 4/259

جكز نكاحيا، كال يطؤىا حتى تضع لقكلو صمى اهلل عميو كسمـ :" ال تكطأ حامؿ حتى تضع"، ركاه الرأم المختار أنو ي
حكـ األلباني:  ،248\2 ،سنف أبي داكد ،(. ابك داكد2157حديث رقـ ) ،باب في كطء السبايا ،كتاب النكاح ،أبك داكد

 صحيح. كاهلل أعمـ. 
 .4/335انظر: البابرتي، العناية شرح اليداية،  (4)
 ليست في "أ". (5)
 في "أ، ب، ج" ال. (6)
 .5/253ذىب محمد إلى أنو يستحب االستبراء، انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (7)
 في "ج" يتصؿ في. في " ط " لـ يتصؿ. (8)
 في "ب" المعتدة. (9)
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تيقىػػٍت كمػػا إذا بػػاع رقبػػة العبػػد منػػو، ]ركاه ابػػف سػػماعة عػػف أبػػي  ]فػػرع[ . إذا بػػاع خدمػػة أـ كلػػده منيػػا عى
 .(1)يكسؼ رحمو اهلل تعالى[

 حيث تيٍعتىؽٍ  (3)ابف سماعة عف أبي يكسؼ: ال تيٍعتىؽ، بخبلؼ بيع رقبتيا منيا (2)كعف
 

 ]ثبكتي نسب كلد األمة مف مكالىا[
 

لىًدىىا إالَّ أىٍف يىٍعتىًرؼى  ػا ثىبَّػتى ]كىالى يىٍثبيتي نىسىبي كى ـٍ يىػدًَّع؛ أًلىنَّػوي لىمى ٍف لىػ A يىٍثبيػتي نىسىػبيوي ًمٍنػوي كىاً  قىاؿى الشَّاًفًعيُّ ًبًو كى
اءن أىٍكلىى[ ٍطًء كىأىنَّوي أىٍكثىري إٍفضى ىٍف يىٍثبيتى ًباٍلكى  النَّسىبي ًباٍلعىٍقًد فىاى

إلػػى المػػذككر أكؿ البػػاب فػػي  (4)أم كلػػدي األمػػة ال أـ الكلػػد، ]كىػػذا رجػػكع[ ]كال يثبػػت نسػػب كلػػدىا[قكلػػو: 
ٍف اعترؼ بكطئيا (5)فبل يثبت نسبو ]إذا كلدت األمة مف مكالىا[قكلو  ، كىىيكى قىٍكؿي (6)إال أف يىٍعتىًرؼ بو، كا 

مىٍرًكمّّ عىٍف عمر كزيد بف ثابت مىعى اٍلعىٍزؿً  ، كى الثٍَّكًرمّْ كىاٍلبىٍصًرمّْ كىالشٍَّعًبيّْ
(7). 

 
 

                                                           
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (1)
 في "ب، ج" ركاه. (2)

(3)
 في "أ، ب، ج" منو.

 بيف المعككفيف ليس في "أ".ما  (4)
 في "ج" نسبيا. (5)
اختمؼ الفقياء في ثبكت نسب كلد األمة مف مكالىا، فذىب بعض الصحابة كالتابعيف كالحنفية إلى أنو يثبت إذا  (6)

ف كاف مقران بكطئيا، كذىب المالكية كالشافعية كالحنابمة إلى أنو يثبت إذا اقر بكطئيا، انظر: ابف عبد  البر، اعترؼ بو كا 
/ كالماكردم، الحاكم الكبير، 11/324/ كالقرافي، الذخيرة، 17/163/ كالسرخسي، المبسكط، 7/182االستذكار، 

 . 8/154/ كابف قدامة، المغني، 6/47
 الرأم المختار انو يثبت نسبو منو إذا اعترؼ بو كاقر بكطئيا، مف باب االحتياط كعدـ التساىؿ، كاهلل أعمـ.

الرجؿ إذا جامع زكجتو ثـ قرب إنزالو نزع مف الجماع حتى يككف الماء خارج المكاف لئبل تحمؿ"، العزؿ "كىك أف  (7)
، 12/69انظر: الطيار، أ.د. عبد اهلل بف محمد، كعبد اهلل بف محمد المطمؽ، كمحمد بف إبراىيـ المكسي، الفقو الميسر، 

ية السعكدية/ كانظر: الجرجاني، التعريفات، المممكة العرب –ـ، مدار الكطف لمنشر، الرياض 2011 –ق 1432، 1ط
 .150ص 

كقد اختمؼ الفقياء في حكـ العزؿ: فذىب الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة إلى جكاز العزؿ، كذىب بعض الشافعية 
/ 3/175إلى جكازه مع الكراىة إف لـ تكف ىناؾ حاجة، كذىب الظاىرية إلى تحريمو، انظر: ابف عابديف، رد المحتار، 

، المحمى، باآلثار، 9/320/ كالماكردم، الحاكم الكبير، 141كابف جزم، القكانيف الفقيية، ص   . 9/222/ كابف حـز
 كالرأم المختار أف العزؿ جائز برضا الطرؼ اآلخر، ألف لمزكجة أك الجارية حقان في الكلد كما لو.   
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ٍف عػػزؿ عنيػػا إال أٍف يػػدعي أنَّػػو اسػػتبرأىا بعػػد  الشػػافعي كمالػػؾ كأحمػػد: كقػػاؿ يثبػػت إذا أقػػر بكطئيػػا، كا 
، فإنَّيـ زعمكا أنَّيا بالكطء صارت فراشان كالنكاح كفيو يمػـز الكلػد(1)الكطء بحيضة ٍف (2)، كىك ضعيؼه ، كا 

ف ىػذا كىـ ينفصػمكف عػ فبل يفيد االستبراء (4)]عند مالؾ كالشافعي[ (3) استبرأىا مع أف الحامؿ تحيض
ـي عنػػد كجػػكده بعػػدـ الحمػػؿ كاألمػػر باالسػػتبراًء اعتبػػاران لمغالػػببػػأفَّ الغالػػب أٍف ال تحػػيض  فىػػييٍحكى

كمػػان (5)  حي
، كمثمػػو عػػف أحمػػد كىػػك كجػػوه مضػػعَّؼه (7)يمزمػػو الكلػػد ]عنػػد مالػػؾ[ (6)كلػػك كًطئيػػا فػػي ديبيًرىػػا بالغالػػب
.(8)لمشافعية

  ب مف "أ".208نياية ؽ/
.9/21/ كابف قدامة، الشرح الكبير، 11/157/ كالماكردم، الحاكم الكبير، 2/20انظر: األصبحي، المدكنة،  (1)
.10/466/ كابف قدامة، المغني، 6/61/ كالماكردم، الحاكم الكبير، 2/530انظر: األصبحي، المدكنة،  (2)
ة كالشافعية إلى اختمؼ الفقياء في حيض الحامؿ فذىب الحنفية كالحنابمة إلى أف الحامؿ ال تحيض، كذىب المالكي (3)

/ 1/386/ كالقرافي، الذخيرة، 1/263أنيا قد تحيض كقد يعترييا الدـ احيانان، انظر: ابف عابديف، رد المحتار، 
 .1/361/ كابف قدامة، المغني، 1/118كالشربيني، مغني المحتاج، 

فػػي حالػػة عػػدـ حػػدكث نػػاتج عػػف نػػزكؿ غشػػاء بطانػػة الػػرحـ  الػػرأم المختػػار: أف الحامػػؿ ال تحػػيض، كذلػػؾ ألف الحػػيض
إخصػػػاب، ك غشػػػاء بطانػػػة الػػػرحـ عنػػػد الحمػػػؿ ىػػػك الػػػذم يحمػػػؿ الجنػػػيف ك بالتػػػالي ال يمكػػػف أف ينػػػزؿ دمػػػا إال فػػػي حالػػػة 

 ، فالحامػؿ ال يمكػف أف تحػيض عمميػا، انظػر:اإلجياض ك أما الدـ الذم ينزؿ لمحامؿ فيك نزيؼ فقػط ك تختمػؼ أسػبابو
http://forums.wayallah.com/showthread.php?t=173993 

 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (4)
  أ مف "ج".106نياية ؽ/ 
 في "أ، ب، ج" الحبؿ. (5)


/ب مف "ب".318نياية ؽ 

رد  ،انظر: ابف عابديف ،اتفؽ الفقياء عمى حرمة كطء األجنية في دبرىا كالحقو اكثر الفقياء بالزنا في الحكـ (6)
 ،كشاؼ القناع ،كالبيكتي \144\4 ،مغني المحتاج ،كالشربيني \485\4 ،نةالمدك  ،كاألصبحي \155\3 ،المحتار

6\94. 
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (7)
اختمؼ الفقياء في ثبكت النسب إذا كطىء السيد أمتو في دبرىا، فذىب الحنفية كالشافعية في القكؿ الصحيح إلى أنو  (8)

/ 3/528ية كالحنابمة إلى أنو يثبت، انظر: ابف عابديف، رد المحتار، ال يثبت نسب الكلد لو كذىب المالكية كالشافع
، ت: 10/443/ كالعمراني، يحيى بف أبي الخير، البياف في مذىب اإلماـ الشافعي، 2/461كالدردير، الشرح الكبير، 
 .5/208ـ، دار المنياج، جدة/ كالسيكطي، مطالب أكلي النيى، 2000 –ق 1421، 1قاسـ محمد النكرم، ط

 الرأم المختار أنو ال يثبت ألف الدبر ليس مكضعان إلنجاب الكلد، كاهلل أعمـ.
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دي ًبػًو ]أًلىنَّوي لىمىا ثىبَّتى النَّسىبي بً  ًة ييٍقصى ٍطءى اأٍلىمى لىنىا أىفَّ كى اءن أىٍكلىى. كى ٍطًء كىأىنَّوي أىٍكثىري إٍفضى ىٍف يىٍثبيتى ًباٍلكى اٍلعىٍقًد فىاى
اًلػًؾ اٍليىًمػيفً  ٍنًزلىًة مى ٍنوي، فىالى بيدَّ ًمٍف الدٍَّعكىًة ًبمى اًنًع عى كًد اٍلمى جي لىًد؛ ًلكي اءي الشٍَّيكىًة ديكفى اٍلكى ،  ًمػٍف غى قىضى ٍطءو ٍيػًر كى

ةى إلىى الدٍَّعكىًة[ اجى كدنا ًمٍنوي فىالى حى لىدى يىتىعىيَّفي مىٍقصي ًؼ اٍلعىٍقًد؛ أًلىفَّ اٍلكى  ًبًخالى
كجػو قػكؿ الجميػكر فػي أفَّ النَّسػب يىثبيػت بمػا تػأتي بػو األمػة بمجػرد كطئيػا،  ىػذا[ ]ألنػو لمػا ثبػتقكلو: 

ـٍ  (1)بيت نسب ما تأتي بو المنككحػة بػوكىك أنَّو لما ثىبيتى النَّسب بعقد البال  حتى ثى  ٍف لػـ ييٍعمىػ بعػد العقػد، كا 
 الكطءس لكجكده بعد اٍلميفضي إلى الكلد فثبكتو بعد كطء البال  كأنو أكثر إفضاءن إلى كجكد الكلد أكلى.

ًضعى لمكلد. ٍف كاف بعقدو كي ، كا  نَّما قيدنا بالبال ، ألفَّ الزكج الصبي ال يثبت بو نسبه  كا 
لكجػػكد المػػانع مػػف قصػػده كىػػك سػػقكط  [؛(2)طء األمػػة يقصػػد بػػو قضػػاء الشػػيكة دكف الكلػػد]كلنػػا أف ك 

 فكاف الظاىر عدـ قصده فكاف لمظاىر العزؿ. (3)تىقكًميا عند أبي حنيفة كنقصانو عندىما
ػػد بػػو فػػبل يتعػػيف (4)كبػو ينػػدفع مػػا ًقيػػؿ فػػبل يمػػـز بمجػرد الػػكطء ػد بػػو كقػػد ال ييقصى ، كمػػا ًقيػػؿ الػػكطء قػػد ييٍقصى

 .(5)موعد
 قمنا: كال يتعيف كجكده كما قمتـ فيبقى عمى األصؿ مف العدـ.

ػػٍعدي ٍبػػفي أىبًػػي  ـى سى ػػ كاعمػػـ أف أصػػؿ دلػػيميـ فيػػو المنقػػكؿ مػػف حػػديث عائشػػة رضػػي اهلل عنيػػا، قالػػت "اٍختىصى
قَّاصو  كى
(6)،  

 
 
 

                                                           
 ليست في "أ، ب، ج". (1)
اختمؼ الفقياء في المقصكد مف كطء األمة، فذىب الحنفية إلى أنو قضاء الشيكة دكف الكلد، كذىب المالكية  (2)

/ كعميش، شرح 2/335الكاساني، بدائع الصنائع،  كالشافعية كالحنابمة إلى أف كطؤىا قد يككف بقصد الكلد، انظر:
 .10/467/ كابف قدامة، المغني، 2/85/ كالشيرازم، الميذب، 2/160مختصر خميؿ، 

 الرأم المختار أف ىذا يختمؼ بحسب رغبة السيد كاهلل أعمـ.
ىب أبك يكسؼ كمحمد إلى اختمؼ فقياء الحنفية في المانع مف الكلد، فذىب أبك حنيفة إلى أنو سقكط تقـك األمة كذ (3)

 .1/534أنو نقصاف قيمتيا، انظر: شيخي زادة، مجمع األنير، 
نما قد يرجع ذلؾ إلى رغبة السيد في عدـ ذلؾ، كاهلل أعمـ.  الرأم المختار أف المانع مف الكلد قد ال يككف في أـ الكلد كا 

 .8/81انظر: الخرشي، شرح مختصر خميؿ الخرشي،  (4)
 .2/85الميذب،  انظر: الشيرازم، (5)
سعد بف أبي كقاص ىك سعد بف مالؾ بف عبد مناؼ بف زىرة، يكنى أبا اسحؽ، قرشي مف كبار الصحابة، أسمـ  (6)

قديما كىاجر ككاف أكؿ مف رمى بسيـ في سبيؿ اهلل، كىك أحد الستة أىؿ الشكرل، كاف مجاب الدعكة، فتح اهلل عمى 
 .3/484: ابف حجر، تيذيب التيذيب، ق، انظر55يديو العراؽ، تكفي بالمدينة سنة 
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ٍمعىػػةى  ٍبػػدي ٍبػػفي زى كىعى
ػػمَّـى  (1) سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى المَّػػوي عى ػػٍعده: يىػػا  (2): يىٍعنًػػي ًفػػي اٍبػػفً إلىػػى رىسيػػكًؿ المَّػػًو صى ٍمعىػػةى، فىقىػػاؿى سى ًليػػدىًة زى كى

قَّاصو  ٍتبىةي ٍبفي أىًبي كى رىسيكؿى المًَّو اٍبفي أىًخي عي
ٍمعىةى: ىىػذىا  (3) ٍبدي ٍبفي زى قىاؿى عى ًيدى إلىيَّ أىنَّوي اٍبنيوي ايٍنظيٍر إلىى شىبىًيًو كى عى

مىػػى ًلػػدى عى أىًخػػي يىػػا رىسيػػكؿى المَّػػًو كي
ػػبىًيًو فىػػرىأىل ًفػػ (4) ، إلىػػى شى ػػمَّـى سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى المَّػػوي عى رىاًش أىبًػػي، فىنىظىػػرى رىسيػػكؿي المَّػػًو صى

ًلٍمعىػاًىرً  لىػدي ًلٍمًفػرىاًش كى ٍمعىػةى اٍلكى ٍبػدي ٍبػفي زى : "ىيػكى لىػؾى يىػا عى ػري  شىبىيىوي فىرىأىل شىبىينا بىيّْننا ًبعيٍتبىةى فىقىػاؿى جى اٍلحى
، كىاٍحتىًجبًػي (5)

ـٍ تىرىهي سىٍكدىةي قىطُّ" ،(6)ا سىٍكدىةي ًمٍنوي يى  فىمى
(7) .  ركاه الجماعة إالَّ التٍّْرًمًذمَّ

قضػػى بػػو لعبػػد بػػف زمعػػة عمػػى أنَّػػو عبػػده لػػو كىرثػػو ال عمػػى أنَّػػو  (8)كأيجيػػبى بأنَّػػو صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ إنَّمػػا
كؾ"(9)أخكه ـٍ يىقيٍؿ ىيكى أىخي لى ، كلذا قاؿ "ىيكى لىؾ كى

  

                                                           
ىك عبد بف زمعة بف أبي قيس بف عبد كد ...بف عامر بف لؤم، كىك أخك سكدة بنت زمعة زكج النبي صمى اهلل  (1)

 .5/364/ كابف سعد، الطبقات الكبرل، 2/820عميو كسمـ، انظر: ابف عبد البر، االستيعاب، 
 في "ب" أـ. (2)
يب بف عبد مناؼ بف زيىرة بف كبلب كىك أخك سعد بف أبي كقاص، انظر: ابف سعد، عتبة بف أبي كقاص بف كى (3)

 .4/2138/ كابف أبي نعيـ، معرفة االصحاب، 6/44الطبقات الكبرل، 
 في "أ" إلى. (4)
إف داللة الشرع أقكل مف صريح كبلـ اإلنساف فيعمؿ بداللة الشرع في أف الكلد لمفراش، كىي اقكل في ثبكت النسب  (5)
 .1/159يعمؿ بيا لعدـ احتماليا الكذب، انظر: الزحيمي، القكاعد الفقيية، ف
سكدة بنت زمعة بف قيس بف عبد شمس بف عبد كد ...بف عامر بف لؤم، كأميا الشمكس، أسممت بمكة قديما  (6)

سمـ بعد السيدة كبايعت، ىاجرت إلى الحبشة في اليجرة الثانية، كانت أكؿ أمرأة تزكجيا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك 
ق، انظر: البخارم، رجاؿ صحيح 55خديجة رضي اهلل عنيا، كذلؾ بعد كفات زكجيا السكراف بف عمرك، تكفيت سنة 

 .8/42/ كابف سعد، الطبقات الكبرل، 3/183/ كابف حباف، الثقات، 2/835البخارم، 
(. 2218كىبتو كبيعو، حديث رقـ ) اخرجو البخارم كالمفظ لو، كتاب البيكع، باب شراء المممكؾ مف الحربي  (7)

/ كاخرجو مسمـ، كتاب الرضاع، باب الكلد لمفراش كتكقي الشبيات، حديث رقـ ) 3/81البخارم، صحيح البخارم، 
(. أبك 2273/ كأبك داكد، كتاب الطبلؽ، باب الكلد لمفراش، حديث رقـ ) 2/1080(. مسمـ، صحيح مسمـ، 1457

(. ابف 2004ماجة، كتاب النكاح، باب الكلد لمفراش كلمعاىر الحجر، حديث رقـ ) / كابف2/282داكد، سنف ابي داكد، 
/ كالنسائي، كتاب الطبلؽ، باب الحاؽ الكلد بالفراش إذا لـ ينفو صاحب، حديث رقـ ) 1/646ماجة، سنف ابف ماجة، 

 . 104 -40/103، (. ابف حنبؿ، مسند أحمد24086/ كأحمد، حديث رقـ )6/180(. النسائي، سنف النسائي، 3484
كلفظو:" اختصـ سعد بف أبي كقاص، كعبد بف زمعة في غبلـ، فقاؿ سعد: ىذا يا رسكؿ اهلل ابف أخي عتبة بف أبي 
كقاص، عيد إلي أنو ابنو انظر إلى شبيو، كقاؿ عبد بف زمعة: ىذا أخي يا رسكؿ اهلل، كلد عمى فراش أبي مف كليدتو، 

إلى شبيو، فرأل شبيان بينان بعتبة، فقاؿ:" ىك لؾ يا عبد بف زمعة، الكلد لمفراش، فنظر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 
 كلمعاىر الحجر، كاحتجبي منو يا سكدة بنت زمعة" فمـ تره سكدة قط.

 في "ب" إذا. (8)
 .28/187انظر: السرخسي، المبسكط،  (9)
  أ مف "أ".209نياية ؽ/ 
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دىٍفػػعه بانتفػػاءو  ، فيػػذا(1)منػػو يػػا سػػكدة"، كلػػك كػػاف أخػػان ليػػا بالشػػرع لػػـ يجػػب احتجابيػػا منػػو ]كقػػاؿ: "احتجبػػي
يػا عبػد، كأمػا  (3)[(2)كيىدفع األكؿ بأفَّ فػي ركايػة أخػرل ىػك أخػكؾ، األخكة شرعان كاألكؿ بالمفظ نفسوالـز 

األمر باالحتجاب فىًممىا رأل الشَّبىًو اٍلبىيًّْف ًبعيٍتبىةى 
(4). 

ييػٍدفىعي  ؿ بػأفَّ ىػػذه كى ػةه ًلًركىايىػػًة "ىػك لػؾ" األكَّ كىايىػةى ًحينىئًػػذو ميعىاًرضى الرّْ
كىػػي أرجػحس ألنيػػا المشػيكرة المعركفػػة  (5)

ال لكجػػب اآلف كجكبػػان ميٍسػػتىًمرِّا أىفَّ  (6)فػػبل تعارضػػيا الشَّػػاذَّةي  كالشػػبو ال يكًجػػب احتجػػاب أيٍختًػػًو شػػرعان منػػو، كا 
دىتٍػوي أًلىًبيػًو ًمٍنػوي كىىيػكى كيؿَّ مف أشبو غير أبيو الثابت نسب تًػًو كىجى و منو يجب حكمان لمشبو احتجاب أيٍختًػًو كىعىمَّ

ٍنتىؼو شىٍرعنا.  مي
ذف قكلو: "الكلد لمفراش" ينتفي بو نسبو عف سعد بأنَّو ابف أخيو كعف عبد بأنَّو أخكه: يعني أفَّ  الكلد  (7)كا 

 لؾ يا عبد ميراثه لؾ مف أىبيؾ. لمفراش كال فراش لكاحد مف عتبة كزمعة فيك حينئذو عبده 
أىمَّا اٍلًميرىاثي فىمىوي، كىأىمَّا أىٍنتً  كاعمـ أنَّو ركم عند اإلماـ أحمد "

 "  (8)فىاٍحتىًجًبي ًمٍنوي فىًإنَّوي لىٍيسى لىؾى ًبأىخو
 فتصريحو بأنَّو ليس أخاىان يفيد أنَّو ليس أخان لعبد بف زمعة، كبو تقكل معارضة ركاية ىك أخكؾ.

ـى بضعؼ الحديث لتدافع معناه، أك يجمع ًبأىفَّ  كلو " أما الميراث فمو " يفيد أنَّو أخكىما،كق فىًإمَّا أىٍف يىٍحكي
ٍثبىتى  اٍلمي
، كأف الحكـ (9) ًقيقىةي، كىك أف ييخمقا مف ماء رجؿو كاحدو كَّةي اٍلحى ٍنًفيَّ اأٍليخي كَّةي الشٍَّرًعيَّةي كىاٍلمى  اأٍليخي

مًُّؽ مف ماء شخصو كاحدو مع ثبكت الشٍَّرًعيَّ في عدـ  كًَّة ًبمىٍعنىى التَّخى االحتجاب أف يترتَّب عمى اأٍليخي
النَّسب منو، إال أف ىذا يتعذر الكقكؼ عميو فىاٍعتيًبرى ثىاًبتنا ًبثيبيكًت النَّسىًب ما لـ ييعارضو شبو غير 

ان عمى ما ذكرنا خاصان بأزكاج المنسكب كما ىك في الصكرة المركية، ثـ يىٍجعىؿي ىذا ليس حكمان مستمر 

، (10) َّٱحيجييهىهُّٱٱرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، ألفَّ حجابيف منيع، كقد قاؿ تعالى

                                                           
 .2/613انظر: المنبجي، المباب،  (1)
. كلفظو:" ... 5/151(. البخارم، صحيح البخارم، 4303جو البخارم، كتاب المغازم، باب ...، حديث رقـ )أخر  (2)

 فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: " ىك لؾ ىك أخكؾ يا عبد بف زمعة"....
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (3)
 .6/273انظر: الشافعي، االـ،  (4)
 في "أ" اخكؾ. (5)
 12/34ابف حجر، فتح البارم،  انظر: (6)
 ليست في "أ، ب، ج". (7)
  أ مف "ب".319نياية ؽ/ 
، حديث صحيح دكف قكلو " فإنو ليس لؾ 26/49(. ابف حنبؿ، مسند أحمد، 16127اخرجو أحمد، حديث رقـ )  (8)

 ث فيو ضعؼ.بأخ"، قاؿ شعيب األرناؤكط "حديث صحيح دكف قكلو "فأنو ليس لؾ بأخ"، كأكرد بأف اسناد الحدي
 في "أ" المشيئة. (9)
 .32سكرة األحزاب، اآلية  (10)
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كعمى ىذا يجب حمؿ الكليدة عمى أنَّيا كانت كلدت لزمعة قبؿ ذلؾ كيككف قكلو: " الكلد لمفراش " يعني 
َـّ الكلد، كحينئذو   كيككف المراد أنو أخكؾ كما ىك الركاية األخرل. فقكلو ىك لؾ: أم مقضيه بو لؾ، (1)أ

ئًػػػدىىيـٍ  ػػػاؿو يىطىئيػػػكفى كىالى ػػػا بىػػػاؿي ًرجى كأمػػػا مػػػا نقػػػؿ عػػػف عمػػػر بػػػف الخطػػػاب رضػػػي اهلل عنػػػو، أنَّػػػو قػػػاؿ: مى
َـّ  (2) ثيػػػ

َـّ ًبيىػػا إالَّ أىٍلحى  ػػيّْديىىا أىنَّػػوي قىػػٍد أىلىػػ ًليػػدىةه يىٍعتىػػًرؼي سى ، الى تىػػٍأًتيًني كى لىػػدىىىا، فىػػاٍعتىًزليكا بىٍعػػدى ذىًلػػؾى أىٍك يىٍعتىًزليػػكنىييفَّ ٍقػػت بًػػًو كى
ايٍتريكيكا"
(3). 

ركاه الشَّػافعيُّ فمعػارض بمػػا ركم عػف عمػػر أنَّػو كػػاف يىٍعػًزؿ عػػف جاريتػو فجػػاءت بكلػد أسػػكد فشػؽَّ عميػػو، 
 .(4)فحمد اهلل كأثنى عميو كلـ يمتزمو فقاؿ: ممف ىك؟ فقالت: مف راعى اإلبؿ

اًكمُّ  كأسند لىػٍيسى ًمنّْػي إنّْػي أىتىٍيتيىػا  عف عكرمة عف ابف عباس أنػو كػاف يػأتي جاريػة فحممػت فقػاؿ: " الطَّحى
لىدى" إٍتيىاننا الى أيًريدي ًبًو اٍلكى
(5). 

لىدى كجمدىا كعف زيد بف ثابت أنَّو كاف يطأ جارية فارسية كيىٍعًزؿ عنيا فجاءت بكلد فىأىٍعتىؽى اٍلكى
(6) . 

ممػػت؟ فقالػػت منػػؾ، فقػػاؿ: كػػذبت مػػا كصػػؿ إليػػؾ مػػا يكػػكف منػػو الحمػػؿ كلػػـ كعنػػو أنَّػػو قػػاؿ ليػػا: ممػػف ح
 .(7)يمتزمو مع اعترافو بكطئيا

كالمػػركم عػػف عمػػر مػػف قكلػػو: إنَّػػو يمحػػؽ بػػالكاطئ مطمقػػان جػػاز لككنػػو عمػػـ مػػف بعضػػيـ إنكػػار مػػف يجػػب 
 .(8)عتراؼ بوعميو استمحاقو، كذلؾ أىنَّا بىيَّنَّا أىفَّ الكاطئ إذا لـ يعزؿ كحصنيا كجب عميو اال

                                                           
 ليست في "أ". (1)
 في "ب" كاليدىـ. (2)
، ت: ماىر ياسيف فحؿ، 3/74(. الشافعي، محمد بف إدريس، مسند الشافعي، 1199اخرجو الشافعي، أثر رقـ )  (3)
 ـ، شركة غراس لمنشر كالتكزيع، الككيت.2004 -ق1425، 1ط
  ب مف "أ".209ؽ نياية/ 
(. الصنعاني، 12536اخرجو عبد الرزاؽ، كتاب الطبلؽ، باب الرجؿ يطأ سريتو، كينتفي مف حمميا، أثر رقـ ) (4)

. كلفظو:" أف عمر بف الخطاب، كاف يعزؿ عف جارية لو، فحممت فشؽ ذلؾ عميو، 7/136مصنؼ عبد الرزاؽ، 
لدت غبلمان أسكد فسأليا، فقالت: مف راعي اإلبؿ، قاؿ: كقاؿ:"الميـ ال تمحؽ بآؿ عمر مف ليس منيـ" قاؿ: فك 

 "فاستبشر".
(. الطحاكم، شرح معاني اآلثار، 4731ركاه الطحاكم، باب األمة يطأىا مكالىا ثـ يمكت، كقد كانت، أثر رقـ )  (5)
3/116. 
، شرح معاني اآلثار، (. الطحاكم4733ركاه الطحاكم، باب األمة يطاىأ مكالىا ثـ يمكت كقد كانت، أثر رقـ )  (6)
. كلفظو:" عف زيد بف ثابت أنو كاف يعزؿ عف جارية فارسية، فحممت بحمؿ، فأنكره كقاؿ: إني لـ أكف أريد 3/116

نما أستطيب نفسؾ، فجمدىا".   كلدؾ، كا 

 /ب مف "ج".106نياية ؽ 

، ت: 2/92بف منصكر،  (. الجكزجاني، سعيد بف منصكر، سنف سعيد2072اخرجو سعيد بف منصكر، أثر رقـ ) (7)
 ـ، الدار السمفية، اليند.1902 –ق 1403، 1حبيب الرحمف االعظمي، ط

 .6/243انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (8)
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ـى مف الناس إنكار أكالد اإلماء مطمقان فقاؿ ليػـ إنّْػي ممحػؽ بكػـ ًم ـى  فقد يككف عى ًمػ ـٍ ميٍطمىقنػا، كأمَّػا مػف عي إيَّػاىي
منو االعتداؿ في األمر بأٍف يىٍعتىًرؼ بمف يجب عميو االعتػراؼ بػو كينفػي مػف يجػب عميػو نفيػو أك يجػكز 

 فإنو ال يتعرَّض لو.
 
 

لد الثاني بغير إقرارو بعد اإلقرار بنىسب األكؿ[]ثبكت نىسب الك   
 
لىدو ثىبىتى نىسىبيوي ًبغىٍيًر إٍقرىاًر( اءىٍت بىٍعدى ذىًلؾى ًبكى ًؿ؛ أًلىنَّوي ًبدىٍعكىل  ])فىًإٍف( )جى لىًد اأٍلىكَّ ٍعنىاهي بىٍعدى اٍعًترىاؼو ًمٍنوي ًباٍلكى مى

كدنا  لىدي مىٍقصي ًؿ تىعىيَّفى اٍلكى لىًد اأٍلىكَّ ٍعقيكدىًة )إالَّ أىنَّػوي إذىا نىفىػاهي يىٍنتىًفػي ًبقىٍكًلػًو( ؛ أًلىفَّ اٍلكى ػارىٍت ًفرىاشنػا كىػاٍلمى ًمٍنيىا فىصى
لىػدي ًبنىٍفًيػوً  ٍيػثي الى يىٍنتىًفػي اٍلكى ػًة حى ٍنكيكحى ًؼ اٍلمى تَّى يىٍمًمؾى نىٍقمىػوي ًبػالتٍَّزًكيًج، ًبًخػالى ًعيؼه حى  إالَّ ًبالمّْعىػاًف؛ ًفرىاشىيىا ضى

تَّى الى يىٍمًمؾى إٍبطىالىوي ًبالتٍَّزًكيًج[ًلتىأى   كًُّد اٍلًفرىاًش حى
، ألنَّػو ثبػت نسػبو بغيػر إقػرار[ (9)]بكلػدأم بعد أٍف اعترؼ بكلدىا األكؿ  ]فإف جاءت بعد ذلؾ[: (1)قكلو

باالعتراؼ بالكلد األكؿ تبػيف كػكف الكلػد مقصػكدان مػف الػكطء فصػارت فراشػان، كبيػذا تبػيف أفَّ األكلػى فػي 
ظيػر  تعريؼ الفراش ككف المرأة مقصكدان مف كطئيا الكلد ظػاىران كمػا فػي أـ الكلػد، فإنَّػو إذا اعتػرؼ بػو

ٍف لػػـ يىٍقًصػػٍد الكلػػد يثبػػت نسػػب مػػا تػػأتي بػػو فإنَّمػػا حينئػػذ  قصػػده إلػػى ذلػػؾ أك كضػػعان شػػرعيان كالمنككحػػة، كا 
يػر أٍف لػيس الفيػريش ثبلثػة كمػا كىػك الػذم عرفػكا بػو الفػراش كظ (3)تككف متعينة لثبػكت نسػب مػا تػأتي بػو

بؿ فراشاف: قكمه كىك فراش المنككحة، كضعيؼه كىػك فػراش أـ الكلػد بسػبب  (4)تقدـ في فصؿ المحرمات
ٍف ثبت نسبو ببل دعكة ينتفي نسبو بمجرد نفيو، بخبلؼ المنككحػة ال ينتفػي نسػب كلػدىا إالَّ  أىفَّ كلدىا، كا 

 .(5)ًبالمّْعىافً 
 

                                                           
 ليست في "ج". (1)
 ليست في "أ، ب، ج". (2)
  ب مف "ب".319نياية ؽ/ 
 .4/131انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (3)
 .3/243، ابف اليماـ، فتح القدير (4)
الفرش ثبلثة: قكم كىك مذككر، كمتكسط كىك فراش أـ الكلد، كضعيؼ ال يثبت نسب الكلد منو إال بدعكة كىك فراش  (5)

األمة التي لـ يثبت ليا أمكمية الكلد، كذىب المرغيناني إلى أف األمة ليست بفراش أصبل فاقتصر عمى أنيما فراشاف، 
 .1/190/ كالمرغيناني، اليداية، 4/131انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، 
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كذلػػؾ لعػػدـ صػػدؽ حػػدّْ ]األمػػة ليسػػت بفػػراش لمكالىػػا[، ، ألفَّ (1)تقػػدـ فقػػاؿ كقػػد صػػرح الميًصػػنؼ فيمػػا
د بكطئيػا الكلػد إلػى آخػر  (2)الفراش عمييا كىك ككف المرأة متعينة لثبكت نسب ما تأتي بو أك ككنىيا ييقصى

بغػي أنَّػو ، كعمى ىػذا ين(3)ما قمناه، كمف الداللة عمى ضعفو ككنيو يىٍمًمؾي نقمو بالتزكيج، بخبلؼ المنككحة
ٍف لػـ يقػؿ ىػك  لك اعترؼ فقاؿ كنت أطػأ بقصػد الكلػد عنػد مجيئيػا بالكلػد أٍف يثبػت نسػب مػا أتػت بػو، كا 

 كلدم، ألفَّ ثبكتو بقكلو ىك كلدم بناءن عمى أفَّ كطأه حينئذ بقصد الكلد.
ٍف يثبػت نسػبو كعمى ىذا قاؿ بعض فضبلء الدرس: ينبغي أنَّو إذا أقر أنَّو كاف ال يىٍعًزؿي عنيا كحصنيا أ

ٍف كنا نكجب عميو في ىذه الحالة االعتراؼ بو فػبل ح اجػة إلػى أف يكجػب مف غير تكقؼ عمى دعكاه، كا 
ليعتػػرؼ فيثبػػت نسػػبو بػػؿ يثبػػت ابتػػداءن، كأظػػف أٍف ال بيعػػد فػػي أٍف ييٍحكىػػـ عمػػى المػػذىب عميػػو االعتػػراؼس 

 .(4)بذلؾ
كلػد إذا لػـ يقػض القاضػي بػو أك لػـ يتطػاكؿ الزمػاف، أـ ال (5)كفي المبسكط: إنَّما يىمًمؾ نفيو: أم نفي كلػد

فبل يىمًمؾي إبطالو، كالتطاكؿ دليؿ إقرارهس ألنَّو يكجد منو فييا دليؿ  (6)فأما بعد القضاء ]فقد لزمو بالقضاء[
 .(8)، كاختبلفيـ في التطاكؿ سبؽ في المعاف(7)إقراره مف قبكلو التينئة كنحكه فيككف كالتصريح بإقراره

نَّ  بعػد الكلػد، أمػا لػك عػرض بعػده حرمػة مؤبػدة  (9)ما يثبت نسب ما تأتي بو في حاؿ حؿّْ كطئيا لوىذا كا 
ػٍت عميػو برضػاعو أك بكتابػة فإنَّػو ال  ريمى بأٍف كًطئيا أبك سيًدىا أك ابنػو أك كطػئ السػيد أميػا أك ابنتيػا أك حى

 إال باستمحاقو. (10)يثبت نسبو منو
 
 

                                                           
 ليست في "أ، ج". (1)
 في "ب" عميو. (2)
 .5/38انظر: البابرتي، العناية شرح اليداية،  (3)
  أ مف "أ".210نياية ؽ/ 
 .2/107/ كاالزبيدم اليمني، الجكىرة النيرة، 4/294انظر: ابف نجيـ المصرم، البحر الرائؽ،  (4)
 ليست في "ج". (5)
 ي "أ، ب، ج".ليست ف (6)
 .7/152انظر: السرخسي، المبسكط،  (7)
اختمؼ الفقياء في مدة التطاكؿ، ذكر أبك الميث عف أبي حنيفة أنيا ثبلثة أياـ، كركل الحسف عف أبي حنيفة أنيا  (8)

يككف عمى سبعة أياـ، كعف أبي يكسؼ كمحمد أنيا مقدرة بمدة النفاس، كذىب المالكية كالشافعية كالحنابمة إلى أف النفي 
/ كالماكردم، الحاكم 6/409/ كابف رشد الجد، البياف كالتحصيؿ، 4/295الفكر، انظر: ابف اليماـ، فتح القدير، 

 .8/75/ كابف قدامة، المغني، 11/149الكبير، 
 ليست في "أ، ب". (9)
 ليست في "أ، ب". (10)
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ػػػؿ بػػ يف أٍف تػػأتي بػػو ألقػػػؿ مػػف سػػتة أشػػيرو مػػػف حػػيف عػػركض الحرمػػػة ]أك كال يىخفػػى أنَّػػو يجػػب أف ييفىصى
 .(1)لتماميا، ففي األكؿ يجب أٍف يثبت نسبو ببل دعكة لمتيقف بأفَّ اٍلعيميكؽى كاف قبؿ عركض الحرمة[

إلػػى سػػنتيف مػػف يػػكـ اإلعتػػاؽ، ككػػذا إذا مػػات، ألنَّيػػا معتٌدضػػة، كال  (2)كلػػك أعتقيػػا ثبػػت نسػػب كلػػدىا منػػو
ؽ بفػراش المنككحػة فػي العػدَّة، بخػبلؼ مػا يمكف نفيو، أل فَّ فراشيا تأكد بالحرية حتى ال يممؾ نقمػو فػالتىحى

ٍت الحرمة بحيضو أك نفاسو أك صكـو أك إحراـو حيث يثبت نسبو بالسككتس ألفَّ الفعؿ لػـ ـٍ  لك عىرىضى يىٍحػري
 المنقضي عادة ببل اختيارىا. ميٍطمىقنا كال متعمقان باختيارىا بؿ مع ذلؾ العارض الذم عرض ال باختيارىا

 
 

 ]ال يقضى بثبكت النسب مف غير دعكل[
 

ٍنيىػا يىمٍ  ـٍ يىٍعػًزٍؿ عى لى نىيىا كى حىصَّ ًطئىيىا كى ـه، فىأىمَّا الدَّيَّانىةي، فىًإٍف كىافى كى ٍك زىميػوي أىٍف يىٍعتىػًرؼى ًبػًو ]كىىىذىا الًَّذم ذىكىٍرنىاهي حي
يىدًَّعي؛ أًلىفَّ الظَّاًىرى أىفَّ ا ازى لىوي أىٍف يىٍنًفيىوي؛ أًلىفَّ ىىذىا الظَّاًىرى كى ٍنيىا جى ـٍ ييحىصّْ ٍنيىا أىٍك لى ؿى عى ٍف عىزى لىدى ًمٍنوي، كىاً  ٍلكى

ري   [ييقىاًبميوي ظىاًىره آخى
ٍف اعتػرؼ بػالكطء مػا لػـ يدعػو  (3) يعنػي]كىذا الػذم ذكرنػاه[  قكلو: ـه[مػف عػدـ لزكمػو الكلػد، كا  أم  ]حكػ

قضػى عميػػو بثبػكت نسػبو منػػو بػبل دعػػكة، فأمػا الديانػة فيمػػا بينػو كبػػيف ربػو تبػػارؾ فػي القضػاء: يعنػػي ال يي 
حصػنيا عػػف  (4) كتعػالى فػالمركم عػف أبػػي حنيفػة رحمػو اهلل، أنَّػو إٍف كػػاف حػيف كًطئيػا لػـ يىٍعػػًزؿ عنيػا ك

ه ككنيػو منػو، س ألفَّ الظاىر كالحالػة ىػذ(5) يمزمو مف ًقبؿ اهلل تعالى أٍف يدعيو باإلجماع مظاف ريبة الزنا
ٍف كػػاف عػػزؿ عنيػػا حصػػنيا أكال أك لػػـ يعػػزؿ(6)كالعمػػؿ بالظػػاىر كاجػػب كلكػػف لػػـ يحصػػنيا فتركيػػا  ، كا 

منو بسػبب أفَّ الظػاىر  كىك ككنيو ]ألف ىذا الظاىر[تدخؿ كتخرج ببل رقيبو مأمكفو جاز لو أٍف ينفيو 
                                                           

 ما بيف المعككفيف ليس في "ج". (1)
 ليست في "أ، ب، ج". (2)
 ت في "أ".ليس (3)
 في " أ، ب " اك. (4)
  أ مف "ب".320نياية ؽ/ 
/ كالجكيني، نياية المطمب، 4/157/ كابف رشد الجد، البياف كالتحصيؿ، 6/244انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (5)

 .10/466/ كابف قدامة، المغني، 11/336
ره، ألنو احكط كابرأ لمذمة، كأقكل في التعبد العمؿ بالظاىر كاجب كىك ثابت قطعان، إال بدليؿ يصرفو عف ظاى (6)

/ كالعثيمييف، محمد بف صالح، األصكؿ مف عمـ األصكؿ، ص 1/163كاإلنقياد، انظر: السرخسي، أصكؿ السرخسي، 
 ق، دار ابف الجكزم.1426، د.ط، 49
  ب مف "أ".210نياية ؽ/ 
  أ مف "ج".107نياية ؽ/ 
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[يعارضػو  (1)أم]يقابمػو[ عدـ زنا المسممة  و مػف غيػرهس لكجػكد أحػد الػدليميف عمػى كىػك ككنيػ ]ظػاىره آخػره
ٍف عػػزؿ عنيػػا أك لػػـ يحصػػنيا  ذلػػؾ كىمػػا العػػزؿ أك عػػدـ التحصػػيف، كبيػػذا ظيػػر أفَّ لفظػػة أك فػػي قكلػػو كا 

 أكلى مف الكاك لتنصيصيا عمى المراد.
 اىػ. (2) كصرح في المبسكط بذلؾ حيث قاؿ: فأمَّا إذا عزؿ عنيا أك لـ يحصنيا فمو أٍف ينفيو

، كأمَّا ظيكر ككنو مف غيره إذا أفضى إلييا كلـ كال شؾَّ في  أفَّ ككنىو مف غيره عند ضبطو العزؿ ظاىره
، بؿ أكرد أفَّ المصنؼ عمَّؿ كجػكب الغسػؿ   [(:)]بالتقػاء الختػانيف مػف غيػر إنػزاؿو يعزؿ عنيا محؿ نظرو

ي ىذا ثبكت النسب بأنَّو سبب اإلنزاؿ كنفسو يتغيب عف بصره، كقد يخفى عميو لقمتو فييقاـ مقامو فيقتض
ال تناقض.بعد ا ٍف لـ ينزؿ، كا   لكطء، كا 

، بػؿ إنَّػو  (5)بثبكت نسب ما تأتي بو األمة بمجرد غيبكبػة الحشػفة (4)كال يىخفى أنَّو ال أحد يقكؿ بػبل إنػزاؿو
 يثبت عزؿ عنيا أك لـ يعزؿ، كىذا فرع اإلنزاؿ.

