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 باللغة العربيةملخص 
 هارون رشيد خلف  السيد

 أ.د. حامت عبد اهلل شويش 

الَوكالِة    يتناول هذا البحث: دراسة وتحقيق باب األولياء واألكفاء إلى َفصٌل ِفي 
ِبالنَكاِح من كتاب »الرعاية في تجريد مسائل الهداية« لشمس الدين بن األقرب الحنفي  

هــ(، في الفقه الحنفي، يتضمن البحث مسائل في األولياء والكفاءة، وفي الوكالة  774)ت
ى خمسة  بالنكاح، وقد جاء البحث على قسم دراسي وفيه مبحثان: المبحث األول ويتفرع إل 

واحد   مبحث  وفيه  تحقيقي:  وقسم  مطالب،  ثالثة  إلى  ويتفرع  الثاني  والمبحث  مطالب، 
 ويتضمن مطلبين.  

 الكلمات المفتاحية: باب األولياء، كتاب الرعاية، دراسة وتحقيق 
 

THE CHAPTER OF GUARDIANS AND CAPABLE THE BOOK “AL 
RE'AYA FI TAJREED MASA'EL AL HIDAYA” BY SHAMS AL-DIN 

IBN AL-AQRAB AL-HANAFI: (D.774 AH)  
STUDY AND INVESTIGATION 

Mr. Harun Rashid Khalaf 
Prof. Dr. Hatem Abdullah Shwish 

Summary 

This research deals with: studying and investigating the chapter on 

guardians and competent persons to a chapter on the agency with 

marriage from the book “Al Re'aya Fi Tajreed Masa'el Al Hidaya” 

By Shams Al-Din ibn Al-Aqrab Al-Hanafi: (D.774 AH), in the 

Hanafi Fiqh, the research included issues of competence, and in the 

agency with marriage, and the research came in a study section and 

it contains two topics: the first topic is divided into five demands, 

and the second topic is divided into three demands, and an 

investigative section: It contains one study and includes two 

demands. 

Keywords: Chapter of guardians, book of Re'aya, study and 

investigation 
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 املقدمـة

آله وصحبه  سيدنا محمد وعلى  على  والسالم  والصالة  العالمين  الحمد هلل رب 
 أجمعين... أما بعد: 

األسرة والمجتمع،   اهتمت الشريعة اإلسالمية بالزواج؛ ألنه اللبنة األولى في بناء
 اك   يق  ىق يف ىف  يث  ىث نث فالزواج سنة اهلل في الحياة، قال تعالى:  

فعنيت  (1)ىل مل يك ىك مك لك الدقيقة  ،  بالقواعد  الشريعة 
التي ينبغي على الرجل والمرأة مراعاتها عند اختيار كل منهما اآلخر؛ ألجل االنسجام 

 والتفاهم بينهما، لحماية األسرة من التفكك وعدم استقرارها. 

وحين نتأمل المنهج الذي جاءت به الشريعة في معالجة موضوع األسرة، نرى أنها 
؛ وذلك ألن كفاءة الزوج لها أثر  ختيار الزوج والزوجة بينهماأوجبت ضرورة التحري في ا

كبير في استمرار الحياة الزوجية واستدامتها، فمصلحة الزواج تختل عندما تنعدم الكفاءة،  
والزوجة تستنكف عن غير الكفء؛ ألنها قد تعير بذلك وتذل، فينتفي االحترام والتقدير،  

 الح. الذي يؤدي إلى تفكك األسرة فتختل المص
فالكفاءة هي األساس في الزواج، وهذا ما دعت إليه الشريعة اإلسالمية؛ لمراعاتها  
عند اختيار المرأة لزوجها؛ ألّنها تهدف إلى التقارب بين الزوجين واستقرار األسرة، فمن 
أجل الحفاظ على المرأة وأوليائها، وقع اختياري في البحث على باب األولياء واألكفاء،  

 عني إلى كتابة الموضوع وخطته.      فذكرت فيها ما دف
 وقد اقتضت خطة البحث أن تكون بمقدمة وقسمين:
 فأما القسم األول: فهو القسم الدراسي: وفيه مبحثان: 

 المبحث األول: التعريف باإلمام ابن األقرب، وفيه أربعة مطالب: 
 

 . 21من اآلية  ،( سورة الروم1)
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 المطلب األول: اسمه، وكنيته، ولقبه، وشهرته. 
 ونشأته وأسرته. المطلب الثاني: مولده 

 المطلب الثالث: مصنفاته. 
 المطلب الرابع: شيوخه وتالميذه.

 وفاته.  اَلَمْطَلُب الخامس:
 المبحث الثاني: التَّْعِريُف ِباْلكَتاِب اْلُمَحقِِّق، وفيه ثالثة مطالب: 

 المطلب األول: دراسة عنوان الكتاب، ونسبته للمؤلف.
 المطلب الثاني: وصف المخطوط ونسخه. 

 لب الثالث: نماذج من المخطوط.  المط
وأما القسم الثاني: فهو القسم التحقيقي: وفيه مبحث واحد: وهو األولياء واألكفاء،  

 وفيه مطلبان: 
 المطلب األول: الكفاءة.

 المطلب الثاني: الوكالة بالنكاح.  
 وذيل البحث بخاتمة ذكر فيها النتائج التي توصلت إليها، ثم المصادر والمراجع. 
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 لقسم األول: القسم الدراسيا
 :املبحث األول

 التعريف باإلمام ابن األقرب
 املطلب األول: 

 امسه، وكنيته، ولقبه، وشهرته:
َيُتهُُ  اْسُمهُُ أبو عبداهلل   هو محمد بن عثمان بن موسى بن علي بن األقرب،:  وَُكن ْ

 . (1)ابن األقرب الحلبّي، الحنفّي، شمس الدين،
ُُ به َلقُبُه: أشتهر  ما  وهذا  الدين(،  بــ)شمس  اهلل  رحمه  األقرب  ابن  اإلمام  ولقب 

 . (2)الحنفية، وقيل: الشيخ اإلمام
 .(3)أبي المليح، وقيل: أبو الملحأشتهر وعرف بـ: )ابن األقرب(، و ُشْهَرتُُه:ُ

 ولم أقف على سبب شهرته ولقبه بهذا االسم فيما بحثت عنه في كتب التراجم.  
 املطلب الثاني: 

 مولده ونشأته، أسرته
ذكر علماء التراجم أّنه ولد في مدينة حلب المحروسة، أما مولده مولدهُالمكاني:ُ

ب في  ُذكر  ما  ولكن  كذا،  بتاريخ  ولد  األقرب  ابن  أّن  يفيد  نصٌّ  يرد  فلم  عِض الزماني، 
 .(4)هـ(710المصادر ُيفيد أن والدته كانت في سنة عشر وسبعمائة من الهجرة َتقريًبا )ت

َنشأَتُه:ُ فلم يذكر المترجمون له شيئًا عن نشأته، ولم أقف إاّل على هذا القدر وأماَُ
من نشأته، فقد نشأ رحمه اهلل في مدينة حلب ثم طلب العلم فيها، وتفقه وبرع في الفقه،  

 

 . 2/167هدية العارفين:  ،187/ 3ينظر: سلم الوصول إلى طبقات الفحول:  (1)
 .  1/51ينظر: إنباء الغمر بأبناء العمر:  (2)
 . 2/167العارفين: هدية و  ،268ينظر: تاج التراجم البن قطلوبغا: ص (3)
 . 5/295( ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: 4)
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وكان صالحًا وعابدًا مقباًل  ،  وتقدم في المذهب، وأفتى وأشتغل في تعليم الناس، وانتفعوا به
 .(1)أن أدركه األجلعلى شأنه قصير األمل إلى 

لم تسعفنا المصادر التي ترجمت لإلمام ابن األقرب رحمه اهلل، ولكن وأماُأسرته:ُُ
بعد التتبع واالطالع على المصادر التي ترجمت لإلمام فقد بينت أن لإلمام ابن األقرب 

 له أخوين من علماء حلب، وهما: 
المعقوال - الدين أحمد، كان عالمًا فاضاًل ماهرًا في  إلى  شهاب  ت، وقد رحل 

 مصر وأشتغل بها، وتولى قضاء عينتاب. 
 (.2)وأخوه عالء الدين علي، كان ماهرًا في الفتوى -

 املطلب الثالث: 
 مصنفاته

سوى    – رحمه اهلل    -لم تذكر كتب التراجم والسير مؤلفًا آخر لإلمام ابن األقرب  
 . (3) كتاب )الرعاية في تجريد مسائل الهداية(

 املطلب الرابع: 
 شيوخه وتالميذه

ُأواًل:ُُشُيوُخُهُ:
لم أقف على أّي نص يفيد أنَّ اإلمام ابن األقرب رحمه اهلل تعالى تّلمذ على أستاذ 
أو شيخ مما بحثت فيه من المصادر، وخصوصًا ما تخللتها فترته من أحداث جسام في 

 واجتماعية. جميع مجاالت عصره من علمية، وسياسية، 
  

 

الذهب:  ينظر:    (1) الو   ،8/405شذرات  العبر  على  العراق:  الذيل  شبه:  و   ،2/362بن  قاضي  ابن  تاريخ 
 . 3/332درر العقود الفريدة: و  ،2/423

 . 4/23طبقات الفحول: سلم الوصول إلى و  ،1/51( ينظر: إنباء الغمر بأبناء العمر: 2)
 . 268تاج التراجم البن قطلوبغا: صو  ، 167/ 2هدية العارفين: و  ،1/908كشف الظنون: ينظر:  (3)
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ُثانياًَُتاَلِميُذُه:
الحلبي   ❖ السافي،  السَّعاني وقيل:  بن عثمان  المبارك  بن  الدين محمد  شمس 

 . (1) هـ800شهر رمضان سنة:  12الحنفي الرومي األصل، توفي في 
شمس الدين محمد بن محمد بن أحمد بن سفري العزازي الحلبي، وافاه األجل   ❖

وهو والد شهاب الدين أحمد الذي تولى قضاء    ،هـ798ِفي ربيع األول سنة:  
سنة:   الطاعون  بمرض  المقدس  بيت  في  مات  ثم  القاهرة،  في  العسكر 

 . (2) هـ(819)
محمد بن خليل بن هالل بن حسن، الحاضري، الحنفي، الحلبي، عز الدين   ❖

 .(3)(هـ824سنة: )  هــ، توفي في حلب747أبو الَبَقاء، ولد سنة: 
 املطلب اخلامس: 

 وفاته
توفي في ربيع اآلخر بحلب،   اتفقت عبارات أهل التراجم والسير أّن توفي اإلمام

 .(4) هـ، وهذا ما تناقلته كتب التراجم والتاريخ عن وفاتهِ 774سنة: 
  

 

 . 5/414الدرر الكامنة: و   ،2/32ينظر: إنباء الغمر بأبناء العمر:  (1)
 . 422/ 5الدرر الكامنة: و  ، 1/504ينظر: إنباء الغمر بأبناء العمر:  (2)
 . 9/292معجم المؤلفين:  و   ،9/244شذرات الذهب:  و   ،3/307المجمع المؤسس للمعجم المفهرس:  ينظر:    (3)
 . 187/ 3سلم الوصول إلى طبقات الفحول:  ينظر: (4)
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 :املبحث الثاني
 التعريف بالكتاب احملقق

