
 

 
 أدب املفيت واملستفيت: الكتاب
عثمان بن عبد الرمحن، أبو عمرو، تقي الدين املعروف بابن : املؤلف

 (هـ346: املتوىف)الصالح 
 موفق عبد اهلل عبد القادر. د: احملقق
 املدينة املنورة -مكتبة العلوم واحلكم : الناشر
 م4004-هـ3446 -الثانية : الطبعة

 3: عدد األجزاء
 [اب موافق للمطبوع وهو مذيل باحلواشيترقيم الكت]

 املقدمات
 مقدمة التحقيق

... 
املقدمات: باب  

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 :مقدمة

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من 
 .يهده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له

ا حممد وعلى آله وصحبه، ومن تبع هديه وسار على هنجه إىل يوم ونصلي ونسلم على سيدن
 .الدين

َوَأِن اْحُكْم َبْيَنُهْم ِبَما }: وقال تعاىل، 3{ َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم ال َتْعَلُموَن}: قال اهلل تعاىل
ِتُنوَك َعْن َبْعِض َما َأنَزَل اللَُّه ِإَلْيَك َفِإْن َتَولَّْوا َفاْعَلْم َأنَزَل اللَُّه َوال َتتَِّبْع َأْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم َأْن َيْف

4{ َأنََّما ُيِريُد اللَُّه َأْن ُيِصيَبُهْم ِبَبْعِض ُذُنوِبِهْم َوِإنَّ َكِثرًيا ِمَن النَّاِس َلَفاِسُقوَن . 
 :أما بعد

انًبا من جوانب علم فإن موضوع الفتيا وما يتعلق هبا من اآلداب والشروط ميثل ج -1
... فال يكاد كتاب يف علم األصول خيلو من حبث هذا اجلانب واحلديث عنه ... األصول 

ونظًرا ألمهية منزلة الفتيا وخطرها فقد صنف األئمة يف هذا اجملال مصنفات مستقلة تبني أمهية 



 الفتيا وخطرها، وآداب املفيت واملستفيت ومن هذه
__________ 

7: "، األنبياء آية"46: "النحل آية 1 ". 
44: "املائدة آية 2 ". 
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املتوىف سنة ، لإلمام احلافظ أيب عمرو ابن الصالح" أدب املفيت واملستفيت"املصنفات كتاب 
هـ346" " ... 

فقد سبقه أبو القاسم ، ليس هو أول من كتب يف هذا اجملال -رمحه اهلل تعاىل-وابن الصالح 
أدب املفيت "يف كتابه " هـ683ت "حممد القاضي الصيمري عبد الواحد بن احلسني بن 

يف كتابه " هـ436ت "واحلافظ املؤرخ أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي " واملستفيت
جامع بيان "يف كتابه " هـ436ت "، واإلمام احلافظ يوسف بن عبد الرب 3"الفقيه واملتفقه"

يف مصنفاهتم األصولية كاجلويين، والغزايل،  وغري ذلك مما كتبه أهل األصول 4"العلم وفضله
وأيب املظفر السمعاين، وأيب بكر القفال الصغري، وأيب إسحاق اإلسفراييين، وأيب عبد اهلل 

وقد استفاد ابن الصالح ...  6وغريهم كثري، احلليمي، وأيب إسحاق الشريازي، وإلكيا اهلراسي
وهذه هي القيمة العلمية ... وأضاف إليه  من هذا العمل الطيب املبذول، -رمحه اهلل تعاىل-

واستفادة اخللف من جهد ... قيمة التواصل العلمي بني املتقدمني واملتأخرين ... األوىل للكتاب 
 ... السلف واإلضافة إليه

ت "إن هذا التواصل العلمي بني أجيال علماء املسلمني، هو الذي دفع اإلمام النووي 
القاسم الصيمري، مث اخلطيب البغدادي، مث الشيخ أيب عمرو إىل اقتباس كتاب أيب " هـ373

 ... ابن الصالح واإلشادة جبهودهم
وقد طالعت كتب الثالثة وخلصت منها مجلة خمتصرة مستوعبة لكل ما ذكروه : "قال النووي

4"وباهلل التوفيق، من املهم، وضممت إليها نفائس من متفرقات كالم األصحاب  ... 
فأخذ كتاب" هـ346ت "د بن محدان احَلرَّاين احلنبلي مث جاء اإلمام أمح  

__________ 
1 "152-205". 

يف دراسة الكتاب" موارد ابن الصالح"انظر  2-3 . 
76/ 3: اجملموع 4 . 
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صفة الفتوى واملستفيت"ابن الصالح وضمه يف كتابه  ". 
ت "قيم اجلوزية املعروف بابن ، مث جاء اإلمام مشس الدين حممد بن أيب بكر الدمشقي

إعالم املوقعني عن رب العاملني"وضمه يف كتابه ، فأخذ كتاب ابن الصالح" هـ763 ". 
حىت جاء السيوطي ، واستمرت حلقة التواصل العلمية بني األجيال املتتابعة من علماء املسلمني

الرد على "، وكتاب "آداب الفتوى"فاقتبس من كتاب ابن الصالح يف كتاب " هـ433ت "
3"خلد إىل األرض وجهل أن االجتهاد يف كل عصر فرضمن أ  ... 

إن هذه الروح العلمية بني علماء املسلمني، وهذا التواصل بينهم يدل على الروح األخالقية 
اليت يتخلق هبا علماء املسلمني املبنية على أساس احلب واإلخاء والتعاون وتقدير اجلهد الطيب 

هلل عز وجل باخلري لصاحبه، دون النظر إىل مذهبه أو جنسه، واالستفادة منه، ودعوة ا... اخلري 
واألساس الذي قاموا عليه هو ... فابن الصالح شافعي، وابن محدان حنبلي، وكذا ابن القيم 

 ..احملبة يف اهلل، والتعاون على فتح آفاق املعرفة وخدمة هذا الدين
وظيفة حكومية " الفتيا"كي ال تصبح وحاجة الناس إىل االجتهاد، ول" الفتيا"ونظًرا خلطورة  -2
يصدرها نفر وضعوا أنفسهم يف خدمة احلكام الكافرين، والظاملني، والفاسقني، وحىت ال يتجرأ 

صنف علماء ... وحلفظ هذا الدين من يد العابثني واملبتدعني .... أنصاف املتعلمني" الفتيا"على 
، ويعلم "الفتيا"مل منزلته قبل أن يصدر ليعرف العا" ... أدب املفيت واملستفيت"املسلمني يف 

 .املستفيت أدب االستفتاء وملن يستفيت
__________ 

البن " أدب املفيت"يف دراسة كتاب " أثر الكتاب فيما بعده واقتباسات األئمة منه"انظر فصل  1
 .الصالح
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وفَّت هذه  هو واحد من هذه املصنفات اليت" أدب املفيت واملستفيت"وكتاب ابن الصالح 
وهو حلقة وصل بني األجيال املتقدِّمة " ... املستفيت"و" املفيت"األغراض كلها فخدمت 

 ... واألجيال املتأخرة
ولقد بذلت يف دراستِه وحتقيقه والتعليق عليه ُقَصارى جهدي فإن أصبت فمن اهلل تعاىل، وإن 

 .أخطأت فمين واستغفر اهلل



قدم خبالص شكري ودعائي لكلِّ من ساعد يف إخراج هذا وال يسعين يف هذا املقام إال أن أت
 ... الكتاب القيم إىل حيز الوجود

{ يَن ِمْن َقْبِلَنا َربََّنا ال ُتَؤاِخْذَنا ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا َربََّنا َوال َتْحِمْل َعَلْيَنا ِإْصًرا َكَما َحَمْلَتُه َعَلى الَِّذ
ا ال َطاَقَة َلَنا ِبِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا َأْنَت َمْوالَنا َفانُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم َربََّنا َوال ُتَحمِّْلَنا َم

 . {اْلَكاِفِريَن
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التعريف باإلمام احلافظ أيب عمرو عثمان بن عبد الرمحن املعروف بابن الصَّالح الشهرزوري 
هـ 346املتويف سنة  : 

يتهامسه ونسبه وكن : 
هو اإلمام احلافظ املفيت شيخ اإلسالم تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرمحن بن عثمان بن 

3موسى بن أيب نصر الكردي الشهرزوري املوصلي الشافعي . 
 :مولده ونشأته وشيوخه وتالميذه، ورحالته العلمية

، 6من َشْهَرُزور ، يف َشَرخان قرية من أعمال إْربل قريبة4ولد سنة سبع وسبعني ومخسمائة
وتفقه على والده بشهرزور، مث اشتغل باملوصل مدة، ومسع من أيب جعفر عبيد اهلل بن أمحد 

 البغدادي املعروف بابن السمني، وهو أقدم شيخ له،
__________ 

: ، ذيل الروضتني أليب شامة"768-767/ 8: "مرآة الزمان لسبط ابن اجلوزي: ترمجته يف 1
: ، تذكرة احلفاظ340/ 46: ، سري أعالم النبالء"446-446/ 6": ، وفيات األعيان76

، طبقات 334/ 4: ، دول اإلسالم"378-377/ 6: "، العرب"3460-3466/ 4"
، البداية "364-366"4: ، طبقات اإلسنوي"667-643/ 8"الشافعية الكربى للسبكي 

سيوطي؛ ، طبقات احلفاظ لل664/ 3: ، النجوم الزاهرة"334-338/ 36: "والنهاية
، 443/ 6: ، شذرات الذهب"678-677/ 3: "، طبقات املفسرين للداوودي444

البن " صيانة صحيح مسلم من اإلخالل والغلط، ومحايته من اإلسقاط والسقط"ومقدمة كتاب 
النكت على كتاب ابن الصالح للحافظ ابن حجر "الصالح بتحقيقنا، ومقدمة كتاب 

، وطبقات الشافعية البن "43-43/ 3: "هادي عمري ربيع بن: حتقيق الدكتور" العسقالين
346/ 4: قاضي شهبة . 



643/ 8: ، طبقات الشافعية للسبكي340/ 46: سري أعالم النبالء 2 . 
443/ 6: ، شذرات الذهب643/ 8: طبقات الشافعية للسبكي 3 . 
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وعبد احملسن ابن ونصر بن سالمة اهلييت، وحممود بن علي املوصلي، وأيب املظفر بن الربين، 
الطوسي، وعدة باملوصل، وارحتل إىل بغداد، فسمع من أيب أمحد بن سكينة، وأيب حفص بن 

طربزد، وطبقتهما، وهبمذان من أيب الفضل بن املعزم، ومبرو من أيب املظفر ابن السمعاين، 
الطوسي، وبنيسابور من أيب الفتح منصور بن عبد املنعم بن الفراوي، واملؤيد بن حممد بن علي 

وزينب بنت أيب القاسم الشعرية، والقاسم بن أيب سعد الصفار، وحممد بن احلسن الصرام، وأيب 
ومن أيب حممد بن . املعايل بن ناصر األنصاري، وأيب النجيب إمساعيل القارئ، وطائفة بنيسابور

القاضي األستاذ وغريه حبلب، ومن اإلمامني فخر الدين بن عساكر، وموفق الدين بن قدامة، و
. 3ومن احلافظ عبد القادر الرهاوي حبران. أيب القاسم عبد الصمد احلرستاين، وعدة بدمشق

حدث عنه اإلمام مشس الدين بن نوح املقدسي، واإلمام كمال الدين سالر، واإلمام كمال 
وروى عنه أيًضا العالمة تاج الدين . الدين إسحاق، والقاضي تقي الدين ابن رزين، وتفقهوا به

د الرمحن الفركاح، وأخوه اخلطيب شرف الدين، وجمد الدين ابن املهتار، وفخر الدين عمر عب
بن حيىي الكرجي، والقاضي شهاب الدين ابن اخلويِّي، واحملدث عبد اهلل بن حيىي اجلزائري، 

واملفيت مجال الدين حممد بن أمحد الشريشي، واملفيت فخر الدين عبد الرمحن بن يوسف 
صر بن حممد بن عربشاه، وحممد بن أيب الذكر، والشيخ أمحد بن عبد الرمحن البعلبكي، ونا

الشهرزوري الناسخ، وكمال الدين أمحد بن أيب الفتح الشيباين، والشهاب حممد بن مشرف، 
والصدر حممد بن حسن األرموي، والشرف حممد بن خطيب بيت األبار، وناصر الدين حممد 

د بن علي اجليلي، والشهاب أمحد بن العفيف احلنفي، بن اجملد من املهتار، والقاضي أمح
4وآخرون . 

__________ 
/ 6: "، العرب"343-340/ 46: "، سري أعالم النبالء"444-446/ 6: "وفيات األعيان 1

647/ 8: ، طبقات الشافعية الكربى"3463-3460/ 4: "تذكرة احلفاظ، "377-378 . 
، "3463-3460/ 4"ر تذكرة احلفاظ ، وانظ"443-343/ 46: "سري أعالم النبالء 2

، طبقات الشافعية الكربى "444-446/ 6: "، وفيات األعيان"378-377/ 6: "العرب
647/ 8: للسبكي . 
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وتوىل املدرسة الناصرية بالقدس الشريف املنسوبة إىل امللك الناصر صالح الدين يوسف بن 
وا به، مث انتقل إىل دمشق وتوىل تدريس أيوب، وأقام هبا مدة، واشتغل الناس عليه، وانتفع

املدرسة الرواحية اليت أنشأها الزكي أبو القاسم هبة اهلل بن عبد الواحد بن رواحة احلموي، 
 .وهو الذي أنشأ املدرسة الرواحية حبلب

وملا بىن امللك األشرف ابن امللك العادل بن أيوب رمحه اهلل تعاىل، دار احلديث بدمشق فوض 
ه، واشتغل الناس عليه باحلديث، مث توىل تدريس مدرسة ست الشام زمرد خاتون تدريسها إلي
3بنت أيوب . 

 :أقوال العلماء وثناؤهم على ابن الصَّالح
كان أحد فضالء عصره يف التفسري، واحلديث، والفقه وأمساء الرجال، : قال ابن خلكان -1

ون عديدة، وكانت فتاويه وما يتعلق بعلم احلديث ونقل اللغة، وكانت له مشاركة يف فن
4مسددة، وهو أحد أشياخي الذين انتفعت هبم . 

6وأشغل، وأفىت، ومجع وألف، خترج به األصحاب، وكان من كبار األئمة: وقال الذهيب -2 . 
إمام ورع وافر العقل، حسن السمت، : فقال" معجمه"وذكره احملدث عمر بن احلاجب يف  -3

الطلب حىت صار يضرب به املثل، وأجهد نفسه يف الطاعة متبحر يف األصول والفروع، بالغ يف 
4والعبادة . 

كان ذا جاللة عجيبة، ووقار وهيبة، وفصاحة، وعلم نافع، وكان متني : وقال الذهيب -4
 الديانة، سلفي اجلملة، صحيح النحلة، كافًّا عن اخلوض يف مزالت

__________ 
444-443/ 6: "، شذرات الذهب444/ 6وفيات األعيان 1 ". 

446/ 6وفيات األعيان  2 . 
344/ 46: سري أعالم النبالء 3 . 

، طبقات الشافعية البن قاضي 3463/ 4: ، تذكرة احلفاظ344/ 46: سري أعالم النبالء 4
346/ 4: شهبة . 
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األقدام، مؤمًنا باهلل، ومبا جاء عن اهلل من أمسائه ونعوته، حسن البزة، وافر احلرمة، معظًما عند 
وكان مع تبحره يف الفقه جموًدا ملا ينقله، قوي املادة من اللغة والعربية، متفنًنا يف ... طان السل

3احلديث، متصوًنا، مكًبا على العلم، عدمي النظري يف زمانه . 
4وصنف التصانيف، مع الثقة والديانة واجلاللة: وقال أيًضا -5 . 

داد الفضالء الكبار، وكان ديًنا زاهًدا وهو يف ع: وقال ابن كثري الدمشقي رمحه اهلل تعاىل -6
ورمبا ناسًكا على طريق السلف الصاحل كما هو طريقة متأخري أكثر احملدثني، مع الفضيلة 

6التامة يف فنون كثرية، ومل يزل على طريقة جيدة حىت كانت وفاته . 
م جىن استوطن دمشق يعيد زمان السالفني ورًعا، ويزيد هبجتها بروضة عل: وقال السبكي -7
كل طالب جناها ورًعا، ويفيد أهلها، فما منهم إال من اغترف من حبره واعترف بدره، وحفظ 

4جانب مثله ورًعا . 
6الشيخ العالمة تقي الدين، أحد أئمة املسلمني علًما وديًنا: وقال أيًضا -8 . 
3ما فعلت صغرية يف عمري قط: ونقل السبكي عن ابن الصالح قوله -9 . 

كان ... هو العالمة الفقيه حافظ الوقت مفيت الفرق شيخ اإلسالم : يوقال السخاو -10
إماًما بارًعا حجة متبحًرا يف العلوم الدينية، بصرًيا باملذهب ووجوهه، خبرًيا بأصوله، عارًفا 

7انتفع به خلق وعولوا على تصانيفه... باملذاهب  . 
__________ 

346-344/ 46: "سري أعالم النبالء 1 ". 
378/ 6: العرب 2 . 

338/ 36: البداية والنهاية 3 . 
647/ 8: طبقات الشافعية الكربى 4 . 
663/ 8: طبقات الشافعية الكربى 5 . 
647/ 8: طبقات الشافعية الكربى 6 . 

36/ 3: فتح املغيث 7 . 
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وإذا أطلق ... وتفقه وبرع يف املذهب وأصوله، ويف احلديث وعلومه : وقال ابن العماد -11
علماء احلديث فاملراد به هو وإىل ذلك أشار العراقي صاحب األلفية بقوله فيها الشيخ يف : 

3أريد إال ابن الصالح مبهما... وكلما أطلقت لفظ الشيخ ما   



كان إماًما يف الفقه واحلديث عارًفا بالتفسري واألصول والنحو، : وقال ابن هداية اهلل -12
4ورًعا زاهًدا . 

 :عقيدته
صالح رمحه اهلل تعاىل عقيدة سلفية نظيفة بعيدة عن علم الكالم واجلدل كانت عقيدة ابن ال

 .والتأويل، وغري ذلك من األمور اليت تبعد املسلمني عن الصواب يف عقيدهتم
كان متني الديانة، سلفي اجلملة، صحيح النخلة، كافًّا عن اخلوض يف مزالت : قال الذهيب

6من أمسائه ونعوته األقدام، مؤمًنا باهلل، ومبا جاء عن اهلل . 
وكان سلفيًّا حسن االعتقاد، كافًّا عن تأويل املتكلمني مؤمًنا مبا ثبت من : وقال الذهيب أيًضا

ولقد أوضح ابن الصالح عقيدته هذه، فقال وهو يتحدث . 4النصوص غري خائض وال معمق
يل، بل مينع ليس له إذا استفيت يف شيء من املسائل الكالمية أن يفيت بالتفص: "عن املفيت

مستفتيه وسائر العامة من اخلوض يف ذلك أصال، ويأمرهم بأن يقتصروا فيها على اإلميان مجلة 
إن الثابت فيها يف نفس : من غري تفصيل ويقولوا فيها وفيما ورد من اآليات واألخبار املتشاهبة

عتقدنا فيها وليس األمر كلها هو الالئق فيها جبالل اهلل وكماله وتقديسه املطلقني، وذلك هو م
 علينا

__________ 
443: 6: شذرات الذهب 1 . 

440: طبقات الشافعية أليب بكر بن هداية اهلل احلسيين 2 . 
344/ 46: سري أعالم النبالء 3 . 

3463/ 4: تذكرة احلفاظ 4 . 

(1/15) 

 

 تفصيله وتعيينه، وليس البحث عنه من شأننا بل نكل علم تفصيله إىل اهلل تعاىل ونصرف عن
اخلوض فيه قلوبنا وألسنتنا، فهذا وحنوه عند أئمة الفتوى هو الصواب يف ذلك، وهو سبيل 
سلف األئمة، وأئمة املذاهب املعتربة، وأكابر الفقهاء والصاحلني، وهو أصون وأسلم للعامة 

وأشباههم ممن يدغل قلبه باخلوض يف ذلك، ومن كان منهم اعتقد اعتقاًدا باطًلا تفصيال ففي 
هبذا صرف له عن ذلك االعتقاد الباطل مبا هو أهون وأيسر وأسلم، وإذا عزر ويل األمر  إلزامه

واملتكلمون من ... من حاد منهم عن هذه الطريقة فقد تأسى بعمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه 
أصحابنا معترفون بصحة هذه الطريقة، وأهنا أسلم ملن سلمت له، وكان الغزايل منهم يف آخر 



3ملبالغة يف الدعاء إليها والربهنة عليهاعمره شديد ا . 
" الفلسفة أس السفه واالحنالل، : ومن فتاويه أنه سئل عمن يشتغل باملنطق والفلسفة فأجاب

ومادة احلرية والضالل، ومثار الزيغ والزندقة، ومن تفلسف، عميت بصريته عن حماسن الشريعة 
حلرمان، واستحوذ عليه الشيطان، وأظلم قلبه املؤيدة بالرباهني، ومن تلبس هبا، قارنه اخلذالن وا

واستعمال االصطالحات املنطقية يف مباحث : عن نبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم، إىل أن قال
-األحكام الشرعية من املنكرات املستبشعة، والرقاعات املستحدثة، وليس باألحكام الشرعية 

غىن اهلل عنها كل صحيح الذهن، فالواجب افتقار إىل املنطق أصال، هو قعاقع قد أ -وهلل احلمد
على السلطان أعزه اهلل أن يدفع عن املسلمني شر هؤالء املشائيم، وخيرجهم من املدارس 

فعقيدة ابن الصالح رمحه اهلل تعاىل عقيدة سليمة من كل زيغ وضالل عقيدة . 4"ويبعدهم
اآلفات اليت تبعد املسلمني سلفية نظيفة بعيدة عن علم الكالم واجلدل والتأويل وغري ذلك من 

 .عن الصواب يف عقيدهتم
__________ 

وانظر الفقرة العشرين بطوهلا، "364-366: "أدب املفيت واملستفيت 1 . 
346/ 46: سري أعالم النبالء 2 . 

(1/16) 

 

 :مؤلفاته
3وأشغل، وأفىت، ومجع وألف: قال الذهيب . 

4م احلديث والفقهوقد صنف كتًبا كثرية مفيدة يف علو: وقال ابن كثري . 
6وصنف التصانيف املفيدة: وقال السبكي . 

4انتفع به خلق وعولوا على تصانيفه: وقال السخاوي . 
 :ومن مؤلفاته

1- " 6"األحاديث يف فضل اإلسكندرية وعسقالن . 
2- " وأملى اإلمام احلافظ أبو عمرو بن الصالح : "قال ابن رجب احلنبلي": األحاديث الكلية

إن مدار الدين عليها وما : مجع فيه األحاديث اجلوامع اليت يقال" حاديث الكليةأأل"جملًسا مساه 
كان يف معناها من الكلمات اجلامعة الوجيزة فاشتمل جملسه هذا على ستة وعشرين حديًثا، مث 
إن الفقيه اإلمام الزاهد القدوة أبا زكريا حيىي النووي رمحة اهلل عليه أخذ هذه األحاديث اليت 

3"ابن الصالح وزاد عليها متام اثنني وأربعني حديًثا ومسى كتابه باألربعنيأمالها  . 



3- " ، وهو كتابنا الذي سنتحدث عنه7"أدب املفيت واملستفيت . 
4- " 8"األمايل . 

__________ 
343/ 46: سري أعالم النبالء 1 . 

338/ 36: البداية والنهاية 2 . 
اهلامش 647/ 8: طبقات الشافعية الكربى 3 . 

36/ 3: تح املغيثف 4 . 
430/ 3: ، بروكلمان3684: خمطوط برلني 5 . 

7/ 3: جامع العلوم واحلكم 6 . 
، طبقات السبكي 343/ 4: ، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة46/ 34: البداية والنهاية 7

647/ ، 400/ 4"الكربى  ". 
408-407/ 4: "األعالم 8 ". 
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3 حممد بن إدريس الشافعيجزء فيه حلية اإلمام أيب عبد اهلل -5 . 
6- " وله مسألة ليست من قواعده شذ فيها وهي : وقال الذهيب. 4"حكم صالة الرغائب
6صالة الرغائب قواها ونصرها مع أن حديثها باطل بال تردد، ولكن له إصابات وفضائل . 

7- " 4"شرح مشكل الوسيط . 
8- " 6"رسالة يف وصل البالغات األربع يف املوطأ . 

8- " 3"الورقات يف األصولشرح  . 
9- " مجع فيه أشياء حسنة حيتاج الناس : قال ابن خلكان 7"صلة الناسك يف صفة املناسك

8إليها، وهو مبسوط . 
10- " 4"صيانة صحيح مسلم من اإلخالل والغلط ومحايته من اإلسقاط والسقط . 

11- " ملشهورين ، واختصره النووي واستدرك عليه، وأمهال خالئق من ا30"طبقات الشافعية
 فإهنما كانا يتبعان التراجم الغريبة، وأما املشهورة فإحلاقها سهل،

__________ 
، انظر فهرست خمطوطات "ق334-334" 6746: خمطوط يف املكتبة الظاهرية حتت رقم 1

346/ 4: الظاهرية التاريخ وملحقاته، خالد الريان . 



جملة معهد " 84: ص" حممد حجي/ صلة اخللف مبوصول السلف للروداين حتقيق د 2
وطبع يف . هـ3404رمضان  -اجلزء األول-املخطوطات العربية، اجمللد الثامن والعشرون 

بتحقيق زهري شاويش، وناصر الدين األلباين" هـ3406"املكتب اإلسالمي الطبعة الثانية  . 
346/ 46: سري أعالم النبالء 3 . 

، شذرات "647، 86/ 8: "لسبكي، طبقات الشافعية الكربى ل444/ 6: وفيات األعيان 4
 .الذهب

5 5/ 222. 
هـ3400حققه أبو الفضل عبد اهلل بن حممد بن الصديق  . 

، أي شرح كتاب الورقات أليب املعايل عبد امللك بن يوسف اجلويين 433/ 3: بروكلمان 6
هـ478"إمام احلرمني املتوىف سنة  ". 

430/ 3: انظر بروكلمان" مناسك احلج"ويسمى أيًضا  7 . 
444/ 6: وفيات األعيان 8 . 

م3484-هـ3404"طبع بتحقيقنا يف دار الغرب اإلسالمي سنة  9 ". 
430/ 3: ، وتوجد منه نسخ خطبة انظر بروكلمان444/ 6: شذرات الذهب 10 . 
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3قاله ابن قاضي شهبة. فاخترمتهما املنية رضي اهلل عنهما . 
12- " ، ولو مل يكن البن الصالح مؤلًفا 4"مقدمة ابن الصالح"ويسمى بـ" علوم احلديث

لكفته شرًفا وفخًرا" املقدمة"سوى  . 
13- " 6، وهي أيًضا من حماسنه4، مجعها بعض أصحابه6"الفتاوى . 

14- " ، وهي عبارة عن فوائد مجعها يف رحلته إىل الشرق عظيمة النفع يف 3"فوائد الرحلة
7سائر العلوم، مفيدة جدًّا يف جماميع عدة . 

15- " 8"ف واملختلفاملؤل . 
16- " 4"النكت على املهذب . 

فلورنسة ": تاريخ أسطوري للرسول عليه الصالة والسالم: "وذكر له بروكلمان -17
وال أعلم مدى صحة نسبة هذا الكتاب البن الصالح، 30"343" . 

 :وفاته
 بعد حياة نظيفة حافة قضاها رمحه اهلل بالزهد والورع وتقوى اهلل عز وجل وخدمة سنة رسول



يف سنة اخلوارزمية يف سحر يوم األربعاء اخلامس : "اهلل صلى اهلل عليه وسلم انتقل إىل جوار ربه
 والعشرين من شهر ربيع اآلخر سنة ثالث وأربعني

__________ 
343/ 4: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 1 . 

 .طبع عدة طبعات ومنها بتحقيق الدكتور نور الدين عتر 2
وهو مطبوع يف القاهرة سنة  44/ 6: ، شذرات الذهب343/ 4: شهبةطبقات ابن قاضي  3

فتاوى ابن الصالح يف التفسري واحلديث واألصول"هـ باسم 3648 ". 
444/ 6: وفيات األعيان 4 . 

، اهلامش، نقال عن الطبقات الوسطى للسبكي647/ 8: طبقات الشافعية الكربى 5 . 
444/ 6: ، شذرات الذهب343/ 4: طبقات ابن قاضي شهبة 6 . 

اهلامش نقال عن طبقات الشافعية الوسطى 647/ 8: طبقات الشافعية الكربى 7 . 
وهي نسخة ناقصة تقع يف أربع ورقات اطلعت ، "3847: "نسخة منه بالظاهرية حتت رقم 8

 .عليها
444/ 6: ، شذرات الذهب343/ 4: طبقات ابن قاضي شهبة 9 . 

430/ 3: بروكلمان 10 . 
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محل على الرؤوس، وازدحم اخللق على سريره، وكان على جنازته هيبة وخشوع، وستمائة، و
فصلي عليه جبامع دمشق، وشيعوه إىل داخل باب الفرج فصلوا عليه بداخله ثاين مرة، ورجع 

الناس ملكان حصار دمشق باخلوارزمية وبعسكر امللك الصاحل جنم الدين أيوب لعمه امللك 
... فخرج بنعشه حنو العشرة مشمرين، ودفنوه مبقابر الصوفية الصاحل عماد الدين إمساعيل، 

3وعاش ستًّا وستني سنة . 
__________ 

344-346/ 46: "سري أعالم النبالء 1 ". 
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 :تعريف
 :الفتوى لغة واصطالًحا تعريف

 :الفتوى لغة -1
... ه فيها فأفتاين إفتاء أفتاه يف األمر أبان له، وأفىت الرجل يف املسألة واستفتيت: "قال ابن منظور

أفتاه يف : يقال... أفتيت فالًنا رؤيا رآها إذا عربهتا له، وأفتيته يف مسألة إذا أجبته عنها : يقال
ما أفىت به الفقيه، الفتح يف الفتوى ألهل : والفتيا والُفْتوى والَفْتوى... املسألة إذا أجابه 

ف أفىت بالياء لكثرة ف ت ي، وقلة ف ت و وإمنا قضينا على أل: قال ابن سيدة...  3املدينة
" ...4 . 

قال عبد احلق بن  6{ َوَيْسَتْفُتوَنَك ِفي النَِّساِء ُقِل اللَُّه ُيْفِتيُكْم ِفيِهنَّ}: ويف تفسري قوله تعاىل
4"أي يبني لكم حكم ما سألتم: "عطية . 

" مسألة، وهذا السائل  ومما تقدم نعلم أن االستفتاء يف اللغة يعين السؤال عن أمر أو عن حكم
هو املفيت، وقيامه: يسمى املستفيت، واملسئول الذي جييب  

__________ 
64/ 3: مواهب اجلليل للخطاب" وهو اجلاري على القياس: "قال يف احملكم 1 . 

فتا"مادة " 348، 347/ 36: "لسان العرب 2 ". 
347: "آية: النساء 3 ". 

437/ 4: احملرر الوجيز 4 . 
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ب هو اإلفتاء، وما جييب به هو الفتوى، فاإلفتاء يتضمن وجود املستفيت واملفيت واإلفتاء باجلوا
3"نفسه والفتوى . 

 :اإلفتاء اصطالًحا
واملعىن االصطالحي لإلفتاء هو املعىن اللغوي هلذه الكلمة وما : "قال الدكتور عبد الكرمي زيدان

يد واحد هو أن املسألة اليت وقع تتضمنه من وجود مستفٍت ومفٍت وإفتاء وفتوى، ولكن بق
4السؤال عن حكمها تعترب من املسائل الشرعية، وأن حكمها املراد معرفته هو حكم شرعي . 

 :وعرف العلماء املفيت بتعاريف عدة -2
6... "املفيت هو القائم يف األمة مقام النيب صلى اهلل عليه وسلم : "قال الشاطيب . 

هو املخرب عن اهلل : وقيل. خرب حبكم اهلل تعاىل ملعرفته بدليلههو امل: املفيت: "وقال ابن محدان



 .حبكمه
4"هو املتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرًعا بالدليل مع حفظه ألكثر الفقه: وقيل . 

6"املفيت هو املخرب عن حكم اهلل غري منفذ: "وقال ابن القيم . 
3"عن اهلل تبارك وتعاىل إهنا توقيع: ولذلك قيل يف الفتوى: " ... وقال ابن الصالح . 
__________ 

360: أصول الدعوة للدكتور عبد الكرمي زيدان 1 . 
360: أصول الدعوة للدكتور عبد الكرمي زيدان 2 . 

444/ 4: املوافقات للشاطيب 3 . 
44: صفة الفتوى 4 . 

444/ 4: إعالم املوقعني 5 . 
74: أدب املفيت 6 . 
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 :اجملتهد واملفيت -3
غةاالجتهاد ل : 

... اجَلْهُد واجُلْهُد : "قال ابن األثري. بالفتح الطاقة والوسع، ويضم" اجلهد: ""قال يف التاج
مها لغتان يف الوسع : وقيل. املبالغة والغاية: وقيل. املشقة: الوسع والطاقة، وبالفتح: بالضم

3... "والطاقة، فأما يف املشقة والغاية فالفتح ال غري  . 
اجُلهد بالضم الوسع والطاقة، واجلهد املبالغة والغاية : قال عن ابن عرفةويف املشارق لعياض ن

أي بالغوا يف اليمني واجتهدوا فيها{ َجْهَد َأْيَماِنِهْم}: ومنه قوله تعاىل . 
4... "بذل الوسع واجملهود كاالجتهاد افتعال من اجلهد الطاقة : والتجاهد . 

 :االجتهاد يف االصطالح -4
استفراغ الوسع يف النظر فيما ال يلحقه فيه : "االصطالح فقال الرازي هووأما االجتهاد يف 

6"لوم، مع استفراغ الوسع فيه . 
أن يبذل الوسع يف الطلب حبيث حيس من نفسه بالعجز عن : "يف االجتهاد التام: وقال الغزايل
4"مزيد طلب . 

6"بذل الوسع لنيل حكم شرعي بطريق االستنباط: االجتهاد: "وقال الزركشي . 
__________ 



640/ 3: النهاية 1 . 
جهد"مادة " 660، 644/ 4: "تاج العروس 2 ". 

نفائس األصول : "وانظر اعتراض اإلمام القرايف على تعريف الرازي يف 7/ 6/ 4: احملصول 3
6": "شرح احملصول / ... ". 

633: وانظر الرسالة لإلمام الشافعي. 660/ 4: املستصفى 4 . 
483/ 6: البحر احمليط 5 . 

(1/25) 

 

استفراغ الوسع يف طلب الظن بشيء من األحكام الشرعية على وجه حيس من : "وقال اآلمدي
3"النفس العجز عن املزيد فيه . 

4"استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن حبكم: االجتهاد: "وقال ابن السبكي . 
6"االجتهاد، استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن حبكم شرعي: "وقال ابن احلاجب . 

4"االجتهاد استفراغ اجلهد يف درك األحكام الشرعية: "وقال البيضاوي . 
6"بذل الطاقة من الفقيه يف حتصيل حكم شرعي ظين: االجتهاد: "وقال البهاري . 

3"بذل الطاقة من الفقيه يف حتصيل حكم شرعي ظين: االجتهاد: "وقال ابن اهلمام . 
7" استنباط احلكم الشرعي الفرعي عن دليلهاستفراغ اجملهود يف: االجتهاد: "وقال مالخسرو . 
استفراغ الوسع يف طلب الظن بشيء من األحكام الشرعية على : االجتهاد: "وقال ابن بدران

8"وجه حيس من النفس العجز عن املزيد عليه . 
__________ 

438/ 4: اإلحكام 1 . 
674/ 4: مجع اجلوامع 2 . 

484/ 4: خمتصر ابن احلاجب مع شرح العضد 3 . 
343/ 6: املنهاج 4 . 

663/ 4: مسلم الثبوت 5 . 
374/ 4: التحرير 6 . 

434/ 4: مرقاة الوصول 7 . 
637: املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل 8 . 
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بذل الوسع يف األحكام الفرعية الكلية ممن حصلت شرائط : االجتهاد: "وقال القرايف
3"االجتهاد . 

" اجملتهد"نريد أن نعرف هل هناك فرق بني " االجتهاد"و" املفيت"و" اإلفتاء"وبعد تعريف 
هو " اجملتهد"، وأن "املفيت"و" اجملتهد"ذهب كثري من األصوليني إىل أنه ال فرق بني ". املفيت"و

املفيت" ". 
إن املفيت عند األصوليني : "وقال احملالوي، 4"إن املفيت هو اجملتهد وهو الفقيه: "قال ابن اهلمام

6"املطلق هو اجملتهد . 
إن املفيت هو الفقيه ألن املراد به : ومثله قول من قال... إن املفيت هو اجملتهد : "وقال الشوكاين

4"اجملتهد يف مصطلح األصول . 
اجملتهد وصفاته "وهذا هو رأي احلافظ ابن الصالح رمحه اهلل تعاىل فإنه عندما يتحدث عن 

: وقوله" روط املفيت وصفاته وأحكامه وآدابهالقول يف ش: "يعرب عنه بقوله" وأحكامه وآدابه
املفيت املستقل وشروطه" ". 

فمن مجع هذه الفضائل فهو املفيت املستقل: "وقوله  ... ". 
وهكذا ذهب ابن الصالح رمحه اهلل ، ... "واجملتهد املستقل هو الذي يستقل بإدراك : "وقوله

هو اجملتهد تعاىل إىل أنه ال فرق بني املفيت واجملتهد، وأن املفيت . 
__________ 

6: "نفائس األصول شرح احملصول 1 / ... ". 
647: التحرير يف أصول الفقه 2 . 

647: تسهيل األصول إىل علم األصول 3 . 
647: إرشاد الفحول 4 . 
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 :دراسة الكتاب
 :تسمية الكتاب واألسباب اليت دفعت ابن الصالح إىل تأليف الكتاب -1

فقد جاء على صفحة العنوان من . بن الصالح هذا ومسته بأمساء متعددةذكرت املصادر كتاب ا
فتاوى ابن الصالح، وشروط املفيت وأوصافه " "360/ 3: "نسخة سليمانية كتبخانه برقم

وجاء يف صفحة ". وأحكامه وصفة املستفيت وأحكامه وكيفية الفتوى واالستفتاء وآداهبما



فتاوى ابن الصالح على مذهب الشافعي" "4647: "العنوان على نسخة الفاتح املرقمة ". 
جواهر " "433"وجاء يف صفحة العنوان على نسخة مكتبة جو رلولو علي باشا املرقمة 

: وجاء يف صفحة العنوان على نسخة شستربيت املرقمة". الفتاوى وآداب املفيت واملستفيت
البن الصالح" آداب املفيت" "6864" . 

مية الكتاب يرجع إىل مقدمة الكتاب اليت قال فيها ابن يف تس" فتاوى"ولعل ذكر كلمة 
وأتربأ من احلول والقوة إال به يف تأليف كتاب يف الفتوى الئق بالوقت أفصح فيه إن : "الصالح

 ."شاء اهلل العظيم عن شروط املفيت وأوصافه، وأحكامه
كما ذكره يف ، "أدب الفتيا"ومساه . 3"طبقات الشافعية الكربى"وذكر السبكي الكتاب يف 

أدب"ومساه  4"طبقات الشافعية الوسطى"كتاب   
__________ 

1 4/ 200. 
647/ 8: مطبوعة هبامش الطبقات الكربى 2 . 
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طبقات "وذكره ابن قاضي شهبة يف  3"البداية والنهاية"، وكذا مساه ابن كثري يف "املفيت
شذرات "ن العماد احلنبلي يف ، كذا مساه اب"أدب املفيت واملستفيت"، ومساه 4"الشافعية
إذن . 6"تاريخ األدب العريب"، وبروكلمان يف 4"كشف الظنون"، وحاجي خليفة يف 6"الذهب

كما ذكره ابن قاضي شهبة وغريه" أدب املفيت واملستفيت"فاسم الكتاب الكامل هو  . 
تعاىل يف مقدمة  ابن الصَّالح كتابه هذا من أجلها فقد بيَّنها رمحه اهلل"أما األسباب اليت صنف 

وملا عظم شأن الفتوى يف الدين وتسنم املفتون منه سنام السناء، وكانوا : " ... كتابه فقال
قرات األعني، ال تلم هبم على كثرهتم أعني األسواء، فنعق هبم يف أعصارنا ناعق الفناء، وتفانت 

به يف تأليف كتاب يف وأتربأ من احلول والقوة إال : "بتفانيهم أندية ذلك العالء إىل أن قال
الفتوى، الئق بالوقت، أفصح فيه إن شاء اهلل العظيم عن شروط املفيت، وأوصافه، وأحكامه، 

إن شعور ابن الصالح  3"وعن صفة املستفيت وأحكامه، وعن كيفية الفتوى واالستفتاء وآداهبما
ملسلم، وفضلها العظيم، هو العظيمة، وموقعها الكبري يف اجملتمع ا" اإلفتاء"رمحه اهلل تعاىل مبنزلة 

الذي دفعه إىل تصنيف هذا الكتاب، ومن أجل توعية اآلخرين خبطر الفتوى وأنه جيب التهيب 
والرغبة يف تعليم املستفيت أدب ... من اإلفتاء، وعدم اجلرأة على إصدار األحكام مع قلة العلم 

األسباب دفعت ابن  كل هذه... السؤال، وآداب الكالم، بل أدب املسلم حنو أهل العلم 



 .الصالح رمحه اهلل تعاىل إىل تأليف هذا الكتاب القيم النفيس
__________ 

1 12/ 43. 
343/ 4: طبقات ابن قاضي شهبة 2 . 

3 5/ 22. 
4 1/ 48. 

5 6/ 210. 
70-34: "أدب املفيت 6 ". 
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 :منهج ابن الصالح يف الكتاب -2
حكامه ومناهجه هو اهلل عز وجل فعلى املسلم أن اإلسالم دين اهلل تبارك وتعاىل، ومشرع أ

ينقاد لشريعة اهلل ويستسلم لرب العاملني، وأن ال يأيت ما يناقض حقيقة اإلسالم ال يف االعتقاد 
وال يف األقوال وال يف األفعال، واملسلم قبل أن يفعل الفعل أو يقول القول ال بد أن يسأل 

اإلسالم أو غري موافق، فإن عرف اجلواب فخري، وإن نفسه إن كان هذا الفعل موافًقا لشريعة 
َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن }: مل يعرف اجلواب فال بد أن يسأل أهل العلم كي يتعلم، قال اهلل تعاىل

 . {ُكْنُتْم ال َتْعَلُموَن
األمر  فإن مل يسأل وفعل الفعل أو قال القول فقد يقع يف العصيان أو االبتداع، بل قد يؤدي به

 .إىل االرتداد عن اإلسالم
" موقف اجلاهل وهو : وسؤال اجلاهل أهل العلم، وجواب هؤالء له، وما يتعلق هبذين املوقفني

يسأل، وموقف العامل وهو جييب، من وجوب عليهما يف السؤال واجلواب أو ندب أو إباحة بال 
يعرف يف الشريعة وجوب يف السؤال واجلواب، وغري ذلك من األمور، كل ذلك يكون ما 

ونظام اإلفتاء يف اإلسالم له ضوابط وأصول، ومن أجل بيان هذه . 3اإلسالمية بنظام اإلفتاء
الضوابط واألصول ألف ابن الصالح كتابه هذا ولقد بني ابن الصالح منهجه هذا يف مقدمة 

 :الكتاب فقال
العظيم عن شروط املفيت  يف تأليف كتاب يف الفتوى الئق بالوقت، أفصح فيه إن شاء اهلل ... "

وأوصافه وأحكامه، وعن صفة املستفيت وأحكامه، وعن كيفية الفتوى واالستفتاء، وآداهبما 
جامًعا فيه مشل نفائس التقطتها من خبايا الروايا، وخفايا الزوايا، ومهمات تقر هبا أعني أعيان 



حتصيلها كل من ارتفع  الفقهاء، ويرفع من قدرها من كثرت مطالعته من الفهماء، ويبادر إىل
بيان شرف مرتبة الفتوى وخطرها، والتنبيه على آفاهتا وعظيم : عن حضيض الضعفاء مقدًما

ونظرة سريعة على، 4... "غدرها   
__________ 

360: أصول الدعوة للدكتور عبد الكرمي زيدان 1 . 
70: أداب املفيت واملستفيت 2 . 
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مي فكرة عن الكتاب ومباحثهفهرست املواضيع تعطي للقارئ الكر . 
ويلحظ القارئ يف منهج ابن الصالح رمحه اهلل تعاىل أنه حاول أن جيمع بني أسلوب احملدثني 

والفقهاء يف كتابه هذا وليس هذا باملستغرب عن ابن الصالح فهو حمدث كبري وإمام حافظ، 
يه كبري من وهو فق" ... صيانة صحيح مسلم"يف علوم احلديث، و" املقدمة"فهو صاحب 

 .الفقهاء
بيان "وحماولة ابن الصالح يف اجلمع بني األسلوب احلديثي والفقهي جتلت بوضوح يف فصل 

إذ نقل األقوال بالسند، وأفاد يف هذا الفصل من ، "شرف حرمة الفتوى وخطرها وغررها
الفقيه "ه ، كاخلطيب البغدادي يف كتاب"املفيت واملستفيت"احملدثني الذين سبقوه يف الكتابة عن 

، فإن اخلطيب البغدادي، وابن عبد "جامع بيان العلم وفضله"، وابن عبد الرب يف كتابه "واملتفقه
الرب مل يسهبا بذكر أقوال الفقهاء واألصوليني يف كتبايهما، وإمنا كانا يذكران املسألة اليت 

عليه وسلم، أو عن مث يربهنان على صواهبا مبا ورد عن الرسول صلى اهلل ، يريدان احلديث عنها
فتابعهم ابن الصالح يف ... وغالب روايتهم باإلسناد . الصحابة أو التابعني، أو األئمة املعتربين

الفقيه "هذا الفصل واقتبس الكثري منهم حىت يكاد معظم هذا الفصل يكون مقتبًسا من كتايب 
جامع بيان العلم وفضله"و" واملتفقه ". 

ومن هذه الروايات . ه ضبطه أللفاظ الروايات اليت يذكرهاومن األسلوب احلديثي الذي اتبع
عن أيب بكر حممد بن داود األصبهاين الظاهري " املسألة السادسة عشرة"الرواية اليت ذكرها يف 

ما تقول يف رجل له زوجة ال هو ممسكها وال هو مطلقها، فقد : "يف املسألة اليت سألته فيها امرأة
وهذه األمساء ". يبعث على التطلب"و" تؤمر بالصرب"و" اخلضري أبو العباس"جاء يف الرواية 

 :والكلمات التصحيف فيها وارد لذا نرى ابن الصالح رمحه اهلل تعاىل يقول يف آخر الرواية



" هذا هو خباء معجمة مضمومة، وبضاد : أن أبا العباس اخلضري: التصحيف شني فاعلم: قلت
 .معجمة مفتوحة
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يف أوله التاء للمؤنث: لصربتؤمر با: وقوله . 
، بل أحياًنا يشرح املعىن اللغوي 3"يف أوله الياء اليت هي للمذكر: يبعث على التطلب: وقوله

. 4"أي ليس ينفق عليها: ال هو ممسكها: وقوهلا: "كما هو احلال يف الرواية السابقة إذ قال
رأى سهال الصعلوكي يف املنام  وقوله يف الرواية اليت يرويها بسنده عن أيب سعيد الشحام اليت

قال ابن الصالح رمحه اهلل ". غفر يل مبسائل كان يسأل عنها العجز: "فسأله عن حاله فقال له
 :تعاىل

6بضم العني واجليم، العجائز: العجز . 
وأما أسلوبه الفقهي فواضح جلي بكثرة اقتباساته من املصادر الفقهية واألصولية، وذكره آلراء 

ء يف املسائل اليت يتطرق إليها، كما يذكر االختالفات يف بعض املسائل ويرجح بني األئمة الفقها
 .األقوال يف أغلب األحيان

ومذهب ابن الصالح رمحه اهلل تعاىل هو املذهب الشافعي لذا نراه ال خيرج عن هذا املذهب يف 
وملا : "ذلك بقولهبل إنه يفضل هذا املذهب على غريه من املذاهب، ويربز . اآلراء اليت يذكرها

كان الشافعي قد تأخر عن هؤالء األئمة ونظر يف مذاهبهم حنو نظرهم يف مذاهب من قبلهم، 
فسربها وخربها وانتقدها، واختار أرجحها، ووجد من قبله قد كفاه مؤنة التصوير والتأصيل 

ترجحه يف فتفرغ لالختيار والترجيح والتنقيح والتكميل، مع كمال آلته وبراعته يف العلوم، و
مث مل يوجد بعده من بلغ حمله يف ذلك، كان مذهبه أوىل املذاهب باالتباع ، ذلك على من سبقه

والتقليد، وهذا مع ما فيه من اإلنصاف والسالمة من القدح يف أحد األئمة جلي واضح، إذا 
4"تأمله العامي قاده إىل اختيار مذهب الشافعي والتمذهب به . 

عاىل مل يكتف بتفصيل مذهب الشافعي رمحه اهللوابن الصالح رمحه اهلل ت  
__________ 

1 " 366": أدب املفيت . 
2 " 366": أدب املفيت . 
3 " 363": أدب املفيت . 

4 " 334-336": "أدب املفيت ". 
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وقد ذكر : "فيقول. تعاىل على غريه من املذاهب بل نراه مييل إىل إغالق باب االجتهاد املطلق
أنه مل يوجد بعض عصر الشافعي جمتهد مستقل: بعض األصوليني منا . 

وحكى اختالًفا بني أصحابنا وأصحاب أيب حنيفة يف أيب يوسف وحممد، واملزين، وابن سريج 
3"خاًصا، هل كانوا من اجملتهدين املستقلني، أو من اجملتهدين يف املذاهب؟  . 

لق، واجملتهد املستقل، وأفضى ومنذ دهر طويل طوى بساط املفيت املستقل املط: " ... وقال أيًضا
4... "أمر الفتوى إىل الفقهاء املنتسبني إىل أئمة املذاهب املتبوعة  . 