ى إيجػاب الغسػؿ بمجػرد اإليػبلج فظيػر كحينئذو فالمذككر في الغسؿ بياف حكمة الػنص فإنَّػو قػد نػص عمػ
مف الشرع فيو غاية االحتياط، كلـ يثبت مف الشرع مثمو في االستمحاؽ، بؿ ال يجكز أٍف يسػتمحؽ نسػب 

االسػتمحاؽ مبنيػان عمػى  (9)فكػاف أمػر (8)منو (7)كما ال يجكز أٍف ال يستمحؽ نسب مف ىك (6)مف ليس منو
 .(10)ب شكان اليقيف أك الظيكر الذم ال ييقابمو ما يكج

مَّدو رىًحمىييمىا المَّوي ذىكىٍرنىاىيمىا ًفي ًكفىايىًة اٍلمينٍ  يىاًف عىٍف أىًبي ييكسيؼى كىعىٍف ميحى ًفيًو ًركىايىتىاًف أيٍخرى  تىيىي[]كى

                                                           
 في "أ، ب، ج" اال. (1)
 .7/152لسرخسي، المبسكط، انظر: ا (2)
عف عائشة قالت قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: " إذا جمس بيف شعبيا األربع كمس الختاف الختاف فقد  (3)

(. مسمـ، 349كجب الغسؿ"، اخرجو مسمـ، كتاب الطيارة، باب نسخ الماء مف الماء ككجكب الغسؿ، حديث رقـ ) 
 .1/271صحيح مسمـ، 

 عدـ ثبكت.في "أ" ب (4)
 .4/165الحشفة رأس الذكر، انظر: ابف منظكر، لساف العرب،  (5)
 .3/16انظر: الزيمعي الحنفي، تبييف الحقائؽ،  (6)
 في "أ"، ليس. (7)
 .8/87انظر: السرخسي، المبسكط،  (8)
 ليست في "أ، ب، ج". (9)
اعدة أف األمر المتيقف ثبكتو ال يرتفع كال يحكـ قاعدة اليقيف ال يزكؿ بالشؾ مف أميات القكاعد الفقيية، كمعنى الق (10)

/ 1/13/ كابف السبكي، األشباه كالنظائر، 1/193بزكالو بمجرد طركء الشؾ فيو، انظر: الحمكم، غمز عيكف البصائر، 
 .98-1/97كالزحيمي، القكاعد الفقيية، 
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ذكرىمػػا فػػي المبسػػكط فقػػاؿ: كعػػف أبػػي ]كفيػػو ركايتػػاف أخريػػاف عػػف أبػػي يكسػػؼ كعػػف محمػػد[ : (1)قكلػػو
بعد ذلؾ حتى جاءت بكلدو فعميو أٍف يدعيػو سػكاء عػزؿ عنيػا أك لػـ يعػزؿ  يكسؼ إذا كطئيا كلـ يستبرئيا

حصنيا أك لـ يحصنيا تحسينان لمظف بيا كحمبلن ألمرىا عمى الصبلح ما لػـ يتبػيف خبلفػو كىػذا كمػذىب 
 عميو حتى يتبيف خبلفو. (3)، ألف ما ظير سببو يككف ]محاالن بو[(2)الشافعي كالجميكر

 منو كلكف ينبغي أفى ييٍعتىٍؽ الكلد. (4)يدعي كلدىا إذا لـ يىعمـ أنو كعف محمَّد ال ينبغي أفٍ 
كفي اإليضاح ذكرىما بمفظ االستحباب فقػاؿ: قػاؿ أبػك يكسػؼ: أيًحػبي أٍف يدعيػو، كقػاؿ محمَّػد: أيحػب أٍف 

 .(7)كعبارة المبسكط تفيد الكجكب (6)]فيذا يفيد االستحباب[ (5)الكلد ييٍعتىؽٍ 
 
 

األمة مف زكجيا[ ]أحكاـ تتعمؽ بكلد  
 

ًو( ٍكـً أيمّْ لىدو فىييكى ًفي حي اءىٍت ًبكى يىا فىجى جى كَّ لىػًد كىالتَّػٍدًبيًر؛ أىالى تىػرىل أىفَّ  ]فىًإٍف زى يَّػًة يىٍسػًرم إلىػى اٍلكى رّْ ػؽَّ اٍلحي أًلىفَّ حى
ٍكجً  لىدى اٍلًقنًَّة رىًقيؽه كىالنَّسىبي يىٍثبيتي ًمٍف الزَّ كى رّّ كى رًَّة حي لىدى اٍلحي  [كى

حتى ال يجكز لمسيد بيعو  ]فيك في حكـ أمو[يعني مف الزكج  ]فإف زكجيا المكلى فجاءت بكلد[قكلو: 
جارتػػو، إالَّ أنَّػػو إذا  (8)كال ىبتػػو كال رىنػػو ، كلػػو اسػػتخدامو، كا  كييٍعتىػػٍؽ بمكتػػو مػػف كػػؿ المػػاؿ كال يسػػعى ألحػػدو

ىػي كاردة عمػى إطبلقػو حيػث قػاؿ: ىػك ك   (9) كاف جارية ال يستمتع بياس ألنَّو كطئ أميا، كىذه إجماعية

                                                           
 ليست في "أ". (1)
رئيا سيدىا سكاء عزؿ عنيا أك لـ يعزؿ كسكاء حصنيا أك لـ اختمؼ الفقياء في حكـ ما جائت بو األمة إذا لـ يستب (2)

يحصنيا، فذىب أبك حنيفة إلى التفريؽ فقاؿ بأنو إذا لـ يعزؿ عنيا كحصنيا يدعيو، كليس لو أف ينفيو بينو كبيف ربو، 
بمة إلى أنو كأما إذا عزؿ عنيا كلـ يحصنيا فمو أف ينفيو، كذىب أبك يكسؼ مف الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنا

/ كالنفراكم االزىرم، 153 -7/152يدعية، كذىب محمد مف الحنفية إلى أنو ال يدعيو، انظر: السرخسي، المبسكط، 
 .8/55/ كابف قدامة، المغني، 8/331/ كالنككم، ركضة الطالبيف، 2/86الفكاكو الدكاني، 

 الرأم المختار أنو يدعيو إذا حصنيا كلـ يعزؿ عنيا، كاهلل أعمـ.
 في "أ" محمبلن. (3)
 ليست في "أ". (4)
  أ مف "أ".211نياية ؽ/ 
 .6/244ذكر في االبدائع بمفظ االستحباب، انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (5)
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ، ج". (6)
 .7/153"قكؿ محمد ينبغي لو أف يىٍعًتؽى الكلد"، السرخسي، المبسكط،  (7)
 في "ب" القنة. (8)

(9)
 .3/691/ كابف عابديف، رد المحتار، 2/107انظر: الزبيدم اليمني، الجكىرة النيرة، 
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إلػى الكلػدس ألنَّػو جزؤىػا فيحػدث الكلػد عمػى  في حكـ أمو، كىذا ألفَّ الصفات القػارة فػي األميػات تسػرم
ٍف كػاف أبػػكه بخبلفػػو، كلػك ادعػػاه ال يثبػػت  صػفتيا كالتػػدبير، كليػذا كػػاف كلػػد القنػة قنػػان، ككلػػد الحػرىة حػػرىان، كا 

ػؽ بالصػحيح نسبو منوس ألنو ثابت النسب مف  ٍف كػاف النكػاح فاسػدان فإنَّػو ييمحى الػزكجس ألفَّ فراشػو أقػكل، كا 
فػػي حػػؽ األحكػػاـ، كىػػذا إذا اتصػػؿ بػػو الػػدخكؿ، كالنسػػب ال يتجػػزأ ثبكتػػان فػػبل يثبػػت مػػف المػػكلى، كاألكجػػو 

ال فالكلد يثبت مف اثنيف كما سييذكىر.  االقتصار عمى قكة الفراش ]فبل يثبت معو المرجكح، كا 
ػػا]أًلىفَّ  لىػػٍك ادَّعى ، كى ػػؽّْ اأٍلىٍحكىػػاـً ػػًحيًح ًفػػي حى ػػؽه ًبالصَّ ٍف كىػػافى النّْكىػػاحي فىاًسػػدنا إٍذ اٍلفىاًسػػدي ميٍمحى هي اٍلًفػػرىاشى لىػػوي، كىاً 

ٍيرًًه[ ٍكلىى الى يىٍثبيتي نىسىبيوي ًمٍنوي؛ أًلىنَّوي ثىاًبتي النَّسىًب ًمٍف غى  اٍلمى
ال فراش لممكلى حاؿ ككنيػا زكجػة لمغيػر أصػبلن، كىػذا يقتضي أٍف  (1)[]ألف الفراش لو[كقكؿ المصًنؼس 

إذا جاءت بو لستة أشػيرو مػف النكػاح، فػإٍف جػاءت بػو ألقػؿ فيػك ابػفه لمسػيد كالنكػاح فاسػده، كيسػتحب بػؿ 
، كلك لـ يفعؿ صح النكاح كيثبت نسػب الكلػد مػف (2)يجب أٍف ال يزكجيا حتى يستبرئيا بحيضة احتياطان 

يتػو حيػث اعتػرؼ بأنَّػو ابنػو فػإفَّ ابنػو الزكج ثـ ييٍعتىٍؽ بدعكة ا ٍف لػـ يثبػت نسػبو منػوس إلقػراره بحرّْ لمػكلى، كا 
مف أمىتو يىعميؽ حرَّان كما تقدـ غير أنَّو عارضو في ثبػكت النسػب منػو معػارضه أقػكل منػو فمػـ يثبػت نسػبو 

 بو، كلـ يعارضو في ثبكت الحرية بو ذلؾ فأخذ بزعمو.
نمػا يستحسػف(4)أـ كلػد لػوس ألف الكػبلـ فػي تػزكيج أـ الكلػد كتصير (3)كلـ ييستحسف قكؿ المصنؼ  (5) ، كا 

لك كاف في تزكيج األمة التي ليست أـ كلد كالصكرة المذككرة في المبسكط: زكج أمتػو مػف عبػده فكلػدت 
، كقػد تكمػؼ (6)فادعاه ال يثبت نسبو منو، كلكف تصير أـ كلد لو تعتؽ بمكتوس ألنو أقر ليػا بحػؽ الحريػة

و ككلد القنة قفن ابتداءن كما بعده بناء عميو فكأنو قاؿ: كلد القنة قػفن كنسػبو يثبػت مػف الػزكج إذا لو أف قكل
زكجيا مكالىا، كحينئذو يستقيـ إال أنو خبلؼ الظاىرس ألنَّو إنمػا ذكػر لبيػاف سػراية كصػؼ األـ إلػى الكلػد 

 فيككف ابف أـ الكلد بمنزلتيا.
 
 
 
 

                                                           
  ب مف "ب".320نياية ؽ/ 
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (1)
 .3/49انظر: ابف عابديف، رد المحتار،  (2)
 في "ب" في المبسكط. (3)
 .7/154انظر: السرخسي، المبسكط،  (4)
 في "أ، ب، ج" يحسف. (5)
 .7/155انظر: السرخسي، المبسكط،  (6)
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 ]عتؽ كلد أـ الكلد المزكجة[
 

يي  ٍقرىارًًه[]كى لىدو لىوي إلً تىًصيري أيمُّوي أيَـّ كى لىدي كى  ٍعتىؽي اٍلكى
 أم كلد أـ الكلد المزكجة الذم ادعاه بعتؽوس ألنو ممكو كىك يزعـ أنو ابنو. ]كيعتؽ الكلد[]قكلو: 

تػؽي الكلػد  ]كتصير أمو أـ كلد لو[ تعتؽ بمكتوس ألنو أقر ليا بحػؽ الحريػة حيػث ادعػى أف كلػدىا منػو كعى
 .(1)ره بؿ قد اعترؼ بأنو عمؽ الكلد حران مف األصؿ[ظاى
ثبكت النسب كىي مبنية عميو؟ أجيب بأف مجرد اإلقرار  (2)قيؿ: فكيؼ تثبت أمكمية الكلد مع عدـ فإف

ف كاف في ضمف ما لـ يثبت ، كىذا ما تقدـ كعده مع أف احتماؿ (3)باالستيبلد كاؼو لثبكت االستيبلد، كا 
لجػكازه بػكطءو قبػؿ النكػاح، إال أنػو لػـ يظيػر ىػذا االحتمػاؿ فػي حػؽ ثبػكت النسػبس ككنو مف السيد قائـهس 

 فبقي معتبران في األـ لحاجتيا إلى األمكمية المكصمة إلى العتؽ. لثبكتو مف الزكج
 
 

 ]عتؽ أـ الكلد بمكت السيد[
ػًديًث سىػًعيًد ٍبػ ػاًؿ( ًلحى ًميػًع اٍلمى تىقىٍت ًمٍف جى ٍكلىى عى ذىا مىاتى اٍلمى مىٍيػًو  -ًف اٍلميسىػيًّْب "أىفَّ النًَّبػيَّ ]كىاً  ػمَّى المَّػوي عى صى

ـى  مَّ سى ًد كىأىٍف الى ييبىٍعفى ًفي دىٍيفو كىالى ييٍجعىٍمفى ًمٍف الثُّميًث"[ -كى  أىمىرى ًبًعٍتًؽ أيمَّيىاًت اأٍلىٍكالى
ذا مات المكلى عتقت[ قكلو:  أف النبػي » ]مف جميع الماؿ لحديث سػعيد بػف المسػيبيعني أـ الكلد ]كا 

  «[أمػػر بعتػػؽ أميػػات األكالد كأف ال يػػبعف فػػي ديػػفو كال يجعمػػف مػػف الثمػػث -صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ  -
]لقكلػو  (7)بقكلػو[]كالسػعاية إلػخ[ لتعميمػو ] (6)كىك المكافؽ (5)" ال "يسعيف " (4) كفي نسخة مكاف ال "يبعف

 (8)ا حيػث قػاؿ فيػو ال سػعاية الػى آخػره[النو عميو افضػؿ الصػبلة كالسػبلـ نفػى السػعاية عنيػ]لما ركينا[ 

                                                           
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ، ب، ج". (1)
  ب مف "أ".211نياية ؽ/ 
 ليست في "ب". (2)
 .5/40انظر: البابرتي، العناية شرح اليداية،  (3)

  ب مف "ج".107نياية ؽ/ 
 مكيتو إلى أف تؤدم جميع ما عمييا.إنيا بالبيع تخرج عف ممكية سيدىا بالكامؿ، أما بالسعاية فتبقى في م (4)
ـ، دار 2002 –ق 1422، 1، ط6/2229انظر: القارم، عمي بف محمد، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،  (5)

 لبناف. –الفكر، بيركت 
 ليست في "ج". (6)
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (7)
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ، ب، ط". (8)
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أم، ألنػو صػمى اهلل عميػو كسػمـ نفػى السػعاية عنيػا حيػث قػاؿ " كأف ال يسػعيف " كمػا قيػؿ " ]لما ركينػا[ 
كأف ال يبعف " يدؿ عمى عدـ كجكب السعايةس ألف عدـ جكاز البيع يدؿ عمػى عػدـ الماليػة إلػخ منقػكض 

بالميدىبىًر، ثـ لـ يعرؼ ىذا الحديث،
، كسػػاؽ كثيػػران  (2)بعػػد ذكػػره أنػػو غريػػبه  (1)جمػػاؿ الػػديف الزيمعػػي شػػيخكال ممػػا  (3)قػػاؿ: كفػػي البػػاب أحاديػػثه

قدمنا مما ليس فيو زيادة عمى أنيا ال تممؾ كتعتؽ بالمكت، كال يخفى أف ]كميا في غير المقصػكد، فػإف 
ككنيػػا مػػف كػػؿ (4)[المقصػػكد أنيػػا تعتػػؽ مػػف كػػؿ المػػاؿ كلػػيس فػػي شػػيء منيػػا ذلػػؾ، فػػإف عتقيػػا ال يسػػتمـز

الماؿ كالمدبر ييٍعتىؽي بالمكت كال يككف مف كمو.
 (8)عف سعيد بف المسيب إال أف جماعػة تكممػكا (7)المالكي في كتابو (6)عبد الممؾ بف حبيب (5) كقد ركاه

 في عبد الممؾ.

  مف "ب". /أ321نياية ؽ 
جماؿ الديف الزيمعي ىك عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد الزيمعي أبك محمد، فقيو عالـ بالحديث، أخذ عف الزيمعي شارح  (1)

ق، مف كتبو: نصب الراية في تخريج أحاديث اليداية 762الكنز كعف القاضي عبلء الديف كغيرىـ، تكفي بالقاىرة سنة 
/ كابف حجر، أحمد بف عمي، الدرر 4/147ؼ، انظر: الزركمي، األعبلـ، في مذىب الحنفية كتخريج أحاديث الكشا

ـ، مجمس دائرة 1972 –ق 1392، 2، ت: محمد عبد المعيد ضاف، ط3/95الكامنة في أعياف المائة الثامنة، 
 اليند. –المعارؼ العثمانية،حيدر أباد 

 مصطمح غريب عند الزيمعي أم ال أصؿ لو. (2)
 .290 -3/288الراية،  انظر: الزيمعي، نصب (3)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ج". (4)
 لـ أعثر عميو مطبكعان. (5)
ق، رأس المالكية، كاف عالـ األندلس، أديبا مؤرخان، كاف 184ىك عبد الممؾ بف حبيب بف سميماف السممي، كلد سنة  (6)

ب اإلسبلـ كطبقات الفقياء ق، مف مصنفاتو: حرك 238حافظان لمفقو عمى مذىب مالؾ، سكف قرطبة كتكفي سنة 
 . 2/148/ كالذىبي، ميزاف اإلعتداؿ، 4/302كالتابعيف كغيرىا مف الكتب، انظر: الزركمي، األعبلـ، 

ق، انظر: البغدادم، ىدية العارفيف، 238غريب الحديث لعبد الممؾ بف حبيب بف سميماف المالكي، المتكفي سنة  (7)
1/624. 
 .5/874ر: الذىبي، تاريخ اإلسبلـ، منيـ ابف حـز كقد ضعفو، انظ (8)
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 ]الفرؽ بيف أـ الكلد كالمدبر[
 

لىًد أىٍصًميَّةه  ةى إلىى اٍلكى اجى ًصػيَّةه  ]كىأًلىفَّ اٍلحى ًؼ التَّػٍدًبيًر؛ أًلىنَّػوي كى رىثىًة كىالدٍَّيًف كىالتٍَّكًفيًف، ًبًخػالى ؽّْ اٍلكى مىى حى ـي عى فىتيقىدَّ
كىاًئًج،  كىاًئًد اٍلحى ٍينىا ًبمىا ىيكى ًمٍف زى كى ٍكلىى ًلٍمغيرىمىاًء( لىمىا رى مىٍييىا ًفي دىٍيًف اٍلمى  [)كىالى ًسعىايىةى عى

كحاجتػو إلػى األكػؿ: أم كحاجتػو إلػى أمػو مسػاكية لحاجتػو إلػى  كلػد أصػمية[]كألف الحاجة إلػى القكلػو: 
الكلد كليذا جاز استيبلده جارية ابنو بغير إذنو، لحاجتو إلى كجكد نسمو كما جاز لو أكؿ مالػو لمحاجػة، 

فيمػا زاد عمػى  (1)كحاجتو األصمية مقدمة عمى الدىيف فبل تسعى لمغرمػاء كعمػى اإلرث، فػبل تسػعى لمكرثػة
]بخالؼ التدبير؛ ألنو كصية بما ىك مػف زكائػد ثمث إذا لـ تخرج منو فصار إعتاقيا كالدفف كالتكفػيف ال

يتبعػو أمكمػػة فػبل يقػػدـ عتػؽ المػػدبر عمػى الػػديف، كال  (2)ال مػػف األصػمية، إذ لػػيس ثػـ نسػب كلػػدو  الحػكائج[
ف السػيد مسػتغرقان الثمػث، فػإف لػـ يسػعو سػعى فػي بػاقي قيمتػو ]كلػك كػاف ديػ عمى حؽ الكرثػة فيعتػؽ مػف

 عمى ما سمؼ. (3)سعى في كؿ قيمتو[
ًنيفىػةى  تَّى الى تيٍضػمىفي ًباٍلغىٍصػًب ًعٍنػدى أىًبػي حى ـو حى ػوي المَّػوي  -]كىأًلىنَّيىا لىٍيسىٍت ًبمىاؿو ميتىقىكّْ فىػالى يىتىعىمَّػؽي ًبيىػا  -رىًحمى

ًؼ اٍلميدىبًَّر؛ أًلىنَّ  اًص، ًبًخالى ؽُّ اٍلغيرىمىاًء كىاٍلًقصى ـه[حى  وي مىاؿه ميتىقىكّْ
]حتػػى ال تضػػمف [ عنػػد أبػػي حنيفػػة عمػػى مػػا تقػػدـ ]ليسػػت بمػػاؿو متقػػـك (4)أم ]أـ الكلػػد[]كألنيػػا[ قكلػػو: 

ػػدىبًَّر إذا مػػات عنػػد الغاصػػب  عنػػده[ (5)بالغصػػب يعنػػي إذا ماتػػت عنػػد الغاصػػب حتػػؼ أنفيػػا، بخػػبلؼ اٍلمي
باإلعتػػاؽ بػػأف كانػػت أـ كلػػدو بػػيف اثنػػيف  ، ككػػذا ال تضػػمف بػػالقبض فػػي البيػػع الفاسػػد، كال(6)فإنػػو يضػػمف

                                                           
 .7/161في "أ" الغرماء. انظر: السرخسي، المبسكط،  (1)
 ليست في "ب". (2)
  أ مف "أ".212نياية ؽ/ 
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (3)
 في "ب" االـ. (4)
أك باالعتاؽ باف كانت أـ كلدو اختمؼ الفقياء في ضماف أـ الكلد إذا ماتت عند الغاصب أك بالقبض في البيع الفاسد  (5)

بيف رجميف فاعتقيا أحدىما، فذىب أبك حنيفة إلى أنيا ال تيٍضمىفي في جميع الحاالت السابقة، كذىب أبك يكسؼ كمحمد 
/ كالسمرقندم، تحفة 7/161مف الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة إلى أنيا تيضمف، انظر: السرخسي، المبسكط، 

 .5/199/ كابف قدامة، المغني، 5/35/ كالنككم، ركضة الطالبيف، 9/77كالقرافي، الذخيرة،  /2/275الفقياء، 
 الرأم المختار أنيا تيضمىفي ألنيا ماؿ متقـك قياسان عمى المدبر كاهلل أعمـ.

يني، البناية اتفؽ فقياء الحنفية في الضماف إذا مات المدىبٍَّر عند الغاصب، ألف المدبر متقـك باإلجماع، انظر: الع (6)
 .6/100شرح اليداية، 
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أيضان، كعندىما تضمف في ذلؾ كمو  (1)فأعتقيا أحدىما ال يضمف لشريكو شيئان كال تسعى ىي في شيءو 
نما تضمف بما يضمف بو الصبي الحر عنػد أبػي حنيفػة بػأف ذىبػت بيػا إلػى طريػؽ  (2)بخبلؼ المدبر، كا 

ذا لـ تكف ماالن متقكمان.(3)تؿفييا سباع فأتمفتيا، كأجمعكا أنيا تضمف بالق ، كا   س ألنَّو ضماف دـو
يعنػي إذا مػات مػف لػو القصػاص كىػك مػديكفه فمػيس ألصػحاب  )ال يتعمؽ بيا حؽ الغرماء كالقصػاص(

الديكف أف يطالبكا مف عميو القصاص بدينيـس ألف القصػاص لػيس مػاالن متقكمػان حتػى يأخػذكا بمقابمػة مػا 
 .(4)كجب عميو مف القصاص ماالن 

 .(5) قيؿ: معناه ]إذا قتؿ المديكف شخصان ال يقدر الغرماء عمى منع كلي القصاص مف قتمو قصاصان ك 
إذا قتؿ رجبلن مديكنان كعفا المديكف قبؿ مكتػو صػح، كلػيس ألربػاب الػديكف أف يمنعػكه مػف  (6)كقيؿ معناه[

 .(7)العفك
ص شػيئانس ألنػو لػيس حقػان كقيؿ إذا قتؿ شخصه مف كجػب عميػو القصػاص ال يضػمف القاتػؿ لػكلي القصػا

 كاألقرب المتبادر األكؿ. (8)ماليان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
اختمؼ فقياء الحنفية في سعاية األمة ألحد الشريكيف عند عتؽ اآلخر ليا، فذىب أبك حنيفة إلى أنو ال سعاية  (1)

عمييا، كذىب أبك يكسؼ كمحمد إلى أنيا تسعى في نصؼ قيمتيا لو، انظر: ابف نجيـ المصرم، البحر الرائؽ، 
4/263 . 

 نو ال سعاية عمييا كعمى الشريؾ أف يضمف قيمة نصيبو لشريكو اآلخر كاهلل أعمـ.الرأم المختار ا
 .7/161انظر: السرخسي، المبسكط،  (2)
 .4/132/ كالكاساني، بدائع الصنائع، 2/275انظر: السمرقندم، تحفة الفقياء،  (3)
  .3/103انظر: الزيمعي الحنفي، تبييف الحقائؽ،  (4)
 .5/42ناية شرح اليداية، انظر: البابرتي، الع (5)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب، ج". (6)
 .6/100انظر: العيني، البناية شرح اليداية،  (7)
 .3/103انظر: الزيمعي الحنفي، تبييف الحقائؽ،  (8)
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 ]إسالـ أـ كلد النصراني كما يترتب عميو[
 

ٍنًزلىًة اٍلميكىاتىًب الى  ًتيىا( كىًىيى ًبمى لىًد النٍَّصرىاًنيّْ فىعىمىٍييىا أىٍف تىٍسعىى ًفي ًقيمى ذىا أىٍسمىمىٍت أيُـّ كى تَّػى تيػؤىدّْ ]كىاً  مى  تيٍعتىؽي حى
قىػاؿى زيفىػري  ػوي المَّػوي  -السّْعىايىةى. كى ػا إذىا -رىًحمى ؼي ًفيمى مىٍييىػا، كىىىػذىا اٍلًخػالى ػاًؿ كىالسّْػعىايىةي دىٍيػفه عى A تيٍعتىػؽي ًفػي اٍلحى

اًليىا. لىػوي أىفَّ إزىالىػةى الػذُّؿّْ عى  مىى حى ـى تىٍبقىى عى ـي فىأىبىى، فىًإٍف أىٍسمى ٍسالى ٍكلىى اإلًٍ مىى اٍلمى ٍنيىػا بىٍعػدىمىا أىٍسػمىمىٍت عيًرضى عى
ٍعتىاؽي. قىٍد تىعىذَّرى اٍلبىٍيعي فىتىعىيَّفى اإلًٍ ٍعتىاًؽ كى ذىًلؾى ًباٍلبىٍيًع أىٍك اإلًٍ  كىاًجبىةه كى

كرىًتيىا ػٍيري ٍنيىػا ًبصى ٍعًميىػا ميكىاتىبىػةن؛ أًلىنَّػوي يىٍنػدىًفعي الػذُّؿُّ عى اًنبىٍيًف ًفي جى لىنىا أىفَّ النَّظىرى ًمٍف اٍلجى ري  كى ػرى ػرَّةن يىػدنا كىالضَّ حي
يًَّة فىيىًصؿي الذّْمّْيُّ إلىى بىدىًؿ ًمٍمًكًو، أى  رّْ مىى اٍلكىٍسًب نىٍيالن ًلشىرىًؼ اٍلحي مَّا لىٍك أيٍعًتقىٍت كىًىيى عىٍف الذّْمّْيّْ اًلٍنًبعىاًثيىا عى

 ميٍفًمسىةه تىتىكىانىى ًفي اٍلكىٍسًب[
ذا أسممت أـ كلد النصراني فعميياقكلو:  يعنػي إذا أىسػممت فىعيػًرضى اإلسػبلـ  ((8)أف تسعى في قيمتيا )كا 

ميا عميػو (2)عمى مكالىا فأىبى فإنيا فىتىصػيري مكاتبػة،  (3)يخرجيا القاضي عف كاليتو بأٍف ييقىدّْرى قيمتيا فينجّْ
الكتابػػة لقيػػاـ إسػػبلميا إالَّ أنيػػا ال تيػػردُّ إلػػى الػػرّْؽّْ كلػػك عجػػزت نفسػػياس ألىنَّيػػا لػػك ريدَّت إلػػى الػػرّْؽّْ ريدَّت إلػػى 

كىك المكجب فبل فائدة في إثبات حكـ التَّعجيز، كعمػى ىػذا إذا أسػمـ ميػدىبَّر
  النصػرانيّْ كتسػمية مثػؿ ىػذا

الَّ فالَّبلـز ليس إالَّ ما ذكرنا مػف عػدـ الفائػدة، كىػذا بحسػب الظَّػاىر أىنَّيػا ال تيقىػدَّر  (4)دكران عمى التَّشبيو، كا 
الَّ  دىٍت الماؿ في الحاؿ لـ ييٍحتىٍج إلى ذلؾ.إالَّ كذلؾ، كاً   لك كىجى

تيطىالىبي بيػا كىػي حػرَّة،  )كالسّْعاية ديفه عمييا( أم لحاؿ إباء مكالىا اإلسبلـ)زفرA تعتؽ لمحاؿ( كقاؿ 
تفاؽ، بخبلؼ ما لك أسمـ بعدىا (5)فإٍف أسمـ عند العرض فيي عمى حاليا  .(6)باالّْ

                                                           
فية إال اختمؼ الفقياء في ما يترتب عمى أـ كلد النصراني إذا أسممت كعيًرضى عمى مكالىا اإلسبلـ فأبى، فذىب الحن (1)

زفر إلى أنيا تسعى في قيمتيا كىي بمنزلة المكاتب حتى تؤدم السعاية، كذىب زفر مف الحنفية إلى أنيا تعتؽ في 
الحاؿ كالسعاية ديف عمييا، كذىب المالكية كالظاىرية إلى أنيا تعتؽ كال شيء عمييا مف السعاية، كذىب الشافعية 

ىذه األقكاؿ في الصفحة البلحقة، انظر: الزبيدم اليمني، الجكىرة النيرة،  كالحنابمة إلى أنو يحاؿ بينيما كسيأتي تفصيؿ
، المحمى باآلثار، 2/486/ كاألصبحي، المدكنة، 2/107 / كابف قدامة، 4/294. كالشافعي، األـ، 5/381/ كابف حـز

 .10/383المغني، 
 كينجميا عميو كاهلل أعمـ.الرأم المختار أنو يحاؿ بينيما كيقـك القاضي المسمـ بإخراجيا عف كاليتو 

 في "ط" فإنو. (2)
 في " ط " عمييا. (3)
  ب مف "ب".321نياية ؽ/ 
 ليست في "ب". (4)

  ب مف "أ".212نياية ؽ/ 
 .2/108انظر: الزبيدم اليمني، الجكىرة النيرة،  (5)
 في "ط" بعده. (6)
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انان كقاؿ مالؾ كالظَّاىريَّة: تيٍعتى   .(1)ؽي مجَّ
كقاؿ الشَّافعيُّ كأحمد: يحاؿ بينيما فبل ييمىكَّفي 
مف الخمكة بيا فضبلن عٍف انتفاع مػٍف االنتفاعػات كيجبػر  (2)

 .(3)عمى نفقتيا إلى أف يمكت فىتيٍعتىؽى بمكتو أك يسمـ فىتىًحؿَّ لو
كعف المسمـ إلسبلمو كذلػؾ فػي إعتاقيػا كجو قكؿ زفر أفَّ النَّظر، كدفع الضَّرر عف الذّْمّْيّْ كاجبه لًذمَّتو 

انان (4)بالقيمة لو ، فإنَّو إىدار ما يجب لو مف النَّظر إذا أىمكف. (5)، بخبلؼ مجَّ  كما قاؿ مالؾه
 انتفاعو مع إمكاف دفعو عنو. (6)كأمَّا قكؿ الشَّافعيّْ ففيو زيادة إضرارو بو مف إيجاب النَّفقة ببل

ػرر عنػو كعنيػا، فإنَّػو ال يصػؿ إلػى البػدؿ عقيػب عتقيػاس قمنا: األمر كما ذكرٍت غيػر أفَّ ق كلىنػا أدفػع لمضَّ
ػػا تتػػكانى فػػي بَّمى ٍفًمسىػػةن، كىري ألىنَّيػػا تيٍعتىػػؽي مي

  ري ػػرَّ االكتسػػاب إذا كػػاف مقصػػكد الًعتٍػػًؽ قػػد حصػػؿ ليػػا قبمػػو فيتضى
ؽّْ ذمّْيٍّ  ري ىي ًبشىٍغًؿ ًذمًَّتيا بحى رَّ تىتىضى الذّْمّْيُّ لذلؾ كى
بَّ (7) قَّػوي ، كىري مىا تمكت قبؿ إيفائيػا حى

نػا (8) مىمىاؤي ، كقػد قػاؿ عي
ػكمىةي الػذّْمّْيّْ كىالدَّابَّػًة ]يػكـى القيامػة أىشىػدَّ[ ، بخػبلؼ مػا إذا كقػؼ (10)مػف خصػكمة المسػمـ (9)رحميـ اهلل: خيصي

نىا أٍكلى إٍذ كاف ًأٍنظىرى لمجانبيف  .عتقيا عمى األىداء فإنَّو حامؿه عمى اإليفاء فكافى اعتباري
ـٍ تى  مىا يىٍعتىًقديهي، كىأًلىنَّيىا إٍف لى مىةن فىييٍترىؾي كى لىًد يىٍعتىًقديىىا الذّْمّْيُّ ميتىقىكّْ اًليَّةي أيُـّ اٍلكى مى ػةه، ]كى ػةن فىًيػيى ميٍحتىرىمى مى كيػٍف ميتىقىكّْ

دي  اًص اٍلميٍشتىرىًؾ إذىا عىفىا أىحى مىاًف كىمىا ًفي اٍلًقصى كًب الضَّ [ كىىىذىا يىٍكًفي ًلكيجي  اأٍلىٍكًليىاًء يىًجبي اٍلمىاؿي ًلٍمبىاًقيفى
جػكاب سػؤاؿ يىػريدُّ عمػى أىبػي حنيفػة فػي قكلػو بنفػي ماليَّػة أيْـّ الكلػد ىػك أىنَّيػا )كماليػة أـ الكلػد إلػخ( كقكلو: 

مىيىػػا اليَّػػًة ًعٍنػػدىؾ؟ فقػػاؿ الػػذّْمّْيُّ يىعتىًقػػدي تىقىكُّ كيػػؼ تسػػعى فػػي قيمتيػػا كال قيمػػة ليػػا النتفػػاء اٍلمى
)فيتػػرؾ كمػػا  (11)

 أم مع ما يىعتىًقدىه. يعتقده(

                                                           
عتؽ كال شيء عمييا مف السعاية كغيره، انظر: ذىب المالكية كالظاىرية إلى أنو إذا أسممت أـ كلد النصراني ت (1)

، المحمى باآلثار، 2/486األصبحي، المدكنة،   .5/381/ كابف حـز
 في "أ، ب، ج" يممؾ. (2)
ف مات  (3) ذىب الشافعي كأحمد إلى أنو إذا اسممت أـ كلد النصراني فإنو يحاؿ بينيما كيأخذ نفقتيا فإف أسمـ حمت لو كا 

 .10/338/ كابف قدامة، المغني، 18/317لحاكم الكبير، عتقت، انظر: الماكردم، ا
 .4/489انظر: البابرتي، العناية شرح اليداية،  (4)
 .2/486انظر: األصبحي، المدكنة،  (5)
 في "أ" لعدـ. (6)
  أ مف "ج".108نياية ؽ/ 
 .2/314انظر: المرغيناني، اليداية،  (7)
 في "ج" حقيا. (8)
 في "أ" يكمئذ احد. (9)
 .3/695انظر: ابف عابديف، رد المحتار،  (10)
 .6/449انظر: ابف عابديف، رد المحتار،  (11)
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ػػةَّ فػػي حقّْػػو، كقػػد تىقىػػدَّـ أفَّ قيمػػة أيْـّ الكلػػد ثمػػث قيمتيػػا ًقنَّػػةَّ مػػ مى ع كأًلىنَّػػا أيًمٍرنػػا بػػذلؾ فقػػد أيًمٍرنػػا باعتبارىػػا متقكّْ
ػػةَّ ميٍطمىقػػان فيػػي محترمػػة، كىػػذا يكفػػي إليجػػا مى ـى أىنَّيىػػا ليسػػت متقكّْ ػػمّْ ٍف لػػـ الخػػبلؼ فيػػو، كلػػك سي اًف، كا  ػػمى ب الضَّ

اًص المشترؾ بيف مستحقَّيف إذا عفا أىحدي األكلياء المستحقّْيف لو يجب  يكف المضمكف ماالن كما في الًقصى
ػؽّّ محتػرـه  الماؿ لمباقيفس ألىنَّو احتبس نصيبيـ عند القاتؿ بعفك مف عفا، كلػيس نصػيبيـ حقَّػان ماليَّػان بػؿ حى

[]بمنزلة إزال (1)فيمزمو بىدىلىوي  ري الذّْمّْيُّ َـّ اسػتمـز التضػميف بغصػب  (2)ة ممكو ببل بدؿ فيتضرَّ إالَّ أفَّ ىذا لك تىػ
. رَّدي االٍحًترىاـً مىاف ميجى ْـّ الكلد حيث ايٍعتيًبرى لمضَّ  المنافع كغصب أ

وى أىٍيضان بأىفَّ بدؿ الكتابة كىكيجّْ
  ـٍ تىديؿَّ السّْعى ٍجًر فىمى ـً أيْـّ الكلػد، بمقابمة ما ليس بماؿ كىك فؾُّ الحى ايىةي عمى تىقىكُّ

ٍعػؿو كجػو كػكف ذلػؾ المػاؿ عنػد أبػي حنيفػة بػدؿ مػا ىػك مػاؿ فػارًجٍع إليػو،  كأىٍنتى سىًمٍعتى في الًعٍتًؽ عمػى جي
. مَّدو  كأىفَّ ككنىو بىدىؿى ما ليس بماؿو قكؿ ميحى

 
 

لد بعد مكًت مكالىا النصراني[  ]ما يترتب عمى أـً الكى
 

لىٍك مىاتى مىٍكالى  يىاًتػًو الى تيػرىدُّ ًقنَّػةن؛ أًلىنَّيىػا لىػ]كى ػزىٍت ًفػي حى لىػٍك عىجى لىدو لىػوي، كى تىقىٍت ًبالى ًسعىايىةو( ؛ أًلىنَّيىا أيُـّ كى ٍك ىىا عى
 ريدٍَّت ًقنَّةن أيًعيدىٍت ميكىاتىبىةن ًلًقيىاـً اٍلميكًجًب[

ذا مات مكالىا النصراني عيًتقىٍت( : (3)قكلو سىقىطىٍت عنيا السّْعى )كا   )ألنيا أـ كلد لو(.. ايىةي كى
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .5/44انظر: البابرتي، العناية شرح اليداية،  (1)
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (2)
  أ مف "أ".213نيام ؽ/ 
 ليست في "ب". (3)

  أ مف "ب".322نياية ؽ/ 
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 ]استيالد أمة الغير بنكاح كما يترتب عميو[
 

قىػاؿى الشَّػاًفًعيُّ  لىدو لىػوي( كى ارىٍت أيَـّ كى ٍيرًًه ًبًنكىاحو ثيَـّ مىمىكىيىا صى مىٍف اٍستىٍكلىدى أىمىةى غى ػوي المَّػوي  -]كى A الى تىًصػيري -رىًحمى
لىدو لىوي، لىٍك اٍستى  أيَـّ كى ًف كى لىػوي ًفيػًو قىػٍكالى لىػدو لىػوي ًعٍنػدىنىا، كى َـّ مىمىكىيىػا تىًصػيري أيَـّ كى ٍكلىدىىىا ًبًمٍمًؾ يىًميفو ثيَـّ ايٍسػتيًحقٍَّت ثيػ

كرً  لىدي اٍلمىٍغري  [كىىيكى كى
(قكلو:  لىػدىٍت لىػوي  )كمف استكلد أمة غيره بنكاحو (يعني تزكَّج أمةَّ لغيره فىكى بػذلؾ  )ثػـ ممكيػا صػارت أـ كلػدو

ان فاًسدان كىك قكؿ أحمد في ركايةا لىدىٍتوي بعقد النّْكاح كلك كاف نكاحَّ لكلد الذم كى
(1). 

، كعمػى ىػذا الخػبلؼي لػك جػاءٍت بػو مػٍف كطء ًبشيػٍبيىةو  : ال تصير أـ كلدو لو، كىك قكؿي مالؾو كقاؿ الشَّافعيُّ
مىكىيىا فىمى
(2). 

كقًت اٍلعيميكًؽ كعند زيفىرى مف كقًت ثبكًت النَّسًب ًمٍنػوي  ثـ عندنا تىصيري أيَـّ كلدو لو مف كقت ًمٍمًكيىا ال مف
س (3) 
رّْ  ػػؽُّ اٍلحي ًلػػدى ليػػا ثىبيػػتى لػػو حى لىػػًد عنػػد اٍلًمٍمػػًؾ بػػاٍلعيميكًؽ السَّػػاًبًؽ فبعػػد ذلػػؾ اٍلعيميػػكًؽ كيػػؿُّ مػػٍف كي يَّػػة، ألفَّ أمكميَّػػةى الكى

يَّػػةً  ػػا ثبػػت فييػػا كصػػؼ األيمّْ كنحػػف نقػػكؿ: إنَّمى
ٍف كػػافى بػػأىٍمرو ميتىقىػػدّْـو فىقىًبمىػػوي الكلػػد منفصػػؿه كال بىٍعػػدى اٍلمً  (4) ٍمػػًؾ، كا 

ًة.  سراية في المنفصًؿ قىٍبؿى األيميكمى

                                                           
ة غيره كلك بنكاحو فاسدو ثـ كلدت، فذىب الحنفية كاإلماـ أحمد في ركاية إلى أنيا اختمؼ الفقياء فيمف استكلد أم (1)

تصبح أـ كلدو لو كذىب المالكية كالشافعية كالحنابمة كىي الركاية الثانية لئلماـ أحمد إلى أنيا ال تصير أـ كلدو لو، انظر: 
/ كابف قدامة، 6/57كالماكردم، الحاكم الكبير، / 2/542/ كاألصبحي، المدكنة، 6/102العيني، البناية شرح اليداية، 

 .472 -10/471المغني، 
 الرأم المختار أنيا تصير أـ كلد لو ألنيا كلدت كلدان بعقد نكاح، كاهلل أعمـ.

