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                                    لعلوم الشرعیة واإلنسانیةا :مجلة الجامعة األسمریة

    )2018دیسمبر ( الثاني العدد )31( المجلد

  

  ال��� ك�اب م� ال�عق�� وت�ل�ل ال�ق��� ت���ل

 غاز�  ب� علي اب� دمحم ب� دمحم ب� أح�� ب� دمحم ع��هللا ألبي 

  )هـ841 ت( ال���اسي الع��اني

  األح��ش دمحم ال�اه� ال��ل� ع��    

  ل���ا. ال�راسات اإلسالم�ة، ال�امعة األس���ة اإلسالم�ة، كل�ة

Email: abdel68muttleb@gmail.com 

  :ال�ق�مة

ال��ــ� � الــ�� أرســل رســ�له دمحمًا هاد�ــًا ون��اســًا ی�ــ�د �ل�ــات ال�هــل؛ ل��قــ� 

  ال����ة م� �ل وحل، صلى هللا عل�ه وعلى آله  وص��ه ال��رة الَعْ�ل.

أما �ع�: فق� �ّ�أ هللا لعل�م ال���عة عل�اء أجّالء له� ق�ٌم راس�ٌة في العل�، أوضح 

عل�ا �ال�أصــــ�ل وال�ف��ــــع وال���ــــ�ح بهــــ� مــــا أشــــ�ل علــــى ال�ــــاس مــــ� األح�ــــام ، فــــأ

وال��ج�ح ص�وحه، وت���ا م����ات ض��ة نهل م�ها جهاب�ة العل�اء على مـ�ِّ 

  الع��ر، غ�� أن ����ًا م�ها �ّل ح��� ال����ات والّ�ور.

ومــ� هــ�ه اآلثــار م��ــ��: ت���ــل ال�ق��ــ� وت�ل�ــل ال�عق�ــ�، ألحــ� أعــالم     

بــ� اع�ــ�هللا دمحم بــ� أح�ــ� بــ� دمحم بــ� دمحم  الفقــه ال�ــال�ي �ــال�غ�ب الع��ــي، أبــي 

هـــ)، الــ�� �ّ�ــل تق��ــ� أبــي ال��ــ� 841علــي بــ� غــاز� الع��ــــــاني ال���اســي (ت 

وحـّل ��ـه تعق�ـ� ابـ� ع�فـة الـ�رغ�ي عل�ـه، وهـ�  ال�غ�� ال�رو�لـي علـى ال��ّونـة،
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ك�اب م���� شامل ل���ـع أبـ�اب الفقـه، ف�غ�ـ� أن أسـه� فـي إخ�اجـه إلـى حّ�ـ� 

  ال�ج�د؛ لُ���فع �ه ف�ان ��اب ال��� م�ل ت���قي.

  ع�لي في ال�����:

  ك��� ال����� َوف� الق�اع� اإلمالئ�ة ال��ی�ة مع���ا على ن�����:أوًالـ 

ورم�ت لها بـ (أ) ح��ة ال�� أصل�ة ت�ّ�ل� عل�ها م� م���ة  ال���ة األولى:

�ی� ���ها ل���ا، وتقع في ـ رح�ه هللا ـ  ����قة ال� ال��خ ع��ان العال� ال����� 

س��ًا في �ّلِ صف�ة، و��ل  25ال����ة، ع�د م���تها  الق�ع ) ل�حة م�286(

  س�. والل�حات ال�ع���ة في ال��ق�� ثالث ل�حات. 20س� وع�ضها 25ال�ف�ة 

ورم�ت لها بـ(ب)، وهي ن��ة م�ّ�رٌة، ت�جع ل�ار ال��� ال���ة ال�ان�ة: 

هـ) وتقع في 1291أول ال��ادی� م� عام (ال����ة ب��ن�، ن��� ب�ار�خ 

 20و��ل ال�ف�ة  س��ًا في �ّلِ صف�ة، 23) صف�ًة، ع�د م���تها 332(

 ُم�َق� أس�د ال��اد. 15وع�ضها 
ّ
  وهي م����ة ��ّ� مغ��ي

قابل� ال������ مع �ع�ه�ا وأث�ْ�� ال��ادة وال�ق�ان، وصّ��� ما رأی�ه  ثان�ًاـ

  � ال���ار.ص�ا�ا في ال��� على ���قة ال�

  خّ�ج� ما ورد م� أحادی� في ��اب ال���.  ثال�ًاـ

  .ع�وت األق�ال إلى أص�ابها م� م�اّنها ما أم��را�عاـ 

  .ت�ج�� لألعالم ال�اردة في ال�����ا ـ  خام�

  بّ��� ما غ�� م� ألفا� . سادسًاـ

  مّ��ت �الم ال��ونة ب�� ق�س�� ( ).سا�عًاـ 

�هللا وح�ه ال��ف� ل�ا ��ه ال��� وال��اد، وه� ح��ي ونع� ال���ل، وصلى هللا 

  على س��نا دمحم وعلى آله وص��ه أج�ع��.
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  ك�اب ال���

: رس� ال��� إذا �ان م��را، أْخُ� غ�� مق�ور عل�ه م� وح� )1(اب� ع�فة

ان ، فال ی��ه� إضافة أخ� للفاعل، و�ذا �)2(��� أو ب� أو ح��ان ��� �ق��

  .  )3(اس�ا فه� أخ� غ�� مق�ور عل�ه إلى آخ�ه 

تع��فه ��الئه، ی�د �أن  )5(: ت�ك اب� ال�اج�)4(وق�ل اب� ع��ال�الم

، فإن أراد ال���� ل� )6(ال�الء ال�غ�ي ع� ال�ع��� ه� ال��ور� ال ال���� 

  .)7(ُ�ف�ه، وال��ور� م���ع

ازدج� ، و�ذا ُأرِسل وال�علَّ�  م� �ل� أو �از ه� ال�� إذا ُزِج� : (ق�له

  ))8(أ�اع في ال�عل�� ...

  اب� ع�فة: في ال�عل�� ��ق:   

                                                           
  

ال��ن�ي، ���ي أ�ا ع�� هللا، اإلمام العالمة ال�ق�� واألص�لي، تفقه على اإلمام  دمحم ب� دمحم ب� ع�فة ال�رغ�ي )1(

أبي ع�� هللا دمحم ب� ع�� ال�الم و ن��ائه، حاف� لل��ه�، ضا�� لق�اع�ه، إمام لعل�م الق�آن، م��� للع���ة و 

ي ال��ه� في ن�� ع��ة الف�ائ� و غ�� ذل�، ت��ج على ی�ه ج�اعة م� العل�اء، م� تآل�فه: تق���ه ال���� ف

هـ ودف� �ال���ع. ال�ی�اج ال��ّه�: 748هـ وت�في س�ة 716أسفار ج�ع ��ه ما ل� ����ع في غ��ه، ول� س�ة 

 ).419،420(ص
  ).1/190ش�ح ح�ود اب� ع�فة :( )2(
 ) .3/8ش�ح ال��شي على م���� خل�ل:( )3(
م�ها الع��ة ال��ق� ال��ق�، م� م�لفاته: ت���ه دمحم ب� ع��ال�الم اله�ار� ال��ن�ي ، قاضي ال��اعة بها  )4( وعالَّ

هـ.   ش��ة 749هـ، وت�في عام 676ال�ال� في ش�ح اب� ال�اج� حق� في جامعة ��ابل�، �ان م�ل�ه س�ة

  ).1/301( :ال��ر ال���ة
� أن�، هـ، �ان م�ق�ا ل�ـ�ه� مال� ب590أبـ� ع��و، ع��ان ب� أبي ��� ال�ع�وف �اب� ال�اج�، ولـ� س�ة  )5(

أخ� ع� األب�ار� واب� ج���، وغ��ه�ا، أخ� ع�ه الق�افي واب� ال��ّ��، م� تآل�فه: م����ه الف�عي، وش�ح 

 ).1/167ال�ف�ل واألمالي. ال���ر نف�ه: (
  ال����. في ب: )6(
  ).2/283( )، وال����� الفقهي، الب� ع�فة:3/8( ش�ح م���� خل�ل، لل��شي: )7(
  ) .2/9ال�ه�ی� في اخ��ار ال��ونة، لل��اذعي: (  )8(



  
  
  

 األحیرش  دمحم الطاھر المطلب عبد

 

  )2018(دیسمبر الثاني العدد ) 31المجلد (

219 

فق�، أو مع االن�جار، أو مع اإلجا�ة.  )10(في ��نه االن�الء )9(ـ لّل��ي األولى 

، قل� :إن ع�� ع� خالص )12( ـ لغ� ان�جار ال��� لق�ل اب� القاس�)11(را�عها

  .  ال��� م� �ل�ه أو �ازه  ح�ى مات ُأكلَ 

  .)14( ، ل�� ه�ا اخ�الفا، وال�ع��� ما ���� عادة)13(الب� ����ال�ان�ةـ 

  ان�هى.  )2(ال�ع��� االن�الء واإلجا�ة ع�� ال�عاء )1(ـ الب� الع��يال�ال�ة

أن اش��ا� ��ن ال�ارح إذا ُدعي أجاب ال  )3( واعل�] [ قال اب� ع��ال�الم:

��ه� له ���� فائ�ة؛ ألن ه�ا ال�عاء إن �ان �ع� اإلرسال على ال��� فه� 

االن�جار في ال�ع�ى، و�ن �ان ق�ل ذل� فال ��اد ��ل� ع�ه شيء م� ال��ارح 

  .)4(���� ��اعها، ول�� ذل� م��فادا لها م� ال�عل�� 

  ).)5( ال�مي ، وع�� إرسال ال��ارح ...(ق�له: والب� م� ال����ة ع�� 

                                                           
أب� ال��� علي ب� دمحم ال��عي، ال�ع�وف �الل��ي الق��واني، ن�ل صفاق�، وتفقه �اب� م��ز واب� ف�ل، و  )8(

كان أب� ال��� فق�هًا فاضًال، ذا ح� م� األدب وال��ی�، أخ� ع�ه أب� ع�� هللا ال�ازر�، وأب� الف�ل اب� 

هـ. ت�ت�� ال��ارك و تق��� ال��ال�  478ه تعل�� ���� على ال��ونة س�اه �ال����ة، ت�في س�ة ال����، و ل

  ).741،742/ 1ل�ع�فة أعالم م�ه� مال�، للقاضي ��اض ب� م�سى ب� ��اض ال���ي :(
ة : (ش ) ماد442/ 14االن�الء ه� ُدعـاء ال�اة، أو ال�اقة �اس��ه�ا ل�ل�ه�ا. ل�ان الع�ب الب� م���ر، ( )10(

 ل و).
 ).4/1469ال����ة ، لل��ي :(  )11(
 ال���قة األولى  لل��ي ت�ق�� إلى أر�ع. ث� ذ�� ال�ان�ة وال�ال�ة م� ال��ق . )12(
أب� ال�اه�، إب�ا��� ب� ع��ال��� ب� ���� ال���خي ال�ه�و� ، تفقه على ی� أبي ال��� الل��ي، وأخ� ع�  )13(

��اب ال����ه، و��اب ال����� ذ�� في تأل�فه  أنه أك�له في س�ة س� وع���� اإلمام ال���ر�، م� م�لفاته : 

  )142،143وخ���ائة مات شه��ا، قال اب� ف�ح�ن: ل� أقف على تار�خ وفاته. ال�ی�اج ال��ّه� :(ص
  ) .2/128ش�ح زروق على ال�سالة: ( )14(
لع��ي ال�عاف�� األن�ل�ي ال�ال�ي ال�اف� أح� دمحم ب� ع�� هللا ب� دمحم ب� ع�� هللا ب� أح��، أب� ��� ب� ا )1(

هـ، ورحل مع أب�ه إلى ال���ق، ودخل ال�ام، ف�فقه �أبي ��� ال����شي، 468األعالم. ول� في ش��ان س�ة 

ولقي بها ج�اعة م� العل�اء وال���ث��، وأخ� األصلْ�� ع� أبي ��� ال�اشي، والغ�الي، واألدب ع� أبي ز���ا 

هـ. ال�ی�اج ال��ه� :( 543ه: أح�ام الق�آن، وش�ح ال���أ وغ��ه�ا، مات في ر��ع اآلخ� س�ة ال������، م� تآل�ف

 ).1/199،200)، وش��ة ال��ر ال���ة:( 378ـ376ص 
  ).2/633الب� الع��ي :( )، و��اب ال���،2/34)، وأح�ام الق�آن، الب� الع��ي:(2/286الفقهي: ( ال����� )2(
  ما ب�� مع��ف�� ساق� م� : أ. )3(
  )2/296( ال����� الفقهي: )4(
        ).2/9( ال�ه�ی� في اخ��ار ال��ّونة: )5(
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: ووجه ذل� أنها ر��ا ق�ل� ����ن ذل� ذ�اته، فإن ق�ر على )6(ال ال�اجيق

ال��� �ع� ذل�  ول�م� ذ�اته ، �ان عل�ه أن ���ي ع�� ذ�اته ـ أ��ًا ـ، ول� أر 

  )7(في ذل� نّ�ا.

