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ABSTRACT 
 
 

Praise be to Allaah. Praise be to Allaah. Praise be to Allaah. Praise be to Allaah. Research 

SummaryPraise be to Allah، peace and blessings be upon His Messenger and servant، and 

after:This is a research to obtain a doctorate degree in the field of jurisprudence and legal 

Islamic policy ،which is under the title: (Fatih Almudabir Lileajiz Almuqsara) ،Sheikh 

Mohammed bin Ibrahim bin Ahmed al-Samedi al-Hanafi (T 932 H). This manuscript was not 

proved before ،and it worth study and investigation. The research goal is to prove that the 

manuscript belongs to Sheikh Al-Samedi ،and to verify its title ،as well as to write the copy and 

matching it with the remaining copies. The manuscript service is a scientific service. My 

method in this research is to copy the manuscript in the drawing modern spelling ،then I 

compared between the copies ،and the uniqueness of the verses ،and I took out hadiths from 

their sources ،and translated them to the mentioned well-know persons ،and explained what 

needs clarification of the strange words ، and then I followed the search with scientific indexes ،

and the research resulted in several results. The most important of which is the correctness of 

this manuscript to the Samadis ،including the jurisprudence of the Sheikh ،where he began with 

the great jurisprudential rules ،then he spoke about the jurisprudence ،and other results . May 

Allah bless and bestow peace upon our Prophet Muhammad and his family and disciples 
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 مقدمة البحث

فسنا ومن سيئات باهلل من شرور أنونعوذ ، ونتوب إليه، حنمده ونستعينه ونستغفره، إن احلمد هلل
وحده  ال إله إال اهللأن وأشهد ، ومن يضلل فال هادي له، لهفال مضل من يهده اهلل ، أعمالنا

 . ا عبده ورسولهحممدً أن وأشهد ، ال شريك له
 . (1){ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ}

 ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}

 . (2){ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ

 ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ}

 . (3){ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ
 : أما بعد

 ،األنبياء وألمهيته وشرفه فهو مهنة، ووجوده حمتم بني البشر، فإن القضاء مهمة خطرية
 خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك} تعاىل: اهلل قال

 مح جح} -صلى اهلل عليه وسلم  -وقال اهلل لنبينا حممد ، (4){مس مهٰه جه هن من

 . (5){ حص مس خس حس جس مخ جخ
وى دعامة وأق، ظهر للعدلألنه م  ؛ وعنيت الشريعة اإلسالمية بأمر القضاء عناية خاصة

 . فبذلك تتقدم األمة وترقى، األمنالستقرار 
، اث الفقهيورغبيت يف حتقيق الرت ، وعناية الشريعة به، ا ألمهية القضاء وخطورتهونظرً 

فبذلت اجلهد يف  ،فضلت أن يكون موضوع رساليت يف الدكتوراه حتقيق كتاب يف علم القضاء
للشيخ ، لقضاءافي علم  فتح المدبر للعاجز المقصر: فقت لكتابالبحث والتحري حىت و  

                                 

 . 122: سورة آل عمران (1)
 . 1: سورة النساء (2)
 . 71-72: األحزابسورة  (3)
 . 26: جزء من اآلية، سورة ص (4)
 . 12: جزء من اآلية، سورة املائدة (5)
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فقمت بدراسة وحتقيق اجلزء احملدد ، -رمحه اهلل-ه(  232حممد بن إبراهيم السمديسي )ت 
 . وأسأل اهلل التوفيق والسداد، لنيل الدرجة العلمية

 : مشكلة البحث
إىل دراسته  فاحلاجة، (1)رس ومل حيقق من قبلد   ي  مل خطوطتتضح مشكلة البحث يف أن هذا امل

وختريج ، صوصهوتوثيق ن، ونسبته ملؤلفه، فالتحقق من عنوانه، وحتقيقه وإخراج كنوزه ماسة
 من املشكالت الذي جاء هذا البحث بإذن اهلل، وبيان كتبه، وترمجة أعالمه، أحاديثه ومسائله
 . اهل عز وجل حال  

 : سبب اختياري للموضوع
 :اآليتكمن يف ين سبب اختياري هلذا املوضوع إ

واعتباره من أهم وسائل النهضة العلمية والدينية ، مكانة إحياء الرتاث اإلسالمي .1
ورغبيت يف املشاركة يف هذا اجملال احليوي املساعد على النهوض بأمتنا ، املعاصرة
 . واإلسهام فيه ولو جبهد املقل، اإلسالمية

ى كنوزه واإلفادة لالرغبة يف اكتساب الدربة واخلربة يف حتقيق الرتاث والوقوف ع .2
 . من درره والتعرف على خطوط العلماء السابقني

ن إذ مل يلق العناية الالئقة به م؛ املسامهة يف إخراج هذا املخطوط لإلفادة منه .3
 . التحقيق والدراسة

 . املعلوم شرفه قيمة املخطوط العلمية فهو يتعلق بعلم القضاء .1

                                 

قبل تسجيل موضوع الدكتوراة مل أطلع على رسالة علمية هلذا املخطوط، مع البحث والتنقيب يف جامعات اململكة  (1)
لتواصل بأنه العنكبوتية فوجدت يف أحد مواقع االعربية السعودية، وبعد االنتهاء من التحقيق اطلعت على الشبكة 

، وهذا املنشور الدكتوراه رجةدالسعودية لنيله  عبد الرمحن العتييب، من اململكة العربية لشيخ أيبل مت توفري هذا املخطوط
 م، ووجدت كذلك مناقشة لطالبة أخذت اجلزء األخري من املخطوط، واملناقشة كانت جبامعة2212/يناير/1بتاريخ: 

م، ووجدت يف موقع الكشاف معلومات عن رسالة نوقشت 11/1/2211 تكريت بالعراق ومتت املناقشة بتاريخ:
م للباحث: حممد حممد مصطفى شحاتة، وهي حتقيق هلذا املخطوط، ومل أعلم عن هذه 1212جبامعة األزهر عام 

 الرسائل إال بعد االنتهاء من التحقيق.
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مية ؛ مما جعل للمخطوط قيمة علإيراد املؤلف للقواعد الفقهية الكربى وشرحها .2
 رغبين يف حتقيقه.

: ألولالقسم ا: حيث قسمه املؤلف إىل ثالثة أقسام؛ حسن ترتيب املخطوط .6
ما يفصل به في: القسم الثاين. يف مقدمات هذا العلم اليت تبىن عليها األحكام

يف أحكام السياسة : القسم الثالث. األقضية من البينات وما يقوم مقامها
 . الشرعية

 : أهداف البحث
 . بيان صحة نسبة هذا الكتاب للشيخ حممد السمديسي (1
 . خطوطاملكتابة نص  (2
 . وبيان النقص والزيادة مطابقة النسخ املوجودة للمخطوط (3
 . خدمة علمية خدمة املخطوط (1

 : الدراسات السابقة
، الوطنية فهدكمكتبة امللك ؛  يف مظاهناقمت بتتبع الدراسات العلمية حول هذا املخطوط 

واملكتبة  ،دليل رسائل املعهد العايل للقضاء جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياضو 
امعة أم ودليل رسائل كلية الشريعة جب، املركزية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض

ن طريق وكذا البحث ع، ةودليل رسائل اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنور ، القرى مبكة املكرمة
 . ارسته وحتقيقهد على حبث علمي هلذا املخطوط مما دفعين إىلفلم أقف ، الشبكة العنكبوتية

 : (9)نسخ المخطوط
 : لقد وفقين اهلل تعاىل يف العثور على أكثر من نسخة للمخطوط

، العنوان( لوحة عدا لوحة 112): عدد لوحاهتانسخة املكتبة األزهرية، و : النسخة األوىل (1
وخطها ، ا( سطرً 17): وعدد األسطر يف كل صفحة، ( صفحة362): وعدد صفحاهتا
ب يف كت: وتاريخ نسخها، منصور بن مشس الدين السندوي: وناسخها، جيد وواضح

                                 

  املطلب الثاين.، املبحث الرابع، لفصل الثاينسيأيت مزيد من التفاصيل يف ا (1)
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وهي النسخة . ه1112/ مجاد األول/ 7فرغ من الكتابة يوم األربعاء آخر املخطوط: 
 . اليت اعتمدهتا

( لوحة عدا لوحة 72): عدد لوحاهتادار الكتب القطرية، و  نسخة: النسخة الثانية (2
، ا( سطرً 22): وعدد األسطر يف كل صفحة، ( صفحة112): وعدد صفحاهتا، العنوان

وال يوجد عليها اسم ناسخ أو تاريخ نسخ لكن عليها متلك ، وخطها جيد وواضح
 . باسم عبد اهلل املفيت وأمحد هاشم

، ( لوحة مع لوحة العنوان63): عدد لوحاهتاالسليمانية، و نسخة املكتبة : النسخة الثالثة (3
وخطها ، ا( سطرً 22): وعدد األسطر يف كل صفحة، ( صفحة122): وعدد صفحاهتا
اريخ وال يوجد عليها ت، علي مؤذن اإلمام احلسني عفا اهلل عنه: وناسخها، جيد وواضح

 . النسخ

 : حدود البحث
الرمحن الرحيم  بسم اهلل) الثانية من قول املؤلفلوحة الخطوط من أوله امل هذا دراسة وحتقيقمتت 

إىل قول  ،-(116لوحة )- هناية الفصل السادس: يف حكم الوكالة يف الدعوى. وبه ثقيت( إىل
 حم جم يل ملىل خل} بدليل قوله تعاىل لرسوله عليه الصالة والسالم... ) املؤلف:
   .من نسخة املكتبة األزهرية (1){ىم مم خم

                                 

 . 126: سورة النساء (1)
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 التمهيد

  .وأمهية القضاء يف الشريعة اإلسالمية، اوسأذكر فيه تعريف القضاء لغة واصطالحً 

 . تعريف القضاء: أوال
 : منها، (1)عدة القضاء يف اللغة له معان

 :ومنه قول اهلل تبارك وتعاىل. اأي حكم حكمً : قضى قضاء: يقال، احلكم .1
 . حكم: أي (2){ ىنين نن من زن رن مم ام يل}
وله قومن ذلك . قضى حاجته إذا فرغ منها: يقال، الفراغ واالنتهاء من الشيء .2

 . قتله وفرغ منه: أي (3){زب رب يئ ىئ نئ} :تبارك وتعاىل
 خص حص مس خس}: ومنه قوله تعاىل، قضيت ديين: تقول، األداء واالنتهاء .3
 . أي أهنيناه إليه وأبلغناه ذلك (4){حط مض خض حض جض مص

 :ك وتعاىلوعليه قول اهلل تبار . أي صنعه: هذا شيء قضاه: يقال، الصنع والتقدير .4
 . صنعهن وقدرهن وسواهن أي (5){ جم يل ىل مل خل}

القاف والضاد واحلرف املعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه : وقال ابن فارس
 . (6)وينفذها، ألنه حيكم األحكام؛ اولذلك مسي القاضي قاضيً ، وإنفاذه جلهته

، كمفالقاضي حي، وهي كما سبق تدور إىل عدة معاين، فهذه هي املعاين ملادة قضى
   .وينتهي بالنزاعات إىل إثبات احلقوق، األحكاموينهي 

                                 

، مادة: 1، ط/الصحاح تاج اللغة(. واجلوهري الفارايب، 112/  2، ط. د، مادة )قضي(، )كتاب العينالفراهيدي،  (1)
(. وابن منظور، 22/ 2، د. ط، مادة: )قضى(، )معجم مقاييس اللغة(. والقزويين، 2161-6/2163)قضى(، )

 (. 12/116، مادة: )قضى(، )3، ط/لسان العرب
 . 23: ، جزء من اآليةسورة اإلسراء (2)
 . 12: ، جزء من اآليةسورة القصص (3)
 . 66سورة احلجر:  (1)
 . 12: ، جزء من اآليةسورة فصلت (2)
 (. 22/ 2قضى(، )، د. ط، مادة: )معجم مقاييس اللغةالقزويين،  (6)



6 
 

 : اأما القضاء اصطالحً 
 . (1)فصل اخلصومات وقطع املنازعات على وجه خمصوص: فعرفه احلنفية بأنه
 . (2)اإلخبار عن حكم شرعي على سبيل اإللزام: وعرفه املالكية بأنه
  (3). ز وجلع فصل اخلصومة بني خصمني فأكثر حبكم اهلل: وعرفه الشافعية بأنه
 . (1)وفصل اخلصومات، واإللزام به، تبيني احلكم الشرعي: وعرفه احلنابلة بأنه

يان وهي تفيد أن القضاء هو نظر القاضي يف اخلصومة وب، وهذه التعريفات كلها متقاربة
الف بينهم وتسوية اخل، فالقضاء هو احلكم بني الناس، احلكم الشرعي فيها وإلزام اخلصوم به

  .احلقوق إىل أصحاهبا بإعادة

 . أهمية القضاء في الشريعة اإلسالمية: ثانيا
قال ، وهو وظيفة األنبياء واخللفاء والعلماء، وله مكانة يف الدين، القضاء منصب عظيم وخطري

 مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك} :اهلل تعاىل لنبيه داود عليه السالم
 مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي مهٰه جه هن من خن حن جن
 . (5){مس هث مث هت

                                 

رد المحتار على الدر (. وابن عابدين، 211، )ص: 2، ط: لسان الحكام في معرفة األحكامابن الشحنة،  (1)
 (. 322/ 2، )2، ط/المختار

مواهب (. واحلطاب الرعيين، 1/12، )1، ط/تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكامابن فرحون،  (2)
 (. 16/ 6، طبعة خاصة، )الجليل لشرح مختصر الخليل

مغني المحتاج (. واخلطيب الشربيين، 12/131، )1، ط: النجم الوهاج في شرح المنهاج، أبو البقاء الشافعي (3)
 (. 6/227، د. ط، )إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج

، د. كشاف القناع عن متن اإلقناع(. والبهويت، 121/ 3، )1، ط/دقائق أولي النهى لشرح المنتهىالبهويت،  (1)
 (. 6/212ط، )

 . 26سورة ص:  (2)
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فلم ، الناس يتوىل بنفسه القضاء بنيوكان الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف دولة املدينة 
ن جيمع بني فكا، مث يشرف على تنفيذه، يصدر عنه التشريع، يكن للمسلمني قاض سواه
 : وسأبرز ضرورة وأمهية القضاء فيما يلي، (1)التشريع والتنفيذ والقضاء

فال ، امنفردً  ال يستطيع العيش، )اإلنسان كائن اجتماعي بطبعه الذي فطره اهلل عليه -
وإذا كان الناس ال يستطيعون احلياة الكاملة ، تستقيم حياته إال إذا عاش يف مجاعة

تعارض ل، فال بد أن حتدث نزاعات وخالفات حول الكثري من األمور، إال جمتمعني
فإذا مل  ،واالستيالء على ما هو من حقوق الغري، وحلب السيطرة، املصاحل والرغبات

ا ومؤديً  ،وظلم الناس بعضهم لبعض، ا للتنازعيوجد رئيس هلذه اجلماعة يكون حامسً 
أن يسلم منه أحد  قلّ ، أدى ذلك إىل حدوث ضرر جسيم، احلقوق إىل أصحاهبا
 ،ولذلك كان من الواجبات اليت أوجبها الشرع إقامة رئيس للدولة، من أفراد اجلماعة

البشر قد ع ألن طبائ؛ ويؤكد شرع اهلل، لكي حيقق العدل ومينع ظلم البعض للبعض
طة فال بد من وجود سل، من الناس من ينصف من نفسه وقلّ ، جبلت على التظامل

قادرة قاهرة هلا السيادة على اجلميع متنع املظامل وتقطع املنازعات اليت هي مادة 
، لدولةومن املعلوم أن الرئيس األعلى ل. وهذه السلطة تتمثل يف رئيس الدولة، الفساد

وال يستطيع أن يقوم بنفسه بكل األمور اليت نصب ، قضاءمشتغل مبا هو أهم من ال
اضي فكان ال بد من وجود الق، فهو حيتاج إىل من ينوب عنه ويقوم مقامه، من أجلها

ما هو من  وكل، لينوب عن رئيس الدولة يف رفع الظلم وإيصال احلقوق إىل أرباهبا
ة إىل عث القضايب -صلى اهلل عليه وسلم-وهلذا كان رسول اهلل ، مصاحل الناس

                                 

 (. 6232/ 1، )12، ط: الفقه اإلسالمي وأدلتهالزحيلي،  (1)
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عتاب بن وبعث ، إىل اليمن -رضي اهلل عنه-( 1)معاذ بن جبلفبعث ، اآلفاق
 . (3)إىل مكة( (2)أسيد

وحصل على ، بأن حصل على املال، "الغالب أن اإلنسان إذا متت عليه النعمة -
ولذا تكثر  ؛وأن يغلبه الطمع يف حق الغائب، يؤمن أن يتعدى على غريهفال ، النكاح

 ،وذلك من آثار االعتداء؛ فتجد عند القضاة عدة قضايا، اخلصومات واملرافعات
 اقتصر على حقه السرتاح القضاة ولو أن كال  ، ومن آثار الظلم، ومن آثار الطمع

ندما به وتركه ومل يطالب به عوهكذا لو أن اإلنسان تورع عن الشيء املشت، وحنوهم
. اا لقلت اخلصومات ولقلت القضايإذً ؛ اا واضحً يكون احلق الذي يدعيه ليس شيئً 

، اوكانت املرافعات واملنازعات منتشرة يف كل البالد غالبً ، وملا كانت اخلصومات واقعية
احتيج إىل نصب القضاة ؛ وكان هناك اعتداءات ومظامل وأخذ للحقوق بغري حق

 . (1)وا بني الناس"ليحكم
 ،كما اتضح من ممارسة الرسول صلى اهلل عليه وسلم له،  "القضاء أمر الزم لكل دولة -

ويعد ، ا يف الدولةا مهم  فهو إذن حيتل مركزً . ومتابعة اخللفاء سنته واهتمامهم بتنظيمه

                                 

األنصاري، اإلمام املقدم يف علم احلالل واحلرام؛ قال أبو إدريس اخلوالين: كان أبيض، وضيء الوجه،  معاذ بن جبل (1)
-بن مالك فيمن مجع القرآن على عهد رسول اهلل  براق الثنايا، أكحل العينني. وشهد املشاهد كلها، وعدَّه أنس

اقبه كثرية : " يأيت معاذ يوم القيامة أمام الناس بَرت وة " ومن-ى اهلل عليه وسلمصل-وعن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم
جدا، وقدم من اليمن يف خالفة أيب بكر، وكانت وفاته بالطاعون يف الشام سنة سبع عشرة أو اليت بعدها، وعاش 

، (. والعسقالين2/117، )1، ط/أسد الغابة في معرفة الصحابةأربعا وثالثني سنة، وقيل: غري ذلك. ابن األثري، 
 (. 1222، د. ط، )صاإلصابة في تمييز الصحابة

صلى  -بن أيب العيص األموي، أبو عبد الرمحن ويقال أبو حممد، أسلم يوم الفتح، واستعمله النيب  عتاب بن أسيد (2)
على مكة ملا سار إىل حنني واستمر، وقيل إمنا استعمله بعد أن رجع من الطائف، وحج بالناس  -ليه وسّلم اهلل ع

سنة الفتح، وأقره أبو بكر رضي اهلل عنه على مكة إىل أن مات يوم مات، وكان صاحلًا فاضاًل، وكان شديًدا على 
(. 212/ 3، )1، ط/سد الغابة في معرفة الصحابةأه(. ابن األثري، 13املريب، ليًنا على املؤمنني، تويف سنة: )

 (. 171، د. ط، )ص: اإلصابة في تمييز الصحابة، والعسقالين
 (. 17، )ص: 2، ط: النظام القضائي في الفقه اإلسالميعثمان، حممد رأفت،  (3)
 (. 11، رقم الدرس: )شرح أخصر المختصراتابن جربين،  (1)
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وته بل ويستمد ق« العدل أساس امللك»: أحد سلطاهتا الضرورية لوجودها وبقائها
 . (1)واستيفاء احلقوق"، الدولة يف التخاصم وإصدار األحكاممن 

فالواقع أن الناس حيصل من بعضهم اعتداء وظلم وأخذ ، القضاء من ضروريات احلياة -
فكان البد أن ، وادعاءات منها ما هو حق ومنها ما هو باطل، لغري ما يستحقه

كون هذا وي، هموحيسم النزاع الذي يوجد فيما بين، يكون هناك من يفصل بينهم
 . (2)الذي يفصله هو القاضي الذي حيكم بني الناس

 ،والغاية يف القضاء هي إقامة العدل وكبح الظلم، "إن أمهية األشياء تقاس بغاياهتا -
، نفوسوهو قهر لل، والظلم ظلمات يف الدنيا واآلخرة، فحيثما وجد العدل زال الظلم

ف اهلل به وقد وص، اجلليل واحلقريوهو قبيح يف ، وهتك لألعراض، وهضم للحقوق
ولعظم شأن  (3){رئ ّٰ ِّ ُّ} :قال تعاىل، أشنع الكبائر وهو اإلشراك به

قال  ،وأهنما ضدان ال جيتمعان وردا يف آية واحدة بأمر وهني، العدل يف دحض الظلم
 يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب} :تعاىل
وقد أدركت البشرية يف خمتلف  (4){يث ىث نث زثمث رث

، ائجخيتلفون يف الوسائل والنتوقد ، ا ألحكامهالعصور أمهية العدل فجعلوه هدفً 
حو وملا كان العدل قوة فاعلة تستأصل الظلم ومت. ولكنهم متحدون فيما يهدفون إليه

قال  ،آثاره جاء التعبري الكرمي بأبلغ تصوير يف زوال الظلم عندما يصطدم بالعدل
 (5){ين ىن نن من رنزن مم ام يل ىل مل يك ىك مك} :تعاىل

ة تلك وألمهي، ومن هنا تربز أمهية القضاء الذي هو وسيلة إلقامة العدل بني الناس
يستعملها  لكي ال؛ الغاية وخطورهتا جاء التحذير والوعيد يف استعمال هذه الوسيلة

                                 

 (. 6236-6232/ 1، )12، ط: الفقه اإلسالمي وأدلتهالزحيلي،  (1)
 (. 73، رقم الدرس: )شرح عمدة األحكامابن جربين،  (2)
 . 13سورة لقمان، جزء من اآلية:  (3)
 . 22سورة النحل:  (1)
 . 11سورة األنبياء:  (2)
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ى يف معاقل فيهو ؛ وتزل به األقدام، من ال حيسن استعماهلا فتنحرف به عن الصراط
 . (1)الظلم والبهتان

، وإقامة للعدل ،وإرجاع للحقوق، ملا فيه فض للنزاعات؛ مما سبق يتبني لنا أمهية القضاء
قه وحق ح كل مسلمويعرف  ، ويسود الرخاء، ويكثر اخلري، فبذلك يدوم األمن، وردع للظامل

  .غريه
  

                                 

 (. 2(، مرحلة املاجستري، املستوى، )127، ص: )السياسة الشرعيةجامعة املدينة العاملية،  (1)
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 .قسم الدراسة: القسم األول

 :الفصل األول

 . عصر املؤلف )حممد بن إبراهيم السمديسي( رمحه اهلل وحياته
 : وفيه مبحثان
 : املبحث األول

 . عصر املؤلف )حممد بن إبراهيم السمديسي( رمحه اهلل تعاىل
 : املبحث الثاين

 . املؤلف )حممد بن إبراهيم السمديسي( رمحه اهلل تعاىلحياة 
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 عصر المؤلف )محمد بن إبراهيم السمديسي( رحمه اهلل تعالى.: المبحث األول

ويتأثر مبن  ،إن مما ال شك فيه أن اإلنسان خيالط الناس ويتعامل معهم وحيتاج بعضهم لبعض
أن يسلط الدارس ألي خمطوط ال بد و و ، وللبيئة أثر كبري يف حياة الشخص، حوله ويؤثر فيهم

وين ملا له من أثر يف تكوين شخصيته التك،  على العصر الذي عاش فيه املؤلفالضوء أواًل 
اسع فقد عاش الشيخ رمحه اهلل تعاىل يف مصر يف أواخر القرن الت، السياسي واالجتماعي والعلمي

ة كان باألمة اإلسالمية أحداث كثري ويف هذه الفرتة مرت ، اهلجري وأوائل القرن العاشر اهلجري
 . لى ما سيأيتا عفعصره من أشد العصور بالء وأكثرها اضطرابً ، هلا أثر يف تكوين شخصيته

 وسأتطرق يف عصر الشيخ رمحه اهلل تعاىل للحالة السياسية واالجتماعية والعلمية يف الفرتة
 . فهي ثالثة مطالب، اليت عاش فيها يف مصر
 . الة السياسية يف عصر الشيخ رمحه اهلل تعاىلاحل: املطلب األول
 . احلالة االجتماعية يف عصر الشيخ رمحه اهلل تعاىل: املطلب الثاين
 . احلالة العلمية يف عصر الشيخ رمحه اهلل تعاىل: املطلب الثالث

 الحالة السياسية في عصر الشيخ رحمه اهلل تعالى.: المطلب األول
 (1)اجلراكسةلسمديسي يف مصر يف عصر املماليك نشأ الشيخ حممد بن إبراهيم ا

قطت دولة إىل أن س، حتت مسمى اخلالفة العباسية، عصر تقاذفته الفنت واحملن (2)(الربجية)
ة السلطان سليم األول أحد سالطني الدولاملماليك وسقطت معها اخلالفة العباسية على يد 

 . العثمانية
 األمور دور يف شؤون احلكم وتسيري ففي عصر املماليك مل يكن للخالفة العباسية أيّ 

                                 

: من اجلركس وهي يف األصل تشمل أربعة قبائل هي: تركس، أركس، كسا، اآلص أو اآلس، ومنها تتفرع اجلراكسة (1)
للبحر  سمًا من الشاطئ الشرقيبطون كثرية، وسكنت هذه القبائل القسم الشمايل الغريب من جبال القوقاس، وق

 . 233-11/221: دائرة المعارف اإلسالميةاألسود، وأما اآلن أغلبها يسكن املناطق الرتكية. ينظر 
ياسية المجمل في تاريخ مصر، النظم السيف مصر. األنصاري، ناصر،  نسبة إىل قلعة اجلبل اليت كانوا يسكنوهنا (2)

 (. 161، د. ط، ص: )واإلدارية
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: عن ذلك الوضع بقوله (1)املقريزيوقد عرب ، بل كان األمر بيد املماليك فإليهم األمر والنهي
 . (2)"وإمنا حظه أن يقال له أمري املؤمنني، أمر وال هني-اخلليفة العباسي: أي–فيها "ليس له 
 ومل يكن املماليك يف عصر حكمهم على ألفة واستقرار بل كان التنافس بينهم على 

فما أن يصل أحدهم إىل السلطة حىت حياول أن يؤسس أسرة ، أمر السلطة بشكل قبيح
فاتسم  .يقبض على سابقه فيخلعه أو يقتله ويقوم مقامهغري أن آخر ال يلبث أن ، حاكمة

  .هذا العصر بالتقلبات السياسية وعدم االستقرار والغدر والقتل والغل واحلسد
"وإين يف زمان مأل اهلل قلوب أهليه من : بقوله(3)يف هناية اإلتقان ووصفه السيوطي

إن هذا  ،وأمي اهلل: وقال، حىت جرى منهم جمرى الدم من اجلسد، وغلب عليهم اللؤم، احلسد
 . من أحالس البيوت"(1)احلسً هلو الزمان الذي يلزم فيه السكوت واملصري 

ولك أن تعلم فرتة حكم املماليك وعدد من تولوا لتكون على تصور بني فيما كان بينهم 
إىل سنة ، ه711ففي فرتة حكمهم من سنة ، للرئاسة ومن مث غدر وقتل وخيانةمن سعي 

منهم ، اسلطانً  27تعاقب فيها أكثر من ، سنة132مبعىن أن فرتة حكمهم قاربت ، ه223
يستطيع  ،ومل تكن ختمد هذه الفنت إال يف خالل حكم سلطان قوي، ومنهم من قتل، من عزل

ن وقد عاصر الشيخ تسعة سالطني م، لتغلب عليهابدهائه وقوته مواجهة هذه الصعاب وا

                                 

د بن علي بن عبد القادر أبو العباس احلسيين املؤر.. صاحب كتاب: املواع  واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار، ولد أمح (1)
بالقاهرة ونشأ هبا نشأة حسنة فحف  القرآن ومسع من مجاعة من الشيو. كاآلمدي والبلقيين والعراقي اهليثمي، مات 

 (. 72/ 1)، د. ط، القرن السابع البدر الطالع بمحاسن من بعدالشوكاين، . هـ 112سنة 
 (. 3/123، )1، ط/المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار، املقريزي (2)
 (. 1/322، د. ط، )اإلتقان في علوم القرآن، السيوطي (3)
حلمار واجلمع أحالس وحلوس، يقال: فالن حلس من أحالس البيت: احللس: كساء يطرح على ظهر البعري أو ا (1)

، 1، ط/تهذيب اللغة(. واألزهري، 1/233، مادة: )حلس(، )1ط/، جمهرة اللغةللذي ال يربح البيت. األزدي، 
 (. 1/111مادة: )حلس(، )
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 : (2)وهم(1)اجلركسيةاملماليك 
 السلطة توىل، الظاهر خشقدم الناصري املؤيدي الرومي امللك الظاهر سيف الدين أبو سعيد -1

األول سنة  ومات يف يوم السبت عاشر ربيع، ه162يوم األحد تاسع عشر رمضان سنة 
 . اوكانت مدته ست سنني ومخسة شهور وعشرين يومً ، ه172

وىل السلطة يوم ت، الظاهر يلباي األينايل املؤيدي اجلركسي امللك الظاهر سيف الدين أبو سعيد -2
 . وخلع فيها قبل متام شهرين هي مدة سلطتنه، ه172السبت عاشر ربيع األول سنة 

وخلع ، ه172توىل السلطة يوم اخلميس سنة ، سعيد الظاهر متربغا الرومي سيف الدين أبو -3
 . فيها قبل متام شهرين

طة سادس توىل السل، األشرف قايتباي احملمودي الظاهري اجلركسي سيف الدين أبو النصر -1
فكانت مدته ، ه221مات يف يوم السبت حادي عشر ذي القعدة سنة ، ه172رجب سنة 

 . ان يومً ا وعشريتسع وعشرين سنة وأربعة شهور وواحدً 
 توىل السلطة يوم السبت سادس عشر ذي، الناصر حممد بن قايتباي امللك الناصر األشرف -2

فكانت مدته ، ه221مات يوم األربعاء خامس عشر ربيع األول سنة ، ه221القعدة سنة 
 . سنتني وثالثة أشهر وبضعة أيام

بيع األول سابع عشر ر توىل السلطة يوم اجلمعة ، الظاهر قانصوه احملمدي األشريف اجلركسي -6
فكانت مدته عشرين ، ه222وخلع يف يوم السبت تاسع عشر ذي القعدة سنة ، ه221سنة 
 . ا وتسعة أيامشهرً 

                                 

روع، وكلهم يف مملكة صاحب اجلراكسية: هم والالض والروس، أهل مدائن عامرة، وجبال ذات أشجار، وهلم أغنام وز  (1)
مدينة سراي قاعدة خوارزم، وملوك هذه الطوائف مللك سراي كالرعية، فإن داروه وهادوه كّف عنهم، وإاّل غزاهم 
وحصرهم، وكم مرة قتلت عساكره منهم خالئق، وسبت نساءهم وأوالدهم، وجلبتهم رقيقا إىل األقطار، فأكثر 

المواعظ  ،ئفة الالض مجيعا يف أبراج القلعة، ومساهم الربجية. املقريزياملنصور قالون من شرائهم، وجعلهم وطا
 (. 3/122، )1، ط/واالعتبار بذكر الخطط واآلثار

 (. 3/126، )1، ط/المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار، املقريزي (2)
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، وف بالناظراملعر ، امللك األشرف سيف الدين أبو النصر، األشرف جانبالط األشريف اجلركسي -7
السبت ثامن عشر  خلع يف يوم، ه222سنة ، ثاين ذي احلجة، توىل السلطة يوم االثنني

 . فكانت مدته ستة أشهر وستة أيام، ه226مجادى اآلخر سنة 
ة توىل السلطة يوم السبت ثامن عشر مجادى اآلخر ، العادل طومان باي األول األشريف اجلركسي -1

  .فكانت مدته حنو مائة يوم، وخلع يف يوم السبت مستهل شوال منها، ه226سنة 
بت توىل السلطة يف عيد الفطر وهو يوم الس، بالغورياملعروف ، األشرف قانصوه اجلركسي -2

فكانت مدة سلطنته مخس عشرة سنة وتسعة ، ه222ومات سنة ، ه226مستهل شوال سنة 
 . اشهور ومخسة وعشرين يومً 

ا للسلطان ه والذي كان نائبً 223ه إىل 222توىل السلطة يف ، السلطان طومان باي -12
ماين وتوىل عرش مصر إىل أن دخل اجليش العث، يف القاهرة عند هزميته يف مرج دابق الغوري

 . فصار حكم مصر حتت اخلالفة العثمانية
 : (1)وممن عاصرهم الشيخ رمحه اهلل تعاىل من خلفاء الدولة العثمانية

لطان الغازي وابن الس، لعثمانيةالسلطان السابع يف الدولة ا: الفاتح، حممد الثاين .1
: وكان قد حكم من سنة، ه127: فاتح القسطنطينية عام، مراد خان الثاين

 . ه116إىل ، ه122
، عثمانينيثامن السالطني ال، بايزيد خان الثاين بن حممد الفاتح: بايزيد الثاين .2

إىل أن ، ه116: عام، توىل السلطنة بعد أبيه بعد أن نازعه أخوه جم عليها
 . ه211عام ، تنازل عن احلكم البنه األمري سليم

 وهو أول من تلقب، هو السلطان الغازي سليم األول بن بايزيد: سليم األول .3
وىل احلكم ت، وهو تاسع سالطني الدولة العثمانية، من آل عثمان، بأمري املؤمنني

 . ه226: إىل أن تويف سنة 211سنة 
 ،أحد أشهر السالطني العثمانيني، ل)القانوين( بن سليم األو : سليمان األول .1

-226: ا عليها عاش بني عاميولد يف مدينة طرابزون حني كان والده واليً 

                                 

 (. 162، ص: )1، ط/تاريخ الدولة العلية العثمانيةفريد، حممد،  (1)
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ا وبذلك يكون صاحب أطول فرتة حكم بني عامً  11وحكم لفرتة ، ه271
 . السالطني العثمانيني

ثرة لبات وكعدم استقرار وتق، هذه هي احلالة السياسية يف عصر الشيخ رمحه اهلل تعاىل
 . مما يدل على ضعف الدولة، سالطني
 

 الحالة االجتماعية في عصر الشيخ رحمه اهلل تعالى.: المطلب الثاني
فوضى وانتشار فالطبقية مسته البارزة وال، أما احلياة االجتماعية فقد عرفت بالسوء يف هذا العصر

ليت أهم األسباب ا وكان استبدال العملة يف دولة املماليك اجلراكسية من، الفقر واألمراض
إذ عمدت الدولة إىل مجع ما بأيدي الناس من الدراهم والفضة والدنانري ، أنشأت أزمة اجملتمع

ال فدهى الناس بذلك داهية أذهبت امل: قال املقريزي، ا حناسيةالذهبية وأخلف مكاهنا نقودً 
 . لوبات الختالف النقودوتعذر وجود املط، وأوجبت قلة األقوات

 : فقال،  من أحواهلم وأوصافهمأقسام الناس وأصنافهم ومجاًل  (1)وقد ذكر املقريزي
ة إىل أهنم قلت أمواهلم بالنسب، وهم أهل الدولة فحاهلم يف هذه احملن: فأما القسم األول

 . ما كانت عليه أحوال أمثاهلم من قبل
، قة خسرفالتاجر يف احلقي، وأولو النعمة والرتف، وهم مياسر التجار: القسم الثاينوأما 

 . ويرى أن ماله قد أكلته النفقات
ون مما فإهنم يف هذه احملن يعيش، وهم أصحاب البز وأرباب املعايش: وأما القسم الثالث

د ساعات من و بعيا وهيتحصل هلم من الربح فإن أحدهم ال يقنع من الفوائد إال بالكثري جدً 
 . يومه ينفق ما اكتسبه فيما ال بد له فيه

وهم أصحاب الفالحة واحلرث فهلك معظمهم ملا مر هبم من شدة : وأما القسم الرابع
 . وفيهم من عظمت ثروته، وكان فيهم من أثرى، السنني وتوايل احملن

هي أو مشتفهم ما بني ميت ، فهم أكثر الفقهاء وطالب العلم: وأما القسم اخلامس
 . املوت لسوء ما حل هبم

                                 

 (. 117-116، ص: )1، ط/إغاثة األمة بكشف األمة، املقريزي (1)
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رهم فإن أجو ، فهم أرباب املهن واألجراء واحلمالون واخلدم والبناة: وأما القسم السادس
 . ا إال أنه مل يبق منهم إال أقل القليل ملوت أكثرهمتضاعفت كثريً 

مل يبق ا و ا وبردً فين معظمهم جوعً ، فهم أهل اخلصاصة واملسكنة: وأما القسم السابع
 . م إال أقل من القليلمنه

وقد استمر هذا األمر إىل آخر سالطني املماليك بل وزيد يف الضرائب واملكوس بغرض إنعاش 
وأخذ يئن من قسوة ، اولكن على حساب الشعب الذي ازدادت حالته سوءً ، اخلزانة العامة

 . (1)الضرائب الباهضة
 . تمعلى االضطراب يف اجملمما يدل ع، هذه هي احلالة االجتماعية مكوس وفقر واضطراب

 الحالة العلمية في عصر الشيخ رحمه اهلل تعالى.: المطلب الثالث
إال أهنا   ،مع ما تعانيه مصر من حالة سياسية متقلبة مضطربة وحياة اجتماعية متدنية بالية

 بعد مث، ا للعلماء ومأوى هلم من جراء محالت التتار وكذلك بعد سقوط بغدادكانت مهبطً 
واعلم أن مصر ): بقوله فقد وصفها السيوطي، املدن األندلسية بيد النصارى األسبانسقوط 

، ةوعلت فيها السن، وكثرت شعائر اإلسالم فيها، من حني صارت دار اخلالفة عظم أمرها
 . (2) وحمط رحال الفضالء(، وصارت حمل سكن العلماء، وعفت منها البدعة

 فبنوا املساجد واملدارس، لسالطني املماليك أثر مهم يف إذكاء احلياة العلمية وكان
 . (3)وعينوا من يشرف على ذلك من العلماء واملوظفني، واألربطة وأنشؤوا املكتبات العامة

 هي يفوهو من أواخر سالطني املماليك رغم تسلمه مصر و (1)الغوريفها هو السلطان 
 . ا بالعلم واألدبمهتم  ، أحرج ساعاهتا

                                 

 (. 112، ص: )2، ط/العصر المماليكي في مصر والشامعاشور، سعيد،  (1)
 (. 2/21، )1، ط/حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، السيوطي (2)
 (. 317-312، ص: )2، ط/العصر المماليكي في مصر والشامعاشور، سعيد،  (3)
 انصوه، ومساه ابن طولون جندب، وجعل ققانصوه بن عبد اهلل اجلركسي السلطان امللك األشرف، املشهور بالغوري (1)

هـ، نودي ملكا على  122نسبة إىل طبقة الغور، هو من سالطني املماليك الربجية. ولد سنة:  لقباً له قال: والغوري
هـ. الغزي، 222هـ، وظل يف ملك مصر إىل أن قتل يف معركة مرج دابق مشال حلب سنة:  226مصر سنة: 

 (. 117/ 2)، 12ط/األعالم، (. والزركلي، 1/222، )1، ط/العاشرةالكواكب السائرة بأعيان المئة 
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 .)ما أمجل جملسك أيها السلطان: بقوله، جملس السلطان الغوري(1)الشريفيوقد وصف 
وجممع األفاضل  وممنبع العل-يف احلقيقة -إنه ، فكل شيء مهيأ يف هذا اجمللس، إنه يشبه اجلنة

بارات إنه حديقة وبستان تقال فيها الع؟ أي جملس هذا، جملس تيسر فيه املشاكل، بال ريب
 . (2) بكل اللغات وتسري على قانونه الرموز واإلشارات(

وال أدل على ازدهار احلياة العلمية يف ذلك العصر من معرفة من عاش من العلماء يف تلك 
، لومفكانت والدة موسوعات مهمة يف تاريخ الع، شىت اجملاالت وما ألف من الكتب يف، احلقبة

 : من ذلك
 . (3)ه112: ت، املقريزياملعروف خبطط ، املواع  واالعتبار -
 . (1)ه122: ت، ابن حجر العسقالينللحاف  ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري -
 . (2)ه112: ت، لربهان الدين البقاعي، نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور -

                                 

وامسه: حسني بن حسن بن حممد احلسنني اآلمدي، أحد شعراء الرتكية يف أواخر القرن التاسع اهلجري وأوائل العاشر   (1)
د الوهاب، هـ. عزام، عب222كان من املقربني إىل األمري جم ابن السلطان الفاتح، بقي يف مصر حىت تويف سنة 

 (. 22، ص: )1، ط/صفحات من تاريخ مصر في القرن العاشر الهجري مجالس السلطان الغوري
، ص: 1، ط/صفحات من تاريخ مصر في القرن العاشر الهجري مجالس السلطان الغوريعزام، عبد الوهاب،  (2)

(22 .) 
أمحد بن علي بن عبد القادر بن حممد بن إبراهيم بن حممد بن متيم بن عبد الصمد بن أيب احلسن بن عبد الصمد  (3)

وهي  ،بن متيم التقي أبو العباس بن العالء بن احمليوي احلسيين العبيدي البعلي األصل القاهري، ويعرف بابن املقريزي
بعلبك تعرف حبارة املقارزة وكان أصله من بعلبك، طاف على الشيو. ولقي الكبار وجالس األئمة نسبة حلارة يف 

، د. الضوء الالمع ألهل القرن التاسعهـ، بالقاهرة. السخاوي، 112فأخذ عنهم وألف وكتب، مات سنة: مات 
 (. 2/372، )1، ط/شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد(. و 2/21ط، )

بابن حجر،  ، املعروفد بن علي بن حممد بن حممد بن علي العسقالين األصل املصري املولد القاهري الشافعيأمح (1)
وهو لقب لبعض آبائه، وأتقن معرفة فنون احلديث ال سيما رجاله وما يتعلق هبم، فألف التآليف املفيدة منها: )فتح 

(، وكتاب )تغليق التعليق(، و)هتذيب التهذيب(، وغريها من املؤلفات، فمات بعد صالة الباري يف شرح البخاري
، د. ط، الضوء الالمع ألهل القرن التاسعهـ، بالقاهرة. السخاوي، 122العشاء اآلخرة من ليلة السبت سنة: 

 (. 1/71، )1، ط/شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد(. و 2/36)
إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بضم الراء بعدها موحدة خفيفة ابن علي بن أيب بكر برهان الدين وكىن نفسه أبا  (2)

احلسن اخلرباوي البقاعي نزيل القاهرة مث دمشق. من العلماء اجملدين قرأ على مشايخ عصره القلقشندي وابن اجلزري، 
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 . (1)ه211: ت، اختصر منه الدر املنثور السيوطيتفسري مسند لإلمام ، ترمجان القرآن -
 . (2)ه223: ت، للقسطالين إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري -

 . وغريهم كثري من حمدثني وأدباء ومفسرين وحناة
، لعلم وأهلها لا خصبً وأصبحت مرتعً ، ا للعلماءمما سبق يتبني لنا أن مصر كانت مالذً 

س فصار وجود العلم حىت يف جمال، العلميةوازدهرت املكتبات ، فنتج عن ذلك املؤلفات
  . السالطني

                                 

(. 1/121، د. ط، )الضوء الالمع ألهل القرن التاسعهـ. السخاوي، 112ة: وأخذ عن شيو. الرواية. مات سن
 (. 2/222، )1، ط/شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن العمادو 

 ألصلا جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد بن أيب بكر بن عثمان بن حممد بن خليل بن نصر السيوطي (1)
الكافيجي ، نشأ يتيًما وقرأ وأخذ عن الفخر عثمان وابن الفااليت وتفقَّه على العلم الب لقيين والشُّم يني و الطّولوين الشافعي

سلم الوصول هـ. حاجي خليفة، 211والّشهاب الشارمساحي والزم السخاوي وابن حجر يف الرواية، مات سنة: 
 (. 3/321، )12ط/األعالم، (. والزركلي، 2/211، د. ط، )الفحول إلى طبقات

الشيخ اإلمام أبو الَعبَّاس أمحد بن حممد بن أيب بكر بن عبد امللك بن أمحد بن حممد بن احلسني بن علي القسطالين  (2)
ري خالد األزهري والعّبادي والعجلوين واجلالل البك، ولد مبصر وحف  القرآن واملتون. وأخذ عن املصري الشافعي
" على الشاوي والسخاوي، وكان إماماً، حافظاً، جليل القدر، حسن التقرير والتحرير، مات سنة: وقرأ "البخاري

، 12ط/عالم، األ(. والزركلي، 1/127، د. ط، )سلم الوصول إلى طبقات الفحولهـ. حاجي خليفة، 223
(3/321 .) 
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 حياة المؤلف )محمد بن إبراهيم السمديسي( رحمه اهلل تعالى.: المبحث الثاني

 
 : وفيه مخسة مطالب

 . امسه ونسبه وكنيته ومولده ونشأته: املطلب األول
 . شيوخه وتالميذه: املطلب الثاين
 . العلماء عليهمكانته العلمية وثناء : املطلب الثالث
 . مؤلفاته: املطلب الرابع

  . وفاته: املطلب اخلامس
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 . (9) اسمه ونسبه وكنيته ومولده ونشأته: المطلب األول

 : اسمه ونسبه
حممد بن  ،مشس الدين القاهري احلنفي املقرئ هو الشيخ اإلمام احملدث الفقيه القاضي

 . العاشرمن علماء القرن  (2)بن اإلمام الشهري بالسمديسي إبراهيم بن أمحد
 : كنيته

 . (3)أبو اجلود
 : مولده ونشأته

، دةومل أجد يف كتب الرتاجم من ذكر له تاريخ وال، ولد يف مصر يف القرن التاسع اهلجري
ات العشر وقرأ القراء، وتلقى العلوم الشرعية وغريها، نشأ يف مصر، بل املذكور الوفاة فقط
 . (1)وعلومها على شيو. وقته

 
  

                                 

شذرات الذهب في أخبار من ، ابن العماد. و(21/ 1)، 1، ط/الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرةالغزي،  (1)
هدية العارفين أسماء المؤلفين الباباين، . و(322/ 2)، 12ط/األعالم، الزركلي، . و(266/ 12)، 1، ط/ذهب

، 2، ط/هداية القاري إلى تجويد كالم الباريواملرصفي، عبد الفتاح، (. 217/ 2)، د. ط، وآثار المصنفين
 (. 2/223، )1، ط/إمتاع الفضالء بتراجم القراء فيما بعد القرن الثامن الهجريالربماوي، إلياس، و(. 2/722)

رب  تحمختصر فالسمديسي: نسبة إىل مسديسة، قرية بالبحرية من مصر، بالقرب من دمنهور. عباس املدين،  (2)
تاج العروس من جواهر (. والزبيدي، 21، د. ط، ص: )األرباب بما أهمل في لب اللباب من واجب األنساب

 (. 16/122، د. ط، مادة: )س م د س(، )القاموس
 (. 2/712، )2، ط/هداية القاري إلى تجويد كالم البارياملرصفي، عبد الفتاح،  (3)
 (. 2/223، )1، ط/القراء فيما بعد القرن الثامن الهجري إمتاع الفضالء بتراجمالربماوي، إلياس،  (1)
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 .(9)شيوخه وتالميذه: المطلب الثاني
 : منهم ،بالنسبة ملشاخيه فقد تلقى الشيخ السمديسي العلم على مشايخ فضالء يف مصر

 . (2)رضوان العقيب .1
 . قرأ عليه القرآن الكرمي، (3)أمحد بن أسد األميوطي .2
 . أخذ عنه القراءات، جعفر السمنودي .3

 : أما تالميذه فقد تلقى العلم على يد الشيخ السمديسي ثلة مباركة منهم
تلقى عنه القراءات والفقه ومسع . (1)علي بن حممد بن علي بن غامن املقدسي احلنفي (1

 . اعليه كثريً 
 . هباء الدين القليعي (2

                                 

شذرات الذهب في أخبار من ، ابن العماد. و(21/ 1)، 1، ط/الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرةالغزي،  (1)
(. 2/722، )2، ط/هداية القاري إلى تجويد كالم الباريواملرصفي، عبد الفتاح، . (266/ 12)، 1، ط/ذهب

 (. 2/223، )1، ط/إمتاع الفضالء بتراجم القراء فيما بعد القرن الثامن الهجريوالربماوي، إلياس، 
زة، سنة املصري، أبو النعيم: من حفاظ احلديث. مولده مبنية عقبة باجلي رضوان بن حمّمد بن يوسف العقيّب الشافعيّ  (2)

(. له )األربعون املتباينة( يف احلديث. و )املنتقى من طبقات 122وإليها نسبته. وتويف بالقاهرة سنة )(، 762)
(. 226/ 3)، د. ط، الضوء الالمع ألهل القرن التاسعالفقهاء( و )طبقات احلفاظ الشافعيني(. السخاوي، 

 (27/ 3)، 12ط/األعالم، والزركلي، 
 هو أمحد بن أسد بن عبد الواحد بن أمحد الشهاب أبو العباس بن أسد الدين أيب القوة األميوطي القاهري الشافعي (3)

هـ باإلسكندرية، انتقل منها وهو مرضع صحبة أبويه إىل القاهرة فقطنها 121املقرئ املعروف بابن أسد. ولد سنة 
ا من املتون، وأخذ على خلق كثريين وكذلك من أخذ عليه. ووظائفه كثرية منها تدريسه القراءات، وحف  القرآن وكثريً 

وكذلك مؤلفاته كثرية منها: أرجوزة غنية الطالب يف العمل بالكواكب. أرجوزة الذيل املرتف من األشرف إىل األشرف 
ذي احلجة  ذلك، مات يوم االثنني لعشرين من يف التاريخ، شرح حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع وغري

، معجم المؤلفين(. كحالة، عمر، 227/ 1، د. ط، )الضوء الالمع ألهل القرن التاسعهـ. السخاوي، 172سنة 
 (. 162/ 1د. ط، )

، ه(، أصله من بيت املقدس222علي بن حممد بن علي، نور الدين ابن غامن: أحد أكابر احلنفية يف عصره. مولده ) (1)
ومولده ومنشؤه ووفاته يف القاهرة. من كتبه " الرمز يف شرح نظم الكنز"، شرح به " نظم الكنز " يف فقه احلنفية، 

ك، تويف سنة: ط " وغري ذل -البن الفصيح، و " نور الشمعة يف أحكام اجلمعة" و " بغية املرتاد يف تصحيح الضاد 
األعالم، (. والزركلي، 121/ 1، د. ط، )القرن السابعالبدر الطالع بمحاسن من بعد ه(. الشوكاين، 1221)
 (. 12/ 2، )12ط/
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 . اتلقى عنه الفقه والقراءات ومسع منه كثريً ، عالء الدين املقدسي (3
قرأ القرآن على . (1)املعروف بابن البيكار، برهان الدين إبراهيم بن حممد بن علي (1

 . الشمس السمديسي
قرأ القرآن على مجاعة أجالء من أعالهم سند الشيخ اإلمام ، حممد بن أىب احلرم املدين (2

 . (2)الشمس حممد بن إبراهيم السمديسي املصري احلنفي

 مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.: المطلب الثالث
العلماء  وتربز هذه املنزلة واملكانة يف ثناء، منزلة عالية -رمحه اهلل  -الشيخ السمديسي بلغ 
 . وكذلك يف النقل من مؤلفاته، عليه

 : قال يف خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر
"حممد بن أىب احلرم املدين وهو عن مجاعة أجالء من أعالهم سند الشيخ اإلمام الشمس  

 . (3)اهيم السمديسى املصري احلنفي"حممد بن إبر 
 . (1)"قاضي من فقهاء احلنفية": وقال عنه يف األعالم

 : وقال يف هداية القاري إىل جتويد كالم الباري
"واملرتجم له من شيو. شيوخنا ومن رجال إسنادنا يف أكثر من إجازة من إجازاتنا يف 

 . (2)"القراءات

                                 

إبراهيم بن حممد بن علي الشيخ العالمة املقرئ اجملود برهان الدين املقدسي األصل الدمشقي البصري، املعروف بابن  (1)
ل إىل مصر ايخ، مث رحالبيكار نزيل حلب. مولده سنة ثالث ومثانني ومثامنائة وقرأ القراءات بدمشق على عدة مش

سنة ثالث وعشرين وتسعمائة، فقرأ على الشيخ الشمس حممد السمديسي، وغريه، قال ابن احلنبلي: ومما حكي 
عن الشيخ برهان الدين أنه كثرياً ما كان ميرض، فريى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف املنام، فيشفى من مرضه، 

لكواكب اهارة، تويف حبلب سنة سبع ومخسني وتسعمائة رمحه اهلل تعاىل. الغزي، وكان جمتهداً يف أن ال ينام إال على ط
 (. 2/71، )1، ط/السائرة بأعيان المئة العاشرة

 (. 122/ 3، د. ط، )خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشرالدمشقي، حممد أمني،  (2)
 (. 122/ 3، د. ط، )رخالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشالدمشقي، حممد أمني،  (3)
 . (322/ 2)، 12ط/األعالم، الزركلي،  (1)
 (. 722/ 2، )2، ط/هداية القاري إلى تجويد كالم البارياملرصفي، عبد الفتاح،  (2)
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 : وممن نقل عن السمديسي
 . (1)شهاب الدين احلسيين احلموي احلنفي، أبو العباس، مكي أمحد بن حممد

 . (2) ه(1222العالمة ابن عابدين )و 
 

 .(4) مؤلفاته: المطلب الرابع
ولذلك ليس له ، رميالك ا للقرآنوإمنا كان مقرئً ، مل يعرف الشيخ رمحه اهلل تعاىل بكثرة التأليف

 : ومها؛ إال خمطوطتان
ه إحدى 221فرغ من تأليفه سنة . يف علم القضاء فتح املدبر للعاجز املقصر .1

  .وهو موضوع الدراسة والتحقيق يف رساليت هذه، وعشرين وتسعمائة
 . (1)يف فروع احلنفية. فيض الغفار شرح املختار .2

 .(5) وفاته: المطلب الخامس
وفاته رمحه نت وكا، عاش اإلمام رمحه اهلل تعاىل كما سبق يف القرن التاسع وبداية القرن العاشر

 . ه232اهلل تعاىل يف سنة 
 

  

                                 

 (. 222، 121، 126يف كتابه: غمز عيون البصائر يف شرح األشباه والنظائر، انظر على سبيل املثال: ص: ) (1)
(. ويف كتابه: رد احملتار على الدر املختار، 2/126يف كتابه: منحة اخلالق على البحر الرائق، انظر على سبيل املثال: ) (2)

 (. 1/122انظر على سبيل املثال: )
(. 2/322)، 12، ط/األعالمالزركلي، (. و 12/266، )1، ط/شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد (3)

 (. 2/221، )1، ط/متاع الفضالء بتراجم القراء فيما بعد القرن الثامن الهجريإالربماوي، إلياس، 
 (. 1622/ 2، د. ط، )كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونخليفة،  حاجي (1)
إمتاع الفضالء بتراجم القراء (. الربماوي، إلياس، 1/21، )1، ط/الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرةالغزي،  (2)

 (. 2/221، )1، ط/القرن الثامن الهجري فيما بعد



22 
 

 دراسة الكتاب ومنهج التحقيق.: الفصل الثاني

 
 : وفيه أربعة مباحث
 . وحتقيق نسبته للمؤلف، إثبات عنوان الكتاب: املبحث األول
 . منهج املؤلف يف كتابه: املبحث الثاين
 . موارد الكتاب: املبحث الثالث
 . ووصف النسخ اخلطيةمنهج التحقيق : املبحث الرابع
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 إثبات عنوان الكتاب، وتحقيق نسبته للمؤلف.: المبحث األول

 : وفيه مطلبان
 . إثبات عنوان الكتاب: املطلب األول
 . حتقيق نسبته للمؤلف: املطلب الثاين

 إثبات عنوان الكتاب.: المطلب األول
 : يتوهذا يدل عليه اآل، "يف علم القضاء "فتح املدبر للعاجز املقصر: عنوان الكتاب هو

 . اكتب على غالف النسخ اخلطية العنوان واضحً  .1
ة صحة نسب مما يدل على، يف مقدمة الكتاب امسه -رمحه اهلل-ذكر املؤلف  .2

 . الكتاب له
من ترجم للمؤلف حممد بن إبراهيم السمديسي يذكر أن له كتابان خمطوطان  .3

رح واآلخر فيض الغفار ش، أحدمها فتح املدبر للعاجز املقصر يف علم القضاء
 . وهذا يدل على أن هذا العنوان ثابت وصحيح، املختار

 تحقيق نسبة الكتاب للمؤلف.: المطلب الثاني
والقرائن اليت  ،" لإلمام السمديسييف علم القضاء من الثابت نسبة "فتح املدبر للعاجز املقصر

 : تدل على صدق هذه النسبة كاآليت
على نسبة  -فيما وقفت عليه-ترمجت لإلمام السمديسي اتفقت كل الكتب اليت  .1

 : سأذكر بعضها على سبيل املثال، الكتاب إليه
. لقضاءعلم ا: يف، للعاجز املقصر، "فتح املدبر: قال يف كشف الظنون .أ

، يف احملرم: همنفرغ . احلنفي، السمديسي حممد بن إبراهيم بن أمحد: للشيخ
.. .ا هلل الذي ال فوز إال يف طاعتهمحدً ، )أما بعد: أوله. خمتصر. 221سنة 
 ،وأورد يف أثنائه مباحث الشروط، قواعد األشباه: ذكر فيه. اخل(

 . (1)واحلكم"
                                 

 (. 1232/ 2، د. ط، )كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونخليفة،  حاجي (1)
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ح املدبر "فت: فقال، وصرح ابن عابدين باسم الكتاب ونسبه للمؤلف .ب
 . (1)للعالمة حممد السمديسي"

 "فتح املدبر للعاجز املقصر" خمطوط يف: "له كتب منها: األعالموقال يف  .ج
ه إحدى وعشرين وتسعمائة منه 221فرغ من تأليفه سنة ، القضاء

 . (2)خمطوطة يف األزهرية"
مما يدل  ،ا إىل السمديسي يف ورقة غالف النسخ اخلطيةورد اسم الكتاب منسوبً  .2

 . على صحة نسبة هذا الكتاب إىل املؤلف
فقهية اليت جاءت بعده أشارت عند النقل منه يف نسبته إىل اإلمام الكتب ال .3

 . (3)رد احملتار على الدر املختار: كما يف كتاب،  السمديسي
ونسبت  ،مذكور فيه عنوان املخطوط ونسخه (1)فهرس خمطوطات خزانة الرتاث .1

 . ذلك إىل اإلمام السمديسي
  

                                 

 (. 1/122، )2، ط/رد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  (1)
 (. 2/322، )12ط/األعالم، الزركلي،  (2)
 (. 1/122، )2، ط/رد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  (3)
 (. 16322(، الرقم التسلسلي: )17/132، )خزانة التراثمركز امللك فيصل، ( 1)
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 منهج المؤلف في كتابه.: المبحث الثاني

يف  بر للعاجز املقصر"فتح املد: ا التزم به يف كتابها معينً املؤلف رمحه اهلل تعاىل منهجً  يذكر مل
 ،وإمنا سأذكر بعض معامل منهجه على حسب اطالعي عند حتقيق املخطوطة، "علم القضاء
 : ا باهلل عز وجلفأقول مستعينً 

 : منهجه في تقسم الكتاب
فقد بدأ املؤلف كتابه  ،والتقسيم وافتتاح الكتاب يف التبويب -رمحه اهلل  -ظهرت براعة املؤلف 

سم عدة وحتت كل ق، مث قسم املخطوط إىل ثالثة أقسام، بالقواعد الفقهية اخلمس الكربى
 . أبواب وعدة فصول

 : منهجه في االستدالل
دون لكنه يذكر الشاهد من اآلية فقط وب، بالكتاب والسنة -رمحه اهلل  -استدل املؤلف 

 ،يذكر احلديث يف الغالب من غري بيان موضعه وحكمه: وبالنسبة للحديث، رةذكر اسم السو 
 . وتارة يقول ويف الصحيح أو ويف الصحيحني

 : منهجه في نقل المعلومة
بعض يف و  ،ورمبا هذه عادة السابقني، املعلومة بدون ذكر املرجع -رمحه اهلل  -ينقل املؤلف 

انا يذكر اسم وأحي، قال يف التبصرة: يذكر اسم الكتاب الذي ينقل منه فيقول مثاًل  املواضع
قال : كقوله ،وتارة ينقل ويطلق من غري تسمية، مث يذكر النص قال القرايف: العلم فيقول

 . بعضهم
، الصحيحو ، األصحوهو : فمن ذلك قوله، أما العبارات اليت تدل على بعض ترجيحاته

 . وغري ذلك، والظاهر
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 موارد الكتاب.: المبحث الثالث

وقفت  وميكن ترتيب ما، على كثري من أمهات الكتب -رمحه اهلل  -اعتمد اإلمام السمديسي 
 : فيما يأيت -من خالل اجلزء احملقق-عليه منها 
 . القرآن الكريم: أوال
 : مصادره في الحديث: ثانيا
للقاضي ناصر الدين عبد اهلل بن عمر ، شرح مصابيح السنةاألبرار حتفة  .1

 . البيضاوي
اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه  .2

 . جلعفيا البخاريأليب عبد اهلل حممد بن إمساعيل ، (وأيامه )صحيح البخاري
 . أليب عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، سنن ابن ماجه .3
أليب داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد ، سنن أيب داود .1

 . بن عمرو األزدي
 . هقياحلسني بن علي بن موسى البيأليب بكر أمحد بن ، سنن البيهقي الكربى .2
أليب عيسى حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك ، سنن الرتمذي .6

 . الرتمذي
  .أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين النسائي، السنن الصغرى .7
 . بن احلجاج القشريي النيسابوري أليب احلسن مسلم، صحيح مسلم .1
أليب الفضل أمحد بن علي بن حجر ، فتح الباري شرح صحيح البخاري .2

 . العسقالين
 بن حممد اهلل أليب عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد، املستدرك على الصحيحني .12

 . بن محدويه بن نعيم بن احلكم النيسابوري
 . لإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهلل تعاىل، مسند اإلمام أمحد بن حنبل .11
أليب بكر أمحد بن عمرو بن عبد ، مسند البزار املنشور باسم البحر الزخار .12

 . اخلالق بن خالد بن عبيد اهلل العتكي املعروف بالبزار
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 . أليب عبد اهلل حممد بن سالمة بن جعفر القضاعي، مسند الشهاب .13
 . أليب منصور شهردار بن شريويه الديلمي اهلمداين، مسند الفردوس .11
 . أليب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين، املعجم األوسط .12
 . أليب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين، املعجم الكبري .16
 . الك بن أنسمل، املوطأ .17

 : مصادره في الفقه: ثالثا
 كيأليب احلسن تقي الدين علي بن عبد الكايف السب، االبتهاج يف شرح املنهاج (1

 . الشافعي
 . إمساعيل الروياينأليب احملاسن عبد الواحد بن ، حبر املذهب (2
أليب األصبغ عيسى بن سهل بن عبد اهلل األسدي ، ديوان األحكام الكربى (3

 . القرطيب
دين علي أليب احلسن تقي ال، قضاء األرب يف أسئلة حلب واشتهرت باحللبيات (1

 . الشافعي بن عبد الكايف السبكي
أليب املعايل  ،احمليط الربهاين يف الفقه النعماين فقه اإلمام أيب حنيفة رضي اهلل عنه (2

 . حلنفيا برهان الدين حممود بن أمحد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري
رواية سحنون عن . مر األصبحي املدينبن مالك بن عا مالك بن أنس، املدونة (6

 . ابن القاسم عن مالك
 . وتعرف بالعتبية، حملمد بن أمحد العتىب األندلسي، املستخرجة (7
 : مصادره في أصول الفقه والقواعد الفقهية: رابعا
 العباس أليب، اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام .1

  .إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري بالقرايفشهاب الدين أمحد بن 
لدين البن جنيم املصري زين ا، األشباه والنظائر على مذهب أيب حنيفة النعمان .2

 . بن إبراهيم بن حممد
جالل ، بكر لعبد الرمحن بن أيب، األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية .3

 . السيوطيالدين 
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 . تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، األشباه والنظائر .1
 أليب العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد، أنوار الربوق يف أنواء الفروق .2

 . الرمحن املالكي الشهري بالقرايف
 : مصادر متفرقة: خامسا
  .للقاضي حممد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب اإلشبيلي املالكي، أحكام القرآن (1
 . أليب حامد حممد بن حممد الغزايل، إحياء علوم الدين (2
ن علي بأليب حيان حممد بن يوسف بن ، ارتشاف الضرب من لسان العرب (3

 . يوسف بن حيان أثري الدين األندلسي
بن علي  أليب حيان حممد بن يوسف، التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل (1

 . بن يوسف بن حيان أثري الدين األندلسي
  .أليب نعيم أمحد بن عبد اهلل األصبهاين، حلية األولياء وطبقات األصفياء (2
  .أليب احلسن تقي الدين علي بن عبد الكايف السبكي، فتاوى السبكي (6
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 منهج التحقيق ووصف النسخ الخطية.: المبحث الرابع

 : وفيه ثالثة مطالب
 . منهجي يف التحقيق: املطلب األول
 . وصف النسخ اخلطية: املطلب الثاين
 . صور من النسخ اخلطية: املطلب الثالث

 منهجي في التحقيق.: المطلب األول
الذي سلكته يف هذا البحث هو: املنهج الوصفي التحليلي االستنباطي، وقد يغلب  املنهج

املنهج الوصفي االستنباطي على قسم الدراسة، وذلك يف نقل الوقائع التارخيية فيما يتعلق 
باملؤلف وعصره وحياته، وقد يغلب املنهج التحليلي عند دراسة الكتاب يف قسم التحقيق، 

بعد أن اجتمعت عندي ثالث نسخ من هذا ملَؤلَّف شكالً ومضمونًا، و وذلك من خالل حتليل ا
املخطوط، كان أكرب مهي بعد ذلك هو تقومي النص وتصحيحه حىت خيرج بصورة سليمة هي 

 أقرب ما تكون إىل الصورة اليت ارتضاها مؤلفه.
ل منهج العلمي، وكان من أبرز مالمح ما قمت به من عطريقة املوقد اتبعت يف التحقيق 

 ما يلي:
كتابة النص على مقتضى القواعد اإلمالئية احلديثة، وتصحيح العبارة اليت ختالف  .1

 قواعد النحو، مع عدم اإلشارة يف اهلامش ملثل ذلك يف األعم األغلب.
 . اشيةوذكرت الفروق بينها يف احل، قارنت بني نصوص النسخ الثالث مقارنة دقيقة .2
ط وأشرت يف احلاشية موضع السق، املختارسلكت يف نسخ املخطوط طريقة النص  .3

فإين أثبت ما ترجح لدي مع بيان ، وإذا كان الصواب من غري النسخ، أو اخلطأ
 . وأثبت يف احلاشية ما يف النسخ، مرجعه

، "أ" :ورمزت للنسخ بالرموز اآلتية، عدد النسخ اليت اعتمدت عليها ثالث نسخ .1
 . خطوطورقمت صفحات كل نسخة من نسخ امل، "ج"، "ب"
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كتبة نسخة امل، )أ(: خمطوطة: مثال، أشرت يف احلاشية إىل أرقام األلواح يف النسخ .2
هناية ، نسخة دار الكتب القطرية، )ب(: خمطوطة، (122): هناية اللوح رقم، األزهرية
 . (32) :هناية اللوح رقم، نسخة املكتبة السليمانية، )ج(: خمطوطة، (12): اللوح رقم

سم إىل مواضعها بذكر ا على الرسم العثماين يف كتابة اآليات مع عزوها اعتمدت .6
 . السورة ورقم اآلية يف احلاشية

 : مع مراعاة ما يلي، خرجت األحاديث الواردة يف املخطوط من مصادرها يف احلاشية .7
إذا كان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها فإين أكتفي بعزوه إليهما أو إىل  .أ

 . أحدمها
أبني درجته و ، فإين أذكر خترجيه من مظانه، احلديث يف غري الصحيحني إذا كان .ب

 . - رمحه اهلل -ا يف الغالب على قول األلباين معتمدً ، من حيث الصحة والضعف
لرجوع إىل با، وثقت النصوص واملذاهب واآلراء من املصادر اليت اعتمد عليها املؤلف .1

 . مظاهنا املطبوعة
وذكرت  ،الواردة أمساؤهم يف النص احملقق عند أول ذكر هلم فقطترمجت جلميع األعالم  .2

ا يف اإلصابة يف متييز الصحابة أساسً  :مرجعني يف الغالب لكل علم، وجعلت كتاب
 سري أعالم النبالء أساًسا يف ترمجة غري الصحابة.  :ترمجة الصحابة، وكتاب

 . والكلمات الغريبة ما أمكن، التعريف باملصطلحات العلمية .12
 . حسب اإلمكان ونبذة عنه، إذا ورد اسم كتاب فإين أذكر اسم مؤلفه.11
 . لحيتاج إىل تشكيوشكلت ما ، وضعت عالمات الرتقيم املختلفة يف أماكنها.12
 : ارس هيوهذه الفه، لتيسري الوصول إىل املعلومة؛ ذيلت البحث بفهارس كاشفة.13

 . فهرس اآليات القرآنية .أ
 . فهرس األحاديث النبوية.ب
 . األعالم املرتجم هلمفهرس .ج
 . فهرس الكلمات الغريبة .د
 . قائمة املصادر واملراجع .ه
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 . فهرس املوضوعات .و
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 النسخ الخطية. وصف: المطلب الثاني

وبعد البحث عن هذا ، (1) تصل إىل مخس نسخ، للكتاب نسخ عديدة يف عدة مكتبات
قيق الكتاب منها يف حتواعتمدت ، النسخ متكنت حبمد اهلل وفضله من احلصول على أربع نسخ

 : وفيما يلي وصف هلذه النسخ الثالث، على ثالث نسخ
 : النسخة األولى

 . القاهرة، مصر، املكتبة األزهرية: املصدر
 . فتح املدبر للعاجز املقصر يف علم القضاء: عنوان املخطوط

 . (2313): رقم احلف 
 . (33221): الرقم العام
 . السندويمنصور بن مشس الدين : اسم الناسخ
/ مجاد األول/ 7فرغ من الكتابة يوم األربعاء : كتب يف آخر املخطوط: تاريخ النسخ

 . ه1112
 . )أ(: الرمز احملدد هلا يف الدراسة
 . ( لوحة عدا لوحة العنوان112): عدد لوحات املخطوط

 . (116): إىل لوحة، (1من لوحة )، ( لوحة116): عدد لوحات التحقيق والدراسة
 . ( صفحة362): صفحات املخطوطعدد 
 . اا تقريبً ( سطرً 17): املسطرة

 . ا( كلمات تقريبً 7): عدد الكلمات يف كل سطر
 . اخلط نسخ: نوع اخلط
  ،وميزت العناوين باللون األمحر، متيزت بوضوح اخلط يف اجلملة: املميزات

                                 

هذه النسخ موجودة يف املكتبات اآلتية: مكتبة بايزيد احلكومية برتكيا، ودار الكتب املصرية مبصر، ودار الكتب ( 1)
خزانة يصل، ت املتحدة األمريكية. مركز امللك فالقطرية بقطر، واملكتبة األزهرية مبصر، ومكتبة برنستون بالواليا

 . (16322): تسلسلي(، الرقم ال17/132، )التراث
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خ اسم الناسومكتوب يف آخرها ، ملا فيها من املميزات؛ وجعلت هذه النسخة هي األصل
 . وتاريخ النسخ

 : النسخة الثانية
 . الدوحة، قطر، دار الكتب القطرية: املصدر

 . فتح املدبر للعاجز املقصر: عنوان املخطوط
 . ال يوجد: رقم احلف 
 . (111): الرقم العام
  .لكن عليها متلك باسم عبد اهلل املفيت وأمحد هاشم، غري مذكور: اسم الناسخ
 . يعرف تاريخ النسخال : تاريخ النسخ

 . )ب(: الرمز احملدد هلا يف الدراسة
 . ( لوحة عدا لوحة العنوان72): عدد لوحات املخطوط

 . (12): إىل لوحة، (1من لوحة )، ( لوحة12): عدد لوحات التحقيق والدراسة
 . ( صفحة112): عدد صفحات املخطوط

 . اا تقريبً ( سطرً 22): املسطرة
 . ا( كلمة تقريبً 11): عدد الكلمات يف كل سطر

 . اخلط نسخ: نوع اخلط
يف صفحة  وعليها متلك، وميزت بداية بعض العناوين خبط عريض، اخلط جيد: املميزات

 . العنوان
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 : النسخة الثالثة
 . اسطنبول، تركيا، مكتبة السليمانية: املصدر

 . فتح املدبر للعاجز املقصر: عنوان املخطوط
 . (112): رقم احلف 

كتبه الفقري علي مؤذن اإلمام احلسني عفا اهلل : كتب يف آخر املخطوط: الناسخاسم 
 . عنه

 . غري مذكور: تاريخ النسخ
 . )ج(: الرمز احملدد هلا يف الدراسة
 . ( مع لوحة العنوان63): عدد لوحات املخطوط

 . (11): إىل لوحة، (2من لوحة )، ( لوحة11): عدد لوحات التحقيق والدراسة
 . ( صفحة122): ات املخطوطعدد صفح
 . اا تقريبً ( سطرً 22): املسطرة

 . ا( كلمة تقريبً 11): عدد الكلمات يف كل سطر
 . اخلط ثلث: نوع اخلط
عالمات واهتمت ب، وميزت اآليات والعناوين باللون األمحر، اخلط واضح وجيد: املميزات

 . الرتقيم
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 صور من النسخ الخطية.: المطلب الثالث
 

 
 
 

  

 .خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهريةصفحة الغالف من 
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 .خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهريةالصفحة األوىل وبداية التحقيق من 
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 .خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهريةالصفحة األخرية من جزء التحقيق من 
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 .املكتبة األزهريةخمطوطة: )أ(، نسخة الصفحة األخرية من 
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 .خمطوطة: )ب(، نسخة دار الكتب القطريةصفحة الغالف من 
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 .خمطوطة: )ب(، نسخة دار الكتب القطريةالصفحة األوىل وبداية التحقيق من 
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 .خمطوطة: )ب(، نسخة دار الكتب القطريةالصفحة األخرية من جزء التحقيق من 
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 .خمطوطة: )ب(، نسخة دار الكتب القطريةالصفحة األخرية من 
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 .خمطوطة: )ج(، نسخة مكتبة السليمانيةصفحة الغالف من 
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 .خمطوطة: )ج(، نسخة مكتبة السليمانيةالصفحة األوىل وبداية التحقيق من 
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 .نيةالسليماخمطوطة: )ج(، نسخة مكتبة الصفحة األخرية من جزء التحقيق من 
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 .خمطوطة: )ج(، نسخة مكتبة السليمانيةالصفحة األخرية من   
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 . قسم التحقيق: القسم الثاني

 (1)بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 : (3)أما بعد، (2)وبه ثقيت
إال يف االفتقار  وال غىن، وال عز إال يف التذلل لعظمته، هلل الذي ال فوز إال يف طاعتها محدً 

 : (2)[وبعد]( آله وصحابته 1)[على]و، والصالة والسالم على سيدنا حممد، رمحتهإىل 
املدعو  (7) حممد بن إبراهيم بن أمحد (6)فيقول العبد األذل الفقري إىل رمحة ربه عز وجل

ن هذه م ءوتعاىل باطالعي على شيقد يسر اهلل سبحانه ، احلنفي (1)[السمديسي]باإلمام 

                                 

 : رمحه اهلل تعاىل بالبسملة ألربعة أمور فبدأ املصن (1)
 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}حيث بدأ القرآن الكرمي بالبسملة ، اقتداءً بالكتاب العزيز: أوالً 
 . [2-1: { ]سورة الفاحتةيم

حيح الفعلية، فقد ورد أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كتب يف مراسالته كما جاء يف صالقولية و ثانًيا: تأسًيا بالسنة 
 رحيم. إىل هرقل عظيم الروم كتب بسم اهلل الرمحن ال البخاري

أ ثالثًا: تربًكا باسم اهلل تعاىل، ألن معىن بسم اهلل الرمحن الرحيم بسم اهلل مستعيًنا متربًكا، أو أستعني باسم اهلل، أو أبد
 باسم اهلل مستعيًنا. 