اختمؼ الفقياء في ما يترتب عؿ استيبلد أـ كلد الغير بالكطء بشبية، فذىب الحنفية كأحمد في ركاية إلى أنيا تصير  (2)
لو، كذىب المالكية كالشافعية كالحنابمة كىي الركاية الثانية لئلماـ أحمد إلى أنيا ال تصير أـ كلد لو، انظر:  أـ كلدو 

/ كالماكردم، الحاكم الكبير، 7/170/ كعميش، منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ، 6/102العيني، البناية شرح اليداية، 
 .10/472/ كابف قدامة، المغني، 6/57

 أنيا تصير أـ كلد لو كذلؾ لحصكؿ الكطء الذم نتج عنو الكلد ككما في مسألة النكاح الفاسد، كاهلل أعمـ.الرأم المختار 
اختمؼ الفقياء في الكقت الذم تصير فيو أـ الكلد التي تـ استيبلدىا بنكاحو فاسدو أك كطءو بشبية، فذىب الحنفية إلى  (3)

مف كقت ثبكت النسب منو، كذىب المالكية كالشافعية كالحنابمة إلى أنو مف كقت ممكيا، كذىب زفر مف الحنفية إلى أنو 
/ كالماكردم، الحاكم 11/341/ كالقرافي، الذخيرة، 2/273أنو ال تصير أـ كلد لو، انظر: السمرقندم، تحفة الفقياء، 

 .7/150/ كابف قدامة، المغني، 6/68الكبير، 
 ، كاهلل أعمـ.الرأم المختار أنيا تصير أـ كلدو لو مف كقت العمكؽ

 في "ج" االمكمية. (4)
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كيتفرَّع عمى ىذا أنَّو لك مىمىؾى كلدان ليا ًمٍف غيره قبؿ أٍف يىٍمًمكىيا لو بيعو عندنا خبلفان لو
، ألىنَّو لػيس ابػف (1)

قبؿ ًمٍمًكيىا فإنَّوي ييٍعتىؽي عميوً  (3)منيا[ (2)لدهأيْـّ كلدو لىو، بخبلؼ ما لك مىمىؾى ]ك 
 اتّْفىاقان. (4)

لىػػديهي،  تىػػؽى كى لىػػدو لػػو كعى َـّ اشػػترل الكيػػؿَّ صػػارت أيَـّ كى رو فكلىػػدىت منػػو ثيػػ كفػػي المبسػػكط: لػػك طمَّقيػػا فتزكَّجػػت بػػآخى
لىديىىا مف غيره يجكز بيعو خبلفان لزيفىر كى كى
ػو، كلػك ، بخبلؼ الحادث في ًمٍمًكػًو مػٍف (5) كػـً أيمّْ غيػره فإنَّػوي فػي حي

رَّةه فظيرت أىمىةَّ تصير أيَـّ كلدو لىوي  استكلدىا ًبًممًؾ اليميف ثيَـّ ايٍستيًحقٍَّت أٍك ًبًنكاحو عمى أىنَّيىا حي
 .(7)عندنا (6)

لىػدو لىػوي،  ػرى ال تصػير أيَـّ كى  المغػركر(،)كىػك كلػد كلمشافعي فيو قكالف: فػي قػكؿو تصػير أيَـّ كلػدو لىػوي، كفػي آخى
ًة. كمى  كىك حرّّ بالقيمة يكـى الخيصي

ًمٍقت ًمٍف الزّْنىا ثيَـّ مىمىكىيىا الزَّاًني، لىدو لىوي كىمىا إذىا عى ًمقىٍت ًبرىًقيؽو فىالى تىكيكفي أيَـّ كى كىىىذىا؛ أًلىفَّ أيميكًميَّةى  ]لىوي أىنَّيىا عى
رِّا؛ أًلىنَّ  لىًد حي ميكًؽ اٍلكى لىًد ًباٍعًتبىاًر عي اًلؼي اٍلكيؿَّ اٍلكى ٍزءي الى ييخى الىًة كىاٍلجي ٍزءي اأٍليْـّ ًفي ًتٍمؾى اٍلحى  [وي جي

)أنيػػا عمقػػت برقيػػؽو فػػال تكػػكف أـ كلػػد لػػو كمػػا اذا عمقػػت مػػف الزنػػا ثػػـ ممكػػو أم لمشَّػػافعيّْ  )لػػو(قكلػػو: 
نما قيٍمنىا: إفَّ األيمي ، كىذا ألف أمكمة الكلد باعتبار عمكؽ الكلد حران((8)الزاني لىًد ، ]كا  ميكًؽ اٍلكى كمىةى باٍعًتباًر عي
ػػرَّان[ ، فػػبل بيػػدَّ أىٍف تسػػتحؽَّ ىػػي )ألنػػو جػػزء األـ فػػي تمػػؾ الحالػػة كالجػػزء ال يخػػالؼ الكػػؿ(  (9)حي ، كىػػك حػػرّّ

يَّةى. رّْ  الحي

                                                           
اختمؼ الفقياء في جكاز بيع كلد األمة مف غير سيدىا إذا ممكو، فذىب الحنفية إلى أنو ال يعتؽ كلو بيعو، كذىب  (1)

زفر مف الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة إلى أنو يعتؽ كال يجكز لو بيعو، انظر: ابف نجيـ المصرم، البحر الرائؽ، 
/ ك ابف قدامة، المغني، 5/104/ كالشافعي، األـ، 8/157/ كالخرشي، شرح مختصر خميؿ الخرشي، 4/296

10/403. 
 الرأم المختار أنو ال يعتؽ كلو بيعو كذلؾ لممكو لو كاهلل أعمـ.

 ليست في "ب". (2)
 في "ج" كلدىا منو. (3)
 .2/273ليست في "ج". انظر: السمرقندم، تحفة الفقياء،  (4)
 .7/156انظر: السرخسي، المبسكط،  (5)
 ليست في "أ، ب، ج". (6)
اختمؼ الفقياء في أـ كلد المغركر فذىب الحنفية كالمالكية كالشافعية في ركاية كالحنابمة إلى أنيا تصير أـ كلد،  (7)

كالدسكقي، / 9/332كذىب الشافعي في ركاية أخرل إلى أنيا ال تصير أـ كلد، انظر: ابف مازة، المحيط البرىاني، 
 .12/239/ كالمقدسي، الشرح الكبير عمى متف المقنع، 19/427/ كالجكيني، نياية المطمب، 2/288حاشية الدسكقي، 

 الرأم المختار  بما أنيا قد عمقت منو بالكطء فأنيا تصير أـ كلد لو، كاهلل أعمـ.
 .19/427ليست في "أ". انظر: الجكيني، نياية المطمب،  (8)
 عككفيف ليس في "أ".ما بيف الم (9)
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ػػيّْدىً  ػػرى نىظىػػريهي عمػػى خصػػكًص المػػذككًر بػػأىفَّ الػػرّْؽَّ فػػي أيْـّ الكلػػد مسػػتمرّّ إلػػى مػػكًت سى ػػٍف قىصي ا، كاٍعتىػػرىضى مى
ػػرَّان فقػػد خػػالؼ ًمػػؽى حي ، كىػػذا ألىنَّػػوي جػػزءه  (1)كالكلػػد عى مينفىًصػػؿه كلػػيس كىاٍلميتىًصػػؿً  الجػػزء الكػػؿَّ

، كتمػػاـ تقريػػر (2)
نَّما اقتصر المصنّْؼي اقتصاران لمعمـ ببقية التٍَّقرير.  المذككر يىٍدفىعي ىذا االعتراض، كا 

ػػػػره كمقتضػػػػاه[ (3)كحاصػػػػؿ الكجػػػػو المػػػػذككر ، إالَّ أفَّ  (4)]أفَّ جزأىػػػػا حي يَّتييىػػػػا، إذ ال يخػػػػالؼ الجػػػػزء الكيػػػػؿَّ رّْ حي
ًعؿى كشػخصو عمػى حػدة فػي  (5)االتّْصاؿ ف كاف جزءان حالة االتّْصاؿ لكنو جي بعرضيَّة االنفصاؿ، كالكلد كا 

ٍزئيَّػةً  يَّػًة عىمَّػبلن ًبشىػبىيىٍي اٍلجي رّْ ػؽي الحي ػا بقػي  (6)بعًض األىحكاـ حتَّى جاز إعتاقيوي دكنيا فىثىبىتى بػو حى ػدىًميىا، ًلمى كىعى
ا أمة  تىأىيَّدى ىذا بقكلو صمى اهلل عميو كسمـ، "أىيُّمى ًقيؽو، كى ًمقىٍت ًبرى منيا في الحاًؿ، كىذا المعنى ال يكجد إذا عى

ؽّْ ٍالًعٍتًؽ أٍف تمػد مػف سػيّْدىا[ ـى الحديثي فىشىرىطى في ثيبيكًت حى تىقىدَّ كلدت مف سيّْدىا ]فيي حرة بعد مكتو" كى
(7) ،

ٍكًجيىا.ك  لىدىٍت ًمٍف زى  ىذه كى
ػا بً  ػا تىٍثبيػتي بىٍينىييمى ٍزًئيَّػةي إنَّمى ، كىاٍلجي مىى مىا ذىكىٍرنىا ًمػٍف قىٍبػؿي ٍزًئيَّةي عى لىنىا أىفَّ السَّبىبى ىيكى اٍلجي لىػًد اٍلكىاًحػًد ]كى ًنٍسػبىًة اٍلكى

قىٍد ثىبىتى النَّسىبي  ًؼ الزّْنىػا؛ أًلىنَّػوي الى نىسىػبى  فىتىٍثبيتي  إلىى كيؿّْ كىاًحدو ًمٍنييمىا كىميالى كى ٍزًئيَّةي ًبيىًذًه اٍلكىاًسػطىًة، ًبًخػالى اٍلجي
ًقيقىػةن ًبغىٍيػًر كىا ػٍزؤيهي حى مىػى الزَّاًنػي إذىا مىمىكىػوي؛ أًلىنَّػوي جي نَّمىا ييٍعتىػؽي عى لىًد إلىى الزَّاًني، كىاً  ػٍف ًفيًو ًلٍمكى ًسػطىةو. نىًظيػريهي مى

اهي ًمٍف الزّْنى  ٍيري ثىاًبتىةو[اٍشتىرىل أىخى  ا الى ييٍعتىؽي؛ أًلىنَّوي ييٍنسىبي إلىٍيًو ًبكىاًسطىًة ًنٍسبىًتًو إلىى اٍلكىاًلًد كىًىيى غى
 قبػػؿ( (9))ىػػك الجزئيػة عمػػى مػا ذكرنػػا مػفكىػك األصػؿي  (8)فػي محػؿّْ اإلجمػػاع )أفَّ سػبب األمكمػػة(كلنػا 

ػػمىتٍ  يعنػػي عنػػد قكلػػو ؿى البػػاب، كألفَّ الجزئيَّػػة قػػد حىصى )كالجزئيػػة بػػيف الػػكاطئ كالمكطػػكءة بسػػبب الكلػػد  أكَّ
، فتثبت الجزئيَّة بناءن عمػى ثبػكت النَّسىػًب، فثبػكت بنسبة الكلد إلى كؿ منيما كمالن( إنما ثبتت بينيما

يَّػػة بنػػاءن عمػػى ثبػػكت الجزئيَّػػة الثابػػت بنػػاءن عمػػى ثبػػكت النَّسىػػًب كىػػك ثابػػته فػػي الػػزكًج فتثبػػت  اسػػتحقاؽ الحرّْ

                                                           
 في "أ، ب" فات. (1)
  ب مف "أ".213نياية ؽ/ 
 .2/315في "أ، ج" كالمنفصؿ. انظر: المرغيناني، اليداية،  (2)
 في "ب، ج" يدفع ىذا االعتراض. (3)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (4)
 في "ب" االتصاؼ. (5)
 في "أ، ب، ج" الحرية. (6)
 في "ب".ما بيف المعككفيف ليس  (7)
 .3/104/ كالزيمعي الحنفي، تبييف الحقائؽ، 6/94انظر: العيني، البناية شرح اليداية،  (8)
 ليست في "ج". (9)


 /ب مف "ب".322نياية ؽ 


 /ب مف "ج".108نياية ؽ 
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ػةي التػي جػاءت بكلػدو مػف (،(1))بخالؼ الزنا فإنو ال نسب يثبت لمكلد مف الزانيةي، األيميكمى  فبل تىصيرى األمى
مىكىيىا الزَّاني أيَـّ كلدو لو استحسانان  الزنا إذا مى
كىك القياس. (3)، خبلفان لزفر حيث قاؿ تصير أيَـّ كلدو لو(2)

مىكىػػ نػػافػػإف قيػػؿ: فكػػاف ينبغػػي أٍف ال ييٍعتىػػؽى الكلػػد إذا مى إذا كػػاف ال يثبػػتي نسػػبوي منػػو أجػػاب (4)وي أبػػكه مػػف الزّْ
نما يعتؽ عمى الزاني إذا ممكػو؛ ألنػو جػزؤه حقيقػة بغيػر كاسػطة نظيػره(بقكلػو:  ، أم نظيػر أيْـّ الكلػد )كا 

نا حيث ال تيٍعتىؽي عميو عميػو، ألنَّػو  )مف اشترل أخاه مف الزنا ال يعتؽ(، لعدـ انتسابو إلى أبيػو (5)مف الزّْ
تىػؽى )بكاسطة نسػبتو إلػى الكالػد(ينسب إليو بغير كاسطةو بؿ ال  كىػي غيػر ثابتػةو حتػى لػك كانػت ثابتػةى عى

اهي أليمّْو فصار الحاصؿي أىفَّ األيميكمىةى تتبع ثبكتى النَّسىًب عند اٍلًمٍمًؾ.  كما إذا كاف أىخى
ػزي يتبػع حقيقػة الجزئيَّػة عنػد اٍلًمٍمػًؾ أك ثبػكت االنت سػاب إليػو بكاسػطةو ثابتػةو، كقكلػو صػمى اهللكاٍلًعٍتؽي المنجَّ

، ليس فيو قىٍصري األميكمىًة عمى السَّيًّْد بؿ إنَّيىا تثبت ديثى عميو كسمـ" أىيُّما أمىةو " الحى
 غير ميتىعىػرَّضو (6)منو

ثبػت النَّسىػبي  (9)مػف غيػره إذا (8)منػو ثبتػت (7)لنفييا عف غيره، فإذا صػح تعميمػو بثبػكت نسػب مػا تػأتي بػو
كج فىتىٍثبيتي بالكالدة منومن اًلؼى  (10)و، كقد صحَّ مف الزَّ كىذا، ألىنَّا ننفي المفيكـ اٍلميخى

(11)،

 .4/4انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (1)
ستيبلدىا مف الزنا ثـ ممكيا، فذىب الحنفية كالشافعية في اختمؼ الفقياء في صيركرة األمة أـ كلد لمزاني إذا تـ ا (2)

ركاية كالحنابمة إلى أنيا ال تصير أـ كلدو استحسانان، كذىب زفر مف الحنفية كالمالكية كالشافعية في الركاية األخرل إلى 
دائع الصنائع، / كالكاساني، ب7/155أنيا تصير أـ كلدو كىذا القكؿ لزفر في القياس، انظر: السرخسي، المبسكط، 

.167/ كالخرقي، مختصر الخرقي، ص 7/33/ كالماكردم، الحاكم الكبير، 2/556/ كاألصبحي، المدكنة، 4/125
 الرأم المختار أنيا تصير أـ كلد لو بممكو ليا كاهلل أعمـ.

 ليست في "ج". (3)
 في "أ" الكطء. (4)
 ليست في "أ، ب، ج". (5)
  أ مف "أ".214نياية ؽ/ 
 ، ب، ج" مف.في "أ (6)
 ليست في "أ". (7)
 ليست في "أ". (8)
 في "أ" كتب. (9)
 ليست في "ب". (10)
مفيـك المخالفة ىك أف حكـ المسككت عنو يخالؼ حكـ المنطكؽ، كاختمؼ في حجيتو األصكليكف، فذىب الجميكر  (11)

انظر: األصفياني، بياف المختصر  مف المالكية كالشافعية كالحنابمة إلى أنو حجة، كذىب الحنفية إلى عدـ العمؿ بو،
، ت: د. طو جابر فياض الحمكاني، 3/11/ كالرازم، محمد بف عمر، المحصكؿ، 2/440شرح مختصر ابف الحاجب، 

، كشؼ األسرار، البزدكم الحنفي/ ك 2/114ـ، مؤسسة الرسالة/ كابف قدامة، ركضة الناظر، 1997 –ق 1418، 3ط
2/255. 
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ٍف أثبتػػكه قػػدمكا عميػػو القيػػاس ، فػػإذا صػػحَّ قيػػاسي الػػزكًج عمػػى السَّػػيّْد فػػي ثبػػكت األمكمػػة لىػػًزـى عمػػى(1)كىػػـ كا 
ػا المذىبيف إالَّ أىنَّوي ييٍشًكؿي عمى تعميمنا ما إذا ادَّعى  يىػا مػف عبػده، فإنَّػو نسػبو إنَّمى نسب كلػد امتػو التػي زكَّجى
لىدو لىوي. يثبت مف العبد ال مف السَّيّْد كتصير أيَـّ كى

دٍَّقوي الشَّرع فكاف دائران مػع ثبػكت النَّسىػًب  ف لـ ييصى كجكابو أفَّ ثبكتى األمكمة، إلقراره بثبكت النَّسىًب منو، كا 
شرعان أك اعترافان.

ػػا تنت ًممَّ ػػبىو صػػدَّقىوكى ػػةه جػػاءت بكلػػدو فادَّعػػاه أجنبػػيّّ ال يثبيػػت نىسى ػػاًح: أمى فػػي فيػػو األمكمػػة مػػا ذيًكػػرى فػػي اإليضى
لىدو لىوي. تىؽى كىالى تىًصير أيمُّوي أيَـّ كى مىكىو اٍلميدَّعىى عى المكلى أك كذَّبىوي، فإف مى

اًريىةى االبف كما يترتب عميو[  ]كطء جى

اًريىةى ا ًطئى جى ذىا كى لىدو فىادَّعىاهي ثىبىػتى نىسىػبيوي ًمٍنػوي ]كىاً  اءىٍت ًبكى لىػٍيسى ٍبًنًو فىجى تييىػا كى مىٍيػًو ًقيمى لىػدو لىػوي كىعى ػارىٍت أيَـّ كى صى كى
ًئًميىا ًفػي ًكتىػاًب النّْكىػاًح ًمػٍف ىىػذىا ا ٍسػأىلىةى ًبػدىالى قىٍد ذىكىٍرنىػا اٍلمى لىًدىىا( كى مىٍيًو عيٍقريىىا كىالى ًقيمىةي كى ػا الى ٍلًكتىػاًب، عى نَّمى كىاً 

ًد[ رَّ اأٍلىٍصًؿ اًلٍسًتنىاًد اٍلًمٍمًؾ إلىى مىا قىٍبؿى ااًلٍسًتيالى لىدي؛ أًلىنَّوي اٍنعىمىؽى حي تىوي اٍلكى  يىٍضمىفي ًقيمى
ذا كطئ جارية ابنوقكلو:  سػكاءن ((4)كصارت أـ كلػد لػاب (3) فجاءت بكلدو فادعاه ثبت نسبو منو (2))كا 

وي س ألىنَّ  )كعميو قيمتيا(فَّ حرمة الكطء ال تمنع ثبكت النَّسىًب ككطء الحائض كاف االبفي كطئيا أٍك الس أل
)كال قيمػة ًلسىػٍبًؽ ًمٍمًكػًو الػكطء،  )كلػيس عميػو عقرىػا(ليقػع الػكطء فػي ًمٍمًكػًو ]ممكيا قبيؿ الكطء بالقيمػةس 

.5/349/ كابف قدامة، المغني، 6/144/ كالنككم، ركضة الطالبيف، 4/202 انظر: األصبحي، المدكنة، (1)
 في " ا،ج " ابيو. (2)
 ليست في "أ، ب، ج". (3)
اختمؼ الفقياء في حكـ جارية االبف إذا كطئيا األب ككلدت منو، فذىب الحنفية كالشافعي في قكؿ إلى أنيا تصير  (4)

يا تقـك عمى األب بمجرد الكطء حممت أـ ال، كذىب الشافعي في قكؿ أـ كلد لو كيضمف قيمتيا، كذىب مالؾ إلى أن
/ كاألصبحي، 7/19آخر كاإلماـ أحمد إلى أنيا ال تصير أـ كلدو لو كيمزمو ميرىا، انظر: ابف مازة، المحيط البرىاني، 

 /.10/474/ كابف قدامة، المغني، 18/314ك  9/177/ كالماكردم، الحاكم الكبير،  2/534المدكنة، 
الرأم المختار أنيا إذا كلدت مف األب تصير أـ كلد لو كتمزمو القيمة، أما إذا لـ تحمؿ فعميو قيمتيا ألنو كطئيا مف غير 

 ممؾ يميف كال نكاح صحيح أك فاسد، كاهلل أعمـ.
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،  (2)ألىنَّػػو اٍنعىمىػػؽى   (1) [كلػػدىا( ػػرىان لتىقىػػدُّـ اٍلًمٍمػػًؾ عمػػى األيْـّ فػػي بػػاب نكػػاح  قػػد ذكرنػػا المسػػألة بػػدالئميا()ك حي
 )كتاب النكاح(.مف  (3)الرقيؽ

كمػػػان  كلمشَّػػػافعيّْ قػػػكالف: أحػػػدىما تصػػػير أيَـّ كلػػػدو كيضػػػمف قيمتيػػػا كميرىػػػا كىػػػك بنػػػاءن عمػػػى إثباتػػػو اٍلًمٍمػػػًؾ حي
 لمكطء، إذ لك أثبتو سابقان عميو لـ يتًَّجو لو إيجابي المير.

كلدو كيمزمو الميػرس ألىنَّػو لػـ يىٍمًمٍكيىػا ]كىػك قػكؿ كالقكؿي اآلخري ال تصيري أيَـّ 
  أحمػد كعمػى ىػذا تسػتمرُّ عمػى

 ًمٍمًؾ االٍبًف.
ػػًرؼى أنَّػػو ال  (4)كمػػذىب مالػػؾه ٌأنَّػػو[ ذا كػػاف تممكيػػا الزمػػان عي يىٍمًمكييىػػا بالقيمػػة بمجػػرد الػػكطء حممػػت أك ال، كا 

كػاف فػي لفػظ الجاريػة  (6)قػببلف انتقػاؿ اٍلًمٍمػًؾ فييمػا، فػإفٍ كلد ميدىبَّرىًة ابنػو كال أيَـّ كلػده إذ ال ي (5)يصح دعكة
الَّ فبالحكـ المذككر في المسألة، كشرط صػٌحة ىػذا االسػتيبلد أٍف  عيٍرؼه يخرجيما فقد أخرجيما بالمفظ، كا 

مػف كقػت اٍلعيميػكًؽ إلػى كقػت الػدعكة، كأٍف يكػكف األب صػاحب كاليػة مػف  (7)تككف الجارية فػي ًمًمػًؾ االبػف
 كقت إلى الدَّعكة أيضان،ذلؾ ال

فمك باع االبف الجارية ثـ عػادت إليػو بشػراءو أك ردٍّ ككلػدت ألقػؿ مػف سػتة أشػيرو منػذ باعيػا فادعػاه األب 
، ككذا دعكة الجدّْ لػك كػاف (8)األجنبي ذلؾ كصدَّقو لـ تصحَّ دعكتو إالَّ أٍف يصدقو االبفي كما إذا ادَّعى

كافران ثـ أسمـ أك عبدان فىعىتىؽى أك مجنكنان فأفاؽ فجاءت بكلدو ألقؿ مف  (9)]مكاف األب، ككذا لك كاف األب[
س لعػػدـ الكاليػػة إالَّ أٍف يصػػدّْقىو، أمػػا  سػػتة أشػػيرو مػػف اإلسػػبلـً كالعتػػًؽ كاإلفاقػػًة إلػػى الػػدَّعكة فادَّعػػاه ال تصػػحُّ

                                                           
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (1)
 في "أ" انعقد، كفي "ج" يعمؽ. (2)
نما اختمفكا في صحة نكاح الرقيؽ، فذىب الحنفية اجمع الفقياء عمى أنو ليس لمعب (3) د أف ينكح بغير إذف سيده، كا 

كاإلماـ أحمد في ركاية إلى أنو ال يجكز نكاح العبد كاألمة إال بإذف مكالىما، كذىب مالؾ إلى جكاز نكاحو، كذىب 
/ 4/204/ كالقرافي، الذخيرة، 2/233الشافعية كاإلماـ أحمد في ركاية إلى أنو باطؿ، انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، 

 .7/63/ كابف قدامة، المغني، 9/194كالماكردم، الحاكم الكبير، 
 الرأم أنو ال يجكز إال بإذف السيد سكاء كاف برقيؽ أك بغيره، كذلؾ ألنو في ممؾ سيده، كاهلل أعمـ.

  أ مف "ب".323نياية ؽ/ 
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (4)
 دعكاه.في "أ، ب، ج"  (5)
 في "أ" كاف. (6)
 في "أ" األب. (7)


 /ب مف "أ".214نياية ؽ 

 .6/250انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (8)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (9)
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، لعػدـ المعتكه لك ادَّعاه بعد إفاقتو كقػد جػاءت بػو ألقػؿ مػف سػتة أشػيرو مػف إفاقتػو ففػي الق يػاس ال تصػحُّ
 .(1)كاليتو عند اٍلعيمكؽً 

، ألفَّ العتػػػو ال يبطػػػؿ الحػػػؽ كالكاليػػػة بػػػؿ يعجػػػز عػػػف العمػػػؿ ، كلػػػك كػػػاف األب (2)كفػػػي االستحسػػػاف تصػػػحُّ
الَّ ال ٍت، كا  حَّ  .(3)المدَّعي مرتدَّان فيي مكقكفة عند أبي حنيفة رحمو اهلل إف عاد إلى اإلسبلـً صى

، ألنَّػػو يىٍمًمكييىػػا بالقيمػػة فكػػاف كػػالبيع كىػػك مكقػػكؼه عنػػده (4)فات المرتػػدّْ كعنػػدىما صػػحيحة كىػػي فػػرع تصػػرُّ 
 (6)ككػػػاف ينبغػػػي أٍف تتكقَّػػػؼ عنػػػدىما أيضػػػان، ألفَّ تصػػػرُّؼى المرتػػػدّْ فػػػي مػػػاؿ كلػػػده مكقػػػكؼه   (5)خبلفػػػان ليمػػػا

مَّنىت التَّصرُّؼ في ماؿ نفسو، كفيو ال يتكقَّؼ ال سيما في النَّ  سىػًبس ألىنَّػو يحتػاط عندىما أيضان، لكنَّيا تضى
 في إثباتو فىيىٍنفيذي.

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .6/250انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (1)
 .6/250انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (2)
لمرتد في جارية ابنو، فذىب أبك حنيفة كالمالكية كالشافعية في الراجح كالحنابمة إلى اختمؼ الفقياء في دعكل األب ا (3)

نما ىك مكقكؼ، فإف أسمـ كرجع عف ردتو صحت، كذىب أبك يكسؼ  أف ممؾ المرتد ال يزكؿ عف مالو بمجرد ردتو كا 
حنابمة إلى أف ممكو يزكؿ بردتو، كمحمد كالشافعية في قكؿ إلى أنيا جائزة، كذىب الشافعية في قكؿ آخر كأبك بكر مف ال

 -3/234/ كالشربيني، مغني المحتاج، 4/146/ كالمكصمي، اإلختيار، 6/250انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، 
 .9/10/ كابف قدامة، المغني، 235

ال فبل، شريطة أف يتـ إميالو مدة معينة،   كاهلل أعمـ.الرأم المختار أف الدعكل مكقكفة، فإف عاد إلى اإلسبلـ صحة كا 
 ،كمكقكؼ باالتفاؽ كالمفاكضة ،كباطمة باالتفاؽ كالنكاح ،تصرفات المرتد اربعة أقساـ: نافذة باإلتفاؽ كاالستيبلد (4)

أك عقد تبرع كالبيع كالشراء كاليبة كالرىف كغيرىا فيك مكقكؼ  ،كتصرؼ مختمؼ فيو كىك كؿ ما كاف مبادلة ماؿ بماؿ
 .408\2 ،بدائع الصنائع ،انظر: الكاساني ،بيفعند أبي حنيفة كنافذ عند الصاح

اختمؼ الفقياء في بيع المرتد فذىب أبك حنيفة كالمالكية كالحنابمة إلى أنو مكقكؼ، فإف أسمـ كرجع عف ردتو صح،  (5)
/ كالقرافي، 1/682كذىب أبك يكسؼ كمحمد مف الحنفية كالشافعية إلى أنو جائز، انظر: شيخي زاده، مجمع األنير، 

 .4/11/ كالمقدسي، الشرح الكبير، 3/466/ كالنككم، ركضة الطالبيف، 8/288خيرة، الذ
 الرأم المختار أنو مكقكؼه عمى عكدتو إلى اإلسبلـ عمى أف يتـ إميالو مدة معينة، حتى ال تتعطؿ المصالح، كاهلل أعمـ.

/ 9/292: ابف مازة، المحيط البرىاني، ذىب الحنفية كالشافعية إلى أفَّ كالية المرتد في ماؿ كلده مكقكفة، انظر (6)
 .9/10/ كابف قدامة، المغني، 3/234/ كالشربيني، مغني المحتاج ، 4/146كالمكصمي، اإلختيار، 



388 
 

 ]كطء الجد لجارية ابف ابنو كما يترتب عميو[
 

ػاؿى ًقيىػاـً  ػدّْ حى يىػةى ًلٍمجى ( ؛ أًلىنَّػوي الى ًكالى ـٍ يىٍثبيػتي النَّسىػبي ًطئى أىبيك اأٍلىًب مىعى بىقىاًء اأٍلىًب لىػ ٍف كى لىػٍك كىػافى ]كىاً  اأٍلىًب )كى
يّْتن  ًرقيػوي اأٍلىبي مى كيٍفري اأٍلىًب كى يىًتًو ًعٍندى فىٍقًد اأٍلىًب، كى دّْ كىمىا يىٍثبيتي ًمٍف اأٍلىًب( ؛ ًلظيييكًر ًكالى ٍنًزلىػًة ا ثىبىتى ًمٍف اٍلجى ًبمى

يىًة[ ٍكًتًو؛ أًلىنَّوي قىاًطعه ًلٍمًكالى  مى
ف كطئ أبك األب مع بقاء األب مسممان حران عػاقالن لػـ يثبػت النسػب منػو(قكلػو:  ة  ،)كا  ػحَّ ألفَّ شػرط الصّْ
يّْتَّان  قياـ الكالية عمى ما ذكرنا كال كالية لمجدّْ مع كجكد األب متصفان بما قمنا، بخبلؼ ما إذا كاف األب مى

جاريػة ابػف ابنػو لقيػاـ كاليتػو فػي ىػذه  (1)أك حيَّان كافران أك عبدان أك مجنكنان فإفَّ الجدَّ حينئػذو يصػح اسػتيبلديهي 
ألب ميٍرتَّػػدِّا لػػػـ تصػػحَّ دعػػكة الجػػدّْ عنػػػدىمااألحػػكاؿ، كلػػك كػػاف ا

س ألفَّ تصػػرفات المرتَّػػدًَّة نافػػذة عنػػػدىما (2)
دّْ  ريؼى الجى   .(3)فمنعت تىصى

ٍف مػػات عمػػى ًردَّتًػػو أك لحػػؽ كقضػػى  كعنػػد أبػػي حنيفػػة مكقكفػػة، فػػإٍف أسػػمـ األب لػػـ تصػػح دعػػكة الجػػدّْ، كا 
ٍت، كلك باع ابف االبف الجارية حامبلن  حَّ ثـ استردَّىا فكلدىت ألقؿ مف ستَّة أشػيرو منػذ باعيػا لػـ بمحاقو صى

 تصحَّ دعكةي الجدّْ كما ذكرنا في األىًب.
 

 ]نسب الكلد إف جاءت بو الجارية التي بيف شريكيف[
 

ديىيمىا ثىبىتى نىسيبُّوي ًمٍنوي  لىدو فىادَّعىاهي أىحى اءىٍت ًبكى اًريىةي بىٍيفى شىًريكىٍيًف فىجى ذىا كىانىٍت اٍلجى ( ؛ أًلىنَّوي لىمَّا ثىبىتى النَّسىػبي ]كىاً 
زَّأي؛ ًلمىا أىفَّ سىبىبىوي الى يىتىجى  كرىةى أىنَّوي الى يىتىجى ري ادىفىًتًو ًمٍمكىوي ثىبىتى ًفي اٍلبىاًقي ضى زَّأي كىىيكى اٍلعيميػكؽي إٍذ ًفي ًنٍصًفًو ًلميصى

لىدي اٍلكىاًحدي الى يىٍنعىًمؽي ًمٍف مىاءىٍيًف[  اٍلكى
ذا قكلو:  سػكاءن كػاف فػي كانت الجارية بيف شػريكيف فجػاءت بكلػدو فادعػاه أحػدىما ثبػت نسػبو منػو( )كا 

ة، ككػػذا إذا ادَّعػػى أحػػدىما، كأعتىػػؽى اآلخػػر معػػان فالػػدعكة أكلػػى لتضػػمًُّنيا ثبػػكت  (4)المػػرض أك فػػي الصػػحَّ

                                                           
  أ مف "ج".109نياية ؽ/ 
 .4/22انظر: ابف عابديف، رد المحتار،  (1)
كاف األب مرتدا، فذىب أبك حنيفة إلى اختمؼ فقياء الحنفية في صحة دعكة الجد النسب مف جارية ابف االبف إذا  (2)

 . 6/251أنيا مكقكفة كذىب أبك يكسؼ كمحمد إلى أنيا ال تصح، انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، 
 الرأم المختار أنيا مكقكفة كذلؾ كالمسائؿ التي قبميا كاهلل أعمـ.

فة كذىب أبك يكسؼ كمحمد إلى أنيا اختمؼ فقياء الحنفية في تصرفات المرتد، فذىب أبك حنيفة إلى أنيا مكقك  (3)
 .201، 7/14نافذة، انظر: السرخسي، المبسكط، 

 الرأم المختار أنيا مكقكفة، كذلؾ بسبب الردة، كاهلل أعمـ.
 في "أ، ب، ج" كىذا. (4)
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النَّسىػػبي فػػي نصػػفو  نسػػب الكلػػد دكف إٍعتىػػاًؽ اآلخػػر كسػػكاءن كػػاف المػػدَّعي مسػػممان أك كػػافران، ألنَّػػو لمػػا ثبػػت
ػػػػؿي عمػػػػى معنػػػػى " مػػػػف " التػػػػي البتػػػػداء  المممػػػػكؾ لػػػػو مػػػػف الجاريػػػػة ثبػػػػت فػػػػي البػػػػاقي، كلفػػػػظ " فػػػػي " ييٍحمى

 : أم ثبت مف نصؼ األمة المممكؾ لو كال يككف لمتعميؿ (1)الغاية
ػػػا ثبػػػت نسػػػب الكلػػػد بسػػػبب نصػػػفو  (2) كقكلػػػو صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ "دخمػػػت امػػػرأة النػػػار فػػػي ىػػػرة" أم لىمَّ

 عنو. (3)المممكؾ لو، ألىفَّ قكلو ثىبىتى في الباقي يىٍنبيك
كحاصػؿ المعنػػى أىنَّػػو ثىبىػتى النَّسىػػبي مػػف نصػؼ األيْـّ فيثبػػت مػػف كميػا، ألىنَّػػو أم النَّسىػػبي ال يتجػزأ ثبكتُّػػو مػػف 

لنّْسػبة إلػى ، فثبكتيو مف بعضيا ىك عيف ثبكتو مف كمّْيا. كال يقاؿ: سيأتي أىنَّو يثبػت مػف رجمػيف با(4)امرأةو 
 امرأةو كاحدةو.

ألىنَّا نقػكؿ: لػيس فػي ذلػؾ تجزئػةه مػف امػرأةو، ألىفَّ النَّسىػبى ثىبىػتى مػف كيمّْيىػا لكيػؿٍّ منيمػا ال مػف بعضػيا لكاحػد 
ػػا ال يتجػػزَّأس ألىفَّ سػػببو كىػػك اٍلعيميػػكؽي ال يتجػػزَّأي  نَّمى ًمػػؽى  (5)كمػػف الػػبعض اآلخػػر لآلخػػر، كا   (6)فػػي امػػرأةو، بػػأف عى

ـي الػػرًَّحـ (7)مػػاء رجمػيف الكلػد مػػف ؿ انسػدَّ فىػػ ًمقىػػٍت مػػف األىكَّ عمػػى قكلنػػا، ألىنَّيىػا إذا عى
فػبل تىٍعميػػٍؽ مػػف اآلخػػر،  (8)

 كعمى قكؿ غيرنا ال يىٍمتىًنعي، 
 

                                                           
  ب مف "ب".323نياية ؽ/ 
 .2/176انظر: ابف مازة، كشؼ األسرار،  (1)

  أ مف "أ".215نياية ؽ/ 
(. البخارم، صحيح البخارم، 3318ارم، كتاب بدء الخمؽ، باب خمس مف الدكاب، حديث رقـ ) اخرجو البخ (2)
/كاخرجو مسمـ، كتاب البر كالصمة كاآلداب، باب تحريـ تعذيب اليرة كنحكىا مف الحيكانات، حديث رقـ ) 4/130

 .4/2023(. مسمـ، صحيح مسمـ، 2619
 ، مادة )نبا(.15/301انظر: ابف منظكر، لساف العرب، نبا ينبك أم تجافى كتباعد كلـ ينظر اليو،  (3)
 .4/118انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (4)
 .3/695انظر: ابف عابديف، رد المحتار،  (5)
 في "أ، ب، ج" تعمؽ. (6)
ر مف اختمؼ الفقياء في ثبكت نسب الكلد ألكثر مف رجؿ عند الدعكل، فذىب الحنفية إلى أنو يجكز نسب الكلد ألكث (7)

رجؿ عمى تفصيؿ في قكؿ أبي حنيفة كصاحبيو سياتي، كذىب المالكية كالشافعية كالحنابمة إلى أنو ال ينسب الكلد إال 
/ 2/26/ كاألصبحي، المدكنة، 17/69لرجؿ كاحد حتى لك ادعاه أكثر مف رجؿ، انظر: السرخسي، المبسكط، 

 .6/405قدامة، المغني، / كابف 2/316كالشيرازم، الميذب في فقو اإلماـ الشافعي، 
كما أنو يمكف  ،القكؿ المختار أنو ال يمكف ثبكت نسب الكلد ألكثر مف رجؿ كذلؾ بسبب انغبلؽ فـ الرحـ بعد العمكؽ

 كسيتـ تكضيح ذلؾ الحقان. كاهلل أعمـ. ،التحقؽ مف خبلؿ الفحكصات الجينية
 .1/42انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (8)
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بؿ كاقعه عمى قكًؿ بعًض مثبتي
 عمى ما سىيىٍأًتي. (2)اٍلًقيىافىةى  (1)

زّْم أىٍف ال يىٍعمىؽى الكلد ًبًنٍصًفيىا  .فعدـ التَّجى
 
 

 ]ما يترتب عمى األمة إذا كطئيا اكثر مف رجؿ مف أحكاـ[
 

لىدو لىوي( ارىٍت أيَـّ كى صى ًنيفىةى  ])كى زَّأي ًعٍندىىيمىا )كىًعٍندى أىًبي حى دى الى يىتىجى يىًصيري نىًصػيبيوي  -رىًحمىوي المَّوي  -أًلىفَّ ااًلٍسًتيالى
ػاًحبىوي  مَّػؾي نىًصػيبى صى لىدو لىوي ثيَـّ يىتىمى مَّػؾى نىًصػيبى  أيَـّ كى ًتيىػا( ؛ أًلىنَّػوي تىمى يىٍضػمىفي ًنٍصػؼى ًقيمى إٍذ ىيػكى قىاًبػؿه ًلٍمًمٍمػًؾ كى

اًريىةن ميٍشتىرىكىةن، إٍذ اٍلًممٍ  ًطئى جى يىٍضمىفي ًنٍصؼى عيٍقرًىىا؛ أًلىنَّوي كى دى كى اًحًبًو لىمَّا اٍستىٍكمىؿى ااًلٍسًتيالى ٍكمنا صى ؾي يىٍثبيتي حي
ًد فىيىتى  اًريىػةى اٍبًنػًو؛ أًلىفَّ اٍلًمٍمػؾى ىينىاًلػؾى ًلاًلٍسًتيالى ًؼ اأٍلىًب إذىا اٍسػتىٍكلىدى جى ػاًحًبًو ًبًخػالى عىقَّبيوي اٍلًمٍمػؾي ًفػي نىًصػيًب صى

لىػػًدىىا( ؛ أًلىفَّ  ػػةى كى ـي ًقيمى ػػارى كىاًطئنػػا ًمٍمػػؾى نىٍفًسػػًو )كىالى يىٍغػػرى ػػوي فىصى ًد فىيىتىقىدَّمي سىػػبى يىٍثبيػػتي  النَّ يىٍثبيػػتي شىػػٍرطنا ًلاًلٍسػػًتيالى
مىى ًمٍمًؾ الشًَّريًؾ[ ـٍ يىتىعىمٍَّؽ شىٍيءه ًمٍنوي عى ٍقًت اٍلعيميكًؽ فىمى  ميٍستىًندنا إلىى كى

اتّْفاقان، أما عندىما فىؤًلىفَّ االستيبلدى ال يتجزَّأي كما ال يتجزأ ثبػكت النَّسىػًب فػبل  ((3))كصارت أـ كلدو لوقكلو: 
َـّ  (4)يصير نصفيا أيَـّ  ، كعنده يصير نصفيا أيَـّ (6)شريكو بؿ تصير كيمُّيا أيَـّ كلدو  (5)يتممَّؾي نصيبكلدو لو ث

                                                           
ي إعتبار القيافة دليبلن مف أدلة اثبات النسب، فذىب الحنفية إلى عدـ جكاز اعتبار القيافة دليبلن مف اختمؼ الفقياء ف (1)

ف اشترؾ فيو أكثر مف كاحد، كذىب الجميكر مف المالكية كالشافعية  أدلة االثبات في النسب كالحاؽ الكلد لمفراش حتى كا 
نسب، كخصصو اإلماـ مالؾ باإلماء دكف الحرائر، انظر: السرخسي، كالحنابمة إلى جكاز اعتبارىا دليبلن مف أدلة اثبات ال

/ كابف قدامة، الشرح الكبير، 17/380/ كالماكردم، الحاكم الكبير، 11/355/ كالقرافي، الذخيرة، 17/70المبسكط، 
6/404. 

ده بيا، أما في الكقت الرأم المختار أنيا دليؿ إلثبات النسب كذلؾ لعمؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كالصحابة مف بع
 الحاضر فتـ استبداليا بفحص المادة الكراثية، كاهلل أعمـ.

