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 .....لإلمام حسن بن عمار  كشف الِقناع الرفيع عن مسألة الّتربع مبا يستحق الّرضيع  

  

  

 ملخص البحث
( لإلمام حسن بن  كشف الِقناع الرفيع عن مسألة الّتبرع بما يستحق الّرضيعالموسومة بـ: )تناول البحث دراسة وتحقيق الرسالة المخطوطة  

التحقيقات القدسية والنفحات الرحمانية الحسنية في مذهب السادة  هـ(، وهي الرسالة العشرون من مجموع رسائل )1069عمار الُشُرْنُباللي )ت
. فشرعُت بدراسة وتحقيق هذه الرسالة الشتمالها على مسائل دقيقة في الحضانة والّرضاع والنفقة على الولد الصغير وغيرها ( للُشُرْنُبالليالحنفية

بحث على  أجاب عنها اإلمام الُشُرْنُباللي حين ُسئل عنها، معتمدًا على نسختين من الُنّسخ الخطية من مقتنيات مكتبة األزهر الشريف، واشتمل ال
ول: في الدراسة، واشتمل على مبحثين، كان المبحث األول: في ترجمة حياة الشيخ الُشُرْنُباللي في خمسة مطالب، والمبحث الثاني: فصلين: األ

في دراسة الرسالة المخطوطة وتوثيق نسبتها إلى مؤلفها والباعث على تحقيقها في خمسة مطالب أيضًا. واشتمل الفصل الثاني على النّص  
 ي نهاية النّص الُمحقق صور للنَُّسخ الخطية المعتمدة في التحقيق.المحقق، ووضعت ف

Abstract 

The study dealt with the study and achievement of the manuscript letter, which is: (Revealed the high 

mask on the issue of donating what is worth the baby) to Imam Hassan bin Ammar al-Sharabali (1069 a.h) 

which is the twentieth letter of the total messages (The investigations of the holy and the Rahmanite women's 

Hasaniyah in the doctrine of gentlemen of the tap) to the Sharnabalati. She began to study and achieve this 

message to include accurate issues in the custody and breastfeeding and maintenance of the young boy and 

others answered by Imam Sharbalali when asked about them, relying on copies of copies of the written copies 

of the Library of Al-Azhar, The study included two chapters: the first: in the study, and included two subjects, 

the first topic: in the translation of the life of Sheikh Cherbalali in five demands, and the second study: in the 

study of the manuscript and document its attribution to the author and the motivation to achieve in five demands 

also. The second chapter contains the text that has been investigated, and at the end of the text, the photographs 

of the written transcripts approved in the investigation. 

 مقدمة:
، وآله وصحبه ومن وااله، وبعد:فاهلل سبحانه وتعالى تكّفل بحفظ دين اإلسالم عن  الحمد هلل، والصالة والسالم على سيدنا محمد رسول هللا   

، فعملوا الجهد الستنباط أحكامه وتحرير قواعده، ومنهم الشيخ اإلمام التحريف، فقّيض له رجااًل لم يلههم شيٌء عن خدمة كتابه وسّنة نبيه  
هـ( بتحرير رسائل في 1041ي امتثل أمَر أستاذه وشيخه )محمد بن المحب المحبي تهـ(، الذ1069حسن بن عمار الحنفي الُشُرْنُباللي )ت

( وهي عبارة عن  التحقيقات القدسية والنفحات الرحمانية الحسنية في مذهب السادة الحنفيةمذهب السادة الحنفية فجاءت موسمومة بـ: )
)كشف القناع الرفيع عن مسألة التبرع بما الرسالة العشرون الموسومة بـ:    ستين رسالة في أبواب الفقه المختلفة، فوقع اختياري لدراسة وتحقيق 

؛ الشتمالها على مسائل دقيقة في الحضانة والّرضاع والنفقة على الولد الصغير وغيرها أجاب عنها اإلمام الُشُرْنُباللي حين  يستحق الرضيع(
تين من الُنّسخ الخطية من مقتنيات مكتبة األزهر الشريف، واشتمل البحث  ُسئل عنها.فشرعُت بدراسة وتحقيق هذه الرسالة معتمدًا على نسخ

على فصلين: األول: في الدراسة، واشتمل على مبحثين، كان المبحث األول: في ترجمة حياة الشيخ الُشُرْنُباللي في خمسة مطالب، والمبحث 
عث على تحقيقها في خمسة مطالب أيضًا. واشتمل الفصل الثاني على  الثاني: في دراسة الرسالة المخطوطة وتوثيق نسبتها إلى مؤلفها والبا

  النّص المحقق، وهي الرسالة العشرون من مجموع رسائل التحقيقات القدسية. ووضعت في نهاية النّص الُمحقق صور للنَُّسخ الخطية المعتمدة
 في التحقيق.والحمد هلل رّب العالمين. 

 الفصل األول الدراسة
 ترمجة حياة الشيخ الُشُرْنُباللي األولاملبحث 

 املطلب األول: امسه، وكنيته، ولقبه، ونسبته.
الشيخ اإلمام الفقيه الشرنباللي الحنفي المصري، وصّرح البغدادي في هدية العارفين أن اسمه هو    ~  (1) هو حسن بن عمار بن علياسمه:  

 .(2)حسن بن عمار بن يوسف
 . (3) الشرنباللي بـ: أبي اإلخالص، وأبي البركات، وأبي الوفاءُيكنى الشيخ حسن كنيته: 
ُلقَِّب اإلمام حسن بن عمار بألقاٍب عديدة، وما ذلك إال دليل على مكانته العلمية وتضلعه في اختصاصه، ومن هذه األلقاب التي تمكنت  لقبه:  

ومصباح األزهر، والوفائي نسبة إلى السادات الوفائية؛ ألنه صحب    :الشيخ المحقق، والعمدة، والفقيه الحنفي، والمدرس،(4)من الوقوف عليها
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بضم الشين المثلثة مع الراء، وسكون النون، وضم الباء الموحدة، ثم الم ألف، وبعدها الم،    نسبته: )الُشُرْنُباللي(الشيخ أبا اإلسعاد بن وفا.
 .(5) ى، نسبة لبلدة تجاه منوف العليا بإقليم المنوفية بسواد مصرنسبة )لشبرا بلولة(، وهذه النسبة على غير قياس، واألصل شبرا بلول

 . املطلب الثاني: بيئته، ومكانته العلمية، وثناء العلماء عليه
نُه يقرب من ست سنين، فحفظ    ~الشيخ حسن بن عمار   من بلدة )شبرا بلولة( بإقليم المنوفية بسواد مصر، جاء به والده منها إلى القاهرة وسِّّ

  - كما قال عنه المحبي صاحب خالصة األثر-، وهو  (6) ونشأ بها وَدَرس في األزهر، وتعين بالقاهرة وأصبح المعول عليه في الفتوى القرآن  
 أحسن المتأخرين ملكًة في الفقه وأعرفهم بنصوصه وقواعده، وأنداهم قلمًا في التحرير والتصنيف، وكان المعول عليه في الفتاوى في عصره، 

إلى المسجد    ~.وانتقل  (7)يان الفقهاء وفضالء عصره، وانتشر أمره وتقدم عند أرباب الدولة واشتغل عليه خلق كثير وانتفعوا بهفقد كان من أع
هـ(، وكان بصحبة األستاذ أبي اإلسعاد يوسف بن وفا، الذي كان خصيصًا به في حياته، ولذلك نسب إلى السادات  1035األقصى في سنة ) 

صاحب   .قال في حقه والد المحبي بأنه: "مصباح األزهر، وكوكبه المنير المتاللي، لو رآه صاحب السراج الوهاج القتبس من نوره، أو(8)الوفائية
الف  الظهيرة الختفى عند ظهوره، أو ابن الحسن ألحسن الثناء عليه، أو أبو يوسف ألجّله ولم يأسف على غيره ولم يلتفت إليه، عمدة أرباب الخ

وعّدة أصحاب االختالف، صاحب التحريرات والرسائل التي فاقت أنفع الوسائل، مبدي الفضائل بإيضاح تقريره، ومحيي ذوي اإلفهام بدرر 
غرر تحريره، نّقال المسائل الدينية وموضح المعضالت اليقينية، صاحب ُخلق حسن وفصاحة ولسن، وكان أحسن فقهاء زمانه، وصنف كتبًا 

 .(9)كثيرة في المذهب، وكان له في علم القوم باٌع طويل، وكان معتقدًا للصالحين"
 املطلب الثالث: شيوخه، وتالمذته.

هـ(،  1017هـ(، والشيخ محمد الحموي )ت1004في صباه على اإلمام علي بن غانم المقدسي )ت  ~لقد قرأ اإلمام الشرنباللي    :(10)شيوخه
هـ(، وتفقه على اإلمام  1021والشيخ عبد الرحمن المسيري، والشيخ أحمد بن العالمة الشمس محمد الشهير بالشلبي المصري الفقيه الحنفي )ت

هـ(، وسنده في الفقه عن هذين اإلمامين، وعندما قدم المسجد األقصى في  1041هـ(، والعالمة محمد المحبي )ت1026عبد هللا النحريري )ت
  ~ بعدما أكمل اإلمام الشرنباللي    تالمذته:هـ( صحبه األستاذ أبا اإلسعاد يوسف بن وفا والذي كان خصيصًا به في حياته.1035سنة )ت

: العالمة أحمد (11) اشتغل عليه خلٌق كثير، فانتفع به وأخذ عنه َخلٌق من المصريين والشاميين. منهمدراسته بجامع األزهر وتعين بالقاهرة،  
هـ(، وغيرهم من المصريين، والعالمة  1100)ت  هـ(، والشيخ شاهين األرمناوي 1098هـ(، والسيد السند أحمد الحموي )ت1086العجمي )ت

: الشيخ محمد بن صالح بن محمد  -(12)ما ذكره صاحب خالصة األثر-هـ( من الشاميين. وكذلك من تالميذه  1062إسماعيل النابلسي )ت
د المقدسي المعروف بالمعري  هـ(، وفخر الدين بن زكريا بن إبراهيم بن عبد العظيم بن أحم1035بن عبد هللا بن أحمد الغزي الُتمرتاشي )ت

هـ(، وعبد الباقي بن عبد الرحمن بن علي بن عبادة  1078هـ(، وصالح بن علي الصفدي الحنفي مفتي الحنفية بصفد )ت1070الحنفي )ت
  هـ(، ومحمد بن حافظ الدين بن محمد المعروف بالسروري المقدسي 1078سيد الخزرج المقدسي األصل المصري إمام األشرفية بمصر )ت 

هـ(، ومحمد بن حسين المال بن ناصر بن حسن بن محمد بن ناصر بن الشيخ القطب الرباني شهاب الدين األشقر العقيلي 1089الحنفي )ت
هـ(.وذكر الجبرتي صاحب  1097هـ(، ومحمد بن تاج الدين بن محمد المقدسي األصل الرملي المولد والمنشأ الحنفي مفتي الرملة )ت1094)ت

 .(13) هـ( وذكره صاحب البحر الرائق1117يذ آخر وهو الشيخ عبد الحي بن عبد الحق بن عبد الشافي الشرنباللي الحنفي )تعجائب اآلثار تلم
 املطلب الرابع: مصنفاته العلمية وسنده الفقهي.

