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 جامعة حلب يف املناطق احملررة 

 كلية الشريعة

 قسم الفقه اإلسالمي وأصوله 



 

 اإلهداء

 أهدي هذا العمل إىل أرواح الشهداء

 وإىل العلماء األموات واألحياء

 وإىل األمهات واآلابء

 وإىل الزوجة واألبناء

 وإىل األصدقاء األعزاء
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 [ب]
 

 الشكر

يف املناطق احملررة، وأخص ابلشكر كلية الشريعة متمثلة بعميدها الدكتور حلب أشكر جامعة 

 ماجد العليوي، واهليئة اإلدارية واهليئة التدريسية ومجيع العاملني فيها.

لدكتور أنس الشبيب الذي أشرف على هذه الرسالة، فبذل اجلهد والوقت والعلم وأشكر ا

 فجزاه هللا كل خري.
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 لرمحن الرحيمبسم هللا ا

 مقدمة

 نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم  أفضل الصالة وأمت التسليم على، و العاملني رباحلمد هلل  
 . وأصحابه أمجعنيوعلى آله 

 :بعدأما و 

الشرعية العملية املستنبطة من  ، فهو يدرس األحكاممن أجل ِّ العلومعلم الفقه إن ف     

 ،ومعامالت ،ابحلياة اليومية للمسلم من عبادات ويرتبط بشكل وثيق ،التفصيلية تهاأدل

ْلم واحل ،واجلناايت ،وأحكام شرعية ختتص ابلعالقات األسرية  . ربوأمور السِّ

 يستند اليت ،الفقه الذي يدرس القواعد العامة ولذلك ال بد لعلم الفقه من علم أصول     

 .ا يف الوصول إىل األحكام الشرعيةإليه

قهية اليت تضبط وحتفظ هذه القواعد الفعلم فال بد له من ، قه وجزئياتهولكثرة فروع الف     

 .الفروع

على  النضائرزواهر اجلواهر  :عنوانه ةالفقهيخمطوط يف القواعد  قيحقلت دفعينوهذا ما  

                     .هـ1055 سنةاملتوىف  احلنفي لتمراتشيالشيخ صاحل ل، النظائراألشباه و 

والنوع الثاين من القواعد  ،: العادة حمكمة، والقاعدة السادسةسة: الضرر يزاللقاعدة اخلاما) 

 . التوفيق والسداد يف هذا العملوأسأل هللا ،(الكلية وعددها تسع عشرة قاعدة
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 :البحث إشكالية

 :اآلتية التساؤالت عن البحث جييب

 اجلواهر؟ زواهر وشرحه ،والنظائر األشباه كتاب أمهية ما-1 

 ؟ والنظائر لألشباه شرحه يف التمراتشي صاحل الشيخ جمنه ما-2

 ؟ الفقهية والنظرايت الضوابط وبني ،الفقهية القواعد بني الفرق ما -3

 ؟ يزال الضرر قاعدة مشروعية ما -4

 يزال؟ الضرر قاعدة حتت تندرج اليت القواعد ما -5

 حمكمة؟ العادة بقاعدة تتعلق اليت املباحث ما -6

 الكلية؟ القواعد من ثاينال النوع ما -7

  أمهية البحث :

 تتجلى أمهية من خالل األمور اآلتية:

أتيت أمهية حتقيق خمطوط زواهر اجلواهر من كونه يشرح كتاب األشباه والنظائر، البن جنيم  -1

 وهو من الكتب املعتمدة يف املذهب احلنفي.

مكتبة  يف إثراء لنظائراعلى األشباه و  النضائرحتقيق خمطوط زواهر اجلواهر  مهيةتظهر أ -2

 .عند السادة احلنفية القواعد الفقهية

 جيمعها، وخاصة )القاعدة اخلامسة: الضرر يزالأمهية املخطوط أتيت من كثرة الفوائد اليت  -3

 .(، والنوع الثاين من القواعد الكليةدة حمكمةاالع: والقاعدة السادسة
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 : اختيار البحثب اسبأ
 مت اختيار لألسباب اآلتية:

فقهية ما أغمضه ابن جنيم، ويبني بعض املسائل ال ، فهو يوضحمة الكتاب العلميةقي -1
 .اليت حتتاج إىل بيان

  .(1)كثري من املؤلفات، وله  مكانة املؤلف العلمية، حيث برع وتفنن يف التصنيف -2
على األشباه  النضائر من خالل حتقيق خمطوط زواهر اجلواهرالتحقيق  هارةماكتساب  -3

 .(والنوع الثاين من القواعد الكلية اعدة اخلامسة والسادسةالق) النظائرو 

 ف البحث:هد

 إثبات النص الصحيح للمخطوط، بصورة أقرب ما تكون ملا أراده املؤلف. 

 الدراسات السابقة:

تمراتشي، شيخ صاحل اللل (النظائرعلى األشباه و  النضائرزواهر اجلواهر حاشية )  -
رسالة ماجستري الرمحن الدليمي،  مشاري عبد ، للباحثالقواعد الست الكربىجزء 

 وهذه الرسالة غري مطبوعة.، جامعة الكويت
، ( للشيخ صاحل التمراتشيزواهر اجلواهر النضائر حاشية على األشباه والنظائر) -

لباحث حممد لحتقيق من أول القواعد الكلية إىل هناية كتاب الشركة من فن الفوائد، 

 تري جامعة الكويت. وهذه الرسالة غري مطبوعة.نزي، رسالة ماجسعوض فاضل الع

 

                                                           

 .2/239 ألمني بن فضل هللا بن حمب الدين احلموي يف أعيان القرن احلادي عشر، خالصة األثر (1)
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 حدود البحث: 

حتقيق جزء من خمطوط "زواهر اجلواهر النضائر على األشباه والنظائر" القاعدة 

 اخلامسة، والقاعدة السادسة، والنوع الثاين من القواعد الكلية.

 صعوابت البحث:

 صعوبة البحث يف األمور اآلتية: تكمن

 ات يف نسخ املخطوط، مثال: مرياسه، مرياثه.عدم وضوح بعض الكلم -

 وال يزال بعضها من غري حتقيق )خمطوطات(. يكثر النقل من كتب احلنفية، احمُلش ي -

، والذين ترمجوا له كانت )الشيخ صاحل التمراتشي( قلة املصادر اليت ترمجت للُمحش ي -

  ومن غري تفصيل. ،ترمجتهم مكررة

  خطة البحث:

 :، وفهارسوخامتة ،قسمنيو  ،ةمقدمقسم البحث إىل ي

 وأسباب اختياره . ،مقدمة أحتدث فيها عن أمهية البحث

 :ثالثة فصول افيهو  راسة:: الداألولالقسم 

 :، وفيه مبحثانؤلف الكتاب )ابن جنيم( والكتاب )األشباه النظائر(مب التعريف :األول فصلال

 مطالب: ةس، وفيه مخمبؤلف الكتاب )ابن جنيم(املبحث األول: التعريف 
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 .هونشأت ،ومولده ،ملطلب األول: امسه ونسبها      

 وتالميذه. ،املطلب الثاين: شيوخه      

 والعلمية. ،من الناحية السياسية عصره: الثالثاملطلب       

 .مؤلفاته: رابعلااملطلب       

 .ووفاته ،هورأي العلماء في ،املطلب اخلامس: مكانته      

 :مطالب عةربه أ، وفيكتاب )األشباه والنظائر(لاب عريفالت: اينالثاملبحث 

 .وسبب أتليفه ،سبب تسمية الكتاب: ألولاملطلب ا      

 .أقسامهو  ،أمهية الكتاب :اينالثاملطلب       

 املطلب الثالث: مصادر الكتاب.       

 .أهم شروح الكتاب :لرابعااملطلب       

)زواهر اجلواهر  اشيةواحل )صاحل التمراتشي( اشيةاحلصاحب ب التعريف :فصل الثاينال

 : مبحثانوفيه  ،النضائر(

 مطالب: ةوفيه مخس ،اشيةاملبحث األول: التعريف بصاحب احل 

 .وعائلته ،ومولده ،: امسه ونسبهاملطلب األول      
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 وتالميذه. ،املطلب الثاين: شيوخه      

 العلمية.و  ،من الناحية السياسية عصره: لثاالثاملطلب       

 . مؤلفاته: رابعالاملطلب       

 .ووفاته ،يهورأي العلماء ف ،املطلب اخلامس: مكانته      

 مطالب: ةثالث ، وفيهاشيةحل: التعريف اب لثاينااملبحث 

 .ؤلفهونسبته مل ،حلاشيةملطلب األول : دراسة عنوان اا      

 .يش ِّ منهج احملُ و  ،احلاشية : أمهيةلثاينااملطلب       

 .اشية: موارد احللثالثاملطلب ا      

، الفرق بينها وبني الضوابط والنظرايت )تعريفها، نشأهتا قواعد الفقهية: الالفصل الثالث

 :وفيه مبحثان (الفقهية

 :انمطالب ، وفيهونشأهتا ،تعريف القواعد الفقهية األول: املبحث 

 .يف القواعد الفقهيةاملطلب األول: تعر     

 نشأة القواعد الفقهية. لثاين:املطلب ا    
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وبني الضوابط الفقهية والنظرايت الفقهية  ،الفرق بني القواعد الفقهية الثاين: املبحث 

 :والقواعد األصولية، وفيه ثالثة مطالب

 الفقهية. والضوابط ،الفقهية القواعد بني الفرقاملطلب األول:    

  .والنظرايت الفقهية ،قهيةالف القواعد بني الفرق: الثاين املطلب    

 األصولية. والقواعد ،الفقهية القواعد بني الفرق:الثالث املطلب    

 ويكون وفق اآليت: :حقيق: الت اينالثالقسم 

 .املخطوطنسخ وصف  -1

 مقابلة النسخ. -2

 منهج التحقيق. -3

. النص احملقق -4

 ات.والتوصي النتائج أهم وفيها اخلامتة:

الفهارس
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 األول: الدراسة القسم

 :ثالثة فصول يتضمن

 .والكتاب )األشباه والنظائر( مبؤلف الكتاب )ابن جنيم( التعريف: األول الفصل     

 .)زواهر اجلواهر( واحلاشية )صاحل التمراتشي( احلاشية بصاحب التعريف: الثاين الفصل     

 .(نها وبني الضوابط والنظرايتالفرق بي، )تعريفها، نشأهتا الفقهية القواعد: الثالث الفصل    
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 الفصل األول

 كتاب )األشباه والنظائر(وال التعريف مبؤلف الكتاب )ابن جنيم( 

يل منحه هللا تعاىل عقالً راجحاً، أمثر فكراً نريًا، ومن مثار هذا العقل والفكر نضج  عامل جل
الشيخ فال ختلو مكتبة  كتاب األشباه والنظائر الذي تلقته األمة ابلقبول؛ وذلك إلخالص

 من هذا الكتاب القيم.

 املبحث األول

 ؤلف الكتاب )ابن جنيم(مب التعريف 

 :ونشأته ،مولدهو  ،املطلب األول: امسه ونسبه

  :امسه ونسبه -

 )وهو اسم لبعض أجداده( املعروف اببن جنيم ،إبراهيم بن حممد هو زين الدين بن     
  .(1)املصري احلنفي

  .(2)ه ابلقاهرة926سنة ولد  ه:مولد -

  نشأته: -

وامتاز بورعه  حلنفي،اتبع تعليمه بدراسة الفقه او  نشأ ابن جنيم وترعرع يف القاهرة،    
برع ابن جنيم يف أكثر العلوم الشرعية، حيث متكن يف علم الفقه وأصوله، وأملَّ واستقامة خلقه، 

 ية والعقلية.ربعلوم العلاب

 

                                                           

 .3/64األعالم، الزركلي ، 3/275، الغزي جم احلنفيةيف ترا الطبقات السنية( (1
 .3/275، الغزي  يف تراجم احلنفية الطبقات السنية ((2
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 .(1)اكتفت بذكر أمساء شيوخه وتالميذهعن رحالته العلمية، و  مل تذكر كتب الرتاجم شيئاً 

 وتالميذه: ،املطلب الثاين: شيوخه

 :  (2)عصره منهم ءتلقى العلم عن الكثري من علماشيوخه:  -

والعارف ابهلل  ،(4)والشيخ شهاب الدين الشليب ،(3)العالمة أمني الدين بن عبدالعال احلنفي
 .( 6)(5)سليمان اخلضريي

                                                           

شذرات الذهب، ابن العماد ؛  3/137،138الكواكب السائرة أبعيان املئة العاشرة، الغزي  (1)
10/523. 