 لْ�ه ل� ی��ل...(ق�له: و�ذا أدرك ال��� ول� ت�ف� ال��ارح مقاتله ف���ه ح�ى ق�  

)8( .(  

اب� ع�فة: ول� ت�ك مار ���� قادر على ذ�اته ذّ�اه ، فقال الل��ي ع� 

ع�ه رْأ�ا، ونقله اب� م��ز  )11(، ونقله اب� ی�ن�)10(: ال�� س�ع� ��حه)9(دمحم

زاد ال��ن�ي، و��ه ُ�عٌ� لع�� ر�ه ع� ذ�اته، وغ��ه ال یل�مه  )12(كأنه ال��ه�
ق�ْلَ�ه فعل�� ����ه، اب� ع�فة : إن�ا أل�م�ه ذ�اته ح��  ، بل ق� �قال له:)13(

��اف م�ته، وه� م���ه لفعل ال�ارح �ه ما ���ق م�ّ��ه في خ�ف م�ته، وفي 

  . )14(ض�ان ال�ار له ��ق 

                                                           
هـ، أخ� ع� أبي  404ه� أب� ال�ل��، سل��ان ب� خلف ب� سع� الق���ي، ال�ع�وف �ال�اجي،  ول� س�ة  )6(

هـ.   ال�ی�اج ال��ه�: ( ��474أ، ت�في س�ة األص�غ �دمحم ب� إس�اع�ل وغ��ه�ا، م� م�لفاته: ال���قى ش�ح ال�

  ) .197،198ص
 ).3/131( ال���قى لل�اجي: )7(
  ).      2/11ال�ه�ی� في اخ��ار ال��ّونة:( )8(
هـ، تفقه على اب� ال�اج��ن  180ه� أب� ع��هللا، دمحم ب� إب�ا��� اإلس���ر�، ال�ع�وف �اب� ال��از، ول� س�ة  )9(

هـ. ال�ی�اج ال��ه�: 269ان راس�ا في الفقه والف��ا، م� م�لفاته: ال��از�ة، ت�في س�ة وأص�غ واب� ع�� ال���، �

 ).331،332(ص
 ).4/1475ال����ة، لل��ي: (  )10(
أب����، دمحم ب� ع��هللا ب� ی�ن� ال����ي ال�قلي، أخ� ع�ه ع��� الف�ضي وأب� ال��� ال��ائ��  )11(

هـ. ش��ة ال��ر ال���ة: �451ها غ��ها م� األمهات، ت�في س�ة وغ��ه�ا، له ��اب جامع ال��ونة، أضاف إل

)1/164،165. (  
  ).4/336،337ال�اج واإلكل�ل، لل�ّ�اق :( )12(

ب� م��ز ال�ق�� الق��واني تفقه �أبي ��� ب� ع�� ال�ح�� وأبي ع��ان وأبي حف�  أب�القاس� واب� م��ز ه�:

 450كان فق�هًا ن�ارًا ن��ًال، وله ت�ان�� ح��ة، م�ها: تعل�� على ال��ونة س�اه ال����ة. ت�في في ن�� س�ة 

  ).  325هــ. ال�ی�اج ال��ّه�:(ص
  ).4/337ه� ال�ل�ل :()، وم�ا 4/309ی���: ال�اج واإلكل�ل ، لل�ّ�اق: ( )13(
 ).3/296ال����� الفقهي، الب� ع�فة:( )14(
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اب� م��ز: ��ه ن��، ومق��ى ق�ل ال��ن�ي نْ�ُ�ه، الل��ي: �ان ی��ازع في 

ال��ـان واضح ل��ف  )1(ل� ف�ْفيت����ه، ونْ�ُ�ه أح�ـ�، ولـ� �ان� شـاة �ـ�

  . )2(ت��ی�ه في خـ�ف م�تـها �����ها

: ج�ح �ع�ه� ل�����ه؛ ألنه ماُل م�لٍ� ق�ر على ص�نه م� )4(ال�ازر� 

  .)5(ال�لف ف���ه 

، و���� في ال��اك�ات ج��انه )6(اب� ����: ال����ص ت����ه، قاله دمحم   

  .)8(فال أشار إل�ه اب� م��ز هل ه� فعل ����� أو ال)7(على ق�ل�� في ال��ك

اب� ع�فة : ل� ��� اب� م��ز إلى أن ال��ك فعل ��ال، بل إلى ��نه 

م�ج�ا لل��ان فق�، وال أعل� ق�ال �أن ال��ك فعل بل اخ�لف ال��ه� في ح�� 

 م�علقه ت��ا وع�ما، [هل ی�ج� ال��� �اح��امه ��ا إذا �ان] )9([ال�اك� إذا �ان]

ه أم ال ؟، وف�ق ب�� ��ن ال��ك فعال، و��ن ُح��ه ����ه، م�علُقه فعال أم�  )10(

م�عل�  )12(اخ�الف األص�ل��� في ال�عل�ل �الع�م اإلضافي، وفي ��ن  )11(ف���

  .)13(ال�هي فعل ال��، أو م��د ال��ك

                                                           
 في ب : ففي . وال��اب ما أث��ه . )1(
   ).4/180)، وال�خ��ة، للق�افي :(4/1475ال����ة، لل��ي: ( )2(
م�ی�ة في صقل�ة،  دمحم ب� علي ب� ع�� ال����ي ال�ازر� ���ى �أبي ع��هللا، و�ع�ف �اإلمام، أصله م� مازر )4(

، وس�ع ال��ی� و�الع معان�ه، واّ�لع على عل�م ����ة في ال�ّ� واألدب وال��اب وغ�� ذل�، 
ّ
أخ� ع� الل��ي

)، وش��ة ال��ر: 374،375ال�ی�اج ال��ّه� :( ص له ��اب: ال�عل� في ش�ح ص��ح م�ل�.   ی���:

 ).188ـ186(/1
  .)2/296ال����� الفقهي، الب� ع�فة: ( )5(
  ).2/625ال��ض�ح: (  )6(
 في ب: ال�د . وال��اب ما أث��ه . )7(
 ).2/783ال��ه� في ض�� م�ائل ال��ه�، الب� راش� القف�ي :( )8(
  ما ب�� ال�ع��ف�� ساق� م� : أ . )9(
 ما ب�� ال�ع��ف�� ساق� م� : ب . )10(
 في ب : ث� ذ�� . )11(
 في ب : ��نها . )12(
 .)2/297ة: (ال����� الفقهي، الب� ع�ف )13(
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ع� أك�ــ� ال�ع��لة مـــع �ع� أص�اب�ا  )14(فقال اب� ال�ل��اني

قائال: ل�� ال��ك فعال ��ال؛ ألنه ـ تعالى ـ  )16(، مــــع أبي هاش�)15(والغـــــ�الي

، وأ�ال في ذل� ث� قال: قال اب� م��ز إن )17(م�ص�ف �ه أزال وال فعل أزال

وج� ض�ان ال�ار وج� ���ا تلف ب��ك حف� مال ع� هالك، أو خالص رجل 

م� �اس� أو م�اساة �ف�ل �عام أو ش�اب، أو سقي زرع أو إع�اء خ�� جائفة 

أو ال�قا� مال ذ� ق�ٍر، أو  و م��� حائ� جار ع� سق��ه،أو م���ها، أ

، وال یل�م عل�ه ق�ل )1(ق�عها فال��ان أْب�� شهادة ��� أو ���� وث�قة �ه، ول�

في ه�ی� ه� اإلن�ان  ال��َلف ال�� عل�ه ال�ْی� وال ق�ل شه�د ال�ی�؛ ألن

  ال����ن ب�ی�ه دون ما س�اه م� ال�ق�ق ال��علقة �ه .

: أما قا�ع ال�ث�قة فال ن��لف في ض�انه ودونه في ال��ت�ة قال اب� ����

تع�� على س�� ال�هادة ال عل�ها فه�  )2(إن �ق�ل شاه�� ال�� ألنه إن�ا]

  .)3(أضعف

اب� ع�فة: وق�ل ال�وجة ق�ل ال��اء م���ر في ال��اح، وال�اصل أن م��د 

فعل ال��ل�ب ع�م الفعل إن �ان لع�� ل� ی�ج� ض�انا اتفاقا، وفي إ��ا�ه ح�� 

                                                           
ع�� هللا ب� دمحم ب� علي الفه��، أب� دمحم، ش�ف ال�ی� اب� ال�ل��اني، أصله م� تل��ان، اش�ه� ����،  )14(

ف��ه أص�لي م��ل� شافعي، له ش�ح ال�عال� في أص�ل الفقه ، وش�ح ال�عال� في أص�ل ال�ی�، و�اله�ا للف�� 

  ).160/  8الب� ال���ي: ( ��،هـ.   ��قات ال�اف��ة ال�� 644ال�از�. ت�في س�ة  
هـ أخ� 450دمحم ب� دمحم ب� دمحم، اإلمام ح�ة اإلسالم ز�� ال�ی� أب� حام� ال��سي الغ�الي ول� ���س س�ة  )15(

ع� اإلمام والزمه ح�ى صار أن�� أهل زمانه ،وجل� لإلق�اء في ح�اة إمامه وص�ف،  و�ع� وفاة اإلمام ح�� 

�اد ف�رس بها م�ة ث� ت��ها وحج ورجع إلى م�ل� ن�ام ال�ل� فأق�ل عل�ه وحل م�ه م�ال ع���ا ف�اله ن�ام�ة �غ

دم�� ، وأقام بها ع�� س��� وص�ف ف�ها ���ا ، وم� ت�ان�فه : إح�اء عل�م ال�ی�، وال�ج��، ت�في في ج�اد� 

  ).293/ 1هـ ،.  ��قات ال�اف��ة ،الب� قاضى شه�ة :(505اآلخ�ة س�ة 
ال�ع��لة أب� هاش� ال��ائي، له ت�ان��، مات  ع�� ال�الم اب� ال��خ أبي علي دمحم ب� ع�� ال�هاب ش�خ )16(

س�ة غ�� أشه�)، و�ان ����ا �ال��� واللغة ق�أ على أب�ه وغ��ه.         47هـ �هال ما رو� ش��ا. عاش (321س�ة

  ).16/ 4ل�ان ال���ان، الب� ح�� الع�قالني: (
  .)2/297ال����� الفقهي، الب� ع�فة: ( )17(
 ).4/310)، وال�اج واإلكل�ل :(2/298فة :(ال����� الفقهي، الب� ع�  )1(
 . ب: من ساقط  المعكوفین بین ما )2(
 ).2/442:( خلیل مختصر شرح الجلیل منح و ،)2/626:( خلیل مختصر شرح التوضیح )3(
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في إسقا� ق�اء فاعله خالف م� عادم ال�اء وال�ع�� ، وم�ل� ال���ة لل�الة 

عاقال، والُ��َ�� ع� ت�ام ف�ض ح�ه و�ال فإن �ان ل��ج� م� حاك� ، ففي 

إ��ا�ه ح�� اع��اف فعله ق�الن، و�ال فإن �ان م� مل��م فعله أوج� ض�انه اتفاقاـ 

فق�الن �ال��ائل ال��ق�مة، و�ج�اء الق�ل�� كال��ِدع وال�قاِرض وال�ارس، و�ال 

  .)4(على ��ن ال��ك فعال أو ال ی��ل �ال�ارس ون��ه 

أما ال��ع ففْعله ی�ج� ال��ان والق�د في ال�ف�؛ إن ات��� س���ة ال��ع 

ة خالُصه م�ها، وت�امه في م�ج�ي ال��ان  في ال��ت ـ ���ع ساق� في ُل�َّ

  والق�د م� ��اب�ه�ا.

ت�ف� ال��ارح مقاتله ف��َ�ه ح�ى ق�له ل� ی��ل، ول�  أدرك ال��َ� ول�و�ذا : (ق�له

اش�غل �إخ�اج س��� م� خ�جه أو ان��ار م� معه م� ع�� أو غ��ه ح�ى ق�ل�ه 

  .))5(ال��ارح أو ���ت، وق� اع��ل� ال��ارح ع�ه ل� ی��ل

م� اب� القاس� إن �ادر �إخ�اج اآللة م� )6(اب� ع�فة: وفي س�اع ���ى

دمحم: أو م� ُخفِّه ف�ات ال��� أكل . الل��ي ع�ه: و��ا ل� مات في  )7(ح�امه

  . )8(ق�ر ماء ل� �ان� شف�ته ب��ه ل� ی�رك ذ�اته 

اب� ع�فة: و�ـ�ا ل� قْ�ر ماٍء ���جها م� ُخفـه أو حـ�امه، وأج�اها ال�ازر� 

األص�ل��� ب��ف�� م� مات �ع� بل�غه تار�ا لل��� في زم� ال )9( على ق�لي

ه، و��نه في ال��ة على ال��ه�ر في ال���ان ب�اء على اع��ار ت��ه أو ��ع

ماله، وعلى ق�ل الفقهاء ���� أف��ت في رم�ان الع�قاد ح��ها في ی�مها ث� 

  ؟ )10(حاض� ��ه، هل عل�ها �فارة أم ال 
                                                           

 ).2/299ال����� الفقهي، الب� ع�فة ( )4(
 ).2/11ال�ه�ی� في اخ��ار ال��ّونة، لل��اذعي:( )5(
ه� : أب� دمحم ���ى ب� دی�ار ب� وه� الق���ي، س�ع م� اب� القاس�، و�ان� الف��ا ت�ور عل�ه، وولي ق�اء  )6(

هـ. ی���:  �212ل��لة، ألف ع���� ��ا�ًا في س�اع اب� القاس�، ��ا ألف ��اب اله��ة، ت�في ��ل��لة س�ة 

 ).280، 279)، وال�ی�اج ال��ه�: (ص 3/16ت�ت�� ال��ارك :(
 ) .3/115)، وال��ان وال����ل، الب� رش�:(����2/293 الفقهي، الب� ع�فة :(ال� )7(
 ).4/1475ال����ة، لل��ي :(  )8(
 في ب : ق�ل. )9(
  ).2/293ال����� الفقهي، الب� ع�فة :( )10(
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  ).)1((ق�له: فإْن َأَكل ال�لُ� أك�َ� ال��ِ� ُأِكل �ق�ُ�ه

في ال�ل�  . اب� الع��ي :)2( ق، األك�� لْغ�ُ اب� ع�فة: في ش�� ع�م أكله �� 

روای�ان، ابـ� ��ـ��: ال �ع��� فـي ال�ـ�� اتفاقـا، وال فـي ال�ـل� عـلـى 

  .)5(عـ� ال��ه� ق�لة �اع��اره )4(، وح�ى أب�ت�ام)3(ال�عــ�وف

ول� ق�ر على خالِصِه م�ها ف�ّ�اه وه� في أف�اهها ت�ه�ه ، فال ی��ل إذ : (ق�له

ال��اة ق�ل  )6( نه�ها مات إال أن ی�ق� أنه ذ�اه ، وه� م���ع [في]لعله م� 

  . )8( االس���اء م� ق�ل اب� القاس� ))7(أن ت�ف� هي مقاتله 

على خالف ق�ل مال�، و�ن أدر�ه وق�  )10(اب� رش� ) 9( اب� ع�فة: ف��له

 ف�� ال�ل� أو ال�از� أو ال�ه� أوداجه فق� ف�غ م� ذ�اته، وقال ق�ل ه�ا و�ن

أن �ف�� أوداجه فاق��� ف�ه�ا )12(����ب ������� )11(أدرك ال��ف�ذ مقاتله

                                                           
):"و�ذا 121) قال اب� ال�اج� في جامع األمهات :(ص2/11: ( ال�ه�ی� في اخ��ار ال��ّونة، لل��اذعي  )1(

 رمى ���� له ح� ول� ی�ق� أنه مات ���ه ل� ی��ل على األصح و�ع��� في غ�� ال�عل� ال��ح �غ�� ال����"   .
 في أ: لغ�ه. )2(
 ).4/324)، وال�اج واإلكل�ل :(2/611ال��ض�ح (  )3(
�ه األع�ج ����ه أب� ت�ام تفقه مع مال� على اب� ه�م� وس�ع أ�اه وز�� ع�� الع��� ب� سل�ة ب� دی�ار، الف�  )4(

اب� أسل�، ومال� و�ان م� ج�لة أص�اب مال�. رو� ع�ه اب� وه�، واب� مه�� وج�اعة، و�ان ص�وقًا ثقة 

ي ال�وضة إمامًا في العل�، و�ان إمام ال�اس �ع� مال�، وقال مال� ��ه أنه ف��ه، ت�في �ال��ی�ة ف�أة ی�م ال��عة ف

هـ . 107هـ، �ان م�ل�ه س�ة186وق�ل :  5وق�ل : س�ة: �����4 ال��ي ـ صلى هللا عل�ه وسل� ـ س�ة ق�ل: س�ة 

 ).258،259ال�ی�اج ال��ه�: (ص
 ).2/780) ، و���� ال��ه� في ض�� م�ائل ال��ه� :(2/286ال����� الفقهي، الب� ع�فة: ( )5(
 � ته�ی� ال��ونة ل�� ��ه ح�ف ال�� في .ما ب�� ال�ع��ف�� ساق� م�: أ.  ون  )6(
 ).4/281ال�ه�ی� في اخ��ار ال��ونة، لل��اذعي (  )7(
 ).4/327ال�اج واإلكل�ل : ( )8(
 في أ: ف��ل . )9(
هـ م� أ��ان ال�ال��ة رو� ع� أبي  450أب� ال�ل��، دمحم ب� أح�� ب� رش� قاضي ال��اعة �ق���ة ول� س�ة   )10(

وان ب� س�اج وخلف وأخ� ع�ه القاضي ��اض وأب� ��� اإلش��لي وغ��ه�. م� م�لفاته : علي الغ�اني وأبي م� 

 ). 378،379هـ. ی��� : ال�ی�اج ال��ّه�: (ص520(ال��ان وال����ل) . و(ال�ق�مات) وغ��ه�ا، ت�في س�ة 
 في ال���ة ب:  ل� ����ب . وال��اب ما أث��ه ��ا في ن��ة : أ .  )11(
 : ف������ .في  ال���ة ب   )12(
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على ذ�� األوداج وال�لق�م، اب� ع�فة: وف�ها إن أنف� ال�ارح مق�له فَ�َ�ٌ� فْ�ُ� 

  .)13(أوداِجه، قال الل��ي: و��ا ال�لق�م

اخ��ـاص ذل� �ال�دج�� )14(فإن فَ�� ال�ارح أوداَجه ف�اه� ق�ل ��اض

وه� �اه� ق�ل ال��ونة: إن ف�اها ال�ارح فق� )15(ل�م م�ه�ا دون ال�لقـ�م ل��وج ا

  ف�غ م� ذ�اته ���� ات�اع 

ان�هى . و�أتي ما اس�ق� ال���خ م�ها في ال��ائح  )1(ال��� الح��ال إدراك ذ�اته.