كالقيافة في الشرع معرفة النسب بالفراسة كالنظرة إلى أعضاء المكلكد كيسػمى الػذم يقػـك بػذلؾ قػائؼ، كال يعمػؿ اليػـك  (2)
الطػػب الشػػرعي بيػػدؼ تحديػػد ىكيػػة  " كىػػي تقنيػػة تسػػتخدـ مػػف قبػػؿ عممػػاءDNAبالقيافػػة كيقػػـك مقاميػػا فحػػص الجينػػات "

األشخاص، كىي طريقة تحميؿ في عمـ األحياء الجزيئي مف خبلليػا يػتـ التعػرؼ عمػى التكػكيف الجينػي لؤلشػخاص، كمػف 
/ك 3/52/ كالنكػرم، دسػتكر العممػاء، 171خبلليا نستطيع معرفة السػبلالت البشػرية، انظػر: الجرجػاني، التعريفػات، ص 

www.dnaancestry.ae/faq_arabic.php 
 .4/86انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (3)
 ليست في "أ، ب، ج". (4)
 في "أ، ب، ج" نصؼ. (5)
 .4/34انظر: المكصمي، اإلختيار،  (6)
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، ألىنَّػو قابػػؿ لمنَّقػؿ، كال يمتنػع تجػػزّْم األمكمػة كمػػا امتنػع تجػػزّْم ثبػكت النَّسىػػًب، (1)كلػدو لػو ثػػـ يتممػؾ اآلخػػر
زكاؿ اٍلًمٍمػػًؾ  (2)يتجػزَّأي عنػده بمعنػى ألىفَّ معنػى ككنيػا أيَـّ كلػدو ىػك ثبػكت اسػتحقاقيا الًعتٍػػؽى بػالمكت، كالًعتٍػؽي 

َـّ يثبػت حكػـ ًعتٍػًؽ الػبعض مػف االستسػعاء فػي  فجازت أمكمة نصفيا بمعنى أىنَّو ييٍعتىػٍؽ نصػفيا بػالمكت ثيػ
، لكػػف لمػػا كػػاف الػػنص المفيػػد لتجػػزّْم الًعتٍػػًؽ أكجػػب أف ال ييقىػػرى  (3)البػػاقي أك ػػًرؼى إعتاًقػػًو إلػػى آخػػًر مػػا عي

ًعتيقان كبعض و رقيقان كاألمكمة شيٍعبىةه مف الًعٍتًؽ كجب فييا إذا صار بعضيا أيَـّ كلدو بمعنى اسػتحؽ بعضو ى
 كال يبقى بعضيا رقيقان كبعضيا مستحقان لمًعٍتًؽ. (4)بعضيا الًعٍتؽى أٍف يستحقو كيمىيىا

مّْـ الكػؿ كالحاصؿ أف االتّْفاؽ عمى أنَّو ال يستقر تجزؤ فػي حػؽ األمكمػة، بػؿ التجػزؤ فػي االبتػداء ثػـ يػت
 عنده كعندىما صارت أيَـّ كلدو مف أكؿ األمر.

ميًؾ تعميؿ بعدـ المانع، كىك ال يصمح لمتعميؿ. ثـ ال يخفى أف ميًؾ نصيب شريكو بأنَّو قابؿه لمتىمى  تعميؿ تىمى
 يقاؿ سافر لمتّْجارة كالعمـ، كلك قيؿ ال مف الطريػؽ عيػدَّ جنكنػان، كككنػو أفسػد نصػيب شػريكو باالسػتيبلد ال
نىوي، كلئلنسػاف  يستمـز تعيُّف الضماف عمى معنى ال يجكز تركو مف الشَّريؾ، بؿ الثابت بو جكاز أٍف يىٍضمى
ترؾ حقّْو، كىا ىنا لك رضي الشَّريؾ بترؾ تضمينو كيصير نصفيا ًمٍمٌكان لو كنصفيا أيَـّ كلػدو لآلخػر، فمػك 

ييػػػرىؽي نصػػػفيا اآلخػػر أك  (5)مػػات تسػػػعى لػػػو إذا ذاؾ ال يجػػػكز، فمػػػيس المكجػػػب المسػػػتكلد ييٍعتىػػػٍؽ نصػػػفيا، كى
تىػػؽى الػػبعض (6)لمنَّقػػؿ ػػؽي  (7)ال يبقػػى الػػبعض رقيقػػان  إال مػػا قمنػػا مػػف الػػنَّصّْ الػػدَّاؿّْ عمػػى أىنَّػػو إذا عى كألًحػػؽى حى

يَّة بحقيقتيا كتعتبر قيمة نصفيا يكـ كطئيا رّْ ًمقىٍت منو[ (8)الحي  .(10)ككذا نصؼ اٍلعيٍقرً  (9)]الذم عى
 

                                                           
 .4/34انظر: المكصمي، اإلختيار،  (1)
 ليست في "ج". (2)
 في "أ، ب، ج" ك. (3)
 ليست في "ب". (4)
  ب مف "أ".215نياية ؽ/ 
 يمكت.في "ب"  (5)
 في "أ، ج" لمغقؿ. (6)


 /أ مف "ب".324نياية ؽ 

 .4/184انظر: ابف مازة، المحيط البرىاني،  (7)
 .6/104انظر: العيني، البناية شرح اليداية،  (8)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ج". (9)
، 4/595نظكر: لساف العرب، العيقر بضـ العيف المير، كىك لممغتصبة مف اإلماء كمير المثؿ لمحرة، انظر: ابف م (10)

 .5/61مادة )عقر(/ كابف عابديف، رد المحتار، 
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نَّمى  ا كجب نصؼ عيٍقًرىىا عمى المستكلد، ألنَّو كطئ جارية مشتركة، ألفَّ اٍلًمٍمؾى في نصؼ شػريكو يثبػت كا 
ف كػاف مقاًرنػػان  ًلٍمعيميػكًؽ السػػتناده إليػو فيػك مسػػبكؽه بػالكطء، كبابتدائػػو  (1)حكمػان لبلسػتيبلد فيتعقبػػو، كىػك، كا 

بالضػػركرة عمػى كػؿ حػاؿ فيسػقط مػػا  يثبػت الميػر فػبل يسػقط بػاإلنزاؿ فمػػـز سػبؽ كجػكب الميػر االسػتيبلد
لػـ يختػره  (3) ، كما قيؿ األصحُّ أىفَّ حكـ العمَّة يقارنيا في الخارج(2)أصاب حصتو كيضمف حصة شريكو

ليػو  نّْؼ، كقد مؤل الكتاب مف ذلؾ، كأكَّ فػي خبلفيػة زفػر  ((4))مف باب مػف يجػكز دفػع الصػدقة إليػوالٍمصى
 فيما إذا دفع النّْصاب إلى الفقيًر 

، (7)]فحصػؿ الػدَّفع إلػى الفقيػًر[ (6)، ألىفَّ الدفع قارف الغنى، فأجاب بأنَّػو حكػـ الػدَّفع فيتعقبػو[(5)نعو زفر]م
ره في كؿ ما عسػاره، ألىنَّػو  (8)ىك مثمو، ثـ ثـ لـ يزؿ يكرّْ ضماف قيمة نصػؼ الشَّػريؾ الزـه فػي يسػاره، كا 

 .(9)ضماف تممُّؾو كالبيع
نَّمىا ال (10)معسران سعت أيُـّ الكلد كعف أبي يكسؼ: إٍف كاف المدعي س ألفَّ منفعة االستيبلد حصمت ليا، كا 

، ألىفَّ  ًمٍمكىيىا يثبػت شػرطان لبلسػتيبلد، ألىنَّػو ال ًمٍمػؾى لػو يكفػي  (11)يىٍضمىفي األب إذا استكلد جارية ابنو اٍلعيٍقرى
ة االستيبلد فيتقدَّـ ليقع  الكطء في ممكو. (12)لصحَّ

ػػوي عمػػى  فػػإف قيػػؿ: اٍلًمٍمػػؾي  ييثبًػػت ضػػركرة االسػػتيبلد، كىػػك بػػاٍلعيميكًؽ كال يمػػـز مػػف تقدًُّمػػو عمػػى اٍلعيميػػكًؽ تقدُّمي
 الكطء.

                                                           
 في "أ، ب، ج" تعاكنا. (1)
 .9/352انظر: ابف مازة، المحيط البرىاني،  (2)
 .2/285، كشؼ االسرار، البزدكم الحنفيانظر:  (3)
 .1/110انظر: المرغيناني، اليداية،  (4)
صاب إلى الفقير، فذىب الحنفية إال زفر إلى جكاز ذلؾ، كذىب زفر مف الحنفية اختمؼ الفقياء في إعطاء جميع الن (5)

/ 1/121/ كالمكصمي، اإلختيار، 2/370كالمالكية كالشافعية كالحنابمة إلى منعو، انظر: البابرتي، العناية شرح اليداية، 
/ كابف قدامة، المغني، 5/321/ كالنككم، ركضة الطالبيف، 2/342كالحطاب، مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ، 

6/488. 
 ،الرأم المختار منع ذلؾ لسد حاجة أكبر عدد مف األصناؼ المذككر دفع الصدقة إلييـ، بشرط أف يككف المبم  كبيران 

 كاهلل أعمـ. ،أما إف كاف غير ذلؾ فيصرؼ لفقير كاحد
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (6)
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ، ب". (7)
  ب مف "ج".109نياية ؽ/ 
 ليست في "أ". (8)
 .263-2/262انظر: المكصمي، االختيار،  (9)
 .9/185انظر: البابرتي، العناية شرح اليداية،  (10)
 في "أ، ب، ج" ال. (11)
 في "أ" الممؾ في كطيو إلى. (12)
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يعتبػػػر الفعػػػؿ مػػػع اتحػػػاد  فمػػػـ (1)أجيػػػب بػػػأىفَّ االسػػػتيبلد عبػػػارة عػػػف جميػػػع الفعػػػؿ الػػػذم يحصػػػؿ بػػػو الكلػػػد

ـي عمى اٍلعيميكًؽ تقدـه عمى الفعًؿ الذم بو اال ان عميو.المطمكب، فالتَّقىدُّ  ستيبلد، كمنو الكطء فاعتيًبرى ميقىدَّمى
ـ قيمة كلدىا، ألىفَّ النَّسىػبى ثبػت مسػتندان إلػى كقػت اٍلعيميػكًؽ كًمٍمًكػًو يثبػت مػف ذلػؾ الكقػت أيضػان فمػـ  كال ييٍغرى

رىان فبل يىضمىفي لو شيئان. ًمؽى حي  ينعمؽ شيءه منو عمى ًمٍمًؾ الشَّريؾ بؿ عى
نّْؼ مػف أف الًمٍمػؾى فػي نصػؼ شػريكو يثبػت حكمػان لبلسػتيبلد فيتعقبػو أفَّ  كأعمـ أىفَّ مقتضى ما ذكره الميصى

 .(3)نصيب شريكو فيحصؿ مممكؾ النّْصؼ لو كنصفو لشريكو (2)اٍلعيميكؽى قبؿ ًمٍمؾً 
 كاستناد النَّسىًب إلى اٍلعيميكًؽ بعدما كقع في ًمٍمًؾ الشَّريؾ ال يكجب أف ال يىٍعمىؽى منو شيء عمى ًمٍمًكًو.

 .(5)الكطء )حكمان لالستيالد(أراد باالستيبلد في قكلو  (4)ال يقاؿ: يمكف قكلو
ألنَّا نقكؿ: االستيبلد إمَّا أٍف ييٍطمىؽى عمى اٍلعيميكًؽ، أك عمى مجمكع الػكطء مػع اإلنػزاؿ كاٍلعيميػكًؽ، أمػا مجػرد 

 الكطء ببل إنزاؿ فبل.
، ألف نقمػو مػف ممػؾ الشػريؾ إلػى ممػؾ المسػتكلد ضػركرة صػيركرتيا  كلك سمـ لـ يصحَّ ثبكت الًمٍمًؾ حينئذو

.  أـ كلدو لو، كال تصير إالَّ باٍلعيميكًؽ فبل يجكز نقمو قبمو، ألىنَّو ببل مكجبو
 (6)]كاالعتراض السَّاًبؽ بأىفَّ حكـ الًعمًَّة معيا في األىصحّْ ال يفيدس ألىفَّ نقمو مع العيميػكًؽ أىيضػان بػبل مكجػب[

.ألىنَّيا ما لـ تصر أي   َـّ كلدو لـ يمـز النٍَّقؿي
، ألىنَّػو حينئػذو  فالكجو جعمو ميعىقّْبان ًلٍمعيميكًؽ ببل فصؿو قميؿو كال كثيرو كال ضمافى

  مػاءه ميػيفو ال قيمػة لػو فػبل
، كحيف صار بحيث يضمف لـ يكف عمى ًمٍمًؾ الشَّريؾ، ألىفَّ األيَـّ حيف انتقمت إلػى ممػؾ المسػتكلد  ييضمىفي

كمػػػف جممتيػػػا ذلػػػؾ المػػػاء، ىػػػذا إذا حممػػػت عمػػػى ًمٍمًكًيمػػػا، فػػػإٍف اشػػػترياىا حػػػامبلن فادَّعػػػاه  انتقمػػػت بأجزائيػػػا
يىٍضػػمىفي لشػػريكو نصػػؼى قيمػػًة الكلػػًد، ألىنَّػػو ال يمكػػف اسػػتنادي االسػػتيبلد إلػػى كقػػت  أحػػدىما ثىبىػػتى نسػػبو منػػو كى

ٍقػره لشػريكو ى ػا ادَّعػى نسػب كلػدو  (7)نػا، لكػفاٍلعيميػكًؽ، ألىنَّػو لػـ يحصػؿ فػي ًممًكيػا، كلػذا ال يجػب عميػو عي لىمَّ

                                                           
 .2/169انظر: الزيمعي الحنفي، تبييف الحقائؽ،  (1)
  أ مف "أ".216نياية ؽ/ 
 في "أ" ذلؾ. (2)
 .2/315انظر: المرغيناني، اليداية،  (3)
 في "ب" ككنو. (4)
 .5/48انظر: البابرتي، العناية شرح اليداية،  (5)
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (6)


 /ب مف "ب".324نياية ؽ 

 ليست في "ج". (7)
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قىػػًع إالَّ أىنَّػػو يىٍضػػمىفي نصػػيب شػػريكو فػػي اليسػػار  (1)مشػػترؾو بينيمػػا كانػػت دعكتػػو ًممػػؾه كىػػي كاإلعتػػاؽً  اٍلميكى
 ىاىنا، ألىفَّ الكطء لـ يكجد في ًمٍمًؾ شىًريًكًو. (2)كاإلعسار، ألىنَّوي ضماف تىمىمُّؾو كالبيًع، كال عيقرى لشريكو

 
 

ترتب عمى أـً الكلد مف األحكاـ إذا ادعى الشريكاف الكلد معان[]ما ي  
 

قىػاؿى الشَّػاًفًعيُّ  ػا. كى مىػى ًمٍمًكًيمى مىمىٍت عى ٍعنىاهي إذىا حى يىاهي مىعنا ثىبىتى نىسىبيوي ًمٍنييمىا( مى ٍف ادَّعى ػوي المَّػوي  -])كىاً  A -رىًحمى
ػػعي إلىػػى قىػػٍكًؿ اٍلقىافىػػًة؛ أًلىفَّ إٍثبىػػاتى النَّ  ػػاءىٍيًف ييٍرجى مَّػػؽي ًمػػٍف مى لىػػدى الى يىتىخى ػػعى ًعٍمًمنىػػا أىفَّ اٍلكى ػػٍيًف مى سىػػًب ًمػػٍف شىٍخصى

قىٍد سيػرَّ رىسيػكؿي المَّػًو  ـى  -ميتىعىذّْره فىعىًمٍمنىا ًبالشَّبىًو، كى ػمَّ سى مىٍيػًو كى ػمَّى المَّػوي عى  -ًبقىػٍكًؿ اٍلقىػاًئًؼ ًفػي أيسىػامىةى  -صى
ٍنوي   [-رىًضيى المَّوي تىعىالىى عى

ف ادعياه معان ثبت نسبو منيمػا(قكلو:  ذا مػات  )كا  ػة أيَـّ كلػدو ليمػا فتخػدـ كيػبلِّ منيمػا يكمػان، كا  ككانػت األىمى
يّْػًت لرضػا كيػؿٍّ منيمػا بعتقيػا بعػد المػكت، كال تسػعى لمحػيّْ  يّْ في تركو اٍلمى تىقىٍت كال ضماف لمحى  أحدىما عى

ًميىا كعمى قكليما تس  .(3)عى في نصؼ قيمتيا لىوي عند أبي حنيفة لعدـ تىقىكُّ
تىقىػػػٍت كال ضػػػماف عميػػػو لمسَّػػػاكت، كال سػػػعاية فػػػي قػػػكؿ أبػػػي حنيفػػػة، كعمػػػى قكليمػػػا  كلػػػك أعتقيػػػا أحػػػديىيما عى

ػان (4)يىٍضمىفي إٍف كاف مكسران كتسعى إٍف كاف ميٍعًسران  اصى ، كعمى كؿ كاحػدو منيمػا نصػؼ العقػر فيمتقيػاف ًقصى
 بما لو عمى اآلخر.
ؽُّ اآلخر. (5)ٍقًر معكفائدة إيجاب اٍلعي  ديىيما عف حقًّْو بقي حى  التقاصّْ بو أىفَّ أحدىما لك أىٍبرىأى أحى

                                                           
 في "ب" االعتاؽ. (1)
 .3/696انظر: ابف عابديف، رد المحتار،  (2)
 ب مف "أ".216اية ؽ ني/ 
اختمؼ فقياء الحنفية في ترتب السعاية عمى األمة إذا مات أحد المدعييف، فذىب أبك حنيفة إلى أنو ال سعاية عمييا  (3)

 .7/160لمحي، كذىب أبك يكسؼ كمحمد إلى أنيا تسعى في نصؼ قيمتيا لمحي، انظر: السرخسي، المبسكط، 
 مة لمحي، كال ضماف لمميت لرضاىما بالعتؽ بعد المكت كاهلل أعمـ.الرأم المختار أنيا تسعى في نصؼ القي

اختمؼ الفقياء في ما يترتب عمى أحد المدعييف لآلخر إذا اعتؽ األمة التي ىي أـ كلد ليما، فذىب أبك حنيفة إلى  (4)
تسعى إف كاف أنو ال ضماف عميو كال سعاية، كذىب أبك يكسؼ كمحمد مف الحنفية إلى أنو يضمف إف كاف مكسران ك 

معسران، كذىب المالكية إلى أنيا تعتؽ عمييما جميعا، كذىب الشافعية كالحنابمة إلى أنيا تقـك عميو ألنيا تعتؽ باالعتاؽ، 
/ كابف نجيـ المصرم، البحر 7/160كفي كجو آخر ال تقـك عميو ألف أـ الكلد ال تممؾ، انظر: السرخسي، المبسكط، 

/ كالمقدسي، الشرح 8/328/ كالعمراني اليمني، البياف، 4/139، البياف كالتحصيؿ، / كابف رشد الجد4/298الرائؽ، 
 .12/517الكبير، 

 الرأم المختار أف عميو الضماف إف كاف مكسران، كالسعاية إف كاف معسران، كذلؾ ضمانا لحقو، كاهلل أعمـ.
 ليست في "ب". (5)
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ػػذى الػػذَّىىبى كيػػرث  ـى كيأخي ػػًدًىما بالػػدَّراىـ كاآلخػػر بالػػذَّىىًب كػػاف لػػو أف يػػدفع الػػدَّراًى ـى نصػػيب أحى كأيضػػان لػػك قيػػكّْ
. منيما ميراث اٍبفو كامؿو كيرثاف منو ميراثى  (1)االبف مف كيؿٍّ   أبو كاحدو

. (2)فيذه أحكاـ دعكتيما  ذكرىا القيديكًرمُّ
ػػنّْؼي  تَّػػى إذا مػػات أحػػديىيما كػػافى كػػؿُّ ميػػراث االبػػف لمبػػاقي ]منيمػػا، كفػػرَّؽى اٍلميصى كمنيػػا أىنَّػػوي لٍمبػػاقي منيمػػا حى

ٍف ادعيػػاه معػػان ثىبىػػتى  لػػـ يكػػف ]مػػع ا منيمػػا جميعػػان كسػػيقىيّْده بمػػا إذ (3)نسػػبو[ بينيػػا بكجػػو كيػػؿٍّ منيمػػا فقػػاؿ: كا 
 ، حه ديىيما ميرىجى اٍبنػان فػإفَّ النَّسىػبى يىٍثبيػتي مػف األًب كىٍحػدىهي  (4)فمك كاف بأىٍف كػاف الشَّػريكاف أىبَّػان كأحى

، ككػذا إذا (5)
، كقيػػده (7)أحػػدىما ذميػػان يثبػػت مػػف المسػػمـ كحػػده، كفيػػو خػػبلؼ زفػػر فيثبػػت منيمػػا كيكػػكف مسػػممان  (6)كػػاف[

: يعنػػي فصػػاعدان كلػػك سػػنتيف منػػذ  يمػػا(،)حممػػت عمػػى ممكىاىنػػا بمػػا إذا  كىػػك أف تمػػده لتمػػاـ ًسػػتًَّة أشػػيرو
ًدًىمىا نكاحان ثـ اشػتراىا ىػك كآخػر فكلػدت ألقػؿّْ مػف  ٍمٍؿ عمى ًمٍمًؾ أىحى مىكىاىىا، كاحتيرز بو عمَّا إذا كافى الحى مى

، كاالسػتيبلد ال يحتمػؿ (8)لػدو لػوي ستَّة أىٍشييرو مػف الشػراء فادَّعيػاه فيػي أيُـّ كلػد الػزكج فػإفَّ نصػيبو صػار أيَـّ ك 
زّْم عندىما كإلبقاءه عنده فىيىٍثبيتي في نصيًب شريكو أيضان.  التَّجى

 
 

                                                           
 في "ب، ج" كاحد. (1)
 –ق 1418 ،1ط ،ت: كامؿ محمد محمد عكيضة ،178ص  ،مختصر القدكرم ،أحمد بف محمد ،انظر: القدكرم (2)

 دار الكتب العممية. ،ـ1997
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (3)
 في "ب" اك. (4)
اختمؼ الفقياء في نسب الكلد إذا ادعاه األب كاالبف معان، فذىب الحنفية إال زفر كالحنابمة إلى أنو ينسب إلى األب  (5)

ب زفر مف الحنفية إلى أنو ينسب الييما جميعا، كذىب المالكية إلى أييما الحقتو القافة فيك ابنو، كذىب كحده، كذى
/ 2/261/ كالدسكقي، حاشية الدسكقي، 6/345الشافعية  إلى أنو ينسب إلى االبف ، انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، 

 .5/209/ كابف مفمح، المبدع، 12/206كالجكيني، نياية المطمب، 
 الرأم المختار أنو يرجع في ذلؾ إلى رأم القافة فؤلم الحقتو كاف نسبو منو، كاهلل أعمـ.

 ما بيف المعككفيف ليس في "ج". (6)
اختمؼ الفقياء في نسب الكلد إذا ادعاه مسممان كذميان، فذىب الحنفية إلى أنو ينسب إلى المسمـ، كذىب الحسف في  (7)

أنو ينسب الييما معان، كلـ يرك عف اإلماـ مالؾ فيو شيء، إال أنو قاؿ إلى أييما الحقتو ركاية عف أبي حنيفة كزفر إلى 
 .6/245القافة يمحؽ، انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، 

الرأم المختار أنو إلى أم منيما الحقتو القافة الحؽ، كال يمحؽ يككف ذلؾ بإعتبار أفضؿ الدينييف، ألنو قد يككف نسبو 
 كاهلل أعمـ. بالذمي أكثر،

 .5/50انظر: البابرتي، العناية شرح اليداية،  (8)
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مىمىٍت عمى ًمٍمًؾ أحدىما رقبػةن فبػاع نصػفيا مػٍف آخػرى فكلػدت: يعنػي ًلتىمػاـً ًسػتًَّة أىٍشػييرو مػف  كأىيضان ما إذا حى
ؿي أىٍكلى لككٍ  ٍمػؿي قبػؿ ًمٍمػؾً (1)ف اٍلعيميكًؽ فػي ًمٍمًكػوبيع النصؼ فادَّعياه يككف اأٍلىكَّ ػا إذا كػافى الحى ، كىعىمَّ

كػؿٍّ  (2)
تٍػػػوي  لىدى لىػػػدىٍت ألقػػػؿ مػػػف سػػػتَّة أشػػػيرو مػػػف حػػػيف ممكاىػػػا أك كى ػػػةن فىكى منيمػػػا بػػػأىٍف اشػػػتريا أىمى

  قبػػػؿ ًمٍمًكًيمػػػاى ًإيَّاىػػػا
يىػػاه ال دعػػكة اسػػتيبلدو فىييٍعتىػػؽي الكلػػدي مقتصػػران  ال تكػػكف أيَـّ كلػػدو ليمػػا، ألفَّ ىػػذه دعػػكةي ًعتٍػػؽو  فاشػػترياىا فادَّعى

ٍقػػًت  يَّػػة إلػػى كى رّْ عمػػى كقػػت الػػدَّعكة، بخػػبلؼ االسػػتيبلد فػػإفَّ شػػرطيا كػػكف اٍلعيميػػًكؽ فػػي اٍلًمٍمػػًؾ، كتسػػتند الحي
رِّا، كقدمنا في كتاب اٍلًعٍتًؽ اختبلؼ المشىاًيًخ فيما إذا قاؿ لعبده ىذا ابنػي (3)اٍلعيميكؽً  كىأيميػوي فػي  فىيىٍعمىؽي حي

 ؟(4)ممكو ىؿ تىًصيري أيَـّ كلدو لىوي أٍك ال
ػؿي ذلػؾ  ٍعميكًمػًو، فىييٍحمى ٍعميكمىوي، كقيؿ ال فييما، كقيػؿ نعػـ فػي مجيكًلػًو ال فػي مى قيؿ نعـ مجيكؿى النَّسىًب أك مى

ٍيًمنىا بحاؿ ٍكمينىا عند جى عمى أىنَّوي حي
سػحاؽ بػف راىكيػو، ككػاف سػفياف الثػكرمُّ ك  (7)، كبقكلنػا قػاؿ(6)اٍلعيميػكؽً  (5) ا 

ح عميو أحمد حديثى   القافىًة. (8)الشَّافعيُّ يقكلو في القديـ، كرجَّ
 كقيؿ يىٍعمىؿي بو إذا فيًقدىٍت القافة.

                                                           
 .3/696/ كابف عابديف، رد المحتار، 4/299انظر: ابف نجيـ المصرم، البحر الرائؽ،  (1)
 ليست في "أ". (2)
  أ مف "ج".110نياية ؽ/ 

  أ مف "ب".325نياية ؽ/ 
 في "أ" الدعكة. (3)

  أ مف "أ".217نياية ؽ/ 
 بؽ تكثيؽ ىذه المسألة عند الحديث عف الفاظ العتؽ.س (4)
 في "أ" بخبلؼ. (5)
اختمؼ الفقياء في نسب كلد جائت بو األمة ألقؿ مف ستة اشيرو بعد أف اشتراىا رجبلف، فذىب الحنفية كالشافعي  (6)

في ذلؾ إلى قكؿ  في القديـ إلى أنو ال ينسب إلى أحدو منيما، كذىب مالؾ  كالشافعي في قكؿ آخر إلى أنو يرجع
القائؼ، فإف لـ يكجد قائؼ تيًرؾ الكلد حتى يبم  فينسب إلى أييما شاء، كذىب اإلماـ أحمد إلى أنو يعمؿ بقكؿ القافة 

/ كالنككم، 2/546/ كاألصبحي، المدكنة، 4/299فبأييـ الحقتو لحؽ بو، انظر: ابف نجيـ المصرم، البحر الرائؽ، 
 .5/153ة، المغني، /كابف قدام5/439ركضة الطالبيف، 

الرأم المختار أنو يرجع في ذلؾ إلى قكؿ القافة، فإف لـ تمحقو القافة ألم منيما تسئؿ األمة فربما كاف مف غيرىما 
 كيككف في ذلؾ رأم القافة ايضان، كاهلل أعمـ.

 .7/173انظر: ابف عبد البر، االستذكار،  (7)
ت فكلدت غبلمان يشبييما، فرفع ذلؾ إلى عمر فدعا القافة فنظركا "في رجميف اشتركا في طير امرأة فحممالحديث " (8)

. اخرجو البييقي، كتاب الدعكل كالبينات، باب القافة كدعكل فقالكا نراه يشبييما، فألحقو بيما كجعمو يرثيما كيرثأنو"
 .129\6 ،المغني ،كابف قدامة \10/445(. البييقي، السنف الكبرل، 21265الكلد، اثر رقـ )
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لىػػدي فىيىٍنتىًسػػبي إلػػى أييمػػا  قىػػؼى حتَّػػى يىٍبميػػ ى الكى ، فػػإف لػػـ يكجػػد قػػائؼه كى ػػعي إلػػى قػػكؿ القػػائؼي : ييٍرجى كقػػاؿ الشَّػػافعيُّ
 ٍنتىًسٍب إلى كاحدو منيما كافى نسبو مكقكفان ال يىٍثبيتي لو نسبه مف غيًر أيمًّْو.شاء، فإٍف لـ يى 

 
 

مكانية إعماليا في إثبات النسب مع األدلة[  ] تعريؼ القيافة كا 
 

كالقائؼ ىك الذم يىٍتبىعي آثار اآلباء فػي األبنػاء كغيرىػا مػف اآلثػار
ٍقميػكبي قىفىػا أثىػرىهي  (1)  مػف قػاؼى أثػره يىقيكفيػوي مى

ٍقميػػكبي رىأىل ًمٍثػػؿى راءو مى
ػػٍدًلجو (2) ، كالٍقيىافىػػةي مشػػيكرةه فػػي بنػػي مي

ػػٍدًلًجيان فغيػػره كىػػك قػػكؿ أحمػػد، (3) ، فػػإف لػػـ يكػػف مي
في اإًلمىبلءً  (4)كقاؿ بو مالؾ

مَّػؽي  (6)س كىذا ألىفَّ إثبػاتى النَّسىػًب مػف شخصػيف(5) مػع عمًمنىػا بػأىفَّ الكلػد ال يىتىخى
ـي الػػرًَّحـً ميتىعىػػذَّره فعممنػػا بالشَّػػبىوً مػف مػػاءيفس ألىنَّيػػا كمػػا تى  ػػدى فىػػ ٍعمَّػػؽى مػػف رجػػؿ اٍنسى

يفيػػدي أىفَّ القافىػػةى لػػك ألحقػػكه  (7)
قيكا ًبًيمىا، كقد ثىبىتى العمؿ بالشىبىًو بقكؿ القػا ، أىنَّو يىٍبطيؿي قكليييـ إذا أىٍلحى ؽي، كىك قكؿ الشَّافعيّْ ئؼ ًبًيما ال ييٍمحى

  عميو كسمـسكؿ اهلل صمى اهللحيث سيرَّ ر 
 

                                                           
 .262/ كالحنفي الرازم، مختار الصحاح، ص 9/293انظر: ابف منظكر، لساف العرب،  (1)
 ، مادة )قفا(.9/293انظر: ابف منظكر، لساف العرب،  (2)
بنك مدلج كمدلج مف بني عبد مناة بف كنانة ، كىـ مف القافة المذيف يمحقكف األكالد باآلباء، انظر: السمعاني، عبد  (3)

 –ق 1382، 1، ت: عبد الرحمف بف يحيى المعممي اليماني كغيره، ط5/232، ك4/229نساب، الكريـ بف محمد، األ
 ـ، مجمس دائرة المعارؼ العثمانية، حيدر آباد.1962

اختمؼ الفقياء في اشتراط أف يككف القائؼ مف بني مدلج، فذىب الحنفية كالشافعية في قكؿ إلى أنو يشترط أف يككف  (4)
كالشافعية في قكؿ آخر كالحنابمة إلى أنو ال يشترط أف يككف مف بني مدلج، انظر: البابرتي،  مدلجيان، كذىب المالكية
-4/489/ كالشربيني، مغني المحتاج، 6/492/ كعميش، منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ، 5/50العناية شرح اليداية، 

 .6/127/ كابف قدامة، المغني، 490
 ني مدلج، فعمر بف الخطاب رضي اهلل عنو كاف قائفان الرأم المختار أنو ال يشترط أف يككف مف ب

 ،نصب الراية ،كالزيمعي \445\10 ،السنف الكبرل ،كما ثبت في بعض اآلثار كلـ يكف مف بني مدلج، انظر: البييقي
 كاهلل أعمـ. ،291\3
 في "أ، ب، ج" االباء. (5)
 في "أ" مف شخص. (6)
 في "أ، ب، ج" كىذا. (7)
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ـٍ عػف سػفياف بػف عيينػة عػف الزٍُّىػًرمّْ عػف عػركة عمى ما أخرج الستة فػي كتػبيـ كيمًّْيػ
عػف عائشىػةى قالػت  (1)

ػٍدًلًجيَّ » زان اٍلمي ػزّْ (2)دخؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ذات يكـو مسركران فقاؿ: يا عاًئشىػةي ألػـ تػرم أىفَّ ميجى

مىٍيًيما قىًطيفىةه  (4)كزيده  (3)دخؿ عمي كعندم أسامةي بف زيدو  كقد غطيػا رؤكسىػييمىا كبػدت أقػداميما فقػاؿ: (5)كعى
" " (6)ىذه األقداـ بعضيا مف بعضو دى، ككاف زيده أبيضى كقاؿ أبك داكد: "ككاف أسامةي أٍسكى

(7).

ق مف 23ير بف العكاـ بف خكيمد، أمو أسماء بنت أبي بكر، مف كبار التابعيف، كلد بالمدينة سنة ىك عركة بف الزب (1)
كبار التابعيف ، فقيو محدث، أخذ عف أبيو كأمو، كخالتو السيدة عائشة رضي اهلل عنيا، انظر: الخارم، التاريخ الكبير، 

 .133\2كالعجمي، الثقات،  \31\7
ة بف معاذ... بف مدلج الكناني المدلجي، كاف عارفان بالقيافة، مف بني مدلج سر النبي ىك مجزز بف األعكر بف جعد (2)

ق، انظر: ابف عبد البر، االستيعاب، 94صمى اهلل عميو كسمـ بقكلو في زيد كابنو اسامة رضي اهلل عنيما، تكفي سنة 
 .10/46/ كابف حجر، تيذيب التيذيب، 5/61/ كابف االثير، أسد الغابة، 4/1461
قبؿ اليجرة، كاف يحبو  7ىك اسامة بف زيد بف حارثة بف شراحيؿ، كيكنى أبا محمد، صحابي جميؿ، كلد بمكة سنة  (3)

الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ حبان جمان، كمات الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ككاف أمره عمى جيش كبير كعمره عشركف 
ة كابف عباس كغيره مف التابعيف، كفضائمة كثيرة كأحاديثو شييرة، سنة قبؿ أف يتكجو فانفذه أبك بكر، ركل عنو أبك ىرير 

.1/281/ كالزركمي، األعبلـ، 1/64/ كايف االثير، أسد الغابة، 1/31ق، انظر: ابف حجر، اإلصابة، 54تكفي سنة 
اىد كميا، ىك زيد بف حارثة بف شراحيؿ أبك أسامة، الكمبي مكلى الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، صحابي شيد المش (4)

كاف مف أقدـ الصحابة إسبلما كمف أمير الرماة، كاف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ يحبو كيقدمو ككانت لو إمارة الجيش 
ق، ركل عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، كركل عنو ابنو أسامة كالبراء بف عازب كابف 8في مؤتة، فاشتشيد فييا سنة 

 .3/57/ كالزركمي، األعبلـ، 1/563، عباس كغيرىـ، انظر: ابف حجر، اإلصابة
القطيفة ىي كساء ذك اىداب طكيمة كاف يستعمؿ قديمان رداء كفراشا، انظر: عمر، معجـ المغة العربية المعاصرة،  (5)
1/700. 
/ كمسمـ، 8/157(. البخارم، صحيح البخارم، 6771اخرجو البخارم، كتاب الفرائض، باب القائؽ، حديث رقـ )  (6)

/ كالترمذم، 2/1082(. مسمـ، صحيح مسمـ، 1459اع، باب العمؿ بالحاؽ القائؼ الكلد، حديث رقـ ) كتاب الرض
/ كاخرجو أبك 4/440(. الترمذم، سنف الترمذم، 2129كتاب أبكاب الكالء كاليبة، باب ما جاء في القافة، حديث رقـ ) 
/ كابف ماجة،، 2/280أبك داكد، سنف ابي داكد، (. 2267داكد كالمفظ لو، كتاب الطبلؽ، باب في القيافة، حديث رقـ )

/ كالنسائي، كتاب الطبلؽ، باب 2/787(. ابف ماجة، سنف ابف ماجة، 2349كتاب األحكاـ، باب القافة، حديث رقـ ) 
(. ابف حنبؿ، مسند أحمد، 24099/ كأحمد، حديث رقـ )6/184(. النسائي، سنف النسائي، 3494القافة، حديث رقـ )

40/118. 
الحديث :"فقاؿ ام عائشة، ألـ ترم أف مجززان المدلجي رأل زيدان، كأسامة قد غطيا رؤكسيما بقطيفة، كبدت  كنص

 اقداميما فقاؿ: إف ىذه األقداـ بعضيا مف بعض".
 .2/280انظر: أبك داكد، سنف أبي داكد،  (7)
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لىنىا ًكتىابي عيمىرى  ٍنوي  -]كى اًدثىػ -رىًضيى المَّوي تىعىالىى عى ٍيحو ًفػي ىىػًذًه اٍلحى لىػٍك إلىى شيرى ػا، كى مىٍيًيمى ًةA لىبَّسىػا فىميػبّْسى عى
ػرو ًمػٍف ال كىػافى ًبمىٍحضى ػا، كى يىًرثىاًنًو كىىيكى ًلٍمبىاًقي ًمٍنييمى ابىًة بىيَّنىا لىبييّْفى لىييمىا، ىيكى اٍبنيييمىا يىًرثيييمىا كى ػحى رىًضػيى  -صَّ

ـٍ  ٍنيي [ –المَّوي عى  أىٍجمىًعيفى
ٍيحان كىتىػػبى إلػػى عمػػر بػػف  ح فػػي ىػػذه الحادثػػة[]كلنػػا كتػػاب عمػػر رضػػي اهلل عنػػو إلػػى شػػري ذيًكػػرى أىفَّ شيػػرى

ا لىبَّسىا ٌفميبّْسى عمييما، كلػك بىيَّنىػا  الخطاب في جاريةو بيف شريكيف جاءت بكلدو فادَّعياه فىكىتىبى إليو عيمىري أنَّييمى
 .(3)كىك لمباقي منيما (2)كيرثانو (1)لىبييّْفى ليما، كىك ابنيما يرثيما

، فحؿ محؿ اإلجماع ككاف ذلؾ حابة مف غير نكيرو  ، كاهلل أعمـ بذلؾ.(4)بمحضرو مف الصَّ
لىًكفٍ  زَّأي كى ٍف كىافى الى يىتىجى يىا ًفي سىبىًب ااًلٍسًتٍحقىاًؽ فىيىٍستىًكيىاًف ًفيًو، كىالنَّسىبي كىاً   تىتىعىمَّؽي ًبًو أىٍحكىاـه ]كىأًلىنَّييمىا اٍستىكى

زّْئىةه، فىمىا يىٍقبىؿي  ا ميتىجى ؽّْ كيؿّْ كىاًحدو ًمٍنييمى مىا الى يىٍقبىمييىا يىٍثبيتي ًفي حى مىى التٍَّجًزئىًة، كى قًّْيمىا عى التٍَّجًزئىةى يىٍثبيتي ًفي حى
ٍيريهي[  كىميالى كىأىٍف لىٍيسى مىعىوي غى

ػعى اٍلًمٍمػًؾ  )كالنيما استكيا فػي سػبب االسػتحقاؽ(قاؿ:  ف ، كالن(5))فيسػتكياف فيػويعنػي الػدٍَّعكىًة مى سػب كا 
ػرًُّؼ فػي مالػو  كاف ال يتجزأ كلكف تتعمؽ بو أحكاـه متجزئػة( ]كػاإلرث كالنفقػة كصػدقة الفطػر ككاليػة التَّصى

زّْم[  )كمػا ال يقبميػا(، (7)في حقّْيمػا عمػى التجزئػة يثبت كاإلرث كما ذكرنا (6)كالحضانة فما يقبؿ التَّجى
 كأف ليس معو غيره(. )منيما كمالن كالنَّسىًب ككالية اإلنكاح يثبت لكؿٍّ 
                                                           

في الميراث حكـ كلدو كامؿو أم يرث مف كؿ  ذىب الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة إلى أف حكـ الكلد بيف رجميف (1)
، انظر: السرخسي، المبسكط،  / 4/149/ كابف رشد الجد، البياف كالتحصيؿ، 30/46كاحد منيما ميراث ابفو كامؿو

 .6/129/كابف قدامة، المغني، 17/382كالماكردم، الحاكم الكبير، 
ا مات، فقد إختمؼ فيو الفقياء فذىب الحنفية كالمالكية أما حكـ الرجميف المذيف نسب الييما الكلد في الميراث إذ (2)

، أم يككف بينيما نصفاف، كذىب زفر مف الحنفية إلى  كالشافعية كالحنابمة إلى أنيما يرثاف منو جميعان ميراث أبو كامؿو
، انظر: السرخسي، المبسكط،  حصيؿ، / كابف رشد الجد، البياف كالت30/46أف لكؿ كاحدو منيما  ميراث أبو كامؿو

 . 6/129/ كابف قدامة، المغني، 17/382/ كالماكردم، الحاكم الكبير، 4/149
فيجمع بيف أنو يرث مف كؿ كاحدو منيما ميراث ابفو كامؿو كيرثاف منو جميعا ميراث أب كامؿ ألف األبكة ال تتجزأ 

 كالبنكة، انظر: المصدر نفسو.
ـ، المكتبة التجارية الكبرل، شارع 1947 –ق 1366، 1ط ،2/192انظر: ككيع، محمد بف خمؼ، أخبار القضاه،  (3)

 محمد عمي بمصر.
 .6/244انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (4)
إف أصؿ الممؾ سبب استحقاؽ النسب، كقد كجد لكؿ كاحدو منيما فيثبت بقدر الممؾ حصة النسب، ثـ يتعدل لعدـ  (5)

 .6/244الكاساني، بدائع الصنائع،  التجزؤ مف كؿ كاحدو منيما عمى سبيؿ الكماؿ، انظر:
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (6)
  ب مف "أ".217نياية ؽ/ 

  ب مف "ب".325نياية ؽ/ 
 سبؽ تكثيؽ ىذه المسألة عند الحديث عف كتاب عمر إلى شريح. (7)
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دىثنا (1)كاعمـ أىفَّ المعركؼى في قصة عمر ىك ما قاؿ سعيد بف منصكرو  يحيى بف سعيد  سفياف عف (2)حى
: قد  (3)عف سميماف بف يىسىارً  ، فقاؿ اٍلقىاًئؼي ًطئىيىا رجبلف في طيرو عف عمر رضي اهلل عنو، في امرأىةو كى

عىمىوي بينيما  .(4)اشتركا فيو جميعان فىجى
 أيضان،  (8)، كذكره سعيده (7)يرثانو"(6)ك (5)اؿ الشَّعبيُّ كعميّّ يقكؿ:" ىك ابنيما كىما أبكاه يرثيماكق

ـي بإسناده عف سعيد بف المسىيًّْب "في رجميف اشتركا في طيٍيًر امرأة فحممت فكلدت غبلمان  كركل اأٍلىٍثرى
نراه يشبييما، فألحقو بيما كجعمو يرثيما  يشبييما، فىريًفعى ذلؾ إلى عمر فدعا اٍلقىافىةى فنظركا فقالكا

 . (9) كيرثانو"

                                                           
بف الحارث، تكفي سنة ىك سعيد بف منصكر كيكنى أبك عثماف، خراساني سكف مكة، سمع عبيد اهلل بف اياد كحجر  (1)

 .  5/502/ كابف سعد، الطبقات الكبرل، 3/516ق بمكة، انظر: البخارم، التاريخ الكبير، 227
 في "ب" ثنا. (2)
سميماف بف يسار مكلى ميمكنة بنت الحارث بف حزف زكج النبي صمى اهلل عميو كسمـ كيقاؿ أنو كاف مكاتبا ليا،  (3)