 . 3/137،138الكواكب السائرة أبعيان املئة العاشرة، الغزي  (2)

له كتاب فتاوى أمني الدين مني الدين بن عبدالعال احلنفي: حممد بن عبدالعال احلنفي املصري، ( أ(3
)العقد النفيس ملا حيتاج إليه للفتوى  مجعها تلميذه برهان الدين إبراهيم بن سليمان العاد، ومساها

 .2/1221والتدريس(. كشف الظنون، حاجي خليفة 
س بن حممد، أبو العباس شهاب الدين املعروف اببن الشليب: أمحد بن يونشهاب الدين الشليب:  ((4

علي  هوالفتاوى، مجعها حفيد ،حاشية على شرح الزيلعي للكنزتصانيف منها: له ، فقيه حنفي مصري
ه 947 ، تويف سنةحاشية على شرح األجرومية بن حممد ورتبها على أبواب الكنز، والدرر الفرائد

 .1/276األعالم، الزركلي .  ابلقاهرة
. تعاىل ابهلل العارف الفاضل الصاحل الشيخ الشافعي املصري اخلضريي سليمانسليمان اخلضريي:(5) 
 والطريق عن الشيخ شهاب األوجاقي، الدين قطب والشيخ السيوطي الدين جالل احلافظ عن: أخذ

 سنة يف موجوداً  وكان ،سنة 108 عمره أن ه959 سنة يف أخربين: الشعراوي قال. املهدي الدين
 .2/148الكواكب السائرة، الغزي  .ه961

الشيخ قاسم بن قطلوبغا من شيوخ  ابه شذرات الذهب يف أخبار من ذهبذكر ابن العماد يف كت( 6)
ء يف األعالم، ه كما جا879. وابلتحقيق تبني أن الشيخ قاسم بن قطلوبغا املتوىف 10/523ابن جنيم 
 ===                 وأربعني سنة. مات قبل ابن جنيم بسبع . 5/180الزركلي 
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  .(1)حياة شيوخه، وانتفع به خلق كثري زوه ابإلفتاء والتدريس، فأفىت ودرَّس يفأجا

  تالميذه: -

  :(2)تالميذه وانشغاله ابلتأليف، ومن أشهر ،وذلك لقصر عمره ؛تتلمذ عليه عدد قليل    

 .(5)، والشيخ حممد العلمي(4)والشيخ حممد التمراتشي ،(3)الشيخ عمر بن إبراهيم 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

. 3/275وذكر الغزي يف كتابه الطبقات السنية: أن الشيخ شقري املغريب من شيوخ ابن جنيم،    ===
ه، كما جاء يف الكواكب السائرة، الغزي 909وابلتحقيق تبني أن الشيخ شقري املغريب املتوىف سنة 

 . مات قبل ابن جنيم بسبع عشرة سنة.1/137

 .3/138لكواكب السائرة، الغزي ( ا(1
 .3/137،138، الغزي السائرة الكواكب((2

 سنة املتوىف احلنفي ابلتصغري جنيم اببن املعروف املصري، الدين سراج حممد بن ابراهيم: بن عمر (3)
 الوسائل، عقد أنفع ابختصار السائل إجابة تصانيفه: ه، وهو أخو ابن جنيم صاحب املنت، من1005
            .الفروع يف للنسفي الدقائق كنز شرح يف الفائق الكوثر، النهر سورة على الكالم يف اجلوهر

 .1/796، الباابين أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني هدية العارفني
 مشس احلنفي، الغزي التمراتشي العمري اخلطيب أمحد، بن هللا عبد بن حممد( حممد التمراتشي:(4

 األبصار، تنوير الغفار شرح تصانيف منها: منح له ه،939 ولد سنة عصره، يف احلنفية شيخ: الدين
ه. األعالم، الزركلي 1004األصول. تويف سنة  قواعد إىل والوصول األحكام، على احلكام ومسعف

6/239. 
 حسن عاملاً  وكان زمانه، يف العلماء رئيس شريف أيب ابن اإلسالم شيخ سبط هوحممد العلمي:( (5

 أمني الشيخ: على وتفقه القاهرة، إىل ذهب مث بلده يف العلم طلب املقادسة، من وهو. الناس يف االعتقاد
 .4/44 احمليب األثر، خالصة.  ه1018 سنة تويف جنيم، ابن والشيخ العال عبد بن الدين
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 .والعلمية ،ية السياسيةمن الناح لثالث: عصرهاملطلب ا

 عصره من الناحية السياسية: -

وتزامن ذلك مع التحوالت  ،(2)ماليك، وهناية سلطة امل(1)جميء العثمانيني لد ابن جنيم عقبو      
السياسية اليت أدخلها العثمانيون على مصر لوقف احلالة السيئة اليت كانت يف آخر أايم املماليك، ومن 

 صالحات التشريعية والقضائية الالزمة لفرضوإدخال اإل هذه التحوالت إقصاء املماليك عن احلكم،
ُعين العثمانيون منذ دخوهلم مصر ابإلبقاء على األوضاع القائمة سيطرهتم على البالد، ف

حتسني أوضاع القضاة عملوا على و  ،وا على التعليم الفقهيأبقلسياستهم ونظامهم، فاملوافقة 
ويظهرهم مبظهر  ،ويرفع من شأهنم عند الناس ،حيقق أهداف العثمانيني يف األمور اإلدارية مبا

العاملني أبحكام الشريعة اإلسالمية، مما هو ضروري لنظامهم وقيام دولتهم على األسس 
 .(3)الدينية

 

 

 

                                                           

 مرتاست إسالمية إمرباطورية هيو  بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية،نسبة إىل عثمان  العثمانيون:( 1)
 ذروة العثمانية الدولة بلغتو  .م1923 حىت م1299 من وابلتحديد سنة، 600 من يقرب ملا قائمة
 من واسعة أحناء لتشمل أراضيها فامتدت عشر، والسابع عشر السادس القرنني خالل وقوهتا جمدها
وما 1/116، حممد فريد يةاتريخ الدولة العلية العثمان .وأفريقيا وآسيا أورواب: الثالثة القدمي العامل قارات
   بعدها.

الذين درج بعض  -بيض غالباً ال -، على أولئك الرقيقاملماليك: يطلق اسم )املماليك( اصطالحاً ( 2)
املماليك البحرية، شفيق  .احلكام املسلمني على استحضارهم من أقطار خمتلفة وتربيتهم تربية خاصة

 .1/107حممود 
 .   1/192 د فريد، حمماتريخ الدولة العلية العثمانية (3)
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 :عصره من الناحية العلمية -

متيز عصره ه، 974ي تويف سنةالذ (1)عاصر ابن جنيم السلطان سليمان بن سليم خان     

نصر مذهب السنة وردع و  ،(2)السليمانية ومدرسة احلديثفقد بىن املدرسة  ،ابالزدهار العلمي

 .(3)، وكان جمدد دين األمة احملمدية يف القرن العاشرأهل اإلحلاد

  مؤلفاته:املطلب الرابع: 

 .خمتلفة ورسائل ،الفقهية القواعد وعلم وأصوله، الفقه علم يف وكتب آاثر جنيم البن     

 :(4)فما كتب ورقة إال واجتهد الناس يف حتصيلها، ومن مؤلفاته ،ت القبوليقلومؤلفاته 

                                                           

 سنة، كان منصفًا عادالً  26 توىل السلطنة وعمره تقريباً، ه900سنة  ولدالسلطان سليمان : ( 1)
كان وغزوات،   وفتوحات اآلفاق يف معروفة حتصى ال خريات وله والعساكر، الرعااي أحوال يتفقد

عند الشرع الشريف، عمر السليمانية السلطان سليمان ملكاً مطاعاً جماهداً حيب العلم والعلماء، ويقف 
التكية السليمانية بدمشق، مات يف بعض غزواته سنة و ابلقسطنطينية، وعمر دار احلديث السليمانية، 

 .4/85، مسط النجوم العوايل، العصامي 3/140الكواكب السائرة، الغزي  ه.974
]السلطان عمر يث قال: "ذكر الغزي يف كتابه الكواكب السائرة قصة بنائها حالسليمانية: ( 2)

السليمانية ابلقسطنطينية، وهي أعظم مساجدها وأنورها حكى أنه رأى النيب صلى هللا عليه سليمان[
وسلم يف بستانه يف املنام، فأشار إليه بتعمري مسجد جامع به، وأراه مكاانً فلما استيقظ من منامه اقتطع 

ووضع  :قيل ،داً عظيماً شيد بناءه، ووسع فضاءهجانباً من سراايه منه البستان املذكور، وعمره مسج
حمرابه يف املوضع الذي أشار إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف منامه، وعمر إىل جانبها املدارس 

 .3/140الكواكب السائرة، الغزي  ."أعظمها دار احلديث السليمانية ،العظيمة
 .4/86، العصامي مسط النجوم العوايل يف أنباء األوائل والتوايل (3)
 . 1/81، حاجي خليفة كشف الظنون   (4)
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ه يف مطلب مستقل إن شاء هللا ، وهو املنت الذي سيتم الكالم عليالنظائراألشباه و  -1
 تعاىل.

 الربكات أليب (الدقائق كنز) ملنت شرح الكتاب هذاشرح كنز الدقائق، البحر الرائق  -2
 الشرح هذا يف املؤلف فصل وقد احلنفي، الفقه يف املختصرة املتون أحسنمن  وهو النسفي،
 من وهو فيها، وتالميذه وصاحبيه اإلمام وآراء املسائل على األدلة مورًدا احلنفية مذهب
حال ، لكن موت الشيخ أكرب مؤلفاته وأكثرها نفعاً  وهو، احلنفي املذهب يف املعتمدة الكتب

 الطوري وصل إىل آخر ابب اإلجارة، وأكملو حيث اهنى اجمللد السابع  دون أن يتمَّ أتليفه
  .(2)(1)اجمللد الثامن

، وهو كتاب يف املنار أصول يف األنوار مبشكاة املعروففتح الغفار يف شرح املنار: -4
   .(3)األصول

 :(4)ن رسالةعو ربوهي إحدى وأ :الرسائل الزينية -4

 .(5)اقيس  ري الباقي يف جواز الوضوء من الف  األوىل: اخل

 عة.رباألفعال اليت تفعل يف الصالة على وجه اللزوم على قواعد املذهب األالثانية: 

 الثالثة: القول النقي يف الرد على املفرتي الشقي.

 الرابعة: املسألة اخلاصة يف الوكالة العامة.
                                                           

 .3/64ي ل( األعالم، الزرك(1
 علم له فاضالً  كان ،مبصر احلنفية مفيت: ابلطوري الشهري القاهري، عثمان بن القادر عبد:الطوري (2)

 البن ئقالرا البحر به أكمل الفقه، يف الكنز شرح تكملة :كتبه من ،األزهر يف ويدرس يفيت ابألدب،
 .4/41ه. األعالم، الزركلي 1030سنة  القاهرة يف تويف ،األدب يف الطورية الفواكه  وله جنيم،

 .10/523شذرات الذهب، ابن العماد  (3)
الدكتور حممد سراج والدكتور علي  ،( وتسمى رسائل ابن جنيم االقتصادية، وهي مطبوعة حققها4)

 م.1999سنة  ، طبع يف دار السالم للنشر والتوزيع،مجعة

 .26/305( الفساقي: مجع فسقية، ابلفتح: املتوضأ. اتج العروس، الزبيدي 5)
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 اخلامسة: رفع الغشا عن وقيت العصر والعشا.

 دسة: التحفة املرضية يف األراضي املصرية.السا

 السابعة: حتليف الطالق املعلق على اإلبراء هل يكون رجعياً أو ابئناً. 

 حكم املالكي والشافعي والقاضي.الثامنة: طلب اليمني بعد 

 التاسعة: حترير املقال يف مسألة االستبدال. 

 العاشرة: ما ضبطه أهل النقل يف خرب الفصل.

 رة: بيان الرشوة وأقسامها.احلادية عش

 الثانية عشرة: الكنائس املصرية.

 الثالثة عشرة: إقامة القاضي التعزير على املفسد بال دعوى أحد.

 الرابعة عشرة: دخول أوالد البنات حتت لفظ الولد.

 اخلامسة عشرة: ما يسقط من احلقوق وما ال يسقط.

 سادسة عشرة: حكم اإلقطاعات الديوانية.ال

 عشرة: من يتوىل احلكم بعد موت الباشاه.السابعة 

 الثامنة عشرة: السفينة إذا غرقت أو انكسرت بعد االستئجار.

 .(1)التاسعة عشرة: وقف األمري خاير بك

 العشرون: مكاتب األوقاف وبطالهنا.

 
                                                           

 حاكم أول وهو املماليك، أمراء وهو أحد أخبازى، أصل من اجلركسي ملباى يدعى ألب بك خاير ولد( خاير بك:1)
 يف احلج اب حاجب رتبة إىل وصل حىت احلربية املناصب يف حلب، تدرج يف وآخر مملوكي العثمانية، السلطة حتت ملصر
 922عام حىت هبا انئباً  ظل واليت ه، 901 عام حلب يف له انئبا ذلك بعد عينه الذي الغوري قانصوه السلطان عهد

 .5/209 حممد بن أمحد بن إايس احلنفيه. بدائع الزهور يف وقائع الدهور،  928 سنة يف بك خاير ه، وتوىف
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 يف املشيخة. (1)عشرون: شرط وقف الغوريالاحلادية و 

 فيها الواقعة بني الشيخ سري الدين. الثانية والعشرون: صورة وقفية اختلفت األجوبة

 الثالثة والعشرون: الرسالة اليت استقر عليها احلال اثنياً. 