((: وقد استقر عمل األئمة 1/2 الفتحرابًعا: إمجاع املصنفني العمل على ذلك، قال ابن حجر رمحه اهلل تعاىل يف ))
 صنفني على افتتاح كتب العلم بالتسمية وكذا معظم كتب الرسائل. امل

 يف )ب( وبه اإلعانة، واملثبت من )أ( و )ج(.  (2)
 (. 1/361، )3، ط/لسان العربمعناه: فصل اخلطاب، وداود عليه السالم أول من قال أما بعد. ابن منظور،  (3)
 ليس يف )ب( و)ج(، واملثبت من )أ(.  (1)
 ليس يف )ب( و)ج(، واملثبت من )أ(.  (2)
 هذا من تواضعه رمحه اهلل تعاىل.  (6)
، مشس الدين اإلمام السمديسي، قاض، من فقهاء احلنفية. نسبته إىل " مسديسة " من هو حممد بن إبراهيم بن أمحد (7)

(، وتويف 221ة )، فرغ من تأليفه سنعلم القضاء" ها "فتح املدبر، للعاجز املقصرأعمال البحرية، مبصر. له كتب، من
، 12ط/، األعالم، (. والزركلي222/  3، د. ط، )الضوء الالمع ألهل القرن التاسعه(. السخاوي، 232سنة: )

 (. 1/21، )1، ط/الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة(. والغزي، 322/  2)
 و)ج(، واملثبت من )أ(. ليس يف )ب(  (1)
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، (3)-أحله اهلل تعاىل أعلى اجلنان-، (2) املبين عليها فقه اإلمام األعظم النعمان، (1) القواعد
ما يتعلق به و ، مع ما شاء اهلل من بيان علم القضاء، النتفاع اإلخوان، النسيان خيفةفأثبته 
ب ومنص، ألنه مقام عليّ ، اوأشرفها ذكرً وأعزها مكانة ، اإذ هو من أجل العلوم قدرً ، بإتقان
، سلبي  واألموال يثبت ملكها و ، نكحرم وت  حتَ  واألبضاع، سفحعصم وت  به الدماء ت  ، نبويّ 

 . (1)ندبوي  ، كرهوي  ، رموحيَ ، وز منهاعلم ما جيَ واملعامالت ي  
فاالعتناء به من أكمل ما ، خموفة العواقب، (2) املسارب وكانت طرق العلم به خفيةَ 

كان : (6) مالك بن أنسوقد قال اإلمام ، ومحدت عواقبه يف البداية والنهاية، صرفت له العناية
ومل يكن ، وليس كغريه من العلوم، من البالد ليسألوا عن علم القضاء مون إىل املدينةالرجال يقد  

، (1) لعمر بن عبد العزيزا كان قاضيً ،  (7) أيب بكر بن عبد الرمحنهبذه البلدة أعلم بالقضاء من 
                                 

 املقصود بالقواعد: القواعد الفقهية. وسيذكرها املصنف رمحه اهلل تعاىل جمملة ومفصلة يف الصفحات اآلتية.  (1)
أبناء فارس،  أصله من الفقيه اجملتهد، أحد أئمة املذاهب األربعة، قيل: إمام املذهب احلنفي: هو النعمان بن ثابت (2)

ه(ـ. 122: " الناس يف الفقه عيال على أيب حنيفة " تويف سنة )ه(، ونشأ بالكوفة، قال اإلمام الشافعي12ولد سنة )
 (. 322/  6، )3ط/سير أعالم النبالء، (. والذهيب، 16، )ص: 1، ط/طبقات الفقهاءالشريازي، 

 من وفاء الطالب لشيخه أن يدعو له، وهل جزاء اإلحسان إال اإلحسان.  (3)
 (. 1/2، )1، ط/تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكامابن فرحون،  (1)
 (. 162/  1، مادة: )سرب(، )1، ط/لسان العربالسَّرب هو: املسلك والطريق. ابن منظور،  (2)
ه(، يف املدينة املنورة. قال فيه 23بن مالك، إمام دار اهلجرة، وأحد أعالم اإلسالم. ولد عام: ) مالك بن أنس (6)

: مالك حجة اهلل على خلقه، وقال أيضاً: لوال مالك وابن عيينة لذهب علم احلجاز. تويف سنة تسع الشافعي
، 1ط/ ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانربيع األول وقيل غري ذلك. ابن خلكان،  وسبعني ومائة يف شهر

 (. 11/  1، )3ط/سير أعالم النبالء، (. والذهيب، 1/132-137)
أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث ابن هشام املخزومي القرشي: ولد يف خالفة عمر، أحد الفقهاء السبعة باملدينة  (7)

بن املسيب، وعروة، والقاسم، وعبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة، وخارجة بن زيد، وسليمان ابن يسار(،   )والبقية: سعيد
، 1، ط/قات الفقهاءطبكان من سادات التابعني، ويلقب براهب قريش، وتويف يف املدينة. وكان مكفوفًا. الشريازي، 

 (. 111/  12، د. ط، )الوافي بالوفيات(. والصفدي، 22)ص: 
مر بن عبد العزيز، اإلمام احلاف  العالمة اجملتهد الزاهد العابد أمري املؤمنني أبو حفص، القرشي األموي املدين مث ع (1)

املصري، اخلليفة الزاهد الراشد أشج بين أمية. كان من أئمة االجتهاد، ولد سنة ثالث وستني. كان ثقة مأمونا، له 
م عدل رمحه اهلل ورضي عنه. تويف يف سنة إحدى ومائة. ابن سعد، ، وكان إماأحاديث كثريةفقه وعلم وورع، وروى 

 (. 111/  2، )3، ط/سير أعالم النبالء(. والذهيب، 2/223، )1، ط/الطبقات الكبرى
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عثمان بن وأخذ ذلك من أبيه ، (1) أبان بن عثمانا من علم القضاء من شيئً وكان قد أخذ 
 . (2) وبه املستعان، وعلى اهلل التكالن، عليه من اهلل تعاىل الرضوان، عفان
أن اإلمام  بلغه، (2) راةأن بعض أئمة احلنفية هب (1) اهلروي (3)حكى القاضي أبو سعد 

ة أيب حنيفة إىل سبع عشر رد مجيع مذهب ، ية مبا وراء النهرإمام احلنف (6) أبا طاهر الدباس

                                 

بن عفان، اإلمام الفقيه، األمري، أبو سعد ابن أمري املؤمنني أيب عمرو األموي، املدين، أول من كتب  أبان بن عثمان (1)
وكان من رواة  .يف السرية النبوية. وهو ابن اخلليفة عثمان. مولده ووفاته يف املدينة. شارك يف وقعة اجلمل مع عائشة

اء املدينة أهل الفتوى. ودّون ما مسع من أخبار السرية النبوية واملغازي، وسّلمها إىل احلديث الثقات، ومن فقه
ه( فأتلفها سليمان. وكانت فيه دعابة وأصيب بالفاجل مع شيء من 12سليمان بن عبد امللك يف حجه سنة )
، طبقات الكبرىال(. وابن سعد، 321/ 1، )3، ط/سير أعالم النبالءالصمم. تويف سنة مخس ومائة. الذهيب، 

 (. 2/112، )1ط/
تبصرة (. وابن فرحون، 12/ 1، )1، ط/النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهاتالقريواين،  (2)

 (. 6-1/2، )1، ط/الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام
 يف )ب( و)ج( أبو سعيد، واملثبت من )أ(.  (3)
، أبو سعد: فقيه شافعّي، من أهل هراة، قتل شهيداً مع ابنه يف جامع مهدان سف اهلرويحممد بن أمحد بن أيب يو  (1)

 ،ه، وكان قاضياً فيها، له "اإلشراف على غوامض احلكومات" يف شرح " أدب القضاء " للعبادي. السبكي 111
 (. 316/ 2، )12ط/األعالم، والزركلي، . (362/ 2، )2ط/شافعية الكبرى، طبقات التاج الدين، 

مدينة هراة: هي أكرب املدن العامرة خبراسان. ومدينة هراة كبرية عظيمة كثرية العمارة، وألهلها صالح وعفاف وديانة.  (2)
 الشمال هراة األفغانية يف وهم على مذهب اإلمام أيب حنيفة رضي اهلل عنه، وبلدهم طاهر من الفساد، وتقع مدينة

رحلة (. وابن بطوطة، 2/326، )2، ط/معجم البلدانالغريب من البالد على احلدود األفغانية اإليرانية. احلموي، 
 (. 3/11)حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار(، د. ط، ) ابن بطوطة

بن سفيان أبو طاهر الدباس. كان إمام أهل الرأي بالعراق، وكان من أهل السنة واجلماعة،  حممد بن حممد بن احلسن (6)
وكان من أقران عبد اهلل الكرخي، كان يوصف باحلف  ومعرفة الروايات. ويل القضاء بالشام أخرج منها إىل مكة 

/  1)ي، الوافي بالوفيات، د. ط، الصفدفمات هبا. ذكر احلموي أن الدباس نسبة إىل بيع الدبس املأكول. 
، 1، ط/تاج التراجم(. وابن قطلوبغا، 2/116، د. ط، )الجواهر المضية في طبقات الحنفية(. والقرشي، 137
 (. 336)ص: 
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 وكان يكرر كل ليلة تلك القواعد مبسجده، (2) اوكان أبو طاهر ضريرً ، فسافر إليه، (1)قاعدة
 ،وأغلق أبو طاهر املسجد، وخرج الناس، حبصري اهلروي( 3) فالتف، بعد أن خيرج الناس منه

فضربه  فأحس به أبو طاهر، (2)(1) علةس   فحصلت للهروي، اوسرد من تلك القواعد سبعً 
 عليهم تلك وتال، إىل أصحابه فرجع اهلروي، مث مل يكررها فيه بعد ذلك، وأخرجه من املسجد

 . (6)السبع
 . اليقني ال يزال بالشك: األوىل منها: قيل

يقول ن الشيطان ليأيت أحدكم وهو يف صالته فإ)): وأصل ذلك قوله صلى اهلل عليه وسلم
 . (1)(7) ا((أو جيد رحيً ، افال ينصرف حىت يسمع صوتً ، أحدثت: له

 . جتلب التيسرياملشقة : والثانية

                                 

ليس من امليسور حتديد القواعد اليت مجعها اإلمام أبو طاهر، أو الوقوف عليها ما عدا هذه القواعد املشهورة األساسية،  (1)
هـ( الذي هو من أقران اإلمام الدباس اقتبس منه بعض تلك القواعد، وضمَّها  312أنه ميكن أن اإلمام الكرخي )إال 

لوجيز اإىل رسالته املشهورة اليت حتتوي على تسع وثالثني قاعدة، ولعلها أول نواة للتأليف يف هذا الفن. آل بورنو، 
 (. 63، )ص: 1، ط/في إيضاح قواعد الفقة الكلية

 (. 2خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: ) (2)
 يف )ج( فالتفت.  (3)
 يف )أ( و )ج( سلعة، واملثبت من )ب(.  (1)
السُّع َلة  َوالسَُّعال  بضم أوهلما حركة تدفع هبا الطبيعة األذى عن الرئة واألعضاء اليت تتصل هبا. أبو العباس احلموي  (2)

 (. 32-22ص 1، )ج1، ط/البصائر شرح كتاب األشباه والنظائرغمز عيون احلنفي، 
املقصود من سوق هذه احلكاية التنويه بشرف القواعد حيث سافر مثل هذا اإلمام ألجل حتصيل تلك القواعد وهذا  (6)

هذه الواقعة مع أيب طاهر الدباس وإمنا هو ناقل للحكاية عنه مع بعض هو صاحب  الشافعي ليس أبو سعد اهلروي
ز عيون البصائر غم. أبو العباس احلموي احلنفي، علماء احلنفية هبراة كما يف األشباه والنظائر للجالل السيوطي

 (. 32-22ص 1، )ج1، ط/شرح كتاب األشباه والنظائر
رضي اهلل عنه، وقال  (، مسند أيب سعيد اخلدري11232(، رقم احلديث )3/26، )مسندهأخرجه اإلمام أمحد يف  (7)

 حمققه شعيب األرنؤوط: إسناده ضعيف. 
األشباه والنظائر (. وابن جنيم املصري، 12، د. ط، )صافعيةاألشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الش، السيوطي (1)

 (. 17و12، )ص: 1، ط/على مذهب أبي حنيفة النعمان
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عثت ب)): وقال صلى اهلل عليه وسلم، (1){ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ} :قال اهلل تعاىل
 . (2) باحلنيفية السمحة((

 . الضرر يزال: والثالثة
 . (3)  ضرر وال ضرار((ال)): وأصلها قوله عليه الصالة والسالم

 . العادة حمكمة: والرابعة
 . (1) ((فهو عند اهلل حسن، اا رآه املسلمون حسنً م)): لقوله عليه الصالة والسالم

 . األمور مبقاصدها: واخلامسة
ين اإلسالم على ب)): وقال، (2) ((منا األعمال بالنياتإ)): لقوله صلى اهلل عليه وسلم

                                 

 (. 71سورة احلج، جزء من اآلية: ) (1)
(، تتمة مسند األنصار. وأخرجه الطرباين يف 22221(، رقم احلديث )36/623، )مسندهأخرجه اإلمام أمحد يف  (2)

اديث سلسلة األح(. وحسنه الشيح األلباين رمحه اهلل تعاىل يف 7712(، رقم احلديث )1/222، )المعجم الكبير
 (. 2221(، رقم احلديث: )6/1221، )الصحيحة

(، رقم احلديث 2/711، كتاب: األحكام، باب: من بىن يف حقه ما يضر جباره، )سننهأخرجه ابن ماجة يف  (3)
(، 2/311له، )صحيح مبا قب صحيح وضعيف سنن ابن ماجةىل: يف (. وقال الشيخ األلباين رمحه اهلل تعا2311)

 (. 2312رقم احلديث: )
رضي اهلل تعاىل عنه.  (، مسند عبد اهلل بن مسعود3622(، رقم احلديث )6/11، )مسندهأخرجه اإلمام أمحد يف  (1)

فًا على ابن : ال أصل له مرفوعاً، وإمنا ورد موقو سلسلة األحاديث الضعيفة قال الشيخ األلباين رمحه اهلل تعاىل يف
 (. 233( رقم احلديث: )2/17مسعود رضي اهلل عنه، )

، كتاب: بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، صحيحهيف  أخرجه البخاري (2)
إمنا »، كتاب: اإلمارة، باب: قوله صلى اهلل عليه وسلم: صحيحهيف  (. وأخرجه مسلم1(، رقم احلديث )1/6)

 (. 1227(، رقم احلديث )3/1212، وأنه يدخل فيه الغزو وغريه من األعمال، )«األعمال بالنية
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 . (2)والفقه على مخس، (1) ((مخس
 . (1) يدخل يف هذا احلديث ثلث العلم: رضي اهلل عنه (3) الشافعيقال اإلمام 
 ،بتعسف وتكلف وقول مجليأنه إن أريد رجوع دعائم الفقه إىل مخس : والتحقيق

ملفاسد ا ءودر الفقه كله إىل اعتبار املصاحل ] (2) فاخلامسة داخلة يف األوىل بل رجع بعض احملققني
عبارة : واملصلحة-، (7) املفاسد من مجلتها فإن درء (6) بل قد يرجع الكل إىل اعتبار املصاحل[
فلذات  ،أمل أو سببه أو غم أو سببهعبارة عن : واملفسدة، عن لذة أو سببها أو فرحة أو سببها

، وإمنا يصدق عليها ما عدا ذلك، املعاصي وأفراحها وأسباهبا ال يصدق عليها اسم املصلحة
 وقد قال، وأسباهبا كذلك ال يصدق عليها اسم املفسدة (2) .ومكارهها (1)ومشاق العبادات

ويقال على هذا واحدة من هؤالء . (10){ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ} :اهلل تعاىل

                                 

، «لى مخسبين اإلسالم ع»، كتاب: اإلميان، باب: قول النيب صلى اهلل عليه وسلم: صحيحهيف  أخرجه البخاري (1)
، كتاب: اإلميان، باب: قول النيب صلى اهلل عليه وسلم صحيحهيف  (. وأخرجه مسلم1(، رقم احلديث )1/11)

  (.16(، رقم احلديث )1/12بين اإلسالم على مخس، )
األشباه (. وابن جنيم املصري، 16-12، د. ط، )صاألشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، السيوطي (2)

 (. 23، )ص: 1، ط/والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان
اس بن عثمان بن شافع. من بين املطلب من قريش. أحد أئمة املذاهب األربعة، : هو حممد بن إدريس بن العبالشافعي (3)

وإليه ينتسب الشافعية. مجع إىل علم الفقه القراءات وعلم األصول واحلديث واللغة والشعر. قال، اإلمام أمحد: " ما 
 أصول الفقه، قه، و" الرسالة " يفأحد ممن بيده حمربة أو ورق إال وللشافعي عليه مّنة ". من تصانيفه: " األم " يف الف

 6، )12، ط/األعالم(. والزركلي، 2/  12، )3، ط/سير أعالم النبالءو" اختالف احلديث " وغريها. الذهيب، 
 /26 .) 

 (. 16-12، د. ط، )صاألشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، السيوطي (1)
د. ط،  ،األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، منهم الشيخ: عز الدين بن عبد السالم. السيوطي (2)

 (. 16)ص
 ما بني املعقوفتني ليس يف )ب(.  (6)
 . (1/12، )1، ط/األشباه والنظائر، تاج الدين، السبكي (7)
 (. 2خمطوطة: )ب(، نسخة دار الكتب القطرية، هناية اللوح رقم: ) (1)
 (. 3خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: ) (2)
 . 7سورة احلشر، جزء من اآلية:  (12)
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سني بل على اخلم إن أريد الرجوع بوضوح فإهنا تربوو ، أهنا الثالثة (1)[واألشبه]، اخلمس كافية
 . (2) على املئني

 : مبعونة اهلل تعاىل القواعد (3)شرح هذهوها أنا أ
 . اليقين ال يزال بالشك: القاعدة األولى

ليه أخرج منه عفأشكل ، ذا وجد أحدكم يف بطنه شيئاإ)): وسلمودليلها قوله صلى اهلل عليه 
من  (2) مسلمرواه  (1) ((اأو جيد رحيً ، افال خيرجن من املسجد حىت يسمع صوتً ، شيء أم ال
كي إىل النيب ش)): قال (7) عبد اهلل بن زيدوأصله يف الصحيحني عن ، (6) أيب هريرةحديث 

                                 

 يف )أ( وال شبب، واملثبت من )ب( و)ج(.  (1)
األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه ، (. والسيوطي1/12، )1، ط/األشباه والنظائرين، ، تاج الدالسبكي (2)

 (. 16، د. ط، )صالشافعية
 (. 2خمطوطة: )ج(، نسخة املكتبة السليمانية، هناية اللوح رقم: ) (3)
، كتاب: احليض، باب: الدليل على أن من تيقن الطهارة، مث شك يف احلدث فله أن صحيحهيف  أخرجه مسلم (1)

 (. 362(، رقم احلديث )1/276يصلي بطهارته تلك، )
، القشريي النيسابوري، صاحب " الصحيح " ابن احلجاج بن مسلم هو اإلمام الكبري احلاف ، أبو احلسني، مسلم (2)

يب عنه، ثقة من احلفاظ، كتبت عنه بالري، وسئل أ ولد سنة أربع ومئتني، قال عبد الرمحن بن أيب حامت: كان مسلم
اء كتاب أصح مفقال: صدوق. وقال احلاف  ابن مندة: مسعت أبا علي النيسابوري احلاف  يقول: ما حتت أدمي الس

، سير أعالم النبالءه(، بنيسابور، عن بضع ومخسني سنة. الذهيب، 261. تويف يف رجب سنة )من كتاب مسلم
 (. 2/216، )2، ط/طبقات علماء الحديث(. وابن عبد اهلادي، 227/ 12، )3ط/

ث لدَّو سي. قيل امسه عبد الرمحن وقيل غري ذلك، أمجع أهل احلديأبو هريرة الدَّو سي، أبو هريرة بن عامر بن طريف ا (6)
هم له صحبة وألزم -صلى اهلل عليه وآله وسلم-على أنه أكثر الصحابة حديثا. كان من أحف  أصحاب رسول اهلل 

روى  :على شبع بطنه، فكانت يده مع يده يدور معه حيث دار إىل أن مات؛ ولذلك كثر حديثه. قال البخاري
عنه حنو الثمامنائة من أهل العلم وكان أحف  من روى احلديث يف عصره، وكان إسالمه بني احلديبية وخيرب، قدم 

، 1ط/ ،أسد الغابة في معرفة الصحابةاملدينة مهاجرا، وسكن الصفة، مات سنة سبع ومخسني. ابن األثري، 
 (. 1272، د. ط، )ص: اإلصابة في تمييز الصحابة، (. والعسقالين6/313)

بن عاصم بن كعب األنصاري املازين أبو حممد اختلف يف شهوده بدرًا قال ابن عبد الرب: شهد أحًدا  عبد اهلل بن زيد (7)
حشي و  مة قتل حبيب بن زيد أخاه فلما غزا الناس اليمامة شارك عبد اهلل بن زيدوغريها ومل يشهد بدرًا وكان مسيل

 دمن طريق عمرو بن حيىي املازين عن عباد بن متيم عن عبد اهلل بن زي بن حرب يف قتل مسيلمة. وأخرج البخاري
 =قال: ملا كان زمن احلرة أتاه آت فقال له إن ابن حنظلة يبايع الناس على املوت فقال ال أبايع على هذا أحدا بعد
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صرف حىت يسمع ال ين: قال، خييل إليه أنه جيد الشيء يف الصالة، الرجل: اهلل عليه وسلمصلى 
 . (3) وابن عباس (2) أيب سعيد اخلدري الباب عن ويف، (1) ((اأو جيد رحيً ، اصوتً 

ذا شك إ)) :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: قال عن أيب سعيد اخلدري وروى مسلم
 ((تيقنفليطرح الشك ولينب على ما اس، اا أم أربعً فلم يدر كم صلى ثالثً ، أحدكم يف صالته

(1) . 

                                 

، في معرفة الصحابة أسد الغابةرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقال قتل يوم احلرة سنة ثالث وستني. ابن األثري، =
 (. 772، د. ط، )ص: اإلصابة في تمييز الصحابة، العسقالين(. و 2/222، )1ط/

(، رقم احلديث 1/32، كتاب: الوضوء، باب: من ال يتوضأ من الشك حىت يستيقن، )صحيحهيف  أخرجه البخاري (1)
، كتاب: احليض، باب: الدليل على أن من تيقن الطهارة، مث شك يف احلدث صحيحهيف  (. وأخرجه مسلم137)

 (. 361(، رقم احلديث )1/276فله أن يصلي بطهارته تلك، )
سعد بن مالك بن سنان بن عبيد األنصاري اخلزرجي أبو سعيد اخلدري مشهور بكنيته استصغر بأحد واستشهد أبوه  (2)

هبا وغزا هو ما بعدها. قال حنظلة بن أيب سفيان عن أشياخه كان من أفقه أحداث الصحابة وقال اخلطيب: كان 
ئين مات ربع وسبعني وقيل أربع وستني وقال املدامن أفاضل الصحابة وحف  حديثًا كثريًا. قال الواقدي مات سنة أ

، 1ط/ ،أسد الغابة في معرفة الصحابةسنة ثالث وستني وقال العسكري مات سنة مخس وستني. ابن األثري، 
 (. 121، د. ط، )ص: اإلصابة في تمييز الصحابة، (. والعسقالين2/121)

بن العباس بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي اهلامشي، ابن عم رسول اهلل، ولد بالشعب قبل  عبد اهلل (3)
حلكمة، وتأويل فقال: "اللهم علمه ا -صلى اهلل عليه وسلم-اهلجرة بثالث، حرب األمة وترمجان القرآن، دعا له النيب 

(. 3/221، )1، ط/غابة في معرفة الصحابةأسد الالكتاب"، مات بالطائف سنة مثان وستني. ابن األثري، 
 (. 722، د. ط، )ص: اإلصابة في تمييز الصحابة، والعسقالين

(، 1/122، كتاب: املساجد ومواضع الصالة، باب: السهو يف الصالة والسجود له، )صحيحهيف  أخرجه مسلم (1)
 (. 271رقم احلديث )



21 
 

اهلل عليه مسعت رسول اهلل صلى : قال (3) (2) عبدالرمحن بن عوفعن  (1) الرتمذي ىورو 
 ،ذا سها أحدكم يف صالته فلم يدر واحدة صلى أو ثنتني فلينب على واحدةإ)): وسلم يقول

ا فلينب على لى أو أربعً ا صفإن مل يدر ثالثً ، ا فلينب على ثنتنيفإن مل يدر ثنتني صلى أو ثالثً 
 . (2)(1) وليسجد سجدتني قبل أن يسلم((، ثالث

بلغ ثالثة عليها تاملخرجة واملسائل ، اعلم أن هذه القاعدة تدخل يف مجيع أبواب الفقه
 : ويندرج يف هذه القاعدة عدة قواعد، أرباع الفقه وأكثر
 . (7) بقاء ما كان على ما كان (6)[األصل]: منها قوهلم

                                 

هو حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، احلاف ، العلم، اإلمام، البارع، ابن عيسى السلمي  الرتمذي (1)
لعلم. ولد يف ربه، بعد رحلته وكتابته االضرير، مصنف " اجلامع "، وكتاب " العلل "، وغري ذلك. أضر يف ك الرتمذي

حدود سنة عشر ومئتني. وارحتل، فسمع خبراسان والعراق واحلرمني، قال ابن حبان: كان أبو عيسى ممن مجع، 
وصنف، وحف ، وذاكر. وقال أبو سعد االدريسي: كان أبو عيسى يضرب به املثل يف احلف . مات يف ثالث عشر 

(. وابن عبد اهلادي، 272/  13، )3، ط/سير أعالم النبالءرتمذ. الذهيب، رجب، سنة تسع وسبعني ومئتني ب
 (. 331/ 2، )2، ط/طبقات علماء الحديث

 يف )ج( عبد اهلل بن عوف، واملثبت من )أ( و )ب(.  (2)
ألرقم، ا عبد الرمحن بن عوف أحد العشرة املشهود هلم باجلنة، ولد بعد الفيل بعشر سنني، وأسلم قدميا قبل دخول دار (3)

ر املشاهد،  بينه وبني سعد بن الربيع، وشهد بدرا، وسائ -صلى اهلل عليه وآله وسلم-وهاجر اهلجرتني، آخى النيب 
 كان أكثر ماله من التجارة، مات سنة إحدى وثالثني، وقيل: سنة اثنتني، وهو األشهر وعاش اثنتني وسبعني سنة،

، (. والعسقالين3/172، )1، ط/أسد الغابة في معرفة الصحابةوقيل: مثانيا وسبعني، ودفن بالبقيع. ابن األثري، 
 (. 722، د. ط، )ص: اإلصابة في تمييز الصحابة

(، 321(، رقم احلديث )2/211الة، باب: فيمن يشك يف الزيادة والنقصان، )، أبواب: الصسننهيف  أخرجه الرتمذي (1)
 وضعيف سنن الترمذي صحيحوصححه الشيخ األلباين رمحه اهلل تعاىل. وصححه الشيخ األلباين رمحه اهلل تعاىل يف 

 (. 321(، برقم )1/321)
ه األحاديث كدليل على قاعدة اليقني ال يزول بالشك، وهذه القاعدة ترد على كثري أورد املؤلف رمحه اهلل تعاىل هذ (2)

 من أبواب الفقه ولذلك أورد له عدة أمثلة بعد ذلك. 
 يف )أ( األصلي، واملثبت من )ب( و)ج(.  (6)
 يقم ل ما ملاألصل بقاء ما كان على ما كان. يعين: ينظر للشيء على أي حال كان فيحكم بدوامه على ذلك احلا (7)

 ،درر الحكام في شرح مجلة األحكامدليل على خالفه. وهذه القاعدة تدعى )االستصحاب(. علي حيدر، 
 (. 1/23، )1ط/
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 : مثلة ذلكأ (1)فمن 

 . الحدثمن تيقن الطهارة وشك في : مطلب
تيقن احلدث وشك يف الطهارة فهو أو ]، (2)[متطهر]من تيقن الطهارة وشك يف احلدث فهو 

 . (1) (3) حمدث[
ه رؤيا أو حديث رآ أو ما؟ (2)أن يشك هل نام أو نعس: دثومن فروع الشك يف احل

  (6) ؟ليتيه وشك هل كان قبل اليقظة أو بعدهاأو زالت إحدى أ؟ ا أو الوهل نام ممكنً ؟ نفس
بالتذكر فيما  (7)فيؤمر، من تيقن الطهارة واحلدث وشك يف السابق: ذلك مسألةومن 

ألنه تيقن الطهارة بعد ذلك احلدث وشك يف ؛ ا فهو اآلن متطهرفإن كان حمدثً ، قبلهما
ان يعتاد ا فإن كوإن كان متطهرً ، ألنه ال يدري هل احلدث الثاين قبلها أو بعدها؛ انتقاضها

نه ال يدري أل؛ ا بعد تلك الطهارة وشك يف زوالهألنه متيقن حدثً  ،التجديد فهو اآلن حمدث
 . بني الطهارتني اىلبأن يكون و ؟ هل الطهارة الثانية متأخرة عنه أم ال

                                 

 (. 1خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: ) (1)
 يف )أ( حمدث، واملثبت من )ب( و)ج(.  (2)
 ب( و)ج(. يف )أ( سقط، وما بني املعقوفتني يف ) (3)
( من تيقن الطهارة وشك يف احلدث، أو تيقن احلدث وشك يف الطهارة، فهو على ما تيقن منهما يعين: إذا علم أنه 1)

توضأ، وشك هل أحدث، أو ال، بىن على أنه متطهر. وإن كان حمدثاً فشك؛ هل توضأ، أو ال، فهو حمدث. يبين 
 سائر أهلو  وهبذا قال الثوري وأهل العراق واألوزاعي والشافعييف احلالتني على ما علمه قبل الشك، ويلغي الشك. 

العلم، إال احلسن ومالكاً، فإن احلسن قال: إن شك يف احلدث يف الصالة، مضى فيها، وإن كان قبل الدخول فيها، 
توضأ. وقال مالك: إن شك يف احلدث إن كان يلحقه كثرياً، فهو على وضوئه. وإن كان ال يلحقه كثرياً، توضأ؛ 

 (. 112-1/111، )، د. طالمغنيألنه ال يدخل يف الصالة مع الشك. ابن قدامة، 
ذهب مجهور الفقهاء إىل أن الوضوء ال ينقض بالنعاس ولو شك هل نام أو نعس فال وضوء عليه ألن األصل الطهارة،  (2)

حاشية (. والدسوقي، 113/ 1، )2، ط/رد المحتار على الدر المختارويستحب أن يتوضأ. ابن عابدين، 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ طيب الشربيين، (. واخل112/ 1، د. ط، )الدسوقي على الشرح الكبير

 (. 132/ 1، د. ط، )المغني(. وابن قدامة، 1/113، د. ط، )المنهاج
 يف املسائل املذكورة األصل عدم نقض الطهارة، ألن اليقني ال يزول بالشك.  (6)
 يف )ب( و)ج( فيؤمن، واملثبت من )أ(.  (7)
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 . فأقام عمرو بينة األف   وعمر  ىلو علم أن لزيد عل: مطلب
فأقام ، بينة باألداء أو اإلبراء (2)فأقام عمرو، األفً  (1)وما لو علمنا لزيد على عمر : ونظري ذلك

 (3)الذيأللف الحتمال أن ا؛ شيء مل يثبت هبذه البينة، اه بألف مطلقً ا أقر لة أن عمرً نزيد بي
 ذمته باالحتمال غلتفال تش، وقامت البينة بإبرائه، به هو األلف الذي علمنا وجوبه (1)[له]أقر 

(2) . 

 . الحكم بصحة اإلحرام بالحج: مطلب
عده فيكون ا أو ببالعمرة مث باحلج وشك هل كان أحرم باحلج قبل طوافها فيكون صحيحً أحرم 
 . (7)ام باحلج حىت يتيقن أنه كان بعدهألن األصل جواز اإلحر . بصحته (6)[حكم]؟ باطاًل 

ألنه على يقني من ؛ اكان حج    (1) أحرم باحلج مث شك هل كان يف أشهر احلج أو قبلها

                                 

 و)ج(. يف )أ( عمر، واملثبت من )ب(  (1)
 يف )ج( عمر، واملثبت من )أ( و )ب(.  (2)
 يف )أ( اليت، واملثبت من )ب( و)ج(.  (3)
 ليس يف )ب( و)ج(، واملثبت من )أ(.  (1)
األشباه (. وابن جنيم املصري، 71-77، د. ط، )صاألشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، السيوطي (2)

 (. 12، )ص: 1، ط/والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان
 ليس يف )ب(، واملثبت من )أ( و )ج(.  (6)
األشباه والنظائر في ، (. والسيوطي1/31، )1، ط/الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعياملاوردي،  (7)

 (. 72، د. ط، )صقواعد وفروع فقه الشافعية
ذهب احلنفية واملالكية واحلنابلة إىل أنه يصح اإلحرام باحلج قبل أشهر احلج، وينعقد حجا، لكن مع الكراهة. وذهب  (1)

 الشافعية إىل أنه ال ينعقد اإلحرام باحلج قبل أشهره، فلو أحرم به قبل هالل شوال مل ينعقد حجا، وانعقد عمرة على
ورة البقرة، ]س { ىليل مل خل} الصحيح عندهم. والراجح واهلل أعلم ما ذهب إليه الشافعية؛ لقوله تعاىل:

التاج واإلكليل (. واملّواق، 231/ 2، )2، ط/رد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  [.127جزء من اآلية: 
(. وابن 262/ 3، ط/ أخرية، )المنهاجنهاية المحتاج إلى شرح (. والرملي، 212/ 1، )1، ط/لمختصر خليل

 (. 226/ 3، د. ط، )المغنيقدامة، 
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 . (1) من تقدمهوعلى شك ، هذا الزمان

 . إذا أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر صح صومه: مطلب
وكذا يف ، (2) ألن األصل بقاء الليل؛ أكل آخر الليل وشك يف طلوع الفجر صح صومه

 . الوقوف
 . (3)ألن األصل بقاء النهار؛ بطل صومه؛ أكل آخر النهار بال اجتهاد وشك يف الغروب

 . التمكينفي اختالف الزوجين في : مطلب
؛ قول قولهفال، سلمت نفسي إليك من وقت كذا وأنكر: فقالت، اختلف الزوجان يف التمكني

 . األصل عدم التمكني (1)ألن 
ومل ، جعةفال ر ، قبلها: وقالت، فعلي الرجعة، طلقت بعد الوالدة: ولدت وطلقها فقال

فإن اتفقا على ، (2)سلطنة النكاحألن األصل بقاء ؛ فالقول قوله، ا للوالدة وال للطالقيعينا وقتً 
ألن ؛ هفالقول قول. يوم اخلميس: طلقت يوم السبت وقالت: يوم الوالدة كيوم اجلمعة وقال

واختلفا يف وقت . أو على وقت الطالق، األصل بقاء النكاح يوم اخلميس وعدم الطالق

                                 

األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه ، (. والسيوطي7/123، د. ط، )المجموع شرح المهذبالنووي،  (1)
 (. 72، د. ط، )ص: الشافعية

ه  األمر، فليس عليه قضاء، وله األكل حىت يتيقن طلوع الفجر. نص عليإن أكل شاكا يف طلوع الفجر، ومل يتبني (2)
وأصحاب الرأي. وقال مالك: جيب القضاء؛ ألن األصل بقاء الصوم يف ذمته، فال يسقط  أمحد وهذا قول الشافعي

، 2ط/ ،رد المحتار على الدر المختاردين، بالشك، وألنه أكل شاكا يف النهار والليل، فلزمه القضاء. ابن عاب
نهاية المحتاج إلى (. والرملي، 1/226، د. ط، )حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(. والدسوقي، 126/ 2)

 (. 117/ 3، د. ط، )المغني(. وابن قدامة، 171/ 3، ط/ أخرية، )شرح المنهاج
األشباه والنظائر (. وابن جنيم املصري، 72، د. ط، )صوالنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعيةاألشباه ، السيوطي (3)

 (. 12، )ص: 1، ط/على مذهب أبي حنيفة النعمان
 (. 2خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: ) (1)
لمغرب في اك منفعة البضع قصًدا. املطرزي، النكاح: هو يف اللغة الضم واجلمع، ويف الشرع: عقد يرد على متلي (2)

 (. 216، )ص: 1، ط/كتاب التعريفات(. واجلرجاين، 173، د. ط، مادة: )نكح(، )ص: ترتيب المعرب
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 . ألن األصل عدم الوالدة إذ ذاك؛ افالقول قوهل (1)الوالدة
 قاؤهاألن األصل ب؛ صدقت وهلا النفقة، امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة ادعت الرجعية

(2) . 

 . ا في شراء جاريةوكل شخص  : مطلب
أن يسلمها  (3)ومات قبل، فاشرتى الوكيل جارية بالصفة، ا يف شراء جارية ووصفهاوكل شخصً 
 شراء الوكيل اجلارية وإن كان، أنه اشرتاها لنفسه (1)[الحتمال]؛ مل حيل للموكل وطؤها، للموكل

 . (2)ا يف احلل ولكن األصل التحرميبالصفات املوكل هبا ظاهرً 

 . األصل براءة الذمة: مطلب
 . األصل براءة الذمة: قاعدة

ول قول ا القوكذا أيضً ، وكذلك مل يقبل يف شغل الذمة شاهد واحد ما مل يعتضد بآخر
 . األصل (6)املدعى عليه ملوافقته
 : ويف ذلك فروع

، (1)(7) واملستأم ،اختلفا يف قيمة املتلف حيث جتب قيمته على متلفه كاملستعري: منها
                                 

 (. 3خمطوطة: )ب(، نسخة دار الكتب القطرية، هناية اللوح رقم: ) (1)
األشباه (. وابن جنيم املصري، 12-72، د. ط، )صواعد وفروع فقه الشافعيةاألشباه والنظائر في ق، السيوطي (2)

 (. 22، )ص: 1، ط/والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان
 (. 3خمطوطة: )ج(، نسخة املكتبة السليمانية، هناية اللوح رقم: ) (3)
 يف )أ( باالحتمال، واملثبت من )ب( و)ج(.  (1)
األشباه (. وابن جنيم املصري، 71-77، د. ط، )صاألشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، السيوطي (2)

 (. 22، )ص: 1، ط/والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان
 يف )ب( و)ج( ملوافقة، واملثبت من )أ(.  (6)
 يف )أ( واملستأجر، واملثبت من )ب( و)ج(.  (7)
املستام من السوم وهو: أن يساوم الرجالن فطلب البائع بسلعته مثنا ورضي املشرتي بذلك الثمن فجاء مشرت آخر  (1)

 2)، 2ط/ ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ودخل على سوم األول فاشرتاه بزيادة أو بذلك الثمن. الكاساين
 /232 .) 



63 
 

 . األصل براءة ذمته مما زاد (1)ألن ؛ فالقول قول الغارم، والغاصب
فالقول  ،فلو اختلفا يف ذكر البدل، ملكتكه على أن ترد بدله (2)صيغ القرض: ومنها
 . ألن األصل براءة ذمته؛ قول اآلخذ
 ،موضحتني بل أوضحت: وقال اجملين عليه، (3)أوضحتهكذا : لو قال اجلاين: ومنها

 . (2) ألن األصل براءة ذمته؛ دق اجلايناحلاجز بينهما ص   (1) فعتوإمنا رَ 
 . (7)تقديره بأقرب زمن (6) األصل يف كل حادث: قاعدة

 : من فروعها 

                                 

 (. 6اللوح رقم: )خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية  (1)
(2)  : : ما تعطيه من املال لتـ ق ضاه . والقير ض  قال يف الصحاح: قرض: قـََرض ت  الشيءَ أق ريض ه  بالكسر قـَر ضاً: قطعته. والَقر ض 

لغٌة فيه. واستقَرض ت  من فالن، أي طلبت منه الَقر َض فأقـ َرَضين. واقـ تَـَرض ت  منه: أي أخذت منه الَقر َض. والَقر ض  
(. والقرض 1121/  3، )1، ط/الصحاح تاج اللغةيضاً: ما َسلَّف ت  من إحسان ومن إساءة. اجلوهري الفارايب، أ

يف االصطالح: عند احلنفية: عقد خمصوص يرد على دفع مال مثلي آلخر لريد مثله. وعند املالكية: دفع املال على 
لشيء على أن يرد ما كان صفته. وعند الشافعية: متليك اوجه القربة لينتفع به آخذه مث يتخري يف رد مثله، أو عينه 

 بدله. وعند احلنابلة: دفع املال إىل الغري لينتفع به ويرد بدله. وكل التعريفات السابقة تدل على أن القرض عقد تربع،
(. 161/ 2، )2ط/ ،رد المحتار على الدر المختارفيبذل صاحبه اخلري للغري ابتغاء املثوبة واألجر. ابن عابدين، 

(. وابن 212/ 1، ط/ أخرية، )نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج(. والرملي، 2/216، )1، ط/الذخيرة، والقرايف
 (. 22/  1، د. ط، )المبدع شرح المقنعمفلح، 

 (. 322/  7) ،1، ط/المبدع شرح المقنعاملوضحة: هي اليت توضح العظم أي تربزه. ابن مفلح،  (3)
 يف )ج( دفعت، واملثبت من )أ( و )ب(.  (1)
األشباه (. وابن جنيم املصري، 11-12، د. ط، )صاألشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، السيوطي (2)

 (. 22، )ص: 1، ط/والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان
 يف )أ( حادثة، واملثبت من )ب( و)ج(.  (6)
قاعدة: األصل إضافة احلادث إىل أقرب أوقاته أو األصل يف كل حادث تقديره بأقرب زمن. احلادث: هو الشيء  (7)

الذي كان غري موجود، مث وجد فإذا اختلف يف زمان وقوعه وسببه فما مل تثبت نسبته إىل الزمان القدمي ينسب إىل 
كتاب (. واجلرجاين، 1/21، )1، ط/درر الحكام في شرح مجلة األحكامه. علي حيدر، الزمن األقرب من

 (. 11، )ص: 1، ط/التعريفات
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 . لزمه الغسل (9) امن رآى في ثوبه مني  : مطلب
 (3)وجتب إعادة كل صالة صالها من آخر، (2)ا لزمه الغسلومل يذكر احتالمً  امني  رآى يف ثوبه 
 . (1) نومة نامها فيه
نه مل يلزمه قضاء إال ما تيقن أ، مث وجد فيها فأرة، ا وصلىتوضأ من بئر أيامً : ومنها

 . (6)بالنجاسة (2)صاله
 ضمان فال، ا بال أمل مث ماتا وبقي زمانً ضرب بطن حامل فانفصل الولد حي  : ومنها

 . (7) ألن الظاهر أنه مات بسبب آخر؛ عليه

 . التحريم األصل في األبضاع: مطلب
 . (1)التحرمي األصل يف األبضاع: قاعدة

                                 

، د. ط، نيالمغاملين هو املاء الغلي  الدافق الذي خيرج عند اشتداد الشهوة، ومين املرأة رقيق أصفر. ابن قدامة،  (1)
(1/116 .) 

(. واملّواق، 163/ 1، )2، ط/رد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  مجهور الفقهاء أن الغسل وجب عليه. (2)
، ط/ أخرية، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج(. والرملي، 112/ 1، )1، ط/التاج واإلكليل لمختصر خليل

 (. 111/ 1، د. ط، )المغني(. وابن قدامة، 216/ 1)
 يف )ب( و)ج( أحدث، واملثبت من )أ(.  (3)
 (. 12ص، د. ط، )األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، (. والسيوطي1/23، د. ط، )األم، يالشافع (1)
 يف )ب( و)ج( صالها، واملثبت من )أ(.  (2)
إن علم وقت وقوعها أعاد الصالة من ذلك الوقت؛ ألنه تبني أنه توضأ مباء جنس، وإن مل يعلم فالقياس أن ال يعيد  (6)

(. 71/  1، )2ط/ ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعشيئا من الصلوات ما مل يستيقن بوقت وقوعها. الكاساين، 
  (.112/ 1، )1، ط/التاج واإلكليل لمختصر خليلواملّواق، 

(. 1/631، )1، ط/المدونة، (. ومالك بن أنس6/212، )2ابن عابدين، رد احملتار على الدر املختار، ط/ (7)
 (. 112-1/111، د. ط، )المغني(. وابن قدامة، 6/112، د. ط، )األم، والشافعي

احة". التحرمي". مستثناة من قاعدة "األصل يف األشياء اإلب ". ويف لف : "األصل يف األبضاعبضاع"األصل حترمي األ (1)
فروج مجع بضع وهو الفرج، كناية عن النساء، والنكاح. أي أن : المعىن هذه القاعدة ومدلوهلا: املراد باألبضاع

األصل يف النكاح احلرمة واحلظر وأ بيح لضرورة حف  النسل ولذلك مل يبيحه اهلل تعاىل إال بإحدى طريقني: العقد، 
اع ابتغاء موملك اليمني، وما عدامها فهو حمظور. وإمنا عرب باجلزء عن الكل ألن املقصود األعظم من النساء هو اجل

 =النسل. القاعدة املستمرة أن عالقة الرجال بالنساء مبناها على التحرمي واحلظر ملا يف ذلك من كشف العورات
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 مةرّ حم َ  (1)جتهاد فيما إذا اختلطوهلذا امتنع اال، فإذا تقابل يف املرأة حل وحرمة غلبت احلرمة
وإمنا  ،جتهاد باستصحابهليس أصلهن اإلباحة حىت يتأيد اال ألنه؛ حمصورات (2) بنسوة قرية

 . لئال ينسد باب النكاح عليه؛ (3) تعاىلرخصة من اهلل ، جاز النكاح يف صورة غري احملصورات
ة ا يف شراء جارية ووصفها فاشرتى الوكيل جاريما لو وكل شخصً : ومن فروع هذه القاعدة

اشرتاها  (2)الحتمال أنه ؛ (1)حيل للموكل وطؤها ومات قبل أن يسلمها للموكل مل، بالصفة
لتحرمي ا يف احلل ولكن األصل اوإن كان شراء الوكيل للجارية بالصفات املذكورة ظاهرً ، لنفسه

 . (7) (6) احلل حىت يتيقن سبب

 : تنبيه
 : الشك على ثالثة أضرب

 . وشك ال يعرف أصله، وشك طرأ على أصل مباح، شك طرأ على أصل حرام
ذكاة  فال حتل حىت يعلم أهنا، مثل أن جيد شاة يف بلد فيها مسلمون وجموس: فاألول

فلو كان الغالب فيها املسلمون جاز ، وشككنا يف الذكاة املبيحة، ألهنا أصلها حرام؛ مسلم

                                 

، ةموسوعة القواعد الفقهيوهتك األستار واختالط األنساب. فال حيل منهنَّ إال ما أحله الشرع. آل بورنو، =
 (. 117/ 2/ 1، )1ط/

وفروع فقه  األشباه والنظائر في قواعد، وط، ويف األشباه والنظائر: اختلطت. السيوطيهكذا يف مجيع نسخ املخط (1)
 (. 22، د. ط، )صالشافعية

 يف )ب( وبنسوة قرية، ويف )ج( وبنسَو ية، واملثبت من )أ(.  (2)
 (. 22، د. ط، )صفي قواعد وفروع فقه الشافعية األشباه والنظائر، السيوطي (3)
د.  ،األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، (. والسيوطي2/122، د. ط، )إحياء علوم الدين، الغزايل (1)

 (. 22ط، )ص
 (. 7زهرية، هناية اللوح رقم: )خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األ (2)
ائر في قواعد األشباه والنظ، يف مجيع نسخ املخطوط: التحرمي، وما أثبته من كتاب األشباه والنظائر. السيوطي (6)

 (. 22، د. ط، )صوفروع فقه الشافعية
 (. 22، د. ط، )صالنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعيةاألشباه و ، السيوطي (7)
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 . (1)  بالغالب املفيد للظهورعماًل ، األكل
 عماًل ، لتطهر بها جيوز، واحتمل تغريه بنجاسة أو بطول املكث اأن جيد ماء متغريً : والثاين
 . بأصل الطهارة
فال  ،ومل يتحقق أن املأخوذ من ماله عني احلرام، حراممثل معاملة من أكثر ماله : والثالث
 . (2) احلراما من الوقوع يفولكن يكره خوفً ، وعدم حتقق التحرمي، إلمكان احلالل؛ حترم مبايعته

 :مراد الفقهاء بالشك يف املاء واحلدث والنجاسة والصالة والعتق والطالق وغريهااعلم أن 
فهذا ، اسواء كان الطرفان يف الرتدد سواء أو أحدمها راجحً ، هو الرتدد بني وجود الشيء وعدمه
 . (3) الفقهمعناه يف استعمال الفقهاء وكتب 

الرتدد إن كان على السواء فهو : فإهنم فرقوا بني ذلك وقالوا: أما أصحاب األصول 
 . (1) ا فالراجح ظن واملرجوح وهموإن كان أحدمها راجحً ، الشك

  

                                 

يف مجيع نسخ املخطوط: املفيد للظهور. كما أثبته. ويف كتاب غمز عيون البصائر: املفيد للطهورية. وهو أصوب. أبو  (1)
 (. 1/123، )1، ط/غمز عيون البصائر شرح كتاب األشباه والنظائرالعباس احلموي احلنفي، 

(. وأبو العباس احلموي احلنفي، 111، د. ط، )ص، األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعيةالسيوطي (2)
 (. 1/123، )1، ط/غمز عيون البصائر شرح كتاب األشباه والنظائر

 يف )أ( الفقيه، واملثبت من )ب( و)ج(.  (3)
األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه ، (. والسيوطي1/161ط، )، د. المجموع شرح المهذبالنووي،  (1)

 (. 12، د. ط، )صالشافعية
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 . (9)المشقة تجلب التيسير: القاعدة الثانية

 . (2){ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ} :األصل يف هذه القاعدة قوله تعاىل

 . (3){ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ}: وقوله تعاىل

 . (1) ((عثت باحلنيفية السمحةب)): اهلل عليه وسلم وقوله صلى
 أيب أمامة ومن حديث، (6) جابر بن عبد اهللمن حديث  (2) مسنده أخرجه أمحد يف

(7) . 

                                 

يعين: أن الصعوبة اليت تصادف يف شيء تكون سببا باعثا على تسهيل وهتوين ذلك الشيء، وبعبارة أخرى جيب  (1)
ع، تجويز عقود القرض، واحلوالة، والوصية، والسلم، وإقالة البيالتوسيع وقت الضيق، وإن التسهيالت الشرعية ب

والرهن، والشركة، والصلح، والوكالة، واإلجارة، واملزارعة، واملساقاة، وشركة املضاربة، والعارية، الوديعة كلها مستندة 
ر الحكام في ر دعلى هذه القاعدة، وقد صار جتويزها دفعا للمشقة وجلبا للتيسري وتسمى )رخصا(. علي حيدر، 

 (. 1/32، )1، ط/شرح مجلة األحكام
 (. 112سورة البقرة، جزء من اآلية: ) (2)
 (. 71سورة احلج، جزء من اآلية: ) (3)
(، تتمة مسند األنصار. وأخرجه الطرباين يف 22221(، رقم احلديث )36/623، )مسندهأخرجه اإلمام أمحد يف  (1)

اديث سلسلة األح(. وحسنه الشيح األلباين رمحه اهلل تعاىل يف 7712(، رقم احلديث )1/222، )المعجم الكبير
 (. 2221(، رقم احلديث: )6/1221، )الصحيحة

مسند اإلمام أمحد بن حنبل: من كتب السنة النبوية، مجع فيه مؤلفه قرابة األربعني ألف حديث باملكرر، ورتبه على  (2)
مسانيد الصحابة؛ فيذكر الصحايب مث يسوق حتته ما عنده من أحاديثه غري مرتبة وهذه الطريقة تعرف عند أهل 

 احلديث بالتصنيف على طريقة املسانيد. 
كان   -وسلم صلى اهلل عليه وآله-بن عمرو بن حرام األنصاري السلمي، أحد املكثرين عن النيب  اهلل جابر بن عبد (6)

بنفسه،  إحدى وعشرين غزوة -صلى اهلل عليه وآله وسلم-مع من شهد العقبة، وروي عنه أنه قال: غزا رسول اهلل 
مات سنة  موتًا باملدينة، -صلى اهلل عليه وآله وسلم-كان آخر أصحاب رسول اهلل   شهدت منها تسع عشرة غزوة،

سد الغابة أمثان وسبعني. قال علي بن املديين: مات جابر بعد أن عّمر فأوصى أال يصلي عليه احلجاج. ابن األثري، 
 (. 166، د. ط، )ص: اإلصابة في تمييز الصحابة، (. والعسقالين1/122، )1، ط/في معرفة الصحابة

صدي بالتصغري بن عجالن بن احلارث ويقال: ابن وهب ويقال: ابن عمرو بن وهب بن عريب بن وهب الباهلي،  (7)
 =أبو أمامة مشهور بكنيته. قال ابن سعد: سكن الشام. قال ابن حبان: كان مع علي بصفني. مات أبو أمامة
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 . (3)عائشةمن حديث  (2)مسند الفردوس  يف (1) والديلمي
قيل يا : وغريهم عن ابن عباس قال (6) والبزار (2) والطرباينأمحد يف مسنده  (1)وأخرج 

                                 

اإلصابة ، (. والعسقالين3/12، )1، ط/أسد الغابة في معرفة الصحابةنة ست ومثانني. ابن األثري، الباهلي س=
 (. 626، د. ط، )ص: في تمييز الصحابة

ع الديلمي اهلمذاين ا شريويه ابن شهردار بن شريويه بن فناخسره بن خسركان، احملدث العامل، احلاف  املؤر.، أبو شج (1)
مؤلف كتاب " الفردوس " و " تاريخ مهذان ". ولد سنة مخس وأربعني وأربع مئة. قال حيىي بن منده: شاب كيس 
حسن، ذكي القلب، صلب يف السنة، قليل الكالم. قال الذهيب: هو متوسط احلف ، وغريه أبرع منه وأتقن. مات 

/  12، )3، ط/سير أعالم النبالءع وستون سنة. الذهيب، يف تاسع عشر رجب سنة تسع ومخس مئة، وله أرب
 (. 1/31، )2، ط/طبقات علماء الحديث(. وابن عبد اهلادي، 221

(، أسند أحاديث والده 221)مسند الفردوس( فهو أليب منصور شهردار بن شريويه الديلمي اهلمداين املتوىف سنة ) (2)
وس(. تبها ترتيبا حسنا يف أربع جملدات، ومساه: )مسند الفر يف كتاب )الفردوس(، وخرج سند كل حديث حتته ور 

 (. 2/1221، د. ط، )كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونخليفة،  حاجي
 - عليه وآله وسلمصلى اهلل-بنت أيب بكر الصديق، و ليَدت  بعد املبعث بأربع سنني أو مخس؛ تزوجها النيب  عائشة (3)

بنت مثاين عشرة  وهي -صلى اهلل عليه وسلم-وهي بنت ست، وقيل سبع، ودخل هبا وهي بنت تسع، تويف عنها 
إليه. ماتت  -صلى اهلل عليه وسلم-لنيب سنة، وكانت تكىن بأم عبد اهلل، وكانت فقيهة عاملة، وهي أحب نساء ا

، (. والعسقالين7/116، )1، ط/أسد الغابة في معرفة الصحابةسنة مثان ومخسني، وقيل: سنة سبع. ابن األثري، 
 (. 1726، د. ط، )ص: اإلصابة في تمييز الصحابة

 (. 1هرية، هناية اللوح رقم: )خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األز  (1)
الطرباين هو اإلمام أبو القاسم، سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي الطرباين، مولده سنة ستني  (2)

ومئتني، صاحب املعاجم الثالثة. رحل إىل احلجاز واليمن ومصر والعراق وفارس واجلزيرة، وكتب عمن أقبل وأدبر، 
مجع وصنف، وعمر دهرا طويال، وازدحم عليه احملدثون، ورحلوا إليه من األقطار. تويف سنة وبرع يف هذا الشأن، و 

طبقات علماء (. وابن عبد اهلادي، 112/  16، )3، ط/سير أعالم النبالءه(. بأصبهان. الذهيب، 362)
 (. 3/127، )2، ط/الحديث

 لبصري، البزار، صاحب " املسند " الكبري، الذي تكلمالبزار هو: اإلمام، أبو بكر، أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق، ا (6)
على أسانيده. ولد سنة نيف عشرة ومئتني. وقد ارحتل يف الشيخوخة ناشرا حلديثه، فحدث بأصبهان عن الكبار، 
وبغداد، ومصر، ومكة، والرملة. وأدركه بالرملة أجله، فمات يف سنة اثنتني وتسعني ومئتني. وقد ذكره أبو احلسن 

ير سطين، فقال: ثقة، خيطئ ويتكل على حفظه. وقال أبو أمحد احلاكم: خيطئ يف اإلسناد واملنت. الذهيب، الدارق
 (. 2/361، )2، ط/طبقات علماء الحديث(. وابن عبد اهلادي، 221/  13، )3، ط/أعالم النبالء



62 
 

 . (2)السمحة"(( (1) "احلنيفية: قال؟ ي األديان أحب إىل اهللأ)): رسول اهلل
 . (1) ي اإلسالم((أ)): البزار من وجه آخر بلف  (3)وأخرجه

ن أحب الدين إىل اهلل احلنيفية إ)): من حديث أيب هريرة (2)األوسط وروى الطرباين يف
 . (1) ((السمحة (7)(6)

ومل تبعثوا  ،منا بعثتم ميسرينإ)): وغريه وغريمها من حديث أيب هريرة (2)وروى الشيخان
 . (11) ((سروا وال تعسرواي)): وحديث، (12) ((معسرين

                                 

 يف )أ( احلنيفة، واملثبت من )ب( و)ج(.  (1)
(، مسند عبد اهلل بن العباس بن عبد املطلب، 2127(، رقم احلديث )1/17، )مسندهأخرجه اإلمام أمحد يف  (2)

(. وقال الشيخ األلباين رمحه اهلل تعاىل 11272(، رقم احلديث )11/227، )المعجم الكبيروأخرجه الطرباين يف 
 (. 222(، رقم احلديث )1/122حسن لغريه، ) صحيح األدب المفرديف 

 بت من )أ(. يف )ب( و)ج( وأخرج، واملث (3)
كشف األستار عن زوائد (. اهليثمي، 71(، رقم احلديث )1/21، كتاب: اإلميان، باٌب، )مسندهأخرجه البزار يف  (1)

 (. 71(، رقم احلديث: )1/21، )البزار
 املعجم األوسط، أليب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين، والكتاب مطبوع، وهو من كتب السنة النبوية.  (2)
 يف )ب( و)ج( احلنفية، واملثبت من )أ(.  (6)
 (. 1خمطوطة: )ب(، نسخة دار الكتب القطرية، هناية اللوح رقم: ) (7)
(. واحلديث ضعيف ألن فيه عبد اهلل بن 7321(، رقم احلديث )7/222، )المعجم األوسطأخرجه الطرباين يف  (1)

 (. 317/ 1، د. ط، )ع الفوائدمجمع الزوائد ومنبإبراهيم الغفاري منكر احلديث. اهليثمي، 
 . فقط، ومل خيرجه مسلم حديث ))إمنا بعثتم ميسرين... (( أخرجه البخاري (2)
(، رقم احلديث 1/21ل يف املسجد، )، كتاب: الوضوء، باب: صب املاء على البو صحيحهيف  أخرجه البخاري (12)

(222 .) 
، كتاب: العلم، باب: ما كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يتخوهلم باملوعظة والعلم كي صحيحهيف  أخرجه البخاري (11)

، كتاب: اجلهاد والسري، باب: يف األمر صحيحه يف (. وأخرجه مسلم62(، رقم احلديث )1/22ال ينفروا، )
 (. 1731(، رقم احلديث )3/1322بالتيسري، وترك التنفري، )
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 . (3) ((ان دين اهلل يسر ثالثً إ)): امرفوعً  (2) أيب عروة حديثمن  (1)وروى أمحد 
 . (6) [(2) ((ري دينكم أيسرهخ)): بسند صحيح (1)أيضا من حديث األعرايبوروي ]

ن اهلل إمنا أراد هبذه إ)): امرفوعً  (2)(1) حمجن بن األدرعمن حديث  (7) ابن مردويهوروى 

                                 

بن هالل الشيباين املروزي مث البغدادي. مولده: سنة أربع وستني ومائة. طلب العلم وهو  أمحد بن حممد بن حنبل (1)
مخس عشرة سنة. قال إبراهيم احلريب: رأيت أبا عبد اهلل، كأن اهلل مجع له علم االولني واآلخرين. وعن ابن املديين، 

هـ، مرض أمحد بن حنبل 211شهر ربيع األول سنة قال: أعز اهلل الدين بالصديق يوم الردة، وبأمحد يوم احملنة. ويف 
(. وابن أيب يعلى، 177/  11، )3، ط/سير أعالم النبالءمث مات، وكان عمره سبعًا وسبعني سنة. الذهيب، 

 (. 1/1، د. ط، )طبقات الحنابلة
 حامت عن أبيه بن أيبعروة الفقيمي بفاء مث قاف مصغرا، يكىن أبا غاضرة. قال ابن حبان يقال إن له صحبة، وقال ا (2)

له صحبة، وروى حديثه عاصم بن هالل عن غاضرة بن عروة الفقيمي أخربين أيب قال أتيت املدينة فدخلت املسجد 
فلما صلينا جعل الناس يقولون يا رسول اهلل أرأيت كذا أرأيت كذا فقال يا أيها الناس إن دين اهلل يسر احلديث رواه 

سد الغابة أوعاصم خمتلف يف االحتجاج به وقال الدارقطين إنه تفرد به. ابن األثري،  أمحد والبغوي وأبو يعلى وغريهم
 (. 221، د. ط، )ص: اإلصابة في تمييز الصحابة، (. والعسقالين1/21، )1، ط/في معرفة الصحابة

(، مسند البصريني. قال حمققه شعيب 22662ديث )(، رقم احل31/262، )مسندهأخرجه اإلمام أمحد يف  (3)
 األرناؤوط: حسن لغريه. 

 روى هذا احلديث عن األعرايب: أبو قتادة العدوي البصري، ومل أقف على اسم األعرايب.  (1)
(، مسند املكيني. وحسنه الشيخ األلباين رمحه 12236(، رقم احلديث )22/211، )مسندهأخرجه اإلمام أمحد يف  (2)

 (. 262(، رقم احلديث )1/137) صحيح األدب المفردتعاىل يف  اهلل
 يف )أ( سقط، وما بني املعقوفتني مثبت يف )ب( و)ج(.  (6)
ده يف سنة ، األصبهاين، مولاحلاف  اجملود العالمة، حمدث أصبهان، أبو بكر، أمحد بن موسى ابن مردويه ابن مردويه (7)

ثالث وعشرين وثالث مئة. من تصانيفه: كتاب " التفسري الكبري "، و " التاريخ "، و " املستخرج على صحيح 
رف ع " وغري ذلك. كان من فرسان احلديث، فهما يقظا متقنا، كثري احلديث جدا، ومن نظر يف مؤلفاته، البخاري

/  17، )3، ط/سير أعالم النبالءحمله من احلف . مات سنة عشر وأربع مئة عن سبع ومثانني سنة. الذهيب، 
 (. 1/21، د. ط، )طبقات المفسرين(. والداوودي، 321

( رقم احلديث: 221/  22، )2، ط/المعجم الكبيريف مجيع النسخ: حمجر بن األذرع، والصواب ما أثبته. الطرباين،  (1)
(727 .) 

األسلمي املدين، كان قدمي اإلسالم. سكن البصرة وهو الذي اختط مسجدها، وعمر طوياًل، مات  حمجن بن األدرع (2)
اإلصابة في ، العسقالين(. و 2/61، )1، ط/أسد الغابة في معرفة الصحابةيف آخر خالفة معاوية. ابن األثري، 

 (. 1177، د. ط، )ص: تمييز الصحابة
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 . (1) ((األمة اليسر ومل يرد هبم العسر
خري رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بني أمرين  (3) ام)): عن عائشة (2)وروى الشيخان
 . (1) ((اما مل يكن إمثً ، إال اختار أيسرمها

ا ومل ا واسعً حً  مسن اهلل شرع الدين فجعله سهاًل إ)): اوروى الطرباين عن ابن عباس مرفوعً 
 . (6)(2) ((اجيعله ضيقً 

 . (7)يتخرج على هذه القاعدة مجيع رخص الشرع وختفيفاته: قال العلماء
 : (2)(1) [سبعةواعلم أن أسباب التخفيف يف العبادات وغريها ]

                                 

(، وعزاه البن مردويه. ومل أجد هذا احلديث 2/222، د. ط، )الدر المنثور في التفسير بالماثوريف  ذكره السيوطي (1)
 ( عن حمجن بن األدرع727(، رقم احلديث: )221/  22، )ه يف املعجم الكبري، للطرباينهبذا اللف ، وما وجدت

السلمي قال: بعثين رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل حاجز ميني املدينة يف حاجة... مث قال رسول اهلل صلى اهلل 
 عليه وسلم: "إن اهلل تعاىل رضي هلذه األمة اليسر، وكره هلا العسر" قاهلا ثالثا. 

 (. 1خمطوطة: )ج(، نسخة املكتبة السليمانية، هناية اللوح رقم: ) (2)
 يف )أ( إمنا، واملثبت من )ب( و)ج(.  (3)
(، رقم احلديث 1/112باب: صفة النيب صلى اهلل عليه وسلم، ) ، كتاب: املناقب،صحيحهيف  أخرجه البخاري (1)

، كتاب: اجلهاد والسري، باب: مباعدته صلى اهلل عليه وسلم لآلثام، واختياره صحيحهيف  (. وأخرجه مسلم3262)
 (. 2327(، رقم احلديث )1/1113من املباح أسهله، وانتقامه هلل عند انتهاك حرماته، )

(. وقال الشيخ األلباين رمحه اهلل تعاىل يف 11232(، رقم احلديث )11/213، )المعجم الكبيرأخرجه الطرباين يف  (2)
 (. 33(، رقم احلديث )1/37: ضعيف جداً، )ضعيف الترغيب والترهيب

قاعدة يعمل هبا إذا يسري، وهذه الأورد املؤلف رمحه اهلل تعاىل اآليتني واألحاديث كدليل على قاعدة: املشقة جتلب الت (6)
مل يوجد نص، وأما إذا وجد النص، فال جيوز العمل خالف ذلك النص بداعي جلب التيسري وإزالة املشقة. علي 

 (. 1/32، )1، ط/درر الحكام في شرح مجلة األحكامحيدر، 
 يف )ب( و)ج( وحتقيقاته، واملثبت من )أ(.  (7)
 تني مثبت من )ب( و)ج(. يف )أ( سقط، وما بني املعقوف (1)
األشباه (. وابن جنيم املصري، 112، د. ط، )ص: ، األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعيةالسيوطي (2)

 (. 61، )ص: 1، ط/والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان
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 . (1)ورخصه تسعة، السفر: األول
 . (2)ورخصه كثرية، املرض: الثاين
 . اإلكراه: الثالث
 . النسيان: الرابع

 . اجلهل: اخلامس
 . العسر وعموم البلوى: السادس
فناسبه ، على حب الكمال (3)إذ النفوس جمبولة، املشقةالنقص فإنه نوع من : السابع

ف النساء بكثري وعدم تكلي، الصيب واجملنونفمن ذلك عدم تكليف ، التخفيف يف التكليفات
، وغري ذلك (6)(2)العقلوحتمل  (1) واجلزية[واجلهاد كاجلماعة واجلمعة ]،  مما جيب على الرجال
ه ككون،  وعدم تكليف األرقاء بكثري مما على األحرار، وحلي الذهب (7) وإباحة لبس احلرير

                                 

من رخص السفر: القصر، واجلمع، والفطر، واملسح أكثر من يوم وليلة، والتنفل على الراحلة، وإسقاط اجلمعة.  (1)
 (. 1/116، د. ط، )المجموع شرح المهذبالنووي، 

من رخص املرض: جواز التيمم عند عدم القدرة على استعمال املاء، والقعود يف الصالة أو اإلمياء، والفطر يف رمضان،  (2)
، د. عية، األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافترك اجلمعة واجلماعات، واجلمع بني الصالتني. السيوطيو 

 (. 112ط، )ص: 
 يف )ب( و)ج( جمهولة، واملثبت من )أ(.  (3)
يف )أ( سقط، وما بني املعقوفتني مثبت من )ب( و)ج(. واجلزية: هي املال الذي تعقد عليه الذمة لغري املسلم ألمنه  (1)

/ 1زا(، )د. ط، مادة: )جالنهاية في غريب الحديث واألثر، واستقراره، حتت حكم اإلسالم وصونه. ابن األثري، 
271 .) 

 يف )أ( الفضل، واملثبت من )ب( و)ج(.  (2)
 (. 1762/  2، مادة: )عقل(، )الصحاح تاج اللغة: الدية. اجلوهري، العقل (6)
 (. 2خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: ) (7)
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 . (2) وغري ذلك (1)احلر يف احلدود والعدد من على النصف

 . المشاق على قسمين: مطلب
 : (3)واملشاق على قسمني

م يف شدة ومشقة الصو ، كمشقة الربد يف الوضوء والغسل،  امشقة ال تنفك عنها العبادة غالبً 
 ورجم، ومشقة أمل احلدود، عنها (1)ومشقة السفر اليت ال انفكاك للحج، احلر وطول النهار

 . يف إسقاط العبادات يف كل األوقاتفال أثر هلذه ، وقتل اجلناة، الزناة
 : ا فعلى مراتبوأما املشقة اليت تنفك عنها العبادات غالبً 

كمشقة اخلوف على النفوس واألطراف ومنافع ،  (2)فادحةمشقة عظيمة : األوىل
صاحل ألن حف  النفوس واألطراف إلقامة م؛ اللتخفيف والرتخيص قطعً فهي موجبة ، األعضاء

 . بادة أو عبادات تفوت هبا أمثاهلاالدين أوىل من تعرضها للفوات يف ع
أو سوء ، وأدىن صداع يف الرأس، كأدىن وجع يف أصبع،  مشقة خفيفة ال دفع هلا: الثانية
ع مثل حتصيل مصاحل العبادات أوىل من دفألن ؛ وال التفات إليه، فهذا ال أثر له، مزاج خفيف

 . هذه املفسدة اليت ال أثر هلا
من  أو، من املرتبة العليا أوجب التخفيف (6)دىنما ف، متوسطة بني هاتني املرتبتني: الثالثة

                                 

، 1، ط/لنعمانحنيفة ا األشباه والنظائر على مذهب أبيملعرفة املزيد من أحكام العبيد انظر: ابن جنيم املصري،  (1)
 (. 272-261)ص: 

(. وابن جنيم املصري، 112-113، د. ط، )ص: األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، السيوطي (2)
 (. 72، )ص: 1، ط/األشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان

األشباه (. وابن جنيم املصري، 112، د. ط، )ص: ، األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعيةالسيوطي (3)
 (. 72، )ص: 1، ط/والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان

 يف )ب( و)ج( زيادة واجلهاد.  (1)
، 1، ط/ب اللغةتهذيواحلاء املهملتني أي ثقيلة عظيمة من فدحه الدَّين، إذا أثقله. األزهري، : بالفاء والدال فادحة (2)

 (. 1/211مادة: )فدح(، )
 يف )أ( فأدىن، واملثبت من )ب( و)ج(.  (6)
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، (1)تلف فيهوما تردد يف إحلاقه بينهما اخ، ووجع الضرس اليسري، الدنيا مل يوجبه كحمى خفيفة
 . (2) راتب إال بالتقريبوال ضبط هلذه امل

 : (3)وختفيفات الشرع سبعة أنواع
 . (6)باألعذار  (2)كإسقاط اجلمعة واحلج والعمرة واجلهاد،  ختفيف إسقاط (1): األول
 . كالقصر،  ختفيف تنقيص: الثاين
القعود ب والقيام يف الصالة، كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم،  ختفيف إبدال: الثالث
 . والصيام باإلطعام، (1)(7)واإلمياءواالضطجاع 
 . رمضان وزكاة الفطر يف، وتقدمي الزكاة على احلول، كاجلمع،  ختفيف تقدمي: (2)والرابع
الصالة يف  وتأخري، وتأخري رمضان للمريض واملسافر، كاجلمع،  ختفيف تأخري: اخلامس

 . حنوه من األعذارحق مشتغل بإنقاذ غريق أو 

                                 

ان كمنهم من يلحقه بالعليا، ومنهم من يلحقه بالدنيا، فكلما قارب العليا كان أوىل بالتخفيف، وكلما قارب الدنيا   (1)
(. 2/12، )د. طقواعد األحكام في مصالح األنام، ، أوىل بعدم التخفيف. لالستزادة انظر: العز ابن عبد السالم

 (. 1/112، أنوار الربوق يف أنواء الفروق، د. ط، )والقرايف
(. وابن جنيم املصري، 122-112، د. ط، )ص: األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، السيوطي (2)

 (. 72، )ص: 1، ط/األشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان
لح قواعد األحكام في مصا، السابع. العز ابن عبد السالم ذكر الشيخ عز الدين ستة أنواع، واستدرك العالئي (3)

-121، د. ط، )ص: األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، (. والسيوطي2/1، د. ط، )األنام
 (. 71، )ص: 1، ط/على مذهب أبي حنيفة النعماناألشباه والنظائر (. وابن جنيم املصري، 122

 يف )ج( أول، واملثبت من )أ( و )ب(.  (1)
 يف )ب( و)ج( واجلهاد والعمرة، واملثبت من )أ(.  (2)
 (. 12خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: ) (6)
 أ(. يف )ب( و)ج( بالقعود أو االضطجاع أو اإلمياء، واملثبت من ) (7)
د. ط،  ،النهاية في غريب الحديث واألثراإلمياء: اإلشارة باألعضاء كالرأس واليد والعني واحلاجب. ابن األثري،  (1)

 (. 11/ 1مادة: )أوما(، )
 يف )ب( و)ج( الرابع، واملثبت من )أ(.  (2)
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 . وحنو ذلك، (1)وأكل النجاسة للتداوي، كشرب اخلمر للغصة،  ختفيف ترخيص: السادس
 . الصالة يف اخلوف (2)كتغيري نظم،  ختفيف تغيري: السابع
 . (2)إذا ضاق األمر اتسع: الشافعي قول (1) هذه القاعدة (3)ومبعىن
 : مواضع (6)ةيف ثالثأجاب هبا وقد ]

 .  جيوزفولت أمرها رجاًل ، إذا فقدت املرأة وليها يف سفر: أحدها
 ؟ كيف هذا: فقلت له: (7) يونس بن عبد األعلىقال 
 . (1) إذا ضاق األمر اتسع[: قال

                                 

ة والصحيح باحة، وهو قول احلنفياختلف الفقهاء يف أكل النجاسة للتداوي كامليتة وحنوها على قولني: أحدمها: اإل (1)
من مذهب الشافعية، ألنه صلى اهلل عليه وسلم أباح للعرنيني شرب أبوال اإلبل وألباهنا للتداوي. والثاين: عدم 
اجلواز. وهو قول املالكية واحلنابلة، ملا ورد عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: ))إن اهلل مل جيعل شفاء أميت فيما 

المجموع شرح (. والنووي، 1/61، )2، ط/بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع((. الكاساين، حرم عليها
 (. 2/123، د. ط، )المغني(. ابن قدامة، 1/112، )1، ط/الذخيرة، (. القرايف2/22، د. ط، )المهذب

 يف )ب( تعم، واملثبت من )أ( و )ج(.  (2)
 يف )ب( مبعىن، واملثبت من )أ( و )ج(.  (3)
 قاعدة: املشقة جتلب التيسري.  (1)
املفهوم من هذه القاعدة: أنه إذا شوهد ضيق ومشقة يف فعل أو أمر جيب إجياد رخصة وتوسعة لذلك الضيق فال  (2)

، ة األحكامفي شرح مجلدرر الحكام زالت املشقة جتوز األشياء غري اجلائزة قياسا واملغايرة للقواعد. علي حيدر، 
 (. 1/36، )1ط/

وفروع فقه  األشباه والنظائر في قواعد، يف مجيع النسخ: ثالث، وما أثبته من كتاب األشباه والنظائر. السيوطي (6)
 (. وهو الصواب؛ ألن املعدود مذكر فيكون العدد مؤنثاً. 122، د. ط، )ص: الشافعية

بن ميسرة بن حفص بن حيان، اإلمام، من فقهاء الشافعية، شيخ اإلسالم، أبو موسى الصديف،  يونس بن عبد األعلى (7)
املصري املقرئ احلاف ، وكان من كبار العلماء يف زمانه، وكان كبري املعدلني والعلماء يف زمانه مبصر. قال حيىي بن 

ن التنيسي: يونسكم هذا ركن من أركان االسالم. ولد سنة سبعني ومائة يف ذي احلجة، تويف غداة يوم االثنني حسا
طبقات (. والشريازي، 311/ 12، )3، ط/سير أعالم النبالءثاين ربيع اآلخر سنة أربع وستني ومائتني. الذهيب، 

 (. 22، )ص: 1، ط/الفقهاء
  مثبت من )ب( و)ج(. يف )أ( سقط، وما بني املعقوفتني (1)
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إذا ضاق : فقال؟ أجيوز الوضوء منها (1)بالسرجني (3)ولةملعما (2)اخلزف (1)يف أواين: الثاين
 . (2) البحر حكاه يف. األمر اتسع
 ،سئل عن الذباب جيلس على غائط أن الشافعي (6)شراح املختصر حكى بعض: الثالث

 وإال فالشيء إذا، يف طريانه ما جتف فيه رجاله (1) إذا كان: فقال، على الثوب (7) جيلس مث
 . (12)إذا اتسع األمر ضاق: وهلم عكس هذه القاعدة، (2) ضاق األمر اتسع

ضاقت  (12)وضعت األشياء يف األصول على أهنا إذا: يف تعليقه (11) ابن أيب هريرةقال 
 ،أال ترى أن قليل العمل يف الصالة ملا اضطر إليه سومح فيه، وإذا اتسعت ضاقت، اتسعت

                                 

 يف )أ( األواين، واملثبت من )ب( و)ج(.  (1)
المنير في  المصباح: الطني املعمول آنية قبل أن يطبخ وهو الصلصال فإذا شوي فهو الفخار. الفيومي، اخلزف (2)

 (. 1/161، د. ط، مادة: )خزف(، )غريب الشرح الكبير للرافعي
واعد وفروع فقه األشباه والنظائر في ق، يف مجيع النسخ )املصولة(، وما أثبته من كتاب األشباه والنظائر. السيوطي (3)

 (. 122، د. ط، )ص: الشافعية
ني ( الزبل، كلمة أعجمية وأصلها سركني ب (1) ومي، الكاف فعربت إىل اجليم والقاف فيقال: سرقني أيضا. الفي)السير جي

 (. 272/  1، د. ط، مادة: )سرج(، )المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي
 (. 2/223، )1، ط/بحر المذهبالروياين،  (2)
/ 1، )1ط/ ،الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعيوهو املاوردي يف شرحه ملختصر املزين. املاوردي،  (6)

223-222 .) 
 يف )ب( و)ج( مث يقع، واملثبت من )أ(.  (7)
 يف )ب( و)ج( إن كان، واملثبت من )أ(.  (1)
 يف )ب( و)ج( إذا ضاق اتسع، واملثبت من )أ(.  (2)
(، وغريمها. 122، يف األشباه والنظائر، )ص: (، والسيوطي12/ 1، يف األشباه والنظائر، )نقل ذلك عنه السبكي (12)

 ، فلم أقف على ذلك مصرحاً به له. وقد راجعت ما علمته من كتب اإلمام الشافعي
يه ، أبو علي، البغدادي القاضي من أصحاب الوجوه. انتهت إل: هو احلسن بن احلسني بن أيب هريرةيرةابن أيب هر  (11)

ي لرئاسة املذهب. تفقه بابن سريج مث بأيب إسحاق املروزي، وصنف شرًحا ل " خمتصر املزين ". أخذ عنه: أبو ع
، ير أعالم النبالءسوغريمها، واشتهر يف اآلفاق. تويف سنة مخس وأربعني وثالث مئة. الذهيب،  الطربي، والدارقطين

 (. 112، )ص: 1، ط/طبقات الفقهاء(. والشريازي، 132/  12، )3ط/
 (. 2م: )خمطوطة: )ب(، نسخة دار الكتب القطرية، هناية اللوح رق (12)
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 . وكثريه (2)( 1) الرباغيثوكذلك قليل دم . وكثريه ملا مل يكن به حاجة مل يسامح به
انعكس  (2) حدهكل ما جتاوز : بني القاعدتني بقوله (1) اإلحياء يف (3) الغزايلومجع 
 . (6)إىل ضده

، (1)بتداءيغتفر يف الدوام ما ال يغتفر يف اال: القاعدتني يف التعاكس قوهلم (7)هاتنيونظري 
 . (12) (2)بتداء ما ال يغتفر يف الدواميغتفر يف اال: وقوهلم

  

                                 

: دويبٌة سوداء صغرية تثب وثبانا، واجلمع الرباغيث   (1) غوث   1مادة: )برغث(، ) ، ط. د،كتاب العين. الفراهيدي، الرب 
 /167 .) 

