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ABSTRACT 

This research paper is concerned with investigating the issues that Arrafi'i and Annuwawi has 

agreed on weighting in the book of Aljinayat, Walhudud, Wal'aqdaya, Walshahadat, Wal'iqrar. In 

the introduction of his paper, the researcher emphasized the the importance of the subject, its topic, 

goal, methodology, scope of work, structure, and previous literature. The researcher has showed 

the impact that Arrafi'i and Annuwawi have on the Shafi'i school of thought and the issues that they 

have agreed on weighting; which amounts to one hundred and fifty six issues. The researcher then 

concludes his paper with findings, conclusion, and presented all used references.                                                       

Keywords :Agreement, Arrafi'i, Annuwawi, Jurisprudential Topics. 
 

 لخص امل

 أما بعد:   وعلى آله وأصحابه أمجعني,  والصالة والسالم على حممد خامت النبيني,  احلمد هلل رب العاملني,
وقد قيضَّ هللا هلذا ,  االشــــــتعال  لعلوم الشــــــرعية :االهتمامفإنَّ أوىل ما صــــــرفن فيه األائ, اأعم, وأعلى ما خ  مبزيد 

:  , وفقهم خلــدمــة هــذا الــدين, ومكنهم من علومــه أنــا  كني, و نَّ من أوللــس العلمــا  الرا ــــــــــــــخنينيمؤمن  الــدين رلــاالا 
ــافعي؛  الرافعي والنووي ــبعة ال  , وحيث  نَّ من أغراض التأليف امن عليهما مدار املعتمد لدى متأخري املذهب الشــ لســ

على فرليحـه   الرافعي والنووي مج  ـما افأل ؛ ـلذـلس هـله: فـقد ار ـينذ يف هـذا البحـث:  (1)ال يؤلف  ال فيهـا: مج  متألر 
 . ائالا املوىل القدير السداد, والرشاد, والتوفي ,  من مسائل يف هتاب اجلناعت واحلدود واأقضية والشهادات واإلقرار

 , الرافعي, النووي, مسائل فقهية. افألا   املفتاحية: الكلمات  
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 املقدمة: 
 أما بعد:   وعلى آله وأصحابه أمجعني,  والصالة والسالم على حممد خامت النبيني,  احلمد هلل رب العاملني,

وقد قيضَّ هللا هلذا ,  االشــــــتعال  لعلوم الشــــــرعية :فإنَّ أوىل ما صــــــرفن فيه األائ, اأعم, وأعلى ما خ  مبزيد االهتمام
:  , وفقهم خلــدمــة هــذا الــدين, ومكنهم من علومــه أنــا  كني, و نَّ من أوللــس العلمــا  الرا ــــــــــــــخنينيمؤمن  الــدين رلــاالا 

ــافعي؛  الرافعي والنووي ــبعة ال  , وحيث  نَّ من أغراض التأليف من عليهما مدار املعتمد لدى متأخري املذهب الشــ الســ
على فرليحـه   الرافعي والنووي مج  ـما افأل ؛ ـلذـلس هـله: فـقد ار ـينذ يف هـذا البحـث:  (2)ال يؤلف  ال فيهـا: مج  متألر 

 . ائالا املوىل القدير السداد, والرشاد, والتوفي ,  من مسائل يف هتاب اجلناعت واحلدود واأقضية والشهادات واإلقرار
 أمهية البحث 
اجلناعت واحلدود ذا البحث يف فعلقه  ملعتمد يف القضــــــا  والألتوى لدى متأخري املذهب الشــــــافعي يف فقه فربز أمهية ه

 .واأقضية والشهادات واإلقرار
 مشكلة البحث وأسئلته

 فتلخ  مشكلة البحث يف التساؤالت التالية
 ما أثر الرافعي والنووي يف املذهب الشافعي ؟ .1
 ؟  يف هتاب اجلناعت واحلدود واأقضية والشهادات واإلقرارما املسائل ال  افأل  الرافعي والنووي على فرليحها   .2

 أهداف البحث
 يهدف هذا البحث للمشارهة يف خدمة الألقه اإل المية, من خالل العناية  ملذهب الشافعي, من خالل ما يلي:

  براز فقه الرافعي والنووي.  .1
  , والشـــــــــــهادات  ,واأقضـــــــــــية ,واحلدود  ,يف هتاب اجلناعترافعي والنووي على فرليحه من مســـــــــــائل مج  ما افأل  ال .2

 .واإلقرار
 منهج البحث 

 اعتمدت يف هذا البحث على املنهج الوصألي؛ القائم على اال تقرا  واملقاراة.
 حدود البحث

 .واإلقرار  ,والشهادات  ,واأقضية ,دودواحل ,يف هتاب اجلناعتاأقوال الألقهية للشيخني الرافعي والنووي الواردة 
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 هيكل البحث
 مة, وفصلني, وخا ة, وثبن املصادر                      يف مقد    البحثااتظمن خطة هذا 