__________ 
1 " 44-46": "أدب املفيت ". 

2 " 43": أدب املفيت . 
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 :موارد ابن الصالح يف الكتاب -3
ل هنالك من تقدمه يف ؛ ب"الفتيا"مل يكن ابن الصالح رمحه اهلل تعاىل أول من كتب يف موضوع 

فال بد أن يقتبس منهم وينهل من ... هذا املضمار سواء من احملدثني أو الفقهاء واألصوليني 
موردهم، ورغم صغر حجم الرسالة نرى أن ابن الصالح رمحه اهلل تعاىل أكثر من االقتباس عمن 

 .تقدمه من احملدثني واألصوليني ومن هذه املصنفات
1- " أليب القاسم عبد الواحد بن احلسني بن حممد القاضي الصيمري ": تفيتأدب املفيت واملس

وقد اقتبس منه يف أكثر من عشرة مواضع" هـ683ت" . 
2- " هـ460ت"أليب احلسن على بن حممد بن حبيب املاوردي ": أدب الدين والدنيا ". 

3- " ة عن كما نقل نصوًصا عديد: أليب احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي": احلاوي
 اإلمام املاوردي ومل يصرح باسم الكتاب الذي اقتبس منه
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، أو "أدب الدين والدنيا"وجمموع النصوص اليت اقتبسها من اإلمام املاوردي سواء من كتاب 
أو غري ذلك تربو على ستة نصوص" احلاوي" . 

4- " اهلل بن يوسف بن حممد لركن الدولة إمام احلرمني أيب املعايل عبد امللك بن عبد ": الغياثي
هـ478ت"اجلويين  ". 

5- " إلمام احلرمني اجلويين": هناية املطلب يف دراية املذهب"وهو " النهاية . 
6- " كما نقل نصوًصا عديدة عن اإلمام اجلويين . إلمام احلرمني اجلويين": شرح رسالة الشافعي

م اجلويين تقرب من مثانية وهذه االقتباسات عن اإلما. ومل يصرح باسم الكتاب الذي نقل عنه
 .نصوص

7- " أليب نصر بن الصباغ عبد السيد بن حممد بن عبد الواحد بن أمحد بن جعفر ": الشامل
هـ477ت" ". 

8- " أليب إبراهيم إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل بن عمرو بن إسحاق املزين ": املختصر
هـ434ت" ". 

9- " هـ604ت"إلكيا اهلراسي أليب احلسن علي بن حممد بن علي ": أصول الفقه ". 
10- " تعليق أيب حممد " هـ434ت" "فتاوى القاضي احلسني بن حممد بن أمحد املروروذي

هـ633ت"احلسني بن مسعود الفراء البغوي  ". 
11- " أليب عمر يوسف عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب النمري ": جامع بيان العلم وفضله

هـ436ت"القرطيب األندلسي  ". 
12- " هـ436ت"أليب بكر بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي ": ه واملتفقهالفقي ". 

13- " أليب ": هـ406مناقب أيب احلسن علي بن حممد بن خلف املعافري القابسي املالكي ت
 .عبد اهلل املالكي

 كما اقتبس نصوًصا عن أيب الفتح أمحد بن علي بن حممد بن برهان -14
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" لكتاب الذي اقتبس منهومل يصرح باسم ا" هـ638ت . 
" هـ606ت"واقتبس من اإلمام أيب حامد حممد بن حممد بن أمحد الطوسي الغزايل  -15

 .نصوًصا عديدة
هـ303ت"واقتبس من أيب السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن األثري اجلزري  -16 ". 

هـ460ت"واقتبس من أيب علي احلسني بن شعيب بن حممد السنجي  -17 ". 



هـ460ت"اقتبس من أيب عبد اهلل احلسني بن احلسن بن حممد احلليمي و -18 ". 
هـ604ت"واقتبس من أيب احملاسن عبد الواحد بن إمساعيل بن أمحد الروياين  -19 ". 

هـ638ت"ومن أيب بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر  -20 ". 
ـه403ت"أيب حامد أمحد بن حممد بن أمحد اإلسفراييين " تعاليق"ومن  -21 ". 

ومن أيب املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار بن أمحد حممد السمعاين الكبري  -22
هـ484ت" ". 

هـ664ت"ومن أيب احلسني أمحد بن حممد بن أمحد املعروف بابن القطان  -23 ". 
هـ437ت"ومن أيب بكر عبد اهلل بن أمحد بن عبد اهلل القفال الصغري املروزي  -24 ". 

هـ474ت"سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي ومن أيب الوليد  -25 ". 
هـ438ت"ومن األستاذ أيب إسحاق إبراهيم بن حممد بن إبراهيم اإلسفراييين  -26 ". 

 ومن األستاذ أيب منصور عبد القاهر بن طاهر بن حممد التميمي البغدادي -27
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" هـ444ت ". 
". هـ473ت"سف الشريازي الفريوزابادي ومن أيب إسحاق إبراهيم بن علي بن يو -28

، أليب إسحاق "التبصرة"وبعضها من كتاب " اللمع"وهذه النصوص بعضها من كتاب 
 .الشريازي

هـ440"ومن أيب حامت حممود بن احلسن بن حممد بن يوسف القزويين ت -29 ". 
اهلل تعاىل إن كثرة النصوص املقتبسة يف هذه الرسالة تدل على مدى عناية ابن الصالح رمحه 

ولعل أكثر مصادر ، هبذا الكتاب كما أهنا تدل على سعة ثقافته وإحاطته باملادة اليت يصنف فيها
الفقيه "و. أليب القاسم الصيمري" أدب املفيت واملستفيت"ابن الصالح يف هذا الكتاب هو كتاب 

للخطيب البغدادي" واملتفقه . 
وكذلك نقوله عن اإلمام املاوردي، . يبالبن عبد الرب القرط" جامع بيان العلم وفضله"و

 .واجلويين
ويالحظ على هذه املوارد أهنا مصنفات هلا القيمة العلمية الكبرية، وأهنا ألئمة جهابذة هلم 

 ... املكانة العلمية املرموقة
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 :نقده لآلراء اليت يذكرها
قل أقواال لكبار الفقهاء يف ون. اعتمد ابن الصالح رمحه اهلل تعاىل على مصادر عديدة كما تقدم

وهو ينقل هذه األقوال أنه ، معظم املسائل اليت يذكرها ومما يالحظ البن الصالح رمحه اهلل تعاىل
مل يكن يكتفي بل كثريا ما كان يديل بدلوه، فريجع ما يراه صواًبا، ويبدي رأيه املستقل يف 

امل ميتلك القدرة على نقد معظم املسائل، وال عجب يف ذلك فابن الصالح حافظ كبري، وع
 .الروايات واآلراء اليت يذكرها فهو عامل ناقد ممحص

تنبيهات"مثال ذلك قوله يف باب  ": 
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" قطع اإلمام العالمة أبو عبد اهلل احلليمي إمام الشافعيني مبا وراء النهر، والقاضي أبو : األول
يفيت مبا هو مقلد فيهبأنه ال جيوز للمقلد أن : وغريمها، احملاسن الروياين . 

: عن شيخه أيب بكر القفال املروزي" شرحه لرسالة الشافعي"وذكر الشيخ أبو حممد اجلويين يف 
أنه جيوز ملن حفظ مذهب صاحب مذهب ونصوصه أن يفيت به وإن مل يكن عارًفا بغوامضه 

 .وحقائقه
ن متبحًرا فيهال جيوز أن يفيت مبذهب غريه إذا مل يك: وخالفه الشيخ أبو حممد وقال . 

ال جيوز أن يفيت بذلك معناه أنه ال يذكره يف صورة ما يقوله من عند : قول من قال: قلت
3... "نفسه، بل يضيفه وحيكيه عن إمامه الذي قلده  . 

صفة املستفيت وأحكامه وآدابه"ومثال ذلك أيًضا قوله وهو يتحدث عن  ": 
" ستفيت جواب املفيت مل يلزمه العمل به إال إذا مسع امل: قال أبو املظفر السمعاين: اخلامسة

يلزمه إذا وقع يف نفسه صحته : إنه يلزمه إذا أخذ يف العمل به، وقيل: بالتزامه، وجيوز أن يقال
 .وحقيقته

وهذا أوىل األوجه: قال . 
4... "مل أجد هذا لغريه : قلت . 

لصالح رمحه اهلل تعاىل فابن ا. وغري ذلك من األمثلة اليت سيالحظها القارئ وهو يطالع الكتاب
6"أشغل وأفىت، ومجع وألف"ليس حباطب ليل، فهو الفقيه املتمكن الذي  . 

__________ 
1 " 304-303": "أدب املفيت ". 



2 " 333": أدب املفيت . 
343/ 46: سري أعالم النبالء 3 . 
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فة سواء يف كما أن ثقافته مل تأت من فراغ، فهو العلم الذي رسخت قدمه يف العلوم املختل
: قال الذهيب...  3التفسري، أو احلديث، أو اللغة، أو الفقه، أو العقائد، أو غري ذلك من العلوم

وكان مع تبحره يف الفقه جموًدا ملا ينقله، قوي املادة من اللغة والعربية، متفنًنا يف احلديث، "
4"متصوًنا، مكبًّا على العلم، عدمي النظري يف زمانه . 

__________ 
60: صيانة صحيح مسلم البن الصالح 1 . 
346-344/ 46: "سري أعالم النبالء 2 ". 
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 :أثر الكتاب فيما بعده واقتباسات األئمة منه
ونسبوه إىل ابن الصالح" أدب املفيت واملستفيت"لقد ذكر الكثري من األئمة كتاب  . 

علم أن هذا الباب مهم جدًّا ا": "آداب الفتوى واملفيت واملستفيت"قال النووي وهو يتحدث عن 
فأحببت تقدميه لعموم احلاجة إليه، وقد صنف يف هذا مجاعة من أصحابنا منهم أبو القاسم 

مث الشيخ أبو عمرو ابن ، الصيمري شيخ صاحب احلاوي، مث اخلطيب أبو بكر احلافظ البغدادي
ثة وخلصت منها الصالح، وكل منهم ذكر نفائس ومل يذكرها اآلخران، وقد طالعت كتب الثال

3... "مجلة خمتصرة مستوعبة  . 
 .مث اقتبس معظم كتاب ابن الصالح، وأشرت إىل ذلك يف حاشية الكتاب أثناء حتقيقي له

، وولده تاج "هـ763ت"واقتبس من الكتاب شيخ اإلسالم علي بن عبد الكايف السبكي 
4"املنهاجاإلهباج يف شرح "يف كتاب " 773ت"الدين عبد الوهاب بن علي السبكي  . 

__________ 
76/ 3: اجملموع 1 . 

463/ 6: اإلهباج 2 . 
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طبقات الشافعية "، وذكره يف 3"طبقات الشافعية الكربى"كما اقتبس من الكتاب السبكي يف 
واقتبس منه، وذكره ابن قاضي شهبة  6"البداية والنهاية"، كما ذكره ابن كثري يف 4"الوسطى

، وحاجي خليفة يف 6"شذرات الذهب"بن العماد احلنبلي يف ، وا4"طبقات الشافعية"يف 
، وغري ذلك من املراجع واملصادر اليت كتبت يف هذا اجملال3"كشف الظنون" . 

" أدب املفيت"فقد اقتبس معظم كتاب " هـ346"أمحد بن محدان احلراين احلنبلي املتوىف "وأما 
دون أن يشري إىل ذلك، وقد أوضحت " صفة الفتوى واملفيت واملستفيت"يف كتابه . البن الصالح

 .ذلك يف هامش الكتاب أثناء التحقيق
إعالم املوقعني عن رب "من كتاب ابن الصالح يف " هـ763ت"واقتبس ابن قيم اجلوزية 

، ووافق ابن الصالح يف مواضع كثرية، وخالفه يف بعض املواضع7"العاملني . 
ن أخلد إىل األرض وجهل أن االجتهاد الرد على م"يف كتابه " هـ433ت"واقتبس السيوطي 
. 4"آداب الفتيا"، ومرة أخرى 8"أدب الفتيا"يف عدة مواضع، ومساه مرة " يف كل عصر فرض

30"آداب الفتيا"كما اقتبس منه السيوطي كثرًيا يف كتابه  . 
إن كثرة االقتباس من كتاب ابن الصالح هذا بقدر ما تثبت صحة نسبة الكتاب إىل ابن 

فإهنا تدل على أمهيته وقيمته العلمية، وأنه كتاب نفيس يف بابه، ه اهلل تعاىلالصالح رمح . 
__________ 

400/ 4: طبقات الشافعية الكربى 1 . 
647/ 8: املطبوع هبامش الكربى 2 . 

46/ 34: البداية والنهاية 3 . 
343/ 4: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 4 . 

444/ 6: شذرات الذهب 5 . 
6 1/ 48. 

7 " وغري ذلك من الصفحات" 467، 446، 346/ 4": "عالم املوقعنيإ . 
8 " 63: الرد على من أخلد إىل األرض . 

9 " وغري ذلك من املواضع 47": الرد على من أخلد إىل األرض . 
جمموعة يهودا، ضمن جمموع حتت ، خمطوط نسخة منه يف مكتبة برسنت" أدب املفيت"أو  10

863"رقم  ". 
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وصحة نسبته إىل املصنفوصف الكتاب  : 
من الكتب املشهورة اليت ذكرها املصنفون ونسبوها البن " أدب املفيت واملستفيت"كتاب 

واقتبسوا منها الكثري، وال عجب يف ذلك فابن الصالح كما وصفه ، الصالح، واهتموا هبا
وأشغل، وأفىت، ومجع وألف، خترج به األصحاب، وكان من كبار األئمة: الذهيب . 
تاب نسخ كثرية، اعتمدت يف حتقيقه على أربع نسخ فقط وهيوللك : 

، ومكتوب "ب44-أ3: "وتبدأ من الورقة". 3/ 360"نسخة السليمانية كتبخانه برقم  -1
فتاوى ابن الصالح، وشروط املفيت وأوصافه وأحكامه وصفة املستفيت ""على صفحة العنوان 

مده اهلل برمحته، من كتب إبراهيم بن تغ" وأحكامه، وكيفية الفتوى واالستفتاء وآداهبما
ويف ". وقف سلطان سليمان خان عليه الرمحة: "وكتب على صفحة العنوان، "الطهوسي احلنفي

، وخطها جيد ومقروء كما أن النسخة نادرة األخطاء، "سطًرا 37"كل صفحة من صفحاهتا 
" صفة الفتوى"تاب الذي اقتبس كتاب ابن الصالح يف ك" ابن محدان"وتكاد تتطابق مع نسخة 

". اجملموع"ومع نسخة اإلمام النووي الذي هو اآلخر اقتبس كتاب ابن الصالح يف كتابه القيم 
وعلى بعض صفحات هذه النسخة حواش كتبت خبط دقيق، وأشار الناسخ إىل دخوهلا يف 

والنسخة كاملة تامة، ... األصل، وهذا يدل على تصحيحها بعد النسخ، فهي نسخة مصححة 
جاء يف الورقة األخرية كما . 

ورءوس املواضيع كتبت حبروف كبرية وباللون األمحر، ومل يذكر اسم الناسخ وال تاريخ 
 .النسخ

 وقد اختذت هذه النسخة أصال يف حتقيقي للكتاب، ورمزت هلا باحلرف

(1/43) 

 

" اهلل تعاىلوملطابقتها للمصادر اليت اقتبست كالم ابن الصالح رمحه ، ، نظًرا لقلة أخطائها"س : 
-ب333"وتبدأ من الورقة ، "3/ 4647: "والنسخة الثانية هي نسخة الفاتح حتت رقم -2

سطًرا وكتب على " 40"ويف كل صفحة . ورقة عدا صفحة العنوان 44فهي تقع يف ، "أ386
فتاوى ابن الصالح على مذهب الشافعي: "صفحة العنوان ". 

نسخة بعون اهلل تعاىل يوم السبت رابع شهر صفر ووافق الفراغ من : "وجاء يف الورقة األخرية
سنة تسع ومثانني وسبعمائة، على يد الفقري إىل اهلل تعاىل الراجي عفو ربه وغفرانه املعترف 



بالذنب والتقصري عبد اهلل بن حممد بن أيب بكر اخلليلي لطف اهلل تعاىل به، وهي نسخة تامة، 
ت خبط دقيق، وأشار الناسخ إىل دخوهلا يف وجيدة ومقروءة، وعلى بعض صفحاهتا حواش كتب

 .األصل، وهذا يدل على تصحيحها بعد النسخ
وقد كتبت رؤوس املواضيع حبروف كبرية وباللون األمحر وهي نسخة جيدة، غري أهنا ال ختلو 

 .من األخطاء والسقط، وقد أشرت إىل ذلك يف حتقيقي للكتاب
ورقة من ضمنها صفحة  63ع يف ، وتق433نسخة جور لولو علي باشا حتت رقم  -3

ورؤوس املواضيع كتبت خبط أمحر وبعضها ... وخطها واضح ومقروء ". ب63-أ3. "العنوان
وعلى بعض صفحات هذه . سطًرا" 34"ويف كل صفحة من صفحاهتا . وضع حتته خط أمحر

النسخة حواش كتبت خبط دقيق، وأشار الناس إىل دخول بعضها يف األصل، وهذا يدل على 
وآداب املفيت ، جواهر الفتاوى"وجاء على صفحة العنوان ... يحها بعد النسخ تصح

قد وقف هذه النسخة الشريفة الوزير األعظم، "كما ُكبت على هذه الصفحة ". واملستفيت
واملشري األفخم علي باشا يسره اهلل ما يريده وما يشاء طلًبا لنيل مرضاة اهلل وقًفا صحيًحا 

وال يوهب وال يورث وال يرهن وال خيرج من احلجرة اليت عنيها حضرت شرعيًّا حبيث ال يباع 
 الواقف حلفظ الكتب املوقوفة فمن بدله بعدما مسعه فإمنا إمثه على الذين يبذلونه إن اهلل
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الوزير األعظم علي باشا بن احلاج حممد أغا عفا اهلل عنهما، "مث وضع عليها ختم ". مسيع عليم
قوبل وصحح من نسخة مصححة عن نسخة املؤلف "ء يف الصفحة األخرية ، وجا... "سنة 

فصحح بقدر اإلمكان بفضل امللك املنان، بأمر موالنا شيخ اإلسالم مفيت األنام فسح اهلل تعاىل 
 ."يف أجله ونفع العاملني بعلمه وعمله، حرره الفقري حسن بن علي اخلضر

-أ3"ورقة من ضمنها صفحة العنوان  44، وتقع يف "6864"نسخة شستربيت حتت رقم  -4
ورؤوس املواضيع كتبت خبط أمحر، ويف كل صفحة من ... ، وخطها واضح ومقروء "44

سطًرا، وعلى بعض صفحات هذه النسخة حواش كتبت خبط دقيق، وأشار " 46"صفحاهتا 
وجاء على صفحة . الناسخ إىل دخوهلا يف األصل، وهذا يدل على تصحيحها بعد النسخ

كمل الكتاب وربنا احملمود "، وجاء يف الصفحة األخرية "آداب املفيت البن الصالح"ن العنوا
الوهاب خلمس خلت من شوال سنة ست وثالثني وسبعمائة، وصلى اهلل على حممد نبيه وسلم 

وهي نسخة جيدة وقدمية ومشكلة يف بعض املواضع". تسليًما كثرًيا . 
ر ثابت، فقد ذكرته معظم املصادر اليت حتدثت عن أما صحة نسبة الكتاب إىل ابن الصالح، فأم



ممن جاء بعد ابن الصالح " صفة الفتوى واملستفيت"ابن الصالح، كما أن معظم الذين كتبوا يف 
أثر الكتاب فيما بعده "وقد ذكرت هذا يف دراسة الكتاب يف فقرة ... اقتبسوا من الكتاب 

 ."واقتباسات األئمة منه
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لتزمته يف التحقيق والدراسةاملنهج الذي ا  
... 

 :املنهج الذي التزمته يف التحقيق والدارسة
ملا كان اهلدف من التحقيق هو نشر النص احملقق وإثبات صحته، لذا فإن عملي يف التحقيق 

 :تركز على هذا األمر، وميكن تلخيص خطيت ومنهجي يف النقاط اآلتية
 .نشر نص الكتاب مضبوًطا بالشكل -1

رنة بني النسخ وإثبات ما هو أوىل بالصواب مع اختاذ نسخة السليمانية كتبخانه أصال املقا -2
س"ورمزت هلا حبرف  ". 

 .عمل ترمجة خمتصرة لألعالم الذين ذكرهم ابن الصالح يف الكتاب -3
 .عزو اآليات القرآنية إىل السور -4

 .ختريج األحاديث النبوية اليت وردت يف الكتاب خترجًيا علميًّا -5
 .اإلشارة إىل املراجع اليت اقتبست كالم ابن الصالح -6

ختريج النصوص اليت ينقلها ابن الصالح من أقوال األئمة الذين سبقوه، وهي نصوص  -7
 .كثرية

، الثاء "ثنا"اقتصر ابن الصالح رمحه اهلل تعاىل على الرمز يف بعض ألفاظ التحمل، فكتب  -8
اهلمزة والنون واأللف من غري " أنا"، وكتب "حدثنا": والنون من غري نقط، واأللف بدل من

، فأبدلت هذه الرموز وأرجعتها إىل أصلها"أخربنا: "نقط بدل من . 
ضبط وبيان األلفاظ من األمساء، أو الكىن واألنساب، أو األلقاب، أو األماكن، أو غري  -9

 .ذلك مما يتطلبه حتقيق النص
املسائل اليت ترد يف النصوص، من اعتراضات التحقيق يف بعض االختالفات حول بعض  -10
البن الصالح، أو اعتراض عليه، أو غري ذلك مما له عالمة بتحقيق النص، أو إيضاحه للقارئ، 

 .ولقد توخيت االختصار يف كل هذه األمور، وأكتفي أحياًنا باإلشارة إىل املراجع
 :أما منهجي يف الدراسة فإنه يتلخص مبا يأيت



واألسباب اليت دفعت ابن الصالح إىل تأليف الكتاب تسمية الكتاب -1 . 
 .منهج ابن الصالح يف الكتاب -2
 .موارد ابن الصالح يف الكتاب -3

 .نقده لآلراء اليت يذكرها -4
 .أثر الكتاب فيما بعده واقتباسات األئمة منه -5
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 :صور املخطوطات املعتمدة يف التحقيق حتقيق النص
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انريوجد اسك  

(1/50) 

 

 :بيان شرف الفتوى وخطرها وغررها
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

3ربنا أمتم لنا نورنا، واغفر لنا إنك على كل شيء قدير . 
6، املعروف بابن الصالح غفر اهلل له وهلم4قال العبد الفقري عثمان بن عبد الرمحن : 

، 4ها باحلجج الباهرة، القاهرةاحلمد هلل الذي كرم هذه األمة بالشريعة السمحة الظاهرة، وأيد
 .ووطدها بالقواعد املتظاهرة املتناصرة، ونورها باألوضاع املتناسبة املتوازرة

أمحده على نعمه الباطنة والظاهرة، وأصلي على رسوله حممد، وسائر النبيني والصاحلني، وأسلم 
يف الدنيا واآلخرة آمني 6"الصالت"صالة وتسليًما متواصلي  . 

منه سنام السناء، 3م شأن الفتوى يف الدين وتسنم املفتونهذا وملا عظ  
__________ 

بسم اهلل الرمحن الرحيم نسأله اهلداية إىل الطريق املستقيم قال"يف ج  1 ". 
 .ناقصة من ف وج 2

بسم اهلل الرمحن الرحيم، صلى اهلل على حممد وسلم احلمد هلل الذي"يف ش  3  ... ". 



 .ناقصة من ف 4
الصالة"األصل وف وج من ش، ويف  5 ". 

املعنيون"يف األصل  6 ". 
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األعني، ال تلم هبم على كثرهتم أعني األسواء، فنعق هبم يف أعصارنا ناعق  3وكانوا قرات
العالء، على أن األرض ال ختلوا من قائم باحلجة إىل أوان  4الفناء، وتفانت بتفانيهم أندية ذاك

، وأستعينه، وأستهديه، وأستوقفه، وأتربأ من 6"وتعاىل"بارك االنتهاء، رأيت أن أستخري اهلل ت
 4احلول والقوة إال به يف تأليف كتاب يف الفتوى الئق بالوقت، أفصح فيه إن شاء اهلل العظيم
عن شروط املفيت، وأوصافه، وأحكامه، وعن صفة املستفيت وأحكامه، وعن كيفية الفتوى 

، وخفايا الزوايا، ومهمات 6ئس التقطتها من خبايا الرواياواالسفتاء وآداهبما جامًعا فيه مشل نفا
، ويبادر إىل 7من الفهماء 3تقر هبا أعني أعيان الفقهاء، ويرفع من قدرها من كثرت مطالعاته

الضعفاء، مقدًما يف أوله بيان شرف مرتبة الفتوى،  8"حضيض"حتصيلها كل من ارتفع عن 
ا، ليعلم املقصر عن شأوها، املتجاسر عليها أنه غرره 4وخطرها، والتنبيه على آفاهتا وعظيم

على النار جيرأ وجيسر، وليعرف متعاطيها املضيع شروطها أنه لنفسه يضيع وخيسر، وليتقاصر 
ذروا من تقدمي  33على منصب تدرس، أو اختلسوا 30عنها القاصرون الذين إذا انتزوا

املفترسوترئيس، وجانبوا جانب احملترس، ووثبوا على الفتيا وثبة  . 
__________ 

ألهنا مصدر" قرة: "كذا يف النسخ، ولعل األسلم 1 . 
ذلك: "يف ف وج 2 ". 

 .من ف وج وش 3
تعاىل: "يف ف وج 4 ". 

، ومثله يف ش وجاء "الروايا مجع رواية، وهو الكثري الرواية قاله رضي اهلل عنه: "يف هامش ج 5
روى"مادة  368/ 30: اج العروسوانظر ت، "قاله رضي اهلل عنه"بدل " املصنف"يف آخره  ". 

مطالعاهتا: "يف ج 6 ". 
الفقهاء: "يف ف 7 ". 

حتضيض: "من ف وج وش ويف األصل 8 ". 
وعظم: "من ف 9 ". 



نزا"أي وثب، انظر تاج العروس مادة : نزا 10 ". 
واختلسوا"يف ف وج  11 ". 
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منها باحملل املغموط، واجعل ما  اللهم فعافنا، واعف عنا، وأحلنا منها باحملل املغبوط وال حتلنا
 3نعانيه منها على وفق هداك وسبًبا واصال بيننا وبني رضاك، إنك اهلل ال إله إال أنت، أنت

 .حسبنا ونعم الوكيل
 :بيان شرف حرمة الفتوى وخطرها، وغررها

، وأبو عبد اهلل ابن ماجه 6، وأبو عيسى الترمذي4روينا ما رواه أبو داود السجستاين
، عن6من حديث أيب الدرداء" السنن"يف كتبهم املعتمدة يف  4ينالقزوي  

__________ 
 .ناقصة من ف وج 1

اإلمام احلافظ أبو داود سليمان بن األشعث بن شداد، األزدي السجستاين، روى عن "هو  2
القعنيب، ومسلم بن إبراهيم، وأيب الوليد السجستاين، وأمحد بن حنبل، وخلق، روى عنه 

، "املراسيل"و" القدر" و" الناسخ واملنسوخ"و" السنن"بو عوانة، وخلق، له كتاب الترمذي، وأ
 .وغري ذلك
أبو داود اإلمام املقدم يف زمانه، رجل مل يسبقه أحد إىل معرفته بتخريج العلوم، : قال اخلالل

/ 4تاريخ بغداد: ، ترمجته يف"تويف يف شوال سنة مخس وسبعني ومائتني. وبصره مبواضعه يف زمانه
، طبقات الشافعية الكربى 643/ 4: ، تذكرة احلفاظ64/ 33: البداية والنهاية، 66

، وغري ذلك من املراجع446/ 4: للسبكي . 
اإلمام احلافظ أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة بن الضحاك السلمي، طاف البالد، "هو  3

ع وصنف، وحفظ، كان ممن مج: ومسع خلًقا كثرًيا، وروى عنه خلق كثري، قال ابن حبان
، تذكرة 467/ 3: وفيات األعيان: ، ترمجته يف"وذاكر، تويف بترمذ سنة تسع وسبعني ومائتني

378/ 6: ، ميزان االعتدال366/ 4: ، العرب366/ 4: احلفاظ . 
اإلمام احلافظ أبو عبد اهلل حممد بن يزيد الربعي موالهم، القزويين، مسع خبراسان، "هو  4

صر، وغريهاوالعراق، واحلجاز، وم . 
، ترمجته يف "تويف سنة ثالث وسبعني ومائتني... ثقة كبري متفق عليه، حمتج به : قال اخلليلي

، طبقات املفسرين 63/ 4: ، العرب363/ 4، تذكرة احلفاظ 64/ 33: البداية والنهاية



474/ 4: للداودي . 
م، أبو الدرداء، اإلمام القدوة، قاضي دمشق، وصاحب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل"هو  5

عومير بن عامر، وقيل غري ذلك، األنصاري اخلزرجي، حكيم : عومير بن زيد القيسي، ويقال
، 643/ 7: طبقات ابن سعد: ترمجته يف". تويف سنة اثنتني وثالثني. هذه األمة، وسيد القراء

، سري 47/ 3: أ، أسد الغابة633/ 36: ، تاريخ ابن عساكر"3343، 3443: "االستيعاب
376/ 8: ، هتذيب التهذيب44/ 3، تذكرة احلفاظ666/ 4: عالم النبالءأ . 
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4" إن العلماء ورثة األنبياء: "3رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال . 
فأثبت للعلماء خصيصة فاقوا هبا سائر األمة، وما هم بصدده من أمر الفتوى، يوضح حتققهم 

إهنا توقيع عن اهلل تبارك وتعاىل: يابذلك للمستوضح، ولذلك قيل يف الفت . 
، قراءة عليه 6أبو بكر منصور بن عبد املنعم الفراوي 4املسند 6"اإلمام"وقد أخربنا الشيخ 

أخربنا اإلمام أبو بكر : ، قال7أخربنا أبو املعايل حممد بن إمساعيل الفارسي: ، قال3بنيسابور
أخربنا: ، قال8أمحد بن احلسني البيهقي  

__________ 
 .ناقصة من ف وج 1

، وأبو داود يف العلم، باب احلث على طلب العلم حديث 343/ 6: رواه أمحد يف املسند 2
، والترمذي يف العلم، باب ما جاء يف فضل الفقه على العبادة، حديث "6344، 6343: "رقم

، وابن ماجه يف املقدمة، باب فضل العلماء واحلث على طلب العلم، "4384، 4386"رقم 
 48: ، وابن حبان كما يف موارد الظمآن48/ 3: ، والدارمي يف السنن"446"يث رقم، حد

وقال احلافظ ابن . 34/ 4: ، كشف اخلفاء483: ، وانظر املقاصد احلسنة"88"حديث رقم 
 ُثمَّ َأْوَرْثَنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفْيَنا}: وشاهده يف القرآن قوله تعاىل"، 330/ 3: حجر يف الفتح

64/ 3: ورواه ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم{ ِمْن ِعَباِدَنا . 
 .من ف وج 3

 .ناقصة من ف 4
الشيخ اإلمام املسند أبو بكر، وأبو الفتح، وأبو القاسم منصور بن عبد املنعم بن عبد "هو  5

 .اهلل بن حممد بن الفضل بن أمحد
، ترمجته يف معجم "سنة مثان وستمائة تويف يف. كان شيًخا ثقة مكثًرا صدوًقا: قال ابن نقطة



، سري أعالم 673/ 4: ، التكملة للمنذري407: ، التقييد البن نقطة833/ 6: البلدان
664/ 38: ، تاريخ اإلسالم444/ 43: النبالء . 

بفتح النون، وسكون الياء املنقوطة من حتتها باثنتني وفتح السني املهملة، وبعد األلف " 6
هي أحسن مدن خراسان، وأمجعها للخريات، وإمنا قيل ... آخرها الراء منقوطة بواحدة، ويف 

يصلح بأن يكون هاهنا مدينة، وكانت قصًبا فأمر بقطع : نيسابور ألن سابور ملا رآها قال: هلا
: ، اللباب464/ 36: األنساب". نيسابور، واليت هي القصب: القصب وأن يبىن مدينة، فقيل

6 /643 . 
عن البيهقي " السنن الكبري"مد بن إمساعيل الفارسي، مث النيسابوري راوي هو أبو املعايل حم 7

ترمجته يف ". عن العيار، تويف يف مجادى اآلخرة سنة تسع وثالثني ومخسمائة" البخاري"وراوي 
346-344/ 4: "شذرات الذهب ". 

، صاحب اإلمام احلافظ العالمة شيخ خراسان أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي"هو  8
تويف يف سنة مثان ومخسني وأربعمائة بنيسابور، ونقل يف ... التصانيف، ولزم احلاكم وخترج به 

، 364/ 6: ، تذكرة احلفاظ444/ 8: املنتظم: ، ترمجته يف"تابوت إىل بيهق مسرية يومني
604/ 6: ، شذرات الذهب8/ 4: طبقات الشافعية الكربى" . 
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أبو العباس حممد بن  4حدثنا: ، قاال6بن أيب عمرو 4أبو سعيد، و3أبو عبد اهلل احلافظ
، حدثنا أمحد بن أيب 7، ببريوت3حدثنا أبو حممد عبد اهلل بن هالل بن الفرات: ، قال6يعقوب

، حدثنا إمساعيل بن عبد اهلل، حدثنا سفيان بن8احلواري  
__________ 

 حممد بن عبد اهلل بن محدويه احلاكم احلافظ الكبري، إمام احملدثني أبو عبد اهلل"هو  1
، ترمجته "النيسابوري، يعرف بابن البيع، كان إمام عصره يف احلديث، تويف سنة مخس وأربعمائة

، مقدمة سؤاالت 640/ 6: ، الوايف بالوفيات43/ 6: ، العرب484/ 3: وفيات األعيان: يف
 .احلاكم النيسابوري للدارقطين يف اجلرح والتعديل

سعد"يف ج  2 ". 
الشيخ الثقة، أبو سعيد، حممد بن موسى بن الفضل بن شاذان، الصرييف، ابن أيب عمرو " هو 3

تويف سنة إحدى ... حدث عنه البيهقي، واخلطيب، وأبو صاحل املؤذن ... النيسابوري 
: ، العرب660/ 37: سري أعالم النبالء: ترمجته يف" وعشرين وأربعمائة عن نيف وتسعني سنة



440/ 6: ذهب، شذرات ال344/ 6 . 
أخربنا"يف ف  4 ". 

اإلمام املفيد الثقة حمدث الشرق أبو العباس حممد بن يعقوب بن معقل بن سنان األموي، "هو  5
 .موالهم، املعقلي، النيسابوري األصم

تويف ... حدث يف اإلسالم ستًّا وسبعني سنة ومل خيتلف يف صدقه وصحة مساعه : قال احلاكم
: ، تاريخ ابن عساكر444/ 3: األنساب: ، مصادر ترمجته يف"ةسنة ست وأربعني وثالمثائ

/ 6: ، تذكرة احلفاظ466/ 36: ، سري أعالم النبالء683/ 3: ، املنتظم"ب34-أ37/ 33"
446/ 6: ، الوايف بالوفيات830 . 

عبد اهلل بن هالل الرومي الدمشقي، نزيل بريوت، روى عن أمحد بن عاصم األنطاكي "هو  6
روى عنه أيب وكتبت عنه وهو صدوق، وسئل ": قال ابن أيب حامت... "حلواري وأمحد بن أيب ا
346/ 6: ، اجلرح"صدوق: أيب عنه فقال . 

7 " مدينة مشهورة على : بالفتح، مث سكون، وضم الراء، وسكون الواو، والتاء فوقها نقطتان
وهي عاصمة لبنان يف وقتنا احلاضر، 440/ 3: مراصد االطالع، "حبر الشام . 

بفتح : أمحد بن عبد اهلل بن ميمون بن العباس بن احلارث، أبو احلسن بن أيب احلواري"هو  8
، ترمجته يف "املهملة، والواو اخلفيفة، وكسر الراء، ثقة، زاهد، تويف سنة ست وأربعني ومائتني

: هتذيب الكمال، 6/ 30: ، احللية"304، 48: "، طبقات الصوفية للسلمي47/ 4: اجلرح
38/ 3: ، التقريب44/ 3: ذيب التهذيب، هت634/ 3 . 

(1/73) 

 

بني اهلل، وبني خلقه، فلينظر كيف يدخل  6إن العامل: "، قال4، عن حممد بن املنكدر3عيينة
4"بينهم . 

، وكان رضي اهلل عنه أحد الصاحلني املعروفني 3عن سهل بن عبد اهلل التستري 6وفيما نرويه
أن ينظر إىل جمالس األنبياء عليهم السالم، فلينظر إىل  من أراد: "باملعارف والكرامات أنه قال
يا فالن أيش تقول يف رجل حلف على امرأته بكذا : فيقول 7جمالس العلماء، جييء الرجل

وهذا مقام األنبياء فاعرفوا هلم ذلك، طلقت امرأته: وكذا؟ فيقول  ... ". 
، واخلالفني، 8وأفاضل السابقني وملا ذكرناه هاب الفتيا من هاهبا من أكابر العلماء العاملني

وكان أحدهم ال متنعه شهرته باألمانة، واضطالعه مبعرفة املعضالت يف اعتقاد من يسأله من 
ال أدري، أو يؤخر اجلواب إىل حني يدري: العامة من أن يدفع باجلواب، أو يقول . 



__________ 
يل، الكويف، األعور، ثقة حافظ اإلمام احلافظ أبو حممد سفيان بن عيينة بن ميمون اهلال"هو  1

، تذكرة 374/ 4تاريخ بغداد: ، ترمجته يف"إمام حجة، تويف مبكة سنة مثان وتسعني ومائة
634/ 3: ، التقريب470/ 7: ، احللية434/ 3: احلفاظ . 

اإلمام شيخ اإلسالم، أبو عبد اهلل حممد بن املنكدر بن اهلدير التيمي، ثقة فاضل، تويف "هو  2
/ 4: ، هتذيب التهذيب346/ 3: تذكرة احلافظ: ، ترمجته يف"بعدها: ومائة، وقيل سنة ثالثني

430/ 4: ، التقريب476 . 
العلماء"يف ج  3 ". 

338/ 4: الفقيه واملتفقه 4 . 
يرويه"يف ف وج  5 ". 

شيخ العارفني، أبو حممد سهل بن عبد اهلل بن يونس، التستري، الصويف الزاهد، قال "هو  6
ت نافعة، ومواعظ حسنة، وقدم راسخ يف الطريق، تويف سنة ثالث ومثانني له كلما: الذهيب
/ 6: ، املنتظم384/ 30: احللية، 403: طبقات الصوفية للسلمي: ، ترمجته يف"ومائتني
384/ 4: ، شذرات الذهب444: ، طبقات األولياء660/ 36: ، سري أعالم النبالء334 . 

رجل يقول"يف ج  7 ". 
 ."السابقني" يف ف وج 8
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أدركت عشرين ومائة من األنصار، من : "أنه قال 3فروينا عن عبد الرمحن بن أيب ليلى
هذا إىل هذا،  6، فريدها4أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يسأل أحدهم عن املسألة

ما منهم من أحد حيدث حبديث إال ود أن : "ويف رواية". إىل هذا حىت ترجع إىل األول 4وهذا
3"وال يستفىت عن شيء إال ود أن أخاه كفاه الفتيا 6كفاه إياهأخاه  . 

" من أفىت الناس يف كل ما يستفتونه فهو : "رضي اهلل عنه أنه قال 8روينا عن ابن مسعود 7"و
4"جمنون . 

رضي اهلل عنهما حنوه 30وعن ابن عباس . 
__________ 

ذلك، أبو عيسى األنصاري بالل، وقيل غري : عبد الرمحن بن أيب ليلى يسار، ويقال"هو  1
/ 3: ترمجته يف تذكرة احلفاظ، "األوسي، الكويف، ثقة، مات سنة ست ومثانني، وقيل غري ذلك



443/ 3: ، التقريب430/ 3: ، هتذيب التهذيب43/ 3: ، العرب68 . 
 .ساقطه من ج 2

غريها"يف ف  3 ". 
 .ساقطة من ف 4
 .ساقطة من ف 5

، وابن عبد 66/ 3: ، والدارمي يف السنن330/ 3 :أخرجه ابن سعد يف الطبقات الكربى 6
. وعزاه لعبد الرمحن بن أيب ليلى 336/ 4و، وعزاه للرباء 377/ 3: الرب يف جامع بيان العلم

، وابن محدان يف صفة 34: ، وأخرجه ابن املبارك يف الزهد406/ 3شرح السنة للبغوي 
". آداب الفتيا"، والسيوطي يف "434-438/ 4: "، وابن القيم يف إعالم املوقعني7:الفتوى

ب43: "الورقة ". 
 .من ف وج وش 7

صاحب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وخادمه، وأحد السابقني األولني، ومن كبار "هو  8
/ 3: تاريخ بغداد: ترمجته يف" البدريني وأحد أوعية العلم رضي اهلل عنه، تويف سنة اثنتني وثالثني

63/ 3: تذكرة احلفاظ، 684/ 6: ، أسد الغابة347 . 
، 43: ، الدارمي املقدمة348/ 4: الفقيه واملتفقه" 336/ 4، 377/ 3: "جامع بيان العلم 9

اجلامع ، 386/ 3: ، وانظر جممع الزوائد7: ، صفة الفتوى603/ 3: شرح السنة للبغوي
أ46-ب44: "، آداب الفتيا للسيوطي363: البن أيب زيد القريواين ". 

س، ابن عم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وصاحبه، عبد اهلل بن عباس بن أبو العبا"هو  10
ترمجته يف ". عبد املطلب اهلامشي، حرب األمة، وترمجان القرآن، تويف بالطائف سنة مثان وستني

، وقول ابن عباس 40/ 3: ، تذكرة احلافظ440/ 6: ، أسد الغابة376/ 3: تاريخ بغداد
334 /4: هذا يف جامع بيان العلم . 
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على  6إن أحدكم ليفيت يف املسألة، ولو وردت: "أنه قال 4عن أيب حصني األسدي 3وروينا
3"جلمع هلا أهل بدر 6رضي اهلل عنه 4"بن اخلطاب"عمر  . 

، مثله8، والشعيب7وروي عن احلسن . 
: ، قالاألصيل أبو القاسم، منصور بن أيب املعايل الفراوي بنيسابور 4"األجل"وأخربنا الشيخ 

: حدثنا أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي، قال: أخربنا أبو املعايل حممد بن إمساعيل الفارسي، قال



مسعت : يقول 30مسعت أبا عبد اهلل حممد بن عبد اهلل الصفار: أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ، قال
 عبد اهلل بن

__________ 
، 376/ 3: ترمجته يف تاريخ بغداد". وستني األمة، وترمجان القرآن، تويف بالطائف سنة مثان =

/ 4: ، وقول ابن عباس هذا يف جامع بيان العلم40/ 3: ، تذكرة احلافظ440/ 6: أسد الغابة
334. 

 .ساقطة من ف 1
بفتح : زيد بن كثري بن زيد بن مرة، أبو حصني: عثمان بن عاصم بن حصني، ويقال"هو  2

وعشرين ومائة، ويقال بعدها، ترمجته يف املؤلف  تويف سنة سبع... املهملة، ثقة ثبت سين 
، 30/ 4: ، التقريب348/ 7: ، هتذيب التهذيب480/ 4: ، واإلكمال664: للدارقطين

434/ 6: سري أعالم النبالء . 
ورد"يف ج  3 ". 

 .من ف وج وش 4
/ 6: ، سري أعالم النبالء7، صفة الفتوى606/ 3: ، شرح السنة للبغوي443/ 6: الكنز 6

433. 
يسار بالتحتانية واملهملة، األنصاري، موالهم، : هو احلسن بن أيب احلسن البصري واسم أبيه 7

، طبقات القراء 363/ 4: ، ترمجته يف احللية"ثقة فقيه، فاضل مشهور، تويف سنة عشر ومائة
/ 3: ، التقريب436/ 4: ، هتذيب التهذيب73/ 3: ، تذكرة احلفاظ466/ 3البن اجلزري، 

336. 
. اإلمام احلافظ أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعيب، الكويف، ثقة مشهور، فقيه، فاضل": هو 8

/ 3، تذكرة احلفاظ630/ 4: ، احللية444/ 34: ، ترمجته يف تاريخ بغداد"مات بعد املائة
347/ 3: ، العرب74 . 

 .من ش 9
لزهد وغريه، قال أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن أمحد األصبهاين الصفار، صنف يف ا"هو  10

: ترمجته يف العرب". تويف سنة تسع وثالثني وثالمثائة... هو حمدث عصره جماب الدعوة : احلاكم
644/ 4: ، شذرات الذهب363/ 4: ، طبقات الشافعية لألسنوي460/ 4 . 
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 4مسعت مالك بن أنس: ، يقول6مسعت الشافعي: يقول 4مسعت أيب: يقول 3أمحد بن حنبل
3"إذا أغفل العامل ال أدري أصيبت مقاتله: "يقول 6عت حممد بن عجالنمس: يقول . 

 .هذا إسناد جليل عزيز جدًّا الجتماع أئمة املذاهب الثالثة فيه بعضهم عن بعض
عنهما، وذكر احلافظ أبو 7وروى مالك مثل ذلك عن ابن عباس رضي اهلل  

__________ 
كان ثقة ثبًتا فهًما، : قال اخلطيب. د بن حنبلأبو عبد الرمحن عبد اهلل بن أمحد بن حمم"هو  1

، 83/ 4: ، العرب636/ 4: ، تذكرة احلفاظ676/ 4: ، تاريخ بغداد"تويف سنة تسعني ومائتني
406/ 4: ، شذرات الذهب488: طبقات احلفاظ . 

إمام أهل السنة أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، املروزي البغدادي، قال "هو  2
تويف ... خرجت من بغداد فما خلفت هبا أفقه، وال أزهد، وال أورع، وال أعلم منه : افعيالش

، 463/ 4: ، تذكرة احلفاظ434/ 4: ، ترمجته يف تاريخ بغداد"سنة إحدى وأربعني ومائتني
43: طبقات الشريازي . 

املطليب،  إمام األئمة، وقدورة األمة أبو عبد اهلل حممد بن إدريس بن العباس القرشي"هو  3
إن اهلل تعاىل يقبض للناس يف رأس كل مائة سنة من يعلمهم : املكي نزيل مصر، قال أمحد

السنن، وينفي عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الكذب، فنظرنا فإذا يف رأس املائة عمر بن 
/ 4: ادترمجته يف تاريخ بغد". تويف سنة أربع ومائتني. عبد العزيز، ويف رأس املائتني الشافعي

66/ 4: ، هتذيب التهذيب684/ 4: ، ترتيب املدارك633/ 3: ، تذكرة احلفاظ63 . 
اإلمام احلافظ أبو عبد اهلل مالك بن أنس بن مالك األصبحي، إمام دار اهلجرة، رأس "هو  4

مالك، عن نافع، عن ابن عمر، تويف : أصح األسانيد كلها: قال البخاري. املتقني، وكبري املثبتني
، 374/ 30: ، البداية والنهاية464/ 3: ترمجته يف وفيات األعيان". ع وسبعني ومائةسنة تس

474/ 3: ، العرب407/ 3: تذكرة احلفاظ . 
حممد بن عجالن القرشي موالهم، املدين، أحد الفقهاء العباد، صدوق، تويف سنة مثان "هو  5

، ميزان 433/ 3: لعرب، ا336/ 3: تذكرة احلفاظ: ترمجته يف". وأربعني ومائة باملدينة
346/ 4: ، التقريب643/ 4: ، هتذيب التهذيب344/ 6االعتدال  . 

، 307: ، آداب الشافعي376/ 4: ، الفقيه واملتفقه64/ 4: جامع بيان العلم وفضله 6
، 74/ 4: ، اآلداب الشرعية647/ 4: كشف اخلفاء" 68-67: "االنتفاء البن عبد الرب

343/ 3: املدارك ، ترتيب473/ 6: بدائع الفوائد . 
40/ 3: ، اجملموع44: تذكرة السامع 64/ 4: ، جامع بيان العلم وفضله68: االنتفاء 7 . 

(1/77) 



 

: بن أيب بكر الصديق رضي اهلل عنهم 6عن القاسم بن حممد، 4عبد الرب األندلسي 3عمر ابن
ين دفعت إليك إ: فجعل الرجل يقول. ال أحسنه: أنه جاءه رجل فسأله عن شيء، فقال القاسم"

 ال أعرف غريك؟
ال تنظر إىل طول حلييت، وكثرة الناس حويل، واهلل ما أحسنه: "فقال القاسم ". 

يابن أخي الزمها فواهلل ما رأيتك يف جملس أنبل منك : "فقال شيخ من قريش جالس إىل جنبه
 ."اليوم

4"يل به واهلل ألن يقطع لساين أحب إيلَّ من أن أتكلم مبا ال علم: "فقال القاسم . 
على الفتيا  3"الناس"أجسر : "قاال. 6وروى أبو عمر عن سفيان بن عيينة، وسحنون بن سعيد

،8وروينا عن عبد الرمحن بن مهدي. 7"أقلهم علًما  
__________ 

 .سقطت من ف وج 1
اإلمام احلافظ أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب النمري القرطيب قال أبو "هو  2

: ترمجته يف". مل يكن باألندلس مثله يف احلديث، تويف سنة ثالث وستني وأربعمائة: يد الباجيالول
/ 6: ، تذكرة احلفاظ648/ 4: ، وفيات األعيان377/ 4: ، الصلة474: بغية امللتمس

3348. 
ثقة : قال ابن سعد. أبو حممد أو أبو عبد الرمحن القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق"هو  3

ترمجته يف طبقات ". تويف سنة إحدى ومائة، أو بعدها، عامل فقيه، إمام ورع، كثري احلديثرفيع، 
438/ 3: ، وفيات األعيان43/ 3: ، تذكرة احلفاظ386/ 6: ، احللية364/ 6: ابن سعد . 