لمنال خسرو،   كتاب الدرر والغررحاشيته على  كتبًا كثيرة في مذهب السادة الحنفية وأّجلها    ~صنف اإلمام الشرنباللي    أواًل: مصنفاته العلمية:
وكانت   شرح منظومة ابن وهبانأكبر دليل على ملكته الراسخة وتبحره. وكذلك    - كما قال المحبي–واشتهرت في حياته وانتفع الناس بها، وهي  

، ورسائل (15) ور اإليضاحإمداد الفتاح شرح ن، و(14)مقدمة في الفروع  بنور اإليضاح ونجاة األرواحفي مجلدين، وله متن في الفقه ُيعرف  
متداولة وافرة  أيضًا:  (16)وتحريرات  تصنيفه  ومن  الكالم.  علم  في  السعادة  والعبادات،  (17) مراقي  التوحيد  علمي  في  وله:  (18) والسعادات   ،

البغدادي أسماء هذه ، وهي عبارة عن ستين رسالة، وقد ذكر  التحقيقات القدسية والنفحات الرحمانية الحسنية في مذهب السادة الحنفية
بعد أن أمره أستاذه الشيخ محمد -، وسطرها الشيخ الشرنباللي في مقدمة التحقيقات القدسية  (19) الرسائل على ترتيب الحروف في هدية العارفين

هي موضوع بحثي. مرتبة على أبواب الفقه، وأن الرسالة التي رقمها عشرون    -بن المحب الحنفي بأن يجمع الرسائل في تحقيق غريز المسائل
األعالم كتاب  في  الزركلي  هدية    (20)وذكر  في  البغدادي  ذكره  ما  هو  األصح  ولكن  وأربعون رسالة،  ثمان  الشرنباللي هي  عدد رسائل  أن 

 .(22)، والذي يؤكد ذلك الشرنباللي في مقدمته(21)العارفين



   

         

 .....لإلمام حسن بن عمار  كشف الِقناع الرفيع عن مسألة الّتربع مبا يستحق الّرضيع  

  

  

بن علي بن محمد بن الشيخ زين الدين عبد الرحمن الزيلعي    أورد الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن إبراهيم بن حسن  ثانيًا: سنده الفقهي:
،  (23) السند الفقهي لشيخنا الشرنباللي في كتابه عجائب اآلثار  -وهو ابن حفيد تلميذ شيخنا حسن بن عمار الشرنباللي-هـ(  1237الجبرتي )ت

 -أي ابن الشرنباللي-هـ(، حيث ذكر أن الشيخ الحسن بن الحسن  1188الشيخ حسن بن إبراهيم بن حسن الجبرتي )ت  -أبيه-وذلك في ترجمة  
فقال له: "اسمع يا ولدي أنا قرأت على جدك   -حفيد تلميذ شيخنا الشرنباللي- التقى بطريق األزهر الشيخ حسن بن إبراهيم بن حسن الجبرتي  

وأحبُّ أن تقرأ علّي شيئًا وأجيزك وتتصل بيننا سلسلة    -حسن بن عمار الشرنباللي-و قرأ على والدي  وه  -حسن بن علي بن محمد الجبرتي-
في العبادات   -تأليف والده-اإلسناد وتلحق األحفاد باألجداد".فامتثل إشارته والزم الحضور عنده في كل يوم وقرأ عليه متن نور اإليضاح  

 .(24) وكتب له اإلجازة
 دته ووفاته:: والامساملطلب اخل

برا بلولة في سنة )  والدته: في خالصة األثر: أن وفاته كانت في   ذكر المحبيو   .وفاته:(25) م(1585هـ( الموافق )994ولد الشيخ حسن في شِّ
. (26) هـ( عن نحو خمس وسبعين سنة، ودفن بتربة المجاورين بالقرافة الكبرى 1069يوم الجمعة بعد صالة العصر حادي عشر من رمضان سنة )

 .(27)  وصرح الزركلي في األعالم أنه توفّي بالقاهرة
 دراسة عن الرسالة املخطوطة املبحث الثاني

 املطلب األول: امسها وتوثيق نسبتها إىل مؤلفها:
( وتوثيق نسبته إلى مؤلفه، نسلط الضوء  كشف القناع الرفيع عن مسألة التبرع بما يستحق الرضيعقبل أن نشرع في تحقيق اسم رسالة )   

على كتاب )التحقيقات القدسية والنفحات الرحمانية الحسنية في مذهب السادة الحنفية(، فلقد صرحت المصادر والمراجع التي ترجمت لكتاب 
هدية العارفين بعد سرد ترجمته:  التحقيقات القدسية، أنها من تأليف وتصنيف الشيخ حسن الشرنباللي، فقد قال إسماعيل باشا البغدادي في  

، وكذا الزركلي في األعالم، وقال: "وتعرف برسائل (28)"من تصانيفه: التحقيقات القدسية والنفحات الرحمانية الحسنية في مذهب السادة الحنفية"
به مؤلفه في مقدمة التحقيقات، فقد    فهو مشتمل على ستين رسالة في أبواب الفقه المختلفة، وتحوي عزيز المسائل، كما صرح  .(29) الشرنباللي"

. وقد سرد الشرنباللي في مقدمة )التحقيقات  ~جمع ما ندر من مسائل الفقه في هذا الكتاب امتثااًل ألمر شيخه اإلمام محمد بن محب الحنفي 
تحت عنوان:    -من كتاب الطالقالواقع ض-القدسية...( أسماء الرسائل الفقهية التي جمعها بين دفتي الكتاب، وذكر أن الرسالة العشرون  

في كشف الظنون، ونسبها للشرنباللي، وكذا البغدادي   (31). وذكرها حاجي خليفة(30) )كشف القناع الرفيع عن مسألة التبرع بما يستحق الرضيع(
مام الشرنباللي نفسه، إذ قال  .والذي يؤكد هذه النسبة ويزيدها توثيقًا اإل(32)في هدية العارفين حين سرد الرسائل جميعها على ترتيب الحروف 

. وكذلك ذكرها الشرنباللي في حاشيته (33)في افتتاحية الرسالة: "هذه رسالة سمّيتها: كشف القناع الرفيع عن مسألة التبرع بما يستحق الرضيع"
الرفيع   القناع  قائاًل: "ولنا فيه رسالة اسمها: كشف  الحضانة  لمنال خسرو في مسائل باب  الحكام  التبرع بما يستحق  على درر  عن مسألة 

، وكذا فإن  ذكرت هذه الرسالة تحت هذا العنوان أيضًا، وأنه من تأليف الشيخ الشرنباللي .فضاًل عن ذلك فإن فهارس المخطوطات(34)الرضيع"
ومّما يعضد   النسخة الخطية )ب( المعتمدة في التحقيق صرحت تحت العنوان مباشرًة بأن مؤلفها هو الشيخ حسن بن عمار الشرنباللي الحنفي.

 في أمور  ويقّوي هذا كله، هو أن بعض فقهاء السادة األحناف المتأخرين اعتمدوا في تخريجاتهم الفقهية وتحقيقاتهم للمسائل الدقيقة، وخصوصاً 
.بناًء على ما تقدم (35)الفتوى على ما ورد في ثنايا رسائل الشرنباللي، ومنهم اإلمام محمد أمين الشهير بابن عابدين في تنقيح الفتاوى الحامدية

لمخطوطات، يتبين لنا أن نسبة الرسالة إليه صحيحة ليس فيها أدنى شك، فالمصادر التي ترجمت له وافتتاحيات النسخ الخطية، وفهارس ا
ا فضاًل عّما ورد في كتب الفتاوى من إحاالت لرسائل الشرنباللي، قد نسبت إلى الشرنباللي رسالة )كشف القناع الرفيع عن مسألة التبرع بم

 يستحق الرضيع( وهللا تعالى أعلم.
 املطلب الثاني: أهمية الرسالة والباعث على حتقيقها:

ها من مادة علمية؛ فهي رسالة علمية قّيمة تعليمية ذات شأن في موضوع الرَّضاع، ولمؤلفها منزلة تكمن أهمية الرسالة المخطوطة بما تتضمن 
باإلضافة إلى أن لهذه الرسالة    علمية مرموقة في عصره؛ ألنه من جهابذة وأعالم دراسات األحوال الشخصية والفقهية في الفترة التي عاشها.

 أهمية في:
 إحياء التراث اإلسالمي الفقهي. . 1
 اإلفادة منها في التطبيقات الفقهية الميدانية. . 2



   

         

 .....لإلمام حسن بن عمار  كشف الِقناع الرفيع عن مسألة الّتربع مبا يستحق الّرضيع  

  

  

 التعّرف على آلية التعامل مع الموضوعات العلمية العالية والدقيقة. . 3
 كيفية النظر إلى مسائل الفتوى.  . 4
 ُطرق جمع ما يراد جمعه من األدلة والقواعد والترجيح فيها لتكون اإلجابة دقيقة وصحيحة.  . 5
 ًا الفقهية منها لمثل هكذا رسائل في الدراسات الشرعية.وكذا إغناء المكتبة العربية وتحديد  . 6

 املطلب الثلث: منهجه يف هذه الرسالة:
رسالته هذه بمقدمة ضمت البسملة ثم االستعانة والحمدلة، ومستشهدًا باآليات واألحاديث النبوية المتعلقة بالمسألة مع  ~  ابتدأ الشيخ الشرنباللي  

. ~عدم ذكر اآليات كاملة، كما ال يذكر حكم الحديث وال من رواه. ثم بين سبب تأليف هذه الرسالة، إذ هي جواب عن سؤال سئل عنه اإلمام  
التأليف شرع في ذكر السؤال، ثم قام باإلجابة عليه بفتوى صريحة. وبعدها عمد إلى طرح أسئلة تتعلق بموضوع   وبعد أن أوضح السبب من

الرسالة، ليشمل كل االحتماالت ويلجأ إلى توضيحها بشكل كامل، ويصدر فتوى لكل حالة من هذه الحاالت، وما يجب عمله في كل منها، 
بعض العلماء والمجتهدين ممن سبقوه في مذهبه بذكر شهرته فقط، وأحيانًا يذكر الكتب بدون عزوها  ويستأنس في فتواه على كل مسألة بأقوال 

 إلى مؤلفيها.ويمكن أن نلتمس منهجه في النقل من المصادر التي اعتمد عليها اآلتي:
 أحيانًا يذكر اسم المؤلف وكتابه عند النقل منه، مثل: وقال في شرح النقاية للشيخ قاسم.    . 1
 ذكر اسم المؤلف، ويهمل ذكر الكتاب، مثل: فعند اإلمام الخصاف. وقد ي . 2
 أو يذكر اسم الكتاب، ويهمل ذكر المؤلف، مثل: صحح في شرح الكنز. . 3
ويشير في بعض األحيان إلى النص الذي اعتمده في استدالله من غير ذكر للنص، يقول: كما في الولوالجية... الخ، مع ذكر تنبيهات   . 4