 .ومشكلته وأ للته, وأهدافه, ومنهجه, وحدوده, وهيكله, والدرا ات السابقة  ,البحث  أمهية وفشتمل على  ,املقدمة
 وفيه ثالثة مباحث  الألصل اأول: فرمجة الشيخني الرافعي والنووي

 املبحث اأول: فرمجة الرافعي
 املطلب اأول: امسه وهنيته ولقبه واسبته ومولده ووفافه

 املطلب الثاين: شيوخه وفالمذفه
 ثنا  العلما  عليهاملطلب الثالث:  

 املطلب الراب : آاثره العلمية
 املبحث الثاين: فرمجة النووي وفيه أربعة مطالب

 وهنيته ولقبه واسبته ومولده ووفافه  املطلب اأول: امسه
 املطلب الثاين: شيوخه وفالمذفه

 املطلب الثالث: ثنا  العلما  عليه
 املطلب الراب : آاثره العلمية

 املذهب الشافعي  يفاملبحث الثالث: أثر الرافعي والنووي  
الرافعي والنووي على فرليحه من مسائل يف هتاب اجلناعت واحلدود و اأقضية والشهادات  افأل   الثاين: ما  الألصل 

 وفيه مخسة مباحث   واإلقرار
 املبحث اأول: ما افأل  عليه الشيخان يف هتاب اجلناعت 

 عليه الشيخان يف هتاب احلدود املبحث الثاين: ما افأل   
 املبحث الثالث: ما افأل  عليه الشيخان يف هتاب اأقضية 
 املبحث الراب : ما افأل  عليه الشيخان يف هتاب الشهادات 
 املبحث اخلام,: ما افأل  عليه الشيخان يف هتاب اإلقرار
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 اخلا ة
 ثبن املصادر

 الدراسات السابقة
ــي  املســــجلة يف اجلامعات    ,يف مظان   البحوث العلمية  والتتب    بعد البحث , مل ألد  احمللية والعامليةوقوائم البياانت للمواضــ

  ب  حبثه, أو فسجيله لبحثه.قد  هذا املوضوع أنَّ  
 الفصل األول: ترمجة الشيخني الرافعي والنووي وفيه ثالثة مباحث

 املبحث األول: ترمجة الرافعي 
 (3)يته ولقبه ونسبته ومولده ووفاتهاملطلب األول: امسه وكن

 عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي بن الألضل بن احلسني الرافعي. امسه:
 أبو القا م.  كنيته:
 شيخ الشافعية, عامل العجم والعرب, حجة اإل الم واملسليمن.لقبه:  

 الرافعي اسباا, القزويين مولداا, الشافعي مذهباا.نسبته:  
 (.هـ557بقزوين  نة )ولد مولده:  
 .هـ(623فويف رمحه هللا بقزوين  نة )وفاته: 

 املطلب الثاين: شيوخه وتالمذته
 شيوخه

 .(4)(585علي بن عبيد هللا بن  بويه )ت  -
 .(5)  (590أمحد بن  مساعيل بن يو ف الطالقاين )ت -
 .(6)(601عبد الكرمي بن احلسن الكري )ت -

   تالمذته
 .(7)(656عبد العظيم بن عبد القوي املنذري )ت   -
 .(8)(646حممد بن حممد اال ألراييين الصألار )ت  -
 .(9)(637أمحد بن اخلليل الربمكي )ت   -
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 املطلب الثالث: ثناء العلماء عليه
  الدينية أصوهلا وفروعها.."  مام الدين حقاا, وانصر السنة صدقاا ..أوحد عصــره يف العلوم  "(:646)ت  قال االسفراييين

(10). 
 .(11):"اإلمام البارع املتبحر يف املذهب وعلوم هثرية"(676وقال النووي)ت 

هان متضلعاا من علوم الـــــــــشريعة فألسرياا وحديثاا وأصوالا ..,أمَّا الألقه: فهو فيه عمدة  (:"771وقال التاج السبكي)ت  
 .(12)املصنألني,هأمنَّا هان الألقه ميتاا فأحياه وأاشره, بعد ما أمافه اجلهل فأقربه"احملققني, وأ تاذ 

بهة)ت    ليه يرل  عامة الألقها  من أصــــــــــــحابنا يف هذه اأعصــــــــــــار يف غالب اأقاليم :"(851وقال ابن قاضيييييييييي شييييييييي 
  يده حيث وضـــــ   واأمصـــــار, ولقد برز فيه على هثري دن فقدمه, وحاز قصـــــب الســـــب , فال يدر  شـــــأوه  ال من وضـــــ

 .(13)قدمه"
 (14)املطلب الرابع: آاثره العلمية

 اأمايل الشارحة ملألردات الألاحتة. .1
 شرح مسند الشافعي.  .2
 اأربعون حديثاا.   .3
 فتح العزيز يف شرح الوليز. .4
 احملرر يف فروع الشافعية. .5
 التذايب. .6
 احملمود يف الألقه. .7
 اإلجياز يف أخطار احلجاز. .8
 الألضل بقزوين.التدوين يف ذهر أهل  .9
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 املبحث الثاين: ترمجة النووي
 (15)  املطلب األول: امسه وكنيته ولقبه ونسبته ومولده ووفاته