 هل هو صحيح أم ال ؟الرابعة والعشرون: نكاح الفضويل 

 شراء جارية، وما يقبل فيه الشهادة حسبة.اخلامسة والعشرون: 

 السادسة والعشرون: مرتوك التسمية.

 طالق املرأتني بتطليق األخرى. السابعة والعشرون: تعليق

 الثامنة والعشرون: مدرس حنفي وطلبته.

 التاسعة والعشرون: صورة دعوى استبدال عني.

 الثالثون: فسخ اإلجارة الطويلة.

 احلادية والثالثون: احلكم ابملوجب أو ابلصحة.

 الثانية والثالثون: صورة بيع الوقف على وجه االستبدال.

                                                           

 ،هـ 850سنة ولد ،الربجية املماليك سالطني من هو األصل، اجلركسي الغوري قانصوه النصر أبو األشرف( الغوري:1)
 عدة يف وارتقى ،اخلاص حرسه يف أصبح مث ،اجلمدارية مماليكه مجلة من وجعله ،وأعتقه ،قايتباي األشرف امتلكه مث

 وظل، هـ 906 سنة ابلسلطنة بويع ، مثوزيراً  عني جنبالط األشرف دولة ويف ،حبلب احلُج اب حجابة ويل حىت مناصب
، حممد الدهور وقائع يف الزهور بدائعه. 922 سنة حلب مشال دابق مرج معركة يف قتل أن إىل والشام مصر ملك يف

 .3/444بن أمحد بن إايس احلنفي 



[17] 
 

 رفعت إليه.رة حجة الثالثة والثالثون: صو 

 الرابعة والثالثون: بيان املعاصي كبائرها وصغائرها.

 اخلامسة والثالثون: االستصحاب وما تفرع عليه من املسائل.

 السادسة والثالثون: النذر ابلتصدق.

 السابعة والثالثون: ما فيه احلكم بال تقدم دعوى وخصومة.

 أو فعل. الثامنة والثالثون: ما يبطل دعوى املدعي من قول

 التاسعة والثالثون: مسألة اجلناايت واملعشرات الديوانية.

 عون: الواقعة بني الشيخ سري الدين تناقض الدعوى.رباأل

  .(1)عون: حدود الفقه وترتيب أبوابهرباحلادية واأل

 أن رأيت مث، سؤال بعد سؤاالً  كتبتها: ابن جنيم قال ،(2)أمحد ابنه مجعهاالفتاوى الزينية:  -5
 يتيسر مل كثرية، فتاوى خال وجواب، سؤال ئةم عربأ حنو: وعدهتا، الفقه كتب على تبهاأر 

 .(3)كتابتها

كتاب فريد من  وهوالفوائد الزينية: يعد هذا الكتاب درة يتيمة يف املكتبة اإلسالمية،  -6

 حيث حصر فيه االستثناءات من الضوابط الفقهية.حيث أصل فكرته، 

                                                           

 .58،60/ 1( الرسائل الزينية، ابن جنيم (1
 .جنيم ابن والده ترمجة ندع امسه ذكر إمنا به، خاصة ترمجة له أجد ملأمحد ابن جنيم: ( 2)

وجاء يف مقدمة حتقيق رسائل ابن جنيم خلليل امليس أن  ،10/523 الذهب شذرات يف العماد ابن ذكره
 .5أمحد حفيد ابن جنيم وليس ابنه ص

 .2/1223كشف الظنون، حاجي خليفة   (3)
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ه النقل الفوائد الفرائد، ويبحث املسائل املستجدة والنازلة، ويكثر فيوحيتوي هذا الكتاب على 

  .(1)من كتب احلنفية املعتربة

 سنة املتوىف ،احلنفي مساونه، قاضي ابنحاشية جامع الفصولني: جامع الفصولني،  -7

 املعامالت يف لكونه واملفتني، احلكام، أيدي يف متداول مشهور كتاب وهو ه،823

 .(2).خاصة

 .(3)(البن اهلمام حترير األصول)لب األصول يف  -8

 :ووفاته ،يهورأي العلماء ف ،املطلب اخلامس: مكانته

وذلك النشغاله  مرموقة بني أقرانه من أهل العلم؛ حظي ابن جنيم مبكانة مكانته: -
 واشتغل، ودأب، ،له يف زمنه نظري كان إماماً، عاملًا عاماًل، مؤلفًا مصنفاً، ماف ،ابلتأليف

 .(4(ودرس وتفنن، وأفىت وتفرد  وحصل، ومجع

 

 

 

 

                                                           

 .1/8،9( الفوائد الزينية، ابن جنيم (1
 .1/566كشف الظنون، حاجي خليفة   (2)
 .10/523شذرات الذهب، ابن العماد  (3)

 .3/275 ، الغزيالطبقات السنية (4)
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 يه:رأي العلماء ف -

هو اإلمام العامل العالمة البحر قال ولده الشيخ أمحد: : "ل صاحب شذرات الذهبقا     

وختام  وقدوة الفضالء املاهرين ،الفهامة وحيد دهره وفريد عصره، كان عمدة العلماء العاملني

 .(1)احملققني واملفتني"

 رأيت فما ،سنني عشر صحبته: (2)الشعراين العارف قالوجاء يف حاشية ابن عابدين: "    

  جريانه مع عظيم خلق على فرأيته( ه953) سنة يف معه وحججت يشينه، شيئاً  عليه

 . (3)"الرجال أخالق عن يسفر السفر أن مع وإايابً  ذهاابً  وغلمانه

اإلخوان، وإنسان عني األوان، وساعده  صار زين" وقال فيه صاحب الطبقات السنية:      
احلظ يف حياته، وبعد مماته، ورزق السعادة يف سائر مؤلفاته ومصنفاته، فما كتب ورقة إال 

 .(4( "واجتهد الناس يف حتصيلها ابملال واجلاه، وسارت هبا الركبان يف سائر البلدان

 

                                                           

 .10/523، ابن العماد شذرات الذهب (1)
 علماء من  الشعراين، احلنفية، ابن حممد إىل نسبه احلنفي، علي بن أمحد بن الوهاب عبدالشعراين: (2)

: نسبته وإليها املنوفية قرى من رةشع أيب بساقية ه، ونشأ898سنة  مبصر قلقشندة يف ولد. املتصوفني
، الطبقات العبودية آداب معرفة يف القدسية األنوار منها: تصانيف، له(. الشعراوي ويقال الشعراين،)

 .4/180ه. األعالم، الزركلي 973القاهرة سنة  يف تويفالكربى، 
 .1/19حاشية ابن عابدين  (3)

3/275 ، الغزيالطبقات السنية (4)
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 األجل معاجلة ولوال شره،ع العصر هذا يف لمائناع غالب عند يوجد والوقال أيضاً: "    
 الدهر  أعجوبة عموماً، الفنون أكثر ويف خصوصاً، وأصوله الفقه يف لكان األمل، بلوغ قبل

 .(1)"تعاىل هللا رمحه املصرية الداير مفاخر من كان اجلملة، ويف، العصر واندرة 

 الثامن حواألص ،رجب من (3)الثامن أو (2)السابع عاءرباأل يوم جنيم ابن تويف :وفاته -
 عند (4)ه969 سنة، شابكةال على اهلجري التقومي إىل الرجوع خالل من ذلك ويتأكد
 غريه من أعلم ألنه ؛األصح وهذا ،ه970 قالف أمحد الشيخ ابنه وأما العلمي، حممد تلميذه
 44 وعاش سكينة، السيدة جبوار ودفن ،(5)ذلك نقلت اليت املصادر ولكثرة والده بوفاة
 .(6)سنة

 

 

 

 

                                                           

 .3/275 الغزي سنية،ال الطبقات(1)
 املصدر السابق. (2)
 .2/1223كشف الظنون، حاجي خليفة   ؛10/523شذرات الذهب، ابن العماد  (3)
 . 3/138 الغزي السائرة، الكواكب(4)
 ، حاجي خليفةالفحول طبقات إىل الوصول سلم ؛ 1/81 خليفة حاجي الظنون، كشف(5)
 .4/192 كحالة، رضا املؤلفني، معجم ؛3/64 الزركلي األعالم ؛4/113
 .3/64 الزركلي األعالم، ؛ 1/868 الظنون كشف(6)



[21] 
 

 .لكتاب )األشباه والنظائر(اب ملبحث الثاين: التعريفا

 سبب أتليفه:و  ،: سبب تسمية الكتاباملطلب األول

 :سبب تسمية الكتاب -

من هذا الكتاب األشباه  السادس فنون، ومسى الفن سبعةكتابه إىل   قسم ابن جنيم    

  .النظائر، وعليه أطلق اسم الكتاب فسماه األشباه و النظائرو 

 له تسمية( النظائرو  ابألشباه) تسميته بعد...ر ذلك يف مقدمة الكتاب حيث قال: "وذك    

 . (1)"فنونه بعض ابسم

الكتاب )األشباه  سمية الكتاب، ال بد من تعريف كلمات عنوانوبعد معرفة سبب ت    

 .(النظائرو 

ْبه هب  والشَّ  ،شبه مجع لغة: :األشباه         .(2)هل  اثـ  م  : الشيء   شيءُ ال وأشبه، لثْ املِّ  بيهوالشَّ  والش ِّ

  .(3)واألقوال واألفعال األخالق األشكال، يف هب  والشَّ  لثْ املِّ  وهي نظرية، مجع : لغة:النظائرو 

   

                                                           

 .1/16األشباه والنظائر، ابن جنيم  (1)
 .13/503( لسان العرب، ابن منظور (2
 .5/219 املصدر السابق ((3



[22] 
 

 أدركها خفية ألمور احلكم يف اختالفها مع بعضاً  بعضها تشبه اليت املسائل هبا املراداً: شرع

  .(1)أنظارهم بدقة الفقهاء

  سبب أتليفه: -

وإن املشايخ الكرام قد ألفوا ما بني خمتصر ومطول من يقول ابن جنيم يف مقدمة كتابه: "    

شكر هللا سعيهم، إال أين  يف املذهب والفتوى وحرروا ونقحوامتون وشروح وفتاوى، واجتهدوا 

على فنون يف  مشتمالً  (2)حيكي كتاب الشيخ اتج الدين السبكي الشافعي هلم كتاابً  مل أر  

يف  خمتصراً  ألفت كتاابً  رح الكنز إىل تبييض البيع الفاسدوقد كنت ملا وصلت يف ش الفقه.

 ئة ضابطةموصل إىل مخس (فقه احلنفية لفوائد الزينية يفا)ابط واالستثناءات منها، مسيته بـالضو 

 .(3("على سبعة فنون على النمط السابق مشتمالً  مت أن أصنع كتاابً هلِّ فأُ 

 .(4)ه، وكانت مدة أتليفه ستة أشهر969اغ من أتليفه سنة وقال ابن جنيم: مت الفر 

  

                                                           

 .1/38، احلموي البصائر على األشباه والنظائر عيون( غمز (1

 .املؤرخ القضاة، قاضي السبكي، الكايف عبد نب علي بن الوهاب عبداتج الدين السبكي:( 2)
( مبصر املنوفية أعمال من) سبك إىل نسبته والده، مع دمشق إىل وانتقل ،ه727سنة  القاهرة يف ولد

 ومجع النقم ومبيد النعم معيد و الكربى، الشافعية طبقات :تصانيفه من احلجة، قوي اللسان، طلق كان
 .3/104طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة .  ه771 سنة ابلطاعون تويفواألشباه والنظائر،  اجلوامع

.1/14ابن جنيم  األشباه والنظائر، (3)
 .1/373املصدر السابق  (4)
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 :وأقسامه ،ية الكتاب: أمهاملطلب الثاين

  أمهية الكتاب: -

وهذه يف ذلك صاحب الفروق: "قال كتاب من أمهية القواعد الفقهية، أتيت أمهية ال    
  .(1)"عظم قدر الفقيهوبقدر اإلحاطة هبا ي ،القواعد مهمة يف الفقه عظيمة النفع

ومن ضبط الفقه بقواعده استغىن عن حفظ أكثر اجلزئيات الندراجها يف " وقال أيضاً: 
 .)2)"الكليات، واحتد عنده ما تناقض عند غريه وتناسب

 التامة السعادة رزق كتاب وهو ،النظائرو  األشباه ولهوقال صاحب الطبقات السنية: "    

 واألجوبة الدقيقة واملسائل الفقهية، القواعد من كثرياً  ضمنه والعام، اخلاص عند ابلقبول

 العلماء من حتصيله على قدر أحد خزانة منه خيلو ال أنه الظن على يغلب والذي ة،لي  اجل

 .(3)"الرومية ابلداير

   أقسامه: - 

 إىل سبعة فنون: النظائرقسم ابن جنيم كتابه األشباه و     

 ابن جنيم إىل نوعني: مهاقسوهي مخس وعشرون قاعدة.  :ول: القواعدالفن األ

 .ال ثواب إال ابلنية -1ة األساسية، وهي ست قواعد: النوع األول: القواعد الكلي

                                                           

 .1/3الفروق، القرايف  (1)
 .1/3 ملصدر السابق( ا(2
 .3/275الطبقات السنية، الغزي  (3)
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 املشقة جتلب التيسري.  -4اليقني ال يزول ابلشك.  -3 .األمور مبقاصدها - 2

 العادة حمكمة. -6رر يزال. الض -5

 قاعدة:، وهي تسع عشرة الثاين: قواعد كلية أقل اتساعاً  والنوع

هل يكره  -3 جتمع احلالل واحلرام غلب احلرام.إذا ا -2االجتهاد ال ينقض ابالجتهاد. -1

احلدود  -6تصرف اإلمام على الرعية منوط ابملصلحة.  -5التابع اتبع.  -4؟ رباإليثار ابلق

إذا  -8احلر ال يدخل حتت اليد فال يضمن ابلغصب ولو صبياً.  -7تدرأ ابلشبهات. 