  .)2(إن شاء هللا ـ تعالى ـ 

ل :ال (ق�له: قل� ف���ع س�اع ال��� إذا عل�� أهي ����لة ال��اة ؟ قا

ول�ـ� ال�ـ�اة والعق�ـان وال�مام�ـة وال��انـقات  أدر� ما م�أل�� ه�ه؟

 ). )4(، وال�ق�ر وش�هـها ال �أس بها ع�� مـال�)3(وال�فـاة

على ح�الها لع�م م�ا�قة ال��اب ألنه سأله ع� �لي  :اخ���ها)5(ال�انُّ�غى

فأجا�ه ���ئي، فإن �ل ما ع�ده داخل في م��ى س�اع ال��� ع�� ما في 

                                                           
 ).4/1474)، وال����ة ، لل��ي (2/293ال����� الفقهي، الب� ع�فة (  )13(
��اض ب� م�سى ب� ع��ون ب� م�سى ال����ي ال���ي اإلمام العالمة، �ان حاف�ًا ل��ه� مال�، م�   )14(

م� م�لفاته: ال�فاء  ش��خه: ال�ازر�، واب� رش�، واب� الع��ي، وم� تالم��ه: اب�ه دمحم، واب� زرق�ن، وغ��ه�ا،

هـ . ی���: ال����ة العل�ا: 544ب�ع��� حق�ق ال���فى ـ صلى هللا عل�ه وسل� ـ و ت�ت�� ال��ارك، مات س�ة 

 ).1/140)، وش��ة ال��ر: (151(ص
)، وال����هات، للقاضي ��اض : 6/213إك�ـال ال�عل�  ش�ح ص��ح م�ل� ، للقاضي ��اض : (  )15(

   ).126، الب� ال�اج� : (ص )، وجامع األمهات2/603(

 ).                         2/12ال�ه�ی� في اخ��ار ال��ونة، لل��اذعي :(  )1(
 س�أتي في ��اب ال��ائح، م� ��اب ت���ل ال�ق��� وت�ل�ل ال�عق��  ع�� ت���قه ـ إن شاء هللا تعالى ـ.  )2(
وتغل� عل�ها ال���ة وهي م� ال��ارح ال�ي ��اد  ال�مام�ة: ���ر م� ف��لة العقاب ال����ة م��لف ل�نها  )3(

َفاة: ج�ع ساف م�ل قاض وق�اة.   بها. ال�ع�� ال�س��، مادة ( ز م ج ).  وال�اذانقات: ن�ع م� ال��اة. وال�ُّ

 ).27ش�ح غ��� ألفا� ال��ونة: (ص
 )3/53،54ال��ونة ال����، ل�ال� ب� أن�: ( )4(
��ن�ي العالمة، أب� ع�� هللا ال�اّن�غي ن��ل ال��م��، �ان عال�ًا �ال�ف��� دمحم ب� أح�� ب� ع��ان ب� ع�� ال )5(

هـ 759واألصل�� والع���ة والف�ائ� وال��اب وال��� وال�قابلة وال����، ومع�ف�ه �الفقه دون غ��ه. ول� س�ة 

تأل�� على ق�اع�  ب��ن� ون�أ بها، س�ع م� اب� ع�فة وغ��ه، وأخ� ع�ه الفقه وال�ف��� واألصل��، وال����، له

اب� ع�� ال�الم، وع��ون س�اًال في ف��ن م� العل�، مات ���ة ال���فة في َسَ�� ی�م ال��عة، ال�اسع ع�� م� 

 ).1/17،18)، و���ة ال�عاة في ��قات اللغ���� وال��اة:(1/350هـ. ش��ة ال��ر: (819شه� ر��ع اآلخ� س�ة 
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: �أنه خاف أن ت��ن ال تفقه إذا ُعلَِّ�ْ� ، فل�ل� قال: )6(ال�هارة، قال أب� ع��ان

  في ال��ال. )7(ال أدر� ألنه أحال له 

�ا ال�ع��� ال�� سأل� ع�ه؟، ث� أتاه ��ا وقال ال�غ��ي: �ع�ي ال أدر� ما ه

س�عه م� مال� �ق�له في ال�هارة . ان�هى . وم�اده �ال�غ��ي أب� ال��� 

ْرِو�ِلي   . )8(ال�ُّ

(ق�لـه: و�ن أرسله على ج�اعة ال یـ�� غ��ها، ونـ�� إن �ان وراءها غ��ها  

ـ ه�ا ـ أن )، في ال�ق��� أجاز)9([فه� عل�ها م�سل، فل�أكل �ل�ا أخ� م� س�اها

��ق�م م�ه أن م� ش� )10( ت��ن ن�ة ال��اة م��ددة، إذ ل� ���م أنَّ وراءها غ�َ�ها]

هل عل�ه ج�ا�ة أم ال ؟ فاغ��ل، وقال: إن �ان� على ج�ا�ة فه�ا الغ�ل لها، ث� 

  إن ذل� ���ئه، وق�ل: ال ���ئه . ت�ق� �ع� الغ�ل �ال��ا�ة،

ال��� في م�ألة ال��� ال�� ه�  ال�انُّ�غي: الف�ق ب��ه�ا واضح، وذل� أن

ٌد ��ه، فال یل�م م� [االس��احة في م�ألة ال���] االس��احة في  )11( ال��ة ُم��دَّ

(ق�ُله: وأما ل� اب��أ ال�لُ� �ل�ه أو أفل� م� ی�ه عل�ه، م�ألة ال�هارة، فُل��أمْل 

  ).)1(ث� أشاله ر�ه �ع� ذل� ل� ی��ل؛ ألن ال�ل� خ�ج �غ�� إرسال صاح�ه

                                                           
ف��مي الفاسي الق��واني، تفقه �أبي ال��� القا��ي، ورحل أب� ع��ان، م�سى ب� ���ى ب� أبي حاج الغ )6(

هـ. ���ة 430إلى ق���ة وتفقه ع�� األصلي، ورحل إلى ال��ق، له ��اب: ال�عل�� على ال��ونة، ت�في س�ة 

 ).1/159)، وفه�س الفهارس: (2/480)، وه��ة العارف��: (442ال�ل���: (
 في ب: �أنه أج�ل له . )7(
علي ب� دمحم ب� ع�� ال�� ال�رو�لي ���ى أ�ا ال��� و�ع�ف �ال�غ��، �ان ه�ا ال�جل ���ا على ته�ی�  )8(

ال��اذعي في اخ��ار ال��ونة حف�ا وتفقها ��ارك في شيء م� أص�ل الفقه، ���ز ب�ل� م�ال�ه مغ�ما �ه ب�� 

�اب ال�ی� ت�ور عل�ه� الف��� أ�ام أق�انه م� ال��رس�� في ذل� ال�ق� ل���له� تل� ال���قة، و�ان أح� األق

ح�اته ت�د عل�ه ال��االت م� ج��ع �الد ال�غ�ب، ����� ال����ع على ذل� على ���� م� االخ��ار وت�ك 

  ).305،306هـ .  ال�ی�اج ال��ه� :(ص719ف��ل الق�ل، ولي الق�اء �فاس، وت�في �غ�نا�ة س�ة
 .  )2/14ال�ه�ی� في اخ��ار ال��ونة، لل��اذعي: ( )9(
 ما ب�� ال�ع��ف�� ساق� م�: ب. )10(
 ما ب�� ال�ع��ف�� ساق� م�: ب.  )11(
غ�� أن ال�� ورد  ).لعل ال��اب أن تق��ن الفاء ���اب أما؛2/16ال�ه�ی� في اخ��ار ال��ونة، لل��اذعي ( )1(

 ه��ا ��ا  في ��اب ال�ه�ی�.  
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اب� ع�فة: ل� خ�ج دون إرسال ث� أغـ�اه ففي إ�اح�ه ... ثال�ها إن زاده ذل� 

، ول� )2(ق�ة وان�الء، و�اه� ق�له في س�اع اب� القاس�: ال أح� أْكله ��اهة

. قال ال�ازر�: ول� زج�ه )3(ی�ع�ض اب� رش� ل��له على �اه�ه وال ���فه ع�ه

ق�ل نف�ه ی�ق�ع و�ع�د ح��ه  ع� خ�وجه ف�جع، ث� أشاله، فإّن ح�� ان�عاثه م�

  .)4(ك��� إرساله م� غ�� ی�ه ف��خله أق�اله

(ق�له: و�ن أرسْل� �ل�ا أو �از�ا معل�ا فأعانه عل�ه �ل� أو �از غ�� 

  ).)5(معل� ل� ی��ل

اب� ����: إذا اش��ك مع ال�عل� غ��ه، فإن ت�ق� أن ال�علَّ� ه� القاتل أكل، 

و�ن غل� على ال�� أن ال�علَّ� ه� القاتل و�ن ت�ق� غ�� ذل� أو شّ� ل� ی��ل، 

  . )6(فعلى الق�ل�� ال��ق�م��، �ع�ي ح�� ذ� ح�

ال���اَر� ع�ه إذا وج�ه م�ف�ذ ال�قاتل وغل� على ��ه أنه  )7(وفي ال���

أرسله عل�ه، وت��َّه اب� ال�اج� فقال: ول� اش��ك مع معلَّ� ف�� أن ال�علَّ� القاتُل 

الم : أشار �ع�ه� إلى ج��ان الق�ل�� في �ل م���ن ، قال اب� ع��ال�)8(فق�الن

م� ه�ا ال�اب ، واألق�ب أنه م�ى ق�� ال�� ع�ل عل�ه، وق� اس���ب ال����� 

ل�ا في �ع� ال��ق، فإن أكل فال تأكل فإني أخ�ى أن ���ن إن�ا أم�� على 

ً�ا َغْ�َ�ُه َوَقْ� َقَ�َل َوِ�ْن َوَجْ�َت َمَع َ�ْلِ�َ� َ�لْ " نف�ه، و��ا ق�له ـ عل�ه ال�الة وال�الم:

وه� قابل ألن ���ل على ال�� أو على )9("َفَال َتْأُكْل َفِإنََّ� َال َتْ�ِر� َأیُُّهَ�ا َقَ�َلهُ 

  ال�� ال����. 

                                                           
)، وال����ة، لل��ي: 3/274في أ: ��اه�ه . وال��اب ��ا في ن��ة: ب  ال��ان وال����ل، الب� رش�: ( )2(

)3/285.( 
 ).2/285ال����� الفقهي :( )3(
  ).2/285،286ال���ر نف�ه : ( )4(
 ).2/16ال�ه�ی� في اخ��ار ال��ونة، لل��اذعي :( )5(
 ).2/50عق� ال��اه� ال����ة، الب� شاس:( )6(
 في ب: وفي ال���. )7(
 ) .221جامع األمهات، الب� ال�اج�:(ص )8(
أخ�جه م�ل� ب� ال��اج في ص��ح، في ��اب ال��� وال��ائح، �اب ال��� �ال�الب ال�علَّ�ة، رق� ال��ی�  )9(

)1929) (3/1531.( 
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اب� ع�فة: ول� �� أنه ق��ل ال�علَّ� ف�اه� ال���أ م��ة، ونقل اب� ���� 

ق��ل ح�� ذ� ح� وما  ق�ال �ال�لِّ�ة ��ه، وفي �ل م���ن م�ج� حل��ه ون��ه في

  .)11(ُرِمي في ال�اء وال��مي ��ه� م���م

على أخ�ه ل� ی��ل إال ب��اة  (ق�له: وما ن�َّ م� األنعام اإلن��ة فل� �ق�ر

  ).)12(اإلن�ّ�ة

  .)13(اب� ع�فة: في ناّدِ ال�ََّع� أق�ال [ثالثة] 

  أنه �ال�ق�ور عل�ه وه� ال��ه�ر. ـ األول

الل��ي عل�ه لعلة الع�� ع�ه، و��اسا على اب�  )1(ـ أنه �ال�ح� وت��ج ال�اني

  .)3(في ال�َّع� �ع�� ع� ذ�اتها ��ق��ها في مه�اة أ��ع�ها ح�� أم��)2( ح���

الب�  )4(إل�اق ال�� �ال�ح� دون غ��ها ألن لل�ق� أصال في ال��ح� ال�ال� ـ

، ورّد )5(مق�ال ث� ت��ىح��� قائال: وال �أس أن تع�ق� وتعق� عق�ا ال ی�لغ 

ال�ازر� واب� ���� ��اس الل��ي على ال�اق�ة، وفّ�قا ب��ق�� الف�ت في 

ة، ول� ی�عّ�ض لعّلة الع�� فلعله ل�ض�ح الف�ق ب�� األصلي  )6(ال�اق�ة دون ال�ادَّ

  وال�ار� .