 قارئ ينتبه إليها ويفهم ما يجب عليه أن يفعله. ليجعل المفتي أو ال
 ويعمد إلى الترجيح وما عليه الفتوى، بعد استقراء كل االحتماالت الواردة على المسألة.  . 5
 وكثيرًا ما يستأنس بآراء من سبقه من المجتهدين في مذهب السادة الحنفية. . 6
 ، ثم الصالة والسالم على النبي المختار والدعاء. واختتم الرسالة بخالصة عن كل ما قام عليه الُمَؤلَّف مع الفتوى  . 7

 املطلب الرابع: مصادره اليت اعتمد عليها يف تأليفه:
 اعتمد اإلمام الشرنباللي في هذه الرسالة على عدة مصادر، ممًا زادها توثيقًا، ومنها: 

 هـ(.446الواقعات في الفروع، للناطفي أبو العباس الطبري الحنفي )ت . 1
 هـ(. 482ير للشيباني، لإلمام فخر اإلسالم علي بن محمد البزدوي )تشرح الجامع الكب . 2
 هـ(. 592الفتاوى الخانية، لفخر الدين قاضي خان أبو المحاسن األوزجندي الحنفي )ت . 3
 هـ(. 710فتاوى الولوالجي، لظهير الدين أبي المكارم الحنفي )ت . 4
 هـ(. 710لنسفي )تكنز الدقائق في فروع الحنفية، لإلمام أبي البركات حافظ الدين ا . 5
 هـ(. 879شرح النقاية، للشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي )ت . 6
 هـ(. 970البحر الرائق شرح كنز الدقائق، للعالمة ابن ُنَجْيم زين الدين الفقيه الحنفي )ت . 7
 هـ(. 1010الفتاوى الظهيرية، البن ظهيرة المكي الحنفي )ت . 8

 املعتمدة يف التحقيق.املطلب اخلامس: بيان منهج التحقيق ومصطلحاته، والنسخ 
 لقد نهجت في تحقيق هذه الرسالة المخطوطة المنهج المتعارف عليه في التحقيق، وسرت وفقًا لما يلي:أواًل: منهجي في التحقيق: 

جمعت للرسالة نسختين من النسخ المخطوطة المضبوطة، وقمت بكتابة النص حسب الطريقة اإلمالئية الحديثة، مع وضع   . النسخة األصل:1
عالمات الترقيم المناسبة عن النسخة )أ( األصل، حيث اعتمدتها كأصٍل في التحقيق لوضوح خطها من خالل الكشف عليها وقلة السقط فيها 

 مقارنة مع النسخة الثانية.
عرضت النسخة األصل )أ( على النسخة الثانية )ب(، وأثبتُّ الفروق بين النسختين، فإذا كان السقط من النسخة )أ(،    لعرض والمقابلة:. ا2

أكملته من النسخة )ب( ووضعته في المتن بين معقوفتين مع التهميش لذلك، وأما إذا كان السقط من النسخة )ب( ذكرته بين معقوفتين في  
ارة: "سقط من النسخة )ب(" إذا أخلت بالمعنى، فإذا لم تخل بالمعنى فأذكر عبارة: "لم ترد في النسخة )ب("، وأما إذا كانت الهامش، مع عب
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الخطأ  الكلمة أو اللفظ موجود في كال النسختين، وإنما بعبارة في األولى تختلف عّما في الثانية، فإما أن يكون األصح في النسخة األصل )أ( و 
هامش على اللفظة، واذكر: "في النسخة )ب(... كذا"، وإما أن يكون األصح في )ب( والخطأ في األصل )أ(، فمباشرة أضع   في )ب( فأضع

اللفظ الصحيح في المتن مع اإلشارة إلى اللفظ غير الصحيح في الهامش، بوضعه بين معقوفتين في الهامش، ثم عبارة: وما أثبته من النسخة  
كون الجملة تقتضي كلمة وهي غير موجودة في كال النسختين، فعملُت جاهدًا في التوصل إلى الكلمة المطلوبة  )ب( هو المناسب. أو أن ت

ة في بالرجوع إلى المراجع والمصادر التي اعتمدها المؤلف في رسالته من إحاالته الفقهية وتخريجاته للمسائل، أو بالرجوع إلى الكتب المعتمد
ع اإلشارة إلى ذلك في الهامش، وقد ترد أحيانًا تصحيفات بسيطة بسبب )السهو( فلم أشر إلى ذلك في الهامش المذهب والتي عليها الفتوى، م

 مع إثبات الصحيح األدق، كقوله مثاًل في النسخة )أ(: خطيرًا، وفي )ب(: حظيرًا. 
ن ولم أشر إلى ذلك في الهامش، كما أبقيت  اقتضت طبيعة التحقيق والبحث إضافة بعض العنوانات الفرعية، وقمت بحصرها بين معقوفتي  .3

 الرسالة على ما هي عليها في أصل الترتيب. 
. نسبت األقوال إلى أصحابها وأحلت ذلك إلى مؤلفاتهم إن كانت لهم مؤلفات، وأرجعت ما ورد فيه من النصوص إلى مضانها. كما اعتمد  4

تعريفًا كاماًل وأحلت إليها قدر اإلمكان ذاكرًا الجزء والصفحة، سوى في بعض في رسالته على عدد من المصنفات قمت بتعريفها    ~الشرنباللي  
ي األماكن لكون الُمَصَنف مخطوط مفقود أو غير متوافر. وإذا كان في مسألة ما مذاهب لم يشر إليها الشارح، أقوم أحيانًا بذكرها موجزة ف

 الهامش محياًل ذلك إلى المصادر.
ا 5 بّينت مواضع اآليات من  الكريمة بين قوسين مزهرين. وخرجت أحاديث الرسالة بذكر رواته من  .  أرقامها، واضعًا اآلية  لسور مع ذكر 

ألفاظ بعض األحاديث إن ذكرها   الصحابة   والكتب التي خرجتها، والحكم عليه من قبل المحدثين، واضعًا الحديث بين قوسين، وذكرت 
 والصفحة.  المؤلف بمعناها، مع ذكر الكتاب والباب والجزء

 . كما ترجمت لما ورد فيها من األعالم بذكر اسمه ونسبه ولقبه وأقوال العلماء فيه وبعض مؤلفاته ووالدته ووفاته إن وجد. 6
بينت معاني المفردات الغريبة من كتب اللغة، وقمت بتعريف المصطلحات التي تحتاج إلى تعاريف، وضبطت ما يشكل من الكلمات .  7

 ها لإلعانة على فهم العبارة.بالشكل وكذا أواخر 
. وضعت صور ونماذج النسخ الخطية المخطوطة )أ( و)ب( المعتمدة في التحقيق نهاية النص المحقق، ووضعت بعدها فهارس فنّية لآليات، 8

 واألحاديث، واألعالم، والمصطلحات، واكتفيت بتعريف بطاقة المصدر عند اإلحالة عليه ألول مرة.
رمزت لورقات الرسالة المخطوطة بالحرف )ق(، ولوجه ورقة المخطوطة بالحرف )و(، ولظهرها  ومصطلحات التحقيق:ثانيًا: تفسير رموز  

/و(، وهي  7/ظ( إلى )ق1بالحرف )ظ(، فجعلتها هكذا )ق/و( أو )ق/ظ( مع الترقيم حتى انتهاء صفحات النسخة األصل )أ( فكانت من )ق
الثانية /ظ(.فضاًل عن الرموز األخرى المستخدمة في التحقيق 7/ظ( إلى )ق1)ب( وكانت من )ق  مثبتة في متن النص المحقق، والنسخة 

 وكانت على النحو اآلتي:

النبوية،  " " القوسان المزهران: لحصر اآليات الكريمة. ﴿ ﴾  األحاديث  لحصر  التنصيص:  أقواس 
 وكذلك أقوال العلماء الّنصية. 

صفحات   ) ( وألرقام  للتسمية،  الهالليان: 
المعقوفتان: للعناوين الفرعية التي قمت بزيادتها  ] [ المخطوطة، ولحصر أرقام السنوات.

 في المخطوط. 
 الشرطتان: للُجمل المعترضة.  - - النقطة: عند انتهاء الفقرة. .

 عالمة التعجب: للتعجب. ! الفارزة المنقوطة: للجملة السببية.  ؛

وبين   ، الجمل،  بين  للفصل  أرقام  الفارزة: 
 الصفحات. 

النقطتان الرأسيتان: وضعتها بعد القول، مثل:   :
 )القائل، يقال، قيل(. 

أو  / نقاط الحذف: وضعتها قبل ذكر كلمة )الخ(.  ...  ووجهها  الورقة  بين  للفصل  المائل:  الخط 
 ظهرها )عند ترقيم صفحات المخطوطة(.

 يلي وصف عام للنَُّسخ الخطية التي اعتمدتها في التحقيق: فيما:ثالثًا: النسخ المعتمدة في التحقيق
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وهي النسخة التي اعتمدتها وجعلتها األصل؛    )أ(بـ    رمزت لها   ،324463من مقتنيات مكتبة األزهر الشريف، تحت الرقم:  النسخة األولى:  
ط المغربي المجوهر األندلسي ولهذا لم أعتمدها؛  لوضوح خطها من خالل الكشف عليها مقارنة مع النسخة األخرى، وألن النسخة )ب( هي بالخ

 ألن المؤلف الُشُرْنُباللي مصري، والنسخة )أ( بخط النسخ. 
 جيدة. فيها سقط في بعض األماكن )قليلة السقط(.  الحالة:

عنوان الغالف: السطر األول بخط الّريحان )الريحاني(، وبقية األسطر )المتن( بخط النسخ، واألربعة أسطر األخيرة بخط التعليق   نوع الخط:
 )الفارسي(. 
 : األحمر واألسود. من العصر العثماني األخير. نوع المداد

 ألواح، في كل لوحة صفحتان )وجه وظهر(.  (6): عدد أوراقها
 ( سطرًا.17( سطر، والصفحة األخيرة )23(، )13×  20‚4القياس: )
 بسم هللا الرحمن الرحيم وبه...". نهايتها: "... والحمد هلل رب العالمين...آمين".بدايتها: "

 .(36)سائل التحقيقات القدسيةناسخها: محمد أمين ابن الشيخ أحمد العباسي، وذلك من خالل الكشف على باقي ر 
 وهي النسخة )ب(. ، 303947من مقتنيات مكتبة األزهر الشريف أيضًا، تحت الرقم:  النسخة الثانية:

 جيدة. فيها سقط في بعض األماكن )قليلة السقط(.  الحالة:
ط حرفّي الفاء والقاف، ولهذا السبب لم أجعلها عنوان الغالف والمتن: الخط المغربي المجوهر )األندلسي( مع طريقة مشرقية في تنقي  نوع الخط: 

 النسخة )األم( ألن المؤلف مصري فكانت النسخة )أ( أقرب إلى الصحة من النسخة )ب(. 
 : أحمر.نوع المداد

 ( ألواح، في كل لوحة صفحتان )وجه وظهر(، واللوحة األخيرة فيها صفحة واحدة فقط )ظهر(.6) عدد أوراقها:
 ( أسطر.6( سطر، والصفحة األخيرة )21(، ) 14‚5×  20) :القياس
 . تم". بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل...". نهايتها:"... وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا أبدًا..  بدايتها:"

