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الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم عل�ى إم�ام الخل�ق والمرس�لین س�یدنا         

  وبعد،. محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
 فقھن�ا اإلس�المي یبح�ث موض�وع       ھذا البحث ھو دراس�ة لمخط�وط متمی�ز ف�ي          

من لھ حق المسؤولیة في تزویج األیتام، وصاحب ھذا المخط�وط ھ�و العالم�ة ال�شیخ      
وال��ذي )  ه١٠٦٩(الم��صري المت��وفى س��نة  ) ح��سن ب��ن عم��ار ال��شرنباللي الحنف��ي  (

  .یعتبر من أعلم فقھاء زمانھ
  ).ویج األیتامإرشاد األعالم لرتبة الجدة وذوي األرحام في تز(وعنوان ھذا المخطوط 

حیث بّین حكم تزویج الجدة لألیتام وأي الج�دات تق�دم؟ الت�ي ألب أو الت�ي ألم           
أم كلتاھما في رتبة واحدة؟ كما بین حكم تزویج أولي األرحام لألیت�ام زم�ن ل�ھ والی�ة                

أوالد البن�ات وأوالد  (التزویج منھم بع�د األولی�اء، حی�ث جعلھ�م أربع�ة أص�ناف، األول         
أوالد األخوات (، والثالث )الجدود الفاسدون والجدات الفاسدات(ثاني ، وال)بنات األبن

، )األخ�وال والخ�االت والعم�ات     (، والرابع   )مطلقًا وبنات اإلخوة ألب وأوالد اإلخوة ألم      
، وق�دم قراب�ة األب عل�ى قراب�ة األم، وخ�تم       )قراب�ة األب�وین   (ثم بین ما یلي ھؤالء من       

ا ل�و اجتم�ع ولی�ان ف�ي درج�ة واح�دة أیھم�ا               ھذه الدراسة بتوضیح الحكم الشرعي فیم     
  .أحق بوالیة التزویج
  . تحقیق – ذوي األرحام – تزویج األیتام –  مسؤولیة -الجدة :الكلمات المفتاحیة 

  والحمد هللا رب العالمین
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In the name of Allah 
Summary 

The seventeenth letter 
Guide flags for the rank of grandmother and womb 

In marrying orphans 
Sheikh Hammam and the mark Imam 
Hassan Al-Sharnbali Hanafi faithful 

May God Almighty have mercy on him, a broad mercy and our 
blessings 

Investigation 
In the name of Abdullah Obaid 

The teacher at Al-Azhar Mosque 
Dr.basim٧٧@yahoo.com 

 The All-Merciful, The Ever-Merciful 
God is the Lord of the Worlds, and prayer and peace be upon the 
leader of the creation, the messengers, our Lord Muhammad, 
and on all his family and his companions.  
This research is a study of distinct handwritten in our Islamic 
jurisprudence that discusses the issue of who has the right of 
responsibility in the marriage of orphans. 
The owner of this handwritten is the famous  Sheikh (Hassan bin 
Ammar Sharnblani Hanafi) Egyptian deceased (١٠٦٩), who is one 
of the most knowledgeable scholars of his time. The title of this 
handwritten is (guidance flags to the rank of grandmothers with 
wombs in the marriage of orphans). Whereas he declared the 
judgment of the marriage set by the grandmothers for the 
orphans, which one of the grandmothers is superior? 
Grandmother's mother, grandmother's father or both of them are 
on the same level? As well as declared the judgment of the 
marriage of the orphans set by the wombs or who has the 
marriage guardianship after parents, he divides them to four 
categories. First (sons of the daughter and grandchildren ). 
Second maternal grandfather, Third (all of nephew and nieces of 
father and of mother). Fourth (uncles and aunts). Then among of 
those above (relatives of parents), the superior if for the relatives 
of father than the relatives of mother, he concluded this study by 
declaring the jural judgment if two guardians at the same level 
meet, who shall have the marriage guardianship? 
Praise to Allah, Lord of the Worlds 
Key words: grandmother - responsibility - marrying orphans - 
wombs - investigation.  
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  مقـدمــةال
الحمد هللا الذي رفع أھل العلم والصالح، والصالة والسالم على سیدنا محمد المبعوث             

  .بالخیر والفالح، وعلى آلھ وصحبھ أھل التقى والنجاح وسلم تسلیمًا كثیرًا ، وبعد
فھذه الدراس�ة تحقی�ق لمخط�وط ثم�ین ف�ي فقھن�ا اإلس�المي تبح�ث م�سألة م�ن م�سائل             

ققین وأحسن المتأخرین ملكة في الفقھ الحنف�ي وھ�و العالم�ة      النكاح كتبھا عمدة المح   
رحم�ھ اهللا ، حی�ث ب�ّین فیھ�ا حك�م ت�زویج الج�دة لألیت�ام           ) حسن بن عمار الشرنباللي   (

وكذلك بقیة األرحام، وقد كتبت ھذه المقدمة في رحاب الجامع األزھر الشریف، حیث   
 ح��رم الم��سجد، فق��د ك��ان كان�ت حلق��ة الت��دریس لھ��ذا اإلم�ام ف��ي الظل��ة الفاطمی��ة داخ�ل   

رحمھ اهللا مصباح األزھر العالي وكوكب�ھ المنی�ر المتالل�ي ، ع�ین الفقھ�اء ف�ي زمان�ھ                    
إرش�اد األع�الم لرتب�ة الج�دة        (وأعلم العلماء في أوانھ، كتب ھذه الرسالة التي س�ّماھا           

حی��ث ب��ّین فیھ��ا حك��م ت��زویج الج��دة لألیت��ام، وأي  ) وذوي األرح��ام ف��ي ت��زویج األیت��ام
 تقدم ؟ الت�ي ألب أو الت�ي ألم أم أن كلتاھم�ا ف�ي رتب�ة واح�دة ؟ كم�ا ب�ّین حك�م                   الجدات

ت��زویج أول��ي األرح��ام لألیت��ام وم��ن تك��ن ل��ھ والی��ة الت��زویج م��نھم بع��د األولی��اء حی��ث  
الج��دود (، والث��اني )أوالد البن��ات وأوالد بن��ات االب��ن  (جعلھ��م أربع��ة أص��ناف، األول   

أوالد األخوات مطلقًا وبنات اإلخ�وة األش�قاء         (، والثالث )الفاسدون والجدات الفاسدات  
، ثم بّین من یلي ھؤالء )األخوال والخاالت والعمات(، والرابع )ألب وأوالد اإلخوة ألم

، وقدم قرابة األب على قرابة األم، وختم رسالتھ بتوض�یح الحك�م             )قرابة األبوین (من  
  یة التزویج ؟الشرعي فیما لو اجتمع ولیان في درجة واحدة أیھما أحق بوال

والحقیق��ة أن ھ��ذه الرس��الة أح��وج م��ا نك��ون إلیھ��ا ف��ي زمانن��ا ھ��ذا ال��ذي كث��رت فی��ھ      
الحروب والكوارث وصارت بعض البلدان تضم مالیین األیتام والم�شردین فف�ي بل�دي     

واهللا الم�ستعان وال    ) ثالث�ة مالی�ین یت�یم     (العراق على س�بیل المث�ال فی�ھ م�ا یزی�د ع�ن               
 كما أن ھذه الرسالة فیھا بیان والیة التزویج من غیر الذكور،       حول وال قوة إال باهللا،    

  :وقد اقتضت طبیعة الدراسة أن تكون في مبحثین وعلى النحو اآلتي
  .وجاءت في مطلبین) الدراسة العامة:  (  المبحث األول

  .التعریف بالمؤلف:   المطلب األول  
  .وصف وبیان المخطوط:   المطلب الثاني  

  ) .تحقیق المخطوط:  (  المبحث الثاني
  :أما المنھج المتبع في تحقیق ھذه الدراسة فكان على النحو اآلتي

قم���ت بن���سخ المخطوط���ة األص���ل الموج���ودة ف���ي المكتب���ة األزھری���ة ب���الرقم      :أوًال
، )أ (  فق���ھ حنف���ي، واعتمادھ���ا أص���ًال وأش���رت إلیھ���ا ب���الرمز     (٣٢٤٤٧٠)

  :ومقابلتھا مع بقیة النسخ الموجودة حسب التسلسل اآلتي
، وأش�رت  )٣٠٦٢٠٧(نسخة ثانیة للمخط�وط ف�ي المكتب�ة األزھری�ة ب�الرقم                -١

  ).ب(إلیھا بالرمز 
حنفي، وأشرت إلیھ�ا ب�الرمز   ) ١٧٩٢/١٧(نسخة مكتبة الحرم المكي بالرقم       -٢

  ).ج(
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فق�ھ حنف�ي، وأش�رت إلیھ�ا        ) ٢٠٤/٨٠(نسخة مكتبة الم�سجد النب�وي ب�الرقم           -٣
  ).د ( بالرمز 

فق��ھ ) ٢٦١١/٧(امع��ة اإلس��المیة بالمدین��ة المن��ورة ب��الرقم  ن��سخة مكتب��ة الج  -٤
  ).ھـ(حنفي، وأشرت إلیھا بالرمز 

وبع��د المقابل��ة وج��دت أن ن��سخ الح��رم المك��ي، والم��سجد النب��وي، والجامع��ة    
اإلسالمیة تم نسخھا من المخطوطتین األزھریتین، فأثبت الفروق بینھما في الھامش           

  .مع اإلشارة إلى رمز المخطوط
  .عزو اآلیات القرآنیة إلى سورھا ورقمھا  :ثانیًا
  .تخریج األحادیث واآلثار من كتب السنة  :ثالثًا
توثی���ق األق���وال الم���ذكورة م���ن الكت���ب المطبوع���ة الم���شار إلیھ���ا ف���ي ن���ص      :رابعًا

  .المخطوط
  .توثیق المسائل الفقھیة من كتب الفقھ في المذھب الحنفي: خامسًا
  .صنفات التي وردت في المخطوطترجمة األعالم والكتب والم: سادسًا
  .فھرس المصادر والمراجع: سابعًا

  
أس��ألھ تع��الى اإلخ��الص والقب��ول ، والرض��ا والوص��ول ف��إن الی��د غی��ر محفوظ��ة ع��ن     
الھفوة، والقلم غیر مصون عن العثرة ، واإلنسان غیر معصوم عن الخط�أ والن�سیان    

  .وھما بنص الشرع مرفوعان
  .والحمد هللا رب العالمین

  
  وكتبـھ  

  الفقیر إلى عفو ربھ القدیر
  باسم عبد اهللا عبید

  المدرس بالجامع األزھر الشریف
   ھـ١٤٣٨الخمیس الثالث عشر من رمضان 
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  املبحث األول

  الدراسة العامـة

  اطب اول

رم ا فرا  

  :اسمـھ ونسـبھ  :أوًال
شرنباللي المن�وفي   حسن بن عمار بن علي بن یوسف أب�و اإلخ�الص الوف�ائي ال�              (ھو  

  ).المصري
، وھ�ي م�ن أعم�ال    )شبرا ُبلولة(  نسبة للقریة التي ولد فیھا ، واسمھا          :والشرنباللي

فھ�ي  : ش�براُبلولي ، وأم�ا الوف�ائي   : المنوفیة، وھذه النسبة على غیر قیاس، واألص�ل     
  .نسبة إلى الطریقة الوفائیة

الده من قریت�ھ ش�برا بلول�ة     ھـ ، ورحل بھ و  ٩٩٤كان اإلمام الشرنباللي قد ولد سنة       
وأخ�ذ  ، إلى القاھرة وعمره آنذاك یقرب من ست سنین، فتوّطن بھا وبدأ حفظ الق�رآن            

في االشتغال بطلب العلم ، فصار بعد ذلك من كبار علمائھا، حتى وافتھ المنیة رحم�ھ              
 ھ�ـ  ) ١٠٦٩(اهللا  یوم الجمعة بعد صالة العصر ، ح�ادي ع�شر ش�ھر رم�ضان س�نة      

  .بلغ خمسًا وسبعین سنة، عن عمر (١)
  

  :شیوخھ الذین أخذ عنھم، وتالمیذه الذین أخذوا عنھ  :ثانیًا
لقد تتلمذ الشرنباللي رحمھ اهللا على عدد كبیر من الشیوخ ال یتسع المقال لحصرھم،  

  .ولكني سأكتفي بذكر أھم شیوخھ وأكثرمن الزمھم رحمة اهللا علیھم أجمعین
بن الشلبي، اإلم�ام الفقی�ھ المح�دث ، ص�احب          الشیخ أحمد بن محمد الشھیر با       -أ  

الحاشیة على تبیین الحائق شرح كنز الدقائق، المتوفى س�نة نی�ٍف وع�شرین           
  .وألف من الھجرة

 ١٠١٧الشیخ محمد ب�ن عب�د ال�رحمن الحم�وي ، اإلم�ام العالم�ة المت�وفى س�نة                  -ب
  .ھـ
 ھ���ـ ، ١٠٤١ال���شیخ محم���د ب���ن المح���ب المحب���ي الم���صري المت���وفى س���نة      -ج

  .رھموغی
وق��د درَّس اإلم��ام ال��شرنباللي ف��ي ج��امع األزھ��ر، واش��تغل علی��ھ خل��ق كثی��ر     

  :وانتفعوا بھ، ومنھم

                                                           

، ٢٩٤ ـ��ـ ١/٢٩٢:  ، والبغ��دادي ف��ي ھدی��ة الع��ارفین   ٣٩ ـ��ـ ٢/٣٨:   انظ��ر خالص��ة األث��ر للمحب��ي   (١)
 ، وكحال�ة  ٢/٢٠٨: والزركل�ي ف�ي األع�الم    . ٥٨ص  : ال�سنیة عل�ى الفوائ�د البھی�ة       اللكنوي في التعلیقات    

 .١/٥٧٥: معجم المؤلفینفي 
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ال��شیخ إس��ماعیل ب��ن عب��د الغن��ي ب��ن إس��ماعیل النابل��سي الدم��شقي، الع��الم           -١
 ھ�ـ ، وھ�و وال�د العالم�ة ال�شیخ عب�د الغن�ي        ١٠٦٢المعروف، المت�وفى س�نة    
  . ھـ١١٤٣النابلسي ، المتوفى سنة 

لشیخ أحمد بن أحمد بن محمد العجم�ي ال�شافعي ، خاتم�ة المح�دثین بال�دیار                  ا  -٢
  . ھـ١٠٨٦المصریة ، المتوفى سنة 

