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ABSTRACT
Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and
peace be upon our master Muhammad and his family and
companions. And yet:
Among the blessings of Allah Almighty upon the Muhammadan
nation is that he has prepared for the service of this religion secure
and honest men who are the predecessors of this nation, they
harnessed all their energies to establish the pillars and rules of this
religion, so they preserved for us the bond and the text, and a
valuable jurisprudential store, through the manuscript books that are
the treasury of knowledge and science ,the science of jurisprudence,
which is the regulator of all aspects of people's lives. In terms of
loyalty to these distinguished men from the righteous predecessors
who bequeathed us this valuable scientific wealth, it is necessary
for us to perform our religious duty, to manifest this wealth from
the folds of oblivion into existence. Among those notable men who
preserved our scientific heritage for us (Imam Shams al-Din
Muhammad ibn Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad al-Khatib alTirtashi al-Ghazzi al-Hanafi, died in 1004 AH, through the book
Mu’in al-Mufti on the answer of the questioner), which is one of the
important books in the jurisprudence of Imam Abu Hanifa (May
Allah have mercy on him), and Imam Al-Tirtashi’s compiler has a
distinguished scholarly position among the later Hanafi jurists. So I
choose to do my best to take up a small but important part, as I
choose (the curfew and the Permission) from this book to see the
light of an aspect of our jurisprudential heritage. Our last prayer is
that praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and peace
be upon our master Muhammad and his family and companions.
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كتاب الحجر وكتاب اإلذن من كتاب م ِع ْي ِن ا ْلم ْف ِتي َعمَى َج َو ِ
اب
ُ
ُ
عبد ِ
بن ِ
ِ
محمد ِ
التمرتاشي
أحمد بن محمد الخطيب
الل بن
َ
ّ
ٔٓٓ1ىـ  -دراسة وتحقيق -

ِ
ِ
شمس الد ِ
ِّين
لإلمام
ستَ ْف ِتي
ا ْل ُم ْ
الحنفي المتوفى سنة
ي
ال َغِّز ّ
ّ

م.د .كريم زحمف جزاع

قسم الشريعة ,كمية العموم اإلسالمية – جامعة الفموجة ,االنبار ,العراق.

الخالصة:
الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى سيدنا محمد كعمى ألو كصحبو كسمـ  .كبعد:
إف مف نعـ اهلل تعالى عمى األمة المحمدية أف ىيأ لخدمة ىذا الديف رجاال امنا صادقيف كىـ سمؼ ىذه األمة ،
سخركا كؿ طاقاتيـ لتثبيت دعائـ كقكاعد ىذا الديف ،فحفظكا لنا السند كالمتف  ،كمخزكف فقيي قيـ  ،مف خالؿ
الكتب المخطكطة التي تعتبر خزانة المعارؼ كالعمكـ ،كمنيا عمـ الفقو ،الذم يعتبر المنظـ لجميع شؤكف حياة
كرثكا لنا ىذه الثركة العممية القيمة ،كاف لزاما
الناس  .ككفاء منا ليؤالء الرجاؿ األفذاذ مف السمؼ الصالح الذيف ٌ
عمينا اف نقكـ بكاجبنا الديني ،لنظير ىذه الثركة مف طيات النسياف الى الكجكد .كمف ىؤالء الرجاؿ األعالـ
الذيف حفظكا لنا تراثنا العممي ( اإلماـ شمس الديف محمد بف عبداهلل بف احمد بف محمد الخطيب التمرتاشي
الغزم الحنفي المتكفي سنة ََُْ ىجرية  ،مف خالؿ كتاب معيف المفتي عمى جكاب المستفتي )  ،الذم يعد

كاحدا مف الكتب الميمة في فقو اإلماـ ابي حنيفة (رحمو اهلل)  ،كلمصنفو االماـ التمرتاشي مكانة عممية مرمكقة
بيف فقياء الحنفية المتأخريف .لذا اخترت أف أبذؿ قصارل جيدم ألتناكؿ جزء بسيط لكنو ميـ فقد اخترت
( الحجر كاالذف) مف ىذا الكتاب ليرل النكر جانبا مف تراثنا الفقيي  .كاخر دعكانا اف الحمد هلل رب العالميف
كالصالة كالسالـ عمى سيدنا محمد كعمى الو كصحبو كسمـ.

الكممات الدالة :العالمة التمرتاشي ،مكانتو العممية ،المصطمحات التي استعمميا ،التحقيؽ ،كصؼ النسخ .
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المقدمة
الحمد هلل عمى ما أكالنا مف جزيؿ نعمائو ،كالصالة كالسالـ عمى خاتـ رسمو كأنبيائو  ،كآلو

كصحبو كالتابعيف ليـ بإحساف إلى يكـ الديف .أما بعد:

تعتبر كسائؿ اإلثبات مف المسائؿ الميمة كالحيكية في مجاؿ دراسة القضاء اإلسالمي  ،فإف

األسمكب الذم يتبعو القاضي في اإلثبات يتكقؼ عميو إحقاؽ الحؽ كرجحاف ميزاف العدالة بو ،
كاف فساد األسمكب في اإلثبات يحكؿ دكف كصكؿ الناس إلى حقكقيـ  ،مف أجؿ ذلؾ فإف لكسائؿ
اإلثبات مكانة عالية عند الفقياء  ،كقد أخذت منيـ االىتماـ الكامؿ حتى ألفكا فييا كتبا أفردكىا

في ىذا ال باب منيا  :الطرؽ الحكمية البف قيـ الجكزية  ،كتبصرة الحكاـ البف فرحكف  ،كمعيف
الحكاـ لعالء الديف الطرابمسي  ،ككتب أدب القضاء لغير كاحد مف العمماء .

كأماـ ىذا االىتماـ الكبير مف لدف فقيائنا األجالء ليذا الجانب مف فقينا األصيؿ  ،فقد ارتأيت أف

أبذؿ ما كسعني مف جيد لتناكؿ جزئية يسيرة كميمة في آف كاحد مف جزيئات كسائؿ اإلثبات في
القضاء اإلسالمي  ،فاستعنت باهلل تعالى ألكتب في الحجر كاإلذف بكصفيما كسيمة مف كسائؿ

اإلثبات في الفقو اإلسالمي .

كلكي أحكز فضيمة أخرل في خدمة جانب مف تراثنا الفقيي المخطكط ،فقد ارتأيت أف أعمد إلى
تناكؿ كتاب الحجر كاإلذف مف كتاب معيف المفتي عمى جكاب المستفتي لمعالمة التمرتاشي

الحنفي (المتكفى سنة ََُْىػ)  ،كىك كتاب ميـ جدا في مكضكعو ،كيعمد عمى تحقيقو أكثر

بعد ،فقد استخرت
مف طالب عمـ عمى حد عممي  ،كلما كجدت كتاب الحجر كاإلذف منو لـ يحقؽ ي
اهلل ت عالى في أف أتناكلو بحثا كدراسة كتحقيقا؛ ألخرجو إلى النكر  ،كألضع بيف يدم القارئ لمفقو
اإلسالمي دراسة متكاضعة في باب الحجر كاإلذف.

عبد ً
محمد بف ً
الد ً
شمس ِّ
اهلل بف
يف
كاف كتاب معيف المفتي عمى جكاب المستفتي الذم ألفو اإلماـ
ي ي
ي
في  ،يعد كاحدا مف بيف الكتب الميمة في فقو اإلماـ أبي حنيفة -
تاشي ى
الغِّز ٌ
م الحن ٌ
الخطيب التمر ٌ
ىرًح ىموي اهللي تى ىعالىى ، -لما لمصنفو مف مكانة مرمكقة بيف فقياء المذىب المتأخريف ،كلما أكدعو -
ىرًح ىموي اهللي -فيو مف نفائس المسائؿ التي جمعيا مف أميات الكتب المعتمدة في المذىب،
مستعرضا فييا أقكاؿ أصحاب المذىب كرجالو ممف يؤخذ بأقكاليـ كيعتمد عمييا  ،مشي انر إلى ما

كقع منيا فعالن في عصره أك في العصكر السابقة لو.
كمما يميز الكتاب أف مصنفو  -ىرًح ىموي اهللي -قد اعتمد في ترتيبو عمى أبكاب الفقو المتعارؼ عمييا
عند فقياء المذىب.
كقد عمد المصنؼ إلى تقسيـ الكتاب إلى ثالثة فنكف :

الفف األكؿ :جعمو في عمـ الكالـ  ،فأتى فيو بخالصة مباحث عمـ الكالـ ،كأىـ المفردات التي

يبغييا طمبة العمـ في ىذا الفف.
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الفف الثاني :جعمو في عمـ أصكؿ الفقو ،فتناكؿ فيو أىـ مباحث ىذا الفف معتمدان فيو عمى أميات

المراجع ،مكث انر فيو مف النقؿ  ،كبعبارة جزلة عذبة.

الفف الثالث :جعمو لمفقو ،كرتبو عمى األبكاب الفقيية المعركفة  ،كىك أىـ كأطكؿ الفنكف الثالثة،

فيك يمثؿ أكثر مف ثالثة أرباع الكتاب تقريبان ،كىك جكىر الكتاب.

ككتابا الحجر كاإلذف منو يقعاف في سبع لكحات  ،عمدت إلى نسخو كمقابمتو بعد أف حصمت

عمى نسختيف خطيتيف مف الكتاب ،ثـ عمدت إلى خدمة النص تحقيقا عمميا ،ثـ كممت العمؿ

بكضع دراسة متكاضعة ضمنتيا ترجمة لمؤلؼ الكتاب  ،كلمصطمحاتو فيو ،ثـ عممي في تحقيقو
ككصؼ النسخ الخطية المعتمدة.

كىذه الدراسة المتكاضعة التي أقدميا اليكـ تأتي عمى خطى السابقيف ممف نيمكا مف كتب السمؼ
كتمعنكا في مخطكطاتيـ التي كصمت إلينا ،عسى أف يكتب اهلل تعالى لي التكفيؽ كالسداد في

تقديميا عمى الكجو المرضي كالمقبكؿ.

كقد اقتضت خطة البحث أف تككف مقسمة عمى قسميف:
القسـ األكؿ  :كىك القسـ الدراسي  ،ك فيو ثالث مباحث:

المبحث األكؿ :في التعريؼ بمؤلؼ الكتاب العالمة التمرتاشي –رحمو اهلل تعالى.-
المبحث الثاني :منيج التمرتاشي كالمصطمحات التي استعمميا في كتابو.

المبحث الثالث :عممي في التحقيؽ ككصؼ النسخ الخطية.

القسـ الثاني  :كىك النص المحقؽ  ،كقد تضمف كتابي ( الحجر كاإلذف) مف كتاب (معيف المفتي

عمى جكاب المستفتي) لمعالمة التمرتاشي الحنفي (المتكفى سنة ََُْىػ).

ىذا كاني قد بذلت ما في كسعي مف أجؿ إخراج ىذه الدراسة المتكاضعة بأفضؿ حمة ،فإف أكف قد
كفقت في ذلؾ فيك فضؿ اهلل تعالى كحسف تكفيقو ،كاف تكف األخرل  ،فحسبي أني لـ َّأد ًع وٍ

لعممي ىذا الكماؿ ،كأني إنما سعيت صادقان كمخمصان ألككف ممف نالكا شرؼ خدمة شريعتنا
السمحاء ،كفقينا العظيـ ،كعمى مف يجد فيو ىفكة أك زلة أك خطأن ،أف يغفر لي ذلؾ  ،كيمتمس لي

عذ انر.