 (. 11خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: ) (2)
ني وأربع . مولده سنة مخس، الغزايلهو الشيخ أبو حامد حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الطوسي، الشافعي الغزايل (3)

مئة. صاحب التصانيف. تفقه ببلده أوال، مث حتول إىل نيسابور يف مرافقة مجاعة من الطلبة، فالزم إمام احلرمني، فربع 
يف الفقه، ومهر يف الكالم واجلدل، وأخذ يف تأليف األصول والفقه والكالم واحلكمة، له حنو مئيت مصنف منها  

" األربعني "، وكتاب " القسطاس "، وكتاب " حمك النظر "، وغري ذلك. تويف سنة  كتاب " االحياء "، وكتاب
طبقات الشافعية الكبرى، ، تاج الدين، (. والسبكي322/  12، )3، ط/سير أعالم النبالءه(. الذهيب، 222)
 (. 6/121، )2ط/

 أبو حامد، والكتاب مطبوع، وهو يف اآلداب واألخالق والرقائق.  يلإحياء علوم الدين، حملمد بن حممد الغزا (1)
اه والنظائر في األشب، يف )أ( إىل اآلخرة، ويف )ب( و)ج( إىل آخره، وما أثبته من كتاب األشباه والنظائر. السيوطي (2)

 (. 123، د. ط، )ص: افعيةقواعد وفروع فقه الش
 (. 2/127، د. ط، )إحياء علوم الدين، الغزايل (6)
فروع فقه األشباه والنظائر في قواعد و ، يف مجيع النسخ: هذه، ومما أثبته من كتاب األشباه والنظائر. السيوطي (7)

 (. 123)ص:  د. ط،الشافعية، 
لو حضر القتال معضوبا أو زمنا أو أعمى مل يسهم هلم، فلو حضر صحيحا مث عرض له ذلك يف احلرب مل يبطل  (1)

 (. 371/ 3، )2، ط/المنثور في القواعد الفقهيةحقه من السهم يف األصح. الزركشي، 
كملك الكافر العبد املسلم يف الصور املعروفة وملك من يعتق عليه بالشراء مث يعتق اغتفرنا ابتداء امللك ومل يغتفر   (2)

 (. 372/ 3، )2، ط/المنثور في القواعد الفقهيةدوامه. الزركشي، 
األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه ، السيوطي(. و 1/313، )1، ط/األشباه والنظائر، تاج الدين، السبكي (12)

، 1ط/ ،األشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان(. وابن جنيم املصري، 123، د. ط، )ص: الشافعية
 (. 72)ص: 
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 . الضرر يزال: القاعدة الثالثة

عن (2)(1) املوطأ أخرجه مالك يف (( ضرر وال ضرارال)): أصلها قوله صلى اهلل عليه وسلم
 (2) (1) والبيهقي(7)(6) املستدرك وأخرجه احلاكم يف، (2)مرساًل  (1) أبيهعن  (3) عمرو بن حيي

                                 

 (. 622ديث )(، رقم احل1/1271، كتاب: األقضية، القضاء يف املرفق، )الموطأأخرجه مالك يف  (1)
 ، والكتاب مطبوع، وهو من كتب السنة النبوية. املوطأ، ملالك بن أنس (2)
م األنصاري. وجده بن عاص بن أىب حسن األنصارى املازىن املدىن، ابن بنت عبد اهلل بن زيد عمرو بن حيىي بن عمارة (3)

أبو حسن له صحبة، وامسه متيم بن عمرو فيما قاله حممد بن إسحاق. وقال املزى: قال أبو حامت، والنسائى: ثقة. 
(. 222/  22، )1، ط/تهذيب الكماله. املزي،  132زاد أبو حامت: صاحل. روى له اجلماعة. اهـ. تويف بعد 

 (. 111/  1، )1، ط/لتهذيبتهذيب اوالعسقالين، 
بن يسار   . قال حممد بن إسحاقحيىي بن عمارة بن أيب حسن األنصاري املازين املدين والد عمرو بن حيىي بن عمارة (1)

، هذيب الكمالتكان ثقة وقال النسائي وابن خراش ثقة وذكره ابن حبان يف كتاب الثقات روى له اجلماعة. املزي، 
 (. 222/  11، )1، ط/تهذيب التهذيب(. والعسقالين، 171/  31، )1ط/

ى اهلل عليه ي فيقول التابعي: قال رسول اهلل صلاحلديث املرسل هو: الذي يرويه احملدث بأسانيد متصلة إىل التابع (2)
 (. 67/  1، )2، ط/معرفة علوم الحديثوسلم. احلاكم، 

 (. 2312(، رقم احلديث )2/66، كتاب: البيوع، حديث معمر بن راشد، )المستدركأخرجه احلاكم يف  (6)
احلكم النيسابوري،  د بن محدويه بن ن عيم بناملستدرك على الصحيحني، أليب عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حمم (7)

 والكتاب مطبوع، وهو من كتب السنة النبوية. 
(، رقم احلديث 2/323، كتاب: البيوع، باب: ارتفاق الرجل جبدار غريه، )السنن الصغرىأخرجه البيهقي يف  (1)

(2211 .) 
اخلراساين،  ر؛ أمحد بن احلسني بن علي بن موسى،البيهقي هو احلاف  العالمة، الثبت، الفقية، شيخ اإلسالم أبو بك (2)

ولد يف سنة أربع ومثانني وثالث مائة يف شعبان، وتويف يف عاشر شهر مجادى األوىل، سنة مثان ومخسني وأربع مائة. 
صنف زهاء ألف جزء، منها )السنن الكربى(، و )السنن الصغرى( و )املعارف( و )األمساء والصفات( و )ودالئل 

طبقات الشافعية ، تاج الدين، (. والسبكي163/  11، )3، ط/سير أعالم النبالءوغري ذلك. الذهيب، النبوة( 
 (. 1/1، )2ط/الكبرى، 
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من حديث ابن  (1)( 3) ابن ماجهوأخرجه ، حديث أيب سعيد اخلدريمن  (2) (1) والدارقطين
 . (6)(2) وعبادة بن الصامتعباس 

 : أن هذه القاعدة ينبين عليها كثري من الفقه من ذلك: اعلم
، (1)واحلجر، (7)يرعز والت، الوصف املشروط إخالفمن ومجيع أنواع اخليار ، الرد بالعيب

                                 

(، رقم 2/121، كتاب: يف األقضية واألحكام وغري ذلك، يف املرأة تقتل إذا ارتدت، )سننهأخرجه الدارقطين يف  (1)
 (. 1121احلديث )

الدارقطين: هو اإلمام أبو احلسن، علي بن عمر بن أمحد البغدادي املقرئ احملدث، ولد سنة ست وثالث مائة. وقال  (2)
القاضي أبو الطيب الطربي: كان الدارقطين أمري املؤمنني يف احلديث. وكان من حبور العلم. ومن أئمة الدنيا، انتهى 

مع التقدم يف القراءات وطرقها، وقوة املشاركة يف الفقه، واالختالف، إليه احلف  ومعرفة علل احلديث ورجاله، 
، تاج الدين، (. والسبكي112/  16، )3ط/سير أعالم النبالء، واملغازي، وأيام الناس، وغري ذلك. الذهيب، 

 (. 3/162، )2ط/طبقات الشافعية الكبرى، 
، الكبري، : احلاف هـ(، هو اإلمام حممد بن يزيد الربعي القزويين، أبو عبد اهلل، ابن ماجه 273 - 222: )ابن ماجه (3)

احلجة، املفسر، من أهل قزوين. رحل إىل البصرة وبغداد والشام ومصر واحلجاز والرى، يف طلب احلديث. وصنف  
ان وأنباء أبناء وفيات األعي(، وله )تفسري القرآن( وكتاب يف )تاريخ قزوين(. ابن خلكان، سنن ابن ماجهكتابه )
 (. 277/  13، )3، ط/سير أعالم النبالء(. والذهيب، 272/ 1، )1، ط/الزمان

(، رقم احلديث 2/711حقه ما يضر جباره، )، كتاب: األحكام، باب: من بىن يف سننهأخرجه ابن ماجة يف  (1)
مبا قبله،  صحيح صحيح وضعيف سنن ابن ماجة(. وقال الشيخ األلباين رمحه اهلل تعاىل: يف 2311و2312)
 (. 2312(، رقم احلديث: )2/311)

بينه  -ه وسلملصلى اهلل عليه وآ-عبادة بن الصامت اخلزرجي شهد بدرًا، كان أحد النقباء بالعقبة، وآخى رسول اهلل  (2)
وبني أيب مرثد الغنوي وشهد املشاهد كلها بعد بدر. وكان طواال مجيال جسيما. مات بالرملة سنة أربع وثالثني، 

، لصحابةأسد الغابة في معرفة اوقيل: مات ببيت املقدس، وقيل: إنه عاش إىل سنة مخس وأربعني. ابن األثري، 
 (. 671، د. ط، )ص: اإلصابة في تمييز الصحابة، (. والعسقالين3/121، )1ط/

 (. 2خمطوطة: )ج(، نسخة املكتبة السليمانية، هناية اللوح رقم: ) (6)
 (: التغرير. 123، )صيف كتاب األشباه والنظائر، للسيوطي (7)
، الفرقان سورة]{ ُّ َّ ٍّ ٌّ } احلجر يف اللغة: املنع والتضييق، ومنه مسي احلرام حجرا، قال اهلل تعاىل: (1)

 ،ألنه مينع صاحبه من ارتكاب ما يقبح وتضر عاقبته، حجرا حراما حمرما ومسي العقل: أي [.22: جزء من اآلية
، )حجر(: مادة، 3ط/، لسان العرب، ابن منظور. منع اإلنسان من التصرف يف ماله: يوهو يف الشرع منع خاص أ

 . (211/ 1)، 1ط/، المبدع شرح المقنع، وابن مفلح. (1/167)
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وضمان ، والكفارات، (2)واحلدود، والقصاص، القسمةضرر ألهنا شرعت لدفع ؛ (1)والشفعة
وغري ، (1)والبغاة، وقتال املشركني، (3)الصائلودفع ، والقضاة، ونصب األئمة، ةوالقسم، ملتلفا

 . (6) متحدة أو متداخلة (2)وهي مع القاعدة اليت قبلها، ذلك
 : منها ويتعلق هبذه القاعدة قواعد
أكل امليتة  (1)[ جاز] ومن مث، بشرط عدم نقصاهنا عنها (7)الضرورات تبيح احملظورات

                                 

شفع ألن ال؛ وهو أحسنها، أو من الشفع، أو التقوية، أو الزيادة، هي بإسكان الفاء مأخوذة من الشفاعة: الشفعة (1)
؛ جزم به بعض أهل اللغة وبالثاين، فبالشفعة ضم املبيع إىل ملكه، كان نصيبه منفردا يف ملكه  فإن الشفيع، هو الزوج

: ويف االصطالح .والشفيع فعيل مبعىن فاعل، والشافع هو اجلاعل الوتر شفعا، ألن نصيبه كان وترا فصار شفعا
: مادة، 1ط/، اح تاج اللغةالصح، اجلوهري الفارايب. استحقاق اإلنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشرتيها

 . (22/ 2)، 1ط/، المبدع شرح المقنع، وابن مفلح. (3/1231)، )شفع(
جزء ، ة{ ]سورة البقر لكمك اك يق ىق يف}: لقوله تعاىل، وحدود اهلل تعاىل حمارمه، وهو املنع، مجع حد: احلدود (2)

: مادة، 1ط/ ،الصحاح تاج اللغة، الفارايباجلوهري . عقوبة مقدرة لتمنع من الوقوع يف مثله: وشرعا. [117: من اآلية
 . (362/ 7)، 1ط/، المبدع شرح المقنع، وابن مفلح. (2/162)، )حدد(

سلما م بشر سواء أكان الصائلهو من قصد غريه : والصائل، والوثوب، مشتق من الصيال وهو االستطالة: الصائل (3)
. (127/ 2)، )صلو(: مادة، 1ط/، جمهرة اللغة، األزدي. أم ذميا أم عبدا أم حرا أم صبيا أم جمنونا أم هبيمة

 . (1/166)، ط. د، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، وزكريا األنصاري
{  نن من زن رن مم}: قال اهلل تعاىل، املعتدون عليه، ارجون عن طاعة اإلمامهم الظلمة اخل: البغاة (1)

{ خض حض جض مص خص مسحص خس حس جس مخ جخ}: إىل قوله. [2: جزء من اآلية، ]سورة احلجرات
 . (162/ 7)، 1ط/، المبدع شرح المقنع، ابن مفلح. [12: جزء من اآلية، ]سورة احلجرات

 . املشقة جتلب التيسري: القاعدة السابقة هي (2)
، وابن جنيم املصري. (121-123: )ص، ط. د، األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، السيوطي (6)

 . (73: )ص، 1ط/، األشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان
فعله يف واملباح شرعا هو الشيء الذي جيوز تركه و : املباح. الضرورة هي العذر الذي جيوز بسببه إجراء الشيء املمنوع (7)

وأن إباحة الضرورة للمحظورات تسمى يف علم أصول ، واملقصود من املباح هنا ما ليس به مؤاخذة، نظر الشرع
، احلرمةوهي الشيء املباح مع بقاء احملرم و ، والرخصة هي الشيء الذي يشرع ثابتا بناء على اإلعذار، الفقه رخصة
شرح  درر الحكام في، علي حيدر. أنه ال يؤاخذ فاعل الشيء املباح ال يؤاخذ فاعل الشيء املرخص أيضاأي كما 

 . (1/37)، 1ط/، مجلة األحكام
 . وما بني املعقوفتني مثبت من )ب( و)ج(، يف )أ( سقط (1)
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، وكذا إتالف املال، (2)باإلكراه والتلف  بكلمة الكفر، وإساغة اللقمة باخلمر، (1)املخمصةعند 
 ولو عم احلرام، دى إىل قتلهولو أ ودفع الصائل، (3)ن أداء الدين بغري إذنه ممال املمتنع  وأخذ
لى فإنه جيوز استعمال ما حيتاج إليه وال يقتصر ع، ايث ال يوجد فيه حالل إال نادرً ا حبقطرً 

 . (1) بل يقتصر على قدر احلاجة، وأكل املالذ طتبسوال يرتقي إىل ال، الضرورة
فاملال  (2)أما عند اليأسف، أن يتوقع معرفة صاحب املال يف املستقبل: املسألةوفرض 
كفار وجيوز إتالف شجر ال، (6)مجلة أموال بيت املال ما جهل مالكهألن من ؛ حينئذ للمصاحل

ت بعد دفنه ونبش املي، وكذا احليوان الذي يقاتلون عليه، ونباهتم حلاجة القتال والظفر هبم
صب اخليط أو يف أرض أو ثوب مغصوب وغ، (7)أو لغري القبلة، بال غسل للضرورة بأن دفن

 . خلياطة جرح حيوان حمرتم
أكله  فإنه ال حيل، امليت نبي  ليخرج ما لو كان ا؛ بشرط عدم نقصاهنا عنها: وقولنا

                                 

َمَصة   (1) َخ 
 . (121/ 1)، مادة )مخص(، د. ط، كتاب العين، الفراهيدي. الطعامخالء البطن من : اخلََمص  وامل

 . واملثبت من )أ(، يف )ب( و)ج( لإلكراه (2)
 . (12): هناية اللوح رقم، نسخة املكتبة األزهرية، )أ(: خمطوطة (3)
األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه ، والسيوطي. (1/12)، 1ط/، األشباه والنظائر، تاج الدين، السبكي (1)

 ،األشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، وابن جنيم املصري. (121-123: )ص، ط. د، الشافعية
 . (73: )ص، 1ط/

 . واملثبت من )أ( و)ب(، يف )ج( الناس (2)
األشباه والنظائر في ، والسيوطي. (1/13)، ط. د، قواعد األحكام في مصالح األنام، العز ابن عبد السالم (6)

 . (121: )ص، ط. د، قواعد وفروع فقه الشافعية
واز نبش القرب إذا فذهبت احلنفية إىل عدم ج: إذا مت دفن امليت إىل غري اجتاه القبلة، اختلف الفقهاء يف نبش القرب (7)

واز نبش وذهبت املالكية إىل عدم ج. وذلك ألّن الدفن باجتاه القبلة سنة عندهم وليس واجباً ، أ هيل عليه الرتاب
 وجوب نبش وذهبت الشافعية إىل. فيجوز حتويله، أما إذا مل يتم دفنه بعد، القرب إن واروا امليت وخرجوا من قربه

ه مل جيز نبش إذ لو تغري جسد، لكن بشرط أن ال يكون جسد امليت قد تغري، تحويل امليت باجتاه القبلةالقرب ل
عدم : الراجح واهلل أعلمو . وأما احلنابلة فيجب عندهم نبش القرب وحتويل امليت إىل القبلة ما مل يكن قد تفسخ. القرب

التاج ، املّواقو . (1/226)، 2ط/، تحفة الفقهاء، مرقنديالس. نبش القرب إذا أهيل عليه الرتاب مراعاة حلرمة امليت
 ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، واخلطيب الشربيين. (3/11)، 1ط/، واإلكليل لمختصر خليل

 . (27/ 6)، 1ط/، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، واملرداوي. (2/31)، ط. د
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 ناوما لو أكره على القتل والز ، رأعظم يف نظر الشرع من مهجة املضط ألن حرمته؛ رللمضط
مهجة املكره  (3) من املفسدة اليت تقابل حف  (2) هماملا في؛ فال يباح واحد منهما باإلكراه (1)

كفينه ألن مفسدة هتك حرمته أشد من عدم ت؛ وما لو دفن بال تكفني فال ينبش، أو تزيد عليها
 . (1)الذي قام السرت بالرتاب مقامه

 . (2)يتقدر بقدرهاما أبيح للضرورة : ومنها
ب خاطومن استشري يف ، ال يأكل من امليتة إال قدر سد الرمق (6) املضطر: ومن فروعه
احلرم  (1) وجيوز أخذ نبات، مل يعدل إىل التصريح، ال يصلح لك (7): كقوله،  واكتفى بالتعريض
والطعام يف دار احلرب يؤخذ على سبيل ، (2) يعلفبيعه ملن وال جيوز أخذه ل، لعلف البهائم

  .ومن بقي معه بقية ردها، الم امتنعفإذا وصل عمران اإلس، للضرورةألنه أبيح ؛ احلاجة
وال تكشف إال ما ال بد منه ، أجنيب امرأة وجب أن تسرت مجيع ساعدها (12)صدفولو 

                                 

 . واملثبت من )أ( و)ب(، يف )ج( القتل أو الزنا (1)
 . واملثبت من )أ( و)ج(، يف )ب( ملا فيها (2)
 . واملثبت من )أ(، ليس يف )ب( و)ج( (3)
وفروع فقه األشباه والنظائر في قواعد ، والسيوطي. (1/12)، 1ط/، األشباه والنظائر، تاج الدين، السبكي (1)

، 1ط/ ،األشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، وابن جنيم املصري. (121: )ص، ط. د، الشافعية
 . (73: )ص

 جيوز استباحته وال، أي أن الشيء الذي جيوز بناًء على الضرورة جيوز إجراؤه بالقدر الكايف إلزالة تلك الضرورة فقط (2)
لو أن شخصا كان يف حالة اهلالك من اجلوع حيق له اغتصاب ما يدفع جوعه من : مثال. أكثر مما تزول به الضرورة

 ،درر الحكام في شرح مجلة األحكام، علي حيدر. مال الغري ال أن يغتصب كل شيء وجده مع ذلك الغري
 . (1/31)، 1ط/

 . واملثبت من )أ( و)ب(، يف )ج( ومن فروعها ملضطر (6)
 . و)ب( واملثبت من )أ(، ليس يف )ج( (7)
 . (13): هناية اللوح رقم، نسخة املكتبة األزهرية، )أ(: خمطوطة (1)
 . واملثبت من )ب( و)ج(، يف )أ( ملن يغلب (2)
: مادة، د. ط، كتاب العين، الفراهيدي. الَفص د  َقط ع  الع روق: وفصد. واملثبت من )أ(، يف )ب( و)ج( قصد (12)

 . (122/  7)، )فصد(
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 . (1) صدفلل
 . (2)وفضول، ةوزين، ومنفعة، وحاجة، ضرورة: واملراتب مخسة

 . حلراموهذا يبيح تناول ا، قاربك أو ا إن مل يتناوله املمنوع هلبلوغه حد  : فالضرورة
، ةنه يكون يف جهد ومشقغري أكاجلائع الذي لو مل جيد ما يأكله مل يهلك : واحلاجة

 . وهذا ال يبيح احلرام ويبيح الفطر يف الصوم
 . والطعام الدسم، وحلم الغنم، كالذي يشتهي خبز الرب: واملنفعة
 . احللوى والسكر والثوب املنسوج من حرير وكتان كاملشتهي: والزينة

 . (3)توسع بأكل احلرام والشبهةامل: والفضول
كالتيمم يبطل بوجود املاء قبل ،  (1)ما جاز لعذر بطل بزواله: ه القاعدةذوقريب من ه
ند تبطل إذا حضر األصل ع، ونظريه الشهادة على الشهادة ملرض وحنوه، الدخول يف الصالة

 . (2)احلكم احلاكم قبل

                                 

ا ثوباً بل عليها أن تلف على يده، مل جيز هلا كشف مجيع ساعدها، املرأة إذا فصدها أجنيب عند فقد امرأة أو حمرم (1)
ألشباه والنظائر ا، السيوطي. ولو زادت عليه عصت اهلل تعاىل، وال تكشف إال القدر الذي ال بد من كشفه للفصد

األشباه والنظائر على مذهب ، وابن جنيم املصري. (122-121: )ص، ط. د، ه الشافعيةفي قواعد وفروع فق
 . (73: )ص، 1ط/، أبي حنيفة النعمان

 . (2/312)، 2ط/، المنثور في القواعد الفقهية، الزركشي (2)
، ط. د ،األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، والسيوطي. (2/111)، ط. د، فتح القدير، ابن اهلمام (3)

 . (122: )ص
علي  .أن األشياء اليت جتوز بناء على األعذار والضرورات إذا زالت تلك األعذار والضرورات بطل اجلواز فيها: يعين (1)

 . (32/ 1)، 1ط/، درر الحكام في شرح مجلة األحكام، حيدر
األشباه ، وابن جنيم املصري. (126: )ص، ط. د، األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، السيوطي (2)

 . (71: )ص، 1ط/، والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان
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 . (2) (1)الضرر ال يزال بالضرر: ومنها
 (1)شأن (3)امفشأهن. الضرر يزال أي يزال ولكن ال بضرر: على قوهلمبقيد  كعائدوهو  

 . (6) لو أزيل ملا صدق الضرر يزال (2)ألنه؛ األخص مع األعم بل مها سواء
 : هذه القاعدة (7)ومن فروع 
وال يأكل املضطر ، العبد واألمة اليت ال حتل له (2) السيد على انكاح (1) عدم إجبار
وال قطع فلذة من ، (12)عبده  وأوال قتل ولده ، وال قطع فلذة من فخذه، طعام مضطر آخر

وكذا قطع السلعة ، (11)أكثر  وأع كاخلوف من ترك األكل طنفسه إن كان اخلوف من الق

                                 

إال بضرر فإن   هواألصل أن الضرر جيب إزالته ورفعه بدون ضرر لكن إن مل ميكن إزالت، إزالة الضرر واجبة عند وقوعه (1)
 لكن إذا كان الضرر املتوقع مثل الضرر املراد. كان الضرر الناتج عن إزالة الضرر أقل منه جاز رفع األشد باألخف

لواقع بضرر أشد منه فَأن ال ي زال الضرر ا، واشتغال مبا ال فائدة فيه، ألنه يكون حتصيل حاصل؛ إزالته فال جيوز إزالته
 . (227/ 6)، 1ط/، موسوعة القواعد الفقهية، آل بورنو. أشد منعاً بطريق األوىل

األشباه ، وابن جنيم املصري. (126-122)ص، ط. د، األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، السيوطي (2)
 . (71: )ص، 1ط/، والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان

، للسيوطي، واألشباه والنظائر. (1/21)، للسبكي، األشباه والنظائر واملثبت من كتاب، فشأهنا: يف مجيع النسخ (3)
 . (126: )ص

. (1/21)، للسبكي، كما يف األشباه والنظائر،  ولعل املقصود شأن، ويف )ب( و)ج( شيان، يف )أ( غري مقروء (1)
 . (126: )ص، للسيوطي، واألشباه والنظائر

 . (6): هناية اللوح رقم، دار الكتب القطريةنسخة ، (ب): خمطوطة (2)
األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه ، والسيوطي. (1/11)، 1ط/، األشباه والنظائر، تاج الدين، السبكي (6)

 . (126: )ص، ط. د، الشافعية
 . (11): هناية اللوح رقم، نسخة املكتبة األزهرية، )أ(: خمطوطة (7)
 . واملثبت من )أ(، ويف )ج( إخيار، يف )ب( إخبار (1)
 . )أ( و)ب( واملثبت من، يف )ج( النكاح (2)
 . واملثبت من )ب(، يف )أ( و)ج( وأعبده (12)
 . واملثبت من )ب( و )ج(، يف )أ( وأكثر (11)
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 : ويستثىن من ذلك مسائل منها، (1) املخوفة

 . الميت إذا بلع ماال  شق بطن : مطلب
ذا ترتسوا بنساء إالكفار  ميور ، أو كان يف بطنها ولد ترجى حياته، شق بطن امليت إذا بلع مااًل 
والباقي آلخر وطلب  ولو كان له عشر دار ال يصلح للسكىن، (2) منيوصبيان أو بأسرى املسل
 . (3) أجيب وإن كان فيه ضرر شريكه، صاحب األكثر القسمة

ألسرى وكذا استنقاذ ا، جاز دفع املال إليهم، وال مقاومة هبمالكفار باملسلمني  ولو أحاط
للمسلمني  (2)(1) واصطالمهمألن مفسدة بقائهم يف أيديهم ؛ إذا مل ميكن بغريه، منهم باملال

 . أعظم من بذل املال
ويل العدة طنقاذها منه يقدم على مفسدة تألن إ؛ (7)[ حيرمال ]يف احليض  (6)واخللع

 . عليها
ى نفحات عليه من الصرب عل (1)يغرقه ورآه أهون ءإال مباص رقه ومل خيلَّ ع يف نار حت  وقولو 

 . النار فله االنتقال إليه

                                 

األشباه ، وابن جنيم املصري. (126: )ص، ط. د، األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، السيوطي (1)
 . (71: )ص، 1ط/، النعمانوالنظائر على مذهب أبي حنيفة 

 . واملثبت من )ب( و )ج(، يف )أ( املسلمون (2)
األشباه ، وابن جنيم املصري. (127: )ص، ط. د، األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، السيوطي (3)

 . (76: )ص، 1ط/، والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان
 . واملثبت من )ب( و )ج(، يف )أ( واصطالحهم (1)
، لزياتأمحد ا، إبراهيم مصطفى. اصطلمهم الدهر أو املوت أو العدو استأصلهم وأبادهم: ويقال. )اصطلمه( صلمه (2)

 . (221/  1)، )صلمه(: مادة، ط. د، المعجم الوسيط، حممد النجار، حامد عبد القادر
 .فراق الزوج امرأته بعوض يأخذ الزوج من امرأته أو من غريها بألفاظ خمصوصة: هوويف االصطالح . اخللع هو النزع (6)

، ط. د، كشاف القناع عن متن اإلقناع، والبهويت. (111/ 1)، مادة )خلع(، د. ط، كتاب العين، الفراهيدي
(2 /212) . 

 . ليس يف )ب( و )ج( (7)
 . (6): اللوح رقمهناية ، املكتبة السليمانيةنسخة ، (ج): خمطوطة (1)
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 . يأكل الميتةلو وجد المضطر ميتة وطعام غائب : مطلب
، جتهادوطعام الغري باال (1)هنا مباحة بالنصأل؛ يأكل امليتة، املضطر ميتة وطعام غائبولو وجد 

 . (1)األكلالقتل و : ألنه يرتكب يف الصيد حمظورين؛ (3)فكذلك (2)ا أو ميتة وصيدً 
 : من ذلك قاعدة رابعة وهي (2) نشأو 

 . (7)اا بارتكاب أخفهما ضررً روعي أعظمهما ضررً  مفسدتان (6)إذا تعارض 
 : ونظريها قاعدة خامسة وهي

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع املفسدة ، (1)املفاسد أوىل من جلب املصاحلء در 
 عليه ولذلك قال صلى اهلل، ألن اعتناء الشرع باملنهيات أشد من اعتنائه باملأمورات؛ اغالبً 

                                 

 زن رن مم يلام ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف}: قال تعاىل (1)

  [.173{ ]سورة البقرة:جئ يي ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن نن من
 . واملثبت من )أ(، يف )ب( و )ج( أو ميتة كل وصيدا (2)
 . (121: )ص، ط. د، وفروع فقه الشافعيةاألشباه والنظائر في قواعد ، السيوطي. املقصود هنا احملريم (3)
روع فقه األشباه والنظائر في قواعد وف، السيوطي. من كتاب األشباه والنظائر وما أثبته، واأل: يف مجيع النسخ (1)

 . (121)ص، ط. د، الشافعية
 . واملثبت من )ج(، يف )أ( و)ب( نشأ (2)
 . (12): هناية اللوح رقم، نسخة املكتبة األزهرية، )أ(: خمطوطة (6)
األشباه ، وابن جنيم املصري. (127: )ص، ط. د، األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، السيوطي (7)

 . (77: )ص، 1ط/، والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان
فإذا أراد شخص مباشرة عمل ينتج ، ومصلحة يقدم دفع املفسدة على جلب املصلحة إذا تعارضت مفسدة: أي (1)

فيجب أن يقلع  ،ولكنه من اجلهة األخرى يستلزم ضررا مساويا لتلك املنفعة أو أكرب منها يلحق باآلخرين، منفعة له
من اعتنائه  املنهيات أكثرألن الشرع اعتىن ب؛ عن إجراء ذلك العمل درءا للمفسدة املقدم دفعها على جلب املنفعة

، علي حيدر .مينع املالك من التصرف يف ملكه فيما إذا كان تصرفه يورث اجلار ضررا فاحشا: مثال. باملأمور هبا
 . (1/11)، 1ط/، درر الحكام في شرح مجلة األحكام



17 
 

 . (1) ((ذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا هنيتكم عن شيء فاجتنبوهإ)): وسلم
. والفطر، (2)الصالة كالقيام يف ،  ومن مث سومح يف ترك بعض الفرائض بأدىن مشقة

 . الكبائرا ومل يسامح يف اإلقدام على املنهيات وخصوصً ، طهارةوال
 : ومن فروع ذلك

وختليل الشعر سنة يف ، للصائم (3) وتكره، املبالغة يف املضمضة واالستنشاق مسنونة
 . (1)الطهارة وتكره للمحرم
 . املصلحة لغلبتها على املفسدةوقد تراعى 
 ،أو االستقبالالسرت  وأمن الطهارة شرط من شروطها  (2) مع اختالل، الصالة: من ذلك

 إال علىخالل جبالل اهلل تعاىل يف أن ال يناجي من اإل (6) ملا فيه؛ ذلك مفسدةن يف كل فإ
لى ملصلحة الصالة ع اتقدميً ، ومىت تعذر شيء من ذلك جازت الصالة بدونه، أكمل األحوال
 . هذه املفسدة

 . الكذب يجوز في مواضع: مطلب
الح كالكذب لإلص،  عليه جاز تربوومىت تضمن جلب مصلحة ، الكذب مفسدة حمرمة: ومنه

وهذا النوع راجع إىل ارتكاب أخف املفسدتني يف ، وعلى الزوجة إلصالحها، بني الناس

                                 

 عليه االقتداء بسنن رسول اهلل صلى اهلل: باب، والسنةاالعتصام بالكتاب : كتاب،  صحيحهيف  أخرجه البخاري (1)
فرض احلج مرة يف : باب، احلج: كتاب،  صحيحهيف  وأخرجه مسلم. (7211رقم احلديث )، (2/21)، وسلم
 . (1337رقم احلديث )، (2/272)، العمر

 . واملثبت من )ب( و )ج(، يف )أ( الطهارة (2)
 . واملثبت من )أ( و)ب(، ( ويكرهيف )ج (3)
األشباه ، وابن جنيم املصري. (121: )ص، ط. د، األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، السيوطي (1)

 . (71: )ص، 1ط/، والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان
 . واملثبت من )أ( و)ب(، يف )ج( اختالف (2)
 . واملثبت من )أ(، يف )ب( و )ج( فيها (6)
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 . (1)احلقيقة
 . (3)خاصة عامة كانت أو (2) واحلاجة تنزل منزلة الضرورة

جوزت على خالف ، وحنوها، (6) واحلوالة، (2) واجلعالة، (1) مشروعية اإلجارة: من األوىل
ويف الثالثة من  ،ويف الثانية من اجلهالة، األوىل من ورود العقد على منافع معدومةملا يف ؛ القياس

 . الضرورةكواحلاجة إذا عمت كانت  ، لعموم احلاجة إىل ذلك؛ بيع الدين بالدين
ملك نفسه ليس إذ البائع إذا باع ، جوز على خالف القياس، (7) ضمان الدرك: ومنها

ال و لكن الحتياج الناس إىل معاملة من ال يعرفونه ، ا عليه حىت يضمنينً ما أخذه من الثمن د
 . اخروج املبيع مستحقً  ؤمني

 ال أن كلوال يشرتط لآل، األكل من الغنيمة يف دار احلرب جائز للحاجة: ومن الثانية

                                 

األشباه ، وابن جنيم املصري. (121: )ص، ط. د، األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، السيوطي (1)
 . (71: )ص، 1ط/، والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان

 . (16): هناية اللوح رقم، األزهريةنسخة املكتبة ، )أ(: خمطوطة (2)
 . (2/12)، 1ط/، البرهان في أصول الفقه، اجلويين (3)
عقد على منفعة مباحة معلومة من عني معينة أو موصوفة : واصطالحاً . وهو الكراء على العمل، اسم لألجرة: اإلجارة (1)

معجم ، يينالقزو . ة والكراء وما يف معنامهاوتنعقد بلف  اإلجار ، أو عمل معلوم بعوض معلوم، يف الذمة مدة معلومة
 . (122: )ص، ط. د، الروض المربع شرح زاد المستقنع، والبهويت. (1/62)، ط. د، مقاييس اللغة

. مر يفعلهما يعطاه اإلنسان على أ: واصطالحاً . ما جعل لإلنسان من شئ على الشئ يفعله، بتثليث اجليم: اجلعالة (2)
. د، المبدع شرح المقنع، وابن مفلح. (1626/ 1)جعل( ): مادة، 1ط/، الصحاح تاج اللغة، اجلوهري الفارايب

 . (113/  2)، ط
، فارايباجلوهري ال. عقد يقتضي نقل دين من ذمة إىل ذمة: واصطالحاً . مشتقة من التحول وهو االنتقال: احلوالة (6)

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ، الشربيينواخلطيب . (1/1612)حول( ): مادة، 1ط/، الصحاح تاج اللغة
 . (112/ 3)، ط. د، ألفاظ المنهاج

، اجلرجاين .تكلفت مبا يدركك يف هذا املبيع: بأن يقول، هو رد الثمن للمشرتي عند استحقاق املبيع: ضمان الدَرك (7)
 . (131: )ص، 1ط/، كتاب التعريفات



12 
 

  .(2)معه غريه (1)يكون
 . (4)العادة محكمة: القاعدة الرابعة

 ((اهلل حسن فهو عند، اا رآه املسلمون حسنً م)): أصلها على ما قالوا قوله صلى اهلل عليه وسلم
(1) . 

، يفوال بسند ضع، يف شيء من كتب احلديث أصاًل  اومل أجده مرفوعً : (2) العالئيقال 
 (7) اموقوفً  (6)عبد اهلل بن مسعودوإمنا هو من قول ، بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال

                                 

 . واملثبت من )ب(، يف )أ( و)ج( أن يكون (1)
األشباه ، وابن جنيم املصري. (122: )ص، ط. د، األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، السيوطي (2)

 . (71: )ص، 1ط/، والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان
يعين: أن العادة عامة كانت أو خاصة جتعل حكما إلثبات حكم شرعي، والعرف والعادة إمنا جتعل حكما إلثبات  (3)

احلكم الشرعي إذا مل يرد نص يف ذلك احلكم املراد إثباته، فإذا ورد النص عمل مبوجبه وال جيوز ترك النص والعمل 
ل. من العرف؛ ألن العرف قد يكون مستندا على باط بالعادة؛ ألنه ليس للعباد حق تغيري النصوص، والنص أقوى

 (. 1/11، )1، ط/درر الحكام في شرح مجلة األحكامعلي حيدر، 
 (. 12سبق خترجيه يف القاعدة الرابعة: العادة حمكمة، )ص:  (1)
الدمشقي، أبو سعيد، صالح   العالئيهـ(، خليل بن كيكلدي بن عبد اهلل 761 - 621) صالح الدين العالئي (2)

الدين: حمدث، فاضل، حباث. ولد وتعلم يف دمشق، ورحل رحلة طويلة. مث أقام يف القدس مدرسا يف الصالحية 
قني(، و ته، فتويف فيها. من كتبه )اجملموع املذهب يف قواعد املذهب(، وكتاب )األربعني يف أعمال امل 731سنة 

، (. والسبكي226/  13، د. ط، )الوافي بالوفيات)الوشي املعلم(، و)اجملالس املبتكرة(، وغري ذلك. الصفدي، 
 (. 12/32، )2ط/طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين، 

بن غافل اهلذيل أبو عبد الرمحن، أحد السابقني األولني، أسلم قدميا، وكان أول من جهر بالقرآن  عبد اهلل بن مسعود (6)
: : مات قبل قتل عمر، وقال أبو نعيم وغريهيف مكة، هاجر اهلجرتني، وشهد بدرا واملشاهد بعدها، قال البخاري

الغابة في معرفة  أسدقيل: مات سنة ثالث، وقيل: مات بالكوفة. ابن األثري، مات باملدينة سنة اثنتني وثالثني، و 
 (. 132، د. ط، )ص: اإلصابة في تمييز الصحابة، (. والعسقالين36/311، )1، ط/الصحابة

 يف )ب( و )ج( مرفوعاً، واملثبت من )أ(.  (7)
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 . (1)أخرجه أمحد يف مسنده. عليه
 . رجع إليه يف الفقه يف مسائل ال تعد كثرة (2)اعلم أن اعتبار العادة والعرف

 جلداولاوسقي الدواب من ، والطهر، وأقل احليض، واإلنزال، والبلوغ، سن احليض: فمن ذلك
ويف ، وتناول الثمار الساقطة، اللفظي (2)إقامة له مقام اإلذن، واألهنار اململوكة، (1)( 3)

واحلرب ، يف استئجار دابة للركوب (7) واإلكافسرج ووجوب ال، وعمل الصناع، (6)املعاطاة
 (11)اهلدية (12) ظرفويف رد ، عليه (2)على من جرت العادة بكوهنا  (1) والكحل واخليط

رسال املواشي إ ويف، عليه وسلمد النيب صلى اهلل ويف وزن أو كيل ما جهل حاله يف عه، وعدمه

                                 

األشباه والنظائر في قواعد ، يف: السيوطي (. وقول العالئي22ن املسند سابًقا يف )ص: سبق ختريج احلديث م (1)
 ،األشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان(. وابن جنيم املصري، 132، د. ط، )ص: وفروع فقه الشافعية

  (.72، )ص: 1ط/
العادة: هي ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى. والعرف: ما استقرت النفوس عليه  (2)

 = قيل: العادة هي واحد، و بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول، لكنه أسرع إىل الفهم. فالعادة والعرف مبعىن
(. وأمري 112، )ص: 1، ط/كتاب التعريفاتالقويل. اجلرجاين،  العملي، بينما املراد بالعرف هو العرف العرف=

 (. 317/ 1، د. ط، )تيسير التحريربادشاه، 
، مادة: )جدل(، 1، ط/الصحاح تاج اللغة: مجع جدول، وهو النهر الصغري. اجلوهري الفارايب، اجلداول (3)

(1/1621 .) 
 (. 17خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: ) (1)
 (. 7خمطوطة: )ب(، نسخة دار الكتب القطرية، هناية اللوح رقم: ) (2)
األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه ، (. والسيوطي2/163، د. ط، )المجموع شرح المهذبالنووي،  (6)

 (. 131، د. ط، )ص: يةالشافع
ا : اسم ملإكاف  احلماري وويكاف ه ، واجلمع أكف. وقد آكفت احلمار وأوكفته أي شددت عليه اإلكاف. واإلكاف (7)

بدين، (. وابن عا1331/ 1، مادة: )أكف(، )1، ط/الصحاح تاج اللغةيوضع على ظهر الدابة. اجلوهري الفارايب، 
 (. 6/12، )2، ط/رد المحتار على الدر المختار

 يف )ب( و )ج( واخليط والكحل، واملثبت من )أ(.  (1)
 يف )ج( بلوهنا، واملثبت من )أ( و)ب(.  (2)
 يف )أ( طريف، واملثبت من )ب( و )ج(.  (12)
اعد وفروع فقه األشباه والنظائر في قو ، يف مجيع النسخ: اهلداية، وما أثبته من كتاب األشباه والنظائر. السيوطي (11)

 (. 131، د. ط، )صالشافعية
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 . بعكس ذلك اعتربت العادةولو اطردت عادة بلد ، (1)ا وحفظها لياًل هنارً 
واألكل من الطعام املقدم ضيافة بال ، ودخول احلمام، (2)ويف قبول القاضي اهلدية ممن له عادة

 . (3) وألفاظ الواقف والوصي واألميان، لف 
 : ويتعلق هبذه القاعدة مباحث

 . به العادة (1) فيما يثبت: األول
 : ويف ذلك فروع

 . يضاحل: أحدها
 : فالعادة يف بابه أربعة أقسام

عت مزمنة فإذا وقألهنا علة ؛ فيه مبرة بال خالف وهي االستحاضة (2) ما يثبت: أحدها
 . (6) واملميزة، واملعتادة، وسواء يف ذلك املبتدأة، فالظاهر دوامها

تحاضة إذا انقطع وهي املس، بال خالف، وال باملرات املتكررة، فيه باملرةما ال يثبت : ثاينال

                                 

اختلف الفقهاء يف ضمان ما يتلفه احليوان العادي، غري اخلطر: فذهب اجلمهور إىل ضمان ما تفسده الدابة إذا وقع  (1)
إذا وقع ذلك يف النهار، ومل تكن يد ألحد عليها فال يف الليل، وكانت وحدها إذا مل تكن يد ألحد عليها. وأما 

ضمان فيه. وذهبت احلنفية إىل أن احليوان إذا أتلف، فال ضمان على صاحبه مطلقاً، سواء أوقع ذلك ليالً أو هناراً. 
، التاج واإلكليل لمختصر خليل(. واملّواق، 621/ 6، )2، ط/رد المحتار على الدر المختارابن عابدين، 

كشاف القناع (. والبهويت، 31/ 1، ط/ أخرية، )نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج(. والرملي، 1/113، )1ط/
 (. 122/ 1، د. ط، )عن متن اإلقناع

، منح الجليل شرح مختصر خليل(. وعليش، 371/ 2، )2، ط/رد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  (2)
مطالب ، (. ومصطفى السيوطي312/ 12، د. ط، )هذبالمجموع شرح الم(. والنووي، 121/ 2د. ط، )

 (. 372/ 1، )2، ط/أولي النهى في شرح غاية المنتهى
 األشباه(. وابن جنيم املصري، 131، د. ط، )ص: األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، السيوطي (3)

 (. 12، )ص: 1، ط/والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان
 يف )ب( و )ج( تثبت، واملثبت من )أ(.  (1)
 يف )ب( و )ج( ثبت، واملثبت من )أ(.  (2)
 (: واملتحرية. 132، )ص: يف األشباه والنظائر للسيوطي (6)
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الدم على  (1) مث أطبق، هكذا (3)أدوار  (2)واستمر هلا ، ا نقاءا ويومً دمً ا يومً  (1) تفرأ، دمها
ا له حيضً عجنمبا كنا  (2) هاحنيضبل ، فإنه ال يلتقط هلا قدر أيام الدم بال خالف، لون واحد
فإن ، امث ولدت وأطبق الدم وجاوز أربعني يومً ، اا ومل تر نفاسً وكذا لو ولدت مرارً ، (6)بالتلفيق

 . بال خالف بل هذه مبتدأة يف النفاس، عدم النفاس ال يصري عادة هلا
دم وهو التوقف عن الصالة وحنوها بسبب تقطع ال، راتمبما ال يثبت مبرة وال : الثالث

 . نقاءا ا ويومً ا دمً ترى يومً  (7)كانتإذا  
 . (2)وهو قدر احليض والطهر (1)ما يثبت بالثالث والواحدة : الرابع
مرة  وال يكفي، أنه عادةيف الصيد البد من تكرار يغلب على الظن  (12)اجلارحة: الثاين
 . ا بل الثالثواحدة قطعً 
غلب حىت ي، اخيترب مرتني فصاعدً : قالوا، (11)باملماكسةاختيار الصيب قبل البلوغ : الثالث

                                 

 (. 132، )ص: يف مجيع النسخ: مرات، وما أثبته من األشباه والنظائر للسيوطي (1)
 يف )ب( هبا، واملثبت من )أ( و)ب(.  (2)
 (. 11خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: ) (3)
 يف )ب( و )ج( مث إذا أطبق، واملثبت من )أ(.  (1)
 يف )أ( و )ج( خيصها، واملثبت من )ب(.  (2)
هو ضم الدم إىل الدم اللذين بينهما طهر. فإذا رأت يوماً طهراً ويوماً دماً ومل جياوز أكثر احليض، فإهنا تضم الدم إىل  (6)

، 2ط/ ،القاموس الفقهي لغة واصطالحاالدم. فيكون حيضاً، وما بينهما من النقاء طهر. سعدي أبو حبيب، 
 (. 331)ص: 

 (. 7خمطوطة: )ج(، نسخة املكتبة السليمانية، هناية اللوح رقم: ) (7)
 يف )ب( و )ج( ما يثبت بالثالث والثنتني والواحدة، واملثبت من )أ(.  (1)
يم املصري، (. وابن جن132-131، د. ط، )ص: األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، السيوطي (2)

 (. 12، )ص: 1، ط/األشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان
جرح واجرتح: عمل بيده واكتسب. ومنه قيل لكواسب الطري والسباع جوارح، مجع جارحة؛ ألهنا تكتسب بيدها.  (12)

 (. 22/ 1، د. ط، مادة: )جرح(، )المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعيالفيومي، 
املكس: انتقاص الثمن. ويف االصطالح: طلب النقصان عما طلبه البائع، وطلب الزيادة على ما يبذله املشرتي.  (11)

، ط/ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج(. والرملي، 2/317، ط. د، مادة )مكس(، )كتاب العينالفراهيدي، 
 (. 363/ 1أخرية، )
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 . على الظن رشده
الزنا ال تزول وإن  ألن هتمة؛ فالزنا يف اجلارية يثبت الرد مبرة واحدة، عيوب املبيع: الرابع 
والسرقة . يف الصغري الذي ال يعقل كذلك (3)واإلباق، ال حيد قاذفها (2) وكذلك، (1) تابت

 (1) د من االعتيادال ب: يف الفراش منه فقالواوأما البول ، يف الصغري الذي يعقل قريب من هذين
 . فيه

 . (2)يثبت مبرة واحدة، للقاضي قبل الواليةهداء إليف االعادة : اخلامس
شرط التكرار بأن ب، والذكورة (6)نوثة وإمنائه على األ إمنا يستدل حبيض اخلنثى: السادس
 . (7) اليتأكد الظن ويندفع توهم كونه اتفاقي  ، يصري عادة

 . فإن اضطربت فال، إمنا تعترب العادة إذا اطردت: املبحث الثاين
 اخلالف (12) ارفهو مث، يف حكم العادة فيهالتعارض  (2) تعارض الظنون بعض (1)وكلما 

(11) . 

                                 

 (. 12)أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: ) خمطوطة: (1)
 يف )ب( و )ج( ولذلك، واملثبت من )أ(.  (2)
، ط. د، مادة: )أبق(، كتاب العينأبق العبد أبقا إذا هرب من سيده من غري خوف وال كد عمل. الفراهيدي،  (3)

بالكسر اسم منه فهو آبق واجلمع أبَّاق. األزهري،  (. وقال األزهري: األبق هروب العبد من سيده واإلباق2/231)
 (. 266/ 2، مادة: )أبق(، )1، ط/تهذيب اللغة

 يف )ب( و )ج( االعتبار، واملثبت من )أ(.  (1)
األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه ، وطي(. والسي1/23، )1، ط/األشباه والنظائر، تاج الدين، السبكي (2)

 (. 132-131، د. ط، )ص: الشافعية
 يف )أ( اخلنوثة، واملثبت من )ب( و )ج(.  (6)
 (. 133-131، د. ط، )ص: األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، السيوطي (7)
 يف )ج( وإمنا، واملثبت من )أ( و)ب(.  (1)
 يف )ب( و )ج( بعد، واملثبت من )أ(.  (2)
 يف )ب( و )ج( مساو، واملثبت من )أ(.  (12)
ئر في قواعد وفروع األشباه والنظا، والسيوطي. (113/ 2، )1، ط/نهاية المطلب في دراية المذهباجلويين،  (11)

 (. 133، د. ط، )ص: فقه الشافعية
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 : ذلك فروع منها ويف
، بيانطربت العادة يف البلد وجب الفلو اض، نزل على النقد الغالب، باع بدراهم وأطلق

 . (2)يبطل البيع (1) وال
الق  ف الثمن إليه عند اإلطانصر ، أو نوع منه، غلبت املعاملة جبنس من العروض: ومنها

 . كالنقد
فاحلرب واخليط والكحل على من ، والنسج والكحل (3)استأجر للكتابة واخلياطة : ومنها

 . رةوإال فتبطل اإلجا، فإن اضطربت وجب البيان، (1)جرت العادة بكوهنا عليه
، حقاقاالستفما وقع منها يف رمضان ويف شعبان ال مينع من ، (2)يف املدارس البطالة: ومنها

؛ ا مينعوما يقع منها قبلهم، شتغال يف املدة املذكورةاقف على اشرتاط االحيث ال نص من الو 
فان اتسق هبا عرف ، (6) وال وجود هلا يف أكثر املدارس واألماكن، ليس فيها عرف يستمرألنه 

 يف أن العرف: فيجري فيها يف ذلك البلد اخلالف، (7)يف بعض البالد واشتهر غري مضطرب

                                 

 (: وإال. 131، )ص: يف األشباه والنظائر للسيوطي (1)
لمصباح المنير االبيع: يف اللغة مطلق املبادلة، ويف الشرع: مبادلة املال املتقوم باملال املتقوم، متليًكا ومتلًكا. الفيومي،  (2)

، )ص: 1، ط/كتاب التعريفات(. واجلرجاين، 62/ 1د. ط، مادة: )بيع(، )، ي غريب الشرح الكبير للرافعيف
11 .) 

 يف )ب( و )ج( وللخياطة، واملثبت من )أ(.  (3)
األشباه والنظائر في ، (. والسيوطي6/121، )1، ط/العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير فتحالرافعي،  (1)

 (. 131، د. ط، )ص: قواعد وفروع فقه الشافعية
(. واملقصود 72، باب الباء فصل الطاء، )ص: 1، ط/التوقيف على مهمات التعاريف: ترك العمل. املناوي، البطالة (2)

الطالب إىل املدارس يف اإلجازات الرمسية املعروفة. قال يف املنثور: اشتهر يف هذه األعصار ترك هنا: عدم حضور 
(. ومّثل ابن جنيم باألعياد 321/ 2، )2، ط/المنثور في القواعد الفقهيةالدروس يف األشهر الثالثة. الزركشي، 

 (. 11، )ص: 1، ط/فة النعماناألشباه والنظائر على مذهب أبي حنيويوم عاشوراء. ابن جنيم املصري، 
 (. 22خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: ) (6)
 (. 372، )ص: 1، ط/فتاوى ابن الصالحيف نص فتوى ابن الصالح: واشتهر وظهر مضطرب. ابن الصالح،  (7)
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 . (2)اهر تنزيله يف أهله بتلك املنزلةوالظ؟ منزلة العام (1)التأثريهل ينزل يف  اخلاص
 : وتعارض العرف مع الشرع نوعان

 . فيقدم عليه عرف االستعمال، ن ال يتعلق بالشرع حكمأ: دمهاحأ
على  (3) ال جيلسو أ، امساه اهلل حلمً  نث بالسمك وإنا مل حيفلو حلف ال يأكل حلمً 

  تعاىلن مساه اهللمل حينث باجللوس على األرض وإ، راجو يف ضوء سسقف أ (1)بساط أو حتت 
ن مساها اهلل الشمس وإ (6)وال يف، ان مساها اهلل تعاىل سقفً وال حتت السماء وإ، ابساطً  (2)

ميتة  (1) و ال يأكلأ، بوضعها على جبلرأسه على وتد مل حينث  (7) وال يضع، اتعاىل سراجً 
 ألهنا؛ العرف يف مجيع ذلك (2) قدمي، ث بالسمك واجلراد والكبد والطحالا مل حينو دمً أ

 . وتكليف لق حكمتسمية بال تع  الشرعيف (12) استعملت
 . أن يتعلق به حكم فيقدم على عرف االستعمال: والثاين

طلق مب يصوم مل حينث ال وأ، بذات الركوع والسجود فلو حلف ال يصلي مل حينث إال
 لمته غريها وعطالق فرآ ن رأيت اهلالل فأنتإ: أو قال، حنث بالعقدال ينكح  وأ، اإلمساك

                                 

 يف )أ( اخلاص، واملثبت من )ب( و )ج(.  (1)
(. 372، )ص: 1، ط/فتاوى ابن الصالحيف املدارس فأجاب عنها. ابن الصالح،  سئل ابن الصالح عن البطالة (2)

األشباه (. وابن جنيم املصري، 131، د. ط، )ص: األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، والسيوطي
 (. 17و 12، )ص: 1، ط/أبي حنيفة النعمان والنظائر على مذهب

 يف )ب( و )ج( وال جيلس، واملثبت من )أ(.  (3)
 يف )ج( لو حتت، واملثبت من )أ( و)ب(.  (1)
 ليس يف )ب( و )ج(.  (2)
 (. 1خمطوطة: )ب(، نسخة دار الكتب القطرية، هناية اللوح رقم: ) (6)
 يف )ب( أو ال يضع، واملثبت من )أ( و)ج(.  (7)
 يف )ب( وال يأكل، واملثبت من )أ( و)ج(.  (1)
 يف )أ( تقدم، واملثبت من )ب( و )ج(.  (2)
 يف )أ( ال استعملت، واملثبت من )ب( و )ج(.  (12)
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 . (2) ((وه فصومواذا رأيتمإ)): كقوله،  فيه مبعىن العلمهنا إف، على الشرعله  اًل مح؛ به طلقت (1)
فلو  .اعترب خصوص الشرع، والشرع يقتضي التخصيص، العموم (3)ي ضاللف  يقتولو كان 

وصى ألقاربه مل أو أ، يف الدبر بالوطءال يطأ مل حينث  وأ، بامليتة ا مل حينثحلمً  حلف ال يأكل
 . (1)ذ ال وصية لوارثإ؛  بتخصيص الشرعاًل عم، تدخل ورثته

 : وتعارض العرف مع اللغة
، ه خالفيفن كان له فيه استعمال فوإ، يف اللغة وجه فاملعترب اللغةن كان العرف ليس له إ
 . ا قدم العرفا منسي  نسيً حىت صارت  ن هجرت اللغةوإ

 : على ذلك ومن الفروع املخرجة
؛ يه العرف واللغةألنه قد تظاهر ف؛ ريهغحنث باملبىن و ا وي  بدن كان فإ، احلف ال يسكن بيتً 

 ،على األصل املذكور ءبنا، ففيه خالف (6)هل القرىأ ن كان منوإ، االكل يسمونه بيتً  (2) نأل
 . (7)واألصح احلنث، ن اعتربنا العرف مل حينثإ

ا باإلطالق اعتبارً ، تد شربهن مل يعوإ (1)امللحب حنث، ءما بحلف ال يشر : ومنها

                                 

 يف )ب( و )ج( أو علمت، واملثبت من )أ(.  (1)
رمضان أو شهر رمضان، ومن رأى كله واسعاً،  ، كتاب: الصوم، باب: هل يقالصحيحهيف  أخرجه البخاري (2)

، كتاب: الصيام، باب: وجوب صوم رمضان لرؤية صحيحهيف  (. وأخرجه مسلم1222(، رقم احلديث )3/22)
قم احلديث (، ر 2/762اهلالل، والفطر لرؤية اهلالل، وأنه إذا غم يف أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثالثني يوماً، )

(1212 .) 
 (. 21خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: ) (3)
األشباه (. وابن جنيم املصري، 132، د. ط، )ص: األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، السيوطي (1)

 (. 17و 12، )ص: 1، ط/والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان
 يف )ب( كان، واملثبت من )أ( و)ج(.  (2)
: "ولو وجد اللقيط رجالن أحدمها قروي واآلخر بدوي دفع إىل القروي ألن القروية املقصود: احلاضرة. قال الشافعي (6)

ة ى وبالبادية أهل البدو ويقال ألهل البدو باديخري له من البادية". أراد بالقروية احلاضرة الذين هم من أهل القر 
 (. 171، ط. د، )ص: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعيوألهل القرى قروية وحاضرة. األزهري، 

 (. 1/167، د. ط، )المبسوطالسرخسي،  (7)
 أي املاء املاحل.  (1)
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 . واالستعمال اللغوي
طالق ارفون ذلك إليتع ن كان من قوم الوإ، حنث خببز األرز، اخلبز حلف ال يأكل: ومنها

 . (1) االسم عليه لغة
 : املبحث الثالث
ومثلوه ، العرف ىلع إيرج، وال يف اللغة، ها وال ضابط فيطلقً مكلما ورد به الشرع : ءقال الفقها

يف واالستيالء  (2)اء حيواإل، ووقت احليض وقدره، والتفرق يف البيع والقبض، باحلرز يف السرقة
وقالوا . (1)للصالة احبيث يعد مستحضرً  العرفية الصالة باملقارنة (3) ةينواالكتفاء يف ، بالغص
 . (7) (6)مث على العرف، على اللغة (2) واًل هنا تبين أإ: ميانيف األ

 : فرع
؟ ذا مل يستثنهاإ (12) اليت تتخللها (2)م السبوتحكمعلومة ما  دةاليهودي نفسه م (1) جرذا أإ

                                 

األشباه (. وابن جنيم املصري، 136، د. ط، )ص: األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، السيوطي (1)
 (. 13، )ص: 1، ط/والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان

 يف )أ( واالحيال، واملثبت من )ب( و )ج(.  (2)
 يف )أ( سنة، واملثبت من )ب( و )ج(.  (3)
األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه ، (. والسيوطي3/271، د. ط، )المهذبالمجموع شرح النووي،  (1)

 (. 112، د. ط، )ص: الشافعية
 يف )ب( و )ج( إهنا أوالً تبىن، واملثبت من )أ(.  (2)
 (. 1خمطوطة: )ج(، نسخة املكتبة السليمانية، هناية اللوح رقم: ) (6)
(. 1/222، د. ط، )المغني(. وابن قدامة، 1/321، ط/ أخرية، )نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجالرملي،  (7)

 (. 112، د. ط، )ص: األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، والسيوطي
 (. 22خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: ) (1)
 املقصود: يوم السبت.  (2)
 يف )ج( ختللها، واملثبت من )أ( و)ب(.  (12)
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 . (2)قدالع (1) ىل تأخري التسليم عنيؤدي إ ألنه؟ ةر استثناها فهل تصح اإلجا فإن
ل يف اللي كاستثناء،  باالستثناءكالتصريح   (3) طالق العقدذا اطرد عرفهم بذلك كان إإ: قالوا

ول أىل إة ا باإلضافول الليل مصرحً أة يف جار اإل نشأأنه لو ه أوحكم، رابالنهعمل ال يتوىل إال 
ا ضً ر أ جرأال يقتضي تأخري العمل كما لو كان احلن  إو ، طلق صحأن إو ، مل يصح (1) العقد

ا لكنه موجود فينزل مل يكن عامً  (2) نإوالعرف و ، ىل زرعهاإللزراعة يف وقت ال يتصور املبادرة 
 . وقات الراحةأمنزلة العرف يف 

  ءا سوايعً جر مجؤ ن حيمل على عرف املستأجر واملأينبغي : ذا اطرد عرفهم بذلكإ: وقوهلم
م مل جر املسلولكن املستأ، ا بذلكرف اليهود مطردً فلو كان ع، م الأا مسلمً  جرستأكان امل

املسلم يف  (6) قولوالقول ، االستثناء منزلة طالق العقد يف حقه منزاًل إمل يكن ، يعرف ذلك
 ،اله ما يقتضي معرفته بذلك العرفومل يعلم من ح، (7) ةالبلد تلكهل أذا مل يكن من إذلك 

فيه  ؟لزم اليهودي بالعملي وأ، ويثبت له اخليار (2) و يصحأ، نقول العقد باطلهل  (1)حينئذ و 

                                 

 يف )ج( على، واملثبت من )أ( و)ب(.  (1)
عند الشافعية واحلنابلة: إذا أجر اليهودي نفسه مدة معلومة تتخللها سبوت: فإن استثىن العمل فيها مل يلزمه العمل  (2)

ه إذا اطرد عرفهم إىل أن يف السبوت. واختلفوا يف إلزام العمل فيها إذا مل يستثن: فذهب بعضهم ـ ومنهم الغزايل
العمل كان إطالق العقد كالتصريح باالستثناء، كاستثناء الليل يف عمل ال يتوىل إال بالنهار، وألن بذلك أي عدم 

العرف وإن مل يكن عاما لكنه موجود فيه، فينزل منزلة العرف يف أوقات الراحة. قالوا: فينبغي أن حيمل على عرف 
اعة منهم القاضي أبو بكر الشامي إىل أن املستأجر واملؤجر مجيعا، سواء كان املستأجر مسلما أم ال. وذهب مج

، شرح المهذب المجموعاليهودي جيرب على العمل يف حالة عدم االستثناء؛ ألن االعتبار بشرعنا يف ذلك. النووي، 
باه والنظائر األش، (. والسيوطي112/ 3، د. ط، )كشاف القناع عن متن اإلقناع(. والبهويت، 12/16د. ط، )

 (. 113، د. ط، )ص: في قواعد وفروع فقه الشافعية
 ، واملثبت من )أ( و)ج(. يف )ب( العقل (3)
 (: الغد. 113، )ص: يف األشباه والنظائر للسيوطي (1)
 يف )ب( و )ج( إن، واملثبت من )أ(.  (2)
 يف )أ( سقط، واملثبت من )ب( و )ج(.  (6)
 يف )أ( البلد، واملثبت من )ب( و )ج(.  (7)
 يف مجيع النسخ: وح، ولعلها اختصار لكلمة: حينئذ.  (1)
 يف )ب( و )ج( هل يصح، واملثبت من )أ(.  (2)
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 . (1)هل العرفأطالق مع من ليس من إلن اليهودي مفرط باأل؛ قرب الثالثألوا. نظر
سالمه إتى عليه بعد أو ، جارةإلي يف مدة اسلم الذمأو ، هاءاقتضى احلال استثنا (2) ذاإو 

 (1)هنإف، ةجار إلنه خارج عن عقد اأد االستثناء عن (3) نا نقولأل؛ وجب العمل فيه، يوم سبت
يوم  ر نفسهؤجن يأوكان له ، (6) جارة العقبخالف كإ ةجار إليف ا (2) جلرىلو كان كذلك 

على  ى العني لشخصنيعل جازةه يلزم منه عقد اإلإنف، وجتويز ذلك بعيد، (7) خرآلالسبت ا
ن أذا ورد عقد على عني ال جيوز إنه أوا بصرحو ، يأباهء وكالم الفقها، واحدة الكمال يف مدة
وقات ألن تلك اأ اهنليس مع، وقات الصلوات وحنوهاأ استثناءوهكذا نقول يف ، يعقد عليها مثله
منفعة ذلك الشخص  (1)نإ: بل نقول يف كل ذلك، جارة العقبإجارة كإلا مانز أمتخللة بني 

 (2) ريهفتو ه ومع هذا جيب علي، مبقتضى العقد جر مملوكةأللمست ةيف مجيع تلك املدة مستحق
 ومع، وقاتمنفعة عبده يف مجيع األ (12) ستحقين السيد أكما ،  وقاتألمن العمل يف تلك ا
 . وقات الصلوات والراحة بالليل وحنوهاأيف  (11) ذلك جيب توفريه

: قلتت ئن شإو ، ستحقاقال من اال االستيفاء من استثناء وهواالستثناء فهذا هو معىن 

                                 

األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه ، (. والسيوطي2/626، د. ط، )فتاوى السبكي، تقي الدين، السبكي (1)
 (. 113، د. ط، )ص: الشافعية

 يف )ب( فإذا، واملثبت من )أ( و)ج(.  (2)
 يف )ج( ال نقول، واملثبت من )أ( و)ب(.  (3)
 (. 23رية، هناية اللوح رقم: )خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزه (1)
 يف )أ( جيرى، واملثبت من )ب( و )ج(.  (2)
إجارة العقب، هو أن يؤجر دابة رجال لريكبها بعض الطريق أو رجلني لريكب هذا أياما، وذا أياما ويبني البعضني، مث  (6)

 (. 3/122)، د. ط، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجيقتسمان. اخلطيب الشربيين، 
 (: آلخر. 111، )ص: يف األشباه والنظائر للسيوطي (7)
 (. 2خمطوطة: )ب(، نسخة دار الكتب القطرية، هناية اللوح رقم: ) (1)
 يف )ب( و )ج( توقريه، واملثبت من )أ(.  (2)
 يف )أ( مستحق، واملثبت من )ب( و )ج(.  (12)
 يف )ب( و )ج( توقريه، واملثبت من )أ(.  (11)
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ولكن  (2)الستحقاقها  (1) مقتضالعقد : ت قلتن شئإو ، استيفاء اململوك ال من امللكمن 
 . (3)فاستثناهامانع منع 
 ليهمتنع عاوإمنا ، جر منفعته فيهااملستأ (6) ملك، جارةإلداخلة يف ا (2) فالسبوت (1) وحينئذ

سلم مل يبق مانع واالستحقاق أذا إف (2) ةاليهودي (1)ببقاء  (7) مشروط يفاالستيفاء ألمر عر 
وقاهتا ويزول أدي الصلوات يف ن يؤ أسلم أبعدما فيستوفيه وجيب عليه ، ثابت لعموم العقد
 قيستح (11) كما مل،  ن كانت مملوكة له بالعقدإسالم و إلبا (12)الستيفائها جر استحقاق املستأ
استحقاق صرفها  (12) وجبمنا إو ، العقدة له بكو ممل ن كانتإجار املسلم و استيفاءها يف استئ

 . مع استحقاقهااستيفائها  لعدم املانع من، ىل العملإم السإلل اقب
وقات الصالة يف زمن أف، لعمل مدة فحاضت يف بعضها (13) [امرأة]جر أونظريه لو است
 . االستيفاءال حىل حال العقد بل إوال ينظر يف ذلك ، (11) اةاحليض غري مستثن

فق يف مدة ات فلو، احلج وسريها حممولة على العادة واملنازل املعتادةىل إبل اإل ءاكرتاوهكذا 
، جرأاملستو يضر باألجري  ون فيما الري وسار الناس على خالف ما كانوا يس، ادةتغيري الع ةجار إلا

                                 

 يف )أ( يقتضي، واملثبت من )ب( و )ج(.  (1)
 يف )ب( و )ج( الستحقاق، واملثبت من )أ(.  (2)
األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه ، (. والسيوطي2/627، د. ط، )فتاوى السبكي، تقي الدين، السبكي (3)

 (. 111، د. ط، )ص: الشافعية
 يف مجيع النسخ: وح، ولعلها اختصار لكلمة: حينئذ.  (1)
 يف )ب( فالبيوت، واملثبت من )أ( و)ج(.  (2)
 وملك. (: 112، )ص: يف األشباه والنظائر للسيوطي (6)
 يف )أ( سقط، واملثبت من )ب( و )ج(.  (7)
 يف )أ( بينا، واملثبت من )ب( و )ج(.  (1)
 يف )ب( اليهود به، واملثبت من )أ( و)ج(.  (2)
 (. 21خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: ) (12)
 يف )أ( كما لو، واملثبت من )ب( و )ج(.  (11)
 يف )ب( و )ج( أوجب، واملثبت من )أ(.  (12)
 يف )أ( سقط، واملثبت من )ب( و )ج(.  (13)
 يف )ب( و )ج( ويف غريه مستثناة، واملثبت من )أ(.  (11)
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 . وىلألد واعتبار العادة اوال نقول بانفسا. العق، ىل ما صار عادة للناسإوجب الرجوع 
 واتالصل وقاتألزم املسلم العمل يف أو أ هودي يوم السبت ظاملاً مل املسلم اليولو استع

 . (2)جرة املثلأوحنوها مل يلزمه  (1)
 . (3)مبقاصدهامور األ: القاعدة الخامسة

  :(1)فيها مباحث
 : القاعدةهذه  صل فياأل: ولاأل

 هجر خوهذا حديث صحيح مشهور أ. ((منا األعمال بالنياتإ)): قوله صلى اهلل عليه وسلم
خيرجه يف  (6)ا مل والعجب أن مالكً ، عمر بن اخلطاب وغريهم من حديث (2) ةاألئمة الست

                                 

 يف)أ( الصالة، واملثبت من )ب( و )ج(.  (1)
األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه ، (. والسيوطي2/622، د. ط، )فتاوى السبكي، تقي الدين، السبكي (2)

  (.112، د. ط، )ص: الشافعية
مذهب أبي  األشباه والنظائر على(. وابن جنيم املصري، 21/ 1، )1، ط/األشباه والنظائر، تاج الدين، السبكي (3)

 (. 23، )ص: 1، ط/حنيفة النعمان
ذكر املؤلف رمحه اهلل تعاىل يف هذه القاعدة ثالثة مباحث: األول: األصل يف هذه القاعدة. والثاين: فيما يرجع إىل  (1)

 هذه القاعدة من أبواب الفقه. والثالث: فيما شرعت النية ألجله املقصود. 
، كتاب: بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، صحيحهيف  أخرجه البخاري (2)

إمنا »، كتاب: اإلمارة، باب: قوله صلى اهلل عليه وسلم: صحيحهيف  (. وأخرجه مسلم1(، رقم احلديث )1/6)
(. وأخرجه أبو داود 1227(، رقم احلديث )3/1212غزو وغريه من األعمال، )، وأنه يدخل فيه ال«األعمال بالنية

(. وأخرجه 2221(، رقم احلديث )2/262، كتاب: الطالق، باب: فيما عين به الطالق والنيات، )سننهيف 
(، رقم احلديث 1/172وللدنيا، )، أبواب: فضائل اجلهاد، باب: ما جاء فيمن يقاتل رياء سننهيف  الرتمذي

(. 72(، رقم احلديث )1/21، كتاب: الطهارة، باب: النية يف الوضوء، )سننه(. وأخرجه النسائي يف 1617)
 (. 1227(، رقم احلديث )2/1113، كتاب: الزهد، باب: النية، )سننهوأخرجه ابن ماجة يف 

 ليس يف )ب(.  (6)
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يف  قطينوالدار ، من حديث علي بن طالب (3) سننه يف(2) شعثبن األا وأخرجه، (1) املوطأ
 وابن عساكر، يب سعيد اخلدريمن حديث أ (6)احللية  يف (2)وأبو نعيم ، (1) غرائب مالك

                                 

حلديث متفق على صحته أخرجه األئمة املشهورون إال املوطأ ووهم من زعم أنه قال احلاف  ابن حجر: "مث إن هذا ا (1)
 (. 1/11، د. ط، )فتح الباري شرح صحيح البخاري، يف املوطأ". العسقالين

 يف )ب( األشعب، واملثبت من )أ( و)ج(. ومل يتبني يل من هو ابن األشعث.  (2)
حديث علي بن أيب طالب. قال احلاف  العراقي: رواه حممد بن ياسر اجلياين يف نسخة من طريق أهل البيت إسنادها  (3)

ح التثريب طر فضل، ضعيف. وقال احلاف  ابن حجر: أخرجه أبو علي ابن األشعث وهو واه جداً. العراقي، أبو ال
، 2، ط/موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر، (. والعسقالين2/1، د. ط، )في شرح التقريب

(2/216 .) 
اديث أح»(. قال ابن امللقن: رواه الدارقطين يف 22(، رقم احلديث )1/17، )غرائب مالكأخرجه الدارقطين يف  (1)

به )عبد  ، إىل آخره. مث قال: تفرد«إمنا األعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى»ولفظه: « مالك اليت ليست يف املوطأ
لبدر ااجمليد عن( مالك وال نعلم حدث به عن عبد اجمليد غري نوح بن حبيب وإبراهيم بن حممد العتيقي. ابن امللقن، 

 (. 621/ 1، )1، ط/في الشرح الكبير المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة
أمحد بن عبد اهلل بن أمحد األصبهاين، أبو نعيم: حاف ، مؤر.، من الثقات يف احلف  والرواية. ولد ومات يف أصبهان،  (2)

هـ(. من تصانيفه )حلية االولياء وطبقات االصفياء(، و )معرفة الصحابة(. و )طبقات احملدثني  132 - 336)
/  17، )3، ط/سير أعالم النبالءئل النبوة( و )ذكر أخبار أصبهان(، وكتاب )الشعراء(. الذهيب، والرواة( و )دال

 (. 3/211، )2، ط/طبقات علماء الحديث(. وابن عبد اهلادي، 123
(. 6/312، ذكر طوائف من مجاهري النساك والعباد، )حلية األولياء وطبقات األصفياءأخرجه أبو نعيم األصبهاين يف  (6)

قال: غريب من حديث مالك، عن زيد تفرد به عبد اجمليد. وكتاب حلية األولياء وطبقات األصفياء، أليب نعيم و 
 أمحد بن عبد اهلل األصبهاين، والكتاب مطبوع، وهو يف علم الرجال والرتاجم والطبقات. 
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 . كلهم بلف  واحد (3)أنسمن حديث  (2)ماليهأ يف (1)
 . (7) (( عمل ملن ال نية لهال)) (6): نسمن حديث أ (2)سننه(1)وعند البيهقي يف 

وهو هبذا ، (12) ((خري من عمله (2)ية املؤمن ن)): من حديثه (1)مسند الشهاب ويف

                                 

، صاحب " تاريخ دمشق افعيهـ( اإلمام العالمة حمدث الشام، أبو القاسم الدمشقي الش271- 122ابن عساكر: ) (1)
". ولد سنة تسع وتسعني وأربع مئة، وصنف الكثري. وكان حافظا متقنا ذكيا بصريا، والزم الدرس والتفقه بالنظامية 
ببغداد، وصنف ومجع فأحسن. فمن ذلك: تارخيه واملوافقات، وعوايل مالك، والذيل، وغرائب مالك، واملعجم 

 22، )3ط/ ،سير أعالم النبالءومناقب الشبان، وفضائل أصحاب احلديث، وفضل اجلمعة، وغري ذلك. الذهيب، 
 (. 7/212، )2، ط/طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين، (. والسبكي221/ 

بن مالك أخرجه ابن عساكر يف أماليه، وقال: ويف سنده ضعف. وقال احلاف  العراقي:  قال ابن حجر: حديث أنس (2)
بن مالك، وقال: هذا حديث غريب جداً  رواه ابن عساكر من رواية حيىي بن سعيد عن حممد بن إبراهيم عن أنس

(. 2/216، )2، ط/موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر، واحملفوظ حديث عمر. العسقالين
 (. 2/1، د. ط، )طرح التثريب في شرح التقريبوالعراقي، أبو الفضل، 

كثرين من حد املوأ -صلى اهلل عليه وسلم-بن مالك بن النضر أبو محزة األنصاري اخلزرجي خادم رسول اهلل  أنس (3)
سنة  ، غزا مثاين غزوات، وكان آخر الصحابة موتاً بالبصرة، مات-صلى اهلل عليه وسّلم  -الرواية عنه. دعا له النيب 

، (. والعسقالين1/221، )1، ط/أسد الغابة في معرفة الصحابةثالث وتسعني، وله مائة وثالث سنني. ابن األثري، 
 (. 13، د. ط، )ص: اإلصابة في تمييز الصحابة

 (. 22خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: ) (1)
سنن البيهقي الكربى، ألمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، والكتاب مطبوع، وهو من كتب السنة  (2)

 النبوية. 
  . يف )ج( زيادة: كلهم بلف (6)
(، رقم احلديث 1/67، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء يف االستياك عرضاً، )السنن الكبرىأخرجه البيهقي يف  (7)

 (. 221(، رقم احلديث: )1/122: ويف سنده جهالة. )تلخيص الحبير(. قال احلاف  ابن حجر يف 172)
 وية. الكتاب مطبوع، وهو من كتب السنة النبمسند الشهاب، حملمد بن سالمة بن جعفر، أبو عبد اهلل القضاعي، و  (1)
 يف )أ( املرء، واملثبت من )ب( و )ج(.  (2)
(. قال العراقي: احلديث ضعيف. العراقي، 111(، رقم احلديث )1/112، )مسند الشهابأخرجه القضاعي يف  (12)

 (. 6/2322، )1، ط/الدينتخريج أحاديث إحياء علوم ، والزبيدي، وابن السبكي
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 النواس بن مسعانو  (1)سهل بن سعدمن حديث  (3)(2) معجم الطرباين الكبري (1) يفاللف  

 . (7)أيب موسىمن حديث  (6) ويف مسند الفردوس للديلمي، (2)

                                 

 يف )أ( من، واملثبت من )ب( و )ج(.  (1)
(. قال العراقي: احلديث ضعيف. العراقي، 2212(، رقم احلديث )6/112، )المعجم الكبيرأخرجه الطرباين يف  (2)

 (. 6/2322، )1، ط/تخريج أحاديث إحياء علوم الدين، والزبيدي، وابن السبكي
 املعجم الكبري، لسليمان بن أمحد بن أيوب، أبو القاسم الطرباين، والكتاب مطبوع، وهو من كتب السنة النبوية.  (3)
الساعدي، من مشاهري الصحابة، يقال:  بن مالك بن خالد األنصاري  األنصاري: سهل بن سعد سهل بن سعد (1)

وهو ابن مخس  -صلى اهلل عليه وآله وسلم-مات النيب  -صلى اهلل عليه وآله وسلم-كان امسه حزنا، فغريه النيب 
سد أعشرة سنة، وهو آخر من مات باملدينة من الصحابة، مات سنة إحدى وتسعني، وقيل: قبل ذلك. ابن األثري، 

 (. 211، د. ط، )ص: اإلصابة في تمييز الصحابة، (. والعسقالين2/272، )1، ط/الغابة في معرفة الصحابة
النواس بن مسعان بن خالد بن عمرو بن قرط بن عبد اهلل بن أيب بكر بن كالب العامري الكاليب له وألبيه صحبة  (2)

، (. والعسقالين2/312، )1، ط/أسد الغابة في معرفة الصحابةيف صحيحه. ابن األثري،  وحديثه عند مسلم
 (. 1312، د. ط، )ص: اإلصابة في تمييز الصحابة

املؤمن خري من (. قال السخاوي: ))نية 6111(، رقم احلديث )1/212، )مسند الفردوسأخرجه الديلمي يف  (6)
األشعري باجلملة األوىل، وزاد: ))وإن  عمله، ونية الفاجر شر من عمله((، وأخرجه الديلمي من حديث أيب موسى

اللَّه عز وجل ليعطي العبد على نيته ما ال يعطيه على عمله، وذلك أن النية ال رياء فيها، والعمل خيالطه الرياء((، 
 المقاصد الحسنة في بيان كثير من األحاديثوهي وإن كانت ضعيفة فبمجموعها يتقوى احلديث. السخاوي، 

 (. 722، )ص: 1، ط/المشتهرة على األلسنة
عبد اهلل بن قيس بن سليم أبو موسى األشعري، مشهور بامسه وكنيته معا، وكان هو سكن الرملة، وقدم املدينة بعد  (7)

النيب صلى اهلل عليه وسلم على بعض اليمن، كان خفيف اجلسم قصريا. وكان حسن الصوت فتح خيرب، واستعمله 
بالقرآن. وكان عمر إذا رآه قال ذكرنا ربنا يا أبا موسى ويف رواية شوقنا إىل ربنا فيقرأ عنده وكان أبو موسى هو الذي 

واختلفوا هل  وستني وقيل غري ذلك، فقه أهل البصرة وأقرأهم، مات سنة اثنتني وقيل أربع وأربعني وهو ابن نيف
اإلصابة في ، (. والعسقالين3/361، )1، ط/أسد الغابة في معرفة الصحابةمات بالكوفة أو مبكة. ابن األثري، 

 (. 121، د. ط، )ص: تمييز الصحابة
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هبا وجه اهلل  (2)نك لن تنفق نفقة تبتغيإ)): (1)سعد بن أيب وقاصصحيح من حديث ويف ال
 . (1) امرأتك(( يف يفّ  (3)حىت ما جتعل ، إال أجرت عليها

 . (2) ((لكن جهاد ونيةو )): ومن حديث ابن عباس
 . (1)((بنيته (7)اهلل أعلم ، ب قتيل بني الصفنير )): (6)مسعود ابنويف مسند أمحد من حديث 

الناس على  (2)بعث ي)): وجابر بن عبد اهلل ريرةيب همن حديث أ ابن ماجهوعند 
 . (12)((نياهتم

                                 

، سعد بن مالك بن أ هيب القرشي الزهري أبو إسحاق، أحد العشرة، وآخرهم موتا، أول من سعد بن أيب وقاص (1)
: " هذا -ه وسلمصلى اهلل عليه وآل-عن جابر قال: أقبل سعد فقال النيب  رمى بسهم يف سبيل اهلل، ويف الرتمذي
الستة أهل الشورى، وهو أمري اجليش يف القادسية، كان جماب الدعوة مشهورا  خايل فلري يين امرؤ خاله "، وهو أحد

ل إىل املدينة، فص لي عليه يف املسجد سنة ست ومخسني وهو األشهر يف تاريخ وفاته.  بذلك، مات بالعقيق، ومح 
 ، د. ط،اإلصابة في تمييز الصحابة، (. والعسقالين2/122، )1، ط/أسد الغابة في معرفة الصحابةابن األثري، 

 (. 122)ص: 
 (. 2خمطوطة: )ج(، نسخة املكتبة السليمانية، هناية اللوح رقم: ) (2)
 يف )ب( ال جتعل، واملثبت من )أ( و)ج(.  (3)
جاء إن األعمال بالنية واحلسبة، ولكل امرئ ما نوى، ، كتاب: اإلميان، باب: ما صحيحهيف  أخرجه البخاري (1)

(، 3/1222، كتاب: الوصية، باب: الوصية بالثلث، )صحيحهيف  (. وأخرجه مسلم26(، رقم احلديث )1/22)
 (. 1621رقم احلديث )

(. 2713(، رقم احلديث )1/12جلهاد والسري، باب: فضل اجلهاد والسري، )، كتاب: اصحيحهيف  أخرجه البخاري (2)
، كتاب: احلج، باب: حترمي مكة وصيدها وخالها وشجرها ولقطتها، إال ملنشد على صحيحهيف  وأخرجه مسلم

 (. 1323(، رقم احلديث )2/216الدوام، )
 )ب( و )ج(.  يف )أ( أيب مسعود، واملثبت من (6)
 يف )ب( علم، واملثبت من )أ( و)ج(.  (7)
رضي اهلل تعاىل عنه.  (، مسند عبد اهلل بن مسعود3772(، رقم احلديث )6/311، )مسندهأخرجه اإلمام أمحد يف  (1)

 قال حمققه شعيب األرناؤوط: إسناده ضعيف لضعف ابن هليعة. 
  )ب( و )ج( تبعث، واملثبت من )أ(. يف (2)
(. 1232( و )1222(، رقم احلديث )2/1111، كتاب: الزهد، باب: النية، )سننهأخرجه ابن ماجة يف  (12)

 (. 1222(، برقم: )2/222، )صحيح وضعيف سنن ابن ماجةوصححهما الشيخ األلباين رمحه اهلل تعاىل يف 
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 ،ن اهلل يدخل بالسهم الواحد ثالثة اجلنة((إ)): (1) عقبة بن عامرمن حديث  ربعةويف السنن األ
 . (3) صانعه حيتسب يف صنعته األجر((و )): (2)وفيه

أن يقوم يصلي من  (1)ن يأيت فراشه وهو ينوي م)): يب ذرئي من حديث أوعند النسا
 . (2) ((كتب له ما نوى،  الليل فغلبته عينه حىت يصبح

فنوى أن ال يعطيها ، ميا رجل تزوج امرأةأ)): (6) صهيب ويف معجم الطرباين من حديث

                                 

اجلهين الصحايب املشهور، كان قارئا عاملا بالفرائض والفقه فصيح اللسان شاعرا كاتبا، وهو أحد من  عقبة بن عامر (1)
الفتوح، وكان هو الربيد إىل عمر بفتح دمشق، وشهد صفني مع معاوية وأمره  مجع القرآن. وشهد عقبة بن عامر

، 1ط/ ،أسد الغابة في معرفة الصحابةذلك على مصر. ومات يف خالفة معاوية على الصحيح. ابن األثري، بعد 
 (. 222، د. ط، )ص: اإلصابة في تمييز الصحابة، (. والعسقالين1/21)

 يف )أ( سقط، واملثبت من )ب( و )ج(.  (2)
يف  (. وأخرجه الرتمذي2213(، رقم احلديث )3/13، كتاب: اجلهاد، باب: يف الرمي، )سننه أخرجه أبو داود يف (3)

(. 1637(، رقم احلديث )1/171، أبواب: فضائل اجلهاد، باب: ما جاء يف فضل الرمي يف سبيل اهلل، )سننه
(. وأخرجه 3271(، رقم احلديث )32/13الرجل فرسه، )، كتاب: اخليل، باب: تأديب سننهوأخرجه النسائي يف 

(. وضعفه الشيخ 2111(، رقم احلديث )2/212، كتاب: اجلهاد، باب: الرمي يف سبيل اهلل، )سننهابن ماجة يف 
 (. 2213(، برقم: )6/13، )صحيح وضعيف سنن أبي داوداأللباين رمحه اهلل تعاىل يف 

 . يف )ب( و )ج( نوى، واملثبت من )أ( (1)
(، 3/221، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: من أتى فراشه وهو ينوي القيام فنام، )سننهأخرجه النسائي يف  (2)

 =، كتاب: إقامة الصالة والسنة فيها، باب: ما جاء فيمن نامسننه(. وأخرجه ابن ماجة يف 1717رقم احلديث )
ح صحي(. وصححه الشيخ األلباين رمحه اهلل تعاىل يف 1311(، رقم احلديث )1/126عن حزبه من الليل، )=

 (. 1311(، برقم: )2/311، )وضعيف سنن ابن ماجة
الروم فصار ألكن ب بن سنان بن مالك، أبو حيىي، الرومي، قيل له ذلك: ألن الروم سبوه صغريا. نشأ صهيب صهيب (6)

مث اشرتاه رجل من كلب فباعه مبكة فاشرتاه عبد اهلل بن جدعان التميمي فأعتقه، ويقال بل هرب من الروم فقدم 
مكة فحالف ابن جدعان. كان أمحر شديد الصهوبة تشوهبا محرة، وكان كثري شعر الرأس خيضب باحلناء، وكان من 

 عذب يف اهلل، وهاجر إىل املدينة مع علي بن أيب طالب، وشهد بدرا واملشاهد بعدها. مات صهيباملستضعفني ممن ي
(. 3/31، )1ط/ ،أسد الغابة في معرفة الصحابةسنة مثان وثالثني وقيل سنة تسع وهو ابن سبعني. ابن األثري، 

 (. 611، د. ط، )ص: اإلصابة في تمييز الصحابة، والعسقالين
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 . (2) فمات يوم ميوت وهو خائن((، (1)ا من صداقها شيئً 
أدى اهلل  (1)أن يؤديه  (3) ا وهو ينوي[ن ادان ]دينً م)): مامةأيب أ حديث ا منوفيه أيضً 
نت ظن: قال اهلل يوم القيامة، وهو ينوي أن ال يؤديه فمات (2)ا ومن ادان دينً ، عنه يوم القيامة

له  (6)كن فإن مل ت، حسنات اآلخرفيؤخذ من حسناته فيجعل يف ، أين ال آخذ لعبدي حبقه
 . (12) (2)(1) اآلخر فجعلت عليه(( (7)حسنات أخذ من سيئات 

                                 

 يف )أ( سقط، واملثبت من )ب( و )ج(.  (1)
(. وقال الشيخ األلباين رمحه اهلل تعاىل يف 7322(، رقم احلديث )1/12، )المعجم الكبيرأخرجه الطرباين يف  (2)

 (. 1127(، رقم احلديث )1/221: ضعيف جداً، )ضعيف الترغيب والترهيب
 يف )أ( ديناراً وينوي، واملثبت من )ب( و )ج(.  (3)
 يف )ب( أن ال يؤديه، واملثبت من )أ( و)ج(.  (1)
 يف )أ( ديناراً، واملثبت من )ب( و )ج(.  (2)
 يف )ب( و )ج( يكن، واملثبت من )أ(.  (6)
 (. 26خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: ) (7)
(. وقال الشيخ األلباين رمحه اهلل تعاىل يف 7212(، رقم احلديث )1/222، )المعجم الكبيرأخرجه الطرباين يف  (1)