ق، كاف مف فقياء أىؿ المدينة كقرائيـ، سمع أبك 34امكف فاضؿ عابد، كلد سنة كنيتو أبك أيكب، مدني تابعي ثقة م
ق، انظر: البخارم، التاريخ الكبير 110ىريرة كابف عباس، كركل عنو الزىرم كيحيى بف سعيد األنصارم، تكفي سنة 

 .1/207/ كالعجمي، الثقات لمعجمي، 5/132/ كابف سعد، الطبقات العممية، 42-4/41بحكاشي المطبكع، 
نما عثرت عميو بسند ...ثنا مالؾ، عف يحيى بف سعيد، عف سميماف بف  (4) لـ أعثر عميو في سنف سعيد بف منصكر، كا 

(. البييقي، السنف الكبرل 21263يسار، اخرجو البييقي، كتاب الدعكل كالبينات، باب القافة كدعكل الكلد، أثر رقـ ) 
 .10/444لمبييقي، 

 ليست في "أ، ب، ج". (5)
 ليست في "أ، ب، ج". (6)
(. 6173اخرجو الطحاكم، كتاب القضاء كالشيادات، باب الكلد يدعيو الرجبلف كيؼ الحكـ فيو، أثر رقـ ) (7)

 .4/163الطحاكم، شرح معاني اآلثار، 
اخرجو عبد الرزاؽ، باب األمة فييا شركاء يصيبيا بعضيـ، أثر رقـ  ،لـ اعثر عميو في سنف سعيد بف منصكر (8)
 .7/355(. الصنعاني، مصنؼ عبد الرزاؽ، 13457)
(. البييقي، السنف الكبرل، 21265اخرجو البييقي، كتاب الدعكل كالبينات ، باب القافة كدعكل الكلد، أثر رقـ ) (9)

10/445. 
يـ كنص األثر" أف رجميف اشتركا في طير امرأة، فكلدت كلدا، فارتفعكا إلى عمر بف الخطاب رضي اهلل عمو، فدعا ل

ثبلثة مف القافة، فدعا بتراب، فكطىء فيو الرجبلف كالغبلـ، ثـ قاؿ ألحدىـ: انظر، فنظر، فاستقبؿ كاستعرض كاستدبر، 
ثـ قاؿ اسر أـ أعمف؟ فقاؿ: بؿ أسر، فقاؿ لقد أخذ الشبو منيما جميعا، فما أدرم ألييما ىك؟ ثـ قاؿ لآلخر: انظر، 

أسر أـ أعمف؟ فقاؿ: بؿ أسر، فقاؿ: لقد أخذ الشيو منيما جميعان، فما أدرم فنظر، كاستقبؿ، كاستعرض كاستدبر ثـ قاؿ: 
ألييما ىك؟ فأجمسو، ثـ قاؿ لمثالث: انظر، فنظر فاستقبؿ، كاستعرض كاستدبر ثـ قاؿ أسر أـ أعمف؟ فقاؿ: بؿ أعمف، 

نقكؼ اآلثار، ثبلثا يقكليا، ككاف فقاؿ: لقد أخذ الشبو منيما جميعان، فما أدرم ألييما ىك؟ فقاؿ عمر رضي اهلل عنو: إنا 
 عمر رضي اهلل عنو قائفان، فجعمو ليما يرثأنو كيرثيما".
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ػػرو  ٍعمى ]كركل عبػػد الػػرزاؽ عػػف مى
ػػري  (1) يىػػا كلػػدان، فىػػدىعا عيمى بيػػر "أىفَّ رجمػػيف ادَّعى عػػف الزٍُّىػػًرمّْ عػػف عػػركة بػػف الزُّ

 .(4)القافة كألحقو أحد الرجميف" (3)ببصر (2)القافة، كاقتدل في ذلؾ[
زَّ  اؽ بعد ذلؾ عف معمرو عف أىيُّكبى عف ابف سيريف قاؿ: لىمىا دعا عمػر القافػة فػرأكا ثـ ذكر أيضان عبد الرَّ

 شىبىيىوي فييما كرأل عمر مثؿ ما رأت القافة
ألبيػػػو مػػػا كنػػػت أرل أف مػػػاءيف  (7)كمبػػػان فيكػػػكف كػػػؿ جػػػزء (6)تمػػػد إال (5)قػػػاؿ: "قػػػد كيٍنػػػتي أعمػػػـ أىفَّ الكمبػػػة ال

 .(9)"(8)يجتمعاف في كلدو كاحدو 
بد الرزاؽ أيضان عف معمر عػف قتػادة قػاؿ: رأل القافػة كعمػر جميعػان شػبيو فييمػا كشػبييما فيػو، كأسند ع

ػػػيًّْب، فقػػػػاؿ: "نعػػػـ: ىػػػػك لآلخػػػػر (10)كقػػػاؿ: "ىػػػػك بينكمػػػا يرثكمػػػػا كترثانػػػو" ، قػػػػاؿ: فىػػػػذىكىٍرت ذلػػػؾ الٍبػػػػف اٍلميسى
 ،(11)منيما"

 

                                                           
 في "أ، ب، ج" محمد كىك خطأ. (1)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (2)
 في "أ، ب، ج" بقصة. (3)
لرزاؽ، مصنؼ عبد (. عبد ا13475اخرجو عبد الرزاؽ، باب النفر يقعكف عمى المرأة في طير كاحد، أثر رقـ ) (4)

 .7/360الرزاؽ، 
 ليست في "ط". (5)
 في "ط" ال. (6)
 ليست في "ج". (7)
 ليست في "ج". (8)
(. عبد الرزاؽ، مصنؼ عبد 13477اخرجو عبد الرزاؽ، باب النفر يقعكف عمى المرأة في طير كاحد، أثر رقـ )  (9)

 .7/360الرزاؽ، 
كمب فيككف كؿ جرك ألبيو ما كنت أرل أف مائيف يجتمعاف في كلد كنص األثر:" قد كنت أعمـ أف الكمبة تمقح، ال 

 كاحد".
(. عبد الرزاؽ، مصنؼ عبد 13476اخرجو عبد الرزاؽ، باب النفر يقعكف عمى المراة في طير كاحد، أثر رقـ )  (10)

 .7/360الرزاؽ، 
. عبد الصنعاني، مصنؼ عبد (13476اخرجو عبد الرزاؽ، باب األمة فييا شركاء يصيبيا بعضيـ، أثر رقـ )  (11)

 .7/360الرزاؽ، 
 كنص األثر :" ...ىك بينكما ترثأنو كيرثكما...".
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ًميه   ٍنوي  -]كىعىٍف عى [ -رىًضيى المَّوي عى  ًمٍثؿي ذىًلؾى
ػنّْؼي ك  عػف ًسػمىاؾو  (1)يشػير إلػى مػا أخػرج الطحػاكمُّ فػي شػرح اآلثػارً  )كعػف عمػي مثػؿ ذلػؾ(قكؿ اٍلميصى

(2) 
في طيرو كاحدو فىعىمىقىػٍت الجاريػة فمػـ ييػٍدرى  (6)قاؿ: "كقع رجبلف ]عمى جارية[ (5)مخزكـ (4)آلؿ (3)عف مكلى

 .(7)لمباقي منكما" مف أييما ىك، فأتيا عميِّا فقاؿ "ىك بينكما يرثكما كترثانو كىك

                                                           
شرح معاني اآلثار ىك كتاب جميؿ مرتب عمى الكتب كاألبكاب، ذكر فيو: أنو سألو بعض أصحابو تأليفو في اآلثار  (1)

ىؿ اإللحاد، كالضعفاء إف بعضيا ينقض بعضا، المأثكرة عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، في األحكاـ التي يتكىـ أ
لقمة عمميـ بناسخيا كمنسكخيا. كقد شرح بدر الديف العيني كافرد رجالو كسمى شرحو: مباني األخبار في شرح معاني 
اآلثار. كجعؿ أبكابا فجعؿ في كؿ منيا: ما فيو مف الناسخ كالمنسكخ، كتأكيؿ العمماء، كاقامة الحجة عمى الصحيح، 

، كالكتاني، الرسالة المستطرفة لبياف مشيكر كتب السنة المشرفة، 2/1728حاجي خميفة، كشؼ الظنكف، انظر: 
، البي جعفر الطحاكم كىك في عشريف جزئا، كسماه بعضيـ الحاكم في بياف آثار الطحاكم، عزا فيو صاحبو 1/43

كحسنيا كضعيفيا، انظر: االشبيمي، كؿ حديث مف احاديثو إلى الكتب المشيكرة مف الستة كغيرىا، كبيف صحيحيا 
ـ، دار الكتب 1998 -ق1419، 1، ت: محمد فؤاد منصكر، ط1/168محمد بف خير، فيرسة ابف خير االشبيمي، 

، ت: 1/186لبناف/ كالكتاني، محمد بف جعفر، الرسالة المستطرفة لبياف مشيكر كتب السنة المشرفة، -العممية، بيركت
 ـ، دار البشائر االسبلمية.2000-ق 1421، 6ي، طمحمد المنتصر بف محمد الزمزم

ىك سماؾ بف حرب بف اكس بف خالد بف نزار ..بف ذىؿ الككفي يكنى )أبا المغيرة(، ادرؾ ثمانيف مف أصحاب  (2)
النبي صمى اهلل عميو كسمـ، ذىب بصره، فدعا اهلل عز كجؿ فرده اليو، ركل عف جابر بف سمرة كسكيد بف قيس 

، كركل عنو سفياف الثكرم كشعبة كزائدة كزىير بف معاكية كآخركف، مات في آخر كالية ىشاـ بف  كالنعماف بف بشير
، كابف 4/173ق، انظر: البخارم،  التاريخ الكبير، 123عبد الممؾ حيف كلي يكسؼ بف عمر عمى العراؽ، تكفي سنة 

 .4/339، كابف حباف، الثقات، 4/279أبي حاتـ، الجرح كالتعديؿ، 
 ثر لو عمى ترجمة.لـ أع (3)
 .4/164في سند األثر بني مخزكمة، انظر: الطحاكم، شرح معاني اآلثار،  (4)
ليست في "أ". كبني مخزـك ىـ بطف مف لؤم بف غالب بف قريش، ككاف لمخزـك مف الكلد عمرك كعامر كعمراف،  (5)

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، كاخك  منيـ خالد بف الكليد الذم كاف اليو فييـ القبة كاالعنة، كمنيـ أبك جيؿ عدك
العاص قتبل كافريف، كاخكىما سممة بف ىشاـ أسمـ فكاف خيار المسمميف، كمنيـ سعيد بف المسيب المشيكر، انظر: 

 –ق 1400، 2، ت: إبراىيـ اإلبيارم، ط1/416القمقشندم، أحمد بف عمي، نياية األرب في معرفة انساب العرب، 
، 1/132بنانيف، بيركت/ كالبرم، محمد بف أبي بكر، الجكىرة في نسب النبي كأصحابو العشرة، ـ، دار الكتاب الم1980

 ـ، دار الرفاعي لمنشر كالطباعة كالتكزيع.  1983 –ق 1403، 1ط
 ليست في "أ، ب، ج". (6)
(. 6174اخرجو الطحاكم، كتاب القضاء كالشيادات، باب الكلد يدعيو الرجبلف كيؼ الحكـ فيو، أثر  رقـ ) (7)

 . 4/164الطحاكم، شرح معاني اآلثار، 
كنص األثر: عف مكلى لبني مخزكمة قاؿ :" كقع رجبلف عمى جارية في طير كاحد، فعمقت الجارية، فمـ يدر مف أييما 
ىك، فأتيا عمر يختصماف في الكلد، فقاؿ عمر: ما أدرم كيؼ اقضي في ىذا؟، فأتيا عميان فقاؿ: " ىك بينكما، يرثكما 

 نو، كىك لمباقي منكما".كترثأ
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، عػػف عمػػيّْ قػػاؿ: ]"أتػػاه عػػف  (4)أبػػي ظىٍبيىػػافً  (3)ابػػف (2)قػػابكس (1)كركاه عبػػد الػػرزاؽ: أخبرنػػا سػػفياف الثػػكرمُّ
، فقاؿ:" الكلد بينكما  .(6)كىك لمباقي منكما" (5)رجبلف كقعا عمى امرأة في طيرو

كضعفو البييقيُّ فقاؿ: يركيو ًسمىاهؾ عف رجؿو مجيكؿو لـ يسمو
، كقابكس كىك غير محتجٍّ بو عف أىبي (7)

 .(9): كقد ركل عف عميٍّ مرفكعان خبلؼ ذلؾ(8)ظىٍبيىاًف عف عميٍّ قاؿ[
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 في "أ، ب" مف. (1)
ىك قابكس ابف أبي ظبياف كىك قابكس بف حصيف بف جندب الجنبي الككفي، ركل عف أبيو كركل عنو سفياف الثكرم  (2)

دريس بف يزيد األكدم كجرير بف عبد الحميد كحجاج بف ارطأة كأبك حنيفة كغيرىـ، قاؿ أبك حاتـ: ال يحتج بو، كقاؿ  كا 
ي: ليس بالقكم، كقاؿ ابف حباف : ردمء الحفظ بنفرد عف أبيو بما ال أصؿ لو، انظر: البخارم، التاريخ الكبير، النسائ

 .3/367/كالذىبي، ميزاف العتداؿ، 7/193
 .7/359في جميع النسخ عف كىي خطأ، كالصكاب ابف، انظر: الصنعاني، مصنؼ عبد الرزاؽ،  (3)
مر بف الحارث بف مالؾ ابف كحشي بف ربيعة، ككفي تابعي ثقة ركل عف ىك أبك ظبياف حصيف بف جندب بف ع (4)

عمي كأبي مكسى األشعرم كأسامة بف زيد كعبد اهلل بف عباس، كركل عنو إبراىيـ النخعي كاألعمش ككقاء بف إياس 
كالتعديؿ، / كابف أبي حاتـ، الجرح 3/3ق، انظر: البخارم، التاريخ الكبير، 90كسماؾ كآخركف، تكفي بالككفة سنة 

3/190  . 
 في "أ، ج" منكما، في "ب" بينيما. (5)
(. عبد الرزاؽ، مصنؼ عبد 13473اخرجو عبد الرزاؽ، باب النفر يقعكف عمى المرأة في طير كاحد، أثر رقـ )  (6)

 .7/359الرزاؽ، 
 .كنصو عف عمي قاؿ: اتاه رجبلف كقعا عمى امرأة في طير فقاؿ:" الكلد لكما كىك لمباقي منكما"

األثر بركاية سماؾ عف مكلى مف بني مخزكمة لـ أعثر عميو إال عند الطحاكم، كالقكؿ المذككر في المتف لمبييقي  (7)
لـ أعثر عميو، اضؼ إلى ذلؾ أف البييقي لـ يركم حادثة اشتراؾ أكثر مف رجؿ في امرأة في طير كاحد بيذا السند، 

 .452، 451، 450، 446، 445/ 10انظر: البييقي، السنف الكبرل، 
 ما بيف المعككفيف ليس في "ج". (8)
 .10/452انظر: البييقي، السنف الكبرل لمبييقي،  (9)
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ـى  (1)مػػػف طريػػػؽ أىبػػػي داكد: حػػػدَّثىنا ]خشػػػيش[ ثػػػـ أخػػػرج  (3)حػػػدثنا عبػػػد الػػػرزاؽ أخبرنػػػا سػػػفياف( 2) ٍبػػػفي أىٍصػػػرى
ـى  (5)خيػػر عػػف الشػػعبي عػػف عبػػد (4)الثػػكرم عػػف صػػالح اليمػػدانيّْ  عػػف زيػػد بػػف أىٍرقىػػ

قػػاؿ: "أيتػػي عمػػي  (6)
بثبلثة كقعكا عمػى امػرأة فػي طيػرو كاحػد، فسػأؿ اثنػيف أتقػراف ليػذا بالكلػد؟  (7)رضي اهلل عنو، كىك باليمف

قػػاال ال، حتػػى سػػأليـ جميعػػان فجعػػؿ كممػػا سػػأؿ اثنػػيف قػػاال ال، فػػأقرع بيػػنيـ فػػألحؽ الكلػػد بالػػذم صػػارت 

                                                           
  ب مف "ج".110نياية ؽ/ 
 .2/281في جميع النسخ حبيش كىك خطأ، كاألصح خشيش. انظر: أبك داكد، سنف أبي داكد،  (1)
سكم رحؿ إلى الشاـ كالعراؽ كاليمف كمصر كحدث ىك خشيش بف أصـر بف األسكد يكنى )أبا عاصـ(، خرساني ن (2)

في األخيرة عف عبد الرزاؽ بف ىماـ، كعف شيكخ البصرة كبغداد، ككاف ثقة كلو كتاب مصنؼ يرد فيو عمى أىؿ األىكاء 
بالحديث المركم، صاحب كتاب اإلستقامة في السنة، ركل عف يزيد كعبد الرزاؽ كعبد اهلل بف بكر السيمي، كركل عنو 

ق بمصر، انظر: الصدفي، عبد 253داكد كالنسائي كأبك بكر بف أبي داكد ، كثقو النسائي، تكفي في رمضاف سنة أبك 
ق، دار الكتب العممية/ كالمزم، يكسؼ بف عبد 1421، 1، ط2/74الرحمف بف أحمد، تاريخ ابف يكنس المصرم، 

ـ، مؤسسة 1980 –ق 1400، 1كؼ، ط، ت: د.بشار عكاد معر 8/251الرحمف، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، 
 الرسالة، بيركت.   

 ليست في "أ، ب، ج"، (3)
/ 2/295، 4/284ىك صالح بف صالح بف مسمـ بف حياف أك حي اليمداني، انظر: البخارم،  التاريخ الكبير،  (4)

 .6/461كالعجمي، الثقات، 
  أ مف "أ".218نياية ؽ/ 
أبا عمارة( مف ىمداف، ككفي تابعي أدرؾ زمف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، ىك عبد خير بف يزيد الخيكاني يكنى ) (5)

كلـ يمقو، ثقة، ركل عف عمي بف أبي طالب كشيد معو صفيف، كبارز كقتؿ، كركل عنو أىؿ الككفة كالشعبي كأبك 
/ 6/244، سنة، انظر: ابف سعد،  الطبقات الكبرل 120اسحؽ اليمداني كعبد الممؾ بف عمير كآخركف، تكفي كعمره 

 .1/286كالعجمي، الثقات، 
ىك زيد بف أرقـ بف زيد بف قيس )أبك عمر( كقيؿ )أبك عامر( الخزرجي األنصارم، صحابي غزا مع النبي صمى  (6)

اهلل عميو كسمـ، سبع عشر غزكة، ركل عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، كعف عمي، كركل عنو أنس بف مالؾ كتابة كأبك 
الرحمف بف أبي ليمى كأبك عمر الشيباني كغيرىـ، كىك الذم أنزؿ اهلل تعإلى تصديقو في سكرة اسحاؽ السبيعي كعبد 

، كابف االثير، 1/560ق، انظر: ابف حجر،  اإلصابة، 68المنافقيف، كلو في كتب الحديث ثمانيف حديثا، تكفي سنة 
 .2/219أسد الغابة، 

مف الشماؿ المممكة العربية السعكدية، كمف الشماؿ الشرقي  اليمف : تقع في جنكب غرب الجزيرة العربية، يحدىا (7)
ـ، كعاصمتيا 1967عماف، كمف الجنكب بحر العرب، كمف الغرب البحر األحمر، استقمت اليمف عف بريطانيا سنة 

صنعاء، كمف أىـ مدنيا: ضمار، كمأرب، كصعدة، كشبكة. انظر: مصطفى، شاكر مصطفى، مكسكعة دكؿ العالـ 
 .448-5/447ـ، دار العمـ لممبلييف/ كالحمكم، معجـ البمداف، 1993، 1، ط25 -24اليا، ص اإلسبلمي كرج



415 
 

ثمثي الدية قاؿ: فذكر ذلؾ لمنبي صمى اهلل عميو كسػمـ، فضػحؾ حتػى بػدت القرعة، كجعؿ عميو  (1)عميو
 انتيى. (3)"(2)نكاجذه

، أجػكد مػف إسػناد المرفػكع، ككػذا  (4)كاعمـ أف أبا داكد ركاه أيضا مكقكفان، ككذا النسػائي عػف عمػي بإسػنادو
 (8)، كىػك حسػف مبػيف(7)كقػاؿ فيػو: "فأغرمػو ثمثػي قيمػة الجاريػة لصػاحبيو" (6)فػي مسػنده (5)ركاه الحميدم

 المراد بالدية فيما قبمو.
ػػؿى مػػف ىػػذا أىنَّػػو صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ، سيػػرى بقػػكؿ القافػػة، كأىفَّ عمػػر قضػػى عمػػى كفػػؽ  كحاًصػػؿي مػػا تىحىصَّ

، كأىنَّو صمى اهلل عميو كسمـ، لـ ينكر إثبات عمي النسب بالقرعة. ـٍ  قىٍكًلًي
ؿى  كال شػػؾ أىفَّ اٍلميعىػػكَّ

بي إلػػى رسػػكؿ اهلل صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ، كذلػػؾ ىػػك سػػركره بقػػكؿ عميػػو مػػا ييٍنسىػػ (9)
 القافة.

                                                           
 في "أ" اليو. (1)
 ، مادة )نجذ(.3/513النكاجذ اقصى األضراس، كىي التي تمي األنياب، انظر: ابف منظكر، لساف العرب،  (2)
(. أبكداكد، سنف أبي 2270ا في الكلد، حديث رقـ )اخرجو أبك داكد، كتاب الطبلؽ، باب مف قاؿ بالقرعة إذا تنازعك  (3)

 . كقاؿ األلباني: حديث صحيح.2/281داكد، 
 كنص الحديث:" أتي عمي رضي اهلل عنو بثبلثة، كىك باليمف كقعكا عمى امرأة في طير كاحد...".

 في "ط" عمى. (4)
كي، صاحب )المسند(. اإلماـ، الحافظ، الحميدم: عبد اهلل بف الزبير بف عيسى، أبك بكر، القرشي، األسدم، الم (5)

، أحد األئمة في ألحديث، مف أىؿ مكة، رحؿ منيا مع اإلماـ الشافعي إلى مصر، كلزمو إلى أف  الفقيو، شيخ الحـر
مات، فعاد إلى مكة يفتي بيا، كىك شيخ البخارم، حدث عف: سفياف بف عيينة فأكثر عنو، كقاؿ أبك حاتـ: اثبت الناس 

 19لحميدم، كىك رئيس أصحاب ابف عيينو، كىك ثقة، إماـ. قاؿ الحميدم: جالست سفياف بف عيينة في ابف عيينة ا
 .4/87، كالزركمي، األعبلـ، 10/616ق، انظر: الذىبي، سير أعبلـ النببلء، 219سنة، أك نحكىا، تكفي سنة 

، انظر: الكتاني، الرسالة المستطرفة، مسند الحميدم ىك لعبد اهلل بف الزبير المكي أبك بكر، كىك في أحد عشر جزئا (6)
 .2/1682، كحاجي خميفة، كشؼ الظنكف، 67ص 

(. أبك داككد، مسند 2269اخرجو أبك داككد، كتاب الطبلؽ، باب مف قاؿ بالقرعة إذا تنازعكا في الكلد، حديث رقـ ) (7)
ب القرعة إذا تنازعكا في الكلد ، كقاؿ األلباني حديث صحيح/ كاخرجو النسائي، كتاب الطبلؽ، با2/281أبك داكد، 

.كقاؿ األلباني: حديث صحيح/ كاخرجو 6/182(. النسائي، سنف النسائي، 3488كذكر االختبلؼ، حديث رقـ )
 2.الحميدم، عبداهلل بف الزبير، مسند الحميدم، 803الحميدم،باب أحاديث زيد بف أرقـ رضي اهلل، حديث رقـ 

 ـ.1998، 1،ت:حسف سميـ أسد الداراني، ط39/
 كسند الحديث:" عف األجمح بف عبد اهلل بف حجية الكندم، عف الشعبي، عف عبد اهلل بف أبي الخميؿ، عف زيد بف أرقـ".

 في "أ، ب، ج" كبيف. (8)
  أ مف "ب".326نياية ؽ/ 
 في "أ، ب" العزؿ. (9)
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كري النًَّبيّْ  سيري ـى  -]كى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ؛ أًلىفَّ اٍلكيفَّارى كىانيكا يىٍطعىنيػكفى ًفػي نىسىػًب أيسىػامىةى  -صى ًكمى  -ًفيمىا ري
ٍنوي  كىػافى قىػٍكؿي اٍلقىػ-رىًضيى المَّوي تىعىالىى عى ػا( ؛ ، كى لىػدو لىييمى ػةي أيَـّ كى كىانىػٍت اأٍلىمى ـٍ فىسيػرَّ ًبػًو )كى اًئًؼ ميٍقًطعنػا ًلطىٍعػًنًي

لىدو لىوي تىبىعنا  لىًد فىيىًصيري نىًصيبيوي ًمٍنيىا أيَـّ كى ًة دىٍعكىًة كيؿّْ كىاًحدو ًمٍنييمىا ًفي نىًصيًبًو ًفي اٍلكى  [ًلكىاًلًدىىاًلًصحَّ
نّْؼي عنو بأىفَّ  ػا  (1)أسامةنسب  سركره كافى ألف الكفار كانكا يطعنكف في فأجاب اٍلميصى رضي اهلل عنػو، ًلمى

أبي داكد أىنَّو كػافى أسػكدى ككػافى زيػده أبػيض فكػانكا لػذلؾ يطعنػكف فػي ثبػكت نسػبو منػو،  (2)تقدـ مف حديث
ػا يمزمػو مػف ككانكا مع ذلؾ يعتقدكف قكؿ القافة فكاف قكؿ القائؼ مقطعان لطعنيـ، فسػركره ال شػؾَّ أىنَّػو لً  مى

ـن مػػف التػػأذّْم بنفػػي نسػػبو كظيػػكر خطػػئيـ كالػػردّْ عمػػييـ، ثػػـ يحتمػػؿ مػػع ذلػػؾ  ٍسػػًم قطػػع طعػػنيـ كاسػػتراحة مي
]ككف القيافة حقَّان في نفسيا فتككف ميتىعىمَّؽى سػركره أيضػان، أك ليسػت حقِّػا فيخػتص[
سػركره بمػا قمنػا فمػـز  (3)

نىا بككف سركره بيا نفسيا فرع حكمنا ٍكمى قّْيًَّتيا كلـ يثبت بعد. أىفَّ حي  بأىنَّيىا حؽه فيتكقؼ عمى ثبكت حى
طىعىفى  كى
 يطعف بضْـّ عيف المضارع بالرُّمح كفي النَّسىًب. (4)

كاعمـ أىنَّو استدؿ عمى صحة القيافة بحديث المّْعىاف حيػث قػاؿ صػمى اهلل عميػو كسػمـ، فيػو "إف جػاءت بػو 
ف جاءت بو أكرؽ فيك لزكجيا، (7)حمش الساقيف (6)أثيبج (5)أصييب   (9)جعدان  (8) كا 

 
 

                                                           
 العممية، بيركت. ق، دار الكتب1427، 2، ط1/78انظر: الحمبي، عمي بف إبراىيـ، السيرة الحمبية،  (1)
 ليست في "أ، ب، ج". (2)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (3)
 .3/412انظر: القزكيني، مقاييس المغة،  (4)
اصييب تصغير أصيب كىك الذم يعمك لكنو صيبة، كىي كالشقرة، كىي تختص بالشعر ككىي حمرة يعمكىا سكاد،  (5)

، 3/62ألثير، المبارؾ بف محمد،  النياية في غريب الحديث كاألثر، / كابف ا1/394انظر: الفيكمي، المصباح المنير، 
 ـ، المكتبة العممية، بيركت.1979 –ق 1399ت: طاىر أحمد الزاكم كمحمكد محمد الطناجي، د.ط، 

االثيبج تصغير اثبج كىك الناتيء، كالثبج ما بيف الكاىؿ ككسط الظير، كىك مف كؿ شيء كسطو كاعبله، كرجؿ  (6)
 .1/206ـ الجكؼ، انظر: ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر، اثبج عظي

، ت: أحمد مختار 1/114حمش الساقيف دقيؽ الساقيف، انظر: الفارابي، إسحاؽ بف إبراىيـ، معجـ ديكاف العرب،  (7)
 ـ، مؤسسة دار الشعب لمصحافة كالطباعة كالنشر، القاىرة.2003 –ق 1424عمر، د.ط، 

لكنو بيف السكاد كالغبره، انظر: اليركم البغدادم، القاسـ بف سبلـ، غريب الحديث لمقاسـ بف سبلـ،  اكرؽ الذم (8)
ـ، مطبعة دار المعارؼ العثمانية، حيدر أباد الدكف/ 1964 –ق 1384، 1، ت: د. محمد عبد المعيد خاف، ط2/98

ـ، دار إحياء 2001، 1رعب، ط، ت: محمد عكض م9/222كاألزىرم اليركم، محمد بف أحمد، كتيذيب المغة، 
 التراث العربي.

الجعد مف الشعر خبلؼ السبط، كىك القصير، كرجؿ جعد أم متكسر الشعر، أم مف كاف في شعره التكاء كتقبض  (9)
/ كالمرسي، محمد بف إسماعيؿ، المحكـ كالمحيط 1/303انظر: الخطابي، غريب الحديث،  ،بخبلؼ المسترسؿ

 ـ، دار الكتب العممية، بيركت.2000 –ق 1421، 1حميد ىنداكم، ط، ت: عبد ال1/303األعظـ، 
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 كىذه ىي القيافة، كالحكـ بالشبو. (4)فيك لمذم رميت بو" (3)ساب  األليتيف (2)خدلج الساقيف (1)جماليا
 .(5)كأجاب أصحابنا بأىفَّ معرفتو ذلؾ صمى اهلل عميو كسمـ، مف طريؽ الكحي ال القيافة

كالحػػؽ أىنَّػػو ينقمػػب عمػػييـس ألىنَّػػو لػػك كانػػت  أىنَّػػو ابػػف فػػبلف كقػػد يقػػاؿ الظػػاىر عنػػد إرادة تعريفػػو أٍف ييعىػػرىؼٍ 
ٍرًمػيَّ بػو أشػبو الػزكج أكال لحصػكؿ الحكػـ  (6)القيافة معتبرة لكاف شرًعيَّةى المّْعىاف تختص بما إذا لـ يشبو اٍلمى

 الحكـ بكذبيا في نسب الكلد. (7)الشرعيّْ حينئذو بأىنَّو ليس ابنان لمنافي، كىك يستمـز
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، 1/173جماليا: الجمالي الضخـ األعضاء التاـ األكصاؿ، انظر: الجكزم، عبد الرحمف بف عمي، غريب الحديث،  (1)

لبناف/ كالمطرزم،  -ـ، دار الكتب العممية، بيركت 1985 –ق 1405، 1ت: د. عبد المعطي أميف القمعجي، ط
 .1/275مغرب في ترتيب المعرب، ال
، ط 1/231خدلج الساقيف ممتميء الساقيف عظيميما، انظر: بف مكسى، محمد بف عمي، مشارؽ األنكار الكىاجة،  (2)
 .1/73المممكة العربية السعكدية/ كالنسفي، طمبة الطمبة،  –ـ، دار المغني، الرياض 2006 –ق 1427، 1
مؤخرة كىي المقعدة، كساب  اآلليتيف أم تامة عظيمة، انظر: البعمي، محمد بف أبي ساب  اآلليتيف: اآللية لحمة ال (3)

، محمكد األرناؤكط كياسيف محمكد الخطيب، مكتبة السكادم لمتكزيع/ كالحربي، 1/99الفتح، المطمع عمى الفاظ المقنع، 
ق، جامعة أـ القرل، 1405، 1، ت: د. سميماف إبراىيـ محمد العايد، ط2/407إبراىيـ بف إسحاؽ، غريب الحديث، 

 مكة المكرمة.
، قاؿ 2/276(. أبك داكد، سنف أبك داكد، 2256اخرجو أبك داكد، كتاب الطبلؽ، باب في المعاف، حديث رقـ ) (4)

، حديث رقـ 1/2االلباني اسناده ضعيؼ. انظر: األلباني، محمد ناصر الديف، صحيح كضعيؼ سنف أبي داكد، 
(2256.) 

ف جائت بو اكرؽ جعدا جماليا خدلج كنص الحديث:" إف  جائت بو أصييب اريصح اثيبج حمش الساقيف فيك ليبلؿ، كا 
 الساقيف ساب  اآلليتيف فيك لمذم رميت بو".  

 .3/240انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (5)
  ب مف "أ".218نياية ؽ/ 
 في "أ" فيما. (6)
(7) .  في "أ، ب، ج " مستمـز
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، فػإفَّ (1)كأجيب أيضان بأىنَّػو ال يمػـز مػف حقيػة قيافتػو صػمى اهلل عميػو كسػمـ، حقيػة قيافػة غيػره ، كفيػو نظػره
، ثـ ًإنَّو صػمى اهلل عميػو كسػمـ، سيػرى (2)القيافة ليست إال باعتبار أمكرو ظاىريو يستكم الناس في معرفتيا

ؾ عػف بعػض العممػاء كطرقػو صػحيحة كمػا بفعؿ عمي رضي اهلل عنو، كىك إلحاقو بالقرعة، كقػد نقػؿ ذلػ
تقػػػدـ، كىػػػك يسػػػتمـز أىفَّ القرعػػػة طريػػػؽه صػػػحيحة لتقريػػػره صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ، إيَّػػػاه، بػػػؿ سيػػػرى بػػػو، فػػػًإفَّ 
ذا لػـ يقػؿ بػو يمزمػو الحكػـ بنسػخو، غيػر أىنَّػو يبقػى مػا ثىبىػتى عػف عمػر  الضحؾ دليمو مع عدـ اإلنكار، كا 

ٍيحو مػػف العمػػؿ بقػػكؿ القافػػة، فًإنَّػػو مػػ ف القػػكة بكثػػرة الطػػرؽ بحيػػث ال يعارضػػو المػػركم عنػػو مػػف قصػػة شيػػرى
 لخفائيا كعدـ تثبيتيا.

ػػمىةن، فػػإفَّ سػػميماف بػػف يسػػار عػػف عمػػر مرسػػؿ، ككػػذا عػػركة عنػػو، لكنيمػػا إمامػػاف ال  ػػة ميٍرسى ٍف كانػػت قصَّ كا 
يَّة المرسؿ عندنا فكيؼ بو مف ىذيف؟ عمػى أفَّ قػ جّْ كؿ سػعيد بػف المسىػيّْب يركياف إال عف قكَّة أميف مع حي

بَّمػػػا يكػػػكف كالمكصػػػكؿ بعمػػػر، ألىفَّ سػػػعيدان ركل عػػػف عمػػػر، كبالجممػػػة فػػػبل  نعػػػـ فػػػي إسػػػناد عبػػػد الػػػرزاؽ ري
ذا ثبػت عمػؿ عمػر بالقيافػة لػـز أىفَّ  ذلػؾ االحتمػاؿ فػي سػركره صػمى اهلل  (3)خبلؼ في ثبكت مثؿ ىذا، كا 

قّْيَّػػة مػػف متعمقاتػػو ثابػػت، كال شَّػػافعيُّ رحمػػو اهلل، لمػػا لػػـ يقػػؿ بنسػػب الكلػػد إلػػى عميػػو كسػػمـ، كىػػك كػػكف الحى
القافػة فيمزمػو القػكؿ بثبػكت النَّسىػًب مػف  (6)رأيو ال بقػكؿ (5)]يمزمو اعتقاد أىفَّ فعؿ عمر كاف عف (4)اثنيف
ػػا أىفَّ (7)اثنػػيف[ سػػركره صػػمى اهلل  (8)، إذ حػػؿ محػػؿ اإلجمػػاع مػػف الصػػحابة، كىػػك ممػػزكـه ألحػػد األمػػريف: إمَّ

إنَّػو مػف مائيمػا  (9)لـ يكف متعمقان إال برد طعنيـ أك ثبكت نسػخو كبػو نقػكؿ ]إالَّ أنَّػا ال نقػكؿ[ عميو كسمـ،
 كما ييٍفيىـي مف بعض الركاياتس ألىفَّ الماءيف ال يجتمعاف في الرحـ إال متعاقبيف.

 
 

                                                           
 .6/244دائع الصنائع، انظر: الكاساني، ب (1)
 .17/70انظر: السرخسي، المبسكط،  (2)
كما كرد عف عمر بف الخطاب رضي اهلل  ،في "أ" يككف. مع أف الحنفية ال يأخذكف بالقيافة كيقكلكف بحجية المرسؿ (3)

نما ألف النب ،عنو مف العمؿ بالقيافة بطرؽ مرسمة فإنيـ يحممكف عمؿ عمر بذلؾ ال عمى ثبكت القيافة ي صمى اهلل كا 
 عميو كسمـ سر بذلؾ كلـ ينكره.

 في "ب" ابنيف. (4)
  ب مف "ب".326نياية ؽ/ 
 في "أ، ب، ج" مف. (5)
 في "أ، ب" يقبؿ. (6)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (7)
 ليست في "أ". (8)
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ، ب، ج". (9)
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ًمؽى مف األكؿ لـ ييتىصكَّر خمقو مف الثاني، بؿ ًإنَّو يزيد في  ، في سمعو قكة كفي (1)األكؿفإذا فيًرضى أىنَّو خي
 .(2)بصره كأعضائو

تحػيض  عمى قكلنػا إفَّ الحامػؿ ال تحػيض، فىأىٌمضػا مػف يقػكؿ (3)كأما التعميؿ بأىنَّو ينسد فـ الرحـ فقاصره 
ًدًىمىا،  (4)يمكنو القكؿ باالنسداد فيثبت النَّسىبي مف اثنيف مع الحكـ بأىنَّو ال  في نفس األمر مف ماًء أحى

 .(5)ثبت نسبو مف اثنيف يثبت نسبو مف ثبلثة كأربعة كخمسة كأكثرثـ كما ي
 كقاؿ أبك يكسؼ: ال يثبت مف أكثر مف اثنيف، ألىفَّ القياس ينفي ثبكتو مف اثنيف، لكنو تىٍرؾه ألثىًر عمر.

 كقاؿ محمد: ال يثبت ألٍكثىرى مف ثبلثة لقرب الثبلثة مف االثنيف.
 فبل فرؽ. (6)ف أكثر مف كاحد االشتباه كالدَّعكةي كألبي حنيفة أىفَّ سبب ثبكت النسب م

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 في "أ، ب" العدؿ. (1)
 .17/69سكط، انظر: السرخسي، المب (2)
 .1/42انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (3)
  أ مف "ج".111نياية ؽ/ 

  أ مف "أ".219نياية ؽ/ 
 ليست في "ب". (4)
اختمؼ فقياء الحنفية في عدد الرجاؿ الذيف يثبت منيـ النسب، فذىب أبك حنيفة إلى أنو يثبت ألكثر مف كاحد،  (5)

ثر مف إثنيف، كذىب محمد إلى أنو ال يثبت ألكثر مف ثبلثة، انظر: الكاساني، كذىب أبك يكسؼ إلى أنو ال يثبت ألك
 .2/109/ كالزبيدم اليمني، الجكىرة النيرة، 6/244بدائع الصنائع، 

 .2/110انظر: الزبيدم اليمني، الجكىرة النيرة،  (6)
 كاهلل أعمـ. ،تقدـ تكضيح ذلؾ القكؿ المختار أنو يمكف التحقؽ مف نسب الكلد مف خبلؿ فحص المادة الكراثية كقد
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]  ]تنازع امرأتيف في كلدو
 

ػؽي إال  (2)عنػد أبػي حنيفػة كعنػدىما ال يقضػي (1)كلك تنػازع فيػو امرأتػاف قضػي بػو بينيمػا لممػرأتيف فػبل يىٍمحى
 كل الكلد.بأيٍـّ كاحدة، كال فرؽ بيف ككف األنصباء متفاكتة أك متساكية في الجارية في دع

 
 

 ]تنازع رجميف كامرأتيف في كلد[
 

، فعند أبي حنيفة ]يقضى (3)كلك تنازع فيو رجبلف كامرأتاف كؿّّ يزعـ أىنَّو ابنو مف ىذه المرأة كىي تصدقو
 ، يقضى بو بيف الرجميف فقط.(4)بو بيف الرجميف كالمرأتيف، كعندىما[

 
 

]  ]تنازع رجؿ كامرأتيف في كلدو
 

 لممرأتيف. (6)يقضى بو بينيـ، كعندىما يقضى بو لمرجؿ ال (5)كامرأتاف فمك تنازع فيو رجؿ
 
 

                                                           
اختمؼ الفقياء في الحاؽ الكلد المتنازع فيو بيف امرأتيف، فذىب أبك حنيفة كالشافعية إلى أنو يقضى بو بينيما،  (1)

كذىب أبك يكسؼ كمحمد مف الحنفية إلى أنو ال يقضى بو لممرأتيف بؿ يمحؽ بأـ كاحدة، كذىب الحنابمة إلى أنو يعرض 
/ كشيخي زادة، مجمع األنير، 4/298محؽ بمف الحقتو بيا، انظر: ابف نجيـ المصرم، البحر الرائؽ، عمى القافة، في

 . 17/381/ كالماكردم، الحاكم الكبير، 1/537
 كاهلل أعمـ. ،القكؿ المختار أنو يمكف الحاقو بأحدىما بعد اجراء فحص المادة الكراثية كتطابؽ الجينات

 في "أ، ب، ج" يقضياف. (2)
اختمؼ فقياء الحنفية في الحاؽ الكلد المتنازع فيو بيف رجميف كامراتيف، فذىب أبك حنيفة إلى أنو يقضى بو بيف  (3)

 .6/254الرجميف كالمرأتيف، كذىب أبك يكسؼ كمحمد إلى أنو يقضى بو بيف الرجميف، انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، 
 كاهلل أعمـ. ،نيا بعد اجراء فحص المادة الكراثيةالقكؿ المختار أنو يمكف الحاقو بمف يتطابؽ معو جي

 ما بيف المعككفيف ليس في "ب". (4)
اختمؼ فقياء الحنفية في الحاؽ الكلد المتنازع فيو بيف رجؿ كامراتاف فذىب أبك حنيفة إلى أنو يقضى بو بينيـ،  (5)

 .6/254الصنائع، كذىب أبك يكسؼ كمحمد إلى أنو يقضى بو لمرجؿ فقط، انظر: الكاساني، بدائع 
 كاهلل أعمـ. ،القكؿ المختار أنو يمكف الحكـ بناء عمى نتيجة فحص المادة الكراثية

 ليست في "ب". (6)
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 ]أف يككف ألحد الشريكيف ميزة عف اآلخر يستحؽ بيا نسب الكلد[
 

ػكًد اٍلميػ جي يِّػا ًلكي ػري ًذمّْ ػديىيمىا ميٍسػًممنا كىاآٍلخى دي الشًَّريكىٍيًف أىبنػا ًلٍْلًخػًر، أىٍك كىػافى أىحى ػؽّْ رىجّْ ]إالَّ إذىا كىافى أىحى ًح ًفػي حى
ؽّْ ًفي نىًصيًب ااًلٍبًف[ ؽّْ اأٍلىًب كىىيكى مىا لىوي ًمٍف اٍلحى ًفي حى ـي كى ٍسالى  اٍلميٍسًمـً كىىيكى اإلًٍ

)يثبت كعممت أىفَّ النَّسىبى  )كما ال يقبميا(استثناءن مف قكلو )إال إذا كاف أحد الشريكيف أبان لْلخر( قكلو: 
 في حؽ كؿ منيما كمالن(.