 : حيىي بن شرف بن مذر  ي بن حسن بن حسني بن حممد بن مجعة النووي.امسه
 أبو زهرع.  كنيته:
 حميي الدين.  لقبه:
 الشافعي مذهباا.: النووي أصالا, الدمشقي مولداا,  نسبته
 هـ(.631: ولد بدمش   نة )مولده
 هـ(.676: فويف رمحه هللا بدمش   نة )وفاته

 املطلب الثاين: شيوخه وتالمذته
 (16)شيوخه

 (682عبد الرمحن ابن أيب عمر ابن قدامة )ت  -
 (.650  حا  بن أمحد املعريب )ت -
 (.672عمر بن بندار بن عمر التألليسي ) ت -

 :(17)تالمذته
 (.725الدين  ليمان بن هالل اجلعألري )تصدر  -
 (699أبو العباس, أمحد بن فرح اأشبيلي )ت -
 (.724علي بن  براهيم بن داود,املعروف  بن العطار )ت -

 املطلب الثالث: ثناء العلماء عليه
 .(18):"العامل الر ين, املتأل  على  مامته ولاللته وزهده وورعه"قال ابن العطار
 . (19)اإلمام, العالمة, احلافظ, الألقيه":"  وقال ابن كثري

  يداا وحصوراا..,ال يصرف  اعة يف غري طاعة".  –رمحه هللا    –:"هان حيىي وقال التاج السبكي
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 (20)املطلب الرابع: آاثره العلمية
  رشاد طالب احلقائ   ىل معرفة  نن خري اخلالئ . .1
 اإلشارات  ىل بيان اأمسا  املبهمات. .2
 والضوابط.اأصول  .3
 اإلجياز يف شرح  نن أيب داود. .4
 بستان العارفني. .5
 التبيان يف آداب محلة القرآن. .6
 حترير ألألاظ التنبيه. .7
 التحقي . .8
 فصحيح التنبيه. .9

 التقريب والتيسري يف معرفة  نن البشري النذير. .10
 هتذيب اأمسا  واللعات. .11
 لام  السنة. .12
 دقائ  املنهاج. .13
 روضة الطالبني. .14
 شرح صحيح البخاري. .15
 الألتاوى. .16
 اجملموع شرح املهذب. .17
 خمتصر أ د العابة يف معرفة الصحابة. .18
 مناقب اإلمام الشافعي. .19
 منهاج الطالبني وعمدة املألتني. .20
 املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج. .21
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 املبحث الثالث: أثر الرافعي والنووي يف املذهب الشافعي

 .(21)املعتمد يف القضا  والألتوى ما افأل  الرافعي والنووي على فرليحهأمج  متأخروا املذهب الشافعي على أنَّ  
الفصل الثاين: ما اتفق الرافعي والنووي على ترجيحه من مسائل يف كتاب اجلناايت واحلدود واألقضية والشهادات 

 واإلقرار
 (22) اجلناايت املبحث األول: ما اتفق الرافعي والنووي على ترجيحه من مسائل يف كتاب  

اجلرح؛ الجيب  فيه  يسري  الردة زماانا  يقم يف  ومل  اإل الم,  وعاد  ىل  اجملروح،  ارفد  أاَّه  ذا  والنووي على  الرافعي  افأل  
القصاص, وأاَّه  ذا ارفد اجملروح، وأقام يف الردة زمناا فـسري فيه اجلناية، مث أ لم، ومات؛ جتب فيه دية هاملة, وأنَّ املرفد 

ا، وهان قد أ لم؛ جيب عليه القصاص, وأنَّ املكافب  ذا لىن على أبيه وهو يقتل  لذم ي, وأاَّه  ذا قتل من عهده مرفدًّ
وال من اأب ,  يف ملكه؛ القصاص عليه, وأنَّ القتل يف احملاربة هعريه, فال يقت  فيه من املسلم للذمي, وال من احلر للعبد

ه, وأاَّه  ذا ألقاه يف ما  معر , فالتقمه حوت؛ فعلى امللقي القصاص, البنه, وأنَّ القصاص جيب على شريس لارح األس
وأاَّه  ذا قتل مسلماا فرتس به الكألار؛ ولبن ديته  ن علم أاه مسلم، و ال فال, وأنَّ القود والٌب على شريس من داوى 

أو خلطه    م بطعام وقدمه  ىل رلللرحه بسم يقتل غالباا, وأاَّه  ذا اهنشه حية ال يقتل مثلها غالباا فمات، أو خلط الس
يؤخذ  ملستحشف, وأاَّه  ذا لىن على أاأله، فذهب (  23) بطعام رلل فأهله فمات؛ ال قود عليه, وأنَّ غري املستحشف