434/ 4: إعالم املوقعني" 8-7: "، صفة الفتوى واملفيت66/ 4: جامع بيان العلم وفضله 4 . 
فقيه أبو سعيد عبد السالم بن سعيد بن حبيب التنوخي، امللقب بسحنون، القاضي ال"هو  5

بفتح : كان زاهًدا إليهاب سلطاًنا يف حق يقوله، انتهت إليه رياسة العلم يف املغرب، وسحنون
السني املهملة وضمها، وسكون احلاء املهملة، وضم النون، وبعد الواو نون ثانية ولقب سحنون 

، ترمجته "رب يسمونه سحنوًنا حلدة ذهنه وذكائه، تويف سنة أربعني ومائتنيباسم طائر حديد باملغ
: ، العرب384: ، طبقات أيب العرب60/ 4: ، الديباج املذهب686/ 4: ترتيب املدارك: يف

380/ 6: ، وفيات األعيان464/ 3 . 
 .من ف وج وش 6

8: ، صفة الفتوى واملفيت66/ 4: جامع بيان العلم وفضله 7 . 
كان : قال ابن املديين، مام احلافظ أبو سعيد عبد الرمحن بن مهدي بن حسان البصرياإل"هو  8



، تذكرة 440/ 30: ترمجته يف تاريخ بغداد". أعلم الناس، تويف سنة مثان وتسعني ومائة
643/ 3: ، العرب644/ 3: احلفاظ . 
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يا أبا عبد اهلل إين أريد : فقالجاء رجل إىل مالك بن أنس يسأله عن شيء أياًما ما جييبه، : "قال
 اخلروج، وقد طال التردد إليك؟

ما شاء اهلل يا هذا، إين إمنا أتكلم فيما أحتسب فيه : فأطرق طويال، مث رفع رأسه، فقال: قال
3"اخلري، ولست أحسن مسألتك هذه . 

اهلل؟ أنه سئل عن مسألة، فسكت، فقيل له أال جتيب رمحك : "وُروي عن الشافعي رضي اهلل عنه
4"حىت أدري الفضل يف سكويت، أو يف اجلواب: فقال . 

ال أدري، : مسعت أمحد بن حنبل يستفيت فيكثر أن يقول: "، قال6وروينا عن أيب بكر األثرم
4"وذلك فيما قد عرف األقاويل فيه . 

شهدت مالك بن أنس سئل عن مثان وأربعني مسألة فقال يف : "، قال6وبلغنا عن اهليثم بن مجيل
3"ال أدري: ني وثالثني منهااثنت . 

أنه رمبا كان يسأل عن مخسني مسألة فال جييب يف واحدة: "وعن مالك أيًضا  
__________ 

8: ، صفة الفتوى واملفيت646/ 6: احللية 1 . 
30: صفة الفتوى واملفيت 2 . 

هيم احلافظ الفقيه أبو بكر أمحد بن حممد بن هانئ، األثرم الطائي البغدادي، قال إبرا"هو  3
كان أحفظ من أيب زرعة الرازي وأتقن، تويف سنة ثالث وسبعني ومائتني، قاله ابن : األصبهاين

/ 3: ، هتذيب التهذيب670/ 4: ، تذكرة احلفاظ330/ 6: تاريخ بغداد: ترمجته يف". قانع
78. 

8: ، صفة الفتوى واملفيت"376-374/ 4: "الفقيه واملتفقه 4 . 
بن مجيل البغدادي، وثقه أمحد والعجلي، والدارقطين، تويف سنة احلافظ أبو سهل اهليثم "هو  5

، 640/ 4: ، ميزان االعتدال636/ 3: تذكرة احلفاظ: ترمجته يف". ثالث عشرة ومائتني
643/ 4: ، التقريب636/ 3: العرب . 

8: صفة الفتوى، 77/ 8: ، سري أعالم النبالء343/ 3: ، ترتيب املدارك68: االنتقاء 6 . 
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من أجاب يف مسألة فينبغي من قبل أن جييب فيها أن يعرض نفسه على : "وكان يقول. منها
4"يف اآلخرة؟ مث جييب فيها 3اجلنة أو النار، وكيف يكون خالصه . 

فغضب، . إهنا مسألة خفيفة سهلة: 6"له"فقيل . ال أدري: أنه سئل عن مسألة؟ فقال: "وعنه
{ ِإنَّا َسُنْلِقي َعَلْيَك َقْوًلا َثِقيًلا}: عت قوله جل ثناؤهمس 4ليس يف العلم شيء خفيف، أما: وقال

3"فالعلم كله ثقيل، وخباصة ما يسأل عنه يوم القيامة 6 . 
، وال جييب 7إذا كان أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تصعب عليهم مسائل: "وقال

داد والتوفيق، مع مع ما رزقوا من الس: 8قال. أحد منهم يف مسألة حىت يأخذ رأى صاحبه
30غطت اخلطايا والذنوب قلوبنا؟  4الطهارة، فكيف بنا الذين قد . 

أنه كان ال يكاد يفيت فتيا، وال يقول شيًئا إال : "رضي اهلل عنهما 33وعن سعيد بن املسيب
34"اللهم سلمين، وسلم مين: قال . 

__________ 
وكون خالصه"ساقطه من ج، وجاء يف ج  1 ". 

344/ 3: ترتيب املدارك 2 . 
 .من ش 3

أمل"يف ف وج  4 ". 
6: سورة املزمل، اآلية 5 . 

80: ، صفة الفتوى واملفيت348/ 3: ترتيب املدارك 6 . 
املسائل"يف ش  7 ". 

وقال"يف ف وج  8 ". 
 .سقطت من ف وج 9

346/ 3: وانظر ترتيب املدارك، "4-8: "صفة الفتوى واملفيت 10 . 
املسيب بن حزن القرشي املخزومي، أحد العلماء  سيد التابعني أبو حممد سعيد بن"هو  11

مات بعد . ال أعلم يف التابعني أوسع علًما منه: األثبات الفقهاء الكبار، قال ابن املديين
، هتذيب 648: ، تذكرة احلفاظ330/ 3: ، العرب67: ترمجته يف طبقات الشريازي". التسعني

606/ 3: ، التقريب8/ 4: التهذيب . 
اللهم سلم : كان سعيد بن املسيب يكثر أن يقول: "بلفظ 363/ 6: دطبقات ابن سع 12

30: صفة الفتوى". سلم . 
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وجاء عن أيب سعيد عبد السالم بن سعيد التنوخي، امللقب بسحنون إمام املالكية، وصاحب 
ع أشقى الناس من با: "عند الشافعيني أنه قال" األم"اليت هي عند املالكيني ككتاب " املدونة"

، وأشقى منه من باع آخرته بدنيا غريه"آخرته بدنياه . 
ففكرت فيمن باع آخرته بدنيا غريه، فوجدته املفيت يأتيه الرجل قد حنث يف امرأته : قال

 :ورقيقه، فيقول له
3"وقد باع املفيت دينه بدنيا هذا. ال شيء عليك، فيذهب احلانث فيتمتع بامرأته ورقيقه . 

، فسأله عن مسألة فأقام يتردد إليه ثالثة أيام، فقال له مسأليت أن رجال أتاه: وعن سحنون
اليوم ثالثة أيام؟ 4أصلحك اهلل يل  

، وفيها أقاويل، وأنا متحري يف ذلك6وما أصنع لك يا خليلي؟ مسألتك معضلة: فقال له . 
وأنت أصلحك اهلل لكل معضلة: فقال له . 

، ما أكثر 4ل لك حلمي ودمي إىل النارهيهات يابن أخي ليس بقولك هذا أبذ: فقال له سحنون
ما ال أعرف، إن صربت رجوت أن تنقلب مبسألتك، وإن أردت أن متضي إىل غريي فامض 

مسألتك يف ساعة؟ 6جتاب  
إمنا جئت إليك وال أستفيت غريك 3":له"فقال  . 

__________ 
30: صفة الفتوى 1 . 

إىل"ساقطة من ف وج، ويف األصل كأهنا  2 ". 
وفيها: ضلة فقال له سحنونمع"يف ف وج  3 ". 

30": صفة الفتوى"إىل هنا يف  4 . 
يف مسألتك: "يف األصل وش 5 ". 

 .من ف وج وش 6
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فاصرب عافاك اهلل، مث أجابه بعد ذلك: "فقال له ". 
وقد كان فيهم رضي اهلل عنهم من يتباطئوا باجلواب عما هو فيه غري مستريب، ويتوقف يف 

عنه جميباألمر السهل الذي هو  . 
يزري على من يعجل يف الفتوى، ويذكر النهي عن ذلك، : "بلغنا عمن مسع سحنون بن سعيد



إين ألسأل عن املسألة، فأعرفها، وأعرف يف أي كتاب هي، : عن املتقدمني من معلميه، وقال
، وعلى كم هي من سطر، فما مينعين من اجلواب فيها إال 3"صفحة"ويف أي ورقة، ويف أي 

4"رأة بعدي على الفتوىكراهة اجل . 
الرجل ليسأل عن املسألة ويعجل يف اجلواب  4إن: "، أنه كان يقول6وبلغنا عن اخلليل بن أمحد

3"فأمحُده 6فيصيب فأذمُّه، ويسأل عن مسألة فيتثبَّت يف اجلواب فيخطئ . 
إنك لتسأل عن املسألة، لو سئل عنها أحد من : "وروي عن سحنون بن سعيد أنه قيل له

وتتوقف؟ 7بك ألجاب فيها، فتترجَّح فيهاأصحا  
رضي اهلل عنه. 8"إن فتنة اجلواب بالصواب، أشد من فتنة املال: فقال . 

علي بن حممد 4"احلسن"وملا ذكره َنلُفُت إىل حنو ما بلغنا عن القاضي أيب   
__________ 

صفح"من ف وج ويف األصل وش  1 ". 
30: مثله يف صفة الفتوى 2 . 

رمحن اخلليل بن أمحد األزدي الفراهيدي البصري، صاحب العروض والنحو، أبو عبد ال"هو  3
، ترمجته "صدوق عامل عابد، مات بعد الستني ومائة، وقيل سنة سبعني أو بعدها: قال ابن حجر

448/ 3: ، التقريب336/ 6: يف هتذيب التهذيب . 
 .ساقطة من ف وج 4

وخيطئ"يف ج  5 ". 
33:صفة الفتوى 6 . 

 .سقطت من ج 7
33: صفة الفتوى 8 . 

احلسني"من ف وج وش ويف األصل  9 ". 
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، كتاًبا مجعت له ما "البيوع"صنفت يف : "، أحد املصنفني الشافعيني، قال3ابن حبيب املاوردي
استطعت من كتب الناس، وجهدت فيه نفسي، وكددت فيه خاطري، حىت إذا هتذب 

بعلمه حضرين وأنا يف  4اضطالًعا واستكمل، وكدت أعجب به، وتصورت أنين أشد الناس
يف البادية على شروط تضمنت أربع مسائل، مل  6جملسي أعرابيان، فسأالين عن بيع عقداه

أما عندك فيما سألناك : فقاال. وحاهلما معترًبا 4أعرف لشيء منها جواًبا، فأطرقت مفكًرا، حبايل



 جواب وأنت زعيم هذه اجلماعة؟
فسأاله، ، انصرفا، مث أتيا من قد يتقدمه يف العلم كثرٌي من أصحايبإيًها لَك، و: فقاال. ال: قلت

فأجاهبما مسرًعا مبا أقنعهما، فانصرفا عنه راضيني جبوابه، مادحني لعلمه، فبقيت مرتبًكا، وإين 
. 6"لعلى ما كنت عليه يف تلك املسألة إىل وقيت، فكان ذلك يل زاجر نصيحة، ونذير عظة

الشافعيني، مث أبو بكر اخلطيب  8أحد األئمة 7سم الصيمريأبو القا 3"القاضي: "وقال
، الفقيه4احلافظ  

__________ 
كان من : اإلمام اجلليل القدر أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي قال اخلطيب"هو  1

تويف سنة . وجوه الفقهاء الشافعيني، وله تصانيف عدة يف أصول الفقه وفروعه، وغري ذلك
: ، العرب80/ 34: ، البداية والنهاية304/ 34: تاريخ بغداد: ترمجته يف". ائةمخسني وأربعم

437/ 6: ، طبقات الشافعية الكربى64/ 36: ، معجم األدباء446/ 6 . 
ومثله يف طبقات " اطالًعا"ويف ف وج ". أدب الدين والدنيا"كذا يف األصل ومثله يف  2

434/ 6: الشافعية الكربى . 
عاقداه: "يف ش 3 ". 
وحبايل: "يف ش 4 ". 

5 " ونقل السبكي هذه الفقرة أيًضا يف طبقات الشافعية . 67: للماوردي" أدب الدين والدنيا
434/ 6الكربى  . 

 .من ف وج وش 6
بفتح الصاد املهملة، : أبو القاسم عبد الواحد بن احلسني بن حممد القاضي الصيمري"هو  7

منسوًبا إىل هنر من ... مليم، ويف آخرها الراء وسكون الياء املنقوطة باثنتني من حتتها، وفتح ا
وكتاب صغري يف ، "اإليضاح يف املذهب: "الصيمري، ومن تصانيفه: أهنار البصرة، يقال له

ترمجته يف طبقات الشافعية ". تويف بعد سنة ست ومثانني وثالمثائة، "أدب املفيت واملستفيت"
، طبقات 304: طبقات الشريازي ،436/ 4: ، هتذيب األمساء واللغات664/ 6: الكربى

344: ابن هداية اهلل . 
أئمة"يف ش  8 ". 

. احلافظ الكبري حمدث الشام والعراق، أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي"هو  9
أبو بكر اخلطيب يشبه الدارقطين ونظرائه يف معرفة : قال فيه الشيخ أبو إسحاق الشريازي

، 443/ 3: إرشاد األريب: ، ترمجته يف"ثالث وستني وأربعمائةتويف سنة ... احلديث وحفظه 
، وفيات 436/ 8: ، املنتظم3366/ 6: ، تذكرة احلفاظ303/ 34: البداية والنهاية

47/ 3: األعيان . 
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، وثابر عليها إال 3"إليها"َقلَّ من حرص على الفتوى، وسابق : "الشافعي اإلمام يف علم احلديث
طرب يف أمره، وإذا كان كارًها لذلك غري خمتار له، ما وجد مندوحة عنه، قل توفيقه، واض

وقدر أن حييد باألمر فيه على غريه، كانت املعونة له من اهلل أكثر والصالح يف جوابه وفتاويه 
4أغلب . 

 .قال ذلك الصيمري أوًلا، مث تلقاه عنه اخلطيب فقاله يف بعض تصانيفه
أنه قال 6وروى بإسناده عن بشر بن احلارث : 

" 4"من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل . 
: 3اإلمام املالكي" مناقب شيخه أيب احلسن القابسي"فيما مجعه من  6وذكر أبو عبد اهلل املالكي

عليه من الفتوى، وأنه قال له عشية 7"أشد"أنه كان ليس شيء   
__________ 

تاب الفقيه واملتفقه، وما جاء يف ف وج وش هو املوافق لك"عليها: "يف األصل 1 . 
33: ، صفة الفتوى333/ 4: الفقيه واملتفقه 2 . 

الزاهد اجلليل، القدوة، أبو نصر بشر بن احلارث بن عبد الرمحن املروزي البغدادي، "هو  3
/ 7: ترمجته يف طبقات ابن سعد". تويف سنة سبع وعشرين ومائتني. املعروف ببشر احلايف

، سري 37/ 7: ، تاريخ بغداد663/ 8: ، احللية64: ية، طبقات الصوف646: ، املعارف644
48/ 3: ، التقريب444/ 3: ، هتذيب التهذيب434/ 30: أعالم النبالء . 

33: ، صفة الفتوى333/ 4: الفقيه واملتفقه 4 . 
340، 338/ 4: "انظر ترتيب املدارك 5 ". 

خلف املعافري القابسي  اإلمام احلافظ الفقيه عالمة املغرب، أبو احلسن علي بن حممد بن"هو  6
كان أبو احلسن القابسي زاهًدا ورًعا يقًظا، مل أر بالقريوان إال : املالكي، قال حامت األطرابلسي

، "343-333/ 4: "ترتيب املدارك: ، ترمجته يف"تويف سنة ثالث وأربعمائة... معترًفا بفضله 
86/ 6: حلفاظ، تذكرة ا368/ 37: ، سري أعالم النبالء640/ 6: وفيات األعيان . 

 .من ف وج وش 7
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3ما ابتلي أحد مبا ابتليت به، أفتيت اليوم يف عشر مسائل: من العشايا . 
َوال َتُقوُلوا ِلَما َتِصُف َأْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب َهَذا َحالٌل َوَهَذا َحَراٌم }: قول اهلل تبارك وتعاىل: قلت

َمَتاٌع َقِليٌل َوَلُهْم ، الَِّذيَن َيْفَتُروَن َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب ال ُيْفِلُحوَن ِلَتْفَتُروا َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب ِإنَّ
هذا : هذا حالل، أو يف احلالل: شامل مبعناه من زاغ يف فتواه، فقال يف احلرام. 4{ َعَذاٌب َأِليٌم

 .حرام، أو حنو ذلك
أخربين رجل أنه دخل على : "قالوفيما رواه أبو عمر بن عبد الرب احلافظ بإسناده، عن مالك، 

: فقال له. لبكائه 6ما يبكيك؟ وارتاع: ، فوجده يبكي، فقال له4عبد الرمحن 6ربيعة بن أيب
. 3"ال ولكن استفيت من ال علم له، وظهر يف اإلسالم أمر عظيم: أمصيبة دخلت عليك؟ فقال

كيف لو أدرك . ربيعة رحم اهلل. 7"ولبعض من يفيت ههنا أحق بالسجن من السراق: "قال ربيعة
 .زماننا؟ وما شاء اهلل وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم، وحسبنا اهلل ونعم الوكيل

__________ 
33": صفة الفتوى"إىل هنا يف  1 . 

337-333"سورة النحل آية  2 ". 
 .سقطت من ف وج 3

عة الرأي، ثقة، فقيه أبو عبد الرمحن ربيعة بن فروخ موىل آل املنكدر، املعروف بربي"هو  4
: ، وفيات األعيان440/ 8: ، ترمجته يف تاريخ بغداد"مشهور، مات سنة ست وثالثني ومائة

447/ 3: ، التقريب367/ 3: ، تذكرة احلفاظ386/ 3 . 
فارتاع"يف ف وج  5 ". 

33: ، صفة الفتوى366/ 4: الفقيه واملتفقه 6 . 
/ 4: إعالم املوقعني، "ب-أ6/ 3": جامع مسائل األحكام، ب4/ 6: البيان والتحصيل 7

407. 
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 القول يف شروط املفيت وصفاته وأحكامه وآدابه
 شروطه وصفاته

... 
 :القول يف شروط املفيت وصفاته وأحكامه وآدابه

3أما شروطه وصفاته : 



__________ 
فهو"يف ف وج  1 ". 
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الفسق ومسقطات املروءة، ألن من مل  أن يكون مكلًفا مسلًما، ثقة مأموًنا، متنزًها من أسباب
4، وإن كان من أهل االجتهاد3"لالعتماد"يكن كذلك فقوله غري صاحل  . 

4، صحيح التصرف واالستنباط مستيقًظا6ويكون فقيه النفس، سليم الذهن، رصني الفكر . 
 .مث ينقسم وراء هذا إىل قسمني، مستقل، وغري مستقل

أن يكون مع ما ذكرناه قيًما مبعرفة أدلة األحكام : املفيت املستقل، وشرطه: القسم األول
الشرعية من الكتاب، والسنة، واإلمجاع، والقياس، وما التحق هبا على التفصيل، وقد فصلت 

عامًلا مبا يشترط يف األدلة ووجوه داللتها، . فتيسرت واحلمد هلل. يف كتب الفقه، وغريها
، 3، عارًفا من علم القرآن6ن علم أصول الفقهوبكيفية اقتباس األحكام منها، وذلك يستفاد م

، وعلم الناسخ7وعلم احلديث  
__________ 

االعتماد"يف األصل  1 ". 
أما اشتراط إسالمه وتكليفه وعدالته، فباإلمجاع : "36": صفة الفتوى"قال ابن محدان يف  2

إىل اخلطأ، انظر  أن الفاسق يصلح مفتًيا؛ ألنه جيتهد لئال ينسب: ويف قول عند احلنفية، ... "
346/ 4: جممع األهنر . 

وال تصح من فاسق لغريه، وإن كان جمتهًدا، لكن يفيت نفسه، وال : "44: وقال ابن محدان
القول "، وسيتحدث عن هذا األمر ابن الصالح يف فقرة 70/ 3: وانظر اجملموع، "يسأله غريه

303": يف أحكام املفتني . 
للفكر"يف ف  3 ". 

مسقًطا: "صلمن ف وج ويف األ 4 ". 
/ 3: "، امللل والنحل للشهرستاين"3664-3660/ 4: "انظر الربهان لإلمام اجلويين 5

احملصول يف " 434، 436: "، املنخول464: ، إرشاد الفحول403: ، الغياثي"403، 400
، االبتهاج يف 347: ، اللمع63: علم األصول لفخر الدين الرازي، اجلزء الثاين القسم الثالث

440/ 4: ، اإلحكام لآلمدي463/ 6: ملنهاجشرح ا . 
، 660/ 4: املستصفى لإلمام الغزايل 3، 400: ، الغيائي43: انظر الرسالة لإلمام الشافعي 6



، 446/ 6: ، التقرير والتحبري464: ، إرشاد الفحول347: ، اللمع"66/ 6/ 4: "احملصول
440/ 4: ، اإلحكام لآلمدي464/ 6: االبتهاج يف شرح املنهاج . 

: إرشاد الفحول، "66/ 6/ 4: "، احملصول للرازي400: ، الغياثي663/ 4: املستصفى 7
633: ، املسودة463 . 
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، واختالف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن به 4، واللغة6النحو 4، وعلمي3واملنسوخ
لك، عامًلا بالفقه، األدلة واالقتباس منها، ذا دربة وارتياض يف استعمال ذ 6من الوفاء بشروط

وتفاريعه املفروغ من متهيدها 3ضابًطا ألمهات مسائله . 
 8"ولن"، 7فمن مجع هذه الفضائل فهو املفيت املطلق املستقل الذي يتأدى به فرض الكفاية

 .يكون إال جمتهًدا مستقال
تقليد هو الذي يستقل بإدراك األحكام الشرعية من األدلة الشرعية من غري : واجملتهد املستقل

30مبذهب أحد 4وتقيد . 
__________ 

، التقرير 466/ 6: ، االبتهاج يف شرح املنهاج66/ 6/ 4: احملصول 400: الغياثي 1
434: املنخول، 347: ، اللمع446/ 6: والتخيري . 

علم"يف ف وج  2 ". 
، املنخول من تعليقات 66/ 6/ 4: ، احملصول400: ، الغياثي663/ 4: املستصفى 3

/ 4: ، اإلحكام لآلمدي"34، 64/ 4: "املوافقات للشاطيب، "434، 436: "ايلاألصول للغز
347: ، اللمع466/ 6: ، االبتهاج يف شرح املنهاج440 . 

والتصريف: "حيث نقل نص كالم ابن الصالح 73/ 3: يف اجملموع 4 ". 
وبشرط: "يف ف 5 ". 

مسائل"يف ف وج  6 ". 
، 73/ 3: فقرة بطوهلا عن ابن الصالح يف اجملموعنقل اإلمام النووي رمحه اهلل تعاىل هذه ال 7

الرد على من أخلد إىل األرض وجهل أن االجتهاد يف : "ونقل السيوطي رمحه اهلل تعاىل يف كتابه
تعريف  -"44و 63ص: "حتقيق ودراسة الدكتور فؤاد عبد املنعم أمحد-" كل عصر فرض

اأدب الفتي"اجملتهد املطلق عن ابن الصالح ومسى الكتاب  ". 
أن"من ش ويف النسخ كأهنا  8 ". 



تقييد"يف ف وج  9 ". 
وال ينايف يف اجتهاده تقليده لغريه : "434/ 4: قال اإلمام ابن القيم يف إعالم املوقعني 10
أحياًنا، فال جتد أحًدا من األئمة إال وهو مقلد من هو أعلم منه يف بعض األحكام، وقد قال 

" حجة اهلل البالغة"وانظر ". قلته تقليًدا لعطاء: ع من احلجالشافعي رمحه اهلل ورضي عنه يف موض
660/ 3: لويل اهلل بن عبد الرحيم الدهلوي . 

(1/87) 

 

إن املفيت : صفات املفيت، مث قال القول الوجيز يف ذلك 3وفصل اإلمام أبو املعايل ابن اجلويين
وهذا الذي قاله معترب يف . 4هو املتمكن من درك أحكام الوقائع على يسر من غري معاناة تعلم

 .املفيت، وال يصلح حدًّا للمفيت، واهلل أعلم
 :تنبيهات

ما اشترطناه فيه من كونه حافًظا ملسائل الفقه، مل يعد من شروطه يف كثري من الكتب : األول
املشهورة، نظًرا إىل أنه ليس شرًطا ملنصب االجتهاد، فإن الفقه من مثراته فيكون متأخًرا عنه، 

لشيء ال يتأخر عنهوشرط ا . 
، وغريمها4، وصاحبه أبو منصور البغدادي6واشترطه األستاذ أبو إسحاق اإلسفراييين . 

الصحيح، 6واشتراط ذلك يف صفة املفيت الذي يتأدى به فرض الكفاية هو  
__________ 

ين، ركن الدولة إمام احلرمني أبو املعايل عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد اجلوي"هو  1
، أعلم املتأخرين من أصحاب الشافعي، تويف بنيسابور سنة "من نواحي خراسان"ولد يف جوين 

، تبيني كذب 347/ 6: ، وفيات األعيان38/ 4: املنتظم: ترمجته يف". مثان وسبعني وأربعمائة
607/ 6: ، العقد الثمني443/ 6: ، العرب478: املفتري . 

إلمام احلرمني أيب املعايل عبد امللك بن عبد اهلل ، الظلم كتاب الغياثي غياث األمم يف التباث 2
434: ، املنخول"604ص"، والرسالة للشافعي "هـ478ت"اجلويين  . 

: األستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن مهران اإلسفراييين، قال السبكي"هو  3
ترمجته يف تبيني ". وأربعمائة أحد أئمة الدين، كالًما وأصوال، وفروًعا، تويف سنة مثان عشرة

463/ 4: ، طبقات الشافعية الكربى304: ، طبقات العبادي446: كذب املفتري . 
األستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن حممد التميمي البغدادي الشافعي، الفقيه "هو  4

، "لفرقالفرق بني ا"و" امللل والنحل"و". تفسري القرآن"األصويل النحوي املتكلم، صاحب 



: ، بغية الوعاة386/ 4: ، ترمجته يف إنباه الرواة"وغري ذلك، تويف سنة تسع وعشرين وأربعمائة
674/ 4: ، وفيات األعيان336/ 3: ، فوات الوفيات306/ 4 . 

وهو"يف ف  5 ". 

(1/88) 

 

على جترده، ألن حال املفيت يقتضي اشتراط كونه  3وإن مل يكن كذلك يف صفة اجملتهد املستقل
ى صفة يسهل عليه معها إدراك أحكام الوقائع على القرب من غري تعب كثري، وهذا ال عل

حيصل ألحد من اخللف إال حبفظ أبواب الفقه ومسائله، مث ال يشترط أن تكون مجيع األحكام 
4على ذهنه، بل يكفي أن يكون حافًظا للمعظم متمكًنا من إدراك الباقي على القرب . 

أن يعرف من احلساب ما يصحح به املسائل احلسابية الفقهية؟ 6هل يشترط فيه: الثاين  
حكى أبو إسحاق، وأبو منصور فيه اختالًفا لألصحاب، واألصح اشتراطه ألن من املسائل 

4الواقعة نوًعا ال يعرف جوابه إال من مجع بني الفقه واحلساب . 
يع أبواب الشرع، أما املفيت يف املفيت املطلق يف مج 6إمنا يشترط اجتماع العلوم املذكورة: الثالث

يف باب خاص من العلم، حنو علم املناسك، أو علم الفرائض، أو غريمها، فال يشترط فيه مجيع 
، ومن اجلائز أن ينال3ذلك  

__________ 
77-73/ 3: "اقتبس اإلمام النووي رمحه اهلل تعاىل هذه الفقرة بطوهلا يف اجملموع 1 ". 
، 44/ 3: ، املستصفى643: وشرح الكوكب املنري، 444/ 4: انظر مجع اجلوامع 2

-440/ 4: "اإلحكام يف أصول األحكام، 464: ، إرشاد الفحول63/ 6/ 4: احملصول
404: الغياثي، "44 . 

 .سقطت من ف 3
384-383: "للسيوطي... " الرد على من : "، وانظر77/ 3: اجملموع 4 ". 

املزبورة"يف ج  5 ". 
رأى مجهور " أ: "ة االجتهاد وعدم جوازه إىل ثالثة مذاهباختلف العلماء يف جواز جتزئ 6

: املستصفى للغزايل: انظر يف ذلك. علماء أهل السنة واملعتزلة إىل جوازه، وكذا الشيعة اإلمامية
احملصول ، "443-440/ 4: "، واإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي"666-664/ 4"

فما بعدها،  738: واجملموع للنووي، 683/ 4: ، مجع اجلوامع"68-67/ 6/ 4: "للرازي
، التحرير البن اهلمام وشرحه تيسري 446: ، وإرشاد الفحول634/ 4: ومسلَّم الثبوت



واملعتمد يف أصول الفقه أليب احلسني حممد بن علي بن ، 343/ 4: التحرير للعالمة حممد أمني
هتذيب الوصول و، حيث ذكر آراء املعتزلة 444/ 4": هـ463ت"الطيب املعتزيل البصري 
حيث ذكر آراء الشيعة اإلمامية، وانظر جمموع فتاوى شيخ  300: إىل علم األصول للحلي

404/ 40: اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل . = 

(1/89) 

 

اإلنسان منصب الفتوى واالجتهاد يف بعض األبواب دون بعض فمن عرف القياس وطرقه 
ومن عرف ، ال تعلق هلا باحلديث 3سائل قياسية يعلم أنهوليس عامًلا باحلديث فله أن يفيت يف م

أصول املواريث وأحكامها جاز أن يفيت فيها، وإن مل يكن عامًلا بأحاديث النكاح، وال عارًفا مبا 
 .جيوز له الفتوى يف غري ذلك من أبواب الفقه

ومنهم من منع من ذلك. 6، وغريمها4، وابن برهان6الغزايل 4قطع جبواز هذا  
__________ 

= " املذهب الثاين املنع من التجزئة؛ وهو املنقول عن أيب حنيفة رمحه اهلل تعاىل واإلمام ": ب
 .الشوكاين، ومالخسرو من احلنفية، والعالمة الفناري

، "446-444: "للشوكاين" إرشاد الفحول"، و"438-437/ 4: "ملالخسرو" املرآة: "انظر
634/ 4: فواتح الرمحوت"وشرحه " م الثبوتمسل"، 446/ 4: للفناري" فصول البدائع"و . 

" ومن أصحاب هذا املذهب : جواز االجتهاد يف مسائل املرياث وحدها: املذهب الثالث": ج
433/ 4: البن القيم" إعالم املوقعني"و 77/ 3": اجملموع"انظر . ابن الصباغ من الشافعية . 

زايل، والرازي والرافعي من ومذهب جتزيء االجتهاد هو مذهب أكثر العلماء نص عليه الغ
الشافعية، وصححه ابن الصالح والنووي، وابن السبكي، واختاره ابن دقيق العيد، وهو 

: ، هناية السول لألسنوي هبامش التقرير466/ 4: املستصفى: مذهب احلنابلة والظاهرية انظر
/ 6: "، األحكام البن حزم466: ، وإرشاد الفحول77/ 3: ، اجملموع للنووي446/ 6

443/ 4: ، اإلحكام لآلمدي446/ 4: ، مجع اجلوامع البن السبكي"344-346 . 
أهنا"يف ش  1 ". 

ذلك"يف ف وج  2 ". 
وصنف : قال الذهيب، اإلمام حجة اإلسالم أبو حامد حممد بن حممد بن أمحد الطوسي"هو  3

الرجل مثل  ما رأى: التصانيف مع التصون والذكاء املفرط، واالستبحار من العلم، ويف اجلملة
/ 3: ، ترمجته يف إحتاف السادة املتقني للسيد مرتضى الزبيدي"نفسه، تويف سنة مخس ومخسمائة



، وكتب 30/ 4: ، العرب43/ 4: ، تاريخ دمشق البن الوردي376/ 34: ، البداية والنهاية3
مة حتقيقه عنه األخ األستاذ احملقق الدكتور علي حميي الدين علي القره داغي كتابة وافية يف مقد

لإلمام الغزايل" الوسيط يف املذهب"لكتاب  . 
وبرهان بفتح الباء املوحدة، قال . أبو الفتح أمحد بن علي بن حممد بن برهان األصويل"هو  4

. كان حاذق الذهن، عجيب الفطرة، ال يكاد يسمع شيًئا إال حفظه، وتعلق بذهنه: السبكي
، طبقات الشافعية 344/ 34: لبداية والنهاية، ترمجته يف ا"تويف سنة مثان عشرة ومخسمائة

446/ 6: ، مرآة اجلنان60/ 3: الكربى . 
، وتقدم ذكر مراجع جتزيء االجتهاد يف أول الفقرة77/ 3: اجملموع 5 . 

(1/90) 

 

ألن الفرائض ال : قال. ، غري أنه خصصه بباب املواريث3وأجازه أبو نصر بن الصباغ، مطلًقا
حكام، فأما ما عداها من األحكام فبعضه مرتبط ببعضعلى غريها من األ 4تنبين . 

 .واألصح أن ذلك ال خيتص بباب املواريث، واهلل أعلم
املفيت الذي ليس مبستقل، ومنذ دهر طويل طوي بساط املفيت املستقل املطلق، : القسم الثاين

املتبوعة، وللمفيت  ، وأفضى أمر الفتوى إىل الفقهاء املنتسبني إىل أئمة املذاهب6واجملتهد املستقل
 :املنتسب أحوال أربع

وال يف دليله لكونه قد مجع األوصاف  6، ال يف املذهب4"إلمامه"أن ال يكون مقلًدا : األوىل
والعلوم املشترطة يف املستقل، وإمنا ينتسب إليه لكونه سلك طريقه يف االجتهاد، ودعا إىل 

3سبيله . 
__________ 

انتهت : مد بن عبد الواحد بن جعفر بن الصباغ قال السبكيأبو نصر عبد السيد بن حم"هو  1
تويف سنة سبع . وكان ورًعا نزًها تقيًّا، صاحًلا زاهًدا، فقيًها أصوليًّا حمقًقا. إليه رياسة األصحاب

، العرب 633/ 3: ، اجلواهر املضية343/ 34: البداية والنهاية: ترمجته يف". وسبعني وأربعمائة
344/ 6: عية للسبكي، طبقات الشاف487/ 6 . 

ال تبتين"يف ف وج  2 ". 
هلج كثري من الناس اليوم بأن " 46... ": الرد على من أخلد "قال السيوطي يف كتاب  3

وهذا غلط منهم، ما وقفوا . اجملتهد املطلق فقد من قدمي، وأنه مل يوجد من دهر إال اجملتهد املقيد
هد املطلق واجملتهد املستقل، وال بني اجملتهد املقيد على كالم العلماء، وال عرفوا الفرق بني اجملت



وال اجملتهد املنتسب، وبني كل مما ذكر فرق؛ وهلذا ترى أن من وقع يف عبارته اجملتهد املستقل 
مفقود من دهر، ينص يف موضع آخر على وجود اجملتهد املطلق، وللتحقيق يف ذلك أن اجملتهد 

اجملتهد املقيد، فإن املستقل هو الذي استقل بقواعد لنفسه  املطلق أعم من اجملتهد املستقل، وغري
وهذا شيء فقد من دهر بل لو أراده ، بىن عليها الفقه خارًجا عن قواعد املذاهب املقررة

 ." ... اإلنسان اليوم المتنع عليه، ومل جيز له، نص عليه غري واحد
ألئمته: "من ف وج وش ويف األصل 4 ". 

املذاهب"يف ف وج  5 ". 
6 " 46: للسيوطي... " الرد على  . 

(1/91) 

 

، إنه ادعى هذه الصفة ألئمة أصحابنا: وقد بلغنا عن األستاذ أيب إسحاق اإلسفراييين رمحه اهلل
، رمحهم اهلل أهنم 4، وأكثر أصحاب أيب حنيفة3فحكى عن أصحاب مالك، وأمحد، وداود

ذي ذهب إليه احملققون ما ذهب الصحيح ال: مث قال. 6صاروا إىل مذاهب أئمتهم تقليًدا هلم
ال على جهة التقليد له، ، 4"تعاىل"إليه أصحابنا، وهو أهنم صاروا إىل مذهب الشافعي رمحه اهلل 

ولكن ملا وجدوا طريقه يف االجتهاد والفتاوى أسد الطرق، وأوالها، ومل يكن هلم بد من 
ريق الذي طلبها الشافعي به االجتهاد سلكوا طريقه يف االجتهاد، وطلبوا معرفة األحكام بالط

6"رمحه اهلل تعاىل" . 
يف أول  3وهذا الذي حكاه عن أصحابنا واقع على وفق ما رمسه هلم الشافعي، مث املزين: قلت

شبيًها 7وذكر الشيخ أبو علي السنجي، ، ويف غريه"خمتصره"  
__________ 

بالظاهري قال ابن أبو سليمان داود بن علي بن خلف األصبهاين، اإلمام املشهور "هو  1
كان زاهًدا متقلال كثري الورع، وكان صاحب مذهب مستقل، وتبعه مجع كثري يعرفون : خلكان

: ، طبقات الشريازي634/ 8: ، ترمجته يف تاريخ بغداد"تويف سنة سبعني ومائتني. بالظاهرية
674/ 4: ، تذكرة احلفاظ466/ 4: ، وفيات األعيان373 . 

نيفة النعمان بن ثابت بن زوطى بن ماه الكويف، كان عامًلا عامال اإلمام األعظم أبو ح"هو  2
زاهًدا عابًدا ورًعا تقيًّا، مناقبه وفضائله مجة، تويف ببغداد يف السجن ِلَيِلَي القضاء فلم يفعل، سنة 

: ، تذكرة احلفاظ43/ 3: ، اجلواهر املضية646/ 36: ، ترمجته يف تاريخ بغداد"مخسني ومائة
434/ 3: ، العرب338/ 3 . 



بتقليد هلم"يف ف وج  3 ". 
 .من ف وج 4
 .من ج وش 5

أبو إبراهيم إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل املزين، كان زاهًدا عامًلا جمتهًدا، وهو إمام "هو  6
ترمجته ". الشافعيني وأعرفهم بطرقه وفتاويه، وما ينقله عنه، تويف سنة أربع وستني ومائتني مبصر

، طبقات 437/ 3: ، وفيات األعيان47: ، طبقات الشريازي4340: يف املؤلف للدارقطين
46/ 4: الشافعية الكربى . 

أبو علي احلسني بن شعيب بن حممد السنجي، من قرية سنج، بكسر السني املهملة "هو  7
بعدها نون ساكنة مث جيم، وهي من أكرب قرى مرو، فقيه العصر، وعامل خراسان، وأول من مجع 

/ 34: ترمجته يف البداية والنهاية، "، وخراسان، تويف سنة ثالثني وأربعمائةبني طريقيت العراق
644/ 4: ، طبقات الشافعية الكربى67 . 

(1/92) 

 

األقوال  3اتبعنا قول الشافعي، دون غريه من األئمة، ألنا وجدنا قوله أحج: بذلك، فقال
6قلده يف قوله 4"ال أنا"وأعدهلا،  . 

نهم مطلًقا من كل وجه ال يستقيم إال أن يكون قد أحاطوا بعلوم دعوى انتفاء التقليد ع: قلت
أو ، االجتهاد املطلق، وفازوا برتبة اجملتهدين املستقلني، وذلك ال يالئم املعلوم من أحواهلم

أنه مل يوجد بعد عصر الشافعي جمتهد : أحوال أكثرهم، وقد ذكر بعض األصوليني منا
4مستقل . 

،6وأصحاب أيب حنيفة يف أيب يوسف وحكى اختالًفا بني أصحابنا،  
__________ 

أحج من األقوال"يف ف وج  1 ". 
النا"من ش، وكتبت يف باقي النسخ  2 ". 

للعالمة " شرح عقود رسم املفيت املفيت"، وانظر 77/ 3: اقتبس الفقرة النووي يف اجملموع 3
ال ابن القيم يف إعالم ، وق63/ 3: السيد حممد أمني الشهري بابن عبدون احلنفي، طبع األستانة

وكل منهم يقول ذلك عن إمامه، ويزعم أنه أوىل باالتباع ": " ... 434-436/ 4: "املوقعني
 .من غريه، ومنهم من يغلو فيوجب اتباعه، ومينع من اتباع غريه

فباهلل العجب من اجتهاد هنض هبم إىل كون متبوعهم ومقلدهم أعلم من غريه، أحق باالتباع من 



مذهبه هو الراجح، والصواب دائر معه، وقعد هبم عن االجتهاد يف كالم اهلل  سواه، وأن
ورسوله، واستنباط األحكام منه، وترجيح ما يشهد له النص، مع استيالء كالم اهلل ورسوله 
على غاية البيان، وتضمنه جلوامع الكلم، وفصله للخطاب، وبراءته من التناقض واالختالف 

مهم عن االجتهاد فيه، وهنضت هبم إىل االجتهاد يف كون إمامهم واالضطراب، فقعدت هبم مه
 ."أعلم األمة وأوالها بالصواب، وأقواله يف غاية القوة وموافقة السنة والكتاب، واهلل املستعان

": الرد على من أخلد إىل األرض"ونقل السيوطي كالم ابن الصالح رمحه اهلل تعاىل يف كتابه 
46. 

78/ 3: اجملموع 4 . 
القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، صاحب أيب حنيفة رضي اهلل عنه، "هو  5

ما كان يف أصحاب أيب حنيفة مثل أيب يوسف، : قال عمار بن أيب مالك. كان فقيًها عامًلا حافًظا
/ 6: ، أخبار القضاة لوكيع444/ 34: ترمجته يف تاريخ بغداد" تويف سنة اثنتني ومثانني ومائة

: ، مرآة اجلنان484/ 3: ، العرب444/ 3: ، تذكرة احلفاظ678/ 3: يات األعيان، وف464
3 /684 . 
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، هل كانوا من اجملتهدين املستقلني، أو من اجملتهدين يف 6خاصًّا 4، واملزين، وابن سريج3وحممد
4املذاهب؟   

من جواز دعوى ذلك فيهم يف فن من الفقه، دون فن بناء على ما قدمناه  6وال نستنكر
، ويبعد جريان ذلك اخلالف يف حق هؤالء املتبحرين الذين 7منصب اجملتهد املستقل 3جتزيء

عم نظرهم األبواب كلها، فإنه ال خيفى على أحدهم إذا كمل يف باب ما ال يتعلق منه بغريه من 
 .األبواب اليت مل يكمل فيها لعموم نظره وجوالنه يف األبواب كلها

املنتسبني يف هذه احلالة، يف حكم فتوى اجملتهد املستقل املطلق، يعمل هبا إذا عرفت هذا ففتوى 
، واهلل أعلم8ويعتد هبا يف اإلمجاع واخلالف . 

أن يكون يف مذهب إمامه جمتهًدا مقيًدا فيستقل بتقرير مذاهبه بالدليل، غري أنه ال : احلالة الثانية
يكون، ومن شأنه أن 4يتجاوز يف أدلته أصول إمامه وقواعده  

__________ 
: أبو عبد اهلل حممد بن احلسن بن فرقد، الشيباين، موالهم، الفقيه احلنفي قال الشافعي"هو  1

: ، ترمجته يف تاريخ بغداد"محلت من علم حممد بن احلسن وقر بعري، تويف سنة تسع ومثانني ومائة



384/ 4: ، وفيات األعيان600: ، املعارف374/ 4 . 
كان : د بن عمر بن سريج، الفقيه الشافعي، قال أبو إسحاق الشريازيأبو العباس أمح"هو  2

تويف سنة ست . املزين: يفضل على مجع أصحاب الشافعي رمحة اهلل تعاىل عليهم، حىت على
 ."وثالمثائة
، 33/ 3: ، وفيات األعيان308: ، طبقات الشريازي487/ 4: تاريخ بغداد: ترمجته يف

364/ 4: ، العرب43/ 6: طبقات الشافعية الكربى . 
خاصة أهل" يف ف وج وش 3 ". 

للعالمة الكنوي " النافع الكبري ملن يطالع اجلامع الصغري"انظر األقوال يف هؤالء األئمة يف  4
للعالمة " شرح الوقاية"مقدمة " وعمدة الرعاية" "3-4: "هـ طبع اهلند3604املتوىف سنة

63: شرح عقود رسم املفيت"، و4: الكنوي . 
وال يستنكر"ج يف ف و 5 ". 

جتوز"يف ف وج  6 ". 
40-84: "تقدم ذكر املذاهب يف جتزيء االجتهاد 7 ". 

436-434/ 4": إعالم املوقعني"انظر  8 ". 
: ، مغين احملتاج43: للسيوطي" الرد على من أخلد إىل األرض"، 436/ 4: "إعالم املوقعني 9

4 /677 . 
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رًفا بأدلة األحكام تفصيال، بصرًيا مبسالك األقيسة واملعاين، عامًلا بالفقه، خبرًيا بأصول الفقه، عا
تام االرتياض يف التخريج واالستنباط قيًما بإحلاق ما ليس مبنصوص عليه يف مذهب إمامه 

بأصول مذهبه وقواعده، وال يعرى عن شوب من التقليد له، إلخالله ببعض العلوم واألدوات 
م احلديث أو بعلم اللغة العربية، وكثرًيا ما وقع اإلخالل مثل أن خيل بعل. املعتربة يف املستقل

ما يفعله  3ويتخذ نصوص إمامه أصوًلا يستنبط منها حنو. هبذين العلمني يف أهل االجتهاد املقيد
 4"فيه"املستقل بنصوص الشارع، ورمبا مر به احلكم وقد ذكره إمامه بدليله، فيكتفي بذلك 

ض؟ وال يستويف النظر يف شروطه كما يفعله املستقل، وال يبحث هل لذلك الدليل من معار
 .وهذه صفة أصحاب الوجوه والطرق يف املذهب

وعلى هذه الصفة كان أئمة أصحابنا، أو أكثرهم، ومن كان هذا شأنه فالعامل بفتياه مقلد 
، ألن معوله على صحة إضافة ما يقوله إىل إمامه، لعدم استقالله بتصحيح نسبته 6ال له. إلمامه



 .إىل الشارع، واهلل أعلم
 :تنبيهات

الذي رأيته من كالم األئمة يشعر بأن من كانت هذه حالته ففرض الكفاية ال يتأدى به، : األول
 .ووجهه أن ما فيه من التقليد نقص وخلل يف املقصود

يظهر أنه يتأدى به فرض الكفاية يف الفتوى، وإن مل يتأد به فرض الكفاية يف  4"إنه: "وأقول
، ألنه قد قام يف فتواه مقام إمام مطلق، فهو يؤدي عنه 6ء العلوم اليت منها استمداد الفتوىإحيا

الفرض حني كان حيًّا قائًما بالفرض 3ما كان يتأدى به  
__________ 

 .ساقطة من ج 1
 .من ش 2

3 " 43": الرد على من أخلد إىل األرض . 
 .من ش 4

5 " اقتبس كالم ابن الصالح ومسى كتابه " 47، 68، 63": "الرد على من أخلد إىل األرض
463/ 6" اإلهباج يف شرح املنهاج"، وكذا نقل كالم ابن الصالح صاحب "أدب الفتيا" . 

 .سقطت من ف وج 6
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3والتفريع على الصحيح يف أن تقليد امليت جائز. فيها . 
ألة خاصة، أو باب قد يوجد من اجملتهد املقيد االستقالل باالجتهاد والفتوى يف مس: الثاين

، كما تقدم يف النوع الذي قبله، واهلل أعلم4خاص . 
جيوز له أن يفيت فيما ال جيده من أحكام الوقائع منصوًصا عليه إلمامه مبا خيرجه على : الثالث

مذهبه، هذا هو الصحيح الذي عليه العمل، وإليه مفزع املفتني من مدد مديدة، فاجملتهد يف 
يط بقواعده مذهبه، املتدرب يف مقاييسه وسبل تصرفاته، متنزل كما مذهب الشافعي مثال، احمل

قدمنا ذكره يف اإلحلاق مبنصوصاته وقواعد مذهبه منزلة اجملتهد املستقل يف إحلاقه ما مل ينص 
، فإن هذا جيد يف مذهب 4على ذاك 6عليه الشارع مبا نص عليه، وهذا أقدر على هذا من ذاك

والضوابط املهذبة ما ال جيده املستقل يف أصل الشرع ونصوصه، مث  إمامه من القواعد املمهدة،
املستفيت فيما يفتيه به من خترجيه هذا مقلد إلمامه، ال له 6إن هذا . 

3"الغياثي"قطع هبذا الشيخ أبو املعايل ابن اجلويين يف كتابه  . 



يف أن ما  :7ينبغي أن خيرج هذا على خالف حكاه الشيخ أبو إسحاق الشريازي: وأنا أقوال
 خيرجه أصحابنا رمحهم اهلل على مذهب الشافعي رضي اهلل

__________ 
/ 4: ، املعتمد"48 -47/ 6/ 4: "للرازي" احملصول"، و436/ 4": إعالم املوقعني"انظر  1

630. 
433/ 4: ، إعالم املوقعني404/ 40: ، وانظر جمموع الفتاوى الكربى77/ 3: اجملموع 2 . 

ذلك"يف ف وج  4و 3 ". 
 .سقطت من ش 5

443: انظر الغياثي 6 . 
" التبصرة"أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي الفريوزآبادي صاحب "هو  7

هو الشيخ اإلمام شيخ اإلسالم، : وغري ذلك قال السبكي. يف الفقه" املهذب"و" التنبيه"و
وسبعني  تويف سنة ست... صاحب التصانيف اليت سارت كمسري الشمس، ودارت الدنيا 

/ 6: ، العرب344/ 34: ، البداية والنهاية473: تبيني كذب املفتري: ، ترمجته يف"وأربعمائة
436/ 4: ، طبقات الشافعية الكربى486 . 
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واهلل . 3أنه ال جيوز أن ينسب إليه: عنه هل جيوز أن ينسب إليه؟ واختار الشيخ أبو إسحاق
 .أعلم
معني إلمامه يف مسألة معينة، وتارة ال جيد إلمامه نصًّا معيًنا  خترجيه تارة يكون من نص: الرابع

 6على وفق أصوله، بأن جيد دليال من جنس ما حيتج به إمامه وعلى 4"فيخرج"خيرج منه 
شرطه، فيفيت مبوجبه، مث إن وقع النوع األول من التخريج يف صورة فيها نص إلمامه خمرًجا 

، وإذا وقع النوع الثاين يف 4رى، مسي قوال خمرًجاخالف نصه فيها من نص آخر يف صورة أخ
وشرط . فيها وجهان: ويقال. صورة قد قال فيها بعض األصحاب غري ذلك مسي ذلك وجًها

التخريج املذكور عند اختالف النصني، أن ال جيد بني املسألتني فارًقا، وال حاجة يف مثل ذلك 
من أعتق : "قوله صلى اهلل عليه وسلم 6يفإىل علة جامعة، وهو من قبيل إحلاق األمة بالعبد 

7" له يف عبد قوم عليه 3شرًك ا  . 
__________ 

، ونقل النووي هذه 366: ، اللمع637: التبصرة يف أصول الفقه أليب إسحاق الشريازي 1



، 34/ 3: الشربيين يف مغين احملتاج: ، وانظر78/ 3: الفقرة عن ابن الصالح يف اجملموع
436/ 4: ، وإعالم املوقعني46/ 3: ةوالرملي يف النهاي . 