ثناء عميؾ ،
الميـ لؾ الحمد كما ينبغي لجالؿ كجيؾ  ،كلعظيـ سمطانؾ ،سبحانؾ ،ال أحصي ن
أنت كما أثنيت عمى نفسؾ.
ككرـ عمى رسكلو النبي المصطفى اليادم األميف ،كعمى آلو الطيبيف
كصمى اهلل كسمـ كشرؼ َّ
الطاىريف  ،كصحابتو الغر المياميف  ،كالتابعيف ليـ بإحساف إلى يكـ الديف.
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المبحث ال ول :مؤلف الكتاب العالمة التمرتاشي –رحمو الل تعالى-

سنتناكؿ في ىذا المبحث ترجمة لمعالمة التمرتاشي مؤلؼ كتاب معيف المفتي عمى جكاب

المستفتي ،فنقؼ عند اسمو ككالدتو كشيكخو كتالميذه كمؤلفاتو ككفاتو ،كبما ال يمثؿ إسيابا في

تناكلو ،كذلؾ خشية االبتعاد عف صمب مادة ىذا البحث ،فجعمت ىذا المبحث عمى مطمبيف:

المطمب الول :اسمو ووالدتو ونشأتو

عبد ً
و
محمد بف ً
الد ً
شمس ِّ
محمد الخطيب بف إبراىيـ بف محمد
أحمد بف
اهلل بف
يف
اإلماـ
ىك
ى
ي ي
ي
ي
الحنفي.
م
تاشي العمرم ى
الغِّز ٌ
ٌ
الخطيب التمر ٌ
كالدتو كنشأتو ككفاتو:
كلد  -ىرًح ىموي اهللي تى ىعالىى -سنة ّٗٗىػ ،في مدينة غزة بفمسطيف ،كلذلؾ يقاؿ في نسبتو الغزم ،كقد
تتممذ عمى الشمس محمد بف المشرقي الغزم المفتي ،ثـ رحؿ إلى القاىرة ،كأخذ فييا عف ابف نجيـ

(المتكفى َٕٗىػ) ،كأميف الديف ابف عبد العاؿ (المتكفىُٕٗىػ) ،كعمي بف الحنائي (المتكفى
ٕٗٗىػ) ،الذم كاف قاضيا لمقضاة بمصر.

ً
ثـ رجع إلى بمده كصار فييا رأسا لمعمكـ كمرجعا في الفقو عمى مذىب اإلماـ أبي حنيفة – ىرح ىموي
اهللي تى ىعالىى ، -ككاف رأس الحنفية في عصره.
أما كفاتو  :فإف جميع المراجع التي ترجمت لو ذكرت أنو تكفي سنة ََُْ ىػ ،كبعضيا حدد

بأنيا كانت في أكاخر شير رجب الفرد مف تمؾ السنة ،إال أني كصؿ إلى عممي أف بعض طمبة
العمـ يحقؽ في تصحيح أف كفاتو –رحمو اهلل تعالى -كانت بعد سنة ََُٕىػ ؛ إذ يذ ًك ىر أف ثمةى
نسخة مخطكطة مف إحدل مؤلفاتو كتبيا بخطو كقد أرخيا سنة ََُٕىػ ،كلـ أتحقؽ أنا مف دؽ

ىذا األمر ،فإف َّ
صح ذلؾ فينبغي أف يقاؿ بأنو كاف حيا سنة ََُٕىػ ،كاهلل أعمـ(ُ)،

(ُ) ينظػػ ػ ػػر :فػ ػ ػ ػػي ترجمػ ػ ػ ػػة اإلمػ ػ ػ ػػاـ التمرتاشػ ػ ػ ػػي ىرًح ىمػ ػ ػ ػػوي اهللي تى ىعػ ػ ػ ػػالىى :كشػ ػ ػ ػػؼ الظنػ ػ ػ ػػكف مصػ ػ ػ ػػطفى بػ ػ ػ ػػف عبػ ػ ػ ػػد اهلل
القس ػ ػ ػػطنطيني الركم ػ ػ ػػي الحنف ػ ػ ػػي ،بي ػ ػ ػػركت ،دارالكت ػ ػ ػػب العممي ػ ػ ػػة ُُّْىػػ ػ ػ ػُِٗٗ-ـ،َُٓ/ُ:كخالص ػ ػ ػػة األثػ ػ ػ ػػر
محمػ ػ ػػد أمػ ػ ػػيف بػ ػ ػػف فضػ ػ ػػؿ اهلل بػ ػ ػػف محػ ػ ػػب الػ ػ ػػديف بػ ػ ػػف محمػ ػ ػػد المحبػ ػ ػػي الحمػ ػ ػػكم األصػ ػ ػػؿ ،الدمشػ ػ ػػقي (المتػ ػ ػػكفى:

ُُُُى ػ ػ ػ ػػ) ،دار صػ ػ ػ ػػادر– بيػ ػ ػ ػػركت ،َِ-ُٖ/ْ :كمعجػ ػ ػ ػػـ المطبكعػ ػ ػ ػػات ،ليكسػ ػ ػ ػػؼ بػ ػ ػ ػػف إلي ػ ػ ػ ػػاف بػ ػ ػ ػػف مكسػ ػ ػ ػػى
س ػ ػ ػػركيس (المتػ ػ ػ ػػكفىُُّٓ:ى ػ ػ ػ ػػ) ،مطبعػ ػ ػ ػػة س ػ ػ ػػركيس بمصػ ػ ػ ػػرُّْٔىػ ػ ػ ػ ػ ُِٖٗ -ـ،ُْٔ/ُ :كىديػ ػ ػ ػػة العػ ػ ػ ػػارفيف
اسػ ػ ػػماعيؿ باشػ ػ ػػا البغػ ػ ػػدادم ،بيػ ػ ػػركت ،دار الفكػ ػ ػػرُّّٗ ،ى ػ ػ ػػ ،ِِٔ/ِ :كايضػ ػ ػػاح المكنػ ػ ػػكف فػ ػ ػػي الػ ػ ػػذيؿ عمػ ػ ػػى
كشػ ػ ػػؼ الظنكف،إلسػ ػ ػػماعيؿ بػ ػ ػػف محمػ ػ ػػد أمػ ػ ػػيف بػ ػ ػػف ميػ ػ ػػر سػ ػ ػػميـ البابػ ػ ػػاني البغػ ػ ػػدادم (المتػ ػ ػػكفىُّٗٗ :ى ػ ػ ػػ)،دار
إحي ػ ػػاء التػ ػ ػراث العرب ػ ػػي ،بي ػ ػػركت – لبن ػ ػػاف،ّٔ/ُ:كمعج ػ ػػـ الم ػ ػػؤلفيف ،لعم ػ ػػر رض ػ ػػا كحال ػ ػػة ،بي ػ ػػركت ،دار احي ػ ػػاء
التػ ػ ػ ػراث العرب ػ ػ ػػي ،ب ػ ػ ػػدكف ت ػ ػ ػػأريخ ،ُٕٗ-ُٗٔ/َُ:كاألع ػ ػ ػػالـ ،لخي ػ ػ ػػر ال ػ ػ ػػديف الزركم ػ ػ ػػي ،طّ ،ب ػ ػ ػػدكف ت ػ ػ ػػأريخ أك

جية نشر.ِّٗ/ٔ :
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كقد كانت كفاتو في مدينة غزة التي كلد فييا(ُ).

المطمب الثاني :مكانتو العممية

شيوخـو:

أخذ العالمة التمرتاشي -رحمو اهلل -العمـ عف جممة مف عمماء عصره ،أبرزىـ:
ُ  -الشمس محمد بف المشرقي الغزم المفتي ،كلـ أقؼ لو عمى ترجمة.

ِ – كأخذ في القاىرة عف ابف نجيـ ،كىك العالمة زيف العابديف بف إبراىيـ الشيير بابف نجيـ
الحنفي المصرم ،مف مصنفاتو  :شرح المنار كالرسائؿ الزينية التي جمعيا كلده أحمد ،كغير ذلؾ

الكثير ،كقد تكفي سنة َٕٗىػ(ِ).

ّ  -أميف الديف ابف عبد العاؿ الحنفي المصرم ،لو الفتاكل التي جمعيا تمميذه برىاف الديف
إبراىيـ بف سميماف كقد سماىا  :العقد النفيس فيما يحتاج إليو لمفتكل كالتدريس ،كقد تكفي سنة

ُٕٗىػ(ّ).

ْ  -عمي بف امر اهلل المعركؼ بابف الحنائي ،الذم كاف قاضيا لمقضاة بمصر ،لو مف المؤلفات:
طبقات الحنفية الشييرة ،كالرسالة السيفية كالقممية ،كحاشية عمى حاشية السيد الشريؼ الجرجاني

عمى المطكؿ لمتفتازاني ،كديكانو ،كغيرىا ،كقد تكفي سنة ٕٗٗىػ في مدينة أدرنة بتركيا(ْ).

تالميذه :

مف أبرز تالميذه :كلداه صالح كمحفكظ ،كالشيخ اإلماـ أحمد بف عمار كشقيقو محمد ،كالبرىاف

الفتياني ،كعبد الغفٌار العجمي ،كغيرىـ(ٓ).
مؤلفاتو:

أما أبرز مؤلفاتو كأشيرىا :فكتابو (تنكير األبصار) في الفقو ،كقد اعتنى بشرحو عمماء عصره،
كىك مف كتبو المطبكعة ذائعة الصيت ،كلإلماـ التمرتاشي –رحمو اهلل تعالى -عميو شرح أيضان

سمػاه بػ(منح الغفٌار) .
ٌ
كمعيف المفتي عمى جكاب المستفتي  ،في فركع الحنفية  ،كىك ىذا الكتاب الذم نحف بصدد
تحقيؽ كتاب الحجر كاألذف منو.

(ُ) األعالـ .َِْ-ِّٗ/ٔ:
(ِ) ينظر :كشؼ الظنكف.ُِْٖ /ِ ،ِٕٕ ،ّْٕ ،ّٓٔ /ُ :
(ّ) ينظر :كشؼ الظنكف.ُُِِ ،ُُّٓ/ِ :
(ْ) ينظر :كشؼ الظنكف.َِٖ ،ّْٕ/ُ :

(ٓ) ينظػ ػ ػ ػػر  :ىديػ ػ ػ ػػة العػ ػ ػ ػػارفيف  ،ِِٔ/ِ :إيضػ ػ ػ ػػاح المكنػ ػ ػ ػػكف ،ّٔ/ُ :معجػ ػ ػ ػػـ المػ ػ ػ ػػؤلفيف ،ُٕٗ-ُٗٔ/َُ :
األعالـ .َِْ/ٔ :
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كلو أيضان :شرح الكنز ،كحاشية عمى الدرر كالغرر ،كمكاىب المناف في الفقو ،كالفتاكل ،كمسعفة

الحكاـ عمى األحكاـ ،كرسالة في عصمة األنبياء ،كشرح مختصر المنار في أيصكؿ الفقو ،كلو

التصكؼ ،كاعانة الحقير
كتاب الكصكؿ إلى قكاعد األصكؿ ،كمنظكمة في التكحيد ،كرسالة في
ٌ
في شرح زاد الفقير البف ىماـ ،كشرح العكامؿ في النحك لمجرجاني ،كلو عقد الجكاىر النيرات ،
كىك كتاب في فضائؿ الصحابة العشرة ،كرسالة في كقؼ النقكد ،كغير ذلؾ(ُ).

المبحث الثاني :منيج التمرتاشي والمصطمحات التي استعمميا في كتابو

يعتبر كتاب معيف المفتي عمى جكاب المستفتي لإلماـ التمرتاشي كاحدا مف الكتب المتأخرة الميمة
عند فقياء السادة األحناؼ؛ لما لمؤلفو مف مكانة مرمكقة بيف متأخرم فقياء المذىب ،كألنو جعمو
متمي از عف باقي الكتب المؤلفة في مجالو مف حيث المادة العممية التي حكاىا ،فإنو قد جمع فيو

أىـ ما يحتاجو المفتي مف مسائؿ تمس الحاجة إلييا ،كلـ يجعمو كباقي كتب الفقو األخرل التي
مطالع ًة الكتي ًب
اليم ىـ راغبةن عف
تناكلت المكضكعات المعركفة ،فقاؿ في سبب تأليفو َّ (( :
لما ر ي
ى
أيت ى
حفظ المختصر ً
المبسكطى ًة ،كالنفكس مائمةن إلى ً
ب في ىذا
ط ًة،
ات
َّ
المحرى ًرة المضبك ى
ي
أردت أف أكتي ى
ى
ي
ً
ً
ً
ً
ابتمي
المحرىرًة  ،كالقكاعد األصكليَّة المشتي ًرة؛ ليككف عكنان لمف
المسائؿ
كقفت عميو مف
الدفتر ما
َّ
ي
ى
ً
سمكؾ ً
ً
سبيؿ التقكل.)ِ())...
بمنصب الفتكل ،كزادان في
كما تميز أيضا بأنو لـ يجعمو عمى طريقة المسائؿ المتفرقة ،بؿ جعمو مرتبا عمى األبكاب الفقيية

المعركفة ،فيستطيع الباحث عف مسألة ما أف يجدىا في بابيا المعني بيا مف غير عناء.