مش ه، أو على أذاه فذهب مسعه؛ جيب القصاص يف الشم والسم , وأاَّه  ذا اقت  يف السن، مث ابتن  ن اجملين عليه أو 
الشال  فقط   لشال   ن ا توى شللهما، أو هان شلل    ن اجلاين؛ فهو هبٌة لديدة، فال شي  لآلخر عليه, وأنَّ 

القاط  أهثر بشرطه, وهو أن يقول أهل اخلربة:  نَّ العرو  فسد, ويؤمن التلف, وأنَّ من له مخ, أصاب   ذا قط  هألًّا 
ش ما حتن اأصاب  يف القصاص فيهن، بل يستح  ذات أرب ، فقط  اجملين عليه من أصاب  اجلاين مثلهن، ال يدخل أر 

حكومة لذلس, وأنَّ الواحد  ذا قتل مجاعة يف احملاربة، فهو هما لو قتلهم يف غري احملاربة، فيقتل أبحدهم, وأاَّه  ذا ارفدَّ 
ا، وأولبنا قصاص اليد، يستوفيها قريبه املسلم ال اإلمام, وأنَّ أحد ابين امل قتول  ذا بدر، واقت   بعد قط  يده، ومات مرفدًّ

, وأاَّه ال جيوز أخذ شيٍ  من أرش الطرف قبل (24) بعد علمه بعألو أخيه، وقبل احلكم بسقوط القود؛ ولب عليه القود
االادمال, وأاَّه  ذا قتله  للواط أو بسقي اخلمر؛ مل يقت  منه  ال  لسيف,وأاَّه  ذا ألافه، أو قط  يده من الساعد، 

 ختار القصاص فمات؛ فذعل به مثل ذلس, وأاَّه  ذا قل  العني  إلصب ، فللمجين عليه أن يقل   إلصب  أيضاا, وأاَّه  ذا ا
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  (25) له أن يرل   ىل الدية, وأنَّ املوهل  ذا عألا، مث قتله الوهيل لاهالا  لعألو؛ صح العألو, فيلزم الوهيل الدية
 (26) املبحث الثاين: ما اتفق الرافعي والنووي على ترجيحه من مسائل يف كتاب احلدود

وأنَّ املرهتن  ذا وطئ إبذن الراهن، وادعى اجلهل  لتحرمي؛ مل يقبل افأل  الرافعي والنووي على أنَّ العبد يعرب اصف  نة,  
منه, وأنَّ يف  فيان البهيمة التعزير, وأنَّ وط  امليتة ال يولب احلد, وأنَّ البهيمة غري املأهولة له حيرم ذحبها, وأنَّ البهيمة 

ا يولب احلد, وأنَّ للألا   واملكافب  قامة احلد املأهولة جيب ذحبها وحيل أهلها, وأنَّ للسيد مساع البينة على رقيقه مب
على رقيقه, وأاَّه  ذا حدَّه اإلمام يف حرٍ  أو برٍد شديد، فهلس؛ مل يضمن, وأنَّ ألرة َمن خيرج م  املعربة يف ماهلا, وأنَّ 

ملرأة ال حيألر هلا  ن ثبن زانها الرلم ال يؤخر للمرض املرلو   زواله، وشدة احلر والربد،  وا  ثبن  إلقرار أو  لبينة, وأنَّ ا
إبقرارها, وأنَّ رد  ة املقذوف الطارئة ال فسقط حدَّ القذف املتقدم عليها, وأنَّ قوله: ع حالل ابن احلالل؛ فعريٌض ال حدَّ 

أو رللس   فيه و ن اوى, وأنَّ قوله: زانٌة من غري ذهر اجليل؛ هنايٌة, وأنَّ قوله: زان بداس؛ صريٌح, وأنَّ قوله: زاْن يد 
أوعينس؛ هناية, وأنَّ قوله لولده الالح  به: لسَن  بين؛ لي, صرحياا يف قذف أمه, وأنَّ قوله لولد الالح  به: لسَن 
 بن فالن؛ صريٌح يف قذف أمه, وأاَّه  ذا قال المرأٍة: ا تكرهن  على الزان؛ عزر, وأاَّه  ذا قال لعريه: اقذفين، فقذفه؛ فال 

 ذا مات؛ ااتقل احلد  ىل مجي  الورثة, وأنَّ العبد املقذوف  ذا مات؛ ااتقل التعزير الذي هان له  ىل   حد , وأنَّ املقذوف 
مواله, وأاَّه  ذا قذف زولته برلٍل، ومل يالعن؛ فعليه حدَّان, وأاَّه  ذا قال: زان فالن؛ يلزم السلطان  عالم املقذوف 