خمرج: "من ف وج وش ويف األصل 2 ". 
على"يف ف وج  3 ". 

وأما األوجه فأقوال األصحاب وخترجيهم إن كانت مأخوذة ": "666، 664: "يف املسودة 4
 ."من قواعد اإلمام أمحد أو إميانه أو دليله أو تعليقه أو سياق كالمه

ىل ما يشبهها والتسوية بينهما فيههو نقل حكم مسألة إ: والتخريج . 
لقوله"يف ف وج  5 ". 

6 " 437/ 4: ، النهاية"أي حصة ونصيًبا . 
يف الشركة، باب تقومي األشياء بني الشركاء، باب الشركة يف  64/ 6: رواه البخاري 7

الرفيق، ويف العتق، باب إذا أعتق عبًدا أو عبدين بني اثنني أو أمة بني الشركاء، وباب كراهة 
، "4646، 4646، 4644، 4643، 4606، 4443: "التطاول على الرقيق، األحاديث

، وأبو داود يف "3603: "ومسلم يف األميان، باب من أعتق شرًكا له يف عبد حديث رقم
، والترمذي يف األحكام، "6447-6440"العتق، باب فيمن روى أن ال يستسعي، األحاديث 

، "3647، 3643: "ني فينفق أحدمها نصيبه، األحاديثباب ما جاء يف العبد يكون بني الرجل
يف البيوع، باب الشركة بغري مال، وباب الشركة يف الرقيق، ومالك يف  634/ 7: والنسائي

عبد اهلل بن عمر رضي "يف العتق، باب من أعتق شرًكا له يف مملوك من رواية  774/ 4: املوطأ
407/ 3: ، وانظر نيل األوطار"اهلل عنهما . 
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تقرير النصني على  3ومهما أمكنه الفرق بني املسألتني مل جيز له على األصح التخريج، ولزمه
ظاهرمها معتمًدا على الفارق، وكثرًيا ما خيتلفون يف القول بالتخريج يف مثل ذلك الختالفهم يف 

، واهلل أعلم4إمكان الفرق . 
 4ب الوجوه والطرق، غري أنه فقيه النفسأن ال يبلغ رتبة أئمة املذهب أصحا: 6احلالثة الثالثة

بأدلته، قائم بتقريرها، وبنصرته، يصور، وحيرر، وميهد، ويقرر،  6حافظ ملذهب إمامه، عارف
ويزيف، ويرجح، لكنه قصر عن درجة أولئك، إما لكونه مل يبلغ يف حفظ املذهب مبلغهم، وإما 

لكونه غري متبحر يف علم أصول لكونه مل يرتضي يف التخريج واالستنباط كارتياضهم، وإما 
، على أطراف من 3الفقه على أنه ال خيلو مثله يف ضمن ما حيفظه من الفقه ويعرفه من أداته



قواعد أصول الفقه، وإما لكونه مقصًرا يف غري ذلك من العلوم اليت هي أدوات االجتهاد 
 7املائة اخلامسة وهذه صفة كثري من املتأخرين إىل أواخر. احلاصل ألصحاب الوجوه والطرق

من اهلجرة املصنفني الذين رتبوا املذهب وحرروه وصنفوا فيه تصانيف هبا معظم اشتغال الناس 
 .اليوم، ومل يلحقوا بأرباب احلالة الثانية يف ختريج الوجوه، ومتهيد الطرق يف املذهب

__________ 
وطمست يف ف" فلزمه"يف ج  1 . 

78/ 3: بن الصالح رمحه اهلل تعاىل يف اجملموعنقل اإلمام النووي هذه الفقرة عن ا 2 . 
68/ 4: ، ومجع اجلوامع633: وانظر التبصرة . 

3 " 47: السيوطي... " الرد على  . 
 3664/ 4: قال إمام احلرمني يف الربهان. هو استعداد فطري يؤهله لالجتهاد: فقه النفس 4

قه النفس فهو رأس مال وراء ذلك كله ف" أي للمفيت واجملتهد"مث يشترط ": 3440"فقرة 
 .اجملتهد، وال يتأتى كسبه، فإن حيل على ذلك فهو املراد، وإال فال يتأتى حتصيله حبفظ الكتب

عارًفا"يف ف وج  5 ". 
أدلته"ويف ش " أدلة"يف ف وج  6 ". 

، 644/ 4": مسلم الثبوت"، و374/ 4": اإلحكام"وانظر " الرابعة" 74/ 3: يف اجملموع 7
648/ 4": مجع اجلوامع"و . 
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وأما يف فتاويهم فقد كانوا يتبسطون فيها كتبسيط أولئك، أو قريًبا منه، ويقيسون غري املنقول 
، 4يف ذلك على القياس اجللي 3"مقتصرين"واملسطور على املنقول واملسطور يف املذهب غري 

املرأة على وقياس ال فارق، الذي هو حنو قياس األمة على العبد يف إعتاق الشريك، وقياس 
 .الرجل يف رجوع البائع إىل عني ماله عند تعذر الثمن

وفيهم من مجعت فتاويه وأفردت بالتدوين، وال يبلغ يف التحاقها باملذهب مبلغ فتاوى أصحاب 
، واهلل أعلم6الوجوه، وال تقوى كقوهتا . 

الهتا، غري ، وفهمه يف واضحات املسائل ومشك6أن يقوم حبفظ املذهب ونقله: 4احلالة الرابعة
أن عنده ضعًفا يف تقرير أدلته وحترير أقيسته، فهذا يعتمد نقله وفتواه به فيما حيكيه من 

اجملتهدين يف مذهبه وخترجياهتم،  3مسطورات مذهبه من منصوصات إمامه وتفريعات أصحابه
ري وأما ما ال جيده منقوال يف مذهبه، فإن وجد يف املنقول ما هذا يف معناه حبيث يدرك من غ



 فضل فكر وتأمل أنه ال
__________ 

املقتصرين"من ف وج وش ويف األصل  1 ". 
ما كانت العلة فيه منصوصة، أو غري : القياس اجللي" 6/ 4: قال اآلمدي يف اإلحكام 2

 .منصوصة غري أن الفارق بني األصل والفرع مقطوع بنفي تأثريه
ما لعلة كف األذى عنهماكإحلاق حترمي ضرب الوالدين بتحرمي التأفيف هب: فاألول . 
كإحلاق األمة بالعبد يف تقومي النصيب، حيث عرفنا أنه ال فارق بينهما سوى الذكورة : والثاين

 ."يف األصل، واألنوثة يف الفرع، وعلمنا عدم التفات الشارع إىل ذلك يف أحكام العتق خاصة
" القتل باملثقل على احملدد فما كانت العلة فيه مستنبطة من حكم األصل، كقياس : وأما اخلفي

 ."وحنوه
، 74/ 3": اجملموع"نقل اإلمام النووي عن ابن الصالح هذه الفقرة بشيء من التصرف  3

47: والسيوطي يف االجتهاد . 
هذه احلالة عن ابن الصالح ومسى  47": الرد على من أخلد"اقتبس السيوطي يف كتابه  4

46: الفتوى ، صفة74/ 3: ، اجملموع"آداب الفتيا"الكتاب  . 
يف نقله: "، ويف األصل47: من ف وج وش، وكذا يف الرد للسيوطي 5 ". 

أصحاب"يف ف وج  6 ". 

(1/99) 

 

فارق بينهما، كما يف األمة بالنسبة إىل العبد املنصوص عليه يف إعتاق الشريك، جاز له إحلاقه به 
، وما مل يكن كذلك وكذلك ما يعم اندراجه حتت ضابط منقول ممهد يف املذهب. والفتوى به

 .فعليه اإلمساك عن الفتيا فيه
مثل الفقيه املذكور، إذ يبعد كما ذكر اإلمام أبو املعايل ابن  4يف حق 3ومثل هذا يقع نادًرا

املنصوص  4أن تقع واقعة مل ينص على حكمها يف املذهب، وال هي يف معىن شيء من: 6اجلويين
ضوابط املذهب احملررة فيه، مث إن هذا  6يء منعليه فيه من غري فرق، وال هي مندرجة حتت ش

الفقيه ال يكون إال فقيه النفس، ألن تصوير املسائل على وجهها، مث نقل أحكامها بعد استتمام 
8ال يقوم إال فقيه النفس، ذو حظ من الفقه 7وخفياهتا 3تصويرها جلياهتا . 

لة اليت قبلها، بأن يكون املعظم وينبغي أن يكتفى يف حفظ املذهب يف هذه احلالة، ويف احلا: قلت
ذهنه، ويكون لدربته متمكًنا من الوقوف على الباقي باملطالعة، أو ما يلتحق هبا على  4على مد



القرب كما اكتفينا يف أقسام االجتهاد الثالثة األول، بأن يكون املعظم على ذهنه، 
34على القرب 33من إدراك الباقي باالجتهاد 30"ويتمكن" . 

__________ 
نادًيا"يف ف وج  1 ". 

 .سقطت من ف وج 2
444-446: "انظر الغياثي 3 ". 

يف"يف ف وج  4 ". 
من املنصوص ضوابط: "يف ش 5 ". 

جلياهنا"يف ف وج  6 ". 
خفياهنا"يف ف وج  7 ". 
444: انظر الغياثي 8 . 

 .سقطت من ف وج وش 9
ومتكن: "من ف وج وش ويف األصل 10 ". 
هادالباقي على القرب االجت"يف ش  11 ". 

: ، صفة الفتوى74/ 3: اقتبس اإلمام النووي هذه الفقرة عن ابن الصالح يف اجملموع 12
46. 

(1/100) 

 

حفظ : أصناف املفتني وشروطهم، وهي مخسة، وما من صنف منها إال ويشترط فيه 3هذه
بعض ما يشترط يف هذا  4املذهب، وفقه النفس وذلك فيما عدا الصنف األخري الذي هو

من هذه األصناف  4فمن انتصب يف منصب الفتيا وتصدى هلا وليس على صفة واحدة. القبيل
، ومن أراد 4{ ِلَيْوٍم َعِظيٍم، َأال َيُظنُّ ُأوَلِئَك َأنَُّهْم َمْبُعوُثون}اخلمسة، فقد باء بأمر عظيم، 

عن التصدي للفتيا ظانًّا كونه من أهلها فليتهم نفسه، وليتق ربه تبارك وتعاىل، وال خيدعن 
 .األخذ بالوثيقة لنفسه والنظر هلا

بأن األصويل املاهر املتصرف يف الفقه ال حتل له الفتوى : ولقد قطع اإلمام أبو املعايل، وغريه
ويلتحق به املتصرف . ، ولو وقعت له يف نفسه واقعة لزمه أن يستفيت غريه فيها6مبجرد ذلك

اظرينالنظار البحاث يف الفقه من أئمة اخلالف، وفحول املن . 
وهذا ألنه ليس أهال إلدراك حكم الواقعة استقالال لقصور آلته، وال من مذهب إمام متقدم 



، واهلل أعلم3لعدم حفظه له وعدم إطالعه عليه على الوجه املعترب . 
 :تنبيهات

إمام الشافعيني مبا وراء 7قطع اإلمام العالمة أبو عبد اهلل احلليمي: األول  
__________ 

ذهوه"يف ف وج  1 ". 
اجتنبها"أو " أخسها"يف النسخ كلمة غري مفهومة تقرب من  2 ". 

واحد"يف ش  3 ". 
3و 6"سورة املطففني آية  4 ". 

، وذكر "366، 364"فقرات " 383-386/ 3: "انظر رأي إمام احلرمني يف الربهان 5
488/ 3: اآلمدي فيه خالًفا انظر اإلحكام . 

46-44: "، صفة الفتوى74/ 3: اجملموع 6 ". 
: قال احلاكم. الشيخ اإلمام أبو عبد اهلل احلسني بن احلسن بن حممد بن حليم احلليمي"هو  7

تويف . أوحد الشافعيني مبا وراء النهر، وأنظرهم بعد أستاذيه أيب بكر القفال، وأيب بكر األودين
، طبقات 84/ 6: ، العرب644/ 33: ، ترمجته يف البداية والنهاية"سنة ثالث وأربعمائة

434/ 7: ، املنتظم666/ 4: افعية الكربىالش . 
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بأنه ال جيوز للمقلد : ، وغريمها4"حبر املذهب"الروياين، صاحب  3النهر، والقاضي أبو احملاسن
6أن يفيت مبا هو مقلد فيه . 

عن شيخه أيب بكر القفال ": شرحه لرسالة الشافعي"وذكر الشيخ أبو حممد اجلويين يف 
مذهب صاحب مذهب ونصوصه، أن يفيت به وإن مل يكن عارًفا  6ز ملن حفظأنه جيو: 4املروزي

 .بغوامضه وحقائقه
مل يكن متبحًرا فيه، عامًلا  3ال جيوز أن يفيت مبذهب غريه إذا: وخالفه الشيخ أبو حممد، وقال

 بغوامضه وحقائقه، كما ال جيوز للعامي الذي مجع فتاوى املفتني أن يفيت هبا، وإذا كان متبحًرا
 .فيه جاز أن يفيت به
__________ 

بضم الراء : اإلمام اجلليل أبو احملاسن عبد الواحد بن إمساعيل بن أمحد بن حممد الروياين"هو  1
قال فيه . وسكون الواو، والفقهاء يهمزون الرياين، واملعروف أنه بغري مهز، من قرى طربستان



ترمجته يف ". فقه، تويف سنة اثنتني ومخسمائةنادرة العصر، إمام يف ال: القاضي أبو حممد اجلرجاين
، طبقات الشافعية 370/ 34: ، البداية والنهاية876/ 4: ، معجم البلدان330/ 4: املنتظم

4/ 4: ، العرب346/ 7: الكربى . 
، وهو حافل كامل شامل للغرائب وغريها، ويف 370/ 34: قال ابن كثري يف البداية والنهاية 2

وال حرجحدث عن البحر : املثل ". 
، صفة الفتوى البن 438/ 6: ، اإلهباج يف شرح املنهاج"630-664/ 4: "انظر املعتمد 3

443: ، إرشاد الفحول"344/ 4، 43/ 3: "، إعالم املوقعني46: محدان . 
قال . اإلمام الزاهد أبو بكر عبد اهلل بن أمحد بن عبد اهلل، يعرف بالقفال الصغري املروزي"هو  4

راسانيني، وليس هو القفال الكبري، هذا أكثر ذكًرا يف الكتب، أي كتب شيخ اخل: السبكي
مل يكن : الفقه، ال يذكر غالًبا إال مطلًقا، وذاك إذا أطلق قيد بالشاشي، وقال ابن ناصر العمري

إنه ملك يف صورة إنسان، : يف زمان أيب بكر القفال أفقه منه، وال يكون بعده مثله، وكنا نقول
/ 6: ، العرب336/ 4: ، ترمجته يف املختصر يف أخبار البشر"عشرة وأربعمائةتويف سنة سبع 

66/ 6: ، طبقات الشافعية الكربى344 . 
وجاء فيها  346/ 4: نقل اإلمام ابن القيم هذه الفقرة عن ابن الصالح يف إعالم املوقعني 5

ملن حفظ كالم صاحب مذهب" ". 
إذ"يف ف وج  6 ". 
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ال جيوز أن يفيت بذلك، معناه أنه ال يذكره يف صورة ما يقوله من عند : قول من قال: 3قلت
نفسه، بل يضيفه وحيكيه عن إمامه الذي قلده، فعلى هذا من عددناه يف أصناف املفتني من 

عنهم فعدوا معهم،  6على احلقيقة من املفتني، ولكنهم قاموا مقام املفتني وأدوا 4املقلدين ليسوا
مذهب الشافعي كذا وكذا، ومقتضى مذهبه كذا وكذا، : مثال 4يقولواوسبيلهم يف ذلك أن 

اكتفاء باملعلوم من  3"منه"إضافة ذلك إىل إمامه إن كان ذلك  6وما أشبه ذلك، ومن ترك منهم
7احلال عن التصريح باملقال فال بأس . 

ثالثة  يف العامي إذا عرف حكم حادثة بناء على دليلها": احلاوي"وذكر املاوردي يف كتابه 
 :أوجه
أنه جيوز أن يفيت به، وجيوز تقليده فيه، ألنه قد وصل إىل العلم به، مثل وصول العامل : أحدها

 .إليه



السنة 8جيوز ذلك إن كان دليلها من الكتاب أو: والثاين . 
4وهو أصحها أنه ال جيوز ذلك مطلًقا: والثالث . 

__________ 
قول: قال املصنف رضي اهلل عنه: "يف ش 1  ... ". 

من ليسوا: "يف األصل 2 ". 
وادعوا" 346/ 4: يف إعالم املوقعني 3 ". 

يقول: "يف ف وج 4 ". 
 .سقطت من ف وج 5

كان ذلك اكتفاء منه" 346/ 4: ويف إعالم املوقعني". منهم"من ف وج وش ويف األصل  6 ". 
-346/ 4" "إعالم املوقعني"نقل اإلمام ابن قيم اجلوزية كالم ابن الصالح هذا بنصه يف  7

ما ذكره أبو عمرو حسن إال أن صاحب هذه املرتبة حيرم عليه أن : قلت: "وقال". 343
ملا ال يعلم أنه نصه الذي أفىت به، أو يكون شهرته بني أهل املذهب " مذهب الشافعي: "يقول

وأما قول ... شهرة ال حيتاج معها إىل الوقوف على نصه، كشهرة مذهبه يف اجلهر بالبسملة 
هذا مقتضى مذهب الشافعي مثال، فلعمر اهلل ال يقبل : إن هلذا املفيت أن يقول: يب عمروالشيخ أ

ذلك من كل من نصب نفسه للفتيا حىت يكون عامًلا مبأخذ صاحب املذهب ومداركه وقواعده 
 ." ... مجًعا وفرًقا

والسنة"يف ف وج  8 ". 
80/ 3: اجملموع 9 . 

(1/103) 

 

الف يف جواز فتيا املقلد وتقليده، ألن فيما ذكره من توجيه وليس فيما ذكره حكاية خ: 3قلت
بأن العامي ال يبقى مقلًدا يف حكم تلك احلادثة، واهلل أعلم 4وجه اجلواز تشبيًها . 

، وهو مع ذلك قاصر مل 6من تفقه وقرأ كتاًبا من كتب املذهب، أو أكثر: إن قلت: الثاين
ق ذكرهم، فإذا مل جيد العامي يف بلده غريه املفتني الذين سب 4"أصناف"يتصف بصفة أحد من 

 .فرجوعه إليه أوىل من أن يبقى يف واقعته مرتبًكا يف حريته
إن كان يف غريه بلده مفت جيد السبيل إىل استفتائه فعليه التوصل إىل استفتائه حبسب : قلت

ام فيها، وإن إمكانه، على أن بعض أصحابنا، ذكر أنه إذا شغرت البلدة عن املفتني فال حيل املق
تعذر ذلك عليه ذكر مسألته للقاصر املذكور، فإن وجد مسألته بعينها مسطورة يف كتاب 



موثوق بصحته، وهو ممن يقبل خربه، نقل له حكمها بنصه، وكان العامي يف ذلك مقلًدا 
، وهذا وجدته يف ضمن كالم بعضهم، والدليل يعضده، مث ال يعد هذا 6لصاحب املذهب
ذلك من املفتني، وال من األصناف املذكورة املستعار هلم مسة املفتني، وإن مل جيد القاصر بأمثال 

مسألته بعينها ونصها مسطورة فال سبيل له إىل القول فياه قياًسا على ما عنده من املسطورة، 
وإن اعتقده من قبيل قياس ال فارق الذي هو حنو قياس األمة على العبد يف سراية العتق، ألن 

عرض ألن يعتقد ما ليس من هذا القبيل داخال يف هذا القبيل، وإمنا استتب إحلاق األمة القاصر م
بالعبد يف سراية العتق يف حق من عرف مصادر الشرع وموارده يف أحكام العتق حبيث استبان 

 .له أنه ال فرق يف ذلك بني الذكر واألنثى، واهلل أعلم
__________ 

هقال املصنف رضي اهلل عن: "يف ش 1 ". 
تشبيًها"أو " تشبًثا"يف ف وج كأهنا  2 ". 

أكرب: "يف ف 3 ". 
 .من ف وج وش 4

، 36: البن عابدين" شرح عقود رسم املفيت"و، "300-44/ 6/ 4": "احملصول"انظر  5
80/ 3: اجملموع . 
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يف غريه  إذا مل جيد صاحب الواقعة مفتًيا وال أحًدا ينقل له حكم واقعته، ال يف بلده وال: الثالث
، والسبيل يف ذلك كالسبيل فيما قبل 3هذه مسألة فترة الشريعة األصولية: فماذا يصنع؟ قلت

ال يثبت يف  6ذلك القول بانتفاء التكليف عن العبد، فإنه 4ورود الشرائع، والصحيح يف كل
حقه حكم، ال إجياب، وال حترمي، وال غري ذلك، فال يؤاخذ إذن صاحب الواقعة بأي شيء 

بن  6بالدليل املعنوي األصويل، يشهد له حديث حذيفة 4فيها، وهذا مع تقرره صنعه
رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال 3"اليمان" : 

يدرس اإلسالم كما يدرس وشي الثوب، حىت ال يدرى ما صيام، وال صالة، وال نسك، وال "
قى يف األرض منه آية، وتبقى طوائف من يب 7فال، صدقة، ويسرى على كتاب اهلل تعاىل يف ليلة

أدركنا آباءنا على هذه الكلمة ال إله إال : الناس، الشيخ الكبري، والعجوز الكبرية، يقولون
فما تغين عنهم ال إله إال اهلل، وهم ال : "، حلذيفة4فقال صلة بن زفر". ، فنحن نقوهلا8اهلل

 يدرون ما صالة، وال



__________ 
، 634/ 4: ، اإلحكام لآلمدي"444ص: "، الغياثي"3660-3648ص: "انظر الربهان 1

: ، مجع اجلوامع البن السبكي440/ 4: ، التحرير البن اهلمام607/ 4: خمتصر ابن احلاجب
-434/ 4: "، إعالم املوقعني460/ 4: فصول البدائع 644/ 4: ، مسلم الثبوت648/ 4

683: بدران، املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد لعبد القادر بن "440 . 
 .سقطت من ف وج 2

وأنه"يف ف وج  3 ". 
تقريره"يف ش  4 ". 

، بكسر مث سكون: حسل: حسيل مصغًرا، ويقال: حذيفة بن اليمان، واسم اليمان"هو  5
أن رسول : العبسي باملوحدة، حليف األنصار، صحايب جليل من السابقني، صح يف مسلم عنه

وما يكون إىل أن تقوم الساعة، وأبوه صحايب أيًضا، اهلل صلى اهلل عليه وسلم أعلمه مبا كان، 
363/ 3: ، التقريب"استشهد بأحد، ومات حذيفة يف أول خالفة علي سنة ست وثالثني . 

اليماين"، ويف ف "اليان: "يف األصل 6 ". 
ال يبقى"يف ف وج  7 ". 

إال اهلل وهم ال يدرون ما صالة فنحن نقوهلا"يف ش  8 ". 
9 " بضم الزاي، وفتح الفاء، العبسي، : الالم اخلفيفة، ابن زفر بكسر أوله وفتح: صلة

". ثقة جليل، مات يف حدود السبعني، باملوحدة، أبو العالء، وأبو بكر الكويف، تابعي كبري
467/ 4: ، هتذيب التهذيب670/ 3: التقريب . 
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يعرض عنه  عليه ثالًثا، كل ذلك 3صيام وال نسك، وال صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة، فردها
، رواه أبو 4"تنجيهم من النار، تنجيهم من النار! يا صلة: حذيفة، مث أقبل عليه يف الثالثة، فقال

سننه"عبد اهلل ابن ماجه يف  ". 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل : وقال". صحيحه"واحلاكم أبو عبد اهلل احلافظ يف 

4واهلل أعلم. 6خيرجاه . 
__________ 
فردها"يف ش  1 ". 

: يف الفنت، باب ذهاب القرآن والعلم، حديث رقم" 3646-3644/ 4: "رواه ابن ماجه 2



وأخرجه . 3646/ 4: سنن ابن ماجه" إسناده صحيح، رجاله ثقات: "، ويف الزوائد"4044"
476/ 4: احلاكم يف املستدرك . 

 .وسكت عنه الذهيب 3
 .سقطت من ج 4

(1/106) 

 

 :القول يف أحكام املفتني
لوفيه مسائ : 

ال يشترط يف املفيت احلرية، والذكورة، كما يف الراوي، وينبغي أن يكون كالراوي أيًضا : األوىل
يف أنه ال تؤثر فيه القرابة والعداوة، وجر النفع، ودفع الضرر، ألن املفيت يف حكم من خيرب عن 

بط هبا فكان يف ذلك كالراوي، ال كالشاهد، وفتواه ال يرت. الشرع مبا ال اختصاص له بشخص
، ووجدت عن القاضي املاوردي فيما جاوب به القاضي أبا الطيب 3إلزام خبالف، القاضي

عن رده عليه يف 4الطربي  
__________ 

76/ 3: اقتبس اإلمام النووي رمحه اهلل تعاىل كالم ابن الصالح هذا بنصه يف اجملموع 1 . 
كان أبو : قال اخلطيب. طربياإلمام القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد اهلل بن عمر ال"هو  2

: وقال السبكي. الطيب ورًعا، عارًفا باألصول والفروع، حمقًقا حسن اخللق، صحيح املذهب
فإذا أطلق الشيخ أبو إسحاق وشبهه من العراقيني لفظ القاضي مطلًقا يف فن الفقه فإياه يعنون، 

ي احلسني، واألشعرية يف كما أن إمام احلرمني وغريه، من اخلراسانيني يعنون بالقاضي القاض
 .األصول يعنون القاضي أبا بكر بن الطيب الباقالين، واملعتزلة يعنون عبد اجلبار األسد أباذي

/ 4: ، هتذيب األمساء واللغات668/ 4: تاريخ بغداد: ، ترمجته يف"تويف سنة مخسني وأربعمائة
34/ 6: ، طبقات الشافعية الكربى444/ 6: ، العرب447 . 
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إن املفيت إذا نابذ يف فتواه شخًصا معيًنا صار : ما معناه. باملنع عن التلقيب مبلك امللوك: فتواه
4عاداه، كما ترد شهادته 3خصًما معانًدا ترد فتواه على من . 

 .وال بأس بأن يكون املفيت أعمى، أو أخرس مفهوم اإلشارة أو كاتًبا، واهلل أعلم



كان جمتهًدا مستقال، غري أنه لو وقعت له يف نفسه واقعة عمل  ال تصح فتيا الفاسق، وإن: الثانية
6فيها باجتهاد نفسه ومل يستفت غريه . 

وهو من كان ظاهره العدالة ومل تعرف عدالته الباطنية ففي وجه ال جتوز فتياه : وأما املستور
ففي  3معرفتها على غري احلكام 6تعسر 4كالشهادة، واألطهر أهنا جتوز ألن العدالة الباطنة

 .اشتراطها يف املفتني حرج على املستفتني، واهلل أعلم
أنه  8وبلغنا عن أيب بكر ابن املنذر. 7من كان من أهل الفتيا قاضًيا فهو فيها كغريه: الثالثة

 يكره للقضاة أن تفيت يف مسائل األحكام دون ما ال جمرى ألحكام
__________ 

على ذلك من عاداه: "يف ش 1 ". 
76/ 3: ي نص كالم ابن الصالح هذا يف اجملموعاقتبس النوو 2 . 

، مجع 440/ 4: ، إعالم املوقعني660/ 4: املستصفى للغزايل: ، وانظر73/ 3: اجملموع 3
: ، مسلم الثبوت للبهاري686/ 4: اجلوامع البن السبكي وشرحه للجالل، وحاشية البناين

4 /436 . 
الباطنية: "يف ف وج 4 ". 

يعسر"يف ف  5 ". 
احلاكم"يف ف  6 ". 

/ 4، 303-304/ 4: "للقرايف" الفروق"، و"44-44: "اإلحكام لإلمام القرايف: "انظر 7
440/ 4": إعالم املوقعني"و" 66-64 . 

كان على هناية من : اإلمام أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري قال الذهيب"هو  8
تويف سنة مثان عشرة : ا، قال ابن العمادمعرفة احلديث واالختالف، وكان جمتهًدا، ال يقلد أحًد

، شذرات 304/ 6: ، طبقات الشافعية الكربى4/ 6: تذكرة احلفاظ: ترمجته يف". وثالمثائة
480/ 4: الذهب . 

(1/107) 

 

4"أنا أقضي وال أفيت: "3قال شريح: وقال. القضاء فيه، كمسائل الطهارة، والعبادات . 
أن له أن يفيت يف العبادات، وما : 4"اإلسفراييين 6دتعاليق الشيخ أيب حام"ووجدت يف بعض 
األحكام فألصحابنا فيه جوابان 6وأما فتياه يف. ال يتعلق به احلكم : 

ليس له أن يفيت فيهما، ألن لكالم الناس عليه جماال، وألحد اخلصمني عليه مقاال: أحدمها . 



، واهلل أعلم3له ذلك، ألنه أهل لذلك: والثاين . 
استفيت املفيت وليس يف الناحية غريه تعني عليه اجلواب، وإن كان يف الناحية غريه،  7إذا: الرابعة

 فإن حضر هو وغريه واستفتيا مًعا فاجلواب عليهما على الكفاية،
__________ 

له : شريح بن احلارث بن قيس الكويف النخعي القاضي، أبو أمية، خمضرم، ثقة، وقيل"هو  1
حكم سبعني : عدها، وله مائة ومثان سنني، أو أكثر، قال بعضهمصحبة، مات قبل الثمانني أو ب

، طبقات بن "404-384/ 4: "، وأخباره يف أخبار القضاة لوكيع644/ 3: ، التقريب"سنة
673: ، هتذيب الكمال363/ 3: سعد . 

44: ، صفة الفتوى73/ 3: ، اجملموع368/ 3: طبقات ابن سعد 2 . 
مسعت من يذكر أنه : قال اخلطيب. بن أمحد اإلسفراييين الشيخ أبو حامد أمحد بن حممد"هو  3

تويف سنة : لو رآه الشافعي لفرح به: كان حيضر جملسه سبعمائة متفقه، وكان الناس يقولون
طبقات الشافعية  4/ 34: ، البداية والنهاية638/ 4: تاريخ بغداد: ترمجته يف". ست وأربعمائة

378/ 6: ، شذرات الذهب33/ 4: الكربى . 
مناذج من " 74، 73، 70، 34، 38/ 4: "نقل السبكي يف طبقات الشافعية الكربى 4

الشيخ أيب حامد " تعليقة"وقفت على أكثر " 38/ 4: وقال. أيب حامد اإلسفراييين" تعليقة"
خبط سليم الرازي، وهي املوقوفة خبزانة املدرسة الناصرية، بدمشق، واليت علقها البندنيجي عنه، 

 ." ... ونسخ أخر منها
 .سقطت من ج 5

/ 4: ، إعالم املوقعني73/ 3: نقل اإلمام النووي هذه الفقرة عن ابن الصالح يف اجملموع 6
443. 

لو"يف ج  7 ". 

(1/108) 

 

تعني عليه بسؤاله جوابه، وليس له أن حييله على غريه: وإن مل حيضر غريه فعند احلليمي . 
ايتنا عن عبد الرمحن بن أيب ليلى أنه قالواألظهر أنه ال يتعني عليه بذلك، وقد سبقت رو : 

أدركت عشرين ومائة من األنصار من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يسأل أحدهم "
 ."عن املسألة، فريدها هذا إىل هذا، وهذا إىل هذا حىت ترجع إىل األول

، واهلل أعلم3وإذا سأل العامي عن مسألة مل تقع مل جتب جماوبته . 



املستفيت برجوعه ومل يكن عمل  4إذا أفىت بشيء مث رجع عنه، نظرت فإن أعلم: اخلامسة
مث رجع لزمه ، باألول بعد مل جيز له العمل به، وكذلك لو نكح بفتواه أو استمر على نكاح

، فإنه يتحول، وإن كان 6كما لو تغري اجتهاد من قلده يف القبلة يف أثناء صالته. مفارقتها
ل رجوعه، فإن كان خالًفا لدليل قاطع لزم املستفيت نقض عمله ذلك، املستفيت قد عمل به قب

4وإن كان يف حمل االجتهاد مل يلزمه نقضه . 
وإذا كان املفيت إمنا يفيت على مذهب إمام معني فإذا رجع لكونه: 6قلت  

__________ 
 جاء رجل" ...  60/ 3: ويف سن الدارمي. 443/ 4: ، إعالم املوقعني60: صفة الفتوى 1
يوًما إىل ابن عمر فسأله عن شيء ال أدري ما هو فقال له ابن عمر ال تسأل عما مل يكن، فإين 

: ، واآلثار يف ذلك كثرية انظر سنن الدارمي"مسعت عمر بن اخلطاب يلعن من سأل عما مل يكن
"3 /60-63 ". 

أللف ا" أعلم"غري أن األلف مل تكتب بصورة واضحة، ويف ف وج " أعلم"كتبت يف األصل  2
 .واضحة

الصالة"ويف ش " صلوته: "يف األصل 3 ". 
ولالطالع على اآلراء يف  444/ 4: إعالم املوقعني، "63-60: "انظر صفة الفتوى واملفيت 4

: ، اإلحكام لآلمدي"4340/ 6/ 4: "، احملصول684/ 4: املستصفى: نقض االجتهاد راجع
، شرح مجع 448/ 4: ع، وفصول البدائ600/ 4: ، شرح خمتصر ابن احلاجب406/ 4

/ 4: ، تيسري التحرير340: ، املدخل ملذهب اإلمام أمحد643/ 4: اجلوامع حباشية البناين
64". 

قال املصنف رضي اهلل عنه: "يف ش 5 ". 

(1/109) 

 

بان له قطًعا أنه خالف يف فتواه نص مذهب إمامه، فإنه جيب نقضه، وإن كان ذلك يف حمل 
، على ما 3ه يف حقه كنص الشارع يف حق املفيت اجملتهد املستقلاالجتهاد، ألن نص مذهب إمام

على ما كان،  4وأما إذا مل يعلم املستفيت برجوعه فحال املستفيت يف عمله به. سبق تأصيله
 .ويلزم املفيت إعالمه برجوعه قبل العمل، وكذا بعد العمل حيث جيب النقض

أنه استفيت يف : "ة فيما بلغنا عنه، صاحب أيب حنيف6ولقد أحسن احلسن بن زياد اللؤلؤي
إن احلسن بن زياد استفىت يوم : مسألة فأخطأ فيها ومل يعرف الذي أفتاه، فاكترى منادًيا فنادى



 .كذا وكذا يف مسألة فأخطأ، فمن كان أفتاه احلسن بن زياد بشيء فلريجع إليه
. 4"صواب، كذا وكذاأنه أخطأ، وإن ال: فلبث أياًما ال يفيت حىت وجد صاحب الفتوى فأعلمه

 .واهلل أعلم
إذا عمل املستفيت بفتيا املفيت يف إتالف، مث بان خطأه، وأنه: السادسة  

__________ 
وكذا ابن القيم يف . كالم ابن الصالح هذا" 63-60": "صفة الفتوى"اقتبس ابن محدان يف  1

 عبد اهلل بن محدان أما قول أيب عمرو بن الصالح، وأيب: "وقال". 464/ 4": "إعالم املوقعني"
فليس كما قاال، ومل ينص على هذه املسألة أحد  -ونقل نص كالم ابن الصالح-من أصحابنا 

من األئمة، وال تقتضيها أصول الشريعة، ولو كان نص إمامه مبنزلة نص الشارع حلرم عليه 
بطال ومل يوجب أحد من األئمة نقض حكم احلاكم وال إ. وعلى غريه خمالفته، وفسق خبالفه

فتوى املفيت بكونه خالف قول زيد أو عمرو، وال سوغ النقض بذلك من األئمة واملتقدمني من 
444-446/ 4": "إعالم املوقعني"انظر الرد بطوله يف ... ". أتباعهم  ". 

 .سقطت من ف وج 2
ما رأيت أفقه من : احلسن بن زياد اللؤلؤي، صاحب اإلمام أيب حنيفة قال حيىي بن آدم"هو  3

ترمجته يف تاريخ حيىي بن " تويف سنة أربع ومائتني. وهو ضعيف يف احلديث. سن بن زياداحل
، 634/ 7: ، تاريخ بغداد"387: "، الضعفاء واملتروكني للدارقطين الترمجة636/ 6: معني

63/ 4: اجلواهر املضية . 
ة عن ابن هذه الفقر 83/ 3: ، ونقل اإلمام النووي يف اجملموع403/ 3: الفقيه واملتفقه 4

446-444/ 4: "الصالح باختصار، وكذا إعالم املوقعني ". 
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أنه يضمن إن كان أهًلا للفتوى، وال : خالف فيها القاطع، فعن األستاذ أيب إسحاق اإلسفراييين
3يضمن إن مل يكن أهال، ألن املستفيت قصر، واهلل أعلم . 

وذلك . ن عرف بذلك مل جيز أن يستفيتال جيوز للمفيت أن يتساهل يف الفتوى، وم: السابعة
يكون بأن ال يثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر، ورمبا حيمله  4"قد"

على ذلك تومهه أن اإلسراع براعة، واإلبطاء عجز ومنقصة، وذلك جهل، ولئن يبطئ وال 
به من أن يعجل فيضل ويضل 6خيطئ أكمل . 

نه على السؤال فبادر عند السؤال باجلواب فال بأس عليه، وعلى فإن تقدمت معرفته مبا سئل ع



 .مثله حيمل ما ورد عن األئمة املاضني من هذا القبيل
وقد يكون تساهله واحنالله بأن حتمله األغراض الفاسدة على تتبع احليل احملظورة أو الكراهة، 

، 6على من يريد ضرهعلى من يروم نفعه، أو التغليظ  4"للترخيص"والتمسك بالشبه طلًبا 
العافية والعفو 3"تعاىل"ومن فعل ذلك فقد هان عليه دينه، ونسأل اهلل  . 

وال جتر إىل مفسدة ليخلص هبا . وأما إذا صح قصده، فاحتسب يف تطلب حيلة ال شبهة فيها
تعاىل  7"تبارك و"املستفيت من ورطة ميني أو حنوها فذلك حسن مجيل يشهد له قول اهلل 

هلل عليه وسلم وعلى نبينا، ملا حلف ليضربن امرأتهصلى ا 8أليوب  
__________ 

1 كذا حكاه الشيخ " 83/ 3: نقل اإلمام النووي يف اجملموع هذه الفقرة عن ابن الصالح وقال
أبو عمرو وسكت عليه، وهو مشكل وينبغي أن خيرج الضمان على قويل الغرور املعروفني يف 

، "ع بعدم الضمان، إذ ليس يف الفتوى إلزام وال إجلاءبايب الغصب والنكاح وغريمها، أو يقط
446/ 4: ، وإعالم املوقعني63: وانظر صفة الفتوى . 
 .من ف وج وش 2

أمجل"يف ف وج  3 ". 
للترخص"كذا يف سائر النسخ ويف األصل  4 ". 

83/ 3: اجملموع 5 . 
 .من ج وش 6

 .من ش 7
/ 6: ، راجع الدر املنثور"إال األنبياء ال جيوز ذلك ألحد بعد أيوب: "ورد عن ابن عباس قوله 8

637. 
وكذلك ". وروي عن عطاء أهنا أليوب خاصة" 436/ 36: وقال القرطيب يف أحكام القرآن

، وقال سفيان الثوري يف 430/ 4: راجع األحكام. روى أبو زيد عن ابن القاسم عن مالك
ر حممد بن عبد اهلل املعروف ، وانظر أحكام القرآن أليب بك"مل جيعل ألحد بعد: "464: تفسريه

3364-3363/ 4: "بابن عريب ". 

(1/111) 

 

4{ َفاْضِرْب ِبِه َوال َتْحَنْث 3َوُخْذ ِبَيِدَك ِضْغًثا }: مائة . 
إمنا العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما : "رضي اهلل عنه أنه قال 6ورد عن سفيان الثوري



4"التشديد فيحسنه كل أحد . 
إىل املفاسد، أو  6الذي ذكرناه، فال يفرحن به من يفيت باحليل اجلارةوهذا خارج على الشرط 

مبا فيه شبهة بأن يكون يف النفس من القول به شيء أو حنو ذلك، وذلك كمن يفيت باحليلة 
،7يف سد باب الطالق، ويعلمها وأمثال ذلك 3السرجيية  

__________ 
، املفردات للراغب "ثقبضة رحيان، أو حشيش، أو قضبان، ومجعه أضغا: الضغث 1

447: األصبهاين . 
44: "سورة ص آية 2 ". 

ثقة : سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد اهلل الكويف، قال احلافظ ابن حجر"هو  3
، 363/ 4: ترمجته يف تاريخ بغداد، "حافظ فقيه، عابد إمام، تويف سنة إحدى وستني ومائة

633/ 3: ، التقريب333/ 4: ، هتذيب التهذيب406/ 3تذكرة احلفاظ  . 
64: ، صفة الفتوى83/ 3: ، اجملموع44/ 4: جامع بيان العلم 4 . 

اجلارة ملن يستفيت باحليل السرجيية إىل املفاسد"يف ف وج  5 ". 
وهو أن يقول " بالسرجيية"ما قولكم يف العمل : "سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل 6

مسألة ابن سريج "وهذه املسألة تسمى . نت طالق قبله ثالًثاإذا طلقتك فأ: الرجل المرأته
هذه املسألة مل يفت هبا أحد من سلف األمة، وال أئمتها ال من الصحابة، وال التابعني، : اجلواب"

وال أئمة املذاهب املتبوعني، كأيب حنيفة، ومالك والشافعي، وأمحد، وال أصحاهبم الذين 
مل يفت أحد منهم هبذه املسألة، وإمنا ... زين، والبويطي كأيب يوسف، وحممد، وامل: أدركوهم

أفىت هبا طائفة من الفقهاء، وأنكر ذلك عليهم مجهور األمة كأصحاب أيب حنيفة، ومالك، 
... وأمحد، وكثري من أصحاب الشافعي، وكان الغزايل يقول هبا، مث رجع عنها وبني فسادها 

: ، انظر جمموع الفتاوى الكربى"لشيخ عز الدينوابن سريج بريء مما نسب إليه فيها قاله ا
336-334/ 4: "وطبقات اإلسنوي". 444، 446، 444/ 66" ". 

حيث اقتبس كالم ابن الصالح هذا دون اإلشارة إليه، " 64 -63: "صفة الفتوى واملفيت 7
: مجع اجلوامع". 463-444، 444/ 4: "، وانظر إعالم املوقعني83/ 3: النووي يف اجملموع

474: ، إرشاد الفحول400/ 4 . 
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 .واهلل أعلم
ليس له أن يفيت يف كل حالة تغري خلقه، وتشغل قلبه، ومتنعه من التثبت والتأمل، : الثامنة

، أو العطش، أو احلزن، أو الفرح الغالب، أو النعاس، أو املاللة، 3"أو اجلوع"كحالة الغضب 
، أو مدافعة األخبثني، وهو أعلم بنفسه، فمهما أحس أو املرض، أو احلر املزعج، أو الربد املؤمل

باشتغال قلبه وخروجه عن حد االعتدال أمسك عن الفتيا، فإن أفىت يف شيء من هذه األحوال 
4وهو يرى أن ذلك مل مينعه من إدراك الصواب، صحت فتياه، وإن خاطر هبا . 
 6مدومن أعجب ذلك ما وجدته خبط بعض أصحاب القاضي اإلمام حسني بن حم

يذكر أنه كان عند 6أنه مسع اإلمام أبا عاصم العبادي: ، عنه4املروروذي  
__________ 

واجلوع"يف األصل  1 ". 
447/ 4: ، وانظر إعالم املوقعني64: ، صفة الفتوى84/ 3: اجملموع 2 . 

اإلمام القاضي أبو علي احلسني بن حممد بن أمحد املروروذي، قال عبد الغافر يف "هو  3
تويف سنة اثنتني وستني . وكان يقال له حرب األمة: فقيه خراسان، وقال الرافعي: السياق

، طبقات 334/ 3: ، هتذيب األمساء واللغات364/ 4: ترمجته يف وفيات األعيان". وأربعمائة
663/ 4: الشافعية الكربى . 

4 " وبعد الواو  بفتح امليم وسكون الراء املهملة، وفتح الواو وتشديد الراء املهملة املضمومة،
مدينة مبنية على هنر وهي أشهر مدن خراسان، بينها وبني مرو الشاهجان ... ذال معجمة 

400/ 34:، وانظر األنساب34/ 3: ، وفيات األعيان"أربعون فرسًخا . 
هو اإلمام القاضي أبو عاصم حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل بن عباد اهلروي العبادي  5

لقد كان أرفع أبناء : قال أبو سعد الروي. وغري ذلك" ادات الزياداتزي"و" الزيادات"صاحب 
عصره يف غزارة نكت الفقه، واإلحاطة بغرائبه عماًدا، وأعالهم فيه إسناًدا، تويف سنة مثان 

، طبقات الشافعية 646/ 6: ، العرب434/ 4: وفيات األعيان: ترمجته يف". ومخسني وأربعمائة
304/ 4:الكربى . 
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، 4شيخ خراسان حني احتضر فسئل عن ضمان الدرك 3األستاذ أيب طاهر وهو اإلمام الزيادي
ألنه بعد قبض : إن قبض الثمن فيصح، وإن مل يقبض فال يصح، قال: وكان يف النزع، فقال

واهلل أعلم. 6الثمن يكون ضمان ما وجب . 



رتزق على ذلك من بيت ، وجيوز له أن ي4األوىل باملتصدي للفتوى أن يتربع بذلك: التاسعة
املال، إذا تعني عليه وله كفاية، فظاهر املذهب أنه ال جيوز، وإذا كان له رزق فال جيوز له أخذ 
أجرة أصًلا، وإن مل يكن له رزق يف بيت املال فليس له أخذ أجرة من أعيان من يفتيه كاحلاكم 

 .على األصح
لو قال: فقال ،3"ِحَيلِه"يف  6واحتال له الشيخ أبو حامت القزويين  

__________ 
بفتح امليم بعدها حاء مهملة ساكنة، -الفقيه الشيخ أبو طاهر حممد بن حممد بن حممش "هو  1

إمام احملدثني، : قال السبكي. بن علي بن داود الزيادي -مث ميم مكسورة مث شني معجمة
، الوايف 306/ 6: العرب: ، ترمجته يف"تويف سنة عشر وأربعمائة. والفقهاء بنيسابور يف زمانه

، 304/ 3: ، طبقات اإلسنوي348/ 4: ، طبقات الشافعية الكربى473/ 3: بالوفيات
/ 37: ، سري أعالم النبالء443/ 6: أ، شذرات الذهب44: طبقات الشافعية البن الصالح

473. 
اسم من أدركت الشيء، : بفتحتني، وسكون الراء لغة: الدرك" 444: يف املصباح املنري 2

ضمان الدركومنه  ". 
كالم ابن الصالح هذا ومسي الكتاب  400/ 4: نقل السبكي يف طبقات الشافعية الكربى 3

وهذا هو الصحيح يف املذهب، ومل يرد حبكايته أنه غريب، بل : قلت: "وقال". أدب الفتيا"
إن هذه احلكاية : ولذلك قال ابن الصالح. حضور ذهن هذا األستاذ عند النزع ملسائل الفقه

أعجب ما حيكى من ". 
463/ 4: انظر إعالم املوقعني 4 . 

له املصنفات : قال السبكي. أبو حامت حممود بن احلسن بن حممد بن يوسف القزويين"هو  5
واختلف . الذي ألفه رفيقه احملاملي" جتريد التجريد"الكثرية، والوجوه املسطورة، ومن مصنفاته 
سنة أربع عشرة أو مخس عشر وأربعمائة، وذكر  يف وفاته فذكر الشريازي يف طبقاته أنه تويف

، هتذيب 430: تبيني كذب املفتري: ابن هداية اهلل أنه تويف سنة أربعني وأربعمائة، ترمجته يف
: ، طبقات ابن هداية اهلل360: ، طبقات الفقهاء للشريازي407/ 4: األمساء واللغات

634/ 6: ، طبقات الشافعية الكربى للسبكي"346-343" . 
حيلة"ويف بعض النسخ . كذا شكلت يف ش 6 ". 
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أن يكتب  4قوًلا، وأما بذل اخلط فال، فإذا استأجره على 3"أفتيك"إمنا يلزمين أن : للمستفيت
6له ذلك كان جائًزا . 

أنه لو اجتمع أهل البلد على أن جعلوا له رزًقا من أمواهلم ليتفرغ : وذكر أبو القاسم الصيمري
أنه جيوز له قبول : 4ك، وأما اهلدية، فقد أطلق السمعاين الكبري أبو املظفرلفتاويهم جاز ذل

حيرم عليها قبوهلا إذا كانت : ينبغي أن يقال: 6قلت. اهلدية، خبالف احلاكم فإنه يلزم حكمه
7واهلل أعلم. 3رشوة على أن يفتيه مبا يريد كما يف احلاكم وسائر ما ال يقابل بعوض . 