العالمة الشیخ شھاب الدین أحمد بن محمد الحسیني الحموي ث�م الم�صري ،                 -٣
، المت�وفى   " غم�ر عی�ون الب�صائر       " صاحب الحاشیة على األشباه والنظ�ائر       

  . ھـ١٠٩٨سنة 
  

  :الشرنباللي في الفقـھسند   :ثالثًا
للشرنباللي سند في الفقھ مشھور مستفیض، یتصل باإلمام أبي حنیفة النعمان رجمھ   

ھ��ـ ف��ي  ) ١٢٣١(اهللا ، وق��د ذك��ره واھ��تم ب��ھ الطحط��اوي رحم��ھ اهللا المت��وفى س��نة       
حسن بن إبراھیم بن (، حیث ذكر فیھ أنھ قرأ نور اإلیضاح على العالمة الفقیھ (١)ثبتھ

ح��سن ب��ن (ھ��ـ ، وھ��و عل��ي اب��ن الم��صنف  ) ١١٨٨( المت��وفى س��نة )ح��سن الجبرت��ي
  .ھـ ، عن والده المصنف) ١١٢٣(المتوفى سنة ) حسن بن عمار الشرنباللي

  
  :ثناء العلماء علیھ، وبیان مكانتھ في الفقھ  :رابعًا

ك�ان م�ن أعی�ان      " قال عنھ الشیخ محمد أمین المحبي ص�احب خالص�ة األث�ر               
ن سار ذكره فانتشر أمره، وھو أحسن المتأخرین ملكة    الفقھاء، وفضالء عصره، وم   

في الفقھ، وأعرفھم بنصوصھ وقواعده وأنداھم قلم�ًا ف�ي التحری�ر والت�صنیف، وك�ان        
  (٢)".المعول علیھ في الفتاوى في عصره 

  :وقال أیضًا
ودرَّس بج��امع األزھ��ر وتع��ّین بالق��اھرة ، وتق��دَّم عن��د أرب��اب الدول��ة ، واجتم��ع ب��ھ   " 

ھ��ـ ف��ي  ) ١٠٨٢(رح��وم ف��ضل اهللا ب��ن مح��ب اهللا المحب��ي، المت��وفى س��نة     وال��دي الم
وال��شیخ العم��دة الح��سن   : من��صرفھ إل��ى م��صر، وذك��ره ف��ي رحلت��ھ ق��ائًال ف��ي حق��ھ       

الشرنباللي مصباح األزھر العالي، وكوكبھ المنیر المتاللي ، ل�و رأه ص�احب ال�سراج          
ه، أو اب�ن الح�سن   الوھاج القتبس من نوره، أو ص�احب الظھی�رة الختف�ى عن�د ظھ�ور             

ألحسن الثناء علیھ ، أو أبو یوس�ف ألجل�ھ ول�م یأس�ف عل�ى غی�ره ول�م یلتف�ت إلی�ھ ،                
عم��دة أرب��اب الخ��الف وُع��دة أص��حاب االخ��تالف، ص��احب التحری��رات والرس��ائل الت��ي  

                                                           

  الثبت موجود في حاشیة اإلص�باح عل�ى ن�ور اإلی�ضاح لل�شیخ محم�د إع�زاز الدیونب�دي ، طبع�ة                     (١)
   ھـ ، ١٤٣١سنة 

     وق��د ف��ّصل ھ��ذه الترجم��ة ال��شیخ محم��د طلح��ـة ب��الل المك��ي، ف��ي مقدم��ة طبع��ة جدیـ��ـدة لحاش��یة  
  الدیونبدي طبعت في 

 .     مكتبة كنوز العلم في الھند
 .٢/٣٨:   خالصة األثر(٢)
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فاقت أنفع الوسائل ومبدئ الفضائل بإیضاح تقریره، ومحي ذوي األفھام  بُدرر غرر              
  (١).الدینیة وموضح المعضالت الیقینیةتحریره ، نّقال المسائل 

  :واصفًا لھ بقولھ) رحمھ اهللا(وذكره ابن عابدین 
  (٢)".عمدة المحققین ، فقیھ النفس ذو التآلیف الشھیرة " 

  .ھـ) ١٣٠٤(وقال العالمة اللكنوي المتوفى سنة 
  (٣)".صاحب التحریرات الفائقة والكتب النفیسة " 
  

  :رحــالتھ: خامسًا
ة ال��شرنباللي رحم��ھ اهللا ع��دة م��رات لح��ج بی��ت اهللا الح��رام منھ��ا س��نة      س��افر العالم�� 

ھـ، كما س�افر أی�ضًا ب�صحبة أس�تاذه أب�ي اإلس�عاد یوس�ف ب�ن عب�د ال�رزاق                   ) ١٠٥٨(
  (٤).ھـ) ١٠٣٥(ھـ ، وذلك سنة ) ١٠٥١(الوفائي المتوفى سنة 

  
  :مصنفــاتھ:  سادسًا

لم��ذھب وم��ن أجّلھ��ا   ص��نف اإلم��ام ال��شرنباللي رحم��ھ اهللا كتب��ًا كثی��رة ف��ي ا        
لمال خ�سرو، الت�ي اش�تھرت ف�ي حیات�ھ وانتف�ع             " الدرر والغرر   " حاشیتھ على كتاب    

الناس بھا وھي دلیل على ملكتھ الراسخة وتبّحره في العلوم، ولھ رسائل وتحریرات              
  -:وافر متداول وغیرھا من المصنفات الفائقة التي أوضحھا كما یلي

  .ھو مختصر في العبادات ُطبع في مجلد واحدنور اإلیضاح ونجاة األرواح، و  -١
إمداد الفتاح بشرح ن�ور اإلی�ضاح، وھ�و ال�شرح الكبی�ر، وق�د ُطب�ع ف�ي مجل�د                 -٢

  .كبیر
مراقي الفالح بإمداد الفت�اح ش�رح ن�ور اإلی�ضاح، وھ�و مخت�صر م�ن ال�شرح                     -٣

  .الكبیر، ُطبع في مجلد واحد
، وھو شرح لمنظوم�ة اب�ن     تیسیر المقاصد من ِعقد الفوائد شرح نظم الفرائد         -٤

ھـ، ویقع في مجلدین، وق�د ص�ّرح المؤل�ف ف�ي            ) ٧٦٨(وھبان المتوفى سنة    
ھ��ـ، ) ٩٢١(أول��ھ أن��ھ اخت��صره م��ن ش��رح عب��د الب��ر اب��ن ال��شحنة المت��وفى     

تفصیل عقد الفرائد بتكمی�ل قی�د ال�شرائد ونظ�م الفرائ�د ، م�ع زی�ادة              (المسمى  
  .، وھو كتاب مطبوع) فوائد وتنبیھات

، وھ��ي ) بال��شرنباللیة(ة ذوي األحك��ام ف��ي بغی��ة درر الحك��ام الم��شھورة  ُغنی��  -٥
كالھم�ا للعالم�ة    ) درر الحك�ام ش�رح غ�رر األحك�ام        (حاشیة نفیسة عل�ى كت�اب       

ھ�ـ ، والكت�اب   ) ٨٨٨٥(مال خسرو محمد بن فراموز الروم�ي المت�وفى س�نة        

                                                           

 .٢/٣٨:   المصدر السابق(١)
 .١/٥٤:   رسائل ابن عابدین(٢)
 .٢٦٨ص :   طرب األماثل(٣)
 .٤٩ص :   انظر مقدمة اإلصباح على نور اإلیضاح(٤)
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وھ��ي حاش��یة مطبوع��ة ف��ي مجل��دین كبی��رین      ) ال��درر والغ��رر (مع��روف ب��ـ  
  . مع الدرر والغررمرصوصین

  .مراقي السعادات في علمي التوحید والعبادات، وھو مطبوع في جزء لطیف  -٦
التحقیقات القدسیة والنفحات الرحمانیة الحسنیة في م�ذھب ال�سادة الحنفی�ة،              -٧

وھي مجموعة رسائل ألفھا في سنوات مختلفة تم جمعھا تح�ت ھ�ذا العن�وان             
رس�الة، وزاد علیھ�ا     ) ٥٨( وع�ددھا    بنفسھ ، ورتبھا ح�سب األب�واب الفقھی�ة        

ھ��ـ ، ) ١٠٠٤(رس�التین الب�ن غ�انم المقدس�ي عل��ي ب�ن محم�د المت�وفى س�نة         
، وقد ضمّنھما المصنف ض�من رس�ائلھ تیمن�ًا بھم�ا ،             )٤٦ ،   ٣٧(وھما برقم   

  (١).وألنھما تتعلقان برسالتین لھ ، وتؤیدان فتواه فیھما
قیقات نفیسة غالیة وق�د عّب�ر   وھذه الرسائل لھا قیمة علمیة عالیة، وفیھا تح       

وللعالم��ة (ع��ن بع��ض م��ا فیھ��ا اإلم��ام اب��ن عاب��دین رحم��ھ اهللا ف��ي ب��اب الت��دبر بقول��ھ   
الشرنباللي رسالة سّماھا ــ إیقاظ ذوي الدرایة لوصف من ُكّلف السعایة ــ حرر فیھ�ا   

وھ�و تحقی�ق   " المسألة وأطال وأطاب، وقال عنھا السید الحموي في حاشیة األش�باه            
  (٢)".بول حقیق ُیعض علیھ بالنواجذ بالق

وفیما یلي أسماء ھذه الرسائل مرتبة على حروف المعجم مع بیان ع�دد           
  -:ورقاتھا واإلشارة إلى المطبوع منھا

  ).في الوقف(االبتسام بإحكام اإلفحام ونشق نسیم الشام كالبشام   -١
 إذا ف��ي اس��تخالف خطی��ب الجمع��ة (إتح��اف األری��ب بج��واز اس��تنابة الخطی��ب     -٢

  ).سبقھ الحدث
  ).في الرھن. (إتحاف ذوي األفھام بحكم الرھان  -٣
في الجھاد وأحكام أھل الذمة، وھي تتمة    . (األثر المحمود لقھر ذوي الجحود      -٤

  ).مطبوع محقق في جامعة اإلمام عبد القادر بالجزائر) (لرسالتھ قھر الملة
  ).نفي األیما. (أحسن األقوال للتخلص من محظور الِفعال  -٥
ف�ي الطھ�ارة ف�ي م�اء حم�صة      (األحكام الُمخلّصة في حكم بیان م�اء الِحم�صِّة         -٦

  ).الكِي
ف�ي النك�اح ف�ي    . (إرشاد األعالم لُرتبة الَجدَّة وذوي األرحام في تزویج األیتام         -٧

  ).والیة الجدة
  ).في أحكام قبول الشھادة وردھا وتحملھا(االستفادة من كتاب الشھادة   -٨
في ج�واز تجدی�د بن�اء الكعب�ة     (ثمان المكرم ببناء بیت اهللا الُمحّرم      إسعاد آل ع    -٩

  ).المشرفة
  ).في العتق. (إصابة الغرض األھم في بیان العتق المبھم   -١٠

                                                           

  .١/٢٩٤:  وقد فصَّل في ذكر رسائلھ ھدیة العارفین(١)
 ١١/١٦١:   رد المحتار(٢)
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ف�ي  . (اإلقناع في الراھن والمرتھن إذا اختلفا في رد الرھن ولم یذكر الضیاع     -١١
  ).الرھن

عتق�اد ف�ي رؤی�ا النب�ي ص�لي اهللا          ف�ي اال  (إكرام أولي األلباب بشریف الخط�اب         -١٢
  ).علیھ وسلم تعالى یوم المعراج

. إنفاذ األوامر اإللھیة بنصرة العساكر العثمانیة وإنقاذ سكان الجزیرة العربیة  -١٣
  ).في الجھاد(

  ).في القضاء. (إیضاح الخفیات لتعارض بینة النفي واإلثبات  -١٤
ف��ي أحك��ام العب��د المكات��ب    (إیق��اظ ذوي الدرای��ة لوص��ف م��ن ُكلِّ��ف ال��سعایة        -١٥

  ).وسعایتھ
البدیعة المھمة لبیان نقض القسمة وبی�ان الم�ساواة ب�ین ال�سبكي والخ�صاف               -١٦

ف���ي . (ب��التحریر واإلن���صاف وال���رد عل���ى ص��احب األش���باه للخط���أ واالش���تباه  
  ).الوقف

  ).في الكفالة(بسط المقالة في تحقیق تأجیل وتعلیق الكفالة   -١٧
ف��ي االس��تئجار عل��ى الطاع��ات ووص��ول الث��واب    (َرب بل��وغ األرب ل��ذوي الُق��   -١٨

  ).لألموات
  .تجدد المسرات بالقسم بین الزوجات  -١٩
  ).في الصالة. (تحفة أعیان الِغنا بصحة الجمعة والعیدین في الفنا  -٢٠
ف���ي الحظ���ر . (تحف���ة األكم���ل والھم���ام الم���صدر لبی���ان ج���واز ل���بس األحم���ر     -٢١

  ).واإلباحة
  .لتحكیمتیسیر العلیم لجواب ا  -٢٢
تحف���ة التحری���ر وإس���عاف الن���اذر الغن���ي والفقی���ر ب���التخییر عل���ى ال���صحیح         -٢٣

  ).في أحكام النذر. (والتحریر
  ).في الوقف. (تحقیق األعالم الواقفین على مفاد عبارات الواقفین  -٢٤
  ).في الوقف. (تحقیق السؤدد في اشتراط الریع أو السكنى في الوقف للولد  -٢٥
  ).في النظارة في الوقف. (لُنّظار بوجوه رد حجة الوالة الُنّظارتذكرة البلغاء ا  -٢٦
  ).في القضاء. (تنقیح األحكام في حكم اإلبرار واإلقرار الخاص والعام  -٢٧
  ).في أحكام ھدي الحج. (تیسیر الھدي لما استیسر من الھدى  -٢٨
  ).في الطھارة. (جواب فیمن ناقض في نواقض الوضوء  -٢٩
  ).في الصالة. (لجاریة لترتیب الفوائد بكل احتمالجداول الزالل ا  -٣٠
ف��ي . (ُح��سام الحك��ام المحق��ین ل��صد البغ��اة المعت��دین ع��ن أوق��اف الم��سلمین       -٣١

  ).الوقف
في حكم ما . (حفظ األصغرین عن اعتقاد من زعم أن الحرام ال یتعدى لذمتین  -٣٢