ميدىبَّرو كعبدو كلدت فادَّعكه فػالحرُّ المسػمـ أكلػىكفي المبس كط: أىمىةه بيف مسمـو كذمّْيٍّ كمكاتبو كى
الجتمػاع  (1)

الحريػػة كاإلسػػبلـ فيػػو مػػع اٍلًمٍمػػًؾ، فػػًإٍف لػػـ يكػػف فػػػييـ مسػػمـه بػػؿ مػػف بعػػده فقػػط فالػػذّْمّْيُّ أكلػػىس ألىنَّػػو حػػػره 
ٍف كانا مسمميف لكف بيد الكلد تحص يؿ اإلسبلـ دكف الحرية ثـ المكاتبس ألف لو حػؽ كالمكاتب كالعبد، كا 

كالكلد عمى شرؼ الحرية بأداء المكاتب، فإٍف لـ يكف مكاتػبن كادَّعىػى اٍلميػدىبَّري كالعبػد ال يثبػت مػف  (2)ممكو
س ألىنَّو ليس ليـ ًمٍمؾه كال شيٍبيىةي ًمٍمؾو  (3)كاحدو  عبػد ، قيؿ كيجب ٌأٍف يككف ىػذا الجػكاب فػي ال(4)منيما النَّسىبي

كَّجى منيػا أيضػان  ػةه، كال يتعػيف ذلػؾ بػؿ أىٍف ييػزى المحجكر كيًىبىٍت لو أىمى
، كلػك كانػت الػدٍَّعكىة بػيف ذمّْػيّْ كميرتػدو (5)

ًرـى كؿ لصاحبو نصؼ اٍلعيٍقرً  فالكلد لممرتدّْ، ألىنَّو أقرب إلى اإلسبلـ كىغى
(6). 

لىدو لىييمىاكانىٍت اأٍلىمىةي أي ك [  [َـّ كى
منيمػا فػي نصػيب الكلػد فيصػير نصػيبو منيػا أـ  (7)ة أيَـّ كلدىما( لصػحة دعػكة كػؿ)ككانت األمقكلػو: 

مػف نصػيب شػريكو  (10)ألىنَّػو لػـ ينتقػؿ إليػو (9)لشريكو شيئان  (8)كال يضمف كاًحده منيما كلدو لو تبعان لكلدىا(
 شيء.

 
                                                           

اختمؼ الفقياء في مف يستحؽ الكلد إذا ادعاه مسمـ كذمي، فذىب الحنفية كالشافعية إلى أف المسمـ أكلى، كذىب أبك  (1)
ية كالحنابمة إلى أف المسمـ كالذمي سكاء، انظر: السرخسي، المبسكط، يكسؼ في ركاية كزفر مف الحنفية كالمالك

. 6/125/ كاف قدامة، المغني، 4/242/كالشافعي، األـ، 9/490/ كعميش، منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ، 7/158
 تقدـ القكؿ المختار في ىذه المسألة.

 في "أ، ب، ج" ممؾ. (2)
 في "أ، ج" لكاحد بدكف مف. (3)
 ي "أ، ب، ج".ليست ف (4)
 .159-7/157انظر: السرخسي، المبسكط،  (5)
 .6/108انظر: العيني، البناية شرح اليداية،  (6)
 في "ب، ج" كاحد. (7)
 ليست في "أ". (8)
 .4/126انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (9)
 ليست في "أ". (10)
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 ]ميراث االبف الذم نسب إلى أكثر مف كاحد[
 

يىًرثي ااًلٍبفي ًمٍف كيؿّْ كىاحً  يىًرثىاًف  دو ًمٍنييمىا ًميرىاثى اٍبفو كىاًمؿو ]كى قًّْو )كى ةه ًفي حى جَّ أًلىنَّوي أىقىرَّ لىوي ًبًميرىاًثًو كيمًّْو كىىيكى حي
( اًلٍسًتكىاًئًيمىا ًفي النَّسىًب كىمىا إذىا أىقىامىا اٍلبىيّْنىةى[  ًمٍنوي ًميرىاثى أىبو كىاًحدو

حيػػث ادعػى أىنَّػو ابنػػو  فو كامػؿو ألنػػو أقػر لػػو بميراثػو كمػو(A )كيػرث االبػػف مػف كػػؿو منيمػا ميػراث ابػػقكلػو
قراره  (  (1)[في حقو] )حجةكحده، كا  ألىفَّ دعكل كؿو منيما االنفراد باألبكَّة ال كيرثاف منو ميراث أب كاحدو

االستحقاؽ، كىك الدَّعكة المقركنة باٍلًمٍمًؾ كصار كمػا  (3)في حؽ اآلخر، كقد استكيا في سبب (2)تسرم
عمى ابفو مجيكؿ النسػب يكػكف  )إذا أقاما البينة(ذا أقاما البينة عمى شيءو يصير مشتركان بينيما، فكذا إ

 بينيما التحاد الجامع.
 

 ]ثبكت نسب الكلد لممكلى مف جارية مكاتبو[
 

ػدَّقىوي  ػػاهي فىػػًإٍف صى لىػدو فىادَّعى ػػاءىٍت ًبكى اًريىػةى ميكىاتىًبػػًو فىجى ػػٍكلىى جى ًطػئى اٍلمى ذىا كى لىػػًد ًمٍنػػوي( ])كىاً   اٍلميكىاتىػػبي ثىبىػػتى نىسىػبي اٍلكى
اًريىًة اٍبًنًو[ -رىًحمىوي المَّوي تىعىالىى  -كىعىٍف أىًبي ييكسيؼى  لىدى جى  أىنَّوي الى ييٍعتىبىري تىٍصًديقيوي اٍعًتبىارنا ًباأٍلىًب يىدًَّعي كى

ذا كطئ المكلى جارية مكاتبو فجاءت بكلدو فادعػاهقكلو المكاتػب يثبػت نسػب الكلػد  فػإف صػدقو A(4) )كا 
ٍف كذَّبو ال يثبت نسب الكلد، لكف إذا ممكو يكمان مف الدَّىر فحينئذو يثبت نسبو منو لما سيذكر. منو(  كا 

نسبو منو بمجرد دعكتو غيػر مفتقػرو  بؿ يثبت( أنو ال يعتبر تصديقو -رحمو اهلل  -)كعف أبي يكسؼ 
 إلى تصديقو.

 
 
 

                                                           
  ب مف "أ".219نياية ؽ/ 
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (1)
 في "ب"  يسرم. (2)

  أ مف "ب".327نياية ؽ/ 
 في "أ، ب" حؽ. (3)
اختمؼ الفقياء في ثبكت نسب كلد المكلى مف جارية مكاتبو، فذىب الحنفية إال أبا يكسؼ إلى أنو ال يثبت نسبو منو  (4)

نابمة إلى أنو يثبت كال تصير أـ كلد لو إال إذا صدقو المكاتب، كذىب أبك يكسؼ مف الحنفية كالمالكية كالشافعية كالح
/ كالقرافي، الذخيرة، 2/109النسب بمجرد الدعكة كال يشترط تصديؽ المكاتب، انظر: الزبيدم اليمني، الجكىرة النيرة ، 

 .4/554/ كالبيكتي، كشاؼ القناع، 7/213/ كالنككم، ركضة الطالبيف، 11/322
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لد جارية االبف[]قياس كلد جارية المكاتب عمى ك   
 

اعتبػػػاران بػػػاألب يػػػدعي كلػػػد جاريػػػة ابنػػػو بجػػػامع أٍف المكطػػػكءة كسػػػب )كىػػػذا قػػػكؿ سػػػائر العممػػػاء( كقكلػػػو 
ٍف لػـ  المدعي، أك بطريؽ أكلىس ألفَّ لممكلى فػي المكاتػب ًمٍمػؾي رقبتػو كىػك مقػتضو لحقيقػة ًمٍمػًؾ كسػبو، كا 

ًمًؾ، كليس لمك  الد ًمٍمؾه حقيقة فػي رقبػة كلػده بػؿ لػو حػؽُّ التَّممُّػؾ لمالػو يكف لو فيو ًمٍمؾه كاف لو فيو حؽُّ اٍلمى
مُّػػؾً  ػػؽُّ اٍلًمٍمػػًؾ أقػػكل مػػف حػػؽّْ التَّمى عنػػد الحاجػػة كحى
ػػا ثبػػت نسػػب كلػػد جاريػػة االبػػف مػػف األب بمجػػرد (1) ، فممَّ

 دعكتو مف غير افتقارو إلى تصديقو فالثبكت مف المكلى أكلى.
ٍجػػوي الظَّػػاًىًر كىىيػػكى اٍلفىػػٍرؽي أى  كى تَّػػى الى يىتىمىمَّكىػػوي كىاأٍلىبي ]كى ػػرُّؼى ًفػػي أىٍكسىػػاًب ميكىاتىًبػػًو حى ػػٍكلىى الى يىٍمًمػػؾي التَّصى فَّ اٍلمى

 يىٍمًمؾي تىمىمُّكىوي فىالى ميٍعتىبىرى ًبتىٍصًديًؽ ااًلٍبًف[
])أف المػػكلى ال يممػػؾ التصػػرؼ فػػي بػػيف جاريػػة االبػػف كجاريػػة المكاتػػب )ككجػػو الظػػاىرA كىػػك الفػػرؽ( 

، كاألب (3)حتػػى ال يثبػػت لػػو حػػؽ ]تممكػػو (2)بسػػبب حجػػره نفسػػو عػػف ذلػػؾ بعقػػد الكتابػػة[ ًب مكاتبػػو(أىٍكسىػػا
ػةى مػف تركػة  (5)تممكو لحاجتو (4)يممؾ[ عمى ما عرؼ فبل ميعتبر بتصديقو كىذا بخبلؼ الكارث يسػتكلد أمى

، ألىنَّػو صػاحب حػؽو حتػى ممػؾ اسػتخبلص مػا يشػاء مػ ف التركػة مستغرقة بالػديف يصػح بػبل تصػديؽ أحػدو
 بإعطاء قيمتو فميس أحده أحؽ منو ليحتاج إلى تصديقو.

ػؽي اٍلًعتٍػًؽ فمػـ  (6)بخبلؼ البائع يدعي كلد المبيعة بعد البيػع يصػح التصػاؿ العمػكؽ بممكػو ككجػب لمكلػد حى
 .(7)يبطؿ باعتراض البيع

 ًو لمجارية ًمٍمكاِّ خالصان.كىاىنا إٍف حصؿ اٍلعيميكؽي في ًمٍمًؾ المكلى لرقبة المكاتب لكف لـ يحصؿ في ًمٍمكً 
كاعتيرض بأىنَّو ال معنى الشتراط التصديؽ، ألىنَّو إذا لكحظ حجر المكلى عف التصرؼ في مػاؿ المكاتػب 
فتصديقو ال يكجب فؾ الحجر، بؿ غايتو أىنَّػو اعتػرؼ لػو أىنَّػو كطػئ الجاريػة فيقضػى أىٍف ال يثبػت النَّسىػبي 

                                                           
 .6/245انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (1)
 فيف ليس في "أ".ما بيف المعكك  (2)
 في "أ، ب، ج" تممؾ. (3)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ج". (4)
 .3/699انظر: ابف عابديف، رد المحتار،  (5)
 في "أ، ب، ج" فبل. (6)
 .9/298انظر: ابف مازة، المحيط البرىاني،  (7)
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كطئيػا ال يثبػت نسػبو إذا كػاف  (1)ال تػرل أىنَّػو لػك أقػاـ البينػة عمػى أىنَّػوبو المػانع مػف ثبكتػو، أ إذ لـ يرتفع
ميكىذّْبىان لو مع أٍف الثابت بالبينة أقكل

 .مف التصديؽ فظير ضعؼ اشتراط التصديؽ 
ًؽ آدميٍّ لككنو ىك أحؽ بالدعكل فبل يظير حقو في اإلستمحاؽ في مقابمة  كقد يجاب بأفَّ ىذا الحجر ًلحى

بػػو منػػػو إال أٍف يصػػػدقو، لجػػكاز أىٍف يكذبػػػو بػػػأىٍف يدعيػػو ىػػػك فػػػبل بػػد مػػػف اسػػػتعبلـ تصػػػديقو مػػف ىػػػك أحػػػؽ 
كتكذيبو، بخبلؼ ما إذا أقاـ بينة عمى الكطء فإفَّ تكذيبو قائـه، كاعتبػار التصػديؽ لػيس السػتعبلـ الػكطء 

ؼ عمػى تصػديؽ تقػديمان لؤلحػؽ عمػى غيػره، بخػبلؼ أحػد الشػريكيف إذا اسػتمحؽ فإنَّػو ال يتكقػ (2)قطعان بػؿ
 اآلخر، ألىنَّو ليس أحدىما أحؽ مف اآلخر.

 
 ]عقر جارية المكاتب المستكلىدة مف المكلى لممكاتب[

 
ًة ااًلسٍ  ؽّْ كىاؼو ًلًصحَّ ؛ أًلىفَّ مىا لىوي ًمٍف اٍلحى مىٍيًو عيٍقريىىا( ؛ أًلىنَّوي الى يىتىقىدَّميوي اٍلًمٍمؾي A )كىعى ًد ًلمىا نىٍذكيريهي[]قىاؿى  ًتيالى

فػإذا كطػئ المػكلى ال يتقدمػو كطأه المدلكؿ عميػو بقكلػو ) (3)أم ألفَّ  A )كعميو عقرىا لممكاتب ألنو(كلوق
ألىفَّ ما لو مف الحؽ: أم حؽ الممؾ كاؼو لصحة االستيبلد لما نذكره: يعني مف قكلػو عقيبػة أنَّػو )الممؾ

 كسب كسبو.
، بخبلؼ األب فإنَّوي ليس لو حؽ ًمٍمًؾ في الجارية فيتقدـ  ًمٍمكيوي إياىا، لتصحيح االستيبلد فبل يجب العيٍقػري

ذا كجب لنفس المكاتبة العقر إذا كطئيا المكلى مع ثبكت حقيقة ممكو فييا فؤلف  ألنَّو كطئ أمة نفسو، كا 
، كأبعد شارحه فقاؿ: أم لما نذكره في كتاب المكاتب مف أنَّػو يثبػت لممػكلى فػي (4)يجب بكطء أمتيا أكلى

ػةو ال يصػحح اسػتيبلد صػاحب الػديف فمقػد  (5)حؽّّ  ًذمَّة المكاتب ػؽٍّ فػي ذمَّػة سىػيّْد أمى مػع أفَّ مجػرد ثبػكت حى
 تناكلو مف مكاف بعيد كىك أقرب إليو مف حبؿ الكريد.

 
 

                                                           
  ب مف "ج".111نياية ؽ/ 
 في "أ، ب، ج" لك. (1)

   أ مف "أ".220نياية ؽ/ 
 ست في "أ".لي (2)
 في "ب" اف. (3)
  ب مف "ب".327نياية ؽ/ 
 .6/245انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (4)
 .6/245انظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  (5)
 



415 
 

 ]قيمة الكلد عمى المكلى[
 

ٍيثي إنَّوي اٍعتىمىدى دى  كًر حى ٍعنىى اٍلمىٍغري لىًدىىا( ؛ أًلىنَّوي ًفي مى ًقيمىةي كى A )كى ـٍ يىػٍرضى ]قىاؿى ًليالن كىىيكى أىنَّوي كىٍسبي كىٍسًبًو فىمى
لىػػدو لىػػوي( ؛ أًلىنَّػػوي الى  اًريىػػةي أيَـّ كى ػػًة ثىاًبػػتى النَّسىػػًب ًمٍنػػوي )كىالى تىًصػػيري اٍلجى ػػرِّا ًباٍلًقيمى  ًمٍمػػؾى لىػػوي ًفييىػػا ًبًرقّْػػًو فىيىكيػػكفي حي

كًر[ لىًد اٍلمىٍغري ًقيقىةن كىمىا ًفي كى  حى
)ألنػو فػي معنػى المغػركر حيػث اعتمػد أم كعميو قيمػة الكلػد  ىا عطؼه عمى عقرىا(A)كقيمة كلدقكلو: 

يكجب  (1)حيث اعتمد دليبلن[ )كسب كسبو فمـ يرض برقو(أم الجارية بتأكيؿ الشخص  دليالن ]كىك أنو(
ػةو اسػتكلدىا فاسػتحقت اٍعتى  )فيككف حػران بالقيمػة ثابػت النسػب منػو(حريتػو  ػدى كمػا أىفَّ المغػركر بشػراء أمى مى

 دليبلن ىك البيع فجعؿ عذران في حرية الكلد بالقيمة.
 

 ]كقت اعتبار قيمة الكلد[
 

 إال أىفَّ قيمة الكلد ىنا تعتبر يكـ كلد، كقيمة كلد المغركر يكـ الخصكمة.
ؽ ىنا حصؿ في ًمٍمًؾ لمكلى كىك مقتضو ثبكت نسبو بحؽّْ ممكو لمالكيػا إنَّػو محجػكره  كالفرؽ أىفَّ اٍلعيميكى
(2) 

مُّػؾ بالقيمػة  (3)بحجرو شرعيو عنيا فشرط تصديقو، فإذا جاء التصديؽ صػحت الػدعكل كثبػت لػو حػؽُّ التَّمى
 فكجب اعتبارىا في أقرب أكقات اإلمكاف، كأمَّا المغركر فضمانو قيمة الكلد، ألىنَّو أمانة حبسيا

قُّػؽي ىػذا الحػبس يكػكف يػـك الخصػكمة  (4)إنمػا كالمنػع عف صاحبيا تقديران فتعتبر القيمة يكـ الحبس، كتىحى
 فىييٍعتىبىري يكميا.

 
 
 
 
 
 

                                                           
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ". (1)
 في "أ" محجكب. (2)
 في "أ" شرط. (3)
   ب مف "أ".220نياية ؽ/ 
 في "أ، ب، ج" اف. (4)



416 
 

 
 ]صيركرة جارية المكاتب أـ كلدو لممكلى إف استكلدىا[

 
المبيعػػة ألنػػو ال ممػػؾ لػػو فييػػا حقيقػػة كمػػا فػػي أـ كلػػد المغػػركر(  (8))ثػػـ ال تصػػير الجاريػػة أـ كلػػد لػػو

ر أيَـّ كلػدو كبػيف قكلػو إفَّ مػا لػو مػف الحػؽ ، كال تناقضه بيف قكلػو ال تصػي(2)المستحقة ]ال تككف أيَـّ كلد لو[
يكفي لصحة االستيبلدس ألىفَّ المراد مػف االسػتيبلد اسػتمحاؽ الكلػد كمػا قررنػاه أكؿى البػاب كصػحتو بثبػكت 

نسػػب الكلػػد منػػو، كأمػػا ثبػػكت أمكميػػة الكلػػد لػػؤليـً فإنمػػا ىػػك الزـه فػػي بعػػض الصػػكر كىػػك
أكثرىػػا دكف  (3)

مىػؾى ىػذه الجاريػة يكمػان مػف الػدىر صػارت أيَـّ كلػدو لػوس ألىنَّػو بعضو كليس عينان ليمـز نفي م ا أثبتو، ثػـ إذا مى
 ا كلو منيا كلده ثابت النَّسىًب.ممكي
 

 ] تكذيب المكاتب المكلى في نسب الكلد[
 

ـٍ يىٍثبيٍت( ؛ ًلمىا بىيَّنَّا أىنَّوي الى بيدَّ ًمٍف تى  ٍف كىذَّبىوي اٍلمىكىاًتبي ًفي النَّسىًب لى ٍصًديًقًو )فىمىٍك مىمىكىوي يىٍكمنا ثىبىتى نىسىػبيوي ])كىاً 
كىاًب[ ـي ًبالصَّ ؽّْ اٍلميكىاتىًب إٍذ ىيكى اٍلمىاًنعي، كىاىلمَّوي تىعىالىى أىٍعمى كىاًؿ حى زى  ًمٍنوي( ؛ ًلًقيىاـً اٍلميكًجًب كى

ف كذبو المكاتب في النسب لـ يثبت نسبو مف المكلى لما بينا(قكلو:   يىٍمًمٍؾ التصرؼ أم مف أىنَّو ال )كا 
لػو  (4)ككػاف كلػدان  )ثبػت نسػبو منػو(مػف الػدىر )يكمػان( أم لػك ممػؾ الكلػد  )فمك ممكو(في أكساب مكاتبو 

 كىك إقراره باالستيبلد، كزكاؿ المانع كىك حؽ المكاتب. ((5))لقياـ المكجب
 
 
 
 
 

                                                           
ؼ الفقياء في صيركرة جارية المكاتب أـ كلد لممكلى إٍف كلدت منو، فذىب الحنفية إال أبا يكسؼ إلى أنيا ال اختم (1)

تصير أـ كلدو لو، كذىب أبك يكسؼ مف الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة إلى أنيا تصير أـ كلدو لو، انظر: الزبيدم 
/ كالبيكتي، كشاؼ 7/213/ كالنككم، ركضة الطالبيف، 11/332يرة، / القرافي، الذخ2/109اليمني، الجكىرة النيرة، 

 .4/554القناع، 
 في "أ، ب" ال يككف لو كلد. (2)
 في "ب، ج" كىي. (3)
 ليست في "ب". (4)
 في "أ" الكاجب. (5)
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ـه أخرل متفرعة تتعمؽ باالستيالد[  ]أحكا

 
َـّ اشػتراىا ال تصػير أيَـّ كلػدو لػو استحسػانان بأمػةو فكلػ (2)، رجؿه فجر(1)فركعه  ٍف اشػترل الكلػد عيتػؽ (3)دت ثيػ ، كا 

 .(4)]الكلد عميو[
كفي المحيط: يجكز إعتاؽ أيْـّ الكلد ككتابتيا لتعجيؿ الحرية، ككذا ]تػدبيرىا ألىنَّػو  يجتمػع ليػا سػببا حريػة 

 تدبيرىا ألنَّو ال يفيد. (5)كفي غيرىا ال يصح[
تيٍعتىؽي مف جميع الماؿ كال تسعى في ديف. استكلدكفي جكامع الفقو:  تىوي بىطيؿى التٍَّدبير كى  ميدىبَّرى

ػةه بػيف رجمػيف قػاال فػي صػحتيما ىػي أيُـّ كلػًد أحػدنا ثػـ مػات أحػدىما يػؤمر الحػي بالبيػاف  كفي الكافي: أىمى
ُـّ كلدم فيي أيُـّ كلده بفعؿ غيرىـ، فإٍف قاؿ الحي ىي أي  (6)دكف الكرثة ألنَّو يخبر عف نفسو كالكرثة تخبر

ا أقر بكطئيا بعػد ًمٍمًكيىػا فمعمػو اسػتكلدىا بنكػاحو  كيضمف نصؼ قيمتيا كال يىٍضمىفي مف العيٍقًر شيئان ألىنَّو ًلمى
ػدَّقىٍتوي الكرثػة تىقىػٍت صى ٍف كػذب  (7)قبؿ، كلك قاؿ ىي أيُـّ كلػًد الميّْػت عى ػرَّةه، كا  أك كذَّبتػو ألىنَّػو إٍف صػدؽ فيػي حي

ألىنَّيػػـ  (8)قػػراره بعتقيػػا بمكتػػو، كال سػػعاية لمحػػي ألنَّػػو يىػػدَّعي الضػػماف عمػػى الميػػت ككػػذا لمكرثػػةفكػػذلؾ إل
ٍف صدقكه فقد أقركا بعدـ السعاية، كاهلل المكفؽ.  يدعكف عميو الضماف إٍف كذبكه في إقراره، كا 

 
 

 يرد اهلل كتاب العتاؽ مف فتح القدتـ بحم
                                                           

 في "أ" قكلو تقدـ في. (1)
 .2/462الفجكر  مف فجر كىك الفسكؽ كالزنا، انظر: الفيكمي، المصباح المنير،  (2)
كفي الشرع ىك ىيئة حاصمة لمنفس بيا يباشر أمكر عمى خبلؼ الشرع كالمركءة كىك الزنا، انظر: الجرجاني،  

 .462\2 ،المصباح المنير ،كالفيكمي \165التعريفات، ص 
أنيا ال اختمؼ الفقياء في صيركرة الجارية إذا استكلدىا رجؿ بشبية فكلدت ثـ اشتراىا أـ كلد لو، فذىب الحنفية إلى  (3)

تصير أـ كلدو لو استحسانان كىك قكؿ المالكية كالشافعية كالحنابمة، كذىب زفر مف الحنفية إلى أنيا ال تصير أـ كلد قياسان 
نما استحسانان، انظر: ابف مازة، المحيط البرىاني،  / كالماكردم، الحاكم الكبير، 11/341/ كالقرافي، الذخيرة، 9/273كا 

 .5/160ي، / كابف قدامة، المغن6/69
 ما بيف المعككفيف ليس في "أ، ب، ج". (4)
 ما بيف المعككفيف ليس في "ط". (5)
  أ مف "ب".328نياية ؽ/ 
 في "أ، ج" عف. (6)
 ليست في "أ، ب، ج". (7)
 في "أ، ب، ج" الكرثة. (8)
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 الخاتمة
ي إتمػػاـ تحقيػػؽ كتػػاب العىتىػػاًؽ مػػف كتػػاب فػػتح القػػدير لمعبلمػػة الكمػػاؿ ابػػف الحمػػد هلل الػػذم قػػدرني كيسػػر لػػ

اليماـ رحمو اهلل، كأسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يكػكف عممػي خالصػان لكجيػو الكػريـ كأف يػتـ عمػي نعمتػو 
 كسائر المسمميف.

أتبعتيػا بػبعض كفي النياية ىذه جممة مف النتائج التي تكصمت إلييا مف خػبلؿ تحقيقػي ليػذا الجػزء، ثػـ 
 التكصيات عمى النحك التالي:

Aالنتائج Aأكالن 

. يعتبػػر كتػػاب فػػتح القػػدير مػػف الكتػػب الفقييػػة التػػي اىتمػػت بػػذكر األدلػػة النقميػػة فػػي المسػػائؿ الفقييػػة 1
 خاصة األحاديث النبكية.

مميػػة رفيعػػة . المكانػػة العمميػػة العظيمػػة التػػي كصػػؿ إلييػػا اإلمػػاـ ابػػف اليمػػاـ كالتػػي أىمتػػو لتبػػكء منزلػػة ع2
 بيف عمماء عصره.

. لقػػد حظػػي كتػػاب فػػتح القػػدير باىتمػػاـ عممػػاء الحنفيػػة، فيػػك أحػػد أشػػير الشػػركح التػػي كضػػعت عمػػى 3
 كتاب اليداية لممرغيناني، كما أنو احتكل عمى مادة عممية كبيرة.

 .. برزت شخصية ابف اليماـ بشكؿ كاضح في الشرح مف خبلؿ تعميقاتو عمى المسائؿ التي يطرحيا4

. لـ يكف ابف اليماـ مقمدان ناقبلن ألقكاؿ مف سبقو فقط، بػؿ كػاف محققػان مرجحػان فػي كثيػر مػف المسػائؿ، 5
 فيرجح ما يراه صكابان، كلـ يتقيد بترجيحات صاحب اليداية كغيره.

 . كثرة الفركع الفقيية عند الحنفية.6

 . استدالؿ الحنفية بالحديث المرسؿ.7

ر عمى كتاب نصب الراية لئلماـ جماؿ الػديف الزيمعػي فػي تخػريج األحاديػث . اعتماد ابف اليماـ الكبي8
 كنقد الركايات.

. أكثر ابف اليماـ بذكر األدلة النقمية كخصكصان األحاديث النبكية كىذا خبلؼ ما ييشاع عف األحناؼ 9
نما جؿ اعتمادىـ عمى العقؿ.  بأنيـ ال يعتمدكف عمى النقؿ بشكؿ كبير كا 
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ف اليمػػػاـ عمػػى ذكػػػر آراء فقيػػاء الحنفيػػػة فػػي المسػػػائؿ الفقييػػة كانمػػػا كػػاف يػػػذكر آراء . لػػـ يقتصػػػر ابػػ10
 الفقياء مف الصحابة كالتابعيف كآراء الفقياء مف المذاىب األخرل.

 

Aالتكصيات Aثانيان 

خراجػو فػي نسػخة 1 . أكصي طمبػة العمػـ كمػف ييميػـ األمػر بضػركرة إكمػاؿ تحقيػؽ كتػاب فػتح القػدير كا 
 ي تتحقؽ االستفادة منو.مطبكعة محققة ك

. أكصي طمبة الماجستير في قسـ الفقو كالتشريع كأصكلو بعمؿ رسائؿ عممية في جمع اختيػارات ابػف 2
 اليماـ الفقيية مف خبلؿ كتابو فتح القدير.

. أكصػػي بضػػركرة اختيػػار النسػػخ المخطكطػػة بمزيػػد مػػف العنايػػة بحيػػث تكػػكف أجػػكد كاكضػػح ممػػا ىػػك 3
 مكجكد.

مساؽ مستقؿ لتدريس قكاعد كأصكؿ تحقيػؽ المخطكطػات، بحيػث تعػـ الفائػدة كيػتمكف  . أكصي بإفراد4
 طبلب العمـ مف التعامؿ مع المخطكطات بشكؿ ميسر كسيؿ.

ىذا جيدم الذم اسػأؿ اهلل عػز كجػؿ أف يبػارؾ فيػو كينفػع بػو طمبػة العمػـ الػذيف يبتغػكف كجيػو، انػو كلػي 
 ذلؾ كالقادر عميو.

 كالحمد هلل رب العالميف.

 

 

 

 

 

 



421

 فيارس
الدراسة كالتحقيؽ
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Aفيارس الدراسة كالتحقيؽ كىي كاآلتي 

 ( فيرس اآليات القرآنية الكريمة.1

 ( فيرس االحاديث النبكية الشريفة.2

 ( فيرس اآلثار الكاردة في المتف المحقؽ.3

 ( فيرس االعبلـ الكاردة في المتف المحقؽ.4

 في المتف المحقؽ.( فيرس القكاعد الفقيية الكاردة 5

( فيرس الكممات كالمصطمحات الفقيية كااللفاظ الفقيية الغريبة الكاردة في المتف المحقؽ.6

 ( فيرس البمداف كالمكاضع كالقبائؿ الكاردة في المتف المحقؽ.7

 ( فيرس االشعار كاالمثاؿ الكاردة في المتف المحقؽ.8

 ( فيرس الكتب الكاردة في المتف المحقؽ.9

 رس المصادر كالمراجع.( في10

 ( فيرس المحتكيات.11
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 فيرس اآليات القرآنية

رقـ الصفحة اسـ السكرة رقـ اآليةاآلية

9:8َّٰىٰرٰذييىيميخيُّٱ

البقرة

 

56

110::9َّخفحفجفمغجغٱُّٱ

319 7?9 َّمغجغمعجعمظحطمضخضُّٱ

118النساء8;8َّمئزئرئَُُِّّّّّٰٱ

38نعاـاال 899َّهبرنمماميلُّٱ

زئرئٌٍَُُِّّّّّّّٰٱ

َّربيئىئنئمئ

<

مريـ

72

خفحفجفمغجغمعجعمظحطمضُّٱتعالى
مف حلجلمكلكخكحكجكمقحق

 َّحنجنممخمحمجمهلملخل

@9-@<108

جضمصخصحصمسخسحسجسمخجخمحجحٱُّٱ
حفجفمغجغمعجعمظحطمضخضحض

 َّحقمفخف

262 الرـك>-;

366االحزاب9:َّٱحيجييهىهُّٱ

خيحيجيٰهمهجههنمنخنحنجنٱُّٱ
َّ

72 محمد 88
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 فيرس األحاديث النبكية الشريفة

رقـ الصفحةطرؼ الحديث

مىى ًعيىاًلؾى  اٍقضً  ، كىأىٍنًفٍؽ عى ?8:دىٍينىؾى

@8:انت سرؽ، كباعني باربعة أبعرة.

@98فقضى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بنصؼ العقؿ

ًقيؽو قىدً  مىيَّ فىأىتىٍكًنيأىٍعًتقيكىىا، فإذا سىًمٍعتيـٍ ًبرى ;;:ـى عى

@;أفضميا أعبلىا

:99اقرع بيف نسائو

<>أليسا سكاء؟ فؾ الرقبة أف تعيف في عتقيا

==:أما الميراث فمو، كأما أنًت فاحتجبي منو

<7;إف جاءت بو أصييب أثيبج حمش الساقيف فيك

لنبػػي صػػمى اهلل عميػػو أف رجػػبلن أعتػػؽ غبلمػػان لػػو عػػف دبػػرو لػػـ يكػػف لػػو مػػاؿه غيػػره فباعػػو ا
كسمـ

:8>

?8:أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ باع المدبر

@;:إنا معاشر األنبياء ال نكرث ما تركنا صدقة

98:إنما أذف في بيع خدمتو

@;:أنو نيى عف التفريؽ بيف األكالد كاألميات

898أكلئؾ عتقاء اهلل ال سبيؿ إلييـ
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<;:نيا حرة إذا مات إال أف يعتقيا قبؿأيما أمة كلدت مف سيدىا فإ

?;:أيما أمة كلدت مف سيدىا فيي حرة بعد مكتو

@:أيما امرلءو مسمـو أعتؽى امرأن مسممان، استنقذ اهلل بكؿّْ 

 9> أيما رجؿ أعتؽ عبده أك غبلمو فمـ يخبره بمالو فيك لسيده

 7; أيما رجؿو مسمـو أعتؽ رجبلن مسممان كاف فكاكو مف النار

89: فىًييى ميٍعتىقىةه عىٍف ديبيرو ًمٍنوي  ،ايما رجؿ كلدت امتو منو

;<:بعتؽ أميات األكالد مف غير الثمث كقاؿ ال يبعف في ديف

ٍيًد رىسيكًؿ المَّوً  مىى عى ًد عى 8;: صمى اهلل عميو كسمـ ًبٍعنىا أيمَّيىاًت اأٍلىٍكالى

لىًدىىا :;:تيٍعتىؽي ًمٍف نىًصيًب كى

@?:أة النار في ىرةدخمت امر 

>7;فأغرمو ثمثي قيمة الجارية لصاحبيو

;87فإف اهلل قد أعتقو

، فىػػأىٍعتىؽى اٍثنىػػٍيًف،  ـٍ َـّ أىٍقػػرىعى بىٍيػنىيي ثنػا، ثيػػ ـٍ أىٍثبلى ػػزَّأىىي فػدعاىـ رسػػكؿ اهلل صػػمى اهلل عميػو كسػػمـ فىجى
كىأىرىؽَّ أىٍربىعىةن 

997

>7; فذكر ذلؾ لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ فضحؾ حتى بدت نكاجذه

8>8فعميو خبلصو في مالو

899فمما أسمـ مكالييـ رد النبي صمى اهلل عميو كسمـ الكالء

899فيـ الذيف يقاؿ ليـ العيتىقاءي 



425

مَّـى  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍيًد رىسيكًؿ اهلًل صى 9;: كينَّا نىًبيعيييفَّ في عى

:>ال نذر، البف آدـ فيما ال يممؾ، كال عتؽ لو فيما ال يممؾ

@8:ال يباع المدبر كال يكىب كىك حر

7>:ال يبعف كال يكىبف كال يكرثف، يستمتع

<87ال يجزم كلده كالده إال أف يجده مممككان فيشتريو فيعتقو

899ال، أكلئؾ عتقاءي اهلل كرىدى عمى كًؿ رجؿو كالء عبده

ازى ًعٍتقىوي أسى ًلمًَّو شىًريؾه كلىيٍ  9>8جى

@88ما أراكـ تنتيكف يا معشر قريشو حتى يبعث اهلل عميكـ

97:اٍلميدىبَّري ًمفى الثُّميثً 

@: مف أعتؽ رقبةن مؤمنةن أعتؽ اهلل بكؿ عضكو منيا عضكان ...

>:8 مف أعتؽ شركان لو في عبد فكاف لو ماؿ يبم  ثمف العبد قكـ

=>8 شقصان في مممكؾ فخبلصو عميو في مالو إف كاف لو مف أعتؽ

9>8 مف أعتؽ عبدان بيف اثنيف، فإف كاف مكسران قكـ عميو ثـ عتؽ

اًلًو ًقيمىةى عىٍدؿو  مىٍيًو ًفي مى ـى عى ، قيكّْ رى بىٍيفى آخى ٍبدنا بىٍينىوي كى ٍف أىٍعتىؽى عى 8>8 ...مى

8>مف أعتؽ عبدان كلو ماؿ فالماؿ لمعبد

ًتيؽه مف اعت :>8 ؽ نصيبا لو في مممكؾ أك شركان لو في عبد....فىييكى عى

;>8 ...مف اعتؽ نصيبا لو في مممكؾ أك شركان لو في عبد.. فقد عتؽ كمو

=>مف لعب بطبلؽ أك عتاؽ فيك جائز عميو
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<@مف ممؾ ذا رحـ محـر عتؽ عميو

<@مف ممؾ ذا رحـ محـر منو فيك حر

;>:ىانيى عف المخابرة فتركنا

رّّ كيمُّوي، لىٍيسى ًلمًَّو شىًريؾه  :>8ىيكى حي

=>:ىك لؾ يا عبد بف زمعة الكلد لمفراش

ٍمدي  بَّنىا لىؾى الحى ًمدىهي، فىقيكليكا: رى : سىًمعى المَّوي ًلمىٍف حى ذىا قىاؿى ;>8كىاً 

مىٍيوً  ٍيرى مىٍشقيكؽو عى ـٍ يىكيٍف لىوي مىاؿه اٍستىٍسعىى اٍلعىٍبدي غى ٍف لى =:8كاً 

8;كأيما رجؿو أعتؽ امرأتيف مسممتيف إال كانتا فكاكو

?@8يا عائشة ألـ ترم أفَّ مجززان المدلجي دخؿ عمي

لىديىىا >;:يعني في مارية القبطية رضي اهلل عنيا أىٍعتىقىيىا كى
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 فيرس اآلثار

رقـ الصفحةصاحب األثراألثر

356 عمر بف الخطاب ـأبعد ما اختمطت لحكمكـ بمحكميف كدماؤك

354 عمي بف ابي طالب إجتمع رأيي كرأم عمر في أميات األكالد أف ال يبعف

138 عمر بف الخطاب أعتقكا أنتـ، فإذا بم  عبد الرحمف كرغب فيما رغبتـ فيو أعتؽ

352 عمر بف الخطاب أيما كليدة كلدت مف سيدىا، فإنو ال يبيعيا كال ييبيا كال

367زيد بف ثابتدىافاعتؽ الكلد كجم

400عمر بف الخطابفألحقو بيما كجعمو يرثيما كيرثانو

318عائشة بنت ابي بكرفإف هلل عمي أف تباعي

400عمر بف الخطابفجعمو بينيما

404عمي بف أبي طالبفسأؿ اثنيف أتقراف ليذا بالكلد

401 عمر بف الخطاب قد كنت أعمـ أف الكمبة ال تمد اال كمبن 

104ابف مسعكدكذب ليس لو ذلؾ

367 زيد بف ثابت كذبت ما كصؿ إليؾ ما يككف منو الحمؿ..