 املطلب األول: 
 دراسة عنوان الكتاب، ونسبته للمؤلف

كتاب الرعاية هو مختصر لكتاب الهداية لإلمام المرغيناني حيث جرد فيه اإلمام 
ابن األقرب مسائل الهداية من األدلة النقلية والشواهد العقلية والزيادات على المسائل من  
تعليق أو تعليل أو، شرح، كما ذكره صاحب كشف الظنون حيث قال: )وجرد أبو المليح  

ب  المعروف  عثمان  بن  مسائل  محمد  تجريد  في  بالرعاية  وسمَّاه  مسائلة  األقرب  ابن 
، فكتب التراجم التي أشارت إلى مصنف اإلمام ابن األقرب محمد بن عثمان  (1)الهداية(

بن موسى الحلبي، ذكرت أن له مصنفًا واحدًا اسمه )الرعاية في تجريد مسائل الهداية(  
فة في سلم الوصول إلى طبقات الفحول،  فقد ذكره ابن ُقطُلوبغا في تاج التراجم، وحاجي خلي

 .(2)وعمر رضا كحالة في معجم المؤلفين
وما جاء في النسختين التي حصلنا عليها، فقد كان النساخ رحمهم اهلل قد نسبوا  

سهوًا وخطأ، وكتب عليها  (  3)هـ(710واحدة من النسخ إلى األمام السغناقي رحمه اهلل )ت 
الرعاية على مسائل الهداية(، وقد نسخها )محمد بن    في بداية أول لوحة عنوان )فتاوى 
 . (4) هـ(، كما هو مثبت في نهاية المخطوط 843علي بن محمد األزرقي( بتاريخ ) 

مختصر  الرعاية  )كتاب  عنوان  لوحة  أول  في  عليها  كتب  الثانية  النسخة  وأما 
هذه النسخة الهداية( وفي أخر النسخة كتب )الرعاية في تجريد مسائل الهداية( ونسبت  

 

 . 2/2022( كشف الظنون: 1)
 . 3/187سلم الوصول إلى طبقات الفحول: و  ،268ينظر: تاج التراجم البن قطلوبغا: ص (2)
وهو أفضل من شرح كتاب الهداية    ،الحسين بن علي بن الحجاج بن علي الفقيه الحنفيالسغناقي: هو  (  3)

 .   213  ،1/212هـ(. ينظر: الجواهر المضية: 710توفي سنة ) ،شرًحا مفصاًل مطواًل 
 .  198/ 1فهرس المخطوطات العربية والتركية والفارسية: ( 4)
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إلى األمام شمس الدين محمد بن الشيخ فخر الدين عثمان بن األقرب الحنفي الحلبي  
 ببلدة حلب المحروسة.

ستطيع القول بأن كتاب )الرعاية في تجريد مسائل الهداية( اسم صحيح  أوبهذا  
 ع. لكتاب في الفقه الحنفي جرد فيه اإلمام ابن األقرب مسائل الهداية ال ينازعه فيه مناز 

 املطلب الثاني: 
 وصف املخطوط ونسخه

اعتمدت في القسم المراد تحقيقه من كتاب الرعاية في تجريد مسائل الهداية على  
 نسختين فقط: 

ُبَ َيانَاتُالنُّْسَخةُاأُلْوَلى:
وقد جعلتها نسخة األصل؛ وذلك لكونها أقدم، ولحسن خطها ووضوحها، وحالتها 
جيدة، ورمزت لها بالحرف ) أ (، ومصدر المخطوط: مكتبة راغب باشا، وهي اآلن ضمن  

( لوحة، وعدد  224(، وعدد لوحات المخطوط كاماًل: )504إدارة المكتبة السليمانية برقم: )
الواحدة: ) ناسخها: محمد بن علي بن محمد األرزقي، وقد   (27األسطر في الصفحة 

هـ(، وهي نسخة كاملة مصورة رقمية ملون، كتبت بخط واضح، وقياس  843نسخت سنة )
األوراق فيها موحد، وكتبت العناوين بلون حبر األحمر وخط عريض، والخط في كامل  

العناوين، تمتاز بوضوح خطها، و  باستثناء  يوجد  المخطوط موحد وبلون أسود، وهذا  ال 
 سقط بها، وال يوجد بها هوامش، وال تصويبات أو زيادات.

ُبَ َيانَاتُالنُّْسَخةُالثَّانَِية:
وقد جعلتها نسخة المقابلة مع النسخة األصل ) أ ( وقد رمزت لها بالحرف )ب(، 

وهي اآلن ضمن إدارة المكتبة السليمانية،    ومصدر المخطوط: مكتبة أسميخان سلطان،
( لوحة، وعدد األسطر في الصفحة  220دد لوحات المخطوط كاماًل: )(، وع203برقم: )

هـ(،  851( سطر، ناسخها: أبراهيم بن محمد الصوفي، وقد نسخت سنة: )29الواحدة: )
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وهي نسخة كاملة مصورة رقمية ملون، وتمتاز بقلة األخطاء جدًا، وأغلب كلماتها مشكولة، 
اق فيها موحد، وكتبت العناوين بلون حبر  مما يدل على اعتناء الناسخ بها، وقياس األور 

باستثناء   وهذا  أسود،  وبلون  موحد  المخطوط  كامل  في  والخط  عريض،  وخط  األحمر 
العناوين، وال يوجد بها سقط، ويوجد بها هوامش قليلة، وتصويبات، ويوجد فيها بلل أو  

وضوحها رطوبة في الجزء األعلى وجانبها األيسر، وهنالك تداخل بين الكلمات، وعدم  
 في بعض اللوحات. 
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 املطلب الثالث: 
 مناذج من املخطوط

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
ُُ(ُُأُاللوحةُاألولىُللمخطوطُمنُالنسخةُ)

 
 
 
 
 
 

 
ُُ(ُُأُاللوحةُاألولىُللبحثُمنُالنسخةُ)
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ُُ(ُُأُاللوحةُاألخيرةُللبحثُمنُالنسخةُ)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ُُ(ُُأُاللوحةُاألخيرةُمنُالمخطوطُمنُالنسخةُ)
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 اللوحةُاألولىُمنُالمخطوطُمنُالنسخةُ)بُ(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ُُ(ُباللوحةُاألولىُللبحثُمنُالنسخةُ)
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ُُ(ُباللوحةُاألخيرةُللبحثُمنُالنسخةُ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ُاللوحةُاألخيرةُللمخطوطُمنُالنسخةُ)بُ(
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 القسم التحقيقيالقسم الثاني: 
 :املبحث األول

 األكفاءو (1)األولياء
ةِ  إَلى َوِليِّ  اْلُحرَُّة اْلَباِلَغُة اْلَعاِقَلُة اَل َيْحتَاجُ   (3) َكاَنْت َأْو ثَيًِّبا (2) ِنَكاِحَها، ِبْكًرا  ِفي ِصحَّ

َواَيةِ  َواَيَتْينِ [ َوَقاَل َأُبو ُيوُسَف: آَخًرا اَل  42، ]ظ/(4) ِفي َظاِهِر الرِّ   َيْنَعِقُد إالَّ ِبَوِليٍّ َوُهَو أَحُد الرِّ

 .(5)َيْنَعِقُد َمْوُقوًفا، َوفِي أُْخَرى َعْنهُ أَنَّهُ  َعْن ُمَحمَّد  
: اَل َيْنَعِقُد النَِّكاُح ِبِعَباَرِة النَِّساِء ِبَحال    َوَقاَل َماِلكٌ  َواَيةِ (6)َوالشَّاِفِعيُّ  ، ثُمَّ ِفي َظاِهِر الرِّ

،  ِفي ِرَواَية  َأنَُّه؛ اَل َيُجوُز ِفي َغْيِر اْلُكْفءِ   (7)اَل َفْرَق َبْيَن اْلُكْفِء َوَغْيِرِه، َوَعْن االَماِم َوَيْعُقوبَ 

 .(9)اأْلَْحَوطُ  : َوُهوَ (8)ِسيُّ َوَقاَل السََّرخْ 

 

للكفوي:    ،الكلياتو   ، 254الولي: هو تنفيذ القول على الغير، شاء الغير أو أبى. ينظر: التعريفات: ص  (1)
 . 918ص

 . 42البكر: وهي المرأة التي لم توطأ قطُّ. ينظر: التعريفات الفقهية: ص (2)
 . 226للكفوي: ص ،الثيب: كل أمرأه َزاَلت َبَكاَرتَها بجماع. ينظر: الكليات (3)
 .   198/ 10ألصل للشيباني: ينظر: ا (4)
  ، 2/247أي موقوفًا على إجازة الولي سواء كان الزوج كفؤا لها أو ال. ينظر: مختصر اختالف العلماء:    (5)

 . 10/ 5المبسوط للسرخسي: و 
 .89الرسالة للقيرواني: صو   ، 8/264مختصر المزني:  و   ،5/14األم للشافعي:  و   ، 2/119ينظر: المدونة:    (6)
  ، وسعد بن حبتة أحد الصحابة    ،يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حبتة األنصاري( هو  7)

موسى بن المهدي القضاء ِبها، وهو أول من   وسكن بغداد، وواله ،هــ113ولد سنة   ،بي حنيفة أصاحب 
العلمية:   وذيوله ط  بغداد  تاريخ  ينظر:  اإلسالم.  في  القضاة  بقاضي  األعيان:  و   ،245/ 14ُدِعَي  وفيات 

6/378 . 
من أهل    ،ئمة َأُبو بكر اْلَفِقيه اْلَحَنِفيّ مام شمس األسهل السرخسى اإل  يبأُمَحمَّد بن اْحَمد بن    السرخسي:  (8)

تَكرر ذكره في اْلِهَداَية َصاحب اْلَمْبُسوط َوَغيره أحد الفحول اأْلَِئمَّة اْلِكَبار َأْصَحاب   ، سرخس )في خراسان(
أصوليا َفِقيها  متكلما  ة  حجَّ َعالَمة  ِإَماًما  َكاَن  سنة:    ،اْلُفُنون  طبقات    ،هــ483توفى  في  المضية  الجواهر 

 . 2/67هدية العارفين: و   ،2/28الحنفية: 
 . 174وعلية الفتوى. ينظر: فتاوى النوازل: ص ،وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة ال ينعقد (9)
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: َيُجوُز ِلْْلَِب (1) َوَلْيَس أِلََحد  إْجَباُر اْلِبْكِر اْلَباِلَغِة اْلَعاِقَلِة َعَلى النَِّكاحِ  ، َوَقاَل الشَّاِفِعيُّ
 .(2)َوَاْلَجدِّ 

ْجَبارِ  َغُر ِعْنَدَنا  َأْصَلُه: َأنَّ ِعلََّة اإلِْ : اْلَبَكاَرةُ ، َوَقاَل (3)الصِّ  . (4) الشَّاِفِعيُّ
َوَيْقِبُض اأْلَُب َمْهَر ِبْنَته اْلِبْكَر َما َلْم َتْنَهُه َعْنُه، َواَل َيْقِبُض َمْهَر الثَّيِِّب إالَّ َأْن تَْأَذَن  