  ).استفید من طریق الحرام
  ).في القضاء. (لیدالحكم المسند بترجیح بینة غیر ذي ا  -٣٣
  ).في القضاء. (الدر الثمین في الیمین  -٣٤
  ).في الصالة. (ُدُر الكنوز لمن عمل بالسعادة یفوز  -٣٥
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  ).في اإلجازة. (الدرة الثمینة في حمل السفینة  -٣٦
ال��درة الفری��دة ب��ین األع��الم لتحقی��ق حك��م می��راث م��ن ُعلِّ��ق طالقھ��ا بم��ا قب��ل       -٣٧

  ).ن حكم طالق الفارفي بیا. (الموت بأشھر وأیام
  ).في الجھاد. (الدرة الیتیمة في الغنمیة  -٣٨
  ).في الوكالة. (رسالة في قبول قول الوكیل  -٣٩
  ).في الجنایات. (َرْقم البیان في دیة المِفصل والبنان  -٤٠
  ).في الطھارة. (الزھر النضیر على الحوض المستدیر  -٤١
مطب�وع  ) ف�ي الحظ�ر واإلباح�ة     (.سعادة أھل اإلسالم بالم�صافحة عق�ب ال�سالم          -٤٢

  .محقق في جامعة البحرین
  ).في الوقف إذا خرب. (سعادة الماجد بعمارة المساجد  -٤٣
) ف�ي حك�م التقلی�د    . (العقد الفرید لبیان ال�راجح م�ن الخ�الف ف�ي ج�واز التقلی�د                -٤٤

  .مطبوع تحقق في جامعة أم القرى
  ).في الرھن. (غایة المطلب في الراھن إذا وھب  -٤٥
  ).في الوقف. (فتح باري األلطاف بجدول طبقات مستحقي األوقاف  -٤٦
  ).في الوصیة. (الفوز في المَال بالوصیة بما جمع من مال  -٤٧
ف�ي حك�م    . (قھر الملة الكفریة باألدلة المحمدیة لتخریب دیر المحلة الجوانی�ة           -٤٨

مطبوع محق�ق ف�ي جامع�ة األمی�ر عب�د الق�ادر ب�الجزائر، وف�ي                ) بناء الكنائس 
  .الجامعة اإلسالمیة بغزة

ف�ي إرض�اع    . (كشف القن�اع الرفی�ع ع�ن م�سألة التب�رع بم�ا ی�ستحق الرض�یع                  -٤٩
  ).المطلقة لولدھا

  ).في العضل في النكاح. (كشف المعضل فیمن عضل  -٥٠
في الصالة ف�ي الم�سائل االثن�ي        . (المسائل البھیة الزاكیة على االثني عشریة       -٥١

  ).عشریة عند الحنفیة
  ).في اإلجازة في أحكام الخلو. (ة الُحسنى لدفع ظن الُخُلو بالُسكنىمفید  -٥٢
  ).في الوكالة. (منة الجلیل في قبول قول الوكیل  -٥٣
  ).في الشركة. (نتیجة المفاوضة لبیان شرط المفاوضة  -٥٤
  ).في اإلجازة. (نزھة أعیان الحزب بالنظر لمسائل الشرب  -٥٥
  ).في الدیات. (ول بدیة المقتولالنص المقبول لرد اإلفتاء المعل  -٥٦
  ).في الرھن. (نظر الحاذق التحریر في فكاك الرھن والرجوع إلى الُمِعیر  -٥٧
ف��ي . (ال��نظم الم��ستطاب لبی��ان حك��م الق��راءة ف��ي ص��الة الجن��ازة ب��أم الكت��اب       -٥٨

  .مطبوع محقق في مجلة العلوم اإلسالمیة) الصالة
  ).كفالةفي ال. (النعمة الُمجددة بكفیل الوالدة  -٥٩
  ).في الصالة. (النفحة القدسیة في أحكام قراءة القرآن وكتابتھ بالفارسیة  -٦٠
  ).في المعامالت.( نھایة مراد الفرقدین في اشتراط الملك آلخر الشرطین  -٦١
  ).في البیوع. (نفیس المتجر بشراء الدرر  -٦٢
  ).في القضاء. (واضح المحجة للعدول عن خلل الحجة  -٦٣
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  :ـھ وشعرهنظم:  سابعًا

لق��د ك��ان لإلم��ام ال��شرنباللي ش��عر ونظ��م رائ��ق اس��تعملھ ف��ي الفق��ھ وبث��ھ ف��ي ش��رح       
الوھبانی��ة، وف��ي رس��ائلھ، ك��نظم ش��روط تكبی��رة اإلح��رام، ونظ��م جمل��ة م��ا ت��صح ب��ھ      
ال��صالة، ونظ��م واجب��ات ال��صالة، ونظ��م س��نن ال��صالة وغیرھ��ا، وق��د ك��ان رحم��ھ اهللا    

  .صاحب فصاحة وقلم ندي

ب اطا  

   ون اطوطوف

إن وص��ف المخطوط��ة الت��ي ھ��ي م��دار بحثن��ا ت��تلخص ف��ي ع��دة أم��ور أوض��حھا عل��ى  
  -:النحو اآلتي

  .بیانات المخطوطة  :أوًال
لقد ثبت عنوان المخطوط دون أدنى خالف في جمیع النسخ التي تمت مقابلتھ�ا وكم�ا         

ألرح�ام ف�ي   إرشاد األعالم لرتبة الجدة وذوي ا (ھو مكتوب على غالفھا األول بعنوان       
  ).تزویج األیتام

  
  .وصف نسخ المخطوطة  :ثانیًا

  -:لقد ُنسخت ھذه المخطوطة إلى عدة نسخ یمكن وصفھا كما یلي
المخطوطة األصل التي اعتمدت علیھا ھي بخط المؤلف رحمھ اهللا، موج�ودة            -أ  

فق�ھ حنف�ي، مكتوب�ة بخ�ط واض�ح          ) ٣٢٤٤٧٠(في المكتب�ة األزھری�ة ب�الرقم        
ورقات تتكون من وجھین وعدد أسطر كل وجھ ) ٩(أوراقھا جید جدًا، وعدد 

  .سطرًا) ٢٣(
فق��ھ ) ٣٠٦٢٠٧(المخطوط��ة الثانی��ة موج��ودة ف��ي المكتب��ة األزھری��ة ب��الرقم    -ب

ورق�ات ك�ل   ) ٨(حنفي، مكتوبة بخ�ط واض�ح وأخطاؤھ�ا قلیل�ة، ع�دد أوراقھ�ا            
س��طرًا وكتب��ت بی��د الناس��خ  ) ٢٥(ورق��ة م��ن وجھ��ین وع��دد أس��طر ك��ل وج��ھ  

عن نسخة كتب�ت بخ�ط المؤل�ف رحم�ھ اهللا، كم�ا أثب�ت               ) عیل العمروسي إسما(
  .ذلك في آخرھا

فق�ھ  ) ١٧٩٢/١٧(المخطوطة الثالثة موجودة في مكتبة الحرم المكي ب�الرقم      -ج
حنفي، مكتوبة بخط واض�ح ون�سخ جمی�ل مل�ون ف�ي بع�ض كلمات�ھ وال یوج�د              

ھا ف�ي ك�ل   كل ورقة من وجھین وعدد أسطر   ) ٧(فیھا أخطاء، وعدد أوراقھا     
ع�ن ن�سخة كتب�ت بخ�ط     ) محم�د الم�دني  (سطرًا، كتبت بید الناسخ   ) ٢٣(وجھ  

  .المؤلف رحمھ اهللا كما اثبت ذلك في أخرھا
  

المخطوط��ة الرابع��ة موج��ودة ف��ي مكتب��ة الح��رم الم��دني عل��ى ص��احبھ أف��ضل      -د 
فق��ھ حنف��ي، مكتوب��ة بخ��ط ون��سخ جی��د،  ) ٢٠٤/٨٠(ال��صالة وال��سالم ب��الرقم 
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) ٢١(كل ورق�ة م�ن وجھ�ین وع�دد اس�طرھا ف�ي ك�ل وج�ھ                  ) ٦(عدد أوراقھا   
  .سطرًا، كتبت بید المؤلف رحمھ اهللا

المخطوط��ة الخام��سة موج��ودة ف��ي مكتب��ة الجامع��ة اإلس��المیة ف��ي المدین��ة          -ھـ
فق��ھ حنف��ي، مكتوب��ة بخ��ط جی��د تقریب��ًا وع��دد   ) ٢٦١١/٧(المن��ورة ، ب��الرقم 

س�طرًا،  ) ٢٥(جھ  كل ورقة من وجھین وعدد أسطرھا في كل و        ) ٨(أوراقھا  
ع�ن ن�سخة كتب�ت بخ�ط المؤل�ف رحم�ھ اهللا       ) ال�سید یوس�ف   (كتبت بید الناسخ    

     .كما أثبت ذلك في آخرھا
  .بیان نسبة الكتاب لمؤلفھ الشرنباللي رحمھ اهللا  :ثالثًا

ثبتت نسبة الكت�اب إل�ى مؤلف�ھ ال�شرنباللي رحم�ھ اهللا م�ن خ�الل إش�ارات العلم�اء ف�ي              
ثبت��ت ن��سبة ھ��ذه  ( ن��سبة الكت��اب ف��ي قول��ھ   (١)لباب��انيإس��ماعیل ا(كت��بھم حی��ث أورد  

التحقیق�ات القدس�یة والنفح�ات      " المخطوط إلى ال�شیخ ح�سن ال�شرنباللي ألن�ھ ض�من             
وھي الرسالة السابعة عشر كما كتب " الرحمانیة الحسنیة في مذھب السادة الحنفیة   

  (٢).على طّرة المخطوطة
ه الرس�الة ف�ي موض�عین م�ن كتب�ھ،      وق�د نق�ل العالم�ة اب�ن عاب�دین رحم�ھ اهللا ع�ن ھ�ذ        

ونق��ل ذل��ك ال��شرنباللي ف��ي رس��الة ع��ن ش��رح  (األول ف��ي حاش��یتھ رد المحت��ار بقول��ھ 
  (٣)).الخ... ولم یقید الجدة بكونھا ألم : النقایة للعالمة قاسم، وقال

ُس�ئل ف�ي یتیم�ة      ) [العقود الدریة في تنقیح الفتاوى الحامدی�ة      (وقال في كتابھ      
ء س��وى أم أب وأم أم تری��دان تزویجھ��ا م��ن رج��ل ُك��فٍء بمھ��ر   ل��یس لھ��ا م��ن األولی��ا 

المثل، فھل لھما ذلك ؟ الجواب نعم ، والمسألة في رسالة الشیخ حسن ال�شرنباللي ،       
والذي  علیھ كالم الشرنباللي في تلك المسألة تق�دیم أم األب عل�ى أم األم وف�ي            : أقول

ن الج��دة ألم ق��وًال واح��دًا   أن الج��دة ألب أول��ى م��  : للخی��ر الرمل��ي " البح��ر " حاش��یة 
  (٤)].فتحصل بعد األم أم األب ، ثم أم األم ثم الجد الفاسد

  .منھج العالمة الشرنباللي في مصنفھ  :رابعًا
كان منھج العالمة الشرنباللي في رسالتھ األعالم ھو المنھج النقل�ي ، حی�ث نق�ل م�ن      

 م�ا یثب�ت الحك�م       كتب من سبقھ من أئمة المذھب عب�اراتھم ف�ي الم�سألة وم�ن آرائھ�م               
ویدفع الخالف، وقد تنوعت مصادره التي تمیز فیھا بدقة النقل وضبط العبارة، وھ�ذا     

  .ما تبین عند رجوعنا لعبارات األئمة في كتبھم رحمة اهللا تعالى علیھم أجمعین

                                                           

 الباباني البغدادي، عالم بالكت�ب ومؤلفیھ�ا، ول�د ببغ�داد  وس�كن          ھو إسماعیل بن محمد بن أمین       (١)
  فیھا، من مؤلفاتھ 

ھدی�ة الع�ارفین ف�ي أس�ماء الم�ؤلفین وآث�ار       (و ) إیضاح المكنون في الذیل على كشف الظنون        (
  ، توفي )المصنفین

 .١/٣٢٦: انظر األعالم. م) ١٩٢٠(      رحمھ اهللا سنة 
 .٣/٢٩٣ :  انظر ھدیة العارفین(٢)
 .٩/٤١٥:   حاشیة ابن عابدین(٣)

 .١/١٢٥:   العقود الدریة(٤)
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  املبحث الثاني

  )التحقيــق(

  
  بسم اهللا الرحمن الرحیم وبھ نستعین

  
 (١)لھ على التوفیق والفتح المبین المكشفالحمد هللا رب العالمین والشكر 

 وأولوا األرحام بعضھم أولى ببعض في غوامض األحكام ببعض مفاد ما أنزل اهللا 
من یرد اهللا بھ خیًرا ( ، والصالة والسالم على سید المرسلین القائل (٢)كتاب اهللا 

لى یوم یقوم  ، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین والتابعین لھم بإحسان إ(٣))یفقھھ في الدین
حسن ( عمن سواه (٥)وبعد، فیقول العبد الفقیر إلى اهللا الغني(٤)الناس لرب العالمین
غفر اهللا لھ ولوالدیھ ولمشایخھ ومحبیھ ولطف بھ وبذریتھ  )الشرنباللي الحنفي

، وذوي (٧))الجد( إلیھ، ھذه مسألة مھمة سّمیتھا إرشاد األعالم لرتبة (٦)المنتھین
 عن الجدة ھل لھا تزویج الصغیر (١٠) وقد سئلت(٩)ویج األیتام، في تز(٨)األرحام

 وھل مرتبتھا تلي األم وھل إذا اجتمع جدتان إحداھما ألم واألخرى ألب (١١)والصغیرة
من تقدم منھا أو تستویان في الوالیة وما ترتیب ذوي األرحام في والیة التزویج ؟ 

  .اب من الملك الوھاب ولكم الثو(١٢)َبیِّنوا الجواب بالنقل والتحقیق

                                                           

 .لكشف) ب(  في (١)
 .٧٥اآلیة :   سورة األنفال(٢)
لم ـ�ـ ب�اب م�ن     ، كتاب الع١ط ) ٢٥٦(أبو عبد اهللا محمد بن إسماعیل البخاري ت       :   أخرجھ البخاري   (٣)

 ، مكت��ب ال��صفار ، ١محم��ود ب��ن الجمی��ل ،ط : تحقی��ق). ٧١(یفق��ھ ف��ي ال��دین ـ��ـ رق��م  ی��رد اهللا ب��ھ خی��رًا 
 .م٢٠٠٣ ھـ ــ ١٤٢٣القاھرة ، 