كمما مي ىَّز الكتاب أيضا أنو –رحمو اهلل تعالى -جعمو مقسما عمى ثالثة أقساـ سمى كؿ قسـ منيا
فنان ،األكؿ تكمـ فيو عف عمـ الكالـ ،كالثاني تكمـ فيو عف عمـ أصكؿ الفقو ،كىك أكسع مف األكؿ
 ،كالثالث جعمو لمادة الكتاب الفقيية التي ألفو مف أجميا ،كىك القسـ األكسع إذ يشكؿ أكثر مف

ثالثة أرباع الكتاب تقريبا.

و
ً
ً
قاؿ –رحمو اهلل تعالى(( :-كجعمتيو مشتمالن عمى شذروة مف ً
ً
األحكاـ،
أصكؿ
كنبذة مف
الكالـ،
عمـ
ي
(ّ)
مسائؿ معر ً
و
ً
ً
الحالؿ كالحرًاـ. ))...
فة
كطائفة مف
كقد درج المصنؼ فيو عمى ما درج عميو أسالفو كأقرانو مف فقياء السادة األحناؼ ،فمـ يكثر مف
االستشياد باآليات القرآنية ،أك الحديث الشريؼ ،ففي مجمؿ الكتاب لـ يتجاكز عدد األحاديث

التي أكردىا بضعة كخمسيف حديثا ،مع أف المادة العممية لمكتاب قيمة ككبيرة جدا.
(ُ) ينظر  :كشؼ الظنكف  ،َُٓ/ُ :كاألعالـ .َِْ/ٔ :
(ِ) معػ ػ ػػيف المفتػ ػ ػػي عمػ ػ ػػى ج ػ ػ ػكاب المسػ ػ ػػتفتي  ،لإلمػ ػ ػػاـ شػ ػ ػػمس الػ ػ ػػديف محمػ ػ ػػد بػ ػ ػػف عبػ ػ ػػد اهلل الخطيػ ػ ػػب الغػ ػ ػػزم
التمرتاشي الحنفي ،نسخة مخطكطة في المكتبة القادرية ببغداد برقـ َّٕ فقو حنفي  :الكرقة ِ.

(ّ) المصدر نفسو.
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كما أنو –رحمو اهلل -قد أكثر مف النقؿ عف سابقيو ،كىك في الغالب يشير إلى المصدر الذم ينقؿ
منو ،كقد يككف بإمكاننا أف نصفو بأنو مكثر مف النقؿ إلى حد بعيد ،فقمما تكجد صفحة مف

الكتاب إال كفييا عمى األقؿ مف ثالثة إلى أربعة نقكؿ تقريبا ،أك نقؿ كاحد مثال لكنو يستغرؽ

مألكؼ عند متأخرم فقياء السادة األحناؼ رحميـ اهلل.
الصفحة كميا !  ،كىذا أمر
ه
كالبد مف القكؿ بأف المصنؼ قد اعتمد عمى عدد كبير مف كتب الفقو الحنفي في جمع المادة
العممية لكتابو ،كبما يبعث في النفس ثقة كطمأنينة إلى ضبط ىذا السفر العظيـ ،كبما يعكس سعة

عممو كاطالعو عمى إرث سابقيو مف فقياء المذىب  ،كالمامو بكؿ ما دكنو فيو مف مسائؿ ،كما
البد مف اإلشارة إلى أنو ال يكتفي بالنقؿ المحض المجرد عف إبداء رأيو في المسألة التي تتطمب

ذلؾ ،فإنو كثي ار ما يعترض في أثناء الكالـ بالقكؿ :قمت األصح كذا  ،أك قمت كذا ككذا.

كما أنو عمد أيضا إلى استعماؿ كثير مف المصطمحات الخاصة بفقياء المذىب الحنفي ،كفيما

يأتي طائفة منيا:

 اإلماـ أك إماـ المذىب ،يعني بو اإلماـ أبك حنيفة عميو مف اهلل الرحمة كالرضكاف. الصاحباف ،ىما أبك يكسؼ كمحمد بف الحسف -رحميما اهلل تعالى.- -الشيخاف  ،المراد بيما أبك حنيفة كأبك يكسؼ –رحميما اهلل تعالى.-

 األئمة الثالثة ،المراد بيـ أبك حنيفة كالصاحباف – رحميـ اهلل تعالى.- -عنده أك مذىبو ،أم عند اإلماـ أبي حنيفة –رحمو اهلل تعالى.-

 المتقدمكف كالمتأخركف ،يراد باألكؿ كؿ مف أدرؾ األئمة الثالثة أك أحدىـ ،كيراد بالثاني مف لـيدرؾ أحدا منيـ.

 قالكا :يستعمؿ فيما فيو اختالؼ المشايخ. قيؿ ،صيغة تمريض تستعمؿ فيما ال يجزـ بصحتو إال حسب سياؽ صاحب الكتاببالقرينة.

أك

 عامة المشايخ ،يراد بو أكثر مشايخ الحنفية. -يجكز ،تستعمؿ بمعنى يصح  ،كأحيانا بمعنى يحؿ.

 ال بأس ،أكثر استعماليا في المباح كما كاف تركو أكلى ،كأحيانا تستعمؿ في المندكب. -المتكف ،يراد بيا المتكف المعتبرة  ،كبداية المبتدم كمختصر القدكرم ،كالمختار كالنقاية كالكنز.

 ظاىر الركاية أك مسائؿ األصكؿ ،كىي المسائؿ التي ركيت عف أصحاب المذىب الثالثة،كيمحؽ بيـ زفر بف اليذيؿ كالحسف بف زياد كغيرىما ممف أخذ عف اإلماـ أبي حنيفة ،كىـ

المتقدمكف مف فقياء المذىب ،كىذه المسائؿ ىي المكجكدة في كتب محمد بف الحسف الست:

المبسكط كالزيادات كالسير الصغير كالسير الكبير كالجامع الصغير كالجامع الكبير ،كسميت

بظاىر الركاية ؛ ألنيا ركيت عف اإلماـ محمد بف الحسف بركاية الثقات كتكاترت عنو.
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 مسائؿ النكادر  ،كىي المسائؿ التي ركيت عف أصحاب المذىب المذككريف لكف ليس فيالكتب المشيكرة بؿ في كتب غيرىا تنسب إلى محمد بف الحسف كالكيسانيات كالياركنيات

كالرقيات كالجرجانيات.

كلعمو استعمؿ غير ذلؾ مف رمكز كمصطمحات لكف المقاـ ال يتسع لذكرىا جميعا  ،كىذا أىـ ما
البد مف ذكره.

المبحث الثالث :عممي في التحقيق ونسبة الكتاب إلى مؤلفو ووصف النسخ
الخطية

المطمب الول :عممي في التحقيق
يسر اهلل تعالى لي أف أحصؿ عمى نسختيف خطيتيف مف ىذا الكتاب ،سأقؼ بعد قميؿ عمى
كصفيما ،كقد تميزت النسخة العراقية بأنيا األقدـ كاألقؿ سقطا؛ مف أجؿ ذلؾ فقد اخترتيا لتككف

النسخة األـ ،فاعتمدتيا أصال في عممي.

ثـ نسخت النسخة األـ  ،ثـ قابمت النسخة المصرية عمييا.

كثقت األقكاؿ كالنصكص التي نقميا العالمة التمرتاشي مف مصادرىا.

أكضحت الغريب مف األلفاظ كالمصطمحات التي كردت في النص المحقؽ مف الكتاب.
ترجمت لألعالـ الذيف ذكرىـ في النص المحقؽ مف الكتاب ،كما ترجمت لمكتب التي أكرد ذكرىا

فيو.

عمقت عمى المسائؿ التي أكردىا في النص المحقؽ ،كشرحتيا بشيء مف التفصيؿ.

كتبت النص المحقؽ حسب الكاقع المقركء بو اآلف ،كقكليـ (المسايؿ) جعمتيا (المسائؿ) ،كما

استعممت إشارات كفكاصؿ الكتابة حسب نظاـ الترقيـ الحديث.

استعممت القكساف المعقكفاف [ ] لحصر العبارة الساقطة مف إحدل النسختيف ،كاستعممت القكساف

الياللياف المزدكجاف ((  )) ...لحصر النص المنقكؿ ،كاستعممت الخط المائؿ /ؾ /َِِ:لبياف
نياية المكحة في النسخة المخطكطة كالحرؼ داخمو يشير إلى رمز النسخة الذم بينتو في المطمب

اآلتي.

ىذا ،كلـ يرد في كتاب الحجر كاألذف مف معيف المفتي لمتمرتاشي شيء مف اآليات الكريمة

كاألحاديث الشريفة.

المطمب الثاني :نسبة الكتاب إلى مؤلفو ووصف النسخ الخطية
لـ أجد مف شكؾ في نسبة ىذا الكتاب إلى العالمة التمرتاشي –رحمو اهلل تعالى ،-فيذا ىك
المثبت عمى كرقة العنكاف مف النسختيف الخطيتيف المتيف اعتمدتيما في التحقيؽ ،كىك ما ذكره
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الذيف ترجمكا لو(ُ) ،كىك ما كثقو مفيرس المكتبة القادرية(ِ) ،كما أنو المشيكر عند متأخرم السادة

األحناؼ  ،فإنيـ تداكلكا ىذا الكتاب كتدارسكه ،كنقؿ مف جاء بعده عنو ،كالعالمة ابف عابديف في

حاشيتو الشييرة التي كضعيا عمى كتاب الدر المختار شرح تنكير األبصار لمعالمة التمرتاشي،

فقاؿ رحمو اهلل(( :قكلو  :في معينو ،كىك معيف المفتي لممصنؼ))(ّ)،

كقد ذكر صاحب كشؼ الظنكف عنكانا قريبا منو ىك( :معيف المفتي في الجكاب عمى المستفتي) ،

قاؿ فيو(( :معيف المفتي في الجكاب عمى المستفتي ،لمكلى محمد المفتي بأسككب(ْ) ،المعركؼ
بػ(ككر مفتي) ،المتكفي سنة ََُّىػ ثالثيف كالؼ ،كىك مجمكعة لطيفة ،جمع فييا مسائؿ كثيرة
بعبارة مف الكتب المعتبرة))(ٓ).

كىذا الكتاب تكجد منو نسخة في مكتبة جامعة الممؾ سعكد في المممكة العربية السعكدية برقـ

ُٓٔٔ كىي تقع في ِْٗ كرقة  ،كىك كتاب بالمغتيف العربية كالتركية  ،جمع مسائؿ متناثرة في

الفقو عمى مذىب اإلماـ األعظـ أبي حنيفة –رحمو اهلل – كىك غير الكتاب الذم نحف بصدد

تحقيقو.

كالذم يعنينا أف (معيف المفتي عمى جكاب المستفتي) ىك لإلماـ العالمة التمرتاشي الحنفي ،كىك

الذم كصمت عدة نسخ منو إلينا  ،كنسبتو لمؤلفو صحيحة سميمة ال يعترييا شؾ.

النسخ الخطية المعتمدة:

اعتمدت في إخراج الكتاب عمى نسختيف خطيتيف:

األكلى :نسخة المكتبة القادرية ببغداد ،العراؽ ،برقـ َّٕ فقو حنفي ،كتقع في ِِٔ كرقة ،كىي

ترقى إلى القرف الحادم عشر  ،كقد كتبت بخط اإلجازة(ٔ) ،كقد رمزت ليا بالرمز :ؽ .