غ�� ال�ق� بها ��ا قال في )7(ونَق� ال��ن�ي ق�ل اب� ح���: ال یل��

��امع الع�� ع� ذ�اتها، وق�ل اب� ع��ال�الم في تف���  ال�اق�ة  في مه�اة 

ال�ازر� واب� ���� ن��؛ ألن ال�ع�� ال�اّد أق�� ش�ها �ال�ح� م� ال�اق�، ی�د 

                                                           
 ).2/286،287ال����� الفقهي، الب� ع�فة:( )11(
 ).2/17: (ال�ه�ی� في اخ��ار ال��ونة، لل��اذعي )12(
 ما ب�� ال�ع��ف�� ساق� م�: ب. )13(

 في ب : ل����ج . )1(
 في ب : اب� ���� . )2(
 ) .2/47عق� ال��اه� ال����ة، الب� شاس :( )3(
 في أ: ألن ال�ق� أصال في ال���ح� . وال��اب ��ا في ن��ة : ب )4(
 ).1/321ال��ادر وال��ادات :( )5(
 في ب : ی�ع�ضا . )6(
  تل�� .في ب : ال )7(
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�أن العّلة الع�� ال ال��ح�، ول�ا ل� ح�ـل ال�ح� ���� �قـ�ر عل�ه صـار 

  كالغ�� ، فإذا �ان� العلة الع�� ت� الف�ق ان�هى. 

تف��� ال�ازر� واب� ���� رد  م� نق� ال��ن�ي ����وت���ج الل��ي م

له�ا معا، وفي �الم اب� ع��ال�الم إشارة إلى ه�ا وزاد: إن تف��� ال�ازر� في 

ب�ـق� ) 9(و�ن ق�ل اب� ح���: لل�ق� أصـل في ال��ح� مع�اه ل��هها )8(الُ�ْعِل�

ـ�رة ال ت�ج� م�ابهة ال�ـ )10(ال�ح�، قـال: وف�ـه ضـعف، فـإن [تـف��� ال�ازر�]

، وص�ح ) 12(��ده في الَ�ْع� إذا ن�َّت؛ ألن لها ش�ها �ال��اء) 11(ش��ا و�ال ����

لق�له ـ عل�ه ال�الة  )14(ـ �ق�ل ال�افعي وأبي ح��فة )13(ج�از أكل ج��عها �العق�

، واس��ه� ح�له )16(ال��ی� �أواب� ال�ح�" )15("إن له�ه األنعام أواب�ا: وال�الم

  على �اه�ه ال على أنه ی�مي ����� ف���ي . 

(ق�له: ومـ� رمى ح��ا فإذا ه� ص�� فأنف� مقاتله ل� ی��ل، و��ل� ل� 

  ).  )1(��ه سُ�ـعا أو خ����ا...

                                                           
 ).2/614)، وال��ض�ح :(3/41،42الُ�ْعل� �ف�ائ� م�ل� ، لل�ازر� :( )8(
 في أ: ل���هها .وال��اب ما أث��ه ��ا في ال���ة : ب . )9(
 ما ب�� ال�ع��ف�� ساق� م� : أ. )10(
 في ب : ف��� . )11(
 في ب : �ال�� . وه� ت����. )12(
ر عل�ه إال �ع�� ���ّ�ٍ أو ����ان عل� م� ��� أو غ��ه.    العق�: ج�ح م�ل� م��� وح��ا غ�� مق�و  )13(

 ).279ال�الصة الفقه�ة على م�ه� ال�ادة ال�ال��ة ، للق�و� :(ص
)، وال�او� ال���� في فقه م�ه� اإلمام ال�افعي ،ألبي 3/67ش�ح ف�ح الق�ی�، ل��ال ال�ی� ال���اسي :( )14(

 ).15/27،28ال��� ال�اورد� :(
ْن�.  تف��� غ��� ما في ال������ ال��ار� وم�ل�،  )15( األواب� : الَِّ�ي ق� تأب�ت َأ� ت�ح�� ونف�ت م� اْإلِ

 ).117لألزد�: (ص
ل� أج�ه بلف� :األنعام  ،بل ه� بلف�:(اإلبل ، وال�هائ�) وس�� ال�رود في اإلبل وه� م� األنعام . وال�هائ�  )16(

ی��ل ذ�اًة، و��ن�: "ِإنَّ ِلَهِ�ِه الَ�َهاِئِ� َأَواِبَ� َ�َأَواِبِ� الَ�ْحِ�" أخ�جه ال��ار�  واألنعام ��ع�ى واح�؛ ألن ال�ق��د ما

)، وم�ل� في ص���ه، ��اب 138/ 3)  (2488في ص���ه، في ��اب ال���ة، �اب ق��ة الغ��، ح�ی� رق� (

 )،�5204ی� رق� (األضاحي، �اب ج�از ال��ح ��ل ما أنه� ال�م إال ال�� وال�ف� وسائ� الع�ام، ح

)13/154.( 

 ).2/17ال�ه�ی� في اخ��ار ال��ونة ، لل��اذعي : ( )1(
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اب� ع�فة: و�ن ن�اه م� ن�ع ��ان خالفه فق�الن ل�قل أبي دمحم ع� أشه�: 

فإذا ه�  )3(: م� رمى ث��ال)2(ص�غم� رمى غ�ا�ا ��ان أنه غ��ه أكل ، وع� أ

  .)4(��ي ل� ی��ل

ب ال��ن�ي األول، قال: وان�� ل� أراد ذ�ح ��� ف���ه فإذا ه�  وص�َّ

نع�ة، واألص�ب أكله و�شارة ال�ازر� ُ��ِ�� الق�ل�� على ال�الف األص�لي في 

  ق�ل ال�هل �ال�فة جهال �ال�ات، أوال ت�ل على أنه خالف ح��قي.

ه�ا خالف في حال إن ق�� ال��اة م�لقا صح و�ال فال،  وقـال اب� ����:

�ع��ها دون )5( اب� ع�فة: وال �ع��ض ق�له، و�ال فـال ���ـة ال�ض�ء ل�ـالة

ص��ه لغ��ها ض�ورة، إن ن�ة رفع ال��ث ع�ه )6( غ��ها ل�ل�وم�ة [ص�ـ�ه لها]

إال أن على الق�ل ���ة ال�ض�ء ب�فعه ع�ه، و�ل�ـا ارتفع ل� ُ�ِع�  مع�َّ�ة في

ُ��ِ�ث ثان�ا، وال ل�وم ب�� ن�ة ذ�اة ل��ة ذ�اة مع�َّ� ل��ة ذ�اة غ��ه. ولل��ألة ش�ه 

  .)7(���ألة: ناصح وم�زوق في ع�� ال��ونة األول، فاع��� ما بها ان�هى

ولف� ال�ازر�: فأما إذا �ان ال��فان ال�ق��د وال�غل�� �ه حالل�� 

ـ أن ذل� ال أح�ه�ال� ق�ل��: كال��سل على ��ي، فإذا �ه أرن�، فإن في ذ

                                                           
أص�غ ب� الف�ج ب� سع��، أب� ع��هللا، رو� ع� ���ى ب� سالم وغ��ه، رحل إلى ال��ی�ة؛ ل���ع م� مال�  )2(

ف�خلها ی�م مات، وص�� اب� القاس� وأشه� واب� وه�، رو� ع�ه ال��ار� وال�ه�ي و�ه تفقه اب� ال��از، م� 

)، 158،159ال�ی�اج ال��ه�  (ص هـ. 225هـ وت�في س�ة   150م�لفاته: تف��� غ��� ال���أ، ول� �ع� س�ة 

 ).414/ 1وال�ع�یل وال����ح، ل�� خ�ج له ال��ار� في ال�امع ال���ح:(
 ال���ل: ال��� ال��لي. ل�ان الع�ب ، مادة ( ث ت ل ). )3(
 ).1/320( ال��ادر وال��ادات: )4(
 في ب: ��الة. )5(
 ما ب�� ال�ع��ف�� ساق� م� : ب . )6(
): "أرأی� إن دعا ع��ًا �قال له: ناصح، فأجا�ه م�زوق فقال �7/174ا في ال��ونة (م�ألة ناصح وم�زوق � )7(

له: أن� ح�، وه� ��� أنه ناصح وشه� عل�ه ب�ل�؟ قال: �ع�قان عل�ه ج��عا �ع�� م�زوق ��ا شه� له، و�ع�� 

قاس�: فإن ل� ��� عل�ه ناصح ��ا أق� له م�ا ن��، وأما ���ا ب��ه و��� هللا فإنه ال �ع�� إال ناصح. قال اب� ال

ب��ة ل� �ع�� عل�ه إال ال�� أراد وال �ع�� عل�ه ال�� واجهه �الع��. فقال س���ن وقال أشه� في رجل دعا ع��ا 

�قال له: ناصح فأجا�ه م�زوق فقال: أن� ح�، فقال: أراه ح�ا ���ا ب��ه و��� هللا و���ا ب��ه و��� ال��اد وال أر� 

 الع��؛ ألنه دعاه ل�ع�قه فل� �ع�قه وع�� غ��ه وه� ���ه ه� ف�زق ه�ا وح�م ه�ا".      ل�اصح ع�قا إال أن ���ث له
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����اح؛ [ألن الق�� َتع�َّ� في ن�ع م� ال���ان، فال�غل�� �ه غ�� مق��د إلى 

  ذ�اته واس��اح�ه.      

ـ أن ذل� ����اح ألنه ل�� م� مق��د ال��ع تع��� ال��ف  )8(]وال�اني[ 

أل�م على ال����اح، و�ن�ا قْ��ه االس��احة على ال��لة غ�� ملَ�ف� لل��ل، وق� 

، [و�ن�ا ق��ه )10( ���� ذ�ى ما ���ه ���ا فإذا �ه [نع�ة] )9(ه�ا أن (ت��لف)

وه�ا  )11(االس��احة على ال��لة غ�� مل�ف� لل��ل، وق� أل�م على ه�ا نع�ة ]

و��ي؛ ألن األم� واح� في ال���  )12( أ�ع� م� اخ�الف ال��ع�� [كأرن�]

وال��اع، وق� ق�ل: إن الغال� في واألن�ى، و�ن�ا االخ�الف اخ�الف ال��ر 

�ع� صفات ال��ص�ف ال ���ن جاهال �ه ،على خالف ��ه م���ر في ��� 

  األص�ل ��الف الغال� في ال�ات وصفاتها . 

وقال اب� ع��ال�الم: �الم اب� ���� ه�ا ح�� على ُ�ع�ه م� لف� ال�وا�ة، 

  وه� ���ل ما ت�دد ��ه ال��ن�ي ان�هى.

: ه� )1(ه في ال�وا�ة ثاؤه األولى م�ل�ة. قــال ال��ه�� وال���ل ال�� ج�� ذ�� 

  .)2(ال�عل ال����

  ).)3((ق�له: و�ذا �لَ�ِ� ال��ارح ص��ا ف�ات ان�هارا ول� تأخ�ه ل� ی��ل

  االن�هــار: اخ��اق ال�ف� م� ال��ف. 

                                                           
 ما ب�� ال�ع��ف�� ساق� م�: ب . )8(
 في ب : ���لف . )9(
 ما ب�� ال�ع��ف�� ساق� م�: ب . )10(
 ما ب�� ال�ع��ف�� ساق� م�: أ. )11(
 ما ب�� ال�ع��ف�� ساق� م� : ب . )12(

�اد ال��ه��، صاح� ال��اح في اللغة،  ���ى أ�ا ن��، و�ان� وفاة ال��ه�� س�ة إس�اع�ل ب� ح )1(

 ).1/400،401هـ، وق� ل�َّ�ه اب� ال�الح. ل�ان ال���ان :(393
ال��اب ��ا في ال��اح: ال�عل ال���، أ� ال�َ�� الُ�ِ�� ول�� ��ا ورد. ال��اح لل��ه��، مادة: (ث ت  )2(

 ل).
 ).��2/17ونة، لل��اذعي: (ال�ه�ی� في اخ��ار ال )3(
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(ق�له: ول� أخ�ْته فق�لْ�ه �العّ�ِ أو �غ��ه ول� ت��ِّ�ه ول� ُتْ�مه ل� ی��ل، 

 مات ���مها ، ول� ض�ب ص��ا ���� ح�ى مات [ول� �ق�ع])4( إن]و��ل� [

  .)6(��ه ل� ی��ل �الع�ا)5(

أنها )8( [ إن ما ن���ه و�ن ل� ت�مه، وال خالف] )7(��اض:  �اه� ال��اب

  م�ى أْدمْ�ه أنه ی��ل.

،ألنه ل� ���ل ��ه م� )9(واخ�لف إذا ل� ت�ّ��ه، ففي ال��اب: ال ی��ل 

ی��ل م�ى مات �فعل م�  )11(واب� وه�)10(ال�ارح واآللة ذ�اة، وع�� أشه� 

، وال خالف إذا مات )13(؛ ألنه م�ا أم���)12(أفعالها أو ص�مها أو م�اّس�ها

����ها، ول� ت�اّسه م� ان�هار أو سق�� وش�هه أنه ال ی��ل، وأفه� الل��ي خالفا 

ِم ول� ت��ح وجهها مع م�ألة ال��ب وال��م، وال ��ح ف�ها إذا نّ�� ول� ُت�ْ 

ت���� إال �إدماء و�ن ق�ر، وهي مق��ى ق�له في ال��اب في م�ضع إن ل� ت��ِّ�ه 

  وُتْ�ِم، ث� ل� ی��� اإلْدماء في سائ� ال��اضع.