 الفصل الثاني
 (37) وبه ]نستعين[ بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل الولّي الحميد، خالق الشقّي والسعيد، جاعل كاًل ميسرًا لما ُخلِّق له فليس له عنه محيد، وقد نبَّه من كان ضعيفًا   ؤلف[: ]مقدمة المُ 
بفضل والديه وحمَل أمه وإرضاعه وتحملها أمرًا خطيرًا، بما تضمنه النهي عن قوٍل به األذى ولو يسيرًا:    -حين بلوغه وقد كان حقيراً -صغيرًا  

، فمن فرَّط وأضاع ولده رضيعًا ولو فقيرًا، لقد أحرم نفسه من الترحم عليه، وأبدله  (39) ﴾ٴۇ   ۋ   ۆ ۈ  ۈ ۆ ، ﴿(38) ﴾ ہ  ہ  ہ   ھ﴿
، وتغافل (40) بالّسّب والخسران؛ التباعه هوى نفسه وشّحها بطول الزمان، وقد َنبَّه المصطفى الرسول بقوله: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول"

من أمه وما خشي عذاب جهنم أمامه، وقد    (41) ظنَّ أنه يعذر بترك المفروض عليه لقيام غيره عنه بولده المنسوب إليه، فمنعه حطامه وانتزاعهف
، وهذا  (42)القيامة"أخبره المصطفى النذير بما ال محيد عنه يوم ال تنفعه الندامة، فقال: "من فرَّق بين والدة وولدها فرَّق هللا بينه وبين أحبته يوم 

بدخوله النَّار، إذ هو التفريق لبعده عن األحبة بدار الكرامة والقرار؛ ألنه أضاع صغْيَرُه وارتكب كبيرًة.   (44)عن حجبه عن الجنة وإيذانٌ  (43) كناية
 .(46) القائل: "ما نزعت الرحمة إال من قلٍب شقّي" ألبرار وكل تقيا (45) والصالة والسالم على سّيد األنبياء وسند

ين الموالي حسن الحنفي الشرنباللي: هذه رسالة سميتها )كشف القناع الرفيع عن مسألة  فيقول العبُد الضعيف ب  :د[: وبع]سبب تأليف الرسالة
/ظ( بما يستحق الرضيع(. وقد ُسئلُت عن رجٍل طّلق زوجتُه، وَفَرَض لرضيٍع له عليه قدرًا يسيرًا أحقَر من أن يذكر أُلمه في نظير 1التبرع )ق

أراد   ثم  والّسهر،  به  والقيام  وأنه عنإرضاعها وحضانتها  بالّرضاع،  متبرعة  بدعواه وجود  الُمقّرر؛  ذلك  أعسر، وسكت  قطع  عن    (47) المقّرر 
اإلعسار؛ لظهور كذبه فيه؛ ألن األمر على القدرة أشهر، فهل يؤخذ الصغير من أمه؟ وتقهر! ويدفع لمن زعمت التبرع! وما الحكم المحّرر؟  

غكم من فضله  لّ أفتونا مأجورين، غير ناظرين لمجرد ما كتبه مؤلفه وسّطر، وأوضحوا االستدالل وبيُِّّنوا وجه المقال، أرشدكم هللا الكريم المتعال، وبَ 
المآل الفرقة وبعدها، (48) أحسن  قبل  بالولد  الحمد هلل مانح الصواب، األم أحق  الوهاب، وقلت:  الكريم  الثواب من  فأجبُت طامعًا في جزيل   .

ير ككسوة ودهن ، ولها ُأجرة ُأخرى على اإلرضاع، وُيلَزم الوالد باألجرتين، وبإنفاقه على الصغ(49) وبانقضاء عدتها لها اأُلجرة على الحضانة
 وغيرهما.
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الحضانة، وتأتي المتبرعة   (51) وجود متبرعة باإلرضاع، ال يؤخذ الولد من ُأمه، فيبقى عندها الستحقاقها   (50)ادعى  نفإ  [:]دعوى التبرع باإلرضاع
لداللة حاله على طلبه، فإن لسان الحال  لترضع الصغير عند ُأمه لياًل ونهارًا لتقوم بإرضاعه، حتى يشبع كّلما طلبه؛ كيال يهلك أو يمرض جوعًا  

على تحصيل مراده   (52)أنطق من لسان المقال، وبكاؤه مؤذٌن بحاجته لشرب اللبن وإزالة ضرره للحال، فكل عاقل لسماع بكائه يحّث المرضعة
 وقيامه إليه بأحسن الفعال.  

/و( ال يرضى أحد ممن يستحق الحضانة بإمساك الصغير 2حتى )ق  ؛(53) طلبت اأُلم ُأجرة الحضانة ال يدفع لألجنبية  اوإذ  [:]أجرة الحضانة
؛ ألن اأُلم أشفق وأنظر للصبي،  (54)بدون أجر، فإن الحق في الحضانة لها، وهي أحق ما لم تطلب زيادة أكثر من أجرة األجنبية بغبٍن فاحش

أجرة    (56)د اأُلم تكون أحق بإمساكه بأجرة ال تزيد على ، وكذلك من يستحق الحضانة بع(55)وفي األخذ منها إضرار بها وبالولد فكانت أولى
 األجنبية نظرًا للصغير.  

بالحضانة أم اأُلم ثم ُأمها وإن علت، ثم ُأم األب ثم ُأمها وإن علت؛ ألّن لها قرابة    (57)ثم بعد اأُلم تكون األحق]أحق الناس بالحضانة بعد اأُلم[:
الشقيقة، ثم األخت أُلم، ثم اأُلخت ألب، ثم بنت اأُلخت الشقيقة، ثم بنت اأُلخت أُلم، ثم الخالة الشقيقة، ثم الخالة  الوِّالد وهي أشفق، ثم اأُلخت  

م خاالت اأُلم أُلم، ثم الخالة أُلب، ثم بنت األخ الشقيق، ثم بنت األخ أُلم، ثم بنت األخ ألب، ثم العمة الشقيقة، ثم العمة أُلم، ثم العمة ألب، ث
األب على الترتيب، ثم عمات األب على الترتيب، وهكذا في األجداد والجدات يستحق    تيبهّن، ثم عمات اأُلم على الترتيب، ثم خاالتعلى تر 

. ثم إذا لم توجد امرأة من محارم  (58)الحضانة كل أنثى تدلي بأصل على الترتيب، وال حق لبنات العمة والخالة في الحضانة؛ ألنهّن غير َمحَرم
يقدم األقرب فاألقرب؛   -على ما عرف في موضعه-على ترتيبهم في اإلرث    (59)مستحقة للحضانة ممن تقدم، تكون الحضانة للعصبات  الصغير

/ظ(  2له غير أن الصغيرة ال تدفع إلى غير الَمحَرم من األقارب كابن العم. ثم إذا لم يكن للصغير عصبة يدفع إلى ذوي )ق  (60)ألن الَوالية
عنده، فكذا الحضانة.فتنّبه أيها   (62) لى ترتيبهم عند أبي حنيفة، كأخ من ُأم، وعم من ُأم، وخال، ونحوهم؛ ألن لهم والية اإلنكاح ع  (61)األرحام

م على إضاعة حق الصغير ومستحق  (64) الحضانة على هذا الترتيب، فإذا ُقدر أّن كل مستحقة للحضانة أو مستحق  (63) القاضي والمفتي، وال ُتْقدِّ

 - كما سنذكره-لها لم يرَض بإمساك الصغير أو الصغيرة إال بأجٍر أو بأزيد من أجرِّ المثل، فحينئٍذ إذا توفرت شروط القيام بالصغير في المتبرعة  
فكيف إذا حضانة،    (65)تقدم، فإن اختل حالها ال يدفع إليها؛ ألن اأُلم إذا كانت فاجرة أو تخرج غالب األوقات وتترك البنت ضائعة ال تسمى

 كانت المتبرعة بمثابتها؟ 
واعلم أن الحضانة حق الصغير؛ الحتياجه إلى من يكفله، فتارة يحتاج إلى من يقوم بمنفعة بدنه في حضانته، ]حق الحضانة وحق الوالية[:

في المال جعلت إلى األب   يقوم بحفظ ماله حتى ال يلحقه الضرر، وجعل كل واحد منهما إلى من هو أقوم به وأبصر، فالوالية  وتارة إلى من
بصر وأقوم  والجد والوصي لكمال العقل والقوة على تنمية المال والسفر والتجارة واقتحام األهوال، وحق الحضانة جعل إلى النساء ابتداًء؛ ألنهّن أ

 .(66)برسالةعلى حفظ الصبيان ومعالجتهّن وزيادة شفقتهّن ومالزمتهّن للبيوت في كل حال، ووالية التزويج قد أفردتها 
َي بإمساك الصغير من مستحقي ]الحضانة[ رنا أن ال أحدًا َرضِّ إال بأجر أو بأزيد من أجر    (67) وقد علمَت ترتيب مستحقي الحضانة، فإذا قدَّ

غير بمنزله من جميع من يستحق الحضانة عن إمساك الص  امتناع   (69)، وأنَّى يكون هذا؟ أيوجد(68) /و( لألجنبية3المثل، يقال: يدفع الصغير )ق
المتبرعة!.غاية األمر أن ال ترضى مستحقة الحضانة باإلرضاع بدون أجر، وترضى ببقاء    (70) بدون أجٍر؟ حتى يقال: يدفع الصغير لألجنبية

 ( 72)وعادةً   (71) عقالً   بممكنٍ وأنَّى يكون هذا؟ ليس هذا    عليه أجرًا، فتأتي األجنبية وتتفرغ لإلرضاع عند مستحقة الحضانة،  الصغير بمنزلها ال تأخذ 
 .(74)والتقدير (73) إال بطريق الفرض

على نفقة الصغير، وعلى صيانته إذا استغنى عن النساء، وإذا كان للصغير    (75) وقد اتفق المشايخ على أن األب ُيجبر]النفقة على الصغير[:
الرجوع في  (76) أنفق بِّنِّيَّة رجع بما أنفق قضاًء، وله الرجوع ديانة إنماٌل أنفق عليه األب منه إن شاء، وإن غاب المال له أن يستأذن القاضي لي

الناس وينفق على أوالده الصغار. وقيل:   (78) على األب أن يتكفف  (77)مال الصغير، وإذا كان كل من األب والولد فقيرًا، فعند اإلمام الخصاف
، وإن كان قادرًا على الكسب، فإن امتنع عن الكسب ُحبس وال يترك بدون تقرير (79)الكسبنفقتهْم في بيت المال، وهذا إذا كان األب عاجزًا عن  

لترجع على األب، وليعلم األب أنه ال   (81) واإلنفاق  (80) وهو محبوس؛ ألنه ُيضيع حق الصغار فيقضى عليه وتؤمر األم ونحوها باالستدانة  عليه
األم فيبادر إلى الخروج، وال يتهاون في مقامه وجلوسه بالحبس؛ ألن كثيرًا من   (83) واستدانةلما يلزمه بعد خروجه مما فرض   (82)فائدة في حبسه