210 عمر بف الخطاب كيؼ تبيعكىف كقد اختمطت لحكميف بمحكمكـ 

367 ابف عباس ليس مني إني أتيتيا إتيانان ال أريد بو الكلد

367 عمر بف الخطاب ما باؿ رجاؿ يطئكف كالئدىـ ثـ يعتزلكنيف

56 عمر بف الخطاب مف تكمـ بطبلؽو أك عتاؽو أك نكاحو فيك جائزه عميو
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367 عمر بف الخطاب ممف ىك؟ فقالت: مف راعى اإلبؿ فحمد اهلل كأثنى عميو كلـ يمتزمو

401ابف المسيبنعـ: ىك لآلخر منيما

400عمي بف ابي طالبىك ابنيما كىما أبكاه يرثيما كيرثانو

401عمر بف الخطابما كترثانوىك بينكما يرثك

402 عمي بف ابي طالب ىك بينكما يرثكما كترثانو كىك لمباقي منكما

399عمر بف الخطابكألحقو أحد الرجميف

402عمي بف ابي طالبالكلد بينكما كىك لمباقي منكما
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 فيرس األعالـ الكاردة في المتف المحقؽ

رقـ الصفحةالعمـ

159عطاراباف بف يزيد ال

120ابراىيـ بف جابر

50ابراىيـ بف زيد النخعي

127-صمى اهلل عميو كسمـ –ابراىيـ بف محمد 

355احمد بف الحسيف البردعي

98احمد بف الحسيف البييقي

287احمد بف حفص ابك حفص

103أحمد بف سبلمة األزدم الطحاكم

347احمد بف عمي التميمي أبك يعمى

312عمي الجصاصاحمد بف 

52احمد بف محمد األثـر

69أحمد بف محمد السرخسي

51احمد بف محمد بف حنبؿ

312احمد بف منصكر  االسبيجابي

97احمد بف عمي بف شعيب النسائي

120األزرؽ بف عقبة الثقفي
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398اسامة بف زيد بف حارثة

152اسامة بف عمير اليذلي

107داسحاؽ بف ابراىيـ بف مخم

279اسحؽ بف ابراىيـ الفارابي

347اسماعيؿ بف عبد اهلل بف ابي اكيس

55اسماعيؿ بف مسمـ المكي

167اسماعيؿ بف يحيى المزني

103االسكد بف يزيد النخعي

260امرؤ القيس بف حجر

44اكس بف حجر

136ايكب بف ابي تميمة كيساف السختياني

296بشر بف الكليد

160ف غياث المريسيبشر ب

345ابك بكر بف عبد اهلل بف ابي سبرة

105جابر بف زيد االزدم

317جابر بف عبد اهلل بف حراـ

157جرير بف حاـز

375جماؿ الديف الزيمعي
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344الحباب بف عمرك األنصارم

159حجاج بف أرطأة

269الحسف بف احمد أبك عمي الفارسي

84مالحسف بف زياد الؤلمؤ 

106الحسف بف صالح بف حي اليمذاني

105الحسف بف يسار البصرم

346الحسيف بف عبد اهلل بف العباس

403حصيف بف جندب )ابك ضبياف(

106الحكـ بف عتيبة الكندم

106حماد بف ابي سميماف االشعرم

104حماد بف سممة بف دينار

105حمد بف محمد الخطابي البستي

404االصـرخشيش بف 

344خطاب بف صالح الظفرم

107داكد الظاىرم

353رافع بف خديج

153رزيف بف معاكية

74زفر بف اليذيؿ العنبرم
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348زىير بف حرب بف شداد أبك خيثمة

404زيد بف ارقـ

342زيد بف الحكارم

328زيد بف ثابت بف الضحاؾ

398زيد بف حارثة

364سعد بف ابي كقاص

342سعد بف مالؾ ابك سعيد الخدرم

156سعيد ابف ابي عركبة

353سعيد بف المسيب

247سعيد بف عمي البصركم

159سعيد بف منصكر الخراساني

97سفياف الثكرم

344سبلمة بنت معقؿ

117سمماف الفارسي 

104سممة بف كييؿ

42سممى بنت صخر

40سميماف بف األشعث ابك داكد

352يماف بف ببلؿسم



433 
 

 400 سميماف بف يسار

 409 سماؾ بف حرب

 101 سمرة بف جندب

 365 سكدة بنت زمعة

 327 شريح بف الحارث الكندم

 346 شريؾ بف عبد اهلل " النخعي"

 76 شعبة بف الحجاج األزدم

 53 شعيب بف محمد بف عمرك بف العاص

 404 صالح بف صالح  )اليمداني(

 97 ضمرة بف ربيعة

 327 طاككس بف كيساف

 121 عاصـ بف سميماف االحكؿ

 51 عامر بف شراحيؿ الشعبي

 103 عائشة بنت ابي بكر

 99 عبد الحؽ بف عبد الرحمف )الخراط(

 344 عبد الرحمف بف الحباب

 352 عبد الرحمف بف زياد "االفريقي"

 39 عبد الرحمف بف صخر ابك ىريرة
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 117 ي"عبد الرحمف بف عمرك " االكزاع

 121 عبد الرحمف بف مؿ "النيدم"

 157 عبد الرحمف بف ميدم " العنبرم"

 138 عبد الرحمف بف يزيد النخعي

 121 عبد الرزاؽ بف ىماـ الصنعاني

 350 عبد العزيز بف مسمـ القسممي

 321 عبد الغفار بف القاسـ  االنصارم

 349 عبد الكريـ بف مالؾ الجزرم

 42 فة ابك بكر الصديؽعبد اهلل بف ابي قحا

 405 عبد اهلل بف الزبير الحميدم

 343 عبد اهلل بف الزبير بف العكاـ

 158 عبد اهلل بف قدامة

 350 عبد اهلل بف جعفر المديني

 97 عبد اهلل بف دينار

 106 عبد اهلل بف شبرمة يف الطفيؿ

 346 عبد اهلل بف عباس

 51 عبد اهلل بف عمر بف الخطاب

 348 بف عمرك الرقي عبد اهلل



435 
 

 53 عبد اهلل بف عمرك بف العاص

 157 عبد اهلل بف محمد النيسابكرم

 52 عبد اهلل بف مسعكد

 278 عبد اهلل بف مسمـ القتبي

 107 عبد اهلل بف كىب بف مسمـ

 321 عبد الممؾ بف ابي سميماف العرزمي

 375 عبد الممؾ بف حبيب

 365 عبد بف زمعة

 404 الخيكانيعبد خير بف يزيد 

 68 عبيد اهلل بف الحسيف الكرخي

 351 عبيد اهلل بف عمر بف الخطاب

 351 عبيد اهلل بف ىاركف العنبرم

 354 عبيده بف قيس السمماني

 365 عتبة بف ابي كقاص

 159 عثماف بف عبد الرحمف "ابف الصبلح"

 328 عثماف بف عفاف

 106 عثماف بف مقسـ الكندم

 389 بف العكاـعركة بف الزبير 



436 
 

 50 ف ابي رباحبعطاء 

 346 عكرمة بف عبد اهلل مكلى عبد اهلل بف عباس

 103 عمي بف ابي طالب

 117 عمي بف احمد بف حـز

 320 عمي بف ضبياف العبسي

 321 عمي بف عمي بف أبي العز

 157 عمي بف عمر الدارقطني

 100 عمي بف محمد ابف القطاف

 152 حعمار بف اسامة ابك الممي

 51 عمر بف الخطاب بف نفيؿ

 327 عمر بف عبد العزيز الخميفة االمكم

 190 عمر بف عبد العزيز "الصدر الشييد"

 320 عمراف بف حصيف

 58 عمرك بف شعيب

 268 عمرك بف عثماف "سيبكيو"

 52 عمير أبك عمراف

 56 عكيمر بف مالؾ ابك الدرداء

 271 عيسى بف اباف
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 351 فميح بف سميماف

 403 قابكس ابف ابي ظبياف

 348 قاسـ بف اصب 

 101 قتادة بف دعامة السدكسي

 344 كعب بف عمرك ابك اليسر

 40 كعب بف مرة البيزم

 107 الميث بف سعد الفيمي

 345 مارية القبطية

 49 مالؾ بف انس االصبحي

 398 مجزز بف االعكر المدلجي

 320 محمد الباقر محمد بف زيف العابديف

 246 محمد بف احمد بف سيؿ السرخسي

 74 محمد بف ادريس الشافعي

 343 محمد بف اسحاؽ بف يسار

 136 محمد بف إسماعيؿ )البخارم(

 45   محمد بف الحسف الشيباني

 123 محمد بف سيريف البصرم

 165 محمد بف عبد الرحمف بف ابي ليمى



438 
 

 119 محمد بف عبد اهلل الحاكـ

 356 بف قاربمحمد بف عبد اهلل 

 188 محمد بف عمي بف ابي بكر المرغيناني

 119 محمد بف عمر الكاقدم

 342 محمد بف عمرك العقيمي

 40 محمد بف عيسى الترمذم

 55 محمد بف محمد بف أحمد ابك الفضؿ

 106 محمد بف مسمـ الزىرم

 348 محمد بف كضاح بف يزيد

 40 محمد بف يزيد ابف ماجة

 121 مرزكؽ الثقفي

 104 المستكرد بف شداد بف عمرك

 327 مسركؽ االجدع بف مالؾ

 353 مسيممة بف ثمامة الكذاب

 348 مصعب بف سعد بف ابي كقاص

 351 معتمر بف سميماف بف طرخاف

 96 معمى بف منصكر ابك يعمى

 121 معمر بف راشد األزدم



439 
 

 120 المنبعث

 102 مكسى بف اسماعيؿ التبكذكي

 287 لجكزجانيمكسى بف سميماف ا

 120 نافع أبك السائب

 136 نافع المدني ابك عبد اهلل

 198 نصر بف محمد السمرقندم

 46 النعماف بف ثابت ابك حنيفة

 120 الثقفينفيع بف الحارث 

 246 نكح بف ابي مريـ ابك عصمة

 156 ىشاـ الدستكائي

 95 ىشاـ بف عبيد اهلل الرازم

 260 ؽالفرزد ىماـ بف غالب بف صعصعة

 120 كرداف

 120 يحنس النباؿ

 352 يحيى بف إسحاؽ البجمي

 159 يحيى بف صبيح الخرساني

 100 يحيى بف معيف

 120 يسار مكلى عثماف بف عبد اهلل



441 
 

 55 يعقكب بف ابراىيـ بف حبيب

 349 يكسؼ بف عبد اهلل بف عبد البر

 344 يكنس بف محمد  الظفرم
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الفقيية الكاردة في المتف المحقؽ فيرس القكاعد  
 

 رقـ الصفحة القاعدة

 140 اذا اجتمع الحبلؿ كالحراـ غمب الحراـ

 79 اذا تعذرت الحقيقة يصار الى المجاز

 36 أف العتؽ ال يصح اال في الممؾ

 211 الضركرة تقدر بقدرىا

 287 العبرة في العقكد لممقاصد كالمعاني ال لبللفاظ كالمباني

 371 ال يزكؿ بالشؾ اليقيف
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 فيرس المصطمحات األصكلية كالفقيية كالحديثية كالمغكية الغريبة 
 الكاردة في المتف المحقؽ

 الصفحة المصطمح

 125 اإلباؽ

 91 االبخر

 36 االبراء

 38 االثر

 406 اثيبج

 327 االجماع السككتي

 207 االجماع المركب

 122 االحتراز

 99 االرساؿ

 82 الرشا

 61 ازاد

 96 االست

 360 االستبراء

 113 االستحساف

 314 االستصحاب



443 
 

 68 االستيبلء

 340 االستيبلد

 276 االسطكانة

 36 االسقاط

 99 االسناد

 406 اصييب

 56 اغربي

 46 االقرار

 115 االكراه

 111 انؼ

 406 اكرؽ

 87 بتة

 87 بتمة

 87 برية

 307 بيع الصفقة في صفقة

 65 تباعدم

 113 التخمية

 191 التدبير



444 
 

 144 تشاكؿ الشيئاف

 219 التقية

 285 التكدم

 287 التنجيـ

 281 الثكب اليركم

 50 الجزية

 406 جعدا

 406 جماليا

 166 الجناية

 210 الحجر

 92 الحدث

 99 الحديث الصحيح

 98 الحديث الضعيؼ

 99 الحديث المرسؿ

 99 الحديث المسند

 100 المكقكؼ الحديث

 37 الحرمة

 43 الحرية



445 
 

 73 حزبو

 170 الحسبة

 371 الحشفة

 127 الحضانة

 37 الحؿ

 406 حمش الساقيف

 222 خبر الكاحد

 407 خدلج الساقيف

 44 الخراج

 125 الخمع

 87 خمية

 290 خيار العيب

 278 الجعؿ

 112 دار االسبلـ

 112 دار الحرب

 137 داللة االجماع

 73 الحاؿ داللة

 109 داللة النص



446 
 

 126 الدية

 36 الذمة

 60 الرؽ

 288 زيكفا

 300 السائبة

 407 ساب  اآلليتيف

 45 السبب

 45 السبب الباعث

 45 السبب المثبت

 60 السبي

 193 السعاية

 112 السكر

 60 السمب

 151 الشطط

 131 الشقص

 38 الشيادات

 321 الصائؿ

 149 صمة



447 
 

 144 الصمح

 38 لعباداتا

 173 العتؽ المبيـ

 221 العرؼ

 144 العركض

 362 العزؿ

 126 العصبة

 391 العقر

 178 العمة

 220 عمـك البمكل

 143 الغبف

 128 الغرر

 341 الغريـ المديكف

 85 الفرع

 37 الفسخ

 398 القطيفة

 281 القفيز

 129 القف



448 
 

 390 القيافة

 190 القيـ

 283 الكر

 125 الكفالة

 43 الكفر

 369 المعاف

 83 المغك

 86 المجاز العقمي

 173 المجيكؿ

 239 المجكسية

 68 المحؿ

 91 المحمكـ

 354 المخابرة

 136 المدرج

 187 المرابحة

 113 المراغـ

 387 المرتد

 109 مسالؾ العمة



449 
 

 73 المشترؾ

 116 المصحح

 127 المعارضة

 128 المغركر

 384 مفيـك المخالفة

 102 لمكاتبا

 221 الميسر

 110 النفقة

 143 النقديف

 335 النكاح المؤقت

 170 نكؿ

 405 نكاجذ

 222 كاقعة حاؿ

 151 الككس

 38 الكاليات

 127 اليقيف

 275 اليميف المنعقدة

 129 ينزك

 



451 
 

 فيرس البمداف كالمكاضع كالقبائؿ 
 الكاردة في المتف المحقؽ

 الصفحة اسـ البمد اك المكضع

 402 نك مخزكـب

 397 بنك مدلج

 121 ثقيؼ

 118 الحديبية

 348 الرقة

 118 الطائؼ

 404 اليمف

 219 خثعـ

 344 خارجة قيس 

 344 عيبلف
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 فيرس األشعار كاألمثاؿ الكاردة في المتف المحقؽ
 

 الصفحة القائؿ بيت الشعر

ـي بأفَّ الغٍدرى قد عممت ميعىدّّ... عميَّ كجارتي منّْي حى   41 أؤس بف حجر رىا

 87  الحبؿ عمى الغارب

اؿو  ًديثو كىال صى ا إٍف ًمٍف حى ٍمفىة فاًجرو ... لىناميكا فىمى مىٍفتي ليا باهلل حى  260 امرؤ القيس حى

ف طىمىبىٍت مراـه  تىقىٍت قديمان ... كليس ليا كا   41 أؤس بف حجر عميَّ أليةه عى

ٍمفىةه الى أىٍشتيـي الدٍَّىرى مي  مىيَّ حى ـو عى كرى كىبلى اًرجان مٍف ًفي زي  260 الفرزدؽ ٍسًممان ... كىالى خى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



452 
 

 فيرس الكتب الكاردة في المتف المحقؽ
 

 الصفحة الكتاب

 79 األصؿ في الفركع

 235 اإلمبلء

 58 اإليضاح في فركع الحنفية

 60 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

 86 اعاتيالبديع: بديع النظاـ الجامع البف الس

 348 بياف الكىـ كااليياـ في كتاب االحكاـ

 174 التحرم

 143 تحفة الفقياء

 349 التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد

 158 تنقيح التحقيؽ

 70 جامع السرخسي

 234 الجامع الصغير

 255 الجامع الصغير في الفركع

 149 جامع قاضي خاف

 54 جكامع الفقو

 286 الخزانة



453 
 

 284 خبلفيات زفر

 286 الدراية

 278 ديكاف األدب

 265 الذخيرة

 204 الرقيات

 195 الزيادات في فركع الحنفية

 114 السير الكبير 

 402 شرح معاني اآلثار

 43 صحاح "تاج المغة كصحاح العربية"

 347 صحيح الحاكـ  " المستدرؾ عمى الصحيحيف"

 60 الغاية في شرح اليداية لمسركجي

 278 غريب الحديث لمدينكرم

 375 غريب الحديث لعبد الممؾ بف حبيب

 55 يةفالكافي في فركع الحن

 346 الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ

 202 كفاية المنتيى شرح بداية المبتدم

 70 كنز الكصكؿ الى معرفة االصكؿ "اصكؿ البزدكم"

 241 الكيسانيات



454 
 

 43 المبسكط

 70 المجتبى

أك المحػيط الرضػكم لمحمػد  ،محيط البرىػاني لمبخػارم الحنفػيالمحيط: ال
 بف محمد السرخسي

45 

 291 مختصر الطحاكم

 71 مختصر الكرخي

 113 المختمؼ  ىك شرح منظكمة النسفي

 405 مسند الحميدم

 105 معالـ السنف لمخطابي

 119 المغازم لمكاقدم

 43 المغرب في ترتيب المعرب

 66 المغني البف قدامة

 348 المنتقى

 318 مكطأ مالؾ

 319 ناسخ الحديث كمنسكخو

 69 النياية

 237 النكادر

 76 نكادر ابف رستـ

 94 نكادر ابف سماعة
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 95 نكادر ابف ىشاـ

 95 الياركنيات

 69 الينابيع
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 فيرس المصادر كالمراجع
 القرآف الكريـ
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 الكتب العممية، بيركت.
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 العممية، بيركت.
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 ـ، دار إحياء التراث العربي.2001، 1األزىرم اليركم، محمد بف أحمد، تيذيب المغة، ط
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ـ، دار الكتػب العمميػة، 1998 -ق1419، 1اإلشبيمي، محمػد بػف خيػر، فيرسػة ابػف خيػر اإلشػبيمي، ط

 لبناف.-بيركت
 –ق 1406، 1األصػػفياني، محمػػكد بػػف عبػػد الػػرحمف، بيػػاف المختصػػر شػػرح مختصػػر بػػف الحاجػػب، ط

 ـ، دار المدني، السعكدية.1986
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 المممكة العربية السعكدية. –دار يا كزير لمنشر كالتكزيع، جدة 
 المكتب اإلسبلمي. ،د.ت ،األلباني، محمد ناصر الديف، صحيح الجامع الصغير كزيادتو، د.ط

 –ق 1405، 2األلبػػػػاني، محمػػػػد ناصػػػػر الػػػػديف،  اركاء الغميػػػػؿ فػػػػي تخػػػػريج أحاديػػػػث منػػػػار السػػػػبيؿ، ط
 ـ، المكتب اإلسبلمي، بيركت.1985

 ـ، دار الكتب العممية.1983 –ق 1403، 2ابف أمير حاج، محمد يف محمد، التقرير كالتحبير، ط
ـ، مكتبػة 1985 –ق 1405، 3األنبارم، عبػد الػرحمف بػف محمػد، نزىػة األلبػاء فػي طبقػات األدبػاء، ط

 االردف. –المنار، الزرقاء 
ـ، مؤسسػػػة 1992 –ق 1412، 1القاسػػػـ، الزاىػػػر فػػػي معػػػاني كممػػػات النػػػاس، طاألنبػػػارم، محمػػػد بػػػف 

 الرسالة، بيركت.
دار الكتػػػب  ،ـ2000 –ق 1421 ،1دسػػػتكر العممػػػاء، ط ،األحمػػػد نكػػػرم، عبػػػد النبػػػي بػػػف عبػػػد الرسػػػكؿ

 لبناف. –بيركت  ،العممية
ـ، مطبعػة 1950 –ق 1369البجيرمي، سميماف بف محمد، حاشية البجيرمي عمى شرح المنيج، د.ط، 

 الحمبي.
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دار الكتػػاب  ،د.ت ،الحنفػي، عبػػد العزيػز بػف أحمػػد، كشػؼ األسػرار شػػرح أصػكؿ البػزدكم، د.ط البػزدكم
 االسبلمي.

 الدكف.–حيدر أباد  ،د.ت ،البخارم، محمد بف إسماعيؿ، التاريخ الكبير، دائرة المعارؼ العثمانية، د.ط
 ـ، مكتبة ابف عباس.2005 –ق 1426، 1البخارم، محمد بف إسماعيؿ، الضعفاء، ط

 ق، دار طكؽ النجاة.1422، 1البخارم، محمد بف إسماعيؿ، صحيح البخارم، ط
ـ، دار 2001 -ق1422، 1ابػػف بػػػدراف، عبػػػد القػػادر بػػػف أحمػػػد، المػػػدخؿ إلػػى مػػػذىب اإلمػػػاـ أحمػػػد، ط

 القاىرة. -العقيدة لمتراث، اإلسكندرية
-ق 1417التػػػرجيح بػػػيف األدلػػػة الشػػػرعية، د.ط، البرزنجػػػي، عبػػػد المطيػػػؼ عبػػػد اهلل عزيػػػز، التعػػػارض ك 

 لبناف. –ـ، دار الكتب العممية، بيركت 1996
 القاىرة. ،دار المعارؼ ،ـ1961 ،4ط ،برككمماف، كارؿ، تاريخ األدب العرب

ـ، دار 1983 –ق 1403، 1البرم، محمد بف أبي بكر، الجكىرة فػي نسػب النبػي كأصػحابو العشػرة، ط
 كالتكزيع.الرفاعي لمنشر كالطباعة 

 مطبعة جاكيد برس، كراتشي. ،د.ت ،البزدكم، عمي بف محمد، أصكؿ البزدكم، د.ط
 ق، دار الكتب العممية، بيركت.1403، 1البصرم، محمد بف عمي، المعتمد في أصكؿ الفقو، ط

 ـ، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت.2002 –ق 1422، 1البغدادم، أحمد بف عمي، تاريخ بغداد، ط
 ككالة المعارؼ الجميمة، استنبكؿ. ،د.ت ،ماعيؿ بف محمد، ىدية العارفيف، د.طالبغدادم، إس

دار الكتػب  ،د.ت ،البكرم األندلسي، عبد اهلل بف عبد العزيز، سمط اآللػي فػي شػرح أمػالي القػالي، د.ط
 لبناف. -العممية، بيركت

 يركت.ب ،دار الفكر ،ـ1999 -ق1417 ،1ط ،أنساب األشراؼ ،الببلذرم، أحمد بف يحيى
 دار الكتب العممية. ،د.ت ،البيكتي، منصكر بف يكنس، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع، د.ط

ـ، جامعػػػػة الدراسػػػػات 1991 –ق 1412، 1البييقػػػػي، أحمػػػػد بػػػػف الحسػػػػيف، معرفػػػػة السػػػػنف كاآلثػػػػار، ط
 باكستاف. –اإلسبلمية، كراتشي 

 سبلمي، بيركت.ـ، دار الغرب اإل1998الترمذم، محمد بف عيسى، سنف الترمذم، د.ط، 
 مصر. -مكتبة صبيح  ،ت،د ،التفتازاني، سعد الديف مسعكد، شرح التمكيح عمى التكضيح، د.ط

ـ، مكتبػػة لبنػػاف ناشػػركف، 1996، 1التيػػانكم، محمػػد بػػف عمػػي، كشػػاؼ اصػػطبلحات الفنػػكف كالعمػػكـ، ط
 لبناف. –بيركت 

دار  ،ق1414 ،2ط ،المبلحػػػـإتحػػػاؼ الجماعػػػة بمػػػا جػػػاء فػػػي الفػػػتف ك  ،حمػػػكد بػػػف عبػػػد اهلل ،التػػػكيجرم
 الرياض. ،السميعي لمنشر كالتكزيع

دار الكتػاب  ،د.ت ،آؿ تيمية، مجد الديف، عبد الحميـ، أحمد بف تيمية، المسػكدة فػي أصػكؿ الفقػو، د.ط
 العربي.
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 دار المدني، جدة. ،د.ت ،الجرجاني، عبد القادر بف عبد الرحمف، أسرار الببلغة، د.ط
 –ـ، دار الكتػػػػب العمميػػػػة، بيػػػػركت 1983 –ق 1403، 1التعريفػػػػات، ط الجرجػػػػاني، عمػػػػي بػػػػف محمػػػػد،

 لبناف.
 ق، مكتبة ابف تيمية.1351الجزرم، محمد بف محمد، غاية النياية في طبقات القراء، د.ط، 

، دار البشائر اإلسبلمية 2010 –ق 1431، 1الجصاص، أحمد بف عمي، شرح مختصر الطحاكم، ط
 كدار السراج. –

 دار المدني، جدة. ،د.ت ،سبلـ، طبقات فحكؿ الشعراء، د.ط الجمحي، محمد بف
 دار الكتب الثقافية، الككيت. ،د.ت ،ابف جني، عثماف بف جنى، الممع في المغة، د.ط

 دار الكتاب العربي، بيركت. ،د.ت ،الجكاليقي، مكىكب بف أحمد، شرح أدب الكاتب، د.ط
 حديث اكادمي، فيصؿ آباد، كراتشي. ،د.ت ،الجكزجاني، إبراىيـ بف يعقكب، أحكاؿ الرجاؿ، د.ط

ـ، الػػدار السػػمفية، 1902 –ق 1403، 1الجكزجػػاني، سػػعيد بػػف منصػػكر، سػػنف سػػعيد بػػف منصػػكر، ط
 اليند.

ـ، دار الكتػػػػب العمميػػػػة، 1985 –ق 1405، 1الجػػػػكزم، عبػػػػد الػػػػرحمف بػػػػف عمػػػػي، غريػػػػب الحػػػػديث، ط
 لبناف. -بيركت 

ـ، دار 2007 –ق 1428، 1لمطمػػب فػػي درايػػة المػػذىب، طالجػػكيني، عبػػد الممػػؾ بػػف عبػػد اهلل، نيايػػة ا
 المنياج.

ـ، ىجػػر لمطباعػػة كالنشػػر 1990 –ق 1410، 1الجيػػاني، محمػػد بػػف عبػػد اهلل شػػرح تسػػييؿ الفكائػػد، ط
 كالتكزيع كاالعبلف.

ـ، دار إحيػاء التػػراث 1952 -ق1271، 1ابػف أبػي حػاتـ، عبػد الػرحمف بػف محمػد، الجػرح كالتعػديؿ، ط
 العربي، بيركت.

ـ، مكتبػة 1941حاجي خميفة، مصطفى بف عبد اهلل، كشؼ الظنكف عف أسػامي الكتػب كالفنػكف، د.ط، 
 المثنى، بغداد.

 –ق 1429، 1الحػػارثي، عبػػد اهلل بػػف محمػػد، مسػػند أبػػي حنيفػػة، جمعػػو عبػػد اهلل بػػف محمػػد الحػػارثي، ط
 لبناف. –ـ، دار الكتب العممية، بيركت 2008

ـ، دار الكتػػػػػب 1990 –ق 1411، 1سػػػػػتدرؾ عمػػػػػى الصػػػػػحيحيف، طالحػػػػاكـ، محمػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػد اهلل، الم
 العممية، بيركت.

 -ق1411، 1ابػػػػف حبػػػػاف، محمػػػػد ابػػػػف حبػػػػاف، مشػػػػاىير عممػػػػاء األمصػػػػار كأعػػػػبلـ فقيػػػػاء األقطػػػػار، ط
 ـ، دار الكفاء، المنصكرة.1991

ـ، مؤسسػة 1993 –ق 1414، 2ابف حباف، محمد بف حباف، صحيح ابف حباف بترتيػب ابػف بمبػاف، ط
 رسالة، بيركت.ال
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 ق، دار الكتب العممية، بيركت.1415، 1ابف حجر، أحمد بف عمي، اإلصابة في تمييز الصحابة، ط
ـ، مجمػس 1972 –ق 1392، 2ابف حجر، أحمد بف عمي، الدرر الكامنة في أعيػاف المائػة الثامنػة، ط

 اليند. –دائرة المعارؼ العثمانية، صيدر اباد 
 ق، مطبعة دائرة المعارؼ النظامية، اليند.1326، 1التيذيب، طابف حجر، أحمد بف عمي، تيذيب 

 ق، دار المعرفة، بيركت.1379ابف حجر، أحمد بف عمي، فتح البارم شرح صحيح البخارم، د.ط، 
 ق، جامعة أـ القرل، مكة المكرمة.1405، 1الحربي، إبراىيـ بف إسحاؽ، غريب الحديث، ط

، عمي بف أحمد، المحمى باآلثار،  دار الفكر، بيركت. ،د.ت ،د.ط ابف حـز
ـ، دار 1992 –ق 1412، 3الحطػػاب، محمػػد بػػف محمػػد، مكاىػػب الجميػػؿ فػػي شػػرح مختصػػر خميػػؿ، ط

 الفكر.
 ق، دار الكتب العممية، بيركت.1427، 2الحمبي، عمي بف إبراىيـ، السيرة الحمبية، ط

 ت.ـ، دار صادر، بيرك 1995، 2الحمكم، ياقكت بف عبد اهلل، معجـ البمداف، ط
 ـ.1998، 1الحميدم، عبداهلل بف الزبير،مسند الحميدم، ط

مجمػع الممػؾ  ،د.ت ،الحميداف، عصاـ عبد المحسف، السيرة النبكية مػف خػبلؿ أىػـ كتػب التفسػير، د.ط
 فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ بالمدينة المنكرة.

 –ق 1420، 1طالحميػػػرم اليمنػػػي، نشػػػكاف بػػػف سػػػعيد، شػػػمس العمػػػـك كدكاء كػػػبلـ العػػػرب مػػػف الكمػػػكـ، 
 لبناف. –ـ، دار الفكر المعاصر، بيركت 1999

 د.ت. ،د.ط ،ابك حنيفة، النعماف بف ثابت، مسند أبي حنيفة، جمع أحاديثو عبد اهلل بف محمد الحارثي
 خارطة العالـ الحديث.

 دار الفكر لمطباعة، بيركت. ،د.ت ،الخرشي، محمد بف عبد اهلل، شرح مختصر خميؿ الخرشي، د.ط
 ـ، دار الصحابة لمتراث.1993 –ق 1413ي، عمر بف الحسيف، مختصر الخرقي، د.ط، الخرق

 ط مكتبة الدعكة. ،د.ت ،خىبلؼ، عمـ أصكؿ الفقو، د.ط
ـ، دار صػػػادر، 1900ابػػػف خمكػػػاف، شػػػمس الػػػديف أحمػػػد، كفيػػػات األعيػػػاف كأنبػػػاء أبنػػػاء الزمػػػاف، د.ط، 

 بيركت.
ـ، دار الكتػػب العمميػػة، 1987 –ق 1407، 2، طالخػػكارزمي الحنفػػي، يكسػػؼ بػػف محمػػد، مفتػػاح العمػػكـ

 لبناف. –بيركت 
ـ، دار طيبػة، 1985 –ق 1405، 1الدارقطني، عمي بف عمر، العمؿ الكاردة فػي األحاديػث النبكيػة، ط

 الرياض.
 ق، مؤسسة الرسالة، بيركت.1408، 1أبك داكد، سميماف بف األشعث، المراسيؿ، ط

 المكتبة العصرية، صيدا، بيركت.  ،د.ت ،داكد، د.ط أبك داكد، سميماف بف األشعث، سنف أبي
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الدريني، األستاذ الدكتكر محمػد فتحػي، المنػاىج األصػكلية فػي االجتيػاد بػالرأم فػي التشػريع اإلسػبلمي، 
 لبناف. -ـ، مؤسسة الرسالة. بيركت1997 -ق1418، 3ط

 ر الفكر.دا  ،د.ت ،الدسكقي، محمد بف أحمد، حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير، د.ط
ـ، دار المنيػاج، 2004 –ق 1425، 1الدميرم، محمد بف مكسى، النجـ الكىػاج فػي شػرح المنيػاج، ط

 جدة.
ـ، دار المعرفػػػػػة لمطباعػػػػػة 1963 –ق 1382، 1الػػػػػذىبي، شػػػػػمس الػػػػػديف محمػػػػػد، ميػػػػػزاف االعتػػػػػداؿ، ط

 لبناف. –كالنشر، بيركت 
ق، مكتبػػػة المطبكعػػػات 1412، 2الػػػذىبي، محمػػػد بػػػف أحمػػػد، المكقظػػػة فػػػي عمػػػـ مصػػػطمح الحػػػديث، ط

 االسبلمية، حمب.
 ، دار الغرب اإلسبلمي.2003، 1الذىبي، محمد بف أحمد، تاريخ اإلسبلـ، ط
 لبناف.  -ـ، دار الكتب العممية، بيركت1998 -ق1419، 1الذىبي، محمد بف أحمد، تذكرة الحفاظ، ط

 ر الحديث، القاىرة.ـ، دا2006 –ق 1427الذىبي، محمد بف أحمد، سير أعبلـ النببلء، د.ط، 
ـ، دار المعرفػػػة 1963 –ق 1382، 1الػػػذىبي، محمػػػد بػػػف أحمػػػد، ميػػػزاف اإلعتػػػداؿ فػػػي نقػػػد الرجػػػاؿ، ط

 لبناف. –لمطباعة كالنشر، بيركت 
ـ، المكتبػػػة العصػػػرية، 1999 –ق 1420، 5الػػػرازم الحنفػػػي، زيػػػف الػػػديف محمػػػد، مختػػػار الصػػػحاح، ط

 الدار النمكذجية، بيركت، صيدا.
 ـ، مؤسسة الرسالة.1997 –ق 1418، 3بف عمر، المحصكؿ، ط الرازم، محمد

ـ، دار الغػرب اإلسػبلمي، 1988 –ق 1408، 2ابف رشد الجد، محمد بف أحمػد، البيػاف كالتحصػيؿ، ط
 لبناف. –بيركت 

 ق، المكتبة العممية.1350، 1الرصاع، محمد بف قاسـ، شرح حدكد ابف عرفة لمرصاع، ط
ـ، دار الفكػػػر، 1984 –ق 1404لمحتػػػاج إلػػى شػػػرح المنيػػػاج، د.ط، الرممػػي، أحمػػػد بػػػف حمػػزة، نيايػػػة ا

 بيركت.
ـ، 1983 –ق 1403، 3رياض زاده، عبد المطيؼ بف محمد، أسػماء الكتػب المػتمـ لكشػؼ الظنػكف، ط

 سكرية. –دار الفكر، دمشؽ 
ق، 1322، 1الزبيػػدم اليمنػػي، أبػػك بكػػر بػػف عمػػي بػػف محمػػد، الجػػكىرة النيػػرة عمػػى مختصػػر القػػدكرم، ط

 مطبعة الخيرية.ال
 دار اليداية. ،د.ت ،الزبيدم، محمد بف محمد، تاج العركس مف جكاىر القامكس، د.ط

 سكريا. –دار الفكر، دمشؽ  ،، د.ت4الزحيمي، د. كىبة الزحيمي، الفقو اإلسبلمي كأدلتو، ط 
 بي.ـ، دار الكت1994 –ق 1414، 1الزركشي، محمد بف عبد اهلل، البحر المحيط في أصكؿ الفقو، ط
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ـ، كزارة األكقػػاؼ 1985 -ق1405، 2الزركشػػي، محمػػد بػػف عبػػد اهلل، المنثػػكر فػػي القكاعػػد الفقييػػة، ط
 الككيتية.

ـ، أضػػػكاء 1998-ق1419، 1الزركشػػػي، محمػػػد بػػػف عبػػػد اهلل، النكػػػت عمػػػى مقدمػػػة ابػػػف الصػػػبلح، ط
 الرياض. –السمؼ 

 يف.ـ، دار العمـ لممبلي2002، 15الزركمي، محمكد بف محمد، األعبلـ، ط
ق، المطبعػة الكبػػرل 1313، 1الزيمعػي الحنفػي، عثمػػاف بػف عمػي، تبيػػيف الحقػائؽ شػرح كنػػز الػدقائؽ، ط

 القاىرة. –االميرية، بكالؽ 
ـ، مؤسسػػػػة الريػػػػاف لمطباعػػػػة 1997 –ق 1418، 1الزيمعػػػػي، عبػػػػد اهلل بػػػػف يكسػػػػؼ، نصػػػػب الرايػػػػة، ط

 لبناف. –كالنشر، بيركت 
ـ، دار الغػػرب 2009 –ق 1430، 1أسػػماء المصػػنفيف، طالسػػاعي، عمػػي بػػف انجػػب، الػػدر الثمػػيف فػػي 

 االسبلمي، تكنس.
ـ، 1982 –ق 1402، 3السػػباعي، مصػػطفى بػػف حسػػني، السػػنة كمكانتيػػا فػػي التشػػريع اإلسػػبلمي، ط

 سكريا. –المكتب اإلسبلمي، دمشؽ 
ـ، المكتبة 2003 –ق 1423، 1السبكي، أحمد بف عمي، عركس األفراح في شرح تمخيص المفتاح، ط

 لبناف. –عصرية لمطباعة كالنشر، بيركت ال
 ق، ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع.1413، 2السبكي، تاج الديف عبد الكىاب، طبقات الشافعية، ط

 ـ، دار الكتب العممية.1991 –ق 1411، 1السبكي، عبد الكىاب بف تقي الديف، األشباه كالنظائر، ط
دار مكتبػػة الحيػػاة،  ،د.ت ،ىػػؿ القػػرف التاسػػع، د.طالسػػخاكم، محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف، الضػػكء البلمػػع أل

 بيركت.
 لبناف. –مؤسسة الرسالة، بيركت  ،د.ت ،السراج، محمد بف السرم، األصكؿ في النحك، د.ط
 دار المعرفة، بيركت. ،د.ت ،السرخسي، محمد بف أحمد، أصكؿ السرخسي، د.ط

 ة شركة اإلعبلنات الشرقية.ـ، مطبع1971السرخسي، محمد بف أحمد، شرح السير الكبير، د.ط، 
ـ، دار الكتػػػب 1990 –ق 1411، 1سػػػعد الممػػػؾ، عمػػػي بػػػف ىبػػػة اهلل،  اإلكمػػػاؿ فػػػي رفػػػع اإلرتيػػػاب، ط

 لبناف. –العممية، بيركت 
 ـ، دار الكتب العممية، بيركت.1990 -ق1410، 1ابف سعد، محمد بف سعد، الطبقات الكبرل، ط
 -ـ، دار الكتػػب العمميػػة، بيػػركت2000 -ق1420، 1السػػكاكي، يكسػػؼ بػػف محمػػد، مفتػػاح العمػػكـ، ط

 لبناف.
ـ، دار 1991 –ق 1411، 1ًسمىفىو األصبياني، أحمد بف محمد، الػكجيز فػي ذكػر المجػاز كالمجيػز، ط

 لبناف. –الغرب اإلسبلمي، بيركت 
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 –ـ، دار الكتػب العمميػة، بيػركت 1994 –ق 1414، 1السمرقندم، محمد بف أحمػد، تحفػة الفقيػاء، ط
 لبناف.

ـ، مجمػػػػػس دائػػػػرة المعػػػػػارؼ 1962 –ق 1382، 1السػػػػمعاني، عبػػػػد الكػػػػػريـ بػػػػف محمػػػػػد، األنسػػػػاب،  ط
 العثمانية، حيدر آباد.

ـ، دار الكتػػػب 1999 –ق 1418، 1السػػػمعاني، منصػػػكر بػػػف محمػػػد، قكاطػػػع األدلػػػة فػػػي األصػػػكؿ، ط
 لبناف. –العممية، بيركت 

المكتبػػة  ،د.ت ،لمغػػكييف كالنحػػاة، د.طالسػػيكطي، عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي بكػػر، بغيػػة الكعػػاة فػػي طبقػػات ا
 لبناف. –العصرية، صيدا 

المكتبػػة العمميػػة،  ،د.ت ،السػػيكطي، عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي بكػػر، نظػػـ العقيػػاف فػػي أعيػػاف األعيػػاف، د.ط
 بيركت.

 دار طيبة. ،د.ت ،السيكطي، عبد الرحمف جبلؿ الديف،  تدريب الراكم، د.ط

المكتبػػػػة  ،د.ت ،اليكامػػػػع فػػػي شػػػػرح جمػػػع الجكامػػػػع، د.ط السػػػيكطي، عبػػػػد الػػػرحمف جػػػػبلؿ الػػػديف، ىمػػػػع
 التكفيقية، مصر.

 –ق 1415، 2السيكطي الحنبمي، مصطفى بف سػعد، مطالػب أكلػي النيػى فػي شػرح غايػة المنتيػى، ط
 ـ، المكتب اإلسبلمي.1994

 ـ، دار المعرفة، بيركت.1990 –ق 1410الشافعي، محمد بف إدريس، األـ، د.ط، 
 ـ، مكتبة الحمبي، مصر.1940 –ق 1358، 1دريس، الرسالة، طالشافعي، محمد بف إ

ـ، شػركة غػراس لمنشػر كالتكزيػع، 2004 -ق1425، 1الشػافعي، محمػد بػف إدريػس، مسػند الشػافعي، ط
 الككيت.

 –ق 1415، 1الشػػػػربيني، محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد، مغنػػػػي المحتػػػػاج إلػػػػى معرفػػػػة معػػػػاني الفػػػػاظ المنيػػػػاج، ط
 ـ، دار الكتب العممية.1994
 -ق 1419، 1ي، محمػػػد بػػػف عمػػػي، ارشػػػاد الفحػػػكؿ إلػػػى تحقيػػػؽ الحػػػؽ مػػػف عمػػػـ األصػػػكؿ، طالشػػػككان
 ـ، دار الكتاب العربي.1999

دار المعرفػػة،  ،د.ت ،الشػػككاني، محمػػد بػػف عمػػي، البػػدر الطػػالع بمحاسػػف مػػف بعػػد القػػرف التاسػػع، د.ط
 بيركت.

 ، مصر.ـ، دار الحديث1993 –ق 1413، 1الشككاني، محمد بف عمي، نيؿ األكطار، ط
 ـ، مؤسسة الرسالة.2001 –ق 1421، 1الشيباني، أحمد بف حنبؿ، مسند أحمد، ط
، بيركت 2012 –ق 1433، 1الشيباني، محمد بف الحسف، األصؿ، ط  لبناف. –ـ، دار ابف حـز
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إدارة القرآف كالعمـك  ،د. ت ،د. ط ،األصؿ المعركؼ بالمبسكط ،الشيباني، محمد بف الحسف
 كراتشي. ،اإلسبلمية

 ق، عالـ الكتب، بيركت.1406، 1الشيباني، محمد بف الحسف، الجامع الصغير، ط
 ق، مكتبة الرشد، الرياض.1409، 1ابف أبي شيبة، عبد اهلل بف محمد، مصنؼ ابف أبي شيبة، ط 

دار إحيػػاء  ،د.ت ،شػػيخي زادة، عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد، مجمػػع األنيػػر فػػي شػػرح ممتقػػى األبحػػر، د.ط
 التراث العربي.

 عالـ الكتب. ،د.ت ،يرازم، إبراىيـ بف عمي، التنبيو في الفقو الشافعي، د.طالش
 دار المعارؼ. ،د.ت ،الصاكم، أحمد بف محمد، حاشية الصاكم عمى الشرح الصغير، د.ط

 –ـ، دار الكتػػب العمميػػة، بيػػركت 1997 –ق 1417، 1الصػباف، محمػػد بػػف عمػػي، حاشػػية الصػػباف، ط
 لبناف.

 ق، دار الكتب العممية.1421، 1أحمد، تاريخ ابف يكنس المصرم، ط الصدفي، عبد الرحمف بف
ـ، مكتبػػػػػة 2005 –ق 1426، 17الصػػػػعيدم، عبػػػػد المتعػػػػػاؿ، بغيػػػػة اإليضػػػػاح لتمخػػػػػيص المفتػػػػاح، ط 

 اآلداب.
ـ، دار الفكػػر، 1986 –ق 1406ابػػف الصػػبلح، عثمػػاف بػػف عبػػد الػػرحمف، مقدمػػة ابػػف الصػػبلح، د.ط، 

 سكريا.
 ق، المجمس العممي، اليند.1403، 2بف ىماـ، مصنؼ عبد الرزاؽ، طالصنعاني، عبد الرزاؽ 

ـ، دار الكتػب 2002، 3طاش كبرم زاده، أحمد بف مصطفى، مفتاح السعادة كمصباح دار السػيادة، ط
 العممية، بيركت.

 ، د.ت، مكتبة بف تيمية، القاىرة.2الطبراني، سميماف بف أحمد، المعجـ الكبير، ط 
 ـ، عالـ الكتب.1994 -ق1414، 1د، شرح مشكؿ اآلثار، طالطحاكم، أحمد بف محم

 ـ، عالـ الكتب.1994 -ق1414، 1الطحاكم، أحمد بف محمد، شرح معاني اآلثار، ط
 ق، دار البشائر اإلسبلمية، بيركت.1417الطحاكم، أحمد بف محمد، مختصر اختبلؼ العمماء، 

مؽ، كمحمد بف إبراىيـ المكسي، الفقو الميسر، الطيار، أ.د. عبد اهلل بف محمد، كعبد اهلل بف محمد المط
 المممكة العربية السعكدية. –ـ، مدار الكطف لمنشر، الرياض 2011 –ق 1432، 1ط

 د.ت. ،د.ط ،ابف عابديف، رسائؿ ابف عابديف
ـ، دار الفكػػػر، 1992 –ق 1412، 2ابػػػف عابػػػديف، محمػػػد أمػػػيف، رد المحتػػػار عمػػػى الػػػدر المختػػػار، ط

 بيركت.
دار الفكػػر لمطباعػػة كالنشػػر كالتكزيػػع،  ،د.ت ،قػػرة عػػيف األخيػػار لتكممػػة رد المحتػػار، د.طابػػف عابػػديف، 

 لبناف. –بيركت 
 ـ، دار الكتب العممية، بيركت.2000 –ق 1421، 1ابف عبد البر، يكسؼ بف عبد اهلل، االستذكار، ط
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ـ، دار 1992 -ق1412، 1ابػػف عبػػد البػػر، يكسػػؼ بػػف عبػػد اهلل، االسػػتيعاب فػػي معرفػػة األصػػحاب، ط
 الجيؿ، بيركت.

ـ، دار الكتػػاب 1985 –ق 1405، 1ابػف عبػد البػػر، يكسػؼ بػف عبػػد اهلل، اإلنبػاه عمػى قبائػػؿ الػركاة، ط
 لبناف. –العربي، بيركت 

دار الكتػب  ،د.ت ،ابف عبد البر، يكسؼ بف عبػد اهلل، االنتقػاء فػي فضػائؿ الػثبلث األئمػة الفقيػاء، د.ط
 العممية، بيركت.
ق، كزارة 1378يكسؼ بف عبد اهلل، التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد، د.ط،  ابف عبد البر،

 عمـك االكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، المغرب.
ـ، مكتبػػة 1980 –ق 1400، 2ابػػف عبػػد البػػر، يكسػػؼ بػػف عبػػد اهلل، الكػػافي فػػي فقػػو أىػػؿ المدينػػة، ط

 السعكدية. –الرياض الحديثة، الرياض 
ـ، عمػػادة 2003 –ق 1423، 1الػػرحمف بػػف صػػالح، القكاعػػد كالضػػكابط الفقييػػة، طعبػػد المطيػػؼ، عبػػد 

 البحث العممي بالجامعة االسبلمية، المدينة المتكرة، السعكدية.
ـ، أضػكاء 2007 –ق 1428، 1عبد اليادم، محمد بف أحمػد، تنقػيح التحقيػؽ فػي أحاديػث التعميػؽ، ط

 السمؼ، الرياض.
 دار الفكر، بيركت. ،د.ت ،ألمكاؿ، د.طأبك عبيد، قاسـ بف سبلـ، كتاب ا

ـ، دار الفكػر، دمشػؽ 1997 –ق 1418، 3عتر، نكر الديف محمػد، مػنيج النقػد فػي عمػـك الحػديث، ط
 سكريا. –

 ـ، دار البياف.1994 –ق 1415، 2عثماف، محمد رأفت، النظاـ القضائي في الفقو اإلسبلمي، ط
ق، دار ابػػف 1428 –ق 1422، 1المسػػتقنع، طالعثيمػػيف، محمػػد بػػف صػػالح، الشػػرح الممتػػع عمػػى زاد 

 الجكزم.
 ق، دار ابف الجكزم.1426العثيمييف، محمد بف صالح، األصكؿ مف عمـ األصكؿ، د.ط، 

 ـ، دار الثريا لمنشر.2003 –ق 1423، 2العثيمييف، محمد بف صالح، شرح  المنظكمة البيقكنية، ط
 ـ، دار الباز.1984 –ق 1405، 1العجمي، أحمد بف عبد اهلل، الثقات،  ط

ـ، الكتب العممية، 1997 –ق 1418، 1ابف عدم، أبك أحمد بف عدم، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، ط
 لبناف. –بيركت 

ـ، دار الفكػر لمطباعػة كالنشػر 1995 –ق 1415ابف عساكر، عمي بف الحسػف، تػاريخ دمشػؽ، د.ط،  
 كالتكزيع.