                                                           
 ما ب�� ال�ع��ف�� ساق� م� : ب . )4(
 ما ب�� ال�ع��ف�� ساق� م� : ب . )5(
 ).2/18( ال�ه�ی� في اخ��ار ال��ونة، لل��اذعي: )6(
 ال�ق��د �ال��اب في اص�الح ال�ال��ة: ال��ونة. )7(
 ما ب�� ال�ع��ف�� ساق� م� : أ. )8(
 ).3/62ال��ونة ال����:( )9(
أشه� ب� ع�� الع��� ب� داود ب� إب�ا��� أب� ع�� ال���ي العام�� ال�ع�� م� ول� جع�ة ب� �الب ب�  )10(

ر��عة ب� عام� اس�ه م����، وه� م� أهل م�� م� ال��قة ال�س�ى م� أص�اب مال� وأشه� لق�، رو� 

اسة ���� �ع� اب� القاس�، ع� مال� والل�� والف��ل، قال ال�افعي: ما رأی� أفقه م� أشه� . ان�ه� إل�ه ال�ئ

 ).162هـ . ال�ی�اج ال��ه� :(ص 204هـ وت�في ���� س�ة 150هـ وق�ل: س�ة 140ول� أشه� س�ة 
ع��هللا ب� وه� ب� م�ل� الق�شي، أب�دمحم، ج�ع ب�� الفقه وال��ی� رو� ع� أر�ع�ائة عال�، ص�� مال�ا  )11(

 ).1/89هـ. ش��ة ال��ر ال���ة:( 197س�ة هـ ، ت�في ����  125ع���� س�ة وتفقه �ه، ول� س�ة 
 ).1/367ش�ح اب� ناجي على ال�سالة :( )12(

َن الجوارح ُم�َل�بِ�َ� ُ�َعل�ُمونَ�ُن� مِم�ا َعل�َمكُُم  َ�ْس�َلُونََك َماذَآقال هللا ـ تعالى :  )13( اهللا َف�ُلُواْ مِم�آ أُحِل� لَُ�ْم ُقْل أُحِل� َ�كُُم الط�بات َوَما َعل�ْمُتْم م�

يُع الحَِساِب   .4ائ�ة، اآل�ة :ســــ�رة ال� أَْمَسكَْن عَلَْيكُْم واذ�وا اْسَم اهللاِ َعلَْي�ِ وا�ُقوا اَهللا إِن� اَهللا َ�ِ
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: قال الل��ي في أكل ما مات ���ب س�� أو ت���� دون )1([اب� ع�فة]

  .)2(ب� القاس� ،وال��از ألشه�ج�ح أو ص�م: ق�الن ال��ع ال

 اب� ع�فة: وزاد اب� ش��ان واب� وه� مع أشه�، قال ��اض: وم�اس�ه

، وق�ل ��اض: �اه� )5(، وال�� في ال��ادر ع�ه  نْ��ها ��ْ�مها)4(ك��ِمهِ )3(

ثان�ا ال ��ح ت���� إال �إدماء و�ن )6( ال��اب إن نّ���ه ول� ُت�مه أكل مع ق�له [له]

، وه� مق م��اق� وقـ�َل )7(��ى ق�له في ال��اب: إن ل� ت�ّ��ه ل� ی��لقلَّ

  .)8(ال��ن�ي

، �اه�ه و�ن ل� ت�مه )9( قال اب� القاس� : ل� ��م�ه أكل ��الف ال��م

  م� �ل� ال�الب، و��ه ن��. ان�هى.)10( قال: ول� ی���وا خالفا ���ا مات ���� 

م�ان ��م�ه  : ول� خ�ش�ه)11(ورأی� في ن��ة م� أصل ��اب أبي إس�اق

  �هللا ـ س��انه وتعالى ـ أعل�.

(ق�له: و�ذا دج� ع��ك ص�� ث� ن�َّ فِ��� ���ثان ما ن�َّ ول� ی��ح� فه� 

ل�، و�ن ل� ی�خ� ���ثانه، وق� ل�� �ال�ح� ل�� صاده �ان ���ا أو �از�ا أو 

  )، ت�امه في ��اب ال��ا�ا.)12(غ��ه...

�أكل ال�أس وج��ع ال���، و��ل� (ق�له: و�ن ض�ب ع�� ال��� فأ�انه      

  . )13(إن ض�ب وس�ه ف��له ن�ف�� فل�أكل ج��عه

                                                           

  
 ما ب�� ال�ع��ف�� ساق� م� : ب . )1(
 ).4/1481ال����ة ، لل��ي :( )2(
 في ب : ماس�ه . وال��اب ��ا في : أ . )3(
 ).6/183إك�ال ال�ْعل� :( )4(
 ) .1/320ال��ادر وال��ادات :( )5(
 ما ب�� ال�ع��ف�� ساق� م� : أ. )6(
 ).2/609(ال����هات ال������ة، للقاضي ��اض:  )7(
 ).1/367ش�ح اب� ناجي على ال�سالة:( )8(
 في ب: ال��رة. وال��اب ��ا في أ . )9(
 ).2/293في أ: ����. وه� ت����.   ی��� ال����� الفقهي، الب� ع�فة :( )10(
 ��اب أبي إس�اق : ه� ��اب ال�اهي الب� ش��ان . )11(
 ).2/18ال�ه�ی� في اخ��ار ال��ونة، لل��اذعي: ( )12(
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، قال ال�ازر�: )14(اب� ع�فة: قال اب� رش� و��ا ن�ف رأسه ألنه مق�ل

  و��ل� إن �ان مع ال�أس أقله. ان�هى  

ق��ا م��لفا، فإن �ان ما یلي  )15(ونّ� ال�ازر�: أما إن ق�عه فق��ه

ال�أس ه� األقل أكل ال���ع، و�ن �ان ال�� مع ال�أس أك�� حل أكل ما مع 

  ال�أس، وال ��ل أكل ما �ان م�ه.
     

والق�ف�، زاد في  )1((ق�له: و���ز أكل ال�ّ� واألرن� وال��� وال��اب��

  ).   )3(ات إذا ذ�ي ذل�وال��� وال�� )2(أول ال��ائح: وال �أس �أكل ال����ع والُ�ْل�

، )4(اب� ع�فة: ورَو� اب� ح��� ج�از أكل ال���اء، وال��دون وه� ال�رل 

  و��اهة الفأرة دون ت����ها .

ال��ع وال�عل� والـ�ئ� والهـ�  )5((ق�لـه): قال مال� وال أح� [أْكـل] 

  ).       )6(الـ�ح�ي وال شيء م� ال��ـاع ...

ت���� العاد�ة لق�لها م� س�ق س�اع اب� ع�فة: األ�ه� ح�لها على  

ق�ع ، و�ل�ه ی�د )7(ال�ح� ال�ي ال ت��ل ل��مها و�لغ� ���ة جل�ها ثالثة دراه�

                                                                                                                                           
 ).2/18ال���ر نف�ه : ( )13(
 ).3/313ال��ان وال����ل :( )14(
 في ب: �ق��ه . )15(
اة ِفي اْلِ�ْلَقة.   حاش�ة الع�و�:  )1( ْ�ك إالَّ َأنَّه َ�ْق�ب ِم� ال�َّ    ال��اب��: ج�ع ض���ب وه� َ�الْق�فِ� ِفي ال�َّ

)2/553.( 
 خ ل د ) .ال�ع�� ال�س�� ، مادة (  الُ�ل� : الفأرة الع��اء.  )2(
 ).2/19ال�ه�ی� في اخ��ار ال��ونة، لل��اذعي: ( )3(
�اِر�.   ال�ع�� ال�س��، مادة  )4( �ِّ ِإّال َأنه أَع�� م�ه ���ن في الّ�مال وال�َّ ال�رل : الَ�َرُل داّ�ة على ِخلقة ال�َّ

 ( و ر ل ) .
 ما ب�� ال�ع��ف�� ساق� م�: ب . )5(
 ).1/541ال��ونة ( )6(
 ج�ام. 1.6ثالثة دراه� م� الف�ة: ت�او� ر�ع دی�ار ذه�ي، وال��ع دی�ار ذه�ي ��او�  )7(
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ع� مال� ل� ��� ال�اس �ق�ل�ن: ه�ا ح�ام، بل أنا )8(لف� ��اه�ها ل�قل الُعْ��ي

  .)9(أك�هه، وه�ا ال�� �ع���ي ان�هى

ل��اهة، وثال�ها ما �ع�و ح�ام وق�ل اب� ال�اج�: وأما ما تف��س فال����� وا

كاألس� وال��� واآلخ� م��وه ـ �الّ��ع والِهّ� ه� م�ل� ال�اجي، وع�َّ ال�ل� م� 

، قال اب� ع��ال�الم: م�اده م� الع�اء ه�ا ما �ان )10(األول وال�ُّب م� ال�اني

  . )12(م�ه وال م�اٍو له )11(على اآلدمي فه� أخ� م� االف��اس ال أع�ّ 

، قال الل��ي: ص�� ال����� ل�أكله غ�� ما حُ�م أكله ف���ه لألكل ح�ام تف��ــع: 

  .)14(: وت���� له ن�ة ذ�اته)13(ال���� ح�ام، وأما ال���� فقال ال�قار

اب� ع�فة: ��ه ن�� ألن ال�خ�ة تعلق� �ه م� ح�� ��نه م��ة ال م� 

  .)15(ح�� ذاته، وت���ة ال���ة لغ�ٌ 

  . )1(جائ� لق�ل مال�: ���ز ق�له اب��اءقال الل��ي: وص��ه لق�له    

: وفي والء ال��ونة: م� ورث م� ع��ه ال���اني خ����ا )2([اب� ع�فة]    

، قال الل��ي: واألس� وال��� والفه� وال�ئ� على الق�ل ���م�ها، م�ل )3(سّ�حه

                                                           
دمحم الع��ي ب� أح�� ب� ع�� الع��� ب� ع��ة ب� ج��ل ب� ع��ة ب� أبي س��ان، ق�ل: ه� م�لى آلل ع��ة اب�  )8(

� ���ى وسع�� ب� ح�ان أبي س��ان وه� أصح. ق���ي ���ى أ�ا ع�� هللا، ن�� إل�ه س�ع �األن�ل� م� ���ى ب

وغ��ه�ا ورحل ف��ع م� س���ن وأص�غ. �ان حاف�ًا لل��ائل جامعًا لها عال�ًا �ال��ازل. �ان اب� ل�ا�ة �ق�ل: ل� 

هـ.       ���254 ه�ا أح� ی��ل� مع الع��ي في الفقه وال �ان �ع�ه أح� �فه� إال م� تعل� ع��ه. ت�في س�ة 

 ).�336،337اء ال��ه�: (صال�ی�اج ال��ه� في مع�فة أ��ان عل
 ).12/339،340ال��ان وال����ل :( )9(
 ).3/135)، وال���قى، لل�اجي :(125جامع األمهات ، الب� ال�اج�:( ص )10(
 في ب: أعل� . وال��اب ��ا في: أ . )11(
 ).3/235،236م�اه� ال�ل�ل :( )12(
��ه� وألف ��اب ال��ة ورسالة في ال��ة، دمحم، أب� ��� ب� أبي ���ى ز���ا الَ�َقار، �ان حاف�ا لل )13(

وم����ْ�� في الفقه ال����، وأهل الق��وان �ف�ل�ن م���� أبي ��� ب� ال�قار على م���� اب� ع�� ال���، 

هـ 269تفقه �أب�ه واب� ع�� ال��� وأص�غ، رو� ع�ه إس�اق ب� إب�ا��� ب� ن��� وغ��ه�، ت�فــــــي في رج� س�ــة 

 ).333أر�ع. ال�ی�اج ال��ه� في مع�فة أ��ان عل�اء ال��ه�: (ص وق�ل :ثالث، وق�ل:
 ).4/1467،1468ال����ة، لل��ي :( )14(
 ).4/333ال�اج واإلكل�ل:( )15(

  

 ).4/1466ال����ة، لل��ي : ( )1(
 ب: من ساقط المعكوفین بین ما )2(
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ها ، ورّده اب� ���� �أن ذ�ات)4(ال�����؛ إال أن ی��� االن�فاع ��ل�ها ف���� ذ�اتها

ألخ� جل�ها إن�ا ه� على الق�ل ���اه�ها، و��د رّد اب� ���� �أن �اه� ال��ونة 

ت����ها مع ق�ل مال� ف�ها: إذا ذ��� جاز ل�� جل�دها وال�الة عل�ها، زاد اب� 

  القاس�: و��عها.

قال الل��ي: وعلى الق�ل ���اه�ها ���ه رم�ها لألكل و���ز للق�ل، قال: 

  . )5(، ل��م�ها [���ة ال��اة أو دونهاوال�عل� وال��ع أخف م�ها

ف�اه�، و�ال   )6(قال اب� ���� ق�له: أو دونها، إن أراد أذی�ها ل��ف]

  .)7(فأل� شيء تق�ل؟ 

  ).)8((ق�له: و���ل ما ذ��ه أهل ال��اب، وال ی��ل ما صادوه...

الل��ي: فعل ال��ارح م� ال�الب وال��اة �ال��� ذ�اة ب��عة ش�و� ـ ثالثة في  

لُ��ِسل : وهي أن ���ن في �ل�ه ل� ی�جع ع�ه، وأن ���ن م�� ت�ح ذ�اته، ا

وأن ���ن م�ل�ا، وثالثة في ال�ارح: وهي أن ���ن معّل�ا، وأن ���ج �إرسال 

م�� ه� في ی�ه، وأن ���ي قاص�ا ل�ا أرسل إل�ه ول� ���غل ع�ه، وثالثة في 

إال ب�ل�، وأن ی�اه  ال��َسل عل�ه: وهي أن ���ن في م�ضع ال �ق�ر على أخ�ه

، وأن ���ن م�ته م� ج�احه ل�� )9(ال�ل� أو ال�از� ل�� في ���ة وال أج�ة

فه�ه ج�لة م�ف� عل�ها، فإن ل� ت��م م�ها شيء ل�  )10(م� ص�مة وال خ�ف

                                                                                                                                           
 ).8/390ال��ونة ال���� :( )3(
 ).4/1466،1467ال����ة، لل��ي: ( )4(
 ).4/1467ال���ر نف�ه: ( )5(
 ما ب�� ال�ع��ف�� ساق� م� : ب. )6(
 ).2/616ال��ض�ح : ( )7(

. ی��� ال�ه�ی� في اخ��ار ال��ونة، لل��اذعي: 94س�رة ال�ائ�ة:اآل�ة: تَنَالُ�ُ أَيْدِيكُْم َورَِماحُكُمْ لق�له ـ تعالى ـ:  )8(

)2/19.( 
) مادة ( غ � ض )، وال�ع�� ال�س��، 2/668ال���ة واألج�ة: ال��� ال�ل�ف. ال���اح ال����،( )9(

 )  مادة ( أ ج م).2/459(
 ).4/1482ال����ة، لل��ي:( )10(
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ی��ل، وفي �ع�ها اخ�الف ان�هى، وق� اس��ف��ا ال��و� ال��عة �ق�ل�ا في 

  :)11(ت���� ال�قالة في ن�ائ� ال�سالة

  كل ص�� �ل م�ل� ص��ح      غ�� مفـ�� ب��ــ� ال��ح

  م� یـ�ه ���ـــ�ه م��غـل   ـــــل  ــــــــــــــــــأو جارح معلـ� وم�س

  ���ت م� ج�ح �ال ن�اع إن صاد م�م�ا أخا ام��ـاع      

خـالف ص�ٍ�  )12(ففـي �ل ب�� ثـالثة ش�و� و�ـال ن�اع ی�عل� ��ـل أ� [كل]

  اج��ع� ف�ـه ال�ـ�و� ال��عة ، و�ا� ـ تعالى ـ  ال��ف�� .

( ق�له: و���ل ما ���� م� دواب ال��� في ال�� ثالثة أ�ام وأر�عة، وت�س 

 و�ن مات�؛)1( ال��� ی��ل �غ�� ذ�اة  زاد في أول ال��ائح، وجاز أكل ال�فادع

  ).)2(ألنها م� ص�� ال�اء

�ا ی�قى حّ�ا في ال�ّ� �ال�ف�ع وال�ل�فاة اب� ع�فة: قال ال�اجي ��

  وال���ان، ثــالثة 

  أق�ال :

ـ ال��ع إال ب��اة ل���� ب�  وال�اني، )3(ـ اإل�احة دون ذ�اة لل��ونة  األول 

اإل�احة ���ا مأواه في ال�اء، ول� رعى في ال�ّ�، وال��ع ���ا  وال�ال� ـ، )4(دی�ار

  مأواه في ال�� ول� عاش في ال�اء ل���ى ب� دی�ار ع� اب� القاس�.