 .إلى یوم الدین) ب(   في (٤)
 ..الغني بھ) ب(  في (٥)
 .المنتمین) ب(  في (٦)
ا ، انظ�ر ل�سان الع�رب م�ادة     أم األب وأم األم وإن علت� : أیضًا والجدة ھ�ي   ) ب(  ھكذا في األصل  وفي        (٧)
 ).جدد(

كل قریب لیس بذي فرض  ھم األقارب، ویقع على كل من یجمع بینك وبینھ نسب ، فھم         :  ذوو األرحام   (٨)
 .٢/٢١٠: انظر النھایة في غریب الحدیث واألثروال تعصیب، 

ا أیت�ام  م�ن فق�د أب�اه قب�ل البل�وغ، واألنث�ى یتیم�ة، وجمعھ�        : جمع یتیم، والیتیم في النـ�ـاس :   األیتام  (٩)
 .٢٩٢ ــ ٢٩١: لحدیث واألثر في غریب اویتامى ، انظـر النھایة

 .سئیلت) ب( في (١٠)
 . أي من األیتام(١١)
 .والتحقق) ب(  في (١٢)
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 في الفصل الحادي (١)الجواب الحمد هللا مانح الصواب قال في التترخانیة
یجب أن یعلم بأن الولي من كان من أھل " عشر في معرفة األولیاء ما نصھ 

 وھو أي الولي عاقل بالغ (٢))أي من الذي یثبت لھ علیھ والیة التزویج(المیراث، 
لمجنون وال تثبت للكافر على المسلم وال للمسلم على حتى ال تثبت الوالیة للصبي وا
 عن شرح (٤) انتھى، ومثلھ في الفتاوى الكبرى(٣)"الكافر وال تثبت الوالیة للعبد 

 وھذا التعریف ال یشمل السلطان وال من وّاله فیزاد في التعریف (٥))الطحاوي(
كل قریب یرث "  قال إلدخالھ ثم عد األولیاء ولم یذكر الجدة فیمن عده نًصا غیر أنھ

 وتقییده بالقریب ألجل األقرب منھ قرابة (٦)منھا لھ أن یزوجھا إذا لم یكن أقرب منھ
  . لھ والیة التزویج كما سنذكره(٧)وإال فمولى العتاقة ومولى المواالة

  
   (٩) والقدوري(٨)وقد ترك في كثیر من الكتب المعتبرة ذكر الجدة نًصا كالكنز

                                                           

زاد (  ھو كتاب الفتاوى التتارخانیة، وھو من كتب الفتاوى المعتمدة عن�د الحنفی�ة واس�م الكت�اب               (١)
یھ م�سائل   وقد جمع ف  . ھـ)٨٠٠(لعالم بن عالء الحنفي الدھلوي المتوفى سنة         )المسافر في الفروع  

 .٢/٢٦، معجم المؤلفین ٢٥٣/٤: المحیط البرھاني والخانیة، أنظر كشف الظنون
 .  لیست في الفتاوى التترخانیة(٢)
 ـ��ـ ٢/١١٦:  ، وانظ��ر حاش��یة ال��شیخ ال��شلبي عل��ى تبی��ین الحق��ائق ٣/١٩:   الفت��اوى التترخانی��ة(٣)

 .١/٣٠٦:  ، الھدایة١١٧
ن ی�ونس الم�صري المع�روف ب�ابن ال�شلبي، المت�وفى س�نة          لشھاب الدین أحمد ب   :   كتاب الفتاوى   (٤)
ھـ ، جمعھا حفیده الشیخ نور الدین على بن محمد ، وقد رتبھا على أبواب الكنز وجعل كل           ) ٩٤٧(

 .٢/١٢١٨: باب على قسمین، أنظر كشف     الظنون
أحم��د ب��ن محم��د ب��ن س��المھ األزدي الم��صري      ): الطح��اوي(ال��صحاوي وال��صحیح  ) ب(   ف��ي (٥)
  محدث الدیار . طحاويال

ھـ انظر س�یر األع�الم   ) ٣٢١(ھـ وتوفى سنة ) ١٢٣٨(الفقیھ المعروف ، ولد سنة  .       المصریة
 .١/٢٧١:  ،  والجواھر المضیة١٥/٢٧: النبالء

 .٢٩٤ ــ ٢٩٣ ، ٤/٢٤٧:    انظر مقترح مختصر الطحاوي(٦)
ل��ولي وھ��و الق��رب ، وی��سمى والء    م��ولي الم��والة وم��ولى العتاق��ة ف��ي ال��والء لغ��ة م��شتق م��ن ا (٧)

العتاقة، والء المواالة بھ  ألن حكمھـا ــ وھـو اإلرث ــ یقرب ویحصل عند وج�ـود ش�رطة م�ن غی�ر                
عبــارة عن التناصر  سواء ك�ان باالعت�اق أو بعق�د الم�واالة، والمعن�ى أن�ھ بینھم�ا                    : فصـل، وشرعـاً 

  .٢٦١: فقھاء ، أنیس ال٤٩٤ص: انظر المعرب في ترتیب المعرب. قرابة
  كتاب كنز الدقائق ھو أحد المتون األربعة المعتمدة لدى الحنفی�ة ومؤلف�ھ ھ�و أب�و البرك�ات عب�د               (٨)

تبی�ین الحق�ائق ش�رح كن�ز     (وش�رح الكت�اب ع�دة م�رات أھمھ�ا      . ھ�ـ ) ٧١٠(اهللا بن أحمد النسفي  ت    
حق�ائق ف�ي ش�رح كن�ز     رم�ز ال  (و  ) البحر الرائق  شرح كن�ز ال�دقائق الب�ن نج�یم           (و  ) الدقائق للزیلعي 
 . =٢/١٥١٥: انظر كشف الظنون). الدقائق للعیني

  كت�اب مخت��صر الق��دوري ھ��و كت��اب ف��ي ف��روع الحنفی��ة ، وھ��و م��تن معتب��ر مت��داول ب��ین األئم��ـة   (٩)
یمتاز بوضوح اللفظ وسالسة العب�ارة وس�ھولة ال�سلوب    ) الكتاب في المذھب(واألعیان یطلق علیـھ   

والكت�اب  . ھ�ـ ) ٤٢٨(( أحم�د ب�ن محم�د الق�دوري البغ�دادي الحنف�ي ت       مؤلفھ ھو اإلمام أبو الح�سین   
). و المجتبى ألبي الرجاء الزاھ�ري ) الجوھرة النیرة ألبي بكر الحداد(علیھ شروح كثیرة من أھمھا    
 .٥/٢٤:  ، ھدیة العارفین٢/١٦٣: وغیرھم ، انظر كشف الظنون
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 ٦)  والبحر٥) والكمال٤) واألكمل٣) والدرر٢)شریعة وصدر ال١)والھدایة
  . ٩) والمحیـط الرضوي٨) والبزازیة٧)والخالصة

                                                           

 ب��ن أب��ي بك��ر  ان ال��دین أب��ي الح��سن عل��ى   كت��اب الھدای��ة ش��رح بدای��ة المبت��دي ل��شیخ اإلس��الم برھ��  ١) 
ال�ذي جم�ـع   ) بدایة المبتـدي ف�ي الفق�ـھ الحنف�ي       (ھـ وھـو شرح لكتاب     ) ٥١٣(ت  الصدیقي المرغیناني   
ومختصر القدروي ورتبھ تریب الجامع الصغیر لإلمام محم�د رحم�ھ   د بن الحسـن  بین آراء اإلمام محمـ   

للغزن�وي  ) التوض�یح (للعین�ي و  ) ایة في ش�رح الھدای�ة   البن(كتاب علیھ شروح عدیدة من أبرزھا       اهللا وال 
 .١/١٩٣:  ، مفتاح السعادة٢/٦٤٨: الظنونانظر كشف . للبابرتي) العنایة(و للھروي ) الدرایة(و 

الفقی�ھ  : الشریعة  شمس الدین أحمد بن جمال الدین عبید اهللا بن إبراھیم المحبوبي الحنفي صدر     ٢)
ل ح��(و ) النقای��ة مخت��صر الوقای��ة (و ) تلق��یح العق��ول : (یفھ المح��دث، م��ن ت��صان األص��ولي الج��دلي  

 .٥/٩٥: العارفین، انظر ھدیة ) المواضع المغلقة
 محمد بن یوس�ف القون�وي   لشمس الدین أبي عبد اهللا) درر البحار في الفروع (ھو  :   كتاب الدرر   ٣)

 .١/٧٤٦: انظر كشف الظنون. ھـ ، وھو متن مشھور مختصر لھ شروح كثیرة) ٧٨٨ت(الحنفي 
لحنف�ي  ھو شرح اإلمام المحقق الشیخ أكمل الدین محمد بن محمود البابرتي الرومي ا     :     األكمل   ٤)

 ھ��ـ ، للھدای��ة وی��سمى العنای��ة ف��ي ش��رح الھدای��ة ، ول��ھ   ٧١٠الفرض��ي ول��د س��نة الفقی��ھ األص��ولي 
 انظر معج�م .  ھـ٧٨٦الكشاف للزمخشري، توفي بمصر سنة      السراجیة في الفرائض وحاشیة على      

  .١١/٢٩٨: المؤلفین
اسي الحنف��ي اإلم��ام محم�د ب�ن عب�د الواح�د ب��ن عب�د الحمی�د ال�سیو       : والكم�ال ھ�و  ) ب(  زی�ادة ف�ي   ٥)

  ھـ ، عالم م�شارك ف�ي الفق�ھ واألص�ول والتف�سیر والف�رائض،          ٧٩٠ولد سنة   المعروف بابن الھمام    
 الق��دیر للع��اجز  ھ��ـ ، م��ن ت��صانیفـھ فت��ـح ٨٦١بالق��اھرة س��نة رح��ـل إل��ى حل��ب والح��رمین وتوفـ��ـي  

  ، اإلعالن٧/٢٩٨: الذھبظر شذرات الفقــیر ولھ مختصر سمـا زاد الفقیر ، ان
نج�یم وھ�و كت�اب    للعالمة زین الدین بن إبراھیم الشھـیر ب�ابن  :   البحـر الرائـق شرح كنز الدقائق  ٦)

 ط��ولالحنف��ي ش��رح فی��ھ المؤل��ف م��تن كن��ز ال��دقائق لإلم��ام الن��سفي وھ��و ش��رح م  كبی��ر ف��ي الفقــ��ـھ 
 المؤل�ف إل�ى كت�اب اإلج�ازة وأكمل�ھ العالم�ة محم�د ب�ن ح�سین             ومرتب على أب�واب الفق�ھ وص�ل فی�ھ         

 .٣/١٠٤: األعالم، .٢/٣٣٣: واري، انظر كشف الظنونالشھیر بالط
 البخ�اري المت�وفى   لإلمام افتخ�ار ال�دین ط�اھر ب�ن أحم�د     :   كتاب خالصة الفتاوى في الفقھ الحنفي ٧)

 .٧٠٢: الظنونانظر كشف . ھـ) ٥٤٢(سنة 
وف ب�ابن ال�ـبزار   للشیخ اإلمـام حافظ الدین محمد بن محم�ـد المع�ـر         :   كتاب البزاریة في الفـتاوى     ٨)

ھ��ـ، وھ��و كت��اب جام��ـع لخ��ص فی��ھ زب��دة م��سائل الفت��اوى    ) ٨٢٧( المت��وفى س��نة الك��ردري الحنف��ي
 .١:٢٤٢: كشف الظنونواقعات من الكتب المختلفة، انظر وال

) ٥٧١(ت�وفى س�نة   لإلمام شمس األئمة محمد ب�ن محم�د السرخ�سي الم   : ضوي  كتاب المحیط الر    ٩)
 .٢/١٦٢٠: انظر كشف الظنون. فیھ عامة مسائل الفقھ مع مبانیھا ومعانیھا وقد قال جمعت. ھـ
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=  
وقد ذكرت الجـدة في بعض الكتب مجملة كما قال في شرح المجمع البن 

 قال واألم وأقاربھا كالجدة والخال والخالة وذوو األرحام األقرب فاألقرب (١)الملك
 من العصبات (٣)بعد العصبة أي بعد أن لم یكن(٢) نیفةأولیاء للنكاح عند أبي ح

النسبیة والسببیة أحد فوالیة التزویج لألم ثم لألخت ألب وأم ثم ألب ثم لألخ أو 
 ثم للعمات ثم لألخوال ثم للخاالت ثم لبنات األعمام وھذا (٤))ألوالدھم(األخت ألم ثم 

 انتھت عبارة شرح (٥)وافيعند أبي حنیفة رحمھ اهللا وھو استحسان كذا في شرح ال
 بیان من لھ الوالیة بقولھ كالجدة والخال (٧))في(إنھ بعدما أجمل :  وأقول(٦)المجمع

) فوالیة التزویج لألم ثم لألخت إلى آخره(ذكر الترتیب بعده بقولھ " إلى آخره " 
وأغفل بیان مرتبة الجدة ھل تلي األم ، فتقدم على األخت أو ال تقدم ؟ ثم إنھ بعد 
األخوات رتب،  فقدم أوالد األخوات وأوالد اإلخوة ألم ، وأعقبھم بالعمات ، والعمات 

، فحق (٨)من الصنف الرابع وأوالد األخوات وأوالد ولد األم من الصنف الثالث
أوالد البنات وبنات االبن ثم : الترتیب أن یقدم عقب األخوات الصنف األول، وھم

أوالد األخوات : ت الفاسدون، ثم الثالث وھماألجداد والجدا: الصنف الثاني وھم
العمات واألخوال والخاالت، ثم إنھ رتب فیما بین : وأوالد ولد األم ثم الرابع، وھم

 رتب (١٠))إنھ( كعصبة أبویھ ثم (٩)) ألنھ: (الصنف الرابع، فقدم على األخوال العمات
  .ف أنصباؤھماألخوال ثم الخاالت، ورتبة الجمیع واحدة في المیراث وإن اختل

  

                                                           

لعب�د اللطی�ف ب�ن عب�د العزی�ز ب�ن مل�ك المت�وفى س�نة          :  شرح مجم�ع البح�رین وملتق�ى النھ�رین        (١)

ی�ب  ع البحرین البن الساعاتي الحنفي جمع فیھ الفق�ھ الحنف�ي بترت      ھـ وھو شرح لكتاب مجم    ) ٨٠١(
 .١/٥٦٣انظر كشف الظنون، . ومنظومة الخالفیات للنسفيجمیل منظم بین مختصر القدوري 

ل األئم�ة   فقی�ھ وع�الم م�سلم وأو      . ھ�ـ ) ١٥٠(النعم�ان ب�ن ثاب�ت الك�وفي المت�وفى س�نة             : أبو حنیفة    (٢)