/ظ( بالبقاء في الحبس وأكل الصدقة إضرارًا بمن حبسه وعنادًا، فإذا علم األب أنه يطالب بما يتجمد مفروضًا عليه  3يرضى لنفسه )ق  (84) السفلة
 .(85) بادر إلى الخروج لإلنفاق والتكُسب
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 ]وجوب الحضانة على األم وجبرها إذا امتنعت[:  
: "أنها ال (86)علمَت استحقاق الحضانة على الترتيب، وبقَي القول بوجوب الحضانة على األم وجبرها إذا امتنعت، صّحح في شرح الكنز تنبيه:

  ( 91) والهندواني  (90)الحضانة. وقال الفقهاء الثالثة أبو الليث؛ ألنها عسى أن تعجز عن  (89)والواقعات  (88) ، كما في الولوالجية(87) تجبر وعليه الفتوى"

جبر األم   (94) ينبغي أن يكون كذلك الحكم في كل مستحقة للحضانة على الترتيب؛ ألنه َقيََّد في الظهيرية  أقول:.(93) : "أنها تجبر" (92)وخواهر زاده
؛ ألن األم لما أسقطت حقها بقي حق الولد فصارت بمنزلة الَمْيَتة، فانتقل بأن ال يكون للصغير نحو الجدة وقد رضيت بإمساكه فإنه يدفع إليها

: "وحيث اختلف الترجيح في هذه المسألة،  (97) رحمه هللا تعالى  (96)بن ُنَجيم  (95)من الحاضنات، انتهى.وقال الشيخ زين ]الدين[  الحق لمن يليها
. قلُت: وهذا منه (100) ، انتهى"(99) يدل على أن قول الفقهاء الثالثة ظاهر الرواية  (98)الحاكم الشهيدفاألولى اإلفتاء بقول الفقهاء الثالثة، وكالم  

بت نفقتها يخالف صنيَعُه فيما إذا اختلف الترجيح، فإنه يميل إلى إتباع ما عليه الفتوى، ووجهه ظاهر، فإن المرأة عاجزة حقيقة وشرعًا، ولهذا وج
: "وإن رضيت  (102)إذا وجدت المتبرعة، قال الزيلعي  تنبيه آخر:سر بمجرد فقرها؛ لوجود عجزها بخالف الرجل.الَمحرم المو   (101)على قريبها

فترضعه عند أمه كما    (104) . يعني(103) /و( أو بدون أجر المثل، واألُم بأجر المثل، فاألجنبية أولى، انتهى"4األجنبية أن ترضعه بغير أجٍر )ق
 ه عندها" أي عند اأُلم. ذكره في قوله: "ويستأجر من ترضع

قلُت: والمراد باألجنبية إما حقيقًة إذا ُفقِّدت النساء الالتي لهّن الحضانة بعد اأُلم، وإما أن يراد األجنبية في الجملة ممن تلي ]المراد باألجنبية[:
 ( 106) عن شرح الجامع  للشيخ قاسم  (105) رح النقايةاأُلم؛ ألنها ال حق لها مع اأُلم إال بعد تركها أو طلبها زائدًا على األجرة، انتهى. وقال في ش

 بغير أجر فله أن ال يعطي اأُلم أجرًا، لكن المرأة ترضعه عند ُأمه، انتهى". فهو مقيد لكالم الزيلعي   لفخر اإلسالم: "فإن َوجد الزوج من ترضعه

حق اإلرضاع،    كما ذكرناه؛ وذلك ألنَّ حق الحضانة غيرهنا، وهو أيضًا مصّرٌح به عند قول الكنز: "ويستأجر من ترضعه عندها" أي اأُلم  
. فإذا انتهى الحق إلى وجود عمة مع اأُلم وليست متزوجة بغير َمحرم الصغير، فقد قال في شرح  (107)والحضانة لأُلم، ثم لمن تليها كما ذكرناه

وال تمنع    -أي وترضع الولد مجاناً -رة، أرادت العمة أن تربيوالظهيرية: "صغيرة لها أٌب ُمعسٌر وعمة موس  (108) النقاية، ما نّصه، وفي الخانية
الولد بغير أجر، وإما أن    (109) الولد عن اأُلم، واألم تأبى ذلك وتطلب األجر ونفقة الولد، اختلفوا فيه".والصحيح أن يقال لأُلم: إما أن تمسكي

م إذا أبت أن تمسكه إال بأجر ونفقة الولد، فاألم أحق بالولد، وإنما : "أن األ(111). ومقابل الصحيح هو ما قاله في البحر(110)تدفعيه إلى العمة
/ظ( لو احتكمت في أجر اإلرضاع بأكثر من أجر مثلها"، والصحيح أن يقال لأُلم... إلخ". وإذا وجدت من هي أقرب من  4يبطل حق األم )ق

العمة عندها، وإنما ُقيِّّدت العمة ونحوها بكونها غير متزوجة    العمة من أهل الحضانة فالحق لها في إمساك الصغير بغير أجر كاأُلم وترضعه
م العمة  بغير محرم للصغير؛ ألنها حينئٍذ ال حق لها في أخذ الولد، وإنما لها أن تتبرع بإرضاعه عند من لها الحضانة. وأقول: يستفاد من تقييده

إمساك الولد بأجر المثل نظرًا للصغير، إذ ال ضرر فيه على األب الموسر، باليسار واألب باإلعسار، أن األب إذا كان موسرًا تكون اأُلم أحّق ب
 فال تقدم العمة المتبرعة، انتهى. 

 ]االحتياط من ادعاء األب بوجود متبرعة[: 
حصول امرأة وحيث علمت ما قدمناه، فنقول: يجب على الحاكم إذا ادعى األب وجود متبرعة أن يحتاط، فال يجيبه بمجرد ادعائه وال بمجرد  

بمجرد قول غيرها، وال بحضور المدعية وطلبها أخذ الولد، فإنه قد يفعل تواطئًا وتحّياًل على   تدَّعي التبرع؛ ألن الحق ثابت لأُلم شرعًا فال يبطل
ر جرة وتقبل على أخذ الولد بغير شيء، على األب فإن اأُلم لقوة شفقتها َلمَّا ترى األجنبية تريد أخذ الولد بدون أجرة، تترك األ  اأُلم؛ إلسقاط ما ُقرِّ

العامة.وقد علمنا أن الحضانة حق الصغير    (112)وتتحمل الضرر وذلك يؤدي إلى ما ال يخفى، وال يفعل هذا إال السوقة واألراذل والسفل من رعاع
و( على ترك الفرض مع إمساك الولد  /5أن ينظر، فإذا مالت اأُلم إلى ترك الولد لعدم قدرتها )ق  -لطف هللا به -على ما تقدم، فعلى القاضي 

مع   (113) لضرورة مؤنتها واحتياجها لما ينزل اللبن من المأكل أن يحتاط في أمر الصغير، وينظر في أمر األجنبية التي تزعم التبرع لدفع التواطؤ
الذي تريد التبرع بإرضاعه وحضانته؟    األب والتحيل على اأُلم إلضاعة التقرير وتحملها بالصغير، هل لألجنبية لبن؟ وهل معها رضيع يزاحم

؟  (114)وهل لها زوج ويرضى بأخذ الولد؟ ويرضى بمزاحمته البنه في الرضاع والسهر به والقيام له؟ وهل للمتبرعة قوة وقدرة على القيام بالولدين
ة، تاركاً نظره لما يطلبه الزوج من امرأته  األخالق واسع النفق  وهل يرضى زوجها ظاهرًا وباطنًا؟ بأن يصدق ظاهره بكونه غنيًا سمح النفس رضي

يليق بالمراضع، لتكثير اللبن، وترك خدمة البيت للتفرغ عن طبخ وغسل وعجن وغربلة قمٍح    (115) فيتركها لتقوم بإرضاع الولدين، ويطعمها ما
ا(116)ونخل دقيٍق وغير ذلك، وتتقيد بمصلحة الصغيرين الصغيرين فيما يحتاجانه.وينظر  الثقات،  ، وينفق على  بالسؤال من الجيران  لقاضي 

ظاهر حالها القدرة على السهر واإلرضاع والصبر على إزالة الخارج من الصغير واألجنبي، وغسل ثيابه من غائطه خصوصًا في زمان    (117)هل
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والغطاء    (118)ك الكِّنّ البرد، وتصبر على غسل جسده بماء مسّخن، وتصبر على السهر به في الليالي الطوال خصوصًا في شدة البرد، فتتر 
/ظ( ثديها، وترمي ولدها الذي ولدته وتقبل على الذي  5والدخول في فراش زوجها معه، وتبادر للقيام ألخذ الصغير حين يقوم باكيًا وإعطائه )ق

يهدئ لياًل وال نهارًا، عين وُأذن للصغير فإنه ال  (119)تبرعت بإرضاعه، أو تصبر على أخذ الولدين جملة، وتعطي كاًل ثديًا وخصوصًا مع وجع
وتتلطف به وتدور به ليسكن ما به ويترك الصياح من شدة وجعه، كلما تكرر منه ذلك    (120) وربما قامت على أقدامها حاملة له وهي تهنهنه

ذي ليس معها غيره، وكذلك  فتكرر القيام به لياًل للضرورة كما هي عادة الرضيع ومشاهد لكل أحد لياًل ونهارًا، ونحن نشاهد حالنا مع ُأم ولدنا ال
بكاء الصغير،   نرى ونسمع جيراننا وأوالدهم لوال أن الوالد ينهر اأُلم ويحثها على القيام ألخذ الولد، وربما شتمها مرات كثيرة في كل ليلة مع

عليها وكسلها وشدة تعبها لتقوم وتسكت الولد بإرضاعه وحمله وإزالة بوله وغائطه الذي    صّب الماء على وجهها لغلبة نومها وثقله  (121) وربما
َرق نِّظاف جافة.هل تستطيع المتبرعة ذلك كله، وتستعد لجميع محتاجات الرضيع من ثياب ن َرق التي عليه وتغييرها بخِّ ظاف أحرق جسده ببلة الخِّ

َرق جافة غير التي ملئت من الخارج منه ؟ فيجب   ر بصيرته-على موالنا القاضي  وخِّ إذا ثبت عنده أنه ليس للصغير    -حفظه هللا تعالى ونوَّ
أن ال يقَبل قول الوالد: عندي متبرعة بإرضاع ولدي وحضانته، حتى يحضرها وينظرها القاضي، وينظر   -ممن تقدم بيانه-مستحق لحضانته  

ج، هل يرضى ويصدق على إرادة التبرع منها، فإذا لم يظهر للقاضي ذلك ال /و( زو 6كان لها )ق  (122)فيما ذكرناه جميعًا، ويحضر زوجها إذا
ًة على اأُلم،  يصدق وال َيقبل قول الوالد، ويبقى الولد مع ُأمه، ويلزم األب بما يجب عليه لأُلم؛ ألن دعوى وجود المتبرعة ال ُيفعل غالبًا إال حيل 

هو ظاهر لكل أحد، وكيف ترضى األجنبية بالتبرع وتقدر مع وجود ما ذكرناه ولزومه    ووسيلة إلى تركها المقرر على األب، وفيه من الضرر ما
 عليها.