 من جنس واحد ومل خيتلف مقصودمها دخل أحدمها يف اآلخر غالباً.  اجتمع أمران

السؤال معاد يف اجلواب.  -11اخلراج ابلضمان.  -10إعمال الكالم أوىل من إمهاله.  -9

ما حرم أخذه حرم  -14الفرض أفضل من النفل.  -13ال ينسب إىل ساكت قول.  -12

الوالية اخلاصة أقوى من  -16رمانه. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب حب -15إعطاؤه. 

ذكر بعض ما ال يتجزأ كذكر كله.  -18ؤه. ال عربة ابلظن البني خط -17امة. الوالية الع

  .(1)إذا اجتمع املباشر واملتسبب أضيف احلكم إىل املباشر -19
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 الفوائد وهو ،النظائرو  األشباه من الثاين النوع ألفت يقول ابن جنيم:" :الفوائدالفن الثاين: 

 أرتبها أن رأيت مث ،أبواابً  هلا أجعل ومل ،فائدة ئةممخس إىل وصلت حىت التعداد سبيل على

 إليها وضممت ،إليها الرجوع ليسهل والكنز كاهلداية املشهورة الفقه كتب طريق على أبواابً 

  .(1)"واالستثناءات الضوابط هي احلقيقة ويف ،للفوائد تكثريا األول يف تكن مل ضوابط بعض

 ابلفقيه ويقبح ،دورها يكثر أحكام على فيه نبه ابن جنيم: الفن الثالث: اجلمع والفرق
 واألعمى ،والسكارى والعبيد الصبيان وأحكام واملكره، واجلاهل الناسي أحكام :هي جهلها

  .(2)....احلمل وأحكام

 . (3)عمر الشيخ أخوه فأمته الفن، هذا يتم ومل

وغالبًا ما تذكر أجوبتها، وذكر ابن جنيم أن مصدر  ،أسئلة فقهية وهي :الفن الرابع: األلغاز
 هذا الفن الكتب املؤلفة يف األلغاز مثل حرية الفقهاء والعمدة والذخائر األشرفية.

    .(4)ائضوقد رتبها على أبواب الفقه مبتدائً بكتاب الطهارة ومنتهياً ابلفر 

 عض ما يقع فيه الناس مما يكرهونهرعية لبواملقصود هبا املخارج الش :الفن اخلامس: احليل

  أورد ما استطاع منها مرتباً هلا على أبواب الفقه.وقد 

 .النظائرذكر ابن جنيم يف مقدمة كتابه الفن السادس: األشباه و  س: الفروق:الفن الساد

                                                           

 .1/137لنظائر، ابن جنيم األشباه وا( (1
 .1/259 ( نفس املصدر(2
 .1/81كشف الظنون، حاجي خليفة   (3)

 .1/341( األشباه والنظائر، ابن جنيم (4
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 اإلمام فروق من مجعتها شيئاً  ابب كل من فيها ذكرت الفروق: يقول ابن جنيم يف    

  .(1)احملبويب بتلقيح املسمى سيالكرابي

ذكر فيها بعض مناظرات جرت بني اإلمام أيب حنيفة : واملراسالت الفن السابع: احلكاايت

وبعض أسئلة مشكلة أجاب عنها، ومراسالت بينه وبني تلميذه  ،وبني غريه من علماء عصره

  .(2)وسفأيب ي

 املطلب الثالث: مصادر الكتاب:

 وهي: ،النظائركتاب األشباه و يف أتليفه   ر اليت استند إليهاذكر ابن جنيم املصاد    

 وفتح والغاية، والبناية، الدراية ومعراج والعناية، البيان، وغاية النهاية: اهلداية شروح من -

 .القدير

 .ومسكني ،والعيين ،لزيلعيل: الكنز شروح ومن -

 .ألقطعوا واجملتىب واجلوهرة، الوهاج، السراج: القدوري شروح ومن -

 امللك. وابن ،للمصنف: اجملمع شروح ومن -

                                                           

 .1/360 جنيم ابن والنظائر، األشباه( (1
املوازنة بني كتايب األشباه والنظائر للسيوطي واألشباه والنظائر البن جنيم، د. محزة بن حسني الفعر ((2

 .579ص 
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 وشرح ،والنقاية الوقاية وشرح للكايف، الوايف وشرح احلاج، أمري البن املصلي منية وشرح 

 للكاساين، والبدائع الشهيد للصدر اجلامع وتلخيص الفارسي، للعالمة الكبري اجلامع تلخيص

 خسرو ملال والغرر الدرر وشرح الشهيد اكمللح والكايف الكايف، شرح واملبسوط التحفة وشرح

 .واالختيار الطحاوي خمتصر وشرح خان، لقاضي الصغري اجلامع وشرح واهلداية،

 والعدة والعمدة، والولواجلية، والظهريية، والبزازية، واخلالصة، اخلانية،: الفتاوى ومن -

 والتلقيح الفتاوى، آلوم والغنية، واملنية والقنية، الشهيد، للحسام والواقعات والصغرى،

 الفصولني وجامع والعمادية، والقامسية اهلداية، قاري وفتاوى للقالنسي، والتهذيب للمحبويب،

 واحمليط واليتيمة القدسي، واحلاوي واإلسعاف اخلصاف، وأوقاف يوسف، أليب واخلراج

 ةالشحن والبن له وهبان ابن منظومة وشرح النسفي، منظومة وشرح والذخرية الرضوي،

 والتجنيس والتتارخانية، السراجية وبعض األكمل، خزانة وبعض الفتاوى، وخزانة والصريفية،

  .(1)القادر عبد وطبقات الكردري، ومناقب الفقهاء، وحرية الفقه، وخزانة
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 : أهم شروح الكتاب:املطلب الرابع

ومن أهم  ،احلنفي شروح كثرية، وذلك ألمهية الكتاب يف املذهب النظائرلكتاب األشباه و     

 :(1)هذه الشروح

 املتوىف الغزي، بركات بن عبدالقادر الدين شرفل والنظائر، األشباه على رئبصاال تنوير -1

 ، وهو خمطوط موجود يف املكتبة األزهرية.ه1005

 القاضي الرومي الدين خري بن صلحمل والنظائر، األشباه شرح والضمائر األذهان تنوير -2

 كتاب أول منمحدي،1431 سعود، امللك جامعة - دكتوراه سالةر  ،ه1025املتوىف

 .عواف حاسر عبده بن حممد املخطوطة، هناية إىل القضاء

املتوىف ، بن حممد التمراتشيصاحل ل، النظائرعلى األشباه و  النضائرهر زواهر اجلوا -3

 ه، وهو املخطوط الذي يتم حتقيقه.1055

املتوىف  ،محد بن حممد احلسيين احلمويأل، النظائرعيون البصائر شرح األشباه و غمز  -4

 ه. 1405ه، وهو مطبوع يف أربعة جملدات، دار الكتب العلمية، سنة 1098

 بريي أمحد بن حسني بن براهيمإل والنظائر، األشباه مهمات حبل البصائر ذوي عمدة -5

 ، مطبوع، حققه الدكتور صفوت كوسا وإلياس قبالن.ه1099املتوىف

                                                           

 .1/81كشف الظنون، حاجي خليفة،  (1)
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 بن علي بن علي بن حممد احلسيين السعود أليب والنظائر، األشباه على الناظر عمدة -6

 للباحث 161 ةاللوح إىل 111 حمقق رسالة ماجستري من اللوحة .ه1172 املتوىف اسكندر،

 .مصطفى بن جاموس الكرمي عبد

 ه.1224املتوىف  ،مد هبة هللا بن حممد البعليحمل، النظائرالتحقيق الباهر شرح األشباه و  -7

 بن خبيت بن مسلم(، للباحث ابلشك يزول ال اليقني) قاعدة هناية إىل الكتاب أول من

 إىل امللك يف القول بداية من. ورسالة ماجستري، جامعة املرقب، دكتوراه، اجلهين الفزي حممد

 .الكتاب آخر

 ه. 1252ىف املتو  ،مد أمني الشهري اببن عابدينحمل، النظائرنزهة النواظر على األشباه و  -8

 :(1)وأوجزها أحسنها تعليقات، وعليه

 ه.995، املتوىف سنة زاده جبوي املشهور حممد، بن حممد املوىل: تعليقة -

  ه.997، املتوىف سنة زاده بقنايل الشهري هللا، أمر بن علي املوىلتعليقة:  -

 ه.1013 املتوىف سنة ،زاده أبخي الشهري حممد، بن احلليم عبد املوىلتعليقة:  -

 .ه1015 سنة املتوىف، امليامن أبيب الشهري مصطفى، املوىلتعليقة:  -

 .ه1036 سنة املتوىف املقدسي، اخلزرجي غامن بن علي العالمة، الشيخ: تعليقة -

                                                           

 .1/81كشف الظنون، حاجي خليفة   (1)
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 اشيةاشية واحلاحل بصاحب التعريفالفصل الثاين:

 اشيةصاحب احلب املبحث األول: التعريف

 ته:وعائل ،ومولده ،املطلب األول: امسه ونسبه

  :ونسبه امسه -

               . (1)الغزي التمراتشي اخلطيبصاحل بن حممد بن عبدهللا بن أمحد بن حممد     

  .(2)التمراتشي: نسبة إىل مُتُراتش بضمتني وسكون الراء قرية من قرى خوارزم

 .(4)أنه نسبة إىل جده متراتش ربيف حاشيته: واألق (3)وقال ابن عابدين

  مولده: -

  .(5)، مل تذكر كتب الرتاجم مكان والدته، وذكرت أنه غزي حنفيه980سنة ولد    

 .(6)ة، وهي بلد يف فلسطنيىل غز نسبة إ :وغزي

                                                           

 .3/195، األعالم، الزركلي 2/239خالصة األثر، احمليب  (1)
 1/274، مراصد االطالع  2/46جم البلدان ، ايقوت احلموي ع( م(2
 وإمام الشامية الداير فقيه الدمشقي، عابدين العزيز عبد بن عمر بن أمني حممدابن عابدين: (3)

 يعرفاملختار(  الدر على احملتار رد)تصانيف منها:  له. ه1198دمشق سنة  يف ولد. عصره يف احلنفية
   (املنار شرح على األسحار نسمات)و ،(احلامدية الفتاوي تنقيح يف الدرية العقود)و عابدين، ابن حباشية

 .6/42ركلي األعالم، الز 
 .1/19( حاشية ابن عابدين (4

                                                                                . 5/11 كحالة رضا عمر املؤلفني، ، معجم2/240خالصة األثر، احمليب ( 5)
 .2/993مراصد االطالع، البغدادي  (6)
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  عائلته: -

 :ز علمائهاومن أبر  ،العائلة التمراتشية هي عائلة علم    

          ه1004 سنة املتوىف ،حممد بن عبدهللا بن أمحد بن حممد اخلطيب التمراتشي -

  .(1)والد املصنف

 ه1035سنة  املتوىف ،حمفوظ بن حممد بن عبدهللا بن أمحد بن حممد اخلطيب التمراتشي -

  .(2)أخو املصنف

 ه1055 سنة املتوىف ،صاحل بن حممد بن عبدهللا بن أمحد بن حممد اخلطيب التمراتشي -

 قيقها.اليت أقوم بتح النظائرصاحب حاشية زواهر اجلواهر على األشباه و 

 املتوىف  ، ابن املصنفمراتشيحممد بن صاحل بن عبدهللا بن أمحد بن حممد اخلطيب الت -

  .(3)ه 1035سنة

                                                           

 .11سبقت ترمجته ص (1)
  احلنفي.        الفقيه الغزي التمراتشي أمحد بن هللا عبد بن حممد بن حمفوظشي:( حمفوظ التمرات(2

 احلنفي احملب اببن الشهري الدين حمب بن حممد الشيخ وعن املقدسي غامن عن ابن عن: والده و أخذ
ه.    1035صاحل. تويف سنة  الشيخ أخوه وأخذ عنه الشنواين، بكر أىب العالمة عن النحو وأخذ

 .4/315ة األثر، احمليب خالص
حممد بن صاحل بن حممد بن عبد هللا بن أمحد الغزي التمراتشي، كان حممد بن صاحل التمراتشي: ((3