(ُ) كصػ ػػاحب كشػ ػػؼ الظنػ ػػكف  ،ُْٕٔ/ِ :حيػ ػػث ذكػ ػػر أنػ ػػو فػ ػػرغ م ػ ػػف تأليفػ ػػو س ػ ػػنة ٖٓٗىػ ػ ػ  ،كالزركمػ ػػي فػ ػػي
األعالـ.َِْ/ٔ :
(ِ) ينظ ػ ػػر :اآلث ػ ػػار الخطيػ ػ ػػة ف ػ ػػي المكتبػ ػ ػػة القادري ػ ػػة ببغ ػ ػػداد ،تػ ػ ػػأليؼ الػػ ػػدكتكر عمػ ػ ػػاد عبػػ ػػد السػ ػ ػػالـ رؤكؼ ،دار
الرسالة لمطباعة  ،بغدادُٕٕٗ ،ـ .ُٕٔ/ِ :

(ّ) حاش ػ ػػية اب ػ ػػف عاب ػ ػػديف (رد المحت ػ ػػار عم ػ ػػى ال ػ ػػدر المخت ػ ػػار عم ػ ػػى م ػ ػػتف تن ػ ػػكير االبص ػ ػػار)  ،لمعالم ػ ػػة محم ػ ػػد
ام ػ ػػيف الش ػ ػػيير ب ػ ػػابف عاب ػ ػػديف( ،المت ػ ػػكفي س ػ ػػنة ُِِٓىػ ػ ػػ) ،ش ػ ػػركة مكتبػػ ػػة كمطبع ػ ػػة مص ػ ػػطفى الب ػ ػػابي الحمبػػ ػػي
كاكالده بمصرُّٖٔ،ىػُٗٔٔ-ـ  ،ُُٔ/ٓ :كتكرر ذلؾ في ،ُُٔ/ٔ :ك.ُّٔ/ٖ:
(ْ) كىي اليكـ مدينة بتركيا.

(ٓ) كشؼ الظنكف.ُْٕٔ/ِ :
(ٔ) ينظر :اآلثار الخطية في المكتبة القادرية ببغداد.ُٕٔ/ِ :
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الثانية :نسخة المكتبة البمدية في اإلسكندرية ،بمصر ،برقـ ُُٕٗ ج  ،كتقع في َّٓ كرقة ،كقد

تـ نسخيا سنة ُِٕٔىػ ،بخط النسخ الجيد ،كقد رمزت ليا بالرمز  :ؾ  ،إال أف فييا سقطا كخمال
ليس بالقميؿ.

كمع أف نسخة المكتبة القادرية ببغداد أقدـ كأفضؿ مف النسخة المصرية إال أنيا ال تخمك أيضا مف

أما أك أصالن  ،فأثبتيا كقابمت النسخة المصرية عمييا كأثبت
سقط  ،كمع ذلؾ فقد أعتمدتيا لتككف ٌ
الفركقات بينيما في اليامش ،كأحيانا أثبت ما في المصرية كأشير إلى الفرؽ عف القادرية في

اليامش.

وفيما يأتي بعض نماذج من صور المخطوطتين:

الكرقة األكلى مف نسخة المكتبة القادرية (ؽ)
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الكرقة الثانية مف نسخة المكتبة القادرية (ؽ)

الكرقة األخيرة مف نسخة المكتبة القادرية (ؽ)
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الكرقة األكلى مف نسخة المكتبة اإلسكندرية بمصر (ؾ)

الكرقة الثانية مف نسخة المكتبة اإلسكندرية بمصر (ؾ)

999

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (2021) Vol ( 12) Issue (6): 88-114

كتاب الحجر:

الكرقة األخيرة مف نسخة المكتبة اإلسكندرية بمصر (ؾ)

ىك منع عف التصرؼ قكالن ال فعالن بصغر كرؽ كجنكف ىذا في الشرع

(ُ)

.

كفي المغة  :ىك المنع(ِ) ،قاؿ أبك حنيفة -رحمو اهلل :-ال يحجر عمى سفيو
(ْ)

المحبكبي

،

(ّ)

 ،كاعتمد قكلو

(ُ)ينظػ ػػر  :المطمػ ػػع عم ػ ػػى ألفػ ػػاظ المقنػ ػػع  :صَّْ ،لمحم ػ ػػد بػ ػػف أب ػ ػػي الف ػ ػػتح ب ػ ػػف أب ػ ػػي الفض ػ ػػؿ البعمػ ػػي  ،أب ػ ػػك
عب ػ ػ ػػد اهلل  ،ش ػ ػ ػػمس ال ػ ػ ػػديف (المت ػ ػ ػػكفىَٕٗ :ىػ ػ ػ ػػ)  ،مكتب ػ ػ ػػة السػ ػ ػ ػكادم لمتكزي ػ ػ ػػع  ،الطبع ػ ػ ػػة األكل ػ ػ ػػى ُِّْى ػ ػ ػ ػ -

ََِّ ـ  ،تحقيؽ  :محمكد األرناؤكط كياسيف محمكد الخطيب.

(ِ) ينظػ ػػر  :لسػ ػػاف العػ ػػرب ْ ُٕٔ/مػ ػػادة [حجػ ػػر]  ،لمحمػ ػػد بػ ػػف مكػ ػػرـ بػ ػػف عمػ ػػي أبػ ػػك الفضػ ػػؿ  ،جمػ ػػاؿ الػ ػػديف
اب ػ ػ ػ ػ ػ ػػف منظ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكر األنص ػ ػ ػ ػ ػ ػػارم  ،الركيفع ػ ػ ػ ػ ػ ػػي  ،األفريق ػ ػ ػ ػ ػ ػػي (ت ُُٕ ق )  ،دار ص ػ ػ ػ ػ ػ ػػادر – بي ػ ػ ػ ػ ػ ػػركت  ،طّ ،
ُُْْ ق .

(ّ) ينظ ػػر  :اليداي ػػة فػ ػػي ش ػػرح بدايػ ػػة المبتػ ػػدم ّ ، ِٕٖ/بػ ػػاب الحج ػػر لمفسػ ػػاد  ،لعم ػػي بػ ػػف أب ػػي بكػ ػػر ب ػػف عبػ ػػد
الجميػ ػػؿ الفرغػ ػػاني المرغينػ ػػاني ،أبػ ػػك الحسػ ػػف برىػ ػػاف الػ ػػديف (المتػ ػػكفىّٓٗ :ىػػ ػػ)  ،دار احيػ ػػاء الت ػ ػراث العرب ػ ػػي -
بيػ ػػركت – لبنػ ػػاف  ،تحقيػ ػػؽ  :طػ ػػالؿ يكسػ ػػؼ  ،ك الغ ػ ػرة المنيفػ ػػة فػ ػػي تحقيػ ػػؽ بعػ ػػض مسػ ػػائؿ اإلمػ ػػاـ أبػ ػػي حنيفػ ػػة :
ُ ، ٗٗ/لعم ػ ػ ػػر ب ػ ػ ػػف إس ػ ػ ػػحؽ ب ػ ػ ػػف أحم ػ ػ ػػد الين ػ ػ ػػدم الغزن ػ ػ ػػكم ،سػ ػ ػ ػراج ال ػ ػ ػػديف ،أب ػ ػ ػػك حف ػ ػ ػػص الحنف ػ ػ ػػي (المت ػ ػ ػػكفى:
ّٕٕىػ)  ،مؤسسة الكتب الثقافية  ،طُ َُْٔ ،ق ُٖٗٔ-ـ .

(ْ) ىػ ػ ػػك عبي ػ ػ ػػد اهلل ب ػ ػ ػػف مس ػ ػ ػػعكد ب ػ ػ ػػف محم ػ ػ ػػكد ب ػ ػ ػػف أحم ػ ػ ػػد المحب ػ ػ ػػكبي البخ ػ ػ ػػارم  ،الحنف ػ ػ ػػي  ،ص ػ ػ ػػدر الشػ ػ ػ ػريعة
األص ػ ػػغر اب ػ ػػف ص ػ ػػدر الشػ ػ ػريعة االكب ػ ػػر :م ػ ػػف عمم ػ ػػاء الحكم ػ ػػة كالطبيعي ػ ػػات كأص ػ ػػكؿ الفق ػ ػػو كال ػ ػػديف .ل ػ ػػو كت ػ ػػاب=
999

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (2021) Vol ( 12) Issue (6): 88-114
(ُ)

كصدر الشريعة

(ّ)

كقاؿ القاضي

(ِ)

 ،كالنسفي

كغيرىـ.

(ْ)

في كتاب الحيطاف

(ٓ)

 :كعندىما

يجكز الحجر عمى الحر ،كالفتكل عمى

قكليما.

=تعػ ػػديؿ العمػ ػػكـ  ،كالتنقػ ػػيخ فػ ػػي أصػ ػػكؿ الفقػ ػػو  ،كشػ ػػرحو التكضػ ػػيح  ،ك شػ ػػرح الكقايػ ػػة لج ػ ػده محمػ ػػكد  ،فػ ػػي فقػ ػػو
الحنفي ػ ػػة  ،كالنقاي ػ ػػة  ،مختص ػ ػػر الكقاي ػ ػػة  ،كالكش ػ ػػاح ف ػ ػػي عم ػ ػػـ المع ػ ػػاني  ،ت ػ ػػكفي ف ػ ػػي بخ ػ ػػارل س ػ ػػنة (ْٕٕ ق) .
ينظػ ػػر  :تػ ػػاج الت ػ ػراجـ ُ ، َِّ/ألبػ ػػي الفػ ػػداء زيػ ػػف الػ ػػديف أبػ ػػك العػ ػػدؿ قاسػ ػػـ بػ ػػف قطمكبغػ ػػا الحمػ ػػالي الحنفػ ػػي (ت
ٕٖٗ ق )  ،دار القم ػ ػ ػػـ – دمش ػ ػ ػػؽ  ،طُ  ُُّْ ،ق – ُِٗٗـ  ،تحقي ػ ػ ػ ػؽ محم ػ ػ ػػد خيػػ ػ ػػر رمض ػ ػ ػػاف يكس ػ ػ ػػؼ ،
كمعج ػ ػ ػػـ الم ػ ػ ػػؤلفيف ٔ ، ِْٔ/لعم ػ ػ ػػر رض ػ ػ ػػا كحالػ ػ ػ ػػة (ت َُْٖ ق )  ،مكتب ػ ػ ػػة المثن ػ ػ ػػى – دار إحيػػ ػ ػػاء الت ػ ػ ػ ػراث
العربي بيركت  ،كاألعالـ لمزركمي ْ. ُٖٗ-ُٕٗ/

(ُ) أحم ػػد ب ػػف جمػ ػػاؿ الػ ػػديف عبػ ػػد اهلل المحبػ ػػكبي ص ػػاحب ش ػػرح الكقايػ ػػة المعػػػركؼ ب ػػيف الطمبػ ػػة بصػ ػػدر الش ػ ػريعة
ىػ ػػك اإلم ػ ػػاـ المتف ػ ػػؽ عميػ ػػو كالعالم ػ ػػة المختم ػ ػػؼ إليػ ػػو ح ػ ػػافظ قػ ػ ػكانيف الش ػ ػريعة ،ينظ ػ ػػر :الفكائ ػ ػػد البيي ػ ػػة ف ػ ػػي تػ ػ ػراجـ
الحنفية (ص.)َُٗ :

(ِ) ىػ ػػك عبػ ػػد اهلل بػ ػػف أحمػ ػػد بػ ػػف محمػ ػػكد النسػ ػػفي  ،أبػ ػػك البػ ػػر كػ ػػات  ،حػ ػػافظ الػ ػػديف فقيػ ػػو حنفػ ػػي  ،مفسػ ػػر مػ ػػف
أىػ ػػؿ إيػ ػػذج مػ ػػف كػ ػػكر أصػ ػػبياف ككفاتػ ػػو فييػ ػػا سػ ػػنة (َُٕ ق )  ،نسػ ػػبتو إلػ ػػى نسػ ػػؼ بػ ػػبالد السػ ػػند بػ ػػيف جيحػ ػػكف
كسػ ػ ػػمرقند  ،لػ ػ ػػو مصػ ػ ػػنفات جميمػ ػ ػػة منيػ ػ ػػا  :مػ ػ ػػدارؾ التنزيػ ػ ػػؿ فػ ػ ػػي تفسػ ػ ػػير الق ػ ػ ػرآف  ،ككنػ ػ ػػز الػ ػ ػػدقائؽ فػ ػ ػػي الفقػ ػ ػػو ،
كالمنػ ػػار فػ ػػي أصػ ػػكؿ الفقػ ػػو  ،كال ػ ػكافي فػ ػػي الفػ ػػركع  .ينظػ ػػر  :الج ػ ػكاىر المضػ ػػية فػ ػػي طبقػ ػػات الحنفيػ ػػة ُ-َِٕ/

ُِٕ ترجم ػ ػػة (ُٕٗ)  ،عب ػ ػػد الق ػ ػػادر ب ػ ػػف محم ػ ػػد ب ػ ػػف نص ػ ػػر اهلل القرش ػ ػػي ،أب ػ ػػك محم ػ ػػد ،محي ػ ػػي ال ػ ػػديف الحنف ػ ػػي
(المتػ ػػكفىٕٕٓ :ى ػ ػػ)  ،دار ميػ ػػر محمػ ػػد كتػ ػػب خانػ ػػو – كراتش ػ ػػي  ،كال ػ ػػدرر الكامن ػ ػػة فػ ػػي أعيػ ػػاف المائ ػ ػػة الثامن ػ ػػة
 ُٕ/ّ :رقػ ػػـ الترجمػ ػػة (ُُِٖ)  ،ألبػ ػػي الفضػ ػػؿ أحمػ ػػد بػ ػػف عمػ ػػي بػ ػػف محمػ ػػد بػ ػػف أحمػ ػػد بػ ػػف حجػ ػػر العسػ ػػقالني

(المتػ ػ ػ ػػكفىِٖٓ :ى ػ ػ ػ ػػ)  ،مجمػ ػ ػ ػػس دائ ػ ػ ػ ػرة المعػ ػ ػ ػػارؼ العثمانيػ ػ ػ ػػة  -صػ ػ ػ ػػيدر ابػ ػ ػ ػػاد /الينػ ػ ػ ػػد  ،طِ ُِّٗ ،ىػ ػ ػ ػ ػ -
ُِٕٗـ  ،تحقيؽ  :محمد عبد المعيد ضاف .