  .)5(قال اب� رش�: وه�ه ال�وا�ة تف��� ل��ه� مال� ان�هى

                                                           
ت���� ال�قالة ش�ح رج� اب� غاز� في ن�ائ� ال�سالة ل��� ال�ی� أبي ع�� هللا دمحم ب� دمحم ال�ع�وف  )11(

 �ال�ّ�اب ال�ع��ي .
 ما ب�� ال�ع��ف�� ساق� م� : أ . )12(

  

 في أ: ال��ائح .  وه� ت���� . )1(
 ).25، 2/20)، وال�ه�ی� في اخ��ار ال��ونة، لل��اذعي: (1/542ال��ونة ال����: ( )2(
 ).3/64ال���ر نف�ه ( )3(
م�اله� أب� ع�� هللا، ص�� مال�ا واب� ه�م�، رو� ع�ه اب� وه� وأب�  دمحم ب� إب�ا��� ب� دی�ار ال�ه��ي )4(

م�ع� ال�ه�� �دمحم ب� م�ل�ة وغ��ه�، و�ان مف�ي أهل ال��ی�ة مع مال� وع�� الع��� و�ع�ه�ا، و�ان فق�ها 

وال�افعي: فاضال له �العل� روا�ة وع�ا�ة، قال اب� ح���: �ان ه� وال�غ��ة أفقه أهل ال��ی�ة، وه� ثقة قال أشه� 

 ).326هـ . ال�ی�اج ال��ه� :(ص 182ما رأی�ا في أص�اب مال� أفقه م� اب� دی�ار، ت�في س�ة 
 ).3/300ال��ان وال����ل: ( )5(
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وقال اب� رش�: ه�ا في س�اع أشه� �ع� أن ذ�� ال�الثة األق�ال، وفي ه�ا 

الس�ع�ال م�ته، و�ن�ا أك�ه ذ��ه  )6(: ال �أس ب��ح ت�س ال�اءال��اع قال مال�

  ـ �ع�ي في اف�قاره إلى ال��اة . )7(ل�ا ی�خل على ال�اس م� ال��

ذ�� الل��ي ع� م���� ال�َقار: أن مال�ا اس��� ذ�ح ت�س ال�اء ألن و 

   )8(له في ال��ِّ رْ��ا

�فة: وفي اب� ع ) )9((ق�له: و���ل �افئ ال��ت وج��ع دواب ال���

، وه� �ال��� وال�اء )10(ال��ادر و��ه اب� ح��� ال�ْ�ثة، قال ألنه �قال: إنه م���خ

  )12(ان�هى. )11(م��دة وال�اء م�ل�ة ض�ب م� ال��� ، قاله ال��ه�� واب� س��ه

ونـ� ال��ه�� فـي ف�ـل ال��� مـ� بــاب ال�اء ال��ل�ـة ال�ـ�ّ�� �ال���ی� 

  . )13(ضـ�ب م� ال��ـ� 

كان ال�ّ��� رجال دی�ثا : قال رس�ل هللا ـ صلى هللا عل�ه وسل�: ()1(ال�اض�ة وفي

، قال ال��ه��: ���� )2()ی�ع� ال�اس إلى حل�ل�ه ف���ه هللا تعالى جّ���ا

  . )3(ُم�یَّ� ـ أْ� م�لَّل، وال�یُّ�ث ه� ال�� ال غ��ة له

ال��ائح: وال�ل�ون �ال��اد )، زاد في )4((ق�له: وال ی��ل م�� ال��اد إلى آخ�ه... 

  .)5(ما أخ� م�ه ح�ا ف�ل� أو ش�� أكل، وما وج� م�ه م��ا ل� ی��ل

                                                           
 ).2/446ال�ل�فاة ال�ي ت��ن في ال��ار� .   ال��ونة:( )6(
 ).3/299ال��ان وال����ل:( )7(
 ).2/446)، وال��ّونة:(4/1508ال����ة، لل��ي: ( )8(
 ).2/21ال�ه�ی� في اخ��ار ال��ونة، لل��اذعي: ( )9(
 ).1/322ال��ادر وال��ادات: ( )10(
علي ب� إس�اع�ل ب� س��ه،  أب� ال��� اللغ��، م� أهل م�س�ة و�ان أك�ه اب� أك�ـه، �ـان نا��ـا نـاث�ا قل�ـل  )11(

هــ.  ال�لغـة فـي تـ�اج�  458ة ال���، ق�أ الغ��� ال���ف على أبي ع�ـ� ال�ل���ـي ف�ـا أخـل ��ـه بلفـ�، تـ�في سـ�

 ).41،42أئ�ة ال��� واللغة:(
 ).3/16ال����، الب� س��ه :( )12(
 ال��اح ،لل��ه��، مادة (ج ر ث ) .   )13(
 ).2/490ال�اض�ة: ��اب لع��ال�ل� ب� ح��� ال�ل�ي األن�ل�ي الق���ي. ی��� إ��اح ال����ن: ( )1(
ل� أج� ه�ا ال��ی� في ال�اض�ة؛ وأخ�جه ال��قـي اله�ـ�� فـي ��ـ� الع�ـال وسـ�� األقـ�ال واألفعـال، حـ�ی� رقـ�  )2(

 ).1/218)، وذ��ه دمحم أب� شه�ة في اإلس�ائ�ل�ات وال��ض�عات في ��� ال�ف���:(6/178،179) (15254(
 ال��اح، لل��ه��، مادة ( د � ث ). )3(
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، [اب� ]ع�فة: ل� )7(�ف�ح ال�اء والالم ��ا ض���اه  )6(��اض: الَ�َلُ�ون 

  . )8(ی���ه ال��ه��  وفي ال���� :حل�ة دو��ة مع�وفة

ن�� تق�ل�ن وقال : أ، (ق�له: وت��� مال� أن ���� في خ���� ال�اء

  .))10(أْكله ح�اما )9(خ����ا، قال اب� القاس�: وأنا أت��ه وال أر� 

اب� ع�فة: وم�ا ح�ل �ع� م� لق��اه ق�ل مال�: أن�� تق�ل�ن خ����ا على 

ال����� ـ أ� أن�� أیها الع�ب تق�ل�ن خ����ا و�ل خ���� م��م. قال ال�اجي: رو� 

ع� )11(ب� ح���، وقال أب� ع��اب� ش��ان ��اه�ه و��اهة �ل� ال�اء قاله ا

  .)13(: ال ی��ل إن�ان ال�اء)12(الل��

                                                                                                                                           
 ).2/21، لل��اذعي: (ال�ه�ی� في اخ��ار ال��ونة )4(
 ).2/26ال�ه�ی� في اخ��ار ال��ونة، لل��اذعي: ( )5(
 ال�ل�ون : دو��ة ����ة رخ�ة ت��� في ص�ِف ال���.    ال�ع�� ال�س�� ، مادة ( ح ل ز ) . )6(
 ).4/343ال�اج واإلكل�ل ( )7(
 ال���� وال���� األع��، الب� س��ه، مادة ( ح ل ز ) . )8(
 �. وال��اب ��ا في: أ.   في ب: وال أدر  )9(
 ) .2/22ال�ه�ی� في اخ��ار ال��ونة ( )10(
ال�� ال����: اإلمام ال�اف� ش�خ عل�اء األن�ل�  تفقه  أب�ع�� ی�سف ب� ع��هللا ب� دمحم ب� ع�� ب� ع�� )11(

���� �أبي  �اب� ال���� واب� الف�ضي والزمه ����ًا، وأح�� ب� ع��ال�ل� ب� ه�ام والزم ج�اعة، س�ع م�ه عال�

ال��اس ال�الئي، وأبي ع��هللا ال����� وأبي علي الغ�اني، ألف في ال���أ ���ًا مف��ة  م�ها: ��اب ال��ه�� ل�ا 

في ال���أ م� ال�عاني واألسان�� ل� ی�ق�مه ��ه أح�، و��ـاب االس���ار وال�افي وغ��ها، ت�في ��ا��ة 

 ).1/176،177) ، و ش��ة ال��ر: ( 442ـ 440هـ.  ی���: وال�ی�اج ال��ّه�:(ص463س�ة
الل�� ب� سع� ب� ع�� ال�ح�� الفه�ي،  أب� ال�ارث اإلمام ال���� ، رو� ع� نافع واب� أبي مل��ة و����  )12(

: الل�� أفقه م� مال�، إال أن أص�ا�ه 
ّ
اب� أبي ح��� و���ى ب� سع�� األن�ار� وغ��ه�، وقال اإلمام ال�افعي

وقال األث�م ع� أح��: ما في ه�الء ال������ أث�� م� الل�� ال  �ة، وله ت�ان��.ل� �ق�م�ا �ه. أخ�اره ���

)، 462ـ8/459هـ. ته�ی� ال�ه�ی�، الب� ح�� :( 175هـ وت�في س�ة  94ع��و ب� ال�ارث وال غ��ه، ول� س�ة 

 ).248/ 5واألعالم، لل�ر�لي:(
)، و���� االس���ار، الب� 1/69إن�ان ال�اء: م� أس�اء ال��� وض�و�ه. مع�� أس�اء األش�اء، لل�م�قي:( )13(

  ).5/285ع�� ال��: (

): " قال الل�� ب� سع� ال ی��ل خ���� ال�اء وال إن�ان ال�اء، 3/300قال اب� رش�  في ال��ان وال����ل: (    

ل� ��� أكلها على حال، وم�ه� م� ل� ��� أكلها إال ب��اة، وم�ه� وم� أهل العل� م� ف�ق ب��ه�ا و��� ال��� ف

 م� أوج� ال��اة ���ا �ان م�ها ���� في ال��، وه� ق�ل اب� دی�ار م� أص�اب مال� في ال��ی�ة".       
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اب� ع�فة: في خ���� ال�اء أر�عة أق�ال: ال��اهة، وال����� واإل�احة، 

  ،ان�هى .)14(وال�قف

 اب� ع��ال�الم : وق�ل ل� ی��قف مال� ح��قة و�ن�ا ل� ��� إن�ارا ل�����ه

  آن بلغ�ه� ال بلغ��� .��ا ل� ت��ه الع�ب ، و�ن�ا �ف�� الق� )1(

(ق�له: و�ن و�� ألجل ج�فة أو ل�� �ل� أو سق� ال�از� على م�ضع ع��ا  

  ).)2(ع�هُ ث� رأ�اه فاص�اداه فال ی��ل إال �إرسال م�ت�ف...

الل��ي: إذا اش�ـغل �ع� اإلرسال �غ�� ما أرسل إل�ه، فأ�ال سَق� ح�ُ� 

ف�اه� ق�له في ال��اب: أنه ال ذل� اإلرسال، و���لف إذا �ان االش�غال خ��فا ، 

، أو ع�� ال�ائ� ف�ق� على )3(ی��ل ألنه قال: إذا وقف  ـ ��� �ل� ألكل ج�فة

م�ضع، أو ع�ف راجعا فق� خ�ج ع� ذل� اإلرسال، ول� �ف�ق ب�� قل�ل ذل� 

و����ه، وقال: إذا أرسل على ج�اعة  فأخ� اث��� أنه�ا ی��الن، ول� ی� اش�غاله 

ال�يء ال���� ال )4( �اني وق�ل: ال ی��ل ال�اني وال��اب [إن]�األول ق�عا ع� ال

  .)5(�ق�ع ح�� األول

ه�ا ال����ج ع��� ن�� إذ ���� أن ���ن إن�ا أ�اح  )6(قال ال�ازر�: وفي

أكل ال�اني ألنه م� مق��ى اإلرسال ال�� أخ� �ه األول، و�ن�ا أرسله س��ه ل�أخ� 

مق��ى اإلرسال ��الف اش�غاله ��ا  واح�ا أو أك�� م�ه، فاش�غاله �األول م�

�ق�عه ع�ا أرسل ��ه، و���� ه�ا ق�ل اب� القاس� إن �ان م�سل �ل� على 

ج�اعة ص�� ول� ُی�ْد واح�ا م�ها دون اآلخ� فأخ�ها �لها أو �ع�ها أنه ی��ل ما 

                                                           
 ال��اهة ل�ال� وذل� ���� اس�ه. وال����� نقله اب� ����. وال��قف ل�ال� أ��ا ل�عارض الع��م�� ـ ع��م )14(

إ�احة أكل ص�� ال��� و�عامه، وع��م ت���� ل�� ال�����. واإل�احة الب� القاس�، ح�� قال: ال أراه ح�اما.    

 ).4/96)، وال�خ��ة: (6/190)، و إك�ال ال�عل�: (15/304االس���ار: (

 في ب : إن�ار ال����ة )1(

 ) .2/23ال�ه�ی� في اخ��ار ال��ونة: ( )2(

 في ب :  ش� �ل� �أكل ج�فة . )3(

 ما ب�� ال�ع��ف�� ساق� م� : أ . )4(

 ).4/1473ال����ة ، لل��ي:( )5(

 في ب : في . )6(
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أخ� م�ها، فق� ص�ح اب� القاس� �أن أخ�ها �لها ال �ق�عه ع� ح�� اإلرسال، بل 

�أكلها وق� ت��ن م� ال���ة ���� ال �أتي عل�ها إال �ع� زمان قال: ال �أس 

���ل، فل� �ان اش�غاله �األول ق�عا ع� اإلرسال ل��ل ه�ا ال��اب، و�أنَّ 

  .)7(ال��خ أ�ا ال��� الل��ي أشار إلى ارتفاع ال�الف مع ��ل ال�م�

: أخ� ش���ا اب� ع�فة م� ق�له :فه� على إرساله  قال ال�اّن�غي فائــ�ة:  

األول أن م� أرسل �ل�ا عق�را لق�ال إن�ان فان�ع� ال�ل� ث� رجع إنه إن رجع 

  .)8(رج�عا بّ��ا، ث� ذه� فق�له ق�ل فال ی�ه ال��سل و�ال ق�ل

(ق�له: وم� رمى ص��ا فأث��ه ح�ى صار ال �ق�ر أن �ف� ث� رماه آخ�   

  ).  )10(إال ب��اة)9( ه أس�ٌ� �ال�اة ال ت��لفق�له ل� ی��ل ألن

قال اب� ����: و����� في ه�ا ال�ل� أن ی�سل على ال��� �ل�ا ث� 

كل�ا، فإن ق�له األول أكل و�ن أم��ه فق�له ال�اني ن��ت، فإن �ان إرسال ال�اني 

�ع� أن أم��ه األول ل� ی��ل ألنه صار �إم�اك األول مق�ورا عل�ه، و�ن �ان 

ل�اني ق�ل أن ����ه األول فال����ص أنه ی��ل، واس�ق�أ أب� ال��� إرسال ا

 م� م�ألة ال�اصل ل��ضع ال ن�اة له م�ه أنه ال ی��ل
ّ
، وم� )1(الل��ي

ال����ص ه�ا أن ذل� ی��ل و���� أن ���ن األم� ��ا قال، وأن �فّ�ق ب�� 

�ا على ثقٍة ال��أل��� �أن إرسال ال�اني مأذون ��ه، فإن أم�� األول ال��� فل�

م� أنه ی�اوم إم�اكه ح�ى �أتي صاح�ه، ��الف ال�اصل  في م�ضٍع ال ن�اة 

اب�  )3( ، وقال)2(له م�ه، فقال اب� ال�اج�: وف�ق �أن �قاء  إم�اك األول م�ه�مٌ 

ع�� ال�الم: ق�له م�ه�ٌم م���ٌع بل م���ٌن وال����نات تل�� �ال�ق��ع في 

                                                           
 في ب : ال�مان . )7(

 ).4/324ی��� م�اه� ال�ل�ل : ( )8(

 في ب : ال ی��ل .   )9(

 ).3/57،58ال��ونة : ( )10(

 ).4/1484،1485ال����ة، لل��ي :( )1(

 ). 122ألمهات ، الب� ال�اج�: () جامع ا2(

 في ب : قال . )3(
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ل�ل� ال�اني ل� أرسل �ع� إم�اك ال�ل� األول األح�ام ال����ة وُ��ّق� ذل� أن ا