   الشهاب أمحد الشوبري و والده وعن ابن احملب  :عن من فضالء الفقهاء احلنفية برع يف شبابه ، أخذ
 ===   له تصانيف منها: الشيخ أيب بكر اجلربيت،واحلسن الشرنباليل والشيخ حمي الدين الغزي الفاروقي و 
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 صاحل بن أمحد بن حممد بن صاحل بن حممد بن عبدهللا بن أمحد بن حممد اخلطيب  -

  .(1)ه1127، املتوىف سنة التمراتشي

بن عبدهللا بن أمحد بن حممد حممد  جنم الدين بن صاحل بن أمحد بن حممد بن صاحل بن -

 .(2)ه1200، املتوىف سنة اخلطيب التمراتشي

 وتالميذه: ،املطلب الثاين: شيوخه

  شيوخه: -

 ه الشيخ حمفوظ ، وأخو مد بن عبدهللا بن أمحد التمراتشيمن أبرز شيوخه والده الشيخ حم   

 

                                                                                                                                                                      

منظومة يف املناسخات، ورسالة يف ، و ونظم ألفية يف النحو شرحها أبوه يف حياته ،شرح الرحبية=== 
 .3/475خالصة األثر، احمليب  .ه1035سنة  تويف .تفضيل اإلنسان

 الغين عبد الشيخ ذكره ،العمري الغزي التمراتشي حممد بن صاحل بن حممد بن أمحد بن صاحل((1
وقال  ه، 1105 سنة غزة النابلسي الشيخ زار عندما غزة يف احلنفية مفيت كان إنه: وقال النابلسي

 15 يف صغرية رسالة( الشام بالد يف) تصنيفه من التاريخ، إىل ميل له فاضل، الزركلي يف األعالم: "
 املقدسة األرض ذكر يف التام اخلري ان:بعنو  وهي يوسف أمحد محد الدكتور حققها خبطه". وقد صفحة

 ومصر الشام بالد إىل الرحلة يف واجملاز احلقيقة الشام. وأراضي وحدودها فلسطني أرض وذكر وحدودها
 .3/188الزركلي ، ، األعالم166 ص واحلجاز، عبد الغين النابلسي

تمراتشي الغزي احلنفي جنم الدين بن صاحل بن أمحد بن حممد بن صاحل بن حممد بن عبد هللا ال((2
هـ، تفقه وقرأ املعقوالت وتضلع ببعض العلوم، وقد دخل  1160هـ، قدم مصر سنة  1200املتوىف سنة 

 اتريخ عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار هـ. 1186يف سلك القضاء وتوىل نيابة القضاء يف مصر سنة 
 .654 ،653/ 1 اجلربيت
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 .(3)الشنواينبكر  وأبو، (2)املقدسيعلي بن غامن ، و (1)بن حممد التمراتشيا

 .(4)"علمائها عن وأخذ ،مصر إىل ورحل والده عن أخذ جاء يف خالصة األثر: "

 من مصر، واقتصرت على ذكر اسم أبيه وأخيه. شيوخه تذكر كتب الرتاجم أمساءمل 

وأما الشيخ علي بن غامن املقدسي والشيخ الشنواين، فقد ذكر امسهما يف مقدمة خمطوط 

 زواهر اجلواهر.

 .(5)بن عبدالقادر املشرقيعمر  ومن تالميذه ه:تالميذ -

 

                                                           

 .4/315خالصة األثر، احمليب  (1)
 من أصلهه، 920، ولد يف القاهرة سنة سعد بن عبادة اخلزرجي بنبن غامن علي بن حممد بن علي  (2)

أحد أكابر احلنفية يف عصره. من كتبه: الرمز يف شرح نظم الكنز، شرح األشباه وهو  املقدس، بيت
 .185-3/180خالصة األثر، احمليب  ه.1004والنظائر. تويف ابلقاهرة سنة

 شنوان يف ولد الشنواين، علي بن عمر الدين شهاب بن إمساعيل بن بكر أبو شواين:أبو بكر الن (3)
 على وحواش شروح كلها كتب حنوي، له القاهرة، يف األصل وتعلم تونسي ه،959مبصر سنة 

 .2/62ه. األعالم، الزركلي 1019النحو، تويف مبصر سنة  يف والشذور والقطر جروميةاآل
 .2/239خالصة األثر، احمليب  (4)

 بغزة زماانً  وجد   العلم بطلب اشتغل املفنن العالمة الغزي املشرقي القادر عبد بن عمرعمر املشرقي:  (5)
 واملعاين النحو :عنه أخذ ،التنوير صاحب حممد الشيخ بن صاحل الشيخ :همأجل   من مجاعة عن وأخذ

 من وصار وفضل ،وغريه النخايل حسني الشيخ عن الشافعي فقه أخذ املذهب شافعي كان ،والبيان
موسوعة أعالم املغرب ؛ 214-3/212ه. خالصة األثر 1087 سنة وفاته وكانت، علماءال أجالء

 .1521ص
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 والعلمية: ،املطلب الثالث: عصره من الناحية السياسية

  من الناحية السياسية: -

  لشيخ صاحل التمراتشي عدة سالطني على خالفة الدولة العثمانيةيف عصر ا تعاقب    
 (. م1917 – م1517عة قرون ) ربأية ربعلى البالد العمت هذه السلطة حيث دا

 ه(.1055ه حىت 980سنة من )75وافق عصر الشيخ صاحل منها 

وامتازت الفرتة األوىل من عصر الشيخ صاحل التمراتشي ابلفتوحات، حيث اتسعت أركان     
 الدولة، وفتحت القالع اليت مل تفتح من قبل، لكن ما لبثت أن انتشرت الفوضى وعم الفساد 

 ويعزلوهنم الوزراء ينصبون (1)االنكشارية أيدي يف بةألعو  صارتبسبب أن الدولة  ذلكو  

 أمن الف نفسه العظمى اخلالفة كرسي يف الداخلية االضطراابت تواستمر أهوائهم، حبسب

 من الفوضى هذه وراء مبا العموم شعر إذا حىت متوالية، شهراً  عشر مثانية مدة سكينة وال

  .(2)وأمواهلم األهايل نفوس يف تالً وق اً وسلب اً هنب االنكشارية وشبع واخلراب الدمار

 

 

 

                                                           

االنكشارية: أصل الكلمة )يين تشريي( وتعين اجليش اجلديد، جيش املشاة. االنكشاريون يف  (1)
 . 16اإلمرباطورية العثمانية، إيرينا بيرتوسيان ص

 .289،  1/259لة العلية العثمانية، حممد فريد اتريخ الدو  (2)
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 من الناحية العلمية: -

ابلعلم والعلماء، حيث  الذي اهتم (1)السلطان مراد الثالث عاصر الشيخ صاحل التمراتشي    

 يف عظيم وسبيل ،مبكة ومدرسة ،الشريفة ابملدينة  مدرسة منها هبا تفرد خرياتقام بتجديد 

 ئةم عام كل قدره مبعلوم العلمية الدروس من مجلة ابلروضة وجدد ،مائه وعذوبة وفرشه بنائه

 .(2)عشرة واحد لكل للطلبة دينار   ئةوم للمدرس ذهباً  ديناراً  نومخسو 

 تدرس العلوم الشرعية، منها املدرسة الصالحية كثري من املكتبات واملدارس اليتيف غزة   وكان

ة من أهم الوظائف وأرفعها حيث اليت كان هلا مكانة علمية رفيعة، وتعد مشيخة الصالحي

تواىل على مشيختها والتدريس هبا أكابر العلماء، ويتم التعيني والعزل ملشيخة املدرسة مبرسوم 

 .(3)سلطاين

 

  

  
                                                           

ه، ونشأ يف ظل والده وجده على مهاد العز والسلطان يف 951السلطان مراد الثالث: ولد سنة  (1)
حجر اخلالفة، منذ ترعرع يف شبابه صانه هللا عن حظوظ النفس وحب الرائسة، واستعمل نفسه يف العلم 

سالمية مع كمال النزاهة والعفة، جلس على كرسي اخلالفة بعد وفاة والعمل مث يف االستعداد للخالفة اإل
 .4/110مسط النجوم العوايل، العصامي  .ه1003ه، تويف سنة 982ة والده سن

 .4/113مسط النجوم العوايل، العصامي  (2)
 .96املدرسة الصالحية، رويدة فضل أمحد ص (3)
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 مؤلفاته:املطلب الرابع: 

ابلفقه والقواعد الفقهية، والعقيدة  وكتب علمية متنوعة للشيخ صاحل التمراتشي آاثر    

 :(1)مؤلفاته التاريخ، ومن ، ويفيةربوعلوم الع

 .النظائرعلى األشباه و  النضائرزواهر اجلواهر  -

 العناية شرح النقاية. -

 أبكار األفكار وفاكهة األخيار. -

 شرح ألفية يف النحو. -

 شرح حتفة امللوك.  -

 ي.ش  شرح اتريخ شيخ اإلسالم احملُ  -

 شرح العقيدة املنظومة. -

 ان على املالئكة.نسضوء اإلنسان يف تفضيل اإل -

 الرسالة الشريفة والفوائد املنيفة. -

 

                                                           

 .5/11م املؤلفني، كحالة معج ؛1/423الباابين البغدادي  ،هدية العارفني (1)



[37] 
 

 ووفاته: ،يهورأي العلماء ف ،امس: مكانتهاملطلب اخل

 : مكانته -

 .(1)، فهو األديب، الفقيه، العاملللشيخ صاحل التمراتشي مكانة عالية   

       وتتجلى مكانته من خالل اآلاثر اليت تركها خلفه، وهي متنوعة يف خمتلف العلوم

 ية والشرعية والتارخيية.ربوخاصة الع

  يه:رأي العلماء ف -

 إحاطة وله ،حبااثً  متبحراً  فاضالً  كان اإلمام ابن اإلمامقال صاحب خالصة األثر: "    

 القطر ذلك يف وتصدر ،علمائها عن وأخذ مصر إىل ورحل ،والده عن أخذ ،املذهب بفروع

  .(2)"الفتاوى يف الناس ونفع ،أبيه وفاة بعد

 :وفاته - 

 . (3)ه1055 سنة كانت وفاته أن على الرتاجم علماء اتفق     

 .ءً اوإفت وتصنيفاً  وتدريساً  دراسة العلم يف أمضاها سنة،75 عاش

 .اإلسالمية األمة ونفع قدم ملا جناته فسيح دخلهوأ هللا هرمح 

                                                           

 .5/11معجم املؤلفني، كحالة  (1)
 .2/239( خالصة األثر، احمليب (2
 .1/423هدية العارفني، الباابين  ؛3/195األعالم، الزركلي  ؛2/240خالصة األثر، احمليب  (3)
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 زواهر اجلواهر(: التعريف ابحلاشية )املبحث الثاين

 ؤلفه:ونسبته مل ،احلاشيةاسة عنوان املطلب األول: در 

اللوحة  لوحة الغالف، ويففي صحيحة، ف املؤلفه ونسبة احلاشيةصحيح،  عنوان احلاشية     

ذكر و ، (النظائرعلى األشباه و  النضائرزواهر اجلواهر ) عنوان احلاشيةذكر للمخطوط األوىل 

د بن حممد بن إبراهيم )الشيخ صاحل بن الشيخ حممد بن عبدهللا بن أمح اسم احمُلش ي

 .(1)(التمراتشي العمري الغزي احلنفي

فيقول العبد الفقري صاحل بن .. : " الشيخ صاحل التمراتشي يف مقدمة حاشيته لقا      

أجراه على عوائد و  ،حممد بن عبدهللا بن أمحد التمراتشي احلنفي عامله هللا تعاىل بلطفه اخلفي

وسقاه زالل لطف عالم  ،اىل من مرض الذنوب والعيوبوشفاه هللا سبحانه وتع ،بره الويف

ف على نسجه كتاابً ملصن ِّ   ف الذي مل أر  واملصنَّ  ،النظائرالغيوب، قد كثرت مطالعيت لألشباه و 

ومن عنه غالب  ،ف شيخ والدي وأستاذياألوائل واألواخر، الذي هو مصنَّ من احلنفية 

سكنه هللا سبحانه وتعاىل أزين بن جنيم  وأستاذي موالان الشيخ ،روااييت يف الفقه الشريف

 .(2)"نه هو الرحيم املنانحة اجلنان وأحله الفردوس األعلى إحببو 

                                                           

 .59صصورة غالف املخطوط  (1)
 .53وىل. وصورة اللوحة صخمطوط زواهر اجلواهر، الشيخ صاحل التمراتشي، اللوحة األ (2)
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زواهر  :ومسيتها ،ومعتمداً على العزيز الرحيم ،فشرعت يف ذلك متوكاًل على الواسع العليم".. 