إذا كان من  8ن يفيت يف األميان واألقارير، وحنو ذلك مما يتعلق باأللفاظ إالال جيوز له أ: العاشرة
أهل بلد الالفظ هبا، أو متنزال منزلتهم يف اخلربة مبراداهتم من ألفاظهم وتعارفهم فيها، ألنه إذا مل 

، واهلل أعلم4يكن كذلك كثر خطؤه عليهم يف ذلك كما شهدت به التجربة . 
ز ملن كانت فتياه نقال ملذهب إمامه إذا اعتمد يف نقله على الكتب أن ال جيو: 30احلادية عشرة

 يعتمد إال على كتاب موثوق بصحته، وجاز ذلك كما جاز اعتماد
__________ 

أقيك: "من ف وج وش ويف األصل 1 ". 
 .سقطت من ف وج 2

: 464/ 4وقال  463/ 4": إعالم املوقعني"نقل اإلمام ابن القيم كالم ابن الصالح يف  3
والصحيح خالف ذلك، وأنه يلزمه اجلواب جماًنا بلفظه وخطه، ولكن ال يلزمه الورق وال "

 ." ... احلرب
اإلمام أبو املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار بن أمحد بن حممد السمعاين طرازه، تويف "هو  4

، 433/ 6: ، وفيات األعيان364/ 7: األنساب: ترمجته يف" سنة تسع ومثانني وأربعمائة
/ 6:، شذرات الذهب374: ، طبقات ابن هداية اهلل666/ 6: طبقات الشافعية الكربى

646. 
قال املصنف: "يف ش 5 ". 

464/ 4: ، وانظر إعالم املوقعني66: ، صفة الفتوى84/ 3: اجملموع 6 . 
 .سقطت من ج 7

 .كررت يف ج مرتني 8
448 /4: ، إعالم املوقعني63: ، صفة الفتوى84/ 3: اجملموع 9 . 

عشر"يف ف وج  10 ". 
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نسخة  3الراوي على كتابه، واعتماد املستفيت على ما يكتبه املفيت وحيصل له الثقة مبا جيده يف
غري موثوق بصحتها، بأن جيده يف نسخ عدة من أمثاهلا، وقد حتصل له الثقة مبا جيده يف النسخة 

فطن ال خيفى عليه يف الغالب مواقع اإلسقاط  4غري املوثوق هبا بأن يراه كالًما منتظًما وهو خبري
، وإذا مل جيده إال يف موضع مل يثق بصحته نظر6والتغيري : 

املذهب وهو أهل التخريج مثله على املذهب، لو مل جيده منقوال فله  4فإن وجده موافًقا ألصول
: وليقل. اقال الشافعي مثال كذا وكذ: فإن أراد أن حيكيه عن إمامه فال يقل. أن يفيت به

عنه، أو ما أشبه هذا من العبارات 6أو بلغين. وجدت عن الشافعي كذا وكذا . 
. وأما إذا مل يكن أهال لتخريج مثله، فال جيوز له ذلك فيه وليس له أن يذكره بلفظ جازم مطلق

فإن سبيل مثله النقل احملض، ومل حيصل له فيه ما جيوز له مثل ذلك، وجيوز له أن يذكره يف 
وجدته يف نسخة من الكتاب الفالين، أو من : قام الفتوى مفصًحا حباله فيه، فيقولم 3غري

، 8عنه كذا وكذا 7كتاب فالن، ال أعرف صحتها، أو وجدت عن فالن كذا وكذا، أو بلغين
30، واهلل أعلم4وما ضاهى ذلك من العبارات . 

__________ 
سقطت من ج" دهيف نسخة غري موثوق بصحتها بأن جي"والعبارة " من"يف ف  1 . 

خري"يف ف وج  2 ". 
التغري"يف ف وج  3 ". 
أصل"يف ف وج  4 ". 

وبلغين"يف ف وج  5 ". 
غريه"يف ف وج  6 ". 

وبلغين"يف ج وش  7 ". 
 .سقطت من ج 8

67-63: "، صفة الفتوى"86-84/ 3: "اجملموع 9 ". 
ال جيوز ملفٍت : قلت" 86/ 3: نقل اإلمام النووي كالم ابن الصالح هذا يف اجملموع، وقال 10
على مذهب الشافعي إذا اعتمد النقل أن يكتفي مبصنف ومصنفني وحنومها من كتب املتقدمني 

، وأما ابن محدان رمحه اهلل ... "وأكثر املتأخرين لكثرة االختالف بينهم يف اجلزم والترجيح 
الصالح، ومل ينسبه البن "صفة الفتوى"تعاىل فقد اقتبس كالم ابن الصالح هذا يف كتابه  . 
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إذا أفىت يف حادثة مث وقعت مرة أخرى، فإن كان ذاكًرا لفتياه األوىل ومستندها : 3الثانية عشرة
الشرع إن كان مستقال، أو بالنسبة إىل مذهبه إن كان منتسًبا إىل مذهب  4إما بالنسبة إىل أصل

وجب رجوعه عنها، فقد ذي مذهب أفىت بذلك، وإن تذكرها ومل يتذكر مستندها، ومل يطرأ ما ي
6له أن يفيت بذلك، واألصح أنه ال يفيت حىت جيدد النظر: قيل . 

أنه كان ال يفيت يف شيء من املسائل : أحد أئمة املذهب 6ابن القطان 4وبلغنا عن أيب احلسني
يكن  7وهكذا ينبغي ملن هو دونه، ومن مل تكن فتواه حكاية عن غريه، ومل، 3حىت يلحظ الدليل

واهلل أعلم. استحضار الدليل فيهاله بد من  . 
إذا وجدمت يف كتايب خالف : "، أنه قال30روينا عن الشافعي رضي اهلل عنه: 4عشرة 8الثالثة

سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقولوا بسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ودعوا ما 
33"قلته . 

__________ 
عشر: "يف ف وج 1 ". 

إن كان إىل مذهبه: "يف ش 2 ". 
466-464/ 4: "انظر إعالم املوقعني 3 ". 

احلسن"يف ف وج  4 ". 
أبو احلسني أمحد بن حممد بن أمحد املعروف بابن القطان البغدادي، الفقيه الشافعي، "هو  5

، ترمجته "درس ببغداد، وأخذ عنه العلماء، وله مصنفات كثرية، تويف سنة تسع ومخسني وثالمثائة
643/ 7: ، فوات الوفيات70/ 3: يف وفيات األعيان . 

67: ، صفة الفتوى86/ 3: اجملموع 6 . 
مل: "يف ف، وج، وش 7 ". 

الثالث"يف ف  8 ". 
عشر"يف ج  9 ". 

رمحه اهلل"يف ج  10 ". 
وتاريخ ابن ، 37: ، وتوايل التأسيس"476-474/ 3: "مناقب الشافعي للبيهقي 11

466/ 4: املوقعني، إعالم 64/ 30: سري أعالم النبالء، أ30/ 36: عساكر . 
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، فعمل بذلك كثري من أئمة أصحابنا، وكان من ظفر 4يف معناه مشهور عنه 3وهذا وما هو
مذهب : منهم مبسألة فيها حديث ومذهب الشافعي خالفه عمل باحلديث وأفىت به قائال

 .الشافعي ما وافق احلديث، ومل يتفق ذلك إال نادًرا
اهلل عنه فيه قول على وفق احلديث وممن حكي عنه منهم أنه  ومنه ما نقل عن الشافعي رضي

، وهو الذي قطع 4، وأبو القاسم الداركي6أبو يعقوب البويطي: أفىت باحلديث يف مثل ذلك
، وليس هذا باهلني، فليس كل فقيه "يف أصول الفقه: "يف كتابه 3أبو احلسن إلكيا الطربي 6به

من احلديث وفيمن سلك هذا املسلك من الشافعيني  يسوغ له أن يستقل بالعمل مبا يراه حجة
 من عمل حبديث تركه الشافعي

__________ 
ما هو: "يف ف وج 1 ". 

، 60: ، وإيقاظ اهلمم36: ، وتوايل التأسيس"38-37: "انظر آداب الشافعي ومناقبه 2
46:، وإيقاظ الوسنان"464-466/ 30: "والبداية والنهاية . 

حيىي البويطي املصري، تفقه على الشافعي، واختص بصحبته، قال  اإلمام أبو يعقوب بن"هو  3
ثقة، فقيه، من أهل السنة، مات يف احملنة ببغداد، تويف سنة إحدى أو اثنني : احلافظ ابن حجر
/ 7: ، وفيات األعيان433/ 3: ، العرب444/ 34: تاريخ بغداد: ، ترمجته يف"وثالثني ومائتني

686/ 4: ، التقريب447/ 4: ، هتذيب التهذيب334/ 4: ، طبقات الشافعية الكربى33 . 
كان : قال اخلطيب. أبو القاسم عبد العزيز بن عبد اهلل بن حممد بن عبد العزيز الداركي"هو  4

قرية من عمل أصبهان، : ودارك. ثقة، انتفى عليه الدارقطين، تويف سنة مخس وسبعني وثالمثائة
/ 6: ، وفيات األعيان660/ 6: الشافعية الكربى ، طبقات436/ 30: ترمجته يف تاريخ بغداد

34/ 4: ، معجم البلدان670/ 4: ، العرب388 . 
 .ساقطة من ف وج 5

: قال فيه عبد الغافر. اإلمام عماد الدين أبو احلسن علي بن حممد بن علي إلكيا اهلراسي"هو  6
ال : ة، قال ابن العمادبراء مشددة وسني مهمل: واهلراسي. اإلمام البالغ يف النظر مبلغ الفحول

ومل أعلم ألي معىن قيل له الكيا، ويف اللغة العجمية : وقال ابن خلكان. تعلم نسبته ألي شيء
الكيا هو الكبري القدر املقدم بني الناس، وهو بكسر الكاف وفتح الياء املثناة من حتتها وبعدها 

، 337/ 4: ، املنتظم483/ 6: ترمجته يف وفيات األعيان". تويف سنة أربع ومخسمائة. ألف
، شذرات 463/ 7: ، طبقات الشافعية الكربى8/ 4: ، العرب488: تبيني كذب املفتري

67/ 8: ، مرآة الزمان8/ 4: الذهب . 
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 4موسى بن أيب 3عمًدا على علم منه بصحته ملانع اطلع عليه وخفي على غريه، كأيب الوليد
رضي اهلل "، وروي عنه أنه روى عن الشافعي 4"نهرضي اهلل ع"ممن صحب الشافعي  6اجلارود

إذا صح عن النيب صلى اهلل عليه وسلم حديث، وقلت قوال، فأنا راجع عن : "أنه قال 6"عنه
3"قويل قائل بذلك . 

فأنا أقول 7" أفطر احلاجم واحملجوم: "وقد صح حديث: قال أبو الوليد  
__________ 

وليد"يف ف وج  1 ". 
 .ساقطعة من ج 2

يرجع إليه عند اختالف : أبو الوليد موسى بن أيب اجلارود املكي، قال أبو عاصم"هو  3
ترمجته يف طبقات الشافعية البن " تويف سنة أربع وسبعني وأربعمائة: قال ابن الصالح. الرواية

، هتذيب 333/ 4: ، طبقات الشافعية الكربى300: أ، طبقات الشريازي7: الصالح، الورقة
483/ 4: التقريب ،664/ 30: التهذيب . 
 .من ش 4

 .من ف وج 5
. ، وتقدم مثل هذا القول عن الشافعي وخترجيه333/ 4: حنوه يف طبقات الشافعية الكربى 6

، "إذا صح احلديث فهو مذهيب: معىن قول املطليب: "ولإلمام تقي الدين السبكي رسالة مساها
طبوعة ضمن جمموعة الرسائل وهي م. وقد شرح هذه الكلمة وما جيب أن حتمل عليه وتقيد به

36": توايل التأسيس"ونقل عنها احلافظ ابن حجر يف ، "334، 84/ 6: "املنريية . 
أخرجه أبو داود يف الصوم، باب يف الصائم حيتجم، . ديث من رواية شداد بن أوسورد احل 7

: ، والدرامي"3383"، وابن ماجه يف الصوم، حديث رقم "4634و 4638: "حديث رقم
، واحلاكم "7640: "، وعبد الرزاق يف املصنف رقم466/ 3: ، والشافعي يف مسنده34/ 4

وابن حبان كما يف موارد الظمآن رقم  436/ 4: نن، والبيهقي يف الس448/ 3: يف املستدرك
، والطحاوي يف شرح "346، 344، 346، 344/ 4: "وأمحد يف املسند" 403"و" 400"

، وإسناده صحيح، ولكن ثبت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم نسخة قال 44/ 4: معاين اآلثار
بال ريب، لكن وجدنا " أفطر احلاجم واحملجوم"صح حديث : "366/ 4": الفتح"احلافظ يف 

أرخص النيب صلى اهلل عليه وسلم يف الصحابة للصائم وإسناده صحيح، : من حديث أيب سعيد
فوجب األخذ به، ألن الرخصة إمنا تكون بعد العزمية، فدل على نسخ الفطر باحلجامة، سواء 

، 366/ 4: "، والفتح"476، 474/ 4: "، وانظر نص الراية... "كان حامًجا أو حمجوًما 
من " أفطر احلاجم واحملجوم: "وورد حديث". 344، 343/ 4: "، وتلخيص احلبري"363



، رواه الترمذي يف الصوم، باب كراهية احلجامة للصائم، "رافع بن خديج رضي اهلل عنه"رواية 
= 
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فرد على أيب الوليد ذلك من حديث أن الشافعي تركه . أفطر احلاجم واحملجوم: قال الشافعي
وروينا عن ابن  4على ذلك وبينه 3ع صحته لكونه منسوًخا عنده، وقد دل رضي اهلل عنهم

هل: "اإلمام البارع يف احلديث والفقه، أنه قيل له 6خزمية  
__________ 

، وعبد 436/ 4: ، والبيهقي يف السنن448/ 3: وإسناده صحيح، واحلاكم يف املستدرك =
ومن ". 404: "بان كما يف موارد الظمآن رقم، وابن ح"7646: "الرزاق يف املصنف رقم

: ، أخرجه أبو داود يف الصوم، باب يف الصائم حيتجم حديث رقم"ثوبان رضي اهلل عنه"حديث 
، وابن ماجه يف الصيام، باب ما جاء يف احلجامة للصائم، حديث "4673و 4670و 4637"

، "36، 34/ 4: "ارمي، والد"683: "، وابن اجلارود يف املنتقى حديث رقم"3380: "رقم
: ، وابن حبان كما يف موارد الظمآن، حديث رقم48/ 4: والطحاوي يف مشكل اآلثار

وانظر . 447/ 3:واحلاكم يف املستدرك" 7644: "وعبد الرزاق يف املصنف رقم" 844"
/ 4: "، وشرح معاين اآلثار"386-384/ 4: "تعدد الروايات واختالفها يف سنن الدارقطين

وأما األحاديث اليت ". 486، 484، 486، 477، 473/ 6: "د يف املسند، وأمح"48-44
فعن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه . تبيح االحتجام للصائم

رواه الترمذي، حديث ". احلجامة، والقيء، واالحتالم: ثالث ال يفطرن الصائم: "وسلم قال
ء يف الصائم يذرعه القيءيف الصوم، باب ما جا" 734: "رقم . 

رواه أبو داود يف الصوم، باب يف الصائم حيتلم هناًرا يف " زيد بن أسلم رضي اهلل عنه"وحديث 
7646"، وعبد الرزاق يف املصنف رقم "4673: "شهر رمضان، حديث رقم ". 

أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم احتجم وهو حمرم، ": "ابن عباس رضي اهلل عنه"وحديث 
يف الصوم، باب احلجامة والقيء للصائم، ويف  366/ 4: رواه البخاري". احتجم وهو صائمو

: الطب، باب أي ساعة حيتجم، ومسلم يف احلج، باب جواز احلجامة للمحرم، حديث رقم
، 4674: "، وأبو داود يف الصوم، باب الرخصة للصائم أن حيتجم، األحاديث"3404"

: ما جاء يف الرخصة باحلجامة للصائم، حديث رقم ، والترمذي يف الصوم، باب"4674
-44/ 4: "، وشرح معاين اآلثار"386-384/ 3: "، وانظر سنن الدارقطين"776-777"



470-434: "، واالعتبار يف الناسخ واملنسوخ للحازمي"304 ". 
 .سقطت من ش 1

: أليب بكر احلازميتقدم بيان األحاديث يف هذه املسألة، وانظر االعتبار يف الناسخ واملنسوخ  2
"434-470 ". 

إمام األئمة شيخ اإلسالم أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية بن املغرية، السلمي، "هو  3
". تويف سنة إحدى عشرة وثالمثائة. كان إماًما ثبًتا معدوم النظري: النيسابوري، قال الدارقطين

: ، طبقات القراء للجزري740/ 4: ، تذكرة احلفاظ344/ 33: البداية والنهاية: ترمجته يف
343/ 4: ، الوايف بالوفيات47/ 4 . 
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؟ 3تعرف سنة لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف احلالل واحلرام مل يودعها الشافعي يف كتبه
4"ال: قال . 

من وجد من الشافعيني حديًثا خيالف مذهبه نظر، فإن كملت آالت االجتهاد : وعند هذا أقول
ا، وإما يف ذلك الباب؛ أو يف تلك املسألة على ما سبق بيانه كان له االستقالل فيه إما مطلًق

بالعمل بذلك احلديث، وإن مل تكمل آلته ووجد يف قلبه حزازة من خمالفة احلديث بعد أن حبث 
 :فلم جيد ملخالفيه عنه جواًبا شافًيا فلينظر

مبذهبه يف العمل بذلك  احلديث إمام مستقل؟ فإن وجده فله أن يتمذهب 6هل عمل بذلك
، والعلم عند اهلل تبارك 7مذهب إمامه يف ذلك 3يف ترك 6عذًرا له 4احلديث، ويكون ذلك

 .وتعاىل
؟4هل للمفيت املنتسب إىل مذهب الشافعي مثال أن يفيت تارة مبذهب آخر: 8الرابعة عشرة  

مامإىل مذهب إ 33اجتهاده 30"فأداه"وهو أنه إذا كان ذا اجتهاد : فيه تفصيل  
__________ 

الشافعي كتابه"يف ف وج وش  1 ". 
، سري أعالم 407/ 34: ، تاريخ دمشق البن عساكر477/ 3: مناقب الشافعي للبيهقي 2

64/ 30: النبالء . 
هذا: "يف ش 3 ". 

سقطت من ف وج 6و 4 . 
تركه: "يف ف 6 ". 



حيث اقتبس كالم ابن الصالح كله" 68-67: "صفة الفتوى 7 . 
عشر"يف ج  8 ". 

647-463/ 4: "انظر إعالم املوقعني 9 ". 
فأدى: "ويف األصل. كذا يف ج وش 10 ". 

اجتهاد"يف ف وج  11 ". 
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اجتهاده، وإن كان اجتهاده مقيًدا مشوًبا بشيء من التقليد نقل ذلك الشوب من  3آخر اتبع
 . فتياهالتقليد إىل ذلك اإلمام الذي أداه اجتهاده إىل مذهبه، مث إذا أفىت بني ذلك يف

لو اجتهدت فأدى اجتهادي إىل مذهب أيب : اإلمام أبو بكر القفال املروزي؛ يقول 4وكان
مذهب الشافعي كذا وكذا، ولكين أقول مبذهب أيب حنيفة، ألنه جاء ليستفيت : حنيفة، فأقول

وحدثين أحد املفتني خبراسان أيام . على مذهب الشافعي، فال بد من أن أعرفه بأين أفيت بغريه
: 4، قال للغزايل يف مسألة أفىت فيها6أن اإلمام أمحد اخلوايف: مقامي هبا عن بعض مشاخيه

من أين واملسألة ليست مسطورة؟: فقال له الغزايل. أخطأت يف الفتوى  
ليست فيه، ومل تكن يف املوضع الذي يليق : فقال له الغزايل". املذهب الكبري"بلى يف : 6فقال له

يف من موضع قد أجراها فيه املصنف استشهاًدافأخرجها له اخلوا. هبا . 
ال أقبل هذا واجتهادي ما قلت: فقال له الغزايل عند ذلك . 

اجتهادك، فال  3أنت إمنا تسأل عن مذهب الشافعي، ال عن، هذا شيء آخر: فقال له اخلوايف
املذهب الكبري"و. جيوز أن تفيت على اجتهادك، أو كما قال " 

__________ 
اتبعف"يف ف وج  1 ". 

كان"يف ش  2 ". 
اإلمام أبو املظفر أمحد بن حممد بن املظفر اخلوايف، وخواف بفتح اخلاء املعجمة وآخرها "هو  3

كان يف املناظرة أسًدا ال يصطلى : قال السبكي. فاء بعد الواو واأللف، قرية من أعمال نيسابور
، ترمجته "بطوس، سنة مخسمائة تويف. له بنار، قادًرا على قهر اخلصوم، وإرهاقهم إىل االنقطاع

، طبقات 338/ 4: ، البداية والنهاية488: ، تبيني كذب املفتري344/ 6: يف األنساب
36/ 3: الشافعية الكربى . 
 .سقطت من ج 4



 .سقطت من ش 5
أن اجتهادك: "يف ف 6 ". 
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ع الغزايل من أكابر تأليف الشيخ أيب املعايل ابن اجلويين، وكان اخلوايف م 3"هناية املطلب"هو 
 .أصحابه

. وأما إذا مل يكن ذلك بناء على اجتهاد، فإن ترك مذهبه إىل مذهب هو أسهل عليه وأوسع
فالصحيح امتناعه، وإن تركه لكون اآلخر أحوط املذهبني، فالظاهر جوازه، مث عليه بيان ذلك 

، واهلل أعلم4يف فتواه على ما تقدم . 
مذهب الشافعي يف املسألة ذات القولني أو الوجهني أن  ليس للمنتسب إىل: 6اخلامسة عشرة

بل عليه يف القولني إن علم املتأخر منهما كما يف اجلديد . 4يتخري، فيعمل أو يفيت بأيهما شاء
أحدمها  6وإن ذكرمها الشافعي مجيًعا ومل يتقدم. مع القدمي، أن يتبع املتأخر، فإنه ناسخ للمتقدم

د على الذي رجحه، وإن مجع بينهما يف حالة واحدة من غري لكن رجح أحدمها كان االعتما
إنه مل يوجد منه ذلك إال يف ستة عشر، أو سبعة عشر موضًعا، : ترجيح منه ألحدمها، وقد قيل

أو نقل عنه قوالن ومل يعلم حاهلما فيما ذكرناه، فعليه البحث عن األرجح األصح منهما متعرًفا 
كان ذا  3"إن"الترجيح قواعد مذهبه إىل غريها، هذا  ذلك من أصول مذهبه غري متجاوز يف

اجتهاد يف مذهبه أهال للتخريج عليه، فإن مل يكن أهال لذلك فلينقله عن بعض أهل التخريج 
 من أئمة املذهب، وإن مل جيد شيًئا من ذلك

__________ 
ما : "ل ابن خلكانقا. مجعه مبكة وأمته بنيسابور" هناية املطلب يف دراية املذهب"امسه الكامل  1

3440/ 4: ، كشف الظنون338/ 4: وفيات األعيان" صنف يف اإلسالم مثله . 
64: صفة الفتوى 2 . 

عشر"يف ج  3 ". 
: ، شرح رسوم املفيت"476-434/ 4: "، اإلحكام لآلمدي"363-363: "اللمع: انظر 4

ة الناظر روض 387: ، املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد464/ 4. ، التحرير البن اهلمام43
/ 4: ، وخمتصر ابن احلاجب وشرحه للعضد646/ 4: ومسلم الثبوت، 667: وجنة املناظر

464/ 4: إعالم املوقعني. 600 . 



تتقدم: "يف ش 5 ". 
إذا: "كذا يف النسخ ويف األصل 6 ". 
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على مسألة فعل احمللوف عليه : قال القاضي اإلمام أبو احلسن املاوردي رمحه اهلل يف. فليتوقف
ما أفتيت يف ميني الناسي : شيخنا أبو القاسم الصيمري 4"يل"قال . القولني 3"ذات"نسيان 

 .بشيء قط
وحكى أبو الفياض عن شيخه . أنه مل يفت فيها بشيء قط: 4عن شيخه أيب الفياض 6وحكى

أنه مل يفت فيها بشيء قط: أيب حامد املروروذي . 
ومل أفت فيها بشيء، ألن استعمال التوقي فاقتديت هبذا السلف، : 3"املروروذي" 6وقال

وأما الوجهان، فال بد من ترجيح أحدمها، وتعرف الصحيح منهما . أحوط من فرطات اإلقدام
بالتقدم والتأخر، سواء وقعا مًعا  8فيهما 7عند العمل والفتوى، مبثل الطريق املذكور، وال عربة

 واحد بعد واحد، ألهنما انتسبا إىل يف حالة واحدة من إمام من أئمة املذهب، أو من إمامني
املذهب انتساًبا واحدا وتقدم أحدمها ال جيعله مبنزلة تقدم أحد القولني من صاحب املذهب، 

وليس ذلك أيًضا من قبيل اختالف املفتيني على املستفيت، بل كل ذلك اختالف راجع إىل"  
__________ 

كان: "من ف وج وش ويف األصل 1 ". 
 .من ش 2

وحكاه" :يف ش 3 ". 
أبو الفياض حممد بن احلسن بن املنتظر البصري، من أعيان تالمذة القاضي أبو حامد "هو  4

املروروذي أمحد بن عامر بن بشر العامري، وتفقه عليه صاحبه عبد الواحد بن احلسني بن حممد 
: ب، طبقات الشافعية الكربى38: انظر طبقات ابن الصالح". القاضي أبو القاسم الصيمري

346: طبقات الشريازي". 664، 34/ 6" . 
قال"يف ف وج  5 ". 

القاضي أبو حامد أمحد بن بشر بن عامر "وهو " املرورذي: "من ف وج وش ويف األصل 6
كان : ابن عامر ابن بشر، قال أبو حيان التوحيدي: العامري، قال الشيخ أبو إسحاق الشريازي

البصائر : ترمجته يف" نتني وستني وثالمثائةأبو حامد كثري العلم، غزير احلفظ، تويف سنة اث
طبقات ، 34/ 3: ، وفيات األعيان643/ 4: ، العرب"33، 30/ 3: "والذخائر أليب حيان



334: ، طبقات الفقهاء للشريازي34/ 6: الشافعية الكربى . 
غريه: "يف ف 7 ". 

فيها: "يف ف وج 8 ". 
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ف الروايتني عن رسول اهلل صلى اهلل فيلتحق باختال 3"شخص واحد، وهو صاحب املذهب
، واآلخر 4"عنه"عليه وسلم يف أنه يتعني العمل بأصحهما عنه، وإذا كان أحد الرأيني منصوًصا 

الذي نص عليه منهما يقدم كما يقدم ما رجحه من القولني املنصوصني  6خمرًجا، فالظاهر أن
ملخرج خمرًجا من نص آخر لتعذر على اآلخر ألنه أقوى نسبة إليه منه، إال إذا كان القول ا

 .الفارق، فاعلم ذلك
واعلم أن من يكتفي بأن يكون يف فتياه أو عمله موافًقا لقول أو وجه يف املسألة، ويعمل مبا 

يشاء من األقوال أو الوجوه من غري نظر يف الترجيح، وال تقيد به فقد جهل وخرق اإلمجاع، 
: من فقهاء أصحابه، أنه كان يقول 4اجي املالكيوسبيله سبيل الذي حكى عنه أبو الوليد الب

وحكى عن من يثق . أن أفتيه بالرواية اليت توافقه 6إن الذي لصديقي علي إذا وقعت له حكومة
أنه وقعت له واقعة وأفىت فيها وهو غائب مجاعة من فقهائهم من أهل الصالح مبا يضره، : به

وهذا مما : قال. 3وه بالرواية األخرى اليت توافقهما علمنا أهنا لك، وأفت: فلما عاد سأهلم فقالوا
 .ال خالف بني املسلمني ممن يعتد به يف اإلمجاع أنه ال جيوز

وقد قال إمامهم مالك رضي اهلل عنه يف اختالف أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه : قلت
وقال. 4"خمطئ ومصيب، فعليك باالجتهاد: "8عنهم 7وسلم ورضي اهلل : 
__________ 
 .من ف وج وش 1

عليه: "كذا يف ف وج وش ويف األصل 2 ". 
 .سقطت من ف وج 3

قال القاضي . القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي"هو  4
تويف سنة أربع . وحاز الرئاسة باألندلس، فسمع منه خلق كثري، وتفقه عليه خلق: عياض

، 484: ، بغية امللتمس804/ 4: ، املدارك347/ 3: ، ترمجته يف الصلة"وسبعني وأربعمائة
408/ 4: ، وفيات األعيان677/ 3: الديباج املذهب . 

أو فتيا أن" 433/ 4: يف أعالم املوقعني 5  ... ". 



43-40: "صفة الفتوى 6 ". 
 .سقطت من ج 7

 .من ش 8
43: ، صفة الفتوى433/ 4: ، إعالم املوقعني"346-344/ 3: "انظر ترتيب املدارك 9 . 
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أنه يتخري بني أقواهلم من غري توقف "ال توسعة فيه مبعىن : قلت. فيه توسعة: ليس كما قال ناس
مبعىن أن اختالفهم يدل على أن لالجتهاد جماال فيما بني  3"على ظهور الراجح، وفيه توسعة

، واهلل 4فهأقواهلم، وأن ذلك ليس مما يقطع فيه بقول واحد متعني ال جمال لالجتهاد يف خال
 .أعلم

بالدليل اختالًفا بني أئمة املذهب  4إذا وجد من ليس أهال للترجيح والتخريج: فرعان، أحدمها
يف األصح من القولني أو الوجهني فينبغي أن يفزع يف الترجيح إىل صفاهتم املوجبة لزيادة الثقة 

بصفة منها، واآلخر  بآرائهم، فيعمل بقول األكثر واألعلم واألورع، وإذا اختص واحد منهم
فاألعلم الورع مقدم على األورع العامل، . بصفة أخرى، قدم الذي هو أحرى منهما باإلصابة

واعتربنا ذلك إذا وجد قولني أو وجهني مل يبلغه عن أحد من أئمته بيان لألصح منهما اعترب 
أصحابنا على ما ، مقدم عند 4أوصاف ناقليهما وقائليهما، فما رواه املزين، أو الربع املرادي

، أو الربيع3، عنهم على ما رواه حرملة6حكاه اإلمام أبو سليمان اخلطايب  
__________ 
 .سقطت من ف 1

43-64: "اقتبس ابن محدان يف صفة الفتوى معظم هذه الفقرة عن ابن الصالح 2 ". 
وللترجيح"يف ف وج  3 ". 

رادي، موالهم املؤذن، صاحب الشيخ أبو حممد الربيع بن سليمان بن عبد اجلبار امل"هو  4
: ، ترمجته يف"تويف سنة سبعني ومائتني. ثقة: الشافعي، وراوية كتبه، قال احلافظ ابن حجر

، 348/ 4: ، تذكرة احلفاظ364/ 4: ، طبقات الشافعية الكربى443/ 4: وفيات األعيان
446/ 3: ، التقريب446/ 6: هتذيب التهذيب 46/ 4: العرب . 

إمام فاضل، : ليمان محد بن حممد بن إبراهيم اخلطايب البسيت، قال السمعايناإلمام أبو س"هو  5
". أو سنة ست ومثانني وثالمثائة. كبري الشأن، جليل القدر، تويف سنة مثان ومثانني وثالمثائة

، 368/ 6: ، األنساب للسمعاين647/ 3: ، املنتظم664/ 4: ترمجته يف يتيمة الدهر للثعاليب



484/ 6: ، طبقات الشافعية الكربى438/ 30: قوتمعجم األدباء ليا . 
قال . أبو حفص حرملة بن حيىي بن حرملة بن عمران التجييب املصري صاحب الشافعي"هو  6

/ 4: ترمجته يف وفيات األعيان". تويف سنة ثالث، أو أربع، وأربعني ومائتني. صدوق: ابن حجر
/ 4: ، هتذيب التهذيب36/ 4: ، تذكرة احلفاظ347/ 4: ، طبقات الشافعية الكربى34

368/ 3: ، التقريب444 . 
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4"رضي اهلل عنه"، وأشباههما ممن مل يكن قوي األخذ عن الشافعي 3اجليزي . 
من  6ويرجح ما وافق منهما أكثر أئمة املذاهب املتبوعة، أو أكثر العلماء، وفيما استفدته

عن شيخه القاضي " التهذيب"، صاحب 4الغرائب خبراسان عن الشيخ حسني بن مسعود
إذا اختلف قول الشافعي يف مسألة وأخذ القولني يوافق مذهب أيب حنيفة : حسني بن حممد، قال
 فأيهما أوىل بالفتوى؟
ما خيالف قول أيب حنيفة أوىل ألنه لوال أن الشافعي عرف فيه معىن خفيًّا : قال الشيخ أبو حامد

 .لكان ال خيالف أبا حنيفة
ما يوافق قول أيب حنيفة أوىل: لقفالوقال الشيخ ا . 

كل قول كان معناه أرجح فذلك أوىل : وكان القاضي يذهب إىل الترجيح باملعىن، ويقول: قال
 .وأفىت به

املروزي املذكور أظهر من قول أيب حامد اإلسفراييين، 3وقول القفال: 6قلت  
__________ 

كان رجًلا : قال السبكي. ألزدي موالهمأبو حممد الربيع بن سليمان بن داود اجليزي ا"هو  1
، ترمجته يف املؤلف "سنة سبع ومخسني: تويف سنة ست ومخسني ومائتني، وقيل. فقيًها صاحلا
، هتذيب 364/ 4: ، طبقات الشافعية الكربى444/ 4: ، وفيات األعيان464للدارقطين
446/ 6التهذيب  . 
 .من ج 2

مما استقل: "يف ف 3 ". 
" شرح السنة"و" التهذيب"د احلسني بن مسعود الفراء البغوي، صاحب الشيخ أبو حمم"هو  4

اليت علقها هو عنه، وغري ذلك، قال " فتاوى القاضي احلسني"مشهورة، غري " فتاوى"وله 
، ترمجته "كان إماًما جليًلا ورًعا زاهًدا، حمقًقا مفسًرا، تويف سنة ست عشرة ومخسمائة: السبكي



، 3467/ 4: ، تذكرة احلفاظ346/ 34: البداية والنهاية ،364/ 4: وفيات األعيان: يف
76/ 7: طبقات الشافعية الكربى 67/ 4: العرب . 

قال املصنف رضي اهلل عنه: "يف ش 5 ". 
القاضي"يف ف  6 ". 
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وكالمهما حممول على ما إذا مل يعارض ذلك من جهة القول اآلخر ترجيح آخر مثله أو أقوى 
 .منه

ن الترجيح معتربة أيًضا بالنسبة إىل أئمة املذهب غري أن ما يرجحه الدليل وهذه األنواع م
، واهلل أعلم3عندهم مقدم على ذلك . 

كل مسألة فيها قوالن، قدمي وجديد، فاجلديد أصح وعليه الفتوى إال يف حنو عشرين : الثاين
يف أكثرها، أئمة األصحاب  6القدمي على خالف يف ذلك بني 4مسألة أو أكثر يفيت فيها على

 .وذلك مفرق يف مصنفاهتم
كل قولني أحدمها جديد فهو : قال األئمة": هنايته"وقد قال اإلمام أبو املعايل ابن اجلويين يف 

4مسألة التثويب يف آذان الصبح: أصح من القدمي إال يف ثالث مسائل، وذكر منها . 
__________ 

الفقرة عن ابن الصالح رمحه اهلل وهذه " 46-44": "صفة الفتوى"اقتبس ابن محدان يف  1
468-467/ 4: "تعاىل، وانظر إعالم املوقعني ". 

بالقدمي: "يف ف وج 2 ". 
من: "يف ف وج 3 ". 

4 " أن جييء الرجل مستصرًخا فيلوح بثوبه لريى ويشتهر، فسمي : األصل يف التثويب: التثويب
رجع، فهو رجوع إىل األمر إمنا مسي تثويًبا من ثاب يثوب إذا : وقيل. الدعاء تثويًبا لذلك

أمرين رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن ال : "ومنه حديث بالل قال... باملبادرة إىل الصالة 
، "الصالة خري من النوم مرتني: ، وهو قوله"أثوب يف شيء من الصالة إال يف صالة الفجر

املذكور  قلت حديث بالل". ثوب"، وانظر تاج العروس مادة "447-443/ 3: "الناهية
غري . وهو ضعيف". 348: "أخرجه الترمذي يف الصالة، باب التثويب يف الفجر، حديث رقم

". " أبو حمذورة رضي اهلل عنه"فقد ورد حديث التثويب يف أذان الصبح رواه . أن معناه صحيح
، "احلديث... الصالة خري من النوم، الصالة خري من النوم : "فإن كان صالة الصبح قلت... 



وأبو داود يف الصالة، باب ، "3674"اه مسلم يف الصالة، باب صفة األذان، حديث رقم رو
والترمذي يف الصالة، باب ما جاء يف الترجيع يف " 606-600: "كيف األذان، حديث رقم

يف األذان، باب خفض الصوت يف الترجيع يف  4/ 4: ، والنسائي"343: "األذان، حديث رقم
وانظر سنن . من كلمة، وباب كيف األذان، وباب األذان يف السفراألذان، وباب كم األذان 

، وانظر "404-403/ 3: "، وتلخيص احلبري436/ 3: ، والدارمي467/ 3: ابن ماجه
43/ 6: يف اجملموع" التثويب"مسألة  ". 
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3ومسألة التباعد عن النجاسة يف املاء الكثري . 
استحباب قراءة السورة بعد الركعتني  4القول بعدمومل ينص على الثالثة، غري أنه ملا ذكر 

إشعار بأن عليه الفتوى، فصاروا  4ويف هذا. أن عليه العمل: ، وهو القول القدمي ذكر6األوليني
اختيارهم إذن  6إىل ذلك يف ذلك مع أن القدمي مل يبق قوال للشافعي لرجوعه عنه، فيكون

دهم مذهب غري الشافعي إذا أداه اجتهاده إليه أح 7فيها من قبل ما ذكرناه من اختيار 3للقدمي
 كما سبق، وبل أوىل لكون القدمي قد

__________ 
وجوب البعد عن النجاسة بقدر القلتني هو اجلديد يف مذهب الشافعي رمحه اهلل تعاىل،  1

إذا وقعت جناسة جامدة يف ماء كثري راكد، وأراد واحد أن يغترف : فمثال. "والقدمي ال يوجبه
أو يغتسل فيه، فعلى اجلديد ال جيوز االغتراف منه إال إذا كان يغترف من موضع يبعد عن منه 

وأما القدمي فلم . النجاسة قدر قلتني، فعلى هذا إذا كان املاء قلتني فقط جيوز االغتراف منه
. وهذه من املسألة من املواضع اليت رجح فيها القدمي على اجلديد. يشترط التباعد منها مطلًقا

وقد . القدمي هنا ظاهر املذهب: وقال الرافعي. القدمي هنا أصح": النهاية"ال إمام احلرمني يف ق
 :استدل لرجحان القدمي بعدة وجوه

 .عموم حديث القلتني -1
 .وألن جمموع املاء الراكد ماء واحد ال ميكن أن يوصف بعضه بالنجاسة، وبعضه بالطهارة -2
لنجاسة ألثر فيما حوله، وما حوله فيما حوله فيتسلسل، وألنه لو قلنا بنجاسة ما حول ا -3

الغاية القصوى يف دراية الفتوى، مع تعليق األستاذ علي ". وهو باطل، فينبغي القول بالقدمي
، 46/ 3: ، روضة الطالبني"333-330/ 3: "وانظر اجملموع. القره داغي حمقق الكتاب

433/ 3: وفتح العزيز . 



بعد"يف ف وج  2 ". 
هل يسن قراءة السورة يف الركعة الثالثة والرابعة؟ فيه قوالن : "لنووي رمحه اهلل تعاىلقال ا 3

قال القاضي أبو الطيب، ونقله البويطي واملزين . وهو يف القدمي ال يستحب": أحدمها"مشهوران 
يستحب وهو نصه يف األم ونقله الشيخ أبو حامد، وصاحب احلاوي ": والثاين. "عن الشافعي

األصح : ء أيًضا، واختلف األصحاب يف األصح منهما، فقال أكثر العراقينيعن اإلمال
االستحباب، ممن صححه الشيخ أبو حامد واحملاملي، وصاحب العدة، والشيخ نصر املقدسي 

وصححت طائفة عدم االستحباب وهو األصح، وبه أفىت األكثرون، وجعلوا املسألة . والشاشي
/ 4: ، وانظر إعالم املوقعني"643/ 6: "اجملموع، ... "القدمي من املسائل اليت يفيت فيها على 

464". 
ويف هذه املسألة إشعار: "يف ف وج 4 ". 

ويكون: "يف ف وج 5 ". 
القدمي: "يف ف 6 ". 

اختيارهم: "يف ف وش 7 ". 
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" قوال له منصوًصا، ويلتحق بذلك ما اختار أحدهم القول املخرج على القول  3"كان
اختار من القولني اللذين رجح الشافعي أحدمها غري ما رجحه، وبل أوىل من  املنصوص، أو

: من املتبعني ملذهب الشافعي رضي اهلل عنه 4القول القدمي، مث حكم من مل يكن أهال للتخريج
، واهلل 6أن ال يتبعوا شيًئا من اختياراهتم هذه املذكورة، ألهنم مقلدون للشافعي دون من خالفه

 .أعلم
فيها قوالن أو : إذا اقتصر يف جوابه على حكاية اخلالف بأن قال: 4السادسة عشرة املسألة

6وجهان، أو حنو ذلك من غري أن يبني األرجح، فحاصل أمره أنه مل يفت بشيء . 
رمحه  3وأذكر أين حضرت باملوصل الشيخ الصدر املصنف أبا السعادات ابن األثري اجلزري

فيها قوالن، : أنه أفىت يف مسألة، فقال: بعض املدرسني اهلل، فذكر بعض احلاضرين عنده، عن
 .وأخذ يزري عليه

، وهو عالمة زمانه يف املذهب إذا 7كان الشيخ أبو القاسم بن البزري: فقال الشيخ ابن األثري
 كان يف املسألة خالف واستفىت عنها بذكر اخلالف يف الفتيا، ويقال

__________ 



غري أنه ضرب عليهاوكتبت يف األصل . من ف وج وش 1 . 
الترجيح: "يف ف وج 2 ". 

، حيث اقتبس هذه الفقرة من ابن الصالح رمحه اهلل تعاىل"44-46: "صفة الفتوى 3 . 
عشر"يف ج  4 ". 

374-377/ 4: "، إعالم املوقعني44: صفة الفتوى 5 ". 
عبد العالمة جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن "هو  6

النهاية يف غريب "و" جامع األصول"الواحد الشيباين اجلزري، املعروف بابن األثري، صاحب 
، ترمجته يف "تويف سنة ست وستمائة. ، وغري ذلك"شرح مسند الشافعي"و" احلديث واألثر

633/ 8: ، طبقات الشافعية الكربى47/ 6: ، العرب334/ 36: البداية والنهاية . 
: سم عمر بن حممد بن عكرمة اجلزري، البزري، والبزر املنسوب إليهالشيخ أبو القا"هو  7

اسم للدهن املستخرج من بزر : بفتح الباء املوحدة، وسكون الزاي املنقوطة، مث راء مهملة
إمام جزيرة ابن عمر ومفتيها ومدرسها، تويف سنة ستني . الكتان به يستصبح أهل تلك البالد

/ 7: أ، طبقات الشافعية الكربى343: شافعية البن الصالحطبقات ال: ، ترمجته يف"ومخسمائة
384/ 4: ، شذرات الذهب74/ 4: ، معجم البلدان373/ 4: ، العرب463 . 
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ال أتقلد العهدة خمتاًرا ألحد الرأيني مقتصًرا عليه، وهذا حيد عن غرض : له يف ذلك، فيقول
دة أيًضا، ولكنه مل يأت باملطلوب حيث مل خيلص الفتوى، وإذا مل يذكر شيًئا أصًلا فلم يتقلد العه

وهذا يف ذلك كذلك، وال اقتداء بأيب بكر حممد بن داود األصبهاين . 3السائل من عمايته
أخربنا : شيخ الشيوخ ببغداد، قال 4الظاهري يف فتياه اليت أخربين هبا أبو أمحد الوهاب بن علي

خربنا احلافظ أبو بكر أمحد بن علي اخلطيب، أ: ، قال6أبو منصور عبد الرمحن بن حممد القزاز
 6ح. 4حدثين القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد اهلل الطربي، حدثين أبو العباس اخلضري: قال

 وأخربين
__________ 

: قلت: "وقال 378/ 4: نقل ابن القيم، هذه احلكاية عن ابن الصالح يف إعالم املوقعني 1
ن من العلم املضطلع به قد يتوقف يف الصواب يف املسألة وهذا فيه تفصيل، فإن املفيت املتمك

املتنازع فيها فال يقدم على اجلزم بغري علم، وغاية ما ميكنه أن يذكر اخلالف فيها للسائل، 
فيها قوالن، أو : وكثرًيا ما يسأل اإلمام أمحد رضي اهلل عنه وغريه من األئمة عن مسألة فيقول



أجوبة اإلمام أمحد لسعة علمه وورعه، وهو كثري يف كالم اإلمام قد اختلفوا فيها، وهذا كثري يف 
 ." ... فيها قوالن :الشافعي رضي اهلل عنه، يذكر املسألة مث يقول

مسند العراق وحمدثه ضياء الدين أبو أمحد عبد الوهاب بن علي بن علي بن عبيد اهلل "هو  2
اد، واملعرفة، واإلنفاق، والزهد، شيخ وقته يف علو اإلسن: الصويف الفقيه، قال ابن النجار

، ذيل 664/ 3: ، ترمجته يف ذيل تاريخ بغداد البن النجار"والعبادة، تويف سنة سبع وستمائة
46/ 6: ، العرب644/ 8: ، طبقات الشافعية الكربى70: الروضتني . 

بابن أبو منصور عبد الرمحن بن حممد بن عبد الواحد الشيباين، القزاز البغدادي، يعرف "هو  3
: تذكرة احلفاظ: ، ترمجته يف"زريق، كان صاحًلا كثري الرواية، تويف سنة مخس وثالثني ومخسمائة

303/ 4: ، شذرات الذهب63/ 4: ، التوضيح636/ 3: ، املشتبه3483/ 4 . 
4 " حضرت : اخلضري، قال: وأبو العباس... خباء معجمة مضمومة، وضاد معجمة مفتوحة 

/ 6: "، اإلكمال"مسع منه القاضي أبو الطيب، ال أعرف امسه جملس أيب بكر بن أيب داود،
أيب بكر : ويف قوله: "فقال" 433/ 3: "، وتعقبه ابن ناصر الدين يف التوضيح"463، 466

: بن أيب داود نظر، وكذا وقفت عليه يف نسختني باإلكمال، وقاله ابن اجلوزي يف احملتسب
ط من قائله، إمنا هو أبو بكر بن داود بن علي وهذا غل. روى عن أيب بكر بن أيب داود انتهى

حدثين القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد اهلل : الظاهري، فقال اخلطيب أبو بكر يف تارخيه
قال اخلطيب البغدادي . ونقل نص الرواية اليت ذكرها ابن الصالح رمحه اهلل تعاىل... " الطربي 

كان اخلضري شافعي املذهب، إال أنه : يبقال يل القاضي أبو الط" 467/ 6: يف تاريخ بغداد
/ 3: ، املشتبه"نسبة إىل بيع البقل: "، واخلضري"كان يعجب بابن داود يقرظه ويصف فضله

468. 
 .ساقطة من ف وج 5
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أخربنا أبو احلسن علي بن هبة : ببغداد، قال 4املقرئ 3أيًضا الشيخ أبو العباس أمحد بن احلسني
أخربنا الشيخ اإلمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفريوَزأبادي، : ، قال6اهلل بن عبد السالم

كنت : مسعت أبا العباس اخلضري، قال: مسعت شيخنا القاضي أبا الطيب الطربي، قال: "قال
ما تقول يف رجل له زوجة ال هو : ، فجاءته امرأة فقالت له4جالًسا عند أيب بكر بن داود

 ممسكها، وال هو مطلقها؟
تؤمر بالصرب واالحتساب، ويبعث : فقال قائلون. اختلف يف ذلك أهل العلم: أبو بكرفقال 



فلم تفهم . يؤمر باإلنفاق وإال حيمل على الطالق: 3وقال قائلون. واالكتساب 6على التطلب
رجل له زوجة ال هو ممسكها، وال هو مطلقها؟: املرأة قوله، فأعادت وقالت  

ألتك وأرشدتك إىل طلبتك، ولستيا هذه قد أجبتك عن مس: فقال هلا  
__________ 

احلسن: "يف األصل 1 ". 
أبو العباس أمحد بن احلسني بن حممد بن أمحد البغدادي املقرئ املعروف بالعراقي، نزيل "هو  2

تويف سنة مثان . كان إماًما يف السنة داعًيا إليها إماًما يف القراءة: قال الشيخ موفق الدين. دمشق
/ 3: ، التكملة لوفيات النقلة673/ 3: ذيل طبقات احلنابلة البن رجب". ئةومثانني ومخسما

444/ 4: ، شذرات الذهب664/ 6: ، الوايف بالوفيات60/ 3: ، غاية النهاية380 . 
أبو احلسن علي بن هبة اهلل بن عبد السالم، الكاتب البغدادي، مسع الكثري بنفسه، "هو  3

، ترمجته يف "النفور، تويف سنة تسع وثالثني ومخسمائةوكتب ومجع وحدث عن الصريفيين، وابن 
344/ 4: شذرات الذهب . 

: أبو بكر حممد بن داود بن علي بن خلف األصبهاين املعروف بالظاهري قال اخلطيب"هو  4
: ، ترمجته مطولة يف تاريخ بغداد"تويف سنة سبع وتسعني ومائتني. كان عامًلا أديًبا شاعًرا ظريًفا

، 68/ 6: ، فوات الوفيات308/ 4: ، العرب464/ 4: وفيات األعيان ،"463-436/ 6"
443/ 4: شذارت الذهب . 

وما جاء يف األصل هو املوافق للرواية يف تاريخ بغداد". الطلب: "يف ف وج 5 . 
 .سقطت من ف وج 6
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فانصرفت املرأة ومل : ، قال3بسلطان فأمضي، وال قاض فأقضي، وال زوج فأرضي، انصريف
التصحيف شني، فاعلم أن أبا العباس اخلضري، هذا هو خباء معجمة : قلت. 4تفهم جوابه

6مضمومة، وبضاد معجمة مفتوحة . 
يف أوله التاء اليت للمؤنث: 4"واالحتساب"تؤمر بالصرب : وقوله . 
اليت هي للمذكر 3يف أوله الياء: 6يبعث على التطلب: وقوله . 
عليها أي ليس ينفق: ممسكها 7ال هو: وقوهلا . 