ا من احلرز   يف دفعتني؛ يلزمه القط , وأنَّ املين  ذا أهله السب  فبقي الكألن؛ فالكألن   و ؤاله, وأنَّ َمن أخرج اصا ا واحدا
ملكاا للورثة, وأاَّه يشرتط يف اإلحراز  لألسطاط عند اوم صاحبه فيه   بال  به, وأاَّه  ذا وض  املال يف ماٍ  راهٍد فتألجَّر، 

ته, أو وضعه على هبيمٍة واقألٍة، فسارت بنألسها؛ فخرج املال أو وضعه يف النقب يف غري وقن الريح، فطرأ هبوهبا، فأخرل
فال قط , وأاَّه  ذا ابتل  لوهرة يف احلرز وخرج؛ قط   ن خرلن منه بعد ذلس، و ال فال, وأاَّه  ذا أخرج من بيٍن  ىل 

  حرًّا صعرياا، صحن الدار، ومجي  الدار لواحٍد، والبا ن معلقان؛ قط , وأاَّه  ذا  ر   ان ا فيه مخر؛ قط , وأاَّه  ذا  ر 
؛ مل يقط , وأاَّه  ذا  ر  أم الولد النائمة، أو العبد املوقوف على غريه, أو املا  وقلنا  اه نلس؛  وعليه حذليٌّ يساوي اصا ا
قذط , وأنَّ العين  ذا  ر  من مال الصدقات ال  يف بين املال قط , وأنَّ أحد الزولني  ذا  ر  من مال اآلخر ما هو 

قب بين العاصب، وأخذ اصا ا من مال العاصب، ال يقط ،  وا  هان متميزاا وب منه  ذا اَ عصقذط , وأنَّ املحمرز عنه؛  
عن ماله أم ال, وأاَّه ال قط  على من  ر  ماالا معصو ا أو مـسروقاا حمرزاا, وأنَّ من  ر  وله راحة هفٍ  بال أصاب ؛ 

 ك  ن منه, وأنَّ قاط  الطري   ذا لرح لرحاا يولب القود ال يتحتم فيه ولب قطعها, وأاَّه  ذا قال: أان أقط  يد األسي؛ م
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القود, وأنَّ التوبة قبل القدرة عليه فسقط قط  يده, وأهنا ال فسقط حد الزان، واللواط، والسرقة، والـشرب, وأاَّه  ذا ضربه  
به، ا من ديته,  ا من واحد وأربعني لز ا واحداا وأربعني، فمات؛ ضمن لز ا  وأاَّه  ذا ضربه  لسوط، وقلنا: ال يضرب 

فمات؛ ضمن مجي  الدية, وأنَّ حد القذف يقدم على حد الشرب, وأاَّه  ذا لزمه قط   رقة وقط  حرابة يوايل بني قط  
ه  ذا هان يده ورلله من غري  خري, وأاَّه  ذا هان م  احلدود قتل يف احملاربة يوايل بني قط  يده ورلله من غري  خري, وأاَّ 

م  احلدود قتل يف احملاربة, فإذا ا توفين احلدود قتل بال  مهال, وأنَّ قاط   لعة غريه  ذا هان وليًّا غري أب أو لد؛ 
 .(27) يلزمه الدية دون القصاص 

 (28) املبحث الثالث: ما اتفق الرافعي والنووي على ترجيحه من مسائل يف كتاب األقضية 
والنووي على أنَّ لإلمام  لبار أحدهم على الوالية, وأنَّ اأخرس الذي فألهم  شارفه ال فصح واليته, وأنَّ افأل  الرافعي  

يف هل   شيٍ   ال يف حدود هللا فعاىل, وأاَّه  ذا حتاهم  ليه ولده   م يلزم حكمه بنأل, احلكم, وأنَّ التحكيم لائزٌ احملك   
الم والعدالة شرط يف الكافب, وأاَّه  ذا هان البلد قريباا؛ مل جيب اإلشهاد على ووالده, نتن  أن حيكم أحدمها, وأنَّ اإل 

لكن يشرتط أن يستأليض, وأنَّ اال تخالف لائٌز يف غري ما يقدر على أن يقضي فيه بنألسه, وأنَّ القدر اجملزئ   ؛التولية
هو عدل, ال حيكم احلاهم  لشهادة, بل   يف التعديل قوله: هو عدٌل, وأنَّ املشهود عليه  ذا قال يف الشاهد اجملهول: 

إبقراره, وأنَّ الثابن العدالة  ذا شهد يف واقعٍة أخرى بعد طول زمن ال يقبل، ويعيد السؤال عنه، حىت يزهى اثاياا, وأنَّ 
م القاضي  ذا مل يتضح له احل , أخَّره حىت يتضح له وال يقلد،  وا  ضا  الوقن وخاف الألوت يف املسافرين وحنوهم أ 

وأاَّه ال جيوز أن يلقن املدعي هيف يدعي, وأنَّ الدعوى والبينة على , ال, وأنَّ احلاهم يرف  املسلم على الذمي يف اجملل,
غائٍب عن البلد يف مسافة العدوى فأقل ال فسم , وأنَّ احل   ذا ثبن  لبينة, لزم احلاهم أن يذشهد عليه, وأنَّ احملكوم 