 ]سقوط حق اأُلم بتزوجها[: 
للصغير  َمحرم  بغير  بتزوجها  حقها  يسقط  اأُلم  أن  على  أئمتنا  نّص  نزراً   وقد  يعطيه  الزوج  أن  الشيء   (123)لما  والنزر  شهرًا،  إليه   وينظر 

العين لكراهة من ينظر إليه. ولذا لو كانت الجدة التي استحقت الحضانة تمسك الولد ببيت   طرف (125)بغضب ويغض النظر (124) القليل،والشزر
كما شاهدناه من المراضع -جاز لألب أخذه من الجدة؛ لسقوط حقها به، كتزوجها بغير َمحرم للصغير، ونحن نرى    (126) زوج بنتها األجنبي

الوالد يعطي المرضعة ُأجرة وافرة بقدر ما يرضيها، ويطعمها ما أحبت، ويطعم من معها من أوالد وزوج، ثم إنها أن    - المستأجرات لمرض اأُلم
على   (128)وتغيب عن إرضاع الصغير بما يؤدي إلى ضرره مع كونه في يد ُأمه وأبيه، ثم ال يزال يتلطف بالمرضعة حتى ُتقبِّل  (127)تظهر العجز

به وتتقاعد عن الحضور واإلرضاع، وإذا علمت الثانية تطلب   (130) تكرر منها ذلك يطلب الوالد غيرها، فتسمع  (129)االولد مع مشاركته لولدها، فإذ 
/ظ( والوالد، ويحصل للولد من المرض لقلة اللبن وتغيره ما هو ظاهر، وقد  6أكثر مما كان جعل لها، ثم ال يحصل منها ما يرضي اأُلم )ق 

ر يتكلف لشراء جارية مرضعة   معها َولُدها وال يحصل المراد منها؛ لغلبة شفقتها على ولدها دون الرضيع، ولغلبة طبعها الجاني عليها، فال َيْقدِّ
 على تأليفها لطباع أهل الرضيع والتلطف به إال النادر. 

فيقدم على تكليف اأُلم بدفع الولد  فمن َعلَِّم هذا، كيف يقدم على الفتوى أو على القضاء بمجرد قول األب: عندي مرضعة متبرعة!  ]الخالصة[:
إمساكه بغير أجٍر، وال يفعل ذلك إال من ُعلَِّم عدم استقامة حاله، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم، وحسبنا هللا ونعم   (131) أو أخذه و

 /و(.7)ق(133)لعالمين، آمينعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، والحمد هلل ربِّ ا  (132) الوكيل.وصلى هللا

 اهلواش
 

، واألعالم قاموس 1/1117، ومعجم المطبوعات العربية آلليان سركيس337/ 1( ينظر: خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي1)
، ومعجم المؤلفين: تراجم مصنفي الكتب العربية 2/208العرب والمستعربين والمستشرقين، لخير الدين الزركليتراجم ألشهر الرجال والنساء من  

 . 3/265لعمر رضا كحالة  
 . 1/155( ينظر: هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إلسماعيل باشا البغدادي2)
بمنال خسرو3) الشهير  فراموز  األحكام، محمد بن  الحكام شرح غرر  ينظر: درر  الظنون،  1/9(  الذيل على كشف  في  المكنون  ، وإيضاح 

،  1/755، ومعجم المطبوعات لسركيس1/155، وهدية العارفين للبغدادي3/8لمصطفى بن عبد هللا القسطنطيني الرومي المعروف بحاجي خليفة
 . 265/ 3ومعجم المؤلفين لكحالة
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،  1/155، وهدية العارفين للبغدادي6/450، والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية البن عابدين  1/337( ينظر: خالصة األثر للمحبي4)
 . 265/ 3، ومعجم المؤلفين لكحالة208/ 2، واألعالم للزركلي1/1117ومعجم المطبوعات لسركيس

للسيوطي5) األنساب   تحرير  في  اللباب  لب  للمحبي،  1/98(  األثر  للبغدادي1/337وخالصة  العارفين  هدية  وينظر:  واألعالم  155/ 1،   ،
 . 3/265، ومعجم المؤلفين لكحالة2/208للزركلي

 . 2/208، واألعالم للزركلي 1/337( ينظر: خالصة األثر للمحبي6)
 . 1/1118، ومعجم المطبوعات لسركيس1/337( ينظر: خالصة األثر للمحبي7)
 . 1/337ر للمحبي( ينظر: خالصة األث8)
 . 1/337( المصدر نفسه9)
للمحبي10) األثر  خالصة  ينظر:  للزركلي2/103،156،114،424(  واألعالم  لسركيس196/ 6،  المطبوعات  ومعجم  ومعجم 1/1117،   ،

 . 9/293، والموسوعة الفقهية الكويتية10/151،265المؤلفين لكحالة
، ومعجم المؤلفين 6/26و  1/239،317، األعالم للزركلي  1/89، وهدية العارفين للبغدادي1/254،457للمحبي( ينظر: خالصة األثر  11)

 . 2/93،152لكحالة 
 . 2/283،374،376،406،415، و 1/468،499( ينظر: خالصة األثر للمحبي12)
 .121/ 1ي، وتاريخ عجائب اآلثار في التراجم للجبرت8/279( البحر الرائق شرح الكنز البن ُنجيم 13)
 . 155/ 1، وهدية العارفين للبغدادي1/147( اكتفاء القنوع بما هو مطبوع ألدور فنديك14)
 . 1/155، وهدية العارفين للبغدادي3/126( إيضاح المكنون لحاجي خليفة 15)
 . 1/1118، ومعجم المطبوعات لسركيس 1/337( ينظر: خالصة األثر للمحبي16)
 . 1/155، وهدية العارفين للبغدادي3/464( ينظر: إيضاح المكنون  لحاجي خليفة17)
 .3/265( معجم المؤلفين لكحالة 18)
 . 1/155( ينظر: هدية العارفين  للبغدادي19)
 . 2/208( األعالم للزركلي 20)
 . 155/ 1( هدية العارفين للبغدادي21)
( إسعاد  1  كتاب الطهارة:  في مقدمة كتاب التحقيقات القدسية مرتبة على أبواب الفقه:  ~وهذا بيان ألسماء الرسائل كما ذكرها الشرنباللي    (22)

المحّرم.   ببناء بيت هللا  المكّرم  الخطاب.  2آل عثمان  إكرام أولي األلباب بشريف  الحوض المستدير.  3(  النضير على  الزهر  ( األحكام  4( 
( در الكنوز لمن عمل بها بالسعادة  6  كتاب الصالة:جح من الخالف في جواز التقليد.  ( العقد الفريد لبيان الرا5الملخصة في حكم ماء الحمصة.  

( النظم المستطاب لبيان حكم 9( جداول الزالل الجارية لترتيب الفوائت بكل احتمال.  8( المسائل البهية الزاكية على االثني عشرية.  7يفوز.  
( تحفة أعيان الفناء بصحة الجمعة والعيدين في الفناء.  11يب بجواز استنابة الخطيب.  ( إتحاف األر 10القراءة في صالة الجنازة بأم الكتاب.  

( تحفة النحرير وإسعاف الناذر الغني والفقير بالتخيير على  13  كتاب الصوم:( النفحة القدسية في أحكام قراءة القرآن وكتابته بالفارسية.  12
( تجدد المسرات 16  كتاب النكاح:( بديعة الهدى لما استيسر من الهدي.  15القرب.    ( بلوغ اإلرب لذوي 14  كتاب الحج:الصحيح والتحرير.  

(  19 كتاب الطالق:( كشف المعضل فيمن عضل. 18( إرشاد األعالم لرتبة الجدة وذوي األرحام في تزويج األيتام. 17بالقسم بين الزوجات. 
( كشف القناع الرفيع عن مسألة التبرع بما 20ما قبل الموت بشهر وأيام.  الدرة الفريدة بين األعالم لتحقيق حكم ميراث من علق طالقها ب

  كتاب اأَليمان:( إصابة الغرض األهم في العتق المبهم. 22( إيقاظ ذوي الدراية لوصف من كلف السعاية. 21  كتاب العتاق: يستحق الرضيع.
( الدرة اليتيمة في  25ألوامر اإللهية بنصرة العساكر اإلسالمية.  ( إنفاذ ا24  كتاب الجهاد:( أحسن األقوال للتخلص من محظور الفعال.  23

( سعادة الماجد بعمارة المساجد ورغبة طالب العلوم  28( األثر المحمود لقهر ذوي العهود.  27( قهر الملة الكفرية باألدلة المحمدية.  26الغنيمة.  
( حسام الحكام المحققين لصد  30م الواقفين على مفاد عبارات الواقفين.  ( تحقيق األعال29  كتاب الوقف:إذا غاب عن درسه في أخذه المعلوم.  

( فتح بارئ األلطاف بجدول طبقات  32( تحقيق السؤدد باشتراط الريع والسكنى في الوقف للولد.  31البغاة المعتدين عن أوقاف المسلمين.  
( نفيس المتجر  35  كتاب البيوع:بديعة المهمة المعلقة بنقض القسمة.  ( ال34( االبتسام بأحكام اإلفحام ونشق نسيم الشام.  33مستحقي األوقاف.  
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الدرر.   الكفالة:بشراء  الكفالة.  36  كتاب  تأجيل وتعليق  المقالة في تحقيق  الوالدة.  37( بسط  بكفيل  المجددة  النعمة  الشهادة:(  (  38  كتاب 
( تنقيح األحكام في  41( الحكم المسند بترجيح بّينة غير ذي اليد.  40( الدر الثمين في اليمين.  39  كتاب القضاء:االستفادة من كتاب الشهادة.  

(  44( واضح المحجة للعدول عن خلل الحجة.  43( إيضاح الخفيات عند تعارض بّينة النفي واإلثبات.  42حكم اإلبراء واإلقرار الخاص والعام.  
( مثل سابقتها لشيخ اإلسالم نور 46( منة الجليل في قبول قول الوكيل.  45  كتاب الوكالة:تذكرة البلغاء النّظار بوجوه رد حجة الوالة النّظار.  

( نزهة  49  كتاب الشرب:( مفيدة الحسنى لدفع ظن الخلو بالسكنى.  48( الدرة الثمينة في حمل السفينة.  47  كتاب اإلجارة:الدين علي المقدسي.  
الشرب.   لمسائل  بالنظر  الحزب  واإلباحة:أعيان  الخطر  سعا50  كتاب  والسالم.  (  الصالة  عقب  بالمصافحة  اإلسالم  =أهل  حفظ 51دة=   )

(  53  كتاب الرهن:( تحفة األكمل والهمام المصدر لبيان جواز لبس األحمر.  52األصغرين عن اعتقاد من زعم أن الحرام ال يتعدى لذميين.  
( إتحاف ذوي اإلتقان بحكم الرهان.  55المستعير.    ( نظر الحاذق النحرير في فكاك الرهن والرجوع على 54غاية المطلب في الرهن إذا ذهب.  

(  58( رقم البيان في دية المفصل والبنان. 57 كتاب الجنايات والّديات:( اإلقناع في الراهن والمرتهن إذا اختلفا في الرد ولم يذكر الضياع. 56
( نتيجة  60  كتاب الشركة: آل بالوصية بما جمع من المال.  ( الفوز في الم59  كتاب الوصايا:النص المقبول لرد اإلفتاء المعلوم بدية المقتول.  