(ّ) ى ػ ػػك قاض ػ ػػي خ ػ ػػاف  ،أب ػ ػػك المحاس ػ ػػف حس ػ ػػف ب ػ ػػف منص ػ ػػكر ب ػ ػػف محم ػ ػػكد  ،البخ ػ ػػارم  ،الحنف ػ ػػي  ،األكزجن ػ ػػدم
الفرغ ػ ػ ػ ػػاني :فقي ػ ػ ػ ػػو حنف ػ ػ ػ ػػي  ،م ػ ػ ػ ػػف كب ػ ػ ػ ػػارىـ  ،ل ػ ػ ػ ػػو  :الفتػ ػ ػ ػ ػاكل ثالث ػ ػ ػ ػػة أجػ ػ ػ ػ ػزاء  ،ك األم ػ ػ ػ ػػالي  ،ك الكاقع ػ ػ ػ ػػات ،
كالمحاض ػ ػ ػ ػػر  ،كش ػ ػ ػ ػػرح الزي ػ ػ ػ ػػادات ت ػ ػ ػ ػػكفي س ػ ػ ػ ػػنة (ٖٗٓ ق)  .ينظ ػ ػ ػ ػػر  :س ػ ػ ػ ػػير أع ػ ػ ػ ػػالـ الن ػ ػ ػ ػػبالء ، ّٖٔ/ُٓ :
لشػ ػ ػػمس الػ ػ ػػديف أبػ ػ ػػك عبػ ػ ػػد اهلل محمػ ػ ػػد بػ ػ ػػف أحمػ ػ ػػد بػ ػ ػػف عثمػ ػ ػػاف بػ ػ ػػف قى ٍايمػ ػ ػػاز الػ ػ ػػذىبي (المتػ ػ ػػكفىْٕٖ :ى ػ ػ ػػ)  ،دار
الحػ ػ ػ ػػديث -القػ ػ ػ ػػاىرة ُِْٕ ،ىػ ػ ػ ػ ػََِٔ-ـ  ،كتػ ػ ػ ػػاريخ اإلسػ ػ ػ ػػالـ  ، ِِٗ/ُِ :لشػ ػ ػ ػػمس الػ ػ ػ ػػديف أبػ ػ ػ ػػك عبػ ػ ػ ػػد اهلل
محمػ ػ ػػد بػ ػ ػػف أحمػ ػ ػػد بػ ػ ػػف عثمػ ػ ػػاف بػ ػ ػػف قى ٍايمػ ػ ػػاز الػ ػ ػػذىبي (المتػ ػ ػػكفىْٕٖ :ى ػ ػ ػػ)  ،دار الغػ ػ ػػرب اإلسػ ػ ػػالمي  ،طُ ،

عكاد معركؼ .
ََِّ ـ  ،تحقيؽ  :الدكتكر بشار ٌ
(ْ) كتػ ػػاب الحيطػ ػػاف  :فػ ػػي أحكػ ػػاـ الطػ ػػرؽ كالسػ ػػطكح كاألب ػ ػكاب كمسػ ػػيؿ الميػ ػػاه كالحيطػ ػػاف فػ ػػي الفقػ ػػو اإلسػ ػػالمي
لممرجي الثقفي  .ينظر  :الجكاىر المضية في طبقات الحنفية . ّْٔ/ِ :

(ٓ)ػ ػ ػ االمػ ػػاـ ابػ ػػك يكسػ ػػؼ كمحمػ ػػد رحميػ ػػا اهلل ،ينظػ ػػر :شػ ػػرح مختصػ ػػر الطحػ ػػاكم لمجصػ ػػاص ،أحمػ ػػد بػ ػػف عمػ ػػي
أبػ ػ ػػك بكػ ػ ػػر ال ػ ػ ػرازم الجصػ ػ ػػاص الحنفػ ػ ػػي (المتػ ػ ػػكفى َّٕ :ى ػ ػ ػػ) ،تحقيػ ػ ػػؽ :د .عصػ ػ ػػمت اهلل عنايػ ػ ػػت اهلل محمػ ػ ػػد=،
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قمت  :كىذا التصريح كىك أقكل مف االلتزاـ كاهلل اعمـ ،قالو الشيخ قاسـ

في تصحيحو .

المحجكر عميو بالسفو عمى قكليما المفتى بو كالصغير في جميع أحكامو إال في النكاح كالطالؽ
كالعتاؽ كاالستيالد كالتدبير ككجكب الزكاة كالحج كالعبادات كزكاؿ كالية أبيو كجده كفي صحة

إق ارره بالعقكبات كفي اإلنفاؽ كفي صحة كصاياه بالقرب مف الثمث فيك كالبالغ في ىذه.

كحكمو كالعبد في الكفارة فال يكفر إال بالصكـ حتى لك اعتؽ عف كفارة ظياره صح العتؽ كال

يجزيو عنيا كيصكـ ليا ،كتمامو في شرح ابف كىباف(ِ) ،كما في الفكائد الزينية(ّ).

المفسد إذا باع متاعو بثمف صالح كلـ يقبضو حتى رفع ذلؾ إلى القاضي فانو يجيز البيع كينيى

المشترم عف دفع الثمف إلى المحجكر ،ثـ عممو كقاؿ فإف دفعو بعد ما نياه كضاع في يد

ا لمحجكر عميو لـ يب أر منو المشترم كيجبر عمى دفع ثمف آخر لمقاضي؛ ألف نييو لما صح صار
حؽ القبض لمقاضي فدفعو لممحجكر بعد ذلؾ كدفعو إلى األجنبي كال خيار لممشترم في ذلؾ

البيع؛ ألنو ضيع مالو بالدفع إليو بعدما نياه القاضي فال يستحؽ بسببو تخفيفا كال خيا انر فمك كاف
القاضي حيف أجاز البيع كلـ ينيو عف دفع الثمف إليو فدفعو إليو فيك جائز؛ ألف في إجازتو البيع
(ْ)

إجازة في دفع الثمف كالككيؿ في البيع ككيؿ في قبض الثمف ،كذا في شرح النظـ الكىباني

عف المبسكط(ٓ).

نقال

= أ .د .سػ ػ ػػائد بكػ ػ ػػداش ،د.محمػ ػ ػػد عبيػ ػ ػػد اهلل خػ ػ ػػاف ،د.زينػ ػ ػػب محمػ ػ ػػد حسػ ػ ػػف فالتػ ػ ػػة ،دار البش ػ ػ ػػائر اإلسػ ػ ػػالمية ،

كدار السراج ،طُ ُُّْ ىػ  ََُِ -ـ (ٕ)َِِ /
(ُ)

ػ العالم ػػة قاسػػػـ ديػ ػكاف الحنف ػػي الس ػػندم أح ػػد مش ػػاىير الفقي ػػاء ،أخ ػػذ العم ػػـ ع ػػف الش ػػيخ ميػ ػراف الس ػػندم،

كقػ ػ أر عمي ػػو المط ػػكؿ ،ث ػػـ ت ارم ػػى ب ػػو اإلغتػ ػراب إل ػػى أرض ف ػػارس ،فأخ ػػذ مم ػػف بي ػػا م ػػف العمم ػػاء كرج ػػع إل ػػى بمدت ػػو
كقص ػ ػػر ىمتػ ػ ػػو عمػ ػ ػػى ال ػ ػػدرس كاإلفػ ػ ػػادة ،مػ ػ ػػات سػ ػ ػػنة س ػ ػػبع كسػ ػ ػػبعيف كتسػ ػ ػػعمائة ،ذكػ ػ ػره النياكنػ ػ ػػدم فػ ػ ػػي الم ػ ػ ػ ثر،
ينظر :األعالـ (ْ.)ّٗٔ /

(ِ)ػ ػ ػ شػ ػػرح منظكمػ ػػة بػ ػػف كىبػ ػػاف فػ ػػي فقػ ػػو أبػ ػػي حنيفػ ػػة النعمػ ػػاف ،لإلمػ ػػاـ قاضػ ػػي القضػ ػػاة أبػ ػػي البركػ ػػات سػ ػػرم
الػ ػ ػػديف عبػ ػ ػػد البػ ػ ػػر بػ ػ ػػف محمػ ػ ػػد بػ ػ ػػف محمػ ػ ػػد ابػ ػ ػػف الشػ ػ ػػحنة الحنفػ ػ ػػي (تُِٗ) ىػ ػ ػ ػ  ،كلػ ػ ػػو  -رحمػ ػ ػػو اهلل تعػ ػ ػػالى -
مؤلفػ ػػات كثي ػ ػرة  ،كمنيػ ػػا شػ ػػرح الكىبانيػ ػػة ،فػ ػػي فقػ ػػو الحنفيػ ػػة ،ينظػ ػػر  :الغػ ػػزم  .الككاكػ ػػب السػ ػػائرة ُ ، َِِ/كمػ ػػا
بعدىا .

(ّ) الفكائ ػ ػػد الزيني ػ ػػة ،الممتقط ػ ػػة م ػ ػػف الف ارئ ػ ػػد الحس ػ ػػنية  ،ف ػ ػػي م ػ ػػذىب الحنفي ػ ػػة .كى ػ ػػي لإلم ػ ػػاـ زي ػ ػػف ال ػ ػػديف اب ػ ػػف
نجيـ  .ينظر :القسطنطيني  .كشؼ الظنكف ِ. ُِٕٗ /
(ْ) ش ػػرح الكىباني ػػة ،ف ػػي فق ػػو الحنفي ػػة ،لإلم ػػاـ قاض ػػي القض ػػاة أب ػػي البرك ػػات س ػػرم ال ػػديف عب ػػد الب ػػر ب ػػف محم ػػد
بػ ػ ػػف محمػ ػ ػػد ابػ ػ ػػف الشػ ػ ػػحنة الحنفػ ػ ػػي (تُِٗ) ىػ ػ ػ ػ  ،كل ػ ػ ػػو  -رحمػ ػ ػػو اهلل تعػ ػ ػػالى  -مؤلف ػ ػ ػػات كثي ػ ػ ػرة منيػ ػ ػػا ش ػ ػ ػػرح

منظكمة بف كىباف ،في فقو أبي حنيفة النعماف ،ينظر  :الغزم  .الككاكب السائرة ُ ، َِِ/كما بعدىا

(ٓ) المبس ػ ػ ػػكط :لالم ػ ػ ػػاـ محم ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػػف احم ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػػف س ػ ػ ػػيؿ ،السرخس ػ ػ ػػي( ،تّْٖق) ػ ػ ػ ػ خ ازن ػ ػ ػػة التػ ػ ػ ػراث  -في ػ ػ ػػرس

مخطكطات (ّ.)ِٕٓ /
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إقرار المحجكر صحيح عند أبي حنيفة -رضي اهلل عنو -ال عندىما كما في التتارخانية(ُ).