وتسجيعه وحتبريه من  8"[ هذا"ولقد وقع ابن داود بعيًدا عن مناهج املفتني يف تعقيده 
فقد عدل . يرجع إىل رأي احلاكم: استرشده وتضييعه، وهكذا إذا قال املفيت يف موضع اخلالف



. استفتوا غريي: عن هنج الفتوى، ومل يفت أيًضا بشيء، وهو كما إذا استفيت فلم جيب، وقال
، وقد استفيت يف مسألة فكتب 30املفيت أبا حامد حممد بن يونس 4ضرت باملوصل شيخهاوح

كيف يعمل املستفيت؟: فقال بعض من حضر. إن فيها خالًفا: يف جواهبا  
هذا يبىن على أن العامل إذا: خيتار له القاضي أحد املذهبني، مث قال: فقال  

__________ 
محك اهللانصريف ر"، 467/ 6: يف تاريخ بغداد 1 ". 

374/ 4: إعالم املوقعني، 433/ 3: ، التوضيح"467-463/ 6: "تاريخ بغداد 2 . 
433/ 3: ، التوضيح468/ 3: ، املشتبه463/ 6: اإلكمال 3 . 

 .من ش 4
الطلب: "يف ف وج 5 ". 

ناقصة من ف وج 7و 6 . 
 .من ف وج وش 8
شيخنا: "يف ف 9 ". 

نس بن حممد بن منعة بن مالك اإلربلي، أحد الشيخ عماد الدين أبو حامد حممد بن يو"هو  10
تويف . كان إمام وقته يف املذهب واألصول واخلالف: قال ابن خلكان. األئمة من علماء املوصل

، 666/ 4: ، وفيات األعيان"334، 337/ 3: "ترمجته يف تاريخ إربل". سنة مثان وستمائة
64/ 6: لذهب، شذرات ا304/ 8: ، طبقات الشافعية الكربى48/ 6: العرب . 
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؟ وفيه خالف مشهور، وهذا غري مستقيم3اختلف عليه اجتهاد اثنني فبماذا يعمل . 
فهو فاسد ملا ذكرناه، وألن احلاكم إذا مل يكن أهال للفتوى، . خيتار له احلاكم: أما قوله أوال

له، وأحاله  وذلك هو الغالب يف زمان من ذكرنا عنه ما ذكرناه، فقد رده إىل رأي من ال رأَي
 .على عاجز حاجته يف ذلك إىل فتياه كحاجة من استفتاه

فتوامها فهل  4يبىن ذلك على اخلالف فيما إذا اختلف عليه اجتهاد مفتيني يف: وأما قوله ثانًيا
، أو يأخذ باألخف، وباألغلظ؟6يتخري بني فتويهما  

أيًضا ألنه ال يدري أن  فهذا فيه إحواج للمستفيت إىل أن يستفيت مرة أخرى ويسأل عن هذا
 حكمه التخيري، أو األخذ باألخف أو األغلظ؟

فلم يأت إذن مبا يكشف عن عمايته، بل زاده عماية وحرية، على أن الصحيح يف ذلك على ما 



فيه خالف، : إنه جيب عليه األخذ بقول األوثق منهما، وإذا قال: سيأيت ذكره إن شاء اهلل تعاىل
واهلل أعلم. البحث عن األوثق من القائلني 4هيأ له فيه، وهذه حالتهومل يعني القائلني مل يت . 

__________ 
330-368": "القول يف صفة املستفيت وأحكامه"سيأيت تفصيل ذلك يف  1 ". 

وفتوامها: "ويف ش. من األصل فقط 2 ". 
فتوامها: "يف ف وج 3 ". 

خاليته: "يف ج 4 ". 
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يف كيفية الفتوى وآداهبا: القول  
 :وفيه مسائل

جيب على املفيت حيث جيب عليه اجلواب أن يبينه بياًنا ُمزحًيا لإلشكال، مث له أن جييب : األوىل
شفاًها باللسان، وإذا مل يعلم لسان املستفيت أجزأت ترمجة الواحد ألن طريقه اخلرب، وله أن 

حامد املروروذي ما يف الفتوى من الرقاع من احلظر، وكان القاضي أبو  3جييب بالكتابة مع
 اإلمام فيما بلغنا عنه كثري

__________ 
مًعا: "يف ف وج 1 ". 
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 .اهلرب من الفتوى يف الرقاع
من األدب للمفيت أن يكون السؤال خبطه، فأما بإمالئه  3وليس: قال أبو القاسم الصيمري

 .وهتذيبه فواسع
ن قد يكتب للمستفيت السؤال على أنه كا: وبلغنا عن الشيخ أيب إسحاق الشريازي رمحه اهلل

، واهلل أعلم4مث يكتب اجلواب، ورق من عنده . 
، فإنه خطأ، مث له أن يستفصل السائل 6إذا كانت املسألة فيها تفصيل مل يطلق اجلواب: الثانية

إن حضر ويقيد السؤال يف رقعة االستفتاء مث جييب عنه، وهذا أوىل وأسلم، وكثرًيا ما نتحراه 
: وله أن يقتصر على جواب أحد األقسام إذا علم أهنا الواقع للسائل، ولكن يقول حنن ونفعله،



هذا إذا كان كذا وكذا، وله أن يفصل األقسام يف جوابه، ويذكر حكم كل قسم، وهذا قد 
هذا ذريعة إىل تعليم الناس الفجور، وحنن : كرهه أبو احلسن القابسي من أئمة املالكية، وقال

من أنه يفتح للخصوم باب التمحل واالحتيال الباطل، وألن ازدحام : رهنكرهه أيًضا ملا ذك
األقسام بأحكامها على فهم العامي يكاد يضيعه، وإذا مل جيد املفيت من يستفسره يف ذلك كان 

واهلل أعلم. 4مدفوًعا إىل التفصيل، فليتثبت وليجتهد يف استيفاء األقسام وأحكامها وحتريرها . 
ستفيت بعيد الفهم، فينبغي للمفيت أن يكون رفيًقا به صبوًرا عليه، حسن التأين إذا كان امل: الثالثة

، ال سيما إذا كان ضعيف احلال، حمتسًبا أجر 6والتفهيم له حسن اإلقبال عليه. يف التفهم منه
 .ذلك فإنه جزيل

__________ 
ف وج وش"وما أثبته هو املوافق لـ" ليس: "يف األصل 1 ". 

67: صفة املفيت ،84/ 3: اجملموع 2 . 
344-387/ 4: "إعالم املوقعني 3 ". 

67: ، صفة الفتوى84/ 3: اجملموع 4 . 
68: ، صفة الفتوى86/ 3: اجملموع 5 . 
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أخربنا األستاذ أبو القاسم : ، قال3أخربت عن أيب الفتوح عبد الوهاب بن شاه النيسابوري
يت الشيخ اإلمام أبا الطيب سهال رأ: "، يقول6مسعت أبا سعيد الشحام: ، قال4القشريي

أيها الشيخ: يف املنام فقلت 4الصعلوكي . 
دع التشييخ: فقال . 
وتلك األحوال اليت شاهدهتا؟: فقلت  
مل تغن عنا: فقال . 
ما فعل اهلل بك؟: فقلت  
3"عنها العجز 6غفر يل مبسائل كان يسأل: فقال . 

واهلل أعلم. بضم العني واجليم، العجائز: 7العجز . 
__________ 

شيخ : قال السمعاين. أبو الفتوح عبد الوهاب بن شاه بن أمحد بن عبد اهلل الشاذياخي"هو  1
، ترمجته "تويف سنة مخس وثالثني ومخسمائة. صاحل، سديد السرية، يسكن باب عزرة بنيسابور



3483/ 4: ، تذكرة احلفاظ443/ 7: األنساب: يف . 
لكرمي بن هوازن بن عبد اهلل القشريي النيسابوري زين الدين األستاذ أبو القاسم عبد ا"هو  2

اإلمام مطلًقا، الفقيه املتكلم األصويل، : ، قال عبد الغافر بن إمساعيل"الرسالة"الصويف، صاحب 
، تبيني 480/ 8: املنتظم: ترمجته يف". املفسر األديب النحوي تويف سنة مخس وستني وأربعمائة

، طبقات الشافعية 307/ 4: لبداية والنهاية، ا364/ 6: ، العرب473: كذب املفتري
، املختصر يف 636/ 4: ب، طبقات اإلسنوي333: ، طبقات ابن الصالح366/ 6: الكربى

344/ 4: أخبار البشر . 
643/ 4: ، طبقات الشافعية الكربى434: انظر تبيني كذب املفتري 3 . 

مد بن سليمان بن حممد بن األستاذ الفقيه األديب مفيت نيسابور أبو الطيب سهل بن حم"هو  4
بضم الصاد املهملة وسكون العني املهملة وضم الالم، وسكون الواو، ويف : سليمان الصعلوكي

الفقيه األديب، مفيت نيسابور، وابن مفتيها، وأكتب من رأيناه من : قال احلاكم. آخرها الكاف
تبيني كذب : ترمجته يف. "علمائها، وأنظرهم، تويف سنة سبع ومثانني وثالمثائة وقيل غري ذلك

/ 6: ، العرب466/ 4: ، وفيات األعيان468/ 3: ، هتذيب األمساء واللغات433: املفتري
/ 6: ، شذرات الذهب646/ 4: ، طبقات الشافعية الكربى647/ 34: ، البداية والنهاية88

374. 
 647/ 4: ، ويف طبقات الشافعية الكربى"كانت تسل" 434: يف تبيني كذب املفتري 5

كنت تسأل" ". 
647، 643/ 4: "، طبقات الشافعية الكربى434: الرواية يف تبيني كذب املفتري 6 ". 

والعجز: "يف ج 7 ". 
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بتأمل آخرها  3"عنايته"ليتأمل رقعة االستفتاء تأمال شافًيا، كلمة بعد كلمة ولتكن : الرابعة
آخر الرقعة، ويغفل عنها  4"يف"لمة أكثر، فإنه يف آخرها يكون السؤال، وقد يتقيد اجلميع بك

املستفيت،  4مبشتبه سأل عنه 6"فيها"القارئ هلا، وهذا من أهم ما ينبغي أن يراعيه، فإذا مر 
ونقطه وشكله مصلحة لنفسه ونيابة عمن يفيت بعده، وكذا إن رأى حلًنا فاحًشا، أو خطأ حييل 

6معىن أصلحه . 
يف أدب املفيت واملستفيت"بنا يف كتابه قطع بذلك أبو القاسم الصيمري من أئمة أصحا ". 

رأيت القاضي أبا الطيب الطربي يفعل هذا يف : "وقال اخلطيب أبو بكر أمحد بن علي احلافظ



3"الرقاع اليت ترفع إليه لالستفتاء . 
ووجهه إحلاق بقبيل املأذون فيه بلسان احلال، فإن الرقعة إمنا قدمها صاحبها إليه : 7قلت

ى وهذا منه، وكذلك إذا رأى بياًضا يف أثناء بعض السطور، أو يف آخرها، ليكتب فيها ما ير
 4الشاهد يف كتب الوثاق وحنوها، ألنه رمبا قصد املفيت 8"ما يفعله"خط عليه وشغله على حنو 

يف ذلك البياض بعد فتواه 30فكتب  
__________ 

عايته: "من ف وج وش ويف األصل 1 ". 
غري أن الناسخ ضرب خطا على " تكون يف"ويف ش . "إىل: "من ف وج وش ويف األصل 2

تكون"كلمة  ". 
 .من ف وج وش 3

عنها: "يف ف وج 4 ". 
68: ، صفة الفتوى86/ 3: اجملموع 5 . 

386/ 4: الفقيه واملتفقه 6 . 
قال املصنف رضي اهلل عنه: "يف ش 7 ". 
نقله: "من ف وج وش ويف األصل 8 ". 

املفيت أحد بسوء فكتب" 68: الحيف صفة الفتوى حيث اقتبس كالم ابن الص 9 ". 
فيكتب"يف ف وج  10 ". 
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3ما يفسدها . 
" ما : فكتب 6"بعض الناس"قصد مساءته  4كما يلي القاضي أبو حامد املروروذي مبثل ذلك إذ
تقول يف رجل مات وخلف ابنة وأخًتا ألم؟ مث ترك بياًضا يف آخر السطر موضع كلمة، مث كتب 

. البن العم 6"والباقي"للبنت النصف، : 4وترك ابن عم؟ فأفىت املفيت: يليهيف أول السطر الذي 
7"بذلك 3وشنع عليه. وأب: فلما أخذ خطه بذلك أحلق يف موضع البياض . 

واهلل أعلم. 8وكان ذلك سبب فتنة ثارت بني طائفتني من رؤساء البصرة . 
هو أهل لذلك، ويشاورهم  ممن 4"حبضرته"يستحب له أن يقرأ ما يف الرقعة على من : اخلامسة

يف اجلواب ويباحثهم فيه وإن كانوا دونه وتالمذته، ملا يف ذلك من الربكة واالقتداء برسول اهلل 
 .صلى اهلل عليه وسلم وبالسلف الصاحل رضي اهلل عنهم



اللهم إال أن يكون يف الرقعة ما ال حيسن إبداؤه، أو ما لعل السائل يؤثر ستره، أو يف إشاعته 
33واهلل أعلم. 30لبعض الناس، فينفرد هو بقراءهتا وجواهبامفسدة  . 
ينبغي أن يكتب اجلواب خبط واضح وسط ليس بالدقيق اخلايف،: السادسة  

__________ 
68، صفة الفتوى 86/ 3: اجملموع 1 . 

إذا: "يف األصل، من ف وج وش 2 ". 
 .من ف وج وش 3
 .سقطت من ش 4

والثاين: "من ف وج وش ويف األصل 5 ". 
 .سقطت من ف وج 6

386/ 4: الرواية يف الفقيه واملتفقه 7 . 
386/ 4: انظر هذه الفقرة يف الفقيه واملتفقه 8 . 

حيضره: "ويف األصل، من ف وش 9 ". 
68: ، صفة الفتوى86/ 3: اجملموع 10 . 

383-384/ 4: "انظر الفقيه واملتفقه 11 ". 

(1/138) 

 

وتضييقها وتكون عبارته  6"توسيعها" 4"بني" يتوسط يف سطوره 3وال بالغليظ اجلايف، وكذلك
واضحة صحيحة حبيث يفهمها العامة، وال تزدريها اخلاصة، واستحب بعضهم أن ال تتفاوت 

 .أقالمه، وال خيتلف خطه خوًفا من التزوير عليه، وكيال يشتبه خطه
6ينالتزوير على املفيت، وذلك أن اهلل تعاىل حرس أمر الد 4وقل ما وجد: قال الصيمري . 

، واهلل أعلم7نظره فيه خوًفا من أن يكون قد أخل بشيء منه 3"أعاد"وإذا كتب اجلواب  . 
إذا كان هو املبتدئ باإلفتاء فيها، فالعادة جارية قدمًيا وحديًثا بأن يكتب فتواه يف : السابعة

الناحية اليسرى من الورقة؛ ألن ذلك أمكن له، ولو كتب يف غريها فال عيب عليه، إال أن 
 .يرتفع إىل أعالها ترفًعا، وال سيما فوق البسملة

اجلواب : أن كثرًيا من الفقهاء يبدأ يف فتواه بأن يقول: وفيما وجدناه عن أيب القاسم الصيمري
ولو عمل فيما طال من املسائل وحذف فيما سوى : قال. وحذف ذلك آخرون. وباهلل التوفيق

وباهلل التوفيق، أو واهلل املوفق، أو : بأن يقولذلك لكان وجًها، ولكن ال يدع أن خيتم جوابه 



 .واهلل أعلم
صواًبا فمن اهلل، وإن 8إن كان هذا: "وكان بعض السلف إذا أفىت يقول: قال  

__________ 
وكذا: "يف ف وج وش 1 ". 

من: "من ف وج وش ويف األصل 2 ". 
توسعها: "من ف وج وش ويف األصل 3 ". 

يف التزوير: "يف األصل 4 ". 
83-86/ 3: "موعاجمل 5 ". 

عاد: "من ف وج وش ويف األصل 6 ". 
64: ، صفة الفتوى"83-86/ 3: "اجملموع 7 . 

 .سقطت من ف وج وش 8
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وهذا معىن كره يف هذا الزمان ألن إضعاف نفس السائل، وإدخال : ، قال3"كان خطأ فمين
 .قلبه الشك يف اجلواب

الذي نراه، كذا : أو الذي عندنا، أو يقول اجلواب عندنا،: وليس يقبح منه أن يقول: قال
واهلل أعلم. 4وكذا، ألنه من مجلة أصحابه وأرباب مقالته . 

ال : "أهنما كانا ال يفتيان حىت يقوال: ، ومالك رضي اهلل عنهما6روي عن مكحول: الثامنة
4"حول وال قوة إال باهلل . 

، أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم :مع غريه، فليقل إذا أراد اإلفتاء 6وحنن نستحب للمفيت ذلك
7اآلية{ َفَفهَّْمَناَها ُسَلْيَماَن} 3{ ُسْبَحاَنَك َلا ِعْلَم َلَنا ِإلَّا َما َعلَّْمَتَنا ِإنََّك َأْنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيُم} . 

{ ال حول . 8{ وا َقْوِليَربِّ اْشَرْح ِلي َصْدِري، َوَيسِّْر ِلي َأْمِري، َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَساِني، َيْفَقُه
سبحانك اللهم، وحنانيك. وال قوة إال باهلل العلي العظيم  

__________ 
مل يكن أحد بعد النيب : أخرج ابن سعد وابن عبد الرب يف العلم، عن حممد بن سريين قال 1

صلى اهلل عليه وسلم أهيب ملا ال يعلم من أيب بكر رضي اهلل عنه، ومل يكن أحد بعد أيب بكر 
يب ملا ال يعلم من عمر، وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم جيد هلا يف كتاب اهلل تعاىل أصال، أه

أجتهد رأيي، فإن يكن صواًبا فمن اهلل وإن يكن خطأ فمين، وأستغفر اهلل، : ويف السنة أثًرا فقال



د وانظر أقوال عمر رضي اهلل عنه يف مصنف عب، 443/ 6: كذا يف كنز العمال الطبعة اهلندية
34046"الرزاق األثر رقم  ". 

64: ، صفة الفتوى83/ 3: اجملموع 2 . 
ما بالشام أحد : أبو عبد اهلل مكحول الدمشقي، عامل أهل الشام، الفقيه قال أبو حامت"هو  3

: ترمجته يف طبقات ابن سعد". تويف سنة اثنيت عشرة ومائة وقيل غري ذلك. أفقه من مكحول
/ 6: ، حلية األولياء407/ 8: ، اجلرح646: ريخ خليفة، تا630: ، طبقات خليفة466/ 7

307/ 3: ، تذكرة احلفاظ3638: ، هتذيب الكمال377 . 
/ 4: "، إعالم املوقعني30: ، صفة الفتوى73/ 3: ، اجملموع84: طبقات الفقهاء للشريازي 4

467 ،468 ". 
 .سقطت من ف وج 5

64: البقرة اآلية 6 . 
74: األنبياء اآلية 7 . 

48-46: "اآليات سورة طه 8 ". 
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اللهم، اللهم ال َتنسين وال ُتنسين، احلمد هلل أفضل احلمد، اللهم صل على حممد وعلى آله 
، اللهم وفقين واهدين وسددين، وامجع يل بني الصواب 4"وسلم"، 3وسائر النبيني، والصاحلني

 .والثواب، وأعذين من اخلطأ واحلرمان آمني
كل فتوى، فليأت به عند أول فتيا يفتيها يف يومه ملا يفتيه يف سائر يومه مل يأت بذلك عند  6فإن

مضيًفا إليه قراءة الفاحتة وآية الكرسي، وما تيسر، فإن من ثابر على ذلك كان حقيًقا بأن يكون 
واهلل أعلم. 4موفًقا يف فتاويه . 

إن املفيت عليه : ، قال"احلاوي"بلغنا عن القاضي أيب احلسن املاوردي صاحب كتاب : التاسعة
أن خيتصر جوابه فيكتفي فيه بأن جيوز أو ال جيوز، أو حق أو باطل، وال يعدل إىل اإلطالة 

ولو ساغ التجاوز إىل قليل لساغ إىل كثري، : واالحتجاج ليفرق بني الفتوى والتصنيف، قال
6ولصار املفيت مدرًسا، ولكل مقام مقال . 

أنه كان : "3"املرورذي"ه القاضي أيب حامد وذكر شيخه أبو القاسم الصيمري، عن شيخ
أجيوز ذلك أم ال؟ فكانت : خيتصر يف فتواه غاية ما ميكنه، واستفيت يف مسألة، قيل يف آخرها

7"ال، وباهلل التوفيق: فتواه . 



ال خيل "االقتصار على ال أو نعم ال يليق بغي العامة، وإمنا حيسن باملفيت االختصار الذي : 8قلت
ال حيصل البيان بدوهنا، فإذا كانت فتياه  4"ترط عليه دون ما خيل به، فال يدع إطالةبالبيان املش

 فيما يوجب القود أو الرجم مثال فليذكر الشروط
__________ 
 .ساقطة من ف 1

 .من ف وج وش 2
وإن: "يف ف وج 3 ". 

30-64: "، صفة الفتوى83/ 3: اجملموع 4 ". 
33-30: "صفة الفتوى 5 ". 

املروذي اختصار من املرورذي"ويف حاشية ج ، "املروذي"يف األصل من ف وج وش و 6 " 
33-30: "، صفة الفتوى368/ 3: اجملموع 7 ". 

قال املصنف رضي اهلل عنه: "يف ش 8 ". 
 .سقطت من ف 9
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 .اليت يتوقف عليها القود والرجم
فال . ث، أو حنو ذلكالصالة لعب، أو احلج عب: وإذا استفيت فيمن قال قوال يكفر به، بأن قال

، 4إذا ثبت عليه ذلك بالبينة أو باإلقرار: بل يقول. 3هذا حالل الدم وُيقتل: يبادر بأن يقول
استتابه السلطان، فإن تاب قبلت توبته، وإن أصر ومل يتب قتل وفعل به كذا وكذا، وبالغ يف 

فال يطلق جوابه، وله  ببعضها، 6تغليظ أمره، وإن كان الكالم الذي قاله حيتمل أموًرا ال يكفر
ليسأل عما أراد بقوله، فإن أراد كذا فاجلواب كذا، وإن أراد كذا فاحلكم فيه كذا، : أن يقول

يوجب التعزير، فليذكر قدر ما يعزره  4وإذا استفيت عما. وقد سبق الكالم فيما شأنه التفصيل
ا من أن يضرب بفتواه يضرب ما بني كذا إىل كذا وال يزاد على كذا، خوًف: به السلطان فيقول

، ذكره الصيمري6إذا أطلق القول ما ال جيوز ضربه . 
فليس بإطالق، وتقييده بشرطه . عليه التعزير بشرطه، أو القصاص بشرطه: وإذا قال: قلت

واهلل . أوىل 7السؤال عن شرطه، والبيان 3يبعث من ال يعرف الشرط من والة األمر على
 .أعلم

مرياث، فالعادة غري جارية بأن يشترط يف جوابه يف الورثة عدم إذا سئل عن مسألة : العاشرة



الرق، والكفر والقتل، وغريها من املوانع، بل املطلق حممول على ذلك خبالف ما إذا أطلق 
من : السائل ذكر األخوة واألخوات واألعمام وبنيهم، فال بد أن يشترط يف اجلواب، فيقول

أو من أٍب، أو من أم، أٍب وأم . 
__________ 

أو يقتل: "يف ش 1 ". 
اإلقرار: "يف ف وج وش 2 ". 

يكفر"يف ف وج  3 ". 
فيما: "يف ف وج 4 ". 

33-30: "، صفة الفتوى87/ 3: ، اجملموع340/ 4: الفقيه واملتفقه: انظر 5 ". 
عن: "يف ش 6 ". 

33: ، صفة الفتوى"88-87/ 3: "اجملموع 7 . 
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فال يقل للزوجة الثمن، . زوجة وأبوان وبنتان: ، وهي3وإذا سئل عن مسألة فيها عول كاملنربية
للزوجة مثن عائل، وهو : بل إما أن يقول. وال للزوجة التسع، ألن أحًدا من السلف مل يقله

صار : "يقول ما قاله أمري املؤمنني علي رضي اهلل عنه 4أو. ثالثة أسهم من سبعة وعشرين سهًما
كان يف املذكورين يف السؤال من  3من كذا وكذا، وإذا 6اهلا سهًم: 4، أو يقول6"ُثُمُنها ِتسًعا

: وسقط فالن، وإن كان سقوطه يف صورة دون صورة، قال: ال يرث أفصح بسقوطه، فقال
وإذا سئل عن أخوة وأخوات، أو بنني وبنات،، فالن يف هذه املسألة، أو حنو ذلك 7وسقط  

__________ 
ي رضي اهلل عنه أنه كان خيطب على منرب الكوفة هي ما اشتهر عن عل" "املنربية"املسألة  1

... احلمد هلل الذي حيكم باحلق قطًعا وجيزئ كل نفس مبا تسعى، وإليه امل آل والرجعى : "فقال
فقطع عليه ابن الكواء خطبته ليسأله عن رجل تويف وترك زوجة وبنتني وأمًّا وأًبا، فأدرك علي " 

فبادره علي باجلواب وقال . لتأكد من نصيب الزوجةرضي اهلل عنه أن القصد من السؤال هو ا
وكأنه أراد أن يقول رضي ... ومضى يف خطبته " صار مثنها تسًعا: "متابًعا خطبته دون توقف

إن املسألة قد عالت ولذلك نقص نصيب الزوجة من الثمن إىل التسع وهذه صورهتا: اهلل عنه : 
حممد رواس قلعجي، دار الفكر بدمشق / د. موسوعة علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه: انظر

، 386/ 4: مصنف ابن أيب شيبة". 76-74ص. "م3486-هـ3406الطبعة األوىل 



/ 3: ، املغين33/ 6: ، مسند زيد466/ 3: ، سنن البيهقي468/ 30: ومصنف عبد الرزاق
346. 

ويقول: "يف ف وج 2 ". 
/ 3: سنن البيهقي ،468/ 30: ، ومصنف عبد الرزاق386/ 4: مصنف ابن أيب شيبة 3

76-74: "، موسوعة فقه علي بن أيب طالب346/ 3: ، املغين33/ 6: ، مسند زيد466 ". 
ويقول: "يف ف وج 4 ". 

هلا كذا أسهًما: "ويف ش، "سهمان: "يف ف وج 5 ". 
فإذا: "يف ف وج 6 ". 

سقط: "يف ف وج 7 ". 
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هًما، لكل ذكر كذا سهًما، ولكل يقتسمون التركة على كذا وكذا س: فال ينبغي إال أن يقول
، فإن ذلك يشكل على العامي، هذا 3{ ِللذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اأُلنَثَيْيِن}: أنثى كذا سهًما، وال يقل

لفظ  4وحنن جند يف تعمد العدول عنه حزازة يف النفس لكونه. رأي اإلمام أيب القاسم الصيمري
وسبيله أن يكون يف جواب مسائل . القرآن العظيم، وأنه قل ما خيفى معناه على أحد
مرياثه  6لفالن كذا وكذا، من ذلك كذا من: املناسخات شديد التحرز والتحفظ، وليقل فيها

تقسم التركة بعد إخراج : من فالن، وكذا مبرياثه من فالن، وحسن أن يقول يف قسمة املواريث
واهلل أعلم. 4ما جيب تقدميه من دين أو وصية إن كانا . 

من صورة الواقعة  7ما يكتبه من جوابه على ما يعلمه 3ليس للمفيت أن يبين: 6شرةاحلادية ع
السائل شفاًها ما ليس يف الرقعة  4تعرض له، وكذا إذا زاد 8املستفيت عنها إذا مل يكن يف الرقعة

تعرض له وال له به تعلق، فليس للمفيت أن يكتب جوابه يف الرقعة، وال بأس بأن يضيفه إىل 
طه، وإن مل يكن من األدب كون السؤال مجيعه خبط املفيت على ما سبق، وال بأس السؤال خب

زاد السائل من لفظه كذا وكذا، واجلواب عنه كذا : أيًضا لو كتب بعد جوابه عما يف الرقعة
وكذا، وإذا كان املكتوب يف الرقعة على خالف الصورة الواقعة وعلم املفيت بذلك، فليفِت 

 على ما وجد يف
__________ 

33: "النساء آية 1 ". 
لكون: "يف ف وج 2 ". 



مبرياثه: "يف ش 3 ". 
صفة ". 40-84/ 3: "نقل النووي هذه الفقرة بنصها وعزاها البن الصالح يف اجملموع 4

34: الفتوى . 
عشر: "يف ج 5 ". 

يبني" 34: يف صفة الفتوى 6 ". 
ال ما يعلم: "يف ف 7 ". 

الواقعة: "يف ف وج 8 ". 
أراد"يف ف وج  9 ". 

(1/144) 

 

ما علمه  4وإن كان كيت وكيت، ويذكر. هذا إن كان األمر على ما ذكر: ، وليقل3الرقعة
، فاحلكم كذا وكذا6"الصورة"من  . 
وإذا زاد املفيت على جواب املذكور يف السؤال ما له به تعلق وحيتاج إىل التنبيه عليه : قلت

4فذلك حسن، واهلل أعلم" . 
ذا ضاق موضع الفتوى عنها أن يكتب اجلواب يف رقعة أخرى، خوًفا ال ينبغي إ: 6الثانية عشرة

وهلذا انبغى أن يكون جوابه موصوال آخر سطر يف الرقعة، وال يدع بينهما . 3"من احليلة عليه
له ضارًّا، وكذا إذا كان يف موضع  7"آخر"فرجة خوًفا من أن يثبت السائل فيها غرًضا 

إللزاق وشغله بشيء، وإذا أجاب على ظهر الرقعة كتب على موضع ا 8اجلواب ورقة ملزقة
فينبغي أن يكون اجلواب يف أعالها ال ذيلها، اللهم إال أن يبتدئ اجلواب يف أسفلها متصال 

باالستفتاء فيضيق عليه املوضع فيتمه وراء هذا مما يلي أسفلها ليتصل جوابه، واختار بعضهم أن 
هلا، واملختار أن حاشيتها أوىل بذلك من على ظهرها وال يكتب على حاشيتها بطو 4يكتب

واهلل أعلم. 30ظهرها، واألمر يف ذلك قريب . 
إذا رأى املفيت رقعة االستفتاء قد سبق اجلواب فيها من ليس أهال للفتوى، : 33الثالثة عشرة

أنه ال يفيت معه،: "فعن اإلمام أيب القاسم الصيمري رضي اهلل عنه  
__________ 

 .سقط من ف 1
ويذكر فيها ما علمه: "وجيف ف  2 ". 

الصواب: "من ف وج وش، وجاء يف األصل 3 ". 



حيث اقتبس الفقرة احلادية عشرة بنصها من ابن الصالح رمحه " 36-34: "صفة الفتوى 4
86-84/ 3: "اهلل تعاىل، اجملموع ". 
عشر: "يف ج 5 ". 

 .من ف وج وش 6
 .من ش 7

ملصقة: "يف ف وج 8 ". 
ال يكتب: "يف ج 9 ". 

463/ 4: ، إعالم املوقعني36: ، صفة الفتوى88/ 3: موعاجمل 10 . 
عشر: "يف ج 11 ". 
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ألن فيه تقريًرا ملنكر، بل يضرب على ذلك بإذن صاحب الرقعة، ولو مل يستأذنه يف هذا القدر 
جاز، لكن ليس له احتباس الرقعة إال بإذن صاحبها، وله انتهار السائل وزجره، وتعريفه قبح ما 

 4"وإن"أهل الفتوى، وطلب من يستحق ذلك،  3"عن"، وأنه قد كان واجًبا عليه البحث أتاه
رأى فيها اسم من ال يعرفه سأل عنه، فإن مل يعرفه فواسع أن ميتنع من الفتوى معه خوًفا مما 

واألوىل يف هذه املواضع أن يشار ، وكان بعضهم يف مثل هذا يكتب على ظهرها: قال. قلناه
6"بداهلا، فإن أىب ذلك أجابه شفاًهاعلى صاحبها بإ . 

وإذا خاف فتنة من الضرب على فتيا العادم لألهلية، ومل تكن خطأ عدل إىل االمتناع من : قلت
أو غري ذلك، حبيث صار  4"تلبيس"الفتيا معه، وإن غلبت فتاويه لتغلبه على منصبها جباه أو 

ِت معه، فإن ذلك أهون الضررين وليتلطف ، فليف6امتناع األهل من الفتيا معه ضارًّا باملستفتني
، واهلل أعلم3مع ذلك يف إظهار قصوره ملن جيهله . 

إذا ظهر له أن اجلواب على خالف غرض املستفيت وأنه ال يرضى بكتبه : 7الرابعة عشرة
8ورقته، فليقتصر على مشافهته باجلواب . 

الكرمي عبد 30ابن احلافظ أيب سعد 4حدثين الشيخ أبو املظفر عبد الرحيم  
__________ 

من: "من ف وج وش ويف األصل 1 ". 
فإن"من ف وش ويف األصل  2 ". 

34: ، صفة الفتوى40/ 3: اجملموع 3 . 



تدريس: "من ف وج وش ويف األصل 4 ". 
للمستفتني: "يف ف وج 5 ". 

34: ، صفة الفتوى40/ 3: اجملموع 6 . 
عشر: "يف ج 7 ". 

334: ، صفة الفتوى88/ 3: اجملموع 8 . 
أبو املظفر عبد الرحيم بن عبد الكرمي بن حممد بن منصور السمعاين، أمسعه والده، "هو  9

، تويف سنة سبع "معجًما ملشاخيه"وطاف به بالد خراسان، وما وراء النهر، وخرج له والده 
3/ 4: ، اللسان38/ 4: ، العرب683/ 4: وفيات األعيان: ترمجته يف". عشرة وستمائة . 

سعيد: "يف ف وج 10 ". 
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مسعت أبا السعادات املبارك بن احلسني : ، قال4"رمحهما اهلل" 3السمعاين مبدينة مرو، والده
وكان معي رقعة  4دخلت على قاضي القضاة أيب عبد اهلل الدامغاين: بواسط يقول 6الشاهد

: فيها مسألة، فسألته اجلواب عنها، فأخذ الرقعة وشرع يكتب اجلواب، وكنت أدعو له، فقال
غرم شيخنا أبو : املعىن إذا وافق جوابه غرض املستفيت يدعو له، وإذا مل يوافق سكت، مث قال

لرجل ورقة أفىت يوًما يف مسألة استفيت عنها، فاتفق اجلواب على خالف  6احلسني ابن القدوري
: فأخرج شيخنا ورقة من عنده، وقال: قال. يا شيخ أتلفت ورقيت: غرض املستفيت، فقال له

واهلل أعلم. ضهاهاك عو . 
__________ 

" الدليل"تاج اإلسالم احلافظ العالمة أبو سعد عبد الكرمي بن منصور املروزي، صنف "هو  1
، وغري ذلك، تويف سنة اثنتني وستني "األنساب"و" تاريخ مرو"على تاريخ بغداد للخطيب، و

/ 4: تذكرة احلفاظ ،444/ 30: ، املنتظم376/ 34: ترمجته يف البداية والنهاية" ومخسمائة
673/ 34: ، مرآة اجلنان378/ 4: ، العرب3633 . 

 .سقطت من ف وج 2
مبارك بن احلسني أبو اخلري الغسال املقرئ، تكلم فيه ابن ناصر، : "كذا يف النسخ، ولعله 3

قال . ومشاه غري واحد، رحل إىل واسط، روى عنه أبو طاهر السبخي، وابن السمعاين إجازة
ان أديًبا ماهًرا صاحًلا ثقة حسن الصوت، مات سنة عشرة ومخسمائة، والغسال ك: ابن السمعاين
، 43/ 4: ، العرب3433/ 4: ، تذكرة احلفاظ340/ 4: املنتظم: ترمجته يف". بغني معجمة



: ، غاية النهاية436/ 3: ، معرفة القراء الكبار460/ 6: ، ميزان االعتدال467/ 4: املشتبه
47/ 4: ، شذرات الذهب8/ 6: ، لسان امليزان40/ 4 . 

بالدال املفتوحة املشددة : قاضي القضاة أبو عبد اهلل حممد بن علي بن حممد الدامغاين"هو  4
املهملة، وامليم املفتوحة والغني املنقوطة بلدة من بالد قومس، ويل القضاء ببغداد مدة، وكان 

ترمجته يف ". ني وأربعمائة ببغدادإليه الرئاسة والتقدم، وكان فقيًها فاضال، تويف سنة مثان وسبع
464/ 6: ، واألنساب304/ 6: تاريخ بغداد . 

الفقيه أبو احلسني أمحد بن حممد بن أمحد بن جعفر بن محدان املعروف بالقدوري، من "هو  5
أهل بغداد، كان فقيًها صدوًقا، انتهت إليه بالعراق رياسة أصحاب أيب حنيفة، تويف سنة مثان 

، واجلواهر 73/ 30: ، األنساب677/ 4: تاريخ بغداد: ، ترمجته يف"وعشرين وأربعمائة
374: "املضية ترمجة رقم ". 
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خطأ مطلًقا  6"قطًعا إما"االستفتاء فتيا غريه، هي خطأ  4إذا وجد يف رقعة: 3اخلامسة عشرة
، فال جيوز ملخالفتها الدليل القاطع، وإما خطأ على مذهب من يفيت ذلك الغري على مذهبه قطًعا

إذا مل يكفه ذلك غريه، بل عليه  4"خطتها"له االمتناع من اإلفتاء تارًكا للتنبيه على 
وإذا . الرقعة بإذن صاحبها أو حنو ذلك 3عليها عند تيسره، أو اإلبدال وتقطيع 6"الضرب"

تعذر ذلك وما يقوم مقامه كتب صواب جوابه عند ذلك اخلطأ، مث إن كان املخطئ أهال 
فحسن أن تعاد إليه بإذن صاحبها، وأما إذا وجد فيها فتيا ممن هو أهل للفتوى وهي للفتوى 

، فليقصر على أن يكتب جواب نفسه، وال 7"خبطئها"على خالف ما يراه هو، غري أنه ال يقطع 
4وال اعتراض عليه 8يتعرض لفتيا غري بتخطئة . 

سلطني على اخللفاء ملا زيد يف ألقابه أن امللك امللقب جبالل الدولة من ملوك الديلم املت: وبلغنا
له بذلك ببغداد على املنرب، جرى يف ذلك ما  30شاها نشاه األعظم، ملك امللوك، وخطب

أحوج إىل استفتاء فقهاء بغداد يف جواز ذلك وذلك يف سنة تسع وعشرين وأربعمائة، فأفىت 
 :غري واحد من أئمة العصر جبواز ذلك منهم

__________ 
رعش: "يف ج 1 ". 

كتاب: "يف ش 2 ". 
 .ساقطة من ف 3



وما أثبته هو املوافق للمجموع، وصفة " خطائها:"، ويف ف وج وش"خطائه: "يف األصل 4
 .الفتوى حيث اقتبسوا كالم ابن الصالح هذا بنصه

ضرر: "وش ويف األصل، من ف وج 5 ". 
يقطع"يف ف وج  6 ". 

، وصفة الفتوىواملثبت من اجملموع". خبطائها: "كذا كتبت يف النسخ 7 . 
بتخطئته: "يف ف وج 8 ". 

36: ، صفة الفتوى"43-40/ 3: "اجملموع 9 . 
وخطبت: "يف ف وج 10 ". 
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. ، الشافعيون4، وابن البيضاوي3القاضي اإلمام أبو الطيب الطربي، وأبو القاسم الكرخي
 يفت معهم ، ومل4، احلنفي، وأبو حممد التميمي احلنبلي6والقاضي أبو عبد اهلل الصيمري

القاضي أبو احلسن املاوردي، فكتب إليه كاتب اخلليفة خيصه باالستفتاء يف ذلك، فأفىت بأن 
، ولقد أصاب يف حترميه6ذلك ال جيوز  

__________ 
الشيخ أبو القاسم منصور بن عمر بن علي البغدادي الكرخي، تفقه على الشيخ أيب "هو  1

ترمجته يف ". تويف سنة سبع وأربعني وأربعمائة. داديحامد اإلسفراييين، روى عنه اخلطيب البغ
/ 6: ، طبقات الشافعية الكربى344: ، طبقات الفقهاء للشريازي87/ 36: تاريخ بغداد

664. 
حممد بن "هذا القاضي : واعلم أن البيضاوي يف هذه الطبقة من أصحابنا ثالثة: "قال السبكي 2

ي أيب الطيب الطربي، وأبو عبد اهلل حممد بن وخنت القاض" أمحد بن العباس الفارسي القاضي
حممد بن أمحد بن العباس "أما : قلت. 47/ 4: الطبقات الكربى... " عبد اهلل بن أمحد 

، 476/ 8: كذا يف معجم املؤلفني" هـ438تويف سنة" "الفارسي القاضي، أبو بكر البيضاوي
ومل يذكر سنة  43/ 4: ية الكربىترمجته يف طبقات الشافع. ولعله وهم نشأ من الترمجة اآلتية

 .وفاته
القاضي أبو احلسن حممد بن حممد بن عبد اهلل بن أمحد البيضاوي، خنت القاضي أيب : "والثاين هو

، طبقات الشافعية 464/ 6: ، ترمجته يف تاريخ بغداد"الطيب، تويف سنة مثان وستني وأربعمائة
مثان "ويف نسخ أخرى "  وأربعمائةتويف سنة مثان ومثانني"وجاء فيها  343/ 4: الكربى



638/ 4: ، األنساب"وستني . 
القاضي أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن أمحد بن حممد البيضاوي، تويف سنة أربع "والثالث هو 

، 364/ 4: ، طبقات الشافعية الكربى473/ 6: ، ترمجته يف تاريخ بغداد"وعشرين وأربعمائة
فهو " د اهلل حممد بن عبد اهلل بن أمحد بن حممد البيضاويأبو عب"، فأما 638/ 4: األنساب

ليس بصاحب الفتوى قطًعا ألنه تويف قبل وقوعها ومل تصرح املصادر اليت ذكرت احلادثة باسم 
 .البيضاوي صاحب الفتوى واهلل تعاىل أعلم

من  أبو عبد اهلل احلسني بن علي بن حممد بن جعفر الصيمري، أحد الفقهاء املذكورين"هو  3
كان صدوًقا، وافر : وروى عنه أبو بكر اخلطيب، وقال. أصحاب أيب حنيفة رمحه اهلل تعاىل

، ترمجته يف "تويف سنة ست وثالثني وأربعمائة. العقل، مجيل املعاشرة، عارًفا حبقوق أهل العلم
348/ 8: ، األنساب78/ 8: تاريخ بغداد . 

لعزيز التميمي احلنبلي، تويف سنة مثان ابو حممد رزق اهلل بن عبد الوهاب بن عبد ا"هو  4
304/ 38: ترمجته ومصادرها يف سري أعالم النبالء، "ومثانني وأربعمائة . 

-464/ 4: "انظر احلادثة وامتناع اإلمام املاوردي عن الفتوى يف الكامل البن األثري 5
ومسى كتابه  وذكر كالم ابن الصالح رمحه اهلل تعاىل" 44-46/ 34: "، البداية والنهاية"430

474-470/ 6: "، طبقات الشافعية الكربى"أدب املفيت" ". 
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فلما وقفوا على جوابه تصدوا لنقضه، وأطال القاضيان أبو . 3ذلك، وأخطئوا يف جتويزه
الطربي، وأبو عبد اهلل الصيمري يف التشنيع عليه، فأجاب املاوردي عن كالمهما  4"الطيب"

أنه ال يسوغ ملفت إذا استفيت أن يتعرض : ما أخطآ من وجوه منهاجبواب طويل يذكر فيه أهن
جلواب غريه برد وال ختطئة، وجييب مبا عنده من موافقة أو خمالفة، فقد يفيت أصحاب الشافعي 

واهلل أعلم 4مبا خيالفهم فيه أصحاب أيب حنيفة، فال يتعرض أحد منهم لرد على صاحبه . 
السؤال أصًلا ومل حيضر صاحب الواقعة، فعن القاضي أيب  إذا مل يفهم املفيت: 6السادسة عشرة

يزاد يف الشرح لنجيب عنه، أو مل : أن له أن يكتب: "3"رمحه اهلل: "القاسم الصيمري الشافعي
4"8فأجيب عنه 7أفهم ما فيها . 

__________ 
 أن رسول اهلل صلى اهلل: هذا هو احلق والصواب، فقد روى أبو هريرة رضي اهلل تعاىل عنه 1

ال مالك : زاد يف رواية، " رجل تسمى ملك األمالك: إن أخنع اسم عند اهلل: "عليه وسلم قال



يف األدب،  483/ 30: رواه البخاري. وأخنع أذل". شاهان شاه: "مثل: إال اهلل، قال سفيان
، ومسلم يف األدب، باب حترمي "3403، 3406"باب أبغض األمساء إىل اهلل حديث رقم 

حديث " 36"، والترمذي يف األدب، باب "4346: "األمالك، حديث رقمالتسمي مبلك 
وأمحد يف ، "4433: "، وأبو داود يف األدب، باب تغيري األمساء حديث رقم"4864: "رقم

444/ 4: املسند . 
بسكون النون وهباء يف آخره، : وشاهان شاه" 640/ 30: قال احلافظ ابن احلجر يف الفتح

ث، فال يقال باملثناة أصال، وقد تعجب بعض الشراح من تفسري وقد تنون وليست هاء تأني
سفيان بن عيينة اللفظة العربية باللفظة العجمية، وأنكر ذلك آخرون، وهو غفلة منهم عن 

مراده وذلك أن على االسم الذي ورد اخلرب بذمه ال ينحصر يف ملك األمالك، بل كل ما أدى 
منع املاوردي من جواز تلقيب امللك الذي كان يف وقد ... معناه بأي لسان فهو مراد الذم 

 ." ... عصره مبلك امللوك
 .من ف وج وش 2

بعض أصحاب: "يف ف وج 3 ". 
36: ، صفة الفتوى43/ 3: اجملموع 4 . 

عشر: "يف ج 5 ". 
 .ساقطة من ج 6

عنه"غري أنه وضع خطًّا صغرًيا على " أفهم عنه"يف األصل  7 ". 
عنها: "يف ش 8 ". 

36: ، صفة الفتوى43/ 3: اجملموع 9 . 
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ال يكتب شيًئا أصال: وقال بعضهم . 
وإذا اشتملت الرقعة . 3حيضر السائل لنخاطبه شفاًها: ورأيت بعضهم كتب يف مثل هذا: قال

على مسائل فهم بعضها دون بعض، أو فهمها كلها ومل يرد اجلواب عن بعضها، أو احتاج يف 
عن البعض اآلخر 4"وأجاب"سكت عن ذلك البعض بعضها إىل مطالعة رأيه أو كتبه،  . 

مطالعة، أو : فأما باقي املسائل فلنا فيه نظر، أو يقول: أنه يقول يف جوابه: وعن الصيمري
6زيادة تأمل: يقول . 
: السؤال صورة وهو حيتلم غريها، فلينص عليها يف أول جوابه، فيقول 6وإذا فهم من: 4قلت



واهلل . ، أو ما أشبه هذا، مث يذكر حكم ذلك3ل كذا وكذاكذا وكذا، أو فع: إن كان قد قال
 .أعلم

ليس مبنكر أن يذكر املفيت يف فتواه احلجة إذا كانت نصًّا واضًحا خمتصًرا مثل : 7السابعة عشرة
َوالالَِّئي َيِئْسَن }: تعاىل 8"تبارك و"قال اهلل : أن يسأل عن عدة اآلية، فحسن أن يكتب يف فتواه

هل يطهر جلد امليتة : أو يسأل. 4{ ِمْن ِنَساِئُكْم ِإِن اْرَتْبُتْم َفِعدَُّتُهنَّ َثالَثُة َأْشُهٍر ِمَن اْلَمِحيِض
نعم: ؟ فيكتب30"بالدباغ"  

__________ 
36: ، صفة الفتوى43/ 3: ، اجملموع"387-373/ 4: "الفقيه واملتفقه 1 . 

أجاب: "من ف وج وش، ويف األصل 2 ". 
33: ، صفة الفتوى43/ 3: ، اجملموع387/ 4: الفقيه واملتفقه 3 . 

قال املصنف رضي اهلل عنه: "يف ش 4 ". 
عن"يف ف وج  5 ". 

33: صفة الفتوى 6 . 
عشر: "يف ج 7 ". 

 .من ف وج وش 8
4: "الطالق آية 9 ". 

الدباغ: "من ف وج وش ويف األصل 10 ". 
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وأما األقيسة . 4" قد طهردبغ ف 3أميا إهاب : "يطهر، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 .وشبهها فال ينبغي له ذكر شيء منها

مل جتر العادة أن يذكر يف فتواه طريق االجتهاد، وال وجه : وفيما وجدناه عن الصيمري قال
القياس واالستدالل، اللهم إال أن تكون الفتوى تتعلق بنظر قاض فيومئ فيها إىل طريق 

ىن اجلواب، أو يكون غريه قد أفىت فيها بفتوى غلط فيها االجتهاد، ويلوح بالنكتة اليت عليها ب
4عذره يف خمالفته 6عنده، فيلوح بالنكتة اليت أوجبت خالفه ليقم . 

وكذلك لو كان فيما يفيت به غموض فحسن أن يلوح حبجته، وهذا التفصيل أوىل مما : 6قلت
وقد ، رضه لالحتجاجباملنع من تع: سبق قريًبا ذكره عن القاضي املاوردي من إطالقه القول
ال أعلم يف : أو، إمجاع املسلمني 3هذا: حيتاج املفيت يف بعض الوقائع إىل أن يشدد ويبالغ فيقول



، فقد أمث وفسق: أو، فمن خالف هذا فقد خالف الواجب وعدل عن الصواب: أو، هذا خالًفا
لى حسب ما تقضيه وما أشبه هذه األلفاظ ع، على ويل األمر أن يأخذ هبذا وال يهمل األمر: أو

، واهلل أعلم7املصلحة وتوجبه احلال . 
__________ 

1 " هو كل جلد دبغ أو : إمنا يقال للجلد إهاب قبل الدبغ، فأما بعده فال، وقيل: اجللد، وقيل
أهب"، تاج العروس مادة 86/ 3: ، انظر النهاية"مل يدبغ ". 