 (. 1121(، رقم احلديث )223-1/222: ضعيف جداً، )ضعيف الترغيب والترهيب
ن نية، وأن ل ال بد هلا مأورد املؤلف رمحه اهلل تعاىل عدة أحاديث ليؤصل لقاعدة: األمور مبقاصدها، فبني أن األعما (2)

العمل بالنية تعظم، وأن الناس يبعثون على نياهتم، وأن العمل الواحد إذا نوي فيه اخلري يؤجر عليه أكثر من شخص، 
وأن النية بعمل اخلري وإن مل يعمله يؤجر عليه، وأن النية السيئة رمبا يؤاخذ عليها الشخص. فتبني مبا سبق عظم 

 صدها. النية، وأن األمور مبقا
 (. 11-17، د. ط، )ص: األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، السيوطي (12)
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 .بواب الفقهع إلى هذه القاعدة من أجفيما ير : المبحث الثاني
 . ظيم قدر حديث النيةيف تعاألئمة نه قد تواتر النقل عن اعلم أ

غىن وأكثر أمجع وأ ءعليه وسلم شي يب صلى اهللخبار النليس يف أ: (2)(1) عبد اهلل بوأ قال
 . (3)فائدة منه

د بو داو وأ (6)وابن املديين (2)وابن مهدين حنبل ب (1)محدأو  مام الشافعيواتفق اإل
  .(7)ربعه: ومنهم من قال، العلمنه ثلث وغريهم على أ قطينوالدار 
ة أحد فالني، وارحهكسب العبد يقع بقلبه ولسانه وج  (1) نأب: هقي كونه ثلث العلميالبووجه 

                                 

 يف )أ( و)ب( أبو عبيد، واملثبت من )ج(.  (1)
م، ، أبو عبد اهلل: حرب اإلسالغرية البخاريهـ(، هو حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن امل 226 - 121: )البخاري (2)

، و)التاريخ(، و)الضعفاء(، و)خلق أفعال العباد( و)األدب صاحب )اجلامع الصحيح( املعروف بصحيح البخاري
( يف طلب احلديث، فزار خراسان والعراق ومصر 212سنة املفرد(. ولد يف خبارى، ونشأ يتيًما، وقام برحلة طويلة )

والشام، ومسع من حنو ألف شيخ، ومجع حنو ست مئة ألف حديث اختار منها يف صحيحه ما وثق برواته. وهو أول 
اريخ تمن وضع يف اإلسالم كتابًا على هذا النحو. وكتابه يف احلديث أوثق الكتب الستة املعول عليها. البغدادي، 

 (. 321/  12، )3، ط/سير أعالم النبالء(. والذهيب، 2/322، )1ط/  ،بغداد
 (. 1/11، د. ط، )فتح الباري شرح صحيح البخاري، العسقالين (3)
 (. 12خمطوطة: )ب(، نسخة دار الكتب القطرية، هناية اللوح رقم: ) (1)
عبد الرمحن بن مهدي، اإلمام الناقد اجملود، سيد احلفاظ أبو سعيد العنربي، وقيل: األزدي، موالهم البصري اللؤلؤي.  (2)

، صاحل، قة، خيارمولده: ولد سنة مخس وثالثني ومائة قاله أمحد بن حنبل. قال أمحد بن حنبل: عبد الرمحن ث
ير س، من معادن الصدق. وفاته: تويف ابن مهدي بالبصرة يف مجادى اآلخرة سنة مثان وتسعني ومائة. الذهيب، مسلم

 (. 6/272، )1، ط/تهذيب التهذيب(. والعسقالين، 122/  2، )3، ط/أعالم النبالء
دييين الشيخ، اإلمام ا (6)

َ
بن  حلجة، أمري املؤمنني يف احلديث، أبو احلسن، علي بن عبد اهلل بن جعفر بن جنيحعلي بن امل

مشهورا  ، موىل عروة بن عطية السعدي كان أبوه حمدثابكر بن سعد السعدي، موالهم البصري، املعروف بابن املديين
وى مائة، يروي عن عبد اهلل بن دينار وطبقته من علماء املدينة. وقد ر لني احلديث. وفاته: مات سنة مثان وسبعني و 

(. 11/  11، )3، ط/سير أعالم النبالءوالده جعفر بن جنيح يسريا عن عبد الرمحن بن القاسم التيمي. الذهيب، 
 (. 7/312، )1، ط/تهذيب التهذيبوالعسقالين، 

األشباه والنظائر في قواعد ، (. والسيوطي13/23، )2، ط/بن الحجاج المنهاج شرح صحيح مسلمالنووي،  (7)
 (. 12، د. ط، )ص: وفروع فقه الشافعية

 يف )أ( أن، واملثبت من )ب( و )ج(.  (1)
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ية ن)): من مث وردو ، ليهاوغريها حيتاج إ، تكون عبادة مستقلةهنا قد أل؛ وأرجحها قسامها الثالثةأ
 . (1) ((املرء خري من عمله
 (3) لم أنه أحد القواعد الثالثبكونه ثلث الع (2) رادعلى أنه أمحد يدل وكالم اإلمام أ

: حديث: حاديثأ (1)ة إنه قال أصول اإلسالم على ثالثف، حكام عندهاليت ترد إليها مجيع األ
: وحديث، (2) ((ن أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردم)): وحديث، ((ألعمال بالنيةا))
 . (6) ((واحلرام بني، حلالل بنيا))

، ((ألعمال بالنياتا)): حديث: (7)حاديثة أربععلى أ ةلسنامدار : بو داودأ وقال
واحلرام ، حلالل بنيا)): وحديث، (1) ((ن حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيهم)): وحديث

 . (2) ((ان اهلل طيب ال يقبل إال طيبً إ)): وحديث، ((بني

                                 

(، رقم احلديث 2/176، باب: إخالص العمل هلل عز وجل وترك الرياء، )شعب اإليمانأخرجه البيهقي يف  (1)
 (. وورد بلف : ))نية املؤمن أبلغ من عمله((. وهذا إسناد ضعيف. 6116)

 يف )ج( أراد أنه، واملثبت من )أ( و)ب(.  (2)
 يف )أ( الثالثة، واملثبت من )ب( و )ج(.  (3)
 يف )أ( ثالث، واملثبت من )ب( و )ج(.  (1)
(، رقم 3/111، كتاب: الصلح، باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، )صحيحهيف  أخرجه البخاري (2)

، كتاب: األقضية، باب: نقض األحكام الباطلة، ورد حمدثات صحيحهيف  (. وأخرجه مسلم2627احلديث )
 (. 1711(، رقم احلديث )3/1313األمور، )

(. وأخرجه 22(، رقم احلديث )1/22، كتاب: اإلميان، باب: فضل من استربأ لدينه، )صحيحهيف  أخرجه البخاري (6)
 (. 1222(، رقم احلديث )3/1212، كتاب: املساقاة، باب: أخذ احلالل وترك الشبهات، )صحيحهيف  مسلم

األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه ، (. والسيوطي2/2، د. ط، )طرح التثريب في شرح التقريبالعراقي،  (7)
 (. 12، د. ط، )ص: الشافعية

،  سننه(. وأخرجه ابن ماجة يف 2317(، رقم احلديث )1/221، أبواب: الزهد، باٌب، )سننهيف  أخرجه الرتمذي (1)
(. وصححه الشيخ األلباين رمحه 3276(، رقم احلديث )2/1312كتاب: الفنت، باب: كف اللسان يف الفتنة، )

 (. 3276(، برقم: )1/376، )صحيح وضعيف سنن ابن ماجةاهلل تعاىل يف 
(. 1112(، رقم احلديث )2/121، كتاب: الزكاة، باب: الصدقة من كسب طيب، )صحيحهيف  أخرجه البخاري (2)

(، رقم 2/723، كتاب: الزكاة، باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، )صحيحهيف  وأخرجه مسلم
 (. 1212احلديث )
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: ري حديثخوذكر بدل األ، فذكرها: حاديثنسان لدينه أربعة أيكفي اإل: هويف لف  عن
 . (2) (1) ((ا حىت يرضى ألخيه ما يرضى لنفسه يكون املؤمن مؤمنً ال))

، ((حلالل بنيا))و، ((ألعمال بالنياتا)): حاديثالفقه يدور على مخسة أ: أيضا وعنه
 . ((وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ا هنيتكم عنه فانتهوام))و، (( ضرر وال ضرارال))و

ن حسن إسالم م))و، ((ألعمال بالنياتا)): أصول األحاديث أربعة (3): قطينوقال الدار 
 . (1) ((زهد يف الدنيا حيبك اهللا))و، ((حلالل بنيا))و، ((املرء تركه ما ال يعنيه

أن مدار األحاديث  خلصال عن ابن مهدي وابن املديينكتاب ا يف (2) اخلفافوحكى 
، (6) ((إال بإحدى ثالث،  حيل دم امرئ مسلمال)) و، ((ألعمال بالنياتا)): على أربعة

                                 

(، رقم 1/12، كتاب: اإلميان، باب: من اإلميان أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه، )صحيحهيف  أخرجه البخاري (1)
، كتاب: اإلميان، باب: الدليل على أن من خصال اإلميان أن حيب صحيحهيف  (. وأخرجه مسلم13احلديث )

 (. 12(، رقم احلديث )1/67سه من اخلري، )ألخيه املسلم ما حيب لنف
 (. 27خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: ) (2)
 ليس يف )ج(.  (3)
(. وصححه 1122(، رقم احلديث )2/1373، كتاب: الزهد، باب: الزهد يف الدنيا، )سننهأخرجه ابن ماجة يف  (1)

 (. 1122(، برقم: )2/122، )وضعيف سنن ابن ماجة صحيحيف  الشيخ األلباين رمحه اهلل تعاىل
صاحب اخلصال جملد متوسط ذكر يف أوله نبذة من أصول الفقه مساه  أمحد بن عمر بن يوسف أبو بكر اخلفاف (2)

حاله غري ذلك،  ال أعلم منباألقسام واخلصال ولو مساه بالبيان لكان أوىل ألنه يرتجم الباب بقوله البيان عن كذا، 
 1، )1، ط/افعيةطبقات الشنقل عنه الرافعي يف كتاب السري أن الصيب املميز يصح منه األمان. ابن قاضي شهبة، 

 (. 112، )ص1، ط/طبقات الفقهاء(. والشريازي، 121/ 
 مث هت مت خت حت جت } لي اللَّهي تـََعاىَل:، كتاب: الديات، باب: قـَو  صحيحهيف  أخرجه البخاري (6)

 مض خض جضحض مص خص حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح مج حج
 =رقم احلديث، (2/2) [،12: ، جزء من اآلية]سورة املائدة{ حف جف مغ جغ مع جع مظ حط

، كتاب: القسامة واحملاربني والقصاص والديات، باب: ما يباح به دم صحيحهيف  (. وأخرجه مسلم6171)=
 (. 1676(، رقم احلديث )3/1322املسلم، )
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 . (1) ((واليمني على من أنكر، لبينة على املدعيا))و، ((ين اإلسالم على مخسب))و
 . (2)ا من العلمحديث النية يدخل يف ثالثني بابً : ايضً وقال ابن مهدي أ
 . (3)ا سبعني بابً يدخل يف: وقال الشافعي
،  ليهاالتوصل إ (1) على العبادة أو قصد هبا التقوي اذذلك إىل سائر املباحات إبل يسري 

 وأ إذا قصد به إقامة السنة وكذلك النكاح والوطء، ال وغري ذلككاألكل والنوم واكتساب امل
 . (2) ئليف ذلك ما ال حيصى من املساويندرج ، مةعفاف أو حتصيل الولد الصاحل وتكثري األاإل

  

                                 

(، 1/111، كتاب: الدعوى والبينات، باب: البينة على املدعي، واليمني على من أنكر، )السننأخرجه البيهقي يف  (1)
(، رقم احلديث 2/1112، )مشكاة المصابيحتعاىل يف  (. وصححه الشيخ األلباين رمحه اهلل33166رقم احلديث )

(3721 .) 
 (. 2/127، )1، ط/التوضيح لشرح الجامع الصحيحابن امللقن،  (2)
 (. 13/23، )2، ط/بن الحجاج المنهاج شرح صحيح مسلمالنووي،  (3)
 يف )أ( إذ، واملثبت من )ب( و )ج(.  (1)
 (. 21-12، د. ط، )ص: األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، السيوطي (2)
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 .فيما شرعت النية ألجله المقصود (9): الثالثالمبحث 

 ءكالوضو ،  بعضها من بعض (2) رتب العبادات ومتييز، العبادات من العادات هم فيها متييزاأل
فطرات قد يكون للحمية مساك عن املة واإلوالعباد، (1)والتربد (3) رتدد بني التنظيفوالغسل ي
 . قد يكون لالسرتاحة جداملسواجللوس يف ، اليه ةو لعدم احلاجوالتداوي أ

بة كالزكاة قر وقد يكون ، لغرض دنيوي (6)صلة  وأ (2)هبةكون قد ي ودفع املال للغري
 . والكفارة والصدقة

فشرعت النية لتمييز ، ءراقة الدماإب (7) كل وقد يكون للتقربوالذبح قد يكون لقصد األ
 . (1)القرب من غريها

، (12) ا أو نفاًل ا ونذرً فرضً  والصوم وحنوها قد يكون (2)الصالةو والغسل  ءوكل من الوضو 
لتمييز رتب العبادات بعضها  فشرعت، واحدة (11)وصورته  ةعن احلدث واجلناب والتيمم يكون
 : مورترتب على ذلك أومن مث ، من بعض

                                 

 كلمة )الثالث( ليس يف )ب(.   (1)
 يف )أ( العبادة، واملثبت من )ب( و )ج(.  (2)
 يف )ب( و )ج( التنظف، واملثبت من )أ(.  (3)
ذه بني من يغسل األعضاء يريد التربد من احلرارة أو ينظفها من الوسخ فهفرق بني من يغسل أعضاء الوضوء للوضوء و  (1)

 تعترب من العادات ال يشرتط هلا النية خبالف الوضوء فال بد له من نية. 
/ 1، مادة: )وهب(، )3، ط/لسان العرباهلبة: يف اللغة التربع، ويف الشرع: متليك العني بال عوض. ابن منظور،  (2)

 (. 226، )ص: 1، ط/كتاب التعريفات (. واجلرجاين،123
 (. 21خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: ) (6)
 يف )ب( للقرب، واملثبت من )أ( و)ج(.  (7)
األشباه صري، (. وابن جنيم امل23، د. ط، )ص: األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، السيوطي (1)

، رد المحتار على الدر المختار(. وابن عابدين، 22، )ص: 1، ط/والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان
 (. 1/121، )2ط/

 (. 12خمطوطة: )ج(، نسخة املكتبة السليمانية، هناية اللوح رقم: ) (2)
 يف )ب( و )ج( فرضاً ونفالً ونذراً، واملثبت من )أ(.  (12)
 يف )أ( وصورة، واملثبت من )ب( و )ج(.  (11)
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 ميان باهللكاإل،  إذ ال تلبس بغريها، عادة (2) يف عبادة ال تكون (1) عدم اشرتاط النية: حدهاأ
نعم جيب يف ، امتميزة بصورهتهنا أل؛ ءة القرآن واألذكاروالنية وقرا ءتعاىل واملعرفة واخلوف والرجا

 . (3)لتمييز الواجب من غريه ذا كانت منذورةالقراءة إ
لصالة اذر نعم إن ن، ن نذر الذكر والصالة على النيب صلى اهلل عليه وسلم كذلكإوقياسه 

 . ذلك ال حيتاج إىل نية لتمييزه بسببهعليه كلما ذكر فالذي يظهر أن 
 . (2)أنه ال حيتاج إىل نية (1) وأما األذان فاملشهور

والواجب أن ، (6)ة ففي اشرتاط نيتها خالف مبين على أهنا مبثابة ركعتنيما خطبة اجلمعوأ
 . ال يقصد غريها

                                 

 يف )ج( اشرتاط عدم النية، واملثبت من )أ( و)ب(.  (1)
 يف )ب( و )ج( ال يكون، واملثبت من )أ(.  (2)
األشباه (. وابن جنيم املصري، 21، د. ط، )ص: األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، السيوطي (3)

 (. 22، )ص: 1، ط/والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان
 يف )ج( فاملشهور، واملثبت من )أ( و)ب(.  (1)
نية األذان شرط لصحته عند املالكية واحلنابلة، وليست شرطا عند الشافعية على األرجح ولكنها مندوبة، إال أنه  (2)

ة األذان عتد به. أما احلنفية فال تشرتط عندهم النية لصحيشرتط عندهم عدم الصارف فلو قصد تعليم غريه مل ي
ا لكل ))إمنا األعمال بالنيات، وإمنوالراجح واهلل أعلم أن النية شرط؛ لعموم حديث: وإن كانت شرطا للثواب عليه. 

(. 22، )ص: 1، ط/األشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمانامرئ ما نوى... ((. ابن جنيم املصري، 
نهاية المحتاج إلى (. والرملي، 1/121، )3، ط/مواهب الجليل في شرح مختصر خليلاحلطاب الرعيين، و 

 (. 1/132، )1، ط/دقائق أولي النهى لشرح المنتهى(. والبهويت، 1/112، ط/ أخرية، )شرح المنهاج
لصحة اخلطبة.  األول: أهنا شرط اختلف الفقهاء يف اشرتاط النية خلطبة اجلمعة، أي نية اخلطيب، على قولني: القول (6)

وهو قول احلنفية واحلنابلة، واستدلوا حبديث: ))إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى...((، قالوا: فهو 
شامل بعمومه خلطبة اجلمعة، ألهنا عبادة من العبادات. وقاسوه على الصالة جبامع أن كالً منهما فرض يشرتط فيه 

ثاين: أهنا ليست بشرط، فتصح اخلطبة بدون نية. وهو قول املالكية والشافعية، قالوا إن خطبة الطهارة. القول ال
اجلمعة أذكار، وأمر مبعروف، وهني عن املنكر، ودعاء، وقراءة، وال تشرتط النية يف شيء من ذلك، ألنه ممتاز بصورته 

نية؛ لعموم احلديث. ابن راجح واهلل أعلم اشرتاط المنصرف إىل اهلل تعاىل حبقيقته، فال يفتقر إىل نية تصرفه إليه. وال
، د. بلغة السالك ألقرب المسالك(. والصاوي، 111/ 2، )2، ط/المحتار على الدر المختار ردعابدين، 
كشاف القناع (. والبهويت، 1/111، ط/ أخرية، )نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج(. والرملي، 1/122ط، )

 (. 2/33، د. ط، )عن متن اإلقناع
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اجتناب املنهي بكونه مل وهو ، منها (1) دو قصامل حلصول الزنا وغريه فلم حيتج إىل نيةترك ما وأ
  .الرتكول الثواب املرتب على ليها يف حصنعم حيتاج إ، مل تكن نيةن يوجد وإ
 (1) (3) منا تليقألن النية إ؛ ال (2) صحفاأل؟ ة اخلروج من الصالة هل تشرتطما نيوأ
 . (2) بالرتكقدام ال باإل

 . التعيني فيما يلتبس دون غريه (7) اشرتاط: الثاين (6)مراأل
فهذا ظاهر يف ، ((لكل امرئ ما نوى (1)إمنا و )): قوله صلى اهلل عليه وسلمودليل ذلك 
 . (2) ((منا األعمال بالنياتإ)): ول احلديثأصل النية فهم من أألن ]اشرتاط التعيني 
 ورةصض لتساوي الظهر والعصر يف الفرائ (12)[ ويشرتط التعيني، ةالصال: ولفمن األ

                                 

 يف )أ( القصد، واملثبت من )ب( و )ج(.  (1)
 يف )ب( واألصح، واملثبت من )أ( و)ج(.  (2)
 يف )ب( يليق، واملثبت من )أ( و)ج(.  (3)
 (. 22خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: ) (1)
األشباه (. وابن جنيم املصري، 21، د. ط، )ص: النظائر في قواعد وفروع فقه الشافعيةاألشباه و ، السيوطي (2)

 (. 22و 11، )ص: 1، ط/والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان
 (. 11خمطوطة: )ب(، نسخة دار الكتب القطرية، هناية اللوح رقم: ) (6)
 يف )ب( و )ج( إن اشرتاط، واملثبت من )أ(.  (7)
 يف )ج( إمنا، واملثبت من )أ( و)ب(.  (1)
 (. 6/221، د. ط، )المجموع شرح المهذبالنووي،  (2)
 ما بني املعقوفتني ليس يف )ب( و )ج(.  (12)
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والرواتب ، رالنح وأ بالفطر (3) ويف العيد فيعينها، (2)ال التعينيإ (1) ام فال مييز بينهوفعاًل 
والكفارات ، (2)والوتر بامسه ، اليت بعدها وأوكوهنا اليت قبلها  (1) ىل الظهر مثاًل إضافتها إفيعينها ب

 . به حرام والطواف وغريها مبا اشتهرتوالضحى والكسوف وركعتا اإل اويحوالرت ، مبا كانت به
 . رمضان من القضاء والنذر والكفارة (6) لتمييز، الصوم: ومن ذلك
 . والكفارات (7)واتوالزك الطهارات، التعينيال يشرتط فيه  وهو ما: اينومن الث

مكان الصالة  كتعيني،  خطأ مل يضرنه وأذا عي إله مجلة وتفصياًل  التعرض وما ال يشرتط 
 . وزماهنا

 . (2)عصرىل الخلطأ من صالة الظهر إكا،  فاخلطأ فيه مبطل ينيفيه التع (1) وما يشرتط
هو ني صوم غد و ليلة االثنن ينوي أك،  نه ال يضرفإولو وقع اخلطأ يف االعتقاد دون التعيني 

انت وهو يعتقدها سنة تسع عشرة وك أو ينوي صوم غد من رمضان هذه السنة، ءقد الثالثايعت

                                 

 يف )أ( بينها، واملثبت من )ب( و )ج(.  (1)
و اختلف الفقهاء يف اشرتاط تعيني الصالة: فقال ابن جنيم: التعيني لتمييز األجناس، فنية التعيني يف اجلنس الواحد لغ (2)

لعدم الفائدة، ويعرف اختالف اجلنس باختالف السبب، والصالة كلها من قبيل املختلف، حىت الظهرين من يومني 
رب هبا ملة يف الصالة هي املتعلقة بأربعة أشياء: تعيني الصالة والتقأو العصرين من يومني. وعند املالكية: النية الكا

هر ووجوهبا وآداهبا. وقالت الشافعية: يشرتط التعيني فيما يلتبس دون غريه، فيشرتط التعيني يف الفرائض لتساوي الظ
الصلوات عن غريها.  كوالعصر فعالً وصورة. وعند احلنابلة: جيب أن ينوي الصالة بعينها إن كانت معينة لتتميز تل

(. واحلطاب الرعيين، 27، )ص: 1، ط/األشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمانابن جنيم املصري، 
/ 3، د. ط، )المجموع شرح المهذب(. والنووي، 212/ 1، )3ط/مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، 

 (. 311/ 1، د. ط، )كشاف القناع عن متن اإلقناع(. والبهويت، 271
 يف )ب( و )ج( فيبينها، واملثبت من )أ(.  (3)
 يف )ج( زيادة: ]ليس بالزم على ما بني يف كتب الفروع بل يكفي مطلق النية لكاتبه[.  (1)
 يف )أ( غري مقروء، واملثبت من )ب( و )ج(.  (2)
 يف )ب( و )ج( فتمييز، واملثبت من )أ(.  (6)
 (. يف )أ( والزكاة، واملثبت من )ب( و )ج (7)
 يف )أ( وما ال يشرتط، واملثبت من )ب( و )ج(.  (1)
 (. 1/26، )1، ط/األشباه والنظائر، تاج الدين، السبكي (2)
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 . صومه يصح (1) نهإف، سنة عشرين
 يصحنه إف ،نه زيد وهو عمروأ االقتداء باحلاضر مع اعتقادهن ينوي أ: قتداءيف االونظريه 

 . (2)اقطعً 
 . (2)أنه يوم االثنني فكان الثالثاء صح ادً يف وقتها معتق (1)دى الظهر لو أ (3) يف الصالةو 

أنه ا دً ولو طاف احملرم معتق، حدثه أصغر فبان أكرب أو عكسه صح ا أنولو تيمم معتقدً 
 . حمرم بعمرة أو عكسه أجزأه

 وكذا صالة اجلنازة ال يشرتط، عني بال خالففرض ال (6) يف الفرائض تعينيوال يشرتط 
 . (1) الكفايةنية فرض فيها  (7)

ألن املقصود ؛ النيابة (2) قبلومن مث مل ت، على التمييز اإلخالص مما يرتتب: األمر الثالث

                                 

 ليس يف )ب(.  (1)
(. 2/226، )1، ط/بحر المذهب(. الروياين، 122/ 1، )2، ط/رد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  (2)

 (. 32، د. ط، )ص: األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، والسيوطي
 يف )أ( يف الصالة، واملثبت من )ب( و )ج(.  (3)
 (. 32خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: ) (1)
 (. 1/233، د. ط، )المجموع شرح المهذبالنووي،  (2)
 ليس يف )ب(.  (6)
 يف )ب( وال يشرتط، واملثبت من )أ( و)ج(.  (7)
عند احلنفية: صالة اجلنازة ال تشرتط هلا نية الفرضية؛ ألهنا ال تكون إال فرًضا، ولذا ال تعاد نفاًل. وذهب املالكية إىل  (1)

ى امليت احلاضر، قصد بقلبه الصالة علأنه ال تشرتط نية كون صالة اجلنازة فرض كفاية، فقد قالوا: صفة النية: أن ي
مع استحضار أهنا فرض كفاية، فإن غفل عن هذا األخري مل يضر، وتصح صالته، كما ال يضر يف فرض العني. 
وقال الشافعية: تكفي يف صالة اجلنازة نية مطلق الفرض من غري ذكر الكفاية، كما تكفي النية يف إحدى الصلوات 

س له لعني. وقيل: تشرتط نية فرض الكفاية ليتميز عن فرض العني. وعند احلنابلة: لياخلمس من غري تقييد بفرض ا
مذهب أبي حنيفة  األشباه والنظائر علىابن جنيم املصري، اجلنازة املتعينة، ألهنا فرض ولو كانت نفاًل فله فعلها. 

(. 1/111، د. ط، )حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(. وابن عرفة الدسوقي، 32، )ص: 1، ط/النعمان
لكافي في ا(. ابن قدامة، 1/311، د. ط، )مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجواخلطيب الشربيين، 

 . (121/ 1، )1، ط/فقه اإلمام أحمد
 يف )أ( مل يقبل، واملثبت من )ب( و )ج(.  (2)
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 . سر العبادة (1)اراختب
 . فاإلخالص أمر زائد على النية ال حيصل بدوهنا وقد حتصل بدونه

اهلل  اإلخالص فأمره إىلوأما ، منا جتري عليهاوأحكامهم إ، لفقهاء قاصر على النيةونظر ا
 . إىل اهلل تعاىل يف مجيع العباداتومن مث صححوا عدم وجوب اإلضافة ، تعاىل

 : وضابطها أقسام، نظائرلتشريك يف النية لمث 
، لغريهكما إذا ذبح األضحية هلل و ،  فقد يبطلهاأن ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة : األول

 . الذبيحة (2) يوجب حرمةفانضمام غريه 
 (1) ألن احلمية أو التداوي؛ فاألصح الصحة (3) أو التداويولو نوى الصوم واحلمية 

ادة على للعببل هو قصد ، ا لإلخالصا وتركً فلم جيعل قصده شريكً ، (2) قصده أو الحاصل 
 . حصول احلمية أو التداوي (6) ألن من ضرورهتا، حسب وقوعها

عن الغرمي ال يفتقر إىل  (7) اشتغالهألن ؛ غرميه صحت صالتهولو نوى الصالة ودفع 
 . قصد

 . (2) أو السعي خلفه، غرمي (1) ومالزمةوكذا لو نوى الطواف 
 . ال تبطلفإهنا ، واإلفهام ولو قرأ يف الصالة آية وقصد هبا القراءة

                                 

 يف )أ( و)ج( اختيار، واملثبت من و )ب(.  (1)
 يف )ب( و )ج( خدمة، واملثبت من )أ(.  (2)
 يف )ب( والتداوي، واملثبت من )أ( و)ج(.  (3)
 يف )ب( والتداوي، واملثبت من )أ( و)ج(.  (1)
 يف )ب( و )ج( أم ال، واملثبت من )أ(.  (2)
 يف )ب( صورهتا، واملثبت من )أ( و)ج(.  (6)
 يف )أ( استعماله، واملثبت من )ب( و )ج(.  (7)
 (. 31خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: ) (1)
 يف )ب( و )ج( زيادة: )ملا ذكر(.  (2)
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 . (3)فال (2) وأما الثواب، جزاءيف هذه الصور هو بالنسبة إىل اإل صححوه (1)وما
، يه أجرمل يكن فإن كان القصد الدنيوي هو األغلب : السفر للحج والتجارة ويف مسألة

أن ويف الصحيح وغريه . (1)وإن تساويا تساقطا، بقدرهوإن كان الديين أغلب كان له األجر 
 ڄ ڄ} :فنزلت (6)يف املوسم مبىن (2)يتجروا الصحابة رضي اهلل عنهم تأمثوا أن 

 . (1)سم احلجاأي يف مو  (7){ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ
 ن أحرم بصالةأك،  عبادة أخرى مندوبةينوي مع العبادة املفروضة  (2)أن : القسم الثاين

 . صحت وحصال معا، (12)ونوى هبا الفرض والتحية 
كما لو رفع  ،حتصل بال قصد فال يضر فيها القصدأحدمها ، قربتانفإن الفرض والتحية 

أمرين صد وإن كان ق، فإن صالته صحيحة باإلمجاع، نيبالتكبري ليسمع املأموماإلمام صوته 
 . لكنهما قربتان

                                 

 (. 11خمطوطة: )ج(، نسخة املكتبة السليمانية، هناية اللوح رقم: ) (1)
 يف )ج( الثوب، واملثبت من )أ( و)ب(.  (2)
 (. 36-31، د. ط، )ص: والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعيةاألشباه ، السيوطي (3)
د.  ،األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، (. والسيوطي1/312، د. ط، )إحياء علوم الدين، الغزايل (1)

 (. 36ط، )ص: 
 ، واملثبت من )أ( و)ب(. يف )ج( يتحروا (2)
ميىن: اسم موضع مبكة، وهو بالكسر، والتنوين، يف درج الوادي الذي ينزله احلاّج ويرمي فيه اجلمار من احلرم، مّسي  (6)

، م البلدانمعجاحلموي، بذلك ملا ميىن به من الدماء أي يراق، وقيل: ألن آدم، عليه الّسالم، متىّن فيها اجلّنة. 
 (. 121/ 2)، 2ط/

 (. 121سورة البقرة: جزء من اآلية ) (7)
قال ابن عباس رضي اهلل عنهما: " كان ذو اجملاز، وعكاظ متجر الناس يف اجلاهلية، فلما جاء اإلسالم كأهنم كرهوا  (1)

يف . [121: جزء من اآلية، { ]سورة البقرةربزب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ} ذلك، حىت نزلت:
، كتاب: احلج، باب: التجارة أيام املوسم، والبيع يف أسواق اجلاهلية، صحيحهيف  مواسم احلج" أخرجه البخاري

، كتاب: املناسك، باب: التجارة يف احلج، سننه(. وأخرجه أبو داود يف 1772(، رقم احلديث: )2/111)
 (. 1731(، رقم احلديث )2/111)

 يف )ج( أنه، واملثبت من )أ( و)ب(.  (2)
 يف )ب( والصحة، واملثبت من )أ( و)ب(.  (12)
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 . (1)احصال مجيعً  نوى بغسله غسل اجلنابة واجلمعة مثاًل 
 . والسالم على احلاضرين حصالاخلروج من الصالة سالمة بنوى 
 . (2)حج الفرض وقرنه بعمرة تطوع أو عكسه حصال[ نوى ]

 . الفرض وتعليم الناس جاز (3) نوى بصالته
 (1)أفىت بعضهمف، ونوى معه الصوم عن عرفة، ا أو كفارة قضاء أو نذرً صام يف يوم عرفة مثاًل 
 . (2)بالصحة واحلصول عنهما

واجبان  (6)ألهنما ؛ ذلك ال جيزئ، ا آخرأن ينوي مع املفروضة فرضً : القسم الثالث
 . يتداخالن (7)فال، فانلخمت

خرج عقبه  (2) صح للفرض وال يكفي للوداع حىت لو (1) ولو طاف بنية الفرض والوداع
 . لزمه دم

 . ألنه ال يتصور وقوع حجتني يف عام؛ واحدةوإذا أحرم حبجتني تنعقد 
من وحيلق ويطوف مث حيرم  (12) بعد نصف الليل فريمييدفع وما قيل يف طريقه من أنه 

إن املقيم مبىن للرمي ال تنعقد عمرته : دود بأهنم قالوامر  (11) عرفات إىلمكة ويعود قبل الفجر 

                                 

 (. 1/227)، د. ط، المغني، ابن قدامة(. 1/322، د. ط، )المجموع شرح المهذبالنووي،  (1)
 يف )أ( سقط، واملثبت من )ب( و )ج(.  (2)
 يف )ج( صالة، واملثبت من )أ( و)ب(.  (3)
 (.73، د. ط، )ص: األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، السيوطيومنهم البارزي. انظر:  (1)
، أسنى المطالب في شرح روض الطالب(. وزكريا األنصاري، 2/211، د. ط، )شرح مختصر خليلاخلرشي،  (2)

 (. 1/131د. ط، )
 (. 32خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: ) (6)
 (. 12خمطوطة: )ب(، نسخة دار الكتب القطرية، هناية اللوح رقم: ) (7)
 يف )ب( الفرض الوداع، واملثبت من )أ( و)ج(.  (1)
 ليس يف )ب(.  (2)
 يف )ب( فرمى، واملثبت من )أ( و)ج(.  (12)
 يف )أ( من عرفات، ويف )ب( رمى عرفات، واملثبت من )ج(.  (11)
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 . أيام مىنعليه رمي  بقيواحلاج ، الشتغاله بالرمي
 . (1) فيه اإلمجاع يوحك، تني يف عام مجاعةوصرح باستحالة وقوع حج

أنت : لزوجته كأن يقول،  غريها ومها خمتلفان يف احلكم آخرا العبادة شيئً ولو نوى مع غري  
 (3) بتيث: وقيل، فما اختاره ثبت، فإنه خيري بينهما، (2)وينوي الطالق والظهار، علي حرام
 . بقاء النكاح ألن األصل؛ الظهار: وقيل، وتهلق؛ الطالق

 نيته تقدميفجوز ، وخرج عن ذلك الصوم، أول العبادات وحنوها: واألصل أن وقت النية
 . وكذلك الزكاة وصدقة الفطر، لعسر مراقبته؛ على أول الوقت (1)

 . (2) نيفإهنا جتب قبل فراغ اليم، يف اليمنيوأما يف غري العبادات فكنية االستثناء 
اكتفاء بانسحاهبا ، علفوال حيتاج إليها يف كل ، والعبادة ذات األفعال يكتفى بالنية يف أوهلا

 . (6)عليها
 : مشكالت هذا األصلومن 

وعلل األخري بأن ، يف الصالة (7) ما قيل بإجياب نية سجود السهو دون نية سجود التالوة
 . نية الصالة تشمله

                                 

، د.ط، المحلى باآلثار ابن حزم،و (. 1/222، )1، ط/مذهب اإلمام الشافعي الحاوي الكبير في فقهاملاوردي،  (1)
موسوعة وسعدي، (. 2/271، د. ط، )الغرر البهية في شرح البهجة الورديةوزكريا األنصاري،  (.2/22)

 (.227، )ص: 3، ط/اإلجماع في الفقه اإلسالمي
الظهار: هو تشبيه زوجته، أو ما عرب به عنها، أو جزء شائع منها، بعضو حيرم نظره إليه من أعضاء حمارمه، نسًبا أو  (2)

 (. 111، )ص: 1، ط/كتاب التعريفاتاجلرجاين، رضاًعا، كأمه وابنته وأخته. 
 يف )ب( و )ج( ثبت، واملثبت من )أ(.  (3)
 يف )أ( تقدميه نيته، ويف )ب( تقدمي النية، واملثبت من )ج(.  (1)
األشباه (. وابن جنيم املصري، 11-32، د. ط، )ص: األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، السيوطي (2)

 (. 37-36، )ص: 1، ط/والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان
(. وابن 11، د. ط، )ص: األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، وضوء والصالة واحلج. السيوطيكال  (6)

 (. 31، )ص: 1، ط/األشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمانجنيم املصري، 
 (. 33) خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: (7)
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ألن سجود السهو أعلق بالصالة من سجود ؛ لو قيل العكس كان أوىل: أن يقولولقائل 
اإلمام  خبالف ما إذا تال، سجداإلمام ومل ي دليل أنه يشرع للمأموم إذا سهاب، ألنه آكد؛ التالوة

 . ومل يسجد
لناوي ن افكأ، التالوة من لوازم الصالة: أن يقالوالذي يظهر يف توجيهه ذلك إن صح 

بل وقوعه  ،وليس السهو نفسه من لوازم الصالة، هلاويف ذكره تعرض ، عند نيتها يستحضر هلا
 . (1)ادكارمياء إليه وال يف النية إفلم يكن ، فيها خبالف الغالب
 يكتفى: قالوال ي، فإهنا ال بد هلا من النية، فدية احملظورات يف احلج والعمرة: ونظري ذلك

، اًل طواف القدوم مثخبالف ، ألهنا ليست من لوازم اإلحرام وال من ضرورياته؛ اإلحرام (2) بنية
، ة احلجاكتفاء بني، له نيةفلذلك ال يشرتط ، من ماهية احلج لكنه من لوازمه (3) وإن مل يكن

 . (2) سجود التالوة يف الصالة (1) نظريفهو 
وذلك ، للفعل التقارن: وقيل، األن حقيقتها القصد مطلقً ؛ وحمل النية القلب يف كل موضع

 . ة عن فعل القلبر عبا
و دفع ا من جلب نفع أما يراه موافقً النية عبارة عن انبعاث القلب حنو : (6) البيضاويقال 
 ثالباإلرادة املتوجهة حنو الفعل البتغاء رضا اهلل تعاىل وامتوالشرع خصصه .  أو مآاًل ضرر حااًل 

                                 

 (. 222/ 1، مادة: )دكر(، )3، ط/لسان العربادكر يدكر ادكارًا فهو مدكر، ادكر أي تذكر. ابن منظور،  (1)
 يف )ج( نية، واملثبت من )أ( و)ب(.  (2)
 يف )ب( و )ج( فإنه وإن مل يكن، واملثبت من )أ(.  (3)
 يف )أ( ونظري، واملثبت من )ب( و )ج(.  (1)
األشباه (. وابن جنيم املصري، 16-12، د. ط، )ص: األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، السيوطي (2)

 (. 31، )ص: 1، ط/والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان
قاض،  :أبو سعيد، أو أبو اخلري، ناصر الدين البيضاوي: عبد اهلل بن عمر بن حممد بن علي الشريازي، البيضاوي (6)

مفسر، عالمة. ولد يف املدينة البيضاء، وويل قضاء شرياز مدة. وصرف عن القضاء، فرحل إىل تربيز فتويف فيها. من 
علم األصول،  ، وطوالع األنوار، ومنهاج الوصول إىلتصانيفه: أنوار التنزيل وأسرار التأويل يعرف بتفسري البيضاوي

طبقات ، تاج الدين، (. السبكي226/  17، د. ط، )الوافي بالوفيات(. الصفدي، 612وغري ذلك، تويف سنة: )
 (. 122/  1، )2، ط/الشافعية الكبرى
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 . (2)حكمه(1)
 : واحلاصل أن هنا أصلني

 . دونهأنه ال يكفي التلف  باللسان : األول
 . أنه ال يشرتط مع القلب اللف : والثاين

 : فمن فروعه: أما األول
، انه العصرفلو نوى بقلبه الظهر وبلس، فالعربة مبا يف القلب، سان والقلبلال (3)لو اختلف
 . (6) صح له ما يف القلب (2)[ عكسهأو ]ولسانه العمرة  (1)أو بقلبه احلج 
 : ففروعه كثرية: وأما الثاين

 . كل العبادات: منها
وال  ،ا مبجرد النيةكانت مسجدً ،  اا ميتة بنية جعلها مسجدً أحيا أرضً إذا  (7) ما: ومنها

 . إىل لف  (1) حيتاج
 : وخرج عن هذا األصل صور

 . (2)حىت يليبففي قول أيب حنيفة ال ينعقد مبجرد النية ، اإلحرام: منها

                                 

 (. 31تبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )خمطوطة: )أ(، نسخة املك (1)
 (. 1/12، د. ط، )تحفة األبرار شرح مصابيح السنة، البيضاوي (2)
 (. 12خمطوطة: )ج(، نسخة املكتبة السليمانية، هناية اللوح رقم: ) (3)
 يف )ب( أو بقلبه ولسانه، واملثبت من )أ( و)ج(.  (1)
 ليس يف )ج(.  (2)
األشباه (. وابن جنيم املصري، 12-11، د. ط، )ص: األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، السيوطي (6)

 (. 11-32، )ص: 1، ط/والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان
 ليس يف )ب(.  (7)
 )أ(. يف )ب( و )ج( حتتاج، واملثبت من  (1)
ذهب مجهور الفقهاء إىل أن النية ركن من أركان احلج، ألن اإلحرام باحلج عندهم هو نية النسك والدخول فيه، وزاد  (2)

 =(167/ 2، )2/ط، رد المحتار على الدر المختاراحلنفية على النية اشرتاط التلبية أو ما يقوم مقامها. ابن عابدين، 
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 . (1)قيقع الطالومل ،  ينعقد النذرمل، لو نوى النذر أو الطالق بقلبه ومل يتلف : ومنها
ح حىت يبيناه مل يص، اونويا نوعً ل فقب، ويف البلد نقود ال غالب فيها، باع بألف: ومنها

ويف نظريه من ، يف البيع (3) رفيه ما ال يغتف (2)غتفر ألنه ي؛ ويف نظريه من اخللع يصح، الفظً 
 . (1)صح، واحدة ونويا، بنيتزوجتك : النكاح لو قال من له بنات

ليه الصالة لقوله ع؛ ال يأمث، يتلف  هباومل ، ومل يفعلها، من عزم على املعصية: ومنها
 . (6)(2) ((مامل تتكلم أو تعمل به، جتاوز ألميت ما حدثت به أنفسهان اهلل إ)): والسالم

، عزم على معصيةأن اإلنسان إذا : (7) تقي الدين ابن رزينفتاوى قاضي القضاة  ووقع يف

                                 

، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج(. والرملي، 61/ 1، )1، ط/خليلالتاج واإلكليل لمختصر واملّواق، =
 (. 121/ 2، د. ط، )كشاف القناع عن متن اإلقناع(. والبهويت، 261/ 3أخرية، )ط/

األشباه صري، (. وابن جنيم امل23-22، د. ط، )ص: األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، السيوطي (1)
 (. 12-37، )ص: 1، ط/والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان

 يف )ج( يفتقر، واملثبت من )أ( و)ب(.  (2)
 يف )ج( يفتقر، واملثبت من )أ( و)ب(.  (3)
د.  ،اعد وفروع فقه الشافعيةاألشباه والنظائر في قو ، (. والسيوطي122/ 3، د. ط، )فتح القديرابن اهلمام،  (1)

 (. 23-22ط، )ص: 
، كتاب: الطالق، باب: الطالق يف اإلغالق والكره، والسكران واجملنون وأمرمها، والغلط صحيحهيف  أخرجه البخاري (2)

، كتاب: اإلميان، صحيحهيف  (. وأخرجه مسلم2262(، رقم احلديث )7/16والنسيان يف الطالق والشرك وغريه، )
 (. 127(، رقم احلديث )1/116باب: جتاوز اهلل عن حديث النفس واخلواطر بالقلب، إذا مل تستقر، )

األشباه (. وابن جنيم املصري، 23، د. ط، )ص: األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، السيوطي (6)
 (. 12، )ص: 1، ط/والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان

ولده حبماه سنة مري، مالعا احلموي حممد بن احلسني بن رزين بن موسى أبو عبد اهلل الشافعي تقي الدين ابن رزين (7)
عمره مثاين ، ومتيز يف حياته وأفىت ودرس، تصدر لإلفتاء واإلقراء و ثالث وستمائة. كان فقيهاً عارفاً مبذهب الشافعي

رع فيه وشارك يف حو، ونظر يف التفسري وبوكتايب ابن احلاجب يف األصول والن عشرة سنة وحف  املستصفى للغزايل
اخلالف واملنطق والبيان واحلديث وقرأ القراءات على السخاوي، وكان حممود السرية واألحكام، تويف بالقاهرة سنة 

 ،الشافعية الكبرىطبقات ، تاج الدين، (. والسبكي12/  3، د. ط، )الوافي بالوفياتمثانني وستمائة. الصفدي، 
 (. 1/16)، 2ط/
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 . (2)(1)صرار إألنه ؛ فهو مؤاخذ هبذا العزم، فإن كان قد فعلها ومل يتب منها
 : (2)فقال، (1)ا فيه جدً ا أحسن ا مبسوطً على ذلك كالمً  (3) السبكيوقد تكلم 

 : (6)الذي يقع يف النفس من قصد املعصية على مخس مراتب)
س مث حديث النف، مث جريانه فيها وهو اخلاطر، فيها (1) اهلاجس وهو ما يلقى: (7)األوىل

مث العزم وهو ، قصد الفعلمث اهلم وهو ترجح ؟ يفعل ال ومن الرتدد هل يفعل أ وهو ما يقع فيها
 . زم بهقوة ذلك القصد واجل

قدرة له[ ال ] وإمنا هو شيء ورد عليه، ألنه ليس من فعله؛ اال يؤاخذ به إمجاعً : فاهلاجس
 . وال صنع (2)

هو وما ولكنه ، اهلاجس أول وروده (12) صرفا على دفعه بالذي بعده كان قادرً  اخلاطرو 
وإذا ارتفع حديث النفس ارتفع ما قبله بطريق ، (11)بعده من حديث النفس مرفوعان باحلديث

                                 

 (. 126، د. ط، )ص: قضاء األرب في أسئلة حلب، تقي الدين، السبكي (1)
 (. 32خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: ) (2)
األنصاري اخلزرجي، أبو احلسن،  هـ(، علي بن عبد الكايف بن علي السبكي 726 - 613، )تقي الدين السبكي (3)

احب الطبقات. ص تقي الدين: شيخ اإلسالم يف عصره، وأحد احلفاظ املفسرين املناظرين. وهو والد التاج السبكي
لفقه واألصول والنحو وغري ذلك ووصف باالجتهاد. من كتبه " الدر النظيم "، و" وكان واسع املعرفة باحلديث وا

، تاج الدين، (. والسبكي166/  21، د. ط، )الوافي بالوفياتخمتصر طبقات الفقهاء " وغري ذلك. الصفدي، 
 (. 132/  12، )2، ط/طبقات الشافعية الكبرى

 ليس يف )ب(.  (1)
 (. 161-121، د. ط، )ص: قضاء األرب في أسئلة حلب، تقي الدين، السبكي (2)
 وهي اهلاجس، واخلاطر، وحديث النفس، واهلم، والعزم.  (6)
 (. 13خمطوطة: )ب(، نسخة دار الكتب القطرية، هناية اللوح رقم: ) (7)
 . يف )ج( يكفي، واملثبت من )أ( و)ب( (1)
 يف )أ( سقط، واملثبت من )ب( و )ج(.  (2)
 يف )أ( يصرف، واملثبت من )ب( و )ج(.  (12)
رضى اهلل تعاىل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: ))إن اهلل جتاوز عن أميت ما حدثت به أنفسها  عن أيب هريرة (11)

 = تاب الطالق،، كصحيحهيف  ما مل تعمل أو تتكلم قال قتادة إذا طلق يف نفسه فليس بشيء(( أخرجه البخاري
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أما ، (2)ر مل يكتب له هبا أج، أيضا لو كانت يف احلسنات (1)وهذه املراتب الثالث، األوىل
 . فلعدم القصد (3) وأما الثاين والثالث، األول فظاهر
سيئة ال واهلم بال، أن اهلم باحلسنة يكتب حسنةفقد بني احلديث الصحيح : اهلموأما 

 . (2)وإن فعلها كتبت سيئة واحدة، كتبت حسنة (1)هلل  فإن تركها، يكتب سيئة وينتظر
ن اهلم مرفوع وأ "واحدة": قولهوهو معىن ، أنه يكتب عليه الفعل وحده: واألصح يف معناه

(6) . 
ليس له مفهوم  (1) "ما مل تتكلم أو تعمل": يف حديث النفس (7) قولهومن هذا يعلم أن 

إذا كان  ألنه؛ يكتب عليها حديث النفس (12) (2) إهنا إذا تكلمت أو عملت: حىت يقال

                                 

(، 7/16لسكران واجملنون وأمرمها والغلط والنسيان يف الطالق والشرك وغريه، )الطالق يف اإلغالق والكره وا باب=
 (. 1261رقم احلديث: )

 اهلاجس واخلاطر وحديث النفس.  (1)
 يف )أ( أجراً، واملثبت من )ب( و )ج(.  (2)
 يف )ب( و )ج( وأما الثالث والثاين، واملثبت من )أ(.  (3)
 ليس يف )أ(.  (1)
، وهو: عن ابن عباس رضي اهلل عنهما، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، فيما يروي عن ومسلم خارياحلديث يف الب (2)

ربه عز وجل قال: قال: ))إن اهلل كتب احلسنات والسيئات مث بني ذلك، فمن هم حبسنة فلم يعملها كتبها اهلل له 
سنة كاملة، فإن هو هم هبا فعملها كتبها اهلل له عنده عشر حسنات إىل سبع مائة ضعف إىل أضعاف  عنده ح

كثرية، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها اهلل له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم هبا فعملها كتبها اهلل له سيئة 
(، رقم احلديث 1/123كتاب: الرقاق، باب: من هم حبسنة أو بسيئة، )،  صحيحهيف  واحدة((. أخرجه البخاري

، كتاب: اإلميان، باب: إذا هم العبد حبسنة كتبت، وإذا هم بسيئة مل تكتب، صحيحهيف  (. وأخرجه مسلم6121)
 (. 132(، رقم احلديث )1/111)

 . يف )أ( مرفوعاً، واملثبت من )ب( و )ج( (6)
 أي النيب صلى اهلل عليه وسلم.  (7)
 يف )ج( تعلم، واملثبت من )أ( و)ب(.  (1)
 يف )ج( أو علمت، واملثبت من )أ( و)ب(.  (2)
 (. 36خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: ) (12)
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 . (2) احللبيات كالمه يفهذا  . (1) (اهلم ال يكتب فحديث النفس أوىل
ليه من إطالق قوله صلى اهلل عإنه ظهر له املؤاخذة : شرح املنهاج فقال وقد خالفه يف

وإن كان  فيؤخذ منه حترمي املشي إىل معصية: قال، (3) تعمله: ومل يقل. "أو تعمل": وسلم
فكل واحد من املشي والقصد ، قصد احلرام إليه (1) [نضماماللكن ]، املشي يف نفسه مباحا
فاقتضى ، به (2)همومأسباب امل ملا هو من أما إذا اجتمعا فإن مع اهلم عماًل ، ال حيرم عند انفراده

يعود  واختذها أصاًل ، دة يديكفائفاشدد هبذه ال: قال، املؤاخذة به: "أو تعمل" (6) إطالق
 . (1)عليك (7) هانفع

ن إمث وهي أ (11)نبهنا عليها يف مجع اجلوامعهنا دقيقة : (12)يف منع املوانع (2) وقال ولده
بل شرط عدم التكلم والعمل حىت إذا عمل يؤاخذ ، ااملؤاخذ حلديث النفس واهلم ليس مطلقً 

                                 

 (. 161-121، د. ط، )ص: قضاء األرب في أسئلة حلبالسبكي، تقي الدين،  (1)
 )ب( احلليات، واملثبت من )أ( و)ج(. واسم الكتاب: قضاء األرب يف أسئلة حلب، ومشهور باحللبيات، أليب يف (2)

 . ، والكتاب مطبوع، وهو يف الفقه الشافعياحلسن تقي الدين علي بن عبد الكايف السبكي
 أو تعمله، واملثبت من )أ(.  يف )ب( و )ج( (3)
 يف )أ( لكن انضمام ويف )ب( النضمام، واملثبت من )ج(.  (1)
 يف )ب( و )ج( اهلموم، واملثبت من )أ(.  (2)
 يف )أ( اطالقه، واملثبت من )ب( و )ج(.  (6)
 يف )ب( و )ج( نفعه، واملثبت من )أ(.  (7)
 (. 1/216)، 1، ط/لتاج الدين السبكي تشنيف المسامع بجمع الجوامعالزركشي،  (1)
ث. ، أبو نصر: املؤر.، الباحهـ(، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف السبكي 771 - 727، )تاج الدين السبكي (2)

 دمشق مع والده، فسكنها وتويف هبا. وكان طلق اللسان، قوي احلجة، تويف بالطاعون. ولد يف القاهرة، وانتقل إىل
قال ابن كثري: جرى عليه من احملن والشدائد ما مل جير على قاض مثله. من تصانيفه: طبقات الشافعية الكربى 

بقات الوسطى اه والنظائر والطومعيد النعم ومبيد النقم ومجع اجلوامع ومنع املوانع تعليق على مجع اجلوامع، واألشب
طبقات (. وابن قاضي شهبة، 222/  12، د. ط، )الوافي بالوفياتوالطبقات الصغرى وغري ذلك. الصفدي، 

 (. 3/121، )1، ط/الشافعية
طبوع، وهو ي، والكتاب م، عبد الوهاب بن علمنع املوانع عن مجع اجلوامع يف أصول الفقه، لتاج الدين السبكي (12)

 يف أصول الفقه اإلسالمي. 
 فقه. تاج الدين، والكتاب مطبوع، وهو يف أصول ال مجع اجلوامع يف أصول الفقه، لعبد الوهاب بن علي السبكي (11)
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و كما ه،  ه العملوحديث نفسه إال إذا مل يتعقب (1)ا مغفورً وال يكون مهه ، مهه وعمله: بسببني
 . (2)جح املؤاخذةور كالم أبيه الذي يف شرح املنهاج والذي يف احللبيات   مث حكى، ظاهر احلديث

من إنه : هم وقالوخالفه بعض. على أنه يؤاخذ بهوأما العزم فاحملققون : مث قال يف احللبيات
 ؛والتمسك هبذا غري سديد، هم بالشيء عزم عليه: أهل اللغة (3) اهلم املرفوع ورمبا متسك بقول

ذا التقى املسلمان إ)): األولون حبديث واحتج، الدقائق (1) ألن اللغوي ال يتنزل إىل هذه
كان : (2)قال رسول اهلل هذا القاتل فما بال املقتول بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار قالوا يا

ا باإلمجاع على املؤاخذة واحتجوا أيضً ، فعلل باحلرص، (7) ((ا على قتل صاحبهحريصً  (6)
على  اآلية (8){ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ} :وبقوله تعاىل، عمال القلوب كاحلسد وحنوهأب

عدم  (2)العزم على :ومن ضرورهتا، مث إن التوبة واجبة على الفور: قال، تفسري اإلحلاد باملعصية
، ال إشكالفيؤاخذ به ب، اد للتوبةفمىت عزم على العود قبل أن يتوب منها فذلك مض، العود

ة فهو دون يئست العزم على الكبرية وإن كانو : جوابهمث قال يف آخر ، وهو الذي قاله ابن رزين
 . (12) الكبرية املعزوم عليها

 : فرع
  .إذا كانت نيته حضورها لوال العذر حيصل له ثواهبااملنقطع عن اجلماعة لعذر من أعذارها 

                                 

 يف )أ( مغفور، واملثبت من )ب( و )ج(.  (1)
 (. 272، د. ط، )ص: عن جمع الجوامع في أصول الفقه منع الموانعالسبكي، تاج الدين،  (2)
 يف )أ( بقوله، واملثبت من )ب( و )ج(.  (3)
 (. 37خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: ) (1)
 ليس يف )ج(.  (2)
 يف )ج( أكان، واملثبت من )أ( و)ب(.  (6)
{ ]سورة ينٰى ىن نن من زن رن مم} ، كتاب: اإلميان، باب:صحيحهيف  أخرجه البخاري (7)

، كتاب: الفنت وأشراط الساعة، صحيحهيف  (. وأخرجه مسلم31(، رقم احلديث )1/12، )[2احلجرات، جزء من اآلية: 
 (. 2111(، رقم احلديث )1/2213باب: إذا تواجه املسلمان بسيفيهما، )

 (. 22سورة احلج، جزء من اآلية: ) (1)
 (. 13خمطوطة: )ج(، نسخة املكتبة السليمانية، هناية اللوح رقم: ) (2)
 (. 171-161، د. ط، )ص: قضاء األرب في أسئلة حلب، تقي الدين، السبكي (12)
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مثال فبات من شرط مبيته خارجها  (1) خانقاه أن الواقف لو شرط املبيت يف: وخرج من ذلك
وهو من ، شيءمن خوف على نفس أو زوجة أو مال وحنوها ال يسقط من معلومه لعذر 

 . القياس احلسن
 . (2)وفروعها ال تستقصى، ومسائل قاعدة األمور مبقاصدها ال حتصى

 سيبويه فقال ،فأول ما اعتربوا ذلك يف الكالم، يف علم العربية: وجتري هذه القاعدة أيضا
ه ا ما نطق به النائم والساهي وما حتكيفال يسمى كالمً ، واجلمهور باشرتاط القصد فيه (3)

 ارهواخت، (7)اكل ذلك كالمً  (6) ىومس، بعضهم فلم يشرتطه (2)خالف و ، املعلمة (1) احليوانات
 : وفرع على ذلك، (1) أبو حيان

                                 

/ 36، د. ط، مادة: )خنق(، )تاج العروس من جواهر القاموس: هو رباط الصوفية ومتعبدهم. الزبيدي، خانقاه (1)
371 .) 

 (. 73، د. ط، )ص: األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، السيوطي (2)
ه(، طلب الفقه 111و، أبو بشر، عمرو بن عثمان بن قنرب، الفارسي، مث البصري. مولده: ): إمام النحسيبويه (3)

واحلديث مدة، مث أقبل على العربية، فربع وساد أهل عصره. قيل: كان فيه مع فرط ذكائه حبسة يف عبارته، وانطالق 
ب،  املسجد، وكان شابا مجيال نظيفا، قد تعلق من كل علم بسبيف يف قلمه. قال العيشي: كنا جنلس مع سيبويه

وضرب بسهم من كل أدب مع حداثة سنه. عاش اثنتني وثالثني سنة، وقيل: حنو األربعني. مات سنة مثانني ومئة، 
طبقات (. والزبيدي، أبو بكر، 321/  1، )3، ط/سير أعالم النبالءوقيل: سنة مثان ومثانني ومئة. الذهيب، 

 (. 1/66، )2، ط/حويين واللغويينالن
 يف )ب( و )ج( احليوان، واملثبت من )أ(.  (1)
 (. 31خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: ) (2)
 يف )أ( ويف )ب( ومسي، واملثبت من )ج(.  (6)
األشباه والنظائر ، (. والسيوطي1/32، )1، ط/شرح كتاب التسهيل التذييل والتكميل في، األندلسي، أبو حيان (7)

 (. 72، د. ط، )ص: في قواعد وفروع فقه الشافعية
هـ(، حممد بن يوسف بن على ابن حيان الغرناطي األندلسي اجلياىن، أثري الدين، 712 - 621النحوي: ) أبو حيان (1)

من كبار العلماء بالعربية والتفسري واحلديث والرتاجم واللغات. ولد يف إحدى جهات غرناطة، وأقام بالقاهرة. وتوىف 
 حنو الرتك وطبقات حناة األندلس وزهو امللك يف فيها، بعد أن كف بصره. واشتهرت تصانيفه فمنها: البحر احمليط

بغية الوعاة في ، (. والسيوطي172/  2، د. ط، )الوافي بالوفياتواإلدراك للسان األتراك وغري ذلك. الصفدي، 
 (. 1/212، د. ط، )طبقات اللغويين والنحاة
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وإن مل يقصد ، ووجب بناؤه على الضم (2) عرفتقصد نداء واحد بعينه  (1)النكرة إن ىاملناد
 . مل يتعرف وأعرب بالنصب

فإن نون بالضم ، والضم (3) رورة جيوز تنوينه بالنصب[ضاملنادى املنون للأن : ]ومن ذلك
، حنو يا فىت، ال  ا وحمألنه تابع ملنصوب لفظً ؛ نصبه ونصبه أو بالنصب تعني (1) هجاز ضم نعت

 . (6)نيفيه الضم جاز األمران أو النصب تع (2)ى فإن نو ، على ما نوى يف املنادى النعتبين 
 . (1)رح التسهيلشو  (7)فاالرتشا يف كتابه هذه املسألة أبو حيانذكر 

بأن البدل وقد استشكل ، (12)(2) اًل ا جاز إعرابه بدجاز إعرابه بيانً ما : ومن ذلك قالوا
  ؟يف نية سقوط األول والبيان خبالفه فكيف جيتمع نية سقوطه وتركها يف تركيب واحد

فإن قصد ، (12) تكلمبأن املراد أنه مبين على قصد امل: (11) رضي الدين الشاطيب فأجاب
 . اأعرب بيانً وإن مل يقصد ذلك ، التابع فجملة إعرابه بداًل  (13) اللحسقوطه وإ

                                 

 (. 11، هناية اللوح رقم: )خمطوطة: )ب(، نسخة دار الكتب القطرية (1)
 يف )أ( يعرف، واملثبت من )ب( و )ج(.  (2)
 ما بني املعقوفتني ليس يف )أ(.  (3)
 يف )أ( لغته، واملثبت من )ب( و )ج(.  (1)
 يف )أ( نوي، واملثبت من )ب( و )ج(.  (2)
 (. 1/2121، )1، ط/ن العربارتشاف الضرب من لسا، األندلسي، أبو حيان (6)
ارتشاف الضرب من لسان العرب، أليب حيان حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثري الدين األندلسي،  (7)

 والكتاب مطبوع، وهو يف اللغة العربية. 
 التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل، أليب حيان األندلسي، والكتاب مطبوع، وهو يف اللغة العربية.  (1)
 يف )أ( بدل، واملثبت من )ب( و )ج(.  (2)
 (. 3/312، د. ط، )أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكابن هشام،  (12)
اهلل، رضي الدين األنصاري الشاطيب: إمام عصره هـ(، حممد بن علي بن يوسف، أبو عبد 611 - 621الشاطيب: ) (11)

يف اللغة تصدر بالقاهرة وأخذ الناس عنه. له تصانيف، منها )حواش( على صحاح اجلوهري وغريه، قال املقري: 
رأيت خبطه كتبا كثرية مبصر وحواشي مفيدة يف اللغة وعلى دواوين العرب. وهو أستاذ أيب حيان النحوي. الصفدي، 

 (. 1/121، د. ط، )بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، (. والسيوطي132/  1، د. ط، )ياتالوافي بالوف
 يف )أ( التكلم، واملثبت من )ب( و )ج(.  (12)
 يف )أ( اخالل، واملثبت من )ب( و )ج(.  (13)
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إن قصد به ملح الصفة املنقول منها أدخل فيه أل وإال ، املنقول من صفة (1) العلم: ومن ذلك
 . (2)فال

 . بل أكثر مسائل النحو مبنية على القصد، وفروع ذلك كثرية
موزون مقصود فإن الشعر عند أهله كالم ، (1)العروضيف  (3)[ هذه القاعدة أيضاوجتري ]
وعلى ذلك ، افإنه ال يسمى شعرً  (2) ا ال عن قصد من املتكلما اتفاقً موزونً  أما ما يقع، به ذلك

، (8){پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} (7) :كقوله تعاىل،  اهلل تعاىل (6) كالمخرج ما وقع يف  
اهلل  (12)ويف سبيل ، ل أنت إال إصبع دميته)): كقوله،  عليه وسلم (2)أو رسوله صلى اهلل 

 . (12) (11) (ما لقيت(
عرفة أحكام ألن علم القضاء يفتقر إىل م؛ القضاء عن فقه فروع املذهبوال غرابة يف امتياز علم 

                                 

 ليس يف )ج(.  (1)
 (. 112-1/111، )22، ط/ابن مالكشرح ابن عقيل على ألفية ابن عقيل،  (2)
 يف )ب( و )ج( وجتري أيضاً هذه القاعدة، واملثبت من )أ(.  (3)
: علم يـ ب حث فيه عن أحوال األوزان املعتربة أو هو ميزان الشعر، به يعرف مكسوره من موزونه، كما أن العروض (1)

د.  ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونعرف معربه من ملحونه. حاجي خليفة، النحو معيار الكالم به ي
 (. 7، د. ط، )ص: والقافية علم العروض(. وعبد العزيز عتيق، 2/1133ط، )

 يف )ج( التكلم، واملثبت من )أ( و)ب(.  (2)
 يف )أ( كتاب، واملثبت من )ب( و )ج(.  (6)
 ليس يف )ب( و )ج(.  (7)
 (. 22سورة آل عمران: جزء من اآلية ) (1)
 (. 32خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: ) (2)
 يف )ب( رسول، واملثبت من )أ( و)ج(.  (12)
(، رقم احلديث 1/11، كتاب: اجلهاد والسري، باب: من ينكب يف سبيل اهلل، )حيحهصيف  أخرجه البخاري (11)

، كتاب: اجلهاد والسري، باب: ما لقي النيب صلى اهلل عليه وسلم من أذى صحيحهيف  (. وأخرجه مسلم2122)
 (. 1726(، رقم احلديث )3/1121املشركني واملنافقني، )

األشباه (. وابن جنيم املصري، 77-76، د. ط، )صاألشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، وطيالسي (12)
 (. 17، )ص: 1، ط/والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان
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مل  (1)توغالب تلك املقدما، جتري جمرى املقدمات بني يدي العلم بأحكام الوقائع اجلزئيات
واجلاهل ، وعليها مدار األحكام (3)االفقيه خربً  (2)وال أحاط هبا، اجند هلا يف دواوين الفقه ذكرً 

 . يف الظالم (1)عشواءهبا خيبط خبط 
"لوال حضوري جمالس الشورى مع احلكام ما : (6)أبو األصبغ بن سهلقال  (2)ولذلك

أحف   وأنا يومئذ (1) سليمان بن األسوداألمري جملس شاورين فيه  (7)دريت ما أقول يف 
ومن تعقل هذا املعىن من نفسه ممن جعله اهلل تعاىل . احلف  املتقن (12)املستخرجةو  (2)املدونة
 . (11)ا"ا وصدقً وألفاه ظاهرً ، اا يلجأ إليه ويعول يف مسائلهم عليه وجد ذلك حق  إمامً 

                                 

 ( يف )ب( زيادة: بني يدي. 1)
 ( يف )أ( به، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
 ( يف )ج( جزءاً، واملثبت من )أ( و)ب(. 3)
ر  بالليل، فهي َتطَأ كلَّ شيء. ويضرب هذا مثاًل فيمن يصيب مرة وخيطئ مرة. 1) ( العشواء: هي الناقة اليت ال تـ ب صي

 (. 1/261، د. ط، )مجمع األمثالامليداين، أبو الفضل، 
 ( يف )أ( وكذلك، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
بن سهل، ويف )ب( أبو األصبع بن سعد، ويف )ج( أبو األصبع بن سهل، وكلها حتريفات والصواب  ( يف )أ( األصبع6)

هـ(، عيسى بن سهل بن عبد اهلل األسدي القرطيب الغرناطي، قاضي 116 -113ما أثبته. وهو أبو اأَلصبغ: )
قضاء، وله ثالث صروفاً عن الغرناطة. سكن قرطبة. ويل الشورى مدة، مث ويل القضاء، مث استقضي بغرناطة، وتويف م

(. وابن فرحون، 22/  12، )3، ط/سير أعالم النبالءوسبعون سنة، له كتاب األعالم بنوازل األحكام. الذهيب، 
 (. 2/72، د. ط، )الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب

 ( يف )ب( و )ج( زيادة: أول. 7)
رب:  الغافقي، قال القاضي أبو عمر بن عبد ال من )أ(. سليمان بن األسود( يف )ب( و )ج( سليمان بن أسود، واملثبت 1)

سود رجاًل َصاحلًا متقشفاً، صليبًا يفي حكمه، مهيباً. توىل قضاء قرطبة، وكانت فيه  كان القاضي سليمان بن األ 
ة تستحسن وتستظرف، وعاش ابن أسود هذا تسعة وتسعني عاًما وعشرة أشهر. وكانت مدة قضائه منها، اثنني دعاب

 (. 312/  6، )1، ط/الثقات(. وابن حبان، 26، )ص: 2، ط/تاريخ قضاة األندلسوثالثني عاًما. النباهي، 
 بن عامر األصبحي املدين، والكتاب مطبوع، وهو يف الفقه املالكي.  بن مالك ( املدونة الكربى، ملالك بن أنس2)
( املستخرجة، حملمد بن أمحد العتىب األندلسي، وتعرف بالعتبية، وأكثر ما فيها الروايات املطروحة، واملسائل الغريبة 12)

 الشاذة، ولكن مع ذلك وقع عليها االعتماد من علماء املالكية كابن رشد وغريه، والكتاب يف املذهب املالكي. 
 (. 22، د. ط، )ص: ديوان األحكام الكبرى( ابن سهل، 11)
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لكن على وجه ، أصول هذا العلم (2)وذكروا فيها ، ألف العلماء كتب الوثائق (1)ولذلك 
م الفائدة وتت، مما متس احلاجة إليه، فرأيت نظم مهماته يف سلك واحد، االختصار واإلجياز

 ،وبيان ما يفصل به األقضية من احلجاج، ألن الغرض ذكر قواعد هذا العلم؛ بالوقوف عليه
 . (3) وبيان مواقعها، وأحكام السياسة الشرعية

 : ترتيب علم القضاء على ثالثة أقسام: مطلب
 : ورتبته على ثالثة أقسام

 . في مقدمات هذا العلم التي تبنى عليها األحكام: القسم األول
 . (1) [فيما يفصل به األقضية من البينات وما يقوم مقامها: ]القسم الثاين
 . السياسة الشرعية (2)يف أحكام : القسم الثالث
 : (7)يشتمل على أبواب: األول (6)فالقسم

                                 

 ( يف )أ( وكذلك، واملثبت من )ب( و )ج(. 1)
 ( يف )أ( فيه، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
معين الحكام (. والطرابلسي، 1/1، د. ط، )تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام( ابن فرحون، 3)

 (. 3، د. ط، )ص: فيما يتردد بين الخصمين من األحكام
 ( ما بني املعقوفتني ليس يف )ج(. 1)
 (. 12( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )2)
 (. 11خمطوطة: )ج(، نسخة املكتبة السليمانية، هناية اللوح رقم: ) (6)
حكمته. والباب و  ( ذكر املصنف رمحه اهلل تعاىل أربعة أبواب: الباب األول: يف بيان حقيقة القضاء، ومعناه، وحكمه،7)

الثاين: يف فضل والية القضاء، والرتغيب يف القيام فيها بالعدل. والباب الثالث: يف األلفاظ اليت تنعقد هبا الوالية 
 والشروط املفسدة هلا. والباب الرابع: يف أركان القضاء. 
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 . (1) وحكمته، وحكمه، ومعناه، في بيان حقيقة القضاء: األول

 . (2)اإلخبار عن حكم شرعي على سبيل اإللزام: فحقيقة القضاء
 :قوله تعاىل: والدليل على ذلك. (2) أي ألزم احلق أهله: (1)"قضى القاضي"  (3)ومعىن  

  .وحتمنا به عليه، ألزمناه: أي (6){ېئ ىئ ىئ ىئ}
 . (1)واصنع ما بدا لك، ألزم مبا شئت: أي (7){ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ }: وقوله تعاىل
 . "حقيقة احلكم إنشاء إلزام أو إطالق": (2)وقال بعضهم

فاحلكم ، وحنو ذلك (12)كما إذا حكم بلزوم الصداق أو النفقة أو الشفعة : فاإللزام
 . باإللزام هو احلكم

  .ألن احلاكم قد يعجز عن ذلك؛ واحلبس فليس حبكم (11) الرتسيموأما اإللزام احلسي من 
وذلك إذا كان ما حكم به هو عدم اإللزام وأن ، اإللزام (12)ا بعدم وقد يكون احلكم أيضً 

                                 

 (. 1/2، د. ط، )تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام( ابن فرحون، 1)
تبصرة الحكام في (. وابن فرحون، 6/16، )3، ط/مواهب الجليل في شرح مختصر خليل( احلطاب الرعيين، 2)

معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من (. والطرابلسي، 1/13، د. ط، )أصول األقضية ومناهج األحكام
 (. 7، د. ط، )ص: األحكام

 ( يف )ب( و )ج( زيادة: قوهلم. 3)
 ( ليس يف )ب(. 1)
 (. 1/21، )1، ط/أدب القاضي( ابن القاص، 2)
 . 11سورة سبأ، جزء من اآلية:  (6)
 . 72سورة طه، جزء من اآلية:  (7)
 (. 11/311، )1، ط/جامع البيان في تأويل القرآن( الطربي، 1)
(. 33، )ص: 2، ط/األحكام وتصرفات القاضي واإلماماإلحكام في تمييز الفتاوى عن يف كتابه:  ( وهو القرايف2)

 (. 1/21، د. ط، )أنوار البروق في أنواء الفروق، والقرايف
 ( يف )ج( الشفقة، واملثبت من )أ( و)ب(. 12)
ب يف مصطلح الفقهاء هو: التضييق على الشخص بأن ال يذه ( يف )أ( الرتسم، واملثبت من )ب( و )ج(. والرتسيم11)

 (. 112/ 3، د. ط، )تحفة الحبيب على شرح الخطيبمن حمل إىل آخر. ليسدد ما عليه من دين. البجريمي، 
 ( يف )أ( و)ج( بعد، واملثبت من )ب(. 12)
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 . الواقعة يتعني فيها اإلباحة وعدم احلجر
إهنا ف، فكما إذا رفعت للحاكم أرض زال اإلحياء عنها فحكم بزوال امللك، (1)واالطالق

على ما  (1)اليست وقفً  (3)لقالعنوة طي وكما إذا حكم بأن أرض ، أحد (2)تبقى مباحة لكل
وكذلك ، فإهنا تبقى مباحة، (6)لق دون الوقفالطي  (2)ىقاله مالك ومن تابعه واحلاكم شافعي ير 

للحائز  االصيد والنحل واحلمام الربي إذا حيز فحكم احلاكم بزوال ملك احلائز األول صار ملكً 
 . الثاين

 ،يلزمها إلزام املالك عدم االختصاصوإن كان ، فهذه الصور وما أشبهها كلها إطالقات
 . ال يف اللوازم (7) [والكالم إمنا هو يف ]املقصود األول بالذات، لكن هذا بطريق اللزوم

، وحترميه (2)الضد  (1)وإن كان يلزمه النهي عن ، كما أن املقصود األول من األمر الوجوب
 . (12)فيما بعدها فالكالم يف احلقائق إمنا يقع فيما هو يف الرتبة األوىل ال

                                 

 ( أي احلكم باالطالق. 1)
 (. 12خمطوطة: )ب(، نسخة دار الكتب القطرية، هناية اللوح رقم: ) (2)
( أرض العنوة: أي اليت فتحت قهراً. وطيلق: أي حالل. والطلق: املطلق الذي يتمكن صاحبه فيه من مجيع التصرفات. 3)

/ 2لق(، )، مادة: )ط1، ط/تهذيب اللغة(. واألزهري، 222/ 2، ط. د، مادة: )عنو(، )كتاب العينالفراهيدي، 
 (. 377/ 2، د. ط، مادة: )طلق(، )المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي(. والفيومي، 12

، ان العربلس( الوقف: لغة احلبس. وشرًعا: حبس العني على حكم ملك الواقف والتصدق باملنفعة. ابن منظور، 1)
 (. 337/ 1، )2، ط/رد المحتار على الدر المختار. وابن عابدين، (11/ 6، مادة: )حبس(، )3ط/

لقاضي اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات ا، ( يف مجيع النسخ: يروي، وما أثبته من اإلحكام. القرايف2)
 (. 33، )ص: 2، ط/واإلمام

 (. 212د. ط، )ص: ، األحكام السلطانية( املاوردي، 6)
 ( يف )أ( املقصود األول ويف الذات، ويف )ج( املقصود األول وبالذات، واملثبت من )ب(. 7)
 (. 11( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )1)
 ( يف )أ( الصيد، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
 (. 33، )ص: 2، ط/اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام، ( القرايف12)
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 (2)" إذا أخذت على يديه (1)السفيه"حكمت : ومنه، واعلم أن احلكم يف مادته مبعىن املنع
 . (1)ملنعه الظامل من ظلمه؛ اومنه مسي احلاكم حاكمً ، من التصرف (3)هتومنع

 . ومنع من ليس له بأهل، وضع احلق يف أهله: "حكم احلاكم" أي: ومعىن قوهلم
 . (2)ا فحقيقتهما متقاربةالقضاء أيضً : واحلكم يف اللغة

 . (6)فهو فرض كفاية: وأما حكم القضاء
وقطع ، ونصر املظلوم، وقمع الظامل، (7)ورد النوائب، فرفع التهارج: وأما حكمته

 . (1)واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، اخلصومات
  

                                 

الف موجب اجلاهل باألمور الذي ال متييز له، العامل خب : خفيف العقلوأصله اخلفة. والسفيه ( السفه: نقص يف العقل1)
(. 212/ 1، د. ط، مادة: )سفه(، )المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعيالشرع. الفيومي، 

 (. 211/ 1، )1، ط/الجوهرة النيرةواحلدادي، 
 ( يف )ب( و )ج( يده، واملثبت من )أ(. 2)
ناهج تبصرة الحكام في أصول األقضية وم( يف مجيع النسخ: ومنعه، وما أثبته من تبصرة احلكام. ابن فرحون، 3)

 (. 1/16، )1، ط/األحكام
 (. 112/ 12، مادة: )حكم(، )3، ط/لسان العرب( ابن منظور، 1)
 (. 62/ 1، مادة: )حكم(، )1، ط/تهذيب اللغة( األزهري، 2)
، 3، ط/مواهب الجليل في شرح مختصر خليل(. واحلطاب الرعيين، 262/ 7، د. ط، )ديرفتح الق( ابن اهلمام، 6)

(. واملرداوي، 221/ 6، د. ط، )مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج(. واخلطيب الشربيين، 121/ 6)
 (. 226/ 21، )1، ط/اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف

 )أ( و)ج(.  ( يف )ب( الثوابت، واملثبت من7)
معين الحكام (. والطرابلسي، 1/11، د. ط، )تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام( ابن فرحون، 1)

 (. 7، د. ط، )ص: فيما يتردد بين الخصمين من األحكام
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  .والترغيب في القيام فيها بالعدل، فضل والية القضاءفي : الباب الثاني

، ت الرسله بعثبف، ومعرفة مكانته من الدين، اعلم أن الواجب تعظيم هذا املنصب الشريف
وجعله النيب صلى اهلل عليه وسلم من النعم اليت يباح ، قامت السماوات واألرض (1)وبالقيام به 
)ال حسد إال ): مسعود عن النيب صلى اهلل عليه وسلمفقد جاء من حديث ابن ، احلسد عليها
هو يقضي ورجل آتاه اهلل احلكمة ف،  فسلطه على هلكته يف احلقرجل آتاه اهلل مااًل : (2)يف اثنتني

 . (3) هبا ويعمل هبا((
))هل : قالعنها أنه صلى اهلل عليه وسلم  (1)رضي اهلل تعاىل  وجاء من حديث عائشة

إذا أعطوا  الذين: قال، اهلل ورسوله أعلم: قالوا؟ تدرون من السابقون إىل ظل اهلل يوم القيامة
 . (2) وإذا حكموا للمسلمني حكموا كحكمهم ألنفسهم((، وإذا سئلوه بذلوه، احلق قبلوه

فبدأ باإلمام ، (7)احلديث (6) ))سبعة يظلهم اهلل حتت ظل عرشه((: ويف احلديث الصحيح

                                 

 ( يف )أ( سقط، واملثبت من )ب( و )ج(. 1)
 ( يف )أ( اثنني، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
(. 73(، رقم احلديث )1/22، كتاب: العلم، باب: االغتباط يف العلم واحلكمة، )صحيحهيف  البخاري( أخرجه 3)

، كتاب: صالة املسافرين وقصرها، باب: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم صحيحهيف  وأخرجه مسلم
 (. 112(، رقم احلديث )1/221أو غريه فعمل هبا وعلمها، ) حكمة من فقه

 ( ليس يف )ب( و )ج(. 1)
بنت الصديق رضي  (، مسند الصديقة عائشة21321(، رقم احلديث )12/162، )مسنده ( أخرجه اإلمام أمحد يف2)

 (. 21372(، رقم احلديث )12/112ابن هليعة، ) اهلل عنها. وقال حمققه شعيب األرنؤوط: إسناده ضعيف لضعف
(، 1/133، كتاب: األذان، باب: من جلس يف املسجد ينتظر الصالة وفضل املساجد، )صحيحهيف  ( أخرجه البخاري6)

(، رقم 2/712، باب: فضل إخفاء الصدقة، )، كتاب: الزكاةصحيحهيف  (. وأخرجه مسلم662رقم احلديث )
اإلمام العادل، وشاب نشأ يف عبادة ربه، ورجل قلبه معلق يف املساجد، ورجالن  والسبعة هم:(. 1231احلديث )

حتابا يف اهلل اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب ومجال، فقال: إين أخاف اهلل، ورجل تصدق، 
 .م مشاله ما تنفق ميينه، ورجل ذكر اهلل خاليا ففاضت عيناهأخفى حىت ال تعل

( العلماء يأتون هبذه الكلمة للداللة على االكتفاء بالشاهد من احلديث، وهذا منهج معروف للعلماء فيذكرون ما 7)
رح نخبة الفكر شيتعلق باملطلوب، وال ختتلف الداللة وال خيتل البيان. ومثلها قوهلم: اآلية، والبيت. املال القاري، 