 ليه: اهتب يل  ىل احلاهم الكافب أاَّس حكمن علي, حىت ال يدعي عليه اثاياا؛ مل يلزمه,   عليه لو قال للقاضي املكتوب 
وأنَّ هتابة  حمضر أو  جل مبا مت احلكم به مندوب, وأنَّ القسمة ال  ال رد فيها  ن هان فيها فعديٌل فهي بي ، و ال فهي 

، وطلب اآلخر   - قةأي: دهاهني صعار متالص  -  فراز, وأاَّه  ذا هان بينهما عضائد   وطلب أحدمها أن يقسم أعياانا
, وأاَّه  ذا طلب قسمة احلائط طوالا يف همال العرض ال جيرب املمتن  ,  أليب من طلب قسمتها أعياانا   ؛قسمة هل منها

ة ليدة  هماا، بوأاَّه  ذا هان بينهما أرض خمتلألة األزا ، وأمكن أن فقسم قسمة فعديل  لقيمة، هجعل عشرة ألر 
وأنَّ اأهساب النادرة فدخل يف املهاأية, وأنَّ بي  الرتهة قبل ,  ـشرين رديلة  هماا، فطلبها أحدمها، وامتن  اآلخر, ألربوع

 قضا  الدين  طٌل, وأنَّ الدعوى مبجهول فصح يف املألوضة بطلب الألرض, والواهب يطلب الثواب  ذا اقتضته اهلبة، وهذا 
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 جملهول, ودعوى اإلبرا  به، وهذا دعوى اإلقرار  لنكاح ال جيب فيه التألصيل، وهذا دعوى املرور و لرا  الدعوى  إلقرار  
, وأنَّ ذهر الشروط يف دعوى وأنَّ ذهر شروط النكاح يف الدعوى به والبٌ ,  ال جيب ذهر قدر الطري  واجملرى  ,املا 

ن عدلني فقدم على الشاهد واليمني, وأنَّ البينتني  ذا فعارضتا وم  اإللارة والبي  وحنومها غري والب, وأنَّ البينة  ذا هاا 
أحدمها يد، واأخرى أ ب  اترخياا، قدمن بينة صاحب اليد, وأاَّه  ذا هان يف يد رلل دار، فأقام هل واحٍد منهما بينة 

له، فأقام العبد بينة به، وأقام الوارث بينة  أاَّه يلزمه الثمنان, وأاَّه  ذا عل  عت  عبده بقت  ؛ه  عها منه أبلٍف، ومل يؤرخا أاَّ 
 ملوت؛ قدمن بينة القتل، وعت  العبد, وأنَّ احلاهم ال أيخذ دين اأخ العائب، بل يرتهه يف ذمة من هو عليه, وأنَّ 
الدرلة ال  حتتها موض  لذب لصاحب العلو, وأنَّ الصحن لصاحب السألل  ذا هاان الدرلة يف الدهليز, وأنَّ صاحب 

حل   ذا أخذ من مال من عليه احل  غري لن, حقه فتلف يف يده قبل بيعه يتلف من  ضمان اآلخذ, وأنَّ املدعى ا
عليهم يف القسامة  ذا هااوا مجاعة، واحلاضر منهم واحد، فحلف عليه مخسني نيناا، مث حضر الثاين يقسم عليه املدعي 

شهد واحٌد أاَّه قتله  لسيف، وآخر أاَّه قتله  لعصى، ال يكون   مخسني، وهذلس  ذا حضر اثلث وراب  فأهثر, وأاَّه  ذا
, وأاَّه  ذا هذب أحد الوارثني اآلخر يف موض  اللوث  قط يف ح  اآلخر, وأاَّه  ذا فسَّر العمد بشبه عمد يقسم  لواثا

 . (29) عليه, وأنَّ التعليظ  ملكان والزمان مستحبٌ 
 ( 30)والنووي على ترجيحه من مسائل يف كتاب الشهاداتاملبحث الرابع: ما اتفق الرافعي  

افأل  الرافعي والنووي على أنَّ شهادة اأخرس مقبولة, وأنَّ شهادة من أيهل يف اأ وا   ذا هان  وقيًّا مقبولة, وأنَّ 
ين  ن مقبولة  ذا حسنن طريقتهم يف الد     ,ضرب الدف يف العرس واخلتان لائٌز, وأنَّ شهادة أصحاب املكا ب الدايلة

 ؛ اعتادوها وهاان صنيعة آ ئهم, وأنَّ شهادة الوهيل بعد العزل  ذا شهد للموه  ل فيما له النظر فيه ومل يكن قد خاصم فيه
بألس  شهود مقبولة, وأنَّ شهادفه ملورثه املريض مباٍل مقبولة, وأاَّه  ن شهد اثنان من العاقلة البعدا  م  ولود اأقرب  