 .(1)" النظائرعلى األشباه و  النضائراجلواهر 

 ،الشيخ صاحل التمراتشي اؤلفهمل اهر"زواهر اجلو " احلاشية نسبةوذكر علماء الرتاجم     

  .(4)معجم املؤلفنيو ، (3)األعالمو ، (2)ب سلم الوصول إىل طبقات الفحولمنهم: صاح

 :ومنهج احمُلّشي ،املطلب الثاين: أمهية احلاشية

 :أمهية احلاشية -

البن  النظائراألشباه و من كونه يشرح كتاب  النضائرزواهر اجلواهر  تظهر أمهية حاشية     

ورأيت  ،عنه: " ولقد أجاد فيما أفاد، وأبرز مصنفاً نفعًا للعبادالشيخ صاحل قال جنيم، حيث 

ف املنقح املستطاب فكنت أطالع واملؤلَّ  ،(5)لبعض فضالء احلنفية حاشية على هذا الكتاب

 .(6)ف واحلاشية يف الليل والنهار"املؤلَّ 

 

                                                           

 .59صوصورة اللوحة  (،اللوحة األوىل ر اجلواهر، الشيخ صاحل التمراتشي)خمطوط زواه (1)
 .3/231( سلم الوصول إىل طبقات الفحول، حاجي خليفة (2
 .3/195( األعالم، الزركلي (3
 .5/11( معجم املؤلفني، كحالة (4

 .ه1005نظائر(، للغزي املتوىف ( احلاشية )تنوير البصائر على األشباه وال5)

 .59صوصورة اللوحة  ، صاحل التمراتشي)اللوحة األوىل(،خمطوط زواهر اجلواهر (6)
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  :ّشياحملُ  منهج -

لذي اتبعه الشيخ صاحل يف حاشيته )املنهج التحليلي(، وذلك من خالل ذكر القاعدة املنهج ا

 الفقهية، وذكر املسائل الفقهية اليت تندرج حتتها.

 خالل النواحي اآلتية: أما منهج الكتابة فيتضح من

احل التمراتشي( بفصاحة العبارة الشيخ صاحمُلش ي )من الناحية اللغوية والنحوية: يتميز  -1

، وكان يوضح املسائل 189قوهتا، وكان يذكر معاين بعض الكلمات، كما ورد يف الصفحة و 

 .اليت يستند إليها ، ويذكر املصادر193النحوية، كما يف الصفحة 

، ويف بعض األحيان من الناحية احلديثية: مل يكثر من االستدالل ابألحاديث الشريفة -2

 ل القائل: من آذى جاره أورثه هللا داره.يذكر أحاديث ال أصل هلا، كاستدالله ابملث

على آراء فقهاء املذهب احلنفي،   اقتصر الشيخ صاحل التمراتشي من الناحية الفقهية: -3

ويظهر ذلك واضحاً  ومل يذكر ابقي املذاهب.كأيب حنيفة وأيب يوسف وحممد واحلسن وزفر، 

 .87يف أكثر املسائل الفقهية، كمسألة النجاسة يف الصفحة 

: يكثر من االقتباسات من مصادر احلنفية، وأكثرها ما يزال يف عامل انحية اقتباساتهمن  -5

 املخطوطات، وكان يبهم أمساء بعض الكتب، كاخلالصة.
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ومل يذكر القواعد الفقهية اليت تندرج حتتها كثري من الفروع  ،مل يذكر عناوين الفقرات  -6

 .الفقهية، كقاعدة )الضرر يزال(

 ، )ابن جنيم( ما أغمضه  شرحًا كاماًل، وإمنا اكتفى بتوضيح النظائرمل يشرح األشباه و  -7

 .184، 109، 108، 102، 95ويظهر ذلك يف الصفحة 

غاية البيان  وأبينه ،يف بداية املخطوط: "..أوضح يف بعض املواضع ما أغمضه قال احمُلش ي    

وأتعرض يف بعض املواضع  ،وأجري يف حتريرها جواد البيان ،وأنبه على مواضع ،وأقيد ما أطلقه

 .(2)"(1) من احلاشية املذكورة املتقدمة املزبورة

  :ب الثالث: موارد احلاشيةاملطل

وهي:  النظائرذكر الشيخ صاحل التمراتشي أمساء الكتب اليت اعتمد عليها يف شرحه لألشباه و 

 فتح -5، يالقدور  خمتصر -4، الوهبانية شرح -3، الولواجلية -2، األبصار تنوير شرح -1

    السراجية -10، الزاد -9، الغاية -8، التحفة -7، خان قاضي فتاوى -6، القدير

       التهذيب -15،الذخرية-14،الوهاج السراج-13، القنية -12، املضمرات -11

      الغفار منح -20، املفيت منية -19، البزازية -18، اخلالصة -17، االختيار -16

 خمتصر -25، اهلداية -24، الكنز تبيني -23 ،التااترخانية -22، الصغري اجلامع -21
                                                           

كتابته. لسان العرب   أتقنت إذا الكتاب زبور، وزبرت واجلمع الكتاب،: والزبر املزبورة: من الزبر، (1)
 4/315ابن منظور 

 .59صوصورة اللوحة  (،اللوحة األوىل ط زواهر اجلواهر، صاحل التمراتشي)خمطو  (2)
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      اجملتىب -29، الغزي خالصة -28، الغررو  الدرر -27، اجملمع شرح -26، احلاكم

 خزانة -34، املبسوط -33، الطرابلسي مناسك -32، الفتاوى جممع -31 ،البحر-30

   العقائد شرح -38، طاحملي -37، واملزيد التجنيس -36، املقطعات -35، لاألكم

 القدسي احلاوي -43، الكايف -42، النهاية -41، الكنز شرح -40، البيان غاية -39

 احلكام مسعفة -48، الكشاف -47، اإلسالم شرعة -46، رباملغ -45، الوقاية -44

   العمادية الفصول -52، الزايدات -51، املفيت معني -50، الضريري واقعات -49

 التصحيح -57، اإليضاح -56، النوادر -55، البدرية الفواكه -54، الظهريية -53

          الفصولني جامع -60، الدراية معراج -59، يالناطف أجناس -58، والرتجيح

 .(1) التلويح -63، األشرفية الذخائر -62، الصريفية -61

 

 

 

 

 

                                                           

 من نسخة األلوكة.( 105حىت  74 )خمطوط زواهر اجلواهر، صاحل التمراتشي، من اللوحة (1)
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 ونشأهتا ،املبحث األول: تعريف القواعد الفقهية

 القواعد الفقهية:املطلب األول: تعريف 

 ،(1)ساسهأ البيت وقواعد ساس،األو  األس صلمجع، مفرده: القاعدة، وهي أ:لغة القواعد   

 ./ 127 :/ البقرة﴾يلاعِّ وإمْس   تِّ يْ البـ   ن  مِّ  د  اعِّ و  الق   يمُ راهِّ إبْ  عُ ف  رْ يـ   ذْ وإِّ ﴿: القرآن الكرمي ويف

 اء يف تعريف القاعدة إىل فريقني:انقسم الفقهاً:شرع 

  .(2)منه أحكامها ليتعرف جزئياته على ينطبق كلي حكم:اعرفهق األول الفري

  .(3)منه أحكامها لتعرف جزئياته أكثر على ينطبق كلي ال أكثري حكم: عرفها الثاين الفريق

 ما فألن أوالً  أما وجهني من نظر فيه" : النظائرعيون البصائر على األشباه و ذكر يف غمز     

 عند القاعدة ألن ؛هنا صحيح غري التنقيح وشرح التوضيح شرح من نقالً  القاعدة به فسر

 على ينطبق كلي ال أكثري حكم الفقهاء عند هي إذ واألصوليني النحاة عند غريها الفقهاء

  .(4)منه" أحكامها لتعرف جزئياته أكثر

                                                           

 .3/361لسان العرب، ابن منظور ((1
 .1/171التعريفات، اجلرجاين ؛ 1/34( التلويح على التوضيح، التفتازاين (2
 .51/ 1 احلموي البصائر، عيون غمز((3
 .51/ 1 املصدر السابق ((4
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 وال يفقه ال وفالن ،فقهاً  ابلكسر الرجل هفقِّ و  ،الفهم :والفقه الفقه، إىل نسبة :لغة الفقهية

        .(1)فقيه به والعامل ،الشريعة علم به خص مث أصله هذا الشيء وأفقهته. ينقه

   .(2)((ينالد ِّ  يف يُفقههُ  خريًا، به هللاُ  درِّ يُ  نْ م  )): وسلم عليه هللا صلى قوله ومنه

  .(3)التفصيلية أدلتها من املكتسبة العملية الشرعية ابألحكام العلم :وشرعاً 

 : (4)اين: نشأة القواعد الفقهيةلب الثاملط

 :والسنة النبوية الشريفة ،القرآن الكرمي أول ما ظهرت القواعد الفقهية يف      

ج﴾ ر  ح   نْ مِّ  ينِّ م يف الد ِّ يكُ ل  ع   ل  ع  ا ج  اليت كانت أصاًل للقواعد، قوله تعاىل: ﴿وم  فمن اآلايت  

 ./78:/احلج

  .(5)((ياتِّ ابلن ِّ  الُ م  ا األعْ منَّ )) إِّ  وسلم:ومن السنة الشريفة، قوله صلى هللا عليه 

                                                           

 .1/242( خمتار الصحاح، الرازي (1
( 71: )رقم ،39/ 1 الدين، يف يفقهه خريًا به هللا يرد من :ابب العلم، :كتاب ،البخاري صحيح( (2

 (.2436: )رقم ،94/ 3 املسألة، عن النهي :ابب الزكاة، ، كتاب:مسلم صحيح
 . 1/36 ( حاشية ابن عابدين(3
 .1/42ظائر، ابن امللقن األشباه والن (4)

 صلى قوله ابب: ،اإلمارة كتاب:صحيح مسلم،    ؛ (1:)، رقم: بدء الوحيابب( صحيح البخاري، (5
  (.1907رقم:) ابلنية األعمال إمنا وسلم عليه هللا
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    : عنه هللا رضي عمر قولك فقهية،ال قواعديشبه ال كالمظهر   :الصحابة ويف عصر      

   .(1)(روطِّ الش   عند   وقِّ احلقُ  مقاطعُ )

 من  ض   نْ م  ) :شريح قولك الفقه، أبواب يف قواعد ةمبنزلظهر كالم  :التابعني ويف عصر      

 .(2)(هُ رحب فلهُ  ماالً 

  :املذاهب أئمة عصر يفو       

  كل) :قاعدة مثل ،اخلراج هكتابيف   القواعد بعض تظهر  (3)اإلمام أيب يوسفعند 

 .(4) (املال لبيت فماله له وارث ال املسلمني من مات من

 

 

                                                           

، وابب: الشروط يف النكاح ،ابب: الشروط يف املهر عند عقدة النكاح ،( صحيح البخاري(1
 .(2572رقم:)

 .2/319 ، وكيع البغدادير القضاة( أخبا(2

 ولد ، القضاة قاضي احملدث العالمة اجملتهد اإلمام األنصاري إبراهيم بن يعقوب اإلمام أبو يوسف: (3)
 لزمه حنيفة وأيب واألعمش السائب بن وعطاء سعد بن وحيىي عروة بن هشام: عن حدث ه،113 سنة

 .فرات بن وأسد حنبل بن وأمحد عنيم بن حيىي: عنه وحدث تالمذته، أعلم وهو به وتفقه
 .8/535 الذهيب النبالء، أعالم سري. سنة 99 عاش ه،182 سنة األول ربيع اخلميس يوم مات

 .202 -1/182اخلراج، أبو يوسف  (4)
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  ما كل يف جيوز التحري):األصل كتابه يف (1)الشيباين احلسن بن حممد اإلماموعند 

فالتحري هو السبيل الذي ينبغي على املكلف أن يسلكه إذا  .(2)(رةالضرو  فيه جازت

اشتبهت عليه األمور، وتعذر الوقوف على احلقيقة، وفُقِّد الدليل الشرعي؛ فيكون 

 التحري حينئذ  مبقابل الدليل.