 .(5)َلُه، َواْلَجدُّ: َكاأْلَِب ِفي َذِلكَ 
ْن أْسَتْأَمرَ  ِفي التَّْزِويِج؛ َفَسَكَتْت َأْو َضِحَكْت َفُهَو َرًضا،   اْلَوِليُّ اْلِبْكَر اْلَباِلَغةَ   (6)َوا 

ِباَل  َبَكْت  َذا  َواِ  ِبِرًضا،  َفلَيَس  ااِلْسِتْهَزاِء  َوْجِه  َعَلى  إَذا َضِحَكْت  َوِقيَل  َفُهَو ردٌّ،  َبَكْت  ْن  َوا 
 .(7) َصْوت  َلْم َيُكْن َردًّا

 

  ه ودليل  ،255اللباب في شرح الكتاب: ص  ،177وهذا النقطاع الوالية بالبلوغ. ينظر: فتاوى النوازل: ص   (1)
ْذُنَها ُسُكوُتَها(. ينظر: صحيح مسلم  :قوله   باب: استئذان    ،)الثَّيُِّب َأَحقُّ ِبَنْفِسَها ِمْن َوِليَِّها، َواْلِبْكُر ُتْسَتْأَمُر، َواِ 

 (.  1421رقم ) ب ،2/1037الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت: 
 . 16/166المجموع: و  ، 431/ 2ينظر: المهذب للشيرازي:  (2)
 . 2/63للمرغيناني:   ،مختارات النوازلو  ،177تاوى النوازل: صينظر: ف (3)
 . 13/47كفاية النبيه: و  ،9/182البيان للعمراني: و  ، 5/255ينظر: التهذيب:  (4)
 . 244/ 2أي: في االجبار. ينظر: بدائع الصنائع:  (5)
 أي استأذن.  (6)
ن كان دمعها حاًرا ال يكون رضًا. ينظر:  ،مام المرغيناني: أن دمعها إذا كان باردا يكون رضاً وذكر اإل  (7) وا 

 . 2/118تبيين الحقائق: و  ،177فتاوى النوازل: ص
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َلْم َيُكْن ُسُكوُتَها َواَل َضِحُكَها      ؛(1)ُرُه َأْقَرُب ِمْنهُ َأْو َوِليُّ َغيْ   اْسَتْأَمَر َغْيُر اْلوِليٍّ َوإِْن  
َلَها، ِبَها اْلَمْعِرَفُة  َيَقُع  َتْسِمَيًة  ْوَج  ُيْشَتَرُط    ِرًضا، َوُيْشَتَرُط  ِفي ااِلْسِتْئَماِر َأْن ُيَسمَِّي الزَّ َواَل 

ِحيحُ   .(2)َتْسِمَيُة َقْدِر اْلَمْهِر ُهَو الصَّ
ْن     ِرًضا، َفإْن َكانَ   َزوََّجَها ِبَغْيِر اْسَتئَمار  َفَبَلَغَها اْلَخَبُر َفَسَكَتْت َأْو َضِحَكْت َفُهوَ َوا 

ْن َكاَن َرُسواًل َلْم ُيْشَتَرْط  ،  ُيْشَتَرُط ِفيِه اْلَعَدُد َأْو اْلَعَداَلُة، َوَقااَل: اَل ُيْشَتَرطُ   (3) اْلُمْخِبُر ُفُضوِليًّا َوا 
ْن اْسَتْأَمَر الثَّيَِّب ُاْشُتِرَط ِرَضاَها ِباْلَقْولِ (4)َما ِبااِلتَِّفاقِ َواِحد  ِمْنهُ   .(5)، َوا 

ِبَوْثَبة   َذا َزاَلْت َبَكاَرُتَها  َتْعِنيس  (6) َواِ  َأْو   ، ، َأْو ِجَراَحة  ، َفِهَي ِفي ُحْكِم (7) ، َأْو َحْيَضة 
ْن َزاَلْت َبَكاَرُتَها ْن َزاَلْت ِبِزًنا  ثُُبوِت النََّسبِ   ِبَوْطء  َيَتَعلَُّق ِبهِ   اْلِبْكِر، َواِ    َفِهَي ِفي ُحْكِم الثَّيِِّب، َواِ 

 

أو ولي    ،وهو األجانب أو قريب ليس بولي بأن كان كافرا أو عبدا أو مكاتبا  ،( أي: لو استأمر غير الولي1)
هذا السكوت لقلة االلتفات ال يكون رضا حتى تتكلم به؛ ألن    غيره أولى منه: كاستئذان األخ مع وجود األب؛

 . 1/192إلى كالمه فلم يقع داللة على الرضا. ينظر: الهداية:  
وليس من الشرط أن يسمي لها المهر في   ،ن يسمي الولي لها الزوج بحيث تعرف الزوجأأي: البد من    (2)

وقال بعض المتأخرين: ال بد من تسمية المهر في االستئمار؛ ألن رغبة المرأة تختلف باختالف   ،الصحيح
 . 2/119ن الحقائق: يتبيو  ،5/4والكثرة. ينظر: المبسوط للسرخسي:  ، والقلة ،الصداق

: هو من يشتِغُل ِبما ال يعنيِه. ينظر: المصباح المنير مادة  (3) ًا: هو  . اصطالح475/ 2)فضل(:    الُفُضوِليُّ
 . 167وال وكياًل في العقد. ينظر: التعريفات: ص ،وال أصيالً   ،وال وصّياً  ،من لم يكن ولّياً 

 . 2/119تبيين الحقائق: و  ،1/192أي باتفاق الحنفية. ينظر: الهداية:  (4)
ن استأمر الثيب: أي في أمر نفسها في النكاح (5) فهو دليل على أنه ليس ألحد من األولياء  ،ومعنى قوله: وا 

 . 4/196أن يزوجها من غير استئمارها أبا كان أو غيره. ينظر: المبسوط للسرخسي: 
د  منهما باألخرى. ينظر: بالثاء المثلثة، والباء الموحدة وهي الطفرة، وقد فسَّر كلُّ واح  ،الوثبة: َأْي َنطَّة  (6)

ِزّى: صو  ،43طلبة الطلبة: ص  . 291المغرب للُمَطرِّ
إذا طال مكثها في داِر أهلها. ينظر:  ،ُيَقاُل: َعَنَسِت المرَأة ،هو العاِنس الَِّذي َيبقى مدة اَل َيَتزوجالتعنيس:  (7)

 .  6/149لسان العرب مادة )عنس(: 
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ْن ُاْشُتِهَر َحاُلَها ِبَأنَّ ُأِقيَم َعَلْيَها اْلَحدُّ َواْعَتاَدْت  (2)ِخاَلًفا َلُهَما  ِفي ُحْكِم اْلِبْكرِ   َفِهيَ (1)َخِفيٍّ  ، َوا 
َنا  .(3)َكالثَّيِّبِ َفِهَي ؛ الزِّ

َقْوُلُه َواَل  ْوُج َيدَِّعيِه َفاْلَقْوُل َقْوُلَها، َوَقاَل ُزَفُر: اْلَقْوُل  َأْنَكَرْت اْلِبْكُر الرَِّضا َوالزَّ َذا  َواِ 
َعَلْيَها  َلهُ   َيِميَن  َيُكْن  َلْم  االَمامِ   (4)ِإَذا  ِعْنَد  َوَأصْ (5)َبيَِّنٌة  اْلَيِميَن  َعَلْيَها  َوَقااَل:  َمْسَأَلُة   ُلهُ ، 

 .(6)ااِلْسِتْحاَلِف ِفي اأْلَْشَياِء السِّتَّةِ 
ِغيَرةِ   َوَيُجوزُ  ِغيِر َوالصَّ ِغيَرةِ   ِخاَلًفا ِللشَّاِفِعيِّ ،  (7) ِلْلَوِليِّ َتْزِويُج الصَّ ، (8) الثَّيِّبِ   ِفي الصَّ
ثُمَّ َمْوَلى اْلُمَوااَلِة، ثُمَّ  ،  َذِوي اأْلَْرَحاِم اأْلَْقَرُب َفاأْلَْقَربُ ، ثُمَّ  (9) اأْلَْقَرُب َفاأْلَْقَربُ   َواْلَوِليُّ اْلَعَصَبةُ 

 .(10) ِواَلَيةٌ  اْلَقاِضي، َوَقاَل ُمَحمٌَّد: لَيَس ِلَذِوي اأْلَْرَحامِ 
: اْلَوِليُّ اأْلَُب  ،(11)َوَقاَل َماِلٌك: اْلَوِليُّ اأْلَُب َفَقطْ   .(12) فَقَطْ  َواْلَجدُّ َوَقاَل الشَّاِفِعيُّ

 

ن يكون ذلك منها دون إثباته أمام القضاء فال يقام عليها به حد. ينظر: اللباب في شرح أ ( الزنا الخفي: أي  1)
 . 3/9الكتاب: 

وال   ،وقاال: تزوج كما تزوج الثيب  ،يعني إذا زالت بكارتها بزنا خفي يكتفي بسكوتها كالبكر عند أبي حنيفة  (2)
 . 517مجمع البحرين: صو  ، 1/380يكتفى بسكوتها. ينظر: الحاوي القدسي: 

 . 1/335مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر: و  ،2/120تبيين الحقائق: ينظر:  (3)
 (.  أ  )له( ساقطة من ) (4)
ئمة الثالثة  فالقول قولها عند األ  ، أي إذا قال الزوج للبكر البالغة: بلغك النكاح فسكت، وقالت: ال بل رددت  (5)

 . 3/93االختيار لتعليل المختار: و   ،1/192وقال زفر: القول هو قول الزوج. ينظر: الهداية:   ،رحمهم اهلل
والوالء. ينظر: المبسوط للسرخسي:   ،والنسب  ،والرق  ،واإليالء  ، والفيء  ،والرجعة  ،: في النكاحةشياء الستواأل  (6)

5/5 . 
 . 1/380الحاوي القدسي:  و   ،312/ 1ينظر: فتاوى قاضيخان:  (7)
 . 9/185البيان للعمراني: و  ، 9/66الحاوي الكبير: و   ،5/23ينظر: األم للشافعي:   (8)
 . 4/248( ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص: 9)
 . 2/122تبيين الحقائق: و  ،312/ 1ينظر: فتاوى قاضيخان:  (10)
 . 1/361التفريع في فقه اإلمام مالك:  و  ،100/ 2ينظر: المدونة:  (11)
 . 9/179البيان للعمراني: و  ،5/182ينظر: األم للشافعي:   (12)
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ِغيَرُة َأٌب أْو َجٌد َلِزَم اْلَعْقُد، َوَلْم َيْبقَ  ِغيُر َأْو الصَّ اْلُبُلوِغ،   ِخَيارَ   َلُهَما   َفِإْن ُزوَِّج الصَّ
اْلَعْقدُ  َيْلَزْم  َلْم  َواْلَجدِّ  اأْلَِب  َغْيُر  َزوََّجُهَما  ْن  ِلَيْعُقوبَ ،  َواِ  َلُهمَ (1)ِخاَلًَفا  َفَيْثُبُت  َبْعَد  ،  اْلِخَياُر  ا 