الصبي المحجكر عميو مؤاخذ بأفعالو فيضمف ما أتمفو [مف الماؿ كاذا قتؿ فالدية عمى عاقمتو ،إال

في مسائؿ :لك اتمؼ]

(ِ)

ما اقترضو كما اكدع عنده بال إذف كليو كما أعير لو كما بيع منو بال
(ّ)

إذف ،كيستثنى مف إيداعو

ما إذا اكدع صبي محجكر مثمو كىي ممؾ غيرىما فمممالؾ تضميف

الدافع أك اآلخذ  ،قاؿ في جامع الفصكليف(ْ) :كىي مف مشكالت إيداع الصبي ،قمت :ال إشكاؿ؛
(ٓ)

ألنو إنما يضمنو الصبي لعدـ التسميط عف مالكيا كىنا لـ يكجد كما ال يخفى

.

السفيية إذا زكجت نفسيا مف كؼء صح فإف قصرت عف مير مثميا كاف لمكلي االعتراض ،كلك
اختمعت مف زكجيا عمى ماؿ كقع كال يمزميا.

كال يصح إقرار السفيو كال اإلشياد عميو فمك دفع الكصي الماؿ إلى اليتيـ بعد بمكغو سفييا ضمنو
كلك لـ يحجر عميو ،كلك حجر القاضي عمى سفيو فأطمقو آخر جاز إطالقو؛ ألف الحجر ليس

بقضاء كال يجكز لثالث تنفيذ الحجر األكؿ خالفا لمخصاؼ

(ٔ)

.

ككقؼ المحجكر عميو بالسفو باطؿ كاختمفكا فيما إذا كقؼ بإذف القاضي فصححو البمخي
(ٖ)

كأبطمو أبك القاسـ

(ٕ)

،

كال يصير السفيو محجك ار عميو بالسفو عند الثاني  ،كال بد مف حجر القاضي

(ُ) الفتػ ػ ػػاكل التتارخانيػ ػ ػػو :لالمػ ػ ػػاـ عػ ػ ػػالـ بػ ػ ػػف عػ ػ ػػالء ،الحنفػ ػ ػػي(،تِٕٓى ػ ػ ػػ) ،ينظػ ػ ػػر :خ ازنػ ػ ػػة الت ػ ػ ػراث  -فيػ ػ ػػرس
مخطكطات (ْْٔ).
(ِ) ما بيف المعككفيف ساقط مف  :ؽ .
(ّ) في ؾ ( :انكاعو).

(ْ) ج ػػامع الفصػ ػػكليف فػ ػػي الف ػػركع :لمشػ ػػيخ ،بػ ػػدر الػ ػػديف محم ػػكد بػ ػػف إس ػ ػرائيؿ ،الش ػػيير :بػ ػػابف قاضػ ػػي سػ ػػماكنو،
الحنفي( .تِّٖىػ) .ينظر :كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف (ُ.)ٓٔٔ /
(ٓ) مجمػ ػػع الضػ ػػمانات فػ ػػي مػ ػػذىب االمػ ػػاـ األعظػ ػػـ أبػ ػػي حنيفػ ػػة النعمػ ػػاف  ، ٖٕٔ/ِ :ألب ػ ػػي محمػ ػػد بػ ػػف غػ ػػانـ
بف محمد البغدادم ( ،ت ََُّ ق)  ،تحقيؽ أ.د محمد أحمد سراح  ،ك أ.د عمي جمعة محمد .

َّ
ػي حاسػػ ػػب فقيػػ ػػو  ،كػ ػ ػػاف
(ٔ) أحم ػ ػػد بػػ ػػف عم ػ ػػر ب ػ ػػف ميي ػ ػػر الش ػ ػ ٍػيىباني ،أبػ ػ ػػك بك ػ ػػر المع ػ ػػركؼ بالخصػػ ػػاؼ :فرض ػ ػ ٌ
مقػ ػػدما عنػ ػػد الخميفػ ػػة الميتػ ػػدم بالمَّػ ػػو  ،فممػ ػػا قتػ ػػؿ الميتػ ػػدم نيػ ػػب فػ ػػذىب بعػ ػػض كتبػ ػػو  ،ككػ ػػاف كرعػ ػػا يأكػ ػػؿ مػ ػػف
كس ػ ػػب ي ػ ػػده .ت ػ ػػكفي ببغ ػ ػػداد س ػ ػػنة (ُِٔ ىػ ػ ػػ)  ،ل ػ ػػو تص ػ ػػانيؼ مني ػ ػػا  :أحك ػ ػػاـ األكق ػ ػػاؼ  ،كالحي ػ ػػؿ  ،كالكص ػ ػػايا ،
كالشػ ػ ػ ػ ػػركط  ،كالرضػ ػ ػ ػ ػػاع  .ينظػ ػ ػ ػ ػػر  :الج ػ ػ ػ ػ ػكاىر المضػ ػ ػ ػ ػػية ُ ٖٕ/ترجم ػ ػ ػ ػ ػػة ُُٔ  ،كتػ ػ ػ ػ ػػاج التػػ ػ ػ ػ ػراجـ  :صٕٗ

ترجمة ُٖ .

(ٕ) البمخػ ػ ػػي :الحػ ػ ػػاكـ الشػ ػ ػػييد محمػ ػ ػػد بػ ػ ػػف محمػ ػ ػػد بػ ػ ػػف عبػ ػ ػػد اهلل البمخػ ػ ػػي  ،قاضػ ػ ػػي بخػ ػ ػػارل  ،ثػ ػ ػػـ تػ ػ ػػكلى ك ازرة
خ ارسػ ػ ػػاف  ،قتػ ػ ػػؿ شػ ػ ػػييدا (سػ ػ ػػنة ّْْ ى ػ ػ ػػ)  ،صػ ػ ػػنؼ المختصػ ػ ػػر كالمنتقػ ػ ػػى كالكػ ػ ػػافي كغي ػ ػ ػره  ،قػ ػ ػػاؿ المكنػ ػ ػػكم :
كالمنتقى كالكافي أصالف مف أصكؿ المذىب بعد كتب محمد  .ينظر:الفكائد البيية صُٖٓ.
ػكم الحس ػ ػػني أبػ ػػك القاس ػ ػػـ،
(ٖ) ػػ ػ أبػ ػػك القاس ػ ػػـ كىػ ػػك :محم ػ ػػد بػ ػػف يكسػ ػػؼ ب ػ ػػف محمػ ػػد ب ػ ػػف عمػ ػػي ابػ ػػف محم ػ ػػد العمػ ػ ٌ
ناص ػ ػػر ال ػ ػػديف ،الم ػ ػػدني الس ػ ػػمرقندم :فقي ػ ػػو حنف ػ ػػي ،ع ػ ػػالـ بالتفس ػ ػػير كالح ػ ػػديث كال ػ ػػكعظ م ػ ػػف أى ػ ػػؿ س ػ ػػمرقند .ح ػ ػػج
س ػ ػػنة ِْٓ كأق ػ ػػاـ ف ػ ػػي عكدت ػ ػػو م ػ ػػدة ببغ ػ ػػداد .كم ػ ػػات بس ػ ػػمرقند  .كقي ػ ػػؿ :قت ػ ػػؿ بي ػ ػػا ص ػ ػػب ار (تٔٓٓ ق) .كك ػ ػػاف=
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كال يرت فع الحجر عنو بالرشد كال بد مف إطالؽ القاضي ،كال يشترط حضرتو لصحة الحجر عميو

كما في خزانة المفتيف ،الكؿ مف الفكائد الزينية.

كفي الخانية :ذكر جممة ما يصح مف المحجكر كما ال يصح ثـ قاؿ :كالحاصؿ أف كؿ ما يستكم

فيو اليزؿ كالجد ينفذ مف المحجكر كما ال ينفذ مف اليازؿ ال ينفذ مف المحجكر إال بإذف القاضي
(ُ)

 ،كلك باع شيئان مف مالو بمثؿ القيمة /ؽ /ُْٗ:جاز كبأقؿ مف القيمة ال يجكز
(ِ)

أبي بكر البمخي

 ،كفييا عف

رحمو اهلل تعالى ،سئؿ عف محجكر عميو كقؼ ضيعة لو  ،قاؿ  :كقفو باطؿ

إال أف يأذف لو القاضي  ،فقاؿ أبك القاسـ -رحمو اهلل : -ال يجكز كقفو كاف أذف لو القاضي
منيما إفتاء بصحة الحجر عمى الحر البالغ كما ىك مذىب أبي يكسؼ كمحمد -رحميما اهلل
(ّ)

.

 ،كقاؿ صدر الشريعة

(ٖ)

تعالى -كاهلل اعمـ بالصكاب

قاؿ أبك يكسؼ كمحمد  -ىرًح ىميي ىما اهللي : -إذا تـ لمغالـ كالجارية خمس عشرة سنة فقد بمغا ،قاؿ
اإلماـ برىاف األئمة(ْ) البرىاني(ٓ) كبو يفتى ،كقاؿ النسفي(ٔ) كيفتى بالبمكغ فييما بخمس عشرة
(ٕ)

سنة

 :فإف لـ يكجد االحتالـ كالحيض كالحبؿ بحيث يتـ ليما خمسة
(ٗ)

عشر سنة بو يفتى  ،كقاؿ أبك العباس احمد بف عمي البعمبكي في شرحو

 :كقكليما ركاية عف

=ش ػ ػػديد النق ػ ػػد لمعمم ػ ػػاء كاألئم ػ ػػة .ل ػ ػػو تص ػ ػػانيؼ ،مني ػ ػػا (الفق ػ ػػو الن ػ ػػافع  -خ) ك (ج ػ ػػامع الفت ػ ػػاكل) ك (بم ػ ػػكغ األرب
م ػ ػػف تحقي ػ ػػؽ اس ػ ػػتعارات الع ػ ػػرب) ك (رياض ػ ػػة األخ ػ ػػالؽ) ك (مص ػ ػػابيح الس ػ ػػبؿ) مجم ػ ػػداف ،ف ػ ػػي ف ػ ػػركع الحنفي ػ ػػة ،ك

(الممتقط في الفتاكل الحنفية  -خ) كيسمى (م ؿ الفتاكل) ،ينظر :األعالـ لمزركمي ٕ.ُْٗ /
(ُ) فتاكل قاضيخاف ، َُْ /ّ :

(ِ) ػ ػ ػ أب ػ ػػك بكرالبمخ ػ ػػي ى ػ ػػك :أب ػ ػػك بك ػ ػػر محم ػ ػػد ب ػ ػػف الفض ػ ػػؿ ب ػ ػػف العب ػ ػػاس الحنف ػ ػػي البمخ ػ ػػي (ت ُّٗ ىػ ػ ػػ)  ،ل ػ ػػو
الفتاكل كغيرىا  .ينظر  :كشؼ الظنكف ُُِِٗ/
(ّ) فتاكل قاضيخاف . َْْ/ّ :

(ْ) ى ػػك عم ػػر ب ػػف عب ػػد العزي ػػز ب ػػف عم ػػر ب ػػف م ػػازة برى ػػاف األئم ػػة أب ػػك محم ػػد حس ػػاـ ال ػػديف المع ػػركؼ بالص ػػدر
الشػ ػػييد اإلمػ ػػاـ ابػ ػػف اإلمػ ػػاـ كالبحػ ػػر ابػ ػػف البحػ ػػر تفقػ ػػو عمػ ػػى كالػ ػػده كلػ ػػو الفتػ ػػاكم الصػ ػػغرل كالفتػ ػػاكم الكبػ ػػرل كمػ ػػف
تصػ ػ ػػانيفو شػ ػ ػػرح الجػ ػ ػػامع الصػ ػ ػػغير المطػ ػ ػػكؿ  ،تػ ػ ػػكفي سػ ػ ػػنة (ّٔٓ ق)  ،ينظػ ػ ػػر  :الج ػ ػ ػكاىر المضػ ػ ػػية ُّٗ/ُ :
ترجمة َُُٖ ،

(ٓ)ػ (البرىاني) ساقطة مف  :ؾ .
(ٔ)ػ تقدمت ترجمتو .
(ٕ) ػ ػ ػ ػ كن ػ ػ ػػز ال ػ ػ ػػدقائؽ  :صّٕٓ  ،ألب ػ ػ ػػي البرك ػ ػ ػػات عب ػ ػ ػػد اهلل ب ػ ػ ػػف أحم ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػػف محم ػ ػ ػػكد ح ػ ػ ػػافظ ال ػ ػ ػػديف النس ػ ػ ػػفي
(المتػ ػ ػ ػػكفىَُٕ :ى ػ ػ ػ ػػ)  ،دار البشػ ػ ػ ػػائر اإلسػ ػ ػ ػػالمية ،دار الس ػ ػ ػ ػراج  ،طُ ُِّْ ،ىػ ػ ػ ػ ػ َُُِ -ـ  ،تحقيػ ػ ػ ػػؽ  :أ.
د .سائد بكداش .