 ة وصاحب الم�ذھب الحنف�ي ف�ي الفق�ھ اإلس�المي اش�تھر بعلم�ھ الغزی�ر              والجماعاألربعة عند أھل السنة     
 .٦/٣٩١:  النبالءوأخالقھ الحسنة، انظر سیر أعالم

 ).لھا(زیادة كلمة ) ب(   في (٣)
 .ثم األوالد:  أ– ١٨٤ق :    في شرح مجمع البحرین(٤)
 ). ـ أ ، ب ٣٦٠ق _   الكافي شرح الوافي للنسقي رحمھ اهللا (٥)
 ف�ي بی�روت س�نة    قف على الكتاب ألنھ طبع م�رة واح�دة م�ن قب�ل األس�تاذ ناص�یف الی�ازجي          لم أ  (٦)

 ). ــ أ ١٨٤ ــ ب ، ١٨٣ق (م، وفي المخطوط  ١٩٩٥سنة م وأعید طبعھ ١٨٨٠
 إلى) ب(   في (٧)
 .٢/١٢٦:    انظر تبیین الحقائق للزیلعي(٨)
 ).ألنھن(   في ب (٩)

 )ب(  سقطت في (١٠)
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 كما سنذكره،  فیكون لھم والیة (١)وقد جمع الخاالت مع األخوال الشیخ قاسم
التزویج بعد العمات في رتبة واحدة فلیتأمل، وقد بین ترتیب الجدة الشیخ اإلمام 

 فقال بعد (٣) بن الھمام في شرحھ النقایة(٢)العالمة قاسم بن قطلو بغا تلمیذ المحقق
 ، ولم یقید الجدة (٤))م، ثم الجدة، ثم األخت ألب وأم إلى آخرهثم األ(والیة العصبة 

بكونھا ألم أو ألب، غیر أن السیاق یقتضي أنھا الجدة ألم، وعلى ذلك ال یعلم حكم 
الجدة ألب ھل تقدم على الجدة ألم أو تتأخر عنھا أو تزاحمھا في والیة التزویج ؟ 

 ما نصھ، (٦) في شرحھ نظم الكنز(٥)وقد قال في البحر ووافقھ الشیخ علي المقدسي
 انتھى، فعلى ھذا تكون أم األب مقدمة (٨) أم األب أولي من األم(٧)):القنیة(قال في 

فقد قال " القنیة " على أم األم، لتقدمھا علي األم، لكن المتون تقتضي خالف ما في 
 تلي  فجعل األم(٩))إلى آخره" فإن لم تكن عصبة فالوالیة لألم " (الكنز " في 

" الكنز " ، وال یعلم من (١٠)العصبة، وعند معارضة غیر المتون لھا تقدم المتون 
"  تقدیم أم األب على األم، وعارضھ (١١))القنیة(حكم الجدة ، وقد یقال حیث ذكر في 

كانت أم األب تلي األم بطریق الداللة، لكن یعارضھ سیاق الشیخ قاسم الذي " الكنز 
إن الجدة التي ألم والجدة التي : ي ألم، فتلي األم، وقد یقالیقتضي أن الجدة ھي الت

ألب رتبتھما واحدة، فیثبت والیة التزویج لھما في رتبة واحدة، لعدم المرجح من 

                                                           

 ٨٠٢د س�نة  بن قطلو بغا بن عبد اهللا الجمال المصري نزیل ال�شرفیة الحنف�ي، ول�     العالمة قاسم   (١)
وق��د ش��اع ذك��ره وانت��شر ص��یتھ وص��نف الت��صانیف   . وحف��ظ الق��رآن العظ��یم ھ��ـ بالق��اھرة ون��شأ بھ��ا  

أحادی�ث االختی�ار وتخ�ریج أحادی�ث الب�زدوي ف�ي األص�ول        ة ومنھا شرح درر البح�ار وتخ�ریج         المفید
من المؤلفات ، تتلمذ عل�ى اب�ن الھ�ام وغی�ره     شیة على التلویح وغیرھا    حاوشرح فرائض المجمع و   
 .٥/٨٣٠: ، ھدیة العارفین٧/٣٢٦ :انظر شذرات الذھب.  ھـ٨٧٩ سنة من علماء عصره، توفى

   تقدمت ترجمتھ (٢)
اب وقای�ة    شرح النقایة مختصر الوقایة وھو كتاب لم یكتمل للعالمة بن قطل�و بغ�ا ش�رح فی�ھ كت�                   (٣)

 .٦/٢٤٦: الھدایة لصدر الشریعة األول، انظر معجم المؤلفین في مسائل الروایة
 .٣/١٣٣:   انظر البحر الرائق(٤)
مقدس�ي، فقی�ھ     ھو الشیخ علي بن محمد بن خلیل الحنفي نزی�ل الق�اھرة المع�روف ب�ابن غ�انم ال                (٥)

ة عل�ى  صاحب التصانیف والمؤلف�ات كبغی�ة المرت�اد وحاش�ی     . ھـ٩٢٠ سنة   لغوي ومحدث ولد بمصر   
  القاموس والفائق في اللفظ الرائق في الحدیث

 ھ��ـ، انظ��ر معج��م   ١٠٠٤      وأوض��ح رم��ز ف��ي ش��رح نظ��م كن��ز ال��دقائق، ت��وفى بالق��اھرة س��نة        
 .٧/١٩٥: المؤلفین

  كتاب أوضح رمز في شرح نظم كنز الدقائق للشیخ علي المقدسي أورد فیھ مؤاخذات على اب�ن    (٦)
 . ــ  ب٦ق /٣. /١٥١٦ – ٢/١٥١٥: كشف الظنوننجیم رحمھ اهللا ولم یتم، انظر 

  كتاب قنی�ة المنی�ة لتتم�یم الغنی�ة عل�ى م�ذھب أب�ي حنیف�ة لل�شیخ اإلم�ام أب�ي الرج�اء نج�م ال�دین                       (٧)
 .٢/١٣٥٧: انظر كشف الظنون.  ھـ٦٥٨مختار بن محمود الزاھدي الحنفي المتوفى سنة 

 .٣/١٣٣: اب األولیاء ، البحر الرائقكتاب النكاح ــ ب)  ــ أ٤٧ق (   انظر قنیة المنیة (٨)
 .٣/١٣٣:    انظر كنز الدقائق متن البحر الرائق(٩)

 .٤/٢١٦:   انظر المبسوط(١٠)
 .كتاب النكاح ، باب في األولیاء)  ــ أ٤٧ق ــ : (  انظر القنیة(١١)
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إن قرابة األب لھا حكم العصبة فتقدم أم األب علي أم األم : وقد یقال(أقربیة واحدة 
  .(١))فلیتأمل

  
والولي العصبة : (نصھا"  النقایة (٢)شرح" وجملة عبارة الشیخ قاسم في 

وإن لم یكن محرمًا ھو المختار، على ترتبیھم في اإلرث والحجب، فیكون أقرب 
األب، : االبن، وابن االبن، وإن سفل، ثم فیھا وفي الصغیرة: األولیاء في المعتوھة

لك ، ثم  األب وإن عال، ثم األخ ألب وأم، ثم ألب، ثم ابن األخ كذلك، ثم العم كذ(٣)وأب
ابن العم كذلك، ثم مولى العتاقة، ویستوي فیھ األنثى والذكر، ثم عصبة المولى، ثم 

األخ أو األخت ( ثم (٥))وأم ثم ألب( وأم، ثم ألب (٤))ألم(األم، ثم الجدة، ثم األخت 
شرح " وفي " ولیست األم بأولى من األخت (٧):  ""التجنیس "  وفي (٦))ألم

قدیم األم على األخت، ثم ذووا األرحام، األقرب فاألقرب،  ویفتى بت: " (٨)"الشافي 
أوالد األخت، ثم العمات، ثم األخوال والخاالت، ثم بنات األعمام، وھذا عند أبي 

  : (١١) وذكر الكرخي(١٠))اإلنكاح إلى العصبات فقط ((٩)حنیفة، وقال محمد

                                                           

 .فقط) ب(  العبارة التي بین القوسین موجودة في (١)
 .شرحھ) ب(  في (٢)
 .بوأل) ب(  في (٣)
 ألب) ب(  في (٤)
 .فقط) ب(  العبارة التي بین القوسین موجودة في (٥)
 .٤/٢١٩:   انظر المبسوط(٦)
انظ��ر ) ٥٨٣ت (  كت��اب التجن��یس والزی��د لبرھ��ان ال��دین عل��ي ب��ن أب��ي بك��ر المرغین��اني الحنف��ي  (٧)

 ١/٣٥٢كشف الظنون 
الم�سائل   الحنف�ي ذك�ر فی�ھ      كتاب ال�شافي ف�ي ش�رح ال�وافي لإلم�ام ح�سین ب�ن محم�د ال�سمنقاني             (٨)

: ومعج�م الم�ؤلفین  . ١/٧٠٣: انظ�ر ك�شف الظن�ون   . المتقدمین م�ن الحنفی�ة  المعتبرة والمختارة عند   
٤/٥٢. 

  ھ��و اإلم��ام محم��د ب��ن الح��سن ب��ن فرق��د ال��شیباني ب��الوالء الحنف��ي أب��و عب��د اهللا فقی��ھ مجتھ��د         (٩)
نشأ بالكوفة وطل�ب الح�دیث    ھـ، و١٣٥بغوطة دمشق وولد بواسط سنة  صلھ من حرستا    ومحدث، أ 

 أب�ي یوس�ف وواله الرش�ید ق�ضاء الرق�ة، وم�ن ت�صانیفھ         أب�ا حنیف�ة النعم�ان ث�م تفق�ھ عل�ى              وجالس
انظ��ر معج��م . ھ��ـ١٨٦ب��الري س��نة ج��امع ال��صغیر، واالحتج��اج، ت��وفى   الج��امع الكبی��ر وال: الكثی��رة

 .٩/٢٠٧: المؤلفین
 .٢٠ ــ ٣/١٩: ، الفتاوى التترخانیة٤/٢٢٣:   انظر المبسوط(١٠)
األدیب ولد ببغ�داد    ھو اإلمام أبو الحسن الكرخي عبید اهللا بن الحسین بن دالل الحنفي الفقیھ و        (١١)

المخت��صر وش��رح الج��امع الكبی��ر وش��رح الج��امع ال��صغیر ف��ي الفق��ھ     : ت��صانیفھھ��ـ م��ن ٢٦٠س��نة 
 .٦/٢٣٩: معجم المؤلفینھـ أنظر ٣٤٠ توفى سنة الحنفي،
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أنھ مع أبي مع محمد في ھذه المسألة وأكثر الروایات على (١)أن أبا یوسف

 (٤)المَحبوبي(٣) األئمة(٢)حنیفة،  وقول أبي حنیفة استحسان، وعلیھ شمس 
، انتھت (٨) ذلك(٧) ثم مولى المواالة ثم قاض في منشوره(٦) والموصلي(٥)والنسفي

إنھ یحتاج إلى بیان في بعضھا، أما قولھ : عبارة الشیخ قاسم رحمھ اهللا، وأقول
العاصب بالنفس ال العاصب بغیره، وال :  فالمراد بھوالولي العصبة إلى آخره،: كغیره

مع غیره، ألنھم یعدون العصبة الذكر واحًدا بعد واحٍد، ثم یذكرون والیة البنت 
 على (٩))تقدیم(ووالیة بنت االبن فیمن یلي التزویج بعد العصبة، فال یكون لألخت 

 ال یلي األخت مع  صارت عصبة معھا، وكذلك(١٠))بكونھا(البنت وال على بنت االبن 
األخ التزویج وإن صارت عصبة بھ وھذه الدقیقة نبھني اهللا لھا، وھي كما نص 

:  رحمھم اهللا ، ومما یحتاج للبیان في كالمھ قولھ(١٢))الدرر( و(١١))البحر(علیھ في 
إن ( یعني ثم (١٣))وأب األب(االبن وابنھ وإن سفل، یعني ثم ابنھ، ومنھ قولھ األب 

ألن مولى (ثم ابن العم كذلك، ثم مولى العتاقة : ، ومنھ قولھ (١٤))أب األب
  . ال یلي ابن العم بل یلیھ عم األب الشقیق(١٥))العتاقة

                                                           

ب�ابن أب�ي لیل�ى    ھـ تفقھ أوًال ) ١١٣(براھیم األنصاري ولد بالكوفة سنة        أبو یوسف یعقوب بن إ      (١)
حنیفة فكان من كب�ار تالمی�ذه وأول م�ن ص�نف الكت�ب عل�ى مذھب�ھ، ت�ولى الق�ضاء                ثم انتقل إلى أبي     

 مؤلف��ات عدی��دة أغن��ت الم��ذھب الحنف��ي واألم��ة اإلس��المیة، ت��وفى  ك ببغ��داد ف��ي خالف��ة الرش��ید وت��ر
 .١/٢٩٨: ، شذرات الذھب١٤/٢٤٣  : ظر تاریخ بغدادان.  ھـ١٨٢ سنة ببغداد

 .مشى) ب(  في (٢)
 اإلمام) ب(  في (٣)
صانیفھ   ھو عبید اهللا بن إبراھیم بن أحمد بن عبد الملك بن عمر بن عبد العزیز العب�ادي، م�ن ت�      (٤)
، انظ��ر ھدی��ة  ) ھ��ـ٦٣٠(، ت��وفى س��نة  )ش��رح الوقای��ة (و ) الف��روق(، و )ال��صغیرش��رح الج��امع  (

  .١/٣٤٣: فینالعار
لي ومف�سر    ھو اإلمام عبد اهللا بن أحمد بن محمود النسفي حافظ الدین أبو البرك�ات، فقی�ھ أص�و           (٥)

 الدقائق وعمدة العقائد ع�ن الك�الم وم�دارك التنزی�ل ومن�ار األن�وار، ت�وفى                ومتكلم، من تصانیفھ كنز   
 .٦/٣٢: انظر معجم المؤلفین.  ھـ٧١٠سنة 

اء الحنفی�ة ول�د    محمود بن أبو الفضل مجد الدین الموصلي ، من كبار فقھ  ھو  اإلمام عبد اهللا بن  (٦)
 الموصل ورحل منھا إلى دمشق ثم استقر ببغداد وكانت ل�ھ مج�الس عل�م ع�امرة     ھـ  في) ٥٩٩(سنة  
 .٤/١٣٥: انظر األعالم للزركلي. ـھ) ٦٨٣( توفى سنة ).االختیار لتعالیل المختار(تبھ من ك