ِحيحِ  ْن َزوِّْجُهَما اأُلمُّ َأْو اْلَقاِضّي َفَلُهَما اْلِخَياُر ِفْي الصَّ  .(2)اْلُبُلوِغ، َواِ 
َذا َبَلَغِت اْلِبْكُر َوَقْد َعِلَمْت ِبالنَِّكاِح َفَسَكَتْت َبْعَد اْلِعْلِم َفُهَو ِرًضا، َواَل َيْبُطُل ِخَياُر   َواِ 

، َوَيْبُطُل ِخَياُر اْلُبُلوِغ ِفي  (3) َواْلُغاَلَِم ِإالَّ ِباْلَقْوِل َأْو ِباْلِفْعِل الدَّاِل َعَلى الرَِّضا  [ 43الثَّيِِّب ]و/
ي اْلِبْكِر  َحقِّ اْلِبْكِر ِباْلَجْهِل َوِخَياِر اْلِعْتِق ِلْلُمْعَتَقِة اَل ُيْبِطُل ِباْلَجْهِل، َواَل َيْمَتدُّ ِخَياُر اْلُبُلوِغ فِ 

 . (4)  إَلى آِخِر اْلَمْجِلِس َوَيْمَتدُّ ِخَياُر اْلِعْتِق اِليِّهُ 
اْلِخَياُر ِباْلِقَياِم ِفي َحقِّ الثَّيِِّب َواْلُغاَلِم، َواْلُفْرَقُة ِبِخَياِر اْلُبُلوِغ َواْلِعْتِق َلْيَس    َواَل َيْبُطلُ 

اْلُبُلوغِ  ِخَياِر  اْلَقَضاُء ِفي  َوَيْشَتِرُط  َواَل َمْهٌر ِفي (5) ِبَطاَلق ،  اْلِعْتِق،  ِخَياِر  َيْشَتِرُط ِفي  َواَل   ،
ْن َماَت َأَحُدُهَما َقْبَل اْلُبُلوِغ َأْو َبْعَد اْلُبُلوِغ َقْبَل  اْلِفْرَقِة َعَلى الزَّ  ْوِج إْن َلْم َيُكْن َدْخَل ِبَها، َواِ 

اآْلَخرُ  َوِرَثُه  َيِرْثُه  (6)التَّْفِريِق  َلْم  َجاَزِة  اإلِْ َقْبَل  ْوَجْيِن  الزَّ َأَحُد  َوَماَت  اْلُفُضوِليُّ  َزوَِّج  ْن  َواِ   ،
 . (7)اآْلََخرَ 

 

 215/ 4المبسوط للسرخسي: و  ، 252/ 10ينظر: األصل للشيباني: ( 1)
وروى عن خالد بن صبيح المروزي عن أبي حنيفة: أنه ال خيار لها ووجه هذه الرواية: أن والية الحاكم     (2)

  ، 10/252اأَلْصُل للشيباني:  لنفس والمال جميعًا. ينظر:  والعم؛ ألنه يملك التصرف في ا  ،أعم من والية األخ
 . 2/315بدائع الصنائع: و 

 . 146مختصر القدوري: ص و  ،10/197الن سكوتها ال يدل على الرضا. ينظر: األصل للشيباني:  (3)
 . 292شرح الوقاية لصدر الشريعة: صو  ، 4/216ينظر: المبسوط للسرخسي:  (4)
خفي؛ ألن الكفاءة شيء ال تعرف بالحس وأسبابها تكون مختلفة. ينظر: البحر الرائق ألنها تبنى على سبب    (5)

 . 3/130شرح كنز الدقائق: 
 . 95/ 3لصحة عقد النكاح، وثبوت الملك فيه، وقد انتهى بالوفاة. ينظر: االختيار لتعليل المختار:   (6)
 . 247/ 2دائع الصنائع: بو  ، 383- 1/382الحاوي القدسي:  و   ،314/ 1ينظر: فتاوى قاضيخان:  (7)
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ِغيِر َواْلَمْجُنوِن َواْلَعْبِد  : َمْن َكاَن أهاًل ِلْلِميَراِث، َوُهَو َعاِقٌل َباِلٌغ، َفاَل ِواَلََيَة ِللصَّ َواْلَوِليُّ
َوَيِلي اْلُمْسِلِم،  َعَلى  لِلَكاِفِر  َواَل  اْلَكاِفِر،  َعَلى  ِلْلُمْسِلِم  ِواَلََيَة  َواَل   ، َعَلى    اْلَكاِفرُ   َواْلَوِصيِّ

  .(1) رِ اْلَكافِ 
َذا َلْم َيُكْن َعَصَبًة ِمْن ِجَهِة النََّسِب َفاْلَواَلَيِة ِلَمْوَلَى اْلَعَتاَقةِ  َذا ُعِدَم اْلَعَصَباُت  (2)َواِ  ، َواِ 

َماِم اَل ِواَلَيَة َلُهْم، َوُهَو َقْول ُمَحمَّدٌ   َواأْلَْشَهُر َوالشَّاِفِعيُّ  َفاْلِواَلَيُة ِلْغْيِرِهْم ِمْن اأْلََقاِرِب، َوَعْن اإلِْ
 .(3) َعْن َيْعُقْوبَ 

َذا ُعِدَم اأْلَْوِلَياُء َفاْلِواَلَيُة ِلْْلَِمامِ   .(4) َواِ 
َذا َغاَب اْلَوِليُّ اأْلَْقَرُب َغْيَبًة ُمْنَقِطَعًة َجاَز ِلْْلَْبَعِد َأْن ُيَزوَِّج ِخاَلًفا َلُزَفرَ  ، َواأْلَْبَعُد (5)َواِ 

ْلَطاِن ِخاَلًفا ِللشَّاِفِعيِّ ُمْقِدٌم َعَلى   ْن َزوََّجَها اأْلَْقَرُب اْلَغاِئُب َحْيُث ُهَو ِقْيَل: َيُجْوُز، (6)السُّ ، َواِ 
 .(7)َوِقْيَل: اَل َيُجْوزُ 

 

[ .  141من اآلية:    ،]سورة النساء مئ زئ رئ  ّٰ ِّ  ُّ َّ:  واألصل في ذلك قوله تعالى  (1)
 . 3/41المحيط البرهاني: و  ، 518ينظر: مجمع البحرين: ص

 . 221َمولى العتاقة: هو الُمعِتُق وهو َمن له والُء الَعتاقة. ينظر: التعريفات الفقهية: ص (2)
وأبو يوسف مع أبي حنيفة في أكثر الروايات، وذكره الكرخي مع    ،وهو رواية اإلمام الحسن عن أبي حنيفة  (3)

 . 2/126تبيين الحقائق:  و   ،2/65واألول هو أصح لإلمام محمد. ينظر: مختارات النوازل للمرغيناني:    ،محمد
 . 174فتاوى النوازل: ص  ينظر: (4)
 .2/250بدائع الصنائع: و  ، 4/220المبسوط للسرخسي: ينظر:  (5)
 . 70/ 7روضة الطالبين: و  ،8/266مختصر المزني: و   ،5/15ينظر: األم للشافعي:   (6)
والظاهر هو الجواز. ينظر: المبسوط   ،وقيل ال يجوز: هو قول زفر  ،وقيل يجوز: هو قول أصحابنا الثالثة  (7)

 . 186الدر المختار: ص و  ، 2/250بدائع الصنائع: و  ، 221/ 4السرخسي: 
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َواِفُل : َأْن َيُكْوَن ِفي َمّوِضع  اَل َتِصُل إَلْيَها اْلقَ (1)َواْلَغْيَبُة اْلُمْنَقِطَعُة ِفْي اْخِتَياِر اْلَقُدوِري
، َوِقْيَل: َأْن َيُكْوَن َبْيَنُه َوَبْيَنَها َأْدَنى ُمدَِّة السََّفِر، َوُهَو ِاْخِتَياُر َجَماَعُة ِمْن  (2) ِفي السََّنِة إالَّ َمرَّةً 

 . (4) ْقَرُب إَلى اْلِفْقهِ ، َوِقْيَل: َأْن َيُكْوَن ِبَحال  َيُفوُت اْلُكْفُء ِباْسِتْطاَلِع َرْأِيِه، َوُهَو اأْلَ (3) اْلُمَتْأِخِرينِ 
ُمَحْمدٌ  َوَقاَل  التَّْزِوْيِج،  ِفْي  َأْوَلَى  ْبُن  َفااْلِ َواْبُنَها  َأُبوَها  اْلَمْجُنوَنِة  ِفي  اْجَتَمَع  َذا  : (5) َواِ 

 . (6) اأْلَُب َأْوَلىَ 
  

 

اْنَتَهت ِإَلْيِه رئاسة اْلَحَنِفيَّة    ،بالقدوريالمعروف    ،اْلَقُدوِري: وهو َأْحَمد ْبن ُمَحمَّد ْبن َأْحَمد ْبن َجْعَفِر ْبن حمدان  (1)
  ،َوَكاَن حسن اْلعباَرة ِفي الّنظم  ،هــ362ولد سنة:    ،في العراق والُقُدوري: نسبة الى القدور وهي جمع قدر

والتجريد. مات   ،وشرح مختصر الكرخىّ   ،ومن مصنفاته: مختصر القّدورىّ   ،وعظم عندهم قدره وارتفع جاهه
  ، 5/140هــ. ينظر: تاريخ بغداد وذيوله ط العلمية:  428م األحد الخامس من رجب سنة:القدوري في يو 

 . 5/24النجوم الزاهرة: و   ،1/79وفيات األعيان: و 
 . 146مختصر القدوري: ص ينظر:  (2)
  ، 3/290اإلمام علي السغدي. ينظر: العناية:    ،وأبو علي النسفي  ،وهم: الثوري ومحمد بن مقاتل الرازي  (3)

 . 104/ 5البناية: و 
 . 375فتاوى النوازل: ص  ، 2/253بي يوسف كما بين بغداد والري. ينظر: مختصر اختالف العلماء:أوعن    (4)
 (. -رضي اهلل عنه   - في )ب( )وقال محمد  (5)
وألنه يملك التصرف في المال والنفس واالبن ال يملك    ،ألن األب أكثر شفقة من االبنوجه قول محمد:    (6)

الطحاوي في مختصره: وبه نأخذ.   ، التصرف في مالها التزويج مبنية على  ووجه قولهما:    وقال  أن والية 
واألب صاحب فرض. ينظر: مختصر الطحاوي:    ،فاالبن هو العصبة  ،واألب مع االبن إذا اجتمعا  ،العصوبة

 . 250/ 2بدائع الصنائع: و  ، 312/ 1فتاوى قاضيخان: و  ،169ص
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  املطلب األول:

 (1)اْلَكَفاَءة 
ِفْي  (2)اْلَكَفاَءةُ  ِلَماِلكِ (3)  النَِّكاحِ ُمْعَتَبَرٌة  ِخاَلًفا  َفِإَذا(4)،  ِمْن    (5)،  َنْفَسَها  اْلَمْرَأُة  َزوََّجْت 