العاقلة بألس  شهود القتل  ؛القتل مل فقبل, وأنَّ شهادة رب الدَّين املعسر   قذبلن شهادهتما, وأاَّه  ن شهد فقريان من 
للمديون بديٍن قبل احلجر مقبولة, وأنَّ شهادهتما على أبيهما أاَّه طل  ضرة أمهما مقبولة, وأنَّ من شهد أبمرين فرد يف 

ال يثبتان  ال   يقبل فيهما شاهدان, وأنَّ اهلامشة واملنقلة   رد يف اآلخر, وأنَّ اإلقرار  لزان وفرمجتهأحدمها لعري عداوة؛ مل ي
ا أم ولده وولدها هذا منه، وأقام شاهٌد و امرأفني؛ مل فثبن حرية  بشاهدين  ذا هان معهما  يضاح, وأاَّه  ذا ادعى أهنَّ

د هان له وأاَّه أعتقه, وشهد له شاهد وامرأاتن؛ قضى له به, وأنَّ الوقف يثبن الولد، وال اسبه, وأاَّه  ذا ادعى أنَّ هذا العب
 بشاهٍد ونني, وأنَّ عدد اال تألاضة: مجٌ  يؤمن فواطؤهم على الكذب, وأاَّه  ذا رأى شيلاا يف يد رلٍل يتصرف فيه مدة 
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, وأنَّ الشهادة على الردة فقبل مطلقاا من غري طويلة عرفاا؛ لاز أن يشهد له  مللس, وأنَّ الثالثة يف شهادة الزان حيدون 
بيان ما مس  منه, وأاَّه ال جتوز الشهادة على الشهادة يف حدود هللا فعاىل، أي: يف  ثباهتا, وأنَّ العالب يف حد القذف 

عى ألألاا، لاز, وأنَّ من اد؛  والقصاص ح  اآلدمي, وأاَّه  ذا شهد اثنان على شهادة أحدمها مث شهدا على شهادة اآلخر
يثبن األف بشهادهتما، وحيلف، ويستح  اأخرى  ذا ادعاها, وأنَّ شهادة احلسبة   ؛ فشهد له شاهٌد أبلف، وآخر أبلألني

 . (31) أهنما يعرمان رب  الدية  , ال فسم  يف حقو  اآلدميني, وأاَّه  ذا شهد مخسة  لزان، فرلم، مث رل  اثنان 
 (32) والنووي على ترجيحه من مسائل يف كتاب اإلقرار ما اتفق الرافعي    املبحث اخلامس: 

افأل  الرافعي والنووي على أنَّ العبد  ذا أقرَّ بسرقة مال يولب القط ، ال يسلم املال  ىل املقر   له, وأنَّ املقر له  ذا هذَّب 
هد لس فالن وفالن بديناٍر فهما صادقان؛ املقر فر  املال يف يد املقر, وأنَّ قوله: أان مقرٌّ؛ لي,  قراراا, وأاَّه  ذا قال:  ن ش

فهو  قراٌر, وأنَّ َمن امتن  من فألسري ما أقر به من جممٍل هـشيٍ  وحنوه حيب,, وأنَّ الشهادة مباٍل جمهوٍل ال فقبل, وأاَّه  ذا 
له م ْن درهم  ىل عـشرة؛ لزمه فسعة, وأاَّه  ذا قال: مائة ومخسون درمهاا، أو ألف وعشرة دراهم؛ يكون الكل دراهم,   :قال

له عليَّ ألف  ال درمهاا، وفسر األف مبا قيمته درهم فأقل؛ لزمه ما فسر به األف، و قط اال تثنا , وأاَّه  :وأاَّه  ذا قال
له عندي خامت؛ لزمه اخلامت والأل , وأاَّه  ذا   :؛ لزمه العبد دون الثوب, وأاَّه  ذا قال ذا قال: له عندي عبد عليه ثوب

  املقر, وأنَّ االبن قال: له عليَّ ألف درهم، مث أحضر ألألاا، وقال هي هذه، وهي وديعة عندي، وانزعه املقر له؛ فاملصدَّ 
قد األاه، فإنَّ اسبه يثبن, وأنَّ أحد االثنني  ذا أقر بزولٍة   الوارث احلائز  ذا أقرَّ على أبيه املين بنسب ابن، وهان اأب 

ف بنتاا واحدة، فأقرت بنسب أخ، وأقر معها اإلمام ال على وله احلكم؛ ثبن وأاَّه  ذا خلَّ ,  أبيه، وأاكر اآلخر؛ ال يرث
 . (33)النسب
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 مسألة. 

لدى متأخري    يف القضــا  والألتوى  هي املعتمد  -مســائل البحث -أنَّ املســائل ال  افأل  عليها الرافعي والنووي   .2
 املذهب الشافعي.