  ول� �ان �قاء إم�اك األول م�ه�مًا ل�از أكله. )4(للّ��� ل�ا أكل

اب� ع�فة: وال�ح� ی�أن� �ال�ع�، و��ا ل� ع�� أو ح�ل �ع� اإلرسال 

��الف ق��ٍل م�سٍل ثاٍن أم��ه األول �ع�  )5(���ضع �ق�ر عل�ه �ال م�ّقٍة 

 ق�ل أح�ه�ا إرساله ل�ّ� ��اب دمحم
ّ
 في األول، وأص�غ في ال�اني، وخّ�ج الل��ي

أو وق� اإلرسال، ورّده ال�ازر� �ع�م  )7(ب�اء على اع��ار ال�آل )6(في األخ�� 

  .)8(ال�قة ب�وام إم�اكه

وت�ّدد اب� ���� في صّ�ة ال����ج ورّده �الف�ق ال����ر، وعّ�� اب� 

ع�� ال�الم �أنه م���ٌن قال: وال�ّ�  ف�ّده اب� )9(ال�اج� �أن دوام إم�اكه م�ه�مٌ 

في األح�ام ال����ة �الق�ع وحّققه �أّنه ل� أرسل الّ�اني �ع� إم�اك األول ل�ا 

  أكل.

نقل رّد )10( اب� ع�فة: تع��� اب� ال�اج� �ال��ه�م إن ق�� �ه [ر�ه]

، و�ن ق�� ��نه م� ع��ه، فإن أراد م�َلَ� إم�اكه )11(ال�ازر�، فل�� ��ل�

  .)12(دٍق بل ه� م���ٌك ��ه، و�ه ت�ّد دع�� اب� ع�� ال�الم أنه م���نٌ فغ�� صا

و�ن أراد اب� ال�اج� دوام إم�اكه؛ دون ق�ٍل م� األّول وال�اني حّ�ى ��ل 

وأما ق�ل اب� ع�� ال�الم:  )13(إل�ه صائ�ه ف��ّ��ه ف�ادٌق، وعل�ه ��� ح�له ف���

عّل� ب�ف� ال��� الّ��عي، ال ����ه �أنه في ال�� ال�� )14(ال����ن �ال��ّق� ف��دّ 

                                                           
 ) .2/289ال����� الفقهي، الب� ع�فة :( )4(
 ).4/321ال�اج واإلكل�ل :( )5(
 في ب : وخ�جه الل��ي في األخ�� . )6(
   في ب : األول . وال��اب ما أث��ه ��ا في ال���ة: أ . )7(
 ).2/289ال����� الفقهي، الب� ع�فة :( )8(
 ).122جامع األمهات ( )9(
 ما ب�� ال�ع��ف�� ساق� م� : أ. )10(
 في أ: ذل� . و ال��اب ما أث��ه ��ا في ال���ة : ب . )11(
 ).2/289ال����� الفقهي، الب� ع�فة: ( )12(
 في ب : ل��� . )13(
 في ب : ی�د . وه� خ�أ لغ��؛ إذ الب� م� اق��ان الفاء ���اب أما . )14(
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ض�ورة الف�ق ب�� �ّ� ِحّل �افئ ال��ت، و�ّ� ��ن ال���� ه� ال��سل عل�ه، 

وأما اس��الل اب� ع�� ال�الم �ع�م أكله، ل� أرسل ال�اني �ع� أن ح��ه األول، 

. وق� عل�� أن ق�له في )15(ف��ّد �أن الّ�ّ� في م�ج� ذ�اة الّ��� ���مه ان�هى

  .)16(: ث� رماه آخ� ل�� ���ٍ� ول�� رّت� عل�ه الّ��انال��اب

في آخ� س�اع أص�غ: س�ل أص�غ ع� و�� في شاهقة ج�ٍل أو (تف��ع) 

ش��ٍة، ��ه ف�اخ ال��� ف��سل ال�جل �از�ه عل�ها �����ها أ�أكلها أم ال؟ قال: إن 

 لها ول�� إلى صْ�عها أو إن�الها س��ل، أو خ�� 
ّ
في كان� ال ی�صل إلى ال�قي

ذل� الع�� وال�ع�، فال �أس أن �أكلها �ق�ل ال�از� وذل� م�ل ال���ة والغار 

إال ���ل ه�ا، وأما إن �ان� ���ضٍع ق��� ُت�ال �الّ�ل�ع )1(الل�ی� ال ی�ال ما ف�ه�ا

أو ت��ع �ال�مح ون��ه، أو االح��ال في إن�الها لألرض، فه�ه مأس�رٌة م�ل��ٌة ال 

  .)2(شٍ�: ه�ه م�ألٌة ص���ٌة ال اخ�الف ف�هات��ل إال ب��اٍة، قال اب� ر 

(ق�له: وَم� ��د ص��ا ح�ى دخل دار ق�م، فإذا اض��ه ه� أو جارحه 

  ).)3(إل�ها فه� له، و�ن ل� ����ه و�ان�ا ق� �ع�وا ع�ه فه� ل�ب ال�ار...

�ل أو  ذ�ـ� ال�انُّ�غي      أنه سأل اب� عـ�فة ع�� اك��� أرضًا لل�راعة ف�ّ� ال�َّ

ال��ل إل�ها س��ًا ، أ���ن ل�اح� األرض أم لل�����؟ فقال: ل�اح� األرض؛ 

لق�له ه�ا ل�اح� ال�ار ولق�له آخ� الّ�ور، و�ذا ان��� لل����� في ح�اده ح�ٌّ 

الّ��ل زرعه إلى في األرض ف��� قا�ًال فه� ل�ّب األرض، و��ا م� زرع ف��ل 

أرض غ��ه ف��� ف�ها، قال مال�: فال�رع ل�� ج�ه الّ��ل إلى أرضه ول�� لل�ارع 

  ، ی��� ق�ل أن ��لع مــ� األرض.)4(شيءٌ 

                                                           
 ).2/289ال����� الفقهي :( )15(
 ).3/58ال��ونة :( )16(

 في ب : ما ب��ه�ا . وال��اب ��ا في : أ . )1(
 ).3/330ال��ان وال����ل :( )2(
 ) .2/23ال�ه�ی� في اخ��ار ال��ونة :( )3(
 ).3/559ال��ونة :( )4(
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في  )6(عـ� ال���اني)5(وذ�ـ� اب� ع�فـة أول ��اب اللق�ـة، عـ� ابـ� عــات   

أهل ال��� أنه �ان ال���ة تقع في سف��ة أنها ل�� وقَعْ� إل�ه، قال: وذ�� �ع� 

في قارب ب����ة ت�ن� وف�ه� ال��خ ال�الح العال� أب� ال���  )7(مع ناس

ال����� قال : فقل� في نف�ي الله� إن �ان م� أول�ائ� فأرسل س��ًة ت�ق� 

�قار��ا قال: ف�ق�� س��ٌة في القارب فاب��رها غ��� فقل� له: أنا أح� بها فإنها 

  .)8(في نف�ي فأخ�تها ����� ح�ل�، وذ��ت له� ما قل�

اب� ع�فة :األ�ه� في ال���ة أنها إن �ان� ���� ل� ل� �أخ�ها م� 

سق�� إل�ه ل��� ب�ف�ها لق�ة ح���ها وق�ب م�ّل سق��ها م� ماء ال���، و��ا 

: و�ال فهي ل�ّب ال�ف��ة �ق�ل ال��ّونة ���� ��د )9(قال اب� ش��ان في زا��ه

�ه إل�ها فه� له و�ن ل� ����ه و�ُع� م�ه اض� )10(ص��ًا ح�ى دخل دار ق�م إن

  .)11(فه� ل�ب ال�ار

، قال اب� ع�� ال�الم: أ� ��ل� )1(: ل�ا قال اب� ال�اج� و��ل� �ال���(خات�ة)

ال��� �االص��اد واألخ� ال �ال��� إل�ه وال خالف في ذل� ول�ا قـال ولـ� رمى 

                                                           
ال�ال��ة، اس�ق�ي ��ا��ة، دمحم ال�ق�� ال�ا��ي، قاض م� فقهاء  هارون ب� أح�� ب� جعف� ب� عات، أب� )5(

هـ.  األعالم، 582هـ، وت�في س�ة 512م� م�لفاته: ال��ر ال��ض�عة على ال�ثائ� ال����عة، ول� س�ة 

 ).8/59لل�ر�لي:(
دمحم ب� القاس� ب� ش��ان ال����، أب� إس�اق، رأس الفقهاء ال�ال���� ���� في وق�ه وأحف�ه� ل��ه�  )6(

هـ.  ال�ی�اج 355الفقه، وم���� ما ل�� في ال����� وغ��ه�ا، ت�في س�ة مال�، م� م�لفاته: ال�اهي في 

 ).345،346ال��ّه�:( ص
 في ب: أناس. )7(
). في الف�ق ال�ام� وال�الث��: 1/356). قال اإلمام الق�افي في ��ا�ه الف�وق: (9/47ال����� الفقهي:( )8(

ِف�َ�َة إَذا َوثَ  ِف�َ�ِة ِألَنَّ َحْ�َزُه "َن�َّ َأْصَ�اُبَ�ا َعَلى َأنَّ ال�َّ  َلُه ُدوَن َصاِحِ� ال�َّ
َ
َ�َ� ِف�َها َسَ�َ�ٌة ِفي ِحْ�ِ� إْنَ�اٍن َفِهي

ِف�َ�ِة َ�ْ�َ�ُل َهَ�ا ال�َُّجَل َوَغْ�َ�ُه َوَح�ْ  ِف�َ�ِة ِألَنَّ َحْ�َز ال�َّ َ�َ�ِة ِمْ� َحْ�ِز َصاِحِ� ال�َّ اهُ َأَخ�ُّ ِ�ال�َّ  َز َهَ�ا ال�َُّجِل َال َیَ�َع�َّ

ٌم َعَلى اْألََع�ِّ". ِف�َ�ِة َواْألََخ�ُّ ُمَق�َّ َ�َ�ِة ِمْ� َصاِحِ� ال�َّ  َفُهَ� َأَخ�ُّ ِ�ال�َّ
ألبي إس�اق دمحم ب� القاس� ب� ش��ان ال����.   ی��� ال�ی�اج ال��ّه�:  ��اب ال�اهي ال���اني في الفقه، )9(

 ).346(ص
 في ب : و�ن . )10(
 ).����2/264: ش�ح اب� ناجي على ال�سالة :()، و 9/47ال����� الفقهي:( )11(

  

 ).222جامع األمهات، الب� ال�اج� :(ص )1(
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ُت���� ب�ضع ال�� )2( إن�األن ال��احات  واح� ج�اعًة ��ادر غ��ه فلل��ادر قال:

ال �ال�عای�ة، ول�ا قال فإن ت�ازع�ا و�لٌّ قادٌر فل��عه�، قال ل��او�ه� في ذل� 

ولع�م ال��ازع له� م� غ��ه�، وال��� �ق��ي أن ال شيء ل�احٍ� م�ه� النع�ام 

س�� ال�ل� في حّقه�، و�ن�ا حُ�� الق�اء �ه له� الن�فاء ال��ازع م� غ��ه� ��ا 

، )4(إن�ا �ق�ي �ق��ٍة ب��ه� خ�فًا م� أن �ق��ل�ا عل�ه :)3(في الع���ةقل�ا، قال 

وتعل�له ���ف االق��ال �اإلشارة إلى ما نّ�ه�ا عل�ه م� فق�ان س�� ال�ل� في 

م� ه�ا )5(حّقه�، و���غي أن ��اف إلى ال��� في ه�ه ال��ألة ما تقّ�م في ال����

  ال�ع�ى.

قال س���ن: ل� رمى واحٌ� م� ق�م : و��ل� ال��� �أخ�ه، )6([اب� ع�فة]

ا [فقال] : ه� لي ال تأخ�وه أو وج�وه �ّله� فأخ�ه أحٌ� م�ه� فه� آلخ�ه، فل� )7(ُع��

ت�افع�ا ع�ه فه� ل�ّله� ه�ا إن �ان ���ّلٍ غ�� م�ل�ٍك، وأما إن �ان ���ّلٍ 

  .)8(م�ل�ٍك فه� ل�ّب ال��ّل �هللا ـ س��انه وتعالى ـ أعل� [�ال��اب]

  تاب الصید انتھى ك

  فه�س ال��ائل 

  .2ـ  ان�جار ال�از وال�ل� ال�عل� ص  1

  .3ـ  ال����ة ع�� ال�مي و�رسال ال��ارح  ص  2

  .3ـ   إدراك ال��� ول� ت�ف� ال��ارح مقاتله ف���ه ح�ى ق�ل�ه   ص  3

  .6ـ  إذا أكل ال�ل� أك�� ال���  ص 4

                                                           
 ب. في كما والصواب. لنا: أ في )2(
 ) .2/1124ينظر كشف الظنون، حلاجي خليفة:(  .العُتبي لدمحم كتاب: العُتبیة )3(
 ).3/323(: والتحصیل البیان )4(
  ).3/323( :  النسخة: ب  البیان والتحصیلكما في  والصواب.  الیتیم: أ في )5(
 .ب:  من ساقط المعكوفین بین ما )6(
 .ب:  من ساقط المعكوفین بین ما )7(

: الجلیل ومواھب ،)2/302( الفقھي: المختصر ینظر .ب:  من ساقط المعكوفین بین ما )8(
)4/3335.( 
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  .6ت�ه�ه   ص ـ  ول� ق�ر على خالِصِه م�ها ف��اه وه� في أف�اهها 5

  7ـ  ج��ع س�اع ال��� إذا عل�� أهي ����لة ال��اة ؟   ص 6

  8ص    .ـ  ل� اب��أ ال�لُ� �ل�ه أو أفل� م� ی�ه 7

  .8ـ  إرسال �ل� أو �از معل� فأعانه عل�ه �ل� أو �از غ�� معل�   ص  8

  .8ـَ ِإْن َوَج� ت َمَع َ�ْلِ�� َ�ْلً�ا َغْ�َ�ُه َوَقْ� َقَ�َل  ص 9

         .8على أخ�ه  ص ن�َّ م� األنعام اإلن��ة فل� �ق�ر ما  .10

  .10ومـ� رمى ح��ا فإذا ه� ص�� فأنف� مقاتله   ص  .11

  .11و�ذا �لَ�ِ� ال��ارح ص��ا ف�ات ان�هارا  ص ـ 12

ـ  ول� أخ�ت ال��ارح ال��� فق�لْ�ه �العّ�ِ أو �غ��ه ول� ت��ِّ�ه ول� ُتْ�مه  13

  .11ص 

  .12ك ص�� ث� ن�َّ    ص ـ   و�ذا دج� ع��14

  .12ـ   و�ن ض�ب ع�� ال��� فأ�انه �أكل ال�أس وج��ع ال���   ص 15

  . 13ـ  أْكل ال�ّ� واألرن� وال��� وال��اب�� والق�ف�   ص 16

  .13ـ  أْكـل ال��ع وال�عل� والـ�ئ� والهـ� الـ�ح�ي    ص17

       .14ـ  أكل ما ذ��ه أهل ال��اب   ص18

م� دواب ال��� في ال�� ثالثة أ�ام وأر�عة، وت�س ال���   ـ  أكل ما ���� 19

  .15ص

  .15ـ  و���ل �افئ ال��ت وج��ع دواب ال���   ص  20

  .16ـ  ح�� أكل م��ة ال��اد   ص 21

  .16ـ  ح�� أكل خ���� ال�اء   ص 22

ـ إن وقف ألجل ج�فة أو ل�� �ل� أو سق� ال�از� على م�ضع ع��ا    23

  .17ص 

ص��ا فأث��ه ح�ى صار ال �ق�ر أن �ف� ث� رماه آخ� فق�له   ـ وم� رمى 24

  .17ص 

  .19ـ  وَم� ��د ص��ا ح�ى دخل دار ق�م   ص25
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  ال��ادر وال��اجع

  الق�آن ال���� ب�وا�ة حف� ع� عاص� ال��في.