ْعِتَراِض َوالتَّْفِرْيِق ِإَلَى اْلَحاِكِم، َواَل َيُكْوُن َطاَلًقا، َوَما َلْم ُيَفّرقْ   َبْيَنُهَما  َغْيِر ُكْفء  َفِلْْلَْوِلَياِء ااْلِ
ثَابِ  النَِّكاِح  ِخاَلًفا  َفأْحَكاُم  اْلَباِقِين  َعْن  َسَقَط  اْلَكَفاَءِة  ِبَتْرِك  اأْلَْوِلَياِء  َأَحُد  َرِضّي  َذا  َواِ  َتًة، 

 .(6)ِلَيْعُقوبَ 
: ُتْعَتَبُر ِفْي النََّسِب، َفُقَرْيُش  َبْعُضَها َأْكَفاٌء ِلَبْعض    َواْلَكَفاَءُة ُتْعَتَبُر ِفْي َخْمَسة  َأْشَياء 

ِمْثَل َأْدَناَها أِلَْعاَلهَ  َنَسًبا َمْشُهوًرا  َيُكوَن  َأْن  التََّفاُضُل إالَّ  ِفْيِه  ُيْعَتَبُر  َأنَُّه اَل  ا، َوَعْن ُمَحّمد  

 

  ، والكفاءة: وهي المماثلة والمساواة  ،واألكفاء جمع كفؤ  ،ونظير الشيء مثله  ،( الكفاءة لغة: الكفؤ: النظير1)
مادة )كفأ(:   ،أي: يماثله في الشيء ويساويه. ينظر: لسان العرب  ،أو فالن كفء لفالن  ،يقال: هذا ُكفٌء له

الدقائق:   .1/139 كنز  شرح  الرائق  البحر  أمور.  خـصوص  في  الزوجيـن  بين  المماثلـة  هي  اصطالًحا: 
3/137 . 

 (.    أ )اْلَكَفاَءُة( ساقطة من ) (2)
الكرخي    (3) َكاَن يقوُل: األصح عندي أالّ وروي عن  المبسوط   َأنَُّه  النكاح أصاًل. ينظر:  الكفاءة في  تعتبر 

 ، 24/ 5للسرخسي: 
" َوَحاِصُل َما   :قال االمام الدسوقي ،ولهذا اختلف المتأخرون من المالكية في النقل ،وقد اختلف رأيهم فيها (4)

  ، ِفي المسَأَلِة َأنَّ ظاهَر ما نقَلُه الحطاب وغيره واستظهره الشيخ ابن رحال منع تزويجها من الفاسق ابتداء
ن كان يؤمن عليها ". ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:   . 2/249وا 

 )واذا(.  (ب)في  (5)
 . 26/ 5للسرخسي:  َوُهَو َقْوُل ُزَفَر رحمة اهلل. ينظر: المبسوط (6)
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، (2) ، َواَل َيُكْوُن اْلَعَرُب َأِكفَّاًء ِلُقَرْيِش َواْلَعَرُب َبْعُضَها َأْكَفاٌء ِلَبْعض  (1)اْلَبْيُت الَِّذِي ِفْيِه اْلِخاَلَفةِ 
ِة اْلَعَربِ  (3) و َباِهَلةَ َوَلْيَس َبنُ   . (4) َأْكَفاٌء ِلَعامَّ

،   (5) َوَمَواِلي اْلَعَرِب َأِكفَّاٌء ِلَمَواِلِي ُقَرْيِش، َواْلَمَواِلي: َوُهُم اْلَعَجمُ  َبْعُضَها َأْكَفاٌء ِلَبْعض 
 َواَل ُيْعَتَبُر النََّسُب ِفْيِهم.

ْساَلِم[ ]َوُيْعَتَبرُ  ْساَلِم ِمْن اْلَمَواِلِي ِمْنُهْم ُكْفوءٌ ، (6) ِفي اإلِْ ِلَمْن  (7) َوَمْن َلُه َأَبَواِن ِفي اإلِْ
ِلَمْن َلُه َأٌب َواِحٌد ِفْيِه، َوَمْن َكاَن َلُه    (9)ُكُفًؤا  ِفْيِه، َوَمْن َأْسَلَم ِمْنُهم ِبَنْفِسِه؛ اَل َيُكْونَ   (8)َلُه َآَباءٌ 

ْساَل 43]ظ/  .(11)، ِخاَلًفا ِلَيْعُقْوبَ (10) ِم؛ اَل َيُكوُن ُكُفًؤا ِلَمْن َلُه َأَبَواِن ِفْيهِ [ َأٌب َواِحُد ِفْي اإلِْ

 

 . 2/129تبيين الحقائق: و  ،5/24ينظر: المبسوط للسرخسي:  (1)
 . 2/129المحيط البرهاني: و  ،386/ 1الحاوي القدسي: و  ، 205/ 10األصل للشيباني:  ( ينظر:2)
قيل: كانوا يأخذون    ،وكانوا معروفين بالخساسة  ،فنسب أوالدها إليها  ،هو اسم امرأة من همدان  بنو باهلة:  (3)

 . 298/ 3عظام الميتة ويطبخونها ويأخذون دسومتها. ينظر: فتح القدير:  
المبسوط للسرخسي: و   ،4/251شرح مختصر الطحاوي للجصاص:  و   ،204/ 10صل للشيباني:  ينظر: األ  (4)

5/24 . 
األ  (5) العرب، وعامة أهل  قبائل  إلى  ينتسب  لم  َمن  تكلَّموا  العجم: هو  مصار والقرى في زمننا منهم سواء 

بالعربية، أو بغير العربية إالَّ َمن كان له منهم نسٌب معروٌف كالمنتسب إلى أحد الخلفاء األربعة، أو إلى  
 .  3/87حد األنصار، ونحوهم. ينظر: حاشية ابن عابدين: أ

 (.  أ ما بين المعقوفتين ساقط من ) (6)
 في )ب( )كٌف(.  (7)
 في )ب( )أٌب(.  (8)
 في )ب( )ُكْفًئا(.  (9)
النتف في   ،-رحمهما اهلل-وهذا عند أبي حنيفة ومحمد    ،وذلك ألن كمال النسب يعتبر في األب والجد  (10)

 . 3/23المحيط البرهاني: و   ،291/ 1الفتاوى: 
 . 298/ 3القدير:فتح و   ،1/386الحاوي القدسي:  و   ،308/ 1ينظر: فتاوى قاضيخان:  (11)
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ْساَلِم ِفْيَما ُذِكَر اَل َيُكونُ   .(2)َجِمْيَعهُ  (1)َوُتْعَتَبُر ِفْي اْلُحّريَِّة َوَنِظْيُرَها اْلَكَفاَءُة ِفْي اإلِْ
الدَِّياَنةِ  ِفْي  يَ   (3)َوُتْعَتبُر  َلْم َحتَّى اَل  َأنَُّه  َيْعُقْوَب  َوَعْن  اِلَحِة،  ِللصَّ ُكْفًئا  اْلَفاِسُق  ُكْوُن 

، َوَقاَل ُمَحمٌَّد: اَل ُيْعَتَبُر ِإالَّ َأْن  (5) َيُكْوُن ُكْفًئا  (4) ُيْعَتَبْر َحتَّى َقاَل: ِإَذا َكاَن اْلَفاِسُق َذا ُمُروَءة  
 .(7) َأْو ُيْسَخُر ِمْنهُ  (6)ُيْصَفعَ َيُكْوَن ُمْسَتَخًفا ِبِه، ِمْثَل َأْن  

َلِة َجِمْيًعا  ِل، َوالنََّفَقِة اْلُمَعجِّ َوُتْعَتَبُر ِفي اْلَماِل، َوُهَو َأْن َيُكوَن َقاِدًرا َعَلى اْلَمْهِر اْلُمَعجِّ
َواَيةِ  ، َحتَّى َأنَّ اْلَعاِجَز َعْنُهَما َأْو َعْن َأَحِدِهَما َلْم َيُكْن ُكْفًئا، َوَعْن َيْعُقْوَب  (8)ِفْي َظاِهِر الرِّ

 .(9)ُه اْعَتَبَر اْلُقْدَرَة َعَلى النََّفَقِة ُدوَن اْلَمْهرِ َأنَّ 

 

 في )ب( )ال يكون فيما ذكر(.  (1)
وكذلك المعتق ال   ،فإن العبد ال يكون كفؤا المرأة حرة األصل  ،قوله: )جميعه( أي: من الوفاق والخالف  (2)

األصلية للحرة  كفؤا  المبسوط    ،يكون  ينظر:  الحرية.  في  أبوان  لها  المرأة  كفؤا  يكون  ال  أبوه  والمعتق 
 . 114/ 5ناية: البو   ،5/24للسرخسي:

 . 6748/ 9الديانة: وهي الصالح واالستقامة على أحكام الدين. ينظر: الفقه اإلسالمي وأدلته:   (3)
المروءة: هي قوة للنفس مبدأ لصدور األفعال الجميلة عنها المستتبعة للمدح شرعًا وعقاًل وفرعًا. ينظر:    (4)

 . 210التعريفات: ص
 أن الصحيح عند أبي حنيفة: أن الكفاءة في التقوى، والحسب غير وذكر شمس األئمة السرخسي رحمه اهلل  (5)

 . 2/130تبيين الحقائق:  و   ،3/23المحيط البرهاني:  و   ، 25/ 5معتبر في التقوى. ينظر: المبسوط للسرخسي:  
. ينظر: المصباح المنير مادة )صفع(:  (6)  . 1/343ُيْصَفُع: َأي يضرُب َعَلى َقَفاُه ِبَعرِض الَكفِّ
 . 320/ 2الحاوي القدسي: و  ،2/320ينظر: بدائع الصنائع:  (7)
 . 174ينظر: الجامع الصغير: ص  (8)
 . 308/ 1فتاوى قاضيخان: و  ،2/320بدائع الصنائع: و  ،291/ 1ينظر: النتف في الفتاوى للسغدي:  (9)
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َواَيةِ  َماِم َوُمَحمَّد  ِفْي َغْيِر َظاِهِر الرِّ ، َحتَّى َأنَّ اْلَقاِدَر (1) َوُتْعَتَبُر ِفي اْلِغَنى ِفْي َقْوِل اإلِْ
 .(2)  اْلَيَسارِ ِفيْ   َعَلَى اْلَمْهِر َوالنََّفَقِة اَل َيُكْوُن ُكْفًئا ِللَفاِئَقةِ 

َناِئعِ  َواَيِة َعْنُهمْ   (3) َوُتْعَتَبُر ِفي الصَّ ،  (4)ِفْي َظاِهِر الرِّ َماِم َأنََّها اَل ُتْعَتَبُر ِبَحال  ، َوَعْن اإلِْ
امِ (5) َوَعْن َيْعُقوَب َأنََّها اَل ُتْعَتَبُر ِإالَّ َأْن َيْفُحَش َكاْلَحاِئكِ   .  (7)، َوالدَّبَّاغِ (6) ، َواْلَحجَّ
ْن َتَزّوَجْت اْلَمْرَأُة ِبَأَقِل ِمْن َمْهِر ِمْثَلَها َماِم (8)َواِ  ؛ َفِلْْلَْوِلَياِء ااِلْعِتَراُض َعَلْيَها ِعْنَد اإلِْ