 .٣٣٨": درر الحكام شرح غرر األحكام"ظر ان: المعطى من ِقبل السلطانأي مكتوبة : منشوره (٧)
 ١/٣٠٦:  ، الھدایة١٣٣/:٣: ، البحر الرائق٤/٢٢٣:    انظر المبسوط(٨)
 .تقدم) ب(   في (٩)

 .لكونھا) ب(   في (١٠)
 .٣/١٢٦:    انظر البحر الرائق(١١)
 .٢/٢٠٥:   انظر غرر األذكار في شرح درر البحار(١٢)
 .وأبو األب) ب(  في (١٣)
 .أبو األب) ب(  في (١٤)
 ).ب(   ھذه الزیادة في (١٥)
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 الشقیق، ثم ابن عمھ ألب، ثم مولى العتاقة (١))عمھ(ثم عمھ ألب، ثم ابن 
م،  ثم األخت ألب وأم، ثم ألب، ثم لولد األ(٢))الجد(ثم : بعد ابن عم بعید، ومنھ قولھ

أن األم أو الجدة مع األخت الشقیقة : إذ فیھ إشارة خفیة ظھر لي كشفھا وھو
 وألم ال ینظر إلى كونھن في األرث على السواء في االستحقاق، وإن (٣))أوألب(

تفاوت النصیب كالسدس لألم أو الجدة والنصف لألخت الشقیقة معھا، والسدس 
ث الثنین أوالد األم، لم ینظر لألخت ألب، وسدس آخر لألخ أو األخت ألم والثل

أصحاب المتون والشروح إلى اجتماع ھؤالء في اإلرث، لتكون والیة التزویج 
للجمیع، بل رتبوا فقدموا األم أو الجدة، ثم األخت الشقیقة، ثم التي ألب، ثم لولد 

  .األم
  

ویفتى ( یبتني علیھا ما سیأتي، ومنھ قولھ (٤))أو(فلیتنّبھ لھذه الدقیقة 
 وغیره من المتون، فھو موافق لما (٥)"الكنز " فإنھ نص ) م األم على األختبتقدی

فإنھ لیس المراد أن ) فاألقرب أوالد األخت(علیھ الفتوى فال غرابة، ومنھ قولھ 
 ذوي األرحام أوالد األخت، ألنھم من الصنف الثالث، فھم مؤخرون (٦))األقرب(

 (٧))رتبھم(ألخت لھم تزویج الصغیر في أن أوالد ا: بدرجتین كما سنذكره، بل المراد
وأما الكبیرة المجنونة أو المعتوھة َفَتقُدُم أوالد بناتھا وبنات ابنھا لتقدیم فروعھا 

، ألن األخوال في )ثم العمات ثم األخوال: (على فروع أصلھا كما سنذكره، ومنھ قولھ
 (٨))أخذ(عاصب في درجة العمات من حیثیة المیراث، لكن لما كان ذو الرحم بمنزلة ال

 قرابة األب منزلة عاصب منھا فال یزاحمھ في والیة التزویج (٩))ترك(المال كلھ 
وجمع المصنف بین الخال والخالة في والیة . قرابة األم، ھذا ما فھمتھ فلیحرر

التزویج الستواء حكم الخال مع الخالة في القیام مقام األم، ھذا ما ظھر لي فلیتأمل 
  .عماتویحرر، وجمع ال

                                                           

 .عم الجد) ب(  في (١)
 .الجدة) ب(  في (٢)
 .وألب) ب(  في (٣)
 .إذ) ب(  في (٤)
 ٣/١٣٣:   انظر كنز الدقائق(٥)
 .اقرب) ب(   في (٦)
 .رتبتھم) ب(  في (٧)
 .أخذه) ب(  في (٨)
 .نزَّل) ب(  في (٩)
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، ھل (١))فلیتأمل(فشمل الشقیقة وألب وألم، وكذا األخوال وبنات األعمام 
یرتب فتقدم الشقیقة من العمات ثم ألب، ثم ألم؟ أو یكون للجمیع على السواء؟ 
والذي أفھمھ تقدیم العمة الشقیقة لزیادة في قربھا، ثم العمة ألب، وتستوي الخاالت 

بخالف العمات ألنھن على نحو العصبة فیما تقدم، ، (٢)واألخوال لقیامھم مقام األم
ومنھ أنھ لم یتعرض لذكر األجداد والجدات الفاسدین، وھم الصنف الثاني وكان علیھ 

) ثم مولى المواالة(أن یذكرھم ویبین مراتبھم ومن یلیھم لیناسب عطفھ علیھ بقولھ 
أنھ لما : إال أن یقالثم مولى المواالة، ثم قاض ألن القاضي بعد السلطان (ومنھ قولھ 

، ومنھ أنھ أطلق للقاضي التزویج، (٣)استفاد الوالیة من السلطان كان مقدًما علیھ
ال ینبغي  ((٦)، وقال شداد ابن حكیم(٥) نصیر بن یحیى(٤)]قال" [التترخانیة"وقال في 

للقاضي أن یزوج الصغیرة حتى تصیر مراھقة، وھي تعبر عن نفسھا وتطلب من 
 ثم إنھ ال یخفى أننا ذكرنا أن تقدیم األخت إنما ھو في الصغیرة، (٧))جالقاضي التزوی

" ، وفي "الخالصة " وأما المجنونة فتقدم بنتھا إذا لم یكن لھا ابن على ما قال في 
األقرب من ذوي األرحام األم ثم البنت، ثم بنت االبن، ثم بنت " " شرح الشافي 

 ثم ألب، ثم ألم، ثم أوالدھن، ثم العمات، ثم البنت، ثم بنت االبن، ثم األخت الشقیقة،
 ثم بنـات األعمـام، والجد الفاسد أولى من األخت عند أبي (٨))الخـاالت(األخوال، ثم 

  . انتھى" حنیفة رحمھ اهللا 

                                                           

 .فیتأمل) ب (  في(١)
 .٢/٢٤١:  ، بدائع الصنائع٢/١٢٦:   انظر تبیین الحقائق(٢)
 .٢/٢٤١:  ، بدائع الصنائع٢/١٢٦:   انظر تبیین الحقائق(٣)
 ).قالھ(والمثبت في التترخانیة / قال) ب(و ) أ(  في (٤)
اني تفق�ھ عل�ى أب�ي س�لیمان الجوزج�     ) ن�صر ب�ن یحی�ى   (  ھو اإلمام نصیر بن یحیى البلخ�ي وقی�ل         (٥)

 إس�ماعیل ب�ن حم�اد ب�ن أب�ي یحی�ى ب�ن محم�ـد ب�ن الح�ســن، روى عن�ھ أب�و                     م�رو ب�ن     وروى عن ع  
، األع�الم   ١/١٩٥: الجواھر المضیة في طبقات الحنفیة    انظـر  . ھـ)٢٦٨(بلخـي، توفى سنة    عتاب ال 
 .٧/١٩: للزركلي

ك��ان . ـونخی��  ش��ـداد ب��ن حك��یم البلخ��ـي أب��و عثم��ـان روى ع��ن زف��ر ب��ن الھذی��ـل وروى عن��ھ البل  (٦)
ھ��ـ، انظ��ر اإلرش��اد ف��ي معرف��ة علم��اء الح��دیث )٢١٢(ص��دوق، ت��وفي س��نة مرجئ��ًا م��ستقیم الح��دیث 

 .١/٦٣ الحنفیة ، ترجمة مشایـخ بلخ من٣/١١٨: ليللخلی
 .٣/٢٠:   الفتاوى التترخانیة(٧)
 ).ب(  ھذه الزیادة موجودة في (٨)
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مجمل، وقد ) ثم أوالدھن(أن قولھ :  إنھ یحتاج لبیان في كالمھ فمنھ:وأقول
فیھم، فیقدم الشقیق على الذي ألب والذي  حكم أصول األوالد (١))یجري(إنھ : یقال

مجمل، وقد ) ثم العمات(ألب على الذي ألم إذا كانوا من جھة العمات، وكذا قولھ 
 الشقیقة على التي ألب وھي على التي ألم (٢))یقدم(یكون الحكم فیھن كاألخوات 

یة إنھم لیسوا كالعمات فیستوون في وال: قد یقال) ثم األخوال م الخاالت: (وقولھ
إنھ قد یقال وقع في ترتیبھ تساھل كما علمتھ، : التزویج لقیامھم مقام األم، ثم أقول

" شرح النقایة " فإنھ رتب فیما بین الخال والخالة، وقد جمعھا في رتبة واحدة في 
والجد الفاسد إلى آخره : وقولھ(٤)رحمھ اهللا (٣)كما علمتھ، وكما سنذكره عند الزیلعي

أن الجد الفاسد أولى من  " (٥)"المستصفى "عن " البحر " ما نقلھ في ) مثلھ(
"  وفي (٦)"الوالیة لھما كما في المیراث : األخت عند أبي حنیفة، وعند أبي یوسف

وقیاس ما صحح في الجد واألخ من تقدیم الجد أن یقدم الجد الفاسد ". (فتح القدیر 
أن الجد الفاسد : مذھبفثبت بھذا أن ال" (البحر "  ثم قال صاحب (٧))على األخت

تأمل ألن التصحیح المذكور في الجد :  انتھى، وأقول فیھ(٨))بعدم األم قبل األخت
الصحیح مع األخ العاصب، وقیاس الجد الفاسد على الجد الصحیح لیس تاًما لعدم 

، (١٠) صریح المتون كالكنز(٩))ھو(المساواة فال یتقدم الجد الفاسد على األخت، كما 
لفاسد من ذوي األرحام من الصنف الثاني مؤخر عن الصنف األول، وھم ألن الجد ا

  أوالد البنات وأوالد بنات االبن، وكلھم مؤخرون عن ذوي الفروض كاألخت وبنت 

                                                           

 .تجري) ب(  في (١)
 .تقدم) ب(  في (٢)
ق�دم الق�اھرة   خر ال�دین عثم�ان ب�ن عل�ي ب�ن محج�ن الب�ارعي الزیلع�ي فقی�ھ حنف�ي ،             ھو اإلمام ف  (٣)

تبی�ین الحقائـ�ـق ف�ي    (  ودرس ونشر الفقـھ وانتف�ـع ب�ھ الن�اس، م�ن مؤلفات�ـھ      ھـ فأفتى ) ٧٠٥(سنة  
ھـ ، انظر الفوائد البھیة ف�ي ت�راجم         ) ٧٤٣(بالقرافة سنة   توفى بالقاھرة ودفن    ) ز الدقائـق شـرح كن 
 .٤/٣٧٣: األعالم للزركلي. ١١٥ ص :الحنفیة

 .٢/١٢٦:   انظر تبیین الحقائق(٤)
 وھ��و ش��رح  .ھ��ـ) ٧١٠(  كت��اب المست��صفى لإلم��ام ح��افظ ال��دین عب��د اهللا ب��ن أحم��د الن��سفي ت     (٥)

: انظ��ر ك��شف الظن��ون. ھ��ـ) ٥٥٦( ألب��ي قاس��م ب��ن یوس��ف الم��سرقندي ت ) الفق��ھ الن��افع(لمخت�صر  
 .٦/٣٢:  ، معجم المؤلفین٢/١٩٢٢

ألن���ھ م���ن ذوي  ( وعلل���ھ بقول���ھ  ٣/١٣٣: ، والبح���ر الرائ���ق)  ـ���ـ ب٥ق : (  انظ���ر المست���صفى(٦)
 ).األرحام

 .٩/٤١٧: وانظر رد المحتار/   لم أقف علیھ في فتح القدیر،(٧)
 .٣/١٢٦:   انظر البحر الرائق(٨)
 ).ب(  ھذه الزیادة في (٩)

 .٣/١٣٣:  انظر كنز الدقائق(١٠)
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 جعل (١))أن الجد الصحیح(االبن، ووجھ عدم مساواة الجد الفاسد للجد الصحیح 
لصحیح لكمال شفقتھ، ولھذا كاألب حتى كان أولى من األخ بالتزویج باإلجماع على ا

إذا زوجھما الجد ثم بلغا، كما لو زوجھما ) الخیار(ال یكون للصغیر أو الصغیرة 
األب، ویتصرف الجد في مالھما إذا لم یوص األب لغیره، ولیس ذلك ألحد من ذوي 

لعل ھذا المروي عن اإلمام ــ : األرحام في الرتبة الثانیة منھم كما ذكرناه، ثم أقول
 الجد الفاسد مقدم على األخت ــ روایة مخالفة لروایة المتون، فھي كالروایة من أن

  .التي رویت عنھ في ذوي األرحام من تقدیم الجد الفاسد على أوالد البنات

 علیھ، (٢))مقدم(أوالد بنات االبن، فیكون الصنف األول مؤخًرا والصنف الثاني      
 بتقدیم أوالد البنات وأوالد بنات االبن وھذا الروایة صح رجوع اإلمام عنھا، فقال

على الجد الفاسد، كما قال بھ أبو یوسف ومحمد، وعلیھ الفتوى كما ذكره الشیخ 
، فبھذا تبین أن (٣)وإلیھ أشار الزیلعي رحمھ اهللا" شرح فرائض المجمع " قاسم في 

خت، ألن مقامھا یعلو الذي علیھ المتون ھو المذھب فیؤخر الجد الفاسد وتقدم األ
: عنھ بدرجتین، غیر أن في عبارة الزیلعي رحمھ اهللا تأمًلا یحتاج إلى بیان حیث قال

 عصبة فالوالیة لألم، ثم لألخت ألب وأم، ثم ألب، ثم ألوالد األم (٤)]وإن لم یكن[
ذكورھم وإناثھم فیھ سواء، ثم ألوالدھم، ثم للعمات، ثم لألخوال والخاالت، ثم لبنات 

انتھى، ووجھ التأمل أنھ جعل الوالیة بعد فروع أوالد األم إلى العمات، " (٥)عماماأل
: أن العمات من الصنف الرابع فتكون العمات مؤخرات عن الصنف األول: والحال

: الجدود والجدات الفاسدون، وعن الثالث: فروع البنات وبنات االبن، وعن الثاني
، وقدم العمات على األخوال والخاالت، ولعل وھم أوالد اإلخوة ألم وأوالد األخوات

وجھھ كما نبھنا علیھ أن قرابة األب بمنزلة عصبتھ فقدمت على قرابة األم وإن 
ورثت معھا في رتبة واحدة ثم رتب بنات األعمام على األخوال والخاالت كما رتبھ 