ـ، دار طػػػػبلس 1996، 2اء األشػػػػياء، طالعسػػػػكرم، الحسػػػػف بػػػػف عبػػػػد اهلل، التمخػػػػيص فػػػػي معرفػػػػة أسػػػػم
 لمدراسات كالترجمة كالنشر، دمشؽ.
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ـ، دار الفكػر 1993 –ق 1414العصفرم البصرم، خميفة بػف خيػاط، طبقػات خميفػة بػف خيػاط، د.ط، 
 لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

 دار الكتب العممية. ،د.ت ،العطار، حسف بف محمد، حاشية العطار عمى شرح الجبلؿ المحمي، د.ط
 ـ، دار المكتبة العممية، بيركت.1984 –ق 1404، 1العقيمي، محمد بف عمرك، الضعفاء الكبير، ط

ـ، 1986 –ق 1406، 1العكرم الحنبمي، عبد الحي بف أحمد، شذرات الذىب في أخبار مف ذىب، ط
 بيركت. –دار ابف كثير، دمشؽ 

ـ، دار الفكػػػر، 1989 –ق 1409عمػػيش، محمػػد بػػف أحمػػد، مػػػنح الجميػػؿ شػػرح مختصػػر خميػػؿ، د.ط، 
 بيركت.

ـ، دار 1986 –ق 1406، 1ابف العماد، عبد الحي بف أحمد، شذرات الذىب فػي أخبػار مػف ذىػب، ط
 بيركت. –ابف كثير، دمشؽ 

 ـ، عالـ الكتب.2008 -ق1429، 1عمر، أحمد مختار، معجـ المغة العربية المعاصرة، ط
ـ، دار 2000 –ق 1421، 1اـ الشػػافعي، طالعمرانػػي، يحيػػى بػػف أبػػي الخيػػر، البيػػاف فػػي مػػذىب اإلمػػ

 المنياج، جدة.
أبك  ،المجمع الثقافي ،ق1423 ،1ط ،مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار ،أحمد بف يحيى ،العمرم
 ظبي.

 .دار الكاتب العربي، بيركت ،د.ت ،عكدة، عبد القادر، التشريع الجنائي اإلسبلمي، د.ط
 -ـ، دار الكتب العممية، بيركت2000 -ق1420، 1يداية، طالعيني، محمكد بف أحمد، البناية شرح ال

 لبناف.
 ـ، دار الكتب العممية.1993 –ق 1413، 1الغزالي، محمد بف محمد، المستصفى، ط

ـ، مؤسسػػػة دار الشػػػعب 2003 –ق 1424الفػػػارابي، إسػػػحاؽ بػػػف إبػػػراىيـ، معجػػػـ ديػػػكاف العػػػرب، د.ط، 
 لمصحافة كالطباعة كالنشر، القاىرة.

المكاييؿ كاألكزاف اإلسػبلمية كمػا يعادليػا فػي النظػاـ المتػرم، ترجمػو عػف األلمانيػة د. كامػؿ فالترىنتس، 
 ـ، مف منشكرات الجامعة األردنية، عماف.2001، 2العسمي، ط

 –ق 1421، 2ابػػػػف الفػػػػراء "القاضػػػػي أبػػػػك يعمػػػػى"، محمػػػػد بػػػػف الحسػػػػيف، األحكػػػػاـ السػػػػمطانية لمفػػػػراء، ط
 لبناف. –ـ، دار الكتب العممية، بيركت 2000

دار  ،د.ت ،ابػػػف فرحػػػكف، إبػػػراىيـ بػػػف عمػػػي، الػػػديباج المػػػذىب فػػػي معرفػػػة أعيػػػاف عممػػػاء المػػػذىب، د.ط
 التراث لمطبع كالنشر، القاىرة.

 –ق 1406، 1ابف فرحكف، إبػراىيـ بػف عمػي، تبصػرة الحكػاـ فػي أصػكؿ األقضػية كمنػاىج األحكػاـ، ط
 ـ، مكتبة الكميات األكىرية.1986

 ـ، عالـ الكتب، بيركت.1996 –ق 1416، 1ف محمد، البمداف البف الفقيو، طابف الفقيو، أحمد ب
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ـ، دار الكتػػب 2006 –ق 1427، 1الفنػػارم، محمػػد بػػف حمػػزة، فصػػكؿ البػػدائع فػػي أصػػكؿ الشػػرائع، ط
 لبناف. –العممية، بيركت 

ـ، مؤسسػػػػة الرسػػػػالة، 2005 -ق1426، 8الفيػػػػركز ابػػػػادم، محمػػػػد بػػػػف يعقػػػػكب، القػػػػامكس المحػػػػيط، ط
 لبناف. -تبيرك 

المكتبػػػة العمميػػػة،  ،د.ت ،الفيػػػكمي، أحمػػػد بػػػف محمػػػد، المصػػػباح المنيػػػر فػػػي غريػػػب الشػػػرح الكبيػػػر، د.ط
 لبناف. -بيركت
 دار الكتب العممية. ،ـ1997 –ق 1418 ،1ط ،مختصر القدكرم ،أحمد بف محمد ،القدكرم

ـ، دار الفكػر، 2002 –ق 1422، 1القارم، عمي بف محمد، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصػابيح، ط
 لبناف. –بيركت 

ـ، دار 2000 –ق 1420، 1ابػػػػف قاسػػػػـ، عبػػػػد العزيػػػػز بػػػػف إبػػػػراىيـ، الػػػػدليؿ إلػػػػى المتػػػػكف العمميػػػػػة، ط
 المممكة العربية السعكدية. –الصميعي لمنشر كالتكزيع، الرياض 

 ق، مطبعة العاني، بغداد.1397، 1القتبي، عبد اهلل بف مسمـ، غريب الحديث، ط
. ،ـ2002 –ق 1423 ،1ط ،أبجد العمكـ ،مد بف حسيفالقنكجي، مح  دار ابف حـز

ـ، دار الكتػب 1994 –ق 1414، 1ابف قدامة، مكفؽ الػديف عبػد اهلل، الكػافي فػي فقػو اإلمػاـ أحمػد، ط
 العممية.

ـ، مؤسسػػة 2002 –ق 1423، 2ابػػف قدامػػة، مكفػػؽ الػػديف عبػػد اهلل، ركضػػة النػػاظر كجنػػة المنػػاظر، ط
 شر كالتكزيع.الرياف لمطباعة كالن

 ـ، دار الغرب اإلسبلمي بيركت.1994، 1القرافي، أحمد بف إدريس الذخيرة، ط

ـ، شػػػركة الطباعػػػة الفنيػػػة 1973 –ق 1393، 1القرافػػػي، أحمػػػد بػػػف إدريػػػس، شػػػرح تنقػػػيح الفصػػػكؿ، ط
 المتحدة.

ق، دار الكتػػػب 1423، 1القرشػػػي البكػػػرم، أحمػػػد بػػػف عبػػػد الكىػػػاب، نيايػػػة األرب فػػػي فنػػػكف االدب، ط
 الكثائؽ العممية، القاىرة.ك 

ميػػر محمػػد كتػػب  ،د.ت ،القرشػػي، عبػػد القػػادر بػػف محمػػد، الجػػكاىر المضػػية فػػي طبقػػات الحنفيػػة، د.ط
 كراتشي. –خانة 

 ـ، دار الكتب المصرية، القاىرة.1964 –ق 1384، 2القرطبي، محمد بف أحمد، تفسير القرطبي، ط
 دار صادر، بيركت. ،د.ت ،عباد، د.طالقزكيني، زكريا بف محمد، آثار الببلد كأخبار ال

ـ، دار 1997 –ق 1418، 1ابف القطػاف، عمػي بػف محمػد، بيػاف الػكىـ كاالييػاـ فػي كتػاب األحكػاـ، ط
 طيبة، الرياض.

 ـ، دار القمـ، دمشؽ.1992 –ق 1413، 1ابف قطمكبغا، أبك الفداء زيف، تاج التراجـ، ط 
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ـ، دار 1980 –ق 1400، 2انسػػػاب العػػػرب، طالقمقشػػػندم، أحمػػػد بػػػف عمػػػي، نيايػػػة األرب فػػػي معرفػػػة 
 الكتاب المبناني، بيركت.

ـ، دار العػرب 1999، 1القيركاني، عبد اهلل بف عبد الرحمف، النكادر كالزيادات عمى ما فػي المدكنػة، ط
 االسبلمي، بيركت.

ـ، دار 1986 -ق 1406الكاسػػاني، عػػػبلء الػػػديف مسػػعكد، بػػػدائع الصػػػنائع فػػي ترتيػػػب الشػػػرائع، د.ط، 
 لبناف. -كتب العممية، بيركتال

-ق 1421، 6الكتػػاني، محمػػد بػػف جعفػػر، الرسػػالة المسػػتطرفة لبيػػاف مشػػيكر كتػػب السػػنة المشػػرفة، ط
 ـ، دار البشائر االسبلمية.2000

 ـ، دار البشائر اإلسبلمية2000 –ق 1421، 6الكتاني، محمد بف جعفر، الرسالة المستطرفة، ط
 مكتبة المثنى، بيركت، دار إحياء التراث العربي. ،د.ت ،د.ط كحالة، عمر بف رضا، معجـ المؤلفيف،

ـ، مؤسسػػػة 1994 –ق 1414، 7كحالػػػة، عمػػػر بػػػف رضػػػا، معجػػػـ قبائػػػؿ العػػػرب القديمػػػة كالحديثػػػة، ط
 الرسالة، بيركت.

 مؤسسة الرسالة، بيركت. ،د.ت ،الكفكم، أيكب بف مكسى، الكميات، د.ط
ـ، دار المعرفػػػػة، 2004 –ق 1425، 2لقػػػػيس، طالكنػػػػدم، امػػػػرؤ القػػػػيس بػػػػف حجػػػػر،  ديػػػػكاف امػػػػرلء ا

 بيركت.
ـ، دار الكتػب 2002 -ق1423، 1المكنكم، عبد العمي محمد، فػكاتح الرحمػكت شػرح مسػمـ الثبػكت، ط

 لبناف. -العممية، بيركت
 ق، دار المعرفة، بيركت.1403 ،المكنكم، محمد عبد الحي، الفكائد البيية في تراجـ الحنفية، د.ط

ـ، دار الكتػػػػب العمميػػػػة، 2005 -0ق 1426، 1بػػػػف محمػػػػد، تفسػػػػير الماتريػػػػدم، ط الماتريػػػػدم، محمػػػػد
 لبناف. –بيركت 

دار إحيػػاء الكتػػب العربيػػة، فيصػػؿ عيسػػى  ،د.ت ،ابػػف ماجػػة، محمػػد بػػف يزيػػد، سػػنف ابػػف ماجػػة،  د.ط 
 البابي الحمبي.

ـ، دار 2004 –ق 1424، 1ابػػػف مػػػازة، محمػػػكد بػػػف أحمػػػد، المحػػػيط البرىػػػاني فػػػي الفقػػػو النعمػػػاني، ط
 لبناف. –الكتب العممية، بيركت 

 –ـ، دار الكتػب العمميػة، بيػركت 1999 –ق 1419، 1الماكردم، عمػي بػف محمػد، الحػاكم الكبيػر، ط
 لبناف.

دار الكتػػػػب  ،د.ت ،المبػػػػاركفكرم، محمػػػػد عبػػػػد الػػػػرحمف، تحفػػػػة األحػػػػكذم بشػػػػرح جػػػػامع الترمػػػػذم، د.ط
 العممية، بيركت.

ـ، دار الفكػػػػر العربػػػػي، 1997 –ق 1417، 3ي المغػػػػة كاألدب، طمبػػػػرد، محمػػػػد بػػػػف يزيػػػػد،  الكامػػػػؿ فػػػػ
 القاىرة.
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الييئػػػة  ،د.ت ،ابػػػف المحاسػػػف، يكسػػػؼ بػػػف تغػػػرم بػػػردم، المنيػػػؿ الصػػػافي كالمسػػػتكفي بعػػػد الػػػكافي، د.ط
 المصرية العامة لمكتاب.

ـ، دار 2003 –ق 1424، 1مخمػػكؼ، محمػػد بػػف محمػػد، شػػجرة النػػكر الزكيػػة فػػي طبقػػات المالكيػػة، ط
 لبناف. –العممية  الكتب

 ـ، دار الكتب العممية.1994 –ق 1415، 1األصبحي، مالؾ بف أنس، المدكنة، ط
ـ، مكتبػػة القدسػػي، دار الكتػػب 1982 –ق 1402، 2المرزبػػاني، محمػػد بػػف عمػػراف، معجػػـ الشػػعراء، ط

 لبناف. –العممية، بيركت 
ـ، دار الكتػػػػػب 2000 –ق 1421، 1المرسػػػػػي، محمػػػػػد بػػػػػف إسػػػػػماعيؿ، المحكػػػػػـ كالمحػػػػػيط األعظػػػػػـ، ط

 العممية، بيركت.
ـ، دار الكتػب العمميػة، 2000، 1المرغيناني، عمي بف عبد الجميؿ، اليدايػة فػي شػرح بدايػة المبتػدم، ط

 لبناف. –بيركت 
ـ، مؤسسػة 1980 –ق 1400، 1المزم، يكسؼ بف عبد الرحمف، تيذيب الكماؿ في أسماء الرجػاؿ، ط

 الرسالة، بيركت.
 دار إحياء التراث العربي، بيركت. ،د.ت ،صحيح مسمـ، د.ط مسمـ، مسمـ بف الحجاج،

المسػػممي، د. محمػػد ميػػدم كآخػػركف، مكسػػكعة اقػػكاؿ أبػػي الحسػػف الػػدارفطني فػػي رجػػاؿ الحػػديث كعممػػو، 
 لبناف. –ـ، عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع، بيركت 2001، 1ط

، دار العمػػػػػػـ ـ1993، 1مصػػػػػػطفى، شػػػػػػاكر مصػػػػػػطفى، مكسػػػػػػكعة دكؿ العػػػػػػالـ اإلسػػػػػػبلمي كرجاليػػػػػػا، ط
 لممبلييف.

ـ، دار الكتػب العمميػة، 1997 -ق1418، 1ابف مفمػح، إبػراىيـ بػف محمػد، المبػدع فػي شػرح المقنػع، ط
 لبناف. –بيركت 

دار الكتػػػاب العربػػػي  ،د.ت ،المقدسػػي، عبػػػد الػػػرحمف بػػػف محمػػػد، الشػػػرح الكبيػػر عمػػػى مػػػتف المقنػػػع، د.ط
 لمنشر كالتكزبع.

ـ، دار 1994 –ق 1414، 2ب فػي الجمػع بػيف السػنة كالكتػاب، طالمنبجي، عمي بػف أبػي يحيػى، المبػا
 سكريا. –القمـ، الدار الشامية 

 ق، دار المعرفة، بيركت.1407، 1ابف منجكيو، أحمد بف عمي، رجاؿ صحيح مسمـ، ط
 .2602\5ابي نعيـ، معرفة الصحابة،  

 -كتبػػػة الشػػػاممةـ، الم2011 –ق 1432، 1المنيػػػاكم، محمػػػكد بػػػف محمػػػد، شػػػرح المكقظػػػة لمػػػذىبي، ط
 مصر.

 –ـ، دار المغني، الرياض 2006 –ق 1427، 1مكسى، محمد بف عمي، مشارؽ األنكار الكىاجة، ط 
 المممكة العربية السعكدية.
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ـ، مطبعػة الحمبػي، 1937 -ق 1356المكصمي، عبد اهلل بف محمكد، اإلختيار لتعميؿ المختػار، د.ط، 
 القاىرة.

المكتبػة العمميػة، بيػركت  ،د.ت ،لػب، المبػاب فػي شػرح الكتػاب، د.طالميداني الحنفي، عبد الغني بػف طا
 لبناف. –

 لبناف.-دار المعرفة، بيركت ،ميداني النيسأبكرم، أحمد بف محمد، مجمع االمثاؿ، د.ط، د.ت
سػكرة االنفػاؿ، الػدرس السػادس كالعشػركف، تفسػير اآليػة  ،النابمسي، د. محمد راتب، تفسير القرآف الكػريـ

 ركس صكتية عمى االنترنت.  (، ضمف د67)
 ـ، مكتبة العبيكاف.1997 –ق 1418، 2ابف النجار، محمد بف أحمد، شرح الكككب المنير، ط

ـ، دار 2002 –ق 1422، 1ابػف نجػػيـ الحنفػػي، عمػر بػػف إبػػراىيـ، النيػػر الفػائؽ شػػرح كنػػز الػػدقائؽ، ط
 الكتب العممية.

، د.ت، دار الكتػػػػاب 2ح كنػػػػز الػػػػدقائؽ، طابػػػػف نجػػػػيـ المصػػػػرم، إبػػػػراىيـ بػػػػف محمػػػػد، البحػػػػر الرائػػػػؽ شػػػػر 
 اإلسبلمي.

 ق، مكتبة الفبلح، الككيت.1408 ،النحاس، أحمد بف محمد، الناسخ كالمنسكخ، د.ط
 ـ.1994، 2النخاؿ، بياء النخاؿ، تأمبلت في األناجيؿ كالعقيدة، ط
 ق، دار الكعي، حمب.1396، 1النسائي، أحمد بف شعيب، الضعفاء كالمتركككف، ط

 ـ، مؤسسة الرسالة، بيركت.2001 -ق1421، 1، محمد بف يزيد، السنف الكبرل، طالنسائي
ق، المطبعػػة العػػامرة، 1311النسػػفي، عمػػر بػػف محمػػد، طمبػػة الطمبػػة فػػي اإلصػػطبلحات الفقييػػة، د.ط، 

 العراؽ. –مكتبة المثنى، بغداد 
 اإلسبلمي، بيركت. ـ، دار العرب1999، 1النفرم، عبد اهلل بف عبد الرحمف، النكادر كالزيادات، ط

ـ، المكتػػػػػػب 1991 -ق1412، 3النػػػػػككم، يحيػػػػػى بػػػػػف زكريػػػػػا، ركضػػػػػػة الطػػػػػالبيف كعمػػػػػدة المفتػػػػػيف، ط
 لبناف. -اإلسبلمي، بيركت

ـ، 1964 –ق 1384، 1اليػػػركم البغػػػدادم، القاسػػػـ بػػػف سػػػبلـ، غريػػػب الحػػػديث لمقاسػػػـ بػػػف سػػػبلـ، ط
 مطبعة دار المعارؼ العثمانية، حيدر أباد الدكف.

دار الفكػر لمطباعػػة  ،د.ت ،بػد اهلل بػف يكسػؼ، أكضػح المسػػالؾ إلػى الفيػة ابػف مالػؾ، د.طابػف ىشػاـ، ع
 كالنشر كالتكزيع.

ـ، دار التػػراث 2004 –ق 1425، 1الينػػدم، محمػػد انػػكر شػػاه، العػػرؼ الشػػذم شػػرح سػػنف الترمػػذم، ط
 لبناف. –العربي، بيركت 

ـ، المكتبػػػػة 1983 -ق1357 الييثمػػػػي، أحمػػػػد بػػػػف محمػػػػد، تحفػػػػة المحتػػػػاج فػػػػي شػػػػرح المنيػػػػاج، د.ط،
 التجارية الكبرل، مصر.

 ـ، دار األعممي، بيركت. 1989 –ق 1409، 3الكاقدم، محمد بف عمر، المغازم، ط
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ـ، المكتبػػػة التجاريػػػة الكبػػػرل، شػػػارع 1947 –ق 1366، 1ككيػػع، محمػػػد بػػػف خمػػػؼ، أخبػػػار القضػػاه، ط
 محمد عمي بمصر.

الفػػاظ المقنػػع، محمػػكد األرنػػاؤكط كياسػػيف محمػػكد  ابػػف أبػػي يعمػػي، محمػػد بػػف أبػػي الفػػتح، المطمػػع عمػػى
 الخطيب، مكتبة السكادم لمتكزيع.
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لمحتكياتفيرس ا  
 أ  ............................................................................................. إٍقرار

 ب  ................................................................................. الشكر كالتقدير

 ج  ................................................................................ بالعربية الممخص

 د  ............................................................................. الممخص باالنجميزية

 ق  ......................................................................................... المقدمة

 ط  .................................................................................... خطة البحث:

 القسـ األكؿ

 الدراسة

 2 ................................................................................... المبحث األكؿ

 2 ......................................................... التعريؼ باإلماـ المرغيناني ككتابو اليداية

 2 .................................................................... المسألة األكلى: اسمو كنسبو:

 2 ....................................................................... المسألة الثانية: مكلده كلقبو

 3 ........................................................................... : شيكخوالمسألة الثالثة

 4 .......................................................................... المسألة الرابعة: تبلميذه

 5 ....................................................... المسألة الخامسة: منزلتو كثناء العمماء عميو

 5 .................................................................... المسألة السادسة: آثاره العممية

 6 ........................................................................... المسألة السابعة: كفاتو

 7 .. اء عميو كأىـ شركحاتو كفيو أربع مسائؿ:المطمب الثاني: تعريؼ مكجز بكتاب اليداية، كثناء العمم

 7 ................................................... المسألة األكلى: اسـ الكتاب كنسبتو إلى مؤلفو:

 7 .............................................................. المسألة الثانية: أىمية كتاب اليداية:
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 8 .............................................. المسألة الثالثة: منيج المرغيناني في كتاب "اليداية":

 8 .............................................. المسألة الرابعة: األعماؿ العممية عمى كتاب اليداية:

 11 ................................................................................. المبحث الثاني

 11 ................................................... التعريؼ باإلماـ ابف اليماـ ككتابو فتح القدير

 11 ........................................ اة ابف اليماـ كفيو ست مسائؿ:المطمب األكؿ: دراسة حي

 11 .................................................................. المسألة األكلى: اسمو كنسبو:

 11 .................................................................. المسألة الثانية: مكلده كنشأتو:

 12 ................................................................ المسألة الثالثة: شيكخو كتبلميذه

 14 .............................................................. المسألة الرابعة: ثناء العمماء عميو

 15 ...................................................................... توالمسألة الخامسة: مؤلفا

 16 ........................................................................ المسألة السادسة: كفاتو

 17 ...................................................... المطمب الثاني: التعريؼ بكتاب فتح القدير

 17 ........................................... المسألة األكلى: اسـ الكتاب كتحقيؽ نسبتو إلى مؤلفو:

 18 ................................ المسألة الثانية: المصادر التي اعتمد عمييا ابف اليماـ في كتابو:

 19 ..................................................... المسألة الثالثة: منيج ابف اليماـ في الكتاب

 20 ................................................ المسألة الرابعة: بياف بعض اختيارات ابف اليماـ

 القسـ الثاني

 التحقيؽ

 22 .......................................................... المبحث األكؿ: كصؼ النسخ المعتمدة

 22 .............................................................. المطمب األكؿ: النسخ المخطكطة

 23 .............................................................. لمطمب الثاني: النسخة المطبكعةا
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 24 ............................................................. المبحث الثاني: بياف منيج التحقيؽ

 27 .............................................................. صكر النسخ المعتمدة في التحقيؽ

 35 ................................................................... كتاب اٍلعىتىاؽً : النص المحقؽ

 36 ................................................................................... كتاب اٍلعىتىاؽً 

 36 ............................................................... بة ذكر اٍلعىتىاًؽ بعد الطبلؽ[]مناس

 38 .................................................................. ]الحكمة مف مشركعية اٍلًعٍتًؽ[

 39 .................................................................................. ]فضؿ العتؽ[

 41 ................................................................ ]تعريؼ العتؽ في المغة كالشرع[

 44 ........................................................................ ]الرؽ في المغة كالشرع[

 45 ........................................................................ ]االسباب المثبتة لٍمًعٍتًؽ[

 47 ................................................................................. ]شركط العتؽ[

 47 ................................................................................... ]حكـ العتؽ[

 49 ..................................................................... ]أفضؿ الرقاب عند العتؽ[

 50 .......................................................................... ]ماؿ العبد بعد عتقو[

 52 ..................................................................... ]حاالت ال ينفذ فييا العتؽ[

 54 .................................................................... ]األلفاظ التي يقع بيا اٍلًعٍتًؽ[

 54 ....................................................... ]الصريح مف األلفاظ التي يقع بيا اٍلًعٍتًؽ[

 57 .............................................................. ]الفاظ اٍلًعٍتًؽ التي تحتاج إلى نية[

 58 ......................................................... ]السبب في استعماؿ األلفاظ الصريحة[

 59 ................................................]جعؿ العتؽ إنشاء في التصرفات الشرعية كغيره[

 61 ................................................................ لمذككر[]حقيقة النداء بالكصؼ ا
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 62 ........................................................ ]لك قاؿ لعبد غيره يا حر ثـ تممكو عتؽ[

 62 ....................................... ]اطبلؽ السيد لفظ العتؽ عمى عضك يراد بو جميع البدف[

 63 ..................................... ]إطبلؽ لفظ العتؽ عمى عضك ال يعبر بو عف جميع البدف[

 64 ............................................................ ]األلفاظ غير الصريحة في االعتاؽ[

 64 ............................................ ]ما يقع العتؽ بو إف نكاه مف األلفاظ غير الصريحة[

ٍف نكاه مف األلفاظ غير الصريحة[  65 ......................................... ]ما ال يقع العتؽ بو كا 

 66 ..................................................................... لي عميؾ[] لفظ ال سمطاف 

 69 ..................................................................... ]قكؿ السيد لعبده ىذا ابني[

 72 ........................................................................ ]لفظ المكلى في العتؽ[

 76 ....................................................................... ] الفاظ يا ابني كيا اخي[

 83 ..................................................................... ]قكؿ السيد لعبده ىذا أبي[

 83 ........................................................... ]قكؿ السيد لعبده الصغير ىذا جدم[

 84 .....................................................................]قكؿ السيد لعبده ىذا أخي[

 86 ....................................................... ]قكؿ السيد لعبده ىذا بنتي كألمتو العكس[

 87 ............................ الطبلؽ كالكتابة تحكم خبلفان كالذم سبؽ[ ]ألفاظ الصريح المطمقة في

 88 .............................................................. ]المكافقة بيف ممكي الرقبة كالنكاح[

 93 .......................................... عو[]ألفاظ العتؽ غير الصريحة كحاجتيا إلى النية لكقك 

] رّّ  94 ................................................................ ]مسألة مف قاؿ ما أنت إال حي

] رٍّ  94 ............................................................... ]قكؿ السيد لعبده رأسؾ رأس حي

 97 .................................................. ]فصؿ كمف ممؾ ذا رحـ محـر منو عتؽ عميوو[

 105 ....................................................................... ] مف ييعتؽ مف الرحـ[
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 108 .............................................. ]عدـ اشتراط رضا المالؾ في عتؽ ذكم األرحاـ[

 111 .............................. ] الفرؽ بيف قرابة الكالد مف جية كالشيادة كالزكاة مف جية أخرل[

 112 ............................ ]مسألة يستكم في عتؽ ذكم األرحاـ المسمـ كالكافر ككذلؾ المعتؽ[

 115 ................................................................ ]مسألة عتؽ المكره كالسكراف[

] مىٍكتيؾى فأنت حره  116 ................................... ]مسألة ما لك قاؿ لعبد خارج عف ممكو إف مى

 117 ............................................... ]مسألة خركج عبد الحربي مسممان إلى المسمميف[

 118 .................... ]عبيد أىؿ الطائؼ الذيف اعتقيـ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ يـك الحديبية[

 123 .......................................................................... ]فصؿ عتؽ الحمؿ[

 124 ....................................................................... ]عتؽ الحمؿ دكف أمو[

 124 ................................................... ]عتؽ أـ الكلد بسبب كلدىا إذا مات سيدىا[

 125 ................................................................................. ]عتؽ اآلبؽ[

 125 ............................................... ]بدؿ العتؽ، كمدة الحمؿ التي ييعتؽ بيا الجنيف[

 128 ................................................. ع فييا الكلد أباه أك أمو أك أفضميما[]أمكر يتب

 130 ............................................... ]سعاية العبد في القدر الباقي بعد عتؽ البعض[

 132 ................................................................... ]زكاؿ الممؾ بعتؽ البعض[

 133 ................................................................................ ]تجزؤ العتؽ[

 134 ................................................... ]تحرير محؿ النزاع في مسألة تجزؤ العتؽ[

 134 ........................................................................ اكالن[ ]ما يكجبو العتؽ

 135 .......................................... ]األدلة النقمية كالعقمية عمى انتياض رأم أبي حنيفة[

 139 ..................................................... ]األمة المشتركة إذا أعتقيا أحد الشريكيف[

 141 ........................................................................... ]تجزكء االستيبلد[
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 141 ........................................ ]ما يترتب عمى أحد الشريكيف إذا أعتؽ اآلخر نصيبو[

 143 ................................................. تحؽ لكالء العبد إذا أعتؽ أحد الشريكيف[]المس

 144 ....................................... ]إذا كاف الشريؾ اآلخر صبيان أك مكاتبان أك عبدان مأذكنان[

 145 .................................. ي حاؿ اختيار التضميف أك السعاية[]كالء المكاتب أك العبد ف

 145 ...................................................................... ]كقت تقدير قيمة العبد[

 145 ............................................. ]كقت اعتبار يسار أك إعسار الشريؾ الذم اعتؽ[

 147 ................................................ ]مكت الساكت قبؿ أٍف يختار شيئان في نصيبو[

 148 ........................................................ ]إذا مات العبد قبؿ أف يختار الساكت[

 149 .............]ما يترتب عمى أحد الشريكيف إذا اعتؽ اآلخر في مرض مكتو، مف حيث الضماف[

 150 ............. ]قكؿ أبي يكسؼ كمحمد في ما يترتب عمى احد الشريكيف إذا أعتؽ اآلخر نصيبو[

 151 .............. ]سبب االختبلؼ في مسألة ما يترتب عمى احد الشريكيف إذا أعتؽ اآلخر نصيبو[

 160 ...................................................................... ]أقكاؿ أخرل في العتؽ[

 161 .............................................................. ]الحد المعتبر في يسار اٍلميٍعًتؽ[

 162 ............................................ ]كجو قكؿ الصاحبيف في عدـ السعاية عند اليسار[

 163 ..................................................................... ]ثبكت خيار االستسعاء[

 168 ..................................................... ]شيادة احد الشريكيف عمى اآلخر باٍلًعٍتًؽ[

 171 .................................................................... ]ادعاء الشريكيف السعاية[

 172 ........................................................ عاية عند تعميؽ اٍلًعٍتًؽ عمى شرط[]الس

 175 ............................................................ ]شراء العبد مع العمـ بحنث سيده[

 176 ..................................... ]تعميؽ العتؽ عمى عدـ كقكع الشرط كالطبلؽ عمى كقكعو[

 176 ............................................................. ]إذا كاف العبد ابف أحد الشريكيف[
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 178 ............................................................ ]العمة في عتؽ ابف احد الشريكيف[

 180 ..................................................................... ]نكع الضماف في العتؽ[

 183 .................................... ]ما يترتب عمى األب تجاه الشريؾ اآلخر الذم بدأ بالشراء[

 184 .................... شترل نصؼ ابنو ممف يممكو جميعو[]حكـ الضماف عمى األب المكسر إذا ا

 185 ........... ]مقدار الضماف كلمف يككف العبد الذم بيف ثبلثة شركاء إذا دبر األكؿ كاعتؽ الثاني[

 190 ................................................................................ بر[]قيمة المد

 191 ............................................................................... ]قيمة أـ الكلد[

 191 .............................................................................. ]قيمة المكاتب[

 192 ............................لمعتؽ قيمة ما ممكو بالضماف مف جية الساكت[]ال يضمف المدبر ا

 194 ....................................................... ]كالء العبد الذم بيف ثبلثة بعد التدبير[

 195 ............................................................ ]مكاتب بيف شريكيف دىبَّره احدىما[

 196 ......................................... ]تجزؤ التدبير كعدمو كما يترتب عمى ذلؾ مف أحكاـ[

 198 ........................................................ ]فصؿ الشيادة في العتؽ بيف الشركاء[

 198 ........................................................................ ]الجارية بيف شريكيف[

 200 ......................................................................... ]خدمة األمة لممنكر[

 201 ............................................ ]المترتب عمى عدـ تصديؽ الشريؾ شريكو اآلخر[

 203 ........................................................................ ]أـ الكلد بيف شريكيف[

 204 ....................... ]مسائؿ اخرل مختمؼه فييا تتعمؽ بدعكل أحد الشريكيف حقو في أـ الكلد[

 206 ..................................................... ]عمة ككف أيُـّ الكلد متقكمة عند الجميكر[

 207 ............................. ]قياس أـ الكلد المسممة في التقكـ عمى أـ كلد النصراني كالمغركر[

 212 .......................................................................... ]عتؽ احد العبديف[
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 213 .............................................................. ]إذا كاف السيد يممؾ ثبلثة عبيد[

 213 ......................................................... ]الكجو األكؿ أف يقـك المكلى بالبياف[

 215 ........................................................ ]الكجو الثاني مكت المكلى قبؿ البياف[

 219 .............................................................. ]اعتبار األحكاؿ كالعمؿ بالقرعة[

 224 ......................................................... ؽ دكف تعييف في مرض المكت[]العت

 225 .......................................................... ]عدد سياـ العتؽ في العبيد الثبلث[

رّّ ثـ مات احدىما[  230 .................................................. ]لك قاؿ لعبديف أحدكما حي

 231 .............................................. ]ما يدؿ عمى البياف مف ألفاظ الصريح، كالداللة[

تىؽى إحدل األمتيف ًعٍتقنا مبيما[  233 ............................................................. ]عى

 235 .............................................................. ]اليبة كالصدقة تأخذ حكـ البيع[

 236 .......................................................... ]طبلؽ إحدل المرأتيف طبلقان مبيمان[

 240 ...................................................................... ]فركعه أخرل مف البياف[

 241 .................................................. ]تعميؽ ًعٍتؽي األمة بجنس المكلكد الذم تمده[

نكار المكلى[  243 ................................................... ]ادعاء األـ كالدة الغبلـ أكالن كا 

 247 ............................................................... ]شيادة رجميف عمى عتؽ العبد[

 251 ................................................. ]الدعكة في الشيادة عمى عتؽ احدل االمتيف[

 253 ............................................................. ]الشيادة عمى تدبير أحد العبديف[

 255 ......................................................... ]الشيادة عمى العتؽ بعد مكت السيد[

 256 .............................................................. ]فركع عمى الشيادة عمى العتؽ[

 257 ......................................................................... ]الشيادة عمى العتؽ[

 260 ............................................................. ]تعريؼ الحمؼ في المغة كالشرع[
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ٍف لـ يكف في ممكو[  261 ............................... ]تعميؽ عتؽ العبد عمى دخكؿ السيد الدار كا 

]  263 ...............................]عدـ ًعٍتًؽ مف لـ يكف في ممؾ السيد إذا لـ يقؿ في يمينو يكمئذو

 266 ................................................ ]تخصيص اٍلًعٍتًؽ بالمكاليد الذككر دكف اإلناث[

 267 ........................................................... ]تعميؽ ًعٍتؽي العبد عمى زمف معيف[

 270 ................................. ]تعميؽ ًعٍتًؽ ما يممكو السيد إلى ما بعد مكتو كما يترتب عميو[

 274 ...................................................................... ]فركعه مف تعميؽ اٍلًعٍتًؽ[

ٍعؿ[  278 .............................................................................. ]تعريؼ الجي

عؿو كقبكؿ العبد[  279 ......................................................... ]ألفاظ العتؽ عمى جي

 280 ......................................................... ]حؽ المكلكد في الجعؿ بعد كفاة أمو[

عبلن[  281 ....................................................... ]ما ييشترط في الماؿ الذم يككف جي

 283 ....................................... ]اختبلؼ السيد كالعبد عمى شيء مف مكاصفات الجعؿ[

ف أنكر العبد ذلؾ[  283 .......................................... ]القكؿ لممكلى بإقرار قبكؿ العبد كا 

 284 .................................................................... لعتؽ بأداء الماؿ[]تعميؽ ا

 285 ............................................. ]إجبار المكلى عمى قبض الماؿ إذا أحضره العبد[

 294 ....................................................... ]إذا أدل احد العبديف كلـ يؤدم اآلخر[

ٍعًؿ خدمة لفترة زمنية معينة[  301 ......................................................... ]ككف اٍلجى

]  304 ................................................................. ]العتؽ عمى أمر غير متقكـو

 304 ................................................. لمكلى أك العبد قبؿ إتماـ مدة الخدمة[]مكت ا

 305 ....................................................... ]تزكج أمة اآلخر بعد عتقيا عمى جعؿ[

 306 ...........................................]تزكج أمة اآلخر بعد عتقيا عمى جعؿ يدفعو األكؿ[

 308 ................................................ ]تعريؼ التدبير في المغة كالشرع كبياف شرطو[
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 310 ............................................................................... ]ألفاظ التدبير[

رّّ بعد مكتي كمكت فبلف[  311 .................................................. ]قكؿ السيد أنت حي

 312 ............................................................. ]تعميؽ التدبير عمى مشيئة العبد[

 315 ................................... و عف الحرية[]ال يجكز التصرؼ بالعبد المدبر تصرفان يخرج

تىؽى اٍلميدىبَّر مف ثمث الماؿ[  325 ................................................. ]إذا مات المكلى عى

 326 ............................................................................ ]حكـ كلد المدبرة[

 329 ...................................... ]اختبلؼ المكلى كاٍلميدىبَّرىًة في كقت الكالدة بالنسبة لمتدبير[

 331 ...................................................... ]التدبير حالة اف يككف في البطف كلداف[

 331 ............................................................ ]قكؿ السيد ألمتو كلدؾ كلد ميدىبَّرىًة[

 332 .................................................................... ]تعميؽ التدبير عمى شرط[

 333 ...................................................... ]تعميؽ التدبير عمى مكت السيد اك قتمو[

 334 ............................................. ]تقييد السيد لمتدبير بفترة زمنية معينة مف السنيف[

 335 ...................................... ]تعميؽ السيد التدبير عمى فترة زمنية ال يعيش الى مثميا[

 336 ................................................................. ]أحكاـ أخرل تتعمؽ بالتدبير[

 340 ........................................................... ]تعريؼ االستيبلد في المغة كالشرع[

 341 .................................................................................. ]االستيبلد[

 356 .................................................. ]الجزئية التي تنسب بيا أـ الكلد إلى سيدىا[

 358 ............................... ]ثبكت عتؽو مؤجؿو لؤلمة مانعه مف تصرفات تخرجيا عف الحرية[

 359 .................................... ]ثبكت نسب كلد األمة المشتركة كتككف أـ كلد لمذم ادعاه[

 360 ..................................... ]ما يحؽ لمسيد مف التصرفات في أيـ كلده كالتزكيج كنحكه[

 362 ............................................................ ]ثبكتي نسب كلد األمة مف مكالىا[
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 368 .................................. ]ثبكت نىسب الكلد الثاني بغير إقرارو بعد اإلقرار بنىسب األكؿ[

 370 ..................................................... ]ال يقضى بثبكت النسب مف غير دعكل[

 372 .......................................................... ]أحكاـ تتعمؽ بكلد األمة مف زكجيا[

 374 .................................................................. ]عتؽ كلد أـ الكلد المزكجة[

 374 .................................................................. ]عتؽ أـ الكلد بمكت السيد[

 376 .................................................................. ]الفرؽ بيف أـ الكلد كالمدبر[

 378 ..................................................... نصراني كما يترتب عميو[]إسبلـ أـ كلد ال

لد بعد مكًت مكالىا النصراني[  380 ........................................... ]ما يترتب عمى أـً الكى

 381 .................................................... ]استيبلد أمة الغير بنكاح كما يترتب عميو[

اًريىةى االبف كما يترتب عميو[  385 .......................................................... ]كطء جى

 388 .................................................. ]كطء الجد لجارية ابف ابنو كما يترتب عميو[

 388 ........................................... ]نسب الكلد إف جاءت بو الجارية التي بيف شريكيف[

 390 ..................................... ]ما يترتب عمى األمة إذا كطئيا اكثر مف رجؿ مف أحكاـ[

 394 ............................. ]ما يترتب عمى أـً الكلد مف األحكاـ إذا ادعى الشريكاف الكلد معان[

مكانية إعماليا في إثبات النسب مع األدلة[  397 .................................. ] تعريؼ القيافة كا 

]  410 ....................................................................... ]تنازع امرأتيف في كلدو

 410 ................................................................ ]تنازع رجميف كامرأتيف في كلد[

]  410 ................................................................. ]تنازع رجؿ كامرأتيف في كلدو

 411 .............................. ]أف يككف ألحد الشريكيف ميزة عف اآلخر يستحؽ بيا نسب الكلد[

 412 .................................................. ]ميراث االبف الذم نسب إلى أكثر مف كاحد[

 412 ................................................... ]ثبكت نسب الكلد لممكلى مف جارية مكاتبو[
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 413 .............................................. ]قياس كلد جارية المكاتب عمى كلد جارية االبف[

 414 ........................................... مستكلىدة مف المكلى لممكاتب[]عقر جارية المكاتب ال

 415 ..................................................................... ]قيمة الكلد عمى المكلى[

 415 ..................................................................... ]كقت اعتبار قيمة الكلد[

 416 .......................................... ]صيركرة جارية المكاتب أـ كلدو لممكلى إف استكلدىا[

 416 ..................................................... ] تكذيب المكاتب المكلى في نسب الكلد[

 417 ....................................................... خرل متفرعة تتعمؽ باالستيبلد[]أحكاـه أ

 418 ...................................................................................... الخاتمة

 420 ...................................................................................... فيارس

 420 ............................................................................. التحقيؽالدراسة ك 

 422 ........................................................................ فيرس اآليات القرآنية

 423 .............................................................. فيرس األحاديث النبكية الشريفة

 427 ................................................................................ فيرس اآلثار

 429 ...................................................... فيرس األعبلـ الكاردة في المتف المحقؽ

 441 ................................................ فيرس القكاعد الفقيية الكاردة في المتف المحقؽ

 442 ............................... فيرس المصطمحات األصكلية كالفقيية كالحديثية كالمغكية الغريبة

 450 .............................................................. فيرس البمداف كالمكاضع كالقبائؿ

 451 ............................................. فيرس األشعار كاألمثاؿ الكاردة في المتف المحقؽ

 452 ........................................................ فيرس الكتب الكاردة في المتف المحقؽ

 456 .................................................................... جعفيرس المصادر كالمرا

 471 ............................................................................ فيرس المحتكيات