 (. 121، د. ط، )ص: في مصطلحات أهل األثر
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 . العادل
نور يوم القيامة على ميني الرمحن  (1)))املقسطون على منابر من : وقال صلى اهلل عليه وسلم

 . (2) وكلتا يديه ميني((
))ألن أقضي يوما أحب إيل من عبادة سبعني : (3)رضي اهلل عنه وقال عبد اهلل بن مسعود

 . ا باحلق كان أفضل من عبادة سبعني سنةأنه إذا قضى يومً : ومراده، (1)((عاما
 قال اهلل، كان العدل بني الناس من أفضل أعمال الرب وأعلى درجات األجر  (2)فلذلك 

شيء أشرف  يّ فأ، (6){ ڦ ڦ ڤ ڤ ٹڤ ڤ ٹ ٿ ٹ ٹ} :تعاىل
 (7)! من حمبة اهلل تعاىل

اة فإمنا هي يف حق قض، األحاديث اليت فيها ختويف ووعيد (1)واعلم أن كل ما جاء من
في ف، الذين يدخلون أنفسهم يف هذا املنصب بغري علم (12)أو اجلهال ، العلماء (2)اجلور 

 . هذين الصنفني جاء الوعيد
فقد أورده ، (11) القضاء فقد ذبح بغري سكني(( ))من ويل: وأما قوله صلى اهلل عليه وسلم

                                 

 (. 12( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )1)
، كتاب: اإلمارة، باب: فضيلة اإلمام العادل، وعقوبة اجلائر، واحلث على الرفق بالرعية، صحيحهيف  ( أخرجه مسلم2)

 (. 1127(، رقم احلديث )3/1121والنهي عن إدخال املشقة عليهم، )
 ( يف )ب( و )ج( رضي اهلل عنهما، واملثبت من )أ(. 3)
 (. 1/11، )1، ط/أدب القاضي( ابن القاص، 1)
 ثبت من )ب( و )ج(. ( يف )أ( فكذلك، وامل2)
 . 12سورة املائدة، جزء من اآلية:  (6)
 (. 12خمطوطة: )ج(، نسخة املكتبة السليمانية، هناية اللوح رقم: ) (7)
 ( يف)أ( يف، واملثبت من )ب( و )ج(. 1)
/ 6(، )ر، ط. د، مادة )جو كتاب العين( يف )ج( اجلوار، واملثبت من )أ( و)ب(. واجلور: نقيض العدل. الفراهيدي، 2)

176 .) 
 ( يف )أ( اجلهالء، واملثبت من )ب( و )ج(. 12)
(. وصححه 3271(، رقم احلديث )3/221، كتاب: األقضية، باب: يف طلب القضاء، )سننه( أخرجه أبو داود يف 11)

 (. 3271(، برقم: )1/71، )صحيح وضعيف سنن أبي داودالشيخ األلباين رمحه اهلل تعاىل يف 
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 . أكثر الناس يف معرض التحذير من القضاء
تويل له وأن امل، هذا احلديث دليل على شرف القضاء وعظيم منزلته: وقال بعض أهل العلم
، احانً إذ جعله ذبيح احلق امت؛ وهو دليل على فضيلة من قضى باحلق. جماهد لنفسه وهواه

 . (1)ابة امتنانً لتعظم له املثو 
فلم  ،فالقاضي ملا استسلم حلكم اهلل وصرب على خمالفة األقارب واألباعد يف خصوماهتم

، دواعي اهلوى والعناد (2)على ، حىت قادهم إىل أمر احلق وكلمة العدل، تأخذه يف اهلل لومة الئم
 . وبلغ به حال الشهداء الذين هلم اجلنة، جعل ذبيح احلق هلل
ومعقل بن  ،ومعاذ بن جبل، اهلل صلى اهلل عليه وسلم علي بن أيب طالبوقد وىل رسول 

 . فنعم الذابح ونعم املذبوحون. رضي اهلل عنهم القضاء (3)يسار
 (1)فإن اجلور يف األحكام، ال عن القضاء، فالتحذير الوارد من الشارع إمنا هو عن الظلم

 . اهلوى من أعظم الذنوب وأكرب الكبائر (2)واتباع 
 . (6){ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ } :قال اهلل تعاىل

وأبغض الناس إىل اهلل ، (7)))إن أعىت الناس على اهلل تعاىل: وقال صلى اهلل عليه وسلم

                                 

 (. 1/11، )1، ط/القاضيأدب ( ابن القاص، 1)
 ( يف )ب( و )ج( عن، واملثبت من )أ(. 2)
( معقل بن يسار بن عبد اهلل املزين ومزينة هي والدة عثمان بن عمرو ونسبوا إليها ومعقل يكىن أبا علي وقيل أبو عبد 3)

اهلل وقيل أبو يسار، أسلم قبل احلديبية وشهد بيعة الرضوان وهو الذي حفر هنر معقل بالبصرة بأمر عمر فنسب إليه 
بعة فة معاوية وسكن معقل البصرة وحديثه يف الصحيحني والسنن األر ونزل البصرة وبىن هبا داراً ومات هبا يف خال

 ، د. ط،اإلصابة في تمييز الصحابة، (. والعسقالين2/221، )1، ط/أسد الغابة في معرفة الصحابةابن األثري، 
 (. 1273)ص

 (. 16ية اللوح رقم: )خمطوطة: )ب(، نسخة دار الكتب القطرية، هنا (1)
 (. 13( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )2)
 . 12سورة اجلن:  (6)
 ( ليس يف )ب(. 7)
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 مث مل، ارجل واله اهلل تعاىل من أمر أمة حممد شيئً ، (2)وأبعد الناس من اهلل تعاىل ، (1)تعاىل 
 . (3) يعدل بينهم((

قاض ، اجلنة وقاض يف، قاضيان يف النار: ثالثة))القضاة : وأما قوله صلى اهلل عليه وسلم
وقاض ، نارا فذلك يف الوقاض علم احلق فجار متعمدً ، عمل باحلق يف قضائه فهو يف اجلنة
 . (1) فهو يف النار((، إين ال أعلم: قضى بغري علم واستحيا أن يقول

، القضاءالذي مل يؤذن له يف الدخول يف  (2)واجلاهل، فصح أن ذلك يف اجلائر العامل
فقد قال ، القضاء بذل اجلهد يف القيام باحلق والعدل (6)فيجب على من دخل يف خطة 

إذ  ،ألنه عرض نفسه للهالك؛ ومن دخل فيه فقد ابتلي بعظيم، حمنة (7)القضاء : العلماء
يل القضاء ))من و : ولذلك قال صلى اهلل عليه وسلم، ابتلي به عسري التخلص منه على من

                                 

 ( ليس يف )ب(. 1)
 ( ليس يف )ب(. 2)
، الكبرىام ديوان األحك، سهل ابنيف ديوان األحكام الكربى. ووجدته ( مل أعثر على ختريج هذا احلديث من مظانه. 3)

 .(27: )ص، ط. د
(. وصححه 3273(، رقم احلديث )3/222، كتاب: األقضية، باب: يف القاضي خيطىء، )سننه( أخرجه أبو داود يف 1)

 (. 3273(، برقم: )1/73، )صحيح وضعيف سنن أبي داودالشيخ األلباين رمحه اهلل تعاىل يف 
 ( يف )أ( و)ج( أو اجلاهل، واملثبت من )ب(. 2)
 أ( خطية، واملثبت من )ب( و )ج(. ( يف )6)
 ( يف )ج( القضاة، واملثبت من )أ( و)ب(. 7)
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 . (1( )3) ))فقد ذبح بالسكني((: (2)ابن أيب ذئبويف رواية ، (1) سكني((فقد ذبح بغري 
  

                                 

(. وصححه 3271(، رقم احلديث )3/221، كتاب: األقضية، باب: يف طلب القضاء، )سننه( أخرجه أبو داود يف 1)
 (. 3271(، برقم: )1/71، )صحيح وضعيف سنن أبي داودالشيخ األلباين رمحه اهلل تعاىل يف 

يف مجيع النسخ: ابن أيب ذويب. وما أثبته من كتاب السنن الكربى للنسائي، كما يف اهلامش التايل. وابن أيب ذئب ( 2)
ه(، 12هو: حممد بن عبد الرمحن بن املغرية بن احلارث بن أيب ذئب، من قريش، أبو احلارث: تابعي، ولد سنة: )

ره. بسعيد بن املسيب. من أورع الناس وأفضلهم يف عصمن رواة احلديث. من أهل املدينة. كان يفيت هبا. يشّبه 
دخل على أيب جعفر املنصور، وقال له: الظلم فاش ببابك! قيل: كان يرى القدر، وهجره مالك من أجله. تويف 

 (. 132/ 7، )3ط/سير أعالم النبالء، (. والذهيب، 212/ 3، )1، ط/ تاريخ بغداده(. البغدادي، 121سنة: )
(. 2123(، رقم احلديث )2/321، كتاب: القضاء، باب: التغلي  يف احلكم، )السنن الكبرىئي يف ( أخرجه النسا3)

 وقال: "عثمان بن حممد األخنسي ليس بذاك القوي". 
معين (. والطرابلسي، 17-1/16، د. ط، )تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام( ابن فرحون، 1)

 (. 2-7، د. ط، )ص: من األحكامالحكام فيما يتردد بين الخصمين 
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 . والشروط المفسدة لها (9)في األلفاظ التي تنعقد بها الواليات : الباب الثالث

 . صريح وكناية: األلفاظ اليت تنعقد هبا الواليات
  .واستنبتك، واستخلفتك، وقلدتك، وليتك: وهي، فالصريح أربعة ألفاظ
لت وجع، ورددت إليك، وعولت عليك، اعتمدت عليك: وهي، والكناية مثانية ألفاظ

 . واستندت إليك، ووكلت إليك، وفوضت إليك، إليك
 . إليك (2)وعهدت: وزاد بعضهم

عتمدت احكم فيما ا: مثل، االحتمال (3)وحتتاج الكناية إىل أن يقرتن هبا ما ينفي عنها 
 . (2) وشبه ذلك، عليك فيه (1)

 : هاوال تنعقد الوالية وال يستدام عقدها إال مع، وشروط القضاء اليت ال يتم القضاء إال هبا
ح املشرتط يف التكليف بل ال بد أن يكون صحي )وال يكتفي بالعقل، والعقل، اإلسالم

 . (6)ا من السهو والغلط(بعيدً ، جيد الفطنة، التمييز
 ،وسالمة حاسة السمع والبصر من العمى والصمم، والعلم، والعدالة، والبلوغ، واحلرية

 . وسالمة اللسان من البكم
غري زائد ، (7)ادي  بل، اورعً ، ال يبايل يف اهلل لومة الئم، ا من بطانة السوءسليمً : وزاد بعضهم

                                 

 ( يف )أ( الوالية، واملثبت من )ب( و)ج(. 1)
 ( يف )أ( وعمدت، واملثبت من )ب( و)ج(. 2)
 (. 11( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )3)
 ( يف )أ( اعتمد، واملثبت من )ب( و)ج(. 1)
. ، دتبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام(. وابن فرحون، 12/116، د. ط، )المغني( ابن قدامة، 2)

 (. 13، د. ط، )ص: معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من األحكام(. والطرابلسي، 1/22ط، )
 (. 3/1221)، 1، ط/عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، ( ابن شاس6)
( بَلدّي ]مفرد[: اسم منسوب إىل بـََلد: مكان م تَّخذ وطًنا، وهو من أهل البلد األصليني. أمحد خمتار، فريق عمل، 7)

 (. 232/ 1، مادة: )بلد(، )1، ط/معجم اللغة العربية المعاصرة
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 . (2)وهو من نفسه يف تعب، ألنه إذا وصف بذلك كان الناس منه يف حذر؛ (1)الدهاءيف 
، لمرضي األحوا، ا غري عجولمتأنيً ، غري مستكرب عن مشورة من معه من أهل العلم

، ويل النظر هلم (2) [يف دينه وفيما محل من أمر ]من (1)يف نظره لنفسه (3)ا به باحتياطهموثوقً 
ال يطلع  ،ا بشهادة العدولحاكمً ، ا من غري ضعفمتواضعً ، ا من غري غضبعبوسً ، غري خمدوع

ه ال أو صاحب فق، وال ينبغي أن يكون صاحب حديث ال فقه عنده، الناس منه على عورة
 . بوجه الفقه الذي يؤخذ منه للحكم عاملاً ، عندهحديث 

وكانت عقوبته أخوف يف نفسه من ، من راقب اهلل تعاىل: (6)قال عمر بن عبد العزيز 
 . (7)الناس وهبه اهلل السالمة

ينبغي للقاضي أن يكون كثري التحرز من احليل وما يتم : (1)القاضي عبد الوهابوقال 
 ا مبا ال بد منه منعارفً ، بالشروط وأن يكون عاملاً ، أو املتهاون (2)مثله على املغفل والناقص 

                                 

ي ، لغتان يف الدَّهاء1) و  والدَّه  هييٌّ. وَده وت ه  وَدَهي  ( الدَّه  ه وٌّ وَمد  يًا فهو َمد  ت ه: نسبت ه إىل ، يقال: َدَهو ته وَدَهي ت ه َدَهو ًا وَده 
 (. 76/ 1دهي(، )-، ط. د، مادة )دهوكتاب العين. ورجٌل داهيٌة: منكر بصري باألمور. الفراهيدي، الّدهاء

 (. 3/1622، )1، ط/التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة( البسيت، 2)
 ( يف )أ( يف احتياطه، واملثبت من )ب( و)ج(. 3)
 (. 16خمطوطة: )ج(، نسخة املكتبة السليمانية، هناية اللوح رقم: ) (1)
بصرة الحكام في ت( يف مجيع النسخ سقط، وال يستقيم الكالم إال بإثباته، وأثبته من تبصرة احلكام. ابن فرحون، 2)

 (. 1/33، د. ط، )أصول األقضية ومناهج األحكام
 ( يف )ج( عمر بن عبد، واملثبت من )أ( و)ب(. 6)
 (. 12/722، )1، ط/الجامع لمسائل المدونةأبو بكر، ، ( التميمي7)
هو: اإلمام العالمة، شيخ املالكية، أبو حممد، عبد الوهاب بن علي بن نصر العراقي، الفقيه  القاضي عبد الوهاب (1)

املالكي. صنف يف املذهب كتاب " التلقني "، وله كتاب " املعرفة " يف شرح " الرسالة "، وغري ذلك. ذكره أبو بكر 
ب، فقال: كان ثقة. خرج إىل مصر، فمات هبا يف شهر صفر سنة اثنتني وعشرين وأربع مئة وله ستون سنة. اخلطي

، ترتيب المدارك وتقريب المسالك(. واليحصيب، عياض، 122/  17، )3، ط/سير أعالم النبالءالذهيب، 
 (. 7/222، )1ط/

 ( يف )أ( والناقض، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
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العبارات يف  (2)ختتلف باختالف معاين  (1)فإن األحكام ، العربية واختالف معاين العبارات
كتاب الشروط هو الذي يتضمن حقوق   (1)وألن ، وغري ذلكوالشهادات  (3)الدعاوى واإلقرار
، ح أو ال يصحا على وجه يصفقد يكون العقد واقعً ، والشهادة تسمع مبا فيه، احملكوم له وعليه

 . (6()2)فيجب أن يكون علم فيه بتفصيل ذلك ومبجمله 
جتمع ا فإن، ال أرى خصال القضاء اليوم جتتمع يف أحد: وقد قال مالك رضي اهلل عنه

 . (7)العلم والورع: ومها، منها خصلتان ويل القضاء
وهذا  .يسأل وبالورع يعف فإنه بالعقل، والورع فالعقل، فإن مل يكن: (1)ابن حبيب قال

  .(2)! فما ظنك بزماننا، قول مالك يف أهل زمانه

  

                                 

 (. 12، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )( خمطوطة: )أ(1)
 ( ليس يف )ب( و )ج(. 2)
( اإلقرار لغة هو االعرتاف. يقال: أقر باحلق: إذا اعرتف به، وقرره غريه باحلق حىت أقر به. وشرًعا: إخبار عن ثبوت 3)

، د. فتح القديراهلمام،  (. وابن221، مادة: )قرر(، )ص: 2، ط/مختار الصحاححق للغري على نفسه. الرازي، 
 (. 317/ 1ط، )

 ( يف )ب( وإن، واملثبت من )أ( و)ج(. 1)
 ( يف )أ( مبحله، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
 (. 1221، د. ط، )ص: «اإلمام مالك بن أنس»المعونة على مذهب عالم المدينة ، ( القاضي عبد الوهاب6)
 (. 11/2322، )1، ط/التبصرة( اللخمي، 7)
هـ(، عامل األندلس وفقيهها 231 - 171( عبد امللك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي القرطيب، أبو مروان، )1)

ب، رأسًا يف فقه واألديف عصره. سكن قرطبة. وزار مصر، مث عاد إىل األندلس فتويف بقرطبة. كان عاملا بالتاريخ 
املالكية. له تصانيف كثرية: منها حروب اإلسالم وطبقات الفقهاء والتابعني وطبقات احملدثني وغري ذلك. وكان ابن 

(. واليحصيب، 122/  12، )3، ط/سير أعالم النبالءلبابة يقول: عبد امللك بن حبيب عامل األندلس. الذهيب، 
 (. 1/122، )1، ط/لكترتيب المدارك وتقريب المساعياض، 

. ، دتبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام(. وابن فرحون، 11/2322، )1، ط/التبصرة( اللخمي، 2)
  (.11، د. ط، )ص: معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من األحكام(. والطرابلسي، 32-1/21ط، )
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 . في أركان القضاء: الباب الرابع

 : وهي ستة
 . (1)ية القضاءوكيف، واملقضي عليه، واملقضي فيه، واملقضي له، واملقضي به، القاضي

يما أصل ف، املعروفة برسالة القضاء اهلل عنه (2)رضي ورسالة أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب
وقد ذكرها كثري ، تعتمد قضاة اإلسالموعليها ، (3)تضمنته من فصول القضاء ومعاين األحكام

 : وهي. عبد امللك بن حبيب منهم، من العلماء وصدروا هبا كتبهم
 . بسم اهلل الرمحن الرحيم

ذي ال فإين أمحد اهلل ال، سالم اهلل عليك، األشعري من عمر أمري املؤمنني إىل أيب موسى
 : أما بعد، إله إال هو
 . فإن القضاء فريضة حمكمة وسنة متبعة -
  .فإنه ال ينفع تكلم حبق ال نفاذ له، إذا تبني لك (1)وأنفذ ، فافهم إذا أديل إليك -
ال ييأس الضعيف من  (6)حىت ، بني الناس يف وجهك وجملسك وعدلك (2) آس -

                                 

معين الحكام ، والطرابلسي. (1/21)، ط. د، األحكامتبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج ، ( ابن فرحون1)
 . (13: )ص، ط. د، فيما يتردد بين الخصمين من األحكام

 . (17): هناية اللوح رقم، دار الكتب القطريةنسخة ، (ب): خمطوطة (2)
 . (11: )ص، ط. د، ديوان األحكام الكبرى، ابن سهل( 3)
 . واملثبت من )أ( و)ج(، ( يف )ب( وانفر1)
املد ب بني الناس يف وجهك ويف جملسك وعدلك يروى هذا بروايتني آس "وآس. واملثبت من )أ( و)ج(، ( يف )ب( آر2)

وكسر السني وهو أمر باملؤاساة كقولك دار من املداراة يقال آسيته أواسيه مؤاساة ومعناه اعمل بني الناس بالرفق 
 وهو أمر بقطع األلف وتشديد السني واإليثار واجملاملة يف استقباهلم واجللوس معهم والقضاء بينهم ويروى أسّ 

والتأسية مبالغة يف األسو فإن التفعيل مبالغة الفعل واألسو اإلصالح من باب دخل وهو املداواة أيضا يقال  بالتأسية
آسى الطبيب املريض أي داواه وأّسوت بني القوم أي أصلحت بينهم وأّسيت بالتشديد أي بالغت يف ذلك ومعناه 

نهم لس واحلكم من قوهلم أسوة الغرماء أي هو بيأصلح بينهم وعاجل أمورهم وقيل معناه سو بينهم يف النظر واجمل
 . (132: )ص، )أسي(: مادة، ط. د، طلبة الطلبة، جنم الدين، النسفي. بالسوية"

 . (16): هناية اللوح رقم، نسخة املكتبة األزهرية، )أ(: خمطوطة( 6)
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 . (1) حيفكوال يطمع الشريف يف ، عدلك
 . واليمني على من أنكر، والبينة على املدعي -
 . ا أو حرم حالاًل ا أحل حرامً والصلح جائز بني املسلمني إال صلحً  -
أن ، وهديت فيه لرشدك، مث راجعت فيه نفسك، ال مينعك قضاء قضيته باألمس -

 . عليهفإن احلق ومراجعته خري من الباطل والتمادي ، تراجع احلق
 . فيما تلجلج يف صدرك ما مل يبلغك يف الكتاب والسنة (2)الفهم الفهم  -
واعمد إىل أحبها إىل اهلل تعاىل وأشبهها ، وقس األمور عندك، اعرف األمثال واألشباه -

 . باحلق فيما ترى
، فإن أحضر بينة أخذ حبقه، إليه (3) ينتهي ا أو بينة آجاًل ا غائبً اجعل للمدعي حق   -

 . وأبلغ يف العذر، فإن ذلك أجلى للعمى، وجهت عليه القضاءوإال 
، عليه شهادة زور (1)اأو جمربً ، ا يف حدإال جملودً ، واملسلمون عدول بعضهم على بعض -

عنكم  (6)ودرأ ، فإن اهلل تعاىل توىل منكم السرائر، يف والء أو نسب (2) اظنينً أو 
 . بالبينات واألميان

والتنكر للخصوم عند اخلصومات يف مواطن ، والتأذي بالناس، (7) []وإياك والضجر -
 . احلق اليت يوجب اهلل هبا األجر وحيسن هبا الذخر

ومن  ،فإنه من يصلح ما بينه وبني اهلل ولو على نفسه يكفه اهلل ما بينه وبني الناس -
اجل رزقه فما ظنك بثواب اهلل تعاىل يف ع، انه اهللش، تزين للناس بغري ما يعلم اهلل

                                 

 . (327/ 3)، (حيفمادة )، د. ط، كتاب العين، الفراهيدي. حاف حَيييف  َحي فاً . امليل يف احلكم: احلَي ف   (1)
 . ( ليس يف )ب(2)
 . واملثبت من )أ( و)ب(، ( يف )ج( لينتهي3)
 . واملثبت من )ب(، ( يف )أ( و)ج( أو جمرياً 1)
َمة  : ( الظَّنيني  2)  تَّهم الَّذيي ت َظنُّ بيهي التـُّه 

{ ]سورة خس حس جس مخ جخ مح}: قال اهلل جل وعز. متهم: ورجل ظنني أي، امل

 (. 273/ 13، مادة: )ظنن(، )3، ط/لسان العربأي: مبتهم. ابن منظور، [. 21التكوير: 
 ( يف )ب( ودار، واملثبت من )أ( و)ج(. 6)
 ( يف )ب( و )ج( وإياك والقلق والضجر، واملثبت من )أ(. 7)
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 . (2) (1)والسالم؟ وخزائن رمحته
 : (3)ويلزم القاضي أمور

ومن  ،إال من خواص القرابة، أن ال يقبل اهلدية وإن كافأ عليها أضعافها: منها -1
، ياملهد (2)إداللاهلدية تورث  (1)ألن ؛ الذين جرت عادهتم مبهاداته قبل القضاء

 . ك ضرر القاضي ودخول الفساد عليهويف ذل، املهدى إليه (6)وإغضاء
 . إن اهلدية تطفئ نور احلكمة: وقيل
 . (1)فإهنا ذريعة الرشوة، ك واهلديةإيا: (7)ربيعةوقال 

 . ألنه ال يقضي بني الناس يف اعتكافه، أن ال يعتكف: ومنها -2
 . أنه ينبغي له التنزه عن طلب احلوائج من ماعون أو دابة: ومنها -3

                                 

 (. 17خمطوطة: )ج(، نسخة املكتبة السليمانية، هناية اللوح رقم: ) (1)
تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج (. وابن فرحون، 121، د. ط، )ص: كام السلطانيةاألح( املاوردي، 2)

 ، د. ط،معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من األحكام(. والطرابلسي، 32-1/31، د. ط، )األحكام
 (. 12-11)ص: 

 (. 12/722، )1، ط/، الجامع لمسائل المدونة( التميمي، أبو بكر3)
 (. 17)أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )( خمطوطة: 1)
ب ه  َجراءٍة منه. يعين جرأة املهدي على القاضي. 2) ( الدالَّة : مما ي ديلُّ الرجل  على من له عنده َمنزيلٌة أو َقرابٌة َقريبٌة: شي

 (. 1/ 1، ط. د، مادة )دل(، )كتاب العينالفراهيدي، 
( غضا: َغَضو ت َعَلى الشيءي َوَعَلى الَقذى وأَغ َضي ت: َسَكّت؛ واإلغ ضاء إدناء اجلفون، وتَغاَضي ت َعن  ف الن إيذا 6)

 (. 121/ 12، مادة: )غضا(، )3، ط/لسان العربَتغابـَي ت َعن ه  وتَغافـَل ت. ابن منظور، 
محن فرو. التيمي، اإلمام، مفيت املدينة، وعامل الوقت، أبو عثمان، ويقال: أبو عبد الرمحن الرأي بن أيب عبد الر  ( ربيعة7)

وكان  .: ما رأيت أحد أحف  لسّنة من ربيعةالرأي، قال ابن املاجشون القرشي، التيمي موالهم، املشهور بربيعة
سير ه(. الذهيب، 136صاحب الفتوى باملدينة وبه تفقه اإلمام مالك. تويف باهلامشية من أرض األنبار، سنة: )

 (. 1/231، )1، ط/الثقات(. وابن حبان، 12/ 6، )3، ط/أعالم النبالء
 (. 12/722، )1، ط/الجامع لمسائل المدونة( التميمي، أبو بكر، 1)
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إال أن ال جيد  (1)واإلبضاع (3)والقراض (2)والسلف (1)أنه جيتنب العارية: ومنها -1
فال ، أو ممن هو يف جهتهم، (2)إال من عند اخلصومفهو خفيف ، ا من ذلكبد  

 . (6) يفعل
وهذا مانع له من ، يشكل على القاضي كالم اخلصمني (1)قد : (7)ابن عبد السالم قال
]وهذا  ،وقد يفهم عنهما ويشكل عليه وجه احلكم، فيأمرمها باإلعادة حىت يفهم عنهما، التصور
 ،إذا أشكل على القاضي أمر تركه وال حيل له اإلقدام على احلكم باتفاق: قوهلم (2) [معىنهو 

 . أن يرشدمها للصلح (12)مث للقاضي حينئذ 
 ،الحتمال أن ال يشكل عليه احلكم؛ واألقرب إن كان هناك قاض غريه صرفهما إليه: قال

اليت يتأتى  (11)أمرمها بالصلح إن كان من األحكام املالية وغريها ، وإن مل يكن يف البلد غريه
                                 

 (. 116، )ص: 1، ط/كتاب التعريفاتعاريّة: هي بتشديد الياء، متليك منفعة بال بدل. اجلرجاين، ( ال1)
( السلف هو: بيع شيء موصوف يف الذمة، يتقدم فيه رأس املال، ويتأخر املثمن ألجل. ويأيت مبعن القرض وهو: دفع 2)

 (. 121/ 21، د. ط، )المبسوطاملال إرفاقا ملن ينتفع به ويرد بدله. السرخسي، 
( القراض: ويسمى املضاربة، وهو دفع الرجل ماله إىل آخر ليتجر فيه، على أن يكون للعامل جزء شائع من الربح. ابن 3)

 (. 612/ 2، )2، ط/رد المحتار على الدر المختارعابدين، 
دائع الصنائع في بجر به تربًعا، والربح كله لرب املال. الكاساين، مصدر أبضع، وهو بعث املال مع من يت ( اإلبضاع1)

 (. 6/17، )2ط/ترتيب الشرائع، 
 ( يف )أ( اخلصومة، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
معين (. والطرابلسي، 31-1/36، د. ط، )تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام( ابن فرحون، 6)

 (. 16-12، د. ط، )ص: الخصمين من األحكامالحكام فيما يتردد بين 
تريي، أبو عبد اهلل: )7) ه(، فقيه مالكي. كان 712 - 676( حممد بن عبد السالم بن يوسف بن كثري اهلواري املَنس 

ه واستمر إىل أن تويف بالطاعون اجلارف. وكان ال يرعى يف 731قاضي اجلماعة بتونس. ويل القضاء بتونس سنة 
 أمرياً. اشتغل بالتأليف إىل جانب القضاء وله كتب، منها: شرح جامع األمهات البن احلاجب احلق سلطانًا وال

د. ط،  ،الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبوديوان فتاوى حبكم ممارسته القضاء. ابن فرحون، 
 (. 222/  6، )12، ط/األعالم(. والزركلي، 2/322)

 من )أ(. ( يف )ب( و )ج( وقد، واملثبت 1)
 ( يف )أ( وهذا معىن، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
 ( ليس يف )ج(. 12)
 ( يف )ج( وغريمها، واملثبت من )أ( و)ب(. 11)
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 . (1) فيها الصلح
 ردوا القضاء بني ذوي األرحام كي)) رضي اهلل عنه وقال أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب

 . (3) ((فإن فصل القضاء يورث الضغائن (2)يصطلحوا 
غري ، نيتقاربت احلجتان بني اخلصمإمنا جيوز للقاضي أن يأمر بالصلح إذا : وقال بعضهم

وتقادمت  (1)درستيف أمور  أو يكون الدعوى، أن أحدمها يكون أحلن حبجته من اآلخر
صل مل يسعه من اهلل تعاىل إال ف، إذا تبني للحاكم موضع الظامل من املظلوم (2)وأما . وتشاهبت
 . (6)القضاء

وال أرى للوايل أن يلح على أحد اخلصمني أو يعرض عن خصومته "رمحه اهلل  قال مالك
 . (7)"ألجل أن يصاحل

"ال ينبغي للقاضي أن يردهم أكثر من مرتني إن : (1)رمحه اهلل تعاىل حممد بن احلسن وقال

                                 

معين الحكام (. والطرابلسي، 1/17، د. ط، )، تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام( ابن فرحون1)
 (. 12، د. ط، )ص: فيما يتردد بين الخصمين من األحكام

 ( يف )أ( يصطلحون، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
، كتاب: الصلح، باب: ما جاء يف التحلل، وما حيتج به من أجاز الصلح على السنن الكبرى( أخرجه البيهقي يف 3)

 (. 11362(، رقم احلديث )6/122اإلنكار، )
يت وانتهت. يقال: درس الشيء والرسم يدرس دروساً: عفا. ودرسه1) رس القوم: عّفوا أثره. وقال أبو اهليثم: د ( أي حم 

يس، الثوب أدرسه درساً، فهو مدروس ودر  األثر يدرس دروساً ودرسته الريح تدرسه درساً أي حمته؛ ومن ذلك درست
 (. 72/ 6، مادة: )درس(، )3، ط/لسان العربأي أخلقته. ابن منظور، 

 (. 11، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )( خمطوطة: )أ(2)
 (. 1/27، د. ط، )اإلتقان واإلحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة( الفاسي، 6)
 (. 1/12، )1، ط/النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات( القريواين، 7)
هـ(، إمام بالفقه واألصول، وهو الذي 112 - 131بن فرقد، من موايل بين شيبان، أبو عبد اهلل: ) ( حممد بن احلسن1)

نشر علم أيب حنيفة. نشأ بالكوفة، فسمع من أيب حنيفة وغلب عليه مذهبه وعرف به وانتقل إىل بغداد، فواله 
)لو أشاء أن  :د إىل خراسان صحبه، فمات يف الري. قال الشافعيالرشيد القضاء بالرقة مث عزله. وملا خرج الرشي

، لقلت، لفصاحته(. له كتب كثرية يف الفقه واألصول، منها )املبسوط(، أقول نزل القرآن بلغة حممد بن احلسن
، 3، ط/ءسير أعالم النبالو)اجلامع الصغري( و)اآلثار( و)السري( و)املوطأ(. الذهيب، و)الزيادات( و)اجلامع الكبري( 

 (. 2/12، د. ط، )الجواهر المضية في طبقات الحنفية(. والقرشي، 131/  2)
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 . (2)بينهم القضاء" (1)فإن مل يطمع بذلك أنفذ ، طمع يف الصلح فيما بينهم
 (1) للقاضي فال بأس، وكثر التشعيب فيه، أمر (3)أنه إذا طال اخلصام يف: ومنها -2

 رمحه اهلل واستحسن مالك. أن حيرق كتب األخصام إذا رجا بذلك تقارب أمرهم
 . (2) فعله رضي اهلل عنه ا يف زمان أبان بن عثمانملا حدث أن قاضيً ، ذلك

أنه ال يسمع الدعوى يف األشياء التافهة احلقرية اليت ال يتشاح العقالء : ومنها -6
 . (6)فيها

إذا صدرت الدعوى من املدعي فهل جيب على القاضي أن يسأل املدعى : (7)املازري قال
 ؟ اجلواب قبل أن يأذن له املدعي يف ذلك أم ال (1)عليه عن 

قصده  البصرة وهو ممن عاصر الشافعي (12)ملا ويل قضاء  (2)عيسى بن أبانوقد ذكر أن 

                                 

 ( يف )ب( و )ج( انفد، واملثبت من )أ(. 1)
 (. 16/112، د. ط، )المبسوط( السرخسي، 2)
 (. 11ب القطرية، هناية اللوح رقم: )خمطوطة: )ب(، نسخة دار الكت (3)
 للقاضي(، واملثبت من )ب( و )ج(.  للقاضي أن حيرق، فال بأس ( يف )أ( مكرر هكذا )فال بأس1)
معين الحكام (. والطرابلسي، 1/11) ، د. ط،تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام( ابن فرحون، 2)

 (. 22، د. ط، )ص: فيما يتردد بين الخصمين من األحكام
 (. 2/171، )1، ط/الذخيرة، ( القرايف6)
( املازري الشيخ، اإلمام العالمة البحر املتفنن أبو عبد اهلل، حممد بن علي بن عمر بن حممد التميمي املازري املالكي. 7)

مولده مبدينة املهدية من إفريقية، وهبا مات يف ربيع األول سنة ست وثالثني ومخس مائة، وله ثالث ومثانون سنة. 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء (. وابن فرحون، 112/  22، )3، ط/سير أعالم النبالءالذهيب، 
 (. 2/222، د. ط، )المذهب

 ( يف )أ( من، واملثبت من )ب( و )ج(. 1)
خاء وجود ه تصانيف وذكاء مفرط، وفيه س، وقاضي البصرة. ل، فقيه العراق، تلميذ حممد بن احلسن( عيسى بن أبان2)

زائد. له كتب، منها " إثبات القياس " و " اجتهاد الرأي " و " اجلامع " يف الفقه. تويف: سنة إحدى وعشرين 
 ، د.الجواهر المضية في طبقات الحنفية(. والقرشي، 112/ 12، )3، ط/سير أعالم النبالءومائتني. الذهيب، 

 (. 1/121ط، )
 قضاة، واملثبت من )ب( و )ج(.  ( يف )أ(12)
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فقال القاضي ، أحدمها على اآلخر بشيء (1)ادعى ف، أخوان كانا ممن يتوكالن يف أبواب القضاة
: ه املدعيفقال ل؟ ومن أذن لك أن تستدعي مين اجلواب: فقال له املدعى عليه، أجبه: لآلخر
 . ا من العلمإمنا أردنا أن نعلمك مكانن: فقاال له، القاضي (3)فوجمآذن لك يف ذلك  (2)مل

أن  ،ألن املفهوم من جهة العوائد وشواهد احلال؛ حتتها كبري فائدةوهذه مناقشة ليس 
واألصل أنه ال جيب على ، عن النطق بسؤال القاضي (1)إحضار اخلصم والدعوى عليه تغنيه 

ام لكن العادة يف مثل هذا تقوم مق، القاضي استعالم ما عند املدعى عليه دون إذن من املدعي
وأن للقاضي أن ، وهو ظاهر الروايات، ن مذهب العلماءوهذا هو الظاهر م، سؤال القاضي

ومعلوم أن ذلك ، اجلواب اكتفاء بشاهد احلال (2)يسأله وإن مل يقل املدعي للقاضي سله يل 
 . (6). مراد املدعي وإن مل ينطق به

  

                                 

 ( يف )أ( فإذا ادعى، واملثبت من )ب( و )ج(. 1)
صرة الحكام في أصول تب( يف مجيع النسخ: )له(، وال يستقيم املعىن بذلك. وما أثبته من تبصرة احلكام. ابن فرحون، 2)

 (. 1/22، د. ط، )األقضية ومناهج األحكام
ألقضية تبصرة الحكام في أصول اوما أثبته من تبصرة احلكام. ابن فرحون، ( يف مجيع النسخ: )فوحم( باحلاء، 3)

اب كت(. ومعىن )وجم(: الوجوم واألجوم: السكوت على غيٍ  وهمٍّ. الفراهيدي، 1/22، د. ط، )ومناهج األحكام
 (. 122/  6، ط. د، مادة )وجم(، )العين

 (. 12م: )( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رق1)
 ( يف )ب( و )ج( يف، واملثبت من )أ(. 2)
معين الحكام (. والطرابلسي، 1/22، د. ط، )تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام( ابن فرحون، 6)

 (. 23، د. ط، )ص: فيما يتردد بين الخصمين من األحكام
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 : واملقضي به
 . تعاىل هو احلكم من كتاب اهلل -
 . فإن مل جيد فبسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم -
  .ا نظر يف أقوال الصحابة فقضى مبا اتفقوا عليهفإن مل جيد يف السنة شيئً  -
 . فإن اختلفوا قضى مبا صحبته األعمال من ذلك -
ومل  ،ختري من أقواهلم، ا أن العمل اتصل بقول بعضهميصح عنده أيضً  (1)فإن مل -

 . خيالفهم مجيعا
عصر من  ينعقد يف ويف كل إمجاع، وكذلك احلكم يف إمجاع التابعني بعد الصحابة -

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ } :لقول اهلل تعاىل؛ األعصار إىل يوم القيامة

؛ (2){ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ 
ولقوله عليه ، (3) ))لن جتتمع أميت على ضاللة((: ولقول النيب صلى اهلل عليه وسلم

، حف  اجلماعة تعاىل اهلل فإذا ضمن، (1) ))يد اهلل على اجلماعة((: الصالة والسالم
 . مل جير عليهم الغلط والسهو

ا قضى مبا يؤدي إليه النظر واالجتهاد يف القياس على جيد يف النازلة إمجاعً فإن مل  -
وإن اختلفوا ، أخذ به (2)فإن اجتمعوا على شيء ، األصول بعد مشورة أهل العلم
وإن كانوا أعلم  (6)رأى وإن رأى خالف رأيهم قضى مبا، نظر إىل أحسن أقواهلم عنده
                                 

 (. 11خمطوطة: )ج(، نسخة املكتبة السليمانية، هناية اللوح رقم: ) (1)
 . 112سورة النساء:  (2)
(. واحلديث 3222(، رقم احلديث )2/1323، كتاب: الفنت، باب: السواد األعظم، )سننه( أخرجه ابن ماجة يف 3)

تياَلفًا فـََعَلي ك م  بيالسََّوادي بتمامه هكذا ))إينَّ أ مَّيتي اَل جَت َتميع  َعَلى َضاَلَلٍة، فَإيَذا رَأَ  ((. وقال الشيخ األلباين يـ ت م  اخ  َع َظمي  األ 
(، رقم 1/371: ضعيف جدًا دون اجلملة األوىل فهى صحيحة، )صحيح الجامع الصغير رمحه اهلل تعاىل يف

 (. 1111احلديث: )
(. وقال 1222(، رقم احلديث )7/22عة، )، كتاب: حترمي الدم، باب: قتل من فارق اجلماسننه( أخرجه النسائي يف 1)

 (. 1222(، برقم: )2/22، صحيح اإلسناد. )صحيح وضعيف سنن النسائيالشيخ األلباين رمحه اهلل تعاىل: يف 
 ( يف )أ( سقط، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
 (. 12/12، د. ط، )مغنيال(. وابن قدامة، 11-12/17، )1، ط/الذخيرة، ( القرايف6)
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ه التقليد ما وإمنا يصح ل، ألن التقليد ال يصح للمجتهد فيما يرى خالفه ]بإمجاع؛ منه
 . على مذهب من يرى التقليد ويقول به (1) [مل يتبني له يف النازلة حكم وهذا

 ؟أن يرتك النظر واالجتهاد ويقلد من قد نظر واجتهد أم ال (2)واختلفوا هل للمجتهد 
 : (3)ثالثة أقوال على

 . أن ذلك له: أحدمها
 . أن ذلك ليس له: والثاين
 . أن ذلك ليس له إال أن خياف فوت النازلة: والثالث

 . ضه املشورة والتقليدففر : وأما إن مل يكن القاضي من أهل االجتهاد
 . قضى بقول أعلمهم، فإن اختلف عليه العلماء

 . واألول أصح، بقول أكثرهم: وقيل
، وىومل يقصد اهل، إن له أن حيكم بقول من شاء منهم إذا حترى الصواب بذلك: وقيل

  .ل ذلك فاالختيار أن يشاور أعلمهمفإن فع، وله أن يكتفي مبشورة واحد من العلماء
 فذلك جائز إذا كان من أهل النظر، وأخذ بقوله، العلم (1)فإن شاور من دونه يف 

                                 

 ( يف )أ( سقط، وما بني املعقوفتني أثبته من )ب( و )ج(. 1)
 (. 22( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )2)
( ال جيوز للعامل تقليد عامل، سواء كان مثله أو أفضل منه، وسواء كان الوقت يضيق عن االجتهاد أو يتسع، حاكماً  3)

وهو األشبه مبذهب مالك. وقال أبو  مل يكن حاكماً، هذا ظاهر كالم أمحد، وهبذا قال إسحاق والشافعيكان أو 
: جيوز له تقليد العامل. وحكي عن حممد أنه قيد ذلك بأن يكون أعلم منه، والجيوز تقليد حنيفة وحممد بن احلسن

، 1ط/ ،العدة في أصول الفقهمثله. وذهب ابن سريج إىل جواز ذلك يف ضيق الزمان. القاضي أبو يعلى، 
ن والتحصيل البيا(. والقرطيب، ابن رشد، 123، )ص: 1، ط/التبصرة في أصول الفقه(. والشريازي، 1/1222)

، 2، ط/الفصول في األصول(. واجلصاص، 17/122، )2، ط/والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة
(3/336 .) 

 ( يف )أ( من، واملثبت من )ب( و )ج(. 1)
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 . (2()1) [واالجتهاد]
 . (1)كان قد أصاب قول قائل  (3)وإن ، أحكام نفسه إذا ظهر له اخلطأوللقاضي نقض 

 . وغلطه ال يعرف إال من قوله" (6)"ووجه سهوه : (2)ابن راشد قال
عنده بينة أن رأيه كان غري ذلك وأنه حكم به  (7)وقد تشهد : قال ابن عبد السالم

وكون  .افيجب عليه نقض ذلك احلكم أيضً ، هذه البينة عند غريه (1)كما تشهد به ،  اسهوً 
وإن  ، لغريه نقضه (2)وليس، ذلك احلكم وقع منه ال مينع من أن ينسى ما كان قد عزم عليه أواًل 

 . (11)ا سواهرأى بعد احلكم رأيً  (12)كان قد 
 . شهادته له (12)وهو كل من جتوز : واملقضي له

 : ويف حكمه ألقاربه الذين ال جتوز شهادته هلم أقوال

                                 

 ( يف )أ( سقط، وما بني املعقوفتني أثبته من )ب( و )ج(. 1)
معين (. والطرابلسي، 62-1/61، د. ط، )األحكامتبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج ( ابن فرحون، 2)

 (. 26، د. ط، )ص: الحكام فيما يتردد بين الخصمين من األحكام
 ( يف )أ( فإن، واملثبت من )ب( و )ج(. 3)
 (. 1/27، )1، ط/النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات( القريواين، 1)
عامل بفقه  :البكري نسباً، القف صي بلداً، نزيل تونس، أبو عبد اهلل، املعروف بابن راشد( حممد بن عبد اهلل بن راشد، 2)

وويل القضاء ببلده مدة، وعزل.  612املالكية. ولد بقفصة، وتعلم هبا وبتونس وباإلسكندرية والقاهرة. وحج سنة 
لباب اللباب( يف فروع املالكية، و )الشهاب الثاقب( يف شرح خمتصر هـ(. له تآليف، منها ) 736وتويف بتونس )

ابن احلاجب الفرعي، و )املذهب يف ضبط قواعد املذهب( و )الفائق يف االحكام والوثائق( و )املرتبة السنية يف علم 
، األعالمي، (. والزركل321/ 2، د. ط، )الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبالعربية(. ابن فرحون، 

 (. 231/  6، )12ط/
 ( يف )أ( سهو، واملثبت من )ب( و )ج(. 6)
 ( يف )ب( و )ج( شهد، واملثبت من )أ(. 7)
 ( ليس يف )ب( و )ج(. 1)
 (. 12خمطوطة: )ب(، نسخة دار الكتب القطرية، هناية اللوح رقم: ) (2)
 ( ليس يف )ب( و )ج(. 12)
 (. 1/11، د. ط، )األقضية ومناهج األحكامتبصرة الحكام في أصول ( ابن فرحون، 11)
 ( يف )ب( جيوز، واملثبت من )أ( و)ج(. 12)
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 . (1)ومطرفحملمد ، املنع -
 . وولده الصغري ويتيمه الذي يلي ماله (3)إال لزوجته  (2)ألصبغ، واجلواز -
اهرة وكانت الشهادة ظ، وإن حضر الشهود. مل جيز: ثبت عندي: فإن قال، والتفرقة -

 . (1)جاز
رفع ، يءأو ألحد قبله ش، فإن كان له قبل أحد شيء، وال جيوز للقاضي أن حيكم لنفسه

فإن رضي صاحبه أن ، ومل يوكل وإن شاء خاصم، (2) خياصم عنه ووكل وكياًل ، ذلك إىل غريه
  فيكون، وال جيوز حكمه لنفسه إال أن يشاء أن حيكم عليها ،(6)حيكمه يف ذلك فال يقبل 

 . كاإلقرار منه مبا ادعى خصمه عليه
مل جيز ، وحق للقاضي، تعاىل (7)حق هلل : "فإن اجتمع يف القضية حقان: قال ابن راشد
 . أن حيكم لنفسه

                                 

( مطرف بن عبد اهلل ابن الشخري، اإلمام، القدوة، احلجة، أبو عبد اهلل احلرشي العامري البصري، ثقة له فضل وورع 1)
الورع.  ل العبادة. وخري دينكموعقل وأدب. روى قتادة عن مطرف بن عبد اهلل، قال: فضل العلم أحب إيل من فض

وعن حممد بن واسع قال: كان مطرف يقول: اللهم ارض عنا، فإن مل ترض عنا فاعف عنا، فإن املوىل قد يعفو عن 
(. والزركلي، 117/  1، )3، ط/سير أعالم النبالءعبده وهو عنه غري راض. مات سنة ست ومثانني. الذهيب، 

 (. 222/  7، )12، ط/األعالم
في أصول األقضية  تبصرة الحكاممجيع النسخ )ألصبع(، حبرف العني، وما أثبته من تبصرة احلكام. ابن فرحون،  ( يف2)

(. وهو أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع الفقيه املالكي املصري الشيخ، اإلمام 1/26، د. ط، )ومناهج األحكام
ري، تفقه ه: بعد اخلمسني ومائة. وطلب العلم وهو شاب كبالكبري، مفيت الديار املصرية، وعاملها، أبو عبد اهلل، مولد

بابن القاسم وابن وهب وأشهب وقال عبد امللك بن املاجشون ما أخرجت مصر مثل أصبغ. تويف ألربع بقني من 
، 12، ط/األعالم(. والزركلي، 626/ 12، )3، ط/سير أعالم النبالءشوال، سنة مخس وعشرين ومائتني. الذهيب، 

(1 /111 .) 
 ( يف )ب( و )ج( لزوجه، واملثبت من )أ(. 3)
معين الحكام (. والطرابلسي، 1/26، د. ط، )تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام( ابن فرحون، 1)

 (. 32، د. ط، )ص: فيما يتردد بين الخصمين من األحكام
 (. 21( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )2)
 ( يف )ب( فال تقبل، واملثبت من )أ( و)ج(. 6)
 ( يف )ب( اهلل، واملثبت من )أ( و)ج(. 7)
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ويتصور هذا يف بيع من أعتقه ، (1)وابن عبد احلكمويف حكمه يف حق اهلل تعاىل قوالن حملمد 
  .لتعارض حق اهلل تعاىل يف العتق وحق القاضي يف املالية، إذا كان القاضي غرميه (2)املديان

يفيت ملن يتهم  املفيت، احلكم ملن يتهم عليهومما جيري جمرى القاضي يف املنع من : مسألة
 . (1) فينبغي للمفيت اهلروب من هذا مىت قدر عليه. شهادته له (3)عليه مما ال جتوز 

ر يف ]أن يكون قد استبح، والذي يفيت يف هذه األزمان أقل مراتبه يف نقل املذهب
 ملا وقع فيها من اختالفوتوجيههم ، وتأويل األشيا. هلا، (2) [االطالع على روايات املذهب

وتفريقهم  ،وتشبيههم مسائل مبسائل قد يسبق إىل النفس تباعدها، واختالف مذاهبهم، ظواهر
املتأخرون يف   إىل غري ذلك مما بسطه، بني مسائل ومسائل قد يقع يف النفس تقارهبا وتشاهبها

 . (6)وأشار إليه من تقدم من العلماء يف كثري من رواياهتم، كتبهم
 . وهو مجيع احلقوق: قضي فيهوامل
، ا"اعلم أن خطة القضاء أعظم اخلطط قدرً : ابن سهل (1)غأبو األصبالقاضي  (7)قال

                                 

هـ(، فقيه عصره. انتهت إليه الرياسة يف 261 - 112( حممد بن عبد اهلل بن عبد احلكم، املصري، أبو عبد اهلل: )1)
ن ، مث رجع إىل مذهب مالك. ومحل يف فتنة القول خبلق القرآالعلم مبصر. كان مالكي املذهب، والزم اإلمام الشافعي

إىل بغداد، فلم جيب ملا طلبوه، فرد إىل مصر، وتويف هبا. له كتب كثرية، منها )أحكام القرآن( و )رد على فقهاء 
ترتيب المدارك (. واليحصيب، عياض، 127/ 12، )3، ط/سير أعالم النبالءالعراق( و )أدب القضاة(. الذهيب، 

 (. 1/127، )1، ط/وتقريب المسالك
يان  2) ، مادة: 3ط/ ،لسان العرب: الكثري الدين الذي عليه الديون، وهو ميف عال من الدَّين للمبالغة. ابن منظور، ( امليد 

 (. 161/ 13)َدَون(، )
 . ( يف )ب( جيوز، واملثبت من )أ( و)ج(3)
معين الحكام (. والطرابلسي، 1/27، د. ط، )تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام( ابن فرحون، 1)

 (. 32، د. ط، )ص: فيما يتردد بين الخصمين من األحكام
 ( يف )أ( سقط، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
 (. 1/12) ، د. ط،تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام( ابن فرحون، 6)
 (. 12خمطوطة: )ج(، نسخة املكتبة السليمانية، هناية اللوح رقم: ) (7)
لحكام في أصول تبصرة ا( يف مجيع النسخ )أبو األصبع(، حبرف العني، وما أثبته من تبصرة احلكام. ابن فرحون، 1)

 (. 1/26، د. ط، )األقضية ومناهج األحكام
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لقليل من ا، وإليه النظر يف مجيع وجوه القضاء، وعلى القاضي مدار األحكام، اوأجلها خطرً 
 . (1)والكثري بال حتديد"
مجيع األشياء  للقاضي النظر يف: (2)أبو إسحاق إبراهيم بن حيىي بن األمني وقال الشيخ

 . (3)اخلراجإال يف قبض 
الصدقات ويصرفها يف مستحقيها إذا مل حيضر  (2)أموال  (1)اختلف هل له أن يقبض و 

 ؟ ناظر أم ال
 ؟ (6)إقامة اجلمع واألعياد إليه أم الواختلف هل 

 : (7)ويف تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام
اخلصومة حيث  (2)وإمنا تكون ، وال موضع املدعى فيه، إىل موضع املدعي (1)وال يلتفت 

 . (12) املدعى عليه
                                 

 (. 21، د. ط، )ص: ديوان األحكام الكبرى( ابن سهل، 1)
هـ(، مؤر. أندلسي، من أهل قرطبة. له )األعالم 211 - 112( إبراهيم بن حيىي بن إبراهيم، أبو إسحاق ابن األمني: )2)

باخلربة واألعالم من أصحاب النيب عليه السالم( جعله استدراكا على كتاب ابن عبد الرب يف الصحابة. الذهيب، 
، 2، ط/تاريخ علماء األندلس(. ابن الفرضي، 11/122، )1، ط/واألعالم تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير

(1/26 .) 
/ 7، مادة: )خرج(، )1، ط/تهذيب اللغة: شيء خيرجه القوم يف السنة من ماهلم بقدر معلوم. األزهري، ( اخلراج3)

26 .) 
 ( يف )أ( يقضي، واملثبت من )ب( و )ج(. 1)
 (. 22( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )2)
 (. 62، د. ط، )ص: األحكام السلطانية( قيل: إن القضاة هبا أخص، وقيل: إن األمراء هبا أحق. املاوردي، 6)
ه على ين اليعمري، وهو يف القضاء والسياسة الشرعية، ورتب( مؤلفه: إبراهيم بن علي بن حممد، ابن فرحون، برهان الد7)

ثالثة أقسام: القسم األول: يف مقدمات هذا العلم. والقسم الثاين: يف أنواع البينات وما يتنزل منزلتها وما جيري 
ستفاد اجمراها. والقسم الثالث: يف القضاء بالسياسة الشرعية. وهذا الكتاب جليل القدر والفائدة وترتيبه جيد، 

 املؤلف يف تأليفه من خربته القضائية، فخرج الكتاب حبلته البهية. 
 ( يف )أ( وال يليق، واملثبت من )ب( و )ج(. 1)
 ( يف )ب( و )ج( يكون، واملثبت من )أ(. 2)
 (. 22-1/21، د. ط، )تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام( ابن فرحون، 12)
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 . وهو كل من وجه عليه حق: واملقضي عليه
 . إقرارهإما بإقراره إن كان ممن يصح  -
 . وبعد اإلعذار إليه قبل احلكم، (1)وإما بالشهادة عليه بعد العجز عن الدفع  -
 . اء إن كان احلق على ميت أو غائبوميني االسترب ، (2)وإما بالشهادة عليه  -
 . وتغيبه عن حضوره جملس احلكم وقيام البينة عليه تلددهوإما  -
 . ولدده عن اجلواب على طبق الدعوى، بالشهادة عليهوإما  -

 . فيقول ال؟ وال حيكم القاضي إال بعد أن يسأله أبقيت لك حجة
حجة  (3)واحملكوم عليه تارة يكون هو املدعي وتارة تقوى حجة املدعى عليه وتضعف 

 . (1) فيتوجه احلكم على املدعي باإلبراء أو غريه من الوجوه، املدعي
 : ضاءوكيفية الق

  :(2)ومعرفة ذلك تتوقف على العلم بسبعة أقسام

 . في معرفة تصرفات الحكام واصطالحهم في األحكام: القسم األول
 : وفيه فصول

                                 

 واملثبت من )أ(.  ( يف )ب( و )ج( املدفع،1)
 ( يف )أ( سقط، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
 ( يف )ج( وتضعه، واملثبت من )أ( و)ب(. 3)
معين (. والطرابلسي، 121-1/122، د. ط، )تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام( ابن فرحون، 1)

 (. 36، د. ط، )ص: الحكام فيما يتردد بين الخصمين من األحكام
لقسم األول: يف معرفة تصرفات احلكام واصطالحهم يف األحكام. القسم الثاين: يف بيان املدعي من املدعى عليه. ( ا2)

القسم الثالث: يف ذكر الدعاوى وأقسامها. القسم الرابع: يف حكم اجلواب عن الدعوى. القسم اخلامس: يف بيان 
فتها، املدعى فيه. القسم السادس: يف ذكر اليمني، وصالعمل يف اإلعذار، والتأجيل، والتلوم، والتعجيز، وتوقيف 

وزماهنا، ومكاهنا، والتغلي  فيها، وما يتعلق هبا من األحكام. القسم السابع: يف ذكر البينات. ويف املخطوط مل يذكر 
-1/122، د. ط، )تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكامإال األقسام الثالثة األوىل. ابن فرحون، 

 (. 67 -36، د. ط، )ص: معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من األحكام(. والطرابلسي، 362
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 . حبكم (1)وما هو منها حكم وما هو ليس ، يف تقريرات احلكام على الوقائع: األول
واليت ليست ، بهاتعق يف بيان الفرق بني تصرفات احلكام اليت هي حكم ال جيوز: الثاين

 . حبكم وجيوز تعقبها
 ،وما اختلف فيه، تفتقر (2)يف بيان املواضع اليت تفتقر إىل حكم احلاكم وما ال : الثالث

 . ا أو تضمنً وبيان أبواب الفقه اليت يدخلها احلكم استقالاًل 
وبيان  ،الفرق بني ألفاظ احلكم اليت جرت هبا عادة احلكام يف التسجيالت: الرابع

 . أحكامها وما يرتتب عليها
 . يف الفرق بني الثبوت واحلكم: اخلامس
  .ومعىن تنفيذه حكم غريه، يف معىن تنفيذ القاضي حكم نفسه: السادس
 . يف بيان ما يدل على صدور احلكم: السابع
على نفسه يف  (1)هلا فيما يشهد به  (3)يف تنبيهات ينبغي للحاكم التنبه : الثامن
 . اإلشهاد به (2)وما ميتنع ، التسجيالت
  . (6) يف بيان احلكم املعلق: التاسع

                                 

 ( يف )ب( و )ج( وما ليس، واملثبت من )أ(. 1)
 (. 23( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )2)
 ( يف )أ( التنبيه، واملثبت من )ب( و)ج(. 3)
 ( ليس يف )ج(. 1)
 ( يف )أ( مينع، واملثبت من )ب( و)ج(. 2)
معين الحكام (. والطرابلسي، 1/122، د. ط، )تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام( ابن فرحون، 6)

 (. 36، د. ط، )ص: فيما يتردد بين الخصمين من األحكام



122 
 

 . إليه (9)في تقرير الحاكم ما رفع : الفصل األول

  ؟هل يكون تقرير احلاكم على الواقعة حكم بالواقع فيها أم ال (3)املذهب (2)اختلف أهل
، ره وأجازها فأقجائزً ورفع ذلك إىل قاض يراه ، كما إذا زوجت امرأة نفسها بغري إذن وليها

 . (1)وإقراره عليه كاحلكم به فال يتعرضه قاض آخر، ليس لغريه فسخه
، خهمن غري أن حيكم بفس، ال أجيز النكاح بغري ويل: له فقال (2)وهذا خبالف ما لو رفع 

 . ولغريه احلكم يف تلك الواقعة مبا يراه، فتوى (6)هفهذ
م فيه برأيه فهل ينقضه وحيك، يعتقد صحتهولو حكم حاكم بشيء فرفع للثاين وهو ال 

 . (7) فيه خالف؟ أو ال

                                 

 ( يف )أ( يرفع، واملثبت من )ب( و)ج(. 1)
 (. 22ب القطرية، هناية اللوح رقم: )خمطوطة: )ب(، نسخة دار الكت (2)
 ( املقصود: املذهب املالكي. 3)
 (. 1/127، د. ط، )تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام( ابن فرحون، 1)
 ( يف )ب( و )ج( دفع، واملثبت من )أ(. 2)
 ( يف)أ( و)ب( فهذا، واملثبت من )ج(. 6)
أما العامل العدل فال يتعرض ألحكامه بوجه. وأما القاضي العدل اجلاهل: ( يف نقض القاضي أحكام غريه اختالف. ف7)

فإن أقضيته تكشف، فما كان منها صواباً أمضي، وما كان خطأ بيناً مل خيتلف يف رده. وبالنسبة للقاضي غري العدل 
القاضي إمساعيل.  رهففيه ثالثة أقوال: فسخ أحكامه مطلقا وهو قول ابن القاسم يف املستخرجة، وعدمه مطلقا واختا

قال عبد امللك: ال جيوز للقاضي أن ينظر يف أقضية غريه. قيل: فإن قام عنده قائم فقال هذا كتاب القاضي قد 
حكم فيه جبور بني، قال: أرى أن ينظر فيه فإن تبني له أنه حكم جبور بني ووجده يف القضاء مفسرا مثل أن يقضي 

إن وجد القضاء مبهما مل يتبني فيه اجلور واخلطأ الصراح مثل أن جيد فيه بشهادة نصراين، فأرى أن يفسخه، وأما 
شهدت عندي بينة فقبلتها، ورأيت أن احلق لفالن فقضيت له مبا تبني يل، فال أرى له أن ينظر فيه. ابن فرحون، 

يتردد  معين الحكام فيما(. والطرابلسي، 1/16، د. ط، )تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام
/ 1، )2، ط/رد المحتار على الدر المختار(. ابن عابدين، 32، د. ط، )ص: بين الخصمين من األحكام

221 .) 
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والمواضع  .تستلزمهوما ال ، في تصرفات الحكام التي تستلزم الحكم: الفصل الثاني
، وال يتناول عوارض تلك الواقعة، حكمه (9) هالتي يتعلق حكم الحاكم فيها بما باشر 

 .وليست بحكم، ات التي تشبه الحكموبيان التصرف

 . (3)البتةوقد يعرى عن احلكم ، ستلزم احلكمقد ي (2)اعلم أن فعل احلاكم يف الواقعة 
قد : وذلك مثل أن يقول احلاكم، بالصحة أو املوجب (1)كل ما حكم فيه : فاألول

 . ين مبالهالد (2)حكمت بصحة بيع العبد الذي أعتقه من أحاط 
على احلكم بإبطال العتق  (6)ويدل بااللتزام، بصحة البيع على سبيل املطابقةفاحلكم 
 . ألنه يلزم من صحة البيع بطالن العتق؛ املتقدم على البيع

ى فإن إقدامه عل، وكذلك إذا باع احلاكم هذا العبد الذي أعتقه من أحاط الدين مباله
 . (7)البيع حكم ببطالن العتق

فإن نفس العقد ، الفسخ (1)ا يستحقتزويج امرأة تزوجت زواجً وكذلك إقدام احلاكم على 

                                 

 ( يف )أ( و)ب( باشر، واملثبت من )ج(. 1)
 (. 21( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )2)
: َبتَّ يـَب تُّ الشيَء بـَتَّاً وبتََّة وبَتاتاً، مبعىن َقَطع وَجَزم. وكثرياً ما تَريد  يف ا( ( )البتة3) ستعمال األقدمني يف أصلها مصَدٌر لفعلي

بصيغة التنكري: )بـَتََّة(، من غري األلف والالم، ومعناها يف احلالني نكرًة ومعرفًة: قطعاً وجزماً. والصواب  يف النطق هبا 
(. وتعليق 2/6، مادة: )بتت(، )3، ط/لسان العرب، هبمزة وصل، فينبغي التنبه هلذا. ابن منظور، البتةَ  ويف الكتابة

ام وتصرفات كاإلحكام في تمييز الفتاوى عن األح، الشيخ عبد الفتاح غدة رمحه اهلل تعاىل على اإلحكام. القرايف
 (. 12-32، )ص: 2، ط/القاضي واإلمام

 ( يف )أ( به، واملثبت من )ب( و )ج(. 1)
 ( يف )ب( إحاطة، واملثبت من )أ( و)ج(. 2)
( داللة املطابقة: هي داللة اللف  على متام ما وضع له، وااللتزام: هو داللة ما يالزمه يف الذهن. كاإلنسان فإنه يدل 6)

ناطق باملطابقة، وعلى قابل العلم بااللتزام. وكفهم جمموع اخلمستني من لف  العشرة باملطابقة، على متام احليوان ال
شرح تنقيح ، (. والقرايف122، )ص: 1، ط/كتاب التعريفاتوكفهم الزوجية من اللف  بااللتزام. اجلرجاين، 

 (. 21، )ص: 1، ط/الفصول
 ( ليس يف )ج(. 7)
 (. 22خمطوطة: )ج(، نسخة املكتبة السليمانية، هناية اللوح رقم: ) (1)
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  .وهذا إذا زوجها احلاكم قبل دخول األول هبا، عليها يستلزم احلكم بفسخ نكاحها املتقدم
ألن نقل  ؛فإنه حكم بنقل امللك عنه وخروجه من يده ياند  لك املي وكذلك بيع احلاكم مي 

 . ال شك أنه حكماألمالك وفسخ العقود 
أو بيع  ،وتزويج يتيمة حتت حجره، ومساع الشهود، كسماع الدعوى واجلواب: والثاين

 فإن كان خمتال   ،بل لغريه من احلكام أن ينظر فيه، لبتةفإن ذلك ال يدل على احلكم ا. هلا سلعة
 . وطه عند احلاكم الثاين فله فسخهيف بعض شر 

شبه ذلك ملوجب من موجبات  وإذا حكم القاضي بفسخ نكاح أو بيع أو إجارة أو
أي ليس فيها نص ، اخلالف فيها اجتهادي (1)ومثار ، وذلك يف مسألة خمتلف فيها، الفسخ

 . ن حكم احلاكم ال يتعدى ذلك الفسخفإ، جلي مينع من االجتهاد
  .لك القاضي بالنسبة إليها كاملفيتفذ، من األحكام والعوارضوأما ما يتبع ذلك 

أخرى مثل القضية اليت حكم فيها بالفسخ يف والية  (3)لو حدثت قضية  (2)وكذلك 
إهنا حتتاج إىل ف، ومل ينظر فيها حىت عزل أو مات أو رفعت إليه، ومل ترفع إليه، اضيذلك الق

وال يكون حكم القاضي األول ، اضي الثاينأو من الق، إنشاء نظر آخر من القاضي األول
 . ملا باشره باحلكم (1) إال متناواًل 

ما  ألن معظم؛ أن حكم القاضي ال يتعلق إال باجلزئيات دون الكليات: وسبب ذلك
، وذلك أمر جزئي ،والبينة إمنا تشهد مبا رأته أو شافهته، ينظر القاضي فيه حيتاج فيه إىل بينة

 . به البينة وحتكم القضاة بههذا هو غالب ما تشهد 

                                 

ام في تبصرة الحك( يف )أ( ومنسأ، ويف )ب( ومشار، ويف )ج( ومسار. واملثبت من تبصرة احلكام. ابن فرحون، 1)
 (. 1/127، د. ط، )أصول األقضية ومناهج األحكام

 ( يف )ج( ولذلك، واملثبت من )أ( و)ب(. 2)
 (. 22( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )3)
 ( ليس يف )ب(. 1)
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أن أحدمها رضع  (2)ا بني زوجني بسبب فإن القاضي إذا فسخ نكاحً ، ثبت ما قررناه  (1)فإذا 
أمرمها  ولكنه إن تزوجها بعد ذلك فرفع، فالفسخ ثابت ال ينقضه أحد، كبري  وهو (3)اآلخر  أمّ 

له إن أداه اجتهاده إىل  (2)يحها ذلك الفسخ أن جيتهد ويب (1)مل مينعه ، إىل غريه ممن ويل بعده
 . (7)  ال ينشر احلرمةالكبري (6)أن رضاع 

 . فله أن يبيحها له، وكذا لو رفع إليه نفسه وتغري اجتهاده
فإنه يرى مع الفسخ تأبيد ، ذلك إىل قاض مالكي (1)وكذا من تزوج امرأة يف عدهتا ورفع 

 (12)اتزوجها بعد ذلك ورفع أمرمه (2) ذافإ، ومع هذا فإن حكمه ال يتعدى الفسخ، التحرمي
ويكون  ،ا من أن يبيحها لهمل يكن القضاء األول مانعً ، إىل قاض آخر ال يرى تأبيد التحرمي

  .يف هذا الفرع والذي قبله حكم امرأتني مل يتقدم عليهما حكم (11)احلكم يف حق املرأتني 

                                 

 ( يف )ب( و )ج( وإذا، واملثبت من )أ(. 1)
 ( يف )أ( سبب، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
 ( يف )أ( األخرى، واملثبت من )ب( و )ج(. 3)
 ( يف )أ( مينع، واملثبت من )ب( و )ج(. 1)
 يحها، واملثبت من )ب( و )ج(. ( يف )أ( أو يب2)
 ( يف )ب( إىل ارضاع، ويف )ج( إىل أن ارضاع، واملثبت من )أ(. 6)
( اختلف العلماء يف حكم رضاع الكبري على ثالثة أقوال: القول األول: قول اجلمهور ومنهم األحناف واملالكية 7)

رم على اإلطالق. : قول الظاهرية: أن رضاع الكبري حيوالشافعية واحلنابلة: على أنه ال جيزئ رضاع الكبري. والقول الثاين
والقول الثالث: قول شيخ اإلسالم ابن تيمية وهو التفصيل يف ذلك، حيث يرى أن واقعة سامل واقعة عني، واألصل 
 ،العام أنه ال ميكن الرضاع أن حيرم إال أن يكون من اجملاعة حولني. والراجح واهلل أعلم أن وقائع األعيان ال تعمم

(. 222/ 3، )2، ط/رد المحتار على الدر المختارلكن يقاس على ذلك مثلها يف حالتها. ابن عابدين، 
الشرح (. وابن قدامة، 32/ 2، د. ط، )األم، (. والشافعي176/ 1، د. ط، )شرح مختصر خليلواخلرشي، 

 (. 36/ 31، د. ط، )الفتاوىمجموع (. وابن تيمية، 237/ 21، )1، ط/الكبير
 ( يف )أ( فرفع، واملثبت من )ب( و )ج(. 1)
 ( يف )أ( فإن، واملثبت من )ب( و)ج(. 2)
 ( يف )أ( أمرها، واملثبت من )ب( و )ج(. 12)
 (. 26( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )11)



163 
 

ورفع ، أو بني النكاح واإلجارة، والبيع (1) [وكذلك لو مجع رجل يف عقد النكاح ]بني النكاح
، يف ذلك أو لتقليده غريه، ذلك إىل قاض مالكي فحكم بالفسخ على مشهور املذهب لرأي رآه

على ذلك الوجه الفاسد الذي حكم القاضي بفسخه  (2)مث تزوج ذلك الرجل تلك املرأة بعينها
تناول قاضي األول ال يفإن حكم ال، فرفع أمرمها إىل القاضي األول أو إىل قاض غريه، بينهما

إذا أدى نظر القاضي الثاين إىل خالف ما أدى إليه اجتهاد  (3)بل ، فساده هذا الفعل الثاين
 . (1)ا أو بشرط أن يبقى للبضع عشرة دراهم أمضاهإما من إمضاء النكاح والبيع مطلقً ، األول
 : (2)القرايف الق

النظر ولغريهم من احلكام تغيريها و ، تصرفات احلكام فيها ليست حبكماملواضع اليت 
 : (6)فيها

، وز نقضهفإن احلكم ال جي، وقد التبس أمر ذلك على كثري من الفقهاء، وهي أنواع كثرية 
 . (7) []وغريه جيوز نقضه

 . لغلطفيسلم فيها من ا، وهي عامة تصرفاهتم، اوأنا أذكر من مجلة ما ذكروه عشرين نوعً 

                                 

 و )ج(. ( يف )أ( سقط، وما بني املعقوفتني مثبت من )ب( 1)
 (. 21خمطوطة: )ب(، نسخة دار الكتب القطرية، هناية اللوح رقم: ) (2)
 ( ليس يف )ب(. 3)
(. وابن 132-132، )ص: 2، ط/اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام، ( القرايف1)

معين (. والطرابلسي، 121-1/126، د. ط، )ومناهج األحكامتبصرة الحكام في أصول األقضية فرحون، 
 (. 31-37، د. ط، )ص: الحكام فيما يتردد بين الخصمين من األحكام

املولد  ، من علماء املالكية وهو مصري( أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن، أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي القرايف2)
ه(. له مصنفات جليلة يف الفقه واألصول، منها )أنوار الربوق يف أنواء الفروق(، 611نشأ والوفاة. تويف سنة: )وامل

و)اإلحكام يف متييز الفتاوي عن األحكام وتصرف القاضي واإلمام( و )الذخرية( يف فقه املالكية، و)اليواقيت يف 
الديباج المذهب (. وابن فرحون، 221/  2د. ط، ) الوافي بالوفيات،أحكام املواقيت( وغري ذلك. الصفدي، 

 (. 1/236، د. ط، )في معرفة أعيان علماء المذهب
 (. 112، )ص: 2، ط/اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام، ( القرايف6)
 ( ما بني املعقوفتني ليس يف )ب(. 7)
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وعقد ، واجملانني (2)يف أموال األيتام والغائبني  (1) كالبيع والشراء،  العقود: النوع األول
، ومن ليس هلا ويل، وعلى من هو حتت احلجر من النساء، النكاح على من بلغ من األيتام
 . وحنو ذلك، عليهم (3)وعقد اإلجارة على أمالك احملجور
أو بدون  فإن وجدها بالثمن البخس، النظر فيهاولغريهم ، افهذه التصرفات ليست حكمً 

ن وال تكو ، فله نقل ذلك على األوضاع الشرعية، غري كفء (1)أو وجد املرأة مع ، أجرة املثل
 . لبتةانفسها  (6)ا يف هذه التصرفات يف هذه األعيان واملنافع حكمً  (2)

دمة بأن تتوقف هذه التصرفات على إبطال تصرفات متق، غريهاا يف قد تكون حكمً ، نعم
 ،كتزوجيها بعد أن تزوجت من غري هذا الزوج،  على هذه التصرفات الواقعة من احلاكم اآلن

، لكواحلاكم يعلم ذ، أو بيع العني من رجل بعد أن بيعت من رجل آخر، واحلاكم يعلم ذلك
ود السابقة  هذه العقود تقتضي فسخ تلك العقفإن ثبوت هذه التصرفات األخرية يف، وحنو ذلك
 . (7)ظاهرا 

أو  ،حنو ثبوت العدالة عند حاكم أو اجلرح، إثبات الصفات يف الذوات: النوع الثاين
 . وحنو ذلك، أو أهلية الوصية، (1)[ةأهلية احلضان]أو ، أهلية اإلمامة للصالة

 يقبل حلكام أن الولغريه من ا، افجميع إثبات الصفات مما هو من هذا النوع ليس حكمً 

                                 

 ( يف )أ( كالشراء والبيع، واملثبت من )ب( و)ج(. 1)
 ( يف )أ( األيتام الغائبني، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
 (. 21خمطوطة: )ج(، نسخة املكتبة السليمانية، هناية اللوح رقم: ) (3)
 ( يف )ج( من، واملثبت من )أ( و)ب(. 1)
 ( يف )ب( و )ج( يكون، واملثبت من )أ(. 2)
 (. 27( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )6)
 ( يف )ج( ظاهر، واملثبت من )أ( و)ب(. 7)
( ما بني املعقوفتني ليس يف )أ(. واحلضانة يف اللغة: مصدر حضن، ومنه حضن الطائر بيضه إذا ضمه إىل نفسه حتت 1)

انه ويربيانه، بته، واحلاضن واحلاضنة املوكالن بالصيب حيفظجناحيه، وحضنت املرأة صبيها إذا جعلته يف حضنها أو ر 
وحضن الصيب حيضنه حضنا: رباه. واحلضانة شرعا: هي حف  من ال يستقل بأموره، وتربيته مبا يصلحه. الفيومي، 

اإلنصاف (. واملرداوي، 1/211د. ط، مادة: )حضن(، )، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي
 (. 122/ 21، )1، ط/في معرفة الراجح من الخالف
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وكذلك  ،ويقبل ذلك اجملروح إن ثبت عنده عدالته، ه إن ثبت سببه عندهويعتقد فسق، ذلك
 . (1)مجيع هذه الصفات
وإثبات ، اتحنو ثبوت مقدار قيمة املتلف يف املتلف، ثبوت أسباب املطالبات: النوع الثالث
 (2) [منافع ]يف وإثبات أجرة املثل، والزوجاتوإثبات النفقات لألقارب ، الديون على الغرماء

 . (1)وحنوه  (3)األعيان
ولغريه من احلكام أن يغري ، اهذه األسباب ليس حكمً  (2)فإن إثبات احلاكم جلميع 

 . مقدار تلك األجرة وتلك النفقة وغريها من األسباب املقتضية للمطالبة
كون   حنو، املوجبة لثبوت األسباب املوجبة لالستحقاق (6)إثبات احلجج : النوع الرابع

، أقامها وثبوت إقامة البينات ممن، احلاكم يثبت عنده التحليف ممن تعني عليه احللف (7)
 . وت اإلقرارات من اخلصوم وحنو ذلكوثب

ن كون وال يلزم م، فإن هذه حجاج توجب ثبوت أسباب موجبة الستحقاق مسبباهتا
ل إذا اطلع ب، بل لغريه أن ينظر يف ذلك فيبطل أو ال يبطل، احكمً  (1)يكون احلاكم أثبتها أن 
ك ا من تعقب اخللل يف تلوال يكون ذلك اإلثبات السابق مانعً ، تعقبه (2)فيها على خلل 

 . (12)احلجاج

                                 

 (. 111-112، )ص: 2، ط/اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام، ( القرايف1)
 ( يف )أ( ومنافع، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
، د. مجلة األحكام العدليةاملقصود هنا: الشيء املعني املشخص كبيت وحصان. عدة علماء، ( األعيان مجع عني، و 3)

 (. 31ط، )ص: 
 ( يف )ب( وحنوها، واملثبت من )أ( و)ج(. 1)
 ( يف )أ( جبميع، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
 ( يف )ب( و )ج( احلجاج، واملثبت من )أ(. 6)
 (. 21، هناية اللوح رقم: )( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية7)
 ( يف )ب( أو تكون، واملثبت من )أ( و)ج(. 1)
 ( يف )ج( ظل، واملثبت من )أ( و)ب(. 2)
 (. 112-111، )ص: 2، ط/اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام، ( القرايف12)
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 ورؤية اهلالل يف رمضان، حنو الزوال، إثبات أسباب األحكام الشرعية: النوع اخلامس
 . ذلك وحنو، أو فعل النسك، أو وجوب الفطر، مما يرتتب عليه الصوم، وشوال وذي احلجة

يف  وللمالكي أن ال يصوم، بل هو كإثبات الصفات، فجميع إثبات ذلك ليس حبكم
 يكن ذلك فمن مل، وإمنا هو إثبات سبب، ألنه ليس حبكم؛ بواحد رمضان إذا أثبته الشافعي

 . اعليه حكمً  (1)ال يلزمه أن يرتب عنده سببا ف
، (2)ألبضاعاالفتاوى يف العبادات وغريها من حترمي : من تصرفات احلكام: النوع السادس

قد ذلك أن بل ملن ال يعت، فليس ذلك حبكم، وجناسة األعيان، وطهارة املياه، وإباحة االنتفاع
 . اإلمام األعظم وأم أفىت به احلاكيفيت خبالف ما 

 (2)فلمن ، امعروفً  (1)ا أوعن منكر هو يعتقده منكرً  (3)وكذلك إذا أمروا مبعروف أو هنوا 
خمالفته  (7)وتكون ، إال أن يدعوه اإلمام لإلنكار، مثل فعلهم (6)ال يعتقد ذلك أن ال يفعل 

 . الطاعة لذلك (1)فتجب ، اشقاقً 
إال أن خيشى فتنة ، على ما نعتقد حنن خالف ما هو عليه (2)وأما احلاكم فال يساعد 
 . (12)ينهى الشرع عن املساحمة فيها

تنفيذات األحكام الصادرة عن احلكام فيما تقدم احلكم فيه من غري املنفذ : النوع السابع
. لبتةنفذ امن املليس حبكم  فهو، ثبت عندي أنه ثبت عند فالن من احلكام كذا: بأن يقول

                                 

 ( يف )ب( يرتتب، واملثبت من )أ( و)ج(. 1)
 (. 322/ 1، مادة: )بضع(، )1، ط/تهذيب اللغة( الب ض ع: ه َو ال فرج. األزهري، 2)
 ( يف )ب( أو هنياً، واملثبت من )أ( و)ج(. 3)
 (. 22خمطوطة: )ب(، نسخة دار الكتب القطرية، هناية اللوح رقم: ) (1)
 )ج(. ( يف )أ( فمن، واملثبت من )ب( و 2)
 (. 22( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )6)
 ( يف )أ( ويكون، واملثبت من )ب( و )ج(. 7)
 ( يف )أ( فيجب، واملثبت من )ب( و )ج(. 1)
 ( يف )ب( و )ج( نساعد، واملثبت من )أ(. 2)
 (. 111-112، )ص: 2، ط/الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلماماإلحكام في تمييز ، ( القرايف12)
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اعتقد  بل لو، ا من هذا املثبتا حكم بكذا فليس حكمً ثبت عندي أن فالنً : وكذلك إذا قال
ثبت عندي أنه ثبت عند فالن كذا : أن ذلك احلكم على خالف اإلمجاع صح منه أن يقول

لريتب عليه تأديب ذلك احلاكم ؛ الفاسد واحلرام قد ثبت عند احلاكم (1)ألن التصرف؛ وكذا
 . أو عزله

، بينته (3)كل تسجيل يتضمن إرجاء احلجة لغائب أو صغري أو حاضر بعدت : (2)تنبيه
 . خبالف التسجيالت املطلقة، فللقاضي الثاين تعقبه مبا جيب

 ووصول احلقوق إىلتصرفات احلكام بتعاطي أسباب االستخالص : النوع الثامن
، وأخذ الرهون لذوي احلقوق، (1)األملياءوأخذ الكفالء ، مستحقيها من احلبس واإلطالق

 . غري ذلكو ، وتقدير مدة احلبس بالشهور
ولغري األول من احلكام تغيري ، اا الزمً حكمً  (2)فهذه التصرفات كيفما تقلبت ليست 

 . اعلى ما تقتضيه املصلحة شرعً  (7)الشرعية  (6)ذلك وإبطاله بالطرق 
لفت قبلها ألنك ح؛ ال أمسع البينة: التصرف يف أنواع احلجاج بأن يقول: النوع التاسع

 . (1)فلغريه من احلكام أن يفعل ما تركه، وقدرتك على إحضارها، مع علمك هبا
، (2)ساموالقونصب الكتاب ، تولية النواب يف األحكام: من التصرفات :النوع العاشر

                                 

 (. 22خمطوطة: )ج(، نسخة املكتبة السليمانية، هناية اللوح رقم: ) (1)
 رمحه اهلل.  ذا التنبيه من املصنف رمحه اهلل وليس من القرايفه( 2)
 ( يف )ج( بعد، واملثبت من )أ( و)ب(. 3)
 (. 122/ 1، مادة: )مأل(، )3، ط/لسان العرب( أملياء: مجع مليء، واملليء، باهلمز: الثقة الغين. ابن منظور، 1)
 ( يف )أ( ليس، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
 ( يف )أ( بالطريق، واملثبت من )ب( و )ج(. 6)
 (. 62هرية، هناية اللوح رقم: )( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األز 7)
 (. 112-111، )ص: 2، ط/اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام، ( القرايف1)
َعة  توزيع الق سامة. كاجل زارة واجليزارة والب شارة والبيشارة. والق َساَمة : الصَّد2) قسم َعَلى الضَُّعَفاءي. قة أَلهنا ت  ( الَقسَّام: َصنـ 

 (. 112/ 12، مادة: )قسم(، )3، ط/لسان العربفاملقصود: تعيني من يقوم بتقسيم الصدقة. ابن منظور، 
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ونصب األمناء ، (3) والوزعة، (2)احلجابوإقامة ، وأمناء احلكم لأليتام، (1)واملقومنيواملرتمجني 
 . جملاننييف أموال الغياب وا

إبداله و ، ولغريه من احلكام نقض ذلك، فهذا وما أشبهه ليس حبكم يف هذه املواطن
 . ال مبجرد التشهي والغرض، بالطرق الشرعية

وجبة للتصرف يف األموال  يف الذوات امل (1)إثبات الصفات : النوع احلادي عشر
 . وإزالة احلجر عن املفلسني واجملانني واملبذرين وحنو ذلك، (2)كالرتشيد

مىت ظهر له وحتقق و ، بل لغريه أن ينظر يف تلك األسباب، فليس ذلك حبكم يتعذر نقضه
 فيطلق من حجر عليه وحيجر على، نقض ذلك وحكم بضده، عنده ضد ما حتقق عند األول

 . ألنه إثبات صفة ال إنشاء حكم؛ األولمن أطلقه 
وتقدير مقاديرها ، املال (6)اإلطالقات من بيت : من تصرفات األئمة: النوع الثاين عشر

أو اإلطالقات من أموال األيتام ، أو اخلمس يف اجلهاد (7)الفيءواإلطالقات من ، يف كل عطاء

                                 

، 3، ط/لعربلسان ا( ال م َقويم : هو من حيدد القيمة للسلع وأروش اجلنايات والسرقات والغصوب وغريها. ابن منظور، 1)
 (. 12/ 1، د. ط، )أنوار البروق في أنواء الفروق، (. والقرايف12/222مادة: )قوم(، )

الشرح  المصباح المنير في غريب: مجع حاجب وهو البّواب ومسي بذلك ألنه مينع من الدخول. الفيومي، ( احلّجاب2)
 (. 1/121)د. ط، مادة: )حجب(، ، الكبير للرافعي

( يف )ب( والوزغة، واملثبت من )أ( و)ج(. وَزع ت  الرجَل أَزع ه َوز عاً، إيذا كففته عّما ي ريده . يقال: اَل ب دَّ لل َحاكيم من 3)
عوهنم نفذون أحكامه ويدفعون اخلصوم عنه ويرفَوَزَعة، َأي من يكفُّ النَّاس َعنه . ووزعة القاضي: أي خدامه الذين ي

اإلتقان واإلحكام في شرح تحفة الفاسي، . و(111/ 2، مادة: )زعو(، )1ط/جمهرة اللغة، إليه. األزدي، 
 (. 22/ 1، د. ط، )الحكام المعروف بشرح ميارة

 ( يف )أ( التصرفات، واملثبت من )ب( و )ج(. 1)
 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې} ال اهلل تعاىل:( أي الرشد يف الصبيان والبنات. ق2)

 . [6: جزء من اآلية، ]سورة النساء { ۇئۆئ ۇئ
 ( يف )ج( بني، واملثبت من )أ( و)ب(. 6)
: ما ردَّه اهلل تعاىل على أهل دينه من أموال من خالفهم يف الدين بال قتال، إما باجلالء أو باملصاحلة، على ( الفيء7)

 (. 172، )ص: 1، ط/كتاب التعريفاتجزية أو غريها. اجلرجاين، 
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وأئمة  (1)واإلطالق يف األرزاق للقضاة والعلماء ، احلكام على مصاحل األيتاماليت حتت يد 
 . طالقات اإلقطاعات لألجناد وغريهموإ، وأرباب البيوت والصلحاء الصالة والقسام

 . يةالشرعولغريه إذا رفع إليه أن ينظر مبا يراه من الطرق ، افهذا كله ليس حكمً 
يها يرعى ف، من األراضي املشرتكة بني عامة املسلمني (2)األمحيةاختاذ : النوع الثالث عشر

 . (2)رضي اهلل عنه كما فعله عمر بن اخلطاب،  (1)إبل الصدقة وغريها  (3)
احلمى ويفعل يف تلك ما تقتضيه  (6)ولغريه بعده أن يبطل ذلك ، افهذا ليس حكمً 

 . (7)املصلحة الشرعية
 . ليس حبكم، تأمري األمراء على اجليوش والسرايا: النوع الرابع عشر
صلى اهلل عليه  وكان النيب، (1)أسامةعلى رد جيش  رضي اهلل عنهم فقد عزم الصحابة

                                 

 (. 61( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )1)
ٌع فييهي َكأٌل حي  َمى ميَن النَّاسي َأن يـ ر عى. ابن منظور، ( األمحية2) ، مادة: 3، ط/ربلسان الع: مجع محى، واحليَمى: َمو ضي

(. ومعىن احلمى: أن حيمي أرضا من املوات، مينع الناس رعي ما فيها من الكأل، ليختص هبا 122/ 11)محا(، )
 (. 121/ 2)، د. ط، المغني، ابن قدامةدوهنم. 