  عت والشیخ قاسم كما قدمناه، فكأن فیھ إشارة إلى مسامحة وق"شرح المجمع " في 

                                                           

 ).ب(  ھذه الزیادة في (١)
 .مقدمًا) ب(  في (٢)
  شرح فرائض مجمع البحرین البن الساعاتي شرح ابن قطلوبغا تقدمت ترجمتھ ، والنظر تبی�ین     (٣)

 .٢/١٢٧: الحقائق
 .وإن تكن عصبة) ب(  في (٤)
 .٢/١٢٦:  انظر تبیین الحقائق(٥)
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حیث جعل بنات األعمام معدودات مع من ھو أعال " (١)فصول العمادي" في عبارة 
الصنف الرابع األخوال والخاالت والعمات كلھن واألعمام : (درجة منھن، بقولھ

، لكن العمادي بعد ھذا قال في أمثلة (٣))وأوالدھن( وبنات األعمام (٢))ألم(
ثم  " (٥) وخالة ألب المال بینھما أثالًثاعمة ألب وأم"  الصنف الرابع (٤))الحكام(

 أقربھم، فإن استووا (٦))أوالدھم(والكالم في أوالد ھؤالء وبنات األعمام أن : "قال
في القرب فمن كان ألب وأم أولى ِمَمن كان ألب ، ومن كان ألب أولى ممن كان 

 ولیس فبین بكالمھ األخیر أن بنات العم من الصنف الرابع في الجملة ،" (٧)ألم
: المراد مزاحمة بنات العم لنحو العمة والخالة لعلو درجتھما ، ثم قال العمادي

عمة : (٨))مثالھ(فصل في الصنف الخامس وھم أقرباء األبوین أوالھم أقربھم، "
 فكان أحسن من صنیع اإلمام (٩)"األب أولى من عمة الجد ألنھا أقرب إلى آخره

حیث جعل بنات األعمام من جملة الصنف " شرحھ السراجیة " في (١٠)السجاوندي
الرابع، ولم یأت بعده بذكر أقرباء األبوین، ولكنھ بعد ما عد بنات العم مع األخوال 

  فصل في الصنف الخامس وھم أوالد األخوال "والخاالت والعمات، وذكر األمثلة قال 

                                                           

تبھـ�ـا عل�ى   رلجمــال الدین ب�ن عم�ـاد ال�دین الحنف�ي وھ�ـو ف�ي ف�روع الحنفی�ة         :   فصول العمادي (١)
صول ، ونسب بروكلمان كتاب  ف� ٢/١٢٧: المعامالت فقط ، انظر كشف الظنون    أربعــین فصــًال في    

 الفتح زین الدین عبد الرحیم بن أبي بك�ر عم�اد ال�دین ب�ن عل�ى المی�ر        اإلحكام في أصل األحكام ألبي    
) ف�صول العم�ادي  (ان جمال الدین بن عماد ال�دین بعن�و  نسبة إلـى ھـ ، وذكــر أن ) ٦٧٠(غیناني ت  

 .٦/٣٥٣: المدینة، انظر بروكلمان اإلجراءات القضائیة في المسائل والكتاب یتحدث عن. خطأ
 ).ب(و ) أ (  لیست في فصول العمادي وھي مثبتة في (٢)
 ).ب(وأوالد ھؤالء، وفي فصول العمادي كما في ) ب(  في (٣)
 .أحكام، وھو تصحیف) ب(  في (٤)
 ) أ٣٢٤ق ــ  (:   فصول العمادي(٥)
 .أوالدھم) ب(  في (٦)
 ) ب– ٣٢٢ق: (  فصول العمادي(٧)
 .مثال) ب(  في (٨)
 ) ــ ب٣٢٢ق : (  انظر فصول العمادي(٩)

 ھو محمد بن محمد بن عبد الرش�ید اب�ن طیف�ور س�راج ال�دین أب�و ط�اھر ال�سجاوندي، ریاض�ي                  (١٠)
، انظ��ر ) ھ��ـ٥٩٦(اری��ث، ت��وفى ال��سراجیة ن��سبة إل��ى كنیت��ھ ف��ي الف��رائض والموي حنف��ي، ل��ھ فرض��

 .٧/٢٧: األعالم للزركلي
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د أحسن  ولق(٢))بنات العمات(فكان فیھ تنبیھ على تأخیر " (١)والخاالت والعمات
رحمھ اهللا حیث ذكر أن أصناف ذوي األرحام أربعة، ثم ذكر (٣)العالمة ابن كمال  باشا

فصل من یلیھم ولم یعد بنات العم في أصحاب الصنف الرابع في تقسیمھ األصناف 
األربعة، ثم بین حكم بنات العم في فصل بعد ذكر األصناف األربعة ثم بعد بیان 

لحكم المذكور في عمومة المیت وخؤولتھ وأوالدھم إلى ثم تنقل ھذا ا: "األمثلة قال
جھة عمومة أبویھ وخؤولتھما ثم إلى أوالدھم، ثم إلى عمومة أبوي أبویھ 

فكان صنیعھ أحسن رحمھ اهللا، " (٤)وخؤولتھم ثم إلى أوالدھم كما في العصبات
ورحم جمیع مشایخ المذھب وجزاھم اهللا أحسن جزائھ، ثم قال الزیلعي ما نصھ 

"  تكون فیھا عصبة وفي (٦))حالة( تقدم على األم ألن لھا (٥))ألب وأم(قیل األخت و"
قیل قرابة األب كالعمة ونحوھا ُیقّدمن یعني إذا لم یكن قریب ممن یرث : (٧)"الغایة 

وأكثرھم على أن ترتیبھم یعني ذوي األرحام كترتیبنا في " ، ثم قال (٨)بالفرض
الد البنات وأوالد بنات االبن، ثم األصول یعني اإلرث، فأوالھم الفروع یعني أو

 األب األقرب (٩))أب(األجداد والجدات الفاسدین، ثم فروع األب ثم فروع الجد 
فاألقرب كما ذكر في توریث ذوي األرحام، ثم مولى المواالة، ثم القاضي ومن نصَّبھ 

  فة رضي اهللا  اإلمام في عھده ومنشوره، وھذا عند أبي حنی(١٠))شرطھ(القاضي إذا 

                                                           

 ). ــ ـ٣٥ق : (  انظر السراجیة(١)
 .تكررت بنات العمات) ب(  في (٢)
 ھو أحمد بن سلیمان بن كم�ال باش�ا الروم�ي المع�روف ب�ابن كم�ال باش�ا ش�مس ال�دین، ول�د ف�ي                   (٣)

ات منھ��ا د م��ن المؤلف��  س��یواس، ت��ولى اإلفت��اء ف��ي الق��سطنطینیة ول��ھ العدی��      ات م��ن ن��واحي  طوق��
انظ�ر  . ھ�ـ  )٩٤٠(ت�وفي س�نة   ) حاش�یة عل�ى ش�رح الطوس�ي      (و)  الحنف�ي  المھمات في ف�روع الفق�ھ     (

 .٢١٠:، الفوائد البھیة١/٢٣٨: معجم المؤلفین
 ). ــ ب٦٠ق : ( انظر شرح ابن كمال باشا للفرائض السراجیة(٤)
 .ألب وأم أو ألب) ب(  في (٥)
 .خالة) ب(  في (٦)
یة البیان ونادرة األقران ف�ي آخ�ر األوان ف�ي ش�رح الھدای�ة ، لق�وام ال�دین لط�ف اهللا أمی�ر                كتاب غا   (٧)

  كاتب بن أمیرعمر 
: ، معج��م الم��ؤلفین٢/٢٧٩: انظ��ر الج��واھر الم��ضیئة . ھ��ـ) ٧٥٨(    اإلتق��اتي الحنف��ي المت��وفى س��نة  

 .٢/١٤: ، األعالم٤١٣
 .٢/١٢٦:   انظر تبیین الحقائق(٨)
 .أبو) ب(  في (٩)

 شرط) ب(  في (١٠)
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انتھى، فقد أشار إلى ما ذكرناه رحمھ اهللا  " (١)عنھ وھو استحسان وھو األصح
ولكن لم یبین صاحب الخالصة كغیره رحمھ اهللا الترتیب شافًیا كما علمتھ، وأراد 

 مستمدین (٢))فقولھ(بذوي األرحام ما ھو أعم لشمولھ صاحبات الفرض كما ترى 
ثم ذوو " بحانھ أن الشیخ قاسم رحمھ اهللا تعالى قال من كرم اهللا الفتاح العلیم س

وحاصل الكالم أن أصناف ذوي األرحام كما في " األرحام األقرب فاألقرب إلى آخره 
 تحقیق ابن كمال باشا (٣))علمت(السراجیة وفصول العمادي خمسة أصناف ولكن 

ھم مرتًبا رحمھ اهللا أنھم أربعة، وألحق بھم في فصل على حدة من یكون ملحًقا ب
 فیقدم األول على الثاني، والثاني على الثالث، (٤)بحسب درجاتھم واألصناف مرتبة

والثالث على الرابع، وھو المختار للفتوى وعلیھ العمل كما ذكره الشیخ قاسم في 
أوالد البنات وأوالد بنات االبن، : وغیره، الصنف األول "فرائض المجمع " شرحھ 

ویج إال في الكبیرة المجنونة أو المعتوھة، وینظر ھل وال یكون لھم والیة التز
یستوي في والیة التزویج بنت بنت االبن مع بنت بنت البنت الستوائھما في الدرجة، 

 ینظر إلى استحقاق المیراث فإنھ لبنت بنت االبن ألنھا ولد الوارث، فیكون (٥))و ( 
 التزویج لالستواء في لھا والیة التزویج؟ والذي یظھر لي أنھما سواء في والیة

وإن استووا في القرب ــ " القرب، كما نظر إلیھ في قرابة األصول، قال الشیخ قاسم 
 بوارث موجًبا للتقدیم ــ یعني في أخذ (٦))األول(یعني قرابة األصول ــ لم یكن 

المیراث ــ في أصح الروایتین ألن سبب االستحقاق القرابة دون اإلدالء بوارث 
 (٩))األصح األصح(أم ھما سواء، وعلى مقابل . (٨))وأب أب( أم  أم(٧))كأب(
  إن " ، ھكذا قالھ الشیخ قاسم في قرابة األصول وقال في قرابة الفروع (١٠))األول(

                                                           

 .٢/١٢٦:   انظر تبیین الحقائق(١)
 .فنقول وھو ألیق بالسیاق) ب(  في (٢)
 .علمنا) ب(  في (٣)
 ). ــ ب٦٠ق (إلى ) ٥ ــ ٥١ق (  شرح الفرائض السراجیة البن كمال باشا من (٤)
 .أو) ب(  في (٥)
 .األدالء) ب(  في (٦)
 .كأبي) ب(  في (٧)
 .وأب أب) ب(  في (٨)
 .األصح لم تتكرر) ب(ي   ف(٩)

 .أولى) ب( في (١٠)
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ھكذا عللھ والشك أن ھذه "  بوارث موجب للتقدیم ألن لھ زیادة في القرب(١))االوال(
 القرابة التي (٢))علة(م متحًدا، وكذلك العلة تطرد في قرابة األصول فعلیھا یكون الحك

 (٣))فیقتضي(ھي سبب االستحقاق موجودة في كل من قرابة األصول والفروع، 
 بوارث في جانب األصول على أصح (٤))األوال(اتحاد الحكم فتعلیل عدم ترجیح 

 بوارث في الفروع لھذه العلة، ألنھا لم تنظر (٥))األوال(الروایتین كذلك عدم ترجیح 
ى زیادة في القرب باعتبار أصل المتساویین في درجة فیحرر، وینظر الفرق بین إل

قرابة األصول والفروع في عدم االستواء فیما یوجب التقدیم فیھم جمیًعا مع وجود 
إنھ على إحدى الروایتین : علة الترجیح في الذي لم ترجح قرابتھ، وغایة ما قد یقال

بأن : لى أصحھما، ویجاب عن ھذا القیلقد مشى في الفروع ومشى في األصول ع
 موجود في قرابة الفروع وھي القرابة، فیلزم اتحاد الحكم في (٦))األصحیة(وجھ 

إذا اختلف النصیب ال ینظر إلیھ، كبنت : قرابة الفروع واألصول فلیتأمل، تنبیھ آخر
ابن بنت، وبنت بنت بنت ، تستویان في والیة التزویج، وإن كان المال بینھا 

 (٨))فالحكم على قول أبي یوسف( عند محمد وسویة عند أبي یوسف (٧))أثالًثا(
 والجدات (٩))الفاسدة(وھم الجدود : الصنف الثاني. واضح، الستواء النصیب عنده

  .الفاسدات، أوالھم بالتزویج أقربھم، فإن استووا في القرب ثبتت لھم الوالیة
  

رد باستحقاق المیراث فأیھم زوج صح، وإن أدلى بعضھم بوارث أو انف
بالنظر إلى القرب كما قدمناه، أو اختلفت أنصباؤھم بالقلة والكثرة إذا كانوا من جھة 
واحدة،وإن اجتمع قرابة األب وقرابة األم قد یقال بتقدیم قرابة األب كما بیناه فلیتأمل 

ب، وھم أوالد األخوات مطلًقا، وبنات اإلخوة األشقاء أو أل: ویحرر، الصنف الثالث
وأوالد اإلخوة ألم، أقربھم أولى بالتزویج، وعند االستواء لھم الوالیة وإن كان 
أحدھم ولد وارث وال یرث غیره معھ على ما قدمناه كبنت ابن األخ، وبنت بنت األخ، 

  أو كان ألحدھم أكثر كبنت أخت، وابن أخت وإذا اجتمع ثالثة أوالد أخوات مفترقات 

                                                           

 .االدالء) ب(  في (١)
 ).ب(  سقطت في (٢)
 .فتقتضي) ب(  في (٣)
 .االدالء) ب(  في (٤)
 .االدالء) ب(  في (٥)
 .األصحة) ب(   في (٦)
 .ثالثًا) ب(  في (٧)
 ).ب(  ھذه الزیادة في (٨)
 .الفاسدون) ب(  في (٩)
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، واستووا في القرب والدرجة كبنت أخت (١))مفرقین(وثالث بنات إخوة 
 والیة التزویج بالترتیب، یقدم (٢))ألن(شقیقة وبنت أخت ألب وبنت أخت ألم 

الشقیقة، ثم التي ألب، ثم التي ألم، على منوال األخوات المتفرقات من ذوي 
الفروض، وفي المال أبو یوسف یجعل المیراث لبنت الشقیقة، ویعطي محمد التي ألم 