ين في المفاوضة لبيان شرط المعاوضة. ولقد زاد البغدادي رسالتين في هدية العارفين: وهما: تيسير العليم لجواب التحكيم. ونهاية مراد الفريق
لخطاب( والمتعلقة  اشتراط الملك آلخر الشرطين. وهذه الرسائل كلها في فروع الفقه الحنفي، عدا الرسالة الثانية )إكرام أولي األلباب بشريف ا

 بطهارة االعتقاد.
 وما بعدها. 1/447( عجائب اآلثار للجبرتي23)
"الحمد هلل الذي أنعم على عبده بتوفيقه، وأرشده إلى سواء طريقه، وأذاقه حالوة التفقه في دينه وتمام تحقيقه، وأشهد أن ال إله إال    ونّصها:(  24)

عبده ورسوله الهادي إلى الخير الكامل والجبر    ظيمه ودقيقه، وأشهد أن سيدنا وسندنا محمد  هللا وحده ال شريك له المنعم بلطائف اإلنعام وع
 وبعد:   الشامل، فأصبح كّل أحٍد مغمورًا في بحر فضله وجوده محفوظًا من كيد الشيطان وجنوده وتعويقه، وعلى آله األطهار وصحابته األخيار.

فطن الماهر الذكي الباهر سليل العلماء األعالم نتيجة الفضالء العظام، نور الدين حسن بن برهان فقد حضر لديَّ الولد النجيب الموفق اللبيب ال
وقرأ عليَّ متن نور اإليضاح   -رحم هللا أسالفه وبارك فيه-الدين إبراهيم بن العالمة مفتي المسلمين وإمام المحققين الشيخ حسن الجبرتي الحنفي  

وأجزته أن يروي   -مندرج إلى رحمة هللا تعالى سيدي وسندي اإلمام العالمة الشيخ حسن بن عمار الشرنبالليتأليف والدي ال-من أوله إلى آخره  
، كما تلقى ذلك هو عن الشيخ علي  ذلك عني وجميع ما يجوز لي روايته إجازة عامة، كما أجازني به أبي على مذهب أبي حنيفة النعمان  

هـ(، عن  921هـ( شارح الكنز، عن القاضي عبد البر بن الشحنة )ت947لعالمة الشلبي )تهـ( شارح نظم الكنز، عن ا 1004المقدسي )ت
هـ(، عن السيد جالل  790هـ( قارئ الهداية، عن عالء الدين السيرامي )ت829هـ(، عن سراج الدين )ت861المحقق الكمال بن الهمام= =)ت

هـ( صاحب الكنز، عن شمس 710هـ(، عن حافظ الدين )ت730بخاري )تهـ( شارح الهداية، عن عالء الدين بن عبد العزيز ال 691الدين )ت
هـ(، عن شمس األئمة  482هـ( صاحب الهداية، عن فخر اإلسالم البزدوي )ت593هـ(، عن برهان الدين المرغيناني )ت642األئمة الكردري )

هـ(، عن اإلمام محمد بن الفضل البخاري 400هـ(، عن القاضي ابن علي النسفي )ت 448هـ(، عن شمس األئمة الحلواني )ت483السرخسي )ت
السبذ موني )ت381)ت البخاري )ت340هـ(، عن عبد هللا  الحسن  264هـ(، عن األمير عبد هللا بن أبي حفص  هـ(، عن اإلمام محمد بن 

م حماد بن سليمان  هـ(، عن اإلما150هـ(، عن اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان )ت183هـ(، عن اإلمام أبي يوسف )ت187الشيباني )ت
، عن أمين الوحي هـ(، عن النبي  32)ت  هـ(، عن عبد هللا بن مسعود  62هـ(، عن اإلمام علقمة )ت 96هـ(، عن إبراهيم النخعي )ت120)ت

ّر والنجوى وهللا تعالى يوفقه وينفع به وبعلومه، ويهدينا وإياه لما كان  ، عن هللا  جبريل   . وأوصي الولد األعّز بالتقوى ومراقبة هللا في السِّّ
ة  عليه السلف الصالح في أساس الدين ورسومه". قال ذلك الفقير إلى هللا تعالى حسن بن حسن الشرنباللي الحنفي، في ثالث ربيع األول من سن

 الث وعشرين ومائة وألف. هـ( ث1123)
 . 3/265، ومعجم المؤلفين لكحالة 155/ 1( هدية العارفين للبغدادي25)
 . 2/39( خالصة األثر للمحبي26)
 . 2/208( األعالم للزركلي 27)
 . 155/ 1( هدية العارفين للبغدادي28)
 . 208/ 2( األعالم29)
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 ( ينظر: مقدمة كتاب التحقيقات القدسية. خ 30)
 . 4/364ليفة ( إيضاح المكنون لحاجي خ 31)
 . 156/ 1( هدية العارفين للبغدادي32)
 /ظ( من المخطوط، النسخة )أ(. 1( ينظر: )ق33)
 . 4/452( ينظر: درر الحكام لمنال خسرو34)
 . 24/ 2( ينظر: تنقيح الفتاوى الحامدية البن عابدين 35)
 (. 53)( ينظر: الصفحة األخيرة من رسالة: )غاية المطلب في الّرهن إذا ذهب(، الرسالة رقم  36)
وجدت أنه يذكر جملة: ]وبه نستعين[    ( ما بين المعقوفتين من إضافة المحقق لغرض تمام المعنى، ومن خالل تتبع رسائل اإلمام الشرنباللي37)

 بعد البسملة مباشرًة. علمًا أنها لم ترد في النسخة )ب( أصاًل. 
 . 23( سورة اإلسراء: من اآلية 38)
 . 24( سورة اإلسراء: من اآلية 39)
،  374/ 5،  9176ه، رقم:، كتاب: عشرة النساء، باب: إثم من ضيع عيال( رواه النسائي في السنن الكبرى من حديث عبد هللا بن عمرو  40)

 . 545/ 4، 8526والحاكم في المستدرك، كتاب: الفتن والمالحم، رقم:
 ( في ب: ]وانتزعه[. 41)
، والترمذي في سننه، كتاب: السير عن رسول  496/ 47،  22401، رقم:  ( رواه اإلمام أحمد في مسنده من حديث أبي أيوب األنصاري  42)

، وقال: هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب  134/ 4،  1566رقم:    ، باب: كراهية التفريق بين السبي،هللا  
 .النبي 

 ( في أ: ]وإبداٍل[ وما أثبته من ب هو المناسب. 43)
ون تردد فيما أريد ( الكناية: كالم استتر المراد منه باالستعمال، وإن كان معناه ظاهًرا في اللغة، سواء كان المراد به الحقيقة أو المجاز، فيك44)

 . 187به، فال بد من النية، أو ما يقوم مقامها من داللة الحال. التعريفات للجرجاني:
 ( في ب: ]سيد[. 45)
، بلفظ: "ال تنزع الرحمة إال من شقي"، 1/136،  374، باب: ارحم من في األرض، رقم:( رواه البخاري في األدب المفرد عن أبي هريرة  46)

 . 7/160، وقال: هذا حديث حسن، 1846تاب: البر والصلة، باب: ما جاء في رحمة الناس، رقم:والترمذي في سننه، ك
 ( في أ: ]على المقرر عسرًا، وسكت[ وفي ب: ]عن المقرر أعسر أو سكت[ وما أثبته هو المناسب.47)
 ( في ب: ]اآلمال[. 48)
 . 1/59نيس الفقهاء للقونوي ( الحضانة: تربية الولد: من حضن الطائر بيضه إلى نفسه تحت جناحه. أ49)
ي: بضم الميم وكسر العين. من إذا ترك دعواه ترك. ألن حق الطلب له، فإن تركه فال سبيل عليه. التعريفات  50) ( في أ: ]أدى[. والُمدعِّ

 . 646، التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي:265للجرجاني:
 . 1/65الفقهاء( االستحقاق: الجدارة بالشيء / ثبوت الحق. معجم لغة 51)
ع: بضم الميم وكسر الضاد: إذا مكنت الصغير من مص اللبن من ثديها. وهي المرأة التي تبذل لبنها للصغار اآلدميين سواء كانوا52)   ( الُمرضِّ

 . 2/13أوالدهم أو لم يكونوا أوالدهم. معجم لغة الفقهاء
 ( ]ال يدفع لألجنبية[ سقط من النسخة ب.53)
 . 207يدخل تحت المقومين، وقيل: ما ال يتغابن الناس به. التعريفات للجرجاني: ( الغبن الفاحش: ما ال54)
 ( ]فكانت أولى[ سقط من النسخة ب. 55)
 ( في ب: ]عن[. 56)
 ( في أ: ]أحق[ وما أثبته من النسخة ب هو المناسب.57)
 . 1/498: من يحرم نكاحه حرمة مؤبدة. معجم لغة الفقهاء( الَمحَرم: بفتح الميم والراء وسكون الحاء: محارم، ما حرمه هللا، والمحرم في النكاح58)
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( العصبة: البنون وقرابة الرجل ألبيه، كأنها جمع عاصب، وإن لم يسمع به، من عصبوا به إذا أحاطوا حوله. وإنما سموا عصبة ألنهم 59)
بوا بالميت. ألن األب طرف واالبن طرف، واألخ جانب والعم جانب، والجمع: العصبات، فه  م يحرزون المال إذا لم يكن معهم صاحب  ُعصِّ

 . 1/113فرض. أنيس الفقهاء
وهو ( الوالية: بفتح الواو وتكسر، وبالفتح النصرة والنسب والعتق، وبالكسر األمارة. أو الفتح للمصدر، والكسر لالسم. والوالية من الولي  60)

. والتعريفات  124/ 2القول على الغير شاء الغير أو أبى. معجم لغة الفقهاء  القرب فهي قرابة حكمية حاصلة من العتق أو من، وفي الشرع تنفيذ  
 . 329للجرجاني:

البنت( أو الذين ليسوا من العصبة وال من ذوي الفرض، كبنات اإلخوة. ينظر: معجم لغة  61) ( ذوو األرحام: كل من أدلى بأنثى كـ )ابن 
 . 1/264الفقهاء

 . 2/125واإلذن به أو منع اإلذن. معجم لغة الفقهاء( والية النكاح: النظر في أمر النكاح 62)
 ( في ب: ]ويستحق[.63)
 . 2/19( الُمستحِّق: بضم الميم وكسر الحاء. من استحق صاحب الحق. معجم لغة الفقهاء64)
 ( في ب: ]ال تستحق[.65)
عشر من كتاب النكاح، من مجموع رسائل   ( رسالة: )إرشاد األعالم لرتبة الجدة وذوي األرحام في تزويج األيتام( وهي الرسالة السابعة66)

 خ(.-التحقيقات القدسية للشرنباللي. )ينظر: مقدمة التحقيقات القدسية
 ( ما بين المعقوفتين من ب.67)
 ( في ب: ]إلى األجنبية[.68)
 ( في ب: ]يوجد[. 69)
 ( في ب: ]إلى األجنبية[.70)
بالجملة، ومظهره التمييز بين الخير والشر، والحق والباطل، والحسن والقبح أو نحو  ( العقل: بفتح فسكون، إدراك األشياء على حقيقتها  71)