(ٖ) تقدمت ترجمتو .
(ٗ)ػ لـ اقؼ عميو.
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(ُ)

أبي حنيفة -رحمو اهلل تعالى -كعميو الفتكل  ،كقاؿ أبك الفضؿ المكصمي

في شرحو  :كأدنى

مدة يصدؽ الغالـ فييا عمى البمكغ اثنا عشر سنة كالجارية تسع سنيف ،كقيؿ غير ذلؾ كىذا ىك
(ّ)

المختار(ِ) ،كذا في تصحيح العالمة قاسـ

.

قمت / :ؾ /ِٔٓ:كفييا عف القاضي محمكد السمرقندم

(ْ)

أف مراىقان أقر في مجمسو بالبمكغ في

دعكل كانت لو أك عميو  ،فقاؿ القاضي  :بماذا بمغت؟ فسكت  ،فقاؿ  :البد مف البياف  ،فقاؿ :
باالحتالـ  ،فقاؿ القاضي  :ماذا رأيت بعد ما استيقظت؟ فقاؿ  :الماء  ،فقاؿ  :أم ماء؟ فإف

الماء يختمؼ  ،فقاؿ  :المني  ،فقاؿ  :عمى مف احتممت؟ عمى ابف أك عمى بنت أك عمى أتاف؟
فاستحى الغالـ  ،فقاؿ القاضي  :ال بد مف االستقصاء فقد بمغ الغالـ باإلقرار بالبمكغ مف غير
حقيقة كحدث منو كمف غير أف يككف لو عمـ بحقيقتو(ٓ).
(ٔ)

قاؿ شيخ اإلسالـ

 :كىذا مف باب االحتياط كانما يقبؿ قكلو مف غير تفسير ،ككذلؾ الجارية إذا

أقرت بالحيض انتيى(ٕ).

كفي الكنز :كأدنى المدة في حقو اثنتا عشرة سنة كفي حقو تسع سنيف فإف راىقا كقاال بمغنا صدقا
كاحكاميما أحكاـ البالغيف انتيى

(ٖ)

.

أقكؿ :ظاىر كالمو أف يشترط مع بمكغيما المدة المذككرة أف يراىقا لكف في شرح المجمع فسر
المراىؽ

(ٗ)

(ُ) ى ػ ػػك عب ػ ػػد اهلل ب ػ ػػف محم ػ ػػكد ب ػ ػػف م ػ ػػكدكد المكص ػ ػػمي البم ػ ػػدحي ،مجدال ػ ػػديف أب ػ ػػك الفض ػ ػػؿ :فقي ػ ػػو حنف ػ ػػي ،مػػ ػػف
كبػ ػػارىـ ،كلػ ػػد بالمكصػ ػػؿ  ،كرحػ ػػؿ إلػ ػػى دمشػ ػػؽ  ،ككلػ ػػي قضػ ػػاء الككفػ ػػة مػ ػػدة ،ثػ ػػـ اسػ ػػتقر ببغػ ػػداد مدرسػ ػػا ،كتػ ػػكفي
فيي ػ ػػا س ػ ػػنة (ّٖٔ ق)  ،ل ػ ػػو االختي ػ ػػار لتعمي ػ ػػؿ المخت ػ ػػار .ينظ ػ ػػر  :الجػ ػ ػكاىر المض ػ ػػية  ُِٗ/ُ :ترجم ػ ػػة ٕٔٔ ،
كتاج التراجـ  :صُٕٔ ُٕٕ-ترجمة ُِْ .
(ِ) ينظ ػ ػػر  :االختي ػ ػػار لتعمي ػ ػػؿ المخت ػ ػػار  َُّ/ِ :كت ػ ػػاب الحج ػ ػػر  ،ألب ػ ػػي الفض ػ ػػؿ عب ػ ػػد اهلل ب ػ ػػف محم ػ ػػكد ب ػ ػػف
م ػ ػ ػػكدكد المكص ػ ػ ػػمي الحنف ػ ػ ػػي  ،المت ػ ػ ػػكفى س ػ ػ ػػنة (ّٖٔ ىػ ػ ػ ػػ)  ،دار الكت ػ ػ ػػب العممي ػ ػ ػػة  -بي ػ ػ ػػركت  /لبن ػ ػ ػػاف  ،طّ ،

ُِْٔ ىػ  ََِٓ -ـ  ،تحقيؽ  :عبد المطيؼ محمد عبد الرحمف .
(ّ)ػ سبؽ ذكره.
(ْ)ػ لـ أقؼ عميو.

(ٓ) ػ ينظر :الدر المختار كحاشية ابف عابديف (رد المحتار) (ٔ.)ُْٓ /
(ٔ)ػ ػ ػ شػ ػػيخ االسػ ػػالـ اإلمػ ػػاـ قاضػ ػػي القضػ ػػاة أبػ ػػي البركػ ػػات سػ ػػرم الػ ػػديف عبػ ػػد البػ ػػر بػ ػػف محمػ ػػد بػ ػػف محمػ ػػد ابػ ػػف
الش ػ ػ ػػحنة الحنف ػ ػ ػػي (تُِٗ) ى ػ ػ ػ ػ  ،ينظ ػ ػ ػػر  :الزركم ػ ػ ػػي  .األع ػ ػ ػػالـ ّ ، ِّٕ/اب ػ ػ ػػف كحال ػ ػ ػػة  .معج ػ ػ ػػـ المػ ػ ػ ػػؤلفيف
ٓ. ٕٕ/
(ٕ) ػ ينظر :الدر المختار كحاشية ابف عابديف (رد المحتار) (ٔ)ُْٓ /
(ٖ)ػ ينظر :كنز الدقائؽ  :صّٕٓ .
(ٗ) في ؽ ( :إقرار المراىقيف).
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(ُ)

ببمكغيما السف المذككر كدؿ عميو كالـ ابف كىباف

(ِ)

لكف نقؿ في العمادية عف قسمة فتاكل الفضمي

كغيره .

 :صبي اقر انو بالغ كقاسـ الكصي فإف كاف

مراىقان جازت قسمتو كلـ يقبؿ قكلو بعده انو كاف غير بالغ كاف لـ يكف مراىقان كلـ يعمـ أف مثمو ال
يحتمـ لـ تجز قسمتو كلـ يقبؿ قكلو بعده انو بالغ.

قاؿ الصدر الشييد

(ّ)

 :كىذه المسألة تبيف أف بعد ثنتي عشر سنة يشترط شرط آخر لصحة

اإلقرار بالبمكغ كىك أف يككف

(ْ)

بحاؿ يحتمـ مثمو ،كفي فتاكل قاضي ظيير الديف في ىذه المسألة

إف لـ يكف مراىقان باف كاف ال يحتمـ مثمو عادة ال يصح إقراره بالبمكغ ،كذا في شرح النظـ
(ٓ)

الكىباني

.

كفي الخانية  :صبي اقر انو بالغ كقاسـ كصى الميت قاؿ الشيخ اإلماـ أبك بكر محمد بف

الفضؿ

(ٔ)

إف كاف الصبي مراىقا قبؿ قكلو كتجكز قسمتو كاف كاف لـ يكف مراىقا كيعمـ أف مثمو ال

يحتمـ ال تجكز قسمتو كال يقبؿ قكلو؛ ألنو يكذبو الظاىر فتبيف مف ىذا أف بعد اثنتي عشرة سنة إذا
(ٕ)

كاف بحاؿ ال يحتمـ مثمو إذا اقر بالبمكغ ال يقبؿ قكلو كاهلل اعمـ

.

(ُ) ى ػ ػػك محم ػ ػػد ب ػ ػػف كىب ػ ػػاف ال ػ ػػديممي األص ػ ػػبياني تفق ػ ػػو بأص ػ ػػبياف عم ػ ػػى أب ػ ػػي الحس ػ ػػيف الخطيب ػ ػػي كب ػ ػػالرم ع ػ ػػف
أبػ ػػي خميفػ ػػة قاضػ ػػييا كرد بغػ ػػداد فػ ػػى زم الػ ػػديمـ فحمػ ػػؽ شػ ػػعره كغيػ ػػر زيػ ػػو كتفقػ ػػو عمػ ػػى قاضػ ػػي القضػ ػػاة أبػ ػػي عبػ ػػد
اهلل كقب ػ ػػؿ ش ػ ػػيادتو كرتب ػ ػػو ف ػ ػػى حمق ػ ػػة بج ػ ػػامع المنص ػ ػػكر  ،م ػ ػػات س ػ ػػنة (ْٕٗ ق )  .ينظ ػ ػػر  :الجػ ػ ػكاىر المض ػ ػػية
 ُُْ/ِ :ترجمة (ُّْ) .

(ِ)ػ ػ ػ الفضػ ػػمي  :ىػ ػػك اإلمػ ػػاـ أبػ ػػك بكػ ػػر محمػ ػػد بػ ػػف الفضػ ػػؿ الفضػ ػػمي الكمػ ػػارم  ،تفقػ ػػو عميػ ػػو القاضػ ػػي أبػ ػػك عمػ ػػي
الحسيف بف الخضر النسفي كغيره مف العمماء ( ،ت ُّٖ)ىػ  ،ينظر  :الجكاىر المضية ِ. َُٕ /
(ّ)ػ تقدمت ترجمتو .
(ْ)ػ في ؽ ( :ال يككف).

(ٓ) ش ػ ػػرح ال ػ ػػنظـ الكىب ػ ػػاني المس ػ ػػمى( تفص ػ ػػيؿ عق ػ ػػد الفكائ ػ ػػد بتكمي ػ ػػؿ قي ػ ػػد الشػ ػ ػرائد ) ،لش ػ ػػيخ اإلس ػ ػػالـ كقاض ػ ػػي
القضػ ػػاة سػ ػػرم الػ ػػديف ابػ ػػك البركػ ػػات عبػ ػػد البػ ػػر بػ ػػف محمػ ػػد بػ ػػف محمػ ػػد بػ ػػف محمػ ػػكد بػ ػػف الشػ ػػحنة الحنفػ ػػي فقيػ ػػو ،
أص ػ ػ ػػكلي  ،كل ػ ػ ػػد بحم ػ ػ ػػب س ػ ػ ػػنة (ُٖٓ ى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُْْٕـ ) ،ينظ ػ ػ ػػر :معج ػ ػ ػػـ الم ػ ػ ػػؤلفيف ٓ  ، ٕٖ - ٕٕ /كش ػ ػ ػػؼ
الظنكف لحاجي خميفة ِ .ُٖٔٓ /
(ٔ)ػ سبؽ ذكره.

(ٕ)ػ ػ ػ ػ فتػ ػ ػػاكل قاضػ ػ ػػيخاف  ،فخػ ػ ػػر الػ ػ ػػديف حسػ ػ ػػف بػ ػ ػػف منصػ ػ ػػكر األكزجنػ ػ ػػدم الفرغػ ػ ػػاني الحنفػ ػ ػػي المتػ ػ ػػكفى سػ ػ ػػنة
( ِٗٓ ق) . ّٕ/ّ :
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كتاب اإلذن(ٔ):

اإلذف فؾ الحجر كاسقاط الحؽ فال يتكقت كال يتخصص مف ىذا في الشرع (ِ).
كأما في المغة فيك اإلعالـ(ّ).