ْعِتَراَض ،  َوُزَفرَ   .(9)َحتَّى ُيِتمَّ َلَها َمْهَر ِمْثِلَها َأْو ُيَفاِرَقَها، َوَقااَل: َلْيَس َلُهْم ااْلِ
ِقْيَل: َوَضَع اْلَمْسَأَلِة َعَلى َقْوِل ُمَحمَّد  ِإَذا ُأْكِرَه اْلَوِليُّ َواْلَمْرَأُة ِعَلَى النَِّكاِح ِبَأَقِل ِمْن  

ْكَراُه، َوَرِضيَّْت ِهَي ُدْوِنِه، َوِقْيَل: إَذا َأذََّن اْلَوِلُي َأْن َتَتَزّوَج َوَلمْ    ُيَسمِّ   َمْهِر ِمْثِلَها ثُمَّ َزاَل اإلِْ

 

غير ظاهر الرواية: وهي المسائل التي رويت عن اإلمام محمد بن الحسن رحمه اهلل في كتب غير ظاهر  (1)
َواَيِة؛ ألنها لم  ،والكيسانيات ،والهارونيات ،والرقيات  ،والنوادر  ،الرواية وهي: األمالي وسميت بغير َظاِهِر الرِّ

رد المحتار و   ،8/371ولى. ينظر: العناية:  كالكتب األ  ،ترو عن اإلمام محمد بروايات ظاهرة ثابتة صحيحة
 . 1/69ابن عابدين:  

    . 2/130تبيين الحقائق: و  ،2/319وذلك ألن المال غاد ورائح فال عبرة لكثرته. ينظر: بدائع الصنائع:  (2)
 أي الحرفة. ( 3)
 لم أقف عليه في كتب ظاهر الرواية. ( 4)
 . 1/157وهو من ينسج الثياب. ينظر: المصباح المنير مادة حوك:  ،الِحياكة: بالكسر الصناعة (5)
امة  (6)  . 77والحجامة حرفُته. ينظر: التعريفات الفقهية: ص ،الحجام: هو الذي يكسُب بالَحجَّ
نيء منها. ينظر: والسبب في أّنها ال تعتبر؛ ألن الناس يعيرون بالد  ،وهو الصحيح ،وهو رواية عن االمام (7)

والدَِّباَغ: بالكسر   . 3/99االختيار لتعليل المختار:  و   ، 3/24المحيط البرهاني:  و   ،309/ 1فتاوى قاضيخان:
ْنَعةِ   . 1/189وهو الذي يصلح الجلود ويدبغها. ينظر: المصباح المنير مادة )دبغ(:  ،اسم ِللصَّ

هو أن يعتبر مهرها بمهر مثل نسائها من أخواتها ألبيها    ،مهر المثل: هو الواجب األصلي في باب النكاح  (8)
دينها. ينظر: وأمها أو ألبيها وعماتها وبنات أعمامها في بلدها وعصرها على مالها وجمالها وسنها وعقلها و 

 . 2/287بدائع الصنائع: 
 . 3/101االختيار لتعليل المختار: و  ، 522مجمع البحرين: ص و  ،14/ 5ينظر: المبسوط للسرخسي: (9)
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اْلَوْضُع َعَلى َما َصَح ِمْن ُرُجْوِعِه ِإَلى َقْوِلِهَما ِفي َجَواِز   (1)َمْهًرا َفَعَقَدْت، َوَقاَل ِفي اْلِهَداَيةِ 
 .(2) النَِّكاِح ِبَغْيِر َوِليٍّ 

َداِق ِلَزْوِجَها َدِخَل ِبَها َأْو َلْم َيْدُخْل، َولَ  ْيَس أِلََحد  ِمْن  َوِلْلَمْرَأِة َأْن َتِهَب َماَلَها ِمْن الصَّ
 .(3)اأْلَْوِلَياِء ااِلْعِتَراُض َعَلْيَها ِفْي َذَلكِ 

ِغْيَرُة ِبَغْبن  َفاِحش   ِغْيُر َأْو الصَّ َذا َزوََّج اأْلَُب َأْو اْلَجُد الصَّ  ِفْي اْلَمْهِر َجاَز النَِّكاحُ   (4)َواِ 
، (6) ا ِقْيَل: َيُجْوُز النَِّكاُح َواَل َيُجْوُز التَّْسِمَيةُ : اَل َيُجْوُز، ثُمَّ ِعْنَدُهمَ (5)َوالتَّْسِمَيُة، َوَقااَل 

حُ (7) َوُهَو َقْوُل الشَّاِفِعيُّ   . (8) ، َوِقْيَل: اَل َيُجْوُز النَِّكاُح، َوُهَو اأْلَصَّ

 

الحنفي  (1) الفقه  فروع  في  المرغيناني  ،الهداية: وهو كتاب  أبي بكر  الدين بن   ،مؤلفه شيخ اإلسالم برهان 
 . 2/2022وهو شرح على متن )بداية المبتدي(. ينظر: كشف الظنون:  ،هــ593المتوفى سنة: 

 . 196/ 1ينظر: الهداية: (2)
بو يوسف ومحمد: ال سبيل لهم الى ذلك. ينظر: مختصر اختالف  أوقال:    ،مام أبي حنيفةوهذا عند اإل  (3)

 . 2/130تبيين الحقائق: و  ،263- 2/262العلماء: 
  للكفوي:   ،إذا جاوزت الزيادة ما يعتاد مثله. ينظر: الكليات  ، َفاحش: هو كل َشْيء تَجاوز قدره وحدهغبن    (4)

 . 675ص
وقد يراد به أبو    ،قاال: الضمير يرجع إلى اإلمامين أبي يوسف ومحمد رحمهما اهلل إذا لم يسبق مرجعه(  5)

إذا سبق لثالثهما في مخالفة ذلك الحكم.  ينظر: مصادر الفقه    ،أو أبو حنيفة ومحمد  ،يوسف وأبو حنيفة
 . 129الحنفي ومصطلحاته: ص  

 . 131/ 2تبيين الحقائق: و  ،1/197ينظر: الهداية:   (6)
المثل بالعقد؛ وذلك ألن المهر من جملة الزوائد،    (7) ففيه قوالن: أصحهما: أنه يصح النكاح، ويجب مهر 

. فتركه ال يمنع صحة العقِد. وال قول الثاني: أنه ال يصح؛ ألنه بخس حقها؛ كما لو زوجها من غير كفء 
 . 9/376البيان للعمراني: و   ،5/302ينظر: التهذيب: 

 .    3/45وذكر هشام عن محمد رحمه اهلل أن النكاح جائز. ينظر: المحيط البرهاني:  (8)
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؛   ْن َزوََّجَها ِمْن َغْيِر ُكْفء  ِتَفاِق، َواِ  َيُجْز ِبااْلِ َلْم  ْن َفَعَل َذِلَك َغْيُر اأْلَِب َواْلِجدِّ؛  َواِ 
ِغْيِر واَلَيًة ِإالَّ ِفْي  (1)َجاَز، َوَقااَل: اَل َيُجْوُز َأْصاًل  ، َوَلْيَس ِلَغْيِر اأْلَِب َواْلِجدِّ ِفْي َماِل الصَّ

 .(2)رِ َتْسِمَيِة اْلَمهْ 
 املطلب الثاني: 

 ِبالنَِّكاح (3)اْلَوَكاَلة

ِلُزَفرَ  َنْفِسِه َجاَز ِخاَلًفا  َوِليََّتُه ِمْن  اْلَوِليُّ  َذا َزوََّج  َنْفِسِه  (4)َواِ  َذا َزوََّج ُمَوكَِّلَتُه ِمْن  َواِ   ،
: اَل َيُجْوزُ (5)ِبِإْذِنَها َجازَ   .(6)، َوَقاَل ُزَفُر َوالشَّاِفِعيُّ

 

 . 297الشريعة: صشرح الوقاية لصدر و  ،3/37ينظر: المحيط البرهاني:  (1)
 . 131/ 2تبيين الحقائق: و  ،1/197ينظر: الهداية:   (2)
العرب  (3) الغير. ينظر: لسان  العجز واالعتماُد على    . 11/736مادة )الوكل(:    ،الوكالة لغة: هي إظهار 

 . 6/19اصطالًحا: وهو تفويض التصرف، والحفظ إلى الوكيل. بدائع الصنائع: 
 . 132/ 2تبيين الحقائق: و  ،1/197الهداية:  ينظر:  (4)
 . 257كنز الدقائق: صو  ،3/37المحيط البرهاني: و  ، 149ص ينظر: مختصر القدوري:  (5)
ومتملكا كما في البيع إال أن الشافعي رحمه   وجه قول زفر والشافعي: أن الواحد ال يتصور أن يكون مملكا  (6)

ووجه قول ابي حنيفة وابي    ،اهلل يقول في الولي ضرورة ألنه ال؛ يتواله سواه وال ضرورة في حق الوكيل
يوسف ومحمد: أن الوكيل في النكاح معبر وسفير والتمانع في الحقوق دون التعيير وال ترجع الحقوق إليه  

مباشر   ألنه  البيع؛  للشيرازي:  ابخالف  تبيين و   ،1/197الهداية:  و   ، 5/293التهذيب:  و   ،431/ 2لمهذب 
 . 2/132الحقائق: 
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، ]َوَيْصُلُح َأْن َيُكوَن َوِكياًل (1)َواْلَواِحُد َيْصُلُح َأْن َيُكوَن َوِليًّا ِفْي النَِّكاِح ِمْن اْلَجاِنَبْينِ 
، ،(2)ِمْن اْلَجاِنَبْيِن[ ، َفِإْن  َوَيَتَوقَُّف ِنَكاُح اْلُفُضوِليِّ َلِحَقْتُه  َوِنَكاُح اْلَعْبِد َواأْلََمِة ِبَغْيِر إْذِن اْلَوِليِّ

ْن َردَّ َبَطلَ  َجاَزُة َجاَز، َواِ   (.3)اإلِْ

ُأِجْيزَ  ْن  َواِ  َيُجْوُز  : اَل  اْلُفُضوِليِّ (4) َوَقاَل الشَّاِفِعيُّ ، َوَعَلى َهَذا ُكلُّ َعْقد  َصَدَر ِمْن 
ِإَجاَزِتهِ 44]و/ َعَلَى  َمْوُقوًفا  َيْنَعِقُد  ُوُقوِعِه  َحاَل  ُمِجيٌز  َوَلُه  َوَقالَ (5) [  َيْنَعِقُد  ،  اَل   : الشَّاِفِعيُّ  

 .(6)َأّصاًل 
َواَل َيُجْوُز َأْن َيُكْوَن اْلَواِحُد ُفُضوِليًّا ِمْن اْلَجاِنَبْيِن، َواَل ُفُضوِليًّا ِمْن َجاِنب  َأِصياًل ِمْن  