 . 1/381ذلك. معجم لغة الفقهاء
( العادة: عادات وعوائد، ما يفعله الناس مرة بعد مرة من غير تكلف. وهو ما استمر الناس عليه على حكم المعقول وعادوا إليه مرة بعد 72)

 . 495، والتعاريف للمناوي: 188ادة كل ما تكرر، واشتقاقها من عاد يعود إذا رجع. ينظر: التعريفات للجرجاني:أخرى، قال أبو البقاء: الع
( الفرض: لغًة: القطع والتقدير، وشرعًا: حكم لزم بدليل قطعي، يستحق العقاب تاركه بال عذر ويكفر جاحده كذا في الدرر. أنيس الفقهاء 73)

 . 1/6للقونوي 
 . 89د كل مخلوق بحده الذي يوجد به من حسن وقبح ونفع وضر. التعريفات للجرجاني:( التقدير: تحدي74)
 . 1/42اإلجبار: من جبر فالنًا على األمر إذا أكرهه عليه. معجم لغة الفقهاء (75)
 . 2/100( النية: بكسر النون والتشديد، القصد، وهو عزم القلب على الشيء. معجم لغة الفقهاء76)
هـ(، له: أدب القاضي  261هو تصحيف. هو أحمد بن عمرو الشيباني أبو بكر المعروف بالخصاف، فرضي فقيه )ت( في ب: ]الحضان[ و 77)

 .1/2والوصايا والشروط والرضاع. ينظر: تاج التراجم البن قطلوبغا
 . 9/301( وهو َأن يمد كفَّه يسَأل الناس. ينظر: لسان العرب البن منظور، مادة )كفف( 78)
 . 1/459كون كسب يكسب المال: استفادة بالطلب. معجم لغة الفقهاء( الكسب: بفتح فس79)
 . 1/65( في ب: ]باستدانة[. واالستدانة: طلب الدين، وهو االقتراض. معجم لغة الفقهاء80)
 . 57( اإلنفاق: هو صرف المال إلى الحاجة. التعريفات للجرجاني:81)
 ( في ب: ]حبسته[. 82)
 ( في ب: ]واستدانته[. 83)
التحريك أو بكسر الفاء أو بكسر السين وسكون الفاء، سفلة الناس: الغوغاء منهم الذين ليست لهم ثقافة وال وعي عام. معجم لغة  ( السفلة: ب84)

 . 1/293الفقهاء
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 . 11/338( ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق البن ُنجيم الحنفي85)
الدقائق في فروع الحنفية: للشيخ اإلمام أبي البركات حافظ الدين النسفي)ت86) الدقائق: 710( كنز  هـ(. وشرحه: تبيين الحقائق شرح كنز 

 .  198/ 1، وهدية العارفين للبغدادي1516/ 2هـ(. ينظر: كشف الظنون لحاجي خليفة743للعالمة فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي )ت
 .  3/47لزيلعي( تبيين الحقائق ل87)
 . 1230/ 2هـ(. كشف الظنون لحاجي خليفة710( الولوالجية: فتاوى الولوالجي لظهير الدين أبي المكارم: إسحاق بن أبي بكر الحنفي )ت88)
 . 1/40هـ(. هدية العارفين للبغدادي 446أبو العباس الطبري الحنفي )ت ( الواقعات في الفروع: للناطفي أحمد بن محمد بن عمر الناطفي89)
هـ(، له النوازل والعيون وتفسير القرآن وشرح الجامع  383( أبو الليث السمرقندي: نصر بن محمد إمام الهدى الفقيه السمرقندي الصوفي )ت90)

 . 2/202، وهدية العارفين 1/27الصغير. ينظر: تاج التراجم البن
هـ(، قال عنه السمعاني:" كان يقال له أبو حنيفة الصغير الفقيه". ينظر: 362دواني: محمد بن عبد هللا أبو جعفر الفقيه البلخي )ت( الهن91)

 . 2/68، وطبقات الحنفية للقرشي16/131سير أعالم النبالء للذهبي
عنه السمعاني: "كان إمامًا فاضاًل حنفيًا، وله طريقة  هـ(. قال  483( خواهر زاده: محمد بن الحسين أبو علي المعروف ببكر خواهر زاده )ت92)

للذهبي  النبالء  أعالم  ينظر: سير  المبسوط واإليضاح.  له:  فّن".  فيها من كل  للقرشي19/15مفيدة حسنة جمع  الحنفية  ،  1/236، وطبقات 
 . 2/49و
 .  4/180( ينظر: البحر الرائق البن ُنجيم93)
هـ(. ينظر: 1010جار هللا بن أبي البركات بن ظهيرة المخزومي القرشي القاضي المكي الحنفي )ت( الظهيرية: البن ظهيرة المكي علي بن  94)

 . 1/399هدية العارفين للبغدادي
 ( ما بين المعقوفتين من: ب.95)
لفضالء الماهرين، هـ(، كان عمدة العلماء العاملين وقدوة ا 970( زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن ُنَجْيم، الحنفي المصري )ت96)

، واألعالم  8/358أخذ عن قاسم بن قطلوبغا، له األشباه والنظائر، والبحر الرائق، والفوائد الزينية في فقه الحنفية. ينظر: شذرات الذهب للدمشقي
 . 3/64للزركلي

 ( ]تعالى[ لم ترد في ب. 97)
هـ(، له الكافي والمنتقى.  334شهيد، قتل شهيدًا في الري سنة )( الحاكم الشهيد: محمد بن محمد أبو الفضل المروزي الشهير بالحاكم ال98)

 . 1/463، وهدية العارفين للبغدادي112/ 2ينظر: طبقات الحنفية للقرشي
( ظاهر الرواية: أو ظاهر المذهب، أو موافق لرواية األصول: هي مسائل رويت عن أصحاب المذهب وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، 99)

والحسن وغيرهما ممن أخذ الفقه عن أبي حنيفة، وسميت باألصل وظاهر الرواية؛ ألنها رويت عن محمد برواية الثقات فهي    وقد يلحق بهم زفر
الزيادات(.  ثابتة عنه إما متواترة أو مشهورة، وهي الكتب الستة المشهورة لإلمام محمد )الجامع الكبير والصغير والسير الكبير والصغير والمبسوط و 

 . 2/1282، وكشف الظنون لحاجي خليفة 122/ 1ابن عابدين ينظر: حاشية
 . 11/186( ينظر: البحر الرائق البن ُنجيم100)
 ( في أ: ]قرابتها[ وما أثبته من النسخة ب هو المناسب.101)
الهداية في  ( الزيلعي: الشيخ اإلمام المحدث جمال الدين عبد هللا بن محمد الزيلعي الحنفي، خّرج أحاديث الكشاف في جزء، وأحاديث  102)

والبدرالطالع بمحاسن من   11/194هـ(. ينظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لألتابكي762الفقه على مذهب أبي حنيفة في أجزاء )ت
 . 1/402بعد القرن السابع للشوكاني

 . 7/378( ينظر: تبيين الحقائق للزيلعي103)
 ( ]يعني[ لم ترد في ب. 104)
هـ(. وشرحها الشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي 745: للشيخ اإلمام صدر الشريعة: عبيد هللا بن مسعود الحنفي )ت( النقاية مختصر )الوقاية( 105)

النقاية. ينظر: الضوء الالمع للسخاوي   :هـ( وله879زين الدين )ت ، وشذرات الذهب 167/ 2تاج التراجم وشرح منظومة ابن الجزري وشرح 
 . 2/1972، وكشف الظنون لحاجي خليفة2/41بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني، والبدر الطالع 7/326للدمشقي
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هـ(. وشرحه فخر اإلسالم علي بن  187( الجامع الكبير في الفروع: لإلمام المجتهد أبي عبد هللا محمد بن الحسن الشيباني الحنفي )ت106)
 . 1/569، وكشف الظنون لحاجي خليفة 1/14لتراجم البن قطلوبغا، وتاج ا1/372هـ(. ينظر: طبقات الحنفية للقرشي482محمد البزدوي )ت

 . 6/236، والعناية شرح الهداية للبابرتي4/41( وينظر: بدائع الصنائع للكساني107)
هـ(. معجم 592( الخانية: لفخر الدين أبو المحاسن الحسن بن منصور أبي القاسم األوزجندي الفرغاني الحنفي المعروف بقاضي خان )ت108)

 . 2/1487عات آلليان سركيسالمطبو 
 ( في أ: ]تمسك[ وما أثبته من ب هو المناسب. 109)
 . 3/557، وحاشية ابن عابدين 4/450( ينظر: درر الحكام شرح غرر األحكام لمنال خسرو 110)
 . 11/349( ينظر: البحر الرائق البن ُنجيم111)
 . 367السفلة من الناس. التعاريف للمناوي:( في أ: ]راع[ وما أثبته من ب هو المناسب، والرعاع: بالفتح 112)
 . 1/182( في ب: ]التواطئ[، والتواطؤ: الموافقة. معجم لغة الفقهاء113)
 ( في أ: ]بالوالدين[ وما أثبته من ب هو المناسب.114)
 ( في ب: ]بما[. 115)
 ( ]وتتقيد بمصلحة الصغيرين[ سقط من ب.116)
 ( في ب: ]مثل[. 117)
 . 611( الكِّن: بالكسر، ما يحفظ فيه الشيء، وتسمى المرأة المزوجة كنة لكونها في حضن زوجها. التعاريف للمناوي:118)
 ( في أ: ]وجود[ وما أثبته من ب هو المناسب.119)
ٌن إَِّذا َناَم. لسان العرب البن منظور مادة )تهن( 120) َن َيْتَهُن َتَهنًا، َفُهَو َتهِّ  .13/75( أي ُتنّومُه، من َتهِّ
 ( في أ: ]ورب[ وما أثبته من ب هو المناسب.121)
 ( في ب: ]إن[. 122)
، والقاموس 5/203( الَنْزَر: يقال شيء نزر قليل تافه، ورجل نزور قليل الخير، وما جئت إال نزرًا بطيئًا. ينظر: لسان العرب البن منظور123)

 . 1/619المحيط للفيروز آبادي
كنظر المعادي المبغض، وقيل هو نظر على غير استواء بمؤخر العين، وقيل هو النظر عن    ( الشزر: الشدة والصعوبة، وفيه أعراض124)

للفراهيدي العين  كتاب  ينظر:  الطريقة.  بمستقيم  وليس  وشمال  الحسين6/231يمين  ألبي  اللغة  ومقاييس  الصحاح  3/211،  ومختار   ،
 . 1/354للرازي 

 ( في أ: ]وبعض طرفي[ وما أثبته من ب هو المناسب. 125)
 في أ: ]لألجنبي[ وما أثبته من ب هو المناسب. (126)
 ( في أ: ]لعجز[ وما أثبته من ب هو المناسب. 127)
 ( في ب: ]يقبل[. 128)
 ( في ب: ]وإذا[. 129)
 ( في أ: ]فتستمع[ وما أثبته من ب هو المناسب. 130)
 ( في ب: ]أو[. 131)
 ( زاد في أ: ]وسلم[. 132)
 هلل ربِّ العالمين، آمين[.  ( في ب: ] دائمًا أبدًا، تّم[ بداًل عن: ]والحمد133)