، وأبو داود يف اللباس، "633" :رواه مسلم يف احليض، باب طهارة جلود امليتة، حديث رقم 2
، والترمذي يف اللباس، باب ما جاء يف جلود امليتة إذا "4346"باب أمهية امليتة، حديث رقم 

. يف الفروع والعترية، باب جلود امليتة 376/ 7: ، والنسائي"3748: "دبغت حديث رقم
افعي كما يف ترتيب يف الصيد، باب ما جاء يف جلود امليتة، والش 448/ 4: ومالك يف املوطأ

وغري ذلك من " 434-433و 467، 447، 434/ 3: "، وأمحد يف املسند43/ 3: املسند
 .الصفحات

ليفهم: "يف ف وج 3 ". 
، وانظر إعالم 33: ، صفة الفتوى40/ 3: ، اجملموع"344-343/ 4: "الفقيه واملتفقه 4

430، 336-333/ 4: املوقعني ". 
قال املصنف رضي اهلل عنه: "يف ش 5 ". 

وهذا: "يف ش 6 ". 
، إعالم "37-33: "، صفة الفتوى"44-43/ 3: "، اجملموع344/ 4: الفقيه واملتفقه 7

430/ 4: املوقعني . 
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جيب على املفيت عند اجتماع الرقاع حبضرته أن يقدم األسبق فاألسبق، كما : 3الثامنة عشرة
فيه اإلفتاء، وعند التساوي، أو يفعله القاضي عند اجتماع اخلصوم، وذلك فيما جيب عليه 

اجلهل بالسابق يقدم بالقرعة، والصحيح أنه جيوز له تقدمي املرأة واملسافر الذي شد رحله، ويف 
على من سبقهما، إذا كثر املسافرون والنساء حبيث يلحق غريهم من  4تأخريه ختلفه عن رفقته

فتيا  6مث ال يقدم من يقدمه إال يفأو القرعة،  4إىل السبق 6تقدميهم ضرر كبري فيعود بالتقدمي
، واهلل أعلم3واحدة . 

ليحذر أن مييل يف فتياه مع املستفيت أو مع خصمه، ووجوه امليل كثرية ال : 7التاسعة عشرة



أن يكتب يف جوابه ما هو له، ويسكت عما هو عليه: ختفى ومنها . 
وإذا سأله أحدهم . نهاوليس له أن يبتدئ يف مسائل الدعاوي والبينات بذكر وجوه املخالص م

بأي شيء تندفع دعوى كذا وكذا، أو بينة كذا وكذا؟ مل جيبه كيال يتوصل بذلك إىل : وقال
إبطال حق، وله أن يسأله عن حاله فيما ادعي عليه، فإذا شرحه له عرفه مبا فيه من دافع وغري 

واهلل أعلم. 8دافع . 
مية أن يفيت بالتفصيل، بل مينع مستفتيه ليس له إذا استفيت يف شيء من املسائل الكال: العشرون

وسائر العامة من اخلوض يف ذلك أصال، ويأمرهم بأن يقتصروا فيها على اإلميان مجلة من غري 
 تفصيل، ويقولوا فيها وفيما ورد من اآليات

__________ 
عشر: "يف ج 1 ". 

ويف تأخريه ضرر بتخلفه عن رفقته" 84/ 3: يف اجملموع 2 ". 
إىل التقدمي" :يف ف وج وش 3 ". 

بالسبق: "يف ف وج وش 4 ". 
 .سقطت من ف وج 5

37: ، صفة الفتوى84/ 3: اجملموع 6 . 
عشر"يف ج  7 ". 

37: صفة الفتوى 8 . 
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إن الثابت فيها يف نفس األمر كل ما هو الالئق فيها جبالل اهلل وكماله : 3واألخبار املتشاهبة
تفصيله وتعيينه، وليس البحث عنه  4"علينا"ها، وليس وتقديسه املطلقني، وذلك هو معتقدنا في
تعاىل، ونصرف عن اخلوض فيه قلوبنا  4"تبارك و"من شأننا، بل نكل علم تفصيله إىل اهلل 

وألسنتنا، فهذا وحنوه عند أئمة الفتوى هو الصواب يف ذلك، وهو سبيل سلف األمة، وأئمة 
وأسلم للعامة وأشباههم، ممن يدغل  4هو أصوناملذاهب املعتربة، وأكابر الفقهاء والصاحلني، و

قلبه باخلوض يف ذلك، ومن كان منهم اعتقد اعتقاًدا باطال تفصيال، ففي إلزامه هبذا صرف له 
6عن ذلك االعتقاد الباطل مبا هو أهون وأيسر وأسلم . 

نه وإذا عزر ويل األمر من حاد منهم عن هذه الطريقة، فقد تأسى بعمر بن اخلطاب رضي اهلل ع
على ذلك 8الذي كان يسأل عن املتشاهبات 7بن عسل 3يف تعزيره صبيغ . 



__________ 
املتشاهبات: "ف ف وج 1 ". 

عليها: "من ف وج وش، ويف األصل 2 ". 
 .من ف وج وش 3

أصوب: "يف ف وج 4 ". 
46-44: "، صفة الفتوى44/ 3: اجملموع 5 ". 

 44/ 3: ، ويف اجملموع... "عجمة بالصاد املهملة، وغني م: صبيغ" 443/ 6: يف اإلكمال 6
وامسه بصاد مهملة مفتوحة، مث موحدة " 468/ 4: ، ويف التوضيح"بفتح الصاد املهملة"

، 866/ 6: ، والتبصري434/ 4: ومثله املشتبه". مكسورة، مث املثناة حتت تليها غني معجمة
ني األوىل صبيغ، بوزن عظيم، وآخره معجمة، ابن عسل، مبهملت" 468/ 6: ويف اإلصابة

ابن سهل احلنظلي، له إدراك وقصته مع عمر : مكسورة والثانية ساكنة، ويقال بالتصغري، ويقال
، 434/ 4: ، املشتبه"408، 407/ 3، 443/ 6: "انظر ترمجته يف اإلكمال... " مشهورة 
، 448: واالشتقاق، "430-468/ 6: "، اإلصابة686/ 6: ، التبصري468/ 4: التوضيح

683/ 3: ، هتذيب تاريخ ابن عساكر344/ 4: نمعجم البلدا . 
407/ 34، اإلكمال "بضم العني وفتح السني: عسيل: "ويقال فيه 7 . 

أن صبيغ العراقي جعل يسأل عن أشياء  -يعين ابن عمر-عن نافع موىل عبد اهلل : "الرواية 8
عمر بن  من القرآن يف أجناده من املسلمني، حىت قدم مصر، فبعث به عمرو بن العاص إىل

 = اخلطاب، فلما أتاه
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واملتكلمون من أصحابنا معترفون بصحة هذه الطريقة، وبأهنا أسلم ملن سلمت له، وكان الغزايل 
3منهم يف آخر أمره شديد املبالغة يف الدعاء والربهنة عليها . 

أن اإلمام حيرص ما": الغياثي"وذكر شيخه الشيخ أبو املعايل يف كتابه   
__________ 

أبصر به أين يكون : يف الرحل، قال عمر: أين الرجل؟ فقال: الرسول بالكتاب فقرأه فقال =
تسأل حمدثة؟ فأرسل عمر إىل : ذهب فتصيبك مين به العقوبة املوجعة، فأتاه به، فقال عمر

رطائب من جريد فضربه هبا حىت ترك ظهره وبرة، مث تركه حىت برأ، مث عادله، مث تركه حىت 
إن كنت تريد قتلي فاقتلين قتال مجيال، وإن كنت تريد : فقال صبيغ: ا به ليعود له قالبرأ، فدع



أن ال جيالسه : وكتب إىل أيب موسى األشعري، أن تداويين فقد واهلل برئت فأذن له إىل أرضه
أن قد حسنت توبته، : أحد من املسلمني، فاشتد ذلك على الرجل، فكتب أبو موسى إىل عمر

، وأخرج "360و 343"، رقم 63/ 3: سنن الدارمي". أذن للناس مبجالستهفكتب عمر أن ي
، "687-683/ 3: "روايته ابن عساكر يف تاريخ دمشق يف ترمجته وانظر هتذيب ابن عساكر

430-468/ 6: "واإلصابة ". 
 دعا اإلمام الغزايل رمحه اهلل تعاىل إىل اإلميان بصفات اهلل تعاىل كما وردت يف القرآن الكرمي 1
والسنة النبوية املطهرة، من غري تشبيه وال تعطيل، وال حلول، وال احتاد، ودعا إىل نبذ وترك 

: فقال. وأن العقيدة احلقة ال ميكن أن تؤخذ إال من الكتاب والسنة. علم الكالم، وأنه بدعة
ما وقد ألقى اهلل تعاىل إىل عباده على لسان رسوله صلى اهلل عليه وسلم عقيدة هي احلق على "

وقال  48: املنقذ من الضالل". فيه صالح دينهم ودنياهم، كما نطق مبعرفته القرآن واألخبار
وأنه ليس جبسم مصور، وال جوهر " التنزيه"أيًضا يدعو إىل تنزيه اهلل تعاىل واإلميان بصفاته 

وأنه استوى على العرش، على ... وليس كمثله شيء، وال هو مثل شيء ... حمدود مقدر 
وأنه حي ... وأنه ال حيل يف شيء، وال حيل فيه شيء ... الذي قاله، وباملعىن الذي أراده الوجه 

فما ... وأنه مريد للكائنات مدبر للحوادث ... وأنه عامل جبميع املعلومات ... قادر، جبار قاهر 
وكل ذلك مما وردت به األخبار، وشهدت به اآلثار، فمن ... شاء كان، وما مل يشأ مل يكن 

... تقد مجيع ذلك موقًنا به كان من أهل احلق وعصابة السنة، وفارق رهط الضالل والبدعة اع
، طبقات 84/ 3: ، إحياء علوم الدين"603-444: "، انظر كتاب تبيني كذب املفتري"

 -أي علم الكالم-وأما منفعته : "وذم علم الكالم قائال" 440-460/ 3: "الشافعية الكربى
شف احلقائق، ومعرفتها على ما هي عليه، هيهات فليس يف الكالم وفاء فقد يظن أن فائدته ك

وأن الطريق ... هبذا املطلب الشريف، ولعل التخبط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف 
/ 3: ، إحياء علوم الدين303: ، املنقذ من الضالل"إىل حقائق املعرفة يف هذا الوجه مسدود

ى حميي الدين القره داغي عن عقدة اإلمام الغزايل يف حتقيقه وانظر ما كتبه األستاذ عل 44
، وسينقل ابن "370، 334، 364، 368/ 3: "لإلمام الغزايل" الوسيط يف املذهب"لكتاب 

 .الصالح عن الغزايل ما فيه الكفاية
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اهلل واستفيت الغزايل يف كالم . 3أمكنه على مجع عامة اخللق على سلوك سبيل السلف يف ذلك
وأما اخلوض يف أن كالمه تعاىل حرف وصوت أو ليس كذلك : تبارك وتعاىل فكان من جوابه



هو من  4، وإمنا6، وكل من يدعو العوام إىل اخلوض يف هذا فليس من أئمة الدين4فهو بدعة
املضلني، ومثاله من يدعو الصبيان الذين ال يعرفون السباحة إىل خوض البحر، ومن يدعو 

6إىل السفر يف الرباري من غري مركوب الزمن املقعد . 
الصواب للخلق كلهم إال الشاذ النادر الذي ال تسمح األعصار إال : له" رسالة"وقال يف 

بواحد منهم أو اثنتني، سلوك مسلك السلف يف اإلميان املرسل، والتصديق اجململ بكل ما أنزله 
غري حبث وتفتيش، واالشتغال  اهلل تعاىل، وأخرب به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، من

7ففيه شغل شاغل 3بالتقوى . 
" أن  8إن مما أمجع عليه أهل الفتوى: للصيمري أيب القاسم" أدب املفيت واملستفيت"ويف كتاب 

يف الفقه، مل ينبغ أن يضع 30"بالفتوى 4من كان موسوًما  
__________ 

47: ، صفة الفتوى44/ 3: ، اجملموع"340: ص: "الغياثي 1 . 
نظر القول يف مسألة كالم اهلل تعاىل وافتراق الناس يف ذلك يف جمموع الفتاوى الكربى البن ا 2

666-604/ 34: "تيمية ". 
يف شرح العقيدة " هـ744"وقال القاضي علي بن حممد بن أيب العز الدمشقي املتوىف سنة 

وت يسمع، وأن أنه تعاىل مل يزل متكلًما، إذ شاء، ومىت شاء، وهو يتكلم به بص: "الطحاوية
". نوع الكالم قدمي، وإن مل يكن الصوت املعني قدمًيا، وهذا هو املأثور عن أئمة احلديث والسنة

334-363"وانظره بالتفصيل صفحة . 367: شرح العقيدة الطحاوية ". 
-464/ 3: "، طبقات الشافعية الكربى604: انظر أقوال الغزايل يف تبيني كذب املفتري 3

466". 
مناإ: "يف ش 4 ". 

43: ، صفة الفتوى44/ 3: اجملموع 5 . 
الفتوى: "يف وج 6 ". 

43: ، صفة الفتوى44/ 3: اجملموع 7 . 
التقوى" 46/ 3: ، ويف اجملموع47: كذا يف النسخ، ومثله يف صفة الفتوى 8 ". 

46/ 3: ومثله يف اجملموع" موسوًما: "، ويف ش"منسوًبا: "يف ف وج 9 . 
: للصيمري أيب القاسم" أدب الفتوى واملستفيت"كتاب من ف وج وش، ويف األصل ويف  10

إن مما أمجع عليه أهل الفتوى من كان موسوًما بالفتوى فقيه شغل شغل شاغل، ويف كتاب 
إن مما أمجع عليه أهل الفتوى، أن من كان : للصيمري أيب القاسم" أدب املفيت واملستفيت"

وهذا خلط وتكرار، "موسوًما بالفتوى . 
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ة بفتوى يف مسألة من الكالم، كالقضاء والقدر، والرؤية، وخلق القرآن، وكان بعضهم ال خط
3يستتم قراءة مثل هذه الرقعة . 

االمتناع من الكالم يف كل ذلك عن : وحكى أبو عمر ابن عبد الرب الفقيه احلافظ األندلسي
4خالف ذلك أهل البدع إمنا: الفقهاء والعلماء قدمًيا وحديًثا من أهل احلديث والفتوى، وقال . 

فإن كانت املسألة مما يؤمن يف تفصيل جواهبا من ضرر اخلوض املذكور جاز اجلواب : 6قلت
تفصيال، وذلك بأن يكون جواهبا خمتصًرا مفهوًما، فما ليس له أطراف يتجاذهبا املتنازعون، 

اة، واملفيت ممن والسؤال عنه صادر من مسترشد خاص منقاد، أو من عامة قليلة التنازع واملمار
ينقادون لفتواه وحنو هذا، وعلى هذا وحنوه خيرج ما جاء عن بعض السلف من بعض الفتوى يف 

6، واهلل أعلم4بعض املسائل، الكالمية، وذلك منهم قليل نادر . 
__________ 

48-47: "، صفة الفتوى46/ 3: اجملموع 1 ". 
48: ، صفة الفتوى46/ 3: ع، اجملمو"360-366/ 4: "انظر جامع بيان العلم وفضله 2 . 

قال املصنف رضي اهلل عنه: "يف ش 3 ". 
بنصها وغزاها إىل " العشرون"حيث اقتبس النووي رمحه اهلل تعاىل الفقرة  46/ 3: اجملموع 4

48: ابن الصالح رمحه اهلل تعاىل، صفة الفتوى . 
واهلل أعلم بالصواب"يف ج  5 ". 
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ه وآدابهالقول يف صفة املستفيت وأحكام  
 صفته

... 
 :القول يف صفة املستفيت وأحكامه وآدابه

 :أما صفته
فكل من مل يبلغ درجة املفيت فهو فيما يسأل عنه من األحكام الشرعية مستفٍت ومقلد ملن 

3يفتيه . 
قبول قول من جيوز عليه اإلصرار على اخلطأ بغري حجة على : وحدُّ التقليد يف اختيارنا وحتريرنا



6فيه، وجيب عليه االستفتاء إذا نزلت به حادثة جيب عليه تعلم حكمها 4ولهعني ما قبل ق . 
__________ 

/ 4: "، اإلحكام لآلمدي346: اللمع" 3646"، الفقرة 3667/ 4: الربهان: انظر 1
/ 4: ، التحرير606" ، خمتصر ابن احلاجب474: املنخول 687/ 4: ، املستصفى"447

447: الفحول ، إرشاد400/ 4: ، مسلم الثبوت443 . 
ما قيل له فيه: "يف ش 2 ". 

38: ، صفة الفتوى44/ 3: اجملموع 3 . 
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 :ويف أحكامه وآدابه مسائل
" اختلفوا يف أنه هل جيب عليه البحث واالجتهاد عن أعيان املفتني؟ وليس هذا اخلالف ": األوىل

إذا  3"لإلفتاء"يستفتيه  على اإلطالق، فإنه جيب عليه قطًعا البحث الذي يعرف به صالحية من
العلم، وإن انتصب  4مل يكن قد تقدمت معرفته بذلك، وال جيوز له استفتاء كل من اعتزى إىل

وجيوز له استفتاء من تواتر . 6يف منصب التدريس أو غريه من مناصب أهل العلم، مبجرد ذلك
: إمنا يعتمد قوله: ينبني الناس أو استفاض فيهم كونه أهال للفتوى، وعند بعض أصحابنا املتأخر

، ألن التواتر ال يفيد العلم إذا مل يستند إىل معلوم 7أنا أهل للفتوى ال شهرته بذلك والتواتر
العامة ال يوثق هبا، وقد يكون أصلها التلبيس 4"بني"حمسوس، والشهرة  . 
__________ 

اإلفتاء: "من ف وج وش، ويف األصل 1 ". 
من انتسب إىل العلم" 44/ 3: جملموع، ويف ا"اعتبار"يف ف طمس وكأهنا  2 ". 

378-377/ 4: "الفقيه واملتفقه: انظر 3 ". 
التواتر: "يف ف وج 4 ". 

من: "من ف وج وش ويف األصل 5 ". 
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يف هذه  3"يكفي"وجيوز له أيًضا استفتاء من أخرب املشهور املذكور عن أهليته، وال ينبغي أن 
بأهليته هلا 4ره مبباشرهتا، الاألزمان مبجرد تصديه للفتوى واشتها . 



6أنه يقبل فيه خرب العدل الواحد: وقد أطلق الشيخ أبو إسحاق الشريازي وغريه . 
أن يكون عنده من العلم والبصر ما مييز به امللتبس من غريه، وال يعتمد : وينبغي أن يشترط فيه

إذا عرفت  7يف ذلك من التلبيس 3"إليهم"ما يتطرق  6العامة، لكثرة 4يف ذلك على خرب آحاد
 .هذا

استفتاؤهم فهل جيب عليه االجتهاد يف أعياهنم،  8فإذا اجتمع اثنان أو أكثر ممن جيوز له
 والبحث عن األعلم األورع األوثق ليقلده دون غريه؟

 :فهذا فيه وجهان
" أنه ال جيب : وهو يف طريقة العراق منسوب إىل أكثر أصحابنا وهو الصحيح فيها: 4"أحدمها

30له استفتاء من شاء منهم، ألن اجلميع أهل، وقد أسقطنا االجتهاد عن العاميذلك و . 
__________ 

تكون: "من ف وج وش ويف األصل 1 ". 
إال" 38: يف صفة الفتوى 2 ". 

348: اللمع يف أصول الفقه أليب إسحاق الشريازي 3 . 
اآلحاد: "يف ش 4 ". 

كثرة"يف ف وج  5 ". 
إليه: "من ف وج وش ويف األصل 6 ". 

38-37: "، صفة الفتوى44/ 3: اجملموع 7 ". 
 .ساقطة من ف وج 8

األول"يف ج  9 ". 
-334/ 4: "، احملصول348: ، وانظر اللمع34: ، صفة الفتوى44/ 3: اجملموع 10

، "636-63/ 4: "املعتمد أليب احلسني البصري املعتزيل 633/ 4: ، اإلحكام لآلمدي"334
: ، التبصرة يف أصول الفقه474: ، املنخول640/ 4: ى، واملستصف433/ 4: إعالم املوقعني

للشيخ أيب إسحاق إبراهيم بن علي الفريوزآبادي شرح وحتقيق الدكتور حممد حسن هيتو، دار 
404/ 4: فواتح الرمحوت" 336ص: "، املنتهى البن احلاجب436: الفكر  
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" فال املروزي، والصحيح عند جيب عليه ذلك، وهو قول ابن سريج، واختيار الق": والثاين
ميكنه هذا القدر من االجتهاد بالبحث والسؤال وشواهد  4، ألنه3صاحبه القاضي حسني



 .األحوال، فلم يسقط عنه
على األوثق منهما،  4من حال األولني، ولكن مىت ما اطلع 6واألول أصح، وهو الظاهر

، فعلى 6لدليلني، وأوثق الراوينيفاألظهر أنه يلزمه تقليده دون اآلخر، كما وجب تقدمي أرجح ا
من العاملني، واألعلم من الورعني، فإن كان أحدمها أعلم واآلخر  3هذا يلزمه تقليد األورع

، واهلل أعلم7أورع، قلد األعلم على األصح . 
" يف جواز تقليد امليت وجهان": الثانية : 

" حيح الذي عليه العمل والص. فسق 8ال جيوز ألن أهليته زالت مبوته، فهو كما لو": أحدمها
اجلواز، ألن املذاهب ال متوت مبوت أصحاهبا، وهلذا يعتد هبا بعدهم يف اإلمجاع واخلالف، 

4"ال مينع من احلكم"وموت الشاهد قبل احلكم   
__________ 

336: ص: "تقدم" القاضي احلسني بن حممد بن أمحد املروروذي"هو  1 ". 
أنه: "يف ج 2 ". 

الظ: "يف ج 3 ". 
أطلع: "وجيف ف  4 ". 

الروايتني"كذا يف النسخ، ويف اجملموع وصفة الفتوى  5 ". 
الورع"يف ف وج  6 ". 

: ، الفقرة3644/ 4: "الربهان 348: اللمع: ، وانظر70: ، صفة الفتوى46/ 3: اجملموع 7
634-633/ 4: "، اإلحكام لآلمدي3634 ". 

 .سقطت من ف وج 8
 .سقطت من ف وج 9
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3لفسق، والقول األول جير خبًطا يف األعصار املتأخرةبشهادته خبالف ا . 
" هل جيوز للعامي أن يتخري ويقلد أي مذهب شاء؟ لينظر، إن كان منتسًبا إىل مذهب ": الثالثة

يف أن العامي هل له مذهب أوال؟: ، حكامها القاضي حسني4معني بنينا ذلك على وجهني  
" كون ملن يعرف األدلة، فعلى هذا له أن يستفيت أنه ال مذهب له، ألن املذهب إمنا ي": أحدمها

4أو غريمها، حنفي 6من شاء من شافعي، أو . 
" ألنه اعتقد أن املذهب الذي  7"له مذهًبا"عند القفال املروزي، أن  3وهو األصح: 6"والثاين



 .انتسب إليه هو احلق، ورجحه على غريه فعليه الوفاء مبوجب اعتقاده ذلك
ذكرنا يف املفيت املنتسب ما  8ن له أن يستفيت حنفيًّا، وال خيالف إمامه، فقدفإن كان شافعيًّا مل يك

جيوز له أن خيالف إمامه فيه، وإن مل يكن قد انتسب إىل مذهب معني فينبين ذلك فيه على 
أن يتمذهب مبذهب معني؟ يأخذ برخصه  4هل يلزمه: يف أن العامي: وجهني ابن برهان

 وعزائمه؟
يلزم يف عصر أوائل األمة أن خيص 30ك كما ملال يلزمه ذل: أحدمها  

__________ 
، "433-436/ 4: "، وانظر إعالم املوقعني70: ، صفة الفتوى46/ 3: اجملموع 1

48-47/ 6/ 4: "واحملصول ". 
جهتني: "يف ف وج 2 ". 
و: "يف ف وج وش 3 ". 

، إعالم 644/ 4: ، وانظر طبقات الشافعية لإلسنوي73: ، صفة الفتوى46/ 3: اجملموع 4
434/ 4: املوقعني . 

 .سقطت من ش 5
الصحيح: "يف ف وج 6 ". 

 .سقطت من ش 7
وقد: "يف ش 8 ". 
يلزم: "يف ج 9 ". 

ال: "من ف وج وش ويف األصل 10 ". 

(1/161) 

 

4"بتقليده"معيًنا  3العامي عامًلا . 
لم له أن يستفيت على أي مذهب شاء؟ أو يلزمه أن يبحث حىت يعلم ع 4فعلى هذا هل: 6قلت

؟6مثله أسد املذاهب وأصحها أصال فيستفيت أهله  
 .فيه وجهان مذكوران كالوجهني اللذين سبقا يف إلزامه بالبحث عن األعلم، واألوثق من املفتني

" يف كل من مل يبلغ رتبة  3"له"يلزمه ذلك، وبه قطع الكيا أبو احلسن، وهو جار ": والثاين
ووجهه أنه لو جاز له اتباع أي مذهب شاء ألفضى  االجتهاد من الفقهاء وأرباب سائر العلوم،

إىل أن يلتقط رخص املذاهب متبًعا هواه، ومتخرًيا بني التحرمي والتجويز، ويف ذلك احنالل 



التكليف خبالف العصر األول، فإنه مل تكن املذاهب الوافية بأحكام احلوادث حينئذ قد  7ربقة
يار مذهب يقلده على التعيني، وهذا أوىل مهدت وعرفت، فعلى هذا يلزمه أن جيتهد يف اخت

بإجياب االجتهاد فيه على العامي مما سبق ذكره يف االسفتاء، وحنن منهد له طريًقا يسلكه يف 
 :اجتهاده سهال، فنقول

ليس له أن يتبع يف ذلك جمرد التشهي، وامليل إىل ما وجد عليه أباه، وليس له التمذهب : أوال
، وغريهم من األولني، وإن كانوامبذهب أحد من أئمة الصحابة  

__________ 
علًما: "يف ف وج 1 ". 

تقليده: "من ف وج وش ويف األصل 2 ". 
قال املصنف رضي اهلل عنه: "يف ش 3 ". 

 .سقطت من ف 4
أهلها: "يف ش 5 ". 

 .من ف وج 6
رتبة: "يف ف وج 7 ". 
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لعلم وضبط أصوله وفروعه، ا 4بعدهم، ألهنم مل يتفرغوا لتدوين 3أعلم، وأعلى درجة ممن
وليس ألحد منهم مذهب مهذب حمرر مقرر، وإمنا قام بذلك من جاء بعدهم من األئمة 

ملذاهب الصحابة والتابعني، القائمني بتمهيد أحكام الوقائع قبل وقوعها، الناهضني  6الناخلني
4بإيضاح أصوهلا وفروعها، كمالك وأيب حنيفة وغريمها . 

3قد تأخر عن هؤالء األئمة ونظر يف 6"ه اهللرمح"وملا كان الشافعي   
__________ 

من: "يف ف وج 1 ". 
بتدوين: "يف ف وج 2 ". 

املتأخرين: "يف ف وج 3 ". 
/ 4: "وقال ابن القيم يف إعالم املوقعني". 76-74: ، صفة الفتوى43/ 3: اجملموع 4

ال : حدمها، هل على العامي أن يتمذهب مبذهب واحد من األئمة األربعة؟ أ"434-436
يلزمه، وهو الصواب املقطوع به، إذ ال واجب إال ما أوجبه اهلل ورسوله، ومل يوجب اهلل وال 



بل ... رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب مبذهب رجل من األئمة فيقلده دينه دون غريه 
نوع ال يصح للعامي مذهب لو متذهب به، فالعامي ال مذهب له، ألن املذهب إمنا يكون ملن له 

نظر واستدالل، ويكون بصرًيا باملذاهب على حسبه، أو ملن قرأ كتاًبا يف فروع ذلك املذهب 
أنا شافعي، أو حنبلي، أو : وعرف فتاوى إمامه وأقواله، وأما من مل يتأهل لذلك البتة بل قال

أنا فقيه، أو حنوي، أو كاتب، مل يصر : غري ذلك، مل يصر كذلك مبجرد القول، كما لو قال
وال يلزم أحًدا قط أن يتمذهب مبذهب رجل من األئمة حبيث يأخذ ... لك مبجرد قوله كذ

 .أقواله كلها ويدع أقوال غريه
وهذه بدعة قبيحة حدثت يف األمة، مل يقل هبا أحد من أئمة اإلسالم، وهم أعلى رتبة وأجل 

يلزمه أن : لقدًرا وأعلم باهلل ورسوله من أن يلزموا الناس بذلك، وأبعد منه قول من قا
ماتت مذاهب أصحاب رسول اهلل صلى اهلل ! فباهلل العجب. يتمذهب بأحد املذاهب األربعة

عليه وسلم ومذاهب التابعني وتابعيهم وسائر أئمة اإلسالم، وبطلت مجلة إال مذاهب أربعة 
أنفس فقط من بني سائر األئمة والفقهاء، وهل قال ذلك أحد من األئمة أو دعا إليه أو دلت 

عليه لفظة واحدة من كالمه؟ والذي أوجبه اهلل تعاىل ورسوله على الصحابة والتابعني هو الذي 
أوجبه على من بعدهم إىل يوم القيامة، وال خيتلف الواجب وال يتبدل، وإن اختلفت كيفيته، أو 

ولهقدره باختالف القدرة والعجز والزمان واملكان واحلال فذلك أيًضا تابع ملا أوجبه اهلل ورس  
... ". 

ولكن ليس له أن يتبع : "434/ 4: أما عن تتبع الرخص فقال ابن القيم يف إعالم املوقعني
 ."رخص املذاهب وأخذ غرضه من أي مذهب وجده فيه، بل عليه اتباع احلق حبسب اإلمكان

 .من ج 5
 .سقطت من ف وج 6
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نتقدها، واختار أرجحها، ووجد مذاهبهم حنو نظرهم يف مذاهب من قبلهم، فسربها وخربها وا
من قبله قد كفاه مؤنة التصوير والتأصيل فتفرغ لالختيار والترجيح والتنقيح والتكميل، مع 

كمال آلته وبراعته يف العلوم، وترجحه يف ذلك على من سبقه، مث مل يوجد بعده من بلغ حمله يف 
فيه من اإلنصاف والسالمة من  ذلك، كان مذهبه أوىل املذاهب باالتباع والتقليد، وهذا مع ما

القدح يف أحد من األئمة جلي واضح، إذا تأمله العامي قاده إىل اختيار مذهب الشافعي 
واهلل أعلم. 3والتمذهب به . 



" 4إذا اختلف عليه فتوى مفتيني، فلألصحاب فيه أوجه": الرابعة : 
ألن احلق ثقيلأنه يأخذ بأغلظها، فيأخذ باحلظر دون اإلباحة، ألنه أحوط، و: أحدمها . 

" 6"السمحة السهلة 4بعث باحلنفية: "، ألنه صلى اهلل عليه وسلم6يأخذ بأخفهما": والثاين . 
__________ 

هذا  74: يف صفة الفتوى" أمحد بن محدان احلنبلي"، وقد اقتبس "47-43/ 3: "اجملموع 1
قد ادعى الشافعية و: "وقال. الكالم غري أنه بدل اسم الشافعي باسم أمحد رمحهما اهلل تعاىل

كان اإلمام أمحد أكثرهم علًما باألخبار، وعمًلا : وحنن نقول... ذلك يف مذهب الشافعي أيًضا 
وانظر ما نقله ابن الصالح عن األئمة ... ". باآلثار، واقتفاء للسلف، واكتفاء هبم دون اخللف 

-466/ 4: "م املوقعني، وانظر إعال"أينما صح احلديث فهو مذهيب: "رمحهم اهلل تعاىل مجيًعا
464". 

، 466/ 4: ، اإلحكام لآلمدي348: ، وانظر اللمع80: ، صفة الفتوى47/ 3: اجملموع 2
، مجع اجلوامع "437 -433/ 6/ 4: "، احملصول"634"الفقرة ، 3644/ 4: الربهان

486: ، املنخول634/ 4: ، املعتمد434/ 4: ، إعالم املوقعني664/ 4: بشرح اجلالل . 
433-434/ 6/ 4: ، احملصول348: ، اللمع80: ، صفة الفتوى47/ 3: وعاجملم 3 ". 

احلنفية"يف ف وج  4 ". 
، " ... وإين أرسلت باحلنفية السمحة" "466، 333/ 3، 433/ 6: "أمحد يف املسند 5

عن جابر " بعثت باحلنفية السمحة" 406/ 6: ، فيض القدير304: املقاصد احلسنة: وانظر
، متييز 487/ 3: ، كشف اخلفاء"4666: "برقم 30/ 6: ف اجلامعرضي اهلل عنه، وضعي

هو املائل إىل اإلسالم الثابت عليه، : "واحلنيف، 348: ، اللمع63: الطيب من اخلبيث
، وانظر تاج 463/ 3: النهاية". من كان على دين إبراهيم عليه السالم: واحلنيف عند العرب

حنف"العروس مادة  ". 
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" بفتوى األعلم األورع كما سبق شرحه، واختاره  4، فيأخذ3جيتهد يف األوثق ":والثالث
6السمعاين الكبري، ونص الشافعي على مثله يف القبلة . 

" 4يسأل مفتًيا آخر فيعمل بفتوى من يوافقه": والرابع . 
" ، 6يتخري فيأخذ بقول أيهما شاء وهو الصحيح عند الشيخ أيب إسحاق الشريازي": واخلامس

، فيما إذا تساوى املفتيان يف نفسه3"الشامل"صاحب  واختاره . 



أن عليه أن جيتهد ويبحث عن األرجح فيعمل به فإنه حكم التعارض وقد وقع، وليس : واملختار
كما سبق ذكره من الترجيح املختلف فيه عند االستفتاء، وعند هذا ليبحث عن األوثق، من 

، وعمل بفتوى من وافقه 7عنده استفىت آخر املفتيني فيعمل بفتياه، فإنه مل يترجح أحدمها
اآلخر، فإن تعذر ذلك وكان اختالفهما يف احلظر واإلباحة، وقبل العمل، اختار جانب احلظر 

، فإنه أحوط وإن تساويا من كل وجه خريناه بينهما، وإن أبينا التخيري 8"جانب اإلباحة"وترك 
 .يف غريه، ألنه ضرورة يف صورة نادرة

اطب مبا ذكرناه املفتيني، وأما العامي الذي وقع له ذلكخن 4"إمنا"مث   
__________ 

، صفة الفتوى؛ 47/ 3: ، اجملموع66/ 6: ، اإلهباج436/ 4: ، املعتمد348: انظر اللمع 1
"80-83 ". 

ويأخذ: "يف ف وج 2 ". 
/ 6: وانظر اإلهباج 47/ 3: ، وما جاء يف األصل هو املوافق للمجموع"القتل: "يف ف وج 3

643-646/ 4: "، املعتمد466 ". 
348: وانظر اللمع، 83: ، صفة الفتوى47/ 3: اجملموع 4 . 

348: اللمع أليب إسحاق الشريازي 5 . 
تقدمت " عبد السيد بن حممد بن عبد الواحد بن أمحد بن جعفر، أبو نصر بن الصباغ"هو  6

43: ترمجته . 
اآلخر"يف ف وج  7 ". 

ومل يشر " اإلباحة" "س"ويف هامش األصل . األصل من هامش ج ومل يشر إىل دخوهلا يف 8
 .أيًضا إىل دخوهلا يف األصل

إنا: "ويف األصل 83وصفة الفتوى؛  47/ 3: من ش وهو املوافق للمجموع 9 ". 
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فحكمه أن يسأل عن ذلك ذينك املفتيني أو مفتًيا آخر، وقد أرشدنا املفيت إىل ما جييبه به يف 
واهلل أعلم. 3سن الوجوه املذكورة، ومنصب يف قالب التحقيقذلك، فهذا جامع حملا . 

" إذا مسع املستفيت جواب املفيت مل يلزمه العمل : 4"رمحه اهلل"قال أبو املظفر السمعاين ": اخلامسة
يلزمه إذا وقع يف نفسه : وقيل. إنه يلزمه إذا أخذ يف العمل به: به إال بالتزامه، وجيوز أن يقال

 .صحته وحقيته



وهذا أوىل األوجه: قال . 
أنه إذا أفتاه مبا هو : مل أجد هذا لغريه، وقد حكى هو بعد ذلك عن بعض األصوليني: 6قلت

أنه يلزمه االجتهاد يف أعيان : ، مث اختار هو4خمتلف فيه خريه بني أن يقبل منه أو من غريه
 .املفتني، ويلزمه األخذ بفتيا من اختاره باجتهاده وال جيب ختيريه

إذا أفتاه املفيت نظر فإن مل يوجد: تقتضيه القواعد أن نفصل فنقولوالذي   
__________ 

وهذا الذي : "نص قول ابن الصالح رمحه اهلل تعاىل وقال 47/ 3: نقل النووي يف اجملموع 1
اختاره، الشيخ ليس بقوي، بل األظهر أحد األوجه الثالثة، وهي الثالث، والرابع، واخلامس، 

س أظهرها، ألنه ليس من أهل االجتهاد، وإمنا فرضه أن يقلد عامًلا أهال لذلك، والظاهر أن اخلام
وقد فعل ذلك بأخذه بقول من يشاء منهما، والفرق بينه وبني ما نص عليه يف القبلة أن أمارهتا 
حسية فإدراك صواهبا أقرب، فيظهر التفاوت بني اجملتهدين فيها، والفتاوى أماراهتا معنوية فال 

أما ابن محدان فقد اقتبس كالم ابن الصالح يف ".  تفاوت بني اجملتهدين، واهلل أعلميظهر كبري
، وسكت عليه83: صفة الفتوى . 

جيب عليه أن يتحرى ويبحث عن "أما ابن القيم رمحه اهلل تعاىل فذكر اآلراء ورجح إىل أنه 
إعالم ". املشريينفيعمل كما يعمل عند اختالف الطريقني أو الطبيبني أو ... الراجح حبسبه 

434/ 4: املوقعني . 
 .من ش 2

قال املصنف رضي اهلل عنه: "يف ش 3 ". 
وبني أن يقبل من غريه: "يف ش 4 ". 

(1/166) 

 

وال  4يف العمل به 3مفٍت آخر لزمه األخذ بفتياه، وال يتوقف ذلك على التزامه ال باألخذ
ألمر فإن فرضه التقليد كما بغريه، وال يتوقف أيًضا على سكون نفسه إىل صحته يف نفس ا

، 4لزمه ما أفتاه به -فإن استبان أن الذي أفتاه هو األعلم األوثق-عرف، وإن وجد مفت آخر 
مبجرد إفتائه إذ  4بناء على األصح يف تعينه كما سبق، وإن مل يستنب ذلك مل يلزمه ما أفتاه به

 7ى، فإن وجد االتفاق أو حكمالفتو 3يف 6جيوز له استفتاء غريه وتقليده، وال يعلم اتفاقهما
واهلل أعلم. 4عليه حاكم لزمه حينئذ 8به . 

" له تلك احلادثة مرة أخرى، فهل يلزمه جتديد  30إذا استفىت فأفىت مث حدثت": السادسة



؟ فيه وجهان33السؤال : 
" يلزمه جلواز تغري رأي املفيت": أحدمها . 

" ألصل استمرار املفيت عليه، وخصص ال يلزمه وهو األصح، ألنه قد عرف احلكم وا": والثاين
اخلالف مبا إذا قلد حيا، وقطع فيما إذا كان ذلك خرًبا عن ميت، بأنه ال " الشامل"صاحب 

 .يلزمه
__________ 

48/ 3: ، وما جاء يف األصل هو املوافق للمجموع"باألخذ: "يف ف وج وش 1 . 
 .سقطت من ف وج 2
 .سقطت من ف وج 3
 .سقطت من ف وج 4

اتفاقهم: "يف ف وج 5 ". 
على: "يف ف وج 6 ". 

وحكم: "يف ف وج 7 ". 
 .ساقطة من ف وج 8

، "84-83: "حيث اقتبس الفقرة اخلامسة بنصها، صفة الفتوى" 48-47/ 3: "اجملموع 9
434/ 4: إعالم املوقعني . 

وحدت: "ف وج 10 ". 
: ، الفقرة"3644-3646/ 4: الربهان، "634-634/ 4: انظر اإلحكام لآلمدي 11

664/ 4: ، املعتمد"466-464/ 4: "، إعالم املوقعني48/ 3: ، اجملموع3638، 3637 . 
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، واهلل 6جوابه على مذهبه 4يتغري 3وال خيتص ذلك كما قاله، فإن املفيت على مذهب امليت قد
 .أعلم

" اد ثقة يقبل خربه ليستفيت له، وجيوز له االعتم 4له أن يستفيت بنفسه، وله أن ينفذ": السابعة
إنه خطه، أو كان يعرف خطه ومل يتشكك يف كون : على خط املفيت إذا أخربه من يثق بقوله

واهلل أعلم. خبطه 6ذلك اجلواب . 
" ينبغي للمستفيت أن حيفظ األدب مع املفيت ويبجله يف خطابه وسؤاله، وحنو ذلك وال ": الثامنة

ا مذهب إمامك الشافعي يف ما حتفظ يف كذا وكذا؟ وم: بيده يف وجهه، وال يقول له 3يومئ



؟7كذا وكذا  
" أفتاين فالن، أو : ، وال يقل له30كذا وقع يل 4"أو"هكذا قلت أنا، : إذا أجابه 8"وال يقل

إن كان جوابك موافًقا ملا أجاب : استفىت يف رقعة 34إذا 33وال يقل. أفتاين غريك بكذا وكذا
 .فيها فاكتبه، وإال فال تكتب

__________ 
قدو: "يف ف وج 1 ". 
تغري: "يف ف وج 2 ". 

84: ، صفة الفتوى48/ 3: اجملموع 3 . 
يبعث" 48/ 3: ويف اجملموع" يقلد: "يف ش 4 ". 

86: ، صفة الفتوى48/ 3: اجملموع 5 . 
وما جاء يف األصل وش وهو املوافق للمجموع". يرمي: "يف ف وج 6 . 

86: ، صفة الفتوى48/ 3: ، اجملموع380/ 4: الفقيه واملتفقه 7 . 
وما جاء يف النسخ األخرى هو املوافق ... " وال يقول له إذا : "ن ف وج وش ويف األصلم 8

48/ 3: للمجموع . 
، وما جاء يف النسخ األخرى هو املوافق للمصادر اليت "و: "من ف وج وش ويف األصل 9

 .نقلت كالم ابن الصالح
86: ، صفة الفتوى48/ 3: ، اجملموع380/ 4: الفقيه واملتفقه 10 . 

يقول: "يف ف وج 11 ". 
 .ساقطة من ف وج 12
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، أو غري ذلك مما يشغل 4وهو قائم، أو مستوفز، أو على حالة ضجر، أو هم به 3وال يسأله
 .القلب

على ما سبق بيانه 4فاألوىل 6ويبدأ باألسن األعلم من املفتيني، وباألوىل . 
واألعلم، وإن أراد إفراد اجلوابات  إذا أراد مجع اجلوابات يف رقعة قدم األسن: وقال الصيمري

واهلل أعلم. 6يف رقاع فال يبايل بأيهم بدأ . 
" من استيفاء اجلواب، فإنه إذا  3ينبغي أن تكون رقعة االستفتاء واسعة ليتمكن املفيت": التاسعة

ضاق البياض اختصر فأضر ذلك بالسائل، وال يدع الدعاء فيها ملن يفيت إما خاصًّا إن خص 



تفتائه، وإما عامًّا إن استفىت الفقهاء مطلًقاواحًدا باس . 
من يديه  7وكان بعضهم خيتار أن يدفع الرقعة إىل املفيت منشورة وال حيوجه إىل نشرها ويأخذها

8إذا أفىت وال حيوجه إىل طيها . 
وينبغي أن يكون كاتب االستفتاء ممن حيسن السؤال ويضعه على الغرض، مع إبانة اخلط 

أن مستفتيا استفىت، ببغداد يف : ، كنحو ما حكي4ا عما يتعرض للتصحيفواللفظ، وصيانتهم
أنت طالق إن؟ مث أمسك عن ذكر الشرط ألمر: رقعة عمن قال  

__________ 
يسأل: "يف ش 1 ". 

 .من األصل فقط ومل تذكر يف اجملموع، وال صفة الفتوى 2
واألوىل: "يف ف وج 3 ". 

: الفقرة من اخلطيب البغدادي يف كتابه الفقيه واملتفقه اقتبس ابن الصالح رمحه اهلل تعاىل هذه 4
"4 /378-384 ". 

86: ، صفة الفتوى48/ 3: ، اجملموع"384، 383/ 4: "الفقيه واملتفقه 5 . 
املستفيت: "يف ف وج 6 ". 

يأخذ: "يف ف وج 7 ". 
383/ 4: الفقيه واملتفقه 8 . 

84-86: "، صفة الفتوى"44-48/ 3: "اجملموع 9 ". 
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-أنت طالق إن؟ مث وقف عند إن : ما يقول السادة الفقهاء يف رجل قال المرأته: حلقه، فقال
ذلك على الفقهاء لكون السؤال عريًّا عن  3فتصحف -إن: يعين مث أمسك ووقف عند

4الضبط، واعتقدوه تعليًقا للطالق على متام وقف رجل امسه عبدان . 
م هذا الوقف فال طالقطلقت، وإن مل يت 6إن مت وقف عبدان: فقالوا . 

، وقيل إىل أيب جمالد الضرير، فتنبه حلقيقة األمر 4حىت محلت إىل أيب احلسن الكرخي احلنفي
6فيها، فأجاب على ذلك فاستحسن منه . 

وحيرص أن يكون كاتبها من أهل العلم، وقد كان بعض: قال الصيمري  
__________ 

انظر مقدمة ". ا مع بقاء صورة اخلطهو تغيري يف نقط احلروف أو حركاهت: "التصحيف 1



، مقدمة كتاب 64/ 3: ، تصحيفات احملدثني63: القسطالين بشرحها نيل األماين لألبياري
لإلمام الدارقطين بتحقيقنا" املؤتلف واملختلف" . 

هو العدول بالشيء عن جهته، وحرف الكالم حتريًفا عدل به عن جهته، وهو قد : "والتحريف
والنقص منه، وقد يكون بتبديل بعض كلماته، وقد يكون جبعله على غري  يكون بالزيادة فيه،

، تصحيفات 636: انظر توجيه النظر للجزائري". املراد منه، فالتحريف أعم من التصحيف
وقد ميز ابن حجر بني . "للدارقطين" املؤتلف واملختلف"، مقدمة كتاب 64/ 3: احملدثني

فقال" التحريف"و" التصحيف" : 
" املخالفة بتغيري حرف أو حروف مع بقاء صورة اخلط يف السياق، فإن كان ذلك  إن كانت

، وسبق 47: توجيه النظر". بالنسبة إىل النقط فاملصحف، وإن كان بالنسبة إىل الشكل فاحملرف
شرح ما يقع فيه التصحيف : "احلافظ ابن حجر يف هذا التفريق اإلمام العسكري يف كتابه

": التصحيف والتحريف: "لإلمام الدارقطين فصل" لف واملختلفاملؤت"، انظر "والتحريف
"67-38 ". 

عندان"يف ج  2 ". 
عندان"يف ج  3 ". 

أبو احلسن عبيد اهلل بن احلسني بن دالل بن دهلم الكرخي، كرخ جدان، انتهت إليه "هو  4
 رئاسة أصحاب أيب حنيفة بعد أيب خازم، وأيب سعيد الربدعي، وكان كثري الصوم والصالة،

، تاريخ 446: الفهرست: ، ترمجته يف"تويف سنة أربعني وثالمثائة. صبوًرا على الفقر واحلاجة
، 866/ 6: ، تذكرة احلفاظ"76/ 33، 687-683/ 6: "، األنساب666/ 30: بغداد
446/ 4: ، اجلواهر املضية466/ 6:العرب . 

383/ 4: الرواية يف الفقيه واملتفقه 5 . 
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واهلل أعلم 3رياسة ال يفيت إال يف رقعة كتبها رجل بعينه من أهل العلم ببلدهالفقهاء ممن له  . 
" مل وكيف؟ فإن : ال ينبغي للعامي أن يطالب املفيت باحلجة فيما أفتاه به، وال يقول له": العاشرة
أحب أن تسكن نفسه بسماع احلجة يف ذلك، سأل عنها يف جملس آخر أو يف ذلك اجمللس بعد 

جمردة عن احلجةقبول الفتوى  . 
أنه ال مينع من أن يطالب املفيت بالدليل ألجل احتياطه لنفسه، وأنه يلزمه أن : وذكر السمعاين

يذكر له الدليل إن كان مقطوًعا به، وال يلزمه ذلك إن مل يكن مقطوًعا به الفتقاره إىل اجتهاد 



6"بالصواب. "واهلل أعلم. 4يقصر عنه العامي . 
"  وصلواته على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليًما كثرًيا، وحسبنا احلمد هلل رب العاملني

كتاب الفتوى تصنيف الشيخ اإلمام العالمة تقي الدين املعروف  6آخر 4"اهلل ونعم الوكيل
3بابن الصالح تغمده اهلل برمحته ورضوانه . 

__________ 
84: ، صفة الفتوى44/ 4: اجملموع 1 . 

430/ 4: ، وانظر إعالم املوقعني84: وى، صفة الفت44/ 3: اجملموع 2 . 
 .من ج 3

فقط" س"من األصل  4 . 
جنز"يف ف  5 ". 

برمحته وأسكنه فردوس جنته ووافق الفراغ من نسخه بعون اهلل : " ... وجاء يف نسخة ف 6
على يد الفقري إىل اهلل تعاىل . تعاىل يوم السبت رابع شهر صفر سنة تسع ومثانني وسبعمائة

به وغفرانه املعترف بالذنب والتقصري عبد اهلل بن حممد ابن أيب بكر اخلليلي، الراجي عفو ر
 .لطف اهلل تعاىل به

احلمد هلل الكرمي وحده وصلى اهلل على سيدنا حممد النيب األمي نيب الرمحة، وعلى آله وصحبه 
 ."الطيبني الطاهرين
ح بقدر قوبل وصحح من نسخة مصححة عن نسخة املؤلف فصح: "وجاء يف نسخة ج

اإلمكان بفضل امللك املنان بأمر موالنا شيخ اإلسالم مفيت األنام فسح اهلل تعاىل يف أجله ونفع 
 .العاملني بعلمه وعمله

كمل الكتاب، وربنا احملمود : "وجاء يف نسخة ش". حرره الفقري حسن بن علي بن اخلضر
على سيدنا حممد نبيه وصلى اهلل . الوهاب، خلمس خلت من شوال سنة ست وثالثني وسبعمائة

 ."وسلم تسليًما كثرًيا
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 :الفهارس
 :فهرست اآليات القرآنية

 الصفحة اآلية السورة
101 { 3، 6"املطففني آية { َأال َيُظنُّ ُأوَلِئَك َأنَُّهْم َمْبُعوُثوَن ". 