ر أح�ام الق�آن ل���� ب� ع��هللا، أبي ��� ب� الع��ي ال�ال�ي، خ�ج أحادی�ه وعل� عل�ه: دمحم ع��القاد

  م.2003-هـ1424ع�ا، ب��وت ـ ل��ان، دار ال��� العل��ة، � ال�ال�ة،

االس���ار ال�امع ل��اه� فقهاء األم�ار وعل�اء األق�ار ���ا ت���ه ال���أ م� معاني ال�أ� واآلثار 

وش�ح ذل� �له �اإل��از واالخ��ار، ألبي ع�� ی�سف ب� ع�� هللا ب� ع�� ال�� ال���� 

حل� ـ دار ال�عي ،� األولى،  ال�ع�ي ام�� قلع�ي، دم�� ـ دار ق���ة ،الق���ي، ت�ق��/ ع��

  م.1993 -هـ 1414

أس� الغا�ة، ألبي ال��� علي ب� أبي ال��م دمحم ب� دمحم ب� ع�� ال���� ب� ع�� ال�اح� ال���اني 

  م.1989 -هـ 1409ال��ر�، ع� ال�ی� اب� األث��، ب��وت ـ دار الف��، 

��ة ال��ة، � ال�ا�عة، وال��ض�عات في ��� ال�ف���، لل����ر/ دمحم ب� دمحم أبي شه�ة، م�اإلس�ائ�ل�ات 

  .�ال تار�خ

األعالم، ل��� ال�ی� ب� م���د ب� دمحم ب� علي ب� فارس، ال�ر�لي ال�م�قي، دار العل� لل�الی��، � 

  م.2002ال�ام�ة ع��ة،

   .7ل��ان، دار إح�اء ال��اث الع��ي –إ��اح ال����ن، إلس�اع�ل �اشا ب� دمحم أم��، ب��وت 

  

  م.�1984غـ�ـة ال�ل��� في تـار�خ األن�ل�، ألح�� ب� ���ى ب� ع���ة ال��ي، م��عة روخ� 

ال�لغة في ت�اج� أئ�ة ال��� واللغة، ل���� ب� �عق�ب الف��وزأ�اد�، ت�ق��/ دمحم ال���� ال���� ـ 

  هـ.1407ج���ة إح�اء ال��اث اإلسالمي، � األولى، 

ال��ان وال����ل وال��ح وال��ج�ه وال�عل�ل ل��ائل ال�����جة، ألبي ال�ل�� دمحم ب� أح�� اب� رش� 

ي،  � هـ، ت�ق��/ دمحم ح�ي وآخ���، ب��وت ـ دار الغ�ب اإلسالم520الق���ي، ال���فى س�ة 

  .م 1988هـ ـ  1408ال�ان�ة، 

  �هللا ب� ی�سف الع��ر� ، ب��وت ـ دار الف��.ال�اج واإلكل�ل في م���� خل�ل، ألبي ع��هللا دمحم ب� ع�
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ال����ة، ألبي ال��� علي دمحم الل��ـــي، دراسة وت�ق��/ د: أح�� ع��ال���� ن���، ب��وت، دار اب� 

  م. 2012هـ 1433ح�م ، � األولى، 

ل�ع�یل وال����ح، ل�� خ�ج له ال��ار� في ال�امع ال���ح، ألبي ال�ل�� سل��ان ب� خلف اب� سع� ا

ال��اض ـ  ب� أی�ب ب� وارث ال����ي الق���ي ال�اجي األن�ل�ي، ت�ق��/ د: أب� ل�ا�ة ح���،

  م .1986 – 1406الل�اء لل��� وال��ز�ع، � األولى، 

تف��� غ��� ما في ال������ ال��ار� وم�ل�، ل���� ب� ف��ح ب� ع�� هللا ب� ف��ح ب� ح��� األزد� 

أبي ن��، ت�ق��/ د: ز���ة دمحم سع�� ع�� الع���، القاه�ة  ال���رقي الَ�ِ���� أبي ع�� هللا ب�

  م .1995 -هـ  1415م��، م���ة ال��ة، � األولى،   –

ته�ی� ال�ه�ی�، ألبي الف�ل أح�� ب� علي ب� دمحم ب� أح�� ب� ح�� الع�قالني، اله��، م��عة دائ�ة 

  هـ .1326ال�عارف ال��ام�ة، � األولى، 

نة، ل�لف ب� أبي القاس� دمحم، األزد� الق��واني، أبي سع�� اب� ال��اذعي ال�ه�ی� في اخ��ار ال��و 

ال�ال�ي، ت�ق��/ د: دمحم األم�� ول� دمحم سال� ب� ال��خ، دبي ـ دار ال���ث لل�راسات 

  م. 2002 -هـ  1423اإلسالم�ة و�ح�اء ال��اث، � األولى، 

�� العل�� ال�ال�ي، ت�ق��/ ی�سف ال��خ حاش�ة الع�و� على ش�ح �فا�ة ال�ال� ال��اني، لعلى ال�ع�

  هـ .1412دمحم، دار الف�� ـ ب��وت، 

  دار ال��� العل��ة. -ال�الصة الفقه�ة على م�ه� ال�ادة ال�ال��ة ـل���� الع��ي الق�و� 

ال�ی�اج ال��ه� في مع�فة أ��ان ال��ه� إلب�ا��� ن�ر ال�ی� اب� ف�ح�ن ال�ال�ي، ت�ق��/ مأم�ن ب� 

  م.1996هـ ـ  1417ال��ان، ب��وت ـ ل��ان، � األولى، م��ي ال�ی� 

دی�ان اإلسالم، ل��� ال�ی� أبي ال�عالي دمحم ب� ع�� ال�ح�� ب� الغ��، ت�ق��/ س�� ���و� ح��، 

  م. 1990 -هـ  1411ل��ان، دار ال��� العل��ة، � األولى،  –ب��وت 

�ح�� ال�ال�ي ال�ه�� �الق�افي، ت�ق��/ ال�خ��ة، ألبي ال��اس شهاب ال�ی� أح�� ب� إدر�� ب� ع�� ال

  م . 1994دمحم ح�ي وآخ���، ب��وت، دار الغ�ب اإلسالمي، � األولى، 

س�� أعالم ال��الء ، ل��� ال�ی� أبي ع�� هللا دمحم ب� أح�� ب� ع��ان ب� َقاْ��از ال�ه�ي ، القاه�ة ـ 

  م. 2006-هـ 1427دار ال��ی�، � �ال،

ت ال�ال��ة، ل���� ب� م�ل�ف، خ�ج ح�اش�ه/ ع��ال���� خ�الي، ب��وت ـ ش��ة ال��ر ال���ة في ��قا

  م.2003هـ ـ 1424ل��ان، دار ال��� العل��ة، � األولى، 



  
  
  

 األحیرش  دمحم الطاھر المطلب عبد

 

  )2018(دیسمبر الثاني العدد ) 31المجلد (

249 

ش�ح ح�ود اب� ع�فة، ال��س�م اله�ا�ة ال�ا��ة ال�ا��ة، حقائ� اب� ع�فة ال�ا��ة، ألبي ع��هللا دمحم 

�اه� ال�غ��ر�، ل��ان ـ ب��وت، دار الغ�ب األن�ار� ال�صاع، ت�ق��/ دمحم أبي األجفان ـ ال

  م .1993اإلسالمي 

 هـ،1427ش�ح زروق على م�� ال�سالة، ألح�� زروق ال��ن�ي، دار ال��� العل��ة، � األولى، 

  م.2006

هـ 1425ش�ح غ��� ألفا� ال��ونة، الُ�ّ�ي، ت�ق��/  دمحم م�ف��، دار الغ�ب اإلسالمي، �  ال�ان�ة، 

  م .2005 -

  �� خل�ل ألبي ع��هللا دمحم ب� ع��هللا ال��شي، ب��وت، دار الف�� لل��اعة.ش�ح م��

ت�ق��/ أح�� ع�� الغف�ر ع�ار،  ال��اح تاج اللغة وص�اح الع���ة، إس�اع�ل ب� ح�اد ال��ه��،

  م. 1987 -  � 1407ب��وت ـ ل��ان، دار العل� لل�الی��، � ال�ا�عة، 

��قات ال�اف��ة ال����، ل�اج ال�ی� ع�� ال�هاب ب� تقي ال�ی� ال���ي، ت�ق��/ د: م���د دمحم 

هـ 1413ال��احي ود:ع�� الف�اح م��ـ� ال�ل�، دار ه�� لل��اعة وال��� وال��ز�ع، � ال�ان�ة، 

.  

� العل�� ��قات ال�اف��ة، ألبي ��� ب� أح�� ب� دمحم ب� ع�� ب� قاضي شه�ة، ت�ق��/ د: ال�اف� ع�

  هـ. 1407خان، ب��وت عال� ال���، � األولى، 

عق� ال��اه� ال����ة، ل���� ب� ع��هللا ب� شاس، ت�ق��/ ح��� ل���، دار الغ�ب اإلسالمي، � 

 م.2003هـ 1423األولى،

الف�وق أو أن�ار ال��وق في أن�اء الف�وق، ألبي ال��اس أح�� ب� إدر�� الق�افي، ��عه وص��ه: خل�ل 

  م.1998ر، ب��وت ـ ل��ان، دار ال��� العل��ة، � األولى، ال���� 

فه�س الفهارس واإلث�ات، لع��ال�ي ب� ع��ال���� ال��اني، ت�ق��/ إح�ان ��اس، ل��ان ـ ب��وت، دار 

  م.1990الغ�ب اإلسالمي 

ول� ك�اب ال��� في ش�ح م��أ مال� ب� أن�، ألبي ��� ب� الع��ي ال�عاف��، ت�ق��/ د: دمحم ع��هللا 

  م .1992ك���، ل��ان ـ ب��وت، دار الغ�ب اإلسالمي، � األولى، 

ك�ف ال���ن ع� أسامي ال��� والف��ن، م��فى ب� ع��هللا الق������ي ال�ومي ال��في، ال�ه�� 

  .1992 – ��1413اجي خل�فة، ب��وت، دار ال��� العل��ة، س�ة ال��� 

� علي ب� ح�ام ال�ی� ال��قي اله��� ال��هان ف�ر�، ك�� الع�ال في س�� األق�ال واألفعال، لعالء ال�ی

  م.1981هـ ـ1401ت�ق��/ ���� ح�اني  وصف�ت ال�قا، م�س�ة ال�سالة، � ال�ام�ة، 
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ل�ان الع�ب، ل���� ب� م��م ب� علي، ج�ال ال�ی� ب� م���ر، ب��وت ـ دار صادر، � ال�ال�ة، 

  هـ .1414

 ب� أح�� ب� ح�� الع�قالني، ت�ق��/  دائ�ة ألبي الف�ل أح�� ب� علي ب� دمحم ل�ان ال���ان،

هـ 1390ل��ان م�س�ة األعل�ي لل����عات، � ال�ان�ة،  -اله��، ب��وت  –ال�ع�ف ال��ام�ة 

  م.1971/

ال���� وال���� األع��، ألبي ال��� علي ب� إس�اع�ل ب� س��ه ال��سي، ت�ق��/ ع�� ال���� 

  م. 2000 -هـ  1421ألولى، ه��او�، ب��وت ـ  دار ال��� العل��ة، �  ا

ال�ـ���، ألبي ال��ـ� علي ب� إس�اع�ل ب� س��ه ال��سي، ت�ق��/ خل�ل إب�ا��� جفال، ب��وت، 

  م.1996هـ 1417دار إح�اء ال��اث الع��ي، � األولى،

  ال��ونة ال����، لإلمام مال� ب� أن�، ب��وت ـ دار صادر.

 ب� راش� القف�ي، ت�ق��/ د:دمحم أبي األجفان، ال��ه� في ض�� م�ائل ال��ه�، ألبي ع��هللا دمحم

  م .2008هـ 1429ل��ان ـ ب��وت، دار اب� ح�م، � ال�ان�ة ،

ال����ة العل�ا، ألبي ال��� ال��اهي، ت�ق��/ ل��ة إح�اء ال��اث الع��ي، ب��وت ـ ل��ان، دار اآلفاق 

  م. 1983 ال��ی�ة،

ي، ألح�� ب� م��ـــ� ب� علي ال�ق�� الف��مي ب��وت، ال���اح ال���� في غ��� ال��ح ال���� لل�افعـــ

  ال����ة العل��ة.

مع�� أس�اء األش�اء ال���ى الل�ائف في اللغة، أح�� ب� م��فى ال�م�قي، القاه�ة، دار الف��لة، 

  �ال تار�خ.

 م��ع ال�ع�� ال�س��، إلب�ا��� م��فى وأح�� ال��ات ـ وحام� ع�� القادر ـ �دمحم ال��ار، تأل�� /

  .اللغة الع���ة، دار ال�ع�ة