 من وجه على به واالنتفاع ،أكله كره شيء كل):املدينة أهل على احلجة كتابه يف ويقول 

 .(3)(ببيعه أبس فال ،به ابالنتفاع أبس ال شيء وكل مكروه، وبيعه ؤهفشرا ،الوجوه

 سقط إذا األعظم) :قاعدة منها فقهية، واعدق األم هكتاب يف (4)وعند اإلمام الشافعي 

 . (5)(منه أصغر هو ما سقط الناس عن

 

                                                           

 ونشأ ه،132 سنة بواسط ولد الشيباين، فرقد بن احلسن بن حممد عبدهللا أبو: اإلمام حممد (1)
 عن وروى يوسف، أيب على ومتم حنيفة أيب عن أخذ العراق، فقيه العالمة  ةحنيف أيب صاحبُ   ،ابلكوفة

 وهشام عبيد وأبو الشافعي: عنه وأخذ. أنس بن ومالك واألوزاعي مغول بن ومالك ومسعر حنيفة أيب
 أعالم سري. ابلري ه189 وتويف يوسف، أيب بعد للرشيد القضاء ويل حفص، بن وأمحد عبدهللا بن

 .9/134 الذهيب النبالء،
 .2/225األصل، حممد بن احلسن الشيباين  (2)
 .2/772احلجة على أهل املدينة، حممد بن احلسن الشيباين  (3)
  ابمسه املعروف املذهب إمام، ه150 سنة بغزة ولد، عبدهللا أبو إدريس بن اإلمام الشافعي: حممد (4)

 بن حممد عن الرأي وفقه، لكما اإلمام عن احلديث أخذ، سنة عشرة مخس ابن وهو مكة يف أفىت
 .10/5 الذهيب،  النبالء أعالم سري ه.204 سنة ابلقاهرة تويف.  الرسالةو ، األم:  مصنفاته من، احلسن

 .3/240األم، الشافعي  (5)
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 منها ،(املسائل) كتابه يف داود أبو اإلمام أوردها مروايت (1)أمحد إلماموعند ا :

 .(2)(والرهن والصدقة اهلبة فيه جتوز البيع فيه جاز ما كل) عدةقا

 كلية قاعدة سبع عشرة مجع الذي (3)الدابس اإلمام :نياهلجري والرابع الثالث القرنني يفو  -

 طاهر أاب اإلمام أن وحكي: "النظائروقال ابن جنيم يف األشباه و  حنيفة، أيب مذهب يف

 .(4)"إليها ورده قاعدة عشرة سبع هللا رمحه حنيفة أيب مذهب قواعد مجع الدابس

 

 

 

                                                           

 ببغداد ولد إليه، املنسوب املذهب إمام الشيباين، اهللا عبد أبو حنبل، بن أمحد هواإلمام أمحد: (1)
 القرآن خبلق القول بفتنة امتحن أمره، أول الشافعي اإلمام أصحاب من كان احملدثني، إمام هـ،164 سنة

. هـ241 سنة ببغداد تويف(. املسند) كتبه أشهر من قوله، على وثبت املعتصم زمن لذلك وسجن، الكرمي
 .11/177 الذهيب، النبالء أعالم سري

 . 1/276مسائل اإلمام أمحد برواية أيب داود  (2)
 ،ابلعراق الرأي أهل إمامبكنيته، مشهور الدابس طاهر أبو حممد بن سفيان، بن حممد ابس:الد (3)

 من مجاعة به خترج ،املعتقد صحيح واجلماعة السنة أهل من وكان خازم، أيب القاضي على الفقه درس
 القضاء الكرخي، وويل هللا عبيد احلسن أيب أقران وهو منالرواايت. ومعرفة ابحلفظ، ويوصف ،األئمة
 .2/116اجلواهر املضيئة، القرشي   هبا. فمات مكة إىل منها وخرج ابلشام

 .1/114( األشباه والنظائر، ابن جنيم 4)
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 وكان إليه سافر ذلك بلغه ملا فإنه، (2)الشافعي رمحه هللا (1)اهلروي سعيد أيب مع حكاية وله"

 اهلروي فالتف منه، الناس خيرج أن بعد مبسجده القواعد تلك ليلة كل يكرر ،ضريراً  أبوطاهر

 سعلة للهروي فحصلت سبعاً  منها وسرد جداملس ابب طاهر أبو وأغلق الناس وخرج حبصري

 اهلروي فرجع ذلك، بعد فيه يكررها مل مث املسجد، من وأخرجه هربفض طاهر أبو به فأحس

 .(3)"عليهم وتالها أصحابه إىل

 

 

                                                           

عاصم العبادي الشافعي املتوىف سنة  يبأتلميذ  ،محد بن يوسفأحممد بن ( أبو سعيد اهلروي: 1)
هدية العارفني، البغدادي  .عاصم يبأ ألستاذهعلى مذهب الشافعي  يدب القاضأصنف شرح ، ه518

2/84. 
 مع الواقعة هذه صاحب ليس هو الشافعي اهلروي سعيد أبو : "البصائر عيونقال احلموي يف غمز  (2)

 والنظائر األشباه يف كما هبراة احلنفية علماء بعض مع عنه للحكاية انقل هو وإمنا الدابس، طاهر أيب
أوافق احلموي يف ذلك؛ ألن السيوطي صرح بذلك  .1/36السيوطي". غمز العيون، احلموي  للجالل

 طاهر أاب اإلمام أن بلغه هبراة احلنفية أئمة بعض أن: اهلروي سعيد أبو القاضي حيث قال: "حكى
. وذكر صاحب اجلواهر املضيئة أن أاب طاهر الدابس من 1/7". األشباه والنظائر، السيوطي ... الدابس

ه، وأبو يوسف اهلروي تويف سنة 340ه، والكرخي تويف سنة أقران الكرخي، ومل يذكر اتريخ وفات
ه، وهذا يعين أنه مل يتم لقاء بني أيب يوسف اهلروي وأيب طاهر الدابس لوجود أكثر من قرن 518

 .84/ 2، هدية العارفني، البغدادي 2/116ونصف من الزمن بينهما. اجلواهر املضيئة، القرشي 
لفقيه أمحد بن عبدهللا بن حممود كتب عنه وقرأ عليه ببغداد سنة ويؤيد ذلك أيضًا أن تلميذ الدابس ا

 .1/69ه. مقدمة كتاب اجلامع الصغري ، اللكنوي 322
 .1/114ألشباه والنظائر، ابن جنيم ا (3)



[49] 
 

 له رسالة األصول، وهي يف القواعد الفقهية. (1)الكرخيأبو احلسن و  

  .(النظر أتسيس) :كتابه عوض (2)الدبوسي اإلمام :اخلامس اهلجري القرن يفو  

 .القواعد إيضاح (3)السمرقندي الدين عالء اإلمام كتب :السادس اهلجري القرن ويف 

  فروع يف القواعد صاحب (4)اجلاجرمي إبراهيم بن حممد :ويف القرن السابع اهلجري

 

 

                                                           

 .الفقيه الكرخي، البغدادي، دالل بن احلسني بن هللا عبيد احلسن أبوالكرخي: (1)
 .وطائفة احلضرمي، هللا عبد بن دوحمم القاضي، إسحاق بن إمساعيل: مسع 

 أبو والعالمة بن األكفاين، هللا عبد والقاضي شاهني، بن حفص وأبو حيويه، بن عمر أبو: عنه حدث
 .وآخرون التنوخي، حممد بن علي القاسم وأبو احلنفي، الرازي علي بن أمحد بكر

 .15/426 ه. سري أعالم النبالء، الذهيب340 سنة املذهب، تويف رائسة إليه انتهت
بوسي   عيسى بن عمر بن هللا عبد زيد أبوالدبوسي: (2)  أصحاب كبار من كان احلنفي، الفقيه الد 

 كتاب وله الوجود، إىل وأبرزه اخلالف علم وضع من أول وهو املثل، به يضرب ممن حنيفة، أيب اإلمام
 .3/48ان، ابن خلكان ه. وفيات األعي430 سنة خبارى مبدينة تويف (،لألدلة والتقومي األسرار)
 له تصانيف منها: احلنفي. السمرقندي أمحد بن حممد بكر أبو الدين عالء عالء السمرقندي: (3)
 .2/90ه.  هدية العارفني، الباابين البغدادي 54تويف سنة  القواعد(، إيضاح)
 جاجرم إىل ةنسب: واجلاجرمي اجلاجرمي، السهلي الفضل أيب بن إبراهيم بن حامد أبواجلاجرمي: (4)

 غاية يف وهو الكفاية له تصانيف منها: ، متفنناً  فاضالً  إماماً  كان وجرجان،  نيسابور بني بلدة وهي
 طريقة وله فيه، أحسن الوجيز وإيضاح الفتاوى، يف تقع اليت املسائل أكثر على اشتماله مع اإلجياز

وفيات األعيان ابن  .بنيسابور ه613 تويف سنة إليه، منسوبة املشهورة والقواعد اخلالف يف مشهورة
 .4/256خلكان 
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 األانم. مصاحل يف األحكام قواعد صاحب ،(1)السالم عبد بن العزو  الشافعية،

 :منها القواعد عدة كتب يف هناك :الثامن اهلجري القرن يفو     

 هـ716املتوىف الشافعي مكي بن عمر بن حممد الوكيل البن النظائرو  األشباه. 

 هـ771املتوىف سنة  السبكي الدين لتاج النظائرو  األشباه. 

 هـ772املتوىف سنة  سنوياإل الدين جلمال النظائرو  األشباه. 

وألف كتاابً يف القواعد، مساه األشباه  (2)امللقن ابن :جريالتاسع اهل القرن ويف      

 .النظائرو 

 الذي ألف كتااًب عظيماً  ،هـ911املتوىف  السيوطي اإلمام :القرن العاشر اهلجري يفو       

 الشافعية. وفروع قواعد يف النظائرو  األشباه مساه

                                                           

 مهذب ابن حممد بن حسن بن القاسم أيب بن السالم عبد بن العزيز عبدالعز بن عبدالسالم: (1)
والباجي.     العيد دقيق ابن عنه: وأخذ واآلمدي، عساكر، ابن عن: ه، أخذ577 سنة السلمي، ولد

طبقات الشافعية الكربى  .ه660األانم، تويف سنة  له تصانيف منها: قواعد األحكام يف مصاحل
 .7/522، شذرات الذهب، ابن العماد 8/209السبكي 

القاهرة سنة  يف امللقن، ولد اببن املعروف الشافعي، األنصاري أمحد بن علي بن ابن امللقن: عمر (2)
 علوم يف تذكرةوال الرجال، أمساء يف الكمال هتذيب إكمال  منها: مصنف ثالمثائة حنو له. ه723

 ،للرافعي الوجيز شرح أحاديث ختريج يف املنري البدر وخالصة  األحكام، عمدة بفوائد واإلعالم احلديث،
 .5/75ه ابلقاهرة. األعالم، الزركلي 804تويف سنة 
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 على النظائرو  األشباه ألف الذي ،هـ970املتوىف سنة احلنفي إبراهيم بن الدين زين جنيم ابنو   

 .(1)النظائروقد ذكر ذلك يف مقدمة كتابه األشباه و  والسيوطي، السبكي ابن طراز

النظرايت الضوابط الفقهية و بني و ، املبحث الثاين: الفرق بني القواعد الفقهية

 .القواعد األصوليةالفقهية و 

 لفقهية:ا والضوابط ،الفقهية القواعد بني الفرق املطلب األول:

 والضوابط الفقهية. ،ال بد من التعريف ابملصطلحات قبل ذكر الفرق بني القواعد الفقهية

 .(2)القواعد الفقهية سبق تعريفها يف مبحث سابق

، من فاعل اسم: لغة الضابطالضوابط مجع ضابط، و فوأما الضوابط الفقهية:    والضبط ض ب ط 

 .(3)زمابحل حفظه الشيء وض ْبطُ  ه،وحبس الشيء لزوم

 

   

                                                           

 .1/14األشباه والنظائر، ابن جنيم  (1)
 .43تعريف القواعد الفقهية ص (2)
 .7/340لسان العرب، ابن منظور  (3)
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بتعريف  وعرفوا املصطلحني (الضابط)و( القاعدة) بني مل يفرق بعض العلماء :شرعاً  وأما

، للنابلسي: " القاعدة: هي يف االصطالح مبعىن النظائركما جاء يف شرح األشباه و  ،واحد

 .  (1)الضابط، وهي األمر الكلي املنطبق على مجيع جزئياته"

 اصطالح   الضابط كلمةل وصار مدلوله،مصطلح  لكل فجعلبينهما   آخرفرق بعض و  

 هبا. خاص  

الفرق فقال: " النظائرق بني القاعدة والضابط يف كتابه األشباه و فرَّ الذي ابن جنيم ومنهم      

من أبواب شىت، والضابط جيمعها من ابب  بني الضابط والقاعدة أن القاعدة جتمع فروعاً 

 .(2)"واحد، هذا هو األصل

واملثال يوضح ، الضابطمن  أعم فالقاعدة وخصوص، عمومبني القاعدة والضابط  اً إذ    

 ذلك:

 فقهية مسألة كل يف القاعدة هذه تدخل حيث (ابلشك يزول ال اليقني: )القاعدة فمثال

 .والزكاة، والصالة، كالطهارة شىت، فقهية أبواب يف فتدخل، ويقني شك فيها اجتمع

                                                           

   ، عبدالغين النابلسي.كشف اخلطاير عن األشباه والنظائرنقاًل عن   .47القواعد الفقهية، الندوي ص(1)
 .1/137األشباه والنظائر، ابن جنيم  (2)
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.(التالوة سجود يف يعترب الصالة سجود يف يعترب ما كل) :ومثال الضابط

 ال الصـالة، ببـاب خـاص وكالمهـا فقـط، السـجود ين ختـص مسـائل يضـم الضابــط فهـذا

  وميكن أن نستخلص الفوارق اآلتية: ،(1)أخـرى أبـواب إلـى يتعداهـا

 عاين.القواعد أمشل من الضوابط من حيث مجع الفروع ومشول امل -1

االستثناءات على القواعد أوسع من الضوابط؛ ألن الضوابط تضبط موضوعًا واحدًا فال  -2

 يتسامح فيها ابستثناء كبري.