 ( يف )أ( فيهم، واملثبت من )ب( و )ج(. 3)
 ( يف )أ( وغريه، واملثبت من )ب( و )ج(. 1)
( عن ابن عباس رضي اهلل عنهما: أن الصعب بن جثامة، قال: إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: ))ال محى إال 2)

 البخاري لم محى النقيع، وأن عمر محى السرف والربذة((. أخرجههلل ولرسوله، وقال: بلغنا أن النيب صلى اهلل عليه وس
(، رقم احلديث: 3/113، )-صلى اهلل عليه وسّلم  -، كتاب: املساقاة، باب: ال محى إال هلل ولرسوله صحيحهيف 
(2372 .) 

 . ( يف )أ( زيادة: األمحية6)
 (. 117-112، )ص: 2، ط/اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام، ( القرايف7)
بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكليب، احلّب ابن احلب، يكىن أبا حممد. ويقال أبو زيد. وأمه أم أمين حاضنة  ( أسامة1)

شرون يف اإلسالم، ومات النيب صّلى اللَّه عليه وسلم وله ع النيب صّلى اللَّه عليه وسلم. قال ابن سعد: ولد أسامة
يثمة: مثاين عشرة. وكان أّمره على جيش عظيم، فمات النيب صّلى اللَّه عليه وسلم قبل أن سنة، وقال ابن أيب خ

لفنت ا يتوّجه، فأنفذه أبو بكر. وكان عمر جيّله ويكرمه، وفّضله يف العطاء على ولده عبد اللَّه بن عمر، واعتزل أسامة
، رفة الصحابةأسد الغابة في معر خالفة معاوية سنة أربع ومخسني. ابن األثري، بعد قتل عثمان إىل أن مات يف أواخ

 (. 32، د. ط، )ص: اإلصابة في تمييز الصحابة، (. والعسقالين121/ 1، )1ط/
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 ؛ملا ظهر له أن تنفيذه هو املصلحة (1)رضي اهلل عنهفنفذه أبو بكر ، جهزه وهو مريض وسلم
هتم دل على اجتماع كلمة املسلمني وقو ي صلى اهلل عليه وسلم موت النيب (2)ألن تنفيذه عقيب 

 . (6) نقضه (2)لتعذر  (1)ومل ينفذه ، واهتمامهم باجليوش والسرايا، على ما كانوا عليه (3)
 . (7)يف عقوبة احملاربنيتعيني أحد اخلصال : النوع اخلامس عشر

ورأى  ،فلو رفع لغريه ممن يرى بالتخيري مطلقا قبل التنفيذ، وذلك التعيني ليس حبكم
 . (2)اا شرعي  ليس حكمً  (1)ألن تعيني األول؛ كان ذلك له،  املصلحة تعيني غري ما عينه األول

إىل غري ذلك احلاكم  (11)إذا رفع  (12)تعيني مقدار من التعزيرات: النوع السادس عشر
، ليس حبكم شرعي (12)ألنه ؛ وإبطال األول، فله تعيني مقداره، قبل التنفيذ فرأى خالف ذلك
 . حكم مبا يراه، ذلك (13)فإذا ظهر للثاين أهنا ال تقتضي ، بل اجتهاد يف سبب هو اجلناية

ل قاف، ألهنا مسألة خالف بني العلماء؛ وهذا خبالف تعيني األسارى للرق وحنوه

                                 

 (. 2/122، )1، ط/البداية والنهاية( ابن كثري، 1)
 ثبت من )أ(. ( يف )ب( و )ج( عقب، وامل2)
 ( يف )ج( قوهتم، واملثبت من )أ( و)ب(. 3)
 ( يف )ب( و )ج( زيادة: غريه، واملثبت من )أ(. 1)
 ( يف )ب( فتعذر، واملثبت من )أ( و)ج(. 2)
اإلحكام في تمييز  ،ألنه املصلحة يف نظره، ال لتعذُّري نـَق ضه. القرايف -رضي اهلل عنه-( أي نفََّذه أبو بكر الصديق 6)

 (. 117، )ص: 2، ط/الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام
( احملاربني: مجع حمارب، وهم الذين يعرضون للناس بالسالح ىف الصحراء، فيغصبوهنم املال جماهرة. وهم قطاع الطريق. 7)

، 1، ط/اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفاوي، (. واملرد126، )ص: 1، ط/التعريفات الفقهيةالربكيت، 
(27 /7 .) 

 (. 23خمطوطة: )ب(، نسخة دار الكتب القطرية، هناية اللوح رقم: ) (1)
 (. 117، )ص: 2، ط/اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام، ( القرايف2)
/ 1، مادة: )عزر(، )3، ط/لسان العرب( التعزير: هو تأديٌب دون احلد، وأصله من العزر، وهو املنع. ابن منظور، 12)

 (. 62، )ص: 1، ط/كتاب التعريفات(. واجلرجاين، 261
 (. 62( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )11)
 ( ليس يف )ب( و )ج(. 12)
 واملثبت من )أ( و)ج(. ( يف )ب( يقتضي، 13)
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جواز : (2) وأيب حنيفة ومذهبنا ومذهب الشافعي، إن األسارى يقتلون فقط: (1)بعضهم
 اء حكموهو إنش، فإذا اختار أحدمها فهو حكم منه بالذي اختاره، االسرتقاق أو ضرب اجلزية

 . يف خمتلف فيه
، (2)واملن، بني األسر (1)خيتار فيها اإلمام (3)وكذلك كل خصلة من اخلصال اخلمس اليت 

إنشاء حكم ، خلصلة من ذلك (7)فاختياره ، واالسرتقاق، والقتل، وضرب اجلزية، (6)والفداء
ائل واملقول حبسب الق وإمنا هو، خالف]خبالف مقادير التعزير ليس فيها ، فيه (1) []يف خمتلف
 . فيه والقول

 . مه وحقارتهفالتعزير حبسب عظ، أو وقع منه فعل
عني اإلمام و ، إن وجد من احملاربني القتل، وكذلك اختياره خلصلة من عقوبة احملاربني

 . (2) [فليس ذلك إنشاء حكم يف خمتلف فيه، القتل
ن قتله وأ، (12)عني القتل لعظم رأيه ودهائه  بل، أما إذا عني القتل يف حمارب مل يقتل

                                 

اإلنصاف في معرفة الراجح من (. واملرداوي، 21/ 12، د. ط، )المبسوط( رواية عن احلنفية واحلنابلة. السرخسي، 1)
 (. 11/ 12، )1، ط/الخالف

مواهب الجليل في (. واحلطاب الرعيين، 137/ 12، د. ط، )المبسوط( ومذهب اإلمام أمحد أيضاً. السرخسي، 2)
(. 22/ 1، ط/ أخرية، )نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج(. والرملي، 321/ 3، )3، ط/خليل شرح مختصر
 (. 12/ 12، )1، ط/اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفواملرداوي، 

 ( يف )ج( إىل، واملثبت من )أ( و)ب(. 3)
 (. 23خمطوطة: )ج(، نسخة املكتبة السليمانية، هناية اللوح رقم: ) (1)
تاج ، الزبيدي. [1: جزء من اآلية، { ]سورة حممداك يق ىق يف ىف} هو إطالق األسري بال عوض، قال تعاىل: ( املن:2)

 (. 122/ 36، د. ط، مادة: )منن(، )العروس من جواهر القاموس
د.  ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي( الفداء: هو املال الذي يدفع الستنقاذ األسري. الفيومي، 6)

 (. 162/ 2ط، مادة: )فدي(، )
 ( يف )ب( فاختاره، واملثبت من )أ( و)ج(. 7)
 ( يف )ج( وخمتلف، واملثبت من )أ( و)ب(. 1)
 ( ما بني املعقوفتني ليس يف )ب( و )ج(. 2)
 ( يف )ج( وذهابه، واملثبت من )أ( و)ب(. 12)
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وال يقطعه  ،مينع قتل احملارب إال إذا قتل فالشافعي، فهذه مسألة خالف، مبصلحة للمسلمني
خصلة من خصال عقوبة  (3)فتتعني ، (2)فتصري هذه كمسألة األسارى ، (1)إال إذا قطع

 . هال جيوز لغريه نقض، التقدير إنشاء حكم يف خمتلف فيهويكون على هذا ، احملارب
 . إنشاء يف خمتلف فيه (2)أو القسم أو الوقف  (1)وكذلك تعيني أرض العنوة للبيع 

م يف ليس هو إنشاء حك، األمر بقتل اجلناة ورد الطغاة إذا مل ينفذ: النوع السابع عشر
كتارك ،  ألة خمتلفا فيهاإال أن تكون املس، سببهولغريه إذا اتصل به أن ينظر يف حتقيق ، خمتلف فيه
كان هذا إنشاء حكم يف خمتلف ،  فإنه إذا عني القتل وحكم به، (7) [(6)الزنادقة]وقتل ، الصالة
  .خبالف قتال البغاة اجملمع عليه وحنوه فإنه متفق عليه، فليس لغريه نقضه، فيه

بل جوازه  ،ليس من املختلف فيه، عقد الصلح بني املسلمني والكفار: الثامن عشرالنوع 
فلغريه ، الشر حالة الضعف (2)ألن الصلح إمنا هو التزام لكفاية ؛ سببه جممع عليه (1)عند 

 . (11)فينقضه ويبطله؟ فيبقيه أو ال؟ هل السبب يقتضي ذلك، (12)بعده أن ينظر 
ا  إنشائي   الكن ليس لكونه حكمً ، ال جيوز نقضه، للكفار عقد اجلزية: النوع التاسع عشر

ستمرار يف لال ابل ألن الشرع وضع هذا العقد موجبً ؛ كالقضاء بصحة العقود املختلف فيها

                                 

لتاج واإلكليل افوجه االجتهاد فيه قتله أو صلبه. املّواق،  ممن له الرأي والتدبري( وعند املالكية: إن كان احملارب 1)
 (. 131/ 1، )1، ط/لمختصر خليل

 (. 63( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )2)
 ( يف )أ( فتعني، واملثبت من )ب( و )ج(. 3)
 يف )أ( للمبيع، واملثبت من )ب( و )ج(. ( 1)
 ( يف )ج( الواقف، واملثبت من )أ( و)ب(. 2)
( الزنديق: القائل ببقاء الدهر، فارسي معرب، والزنديق معروف، وزندقته أنه ال يؤمن باآلخرة ووحدانية اخلالق. ابن 6)

 (. 117/ 12، مادة: )زندق(، )3، ط/لسان العربمنظور، 
 ( يف )ج( وقتل النفس والزنا، واملثبت من )أ( و)ب(. 7)
 ( يف )أ( عقد، واملثبت من )ب( و )ج(. 1)
 ( يف )ج( الكفاية، واملثبت من )أ( و)ب(. 2)
 ( يف )ب( و )ج( زيادة: فيه. 12)
 (. 112-117، )ص: 2، ط/واإلمام اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي، ( القرايف11)
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كعقده  ،إال أن يكون وقع على وجه يقتضي النقض، ولذريته إىل يوم القيامة حق املعقود له
 . (1)واملرتدين وحنوهم  الزنادقةحنو ، ألهل دين ال جيوز إقرارهم على ذلك

، يس حبكمل، وما يؤخذ من جتار احلربيني، على األرضني تقدير اخلراج: النوع العشرون
 (3)فإن ظهر لغريه أن السبب على خالف ، ما تقتضيه األسباب احلاضرة (2) []إمنا هو ترتيب
،  نقضه ،وإن تبني أن العقد على خالف الغبطة للمسلمني، فعل غري ذلك، ما اعتقده األول

 . (1)كما إذا باع مال اليتيم بالبخس فإنه ينقضه
  

                                 

 (. 61( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )1)
 ( يف )ب( إمنا ترتب، واملثبت من )أ( و)ج(. 2)
 ( يف )ب( اختالف، واملثبت من )أ( و)ج(. 3)
(. وابن 122-112، )ص: 2، ط/كام وتصرفات القاضي واإلماماإلحكام في تمييز الفتاوى عن األح، ( القرايف1)

معين (. والطرابلسي، 112-1/121، د. ط، )تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكامفرحون، 
 (. 11-31، د. ط، )ص: الحكام فيما يتردد بين الخصمين من األحكام
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مواضع وبيان ال، في بيان ما يفتقر لحكم الحاكم وما ال يفتقر إليه: (9)الفصل الثالث 
 .والتي ال يدخلها (8)الحكم التي يدخلها 

 : (3)واألحكام على أربعة أقسام
 . ال بد فيه من حكم احلاكم: القسم األول

  .جهد يف حترير سببه ومقدار مسببه وهو ما حيتاج إىل نظر وحترير وبذل
ألنه يفتقر إىل ؛ (1)والطالق على املويل، والطالق باالضطرار، وذلك كالطالق باإلعسار

علمت  اكما لو تزوجت فقريً ؟  وهل هو ممن يلزمه الطالق بعدم النفقة أم ال، حتقيق اإلعسار
ن يرجى له شيء وهل هو مم، وكذلك حتقيق حاله، فإهنا ال تطلق عليه باإلعسار بالنفقة، بفقره
؟  ينظر هل هي لعذر أو لغري عذر، وكذلك ميني املويل، صورة اإلضرار وكذلك حتقيق؟، أم ال

كان مقصوده   (2)فإن، فينظر فيما ادعاه، ا على ولدهخوفً ، وهي مرضع كمن حلف أن ال يطأها
 . (6) وإن كان ملصلحة مل تطلق عليه، اإلضرار طلقت عليه

 (7)ضها فتفوي، وإن كانت مقاديرها معلومةفإهنا ، احلدود: ومما يفتقر إىل حكم احلاكم
 . (1) موالجلميع الناس يؤدي إىل الفنت والشحناء والقتل وفساد األنفس واأل

 . ال حيتاج إىل حكم حاكم: القسم الثاين

                                 

 ( يف )ب( الثاين، واملثبت من )أ( و)ج(. 1)
 . ( ليس يف )ب(2)
اوى عن األحكام اإلحكام في تمييز الفت، مع زيادة يف التفريعات. القرايف ( هذه األقسام واألمثلة يف اإلحكام للقرايف3)

 (. 161-121، )ص: 2، ط/وتصرفات القاضي واإلمام
، عريفاتكتاب التء املنكوحة مدًة، مثل: واهلل ال أجامعك أربعة أشهر. اجلرجاين، ( اإليالء: هو اليمني على ترك وط1)

 (. 11، )ص: 1ط/
 (. 21خمطوطة: )ب(، نسخة دار الكتب القطرية، هناية اللوح رقم: ) (2)
 (. 1/113، د. ط، )تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام( ابن فرحون، 6)
 (. 62( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )7)
معين الحكام (. والطرابلسي، 1/116، د. ط، )تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام( ابن فرحون، 1)

 (. 11، د. ط، )ص: فيما يتردد بين الخصمين من األحكام
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ورد الودائع  ،وفاء الديون: وكذلك، كالعصري إذا اشتد وغال،  كتحرمي احملرمات املتفق عليها  
 . وال يفتقر إىل حكم حاكم استقالاًل ، فاملبادرة هبا متعني، وأحكام العبادات، واملغصوب

 ؟ ال (1)ما اختلف فيه هل يفتقر إىل حكم احلاكم أم : القسم الثالث
 . (2)اقبض املغصوب من الغاصب إذا كان املغصوب منه غائبً : مثال ذلك
  :ا أو تضمنً يف بيان املواضع اليت يدخلها احلكم استقالاًل : القسم الرابع

 : (2)من كالم غريه (1)وبعضه  (3)السراج البلقيين ملخصا من كالم اإلمام العالمة
خلها لكن يد، وال باملوجب استقالاًل ، ال يدخلها شيء من احلكم بالصحة: فالطهارة

فإذا ثبت ، (1) تهطالق على طهارة ماء أو جناس (7)كتعليق عتق أو،  (6)احلكم بطريق التضمن
أو مبوجب ما صدر من ، الطالقفحكم بصحة ، لوجود الصفة؛ عند احلاكم وقوع الطالق

 . للحكم بالنجاسة أو بالطهارة اكان ذلك متضمنً ،  املعلق ووجود صفته
أو  ،من صلى املكتوبة بوضوء خال عن النية: مثل، يدخلها احلكم بالتضمن: والصالة

                                 

 ( يف )ب( و )ج( أو ال، واملثبت من )أ(. 1)
معين (. والطرابلسي، 117-1/116، د. ط، )تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكامابن فرحون،  (2)

 (. 12، د. ط، )ص: الحكام فيما يتردد بين الخصمين من األحكام
هـ(، 122 - 721ص، سراج الدين، )، أبو حف( عمر بن رسالن بن نصري بن صاحل الكناين، البلقيين املصري الشافعي3)

هـ وتويف بالقاهرة. من كتبه: "التدريب"  762جمتهد حاف  للحديث، من العلماء بالدين. وويل قضاء الشام سنة 
يف فقه الشافعية، مل يتمه، و" تصحيح املنهاج "، و"امللمات برد املهمات"، و"حماسن االصطالح"، و"حواش على 

ر. ابن " و"الفتاوى" يف األزهعن املسائل املكية" و"مناسبات تراجم أبواب البخاري الروضة"، و"األجوبة املرضية
 (. 16/  2، )12، ط/األعالم(. والزركلي، 36/  1، )1، ط/طبقات الشافعيةقاضي شهبة، 

 ( يف )ج( وبعضهم، واملثبت من )أ( و)ب(. 1)
 (.117، خمطوط، )ص: وهب في الحكم بالصحة والموجبالفتح الم( البلقيين، عمر، 2)
( داللة التضمن: هي داللة اللف  على جزء ما وضع له وهي أيضاً فهم السامع من كالم املتكلم جزء املسمى. كداللة 6)

شرح ، (. والقرايف122، )ص: 1، ط/كتاب التعريفاتاإلنسان على جزء احليوان الناطق بالتضمن. اجلرجاين، 
 (. 21، )ص: 1، ط/تنقيح الفصول

 (. 21خمطوطة: )ج(، نسخة املكتبة السليمانية، هناية اللوح رقم: ) (7)
 ( يف )أ( و)ب( جناسة، واملثبت من )ج(. 1)
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 ،فإذا حكم حاكم بعدالة من فعل ذلك، مع وجود مس الذكر العتقاد صحة الصالة مع ذلك
 . صحة وضوئه اكان حكمه متضمنً ،  ه صحة ذلكواحلاكم معتقد

 . وحنو ذلك، الطمأنينة (1)وعلى هذا قياس الصالة اخلالية عن قراءة الفاحتة أو عن 
ما لو حكم حاكم يرى جواز إخراج القيمة يف : وذلك مثل، فيدخلها احلكم: وأما الزكاة

الصحة كان احلكم ب،  بذلكوهو سقوط الفرض ، الزكاة بصحة اإلخراج أو مبوجب اإلخراج عنده
ك ا مذهبه أن يطالب املالوليس للساعي إذا كان ذلك احلكم خمالفً ، واملوجب يف ذلك سواء
 . سواء حكم بالصحة أو حكم باملوجب، بإخراج الواجب عنده
ن وطلب الوصي أ، وذلك إذا صام الويل الوارث عن امليت، افيدخله أيضً : وأما الصوم

حكم بصحته ف، وترافعا إىل حاكم يرى صحة الصوم عن امليت، رث منهخيرج الطعام فامتنع الوا
الف ما قبل خب، وال أن يطالب الوارث بذلك، فليس للوصي أن خيرج الطعام حينئذ، أو مبوجبه
 . احلكم

 : ا أو تضمنً فيدخله احلكم استقالاًل : وأما االعتكاف
 : ففي مسائل، أما االستقالل

 . للمكاتب على سيده باالعتكاف اليسري قضىي   (2)أنه : منها
 ديانوكذا لو اعتكف امل، وكذلك العبد، من اعتكفت بغري إذن زوجها فله منعها: ومنها

 . ا من أداء احلق فإن احلاكم يرى فيه رأيههروبً 
 . إذا وطئ املعتكف أدبه احلاكم: ومنها

 . (3)تقدم يف الطهارة والصالةفكما : وأما التضمن
ليس  وله زوجة، فإنه لو فسخ حنبلي حجه إىل العمرة حيث يسوغ عنده: وأما احلج
ليها بصحة فارتفعا إىل حاكم حنبلي فحكم ع، فامتنعت من متكينه بعد التحليل، معتقدها ذلك

                                 

 (. 66( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )1)
 )أ(. ( يف )ب( و )ج( أن، واملثبت من 2)
  الصفحة السابقة.( انظر 3)
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ا عليهولو حكم ، فهما مستويان، أو حكم مبوجب ذلك عنده، احلنبلي (1)ما فعل زوجها 
 . ا للحكم بصحة ما فعله الزوج وهو نفس املوجببالتمكني كان متضمنً 
يف  وقد يدخلها بطريق التضمن، فهي عبادة ال يدخلها احلكم استقالاًل : وأما األضحية

 . كما تقدم،  التعليق
،  احلاكموترافعا إىل، فإذا تنازع اثنان يف صيد، فيدخله احلكم استقالاًل : وأما الصيد

ان وك، أو قامت البينة على ذلك، منهما على الرتتيب مثاًل  (2)على فعلني صدرا وتصادقا 
 تقال  ا مسكان ذلك حكمً ،  مقتضى مذهب احلاكم أنه لألول أو للثاين فحكم له بأنه املالك

 . مومجيع وجوه امللك يدخلها احلك، ألنه يقتضي امللك؛ وإمنا دخل احلكم يف ذلك، اصحيحً 
ع األجرة لو وكذا دف، فيدخلها احلكم من جهة التقصري املقتضي للتغرمي: وأما الذبائح

 . صحيح فإنه حيكم له باستحقاق األجرة (3)قامت البينة أنه ذبح 
 (2)وادعى، لشخص مث ارتفعا إىل حاكم (1)وكذا لو باع صاحب الذبيحة الذبيحة 

فحكم على البائع برد ، (6)ة املشرتي أهنا حرام ألمر ادعاه أو ظهر للحاكم ذلك بإقرار أو بين
 . منه بتحرمي الذبيحة اكان ذلك حكمً ،  الثمن

حرمي ا للحكم بتكان ذلك متضمنً ،  كم بالغرموح، وكذا إذا ثبت التقصري يف الذبح
 . الذبيحة

 . فيدخلها احلكم استقالاًل : وأما األطعمة
، (7)تهومن مساومفامتنع من إطعامه ، اإذا نزلت برجل خممصة ووجد مع رجل طعامً : مثاله

                                 

 (. 67( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )1)
 ( يف )أ( صدر، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
 ( ليس يف )ب(. 3)
 ( ليس يف )ب(. 1)
 (. 22خمطوطة: )ب(، نسخة دار الكتب القطرية، هناية اللوح رقم: ) (2)
 ( يف )ج( أو ببينة، واملثبت من )أ( و)ب(. 6)
 (. 61( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )7)
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  .ا فعليه قيمتهقهرً  (1) [وإن أخذه اجلائع، فإن مات اجلائع ]وجب القصاص، فإن له أن يقاتله
 ،كمن حلف بطالق امرأته ليجلدهنا مائة سوط،  فيدخلها احلكم استقالاًل : وأما األميان

 . وغري ذلك كثري، ويطلقها عليه، فإن احلاكم مينعه من ذلك
 . إىل متثيل (2)وهو واضح ال حيتاج.  يف أكثر مسائلهاستقالاًل  فيدخله: وأما اجلهاد

 . واضح (3)فدخول احلكم بالصحة واملوجب فيها : وأما النكاح وتوابعه
، والقسمة، (2)واملساقاة، واإلجارة، (1)والرهن، والقرض، من البيعسائر املعامالت : وكذا
وغري ذلك ، والضمان، (2)واحلوالة ، (1)والوكالة، (7)واحلبس، (6)والوديعة، والعارية، والشفعة

 ثيلفال نطول بالتم، واحلكم باملوجب، كلها يدخلها احلكم بالصحة،  من أبواب املعامالت

(12) .  

                                 

 ( ما بني املعقوفتني ليس يف )ب(. 1)
 (. 22خمطوطة: )ج(، نسخة املكتبة السليمانية، هناية اللوح رقم: ) (2)
 ( يف )ب( و )ج( فيهما، واملثبت من )أ(. 3)
لمصباح المنير ا( الرهن: هو يف اللغة مطلق احلبس، ويف الشرع: حبس الشيء حبقٍّ ميكن أخذه منه، كالدَّي ن. الفيومي، 1)

، 1، ط/كتاب التعريفات(. واجلرجاين، 212/ 1د. ط، مادة: )رهن(، )، في غريب الشرح الكبير للرافعي
 (. 113)ص: 

 (. 212، )ص: 1، ط/كتاب التعريفات: دفع الشجر إىل من يصلحه جبزء من مثره. اجلرجاين، ( املساقاة2)
لمصباح المنير ا( الوديعة يف اللغة: مطلق الرتك. ويف االصطالح: الوديعة ما وضع لألمانة باإلجياب والقبول. الفيومي، 6)

رد المحتار على الدر (. وابن عابدين، 623/ 2د. ط، مادة: )ودع(، )، في غريب الشرح الكبير للرافعي
 (. 662/ 2، )2، ط/المختار

/ 1(، )سحبد. ط، مادة: )، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعياحلبس: هو الوقف. الفيومي،  (7)
 . (21/ 2)، د. ط، فتاوى السبكي، تقي الدين، السبكيو (. 111

( الوكالة يف اللغة: احلف  املسبب عن االعتماد والتفويض. وشرًعا: هي إقامة اإلنسان غريه مقامه يف تصرف معلوم. 1)
، د. ط، فتح القدير(. وابن اهلمام، 121، د. ط، مادة: )وكل(، )ص: المغرب في ترتيب المعرباملطرزي، 

(7 /222 .) 
 ( يف )ب( و )ج( زيادة: واحلمالة. 2)
معين (. والطرابلسي، 122-1/111، د. ط، )تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام( ابن فرحون، 12)

 (. 13-12، د. ط، )ص: الحكام فيما يتردد بين الخصمين من األحكام
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 :في التسجيالت (9)في الفرق بين ألفاظ الحكم المتداولة : الفصل الرابع

 : وهي مراتب يف القوة والضعف 
أو  اا كان أو بيعً وقفً ، أعين بصحة ذلك العقد. بصحته ليسجل بثبوته واحلكم: فأعالها

 . غريمها
عبارة عن قضاء من : احلكم بالصحة": (2)قال اإلمام العالمة السراج البلقيين رمحه اهلل 

أن ذلك األمر ، بشرائطه املمكن ثبوهتا (3)ثبت عنده وجوده ، يف أمر قابل لقضائه، له ذلك
 . (1)"ااملعترب عنده يف ذلك شرعً على الوجه ، صدر من أهله يف حمله

 . ألصحفليس حبكم على ا، خيرج الثبوت، "عن قضاء": فقولنا
ه والذي مل يبلغ، يدخل فيه اإلمام ونوابه الذين هلم ذلك، (6) "من له ذلك": (2)وقولنا 
الكفرة إذا  والكافر حاكم، أهل العدل (7)وحاكم أهل البغي إذا مل يستحل دماء ، خرب العزل
 . مكَّ واحملَ ، حكم بينهم
يكن منه  وما مل، خيرج به ما مل يقبل القضاء من عبادة جمردة، "قابل لقضائه": وقولنا

 (12)والتدبري، بالدين املؤجل (2)ذلك إىل احلكم  (1)وينجر ، إلزام كاحلكم على املعسر
 . ولكن ال يقبل اإللزام، قبل القضاء وما، (11)واالستيالد

                                 

 اوالت، واملثبت من )ب( و )ج(. ( يف )أ( املتد1)
 ( يف )ب( و )ج( زيادة: تعاىل. 2)
 ( يف )ب( و )ج( ووجوده، واملثبت من )أ(. 3)
 (. 111، خمطوط، )ص: الفتح الموهب في الحكم بالصحة والموجب( البلقيين، عمر، 1)
 (. 62( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )2)
 ( ليس يف )ب( و )ج(. 6)
 ( يف )ب( و )ج( دم، واملثبت من )أ(. 7)
 ( يف )أ( وبنحو، ويف )ج( وينجز، واملثبت من )ب(. 1)
 ( يف )أ( احلاكم، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
 (. 21، )ص: 1، ط/كتاب التعريفات( التدبري: هو تعليق العتق باملوت. اجلرجاين، 12)
 (. 22، )ص: 1، ط/كتاب التعريفات( االستيالد: طلب الولد من األمة. اجلرجاين، 11)
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وبعلم ، وباإلقرار ،وبالشاهد واليمني، يعم الثبوت بالبينة الكاملة، "ثبت عنده وجوده": وقولنا
، وعند الشافعية (2)النكول عند املالكيةوباليمني املردودة بعد ، (1)واحلنفي القاضي عند الشافعي

 . ما ينزل منزلة ذلكأو 
 . (3)أن العدم ال يتوجه احلكم إليه ، "وجوده": ويفهم من قولنا

 (2)يفهم منه أن مجيع الشروط ال تعترب أن تثبت ، (1) "بشرائطه املمكن ثبوهتا": وقولنا
، على تسليمه ايكون املبيع مقدورً   أنفإن من مجلة الشروط يف البيع مثاًل ، يف احلكم بالصحة

ة توجب وال يصح بيع املكاتب واجلاين جناي، فال يصح بيع املرهون ويقف على إجازة املرهتن
نتفاء وال يكلف أحد ا، وال هبته، وال يصح وقف شيء من ذلك، متعلقا برقبته (7)اأرشً  (6)

، (1)متعذر  ألن اثبات انتفاء غري احملصور؛ وال يف احلكم مبوجبه، البيعذلك يف احلكم بصحة 
 (2)من أجل ظهور استحقاق من شهد ، وإمنا طلب ذلك يف أن ال وارث للميت سوى القائم

 . ألن هذه موانع واألصل عدمها؛ ارثله بذلك وهو الو 
إثبات امللك  فيف الوق (11) [الصحةبغالبا يف التسجيالت باحلكم ] (12)والذي يعتمد 

                                 

 (. 6/233)، د. ط، األمالشافعي، (. و 22-1/21، )1، ط/شرح مختصر الطحاوي( اجلصاص، 1)
 (. 266 /2، )1، ط/اإلشراف على نكت مسائل الخالف، ( القاضي عبد الوهاب2)
 ( يف )ب( و )ج( عليه، واملثبت من )أ(. 3)
 ( يف )ج( بثبوهتا، واملثبت من )أ( و)ب(. 1)
 ( يف )ب( و )ج( ثبتت، واملثبت من )أ(. 2)
 ( يف )ج( يوجب، واملثبت من )أ( و)ب(. 6)
 (. 17، )ص: 1، ط/كتاب التعريفات( األرش: هو اسٌم للمال الواجب على ما دون النفس. اجلرجاين، 7)
 ( يف )ب( و )ج( متعدد، واملثبت من )أ(. 1)
 (. 72( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )2)
 ( يف )أ( يعترب، واملثبت من )ب( و )ج(. 12)
 ( يف )أ( يف الصحة، واملثبت من )ب( و )ج(. 11)
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  .واكتفوا بشهرة بلوغ من صدر ذلك منه ورشده، عند املالكية والشافعية (1)واحليازة
فإنا نرى احلكام يف عقود األنكحة يطلبون الشهادة خبلو الزوجة من موانع : فإن قيل

  ؟لو البيع من رهن وجناية وحنوهالشهادة على خفهال طلبوا ، (2)النكاح من زوج وعدة وحنومها 
فطلبنا ، اغالبً  افإن التزويج لو وقع كان مشتهرً : وأيضا. سببه االحتياط يف األبضاع: قلنا

 . خبالف الرهن وحنوه، الشهادة بعدمه إلمكان االطالع عليه
انتهى ما . هذا هو حمط احلكم بالصحة، "صدر من أهله يف حمله (3)إن ذلك": وقولنا

 . ا من مسائلناوذكرت فيه شيئً . (1)ذكره الشيخ السراج يف احلد 
فإذا : ما ملخصه، يف باب الوقف (2)يف شرح املنهاج قال الشيخ تقي الدين السبكي

 ،ثبوت ملك املالك: فمن شرط هذا احلكم، احلكم بالصحة أعلى درجات احلكم (6)تقرر أن 
 . وصحة صيغته يف مذهب القاضي، وأهليته، وحيازته

 . اإن كان شافعي  : يريد
ساقيتك" يف معدودة كلف  " (1)يف مواضع  (7)شرتط توصحة الصيغة عند املالكية إمنا 

يف باب اإلقرار  (2)والصيغة ، يف عقد النكاح والوصيةوالصيغة املعتربة . واحلوالة باب املساقاة
 . والوكالة واحلبس والقراض

                                 

لغة: الضمُّ واجلمع، وكل من ضم شيئاً إىل نفسه من ماٍل وغريه فقد حازه. واصطالحاً: وضع اليد على الشيء  ( احليازة1)
الشرح الكبير على (. والدردير، 311/ 2، مادة: )حوز(، )3، ط/لسان العربواالستيالء عليه. ابن منظور، 

 (. 233/ 1، مع حاشية الدسوقي، د. ط، )مختصر خليل
 حنوها، واملثبت من )أ( و)ب(. ( يف )ج( و 2)
 (. 26خمطوطة: )ب(، نسخة دار الكتب القطرية، هناية اللوح رقم: ) (3)
 ( يف )ج( احلمد، واملثبت من )أ( و)ب(. 1)
 (. 162/ 2، )، د. طفتاوى السبكي، تقي الدين، ( هذا القول مل أجده يف شرح املنهاج، وإمنا يف فتاويه. السبكي2)
 ( يف )ب( و )ج( لف ، واملثبت من )أ(. 6)
 ( يف )أ( يشرتط، واملثبت من )ب( و )ج(. 7)
 ( يف )ب( مواطن، واملثبت من )أ( و)ج(. 1)
 ( ليس يف )ب(. 2)
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بل بلف  القراض أو غريه من األلفاظ ، بكل لف  (1)القراض ال ينعقد ": قال ابن عبد السالم
 . "الفقهاء (2)اليت يذكرها 

فإذا وقع احلكم ، صحة الصيغة أو ما يقوم مقامها (3)ففي هذه املواضع وما أشبهها تعترب 
ين بصحة أع: وصرح بصحة ذلك التصرف أعين ما تقدم يف أول الفصل يف قويل (1)بالصحة 

 حمل خمتلف إذا كان يف، ا فال سبيل إىل نقضه باجتهاد مثلها كان أو بيعً وقفً ، ذلك العقد (2)
 . اطل يتبني بناؤه على سبب بومل، ا ال ينقض فيه قضاء القاضيا قريبً فيه اختالفً 

 ،وقد يعرض هلذه أعين احلكم بالصحة الفساد من جهة تبني عدم امللك أو شرط آخر
فإذا تبني بطالن احلكم لفوات حمله نقضه ذلك القاضي نفسه أو . فال ينايف ذلك ما قصده

 . يف حمل احلكم ال يف احلكمظهر تبني أنه  (6)ألن اخللل الذي؛ غريه
 . "بثبوته وصحته (7)ليسجل ": من األلفاظ املتعارفة يف التسجيلو 

فيحتمل عود ، هذه اللفظة يف التسجيل (1)ا ما تكتب كثريً : قال الشيخ تقي الدين
إن عسرت املراجعة ف، اوال يكون صرحيً ، فرياجع فيه احلاكم، على الثبوت "صحته"الضمري يف 
 . ألنه املتعارف؛ على احلكم بصحة التصرف كما لو صرح بهفهو حممول 

 . آثاره عليه (12)ترتتب  (2)كونه حبيث : ومعىن صحته
وصار فذ ن، فإذا كان يف حمل خمتلف فيه، إلزامه لكل أحد: ومعىن حكم القاضي بذلك

                                 

 (. 71( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )1)
 ( يف )أ( يذكروهنا، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
 ( يف )أ( يعترب، واملثبت من )ب( و )ج(. 3)
 ( يف )أ( يف الصحة، واملثبت من )ب( و )ج(. 1)
 ( يف )ج( لصحة، واملثبت من )أ( و)ب(. 2)
 (. 26خمطوطة: )ج(، نسخة املكتبة السليمانية، هناية اللوح رقم: ) (6)
 ( يف )ب( تسجيل، واملثبت من )أ( و)ج(. 7)
 ( يف )ب( و )ج( يكتب، واملثبت من )أ(. 1)
 ( ليس يف )ب(. 2)
 ( يف )أ( يرتتب، واملثبت من )ب( و )ج(. 12)
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 . يف حكم الظاهر كاجملمع عليه
كما تقدم يف اللف  ،  وأهلية التصرف، (1) واحليازة، ثبوت امللك: ومن شرط هذا احلكم

حكم به مع ا فيه وعرفه القاضي و ما كان خمتلفً  فكل، وصحة الصيغة على ما تقدم بيانه، األول
قة يف نفس فهي صحة مطل، ارتفع أثر ذلك اخلالف بالنسبة إىل تلك الواقعة، علمه باخلالف

 . وقد يعرض هلا الفساد كما تقدم، رفع اخلالف (2)حبسب ما ذكرناه من ، األمر
 . "وجبهبثبوته واحلكم مب (3)ليسجل ": ومن ألفاظ احلكم
 . تعارفة اليت غلبت يف هذا الزمانوهذا من األلفاظ امل

ألن احلكم بالصحة يستدعي ثالثة . أحط رتبة من احلكم بالصحة (1) []وهذه اللفظة
يه ثبوت امللك ك اشرتط فولذل. وكون تصرفه يف حمله، وصحة صيغته، التصرفأهلية : أشياء
 . واحليازة

، فيحكم مبوجبها ،وصحة صيغته، أهلية التصرف: ومها، واحلكم باملوجب يستدعي شيئني
 . وهو مقتضاها
وكأنه حكم ، مقتضاها وموجبها ذلكألن ؛ صح احلكم (2)ا أنه إن كان مالكً : ومعناه

  .فال يتطرق إليه نقض من ذلك الوجه، بصحة تلك الصيغة الصادرة من ذلك الشخص
عدم  (6) [إال أن يتبنيوال ينقض ]، ولذلك ليس حلاكم آخر يرى خالف ذلك نقضه

 . فيكون نقضه كنقض احلكم بالصحة، امللك
  .ألنه قد يعسر إثبات امللك؛ ثبوت امللك (7)وإمنا جاز احلكم باملوجب مع عدم : تنبيه

                                 

 (. 72( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )1)
 ( يف )أ( مع، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
 املثبت من )أ( و)ج(. ( يف )ب( يسجل، و 3)
 ( يف )ب( وهذا اللفظة، ويف )ج( وهذا اللف ، واملثبت من )أ(. 1)
 ( يف )ب( مالكيا، واملثبت من )أ( و)ج(. 2)
 ( يف )أ( إال إن صح تبني، ويف )ب( إال إن تبني، واملثبت من )ج(. 6)
 ( ليس يف )ب( و )ج(. 7)
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 ،"ومل جند هذه اللفظة وهي احلكم باملوجب يف شيء من كتب املذاهب: قال يف تبصرة احلكام
 . (1) إال يف كتب أصحابنا"

 :الشيخ العالمة السراج البلقيين لبيان حد هذه اللفظة فقال ما ملخصه (3)تعرض  (2)وقد 
ا خاص   ،املتويل بأمر ثبت عنده باإللزام مبا يرتتب على ذلك األمرهو قضاء : احلكم باملوجب"

 . اعلى الوجه املعترب عنده يف ذلك شرعً ، (1)"اأو عام  
 . فإنه ليس حبكم على األصح، خيرج به الثبوت "القضاء"فذكر 

هلم ذلك على ما تقدم بيانه يف حد  (2)"املتويل" اإلمام ونوابه الذين : ويفهم من قوله
 . (6)احلكم بالصحة

 . (7)"ثبت عنده" ما تقدم يف حد الصحة يف معىن ذلك: وجيري يف قوله
وهو صدور ، يعين باإللزام بذلك األمر الذي ثبت عنده، (1)باإللزام" إىل آخرهوقوله "
 . امطلقً فاحلكم يتوجه إىل اإللزام بذلك الشيء اخلاص ال ، الصيغة يف ذلك

 : (2)ومن ههنا يظهر بني احلكم بالصحة واحلكم باملوجب فروق
 ،أن احلكم بالصحة منصب إىل نفاذ العقد الصادر من بيع أو وقف وحنومها: األول
منصب إىل ثبوت صدور ذلك الشيء واحلكم على من صدر منه  (11)باملوجب  (12)واحلكم 

                                 

 (. 1/123، )1، ط/ومناهج األحكامتبصرة الحكام في أصول األقضية ( ابن فرحون، 1)
 (. 73( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )2)
 ( يف )أ( طمس، واملثبت من )ب( و )ج(. 3)
 (.116، خمطوط، )ص: الفتح الموهب في الحكم بالصحة والموجب( البلقيين، عمر، 1)
 ( يف )ب( و )ج( الذي، واملثبت من )أ(. 2)
 (. 27طة: )ب(، نسخة دار الكتب القطرية، هناية اللوح رقم: )خمطو  (6)
 (. 171( انظر: )ص: 7)
 ( يف )أ( إخل، واملثبت من )ب( و )ج(. 1)
 (.111، خمطوط، )ص: الفتح الموهب في الحكم بالصحة والموجب( البلقيين، عمر، 2)
 ( يف )ب( واحلاكم، واملثبت من )أ( و)ج(. 12)
 ( ليس يف )ب(. 11)
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وال بقية  ، إىل حني البيع أو الوقفلك مثاًل وال يستدعي ثبوت أنه ما، (1)مبوجب ما صدر منه 
كم عليه إذا ح، (2)وهذا بالنسبة إىل البائع أو الواقف ، ما تقدم فيما يعترب يف احلكم بالصحة

 . القاضي مبوجب ما صدر منه
 . وهذا غري سامل من االعرتاض وسيأيت ما يرد عليه

فاحلكم  ،اخلالف يف موجبهووقع ، ا باتفاقأن العقد الصادر إذا كان صحيحً : الثاين
 ولو حكم فيه األول، من العمل مبوجبه عند غري الذي حكم بالصحة (3)بالصحة فيه ال مينع 

 . العمل مبوجبه عند احلاكم الثاين باملوجب امتنع
 (2)ا عند احلنفية ا مطلقً إذا كان تدبريً  (1)وموجبه ، التدبري صحيح باتفاق: مثال ذلك

ند من ا من بيعه عحكم حنفي بصحة التدبري املذكور مل يكن ذلك مانعً  (7)لو ف، (6)منع البيع
 . وهذا النقض حينئذ ملدرك آخر، (1)يرى نقض احلكم املذكور ملخالفته السنة الصحيحة

أن كل دعوى كان املطلوب فيها إلزام املدعى عليه مبا أقر به أو قامت به عليه : الثالث
ولكن يتضمن  ،وال يكون بالصحة، لزام هو احلكم باملوجبفإن احلكم حينئذ فيها باإل، البينة

 . (12)اإلقرار وحنوه  (2)احلكم باملوجب احلكم بصحة
ه يدخله احلكم فإن، أن احلكم على الزاين مبوجب زناه وعلى السارق مبوجب سرقته: الرابع

                                 

 )ج( عنه، واملثبت من )أ( و)ب(.  ( يف1)
 ( يف )أ( الوقف، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
 (. 71( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )3)
 ( يف )أ( وموجبها، واملثبت من )ب( و )ج(. 1)
 ( يف )أ( احلقيقة، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
 (. 611/ 3، )2، ط/الدر المختاررد المحتار على ( ابن عابدين، 6)
 ( يف )أ( ولو، واملثبت من )ب( و)ج(. 7)
حلديث: ))أن رجال أعتق مملوًكا له عن دبر، فاحتاج، فقال رسول اهلل صلى ( يف )أ( ولو، واملثبت من )ب( و)ج(. 1)

وقال: أنت أحوج منه((  هاهلل عليه وسلم: من يشرتيه مين. فباعه من نعيم بن عبد اهلل بثمامنائة درهم، فدفعها إلي
 .متفق عليه. وورد أن عائشة رضي اهلل عنها باعت مدبرة هلا ومل ينكر عليها أحد من الصحابة

 (. 27خمطوطة: )ج(، نسخة املكتبة السليمانية، هناية اللوح رقم: ) (2)
 ( ليس يف )ب(. 12)
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ال يدخله و ، حكم باملوجب وكذا احلكم حببس املديان، وال يدخله احلكم بالصحة، باملوجب
فإنه حيكم  ،وطلب فيه احلكم بالصحة بطريقه، ا فيهإال إذا كان خمتلفً ، احلكم بصحة احلبس

ملختلف للحكم بصحة احلبس ا اويكون احلكم باملوجب واحلال ما ذكر متضمنً ، حينئذ بالصحة
 . وهذا ضابط ينبغي التنبيه عليه. فيه

وكذا عند  ،احلكم بتنفيذ احلكم املختلف فيه يكون بالصحة عند املوافقأن : اخلامس
 . لذي جييز التنفيذ يف املختلف فيهاملخالف ا

يكون ف، ا باإللزام باحلكم املختلف فيهيكون حكمً  (1)فيه فاحلكم مبوجب احلكم املختلف
؛ الفجيوز من املخوال ، فيجوز ذلك من املوافق، باإللزام بذلك الشيء احملكوم به (2)ا حكمً 

ذلك ال و ، ألنه ابتداء حكم بذلك الشيء من غري تعرض للحكم األول يف هذا احلكم الثاين
 . جيوز عند املخالف
ي وتنازعا على وجه يقتض، لو ترافع متبايعان إىل حاكم شافعي أو مالكي: السادس

، (2)الفحالتا باإللزام ال بصحة كان ذلك منه حكمً ،  (1)الفهماحفحكم بت (3)الفحالت
 . كم بصحتهقبل وقوعه ال حي (6)الفحفالت

وهو موجب ، فإنه ال حيكم فيه إال باإللزام، يقع (1) كل ميني وإلزام فيما مل  (7)وكذا 
 . وال حيكم فيه بالصحة، احلجة القائمة
مل ، تصرفوأنه من أهل ال، لو حكم حنفي مبوجب البيع بعد ثبوت ملك البائع: السابع

                                 

 ( ليس يف )أ(. 1)
 (. 72لوح رقم: )( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية ال2)
 ( يف )أ( التخالف، واملثبت من )ب( و )ج(. 3)
ية ومناهج تبصرة الحكام في أصول األقض( يف مجيع النسخ بتخالفهما، واملثبت من تبصرة احلكام. ابن فرحون، 1)

 (. 1/122، )1، ط/األحكام
 ( يف )أ( و )ج( التخالف، واملثبت من )ب(. 2)
 من )أ( و)ج(. ( يف )ب( فالتخالف، واملثبت 6)
 ( يف )ب( و )ج( وكذلك، واملثبت من )أ(. 7)
 ( يف )أ( ال، واملثبت من )ب( و)ج(. 1)
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ألن موجب  ؛ا له بامللكولكن يكون بعد قبض املشرتي حكمً ، ا بصحة البيعيكن ذلك حكمً 
وموجب  ،البيع الفاسد عنده بعد القبض حصول امللك على ما هو مقرر عند احلنفية واملالكية

 . (1)ى ما هو مقرر فيما يفوت به البيعالبيع الفاسد بعد الفوات حصول امللك عل
يع أو فساد الب، البيع وحصول قبض املشرتي عرف احلاكم فساد (2)فلو : وعلى هذا
فإنه حيكم  ،وطلب املشرتي من القاضي احلكم بامللك أو مبوجب ما جرى، وفوات املبيع بيده

ألنه مل ؛ ضوال بصحة القب، وال حيكم له بالصحة أعين صحة البيع، أعين باملوجب، له بذلك
 . اا صحيحً يقع يف األصل قبضً 

قبض اختلف يف  ويف، بينهما يف بعض صور القبض عند الشافعيةيتصور الفرق : الثامن
فإن ، ففعل (2)، مكياًل  (1)كما إذا أذن البائع للمشرتي أن يكيل ما اشرتاه  (3)صحته وفساده 

  .وعند املالكية يصح، أصحهما أنه ال يصح، يف صحة القبض وجهني عند الشافعية
وكان البائع قد ، مثال وشرط فيه الكيل (7)ا فلو اشرتى قمحً ": (6)قال الشيخ السراج

 ؟ التجديد (1)فهل يغين ذلك من ، وهو يف مكيال البائع، اشرتاه مكياًل 
 نص الشافعي (12)وظاهر ، رجح مجع من األصحاب أنه يكتفى به. وجهان( 2)فيه 

                                 

معين الحكام (. والطرابلسي، 1/122، )1، ط/تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام( ابن فرحون، 1)
 (. 12، د. ط، )ص: فيما يتردد بين الخصمين من األحكام

 واملثبت من )ب( و )ج(.  ( يف )أ( فإن،2)
 (. 76( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )3)
 (. 21خمطوطة: )ب(، نسخة دار الكتب القطرية، هناية اللوح رقم: ) (1)
 ( يف )ب( و )ج( زيادة: وهو يف مكيال البائع. 2)
طوط، )ص: ، خمالموهب في الحكم بالصحة والموجبالفتح ( أي: اإلمام سراج الدين البلقيين. البلقيين، عمر، 6)

111.) 
 ( يف )أ( فحماً، واملثبت من )ب( و )ج(. 7)
 ( يف )ب( عن، ويف )ج( عند، واملثبت من )أ(. 1)
 ( يف )أ( سقط، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
 ( يف )ج( فظاهر، واملثبت من )أ( و)ب(. 12)
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 . (1)"م االكتفاء حىت جيري فيه الصاعانعد
 . (2)جواز ذلكومذهب مالك 
من هاتني أعين هذه املسألة  (2) ةقضي (1)وارتفعت  على مذهب الشافعي (3)فإذا فرعنا 

قد فحكم بصحة تصرف املشرتي التصرف الذي ال يصح الع، واليت قبلها حلاكم شافعي مثاًل 
 . احلكم بصحة القبض فإن ذلك يتضمن، إال بعد صحة القبض

عتقده يف ومل يتعرض مل، ولو حكم مبوجب القبض، ولو حكم بصحة القبض بطريقه صح
ا خالفً ، لصحة القبض على مذهب الشافعي (6)ا مل يكن احلكم مفيدً ، القبض املذكور

 . للمالكية
بض يف القحكمت مبوجب : ويقول، إال أن يبني احلاكم عقيدته يف القبض": (7)قال

ستقر به ومعتقده أنه ي، فلو كان معتقد احلاكم أن القبض ليس بصحيح، ذلك على معتقدي
 كان احلكم مبوجب القبض حينئذ،  وهو أحد الوجهني، عقد البيع كما جزم به اإلمام وغريه
 . (1)"مقتضاه استقرار البيع هبذا القبض

 . كم بالصحةن أشياء ال يتضمنها احلأن احلكم باملوجب يتضم: التاسع
 . مبجرد العقد إذا صدر احلكم بذلك (2)احلكم بإلزامه : فمنها
أن املالكي واحلنفي إذا حكما بصحة البيع أعين مبجرد عقد البيع مل مينع ذلك : وبيانه

الصحة ألن احلكم ب؛ وال فسخ املتعاقدين أو أحدمها بسبب ذلك احلكم، إثبات خيار اجمللس
                                 

 (. 2/231، )1، ط/مام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيالحاوي الكبير في فقه مذهب اإل( املاوردي، 1)
 (. 2271/ 7، )1، ط/التبصرة( اللخمي، 2)
 ( يف )ب( فرغنا، واملثبت من )أ( و)ج(. 3)
 ( يف )ج( ارتفعت، واملثبت من )أ( و)ب(. 1)
 ( يف )أ( قضيته، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
 ( يف )أ( مقيداً، واملثبت من )ب( و )ج(. 6)
 ( أي: اإلمام سراج الدين البلقيين. 7)
 (. 111: ل، خمطوط، )الفتح الموهب في الحكم بالصحة والموجب( البلقيين، عمر، 1)
 (. 77( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )2)
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فإنه ميتنع على ، (1)واإللزام مبقتضاه املالكي أو احلنفي مبوجب البيعم فأما لو حك، جيامع ذلك
اقدين وال ]وليس للمتع، متكني العاقدين أو أحدمها من الفسخ خبيار اجمللس احلاكم الشافعي

به  حكمألن ذلك يؤدي إىل نقض حكم احلاكم يف احملل الذي ؛ االنفراد بذلك (2) [ألحدمها
ذلك فذلك  فإن نظرنا إىل، وهذا إذا مل ينظر إىل نقض القضاء بنفي خيار اجمللس، وهو اإلجياب
 . ملدرك آخر
، وجبويدخله احلكم بامل، فإنه يدخله احلكم بالصحة إذا وجد مقتضيها، القرض: ومنها

أن القرض فإن كان من عقيدته ، (3) []فينظر فيه حينئذ إىل عقيدة احلاكم يف حكمه باملوجب
فإن كان احلاكم قد ، وأنه ال يرجع املقرض فيما أقرضه (2)املالكية (1)قوله تميلك بالقبض كما 

 ،الرجوع يف القرض عند حاكم يرى الرجوع فيه (6)حكم بصحة القرض مل ميتنع عن املقرض 
 ،ويصح الرجوع فيه فال ينايف احلكم بالصحة القيام بالرجوع يف القرض، إذ هو قرض صحيح

وإن حكم باملوجب واإللزام مبقتضى مذهبه امتنع على املقرض الرجوع يف العني املقرتضة الباقية 
 . موجب القرض عند احلاكم املذكور امتناع الرجوع (7)ألن ؛ عند املقرتض
بالصحة ال  (1)واحلكم فيه ، فإنه يدخله احلكم بالصحة واحلكم باملوجب، الرهن: ومنها

من احلكم بالصحة   اثار من العمل بآثاره على عقيدته فإنه ال يناقض شيئً املخالف يف اآل (2)مينع 
 . كما تقدم يف املسألة األوىل

                                 

 (. 21خمطوطة: )ج(، نسخة املكتبة السليمانية، هناية اللوح رقم: ) (1)
 ( يف )أ( وليس للمتعاقدين من والء ألحدمها، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
 ( ما بني املعقوفتني ليس يف )ب(. 3)
 ( يف )أ( يقوله، واملثبت من )ب( و)ج(. 1)
 (. 3/226، )، د. طحاشية الدسوقي على الشرح الكبير( قول املالكية: القرض ميلك بالعقد. ابن عرفة الدسوقي، 2)
 قرتض، واملثبت من )ب( و )ج(. ( يف )أ( امل6)
 ( يف )أ( وأن، واملثبت من )ب( و )ج(. 7)
 (. 71( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )1)
 ( يف )أ( ال ميتنع، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
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كان من   فإن، واإللزام مبقتضاه نظرا إىل املختلف فيه، (1)وإن صدر فيه احلكم باملوجب 
املخالف العمل مبا خيالف عقيدة احلاكم  (3)امتنع على ، (2)موجبه عند احلاكم املذكور اإللزام 

 . املذكور
وحصل فيه إعادته إىل الراهن بعد احلكم بصحة ، لو حكم شافعي بصحة الرهن: مثاله

وهو أن  ،ا ملن يرى فسخ الرهن بالعود إىل الراهن على وجه خمصوصمل يكن ذلك مانعً ، الرهن
املرهتن للراهن  (1)ن وإذ، قيام الغرماء عليه و ا ويفوت احلق فيه بإعتاق الراهن مثاًل يعيده اختيارً 
 . للفسخ مبا ذكر األن احلكم بالصحة ليس منافيً ؛ أن يفسخه، يف الوطء

احلاكم  واإللزام مبقتضاه فإنه ميتنع على، خبالف ما لو حكم شافعي مبوجب الرهن عنده
لمرهتن مع دوام احلق فيه ل ألن موجبه عند احلاكم الشافعي؛ املالكي أن يفسخه مبا سبق ذكره

واهلل . ندهمبوجبه ع فاحلكم بالفسخ ألجل العود املذكور مناف حلكم الشافعي، االعود مطلقً 
 . أعلم (2)تعاىل

هبا التمييز بني احلكم  (6)وهو العاشر حيصل، فهذه الفروق التسعة مع الفرق األول
 . بالصحة واحلكم باملوجب

لوجود  ؛ا ملا يعترب يف احلكم بالصحة كان أقوىإذا كان احلكم باملوجب مستوفيً : تنبيه
 . (1) وتضمنه احلكم بالصحة (7)اإللزام فيه 

                                 

 ( يف )ب( بالوجوب، واملثبت من )أ( و)ج(. 1)
 زام، واملثبت من )ج(. ( ليس يف )ب(، ويف )أ( املذكور واإلل2)
ي أصول تبصرة الحكام ف( ليس يف األصل، وال يف )ب(، وال يف )ج(. واملثبت من كتاب التبصرة. ابن فرحون، 3)

 (. 1/121، د. ط، )األقضية ومناهج األحكام
 ( يف )ب( و )ج( أو إذن، واملثبت من )أ(. 1)
 ( ليس يف )ب( و )ج(. 2)
 (. 22ب القطرية، هناية اللوح رقم: )خمطوطة: )ب(، نسخة دار الكت (6)
 ( ليس يف )ج(، واملثبت من )أ( و)ب(. 7)
معين (. والطرابلسي، 121-1/121، د. ط، )، تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام( ابن فرحون1)

 (. 17-13، د. ط )ص: الحكام فيما يتردد بين الخصمين من األحكام
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 . بالموجب الحكم بالصحة (9)فصل قد يتضمن الحكم 

كم فح، وذكروا املصرف على وجه معني، وقفإذا شهد عنده الشهود بأن هذا : مثال ذلك
  .ا للحكم بالصحة واحلكم باملوجبكان ذلك احلكم متضمنً ،  القاضي مبوجب شهادهتم

 : تنبيه
اء واعلم أن الذي تقدم يف احلكم باملوجب من أنه ال يقتضي استيف": قال السراج البلقيين

ما نص عليه  (2)خيالف ، القضاةوأنه الذي جرى به عمل ، الشروط املعتربة يف احلكم بالصحة
 ان بأيدي مجاعةوهو أنه إذا ك، ا يف القسمةوما نص عليه املالكية أيضً ، (3)اإلمام الشافعي

لواجب على فإن ا، وا إىل احلاكم وطلبوا منه القسمة ومل يثبتوا أهنا ملكهمأرض أو غريها فجاؤ 
فاقسموا بني أنفسكم أو يقسم بينكم من  (1)إن شئتم : ويقول هلم، القاضي أن ال جييبهم

وذلك أين إن قسمت ، فأقيموا البينة على أصول حقوقكم منها (2)وإن شئتم قسمي ، ترضون
 ابال بينة وجئتم بشهود يشهدون أين قسمت بينكم هذه الدار إىل قاض غريي كان ذلك سببً 

م احلاكم قسفال ي، علها لغريكم ليس لكم منها شيءول، ا مين لكم هباحكمً  (6)ألن جيعل ذلك 
 . "إال ببينة

شهد يقسم القاضي بينهم وي: وقيل: قال. الكية كما ذكره الشيخ سراج الدينوهذا النص للم
 . (7)أنه قسم على إقرارهم
لشروط افال جيوز للحاكم املالكي أن حيكم باملوجب إال بعد أن يستويف : وعلى هذا

                                 

 (. 72( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )1)
 ( يف )أ( خبالف، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
 (. 6/231، د. ط، )األم، ( الشافعي3)
 ( يف )ب( و )ج( شئتوا، واملثبت من )أ(. 1)
 ( يف )أ( قسموا، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
 ( ليس يف )ج(. 6)
 (. 131/ 1، )1، ط/التاج واإلكليل لمختصر خليل( املّواق، 7)
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كتاب   (1)فمن أحضر : وعلى هذا: قال. سراجوكذا قال الشيخ ال. احلكم بالصحةاملطلوبة يف 
فال ، بالصحة (3) [عند احلاكم ]ما يقتضي احلكم (2)وقف أو بيع وأثبت صدوره ومل يثبت

أيت بشهود يشهدون  قد يألن الواقف مثاًل ، جيوز للقاضي أن جييبه إىل احلكم بصحته وال مبوجبه
من  افيجعله احلاكم الثاين حكمً ، احلاكم األول حكم مبوجب هذا الوقفعند حاكم آخر أن 
نة يشهدون فعلى هذا ال جييبه إىل احلكم مبوجبه إال ببي، ولعله لغري الواقف، األول بنفاذ الوقف

 . أنه ملكه حني الوقفب
 . (2)على ما هو مبسوط يف حمله، (1)احليازة: ويزيدون. وهذا مذهب مالك: قال

لى الفرق األول من وهذا هو االعرتاض الوارد ع. له (6)فينبغي التنبه ، وما ذكره صحيح
 . (7)الفروق العشرة
 . بيعوهذا عند احلاكم فيما يثبته من صدور وقف أو : قال

كقول  (12)أو بصيغة اسم املفعول (2)عند احلاكم بصيغة املصدر (1)وأما الشهادة 
                                 

 (. 12( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )1)
 (. 22خمطوطة: )ج(، نسخة املكتبة السليمانية، هناية اللوح رقم: ) (2)
 ( يف )أ( سقط، واملثبت من )ب( و )ج(. 3)
لغة: اجلمع وضم الشيء، وكل من ضم شيئا إىل نفسه من مال أو غريه فقد حازه حوزاً وحيازة واحتازه احتيازاً.  ( احليازة1)

، مادة: )حوز(، 3، ط/لسان العربويف االصطالح: هي وضع اليد على الشيء واالستيالء عليه. ابن منظور، 
 (. 233/ 1، د. ط، )حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(. ابن عرفة الدسوقي، 2/311)

 (. 1/122، )1، ط/المدونة، ( مالك بن أنس2)
 ( يف )أ( التنبيه، واملثبت من )ب( و )ج(. 6)
ل األقضية تبصرة الحكام في أصو ة واحلكم باملوجب انظر: ابن فرحون، ( ملعرفة الفروق العشرة بني احلكم بالصح7)

 ،معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من األحكام(. والطرابلسي، 126-1/121، د. ط، )ومناهج األحكام
 (. 17-12د. ط )ص: 

 ( ليس يف )ب(. 1)
متن م، و: ضرَب َيضريب  َضر بَاً. ابن آجرو ( املصدر: هو االسم املنصوب الذي جييء  ثالثا يف تصريفي الفعل، حن2)

 (. 11، د. ط، )ص: اآلجرومية
أوضح المسالك إلى ألفية ابن ( اسم املفعول هو: ما دل على حدث ومفعوله، كـ"مضروب" و"مكرم". ابن هشام، 12)

 (. 126/ 3، د. ط، )مالك
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فإن ، مبيع من فالن أو هذه منكوحة فالن (2) [أن هذا وقف ]أو هذا (1)نشهد : الشهود
فليعرف  ،ا للحكم بصحة الوقف وحنوهويكون ذلك متضمنً ، احلاكم حيكم مبوجب شهادهتم

 . انتهى. لكوليقس على ذ، الفقيه الفرق بني الشهادة بالصدور أو باملصدر أو باسم املفعول
حلكم مبوجب ما وا ليسجل بثبوته: أن يكتب يف األمر بالتسجيلفينبغي : وعلى هذا
 . (1) أعلم (3)واهلل تعاىل . قامت به البينة

 . هفي الحكم بمضمون: فصل
وقد : يف احلكم باملوجب فقال (6)ا يف كالمه استطرادً  (2)هذه اللفظة ذكرها الشيخ تقي الدين

مجاعة ممن لقيناهم  (1)وشغف به ، حبث يف احلكم باملوجب (7)عرض يف هذه األزمنة 
حيتمل أن يكون ، (2)وهو أن املوجب عندهم أمر مبهم ، وعاصرناهم وحبثنا معهم من أصحابنا

 . وحيتمل أن يكون غريها، الصحة
نع مي وال، فإذا مل يعني فال يصح وال يرفع اخلالف، (12)وحكم القاضي ينبغي أن يعني 
 . كثرية  اا كثرية وأحكامً ذا أوقافً ونقضوا هب. احلكم من قاض يرى خالف ذلك

وهو ]أن ما ، عنه ومال إليه (11)والرافعي وتعلقوا يف ذلك مبا ذكره أبو سعيد اهلروي 

                                 

 ( يف )أ( تشهد، واملثبت من )ب( و )ج(. 1)
 من )أ( و)ب(. ( يف )ج( وهذا، واملثبت 2)
 ( ليس يف )ب( و )ج(. 3)
معين (. والطرابلسي، 122-1/121، د. ط، )تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام( ابن فرحون، 1)

 (. 11-17، د. ط، )ص: الحكام فيما يتردد بين الخصمين من األحكام
 . ( الشيخ تقي الدين السبكي2)
 (. 11( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )6)
 ( يف )ب( و )ج( وقد عرض هذه األرس، واملثبت من )أ(. 7)
 ( ليس يف )ب(. 1)
 ( يف )أ( مهم، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
 ( يف )أ( تعني، واملثبت من )ب( و )ج(. 12)
هـ(، فقيه، من كبار الشافعية،   623 - 227اسم الرافعي القزويين، )( عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي، أبو الق11)

كان له جملس بقزوين للتفسري واحلديث، وتويف فيها. له "التدوين يف أخبار قزوين" و"اإلجياز يف أخطار احلجاز" 
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صح ورود هذا الكتاب علي فقبلته قبول ": وهو، (2)على ظهور الكتب احلكمية  (1) [يكتب
الكتاب وإثبات  (3)الحتمال أن املراد تصحيح ؛ ليس حبكم "وألزمت العمل مبوجبه، مثله
 . (2)وألزمت العمل مبضمونه ال مبوجبه: (1)والذي وقفت عليه يف كتاب أيب سعيد : قال. احلجة

إذا أعدنا الضمري على الكتاب صح ما قااله : (7)فنقول (6)وحنن نتكلم عليها : قال
وأنه ليس ، (2)إنشاء  وأألن مضمون الكتاب وموجبه معنامها صدور ما تضمنه من إقرار ؛ (1)

 . أنه ليس حبكم (12)فلذلك صوب الرافعي ، بزور
 . هنا مراد احلاكممل أأو احت، إذا أريد هبذه اللفظة هذا املعىن، وحنن نوافقه يف تلك املسألة

، اإال كونه وقفً  (12)فليس موجبه ، (11) [أما إذا حكم مبوجب اإلقرار ]أو مبوجب الوقف
  الصحيح فإن اللف، ممنوع، موجبه حيتمل الصحة والفساد: وقول من قال. اوكون املقر به الزمً 

 . اواللف  الفاسد ال يوجب شيئً ، يوجب حكمه( 13)
 ،فيجب على احلاكم أن يبني يف حكمه ما أراده، قد يكون لف  حيتمل موجبني، نعم

                                 

ات الفاحتة". " و"األمايل الشارحة ملفردو"احملرر"، و"فتح العزيز يف شرح الوجيز" يف الفقه، و"شرح مسند الشافعيّ 
/ 1، )2، ط/طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين، والسبكي. (222/ 22)، 3، ط/سير أعالم النبالءالذهيب، 
211) . 

 ( يف )أ( أن يكتب، ويف )ب( أن ما يكتبه، واملثبت من )ج(. 1)
 ج(. ( ليس يف )ب( و )2)
 ( يف )ب( و )ج( بصحيح، واملثبت من )أ(. 3)
 ( يف )أ( أبو سعيد، واملثبت من )ب( و )ج(. 1)
 (. 1/371، د. ط، )فتاوى السبكي، تقي الدين، ( السبكي2)
 ( يف )ج( عليهما، واملثبت من )أ( و)ب(. 6)
 (. 32خمطوطة: )ب(، نسخة دار الكتب القطرية، هناية اللوح رقم: ) (7)
 ( يف )ج( قاال، واملثبت من )أ( و)ب(. 1)
 ( يف )أ( وإنشاء، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
 ( يف )أ( الرقاعي، واملثبت من )ب( و )ج(. 12)
 ( يف )أ( سقط، وما بني املعقوفتني مثبت من )ب( و )ج(. 11)
 ( مبوجبه، واملثبت من )أ(. ( يف )ب( و )ج12)
 (. 12( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )13)
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 . إال أن خيشى من ظامل وحنوه، عند القدرةوإهبام ذلك ال جيوز 
عادة الضمري يف ومراده إ، "ليسجل بثبوته واحلكم مبوجبه أو مضمونه": فيكتب له: يريد

، فإذا علم ذلك من مراده، له (1)فيفعل ذلك مدافعة ، موجبه ومضمونه على الكتاب كما تقدم
ل الرتدد ومىت حص. البيان الواضحكم القاضي إال على وبدون ذلك ال حيمل ح، عمل مبقتضاه

و ال يكفي حىت لك أها يكفي يف اللزوم ونقل املهل جمرد القول من: مثل اهلبة، يف موجب اللف 
 ؟ اا جائزً يكون الواهب صحيحً 
قال و ؟، هل يكون من الثلث أو من رأس املال أو ما أشبه ذلك: ومثل التربع يف الطاعون

 . احلكمفينبغي أن ال يصح هذا ، (2)حكمت مبوجبه ومل يبني : القاضي
 . يرجع إىل مذهب القاضي فيحمل حكمه عليه: وحيتمل أن يقال
 . واملختار األول

 . ن يصون حكمه عن ذلك ويبني مقصودهواعلم أنه ينبغي للقاضي أ
 امبوجب وقف أو بيع أو إقرار وحنوهوكالمنا إذا حكم ، وليس هذا مما حنن فيه: مث قال

اكم آخر وليس حل، وعلى املقر مبقتضى إقراره، حكم على العاقد مبقتضى قوله (1)فهو  (3)
 . ألن فيه نقض االجتهاد باالجتهاد؛ نقضه القتضاء مذهبه بطالنه

 . أن حيكم بالثبوت: ومن ألفاظ احلكم
 . (6)ابتعديل البينة ومساعه (2)حكم : وحقيقته

                                 

 ( يف )أ( مرافعة، واملثبت من )ب( و )ج(. 1)
 ( يف )أ( يتبني، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
 ( يف )أ( وحنومها، واملثبت من )ب( و )ج(. 3)
 ( يف )ب( فهل ويف )ج( فهلى، واملثبت من )أ(. 1)
 (. 13( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )2)
 ( يف )أ( ومساعه، واملثبت من )ب( و )ج(. 6)
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فإن يف ، يف البلد (2)وجواز التنفيذ، (1)عدم احتياج حاكم آخر إىل النظر فيها : وفائدته
فإذا صرح باحلكم كما ذكرناه جاز ، امن غري اقرتانه حبكم خالفً  (3) [تنفيذ الثبوت ]يف البلد

 . التنفيذ
أو يذكر ، اوتارة يضيف إليه حكمً ، تارة يقتصر على الثبوت: فالقاضي املعترب حكمه

 . ن لوازمه أن يكون قد تقدمه ثبوتوم، ااحلكم جمردً 
 : أن يقتصر على الثبوت (1)وهي : فاحلالة األوىل

إىل احلكم  وتارة يضيف الثبوت، فتارة يضيف الثبوت إىل السبب الذي نشأ عنه احلكم
 : فهما قسمان، نفسه

 كإثبات جريان عقد الوقف أو البيع أو اهلبة أو،  أن يضيفه إىل السبب: القسم األول
ينة هبذه ثبت عندي قيام الب: وقد يقول القاضي، الثبوتهذا غالب ما يقع من ، النكاح وحنوها

بل ، للحكم فالبينة واإلقرار ليسا بسببني، العقود أو ثبت عندي اإلقرار هبا أو بالدين مثاًل  (2)
 . نة تزكيتها وقبوهلاوت قيام البيفحقيقة ثب، أعين أهنما سببان إلثبات احلكم ال للحكم. ألسبابه

؛ ألنه ليس للقاضي أن يثبت باطاًل ؛ على احلكم بالصحة إن الثبوت يدل: وقد يقال
 . (6) إين ال أشهد على جور(()): عليه الصالة والسالم لقوله

نظر يف كونه مث ي ثبت الشيءألن احلاكم قد ي؛ والصحيح أنه ال يدل على احلكم بالصحة

                                 

 ( ليس يف )ب( و )ج(. 1)
 (. 32خمطوطة: )ج(، نسخة املكتبة السليمانية، هناية اللوح رقم: ) (2)
 املثبت من )ب( و )ج(. ( يف )أ( سقط، و 3)
 ( يف )أ( وهو، واملثبت من )ب( و )ج(. 1)
 ( يف )أ( هذه، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
(، رقم 3/171، كتاب: الشهادات، باب: ال يشهد على شهادة جور إذا أشهد، )صحيحهيف  ( أخرجه البخاري6)

، كتاب: اهلبات، باب: كراهة تفضيل بعض األوالد يف اهلبة، صحيحهيف  (. وأخرجه مسلم2622احلديث )
 (. 1623(، رقم احلديث )3/1213)
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 . (2)الشيء الباطل  (1)وقد يثبت ، ا أو باطاًل صحيحً 
إن   (3)ف"ما"  ،ليسجل بثبوته واحلكم مبا قامت به البينة: احلكاموقد يقع يف ألفاظ 
بات جريان كإثوإن كانت موصولة وهو الظاهر فهو  ، بقيام البينة: كانت مصدرية فهو كقوله

 . العقود املشهود هبا
ا فيما إذا كان الثابت هو العقود أقوى منه فيما إذا كان الثابت قيام وجعل الثبوت حكمً 

 . والكل ضعيف .وقد يرجح أحدمها على اآلخر، "ثبت مبا قامت به البينة": مثل قوله ويف، البينة
 "ثبت عندي أن هذه الدار وقف": كقوله،  يضيف الثبوت إىل احلكم (1)أن : القسم الثاني

فال ميكن التعرض ، فهذا مثل احلكم، "أن هذه املرأة زوجة فالن"أو ، (2) "ملك فالن"أو 
ثبت ": كقول احلنفي،  خمتلف فيه (1)(7)جريان عقد ( 6)لنقضه إال أن يتحقق أن مستنده 

 (12)يعود اخلالف يف أن  (2)فحينئذ ، وحنو ذلك "عندي أن هذه زوجة فالن زوجت نفسها
 ؟ حكم أو الالثبوت 

: وإن قلنا .إبطالهامتنع على حاكم آخر ، إنه حكم: فإن قلنا. ويقوى جريان اخلالف فيه
 . ميتنع مل، إنه ليس حبكم

 . امل ميتنع عنده على الوجهني مجيعً ، ومن يقول بنقض حكم القاضي بال ويل

                                 

 ( يف )ب( و )ج( ثبت، واملثبت من )أ(. 1)
 (. 11( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )2)
 ج(. ( يف )أ( طمس، واملثبت من )ب( و )3)
 ( يف )أ( سقط، واملثبت من )ب( و )ج(. 1)
 ( ليس يف )ب(. 2)
 ( يف )أ( يستنده، واملثبت من )ب( و )ج(. 6)
 ( يف )أ( عقده، واملثبت من )ب( و )ج(. 7)
 (. 31خمطوطة: )ب(، نسخة دار الكتب القطرية، هناية اللوح رقم: ) (1)
 ( يف )ج( مكتوبة هكذا )فح(، ولعله اختصار لكلمة فحينئذ. 2)
 ( ليس يف )ب(. 12)
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 وعلم "ثبت عندي أهنا زوجة": على قوله (1)ولو مل يصرح القاضي ببيان السبب واقتصر 
لكن العلم بذلك ، أن األمر كذلك( 3)فالظاهر ، أخرى أن مستنده تزوجيها نفسها( 2)ببينة 
 (2)الحتمال أن يكون جاء وليها فجدد عقدها حبضوره يف غيبة من شهد عليه ؛ (1)صعب 

 . ا بعيدً وإن كان احتمااًل ، وبتزوجيها نفسها، بالثبوت املطلق
 . أن يقرتن بالثبوت حكم: الحالة الثانية
ا ال ا قريبً فً خمتلف فيه اختالفمىت كان يف حمل ، إىل نقضه باجتهاد مثله (6) []وحينئذ ال سبيل

 . مل ينقض حبال، ومل يكن بناؤه على سبب باطل، ينقض فيه قضاء القاضي
 . يف ذلك إذا صرح بصحة ذلك التصرف واملقطوع به

 . هذا فيما إذا حكم بالصحة
 . فقد تقدم ما فيه: وإن حكم باملوجب
 . "ليسجل بثبوته واحلكم مبا ثبت عنده": ومن ألفاظ الحكم

ن محلناه على وإ، فاحلكم فيه كما تقدم يف احلكم بالثبوت: فإن محلناه على الثبوت
كم وإمنا حيكم بطريق احلقيقة حب، فهو ماض وال حيكم به بطريق احلقيقة: (7)الثابت عنده 

 "وهب"أو  "وقف"أو  "حكمت ]بأن هذا باع": فإذا قال، شرعي من إجياب أو منع أو إطالق
فريجع إىل ما تقدم يف احلكم ، بأنه ثبت عندي ذلك (2) [حكمت: هفمعنا، وحنو ذلك (1)

                                 

 ( يف )ب( أو اقتصر، واملثبت من )أ( و)ج(. 1)
 ( يف )أ( بينة، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
 ( يف )أ( والظاهر، واملثبت من )ب( و )ج(. 3)
 ( يف )ب( و )ج( ضعيف، واملثبت من )أ(. 1)
 (. 12سخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )( خمطوطة: )أ(، ن2)
 ( يف )أ( حينئذ وال سبيل، واملثبت من )ب( و )ج(. 6)
 ( ليس يف )ب(. 7)
 ( يف )ب( أو وهب أو وقف، واملثبت من )أ( و)ج(. 1)
 ( ما بني املعقوفتني ليس يف )ج(. 2)
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  .(1) بالثبوت
  

                                 

معين (. والطرابلسي، 133-1/122د. ط، )، تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام( ابن فرحون، 1)
  (.22-11، د. ط، )ص: الحكام فيما يتردد بين الخصمين من األحكام



222 
 

 .بين الثبوت والحكم (9)في الفرق : الفصل الخامس

 . اعلم أن الثبوت هو قيام احلجة على ثبوت السبب عند احلاكم
، بغري ويل (3)أو أن النكاح كان ، له يف عبد (2)اشقصً فإذا ثبت بالبينة أن السيد أعتق 

ة امليت أو أهنا زوج، أو أن شريكه باع حصته من أجنيب يف مسألة الشفعة، أو بصداق فاسد
 (1) تبق أو مل، فإن بقيت عند احلاكم ريبة، وحنو ذلك من ثبوت أسباب احلكم، حىت ترث
فال ينبغي أن ، وحنو ذلك؟ مطعن أو معارض (6)عليه أن يسأل اخلصم هل له  (2)ولكن بقي 

 . رلوجود الريبة أو عدم اإلعذا؛ (7)اا وال حكمً خيتلف يف هذا أنه ليس ثبوتً 
، و الثبوتفهذا ه، وحصلت الشروط، وانتفت الريبة، وإن قامت احلجة على سبب احلكم

، ثبوتم الز فصار احلكم من لوا، فيتعني على احلاكم احلكم إذا سئل به، واحلكم من الزمه
 . يعتقد أنه حكم (1)فيجب أن

 . (2)أن الثبوت حكم: فهذا معىن قول الفقهاء
 . يع صور الثبوتيريدون يف هذه الصورة اخلاصة وليس ذلك يف مج

                                 

 ( يف )أ( الفروق، واملثبت من )ب( و )ج(. 1)
: الطائفة من الشيء. والشقص: النصيب يف العني املشرتكة من كل شيء. الفراهيدي، 2) ، ط. اب العينكت( الشيق ص 

/ 2د. ط، مادة: )شقص(، )النهاية في غريب الحديث واألثر، (. وابن األثري، 33/ 2د، مادة: )شقص(، )
122 .) 