اعمـ أف األصؿ في اإلنساف أف يككف مالكا لمتصرفات فإذا عرض لو الرؽ كتعمؽ بو حؽ المكلى

صار مانعا لككنو مالؾ التصرؼ فإذا اسقط المكلى حقو المانع عف التصرؼ كأزاؿ حجره ،أم:

منعو عف التصرؼ فيك اإلذف ،ىذا عندنا ،كعند الشافعي(ْ) :ىك تككيؿ كانابة إذا أذف لو في نكع
مف التجارة عـ إذنو األنكاع ،ككذا إذا قيؿ اقعد صباغا فانو إذف بشراء ما البد ليذا العمؿ فيعـ،

ككذا إذا قيؿ أد إلي الغمة كؿ شير بكذا ،بخالؼ ما إذا أذف بشراء شيء معيف فإف ىذا استخداـ

ال إذف.

كيثبت داللة كما يثبت صريحا ،فعبد رآه سيده يبيع كيشترم كسكت فيك مأذكف في التجارة

كعكسو ،كذا في الذخيرة(ٓ) ،كما في الفكائد الزينية.

المأذكف يصير محجك انر بقكؿ المكلى ألىؿ سكقو حجرت عميو كباإلباؽ كالردة مع المحكؽ كبمكت
العبد كبمكت المكلى كبالبيع كاليبة مع التسميـ /ؾ /ِٔٔ:كبالتصدؽ عمى رجؿ مع التسميـ

كباالستيالء ،كيعني لك كانت جارية فاستكلدىا كبالدفع إلى كلي الجناية.

أربعة نفر يجكز ليـ أف يأذنكا /ؽ /ُٗٓ:لمصبي في التجارة األب كالجد كالكصي كالقاضي فإف

كاف لو أب فأذف لو أك القاضي في التجارة أك أب األب صار مأذكنا.

خمسة نفر يجكز ليـ أف يأذنكا لمعبد في التجارة  :المكاتب كالعبد المأذكف كالمضارب كشريؾ

العناف كالمفاكض .

عشرة أشياء ال يممكيا العبد المأذكف  :الكفالة بالنفس كالماؿ كالقرض كاليبة كالصدقة كالعتؽ عمى
ماؿ كالكتابة كتزكجو لنفسو كتزكيج العبد كالصمح عف قصاص كجب عميو كالعفك عف القصاص .

عشرة أشياء يممكيا العبد المأذكف  :يبيع كيشترم كيرىف كيرتيف كيكدع كيبضع كيعير الثكب
كالدابة كيأخذ أرضا مزارعة كيشترم البذر كيزرعو كيصالح مف قصاص كجب عمى عبده كييدم

(ُ)ػ في ؽ ( :المأذكف).

(ِ) ػ ػ ػ ػ تبي ػ ػ ػػيف الحق ػ ػ ػػائؽ ش ػ ػ ػػرح كن ػ ػ ػػز ال ػ ػ ػػدقائؽ كحاش ػ ػ ػػية ِّ
الشػ ػ ػ ػ ٍمبً ِّي  ، َِّ/ٓ :عثم ػ ػ ػػاف ب ػ ػ ػػف عم ػ ػ ػػي ب ػ ػ ػػف محج ػ ػ ػػف
البػ ػػارعي ،فخػ ػػر الػ ػػديف الزيمعػ ػػي الحنفػ ػػي (المتػ ػػكفى ّْٕ :ى ػ ػػ)  ،المطبعػ ػػة الكبػ ػػرل األميريػ ػػة  -ب ػ ػكالؽ ،القػ ػػاىرة ،

طُ  ُُّّ ،ىػ .
(ّ)ػ التعريفات  :صَّ  ،لعمي بف محمد بف عمي الجرجاني  ،دار الكتاب العربي – بيركت  ،طُ
(ْ) ػ لـ أقؼ عمى قكؿ اإلماـ الشافعي رحمو اهلل.
(ٓ) في ؽ ( :السراجية).
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اليسير مف الطعاـ كيضيؼ مف يطعمو كيجكز بيعو مف مكاله بمقدار قيمتو ،كذا في خزانة الفقو
ألبي الميث  -ىرًح ىموي اهللي(ُ). -
رجؿ ادعى عمى صبي مأذكف شيئا فانكر اختمفكا في تحميفو ذكر في كتاب اإلقرار انو يحمؼ
(ِ)

كعميو الفتكل

.

(ّ)

العبد المأذكف خصـ فيما كاف مف التجارة تقبؿ الشيادة عميو بغير حضرة المكلى

.

العبد المديكف المأذكف إذا خاصـ مكاله في ماؿ في يد العبد فقاؿ العبد ىك مالي كقاؿ مكاله ىك

مالي كاف القكؿ قكؿ العبد كال يصدؽ المكلى حتى يقضي ديف العبد ،كاف كاف العبد المأذكف في
من زؿ مكاله فإف كاف الماؿ الذم اختصما فيو مف تجارة العبد فيك لمعبد كاف لـ يكف مف تجارتو
يككف لممكلى كاف كاف الماؿ في يد العبد كيد المكلى كاف الماؿ بينيما ،كاف كاف معيما أجنبي
كالماؿ في أيدييـ كاف بينيـ أثالثا ،كاف كاف العبد راكب دابة كالبس ثكب كاختصما فيو يككف

لمعبد

(ْ)

(ٓ)

 ،كذا في الخانية

.

كمف قاؿ لمناس ىذا عبدم كقد أذنت لو في التجارة فبايعكه ففعمكا فمزمتو ديكف ثـ استحؽ العبد
(ٔ)

كاف لمغرماء أف يضمنكا اآلذف األقؿ مف قيمتو كمف الديكف

.

كاف قاؿ  :ىذا ا بني قد أذنت لو في التجارة فبايعكه ثـ تبيف انو ابف غيره لزـ الديكف بالغة ما
بمغت.

(ٕ)

كشيادة النصراني عمى ما دكف النصراني جائزة كاف كاف مكاله مسمما ،كاذا أذف كلي الصبي

لمصبي في التجارة فيك في الشراء كالبيع كالعبد المأذكف إف كاف يعقؿ البيع كالشراء كديكنو عميو،
(ٖ)

كذا في الحاكم القدسي

.

(ُ)ػ ػ ػ أبػ ػػك الميػ ػػث  :ىػ ػػك اإلمػ ػػاـ الكبيػ ػػر نصػ ػػر بػ ػػف محمػ ػػد بػ ػػف أحمػ ػػد بػ ػػف إب ػ ػراىيـ السػ ػػمرقندم الفقيػ ػػو أبػ ػػك الميػ ػػث
المعػ ػ ػػركؼ بإمػ ػ ػػاـ اليػ ػ ػػدل تفقػ ػ ػػو عمػ ػ ػػى الفقيػ ػ ػػو أبػ ػ ػػك جعفػ ػ ػػر الينػ ػ ػػدكاني كىػ ػ ػػك اإلمػ ػ ػػاـ صػ ػ ػػاحب األقػػ ػ ػكاؿ المفيػ ػ ػػدة

كالتصانيؼ المشيكرة ( ،تّّٕ) ىػ  ،ينظر  :محي الديف  .الجكاىر المضية ِ. ُٗٔ /
(ِ) فتاكل قاضيخاف ّٗٗ/ّ :
(ّ) المصدر السابؽ .
(ْ) مجمع الضمانات . ٖٖٓ/ِ :
(ٓ) فتاكل قاضيخاف . ََْ/ّ :

(ٔ) المبسػ ػػكط  :كتػ ػػاب المػ ػػأذكف الكبيػ ػػر  -بػ ػػاب الغػ ػػركر فػ ػػي العبػ ػػد المػ ػػأذكف لػ ػػو  ، َّ/ِٔ ،لمحمػ ػػد بػ ػػف أحمػ ػػد
ب ػ ػ ػػف أب ػ ػ ػػي س ػ ػ ػػيؿ ش ػ ػ ػػمس األئم ػ ػ ػػة السرخس ػ ػ ػػي (المت ػ ػ ػػكفىّْٖ :ىػ ػ ػ ػػ)  ،دار المعرف ػ ػ ػػة – بي ػ ػ ػػركت ُُْْ ،ى ػ ػ ػ ػ -
ُّٗٗـ .
(ٕ) (كلي الصبي) ساقطة مف  :ؽ .

(ٖ) ػ ػ ػ الح ػ ػػاكم القدس ػ ػػي ف ػ ػػي الف ػ ػػركع لمقاض ػ ػػي ،جم ػ ػػاؿ ال ػ ػػديف :أحم ػ ػػد ب ػ ػػف محم ػ ػػد ب ػ ػػف ن ػ ػػكح القابس ػ ػػي ،الغزن ػ ػػكم،
الحنفي .المتكفى في حدكد :سنة ََٔ ،ستمائة . )ّٓٗ( ،كشؼ الظنكف (ُ.)ِٕٔ /
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كلك رأل القاضي الصبي أك المعتكه أك عبدىما يبيع كيشترم فسكت ال يككف إذنا لو في التجارة

مع أف لو أف يأذف لميتيـ كالمعتكه إذا لـ يكف لو كلي كلعبدىما أك كاف لكؿ كاحد منيما كلي كامتنع
(ُ)

مف اإلذف لو عند طمب ذلؾ منو

.

كأما سككت المرتيف عندما رأل الراىف يبيع فيك إجازة في ركاية ،كتمامو يطمب مف شرح الكنز
(ِ)

لإلماـ الزيمعي

.

(ُ) فتاكل قاضيخاف . َّ/ِٔ :

(ِ) تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية ِّ
الش ٍمبً ِّي .َِْ/ٓ :
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ائد
 .19الفك ي
ي
لمطباعة كالنشر  ،بيركت-لبناف  ،بدكف تأريخ.
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األفريقي (ت ُُٕ ىػ )  ،دار صادر – بيركت  ،طّ ُُْْ ،ىػ .
 .23المبسكط  ،لمحمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي (المتكفى ّْٖ :ىػ)  ،دار المعرفة –
بيركت ُُْْ ،ىػ ُّٗٗ -ـ .
 .24مجمع الضمانات في مذىب االماـ األعظـ أبي حنيفة النعماف  ، ٖٕٔ/ِ :ألبي محمد بف غانـ بف محمد
البغدادم ( ،ت ََُّىػ)  ،تحقيؽ أ.د محمد أحمد سراح  ،ك أ.د عمي جمعة محمد .

 .25المطمع عمى ألفاظ المقنع  ،لمحمد بف أبي الفتح بف أبي الفضؿ البعمي  ،أبك عبد اهلل  ،شمس الديف

(المتكفىَٕٗ :ىػ)  ،مكتبة السكادم لمتكزيع  ،الطبعة األكلى ُِّْىػ  ََِّ -ـ  ،تحقيؽ  :محمكد األرناؤكط
كياسيف محمكد الخطيب .

 .26معجـ المطبكعات  ،ليكسؼ بف إلياف بف مكسى سركيس (المتكفىُُّٓ :ىػ)  ،مطبعة سركيس بمصر

 ُّْٔ،ىػ  ُِٖٗ -ـ .

 .27معجـ المؤلفيف  :عمر رضا كحالة  ،بيركت  ،دار احياء التراث العربي  ،بدكف تأريخ .
 .28معيف المفتي عمى جكاب المستفتي  ،لإلماـ شمس الديف محمد بف عبد اهلل الخطيب الغزم التمرتاشي
الحنفي ،نسخة مخطكطة في المكتبة القادرية ببغداد برقـ َّٕ فقو حنفي .
 .29اليداية في شرح بداية المبتدم  ،لعمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ الفرغاني المرغيناني  ،أبك الحسف برىاف
الديف (المتكفىّٓٗ :ىػ)  ،دار احياء التراث العربي  -بيركت – لبناف  ،تحقيؽ  :طالؿ يكسؼ .

 .31ىدية العارفيف اسماعيؿ باشا البغدادم ،بيركت ،دار الفكرُّّٗ ،ىػ .
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 دمشؽ،  مكتبة دار البياف،  تأليؼ الدكتكر محمد مصطفى الزحيمي،  كسائؿ اإلثبات في الشريعة اإلسالمية.31
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