: ، وكذا بنات اإلخوة بنت أٍخ شقیق وبنت أٍخ ألب، وبنت أخ ألم، الصنف الرابعمعھا
وھم األخوال والخاالت والعمات، من ھو أقرب لھ الوالیة في النكاح، فالعمة الشقیقة 

وأما الخاالت إذا اجتمعن قد یقال . أولى من التي ألب، والتي ألب أولى من التي ألم
ألنھن جمیًعا بمنزلة األم، وإذا اجتمع العمات والخاالت باستوائھن في والیة التزویج 

قدمت العمة الشقیقة، على نحو ما تقدم، وكذا الحكم في أوالد الجمیع فصل فیمن یلي 
 وغیرھا كما بیناه، (٣)"العمادیة " األصناف األربعة، وھو الذي ُعد صنًفا خامًسا في 

ولى من عمة الجد لقربھا، وإذا أوالھم أقربھم، كعمة األب أ: وھم أقرباء األبوین
اجتمعت قرابة األب وقرابة األم كانت الوالیة لقرابة األب على ما قدمناه مرتبة، وإن 

عمة األب : ثلثاه لقرابتي األب، والثلث لقرابة األم، مثالھ: كان المیراث بینھم أثالًثا
د البنات وأوالد وخالتھ، وعمة األم وخالتھا والكالم في أوالد ھؤالء كالكالم في أوال

إذا اجتمع ولیان في درجة فسبق أحدھما بالتزویج صح، سواء أجاز : األخوات، تنبیھ
 معًا أو لم یدر السابق ال یجوز عقد أحد (٥))رجًال( فسخ فإن زوج كل (٤))و(الثاني 

  وفي الجاریة ،(٧)، ألنھ ال یجوز التحري في الفروج(٦)منھما كما في قاضي خان

                                                           

 .مفترقین) ب(  في (١)
 .لھن) ب(ي   ف(٢)
 ). ــ أ٣٢٤ق : (  فصل العمادي(٣)
 .أو وھو الصواب) ب(  في (٤)
 .رجل) ب(  في (٥)
اإلم��ام فخ��ر ال��دین ح��سن ب��ن من��صور األوزجن��دي الفرغ��اني المت��وفى س��نة         : فت��اوى قاض��ي خ��ان    (٦)

: انظ�ر ك�شف الظن�ون   . مقبولة معمول بھا متداولة بین أیدي الفقھاء والعلماء     وھي مشھورة   ھـ)٥٩٢(
٢/ 

 .١/٤٠٦: ھذا القول في فتاوى خام  (٧)
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البحر " ح عقد لشریك الزًما حتى یجیزه اآلخر، كما في المشتركة ال یص
أن "  في الوقف على األقرب من قرابتھ (٢)، وقد ذكر اإلمام الخصَّاف(١)"الرائق 

الشقیق یقدم على الذي ألب وعلى الذي ألم ، ویستوي الذي ألب مع الذي ألم ، 
والیة التزویج إن : انتھى، وأقول " (٣)ولیس یكون الوقف على قدر حال المواریث

لیست مثل الوقف لیستوي الذي ألب مع الذي ألم، بل األخ الذي ألب مقدم ألنھ 
عاصب كما تقدم ، والذي ألم مؤخر عنھ بدرجات قد علمتھا فال تغفل أطلع اهللا في 
سماء اإلفادة نجمك السعید مشرًقا ال یأفل ، ھذا ما تیسر لي فھمھ لیعلمھ من 

ِل اهللا سبحانھ دام كرمھ فتح بھ علّي لبیان ھذا الحكم في  علمھ ، ومن َفْض(٤))غّیر(
 ویحرره فضًلا اإلخوان المقتدى بھم (٥))لمنوالھ(ھذا الشأن ، لیقتدي بھ ویتفطن 

 حنیفة النعمان َبّوأُه اهللا أعلى غرف الجنان، (٦))أبي(والمقتدون باإلمام األعظم 
لصالة والسالم على سیدنا وأعاد علینا من بركاتھ ومدده ما تعاقب الملوان، وا

وموالنا محمد سید ولد عدنان، المرسل رحمة للعالمین وعلى سائر األنبیاء 
  والمرسلین، والصحابة والتابعین بدوام نعم اهللا الملك المنان،

 بید مؤلفھ في شھر الحجة الحرام سنة ستین وألف، وصلى اهللا على سیدنا 
  (٧).محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم، أمین

                                                           

 .٣/١٢٩:   انظر البحر الرائق(١)
 ، حدث عن وھ�ب ب�ن     شیخ الحنفیة أبو بكر أحمد بن عمرو بن مھیر الشیباني الفقیھ الحنفي المحدث           (٢)

) ض��يأدب القا(و ) كت�اب الحی�ل  (وك�ان فاض�ًال ص��الحًا فارض�ًا عالم�ا ب�الرأي م��ن مؤلفات�ھ       جری�ر والواق�دي   
  .١/٨٧: ـ الجواھر المضیة١٣/١٢٤:  انظر سیر أعالم النبالءھـ ،) ٢٦١(توفى ببغداد سنة 

 ).١٦٨ ــ ١٦٤ص : (  انظر أحكام الوقف للخصاف(٣)
 .َغـَزَر) ب(  في (٤)
 .لمنوال) ب(  في (٥)
 .أبو وھو خطأ) أ (وفي . أبي وھو الصحیح) ب(  في (٦)
ام ل�سنة س�تین   ى تحریره بید مؤلفھ في شھر الحجة الحرانتھ( زیادة لناسخ المخطوط   ) ب(في    (٧)

ورحم اهللا مشایخھ الكرام، ورحم والدی�ھ وغف�ر لھ�م ال�ذنوب واآلث�ام، ولط�ف ب�ھ             وألف، غفر اهللا لھ     
 والم��سلمین والحم��د هللا رب الع��المین، حم��ًدا دائم��ًا م��ستمرًا  األن��ام،وبذریت��ھ وإخوان��ھ ومحبی��ھ ب��ین  

 م�ن كتابتھ�ا ف�ي ی�وم األح�د المب�ارك خ�امس           إلكرام آمین، وكان الفراغ   الل وا بدوام أنعام اهللا ذي الج    
 الھجرة النبویة على مشرفھا سنة ألف ومائھ وأربع وثالثین من    عشرین شھر الحجة الحرام، ختام      

 وجمی�ع   العمروس�ي غف�ر اهللا ل�ھ ولوالدی�ھ          أفضل الصالة والسالم، على ید الفقی�ر الحقی�ر إس�ماعیل          
 .مینالمسلمین، آمین آمین آ
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  س المصادر والمراجعفھر
    .القرآن العظیم

أبو یعلى الخلیل بن عبد اهللا بن أحمد : اإلرشاد في معرفة علماء الحدیث -١
  . ، السعودیة١٩٨٩القزویني ، تحقیق محمد سعید ، مكتبة الرشد ، 

 ھـ ، دار العلم للمالیین ، بیروت ، ١٣٩٦لخیر الدین الزركلي، ت : األعالم -٢
  .م١٩٨٤ ، ٦ط 

لقاسم القونوي ، : ء في تعریفات األلفاظ المتداولة بین الفقھاءأنیس الفقھا -٣
  . ھـ ، دار الوفاء ، جدة١٤٠٧ ، ٢تحقیق أحمد الكبیسي ، ط 

ھـ ) ٩٧٠(البن نجیم زین الدین بن إبراھیم، ت : البحر الرائق شرح كنز الدقائق -٤
،  

ألبي بكر بن مسعود الكاساني ، دار : بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع -٥
  .لكتب العلمیة ، بیروتا

أحمد بن علي البغدادي، تحقیق بشار عواد معروف ، دار : تاریخ بغداد -٦
  . م٢٠٠١الغرب اإلسالمي ، 

ھـ ، ) ٧٤٣(عثمان بن علي الزیلعي، ت : تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق -٧
  .دار المعرفة ، بیروت

محمد محروس المدرس ، طبعة وزارة : ترجمة مشایخ بلخ من الحنفیة -٨
  .م١٩٧٨األوقاف العراقیة، 

عبد القادر بن محمد القرشي ، ت : الجواھر المضیة في طبقات الحنفیة -٩
  .ھـ ، تحقیق عبد الفتاح الحلو ، مطبعة الحلبي ، القاھرة) ٧٧٥(

 ١١١١ت : محمد أمین المحبي: خالصة األثر في أعیان القرن الحادي عشر -١٠
  .ھـ، دار صادر ، بیروت

a. دار المعرفة بیروت.  
محمد بن فراموز بن علي الشھیر بمال :  الحكام شرح غرر األحكامدرر -١١

  .خسرو، دار إحیاء الكتب العربیة
ھـ ، دار ) ١٢٥٢(محمد أمین عابدین ، ت : رد المحتار على الدر المختار -١٢

  . ھـ١٤٠٣الفكر ، بیروت ، 
، دار الكتب العلمیة )  ھـ١٢٥٢ت (محمد أمین عابدین : رسائل ابن عابدین -١٣

  .بیروت
ھـ ، تحقیق شعیب ) ٧٤٨(محمد بن أحمد الذھبي ، ت : یر أعالم النبالءس -١٤

  .م١٩٨٢األرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، 
ابن العماد عبد الحي بن أحمد الحنبلي، : شذرات الذھب في أخبار من ذھب -١٥

 ١٤٠٦ھـ، تحقیق عبد القادر األرناؤوط، دار ابن كثیر، بیروت، ) ١٠٨٩(ت 
  .ھـ
مخطوطة ، نسخة جامعة :  باشا على الفرائض السراجیةشرح ابن كمال -١٦

  .الملك سعود ، الریاض
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مخطوطة ، نسخة المكتبة : شرح ابن ملك مجمع البحرین وملتقى النھرین -١٧
  .األزھریة

للنسفي ، مخطوطة نسخة ): المسماة المستصفى(شرح منظومة الخالف  -١٨
  .المكتبة األزھریة

ھـ ، دار إحیاء ) ٢٥٦(ت محمد بن إسماعیل البخاري :صحیح البخاري -١٩
  .التراث العربي ، بیروت

 ھـ ١٣٠٤محمد بن عبد الحي اللكنوي ، ت : طرب األماثل في تراجم األماثل -٢٠
  .، دار نور محمد ، الھند

ھـ ) ١٢٥٢(محمد أمین عابدین، : العقود الدریة في تنقیح الفتاوى الحامدیة -٢١
  .، دار المعرفة ، بیروت

ألبي عبد اهللا محمد ن محمد البخاري ، :  ارغرر األذكار في شرح درر البح -٢٢
  .ھـ) ٨٢٢(ت 

لحافظ الدین محمد بن محمد ): الجامع الوجیز(الفتاوى البزاریة المّسماة  -٢٣
  . ھـ ، دار الفكر ، بیروت٨٢٧المعروف بابن البزار الكردري ، ت 

ھـ، دائرة ) ٨٠٠(العالم بن عالء الحنفي الدھلوي، ت : الفتاوى التترخانیة -٢٤
  .ف العثمانیة ، الھندالمعار

حسن بن منصور األوزجندي ): الفتاوى الخانیة(فتاوى قاضي خان  -٢٥
ھـ ، المطبوع بحاشیة الفتاوى الھندیة ، ) ٥٩٢(المعروف بقاضي خان ، ت 

  .طبعة بوالق، تصویر دار الفكر ، بیروت
ھـ ، ) ٩٤٧(أحمد بن یونس بن محمد الشلبي ، ت : الفتاوى البن الشلبي -٢٦

  .ة األزھریةنسخة المكتب
مخطوطة ، نسخة جامعة الملك سعود ، : الفرائض السراجیة للسجاوندي -٢٧

  .الریاض
جمال الدین بن عماد : فصول األحكام في أصول األحكام(فصول العمادي  -٢٨

  .مخطوطة ، مكتب الملك سعود ، الریاض: الحنفي
 ، دار ١اعتنى بھ وعلق علیھ إبراھیم رمضان ، ط : الفھرس البن الندیم -٢٩

  . ھـ١٤١٥رفة ، بیروت ، المع
 ھـ ، ١٣٠٤محمد عبد الحي اللكنوي، ت : الفوائد البھیة في تراجم الحنفیة -٣٠

  .دار المعرفة ، بیروت
مخطوطة ، نسخة جامعة الملك سعود ، : قنیة المنیة لتتمیم الغنیة للزاھدي -٣١

  .الریاض
مخطوطة ، نسخة جامعة الملك : الكافي شرح الوافي في الفروع للنسفي -٣٢

  .الریاضسعود، 
لمصطفى عبد اهللا الشھیر بحاجي : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون -٣٣

  .خلیفة ، وبكاتب جلبي، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت
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ألبي البركات حافظ الدین عبد اهللا بن أحمد النسفي ، ت : كنز الدقائق -٣٤
،  ١ھـ ، تحقیق سائد بكداش، دار البشائر، اإلسكندریة، بیروت، ط ) ٧١٠(

  . ھـ١٤٣٢
ھـ ، دار المعرفة ، ) ٤٨٣(محمد بن أحمد السرخسي ، ت : المبسوط -٣٥

  .بیروت
 ھـ ، دا إحیاء التراث العربي ، ١٤٠٢عمر رضا محالة، ت : معجم المؤلفین -٣٦

  .بیروت
لناصر بن عبد السید المطرزي ، دار الكتاب : المغرب في ترتیب المعرب -٣٧

  .العربي ، حلب
طاشي كبرى زاده : ة في موضوعات العلوممفتاح السعادة ومصباح السیاد -٣٨

  .ھـ ، دار الكتب العلمیة) ٨٦٨(ت 
محمد طلحة بالل المكي، مكتبة كنوز : مقدمة اإلصباح على نور اإلیضاح -٣٩

  . ھـ١٤٣١العلم، الھند ، 
لصدر الشریعة الثاني : النقایة مختصر وقایة الروایة في وسائل الھدایة -٤٠

  .ة ، نسخة المكتبة األزھریةعبید اهللا بن سعود المحبوبي ، مخطوط
ابن األثري مجد الدین أبو السعادات محمد : النھایة في غریب الحدیث واألثر -٤١

  . ھـ١٣٣٩ھـ، المكتبة العلمیة ، بیروت ، ) ٦٠٦(بن عبد الكریم، ت 
 ، ٥٩٣علي بن أبي بكر المرغیناني ، ت : الھدایة شرح بدایة المبتدي -٤٢

  .المكتبة اإلسالمیة
إسماعیل باشا : ي أسماء المؤلفین وآثار المصنفینھدیة العارفین ف -٤٣

  . ھـ ، تركیا١٣٣٩البغدادي، ت 
  
  
  