، َأْو َوِكياًل  ْن َجرَ (7)َأْو َوِليًّا، ِخاَلًفا ِلَيْعُقْوَب ِفْي اْلَجِمْيعِ ، َجاِنب  ى اْلَعْقُد َبْيَن ُفُضوِليَّْيِن َأْو  ، َواِ 
 .(8) َبْيَن ُفُضوِليِّ َوَأْصِلِي َجاَز ِفْي َقْوِلِهم َجِمْيًعا

 

ِغيَرِة، وليس لهما أبوان. ينظر: بدائع الصنائع:  (1) ِغيَر بنِت ابِنِه الصَّ  . 2/231كالجدِّ يزوِّج البِن ابِنِه الصَّ
يزوجه فالنة ووّكلته فالنة أن يزوجها من ذلك  (. كما إذا وكّله رجل أن    أ   ما بين المعقوفتين مكرره من )  (2)

فال يقومان إال   ،خالفا لزفر: َقول ُزَفَر: َأنَّ ركن النكاح اسم لشطرين مختلفين وهو: اإليجاب والقبول  ،الرجل
 . 3/62المحيط البرهاني: و  ،231/ 2بعاقدين كشطري البيع. ينظر: بدائع الصنائع: 

 .  3/98االختيار لتعليل المختار: ينظر:  (3)
اختالفا    ،مام الشافعي رحمه اهلل: في األم: )وال أعلم من أحد لقيته وال حكى لي عنه من أهل العلم قال اإل  (4)

  ، 74-9/73. والحاوي الكبير:  5/45في أنه ال يجوز نكاح العبد إال بإذن مالكه(. ينظر: األم للشافعي:  
 .  296مام الشافعي: صالمحرر في فقه اإلو 

 . 252/ 2بدائع الصنائع: و  ،5/19ينظر: المبسوط للسرخسي:  (5)
وال تقف   ، )ذكرنا أن مذهبنا المشهور بطالنه ،قال االمام النووي في المجموع: في تصرف الفضولي بالبيع (6)

 .   9/261وكذا الوقف والنكاح وسائر العقود(. ينظر: المجموع: ،على اإلجازة
 . 2/133تبيين الحقائق: و  ، 299شرح الوقاية لصدر الشريعة: صو  ،523ينظر: مجمع البحرين: ص (7)
 . 98/ 3االختيار لتعليل المختار:  و   ، 5/19المبسوط للسرخسي:  المقصود بقولهم جميعًا أي الحنفية. ينظر:    (8)



 

 189 

 ( 5 ) 

َفِإَذا َقاَل َرُجٌل: اْشَهُدوا َأنِّي َقْد َتَزوَّْجُت ُفاَلَنَة، َوِهَي َغاِئَبٌة َفَبَلَغَها اْلَخَبُر َفَأَجاَزْت َأْو 
َتَزوَّْجُت ُفاَلًنا، َوُهَو َغاِئٌب َفَبَلَغُه اْلَخَبُر َفَأَجاَز َلْم َيُجْز، ِخاَلًفا   (1)ا َأنِّي َقدْ َقاَلْت ِاْمَرَأٌة: اْشَهُدو 

 .(2)ِلَيْعُقْوبَ 
َوَلْو َقِبَل َعْن اْلَغاِئِب ُفُضْوِليِّ ِفْي اْلَمْجِلِس َفَبَلَغُه اْلَخَبُر َفَأَجاَز؛ َجاَز ِفْي َقْوِلِهم، 
 َوَأْصُلُه َأنَّ َشْطَر اْلَعْقِد َهْل َيَتَوْقُف َعَلى َما َوَراَء اْلَمْجِلِس َأْم اَل؟ َوَمْن َأَمَرُه آَخُر َأْن ُيَزوِّجَ 

 .(3) ُيَعيِّْنَها َفَزوََّجُه اْمَرأَتْيِن ِفي ُعْقَدة  َواِحَدة ؛ َلْم َتْلَزْمُه َواِحَدٌة ِمْنُهَمااْمَرَأًة، َوَلمْ 
َمامِ  اإلِْ ِعْنَد  َجاَز  ُكْفء   َغْيَر  أْو  ِلَغْيرِه  َأَمًة  َزوََّجُه  ْن  َوَاللَُّه  ،  َواِ  َيُجوُز،  اَل  ]َوَقااَل: 

 .(4)َأْعَلُم[
 

  

 

 )قد( ساقطة من )ب(.  (1)
 . 2/232بدائع الصنائع:و  ،174الصغير: ص الجامع و  ، 203/ 10صل للشيباني: ينظر: األ (2)
للشيباني:  األ  ينظر:  (3) قاضيخان: و   ، 399/ 1صل  الشريعة:  و   ، 306-1/305فتاوى  لصدر  الوقاية  شرح 

 . 298ص
 .3/27المحيط البرهاني: و  ، 320/  2ينظر: بدائع الصنائع:  (. أ ما بين المعقوفتين ساقط من ) (4)
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 اخلامتة

حول موضوع األولياء واألكفاء توصلت إلى أهم النتائج والتي أراها بعد استعراض  
    "خالصة بحثي وهي: 

إن كتاب الرعاية في تجريد مسائل الهداية هو مختصر لكتاب الهداية لإلمام   -1
 المرغيناني حيث جرد فيه اإلمام ابن األقرب مسائله. 

والتي طالما شابه  الكشف عن بعض الجوانب من حياة اإلمام ابن األقرب،   -2
 الغموض، فلعلي أزحُت بعض الغموض. 

كان صاحب شخصية قوية فلم يكن ناقاًل لْلقوال فقط، بل يرجح الصحيح   -3
 منها.

والمال،   -4 والحرية،  والدين،  النسب،  أشياء:  خمسة  تتضمن  الكفاءة  أن  بين 
 والصنائع. 

ألّنها    لْلولياء حق االعتراض والتفريق إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء؛ -5
 حق للمرأة ولْلولياء. 

إن الشخص يصلح أن يكون ولًيا في الزواج من جانبين، وكذلك يصلح أن   -6
 يكون وكياًل. 

 إن نكاح الفضولي متوقف على إذن الولي.   -7
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 املصادر واملراجع

 القرآن الكريم.
االختيار لتعليل المختار، عبد اهلل بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي،   -1

الحنفي )ت الفضل  أبو  الدين  أبو  683مجد  هـ(، علق عليه: الشيخ محمود 
وغيرها،   بيروت،  العلمية،  الكتب  ودار  القاهرة،  الحلبي،  مطبعة  دقيقة، 

 م.   1937-هـ1356
هـ(، تحقيق:  189الشيباني )ت  اأَلْصُل، أبو عبداهلل محمد بن الحسن بن فرقد -2

ط  لبنان،  بيروت،  حزم،  ابن  دار  بوينوكالن،  محمَّد  - هـ1433،  1الدكتور 
 م. 2012

األم، الشافعي أبو عبد اهلل محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع  -3
)ت المكي  القرشي  المطلبي  مناف  عبد  بن  المطلب  عبد  دار  204بن  هـ(، 

 م. 1990-هـ 1410المعرفة، بيروت، 
إنباء الغمر بأبناء العمر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن   -4

)ت العسقالني  األعلى  852حجر  المجلس  حبشي،  حسن  د.  تحقيق:  هـ(، 
 م. 1969-هـ1389للشئون اإلسالمية، لجنة إحياء التراث اإلسالمي، مصر،  

وف البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعر  -5
هـ(، وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن  970بابن نجيم المصري )ت

هـ(، وبالحاشية: منحة  1138حسين بن علي الطوري الحنفي القادري )ت بعد  
 . 2الخالق البن عابدين، دار الكتاب اإلسالمي، ط

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد   -6
 م. 1986-هـ1406، 2هـ(، دار الكتب العلمية، ط 587الحنفي )تالكاساني 



 

 192 

 ( 5 ) 

البناية شرح الهداية، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين   -7
هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت،  855الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني )ت

 م.  2000- هـ1420، 1لبنان، ط 
ين يحيى بن أبي الخير بن سالم  البيان في مذهب اإلمام الشافعي، أبو الحس -8

)ت الشافعي  اليمني  دار  558العمراني  النوري،  محمد  قاسم  تحقيق:  هـ(، 
 م.2000،  1المنهاج، جدة، ط

السودوني   -9 ُقطُلوبغا  بن  قاسم  العدل  أبو  الدين  زين  الفداء  أبو  التراجم،  تاج 
هـ(، تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، دار القلم،  879الجمالي الحنفي )ت 

 م. 1992-هـ1413، 1، طدمشق
ثابت بن أحمد بن مهدي  -10 أبو بكر أحمد بن علي بن  تاريخ بغداد وذيوله، 

هـ(، دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، 463الخطيب البغدادي )ت
 هـ.1417،  1دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، عثمان بن علي بن محجن   -11 ْلِبيِّ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ
هـ(، بحواشي: شهاب الدين أحمد 743البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي )ت

ْلِبيُّ )ت هـ(،  1021بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّ
 هـ.1313، 1المطبعة الكبرى األميرية، بوالق، القاهرة، ط

الكتب   -12 دار  البركتي،  المجددي  اإلحسان  عميم  محمد  الفقهية،  التعريفات 
 م. 2003-هـ1424، 1العلمية، ط

الجرجاني )ت -13 الشريف  الزين  بن علي  بن محمد  هـ(،  816التعريفات، علي 
الكتب   دار  الناشر،  بإشراف  العلماء  من  جماعة  تحقيق: ضبطه وصححه 

 . م1983-هـ1403، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط 
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التفريع في فقه اإلمام مالك بن أنس، عبيد اهلل بن الحسين بن الحسن أبو   -14
المالكي )ت ب  الَجالَّ ابن  هـ(، تحقيق: سيد كسروي حسن، دار  378القاسم 
 م.2007-هـ1428، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 

التهذيب في فقه اإلمام الشافعي، محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود  -15
هـ(، تحقيق: عادل أحمد عبد  516د بن الفراء البغوي الشافعي )تبن محم

 م.1997- هـ1418،  1الموجود، علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، ط
هـ(، مطبوع  189الجامع الصغير، أبو عبد اهلل محمد بن الحسن الشيباني )ت -16

مع النافع الكبير، لمحمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم األنصاري اللكنوي  
 هـ. 1406، 1هـ(، عالم الكتب، بيروت، ط1304لهندي، أبو الحسنات )تا

اهلل   -17 نصر  بن  محمد  بن  القادر  عبد  الحنفية،  طبقات  في  المضية  الجواهر 
هـ(، مير محمد كتب خانه،  775القرشي، أبو محمد، محيي الدين الحنفي )ت

 كراتشي، د.ط، د.ت. 
بن   -18 أحمد  بن  محمد  الكبير،  الشرح  على  الدسوقي  الدسوقي حاشية  عرفة 

 هـ(، دار الفكر، د.ط، د.ت. 1230المالكي، )ت
الحاوي القدسي في فروع الفقه الحنفي، جمال الدين أحمد بن محمود بن سعيد   -19

)ت الغزنوي  بالقاضي  المعروف  الحنفي  الحلبي  الغزنوي  هـ(،  593القابسي 
تحقيق: الدكتور صالح العلي، مؤسسة دار النوادر، سورية، لبنان، الكويت،  