 ( ليس يف )ج(. 3)
 ( يف )أ( يبق، واملثبت من )ب( و )ج(. 1)
 (. 16( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )2)
 ( ليس يف )ب( و )ج(. 6)
حكام: ليس حكماً. وقال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة بأن هذا يف نسخة )ر( ويف سائر النسخ ليس ثبوتاً، ( يف اإل7)

، )ص: 2/، طاإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام، قال: واألول أصوب. القرايف
113 .) 

 (. 31تبة السليمانية، هناية اللوح رقم: )خمطوطة: )ج(، نسخة املك (1)
 (. 336/ 2، )1، ط/المحيط البرهاني في الفقه النعماني( ابن مازة، 2)
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وتأويل  ، بارةوأنه يتعني ختصيص هذه الع، افالقول بأن الثبوت حكم يف مجيع الصور خطأ قطعً 
 . (1)ومحله على معىن صحيح، كالم العلماء

  .واألعم من الشيء غريه بالضرورة، وإذا وجد الثبوت بدون احلكم كان أعم من احلكم
ىت فم، كالبينة وغريها الساملة عن املطاعن  (2)احلجة هنوضمث الذي يفهم من الثبوت هو 

 . ثبت عند القاضي ذلك: فإنه يقال يف عرف االستعمال، وجد شيء من ذلك
إعطاء أمري ك،  كاحلكم باالجتهاد،  ابدون الثبوت أيضً يوجد احلكم : وعلى هذا التقدير
 وإذا، بني أهله جيتهد ويفضل أهل احلاجة (3)وكذلك يف قسم احلبس ، اجليش األمان للعدو

، عقد الصلح بني املسلمني والكفار (2)وكذلك ، (1)أسر اإلمام العدو فاإلمام خمري يف أشياء
 . نفقة الزوجة واألوالد (6)وتقدير 

 . اآلخر من وجه وأخص من وجه (7)فإذا ثبت هذا علم أن كل واحد منهما أعم من 
كوهنما   (2)فثبت ، (1)مث ثبوت احلجة مغاير للكالم النفساين اإلنشائي الذي هو احلكم 

                                 

 (. 112-112، )ص: 2، ط/اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام، ( القرايف1)
، د. روقأنوار البروق في أنواء الف، مفهوم من احلجة، والتصويب من كتاب الفروق. القرايف( يف مجيع النسخ: هو 2)

 (. 1/21ط، )
 ( يف )أ( اجليش، واملثبت من )ب( و )ج(. 3)
هل ذمة على اجلزية. يهم جبعلهم أ( مذهب احلنفية: أن اإلمام أو نائَبه يف اجلهاد خمريَّ بني القتل أو االسرتقاق، أواملن عل1)

ومذهب املالكية: أن اإلمام خمريَّ فيهم خبمسة أمور: القتل، أو الفداء، أو االسرتقاق، أو اجلزية، أو املن. ومذهب 
الشافعية واحلنابلة: أن اإلماَم خميـٌَّر يف األسرى بني أحد أربعة أمور: إما القتل، وإما االسرتقاق، وإما الفداء مبال أو 

 ،التاج واإلكليل لمختصر خليل(، واملّواق، 12/131، د. ط، )المبسوطسرى، وإما أن مينَّ عليهم. السرخسي، أ
اإلنصاف في (، واملرداوي، 61/ 1، ط/ أخرية، )نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج(، والرملي، 222/ 1، )1ط/

 (. 1/132، )1، ط/معرفة الراجح من الخالف
 بت من )ب( و )ج(. ( يف )أ( ولذلك، واملث2)
 ( يف )ب( و )ج( وتقدمي، واملثبت من )أ(. 6)
 (. 17( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )7)
 ( يف )أ( احلاكم، واملثبت من )ب( و )ج(. 1)
 ( يف )ب( و )ج( فيثبت، واملثبت من )أ(. 2)
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واحلكم إنشاء كالم يف النفس هو إلزام ، احلجة( 2)وأن الثبوت هو هنوض ، غريين بالضرورة (1)
 . (3) أو إطالق

  

                                 

 ( يف )ب( و )ج( كوهنما، واملثبت من )أ(. 1)
 ( يف )أ( من، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
تبصرة الحكام في أصول األقضية (. وابن فرحون، 21/ 1، د. ط، )أنوار البروق في أنواء الفروق، ( القرايف3)

، كاماألحمعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من (. والطرابلسي، 136-1/131، د. ط، )ومناهج األحكام
 (. 22-21د. ط، )ص: 
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 .في معنى تنفيذ الحكم: الفصل السادس

 : وهو على قسمني 
 . وتنفيذ حكم غريه، تنفيذ حكم نفسه

ليص سائر وخت، وأخذ املال بيد القوة ودفعه ملستحقه، معناه اإللزام باحلبس: فاألول
 . وحنو ذلك، ن جيوز له إيقاعه عليهوإيقاع الطالق على م، احلقوق

 : واحلكم (1)فالتنفيذ غري الثبوت
 . فالثبوت هو الرتبة األوىل] -
 . (3)هو الرتبة الوسطى  (2) [واحلكم -
 . والتنفيذ هو الرتبة الثالثة -

فهو ، (1)ال سيما احلاكم الضعيف القدرة على اجلبابرة ، وليس كل احلكام هلم قوة التنفيذ
من حيث هو حاكم  (2)فاحلاكم ، لتعذر ذلك عليه؛ وال خيطر له تنفيذه، ينشئ اإللزام

كم ليس أال ترى أن احمل، اوأما قوة التنفيذ فأمر زائد على كونه حاكمً ، ليس له إال اإلنشاء
 . له قوة التنفيذ
ثبت " :وذلك بأن يقول فيما تقدم احلكم فيه من غريه، تنفيذه حكم غريه: القسم الثاين

 . لبتةام من املنفذ ليس حبك (7)فهذا ، "فالن من احلكام كذا (6)عندي أنه ثبت عند 
بل  ،ا من هذا املثبتفليس حكمً ، وكذا حكم بكذا اثبت عندي أن فالنً : وكذا إذا قال

 ثبت عندي أنه ثبت عند: لو اعتقد أن ذلك احلكم على خالف اإلمجاع صح منه أن يقول

                                 

 (. 32خمطوطة: )ب(، نسخة دار الكتب القطرية، هناية اللوح رقم: ) (1)
 ( ما بني املعقوفتني ليس يف )ج(. 2)
 ( يف )ب( و )ج( الثانية، واملثبت من )أ(. 3)
 ، واملثبت من )ب( و )ج(. ( يف )أ( احليازة1)
 ( يف )ج( فاحلكم، واملثبت من )أ( و)ب(. 2)
 ( يف )ب( و )ج( عنده، واملثبت من )أ(. 6)
 ( يف )أ( فهو، واملثبت من )ب( و )ج(. 7)
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عند احلاكم لريتب عليه موجب  (2)ثبت يقد  (1)ألن التصرف الفاسد واحلرام ؛ فالن كذا وكذا
 . ذلك

اعدة على صحة ا حكم مسوال يف اإلثبات أن فالنً ، لبتةاليس يف التنفيذ حكم : وباجلملة
اجع إىل وهو ر ، فهو كله كحكم واحد، فال يعتد بكثرة اإلثبات عند احلكام، احلكم السابق

  .حكمت مبا حكم به األول وألزمت مبوجبه ومقتضاه: إال أن يقول الثاين، األولاحلاكم 
 . ول واملنفذ الثاين مذهبهما واحدهذا حكم ما إذا كان احلاكم األ: تنبيه

إذا ورد على حاكم حكم بأحد املذاهب : (3)املازري  فقال: أما مع اختالف املذهب
 (1)م فهل يلزمه تنفيذ هذا احلك، اده مذهب آخروالقاضي الوارد عليه احلكم اعتق، املشهورة

ليها بصحة أو إلزام الزوجة احملكوم ع، وإلزام احملكوم عليه بدفع املال الذي حكم به عليه القاضي
 ؟ به ذلك احلكم (2)مع أن مقتضى مذهبه هو خالف ما نفذ ، النكاح ومتكني الزوج منها

 : يف ذلك قوالن
احملكوم عليه ما فيه  (7)ألنه إن نفذه وألزم ؛ يقف عن تنفيذه وإبطاله (6)أنه : أحدمها

 . ألزمه ما ال يرى أنه احلق عنده
، طالهألن توقفه عن إنفاذه كإب؛ ويلزم احملكوم عليه ما تضمنه احلكم (1)أنه ينفذه : والثاين
 . إنه ممنوع من نقض األحكام اجملتهد فيها: وقد قلنا

وهو نافذ القضاء واحلكم "ا ا وحديثً قدميً  (2)يكتب يف التسجيالت ما معىن ما : فإن قيل
                                 

 (. 11( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )1)
 ( يف )ب( و )ج( ثبت، واملثبت من )أ(. 2)
 ن )أ(. ( يف )ب( و )ج( املازين، واملثبت م3)
 ( يف )ج( حكم احلكم، واملثبت من )أ( و)ب(. 1)
 ( يف )أ( تقدم، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
 ( يف )ب( أن، واملثبت من )أ( و)ج(. 6)
 ( يف )أ( ولزم، واملثبت من )ب( و )ج(. 7)
 ( يف )ب( و )ج( تنفيذه، واملثبت من )أ(. 1)
 ( يف )ج( التسجالت، واملثبت من )أ( و)ب(. 2)
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 ؟ "ماضيهما
 . (2)أن كال من اللفظني إذا استعمل وحده فهو مبعىن اآلخر : (1)اجلواب 

 : فإذا مجع بينهما
صحته  يف": وقوهلم، "اا خمتارً طائعً ": كقوهلم يف الوثائق،  ااحتمل أن يكون تأكيدً 

 . زيادة تأكيد املوثقفإن ذلك من ، "وسالمته
 . وحنو ذلك ،والفقر واملسكنة، كما قالوا يف اإلميان واإلسالم،  وحيتمل أن يتغايرا من وجه

 ؟ عند االجتماع (3)فما وجه التغاير: فإن قيل
احلكم وأن ، (1)يقتضي أن القضاء هو اإلخبار عن املستند  ظاهر كالم الشافعي: قلنا

 . لزامعبارة عن اإلنفاذ الذي هو مبعىن اإل
الشرع يف الواقعة املخصوصة   (2)وهو أنه حكم بأن حكم ، وجيوز أن يتغايرا من وجه آخر

 . (7( )6)وقضى به وألزم، كذا
  

                                 

 ( يف )ب( و )ج( فاجلواب، واملثبت من )أ(. 1)
 (. 12( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )2)
 (. 32خمطوطة: )ج(، نسخة املكتبة السليمانية، هناية اللوح رقم: ) (3)
 ( يف )أ( املسند، واملثبت من )ب( و )ج(. 1)
 ( يف )ب( حبكم، واملثبت من )أ( و)ج(. 2)
 (. 1/112، د. ط، )تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكامابن فرحون، ( 6)
معين (. والطرابلسي، 131-1/136، د. ط، )تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام( ابن فرحون، 7)

 (. 23-22، د. ط، )ص: الحكام فيما يتردد بين الخصمين من األحكام
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 .فيما يدل على الحكم: الفصل السابع

لك فكذ، "بكذاأشهدكم أين حكمت ": اعلم أنه كما يدل القول على احلكم يف قول احلاكم
، "ين قد حكمت بكذا"إ: وذلك إذا كتب احلاكم إىل حاكم آخر، االفعل يدل على احلكم أيضً 

 . مشروح يف كتاب القاضي إىل القاضيهو  (1)كما ،  فهذه الكتابة تدل على احلكم
 (3)أو غري ذلك مما يدل ويفهم ، فأشار برأسه؟ هل حكمت بكذا: لو سئل (2)وكذلك 
 . أنه حكم به

ى فجميع ذلك يدل عل، "اشهدوا علي مبضمونه": وقال، وكذلك لو كتب احلكم بيده
 . صدور احلكم

وتارة  ،ألنه تارة خيرب عنه بالقول؛ أن حكم احلاكم أمر نفساين ال لساين: وسبب ذلك
ذه األمور دالة وإمنا ه، فدل على أن احلكم غري قوله وكتابته وإشارته. وتارة باإلشارة، بالفعل
 . احلكم كسائر ما يقوم بالنفس من األحكام واألخبار وغريمهاعلى 

اء احلكم أنه قد يقرتن إنش، ومما يدل على أن احلكم الشرعي أمر قائم بالنفس ال باللسان
بأن حيكم  وقد يفرتقان سنني كثرية، فيوافق إنشاء احلكم وقت اإلشهاد عليه، عليه (1)مبا يدل 

فتبني أن احلكم الشرعي ، طويلة (2)نفسه يف ذلك إال بعد مدةيف شيء وال يشهد باحلكم على 
 . (6)يف نفسه قائم بذاته من كالمه النفساين ال اللساين

كون ]وتارة ي، ا حيتمل الصدق والكذب"واعلم أن احلكم تارة يكون خربً : قال القرايف

                                 

 ( يف )ب( و )ج( مبا، واملثبت من )أ(. 1)
 ( يف )ب( و )ج( كذلك، واملثبت من )أ(. 2)
 ( يف )ب( و )ج( أو يفهم، واملثبت من )أ(. 3)
 (. 22( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )1)
 (. 33خمطوطة: )ب(، نسخة دار الكتب القطرية، هناية اللوح رقم: ) (2)
(. وابن 22-21، )ص: 2، ط/اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام، رايف( الق6)

معين الحكام (. والطرابلسي، 1/131، د. ط، )تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكامفرحون، 
 (. 23، د. ط، )ص: فيما يتردد بين الخصمين من األحكام
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 . (2)(1) [إنشاء ال حيتمل الصدق والكذب
تمل ألن هذا اللف  حي، "قد حكمت بكذا يف الصورة الفالنية": مثل أن يقول: فاألول

 . الصدق والكذب حبسب ما يطلع عليه من حاله
اء ال فهذا إنش، "ا بكذااشهدوا علي بكذا أو أين ألزمت فالنً ": مثل أن يقول: والثاين

وصف وإمنا ي، عليه بكذاألنه إنشاء الطلب من الشهود أن يشهدوا ؛ حيتمل الصدق والكذب
 . هذا بالصحة أو الفساد

 . (1) أعلم (3)واهلل تعاىل 
  

                                 

 ( ما بني املعقوفتني ليس يف )ب(. 1)
 (. 62، )ص: 2، ط/اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام، ( القرايف2)
 ( ليس يف )ب( و)ج(. 3)
معين الحكام (. والطرابلسي، 1/131. ط، )، دتبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام( ابن فرحون، 1)

 (. 23، د. ط، )ص: فيما يتردد بين الخصمين من األحكام
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نع من اإلشهاد القديمة وما يمتفي التسجيل بإحياء الكتب  تنبيهاتفي ال: الفصل الثامن
 .به

، فيمن بيده حكم من قاض: (2)ابن املاجشونقال ابن حبيب عن : (1)البن بطالويف املقنع 
له  يحييهلفيقوم بذلك إىل سلطان موضعه ليسمع من بينته على ذلك ، أو شراء عبد أو منزل

صاحبه بأن  ييهوليح، حىت يعارضه فيه أحد خبصومة أو دعوى، فال ينبغي ذلك لإلمام، باحلكم
يكون طرأت له بينة على ذلك احلق من بلد  إال أن، يشهد على شهادة شهود الكتاب إنشاء

فيسأل القاضي أن يسمع من أولئك قبل ، (1)ومن يعدهلم ، يعرفهم ها هنا (3)وقل من ، آخر
وأنه جيد اآلن من  ،تفرقهم عنه وحييي له هبم حقه قبل فوته بشهادة من شهد له عليه وموته

 باإلشهاد على حيييه ميكنه أن وال، يعرفهم السلطان (6)ن ممبه شهادة الطارئني  (2)يعدل 
 . إذ ال يعرفوهنم؛ شهادهتم

ويذكر يف ، ويشهد له على ذلك، فمثل هذا ينبغي لإلمام أن ينظر له فيه وحييي له حقه
حجة أحد يقوم  (7)وال قطع السلطان به ، اإلشهاد على القاضي أنه مل يكن خياصمه فيه أحد

                                 

( سليمان بن حممد بن بطال البطليوسي، أبو أيوب: فقيه باحث، له أدب وشعر. تعلم بقرطبة، واشتهر بكتابه )املقنع( 1)
ما كان  لشعراء أيضاً، ويلقب بالعني جودي، لكثرةيف أصول األحكام، قالوا فيه: ال يستغين عنه احلكام. وكان من ا

، 1، ط/شجرة النور الزكية في طبقات المالكيةه. خملوف،  121يردد يف أشعاره )يا عني جودي(. تويف سنة: 
 (. 132/  3، )12، ط/األعالم(. والزركلي، 1/122)

، مفيت املدينة، أبو مروان، عبد امللك بن االمام عبد العزيز بن عبد اهلل بن املاجشون العالمة الفقيه ( ابن املاجشون2)
التيمي موالهم املدين املالكي، تلميذ اإلمام مالك. كان مفيت أهل املدينة يف زمانه. وكان فقيهاً فصيحاً، دارت عليه 

ن اود: كان ال يعقل احلديث، يعين: مل يكن مالفتيا يف زمانه، وكان ضريراً. كان مولعًا بسماع الغناء. قال أبو د
فرسانه، وإال فهو ثقة يف نفسه. قال حيىي بن أكتم: كان عبد امللك حبرًا ال تكدره الدالء. تويف سنة ثالث عشرة 

الوافي بالوفيات، (. والصفدي، 322/  12، )3، ط/سير أعالم النبالءومئتني. وقيل: سنة أربع عشرة. الذهيب، 
 (. 122/  12د. ط، )

 ( يف )ب( أن، واملثبت من )أ( و)ج(. 3)
 (. 21( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )1)
 ( يف )ب( يعدله، واملثبت من )أ( و)ج(. 2)
 ( يف )أ( و)ج( مبن، واملثبت من )ب(. 6)
 ( ليس يف )ب(. 7)
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يقته وأشرفت وث ا قد درستا أو حكمً أو يكون حق   ،وحنو هذا مما يتبني به سبب اإلحياء، عليه
ها يفإنه ينبغي أن ينظر له فيها مبا حيي، إال بنظر السلطان( 1)ها ييوال ميكنه أن حي، على الذهاب

 . (3)ويبني أنه مل يقطع به حجة أحد، (2)
مث أتيا ، فيها (1)ا بالصحراء وتنازعا إذا ادعى كل واحد من اخلصمني أرضً : ومن ذلك

م هبذه فال يشهد احلاكم أنه حك، مث أقر أحدمها لصاحبه من غري بينة، احلاكم فتداعيا فيها
على شهد يوال ، وال حيكم له هبا، ا أقر لفالن بكذاولكن يشهد له بأن فالنً ، األرض لفالن

 . (2)حىت يقوم عنده البينة أهنا له ، نفسه فيها بقضاء
فال  ،ا من رجل وأنكر البائع ذلك وأثبت عند القاضي البينة باالشرتاءوإذا ابتاع رجل دارً 

يعرفونه يف  ايكتب هلم القاضي كتاب حكم حىت يقيم املشرتي عنده بينة أن البائع باع منه شيئً 
 . (6)ملكه 

أتى بيتيمة بلغت إىل القاضي أو يتيم  (1)وإذا : (7)ابن سهل يف مسائل احملجور قال
 ،الرضا وأنا أبرأ إليه مباله (2)إن أبا هذه أو أبا هذا أوصى به إيل ومباله وقد بلغ مبلغ: وقال، بالغ

 (12)وزعم ، كذا  صفته، ا أتى بفالنإن فالنً : ةيكتب له يف الرباء: قال، فاكتب يل براءة منه

                                 

 ( يف )ب( جييبها، واملثبت من )أ( و)ج(. 1)
 ( يف )ب( جييبها، واملثبت من )أ( و)ج(. 2)
تبصرة (. وابن فرحون، 1/231، )1، ط/النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات( القريواين، 3)

 (. 132-1/131، د. ط، )الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام
 ( يف )أ( أو تنازعا، واملثبت من )ب( و)ج(. 1)
 (. 212/ 2، )2، ط/البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، ابن رشد، ( القرطيب2)
 (. 1/112، د. ط، )تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام( ابن فرحون، 6)
سدي  األ( ديوان األحكام الكربى أو اإلعالم بنوازل األحكام وقطر من سري احلكام، لعيسى بن سهل بن عبد اهلل7)

اجلياين القرطيب الغرناطي أبو اأَلص َبغ، ويوجد يف الكتاب فصل بعنوان )باب يف مسائل احملجور(، والكتاب مطبوع، 
 وهو يف الفقه املالكي. 

 (. 22( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )1)
 (. 33رقم: ) خمطوطة: )ج(، نسخة املكتبة السليمانية، هناية اللوح (2)
 ( يف )أ( أو زعم، واملثبت من )ب( و)ج(. 12)



212 
 

 ا ومباهلاوأن أباها أوصى إليه هب، وزعم أهنا تسمى فالنة، أنه يسمى فالنا أو بامرأة صفتها كذا

، (2)وسألنا أن نأمره بدفع ماهلا إليها ، وأهنا قد بلغت مبلغ األخذ لنفسها واإلعطاء منها، (1)
ءته منه وقد أشهدنا على برا، فدفع هلا عندنا كذا وكذا، فأمرناه بذلك، له الرباءة (3)وأن نكتب 
إال ، (6)]وإن مل يعرف أنه وصيه ، له هذه الرباءة (2)ويكتب ، كتابيف هذا ال (1)للمسلمني 

 . بقوله
 (1) [نعم ال جيوز أن يكتب له الرباءة: قال؟ إال هذا (7)وال جيوز أن يكتب له : قيل له
 . (2)إال هكذا

  

                                 

 ( يف )أ( سقط، واملثبت من )ب( و)ج(. 1)
 ( يف )ب( و )ج( إليه، واملثبت من )أ(. 2)
 ( يف )أ( يكتب، واملثبت من )ب( و)ج(. 3)
 ( يف )ج( للمسمني، واملثبت من )أ( و)ب(. 1)
 ( يف )ب( و )ج( ونكتب، واملثبت من )أ(. 2)
 ( يف )ب( وصيته، واملثبت من )أ( و)ج(. 6)
 ( ليس يف )ج(. 7)
 ( يف )أ( سقط، وما بني املعقوفتني مثبت من )ب( و)ج(. 1)
تبصرة الحكام في أصول األقضية (. وابن فرحون، 126، د. ط، )ص: ديوان األحكام الكبرى( ابن سهل، 2)

 (. 1/112، د. ط، )ومناهج األحكام
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 .وإرجاء الحجة للخصم، في الحكم المعلق على شرط صدق المدعي: الفصل التاسع

أن املرأة إذا رفعت أمرها إىل القاضي وطلبت أن يفرض هلا النفقة على : (1)ويف خمتصر الواضحة
يه وأحبت أن ينظر هلا يف فرض النفقة عل، وحاله يف العسر واليسر جمهول، زوجها الغائب

 اء اليوم موسرً يكان فالن زوج فالنة مل  (2)لئن ، فليشهد هلا السلطان، اولزومها له إن ظهر ملي  
ا فال شيء وإن كان معسرً ، مثله (3)فقد أوجبنا عليه المرأته فريضة مثلها من ، يف غيبته هذه

الفريضة الزمة له إال أن يثبت عدمه يف غيبته كلها حىت  (1)مث تكون . ويكتب التاريخ، عليه
 . (6) شيء (2)فال يلزمه ، قدم

 . (2)من المدعى عليه (7)في بيان المدعي: القسم الثاني
ومل ، ألنه أصل مشكل؛ (2)اعلم أن علم القضاء يدور على معرفة املدعي من املدعى عليه 

وأن ، وأن على املدعي البينة ]إذا أنكر املطلوب، منهما (12)خيتلفوا يف حكم ما لكل واحد 
 . البينة إذا مل يقم (11) [على املدعى عليه اليمني

 . واملدعى عليهاء يف حتديد املدعي وقد اختلفت عبارات الفقه

                                 

 بن سلمة بن جرير بن مدخل اجلهين.  ( خمتصر الواضحة، لفضل1)
 ( يف )أ( أين، واملثبت من )ب( و)ج(. 2)
 ( يف )ب( على، واملثبت من )أ( و)ج(. 3)
 ( يف )أ( يكون، واملثبت من )ب( و)ج(. 1)
 ( يف )أ( يلزم، واملثبت من )ب( و)ج(. 2)
 (. 1/113، د. ط، )، تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام( ابن فرحون6)
 (. 31خمطوطة: )ب(، نسخة دار الكتب القطرية، هناية اللوح رقم: ) (7)
( هذا القسم الثاين مما يندرج حتت عنوان: وكيفية القضاء. وتقدم القسم األول: وهو معرفة تصرفات احلكام واصطالحهم 1)

 . الدعاوى وأقسامهايف األحكام، وتضمن الفصول التسعة السابقة. وسيأيت القسم الثالث: وهو يف ذكر 
 (. 23( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )2)
 ( ليس يف )ب(. 12)
 ( يف )أ( سقط، وما بني املعقوفتني مثبت من )ب( و)ج(. 11)
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على شيء واحد وهو أن املتمسك باألصل هو املدعى  (2)وحتوميهم : (1)قال يف التبصرة
 . ومن أراد النقل عنه فهو املدعي، عليه

 ؟ من هو املتمسك باألصل من اخلصمني، غري أنه يتعارض النظر يف كثري من املسائل
 . السيد وأنكر، كما لو ادعى الزوج أن سيد األمة غره وزوجه هبا

 . قول الزوج (1)القول : (3)فقال بعضهم 
 . القول قول السيد: (2)وقال غريه 

، ول السيدفيكون القول ق، فاألصل عدم الغرور؛ فتعارض يف هذه املسألة األصل والغالب
فيقدم ، نادر (6)وزواج األحرار لإلماء ، والغالب عدم الدخول على زواج اإلماء وعدم الرضا هبن

 . على النادرالغالب 
 . مسائل الدعاوى (7)ومثل هذا كثري يف 

 : اوأيضً 
كدعوى  ،فهناك أمور اختلف الفقهاء يف ترجيح قول أحد اخلصمني على اآلخر بسببها

ألن العرف ؛ (1)فالقول قول الرجل عندنا، املرأة على زوجها احلاضر معها أنه مل ينفق عليها
ألن األصل عدم ؛ (2)ا باألصلالقول قول املرأة متسكً : وعند الشافعي، والغالب يشهد بصدقه

                                 

 (. 1/111، د. ط، )تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام( وهو كتاب: ابن فرحون، 1)
هم، واملثبت من )أ( و)ج(. والتحومي: مصدر حوَّم مبعىن الدوران يقال: حام الطائر  وغريه حوَل الشئ ( يف )ب( وحترمي2)

 (. 1221/ 2، مادة: )حوم(، )1، ط/الصحاح تاج اللغةحيوم حوما وحومانا، أي دار. اجلوهري الفارايب، 
 (. 1/111، د. ط، )تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام( وهو أشهب. ابن فرحون، 3)
 ( يف )ج( زيادة: يف. 1)
 (. 1/111، د. ط، )تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام( وهو سحنون. ابن فرحون، 2)
 ( يف )ب( و )ج( لإلمام، واملثبت من )أ(. 6)
 ( يف )أ( من، واملثبت من )ب( و )ج(. 7)
 (. 111/ 2، )1، ط/المدونة، ( أي عند املالكية. مالك بن أنس1)
 (. 121/ 12، )1، ط/نهاية المطلب في دراية المذهب( اجلويين، 2)
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 . (1)اإلنفاق 
هو رجوع إىل ف، كالقضاء بالنكول واعتباره يف األحكام،  وأمور اتفقوا على الرتجيح هبا

 (3)ولكن قد خيتلف النظر يف حتقيق حصول ، وقدم على أصل براءة الذمة، (2)القرينة الظاهرة
 . ذلك املرجح يف صورة النزاع

فإن ، يف دعوى الدين وحنوه (2)الغالب  (1)وأمجعوا على اعتبار األصل وإلغاء : تنبيه
 . اوالغالب أنه ال يدعي إال حق  ، وإن كان الطالب أتقى الناس، القول قول املدعى عليه

، دقهافإن الغالب ص، غاء األصل يف البينة إذا شهدتوأمجعوا على اعتبار الغالب وإل
 . (7)املشهود عليه (6)واألصل براءة ذمة 
وال تردد يف ذلك وال إشكال إذا ، أصل معتمد عليه يف مقتضى النظر، (1)واستصحاب احلال
 . احلال مل يعارض احلال

هنا افه، استصحاب احلال اآلخر( 2)استصحاب أحدمها يضاد ، ولكن قد يعرتض حاالن
ويفتقر  ، املدعي من املدعى عليه (12)فيختلف أهل النظر من األئمة يف متييز ، يقع اإلشكال

 . إىل ترجيح احلالة اليت استصحبها كل واحد منهما
ي على فاقه هو واملكرت ي دار زعم بعد اتأال ترى أن املذهب عندنا على قولني يف مكرت 

                                 

 ( يف )ب( و )ج( االتفاق، واملثبت من )أ(. 1)
 (. 171، )ص: 1، ط/كتاب التعريفات( القرينة مبعىن الفقرة، وهو أمر يشري إىل املطلوب. اجلرجاين، 2)
 (. 21( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )3)
 ( ليس يف )ب(. 1)
 ( يف )ب( والغالب، واملثبت من )أ( و)ج(. 2)
 ( يف )ب( و )ج( الذمة، واملثبت من )أ(. 6)
 (. 1/111، د. ط، )تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام، يف ابن فرحونهذه اإلمجاعات نقلها ( 7)
( االستصحاب: عبارة عن إبقاء ما كان على ما كان عليه؛ النعدام املغري. وهو احلكم الذي يثبت يف الزمان الثاين بناًء 1)

(. واجلرجاين، 2/171، )1، ط/إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصولعلى الزمان األول. الشوكاين، 
  (.22، )ص: 1، ط/كتاب التعريفات

 ( يف )أ( مضاد، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
 ( يف )أ( ميني، واملثبت من )ب( و )ج(. 12)
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 (1) كونتوعلى قول املكرتي ]، صاحب الدارأهنا اهندمت شهرين على قول ، أوهلا وآخرها
 ؟ مدة اهلدم ثالثة أشهر

، ألن األصل براءة ذمته من املطالبة والغرامة؛ (3) [القول قول املكرتي: قيل (2)فإن  -
 . بناه كان املكرتي هو املدعى عليهوإذا استصح، ذلك (1)فيستصحب 

ا يف ذمة دينً  (6)ألن عقد الكراء أوجب ؛ (2)والقول اآلخر أن القول قول املكري  -
ا حلال كون استصحابً  (1)فال يصدق ، واملكرتي يدعي إسقاط بعضه، (7)ي رت املك

 . (2)ا لكون الدار صحيحة واستصحابً ، ا يف ذمتهالكراء دينً 
 (11)فلما طلبه هبا دافعها، دنانري (12)فيمن قبض من رجل : وكذلك اختلفوا على قولني

بل أنا أسلفتك : وقال دافعها، (13)عن سلف كان أسلفه لدافعها  (12)زعم أنه إمنا قبضها 
 : قط اإياها وما كنت أنت أسلفتين شيئً 

 ،فإن اعتربنا الفرق بني املدعي واملدعى عليه بأن املدعي من لو سكت لرتك وسكوته -
قابض لو وال، وسكوتهلرتك ألنه لو سكت ؛ (11)هنا الدافع هو املدعيا وجدنا ه

                                 

 ( يف )أ( و)ب( يكون، واملثبت من )ج(. 1)
 ( يف )ج( فإنه، واملثبت من )أ( و)ب(. 2)
 ( ما بني املعقوفتني ليس يف )ب(. 3)
 ( يف )ج( فتستصحب، واملثبت من )أ( و)ب(. 1)
 كرتي، واملثبت من )أ(. ( يف )ب( و )ج( امل2)
 ( يف )ج( وجب، واملثبت من )أ( و)ب(. 6)
 ( يف )أ( املكري، واملثبت من)ب( و)ج(. 7)
 ( مطموسة يف )ج(، واملثبت من )أ( و)ب(. 1)
 (. 22( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )2)
 ( يف )ب( و )ج( شخص، واملثبت من )أ(. 12)
 (. 31خمطوطة: )ج(، نسخة املكتبة السليمانية، هناية اللوح رقم: ) (11)
 ( يف )ب( و )ج( أقبضها، واملثبت من )أ(. 12)
 ( يف )أ( لك دافعها، واملثبت من )ب( و )ج(. 13)
 ( يف )أ( زيادة: عليه. 11)
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 . كت عن جواب الطالب ما ترك وسكوتهس
فإنا إن ، (2) [وهو دعوى األمر اجللي ]أو اخلفي، على األصل اآلخر( 1)وإن بنينا  -

اه هو صدقنا الدافع وجعلن، استصحبنا كون الدافع بريء الذمة من سلف هذا القابض
 . الذي األصل عدمه املدعى عليه السلف

ر مما أقر فال يؤخذ بأكث، ا فيه براءة ذمتهاألصل أيضً  وأن، وإن اعتربنا حال القابض -
 . ليهجعلنا القابض هو املدعى ع، به

فيفتقر إىل ترجيح استصحاب ، األحوال (3)فما يعرض اإلشكال إال عند تصادم مقتضى 
 . احلالتني على األخرى (1)إحدى 

ما  (6)وليت القضاء وعندي أين ال أعجز عن معرفة: أنه قال (2)شريح القاضيوقد ذكر عن 
فأول ما ارتفع إيل خصمان أشكل علي من أمرمها من املدعي ومن املدعى ، يتخاصم إيل فيه

 ؟ عليه
 . (7)ولعله أشار إىل هذا الذي نبهنا عليه: قال املازري

                                 

 ( يف )أ( بينا، واملثبت من )ب( و )ج(. 1)
 ( يف )ب( و )ج( واخلفي، واملثبت من )أ(. 2)
 ( يف )ب( و )ج( يقتضي، واملثبت من )أ(. 3)
 ( يف )ب( و )ج( أحد، واملثبت من )أ(. 1)
: هو الفقيه أبو أميَّة شريح بن احلارث بن قيس بن اجلهم الكندي، قاضي الكوفة. ويقال: شريح بن ( شريح القاضي2)

 -ليه وسلمصلى اهلل ع-شراحيل، أو ابن شرحبيل. يقال: له صحبة، ومل يصح؛ بل هو ممن أسلم يف حياة النيب 
 ل أبو نعيم: عاش مائة ومثاينوانتقل من اليمن زمن الصديق. عن أشعث، أن شرحيًا عاش مائة وعشر سنني. قا

(. والزركلي، 122/  1، )3، ط/سير أعالم النبالءسنني. وفاته: تويف سنة مثان وسبعني، وقيل: سنة مثانني. الذهيب، 
 (. 161/  3، )12، ط/األعالم

 (. 32خمطوطة: )ب(، نسخة دار الكتب القطرية، هناية اللوح رقم: ) (6)
معين (. والطرابلسي، 116-1/113، د. ط، )أصول األقضية ومناهج األحكام تبصرة الحكام في( ابن فرحون، 7)

 (. 21-23، د. ط، )ص: الحكام فيما يتردد بين الخصمين من األحكام
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ذلك بأمثلة ذكرها  (2)وتبني ، الوجوه وما أشبهها صعب علم القضاء ودق (1)هذهبف
 . (1) وغريه (3)القرايف

هر فاليتيم فيما يظ، وطلب من الوصي ماله الذي له حتت يده، (2)إذا بلغ اليتيم ورشد 
، (6) [ل]لرد املا يوالوصي املطلوب هو املدع، وهو مدعى عليه، أنه صار بسبب طلبه مدع

، (7)هلمتعاىل أمر األوصياء باإلشهاد على اليتامى إذا بلغوا ودفعوا إليهم أمواألن اهلل ؛ فعليه البينة
واليتيم ، دعمفالوصي مطلوب وهو ، فلم يأمتنهم على الدفع بل على التصرف واإلنفاق خاصة

 . (1)طالب وهو مدعى عليه
  .ال يقبل من قوله إال ما أشبه الصدق، وكذلك يف دعوى اإلنفاق على اليتيم

ألنه مل يأمتن املودع عنده ملا أشهد ؛ سلمها باإلشهاد (2)وكذلك طالب الوديعة الذي 
ه أنه ألن ظاهر حال املودع عند؛ اوإن كان طالبً ، فالقول قول صاحب الوديعة مع ميينه، عليه

اجتمع األصل ف، عدم الدفع: واألصل أيضا، ال يدفع ما سلم إليه ببينة إال بإشهاد ليربأ منها
 . والغالب على تصديق صاحب الوديعة دون القابض هلا

فالقول ، بغري بينة (12) [فإن قبضت الوديعة ]أو القراض، وكذلك القراض إذا قبض ببينة

                                 

 ( يف )أ( فهذه، واملثبت من )ب( و )ج(. 1)
 ( يف )ب( و )ج( ونبني، واملثبت من )أ(. 2)
 (. 76-1/71، د. ط، )أنوار البروق في أنواء الفروق، ( القرايف3)
 (. 232، )ص: 1، ط/المقنع في علم الشروط( ابن مغيث، 1)
 (. 26( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )2)
  ( يف )أ( له واملال، واملثبت من )ب( و )ج(.6)
 حك جك مق حق خفمف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض}: قال تعاىل( 7)

 حي ٰهجي مه جه هن من خن جنحن مم خم حم جم ملهل خل حل جل لكمك خك
 . [6]سورة النساء: { هي مي خي

 (. 1/72، د. ط، )أنوار البروق في أنواء الفروق، ( القرايف1)
 ( يف )أ( اليت، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
 ( يف )أ( والقراض، واملثبت من )ب( و )ج(. 12)
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 . (3)(2)واألمني مصدق ، ألن يدمها يد أمانة؛ (1)قول املودع عنده وقول العامل 
، س احلريةألن األصل يف النا ؛ا يقبل قولها كان أو كبريً صغريً ، وكذلك مدعي حرية األصل

وز ما مل يثبت عليه ح واألصل عدم السيب، بشرط الكفر (1)السيبوإمنا عرض هلم امللك بسبب 
لكونه ؛ إال ببينةفال تسمع ، عن األصل (7)دعوى احلرية حينئذ ناقلة  (6) (2)فتكون ، امللك
 . (1)وألن العرف يكذبه، مدعيا

ألن ؛ لوذلك خالف األص، وأما مدعي العتق فإنه يدعي انتقال امللك الثابت إىل احلرية
 . نتقال عنه فهو مدع وعليه البينةطلب اال (2)فمن ، امللك ملا ثبت صار أصاًل 

ا بً ا أو غصشخص دينً كمن ادعى على ،  جترد األصل عن الظاهر وعن العرف (12)أما إذا 
ل خيالف ألن األص؛ فالقول قول املدعى عليه مع ميينه، فإن األصل عدم هذه األمور، أو جناية

إال أن يكون املدعى عليه بالغصب واجلناية ممن اشتهر بذلك ونسب ، الطالب ويعضد املطلوب
 . فإنه يكشف عنه، إليه

                                 

 ( يف )أ( القائل، واملثبت من )ب( و )ج(. 1)
 ( يف )ب( و )ج( يصدق، واملثبت من )أ(. 2)
 (. 1/72، د. ط، )أنوار البروق في أنواء الفروق، ( القرايف3)
 (. 11، د. ط، مادة: )سيب(، )ص: طلبة الطلبة: األسر واالسرتقاق. النسفي، جنم الدين، ( السيب1)
 ( يف )أ( فيكون، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
 (. 27( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )6)
 ( يف )ب( و )ج( نافلة، واملثبت من )أ(. 7)
 (. 113، )ص: 2، ط/جامع األمهات( ابن احلاجب، 1)
 من )ب( و )ج(.  ( يف )أ( من، واملثبت2)
 ( يف )ج( زيادة: كان. 12)
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 . (2)ااملدعي هو أضعف املتداعيني سببً : (1)ابن شاسوهبذا يظهر معىن قول 
 : ومن األمثلة اليت يكون الطالب فيها مدعى عليه

 . فإن الدباغ مدعى عليه، (1)ا ودباغ جلدً  (3)زإذا تداعى قزا -
قول الرجل فيما يشبه أنه  (2)اختالف الزوجني يف متاع البيت فإن القول : ومنها -

 . (6)قول املرأة فيما يشبه أنه للنساءوالقول ، للرجال
 . كان اجلندي مدعى عليه،  الو تداعى قاض وجندي رحمً  (7): ومنها -
، قدم العطار يف املسك، (1) [إذا تنازع عطار وصباغ يف مسك ]أو صبغ: ومنها -

 . (2)فينبغي أن يعتمد الرتجيح بالعوائد وظواهر األحوال والقرائن، والصباغ يف الصبغ
 : تنبيه

  :خولفت قاعدة الدعوى يف مخس مواطن فقبل فيها قول الطالب: قال القرايف

                                 

الشيخ اإلمام العالمة شيخ املالكية جالل الدين أبو حممد عبد اهلل بن جنم بن شاس اجلذامي السعدي  ( ابن شاس1)
املصري املالكي مصنف كتاب "اجلواهر الثمينة يف فقه أهل املدينة". درس مبصر، وأفىت، وكان مقباًل على احلديث، 

فاته، عوده من احلج امتنع من الفتوى إىل حني و  مدمناً للتفقه فيه، ذا ورع، وحتر، وإخالص، وتأله، وجهاد. وبعد
الديباج (. ابن فرحون، 21/  22، )3، ط/سير أعالم النبالءمات غازيًا سنة ست عشرة وست مئة. الذهيب، 

 (. 1/113، د. ط، )المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب
 (. 1272/ 3، )1، ط/في مذهب عالم المدينةعقد الجواهر الثمينة ، ( ابن شاس2)
واعد وفروع فقه األشباه والنظائر في ق، يف مجيع النسخ: قزار، بالراء، واملثبت من كتاب األشباه والنظائر. السيوطي (3)

 (. 117، د. ط، )ص: الشافعية
 ( يف )أ( جلد، واملثبت من )ب( و )ج(. 1)
 ( يف )أ( سقط، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
 (. 2/321، )2، ط/بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع( الكاساين، 6)
 ( يف )ج( زيادة: أنه. 7)
 ( يف )ب( وصبغ، واملثبت من )أ( و)ج(. 1)
(. 1276-3/1272، د. ط، )«اإلمام مالك بن أنس»المعونة على مذهب عالم المدينة ، ( القاضي عبد الوهاب2)

 (. 117-1/116، د. ط، )تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكاموابن فرحون، 
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ألن العادة أن الرجل ينفي عن زوجته ؛ يقبل فيه قول الزوج، (2)اللعان: (1)أحدها 
 . فحيث أقدم على رميها بالفاحشة مع األميان قدمه الشرع، الفواحش

 . (1) [يقبل فيها قول الطالب ]لرتجحه باللوث، (3)القسامة: وثانيها
األمناء يف التلف لئال يزهد الناس يف قبول األمانات فيفوت  (2)قبول قول: وثالثها

قبل  (7) []أو من (6)ا من جهة مستحق األمانة واألمني قد يكون أمينً ، مصاحلها وحفظها
 . الشرع كالوصي وامللتقط أو من ألقت الريح الثوب يف بيته

املصاحل املرتتبة على والية  (2)لئال تفوت ، والتعديل (1)يقبل قول احلاكم يف التجريح : ورابعها
 . حكاماأل

 . ويقبل قوله يف مواضع عديدة
يف  لئال خيلد، قبول قول الغاصب يف التلف مع ميينه لضرورة احلاجة: وخامسها

 . (12)احلبس

                                 

 (. 21( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )1)
من اخلري، ويف الشرع: شهادات مؤكدة باألميان، مقرونة باللعن، قائمة مقام حد  ( اللعان: اللعن: هو الطرد واإلبعاد2)

اجلرجاين، (. و 213، مادة: )لعن(، )ص: 2، ط/مختار الصحاحالرازي، القذف يف حقه، ومقام حد الزنا يف حقها. 
 (. 122، )ص: 1، ط/كتاب التعريفات

، 1، ط/لغةتهذيب الاألزهري، قسم على املتهمني يف الدم. ( القسامة: يف األصل هي اليمني. ويف الشرع: أميان ت3)
 (. 172، )ص: 1، ط/كتاب التعريفاتاجلرجاين، (. و 1/312مادة: )قسم(، )

( يف )أ( إن حجه باللون، واملثبت من )ب( و )ج(. واللوث: الشر واجلراحات واملطالبات باألحقاد. ابن منظور، 1)
 (. 121/ 2، مادة: )لوث(، )3، ط/لسان العرب

 (. 32خمطوطة: )ج(، نسخة املكتبة السليمانية، هناية اللوح رقم: ) (2)
 ( ليس يف )ج(. 6)
 ( يف )ب( ومن، واملثبت من )أ( و)ج(. 7)
 ( يف )ب( و )ج( التخريج، واملثبت من )أ(. 1)
 ( يف )أ( يفوت، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
تبصرة الحكام في أصول األقضية (. وابن فرحون، 1/76، د. ط، )أنوار البروق في أنواء الفروق، ( القرايف12)

 (. 1/117، د. ط، )ومناهج األحكام
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 . (2) (1)في ذكر الدعاوى وأقسامها: الثالث القسم
 . عن برهان (3)عبارة عن قول يقصد به إثبات شيء عار: "والدعوى

 . ومىت كان معها حجة أو برهان مل تكن دعوى
على ما قال ]وال  (1)وهلذا ال يقال للنيب صلى اهلل عليه وسلم أنه مدع بعد قيام املعجز 

 . (7)ويقال ملن ليس له حجة مدع" ، نه مدعأقوله  (6)استدل بدليل على  (2) [ملن
 : وفيه فصول

  .وكيفية تصحيح الدعوى، وشروطها، يف بيان الدعوى الصحيحة: الفصل األول
 . يف تقسيم الدعاوى: الفصل الثاني

 . يف تقسيم املدعى عليهم: الفصل الثالث
 . هانوما ال يسمع م، وما يسمع من بيناهتم، يف تقسيم املدعى هلم: (1) الفصل الرابع

 . يف بيان ما يتوقف مساع الدعوى به على إثبات أمور: الفصل الخامس
 . وما يتعلق هبا، يف أحكام الوكالة يف الدعوى: الفصل السادس

                                 

 (. 36خمطوطة: )ب(، نسخة دار الكتب القطرية، هناية اللوح رقم: ) (1)
م : وهو معرفة تصرفات احلكا( هذا القسم الثالث مما يندرج حتت عنوان: وكيفية القضاء. وتقدم القسم األول2)

 واصطالحهم يف األحكام، والقسم الثاين: وهو يف بيان املدعي من املدعى عليه. 
 (. 1/163، )2/، طروضة القضاة وطريق النجاة( يف مجيع النسخ: عارية، واملثبت من روضة القضاة. ابن السيمناين، 3)
 ( يف )أ( املعجزة، واملثبت من )ب( و )ج(. 1)
 يف )ب(، ويف )ج( طمس، واملثبت من )أ(.  ( ليس2)
 ( ليس يف )ب(. 6)
 (. 1/163، )2، ط/روضة القضاة وطريق النجاة( ابن السيمناين، 7)
 (. 22( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )1)
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 . الصحيحة في الدعوى: الفصل األول

 : (1) وهلا مخسة شروط 
 . معلومة (2)أن تكون : األول
 . (1)ابن شاس (3) هقال، جمهولةألهنا ؛ مل تسمع دعواه، يل عليه شيء: فلو قال
 . ان يعلم قدر حقه وامتنع من بيانهإذا ك: ولعله يريد

وعندي أن هذا الطالب لو أيقن بعمارة ذمة املطلوب : وقد قال املازري يف هذه الدعوى
مبلغه وأراد من خصمه أن جياوبه عن ذلك بإقرار مبا ادعى عليه به على وجه  (2)بشيء وجهل 

 . (7)لزم املدعى عليه اجلواب، (6)وذكر املبلغ واجلنس ، التفصيل
سبا وقامت له بينة أهنما حتا، يل عليه شيء من فضلة حساب ال أعلم قدره: أما لو قال

 . فدعواه يف هذه الصورة مسموعة، هلم بقدرها (1)وبقيت له عنده بقية ال علم 
ال يعلمون  اوقامت له بينة أن له فيها حق  ، ا يف هذه الدار واألرضوكذلك لو ادعى حق  

 . فهي دعوى مسموعة، قدره
 . املدعى عليه لزمته (12)مما لو أقر هبا  (2)أن تكون : من شروط الدعوى: الشرط الثاين

                                 

تكون  ى عليه لزمته. الشرط الثالث: أن( الشرط األول: أن تكون معلومة. الشرط الثاين: أن تكون مما لو أقر هبا املدع1)
مما يتعلق هبا حكم أو غرض صحيح. الشرط الرابع: أن تكون الدعوى حمقَّقة. الشرط اخلامس: أن تكون الدعوى 

 (. 117-111/ 1، د. ط، )أنوار البروق في أنواء الفروق، مما ال تشهد العادة والعرف بكذهبا. القرايف
 ( يف )أ( يكون، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
 ( يف )أ( قال، واملثبت من )ب( و )ج(. 3)
 (. 1272/ 3، )1، ط/عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، ( ابن شاس1)
 ( يف )ب( و )ج( وجهله، واملثبت من )أ(. 2)
 ( يف )ب( أو اجلنس، واملثبت من )أ( و)ج(. 6)
 (. 122/ 1، )1، ط/التاج واإلكليل لمختصر خليل( املّواق، 7)
 ( يف )أ( أعلم، واملثبت من )ب( و )ج(. 1)
 ( يف )ب( و )ج( يكون، واملثبت من )أ(. 2)
 ( ليس يف )ب( و )ج(. 12)
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رجوع عنها وللواهب ال، اهلبة ال تلزم بالقول إن: وقلنا، فإنه لو ادعى رجل على رجل هبة
 (3) []وإن قلنا بقول، (2)فال يلزم املدعى عليه اجلواب بإقرار أو إنكار ، ما مل تقبض (1)

 . اجلواب (1)فيلزم املدعى عليه ، أن اهلبة تلزم بالقول: املخالف
لى القول ع وعلى هذا جيري األمر يف دعوى إنسان على آخر أنه وعده بشيء يعطيه إياه

. (7)وكذلك الوصايا اليت له أن يرجع عنها ، (6)أن الواعد ال جيرب على الوفاء بوعده (2)عندنا
فإن هذا األصل ، (2)له الرجوع عنه (1)الذي يرى أن  وكذلك التدبري على مذهب الشافعي

، ى عليهيضيف إليه ما يلزم املطلوب مبا ادعذهب بعض األئمة إىل أنه ال يلزم اجلواب عنه حىت 
القول خبيار اجمللس  (11)البيع على  (12)وكذلك يف . يلزمك تسليمها إيل: فيقول يف اهلبة
 . مل يقع الفسخ بعد العقد (12)يضيف إليه أنه 

 : (13)الشرط الثالث 
 . مما يتعلق هبا حكم أو غرض صحيح (11)أن تكون : من شروط مساع الدعوى

أن يدعي رجل على رجل بدين ويقيم البينة على ذلك وعدلت : ما يتعلق هبا حكمفمثال 

                                 

 ( يف )ب( و )ج( فيها، واملثبت من )أ(. 1)
 (. 122، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )( خمطوطة: )أ(2)
 ( يف )ب( وأن يقول، واملثبت من )أ( و)ج(. 3)
 ( ليس يف )ب( و )ج(. 1)
 ( أي عند املالكية. 2)
 (. 11/ 1، )2، ط/البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة( القرطيب، ابن رشد، 6)
 ( يف )ب( فيها، واملثبت من )أ( و)ج(. 7)
 ( يف )ب( و )ج( أنه، واملثبت من )أ(. 1)
 (. 12/ 1، د. ط، )األم، ( الشافعي2)
 ( يف )ج( على، واملثبت من )أ( و)ب(. 12)
 ( ليس يف )ب(، ويف )ج( يف، واملثبت من )أ(. 11)
 ( ليس يف )ج(. 12)
 ثاين، واملثبت من )أ( و)ج(. ( يف )ب( ال13)
 ( يف )ب( و )ج( يكون، واملثبت من )أ(. 11)
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 ،الطالب أنه ال يعلم كون شهوده جمروحني (1) []استحلف يل: فقال املطلوب للقاضي، البينة
اعتل بأن  فمن مل يوجبها؟ هل جيب فيه اليمني أو ال جيب، فإن هذا مما اختلف فيه العلماء

هنا ا وه، من املدعى عليه (3) [ستخرجيمتعلقة ]باستحقاق أمر  (2) حقيقة الدعوى أن تكون
 . البينة حبقه (2)شهدت له  (1)ال يطلب من القاضي استخراج شيء من الذي 

فإنه ال ينبغي للحاكم ، مسسمة (6)شر فاحرتاز من الدعوى بع  : وأما قولنا أو غرض صحيح
 . (1)نفع شرعيألنه ال يرتتب عليها ؛ هذه الدعوى (7)مساع مثل 
 : الشرط الرابع
 . الدعوى حمققة (2)أن تكون 

مل ، قضيته( 12)أظن أين : أو قال املدعى عليه يف اجلواب، اأظن يل عليه ألفً : فلو قال
ن وال ينبغي للحاكم أن يدخل يف اخلطر مبجرد الوهم م، لتعذر احلكم باجملهول؛ تسمع الدعوى

 . املدعي
أو  ،ألن اإلنسان لو وجد وثيقة يف تركة مورثه؛ لغالبويتنزل منزلة التحقيق الظن ا

مبثل  فاملنقول جواز الدعوى، ذلك خبطه أو خبط من يثق به أو أخربه عدل حبق له (11)وجد

                                 

 ( يف )أ( استخلف، واملثبت من )ب( و )ج(. 1)
 ( يف )أ( يكون، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
( يف )أ( باستحقاق أمر تستخرج، ويف )ب( و )ج( باستحقاق أم ال فيستخرج، وما أثبته من كتاب تبصرة احلكام، 3)

 (. 1/122، )1، ط/تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكامفرحون، ابن 
 ( يف )ب( الدعوى، واملثبت من )أ( و)ج(. 1)
 ( يف )أ( به، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
 ( يف )ج( بعسر، واملثبت من )أ( و)ب(. 6)
 (. 121( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )7)
 (. 72/ 1، د. ط، )أنوار البروق في أنواء الفروق، قرايف( ال1)
 ( يف )أ( يكون، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
 ( يف )ب( زيادة: قد. 12)
 (. 36خمطوطة: )ج(، نسخة املكتبة السليمانية، هناية اللوح رقم: ) (11)
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 . مبجرده (1) [هذا ]واحللف
األحكام والشهادات إمنا  (2)لكن غالب، وهذه األسباب ال تفيد إال الظن دون التحقيق

 . (1)منزلة التحقيق (3)نزلتوت، تنبين على الظن الغالب
 : الشرط اخلامس

 . العادة والعرف بكذهبا (6)الدعوى مما ال تشهد  (2)أن تكون 
 : أنواع (7)والدعاوى باعتبار هذا املعىن ثالثة 

 . تكذبه العادة (1)نوع  -
 . ونوع تصدقه العادة -
 . ال تقتضي العادة بصدقه وال بكذبه، (2)ونوع متوسط  -

 : ما تشهد العادة بكذبه: النوع األول
وهو يراه يهدم ويبين ويؤاجر مع طول الزمان من ، كدعوى احلاضر األجنيب ملك دار بيد رجل

وال يدعي أن  ،وهو مع ذلك ال يعارضه فيها، غري مانع مينعه من الطلب من توقع رهبة أو رغبة
فهذا ، على دعواه م البينةويريد أن يقي، مث قام يدعي أهنا له، وليس بينهما شركة، اله فيها حق  

 . لتكذيب العرف إياه، بينته (12) عن فضاًل ، ال تسمع دعواه أصاًل 

                                 

 ( يف )أ( أو احللف، واملثبت من )ب( و )ج(. 1)
 (. 37خمطوطة: )ب(، نسخة دار الكتب القطرية، هناية اللوح رقم: ) (2)
 ( يف )أ( وتنزل، واملثبت من )ب( و )ج(. 3)
 (. 1/121، )1ط/ تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام،( ابن فرحون، 1)
 )ج(.  ( يف )أ( يكون، واملثبت من )ب( و2)
 ( يف )أ( يشهد، واملثبت من )ب( و )ج(. 6)
 ( يف )أ( ثالث، واملثبت من )ب( و )ج(. 7)
 ( ليس يف )ب(. 1)
 ( يف )ج( متوسطة، واملثبت من )أ( و)ب(. 2)
 (. 122( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )12)
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بأن  (1)فإنه يلتحق به ما مل يكذبه احلس ، هذا ابين: لو قال رجل لعبده: ومن ذلك
مثل أن يكون الغالم ، (3)الناس أنه ليس بولده  (2)أو العرف بأن يستيقن ، ايكون أكرب منه سن  

  .أو يكذبه الشرع بأن يكون مشهور النسب، ا مل يدخل بالد السندا والرجل فارسي  سندي  
رجل صاحل ال ينسب إليه ذلك وال يليق  (1)دعوى الغصب والفساد على : ومن ذلك

 . وشبه ذلك، فال تسمع تلك الدعوى، به
 : ما تصدقه العادة: النوع الثاين

ي مسافر أو يدع، غريب وديعة عند رجل صاحل أو يدعي، مثل أن يدعي سلعة معينة بيد رجل
 . أنه أودع أحد رفقته
 . له (6)على صانع منتصب للعمل أنه دفع إليه متاعا يصنعه  (2)وكاملدعي 
  .يع والشراء أنه باع منه أو اشرتىعلى أهل األسواق املنتصبني للب (7)وكاملدعي 
كره وأوصى أن يتقاضى منه فينل رجل ا قبَ يذكر يف مرض موته أن له دينً  (1)وكالرجل 

 . وما أشبه ذلك، املطلوب
أو ، (2)وميكن من إقامة البينة على مطابقتها ، فهذه الدعوى مسموعة من مدعيها

                                 

 ( يف )ب( و )ج( احلسن، واملثبت من )أ(. 1)
  )ب( و )ج( تستيقن، واملثبت من )أ(. ( يف2)
 ( يف )ب( و )ج( هبذه، واملثبت من )أ(. 3)
 ( يف )أ( عن، واملثبت من )ب( و )ج(. 1)
 ( يف )أ( وكان املدعي، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
 ( يف )أ( يضعه، واملثبت من )ب( و )ج(. 6)
 ( يف )أ( وكان املدعي، واملثبت من )ب( و )ج(. 7)
 ( يف )أ( وكان الرجل، واملثبت من )ب( و )ج(. 1)
 ( يف )أ( مطابقها، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
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 . (2)إىل إثبات خلطة  (1)وال حيتاج يف استحالفه ، يستحلف املدعى عليه
 : وهو ما ال تقضي العادة بصدقه وال بكذبه: النوع الثالث
 . أو يدعي معاملة، ا يف ذمة رجلالرجل دينً  مثل أن يدعي

 . مطابقتها (3)ا تسمع وملدعيها أن يقيم البينة على فهذه الدعوى أيضً 
  ابينهم (6)عليه فليس له ذلك إال بإثبات اخللطة  (2)املدعى  (1)فأما استحالف 

 . الدعوى (7)في كيفية تصحيح : فصل

 : (1)]واملدعى به أنواع
 [دعوىفتصحيح ال، وهو بيد املدعى عليه، يف شيء من األعيانفإن كانت الدعوى  -

 ،أو الوديعة، املطلوب بطريق الغصب (11)ما يدعي ويذكر أنه يف يد  (12)أن يبني  (2)
 . أو غري ذلك، أو املساقاة، أو اإلجارة، أو الرهن، أو العارية

أتى  وإن، املدعي من دعواه ما فيه بيان مطلبه أمره احلاكم بتمامه (12) ["]وإذا نقص 

                                 

 ( يف )أ( استخالفه، واملثبت من )ب( و )ج(. 1)
لهداية ا( يف )ب( و )ج( خطة، واملثبت من )أ(. واخللطة: حالة ترفع بعد توجه الدعوى على املدعى عليه. الرصاع، 2)

 (. 172، مادة: )خلط(، )ص: 1، ط/ان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافيةالكافية الشافية لبي
 (. 123( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )3)
 ( يف )ج( استخالف، واملثبت من )أ( و)ب(. 1)
 ( ليس يف )ج(. 2)
 ( يف )ب( اخلطة، واملثبت من )أ( و)ج(. 6)
 ( يف )ج( تصحح، واملثبت من )أ( و)ب(. 7)
 ( ذكر املؤلف رمحه اهلل تعاىل مخسة عشر نوعاً. 1)
 ( يف )أ( سقط، وما بني املعقوفتني مثبت من )ب( و )ج(. 2)
 ( يف )أ( يتبني، واملثبت من )ب( و )ج(. 12)
 ( يف )أ( سقط، واملثبت من )ب( و )ج(. 11)
 ص، واملثبت من )ج(. ( يف )أ( وإذا نقض، ويف )ب( وإن أنق12)
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 . (1)فإذا صحت الدعوى سأل احلاكم املطلوب عنها"، بإشكال أمره ببيانه
 ،فيجب أن يذكر احلق ومقداره وجنسه، والدعوى على الغائب كاحلاضر: قال املازري

 . عوى احلاضرى على حسب ما جيب يف دويفصل الدعو ، وكون البينة تشهد به
إن : أن يقول (3)ما قاله الشافعية يف الدعوى على الغائب (2)وال يشرتط عندنا : قال

ألن البينة : قالوا .ومىت ذكر أنه مقر مل يقض له عليه. هر حلقنكوأن الغائب م، عنده بينة تشهد
شهدت مل تقع وإن ، فإنه ال حيتاج إليها (1)ا وأما إذا كان مقر  ، إمنا تطلب إلظهار ما خفي

 . الشهادة موقعها
ج يف هذا إال أنه ال حيتا ، فيبني قدره كما تقدم، وإن كانت الدعوى يف شيء يف الذمة -

  .بل يذكر أنه ترتب يف ذمته من بيع أو قرض أو سلم وحنو ذلك، إىل ذكر أنه يف يده
لة موضعها من البلد واحمل (2)وإن كانت الدعوى يف دار أو عقار من األراضي فيبني  -

ميع أن مجيع الدار املوصوفة احملدودة جب، فالن بن فالن هذا ىعل أدعي: والسكة ويقول
 . كما تقدم بيانه،  وأهنا بيده بطريق كذا، ملك يل من جهة كذا (6)حقوقها وحدودها 

مثن شيء من  (7)أو عن ، وإن كانت الدعوى يف دنانري أو دراهم يف ذمة املطلوب -
مصرية أو : والنوع، دنانري أو دراهم: اجلنس (2)يذكر فال بد أن، (1)نات و املثم

                                 

 (. 32، د. ط، )ص: ديوان األحكام الكبرى( ابن سهل، 1)
 ( يف )أ( سقط، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
 (. 221/ 11، )1، ط/نهاية المطلب في دراية المذهب( اجلويين، 3)
 ( يف )أ( مقر، واملثبت من )ب( و )ج(. 1)
 ( يف )أ( فتبني، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
 (. 121( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )6)
 ( يف )أ( سقط، واملثبت من )ب( و )ج(. 7)
 ( يف )أ( املثمنات، واملثبت من )ب( و )ج(. 1)
 (. 37خمطوطة: )ج(، نسخة املكتبة السليمانية، هناية اللوح رقم: ) (2)
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 (1)يف القرايف (3)قاله . (2)واملقدار والسكة، ا أو مكسرةصحاحً : والصفة، (1)ربيةمغ
 . (2)القواعد

فإنه يذكر الكيل والوزن أو العدد ، (6)وإن كانت الدعوى يف شيء من ذوات األمثال -
 . من صفة ذلك ما ينضبط به ويتميز (7)ويبني 

طه ذكر الصفات املعتربة اليت تضب، وإن كانت الدعوى يف شيء من السلم أو القرض -
ويذكر ، مثاًل ( 2)الربينفيذكر ، فإنه أنواع( 1)كالتمر ؛  وذلك خيتلف، هبا أهل املعرفة

، الرقيقو ، وكذا الثياب، ا يتنوعوالقمح أيضً ، األلوان وكذا سائر، والوسط( 12)اجلودة 
  .فيذكر يف كل نوع ما ينضبط به ويتميز، وغري ذلك، واخلشب، والدواب

 . وذكر القيمة مع الصفة أحوط

                                 

 ( يف )أ( عربية، واملثبت من )ب( و )ج(. 1)
 (. 1/72، د. ط، )أنوار البروق في أنواء الفروق، القرايف (2)
 ( يف )أ( قال، واملثبت من )ب( و )ج(. 3)
 (. 31خمطوطة: )ب(، نسخة دار الكتب القطرية، هناية اللوح رقم: ) (1)
  القواعد الفقهية وهو أنوار الربوق يف أنواء الفروق. يف ( أي الكتاب الذي ألفه القرايف2)
( ذوات األمثال: أي من األموال املثلية. واملثلي: نسبة إىل املثل وهو ما له وصف ينضبط به كاحلبوب واحليوان املعتدل، 6)

ما له مثل أو  :فإنه ينسب إىل صورته وشكله، فيقال مثلي: أي له مثل شكالً وصورة من أصل اخللقة. واملال املثلي
لمصباح المنير في انظري يف األسواق من غري تفاوت يف أجزائه أو وحداته تفاوتًا يعتد به يف التعامل. الفيومي، 

، المعامالت المالية أصالة ومعاصرة(. والدبيان، 222/ 2د. ط، مادة: )قوم(، )، غريب الشرح الكبير للرافعي
 (. 167/ 2، )2ط/

 ( يف )أ( وتبني، واملثبت من )ب( و )ج(. 7)
 ( يف )ب( و )ج( كاملثمن، واملثبت من )أ(. 1)
ادة: )برن(، د. ط، م، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: نوع من أجود التمر. الفيومي، ( الربين2)

(1 /12 .) 
 ( يف )ب( و )ج( اجلود، واملثبت من )أ(. 12)
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 . أو أنثى (2)وذكر هو ، وجنسه، (1)وشياته، وال بد يف احليوان من تبيني أسنانه
، و مراهقأو حمتلم أ، وأنه مخاسي أو سداسي، وسنه، وجنسه، حليته: ويذكر يف الرقيق

 . أو أمرد أو ملتح
وتعرف  ،ا ينضبط به قيمتهفيصفه وصفً ، (3)املتقوماتوإن كانت الدعوى يف شيء من  -

 . صفته عند أهل املعرفة (1)
ب فال بد من ذكر القيمة من غال، فيما ال تضبطه الصفة كاجلوهروإن كانت الدعوى  -

 . نقد البلد
 (2)واحمللى ، اواحمللى بالفضة قيمته ذهبً ، ويذكر يف السيف احمللى بالذهب قيمته فضة

 . (6)ألنه موضع ضرورة؛ هبما يذكر قيمته مبا شاء منهما
ياه ومل إ أو غصبه، األمثالا من غري ذوات وإن كانت الدعوى بأنه أتلف عليه شيئً  -

 . لصفةوذكر ا، فال بد من ذكر القيمة يف الدعوى، ا بعينهيكن املدعى فيه قائمً 
ومساه إن عرف ، (1)ذكر موضعه وقدره ، أو جرح (7)شجةوإن كانت الدعوى يف  -

                                 

ية، وهي يف ألوان البهائم سواد يف بياض أو بالعكس. الفيومي، 1) ( الشيات: مجع الشَية، وهي العالمة، وأصلها ويش 
 (. 661/ 2. ط، مادة: )وشي(، )د، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي

 ( يف )أ( أهو، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
( املال املتقوم: هو القيمي، نسبة إىل القيمة على لفظها، ألنه ال وصف له ينضبط به يف أصل اخللقة حىت ينسب إليه. 3)

ير في غريب لمصباح المناوالقيمي: ما ال يوجد له مثل يف السوق، أو يوجد مثله مع تفاوت معتد به. الفيومي، 
، 2، ط/المعامالت المالية أصالة ومعاصرة(. والدبيان، 222/ 2د. ط، مادة: )قوم(، )، الشرح الكبير للرافعي

(2 /167 .) 
 ( يف )أ( ويعرف، واملثبت من )ب( و )ج(. 1)
 (. 122( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )2)
 (. 2/72، د. ط، )أنوار البروق في أنواء الفروق، ( القرايف6)
 ر فيالمصباح المني( الشجة: اجلراحة، وإمنا تسمى بذلك إذا كانت يف الوجه أو الرأس، واجلمع شجاج. الفيومي، 7)

 . (322/ 1د. ط، مادة: )شجج(، )، غريب الشرح الكبير للرافعي
 ( يف )أ( أو قدره، واملثبت من )ب( و )ج(. 1)
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 . به (1)تسميته ليقف على ذلك أهل البصر 
  .فليس كل شتم وسب يوجب احلد، ذكر لف  القائل، وإن كانت الدعوى يف قذف -
الذي أخذها  (2)احلرزويذكر ، فإنه يبني ما هي ومقدارها، وإن كانت الدعوى يف سرقة -

 افليس كل ما يظن أنه حرز حرزً ، صفة احلرز ويذكر، وأنه خرج هبا من احلرز، منه
 . اشرعي  

، املبيع (3)ذكر أنه شريك للبائع يف ذلك ، وإن كانت الدعوى يف األخذ بالشفعة -
مجاعة  (1)عون وإن كان املتشف، ويذكر صدور البيع يف احلصة اليت يريد أخذها بالشفعة

 . ذكر أنه أحدهم
، من مدة كذا (2)نه ابتاع كذا بكذا وكذا ذكر أ، وإن كانت الدعوى يف الرد بالعيب -

ا ذكر غائبً  فإن كان البائع، ا على أمد التبايع مل يعلم بها متقدمً وجد به عيبً  (6)وأنه 
 . قريبة (7)غيبته وهل هي بعيدة أم 

ا صحيحً  اإذا ادعى أنه تزوجها تزوجيً : فقال ابن شاس، وإن كانت الدعوى يف الزوجية -
بل لو ، ابل لو أطلق مسع أيضً ، بويل وبرضاها: وال يشرتط أن يقول، مسعت دعواه

 . (1)إلطالقكفاه ا،  هي زوجيت: قال
أما لو كانا بلديني وادعى أنه نكحها ، الطارئني (2)حكم  وهذا الذي قاله ابن شاس

، ندهيسمع قاضي قرطبة الدعوى بينهما قبل ثبوت الزوجية عا فال ا صحيحً  نكاحً بقرطبة مثاًل 
                                 

 ( يف )أ( البصري، واملثبت من )ب( و )ج(. 1)
المصباح ، يف احلرز. الفيومي( احلرز: املكان الذي حيف  فيه واجلمع أحراز مثل: محل وأمحال وأحرزت املتاع جعلته 2)

 . (122/ 1د. ط، مادة: )حرز(، )، المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي
 ( يف )ب( و )ج( ذكر، واملثبت من )أ(. 3)
 ( يف )ب( و )ج( املتشفون، واملثبت من )أ(. 1)
 ( ليس يف )ب( و )ج(. 2)
 بت من )أ( و)ج(. ( يف )ب( أو أنه، واملث6)
 ( يف )ب( و )ج( أو، واملثبت من )أ(. 7)
 (. 1272/ 3، )1، ط/عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، ( ابن شاس1)
 (. 126( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )2)
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أقام ، بالوطء (1) افإن مل يثبت وأقر ، ويلزم القاضي الكشف عن صحة النكاح قبل احلكم
 . (2)القاضي عليهما احلد 

 . (3)وفيما ذكرناه تنبيه على ما مل نذكره يف سائر األبواب 
  

                                 

 ( يف )أ( و)ج( وأقر، واملثبت من )ب(. 1)
 (. 232، د. ط، )ص: ديوان األحكام الكبرى( ابن سهل، 2)
معين (. والطرابلسي، 121-1/122، د. ط، )تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام( ابن فرحون، 3)

 (. 27-22، د. ط، )ص: الحكام فيما يتردد بين الخصمين من األحكام
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 .في تقسيم الدعاوى: الفصل الثاني

 : مثانية أنواع والدعاوى
 . اما ال يسمعه احلاكم وال يلزم املدعي بسبب ما ادعاه شيئً : منها .1
 . ما ال يسمعه احلاكم ويؤدب املدعي بسبب ما ادعاه: ومنها .2
يسمع احلاكم الدعوى به وميكن املدعي من إقامة البينة على  (1)ما : ومنها .3

 . وال يلزم احلاكم املدعى عليه باجلواب، دعواه
ما يسمعه احلاكم ومينع املدعي من إقامة البينة على صحة ما ادعاه ويرى : ]ومنها .1

 . (2) [فيه القاضي رأيه
  .ما يسمعه احلاكم وال يلزم املدعى عليه اجلواب عنها إال بشروط: ومنها .2
ما يسمعه احلاكم وميكن املدعي من إقامة البينة مبا ادعاه وال حيكم له : ومنها .6

 . الفورمبوجب ما شهد له به على 
ما يسمعه احلاكم وميكن املدعي من إقامة البينة على دعواه ويلزم املدعى : ومنها .7

 . عليه باجلواب
ما ال يسمعه احلاكم وال ميكن املدعي من إقامة البينة على صحة ما ادعاه : ومنها .1

 . ويغرم ما ادعى عليه به
 : فهذه مثانية أنواع

 . والعادةالدعاوى اليت يكذهبا العرف : النوع األول
 . وقد تقدما. هبم (3)الدعاوى على أهل الدين والصالح مبا ال يليق : النوع الثاين
 . اوسيأيت ذكر ذلك قريبً . الدعاوى على الصغري والسفيه: النوع الثالث

                                 

 )ب( و )ج(.  ( ليس يف1)
 ( ما بني املعقوفتني ليس يف )ب(. 2)
 (. 127( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )3)
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فيقوم ، على مال غائب أو قريب للمدعي (2)تسورالدعاوى على من : (1)النوع الرابع
ليحف  للغائب أو لقريبه ماله ، (3)رجل عند القاضي يدعي نيابة عن الغائب من غري وكالة

(1) . 
ه فال يلزم املدعى علي، دعوى الرجل الدار أو العقار على من هو حائزه: النوع اخلامس

 . اجلواب إال بشروط قد علمت (2)بذلك 
ن فإن القاضي ميك، دعوى الرجل أن املفقود أوصى له أو أوصى إليه: النوع السادس

؛ ت عندهوال يشهد له مبا ثب، ويثبت ذلك له، من إقامة البينة على دعواه ويسمعها (6)املدعي 
 . ألنه ال جيب له شيء إال بعد موت املفقود

 . الصحيحة بشروطها املتقدمة (7)الدعوى : النوع السابع
نه ردها فأقيمت عليه البينة هبا فادعى أ، عليه بوديعة فجحدها كمن ادعي: لنوع الثامنا

 . (1)وال ميكن من إقامة البينة على ما ادعاه ، فال تسمع دعواه، وأراد إقامة البينة
  

                                 

 (. 32خمطوطة: )ب(، نسخة دار الكتب القطرية، هناية اللوح رقم: ) (1)
 (. 311/ 1، مادة: )سور(، )3، ط/لسان العربر، : أي وثب وهجم مثل اللص. ابن منظو تسور( 2)
 (. 31خمطوطة: )ج(، نسخة املكتبة السليمانية، هناية اللوح رقم: ) (3)
 ( ليس يف )ب( و )ج(. 1)
 ( يف )أ( لذلك، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
 ( يف )ب( و )ج( الدعوى، واملثبت من )أ(. 6)
 ( يف )أ( دعوى، واملثبت من )ب( و )ج(. 7)
معين (. والطرابلسي، 126-1/122د. ط، ) تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام،( ابن فرحون، 1)

 (. 22-21، د. ط، )ص: الحكام فيما يتردد بين الخصمين من األحكام
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 .في تقسيم المدعى عليهم: الفصل الثالث

 : أربعة أقسام (1)وهم على  
 . دعوى على احلاضر املالك ألمره (1
 . عليه (2)املوىل  ودعوى على الصغري والسفيه (2
 . ودعوى على الغائب (3
 . مال امليت (3)ودعوى يف  (1

 : القسم األول
 . الدعوى على احلاضر الرشيد

 . ويشرتط يف صحة الدعوى عليه ما تقدم
 : القسم الثاين

 . (1) الدعوى على الصغري والسفيه
 (6)على  (2) []فال تسمع، وليس للحاكم أن يسمع الدعوى على من ال يصح إقراره

 وال يكلفه يف ذلك، عليه ثبوته (7)به  عىوال ينبغي للقاضي أن يسأله عن شيء مما يد، السفيه
 . اا وال إنكارً إقرارً 

  .من البيع واالبتياع والسلف واإلباحة؛ وذلك يف مثل الدعوى بالديون واملعامالت
،  وأما إن كانت الدعوى مما تلزمهما يف أمواهلما مثل ما يكون منهما على العداء

                                 

 ( يف )أ( سقط، واملثبت من )ب( و )ج(. 1)
 ( يف )ب( و )ج( للويل، واملثبت من )أ(. 2)
 ، واملثبت من )أ(. ( يف )ب( و )ج( على3)
 ( يف )ب( و )ج( وللسفيه، واملثبت من )أ(. 1)
 ( يف )أ( وال يسمع، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
 (. 121( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )6)
 ( يف )أ( سقط، واملثبت من )ب( و )ج(. 7)
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ا أو وكاجلرح والقتل وما أشبهه عمدً ، (2)انتهابهأو  اختالسه أو غصبهالشيء أو  (1)كاستهالك
ويقضي بذلك يف أمواهلما ، إثبات صحة دعواه (3)فإنه تسمع البينة من املدعي ويكلفه ، خطأ

 . إن كان هلما مال أو يتبعان بذلك
 . يف الدعوى على الغائب: القسم الثالث

 . وغائب عن البلد، (1)غائب عن جملس احلكم : وهو على قسمني
بسلطان  (7)أو يتعزز  (6)يتوارىفال تسمع البينة دون حضوره إال أن : (2)فأما األول 
 . (1)فيقضى عليه 

فيشرتط يف احلكم على الغائب ومساع الدعوى عليه أن يكون له مبوضع احلكم : وأما الثاين
 . (12)بل على بلد خاص ، ألنه مل يول على مجيع الناس؛ (2)مال أو وكيل أو محيل 

  
                                 

ستهالك هو: هالك الشيء وإفناؤه، واستهلك ماَله: أهلكه، وأنفقه. ( يف )ب( كاستهالل، واملثبت من )أ( و)ج(. واال1)
/ 2، د. ط، مادة: )هلك(، )المعجم الوسيطإبراهيم مصطفى، أمحد الزيات، حامد عبد القادر، حممد النجار، 

221 .) 
: خلست لهو: االختطاف بسرعة. تقو  االختالسهو: أخذ مال متقوم حمرتم بال إذن مالكه، بال خفية. و الغصب( 2)

. الفيومي، هو: الغلبة على املال قهراً وجهراً  االنتهابالشيء خلسة اختطفته بسرعة على غفلة واختلسه كذلك. و
/ 1(. ومادة: )خلس(، )111/ 2د. ط، مادة: )غصب(، )، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي

 (. 162، )ص: 1، ط/كتاب التعريفات(. واجلرجاين، 627/ 2(. ومادة: )هنب(، )177
 ( يف )أ( يكلفه، واملثبت من )ب( و )ج(. 3)
 ( يف )ب( و )ج( احلاكم، واملثبت من )أ(. 1)
 ( يف )ب( و )ج( البينة، واملثبت من )أ(. 2)
 (. 116/ 1، د. ط، مادة: )ورأ(، )العروس من جواهر القاموستاج : يستخفي ويسترت. الزبيدي، ( يتوارى6)
 ( يف )ب( و )ج( يتعذر، واملثبت من )أ(. 7)
 (. 1227/ 3، )1، ط/عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، ( هذا قول سحنون. ابن شاس1)
ط،  ، د.تاج العروس من جواهر القاموسيل: أي كفيل. الزبيدي، ( يف )أ( محل، واملثبت من )ب( و )ج(. ومح2)

 (. 321/ 21مادة: )محل(، )
تبصرة الحكام ، وابن فرحون، 1، ط/النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات( القريواين، 12)