 افألاقهما يف الرتليح أهثر من اختالفهما فيه؛ وقد أاَّه وخالل البحث يف هتب الرافعي والنووي ظهر يل أنَّ  .3
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Footnote: 

1. qal khlyfh, mstfa bn 'ebdallh. (1941). kshf alznwn 'en asamy alktb walfnwn. thqyq: bdwn. bghdad: 

mktbh almthna. t: 1. j: 1, s: 38:" altalyf 'ela: sb'eh aqsam, la y'elf 'ealm 'eaql ela fyha.., shy' mtfrq 

yjm'eh".  

2. aldhby, mhmd bn qaymaz. (1405). syr a'elam alnbla'. thqyq: sh'eyb alarna'ewt. byrwt: alrsalh. t: 3.  j: 

22,  s: 252؛ wabn shakr, mhmd bn shakr. ( 1973). fwat alwfyat. thqyq ehsan 'ebas. byrwt: dar sadr. t:3.  

j:2, s:376؛  walsbky, 'ebd alwhab bn tqy aldyn. (1413). tbqat alshaf'eyh alkbra. thqyq: d. hmwd mhmd 

altnahy w d.  'ebd alftah mhmd alhlw. msr: dar hjr. t: 2.  j:8, s: 281 ؛ wabn kthyr, esma'eyl bn 'emr. 

(1413). tbqat alshaf'eyyn. thqyq: ahmd hashm wmhmd 'ezb. msr: mktbh althqafh aldynyh. t: 1. j:1,  s: 

 .wabn qady shuhbh, abw bkr bn ahmd. (1407). tbqat alshaf'eyh. thqyq d.  alhafz 'ebd al'elym khan ؛814

byrwt: 'ealm alktb.  t: 1.  j:2, s: 75. hda wqd afrd tqy aldyn mhmd bn raf'e alsَlamy (t 774) trjmh alraf'ey 

fy ktab smaَh: trjmh alemam aby alqasm alraf'ey.  

3. alraf'ey, 'ebd alkrym bn mhmd. (1987). altdwyn fy akhbar qzwyn. thqyq: 'ezyz allh al'etary. byrwt: dar 

alktb al'elmyh. t:1. j: 3,  s: 372.  

4. alraf'ey, akhbar qzwyn. mrj'e sabq, j:2,  s: 144.  

5. alraf'ey, akhbar qzwyn. mrj'e sabq,  j:3,  s: 202.  

6. alsbky, tbqat alshaf'eyh alkbra. mrj'e sabq,  j: 8,  s: 283 .  

7. aldhby, syr a'elam alnbla'. mrj'e sabq,  j:22,  s: 252.  

8. alsbky, tbqat alshaf'eyh alkbra.  mrj'e sabq,  j:8 , s: 16 .  

9. aldhby, syr a'elam alnbla'. mrj'e sabq,  j:22,  s: 252.  

10. alnwwy, yhya bn shrf. (bdwn). thdyb alasma' wallghat. thqyq:bdwn. byrwt:dar alktb al'elmyh. t: bdwn. 

j:2,  s:264.   

11. alsbky, tbqat alshaf'eyh alkbra. mrj'e sabq,  j:8,  s:282.   

12. alsbky, tbqat alshaf'eyh alkbra.  mrj'e sabq,  j: 2,  s 75.   

13. aldhby, syr a'elam alnbla'. mrj'e sabq, j: 22, s: 253؛ walslَamy, mhmd bn raf'e. (2011). trjmh alemam 

aby alqasm alraf'ey rhmh allh. thqyq: d. mhmd 'ebd alrhmn bn alshykh mhmd 'ely sltan al'elma'. 'eman: 

dar alfth. t: 1.  j:1,  s: 35.  

14. aldhby, mhmd bn qaymaz. (2003). tarykh aleslam wwfyat almshahyr wala'elam. thqyq: d. bshar 

'ewadm'erwf. byrwt:dar alghrb  

15. aleslamy. t: 1.  j: 15, s: 343؛ wabn shakr, fwat alwfyat. mrj'e sabq, j:4, s:264؛ walsbky, tbqat alshaf'eyh 

alkbra. 

 

مجعن املســـائل ال  اختلألا يف فرليحها يف حبث مســـتقل, فبلعن اخلمســـني مســـألة, وقد هان من أ ـــباب اختالفهما:  
 ,هما أنَّ النووي يرلح الضعيف يف املذهب  ذ عضده الدليل.عدم فقيد النووي  ملذهب يف الرتليح واالختيار

 لتوصياتاثنياً: ا
 العناية بألقه الرافعي والنووي, وذلس من خالل ما يلي:

 .يف هتاب العبادات, واملعامالت, واأحوال الشخصية الرافعي والنووي على فرليحه من مسائلمج  ما افأل    .1
ــائل فقهية  ــــكن عنها الرافعي, م  بيان داللة الســــكوت ومولبافه   .2 للرافعي, مج  ما فألرد النووي برتليحه من مســ

 وأثر فرليح النووي يف املذهب لدى املتأخرين.
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