 م. 2011  -هـ1432، 1ط
الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، أبو   -20

الشهير   البغدادي،  البصري  حبيب  بن  محمد  بن  محمد  بن  علي  الحسن 
هـ(، تحقيق: الشيخ: علي محمد معوض، والشيخ: عادل  450بالماوردي )ت 
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لبنان،   بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  الموجود،  عبد  -هـ1419،  1ط أحمد 
 م. 1999

الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار، محمد بن علي بن محمد   -21
)ت الحنفي  الحصكفي  الدين  بعالء  المعروف  تحقيق:  1088الِحْصني  هـ(، 

-هـ1423،  1عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
 م. 2002

المفيدة، تقي الدين المقريزي، تحقيق:    درر العقود الفريدة في تراجم األعيان  -22
 م.2002، 1محمود الجليلي، دار الغرب اإلسالمي، ط

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد  -23
هـ(، تحقيق: محمد عبد المعيد ضان،  852بن أحمد بن حجر العسقالني )ت

 م. 1972-هـ1392، 2لهند، ط مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد، ا
رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد   -24

)ت الحنفي  الدمشقي  عابدين  ط1252العزيز  بيروت،  الفكر،  دار  ،  2هـ(، 
 م. 1992-هـ1412

روضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي   -25
تحقيق:  676)ت دمشق،  هـ(،  بيروت،  اإلسالمي،  المكتب  الشاويش،  زهير 

 م. 1991-هـ1412، 3عمان، ط 
سلم الوصول إلى طبقات الفحول، مصطفى بن عبد اهلل القسطنطيني العثماني   -26

هـ(، تحقيق: محمود 1067المعروف بـ»كاتب جلبي«، وبـ»حاجي خليفة« )ت
 م. 2010عبد القادر األرناؤوط، مكتبة إرسيكا، إستانبول، تركيا، د.ط، 
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سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي،   -27
هـ(، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، 279أبو عيسى )ت
 م. 1998بيروت، د.ط،  

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد  -28
تحقيق: محمود األرناؤوط، دار    هـ(، 1089الَعكري الحنبلي، أبو الفالح )ت

 م. 1986- هـ1406،  1ابن كثير، دمشق، بيروت، ط
الحنفي   -29 المحبوبي  الشريعة عبيد اهلل بن مسعود  الوقاية، لإلمام صدر  شرح 

هـ(، تحقيق: الدكتور صالح محمد سالم أبو الحاج، أطروحة دكتوراه، 747)ت
 م.2002- هـ1423كلية العلوم اإلسالمية، جامعة بغداد، 

هـ(،  861ح فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي )تشر  -30
 دار الفكر، بيروت، د.ط، د.ت.

شرح مختصر الطحاوي، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي   -31
هـ(، تحقيق: د. عصمت اهلل عنايت اهلل محمد، ود. سائد بكداش،  370)ت

حسن   محمد  زينب  ود.  خان،  اهلل  عبيد  محمد  البشائر  ود.  دار  فالتة، 
 م. 2010-هـ1431، 1اإلسالمية، ودار السراج، ط

هـ(،  261صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )ت  -32
د.ط،   بيروت،  العربي،  التراث  إحياء  دار  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  تحقيق: 

 د.ت.
طلبة الطلبة، عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل، أبو حفص، نجم الدين   -33

 هـ. 1311هـ(، المطبعة العامرة، مكتبة المثنى، بغداد، د.ط،  537النسفي )ت
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العناية شرح الهداية، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد اهلل   -34
هـ(،  786)ت  ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي

 دار الفكر، د.ط، د.ت. 
الحنفي   -35 السمرقندي  إبراهيم  بن  محمد  بن  نصر  الليث  أبي  النوازل،  فتاوى 

هـ(، تحقيق: السيد يوسف أحمد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  375)ت
 م. 2004-هـ1425، 1ط

فتاوى قاضيخان في مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان، فخر الدين   -36
سن الحسن بن منصور المعروف بقاضيخان األوزجندي الفرغاني  أبي المحا

بيروت، 592)ت العلمية،  الكتب  دار  البدري،  سالم مصطفى  تحقيق:  هـ(، 
 م. 2009، 1لبنان، ط 

الفقه اإلسالمي وأدلته، د. َوْهَبة بن مصطفى الزَُّحْيِلّي، دار الفكر، سوريَّة،   -37
 ، د.ت. 4دمشق، ط

ية والفارسية في مكتبة راغب باشا، الدكتور فهرس المخطوطات العربية والترك  -38
 م. 2016-هـ1437، 1محمود السيد الدغيم، سقيفة الصفا العلمية، ط

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد اهلل كاتب جلبي   -39
)ت خليفة  الحاج  أو  خليفة  حاجي  باسم  المشهور  هـ(،  1067القسطنطيني 

 م.1941مكتبة المثنى، بغداد، د.ط، 
كفاية النبيه في شرح التنبيه، أحمد بن محمد بن علي األنصاري، أبو العباس،   -40

هـ(، تحقيق: مجدي محمد سرور 710نجم الدين، المعروف بابن الرفعة )ت
 م.2009، 1باسلوم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 
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هـ(، تحقيق:  1093الكليات، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي )ت -41
- هـ1419ان درويش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، د.ط،  عدن

 م. 1998
كنز الدقائق، أبو البركات عبد اهلل بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي   -42

هـ(، تحقيق: د. سائد بكداش، دار البشائر اإلسالمية، ودار السراج، 710)ت
 م. 2011-هـ1432، 1ط

اللباب في شرح الكتاب، عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي   -43
)ت الحنفي  الميداني  عبد  1298الدمشقي  الدين  محيي  محمد  تحقيق:  هـ(، 

 الحميد، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، د.ط، د.ت. 
لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور  -44

الر  )تاألنصاري  اإلفريقى  ط711ويفعى  بيروت،  صادر،  دار  ،  3هـ(، 
 هـ. 1414

السرخسي   -45 األئمة  أبي سهل شمس  بن  أحمد  بن  بكر محمد  أبي  المبسوط، 
 م.1993-هـ1414هـ(، دار المعرفة، بيروت، 483)ت

متن الرسالة، أبو محمد عبد اهلل بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي، القيرواني،   -46
 ر، د.ط، د.ت. هـ(، دار الفك386المالكي )ت

سليمان   -47 بن  بن محمد  الرحمن  عبد  األبحر،  ملتقى  في شرح  األنهر  مجمع 
هـ(، دار إحياء التراث العربي،  1078شيخي زاده، المعروف بداماد أفندي )ت

 د.ط، د.ت. 
مجمع البحرين وملتقى النيرين، اإلمام مظفر الدين أحمد بن علي بن ثعلب   -48

)ت الحنفي  الساعاتي  بابن  دار  هـ694المعروف  قبالن،  إلياس  تحقيق:   ،)
 م.2005-هـ1426، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 
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المجموع شرح المهذب »مع تكملة السبكي والمطيعي«، أبو زكريا محيي الدين   -49
 هـ(، دار الفكر، بيروت، د.ط، د.ت.676يحيى بن شرف النووي )ت

أبو المعالي    ،المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه اإلمام أبي حنيفة   -50
برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن َماَزَة البخاري الحنفي  

هـ(، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، 616)ت
 م.2004- هـ1424، 1لبنان، ط 

مختارات النوازل، شيخ اإلسالم برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل   -51
هـ(، تحقيق: محمد سراج الدين القاسمي، وشكيل  593المرغيناني )ت  الفرغاني 

 م. 2013- هـ1434أحمد الرحماني، مؤسسة إيفا للطبع والنشر، نيودلهي، 
مختصر اختالف العلماء، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك   -52

هـ(، تحقيق:  321بن سلمة األزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي )ت
بيروت، طد. ع اإلسالمية،  البشائر  دار  أحمد،  نذير  اهلل  -هـ1417،  2بد 

 م. 1996
مختصر الطحاوي، أبي جعفر أحمد بن محمد بن سالمة الطحاوي الحنفي،   -53

النعمانية، حيدر  321)ت المعارف  أبو الوفاء األفغاني، أحياء  هـ(، تحقيق: 
 آباد الدكن، الهند، د.ط، د.ت.

أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن    مختصر القدوري في الفقه الحنفي، -54
)ت القدوري  الحسين،  أبو  محمد  428حمدان  محمد  كامل  تحقيق:  هـ(، 

 م. 1997-هـ1418،  1عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
بن   -55 يحيى  بن  إسماعيل  للشافعي«،  باألم  ملحقا  »مطبوع  المزني  مختصر 

-هـ1410رفة، بيروت،  هـ(، دار المع264إسماعيل، أبو إبراهيم المزني )ت
 م. 1990
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هـ(،  179المدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني )ت -56
 م. 1994-هـ1415، 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

الرسالة،   -57 طالب،  أبو  محمد  حامد  د.  ومصطلحاته،  الحنفي  الفقه  مصادر 
 ، د.ت.   1مصر، القاهرة، ط

لكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي المصباح المنير في غريب الشرح ا -58
هـ(، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، د.ط،  770ثم الحموي، أبو العباس )ت

 د.ت.
المغرب في ترتيب المعرب، ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على، أبو   -59

ِزّى )ت الُمَطرِّ الخوارزمي  الدين  العربي،  610الفتح، برهان  الكتاب  هـ(، دار 
 نان، د.ط، د.ت.بيروت، لب 

يوسف   -60 بن  علي  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  الشافعي،  اإلمام  فقه  في  المهذب 
 هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د.ط، د.ت. 476الشيرازي )ت

النتف في الفتاوى، أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السُّْغدي، حنفي   -61
الدين  461)ت الدكتور صالح  المحامي  الفرقان،  هـ(، تحقيق:  الناهي، دار 

 م. 1984–هـ 1404، 2عمان، األردن، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، يوسف بن تغري بردي بن عبد اهلل   -62

)ت الدين  جمال  المحاسن،  أبو  الحنفي،  الثقافة  874الظاهري  وزارة  هـ(، 
 م.1963-هـ1383واإلرشاد القومي، دار الكتب، مصر، 

نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية األلمعي في تخريج الزيلعي،   -63
الزيلعي )ت أبو محمد عبد اهلل بن يوسف بن محمد  الدين  هـ(،  762جمال 

تحقيق: محمد عوامة، مؤسسة الريان للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، دار  
 م. 1997-هـ1418،  1القبلة للثقافة اإلسالمية، جدة، السعودية، ط
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الهداية في شرح بداية المبتدي، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني   -64
هـ(، تحقيق: طالل يوسف، دار  593المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين )ت

 إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، د.ط، د.ت. 
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسماعيل بن محمد أمين بن   -65

هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1399سليم الباباني البغدادي )تمير  
 لبنان، د.ط، د.ت. 

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد  -66
اإلربلي )ت البرمكي  ابن خلكان  بكر  أبي  بن  إبراهيم  تحقيق:  681بن  هـ(، 

 ، د.ت. 1إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ط 
 
 

 