 (. 1/127، د. ط، )في أصول األقضية ومناهج األحكام



236 
 

 .الدعوى على امليت: القسم الرابع
د ر الوارث الرشيفإن أق، وال تسمع الدعوى يف مال امليت إال بعد ثبوت وفاته وعدد ورثته

 . مل يفتقر إىل ثبوهتا، ومل يكن مث غريه، هبا
ملدعي حلف القاضي ا، وعجز عن الدفع، وأعذر فيه للوارث، وإن ثبت الدين بالشهادة

وأنه لباق ، عن امليت بوجه (1)وال سقط ، أنه ما اقتضى ذلك الدين وال شيئا منه، ميني القضاء
 . (2)وأعداه به على الوارث، له عليه ويف تركته بعد وفاته إىل حني ميينه هذه

، (3)األحباس أو على، وميني القضاء متوجهة على من يقوم على امليت أو الغائب أو اليتيم
 . (1) أو على املساكني وغري ذلك، أو على بيت املال

  

                                 

 (. 122كتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )( خمطوطة: )أ(، نسخة امل1)
 (. 1277، د. ط، )ص: «اإلمام مالك بن أنس»المعونة على مذهب عالم المدينة ، ( القاضي عبد الوهاب2)
د. ط، مادة:  ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعيومي، ( احلبس هو املنع، وحبسته مبعىن وقفته. الفي3)

 (. 1/111)حبس(، )
 (. 1/122، د. ط، )تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام( ابن فرحون، 1)
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 .اوما ال يسمع منه، وما يسمع من بيناتهم، في تقسيم المدعى لهم: الفصل الرابع

 : وهم ستة أنواع
 . من يريد إقامتها لصحة ما ادعى به لنفسه: النوع األول

 . من يريد إقامتها لصحة ما ادعى به ملوكله: الثاين (1)النوع 
لقريبه أو جاره من غري وكالة على  (2)من يريد إقامتها لصحة ما ادعى به : النوع الثالث

 . ما قام فيه
  .ن يريد إقامتها لصحة ما ادعى به على وجه احلسبة للغائبم: النوع الرابع

  .من يريد إقامتها لصحة ما ادعى به ملن هو حتت واليته من أب أو وصي: النوع اخلامس
 . من يريد إقامتها لصحة ما ادعى به لنفسه ولغريه: النوع السادس
 . من يريد إقامتها لنفسه: النوع األول

 . دعيها من إقامة البينة على صحتهاالصحيحة ميكن موقد تقدم أن الدعوى 
 : وقد مينع من إقامتها يف وجوه

مل تسمع ، دتهأو رد، تلف: فقال، فقامت عليه البينة، لو أنكر الوكيل قبض الثمن: منها
 . (3)ألنه أكذهبا؛ دعواه وال بينته
أن  (2)ه فأراد املتصدق علي، (1)لو تصدق بأرض على رجل مث غاب املتصدق: ومنها

فال ينبغي للحاكم أن يسمع من بينته ، (7)هاقوحي (6)ليحوزها ؛ يثبت صدقته عند السلطان

                                 

 ( ليس يف )ج(. 1)
 ( يف )أ( زيادة على وجه احلسبة للغائب. 2)
 (. 11/ 1، )1، ط/الذخيرة، ( القرايف3)
 (. 12خمطوطة: )ب(، نسخة دار الكتب القطرية، هناية اللوح رقم: ) (1)
 (. 112( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )2)
 ( يف )ب( و )ج( ليحرزها، واملثبت من )أ(. 6)
 ( يف )أ( وخيفيها، ويف )ب( اللف  غري مقروء، واملثبت من )ج(. 7)
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فإن ، مثل ذلك الرجل أو وكيله أو زوجته، (1)على مثل هذا حىت يدفعه عن قبض ذلك دافع 
فعند ذلك يضرب األجل ، وال نعلمه تصدق بشيء، خرج عنا صاحبنا: قال أحد من هؤالء

، (1)بينته (3) مسع من، فإذا انقضت ومل يأت، وبعد غيبته، للغائب على قدر مسافة سفره (2)
األرض  (1)قفتو وال نرى أن ، العطية (7)دفع إليه ذلك وثبتت  (6)حتقق أنه حق  (2) نفإ

هر من ليمضي له صدقته مبا ظ، اا يوم قبضها أو ميتً إن كان حي  نظر حال الغائب لي؛ وكراؤها
 (2)وأثبتوا  ،مث إن ادعى ورثته بعد ذلك أن صاحبهم مات قبل حوز الصدقة باحلكم، حقيقتها

 . وإال فقد نفذت لصاحبها، امرياثً  (12)هتا درد، ذلك ببينة قامت على التاريخ
لب مث ادعى الفلس وط، وللناس عليه ديون، ظاهر الغىن ءأن من كان معلوم املال: ومنها

وإمنا يسمع بينته بأنه ، بالعدم (11)ضي ال يسمع منه بينة فإن القا، أن يقيم بينة على فقره
 . ذهب ما بيده

 . من يريد إقامة البينة على صحة ما ادعى به ملوكله: النوع الثاين
أراد أن يقيم ف، فأدركه الوكيل يف يد املشرتي،  على طلب عبد له آبقفمن وكل وكياًل 
على طلب اآلبق وال يوكل  (12)ألن الرجل قد يوكل ؛ مل ميكن من ذلك، البينة أنه للذي وكله

                                 

 (. 1/162، د. ط، )تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام( ابن فرحون، 1)
 ( ليس يف )ب(، ويف )ج( طمس، واملثبت من )أ(. 2)
 ( يف )ب( يف، واملثبت من )أ( و)ج(. 3)
 (. 32خمطوطة: )ج(، نسخة املكتبة السليمانية، هناية اللوح رقم: ) (1)
 ( يف )أ( فإنه، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
 ( ليس يف )ب( و )ج(. 6)
 ( يف )أ( ثبت، واملثبت من )ب( و )ج(. 7)
 ( يف )أ( و)ب( نوقف، واملثبت من )ج(. 1)
 ( يف )أ( زيادة: أن. 2)
 )ب( و )ج(. ( يف )أ( ردهتا، واملثبت من 12)
 ( ليس يف )ج(. 11)
 ( يف )أ( توكل، واملثبت من )ب( و )ج(. 12)
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العبد  (3) [هذا (2)]وأنه ، فال بد أن يثبت الوكالة على اخلصومة فيه، (1)على اخلصومة فيه 
، د فيبيعه]ألنه قد يكون للرجل العب؛ ويشهدوا على الصفة كما وصف هلم صاحب العبد، بعينه

 . قد باعه سيده وليس هو الذي أبق منه (1) [فلعل هذا العبد، مث يكون له آخر فيأبق
، تم الوكالةوت، اا أيضً ولو أشهدهم أنه قد وكله على اخلصومة يف كل عبد له لكان جائزً 

 . (6)ال يعلمونه باع وال وهب  (2)مث تشهد البينة له أن هذا العبد عبد فالن 
 . من يريد إقامة البينة لصحة ما ادعى به لقريبه أو جاره: النوع الثالث

يف يد رجل قد ، له غائب (7)أو قرية جلار ،  البن عمهرجل ادعى عند القاضي أن منزاًل 
اضي ]ال يقبل فالق، ليخاصمه يف ذلك؛ فسأل القاضي توكيله له، خشي عليه التواء واهلالك

 . للقائم حجة إال بوكالة من الغائب
أن يأمر الذي يرفع إليه ذلك بأن يثبت مال الغائب عنده  (1) [على القاضي وال بأس

فمىت قام ، يهويطبع عليه ويشهد له مبا ف، اويكتب للغائب بذلك كتابً ، بالبينة ويسمع منها
ذلك أو عند غريه وإن كان قد مات  (12)عند هذا القاضي الذي كتب له  (2)ا الغائب يومً 
 . من ثباته أنفذ له ذلك الكتاب مبا أشهد القاضي، شهوده

أو لغريه على وجه ، للغائب ما ادعى به (11)من يريد إقامة البينة لصحة : النوع الرابع

                                 

 ( يف )أ( سقط، واملثبت من )ب( و )ج(. 1)
 (. 111( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )2)
 ( يف )ب( وأن هذا، ويف )ج( وأنه كذا، واملثبت من )أ(. 3)
 )ب(.  ( ما بني املعقوفتني ليس يف1)
 ( يف )أ( فالناً، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
 (. 1/161، د. ط، )تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام( ابن فرحون، 6)
 ( يف )أ( كبار، واملثبت من )ب( و )ج(. 7)
 ( ما بني املعقوفتني ليس يف )ب(. 1)
 ( يف )ج( زيادة: ما. 2)
 ( ليس يف )ج(. 12)
 ( يف )ب( و )ج( بصحة، واملثبت من )أ(. 11)
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 . احلسبة
أو غري  (3) [ا ]أو مااًل يف الغائب خيرج يف سفره فيخلف عقارً  (2)ابن عبدوس (1)قال 

 ؟ القاضي منه ويوكل عليههل ينزعه ، فيصري بيد رجل بغري خالفة، ذلك
كه بيد أحد وإن كان مل يرت ، إن كان تركه بيد زوجته وولده فال يعرتض هلم فيه: (1)فقال 

ء من وال ميكن أهل العدا، فإن القاضي ينزعه منه ويوكل للغائب عليه، فقام رجل فأخذه
 . عدائهم

 . حتت واليتهما ادعى به ملن هو  (2)من يريد إقامة البينة لصحة : النوع اخلامس
ليس لألب وال للوصي القيام عمن يف نظرمها من ابنته أو يتيمته إذا أضر هبا زوجها يف 

ألن هلا الرضا  ؛وليس له أن يقيم البينة أهنا حتت حجره وواليته ويدعي هلا، نفسها إال بتوكيلها
 . (6) [وإن كانت موىل عليها وليس لألب وال للوصي ]يف ذلك اعرتاض، باحتمال الضرر

وها أن مث أراد أب، وإذا أقامت الزوجة املوىل عليها عند زوجها مثان سنني أو سبع سنني
يتصل  إال أن، مل يكن له ذلك إال بتوكيلها له، أو بغريه من حقوقها (7)بالكالئيطالب زوجها 

 . وسوء حاهلا وتبذيرها ملاهلا (1)سفهها 

                                 

 ( يف )ب( و )ج( حكى، واملثبت من )أ(. 1)
ه(، كان ثقة، إماماً يف الفقه، 222: فقيه املغرب، أبو عبد اهلل، حممد بن إبراهيم بن عبدوس. ولد سنة )( ابن عبدوس2)

شيخه سحنون يف فقهه وزهادته وملبسه ومطعمه، وكان حسن الكتاب،  ذا ورع وتواضع، وكان أشبه شيء بأحوال
، 3، ط/الم النبالءسير أعحسن التقييد، تويف قريبًا من سنة ستني ومئتني وهو ابن مثان ومخسني سنة. الذهيب، 

 (. 1/222، )1، ط/ترتيب المدارك وتقريب المسالك(. واليحصيب، عياض، 63/  13)
 ثبت من )ب( و )ج(. ( يف )أ( ومااًل، وامل3)
 (. 112( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )1)
 ( يف )أ( وصحة، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
 ( يف )ب( و )ج( اعرتاض يف ذلك، واملثبت من )أ(. 6)
عجم مقاييس م. القزويين، ( الكالئ مبعىن التأخري. واملقصود هو دفع بعض الصداق مؤخراً وهو الذي يسمى بالكالئ7)

اإلتقان واإلحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح (. والفاسي، 2/131، د. ط، مادة: )كأل(، )اللغة
 (. 173/ 1، د. ط، )ميارة

 ( يف )أ( شفغها، واملثبت من )ب( و )ج(. 1)
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 . من يريد إقامة البينة لصحة ما ادعى به لنفسه ولغريه: (1)النوع السادس 
فإن  ؛أنه ميكن من اخلصومة يف ذلك، ا له ولشريكها له أو مرياثً وهو الوارث يطلب حق  

  .ذلكقضى عليه مل يكن ذلك قضاء على الغائب إال بتوكيل منهم له على طلب 
يف يد املطلوب  (3)وترك خط الغائب (2) خبطهقضى له ، وإن قضى له بإحياء ما طلب

 . ل ويبيع وحيكم كما حيكم يف مالهويقب (2)أيط، فيه ما شاء (1)يصنع 
أخذوه بال استئناف  (7)أو ورثتهم فأرادوا أخذ ذلك باحلكم األول  (6)بيفإن قدم الغ

 . وال خصومة وال شيء
ا قد سً يكون أحد منهم مفل ال حق لنا فيه ترك يف يد الذي هو يف يده إال أن: وإن قالوا
 . (2) وهو حق قد وجب له عن أبيه، نفسه ذلك بقوله (1)فال يدفع عن ، قام عليه غرماؤه

  

                                 

 )أ(.  ( يف )ب( و )ج( السابع، واملثبت من1)
 ( يف )ب( خبطه فقط، ويف )ج( حبظه فقط، واملثبت من )أ(. 2)
 (. 11خمطوطة: )ب(، نسخة دار الكتب القطرية، هناية اللوح رقم: ) (3)
 ( يف )أ( يضع، واملثبت من )ب( و )ج(. 1)
 ( يف )أ( يطالب، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
 ( يف )أ( الغائب، واملثبت من )ب( و )ج(. 6)
 (. 113( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )7)
 ( يف )ج( يف، واملثبت من )أ( و)ب(. 1)
 (. 173-1/161، د. ط، )تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام( ابن فرحون، 2)
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سماع الدعوى بها على إثبات  يتوقف (1)في التنبيه على أحكام : الفصل الخامس
 .فصول

 فإن امتنع؛ فالصواب يف ذلك أن يسأل الويل عن ذلك، (2)عضلهاوإذا ادعت امرأة أن وليها 
، تركه وذلك: فإن ذكر ما يوجبه وبان صوابه، امتناعه (1)وجه (3)من العقد عليها سئل عن 

ا خلو وأهن، فعلى الزوج أن يثبت رضاها والكفاءة: على امتناعه (2)ودام ، وإن مل يتبني صوابه
 . نكحها منهمن يويف غري عدة ويوكل القاضي ، من زوج (6)

 . ويثبت حريتها: (7)فضل بن سلمةوزاد 
فال بد أن  ،يتيمة رغبت يف نكاح رجل ورفعت أمرها إىل القاضي وسألته أن يزوجها منه

يف  (1)ة بالغة وأهنا يتيم، يثبت عند القاضي أن الزوج كفء هلا يف حاله وماله ومجيع أسبابه
وأهنا  ،وال ويل هلا غري السلطان،  من قاضوال وكياًل ، ا من أبوأهنم ال يعلمون هلا وصي  ، سنها

وال جيب على القاضي أن يسأهلم من ، وأهنا يف غري عدة من زوج، خلو من زوج يف علمهم
 . أين علموا أنه كفؤ هلا

                                 

 ( يف )أ( على بعض احلكام، ويف )ب( عن أحكام، واملثبت من )ج(. 1)
للغة: املنع، من عضل الرجل حرمته عضالً منعها التزويج، وعند الفقهاء: هو منع املرأة من التزويج بكفئها العضل يف ا( 2)

، يالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعإذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما يف صاحبه. الفيومي، 
 (. 7/31، د. ط، )المغنيابن قدامة، (. و 2/112د. ط، مادة: )عضل(، )

 ( يف )أ( سقط، واملثبت من )ب( و )ج(. 3)
 (. 12خمطوطة: )ج(، نسخة املكتبة السليمانية، هناية اللوح رقم: ) (1)
 ( يف )أ( الم، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
 ( يف )أ( خال، واملثبت من )ب( و )ج(. 6)
بن جرير اجلهين بالوالء، أبو سلمة: حاف ، من علماء املالكية. أندلسي، رحل إىل املشرق مرتني أقام  ( فضل بن سلمة7)

ه(. له "خمتصر يف املدونة" و "خمتصر للواضحة" زاد فيه من فقهه، قال القاضي 312فيهما عشرة أعوام. تويف سنة )
وثائق" حسن، كما يقول ابن قاضي شهبة، و " كتاب" مجع عياض: وهو من أحسن كتب املالكيني. وله جزء يف "ال
د. ط،  ،الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبفيه مسائل املدونة واملستخرجة واجملموعة. ابن فرحون، 

 (. 112/  2، )12، ط/األعالم(. والزركلي، 2/137)
 يف )ب( و )ج( بالغ، واملثبت من )أ(. ( 1)
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ينة على وإقامة الب، ذكرتهفإن احلاكم يأمرها بإثبات ما ، شكت املرأة الضرر من زوجها  (1)فإذا 
منعها من  (3)فلعل الضرر كان عندها ؟ الضرر ما هو وكيف هو (2)ما ادعته بعد تبيينها 

ال جيوز فعله هبا وقف  (2) [افإذا ]أثبتت ضررً ، تعطيل الصلوات (1)وتأديبها على ، احلمامات
أمرت حينئذ  (6) وإن أنكر دعواها، فرمبا أقر به فأسقط كلفة اإلثبات عنها، عليه زوجها

فإن عجزت عنها وتكررت شكواها كشف القاضي عن أمرها ، بإحضار بينة إن كانت معها
وإن مل يكن فيهم عدول أمر زوجها أن يسكنها يف ، جرياهنا إن كان فيهم عدول( 7) []من

له من ضررها ما يوجب تأديب زوجها عليه أدبه  (1)فإن بان ، موضع حوله اجلريان العدول
 . شرط يف الضرر أباح هلا األخذ به وإن كان هلا، ن العودة إىل مثلهوهناه ع

أو إسكان ثقة معهما ، مع ثقة يتفقد أمرمها( 2)ورأى إسكاهنما ، عليه خربها يوإن عم
ا وادعى  اشتكى الزوجان بعضهما بعضً  (11)إذا  (12)وإمنا احلكمان ، نظر يف ذلك باجتهاده

وتكرر ذلك من ، (12)وانتفى هو من اإلضرار باآلخر ، كل واحد منهما أن صاحبه يضر به
فحينئذ يبعث ، الشقاق بينهما (11)وخاف ، له أمرمها (13)ومل يتبني ، تشكيهما على احلاكم

                                 

 ذا، واملثبت من )أ(. ( يف )ب( و )ج( وإ1)
 ( يف )أ( بينتها، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
 (. 111( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )3)
 ( يف )ب( عن، واملثبت من )أ( و)ج(. 1)
 ( يف )ب( و )ج( ثبت ضرر، واملثبت من )أ(. 2)
 ( يف )أ( و)ج( دعوهتا، واملثبت من )ب(. 6)
 تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهجمن مجيع النسخ، وما أثبته من تبصرة احلكام. ابن فرحون،  ( سقط7)

 (. 1/177، د. ط، )األحكام
 ( يف )ب( و )ج( جاءت، واملثبت من )أ(. 1)
 ( يف )ب( اسكاهنا، واملثبت من )أ( و)ج(. 2)
 ( يف )ج( احلكام، واملثبت من )أ( و)ب(. 12)
 ( يف )ب( فهذا، واملثبت من )أ( و)ج(. 11)
 ( يف )أ( األضر، واملثبت من )ب( و )ج(. 12)
 ( يف )ب( و )ج( يبني، واملثبت من )أ(. 13)
 ( يف )أ( وطاف، واملثبت من )ب( و )ج(. 11)
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  .(1) ا من أهلهاا من أهله وحكمً حكمً 
  

                                 

تبصرة الحكام في أصول األقضية (. وابن فرحون، 223، د. ط، )ص: ديوان األحكام الكبرى( ابن سهل، 1)
 (. 171-1/172، د. ط، )األحكام ومناهج
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 (9)في حكم الوكالة في الدعوى : الفصل السادس

 : مسألة
 إذا كان يف، كان له أو عليه،  اخلصام أكثر من وكيلأن يوكل يف ، (2)وال المرأة ، وليس لرجل

 . (3)وال جيوز توكيل وكيلني، نص التوكيل اإلقرار واإلنكار
 . ذلك (2) منمل ميكن ، ا خلصمهوكل ابتداء إضرارً  (1)ومن 
 (1)وتشغيب يف خصومة  (7)كل من ظهر منه عند القاضي لدد: (6)حممد بن لبابةوقال 

 . وال حيل إدخال اللدد على املسلمني، فال ينبغي له أن يقبله يف وكالة
 . ويكون له أن يوكل عند ذلك، منهما (2)وال من أراده ، وال مينع اخلصمان من السفر

 . (12)خالف، وهل يلزمه يف السفر اليمني أنه ما استعمل السفر ليوكل غريه

                                 

 ( يف )أ( بالدعوى، واملثبت من )ب( و )ج(. 1)
 ( يف )أ( وال امرأة، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
(. وابن فرحون، 2/133، د. ط، )اإلتقان واإلحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة( الفاسي، 3)

 (. 1/112، د. ط، )تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام
 ( يف )ب( من، واملثبت من )أ( و)ج(. 1)
 ( يف )أ( يف، واملثبت من )ب( و )ج(. 2)
( حممد بن حيىي بن عمر بن لبابة، أبو عبد اهلل: فقيه مالكي أندلسي. ويل القضاء والشورى مدة، مث عزل عنهما، مات 6)

ال ابن حزم: ن سنة. له: )املنتخبة( يف فقه املالكية، قباإلسكندرية يف شعبان سنة أربع عشرة وثالث مئة، وله تسعو 
ترتيب (. واليحصيب، عياض، 122/  11، )3، ط/سير أعالم النبالءما رأيت ملالكي كتابا أنبل منه. الذهيب، 

 (. 6/16، )1، ط/المدارك وتقريب المسالك
د. وهذيل تقول: لّده عن كذا أي حبسه. ( اللََّدد مصدر األلد أي السىيء اخللق الشديد اخلصومة، العسر االنقيا7)

 (. 2/ 1، ط. د، مادة )لد(، )كتاب العينالفراهيدي، 
 (. 112( خمطوطة: )أ(، نسخة املكتبة األزهرية، هناية اللوح رقم: )1)
 ( يف )ب( إرادة البينة، واملثبت من )أ( و)ج(. 2)
( ال مينع اخلصمان من السفر وال من أراده منهما، ويكون له أن يوكل عند ذلك. قال ابن القطان: ويلزمه يف السفر 12)

اليمني أنه ما استعمل السفر ليوكل غريه، فإن نكل عن اليمني مل يبح له التوكيل إال أن يشاء خصمه ذلك. وقال 
 (. 1/112، )1، ط/في أصول األقضية ومناهج األحكامتبصرة الحكام ابن الفخار ال ميني عليه. ابن فرحون، 
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 . (2)وشامته فحلف أن ال خياصمه بنفسه (1)هجر خأن يوكل إذا كان خصمه قد أ ويكون له أيضا
 . والوكالة جائزة بعوض وبغري عوض

 (3)تكون و ، وال يكون ألحدمها التخلي، فإن كانت بعوض فهي إجارة يلزمهما بالعقد -
 . مى وإىل أجل مضروب ويف عمل معروفبعوض مس

 وللموكل عزله مىت، فهي معروف من الوكيل يلزمه إذا قبل (1)وإن كانت بغري عوض  -
 . الوكالة يف اخلصام (2)إال أن تكون ، شاء

إال  ،اخلصام أن يعزل نفسه مىت شاء من غري اعتبار رضا موكله (6)غريوجيوز للوكيل يف 
ألنه قد ؛ فال يكون له ذلك، ويكون يف عزل نفسه إبطال لذلك احلق، أن يتعلق به حق ألحد

 . (7)ربع مبنافعهت
يف  (2)ابن العريبقال ، وى الباطل وال اجملادلة عنهالوكالة عن املتهم بدع (1)وال جتوز 

                                 

 ( يف )ج( أجرحه، واملثبت من )أ( و)ب(. 1)
 (. 112-1/111، د. ط، )تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام( ابن فرحون، 2)
 ( يف )أ( يكون، واملثبت من )ب( و )ج(. 3)
 ( ليس يف )ج(. 1)
 و )ج(. ( يف )أ( يكون، واملثبت من )ب( 2)
م في أصول تبصرة الحكا( يف مجيع النسخ كلمة )غري(( ساقطة، وما أثبته من كتاب تبصرة احلكام. ابن فرحون، 6)

 (. 1/112، د. ط، )األقضية ومناهج األحكام
 (. 12خمطوطة: )ب(، نسخة دار الكتب القطرية، هناية اللوح رقم: ) (7)
  ( يف )ب( و )ج( وال جيوز، واملثبت من )أ(.1)
يلية سنة ، قاض، من حفاظ احلديث. ولد يف إشب( حممد بن عبد اهلل بن حممد االشبيلي املالكي، أبو بكر ابن العريب2)

 كتباً يف احلديث  وصنفه(، ورحل إىل املشرق، وبرع يف األدب، وبلغ رتبة االجتهاد يف كثري من علوم الدين. 161)
ه(، ودفن هبا. قال 123سنة ) واألصول والتفسري واألدب والتاريخ. وويل قضاء إشبيلية، ومات بقرب فاسوالفقه 

ابن بشكوال: ختام علماء األندلس وآخر أئمتها وحفاظها. من كتبه: العواصم من القواصم، وعارضة األحوذي يف 
(. ابن فرحون، 127/  22، )3، ط/سير أعالم النبالء، وأحكام القرآن، وغري ذلك. الذهيب، شرح الرتمذي

 (. 2/222، د. ط، )الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب
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إن النيابة عن املبطل : (2){ حك جك مق حق} :يف قوله تعاىل: (1)أحكام القرآن
 يل ىلمل خل} :بدليل قوله تعاىل لرسوله عليه السالم، (3)املتهم يف اخلصومة ال جتوز 

 . (5) (4){ مم خم حم جم

  

                                 

وهو يف  ،( أحكام القرآن، للقاضي حممد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب املعافري اإلشبيلي املالكي، والكتاب مطبوع1)
 علوم القرآن. 

 (. 122: )، جزء من اآلية( سورة النساء2)
 ( يف )أ( ال جيوز، واملثبت من )ب( و )ج(. 3)
 (. 126( سورة النساء: اآلية )1)
  (.1/626، )3، ط/أحكام القرآن، ( ابن العريب2)
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 .الخاتمة

 االنتهاء احلمد هلل الذي يسر يل، احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، ا وآخرً هلل أواًل احلمد 
وسأذكر بإذن اهلل عز وجل يف هذه اخلامتة ، الذي بذلت فيه جهدي املقل، من هذا البحث

  .وأهم التوصيات اليت يراها الباحث، أبرز النتائج اليت توصل إليها هذا البحث
 : البحثأبرز نتائج : أوال

وتتخلص  ،يف هناية رحلة البحث أذكر مجلة من النتائج املهمة املفصلة يف ثنايا البحث
 : يف التايل

من العلماء املربزين يف القراءات ويف  -رمحه اهلل-أن اإلمام حممد السمديسي  .1
 . الفقه احلنفي

حممد لعالمة " إىل ايف علم القضاء صحة نسبة كتاب "فتح املدبر للعاجز املقصر .2
 . رمحه اهلل السمديسي

كتابه بالقواعد الفقهية اخلمس الكربى مث تكلم عن   -رمحه اهلل-بدأ املؤلف  .3
وهذا  ،ملا هلذه القواعد من أمهية بالغة للقاضي يف استنباطه األحكام؛ القضاء

 . -رمحه اهلل-يدل على فقه الشيخ 
املالكية احلنفية و  ونقل من املدرسة، كثرية ومتنوعة  -رمحه اهلل-مصادر املؤلف  .1

  .مما يدل على حتريه الصواب وعدم التعصب ملدرسة معينة، والشافعية واحلنبلية
، وقد ذكرت ذلك يف ثنايا حيث نقل منه من ألف بعده؛ للكتاب أثر واضح .2

 البحث.
 يكن جمرد ومل، أقوال األئمة السابقني يف املسائل -رمحه اهلل-مل يغفل الشيخ  .6

 . ينقل ويدلل ويذكر رأيه أيضا ويرجح بل كان، ناقل هلا فقط
 : أهم توصيات الباحث: ثانيا

 : أوصي يف هناية هذا البحث مبا يلي
وذلك من خالل البحث عنها يف اجلامعات ، االهتمام برتاث علمائنا السابقني (1

مث  ، هامث مجع نسخ، واملكتبات ومراكز البحوث العلمية والشبكة العنكبوتية
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مث  ،مث حتقيقها والبحث عن غامضها ونسبة األقوال لقائليها، كتابتها بدقة وأمانة
 ملا يف ذلك رقي وتقدم لألمة؛ منهاليستفاد ، ونشرها، إن تيسرت طباعتها

 ، وحمافظة على الرتاث اإلسالمي.اإلسالمية
الغفار  وهو فيض، أوصي الباحثني بتحقيق الكتاب اآلخر للشيخ السمديسي (2

 . شرح املختار
، جهدي وحسيب أنين بذلت فيه قصارى، هذا البحث ال أدعي فيه كمااًل  فإن: ويف اخلتام

وإن أخطأت فهذا  ،فإن وفقت فهذا حمض فضل اهلل سبحانه ومنته، وأعملت فيه عقلي وفكري
هذا البحث  ورحم اهلل امرأ نظر يف، وأستغفر اهلل عما زل به القلم وأخطأ فيه الفهم، من نفسي

 . طئهوعذره يف خ، فدعا فيه لكاتبه
 . موعلى آله وصحبه وسل، وصلى اهلل على النيب األكرم، واهلل تعاىل أعلى وأعلم
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 الفهارس

 . فهرس اآليات القرآنية -أ

 . فهرس األحاديث النبوية -ب

 . فهرس األعالم املرتجم هلم -ج

 . فهرس الكلمات الغريبة -د

 . فهرس املصادر واملراجع -ه

  .فهرس املوضوعات -و
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 فهرس اآليات القرآنية

 

اسم السورة ورقم  طرف اآلية م
 رقم الصفحة اآلية

 67 [112]البقرة:  {ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ}  1
 111 [121 ]البقرة:  {ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ }  2
 132 [22]آل عمران:   {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ}  3
 1 [122]آل عمران:   .. {.ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ}  4
 1 [1]النساء:  .. {.پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻٱ }  5
 217 [122]النساء:  { حك جك مق حق}  6
 217، 1 [126]النساء:   {ٻ ٻ پ پ پ پ  ٻٱ ٻ}  7
 121 [112]النساء:   {ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ }  8
 1 [12]املائدة:  { حس جس مخ جخ مح جح}  9
 137 [12]املائدة:  {ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ }  11
 ط [7]إبراهيم:   {ِّ ُّ َّ}  11
 2 [66]احلجر:  { حض جض مص خص حص مس خس}  12
 ط [23]النحل:  { حمخم جم هل مل خل حل}  13
 2 [22]النحل:  { يب ىب نب مب زب رب}  14

15  
 نن من زن رن مم ام يل}

 { ىنين
 2 [23]اإلسراء: 

 133 [72: طه] {ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ }  16
 2 [11]األنبياء:  { يل ىل مل يك ىك مك}  17
 127 [22]احلج:  {ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ }  18
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اسم السورة ورقم  طرف اآلية م
 رقم الصفحة اآلية

 67، 21 [71]احلج:  {ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ }  19
 2 [12]القصص:   {زب رب يئ ىئ نئ}  21
 2 [13]لقمان:   {رئ ّٰ ِّ ُّ}  21
 ط [11]لقمان:  { زث رث يت ىت نت مت زت }  22

 { ھ ھ ھہ ہ  ہہ  ۀ}  23
-72]األحزاب: 

71] 1 

 133 [11]سبأ:  {ېئ ىئ ىئ ىئ}  24
 6، 1 [26]ص:  { هل مل خل حل جل مك}  25
 2 [12]فصلت:  { جم يل ىل مل خل}  26
 22 [7]احلشر:   {ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ}  27
 131 [12]اجلن:  {ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ }  28
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 فهرس األحاديث النبوية

 
 رقم الصفحة طرف احلديث م

1  
))إيَذا التَـَقى املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار قالوا يا رسول 

 127 (( اهلل...

 17 ))إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا هنيتكم عن شيء فاجتنبوه((  2
 26 ))إذا رأيتموه فصوموا((  3

))إذا سها أحدكم يف صالته فلم يدر واحدة صلى أو ثنتني فلينب   1
 21 على... ((

))إذا شك أحدكم يف صالته، فلم يدر كم صلى ثالثا أم أربعا،   2
 27 فليطرح... (( 

))إذا وجد أحدكم يف بطنه شيئا، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم ال،   6
 26 فال... (( 

 112 ))ازهد يف الدنيا حيبك اهلل((  7
 112، 122 ))األعمال بالنيات((  1
 122 ))األعمال بالنية((  2
 111 ))البينة على املدعي، واليمني على من أنكر((  12
 112 ))احلالل بني((  11
 122 واحلرام بني(())احلالل بني،   12

))القضاة ثالثة: قاضيان يف النار، وقاض يف اجلنة، قاض عمل باحلق...   13
)) 132 

 137 ))املقسطون على منابر من نور يوم القيامة على ميني الرمحن... ((  11
 62 ))إن أحب الدين إىل اهلل احلنيفية السمحة((  12
 131 .. ((اهلل تعاىل. ))إن أعىت الناس على اهلل تعاىل، وأبغض الناس إىل  16
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 رقم الصفحة طرف احلديث م
 23 ))إن الشيطان ليأيت أحدكم وهو يف صالته فيقول له أحدثت، فال... ((  17
 72 ))إن اهلل إمنا أراد هبذه األمة اليسر ومل يرد هبم العسر((  11
 123 ))إن اهلل جتاوز ألميت ما حدثت به أنفسها، مامل تتكلم أو تعمل به((  12
 71 مسحا واسعا ومل جيعله ضيقا(( ))إن اهلل شرع الدين فجعله سهال  22
 122 ))إن اهلل طيب ال يقبل إال طيبا((  21
 126 ))إن اهلل يدخل بالسهم الواحد ثالثة اجلنة((  22
 72 ))إن دين اهلل يسر ثالثا((  23

))إنك لن تنفق نفقة تبتغي هبا وجه اهلل إال أجرت عليها، حىت ما جتعل   21
 122 يف.. ((

 بالنيات(())إمنا األعمال   22
21 ،121 ،

111 
 62 ))إمنا بعثتم ميسرين، ومل تبعثوا معسرين((  26
 126 ))إين ال أشهد على جور((  27
 62 ))أي األديان أحب إىل اهلل قال احلنيفية السمحة((  21
 62 ))أي اإلسالم((  22

32  
))أميا رجل تزوج امرأة، فنوى أن ال يعطيها من صداقها شيئا، فمات 

 126 يوم... ((

 67، 21 ))بعثت باحلنيفية السمحة((  31
 111، 21 ))بين اإلسالم على مخس((  32
 72 ))خري دينكم أيسره((  33
 122 ))رب قتيل بني الصفني، اهلل أعلم بنيته((  31
 136 ))سبعة يظلهم اهلل حتت ظل عرشه((  32

))شكي إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم الرجل، خييل إليه أنه جيد الشيء   36
 26 يف... (( 
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 رقم الصفحة طرف احلديث م
 112 ))فقد ذبح بالسكني((  37
 136 ))ال حسد إال يف اثنتني... ((  31

، 71، 21 ))ال ضرر وال ضرار((  32
112 

 123 ))ال عمل ملن ال نية له((  12
 112 ))ال حيل دم امرئ مسلم، إال بإحدى ثالث((  11
 ط ))ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس((  12
 112 يرضى لنفسه(())ال يكون املؤمن مؤمنا حىت يرضى ألخيه ما   13
 121 ))لن جتتمع أميت على ضاللة((  11

12  
))ما خري رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بني أمرين إال اختار أيسرمها، ما 

 71 مل.. ((

 12، 21 ))ما رآه املسلمون حسنا، فهو عند اهلل حسن((  16
 112 ))ما هنيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم((  17
 122 ))من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد((  11

))من ادان ]دينا وهو ينوي[ أن يؤديه أدى اهلل عنه يوم القيامة، ومن   12
 127 ادان... ((

 112، 122 ))من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه((  22
 132، 137 ))من ويل القضاء فقد ذبح بغري سكني((  21

22  
ىت يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه ح ))من يأيت فراشه وهو ينوي أن

 يصبح،.. ((
126 

 122 ))نية املرء خري من عمله((  23
 123 ))نية املؤمن خري من عمله((  21
 132 ))هل أنت إال إصبع دميت، ويف سبيل اهلل ما لقيت((  22
 136))هل تدرون من السابقون إىل ظل اهلل يوم القيامة؟ قالوا: اهلل ورسوله   26
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 رقم الصفحة طرف احلديث م
 أعلم... ((

 111 ))وإمنا لكل امرئ ما نوى((  27
 126 ))وصانعه حيتسب يف صنعته األجر((  21
 122 ))ولكن جهاد ونية((  22
 122 ))يبعث الناس على نياهتم((  62
 121 ))يد اهلل على اجلماعة((  61
 62 ))يسروا وال تعسروا((  62
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 فهرس األعالم المترجم لهم

 رقم الصفحة العلم م

 22 أبان بن عثمان  1

 22 بن أسد األميوطيأمحد   2

 72 أمحد بن حممد بن حنبل  3

 126 أبو إسحاق إبراهيم بن حيىي بن األمني  1

 162 أسامة بن زيد  2

 131 أبو اأَلصبغ بن سهل  6

 121 أصبغ  7

 67 أبو أمامة  1

 123 أنس  2

 221 ابن بطال  12

 21 أبو بكر بن عبد الرمحن  11

 121 البخاري  12

 23 علي، املعروف بابن البيكار برهان الّدين إبراهيم بن حممد بن  13

 11 برهان الدين البقاعي  11

 61 البزار  12

 121 البيضاوي  16

 71 البيهقي  17

 21 الرتمذي  11
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 رقم الصفحة العلم م

 123 تقي الدين ابن رزين  12

 67 جابر بن عبد اهلل  22

 113 ابن حبيب  21

 11 ابن حجر العسقالين  22

 121 أبو حيان  23

 112 اخلفاف  21

 72 الدارقطين  22

 61 الديلمي  26

 112 أيب ذئبابن   27

 123 ابن راشد  21

 123 الرافعي  22

 116 ربيعة  32

 22 رضوان العقيب  31

 122 رضي الدين الشاطيب  32

 27 أبو سعيد اخلدري  33

 126 السبكي تاج الدين  31

 121 السبكي تقي الدين  32

 172 السراج البـ ل قيين  36

 122 سعد بن أيب وقاص  37
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 رقم الصفحة العلم م

 131 سليمان بن األسود  31

 121 سهل بن سعد  32

 121 سيبويه  12

 12 السيوطي  11

 211 ابن شاس  12

 22 الشافعي  13

 212 شريح القاضي  11

 11 الشَّريفي  12

 126 صهيب  16

 22 أبو طاهر الدباس  17

 61 الطرباين  11

 216 ابن العريب  12

 27 ابن عباس  22

 122 ابن عبد احلكم  21

 117 ابن عبد السالم  22

 212 ابن عبدوس  23

 123 ابن عساكر  21

 72 أبو عروة  22

 61 عائشة  26
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 رقم الصفحة العلم م

 72 عبادة بن الصامت  27

 21 عبد الرمحن بن عوف  21

 26 عبد اهلل بن زيد  22

 12 عبد اهلل بن مسعود  62

 1 عتاب بن أسيد  61

 126 عقبة بن عامر  62

 12 العالئي  63

 22 علي بن حممد بن علي بن غامن املقدسي احلنفي  61

 21 عمر بن عبد العزيز  62

 71 عمرو بن حيي  66

 112 عيسى بن أبان  67

 77 الغزايل  61

 17 الغوري  62

 212 فضل بن سلمة  72

 112 القاضي عبد الوهاب  71

 163 القرايف  72

 12 القسطالين  73

 221 ابن املاجشون  71

 121 ابن املديين  72
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 رقم الصفحة العلم م

 72 ابن ماجه  76

 72 ابن مردويه  77

 121 ابن مهدي  71

 121 أبو موسى األشعري  72

 112 املارزي  12

 21 مالك بن أنس  11

 72 حمجن بن األدرع  12

 22 بن أمحد السمديسيحممد بن إبراهيم   13

 111 حممد بن احلسن  11

 212 حممد بن لبابة  12

 26 مسلم  16

 121 مطرف  17

 1 معاذ بن جبل  11

 131 معقل بن يسار  12

 11 املقريزي  22

 122 أبو نعيم األصبهاين  21

 21 النعمان بن ثابت  22

 121 النواس بن مسعان  23

 76 ابن أيب هريرة  21
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 رقم الصفحة العلم م

 26 أبو هريرة  22

 22 اهلروي  26

 71 عمارةحيىي بن   27

 72 يونس بن عبد األعلى  21
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 الغريبة الكلمات فهرس

 
 رقم الصفحة الكلمة الغريبة م
 23 اإلباق  1
 117 اإلبضاع  2
 166 األبضاع  3
 236 األحباس  4
 162 األمحية  5
 232 اختالسه  6
 121 ادكار  7
 116 إدالل  8
 112 أرشاً   9
 111 آس  10
 232 استهالك  11
 179 االستيالد  12
 12 اصطالمهم  13
 116 إغضاء  14
 22 اإلكاف  15
 167 األملياء  16
 232 انتهابه  17
 63 أوضحت  18
 71 اإلمياء  19
 162 البتة  20
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 رقم الصفحة الكلمة الغريبة م
 77 الرباغيث  21
جية  22  12 الرب 
 221 الربين  23
 21 البطالة  24
 12 البغاة  25
 111 بلدياً   26
 212 حتوميهم  27
 172 التدبري  28
 133 الرتسيم  29
 233 تسّور  30
 22 اجلارحة  31
 22 اجلداول  32
 12 اجلراكسة  33
 11 اجلركسية  34
 161 احلّجاب  35
 232 احليرز  36
ل سا  37  13 حي
 111 احليازة  38
 112 حيفك  39
 121 خانقاه  40
 126 اخلراج  41
 76 اخلزف  42
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 رقم الصفحة الكلمة الغريبة م
 226 اخللطة  43
 111 درست  44
 112 الدهاء  45
 172 الزنادقة  46
 217 السيب  47
 76 السرجني  48
 23 س ع َلة    49
 132 السفيه  50
 222 شجة  51
 222 شقصاً   52
 222 شياته  53
 12 الصائل  54
 11 ضمان الدَرك  55
 112 ظينييناً   56
 132 العروض  57
 131 عشواء  58
 212 عضلها  59
 72 العقل  60
 131 العنوة طيلق  61
 232 غصبه  62
 73 فادحة  63
 171 الفداء  64
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 رقم الصفحة الكلمة الغريبة م
 161 الفيء  65
 167 القّسام  66
 212 الكالئ  67
 212 لدد  68
 222 املتقومات  69
 11 املخمصة  70
 122 املديان  71
 21 املسارب  72
 62 املستأم  73
 161 املقويمني  74
 22 املماكسة  75
 171 املنّ   76
 61 منّياً   77
 122 وجم  78
 161 الوزعة  79
 232 يتوارى  80
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 المصادر والمراجعفهرس 

 القرآن الكرمي.1
ابن األثري، أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد .2

حممد معوض  احملقق: عليأسد الغابة في معرفة الصحابة، الشيباين اجلزري، عز الدين، 
 1221 -هـ 1112، )د. م: دار الكتب العلمية، 1ط، عادل أمحد عبد املوجود -
 م(.

السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي  ابن األثري، جمد الدين أبو.3
حممود  ،وىحتقيق: طاهر أمحد الزاالنهاية في غريب الحديث واألثر، الشيباين اجلزري، 

 م(.1272 -هـ 1322 ،املكتبة العلمية بريوت،حممد الطناحي، د. ط، )
د. ط،  ،متن اآلجروميةابن آج رُّوم، حممد بن حممد بن داود الصنهاجي، أبو عبد اهلل، .1

 م(.1221-هـ1112)د. م: دار الصميعي، 
بكي، احملقق: رمزي منري بعلجمهرة اللغة، األزدي، أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد، .2

 م(.1217، ينيدار العلم للمالبريوت، ، )1ط
حملقق: االزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، األزهري، حممد بن أمحد اهلروي، أبو منصور، .6

 د عبد احلميد السعدين، د. ط، )د. م: دار الطالئع، د. ت(.مسع
عب، احملقق: حممد عوض مر ، تهذيب اللغة، األزهري، حممد بن أمحد اهلروي، أبو منصور.7

 م(.2221 ،دار إحياء الرتاث العريب بريوت،، )1ط
لية حاألصبهاين، أبو نعيم، أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران، .1

 م(.1271 -ه 1321، السعادةمصر، ، د. ط، )ألولياء وطبقات األصفياءا
سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من األلباين، أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين، .2

 1112: 1-1مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، جـ  الرياض،، )1، ط/فقهها وفوائدها
 م(. 2222 -هـ  1122: 7م، جـ  1226 -هـ  1116: 6م، جـ  1222 -هـ 
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ة سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعاأللباين، أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين، .12
دار املعارف،  ة العربية السعودية،كلاملم -الرياض ، )1، ط/وأثرها السيئ في األمة

 م(. 1222هـ /  1112
د. ط،  ،صحيح الجامع الصغير وزياداتهاأللباين، أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين، .11

 )د. م: املكتب اإلسالمي، د. ت(.
، 1ط/ ،ضعيف الترغيب والترهيباأللباين، أبو عبد الرمحن حممد ناصر الّدين، .12
 -هـ  1121مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية،  -الرياض )

 م(. 2222
صطفى ممصر، د. ط، )تيسير التحرير، أمري بادشاه، حممد أمني بن حممود البخاري، .13

َليبي   1123بريوت ) -م(. وصورته: دار الكتب العلمية  1232 -هـ  1321 ،البايب احل 
 م(. 1226 -هـ  1117بريوت ) -م(، ودار الفكر  1213 -هـ 
األندلسي، أبو حيان، حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثري الدين، .11

رجب عثمان حممد، حتقيق وشرح ودراسة: ارتشاف الضرب من لسان العرب، 
 1221 -هـ  1111 ،مكتبة اخلاجنيالقاهرة، ، )1مراجعة: رمضان عبد التواب، ط

 م(.
األندلسي، أبو حيان، حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثري الدين، .12

، 1احملقق: د. حسن هنداوي، طالتذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، 
 (، وباقي األجزاء: دار كنوز إشبيليا، د. ت(.2إىل  1)من  ،دار القلم، دمشق)
لغرر البهية ااألنصاري، زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا، زين الدين أبو حيىي السنيكي، .16

 د. ط، )د. م: املطبعة امليمنية، د. ت(.في شرح البهجة الوردية، 
المطالب في  أسنىيكي، األنصاري، زكريا بن حممد بن زكريا، زين الدين أبو حيىي السن.17

 د. ت(.، د. م: دار الكتاب اإلسالمي)، د. ط، شرح روض الطالب
د. د. ط، )المجمل في تاريخ مصر النظم السياسية واإلدارية، األنصاري، ناصر، .11

 م(.1223عام  ،م: طبعة دار الشروق
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لمؤلفين اء اهدية العارفين أسمالباباين، إمساعيل بن حممد أمني بن مري سليم البغدادي، .12
، م1221طبع بعناية وكالة املعارف اجلليلة،  ،إستانبولد. ط، )وآثار المصنفين، 

 .د. ت( ،دار إحياء الرتاث العريب لبنان، –بريوت أعادت طبعه باألوفست: 
رح تحفة الحبيب على شالبجريمي، سليمان بن حممد بن عمر املصري الشافعي، .22

هـ 1112ط، )د. م: دار الفكر،  د.الخطيب )حاشية البجيرمي على الخطيب(، 
م(. "ااإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع للخطيب الشربيين" بأعلى الصفحة، 1222 -

 يليه مفصوال بفاصل "حاشية البجريمي" عليه.
تصر الجامع المسند الصحيح المخالبخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبد اهلل اجلعفي، .21

حتقيق:  ،ننه وأيامه = صحيح البخاريمن أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وس
 ه(.1122، )د. م: دار طوق النجاة، 1حممد زهري بن ناصر الناصر، ط/

، ألدب المفردصحيح ا، أبو عبد اهلل، ن إمساعيل بن إبراهيم بن املغريةالبخاري، حممد ب.22
، )د. م: دار الصديق للنشر 1حقق أحاديثه وعلق عليه: حممد ناصر الدين األلباين، ط/

 م(. 1227 -هـ  1111التوزيع، و 
دار الكتب د.م: ، )1طالتعريفات الفقهية، الربكيت، حممد عميم اإلحسان اجملددي، .23

 -هـ 1121م"، 1216 -هـ 1127العلمية، "إعادة صف للطبعة القدمية يف باكستان 
 م(.2223

، علي بن سليمان بن مقبول -ساعايت الشهري بال -الربماوي، إلياس بن أمحد حسني .21
ضيلة املقرئ ، تقدمي: فإمتاع الفضالء بتراجم القراء فيما بعد القرن الثامن الهجري

، )د. م: دار الندوة العاملية للطباعة والنشر والتوزيع، 1الشيخ حممد متيم الزعيب، ط
 م(. 2222 -هـ  1121

تنبطة على التنبيهات المسالبسيت، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب، .22
، حتقيق: الدكتور حممد الوثيق، الدكتور عبد النعيم محييتمدونة والمختلطة، الكتب ال

 م(. 2211 -هـ  1132دار ابن حزم، لبنان،  –بريوت ، )1ط
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ة ابن بطوطة رحلابن بطوطة، حممد بن عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم اللوايت الطنجي، .26
ية أكادميلرباط، اد. ط، ))تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار(، 

 ه(.1117اململكة املغربية، 
اريخ بغداد، تالبغدادي، أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب، .27

 -هـ 1122 ،دار الغرب اإلسالمي بريوت،، )1احملقق: د. بشار عواد معروف، ط
 م(. 2222

لنجم اأبو البقاء الشافعي، كمال الدين، حممد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّميريي، .21
هـ 1122 ،دار املنهاج جدة،، )1احملقق: جلنة علمية، طالوهاج في شرح المنهاج، 

 م(.2221 -
قيق: عمر ابن حتترتيب الفروق واختصارها، البقوري، أبو عبد اهلل حممد بن إبراهيم، .22

 م(.1221ه/ 1111: د. ن، عباد، د. ط، )د. م
صحة الفتح الموهب في الحكم بالالبلقيين، سراج الدين عمر بن رسالن بن نصري، .32

 ، خمطوط بشبكة األلوكة،والموجب
http://www.alukah.net/library/0/72150،/  :ومت استعراضه بتاريخ

 ه.1/1/1132
قائق أولي دالبهويت، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس احلنبلي، .31

)د. م: عامل الكتب،  ،1طالنهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإلرادات، 
 م(.1223 -هـ 1111

لروض االبهويت، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس احلنبلى، .32
، معه: حاشية الشيخ العثيمني وتعليقات الشيخ السعديو  المربع شرح زاد المستقنع

مؤسسة الرسالة،  -خرج أحاديثه: عبد القدوس حممد نذير، د. ط، )د. م: دار املؤيد 
 د. ت(.

شاف كالبهويت، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس احلنبلي، .33
 . ت(.د. ط، )د. م: دار الكتب العلمية، دالقناع عن متن اإلقناع، 
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واعد ، الوجيز في إيضاح قآل بورنو، حممد صدقي بن أمحد بن حممد أبو احلارث الغزي.31
 م(.1226 -هـ  1116مؤسسة الرسالة، لبنان،  ،بريوت، )1، طالفقة الكلية

موسوعة القواعد آل بورنو، حممد صدقي بن أمحد بن حممد أبو احلارث الغزي، .32
 م(. 2223 -هـ  1121الرسالة، مؤسسة لبنان،  ،بريوت، )1طالفقهية، 

السنة،  تحفة األبرار شرح مصابيحالبيضاوي، القاضي ناصر الدين عبد اهلل بن عمر، .36
الشؤون وزارة األوقاف و الكويت، احملقق: جلنة خمتصة بإشراف نور الدين طالب، د. ط، )

 م(.2212 -هـ  1133اإلسالمية بالكويت، 
، الصغرى السننعلي بن موسى اخلراساين، البيهقي، أبو بكر، أمحد بن احلسني بن .37

جامعة الدراسات  باكستان، ،كراتشي، )1حتقيق: عبد املعطي أمني قلعجي، ط/
 م(.1212 -هـ 1112اإلسالمية، 

، الكبرى السننالبيهقي، أبو بكر، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلراساين، .31
هـ 1121ر الكتب العلمية، دالبنان،  ،بريوت، )3حتقيق: حممد عبد القادر عطا، ط/

 م(. 2223 -
، إليمانشعب االبيهقي، أبو بكر، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلراساين، .32

حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد احلميد حامد، أشرف 
مكتبة الرشد للنشر الرياض، ، )1على حتقيقه وختريج أحاديثه: خمتار أمحد الندوي، ط

 م(. 2223 -هـ  1123التوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي باهلند، و 
شكاة مالتربيزي، حممد بن عبد اهلل اخلطيب العمري، أبو عبد اهلل، ويل الدين، .12

 ،املكتب اإلسالمي بريوت،، )3، حتقيق: حممد ناصر الدين األلباين، ط/المصابيح
 م(.1212

، ن الترمذيسنالرتمذي، حممد بن عيسى بن َسو رة بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى، .11
(، وإبراهيم 3(، وحممد فؤاد عبد الباقي )جـ 2، 1حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر )جـ 

 ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب مصر،، )2(، ط/2، 1عطوة عوض )جـ 
 م(. 1272 -هـ  1322
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دونة، الجامع لمسائل المكر، حممد بن عبد اهلل بن يونس الصقلي، التميمي، أبو ب.12
معهد البحوث العلمية  مكة املكرمة،، )1احملقق: جمموعة باحثني يف رسائل دكتوراه، ط

جامعة أم القرى، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  ،وإحياء الرتاث اإلسالمي
 م(.2213 -هـ 1131

د. فتاوى، مجموع الابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم احلراين، .13
ودية، املدينة النبوية، اململكة العربية السعط، احملقق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، )
 م(.1222هـ/1116جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، 

ود املادة: ك، اهج جامعة املدينة العامليةمنالسياسة الشرعية، جامعة املدينة العاملية، .11
GFIQ5203 .)د. م: جامعة املدينة العاملية، د. ت( 

روس دشرح أخصر المختصرات، ابن جربين، عبد اهلل بن عبد الرمحن بن عبد اهلل، .12
 .http: //www. islamwebصوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية 

Net :ه.1/1/2113، ومت استعراضه بتاريخ 
روس صوتية دشرح عمدة األحكام، ابن جربين، عبد اهلل بن عبد الرمحن بن عبد اهلل، .16

، ومت http: //www. islamweb. netقام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية 
 ه.1/1/1132استعراضه بتاريخ: 

قيق: مجاعة من حتكتاب التعريفات، اجلرجاين، علي بن حممد بن علي الزين الشريف، .17
-هـ 1123 ،دار الكتب العلميةلبنان، ، بريوت، )1ء بإشراف الناشر، طالعلما
 م(.1213

قق: د. احملشرح مختصر الطحاوي، اجلصاص، أمحد بن علي أبو بكر الرازي احلنفي، .11
د  -د حممد عبيد اهلل خان  -أ. د. سائد بكداش  -عصمت اهلل عنايت اهلل حممد 

وراجعه وصححه: أ. د. سائد بكداش، زينب حممد حسن فالتة، أعد الكتاب للطباعة 
 م(. 2212 -هـ  1131ودار السراج،  -، )د. م: دار البشائر اإلسالمية 1ط
، 2طالفصول في األصول، اجلصاص، أمحد بن علي، أبو بكر الرازي احلنفي، .12

 م(.1221 -هـ 1111وزارة األوقاف الكويتية،  الكويت،)
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ية، الصحاح تاج اللغة وصحاح العرب، اجلوهري الفارايب، أبو نصر إمساعيل بن محاد.22
 - هـ 1127 ،دار العلم للماليني بريوت،، )1حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، ط

 م(. 1217
اجلويين، عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد، أبو املعايل، ركن الدين، امللقب .21

/ عبد أ. د حققه وصنع فهارسه:، نهاية المطلب في دراية المذهب، بإمام احلرمني
 م(.2227-هـ1121، )د. م: دار املنهاج، 1العظيم حممود الّديب، ط

اجلويين، عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد، أبو املعايل، ركن الدين، امللقب .22
، 1احملقق: صالح بن حممد بن عويضة، طالبرهان في أصول الفقه، بإمام احلرمني، 

 م(. 1227 -هـ  1111 ،دار الكتب العلميةلبنان،  ،بريوت)
ابن احلاجب، عثمان بن عمر بن أيب بكر بن يونس، أبو عمرو مجال الدين الكردي .23

، )د. م: 2احملقق: أبو عبد الرمحن األخضر األخضري، طجامع األمهات، املالكي، 
 م(.2222 -هـ 1121اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، 

جليب"،  العثماين، املعروف بــ"كاتبحاجي خليفة، مصطفى بن عبد اهلل القسطنطيين .21
احملقق: حممود عبد القادر األرناؤوط، إشراف سلم الوصول إلى طبقات الفحول، 

وتقدمي: أكمل الدين إحسان أوغلي، تدقيق: صاحل سعداوي صاحل، إعداد الفهارس: 
 م(. 2212مكتبة إرسيكا، تركيا،  –إستانبول صالح الدين أويغور، د. ط، )

ظنون عن كشف المصطفى بن عبد اهلل كاتب جليب القسطنطيين، حاجي خليفة، .22
 م(.1211 ،مكتبة املثىنبغداد، ، د. ط، )أسامي الكتب والفنون

قيق: حتمعرفة علوم الحديث، احلاكم، أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل النيسابوري، .26
 م(.1277 -هـ 1327 ،دار الكتب العلمية بريوت،، )2السيد معظم حسني، ط

كم، أبو عبد اهلل، حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه بن ن عيم النيسابوري، احلا .27
دار بريوت، ، )1، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط/المستدرك على الصحيحين

 م(.1222-ه 1111، الكتب العلمية
حيدر ، )1طالثقات، ابن حبان، حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت، .21

 م(.1273-هـ1323ة املعارف العثمانية، دار آباد، 
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جوهرة النيرة، الاحلدادي، أبو بكر بن علي بن حممد العبادي الزبيدي اليمين احلنفي، .22
 هـ(.1322، )د. م: املطبعة اخلريية، 1ط
، د.ط، ارالمحلى باآلثاألندلسي القرطيب الظاهري،  علي بن أمحد بن سعيد ابن حزم،.62

 )بريوت، دار الفكر، د.ت(.
احلطاب الرُّعيين، مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي .61

هـ 1112دار الفكر، د.م: ، )3ط/مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، املغريب، 
 م(.1222 -
مز عيون غاحلموي، أمحد بن حممد مكي، أبو العباس، شهاب الدين احلسيين احلنفي، .62

دار الكتب العلمية،  بريوت،، لبنان، )1طالنظائر، البصائر في شرح األشباه و 
 م(.1212 -هـ 1122

، 2طان، معجم البلداحلموي، شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي، .63
 م(.1222دار صادر، بريوت، )
سند مابن حنبل، أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين، .61

عادل مرشد، وآخرون، إشراف:  -، حتقيق: شعيب األرنؤوط حنبلاإلمام أحمد بن 
 2221 -هـ  1121، )د. م: مؤسسة الرسالة، 1د عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، ط/

 م(.
 بريوت،. ط، )دشرح مختصر خليل، اخلرشي، حممد بن عبد اهلل املالكي أبو عبد اهلل، .62

 د. ت(. ،دار الفكر للطباعة
رفة مغني المحتاج إلى معاخلطيب الشربيين، مشس الدين حممد بن أمحد الشافعي، .66

 م(.1221 -هـ 1112، )بريوت، دار الكتب العلمية، 1طمعاني ألفاظ المنهاج، 
ابن خلكان، أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر الربمكي .67

 بريوت،، )1احملقق: إحسان عباس، طان، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزماإلربلي، 
 (.م1222 ،دار صادر

الدارقطين، أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن .61
، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب األرنؤوط، سنن الدارقطنيدينار البغدادي، 



272 
 

لبنان،  ،بريوت، )1حسن عبد املنعم شليب، عبد اللطيف حرز اهلل، أمحد برهوم، ط/
 م(. 2221 -هـ  1121مؤسسة الرسالة، 

الدارقطين، أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار .62
، مجعها: هيثم بن عبد احلميد محدان من كتب متعددة، ونشرها غرائب مالكالبغدادي، 

 http: //www. ahlalhdeeth. com/vb/showthread. php?t=4080يف ملتقى أهل احلديث. 
أبو داود، سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي .72

تاين،  س   ،يداص، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، د. ط، )سنن أبي داودالسيجي
 املكتبة العصرية، د. ت(.بريوت، 

قيق: حتبقات المفسرين، طالداوودي، حممد بن علي بن أمحد، مشس الدين املالكي، .71
 د. ت(.، دار الكتب العلميةبريوت، جلنة من العلماء بإشراف الناشر، د. ط، )

، أبو عمر د بـ َياني بن حممد، .72 بـ َياني ، 2، طالمعامالت المالية أصالة ومعاصرةالدُّ
 هـ(. 1132مكتبة امللك فهد الوطنية، اململكة العربية السعودية،  ،الرياض)
مني بن فضل اهلل بن حمب الدين بن حممد احمليب احلموي األصل، الدمشقي، حممد أ.73

 د. ت(. ،دار صادر بريوت،د. ط، )خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر، 
لفردوس االديلمّي، شريويه بن شهردار بن شريويه بن فناخسرو، أبو شجاع اهلمذاين، .71

دار الكتب بريوت، ، )1، حتقيق: السعيد بن بسيوين زغلول، ط/بمأثور الخطاب
 م(.1216 -هـ  1126 ،العلمية

از، .72 ر أعالم سيالذهيب، مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامي 
، )د. م: 3احملقق: جمموعة من احملققني بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، طالنبالء، 

 م(.1212هـ/ 1122مؤسسة الرسالة، 
از، الذهيب، مشس الدين أبو عبد اهلل.76 يخ اإلسالم تار  حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامي 

، )د. م: دار 1احملقق: الدكتور بشار عّواد معروف، طووفيات المشاهير واألعالم، 
 م(. 2223الغرب اإلسالمي، 
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ختار مالرازي، زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي، .77
ار الد ،املكتبة العصريةصيدا،  ،بريوت، )2د، طاحملقق: يوسف الشيخ حممالصحاح، 
 م(.1222 -هـ 1122النموذجية، 

ح العزيز بشرح ، فتالرافعي، عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي، أبو القاسم القزويين.71
عادل أمحد عبد  -احملقق: علي حممد عوض الوجيز المعروف بالشرح الكبير، 

 م(. 1227 -هـ  1117العلمية،  دار الكتبلبنان،  ،بريوت، )1املوجود، ط
غاية  مطالب أولي النهى في شرحالرحيباين، مصطفى بن سعد بن عبده احلنبلي، .72

 م(.1221 -هـ 1112، )د. م: املكتب اإلسالمي، 2طالمنتهى، 
كافية الهداية الالرصاع، حممد بن قاسم األنصاري، أبو عبد اهلل التونسي املالكي، .12

 ،ابن عرفة الوافية. )شرح حدود ابن عرفة للرصاع( الشافية لبيان حقائق اإلمام
 هـ(.1322، )د. م: املكتبة العلمية، 1ط
محتاج ، نهاية الالرملي، مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين.11

 م(.1211هـ/1121دار الفكر، بريوت، ط أخرية، )إلى شرح المنهاج، 
بحر المذهب )في فروع المذهب إمساعيل، الروياين، أبو احملاسن عبد الواحد بن .12

 م(. 2222، )د. م: دار الكتب العلمية، 1احملقق: طارق فتحي السيد، طالشافعي(، 
بقات طالزبيدي، أبو بكر، حممد بن احلسن بن عبيد اهلل الزبيدي األندلسي اإلشبيلي، .13

عارف، د. ، )د. م: دار امل2حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، طالنحويين واللغويين، 
 ت(.

روس من جواهر تاج العالزَّبيدي، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، أبو الفيض، .11
 حتقيق جمموعة من احملققني، د. ط، )د. م: دار اهلداية، د. ت(.القاموس، 

 الفقه اإلسالمي وأدلته )الشامل لألدلة الشرعية واآلراءالزحيلي، وهبة بن مصطفى، .12
، 12طالمذهبية وأهم النظريات الفقهية وتحقيق األحاديث النبوية وتخريجها(، 

 د. ت(. ،دار الفكردمشق،  ،سوريَّة)
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شنيف المسامع تالزركشي، أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الشافعي، .16
د عبد اهلل  -دراسة وحتقيق: د سيد عبد العزيز الدين السبكي،  بجمع الجوامع لتاج

بة املكية، توزيع املكت -، )د. م: مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء الرتاث 1ربيع، ط
 م(. 1221 -هـ  1111

ي القواعد المنثور فالزركشي، أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر، .17
 م(.1212 -هـ 1122وزارة األوقاف الكويتية، ، الكويت، )2طالفقهية، 

، 12طم، األعالالزركلي، خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الدمشقي، .11
 م(.2222)بريوت، دار العلم للماليني، أيار/مايو 

، 1، ط/راألشباه والنظائالسبكي، تاج الدين، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف، .12
 م(.1221هـ/1111العلمية، )د. م: دار الكتب 

ية الكبرى، طبقات الشافعالسبكي، تاج الدين، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف، .22
، )د. م: هجر 2احملقق: د. حممود حممد الطناحي، د. عبد الفتاح حممد احللو، ط

 ه(.1113للطباعة والنشر والتوزيع، 
مع منع الموانع عن جالسبكي، تاج الدين، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف، .21

حتقيق: سعيد بن علي احلمريي، د. ط، )د. م، دار البشائر ، الجوامع في أصول الفقه
 اإلسالمية، د. ت(.

. ط، )د. دفتاوى السبكي، السبكي، تقي الدين، أبو احلسن علي بن عبد الكايف، .22
 م: دار املعارف، د. ت(.

ة حلب، قضاء األرب في أسئلالسبكي، تقي الدين، أبو احلسن علي بن عبد الكايف، .23
كة ماحملقق: حممد عامل عبد اجمليد األفغاين، إشراف: د حسن أمحد مرعي، د. ط، )

 هـ(. 1113املكتبة التجارية، مصطفى أمحد الباز،  ،املكرمة
السخاوي، مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أيب بكر بن عثمان .21

ة منشورات دار مكتببريوت، د. ط، )الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، بن حممد، 
 د. ت(. ،احلياة
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ة ، المقاصد الحسنالسخاوي، مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد.22
، 1احملقق: حممد عثمان، طفي بيان كثير من األحاديث المشتهرة على األلسنة، 

 م(.1212 - هـ 1122 ،دار الكتاب العريببريوت، )
دار ، بريوت، د. ط، )المبسوطالسرخسي، حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة، .26

 م(.1223 -هـ 1111 ،املعرفة
لطبقات اابن سعد، أبو عبد اهلل حممد بن سعد بن منيع اهلامشي البصري، البغدادي، .27

 1112 ،دار الكتب العلميةبريوت، ، )1حتقيق: حممد عبد القادر عطا، طالكبرى، 
 م(. 1222 -هـ 
دار  سورية، ،دمشق، )2طالقاموس الفقهي لغة واصطالحا، يب، جأبو  ،سعدي.21

 م(. 1211 -هـ  1121 ،الفكر
، )دمشق، د.ن، 3، ط/موسوعة اإلجماع في الفقه اإلسالميسعدي، أبو جيب، .22

 م(.1226 -ه1116
، 2طء، تحفة الفقهاالسمرقندي، حممد بن أمحد بن أيب أمحد، أبو بكر عالء الدين، .122
 م(. 1221 -هـ  1111دار الكتب العلمية، لبنان،  ،بريوت)
ريق روضة القضاة وطابن السيمناين، علي بن حممد بن أمحد، أبو القاسم الرحيّب، .121

دار  عمان،مؤسسة الرسالة، ، بريوت، )2، احملقق: د. صالح الدين الناهي، ط/النجاة
 م(. 1211 -هـ  1121الفرقان، 

ابن سهل، عيسى بن سهل بن عبد اهلل األسدي اجلياين القرطيب الغرناطي أبو اأَلص َبغ، .122
ق: ، احملقديوان األحكام الكبرى أو اإلعالم بنوازل األحكام وقطر من سير الحكام

 -هـ  1121دار احلديث، مجهورية مصر العربية،  ،القاهرةحييي مراد، د. ط، )
 م(.2227

وفروع  األشباه والنظائر في قواعدد الرمحن بن أيب بكر، السيوطي، جالل الدين، عب.123
 م(.2222، د. ط، )عّمان، بيت األفكار الدولية، فقه الشافعية

حتقيق: مركز  ،الدر المنثور في التفسير بالماثورالسيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر، .121
 م(.2223هـ ـ 1121 ،دار هجر مصر،هجر للبحوث، د. ط، )
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. ط، داإلتقان في علوم القرآن، ن بن أيب بكر، جالل الدين، السيوطي، عبد الرمح.122
هـ/ 1321اهليئة املصرية العامة للكتاب، د.م: احملقق: حممد أبو الفضل إبراهيم، )

 م(. 1271
غويين بغية الوعاة في طبقات اللالسيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين، .126

د.  ،عصريةاملكتبة الصيدا،  ،لبنان. ط، )حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، دوالنحاة، 
 ت(.
ر حسن المحاضرة في تاريخ مصالسيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين، .127

 ،دار إحياء الكتب العربيةمصر، ، احملقق: حممد أبو الفضل إبراهيم، )1طوالقاهرة، 
 م(. 1267 -هـ  1317 ،عيسى البايب احلليب وشركاه

ابن شاس، أبو حممد جالل الدين عبد اهلل بن جنم بن شاس بن نزار اجلذامي السعدي .121
يد دراسة وحتقيق: أ. د. محعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، املالكي، 

 2223 -هـ  1123دار الغرب اإلسالمي، لبنان،  ،بريوت، )1بن حممد حلمر، ط
 م(.
يس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد الشافعي، أبو عبد اهلل حممد بن إدر .122

، رفةدار املع بريوت،د. ط، )األم، املطلب بن عبد مناف املطليب القرشي املكي، 
 م(.1222هـ/1112

سان لابن الشحنة، أمحد بن حممد بن حممد، أبو الوليد، لسان الدين الثقفي احلليب، .112
 (.م1273 –ه 1323 ،البايب احلليب القاهرة،، )2طالحكام في معرفة األحكام، 

حقيق إرشاد الفحول إلي تالشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل اليمين، .111
احملقق: أمحد عزو عناية، قدم له: خليل امليس والدكتور ويل الحق من علم األصول، 
 م(.1222 -هـ 1112، )د. م: دار الكتاب العريب، 1الدين صاحل فرفور، ط

ن من البدر الطالع بمحاسالشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل اليمين، .112
 د. ت(. ،دار املعرفة بريوت،د. ط، )بعد القرن السابع، 

احملقق: ، التبصرة في أصول الفقهالشريازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف، .113
 ه(.1123 ،دار الفكر دمشق،، )1د. حممد حسن هيتو، ط
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، هذبه : 1ططبقات الفقهاء، الشريازي، أبو إسحاق، إبراهيم بن علي بن يوسف، .111
 ،بريوت، )1حممد بن جالل الدين املكرم )ابن منظور(، احملقق: إحسان عباس، ط

 م(.1272دار الرائد العريب، لبنان، 
بلغة السالك ألقرب المسالك الصاوي، أبو العباس أمحد بن حممد اخللويت، .112

ة الصاوي على الشرح الصغير )الشرح الصغير هو شرح الشيخ المعروف بحاشي
د. ط، )د. م: دار الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لمذهب اإلمام مالك(، 

 املعارف، د. ت(.
حملقق: أمحد االوافي بالوفيات، الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل، .116

 م(.2222 -هـ1122 ،إحياء الرتاث دار بريوت،األرناؤوط وتركي مصطفى، د. ط، )
الح، ، فتاوى ابن الصابن الصالح، عثمان بن عبد الرمحن، أبو عمرو، تقي الدين.117

مكتبة العلوم واحلكم، عامل  بريوت،، )1احملقق: د. موفق عبد اهلل عبد القادر، ط
 ه(.1127 ،الكتب

ن عبد اجمليد ب ، حتقيق: محديالمعجم الكبيرالطرباين، أبو القاسم سليمان بن أمحد، .111
 م(. 1213، )د. م: دار إحياء الرتاث العريب، 2السلفي، ط/

لمعجم االطرباين، أبو القاسم، سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، .112
، حتقيق: طارق بن عوض اهلل بن حممد، عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين، د. األوسط
 د. ت(. ،دار احلرمني القاهرة،ط، )

امع البيان جالطربي، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر، .122
 1122، )د. م: مؤسسة الرسالة، 1احملقق: أمحد حممد شاكر، طفي تأويل القرآن، 

 م(. 2222 -هـ 
يما معين الحكام فالطرابلسي، أبو احلسن، عالء الدين، علي بن خليل احلنفي، .121

 د. ط، )د. م: دار الفكر، د. ت(.حكام، يتردد بين الخصمين من األ
وضع حواشيه: ضحى المقنع في علم الشروط، الطليطلي، أمحد بن مغيث، .122

 م(.2222 -ه1122دار الكتب العلمية، لبنان،  ،بريوت ، )1اخلطيب، ط
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تار على رد المحابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي احلنفي، .123
 م(.1222 -هـ 1112، دار الفكروت، بري ، )2طالدر المختار، 

، )د. م: دار 2طالعصر المماليكي في مصر والشام، عاشور، سعيد عبد الفتاح، .121
 م(.1267النهضة العربية، 

ب مختصر فتح ر بن حممد بن أمحد بن السيد رضوان الشافعي، اعباس املدين، .122
مطبعة مصر، د. ط، )األرباب بما أهمل في لب اللباب من واجب األنساب، 

 م(. 1226 -هـ  1312املعاهد جبوار قسم اجلمالية، 
لماء طبقات عابن عبد اهلادي، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد الدمشقي الصاحلي، .126

سسة الرسالة مؤ لبنان،  ،بريوت، حتقيق: أكرم البوشي، إبراهيم الزيبق، )2، طالحديث
 م(.1226 -هـ 1117للطباعة والنشر والتوزيع، 

د.  ،ربيةدار النهضة الع بريوت،د. ط، )علم العروض والقافية، زيز، عبد الععتيق، .127
 ت(.
، )د. م: دار البيان، 2طالنظام القضائي في الفقه اإلسالمي، عثمان، حممد رأفت، .121

 م(.1221ـ -ه 1112
حكام مجلة األعدة علماء، جلنة مكونة من عدة علماء وفقهاء يف اخلالفة العثمانية، .122

ب، نور حممد، كارخانه جتارتي كت كراتشي،جنيب هواويين، د. ط، )احملقق: العدلية، 
 آرام باغ، د. ت(.

العراقي، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن .132
أكمله ابنه: أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني الكردي مث املصري، أبو زرعة ويل ، إبراهيم

 رح التثريب في شرح التقريب )المقصود بالتقريب: تقريبطالدين، ابن العراقي، 
 الطبعة املصرية القدمية، د. ت(.د.م: د. ط، )األسانيد وترتيب المسانيد(، 

تخراج: ، استخريج أحاديث إحياء علوم الدينالعراقي، وابن السبكي، والزبيدي، .131
هـ  1121 ،شردار العاصمة للن الرياض،، )1أيب عبد اهلل حممود بن حممد احلداد، ط

 م(. 1217 -
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حكام أابن العريب، القاضي حممد بن عبد اهلل، أبو بكر املعافري اإلشبيلي املالكي، .132
، بريوت، )2راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: حممد عبد القادر عطا، طالقرآن، 
 م(. 2223 -هـ  1121دار الكتب العلمية، لبنان، 

، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لدسوقيابن عرفة، حممد بن أمحد املالكي ا.133
 د. ط، )د. م: دار الفكر، د. ت(.

العز بن عبد السالم، أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم .131
، قواعد األحكام في مصالح بن احلسن السلمي الدمشقي، امللقب بسلطان العلماء

ات مكتبة الكليالقاهرة، ف سعد، د. ط، )راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤو األنام، 
 م(. 1221 -هـ  1111 ،األزهرية

مجالس السلطان الغوري صفحات من تاريخ مصر في القرن عزام، عبد الوهاب، .132
 م(.2212 -هـ 1131 ،مكتبة الثقافة الدينيةالقاهرة، ، )1طالعاشر الهجري، 

في  اإلصابةجر، العسقالين، أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد ابن ح.136
، اعتىن به: حسان عبد املنان، د. ط، )األردن، بيت األفكار الدولية، تمييز الصحابة

 د. ت(.
التهذيب،  تهذيبالعسقالين، أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد ابن حجر، .137
 هـ(.1326مطبعة دائرة املعارف النظامية، اهلند، ، )1ط
باري شرح فتح الالعسقالين، أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد ابن حجر، .131

 ه(ـ.1372 ،دار املعرفةبريوت، د. ط، )صحيح البخاري، 
خبر ، موافقة الالعسقالين، أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد ابن حجر.132

لسلفي، ا حققه وعلق عليه: محدي عبد اجمليدالخبر في تخريج أحاديث المختصر، 
رشد مكتبة الاململكة العربية السعودية،  ،الرياض، )2صبحي السيد جاسم السامرائي، ط

 م(. 1223 -هـ  1111للنشر والتوزيع، 
عقيل على  شرح ابنابن عقيل، عبد اهلل بن عبد الرمحن العقيلي اهلمداين املصري، .112

 ،دار الرتاثلقاهرة، ا، )22احملقق: حممد حميي الدين عبد احلميد، طألفية ابن مالك، 
 م(. 1212 -هـ  1122دار مصر للطباعة، سعيد جودة السحار وشركاه، 
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 تعريب:درر الحكام في شرح مجلة األحكام، علي حيدر، خواجه أمني أفندي، .111
 م(.1221 -هـ 1111، )د. م: دار اجليل، 1فهمي احلسيين، ط

ر منح الجليل شرح مختصعليش، حممد بن أمحد بن حممد، أبو عبد اهلل املالكي، .112
 م(.1212هـ/1122 ،دار الفكربريوت، د. ط، )خليل، 

ذرات شابن العماد احلنبلي، عبد احلي بن أمحد بن حممد العكري، أبو الفالح، .113
حققه: حممود األرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر الذهب في أخبار من ذهب، 

 م(. 1216 -هـ  1126دار ابن كثري، بريوت،  ،دمشق، )1األرناؤوط، ط
، )د. م: عامل 1طمعجم اللغة العربية المعاصرة، أمحد خمتار عبد احلميد، عمر، .111

 م(. 2221 -هـ  1122الكتب، 
 ،رفةدار املع ،بريوتد. ط، )إحياء علوم الدين، الغزايل، حممد بن حممد أبو حامد، .112

 د. ت(.
، 1طالكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، الغزي، جنم الدين حممد بن حممد، .116

 م(. 1227 -هـ  1111دار الكتب العلمية، لبنان،  ،بريوتاحملقق: خليل املنصور، )
ح اإلتقان واإلحكام في شر الفاسي، أبو عبد اهلل، حممد بن أمحد بن حممد، ميارة، .117

 ، د. ط، )د. م: دار املعرفة، د. ت(.تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
. مهدي د. ط، حتقيق: دكتاب العين، الفراهيدي، أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد، .111

 املخزومي ود. إبراهيم السامرائي، )د. م: دار ومكتبة اهلالل، د. ت(.
كام في تبصرة الحابن فرحون، إبراهيم بن علي بن حممد، برهان الدين اليعمري، .112

ه/ 1132قدس للنشر والتوزيع، ، )د. م: ال1، ط/أصول األقضية ومناهج األحكام
 م(.2222

هب في ، الديباج المذابن فرحون، إبراهيم بن علي بن حممد، برهان الدين اليعمري.122
حتقيق وتعليق: د. حممد األمحدي أبو النور، د. ط معرفة أعيان علماء المذهب، 

 دار الرتاث للطبع والنشر، د. ت(.القاهرة، )
ألندلس، تاريخ علماء اوسف بن نصر األزدي، ابن الفرضي، عبد اهلل بن حممد بن ي.121

 م(.1211 -هـ 1121مكتبة اخلاجني، القاهرة، ، )2عناية: السيد عزت العطار، ط
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احملقق: ة، تاريخ الدولة العلية العثمانيابن أمحد فريد )باشا(، احملامي،  ، حممدبك فريد.122
 (.م1211 –ه 1121دار النفائس، لبنان،  ،بريوت، )1إحسان حقي، ط

ير المصباح المنير في غريب الشرح الكبالفيومي، أمحد بن حممد بن علي املقري، .123
 د. ت(. ،املكتبة العلميةبريوت، د. ط، )للرافعي، 

قيق: دراسة وحتأدب القاضي، ابن القاص، أبو العباس أمحد بن أيب أمحد الطربي، .121
 ،قة الصديمكتباململكة العربية السعودية/الطائف، ، )1د. حسني خلف اجلبوري، ط

 م(. 1212 -هـ  1122
في أصول  العدةالقاضي أبو يعلى، حممد بن احلسني بن حممد بن خلف ابن الفراء، .122

، )د. م: 2حققه وعلق عليه وخرج نصه: د. أمحد بن علي بن سري املباركي، طالفقه، 
 م(. 1222 -هـ  1112د. ن، 

قيق: حتلشافعية، طبقات اابن قاضي شهبة، أبو بكر بن أمحد بن حممد بن عمر، .126
 هـ(.1127 ،عامل الكتب ،بريوت، )1د. احلاف  عبد العليم خان، ط

القاضي عبد الوهاب، أبو حممد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعليب البغدادي .127
 احملقق: محيشالمعونة على مذهب عالم المدينة "اإلمام مالك بن أنس"، املالكي، 

 (.د. ت ،ة التجارية، مصطفى أمحد البازاملكتبمكة املكرمة، عبد احلّق، د. ط، )
اف على اإلشر القاضي عبد الوهاب، بن علي بن نصر البغدادي املالكي، أبو حممد، .121

، )د. م: دار ابن حزم، 1، احملقق: احلبيب بن طاهر، طنكت مسائل الخالف
 م(.1222 -هـ 1122

رك لمدا، ترتيب االقاضي عياض، أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصيب.122
 احملمدية، املغرب،، )1حتقيق: ابن تاويت الطنجي وآخرون، طوتقريب المسالك، 

 م(.1262 ،مطبعة فضالة
لشرح اابن قدامة، مشس الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن حممد بن أمحد املقدسي، .162

سن حتقيق: الدكتور عبد اهلل بن عبد احملالكبير )المطبوع مع المقنع واإلنصاف(، 
هجر مجهورية مصر العربية،  ،القاهرة، )1الدكتور عبد الفتاح حممد احللو، ط -الرتكي 

 م(.1222 -هـ 1112للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، 
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