80 { 6"املزمل آية { ِإنَّا َسُنْلِقي َعَلْيَك َقْوًلا َثِقيًلا ". 
140 { 46"طه آية { َوَيسِّْر ِلي َأْمِري، ْح ِلي َصْدِريَربِّ اْشَر ". 

140 { 64"البقرة آية { ُسْبَحاَنَك ال ِعْلَم َلَنا ِإالَّ َما َعلَّْمَتَنا ". 
140 { 74"األنبياء آية { َفَفهَّْمَناَها ُسَلْيَماَن ". 

144 { 33"النساء آية { ِللذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اأُلنَثَيْيِن ". 
112 { 44"ص آية { َيِدَك ِضْغًثاَوُخْذ ِب ". 

151 { 4"الطالق آية { َوالالَِّئي َيِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض " 
85 { 337-333"النحل { َوال َتُقوُلوا ِلَما َتِصُف َأْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب ". 
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 :فهرست األحاديث النبوية واآلثار
 الصفحة احلديث أو األثر

 أجسر الناس على الفتيا 78
ربين رجل أنه دخل على ربيعة بن أيب عبد الرمحن فوجده يبكيأخ 85  

 أدركت عشرين ومائة من األنصار 109، 75
 إذا أغفل العامل ال أدري 77

 إذا صح عن النيب صلى اهلل عليه وسلم حديث وقلت قوًلا فأنا راجع عن قويل 119
 إذا كان أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تصعب عليهم مسائل 80

 إذا وجدمت يف كتايب خالف سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 117
 أشقى الناس من باع آخرته بدنياه 81
 .أفطر احلاجم واحملجوم 120، 119

 إن أحدكم ليفيت يف املسألة 76
 إن أخنع اسم عند اهلل رجل تسمى ملك األمالك 150

 إن الرجل ليسأل عن املسألة ويعجل يف اجلواب 82
ن صبيغ العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآنإ 155، 154  

 .إن العامل بني اهلل وبني خلقه 74
 .إن العلماء ورثة األنبياء 72

 .إن كان هذا صواًبا فمن اهلل 140، 139



 أنا أقضي وال أفيت 108
 إنك لتسأل عن املسألة ولو سئل عنها أحد من أصحاب 82

(1/176) 

 

 الصفحة احلديث أو األثر
العلم عندنا الرخصة من ثقةإمنا  112  

يف مسألة فأخطأ" احلسن بن زياد اللؤلؤي"إنه استفيت  110  
ال أحسنه: أنه جاءه رجل فسأله عن شيء فقال القاسم 78 . 

 أنه رمبا كان يسأل عن مخسني مسألة 79
ال أدري: أنه سئل عن مسألة فقال 80 . 

 .أنه كان ليس شيء أشد عليه من الفتوى 84
ال حول وال قوة إال باهلل: ال يفتيان حىت يقوال أهنما كانا 140 . 

 أميا إهاب دبغ 152
 جاء رجل إىل مالك بن أنس يسأله عن 79

ال أدري: مسعت أمحد بن حنبل يستفىت فيكثر أن يقول 79  
 شهدت مالك بن أنس سئل عن مثان وأربعني مسألة 79

املسألة املنربية"صار مثنها تسًعا  143 ". 
أة اليت جاءت تسأل أبا بكر بن داودقصة املر 133، 132  

 قل من حرص على الفتوى وسابق إليها 84
 ما تقول يف رجل مات وخلف ابنة وأختا ألم 143

 خمطئ ومصيب فعليك باالجتهاد 125
 املسألة املنربية 143

 من أحب أن ُيسأل فليس بأهل أن ُيسأل 84
 من أراد أن ينظر إىل جمالس األنبياء 74
س يف كل ما يستفتونهمن أفىت النا 75  

هل تعرف سنة لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف احلالل واحلرام مل يودعها الشافعي يف  121
 كتبه

 وروي عن الشافعي أنه سئل عن مسألة فسكت 79



 يزري على من يعجل يف الفتوى 82
 يدرس اإلسالم كما يدرس 105

(1/177) 

 

 :فهرس األعالم
 الصفحة االسم

96 ،97 ،132  إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي 165، 159، 135 ،
 إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن مهران الشريازي 92، 88

 أمحد بن بشر بن عامر 124
 أمحد بن احلسني بن علي البيهقي 76، 72

 أمحد بن احلسني بن حممد بن أمحد البغدادي 132
 أمحد بن عبد اهلل بن ميمون 73

ن علي بن ثابت اخلطيب البغداديأمحد ب 137، 131، 84، 83  
 أمحد بن علي بن حممد بن برهان 161، 90

 أمحد بن عمر بن سريج 160، 94، 93
 أمحد بن حممد بن أمحد اإلسفراييين 127، 108

 أمحد بن حممد بن أمحد املعروف بابن القطان 117
 أمحد بن حممد بن أمحد بن جعفر القدوري 147
بل الشيباينأمحد بن حممد بن حن 92، 79، 77  

 أمحد بن حممد بن املظفر اخلوايف 123، 122
 أمحد بن حممد بن هانئ األثرم 79

 إمساعيل بن عبد اهلل 73
 إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل املزين 126، 92

 أيوب النيب صلى اهلل عليه وسلم 111
 بشر بن احلارث بن عبد الرمحن احلايف 84

 جالل الدولة 148

(1/178) 

 



سمالصفحة اال  
 حذيفة بن اليمان 105

 حرملة بن حيىي بن حرملة 126
 احلسن البصري 76

 احلسن بن زياد اللؤلؤي 110
 احلسني بن احلسن بن حممد بن حليم 109، 101

 احلسني بن شعيب بن حممد 92
 احلسني بن علي بن حممد بن جعفر الصيمري 150، 149
 احلسني بن حممد بن أمحد املروروذي 161، 160، 113

 احلسني بن مسعود الفراء البغوي 127
 محد بن حممد بن إبراهيم اخلطايب 126

 اخلليل بن أمحد الفراهيدي 82
 داود بن علي بن خلف األصبهاين الظاهري 92

 الربيع بن سليمان بن داود اجليزي األزدي 127
 الربيع بن سليمان بن عبد اجلبار املرادي 126

ربيعة الرأي"ربيعة بن فروخ  85 " 
عبد السالم بن سعيد بن حبيب"سحنون بن سعيد  82، 81، 78 " 

 أبو سعيد بن الشحام 136
 سعيد بن املسيب بن حزن 80

 سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 112
 سفيان بن عيينة 78، 74

 سليمان بن األشعث السجستاين 71
 سليمان بن خلف بن سعد 125
 سهل بن عبد اهلل التستري 74

يمان بن حممد الصعلوكيسهل بن حممد بن سل 136  
حممد بن إدريس الشافعي: الشافعي  

 شريح بن احلارث بن قيس القاضي 108
صبيغ بن عسيل"صبيع بن عسل  154 " 

 صلة بن زفر 106، 105
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 طاهر بن عبد اهلل بن عمر الطربي 150، 149، 137، 132، 131، 106
سهل بن حممد بن سليمان: أبو الطيب الصعلوكي  

بن شراحبيل الشعيب عامر 76  
 أبو العباس اخلضري 133، 132، 131

 أبو عبد اهلل املالكي 64
 عبد اهلل بن أمحد بن عبد اهلل القفال الصغري 161، 160، 127، 122، 102

 عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن حنبل 77
 عبد اهلل بن عباس بن عبد املطلب 77، 76، 75

 عبد اهلل بن مسعود بن غافل 75
اهلل بن هالل بن الفرات الرومي الدمشقيعبد  73  

 عبد الرمحن بن أيب ليلى 109، 75
 عبد الرمحن بن حممد بن عبد الواحد القزاز 131

 عبد الرمحن بن مهدي بن حسان 78
 عبد الرحيم بن عبد الكرمي بن حممد السمعاين 146

 عبد السيد بن حممد بن عبد الواحد بن أمحد 165، 91
بد اهلل بن حممد الداركيعبد العزيز بن ع 118  

 عبد القاهر بن طاهر بن حممد 88
347عبد الكرمي بن حممد بن منصور املروزي  147  
 عبد الكرمي بن هوازن بن عبد امللك القشريي 136

عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد  155، 128، 123، 102، 100، 96، 88
 اجلويين

لروياينعبد الواحد بن إمساعيل بن أمحد ا 102  
83 ،115 ،124 ،135 ،137 ،139 ،141 ،142 ،144 ،150 ،151 ،157 ،

 عبد الواحد بن احلسني بن حممد القاضي الصيمري 170، 169
 عبد الوهاب بن شاه بن أمحد بن عبد اهلل النيسابوري 136

 عبد الوهاب بن علي بن علي بن عبيد اهلل 131



 عبيد اهلل بن احلسني بن دالل 170
بن عامث بن حصني األسديعثمان  76  

(1/180) 

 

 علي بن أيب طالب 143
 علي بن حممد بن حبيب املاوردي 152، 150، 149، 141، 124، 106، 103، 83

 علي بن حممد بن خلف املعافري 84
 علي بن حممد بن علي الطربي الكياهّراسي 162، 118

 علي بن هبة اهلل بن عبد السالم البغدادي 132
اخلطابعمر بن  154، 76  

 عمر بن حممد بن عكرمة اجلزري 130
 عومير بن زيد القيسي 71

 القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق 78
 مالك بن أنس األصبحي 140، 125، 92، 79، 77

 مبارك بن احلسني الشاهد 147
 املبارك بن حممد بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي اجلزري 130

 أبو جمالد الضرير 171
إبراهيم بن املنذر النيسابوريحممد بن  107  

 حممد بن أمحد بن العباس الفارسي 149
 حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل العبادي 113

77 ،79 ،84 ،92 ،93 ،96 ،103 ،117 ،118 ،119 ،120 ،121 ،122 ،123 ،
 حممد بن إدريس الشافعي 163، 161، 150، 130، 129، 127

 حممد بن إسحاق بن خزمية 120
 حممد بن إمساعيل الفارسي 76، 72

 أبو حممد التميمي 149
 حممد بن احلسن بن املنتظر البصري 124

 حممد بن داود األصبهاين الظاهري 133، 132، 131
 حممد بن عبد اهلل بن أمحد األصبهاين الصفار 76



 حممد بن عبد اهلل بن أمحد بن حممد البيضاوي 149
اكم النيسابوريحممد بن عبد اهلل بن محدويه احل 76، 73  

 حممد بن عجالن القرشي 77
 حممد بن علي بن حممد الدامغاين 147

(1/181) 

 

 حممد بن عيسى بن سورة الترمذي 71
 حممد بن حممد بن أمحد الطوسي الغزايل 156، 123، 122، 90

 حممد بن حممد بن عبد اهلل بن أمحد البيضاوي 149
 حممد بن حممد بن حممش 114

در بن اهلدير التيميحممد بن املنك 74  
 حممد بن موسى بن الفضل بن شاذان 73

 حممد بن يزيد الربعي القزويين 71
 حممد بن يعقوب بن معقل بن سنان 73

 حممد بن يونس بن حممد بن منعة اإلربلي 133
 حممود بن احلسن بن حممد 114

 مكحول الدمشقي 140
 منصور بن عبد املنعم بن حممد الفراوي 76، 72

ر بن عمر بن علي البغداديمنصو 149  
 منصور بن حممد بن عبد اجلبار السمعاين الكبري 171، 166، 165، 115

 موسى بن أيب اجلارود املكي 120، 119
 النعمان بن ثابت بن زوطي 92

 اهليثم بن مجيل البغدادي 79
 يعقوب بن إبراهيم بن حبيب 93

 يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب القرطيب 157، 78
 يوسف بن حيىي البويطي 118

 :األنساب
عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد: اجلويين  



منصور بن حممد بن عبد اجلبار: السمعاين الكبري  
حممد بن حممد بن أمحد: الغزايل  

عبد اهلل بن أمحد بن عبد اهلل: القفال الصغري  
علي بن حممد بن حبيب: املاوردي  

بن إمساعيلإمساعيل بن حيىي : املزين  

(1/182) 

 

 :األبناء واآلباء
املبارك بن حممد بن حممد: ابن األثري  

حممد بن أمحد بن العباس الفارسي: ابن البيضاوي  
 حممد بن عبد اهلل بن أمحد

 حممد بن حممد بن عبد اهلل بن أمحد
أمحد بن علي بن حممد أبو الفتح: ابن برهان  
حممد بن إسحاق بن خزمية: ابن خزمية  

أمحد بن عمر بن سريج: سريجابن   
حممد بن يزيد القزويين: ابن ماجه  
حممد بن إبراهيم بن املنذر: ابن املنذر  

إبراهيم بن علي بن يوسف: أبو إسحاق الشريازي  
أمحد بن حممد بن هانئ: أبو بكر األثرم  

حممد بن داود بن علي الظاهري: أبو بكر بن داود  
أمحد بن عبد اهلل عبد اهلل بن: أبو بكر القفال املروزي  

حممد بن إبراهيم بن املنذر: أبو بكر ابن املنذر  
حممود بن احلسن بن حممد: أبو حامت القزويين  

أمحد بن حممد بن أمحد اإلسفراييين: أبو حامد اإلسفراييين  
أمد بن بشر بن عامر العامري: أبو حامد املروروذي  

عافريعلي بن حممد بن خلف امل: أبو احلسن القابسي املالكي  
عبيد اهلل بن احلسني بن دالل: أبو احلسن الكرخي احلنفي  

علي بن حممد بن علي: أبو احلسني الكياهراسي الطربي  



أمحد بن حممد بن جعفر بن محدان: أبو احلسني ابن القدوري  
أمحد بن حممد أمحد: أبو احلسني ابن القطان  

عثمان بن عاصم بن حصني األسدي: أبو احلصني  
النعان بن ثابت: أبو حنيفة  

عومير بن زيد القيسي: أبو الدرداء  
املبارك بن حممد بن حممد: أبو السعادات ابن األثري  

363أبو سعيد الشحام   
محد بن حممد بن إبراهيم: أبو سليمان اخلطايب  
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حممد بن حممد بن حممش: أبو طاهر الزيادي  
مدسهل بن حممد بن سليمان بن حم: أبو الطيب الصعلوكي  

طاهر بن عبد اهلل بن عمر: أبو الطيب الطربي  
حممد بن أمحد بن حممد بن عبيد اهلل: أبو عاصم العبادي  
حممد بن يعقوب بن معقل بن سنان: أبو العباس األصم  

366، 364، 363: أبو العباس اخلضري . 
احلسني بن احلسن بن حممد: أبو عبد اهلل احلليمي  

علي بن حممد الدامغاين حممد بن: أبو عبد اهلل الدامغاين  
احلسني بن علي بن حممد بن جعفر: أبو عبد اهلل الصيمري  

84أبو عبد اهلل املالكي   
احلسني بن شعيب بن حممد: أبو علي السنجي  

يوسف بن عبد اهلل بن حممد النمري القرطيب: أبو عمر ابن عبد الرب  
حممد بن احلسن بن املنتظر البصري: أبو الفياض  

عمر بن حممد بن عكرمة: لبزريأبو القاسم ا  
عبد العزيز بن عبد اهلل بن حممد: أبو القاسم الداركي  

عبد الواحد بن حسني بن حممد الصيمري: أبو القاسم الصيمري  
عبد الكرمي بن هوازن بن عبد امللك: أبو القاسم القشريي  

370: أبو جمالد الضرير  



محدعبد الواحد بن إمساعيل بن أ: أبو احملاسن الرياين  
344: أبو حممد التميمي احلنبلي  

منصور بن حممد بن عبد اجلبار: أبو املظفر السمعاين الكبري  
عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف اجلويين: أبو املعايل  

عبد السيد بن حممد بن عبد الواحد بن أمحد: أبو نصر بن الصباغ  
سليمان بن خلف بن سعد: أبو الوليد الباجي املالكي  

موسى بن أيب اجلارود: يد بن أيب اجلارودأبو الول  
يوسف بن حيىي البويطي: أبو يعقوب البويطي  
يعقوب بن إبراهيم: أبو يوسف القاضي  
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 :فهرست الكتب الواردة يف النص
 الصفحة اسم الكتاب

137 ،157 1- " أليب القاسم الصيمري عبد الواحد بن احلسني": أدب املفيت واملستفيت  
118 2- " أليب احلسن الكياهراسي": صول الفقهأ  

81 3- " حملمد بن إدريس الشافعي": األم  
102 4- " أليب احملاسن عبد الواحد بن إمساعيل": حبر املذهب  

83 5- " لعلي بن حبيب املاوردي": البيوع  
 "تعاليق الشيخ أيب حامد اإلسفراييين" -6 108

127 7- " للحسني بن مسعود البغوي": التهذيب  
103 ،141 8- " للماوردي": احلاوي  
114 9- " أليب حامت القزويين": احليل  

156 10- " للغزايل يف صفات اهلل تعاىل" رسالة  
165 ،167 11- " أليب نصر بن الصباغ" الشامل  

103 12- " للجويين": شرح رسالة الشافعي  
97 ،156 13- " للجويين": الغياثي  

92 14- " للمزين": املختصر  
81 15- " نون بن سعيدلسح" املدونة  



84 17- " أليب عبد اهلل املالكي": مناقب أيب احلسن القابسي  
123 ،128 18- " أليب املعايل اجلويين": هناية املطلب يف دراية املذهب  

(1/185) 

 

 :ثبت املصادر واملراجع املخطوطة واملطبوعة
 .القرآن الكرمي -1

2- " حتقيق عبد الغين عبد " هـ647ت"البن أيب حامت الرازي ": آداب الشافعي ومناقبه
 .اخلالق، مطبعة السعادة

3- " ، خمطوط مبكتبة برسنت "هـ433ت"جلالل الدين بن أيب بكر السيوطي ": آداب الفتيا
863: "بأمريكا، جمموعة يهودا ضمن جمموع حتت رقم ". 

4- " للقاضي البيضاوي ": اإلهباج يف شرح املنهاج على الوصول إىل علم األصول
، وولده تاج "هـ763ت"ليف تقي الدين علي بن عبد الكايف السبكي تأ": هـ386ت"

، دار الكتب العلمية، بريوت "هـ773ت"الدين عبد الوهاب بن علي السبكي 
م3484-هـ3404" ". 

الرد على من أخلد إىل األرض وجهل أن االجتهاد يف كل عصر = "للسيوطي : االجتهاد -5
 ."فرض

6- " سيف الدين أيب احلسن علي بن حممد اآلمدي ل": اإلحكام يف أصول األحكام
م3480-هـ3400"، دار الكتب العلمية، بريوت "هـ437ت" ". 

7- " لإلمام شهاب الدين ": اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام
هـ384ت"أيب العباس أمحد بن إدريس املصري املالكي  "، 
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-هـ3687"اح أبو غدة، مكتب املطبوعات اإلسالمية، حلب حققه وعلق عليه عبد الفت
م3437 ". 

8- " ، حتقيق "هـ646ت"أليب بكر حممد بن عبد اهلل املعروف بابن العريب ": أحكام القرآن
م3476-هـ3673"علي حممد البجاوي، طبع مبطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه  ". 

9- " ، املطبعة البهية، "هـ670ت"اجلصاص  أليب بكر أمحد بن علي الرازي": أحكام القرآن



هـ3647مصر  . 
10- " دار " هـ606ت"أليب حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل ": إحياء علوم الدين

 .املعرفة، بريوت
11- " أليب احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري املاوردي ": أدب الدنيا والدين

والنشر والتوزيعحتقيق مصطفى السقا، دار الفكر للطباعة " هـ406ت" . 
12- " حملمد علي الشوكاين ": إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول

هـ3644، مطبعة حممد علي صبيح، "هـ3346ت" . 
13- " حملمد علي الشوكاين، دار الفكر": إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول . 

14- " ، كتاب "هـ360ت"جلزري لعز الدين أيب احلسن علي بن حممد ا": أسد الغابة
 .الشعب، القاهرة

15- " ، حتقيق عبد السالم "هـ643ت"أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد ": االشتقاق
 .هارون، مؤسسة اخلاجني، القاهرة

16- " " هـ864ت"أليب الفضل أمحد بن علي حجر العسقالين ": اإلصابة يف متييز الصحابة
 .حتقيق علي حممد البجاوي، دار هنضة مصر
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17- " تأليف عبد الكرمي زيدان، مكتبة املنار اإلسالمية، الطبعة الثالثة، ": أصول الدعوة
م3473-هـ3643" ". 

18- " حققه ". هـ684ت"أليب بكر حممد بن موسى احلازمي ": االعتبار يف الناسخ واملنسوخ
 .حممد أمحد عبد العزيز، مكتبة عاطف، القاهرة

19- " ، دار العلم للماليني، "هـ3643ت"دين بن حممود بن حممد الزركلي خلري ال": اإلعالم
م3474بريوت، الطبعة الرابعة  . 

20- " لشمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن أيب بكر املعروف ": إعالم املوقعني عن رب العاملني
تعليق حممد حميي الدين عبد احلميد، توزيع دار الباز، مكة " هـ763ت"بابن قيم اجلوزية 

ملكرمةا . 
اإلكمال يف رفع عارض االرتياب عن املؤتلف واملختلف من األمساء والكىن " -21

حتقيق املعملي " هـ476ت"أليب نصر علي بن هبة اهلل املعروف بابن ماكوال ": واألنساب
 .اليماين، نشر أمني دمج، بريوت، لبنان



22- " ر الشعب، القاهرةدا" هـ404ت"لإلمام حممد بن إدريس الشافعي املطليب ": األم . 
23- " أليب عمر يوسف بن عبد الرب النمري القرطيب ": االنتقاء يف فصائل الثالثة الفقهاء

، دار الكتب العلمية بريوت"هـ436ت" . 
24- " ، "هـ634ت"أليب سعد عبد الكرمي بن حممد بن منصور التميمي السمعاين " األنساب

مطبعة املعارف اهلندية" 36 -33"نشر أمني دمج بريوت، ومن " 30-3"من اجمللد  . 
25- " إلمساعيل بن حممد بن مري سليم الباباين ": إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون

، طبع إستانبول"هـ3664ت"البغدادي  . 
26- " هـ744ت"لإلمام بدر الدين حممد بن هبادر الزركشي ": البحر احمليط "، 
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40"خمطوطة مبكتبة األزهر حتت رقم  ". 
لعالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين احلنفي : بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع -27

، مطبعة اإلمام، قلعة مصر"687ت" . 
إلمام احلرمني أيب املعايل عبد امللك بن عبد اهلل اجلويين : الربهان يف أصول الفقه -28

هـ3400"لطبعة الثانية، حتقيق عبد العظيم الديب، دار األنصار، القاهرة، ا" هـ478" ". 
م3884جمريط، "البن عمرية الضيب : بغية امللتمس يف تاريخ رجال األندلس -29 ". 

للحافظ جالل الدين عبد الرمحن السيوطي : بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة -30
عيسى ، "م3434-هـ3684"حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة األوىل " هـ433ت"

يب احلليب، القاهرةالبا . 
أليب الفيض حممد مرتضى احلسيين الزبيدي : تاج العروس من جواهر القاموس -31

دار احلياة بريوت" هـ3406" . 
لشرف الدين أيب الربكات : تاريخ إربل املسمى نباهة البلد اخلامل مبن ورده من األماثل -32

حققه سامي بن السيد ، "هـ367ت"املبارك بن أمحد اللخمي اإلربلي املعروف بابن املستويف 
اجلمهورية العراقية. مخاس الصقار، وزارة اإلعالم بغداد . 

هـ، دار مصر، القاهرة3676ت"كارل بروكلمان : تاريخ األدب العريب -33 . 
الطبعة األملانية" هـ3676ت"كارل بروكلمان : تاريخ األدب العريب -34 . 

اجمللد " هـ748ت"مد بن أمحد بن عثمان الذهيب لإلمام أيب عبد اهلل حم: تاريخ اإلسالم -35
م3477-هـ3674"، حتقيق بشار عواد معروف، عيسى البايب احلليب، الطبعة الثانية "38" ". 



دار الكتاب ": هـ436ت"أليب بكر أمحد بن علي بن ثابت البغدادي : تاريخ بغداد -36
 .العريب، بريوت
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م علي بن احلسن بن هبة اهلل املعروف بابن عساكر أليب القاس: تاريخ مدينة دمشق -37
هـ، خمطوط باملكتبة الظاهرية بدمشق673ت" . 

للشيخ اإلمام أيب إسحاق إبراهيم بن علي يوسف الفريوزآبادي : التبصرة يف أصول الفقه -38
م3480-هـ3400"شرحه وحققه حممد حسن هيتو، دار الفكر، دمشق، " هـ473ت" ". 

، حتقيق "هـ864ت"ألمحد بن علي بن حجر العسقالين : تحرير املشتبهتبصري املنتبه ب -39
 .حممد علي النجار، مراجعة علي حممد البجاوي، الدار املصرية للتأليف

أليب القاسم علي بن : تبيني كذب املفتري فيما نسب إىل اإلمام أيب احلسن األشعري -40
، دار الكتاب العريب، بريوت، "هـ673ت"احلسن بن هبة اهلل املعروف بابن عساكر الدمشقي 

م3474-هـ3644" ". 
حممد عباس السندي، دار : ترتيب" هـ404ت"لإلمام الشافعي : ترتيب مسند الشافعي -41

هـ3670الكتب العلمية بريوت . 
42- " لكمال الدين اإلسكندري الشهري بابن اهلمام ": التقرير والتحبري"مع شرحه " التحرير

بوالق، : ، الطبعة األمريية"هـ874ت"البن أمري احلاج : والشرح" هـ833ت"احلنفي 
هـ3633" ". 

، حتقيق "هـ748ت"أليب عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب : تذكرة احلفاظ -43
هـ3674"املعلمي اليماين، طبع حيدر آباد الدكن اهلند  ". 

اهيم بن سعد اهلل بن أليب إسحاق إبر: تذكرة السامع واملتكلم يف أدب العامل واملتعلم -44
دار الكتب العلمية، بريوت" هـ766ت"مجاعة  . 

حتقيق أمحد " هـ644ت"للقاضي عياض اليحصيب : ترتيب املدارك وتقريب املسالك -45
 .بكري حممود، دار مكتبة احلياة بريوت، ودار مكتبة الفكر ليبيا
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حتقيق حممود " هـ684ت"لعسكري أليب أمحد احلسن بن عبد اهلل ا: تصحيفات احملدثني -46
 .أمحد املرية

تفسري سفيان الثوري وحتقيق امتياز علي عرشي، دار الكتب العلمية، بريوت  -47
م3486-هـ3406" ". 

حتقيق عبد ". هـ864ت"للحافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين : تقريب التهذيب -48
 .الوهاب عبد اللطيف، دار املعرفة، بريوت

، اإلسالم عبد الرمحن الشربيين على منت مجع اجلوامع وشرح اجلالل احمللي له تقرير شيخ -49
 .دار إحياء الكتب العربية، القاهرة

أليب بكر حممد بن عبد الغين بن نقطة احلنبلي : التقييد ملعرفة رواة السنن واألسانيد -50
نسخة مصورة من معهد املخطوطات العربية بالقاهرة" هـ344ت" . 

" هـ363ت"أليب حممد بن عبد العظيم بن عبد القوي املنذري : ة لوفيات النقلةالتكمل -51
م3483-هـ3403"حتقيق بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الثانية  ". 

أليب الفضل أمحد بن علي بن حجر : تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري -52
هلل هاشم اليماين املدين، شركة الطباعة الفنية، تعليق عبد ا" هـ864ت"العسقالين 

م3434-هـ3684" ". 
، طبع مع "هـ748ت"أليب عبد اهلل حممد بن أمحد الذهيب : تلخيص املستدرك -53

 .املستدرك، حيدر آباد الدكن
طبعة حممد علي ، لسعد الدين التفتازاين، وهو شرح للتوضيح لصدر الشريعة: التلويح -54

 ."صبيح
، املطبعة اخلريية، "هـ348ت"للعالمة أمحد بن إدريس القرايف : الفصول تنقيح -55

هـ3603" ". 
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، الطبعة "هـ373ت"أليب زكريا حميي الدين بن شرف النووي : هتذيب األمساء واللغات -56
 .املنريية، القاهرة، دار الكتب العلمية، بريوت

هذبه عبد القادر ابن بدران ". ـه673ت"هتذيب تاريخ دمشق الكبري البن عساكر  -57
م3474-هـ3644"، دار املسرية، الطبعة الثالثة "هـ3643ت" ". 

دائرة املعارف العثمانية، حيدر " هـ864ت"ألمحد بن علي بن حجر : هتذيب التهذيب -58



هـ3646"آباد الدكن، اهلند،  ". 
خمطوط " هـ644ت"أليب احلجاج يوسف بن عبد الرمحن املزي : هتذيب الكمال -59

 .النسخة املصورة، تصوير دار املأمون للتراث، دمشق
دار ، حتقيق بشار عواد، أليب احلجاج يوسف بن عبد الرمحن املزي: هتذيب الكمال -60

 .الرسالة
حلسن بن يوسف بن علي احللي الشيعي : هتذيب الوصول إىل علم األصول -61

طبع طهران" هـ743ت" . 
" هـ3688ت"تأليف طاهر بن أمحد اجلزائري الدمشقي : توجيه النظر إىل أصول األثر -62

 .دار املعرفة، بريوت
حممد علي صبيح، " هـ447ت"صدر الشريعة عبيد بن مسعود : التوضيح على التنقيح -63

م3467-هـ3677"القاهرة  ". 
، "هـ844ت"توضيح املشتبه حملمد بن عبد اهلل املعروف بابن ناصر الدين الدمشقي  -64

344: دار الكتب الظاهرية دمشق حتت رقم خمطوط، نسخة . 
هـ3660"حممد أمني، مطبعة مصطفى احلليب . أمري بادشاه: تيسري التحرير -65 ". 
أليب عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب : جامع بيان العلم وفضله -66

م3478-هـ3648"إدارة املطبعة املنريية ، "هـ436ت" ". 
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الطبعة " هـ630ت"أليب جعفر حممد بن جرير الطربي : ان يف تفسري القرآنجامع البي -67
 .األمريية، بوالق

لزين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي البغدادي : جامع العلوم واحلكم -68
حتقيق حممد األمحدي أبو النور، طبع مصر" هـ746ت" . 

أليب حممد عبد اهلل بن أيب زيد القريواين : اجلامع يف السنن واآلداب واملغازي والتاريخ -69
حتقيق حممد أبو األجفان، عثمان بطيخ، مؤسسة الرسالة، بريوت، املكتبة " هـ683ت"

م3486-هـ3406"العتيقة، تونس، الطبعة الثانية  ". 
حتقيق عبد الرمحن ". هـ647ت"لعبد الرمحن بن أيب حامت الرازي : اجلرح والتعديل -70

هـ3674دائرة املعارف العثمانية املعلمي اليماين،  . 
دائرة املعارف " هـ607ت"حملمد بن طاهر املقدسي : اجلمع بني رجال الصحيحني -71



 .العثمانية
لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي : مجع اجلوامع بشرح اجلالل احمللي -72

فى مطبعة مصط" هـ834ت"والشرح جلالل الدين حممد بن أمحد احمللي ، "هـ773ت"
هـ3644"احلليب  ". 

أليب حممد عبد القادر بن حممد بن نصر اهلل القرشي : اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية -73
عيسى البايب احلليب وشركاه . حتقيق عبد الفتاح حممد احللو" هـ776ت"احلنفي 

م3478-هـ3648" ". 
دار الكتب العربية،  ،حاشية العالمة البناين على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع -74

 .مصر
على " هـ743ت"حاشية العالمة سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد اهلل التفتازاين  -75

 .شرح القاضي عضد الدين ملختصر بن احلاجب
جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي : حسن احملاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة -76

اهيمحتقيق حممد أبو الفضل إبر" هـ433ت" . 
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مكتبة اخلاجني، " هـ460ت"أليب نعيم أمحد بن عبد اهلل األصبهاين : حلية األولياء -77
هـ3663"القاهرة  ". 

، املطبعة امليمنية، "هـ433ت"جلالل الدين السيوطي : الدر املنثور يف التفسري باملأثور -78
 .القاهرة

إسحاق إبراهيم بن علي بن فرحون أليب : الديباج املذهب يف معرفة أعيان املذهب -79
حتقيق حممد األمحدي أبو النور، دار التراث، القاهرة" هـ744ت" . 

للحافظ حمب الدين أيب عبد اهلل حممد بن حممود بن احلسن املعروف : ذيل تاريخ بغداد -80
، دائرة املعارف العثمانية، حيدر آباد "هـ3648"الطبعة األوىل " هـ346ت"بابن النجار 

ن، اهلندالدك . 
جلالل الدين : الرد على من أخلد إىل األرض وجهل أن االجتهاد يف كل عصر فرض -81

حتقيق ودراسة فؤاد عبد املنعم أمحد، مؤسسة شباب اجلامعة، " هـ433ت"السيوطي 
 .اإلسكندرية، مصر

 حملمد أمني الشهري بابن عابدين احلنفي، مصطفى البايب: رد املختار على الدر املختار -82



هـ3683"احلليب، الطبعة الثالثة  ". 
حتقيق أمحد حممد شاكر، طبعة " هـ404ت"لإلمام حممد بن إدريس الشافعي : الرسالة -83

م3440-هـ3668"احلليب القاهرة  ". 
املكتبة " هـ373ت"لإلمام احلافظ أيب زكريا حيىي بن شرف النووي : روضة الطالبني -84

 .اإلسالمية للطباعة
لإلمام أيب حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد املعروف بابن : ر وجنة املناظرروضة الناظ -85

حتقيق عبد العزيز السعيد، طبع جامعة اإلمام حممد بن سعود " هـ340ت"قدامة املقدسي 
م3477-هـ3647"اإلسالمية  ". 

حتقيق حبيب " هـ383ت"لإلمام عبد اهلل بن املبارك املروزي : كتاب الزهد والرقائق -
ن األعظمي، مؤسسة الرسالة، بريوتالرمح . 
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حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، " هـ476ت"أليب حممد بن يزيد القزويين : سنن ابن ماجه -86
 .مطبعة عيسى البايب احلليب، القاهرة

حتقيق عزت الدعاس، " هـ476ت"لسليمان بن األشعث السجستاين : سنن أيب داود -87
هـ3688"محص سوريا  ". 

" هـ474ت"أليب عيسى حممد بن عيسى الترمذي ": جامع الترمذي"سنن الترمذي  -88
هـ3636"حتقيق أمحد حممد شاكر وآخرون، طبعة البايب احلليب، القاهرة  ". 

: ، وبذيله"هـ686ت"أليب احلسن علي بن عمر الدارقطين البغدادي : سنن الدارقطين -89
صححه عبد اهلل هاشم مياين، دار ، العظيم آباديأليب الطيب حممد مشس احلق : التعليق املغين

هـ3683احملاسن، القاهرة  . 
تصحيح عبد ". هـ466ت"أليب حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن الدارمي : سنن الدارمي -90

هـ3683اهلل هاشم اليماين، دار احملاسن، القاهرة  . 
، دار الكتب "هـ466ت"أليب حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن الدارمي : سنن الدارمي -91

 .العلمية، بريوت
هـ3687اهلند . علمي بريس" هـ447ت"السنن لسعيد بن منصور  -92 . 

، دائرة املعارف "هـ468ت"أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي : السنن الكربى -93
هـ3644"العثمانية، حيدر آباد اهلند،  ". 



، "هـ630ت"د بن شعيب النسائي أليب عبد الرمحن أمح" اجملتىب"سنن النسائي الصغرى  -94
 .دار إحياء التراث العريب، بريوت

بإشراف " هـ748ت"أليب عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب : سري أعالم النبالء -95
 .شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت

حملمد بن حممد بن خملوف، طبع مبصر : شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية -96
هـ3644" ". 
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أليب الفالح عبد احلي بن العماد احلنبلي : شذرات الذهب يف أخبار من ذهب -97
هـ3660"، مكتبة القدسي، القاهرة "هـ3084ت" ". 

 .شرح اجلالل مشس الدين حممد بن أمحد احمللي جلمع اجلومع، دار الكتب العربية مصر -98
حتقيق شعيب ، "هـ633ت"لفراء البغوي أليب حممد احلسني بن مسعود ا: شرح السنة -99

م3473-هـ3640"األرناؤوط، املكتب اإلسالمي بريوت  ". 
حملمد أمني الشهري بابن عابد بن احلنفي، طبع األستانة: شرح عقود رسم املفيت -100 . 

للقاضي علي بن علي بن حممد بن أيب العز الدمشقي احلنفي : شرح العقيدة الطحاوية -101
بشري حممد عيون، مكتبة دار البيان، دمشق، الطبعة األوىل، بريوت حتقيق " هـ744"

م3486-هـ3406" ". 
ملختصر منتهى " هـ763ت"شرح القاضي عضد الدين عبد الرمحن بن أمحد اإلجيي  -102

طبع باملطبعة الكربى األمريية، ببوالق، األصول البن احلاجب . 
" هـ3044ت"د الزرقاين املالكي لعبد الباقي بن يوسف بن أمح: شرح خمتصر خليل -103

هـ3607-هـ3603"املطبعة األمريية، بوالق مصر،  ". 
تعليق " هـ643ت"أليب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي : شرح معاين اآلثار -104

هـ3644"حممد زهري النجار، دار الكتب العلمية، بريوت  ". 
105- اجملموع= للنووي : شرح املهذب . 

حتقيق عبد الغفور ، "هـ646ت" نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري أليب: الصحاح -106
 .عطار، دار الكتاب العريب، مصر

فتح الباري" هـ463ت"أليب عبد اهلل حممد بن إمساعيل البخاري : صحيح البخاري -107 . 
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" هـ433ت"أليب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري : صحيح مسلم -108
فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة حتقيق حممد . 

" هـ346ت"لإلمام أمحد بن محدان احلراين احلنبلي : صفة الفتوى واملفيت واملستفيت -109
هـ3647"تعليق حممد ناصر الدين األلباين، املكتب اإلسالمي، الطبعة الثالثة  ". 

حتقيق حممد ، "هـ3044ت"داين حملمد بن سليمان الرُّ: صلة اخللف مبوصول السلف -110
 .احلجي، نشر يف جملة معهد املخطوطات العربية، الكويت

أليب القاسم خلف بن عبد امللك بن مسعود املعروف بابن بشكوال : الصلة -111
م3433"الدار املصرية للتأليف والترمجة " هـ678ت" ". 

الرباط " هـ807ت"طي أليب جعفر أمحد بن إبراهيم بن الزبري الغرنا: صلة الصلة -112
م3467" ". 

أليب عمر : صيانة صحيح مسلم من اإلخالل واخللل ومحايته من اإلسقاط والسقط -113
دراسة وحتقيق موفق بن عبد اهلل ، "هـ346ت"عثمان بن عبد الرمحن املعروف بابن الصالح 

هـ3406"بن عبد القادر، دار الغرب اإلسالمي، بريوت  ". 
لإلمام احلافظ أيب احلسن علي بن عمر الدارقطين : نالضعفاء واملتروكو -114

دراسة وحتقيق موفق بن عبد اهلل بن عبد القادر، دار املعارف، الرياض ، "هـ686ت"
م3484-هـ3404" ". 

أليب حفص سراج الدين عمر بن علي بن أمحد املصري املعروف بابن : طبقات األولياء -115
مكتبة اخلاجني، القاهرة، الطبعة األوىل  حققه نور الدين شريبه،" هـ804ت"امللقن 

م3476-هـ3646" ". 
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حتقيق " هـ433ت"جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي : طبقات احلفاظ -116
 .علي حممد عمر، مكتبة وهبة القاهرة

مطبعة السنة احملمدية " هـ643ت"أليب احلسني حممد بن أيب يعلى : طبقات احلنابلة -117
هـ3673" ". 

أليب عمرو عثمان بن عبد الرمحن الشهرزوري املعروف بابن الصالح : طبقات الشافعية -118
خمطوط يف مكتب محيدية، مبكتبة سليمانية كتبخانة" هـ346ت" . 



حتقيق عبد اهلل " هـ774"جلمال الدين عبد الرحيم اإلسنوي : طبقات الشافعية -119
هـ3640"اجلبوري، بغداد،  ". 

، "هـ863ت"ألمحد بن حممد بن عمر املعروف بابن قاضي شهبة : ت الشافعيةطبقا -120
-هـ3648"حتقيق احلافظ عبد العظيم خان، جملس دائرة املعارف العثمانية، حيدر آباد 

م3478 ". 
حتقيق عادل " هـ3034ت"أليب بكر بن هداية اهلل احلسيين : طبقات الشافعية -121

م3473" نويهض، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت ". 
لتاج الدين أيب نصر عبد الوهاب بن علي السبكي : طبقات الشافعية الكربى -122

-م3434"حتقيق عبد الفتاح احللو، وحممود الطناحي، احلليب، القاهرة ، "هـ773"
م3473 ". 

حتقيق " هـ434ت"أليب عبد الرمحن حممد بن احلسني النيسابوري : طبقات الصوفية -123
مجاعة األزهر للتأليف والترمجة والنشر، القاهرةنور الدين شريبة،  . 

، ليدن، هولندا "هـ468ت"أليب عاصم بن أمحد العبادي : طبقات فقهاء الشافعية -124
م3434" ". 

هـ473ت"أليب إسحاق إبراهيم بن علي الشريازي : طبقات الفقهاء -125 "، 
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م3470"حتقيق إحسان عباس، دار الرائد العريب، بريوت  ". 
حتقيق إدوارد سخو، دار بريوت ، "هـ460ت"حملمد بن سعد : الطبقات الكربى -126

م3478-هـ3648"للطباعة والنشر، بريوت  ". 
دار " هـ433ت"جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي : طبقات املفسرين -127

م3486-هـ3604"الكتب العلمية، بريوت  ". 
، دار "هـ446ت"ن حممد بن علي بن أمحد الداودي لشمس الدي: طبقات املفسرين -129

 .الكتب العلمية، بريوت
، حتقيق صالح "هـ748ت"أليب عبد اهلل حممد بن أمحد الذهيب : العرب يف خرب من غرب -129

م3430"الدين املنجد، وفؤاد السيد، الكويت  ". 
بن أمحد احلسيين  لتقي الدين أيب الطيب حممد: العقد الثمني يف تاريخ البلد األمني -130

-3464"حتقيق فؤاد السيد، وحممود الطناحي؛ القاهرة ، "هـ864ت"امللكي الفاسي 



م3434 ". 
131- " طبع اهلند، "هـ3604ت"للعالمة الكنوي ": شرح الوقاية"مقدمة " عمدة الرعاية . 

لقاضي القضاة عبد اهلل بن عمر البيضاوي : الغاية القصوى يف دراية الفتوى -132
-هـ3404"دراسة وحتقيق علي حميي الدين القره داغي، دار اإلصالح مبصر " هـ386ت"

هـ3484 ". 
حتقيق ج " هـ866ت"أليب اخلري حممد بن حممد اجلزري : غاية النهاية يف تراجم القراء -133

م3480-3400"دار الكتب العلمية، بريوت ، براجشتر أسر ". 
 أيب املعايل عبد امللك بن عبد اهلل اجلويين، إلمام احلرمني: غياث األمم يف التياث الظلم -134

 حتقيق ودراسة عبد العظيم الديب، الطبعة األوىل
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"1401 الشئون الدينية بدولة قطر" هـ . 
" هـ864ت"ألمحد بن علي بن حجر العسقالين : فتح الباري شرح صحيح البخاري -135

عودية، الرياضالعربية الس -اململكة-طبع الرئاسة العامة لإلفتاء  . 
ألمحد عبد احلرمن البنا : الفتح الرباين لترتيب مسند أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين -136

دار احلديث، القاهرة" هـ3678ت"الشهري بالساعايت  . 
شركة " هـ346ت"لإلمام عبد الكرمي بن حممد الرافعي : فتح العزيز شرح الوجيز -137

 .العلماء، مصر
حتقيق فلوجل، طبع ، "هـ468ت"د بن إسحاق املعروف بابن الندمي حملم: الفهرست -138

م3873"ليبزج،  ". 
حتقيق إحسان عباس، دار " هـ734ت"حملمد بن شاكر الكتيب : فوات الوفيات -139

 .الثقافة، بريوت
للعالمة عبد العلي حممد بن نظام الدين : فواتح الرمحوت بشرح مسلم الثبوت -140

ة األمريية ببوالقاألنصاري، طبع باملطبع . 
حملمد بن عبد احلي الكنوي، دار املعرفة، بريوت: الفوائد البهية يف تراجم احلنفية -141 . 

أليب احلسن علي بن حممد بن حممد بن حممد الشيباين املعروف بابن : الكامل يف التاريخ -142
هـ3686"، دار صادر، بريوت "هـ360ت"األثري  ". 

للشيخ : لباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناسكشف اخلفاء ومزيل اإل -143



، دار إحياء التراث العريب، بريوت، الطبعة "هـ3334ت"إمساعيل بن حممد العجلوين اجلراحي 
هـ3663"الثالثة  ". 
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ملصطفى بن عبد اهلل الشهري حباجي خليفة : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون -144
م3446-3443ناية وكالة املعارف، بع"طبع " هـ3037ت" ". 

لعالء الدين علي بن حسان الدين اهلندي : كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال -145
مؤسسة الرسالة بريوت"هـ476ت" . 

لعالء الدين علي بن حسام الدين اهلندي : كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال -146
ددائرة املعارف العثمانية، اهلن" هـ476ت" . 

لعز الدين أيب احلسن علي بن حممد بن حممد املعروف بابن : اللباب يف هتذيب األنساب -147
دار صادر، بريوت" هـ360ت"األثري  . 

، إعداد يوسف "هـ733ت"البن منظور، اإلفريقي حممد بن مكرم : لسان العرب -148
 .اخلياط، دار لسان العرب، بريوت

مؤسسة األعلمي ، "هـ864ت"حجر العسقالين  ألمحد بن علي بن: لسان امليزان -149
م3473-هـ3640"للمطبوعات، الطبعة الثانية  ". 

الطبعة " هـ473ت"أليب إسحاق إبراهيم بن علي الشريازي : اللمع يف أصول الفقه -150
، دار الكتب العلمية، بريوت"م3486-هـ3406"األوىل بريوت  . 

عهد املخطوطات العربية بدولة الكويتجملة معهد املخطوطات العربية، تصدر عن م -151 . 
مكتبة " هـ807ت"لنور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي : جممع الزوائد ومنبع الفوائد -152

هـ3664"القدسي، القاهرة  ". 
أليب زكريا حميي الدين بن شرف النووي : اجملموع شرح مهذب الشريازي -153

العاملية بالفجالة، القاهرة الناشر زكريا بن يوسف، توزيع املكتبة" هـ373ت" . 
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أليب العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم : جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية -154
مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي " هـ748ت"احلراين املعروف بابن تيمية 



هـ3648ربية السعودية، النجدي، وابنه حممد، تصوير دار اإلفتاء باململكة الع . 
" هـ643ت"أليب حممد عبد احلق بن أيب بكر غالب بن عطية الغرناطي : احملرر الوجيز -155

 .اجمللس العلمي بفاس، وزارة األوقاف، باملغرب
لفخر الدين حممد بن عمر بن احلسني الرازي : احملصول يف علم أصول الفقه -156

-هـ3403"العلواين، الطبعة األوىل دراسة وحتقيق طه جابر فياض ، "هـ303ت"
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، بالرياض، "م3483 . 

خمتصر املنتهى األصويل مع شرحه وحواشيه، لإلمام مجال الدين عثمان بن عمر املالكي  -157
هـ3633"هـ، املطبعة األمريية، بوالق 343ت"املشهور بابن احلاجب  ". 

ترتيب املدارك= ض للقاضي عيا: املدارك -158 . 
للشيخ عبد القادر بن بدران الدمشقي : املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل -159

صححه وقدم له وعلق عليه عبد اهلل بن عبد اهلل احملسن التركي، مؤسسة ، "هـ3643ت"
م3483-هـ3403"الرسالة، الطبعة الثانية  ". 

خسرو، طبع دار الطباعة العامرة،  للعالمة: مرآة األصول يف شرح مرقاة الوصول -160
 .بتركيا

حيدر آباد اهلند" هـ737ت"لعبد اهلل بن أسعد اليافعي : مرآة اجلنان وعربة اليقظان -161 . 
لصفي الدين عبد املؤمن بن عبد احلق : مراصد االطالع على أمساء األمكنة والبقاع -162

حتقيق علي حممد البجاوي، دار إحياء، "هـ764ت"البغدادي   
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م3464-هـ3676"عيسى البايب احلليب وشركاه، الطبعة األوىل ، التراث ". 
أليب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل احلاكم النيسابوري : املستدرك على الصحيحني -163

دائرة املعارف العثمانية، حيدر آباد اهلند" هـ406ت" . 
طبع املطبعة " هـ606ت" أليب حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي: املستصفى -164

 .األمريية، بوالق
ت "حملب الدين ابن عبد الشكور : مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرمحوت -165

، املطبعة األمريية ببوالق"هـ3334 . 
املكتب " هـ443ت"لإلمام أيب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل : مسند أمحد -166

هـ3648"اإلسالمي، دار صادر بريوت  ". 



، حتقيق أمحد "هـ443ت"أليب عبد اهلل أمحد بن حنبل : سند اإلمام أمحد بن حنبلم -167
 .حممد شاكر، دار املعارف، مصر

لثالثة من آل تيمية، ابن تيمية املعروف، وأبوه، وجده، طبع : املسودة يف أصول الفقه -168
 .مطبعة املدين، القاهرة

عبد اهلل بن حممد بن أمحد الذهيب املشتبه يف الرجال وأمسائهم وأنساهبم، أليب  -169
حتقيق علي البجاوي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، "هـ748ت" . 

دائرة ، "هـ643ت"أليب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي : مشكل اآلثار -170
هـ3666"املعارف اهلندية، حيدر آباد  ". 

أمحد بن إمساعيل بن سليم املعروف أليب العباس : مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه -171
مطبوع مع سنن ابن ماجه، "هـ840ت"بالشهاب البوصريي  . 
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