الف الضوابط حيث ختتص لبيتها متفق عليها بني الفقهاء خباغيف القواعد الفقهية -3

  .(2)مبذهب معني

 :ت الفقهيةوالنظراي ،الفقهية القواعد بني الفرق: الثاين املطلب

 قدرهت شيءال يف الفكر: والنظر النظر، من مأخوذة: لغة والنظرية نظرية، مجع: النظرايت

  .(3)قيسهوت

 

 

                                                           

 .20ص  ، آل عمري( جمموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية (1
 .15احلريري ص( مدخل إىل القواعد الفقهية الكلية، الدكتور إبراهيم (2
 .14/247الزبيدي ( اتج العروس، (3
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 :املعاصرين الفقهاء عند الفقهية النظرايت: اً شرع

 موضوعياً  حقوقياً  نظاماً  يؤلف الذي العام املفهوم: " بقوله (1)الزحيلي وهبة الدكتور عرفها    

  .(2)."..امللكية ونظرية احلق كنظرية املختلفة الفقه أبواب يف موزعة زئياتج حتته تنضوي

  يوجد عدة فوارق من أمهها: والنظرايت الفقيهة: ،الفرق بني القواعد الفقهية    

الفقهية أعم من القواعد الفقهية، فقاعدة )العادة حمكمة( تندرج حتت نظرية  النظرايت -1

 )العرف( يف الفقه اإلسالمي.

الفقهية جتمع الفروع واجلزئيات، ويعتمد عليها الفقيه واملفيت يف معرفة إن القواعد  -2

األحكام الشرعية. وأما النظرايت الفقهية فهي دساتري ومفاهيم كربى تشكل نظامًا متكاماًل 

 يف جانب كبري من جوانب احلياة، والنظرية الفقهية تشمل جمموعة من القواعد الفقهية.

 األحكام من كبري عدد على وتنطوي وأركان، شروط فيها يوجد ال الفقهية القاعدة-3

و من بيان ، وكثريًا ما ختلعلى شروط وأركان وأقسام تقومف النظرية الفقهيةوأما  .الفقهية

 األحكام الفقهية. 

                                                           

الفقيه  املفسر، األصويل، حصل على العديد   م، العامل1932ولد بدير عطية سنة  حيلي:وهبة الز  (1)
من الشهادات العالية، وعمل يف العديد من املناصب، وله الكثري من املؤلفات منها: الفقه اإلسالمي 

 عمر عن دمشق يف هـ 1436 م املوافق2015 سنة تويفالفقه اإلسالمي،  وأدلته، التفسري املنري، أصول
 وما بعدها. 10ص اللحام السيد بديع. د املفسر الفقيه العامل الزحيلي وهبة. سنة 83 يناهز

 .4/2837( الفقه اإلسالمي وأدلته، الزحيلي (2
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القاعد الفقهية تتصف ابلدقة واإلجياز يف صياغتها، وأما النظرية الفقهية واسعة ال يطلب -4

 اإلجياز. فيها

نها أحكام الفروع ؤخذ مل على احلكم الفقهي يف ذاهتا، فتالقاعدة الفقهية تشتم -5

   .(1)ال تشتمل على حكم فقهي يف ذاهتاف وأما النظرية الفقهية املندرجة حتتها،

 األصولية: والقواعد ،الفقهية القواعد بني الفرق :املطلب الثالث

  :(2)وجوه من األصولية قاعدةوال ،الفقهية القاعدة بني الفرق    

 .الشرعية األدلة األصولية القاعدة وموضوع املكلفني، أفعال الفقهية القاعدة موضوع  -1

 فيه جيد فاملكل أفعال من فعل كل: موضوعها (التيسري جتلب املشقة) الفقهية القاعدة 

 .شرعاً  معتربة مشقة

 .هني فيه ورد الشريعة يف دليل كل :موضوعها( الفساد يقتضي النهي) األصولية لقاعدةوا

 إىل املوصل ابللفظ متعلقة: األصولية القواعدو  ،ذاته ابحلكم تتعلق :الفقهية القواعد-2

  .احلكم

                                                           

     ،يف املذاهب األربعةا القواعد الفقهية وتطبيقاهت؛64الندوي صعلي أمحد ، ( القواعد الفقهية(1
 . 1/26حممد الزحيلي 

القواعد الفقهية وتطبيقاهتا  ؛27، 1/26بورنو حممد صدقي بن أمحد آل الفقهية، القواعد وسوعة م (2)
  .1/24ذاهب األربعة، حممد الزحيلي على امل
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: غايتها األصولية القواعدو  ،متحد برابط املتفرقة املسائل طرب: غايتها الفقهية القواعد -3

 .اإلمجالية ألدلةا من الكلية األحكام الستخراج االستنباط طرق ضبط

 أبواب يف حمصورة: األصولية القواعد، و والفتوى الفقه كتب يف منثورة :الفقهية القواعد -4

 . ومسائله األصول

      هلا أصالً  تكون وقد ،املتشاهبة احلوادث أحكام هبا تعلل إمنا: الفقهية القواعد-5

 املسائل أحكام الفقيه يستنبط يقهاطر  وعن ،اإلمجالية األحكام عليها تبىن: األصولية القواعدو 

 .التفصيلية األدلة من اجلزئية

 يستثىن ال مضموهنا على اتفق إذا: األصولية القواعد، و االستثناء يدخلها: الفقهية القواعد -8

 .كلية قواعد فهي شيء منها

 

ن قد مت االنتهاء من قسم الدراسة؛ وذلك من خالل تقدمي دراسة موجزة عن كتاب وهبذا يكو 

 شباه والنظائر، وعن مؤلفه. وكذلك عن احمُلش ي وحاشيته. األ

والتعريف ابلقواعد الفقهية، ونشأهتا، والفرق بني القواعد الفقهية وبني الضوابط والنظرايت 

 الفقهية.
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 القسم الثاين: التحقيق

 املخطوط.نسخ أواًل: وصف 

 اثنيًا: مقابلة النسخ.                                   

 ًا: منهج التحقيق.اثلث                                  

 ًا: النص احملقق.رابع                                  
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، ويكون بوضع معايري تساعد إن االختيار الصحيح للنسخة األم، هو أهم عملية يف التحقيق

  ، ويتم ذلك ابتباع اخلطوات اآلتية:على اختيارها، مث املقابلة اليت تعترب العمود الفقري للتحقيق

 وصف نسخ املخطوط: أواًل:

 مت احلصول على مخس نسخ، أربع منها من مركز مجعة املاجد، واخلامسة من شبكة األلوكة.

حسين بن  اسم الناسخ:، موجودة يف مركز مجعة املاجدهي نسخة اتمة،  النسخة األوىل:

 25لوحة، عدد السطور: 187للوحات: ه ، عدد ا1089صاحل املديين، اتريخ النسخ: 

 حول الكتابة  يوجد إطار ابللون األمحر كلمة،  13سطرًا ، عدد الكلمات يف السطر تقريباً: 

 لمات القول مكتوبة ابللون األمحر، يوجد تعقيبة، وفيها تصحيحات كاخلط: معتاد واضح،  

 .خة األصل ورمزت هلا ابلرمز ) أ (وهذه النس ،وعليها متلكات ووقف

 .النسخ ةمقابل يف أذكرها ملعايري وفقاً  اخرتهتا وقد

  الفتوى الفتويرموز النسخة: ات و خمتصر 

 مسألة      مسيلة                             

 الغسل الفسل                             

  ميلك         ميل                             
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 لوحة العنوان للنسخة ) أ (

 

 للوحة األوىل للنسخة ) أ (ا 
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 اللوحة األخرية للنسخة ) أ (

حمي الدين : الناسخ اسمموجودة يف مكتبة استانبول، هي نسخة اتمة، النسخة الثانية: 

  سطراً  25: السطور عدد لوحة، 183: اللوحات عدد ه،1091: النسخ اتريخ ،املقدسي

 .واضح ادمعت: اخلط كلمة، 13: تقريباً  السطر يف الكلمات عدد

 متلكات وعليها تصحيحات، وفيها تعقيبة، يوجد األمحر، ابللون مكتوبة القول كلمات

 .نسبة ملكتبة اسطنبول ( س)  ابلرمز هلا رمزت النسخة وهذه ،ووقف

 ه             ات ورموز النسخة:خمتصر 
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 لوحة العنوان للنسخة )س(
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 اللوحة األوىل للنسخة )س(

 

 لنسخة )س(اللوحة األخرية ل
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حممد بن : الناسخ اسم ،اجدمركز مجعة امل يف موجودةهي نسخة اتمة، النسخة الثالثة :

 ،لوحة 170: اللوحات عدد ه،1140: النسخ اتريخ ،براهيم الكردي احلسيينى بن إعيس

 معتاد: اخلط ،كلمات 10:تقريباً  السطر يف الكلمات عدد سطراً، 37: السطور عدد

 النسخة وهذه ،وقف وعليها تعقيبة، يوجد األمحر، ابللون كتوبةم القول كلمات،  واضح

 .( ح)  ابلرمز هلا رمزت

 ثالثة ثلثةات ورموز النسخة:خمتصر 

  آخره إىل اخل                                  
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 اللوحة األوىل للنسخة )ح(

 

 

 اللوحة األخرية للنسخة )ح(
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ال يوجد : الناسخ اسم ،شبكة األلوكة يف موجودة ة،اتم ةهي نسخالنسخة الرابعة : 

وابملقارنة بني خط الناسخ هلذا املخطوط مع خمطوط آخر للشيخ صاحل التمراتشي تبني أن 

 ،ال يوجد: النسخ اتريخ ،مد بن صاحل يعين ابن حفيد املؤلفالناسخ صاحل بن أمحد بن حم

 10: تقريباً  السطر يف الكلمات عدد سطراً، 21: السطور عدد لوحة، 285: اللوحات عدد

 وفيها تعقيبة، يوجد األمحر، ابللون مكتوبة القول كلمات،  واضح معتاد: اخلط ،كلمات

 .( و)  ابلرمز هلا رمزت النسخة وهذه ،ووقف متلكات وعليها تصحيحات،

 املصنف املص ات ورموز:خمتصر 

 

 لوحة العنوان للنسخة )و(
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 اللوحة األوىل للنسخة )و( 
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 اللوحة األخرية للنسخة )و(

 هذه اللوحة نسخها صاحل بن أمحد بن حممد بن صاحل التمراتشي

 وهو ابن حفيد املؤلف

 ال يوجد : الناسخ ، اسممركز مجعة املاجد موجودة يفهي نسخة اتمة،  النسخة اخلامسة :

: رالسطو  عدد لوحة، 228:اللوحات عدد ،ومئة بدون ذكر ألف أو ألف 47: النسخ اتريخ

 .غري واضح: اخلط ،كلمات 10: تقريباً  السطر يف الكلمات عدد  ،سطراً  25

فيها طمس يف و  تصحيحات، وفيها تعقيبة، يوجد األمحر، ابللون مكتوبة القول كلمات

 .( ه)  ابلرمز هلا رمزت النسخة هذه، ىلو اللوحات األ
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 املصنف املص        ات ورموز:خمتصر 

 آخره إىل   اخل                             

 ن                                   

 فحينئذ          فح                             

 

 لوحة العنوان واللوحة األوىل للنسخة )ه( فيهما طمس
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 اللوحة األخرية للنسخة )ه(
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    ة النسخ:مقابلاثنيًا: 

كر املعايري اليت مت من خالهلا اختيار النسخة مقابلة النسخ، ال بد من ذ  قبل الكالم على

 األصل. 

اتريخ   -3 اسم الناسخ  -2الكمال  -1ملعايري اليت أسقطتها على النسخ:من أهم ا    

 طمس.-7تصحيحات  -6 كاتيمتل -5 جودة اخلط -4النسخ 

 :اخرتت النسخ وبناء على هذه املعايري

 طمس تصحيحات متليكات  جودة اخلط سخاتريخ الن ناسخال اسم الكمال النسخة املسلسل

 ال يوجد يوجد يوجد واضح  ه1089 املديينصاحل حسين  اتمة أ 1

 ال يوجد يوجد يوجد واضح ه1091 حمي الدين مقدسي اتمة س 2

 ال يوجد يوجد ال يوجد واضح ه1140 حممد الكردي احلسيين اتمة ح 3

 دال يوج يوجد يوجد واضح ال يوجد ال يوجد اتمة و 4

 يوجد يوجد ال يوجد واضح فقط48 ال يوجد اتمة ه 5

 

) أ (  مت مقابلة ابقي تدوين النسخةبعد مت اختيار النسخة األم لقرهبا من عصر احمُلش ي، و و 

 النسخ عليها كلمة كلمة.

  تها.ثبلم أفا الفروق اليت ال أتثري هلا الفروق اليت هلا أتثري، وأم أثبتو 
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 منهج التحقيق: ًا: اثلث

  املكتوب توثيقاً وتصحيحاً ودراسة وحتقيقاً  إلخراج النص الرتاثي، التارخيي نهجامل اتبعت 

 وعدد السطور، عدد) املخطوط نسخ وصفو ، ة بني نسخ املخطوطوذلك من خالل املقارن

 ...(.متلكات وجودو  اخلط ولون واخلط السطر، يف الكلمات

ة ترمجو   ،رجوع إىل املصادر التارخييةل الوذلك من خال ،عصر املؤلف وعصر الشارح ذكرو  

    بعض احلوادث التارخيية.    نشأة علم القواعد الفقهية، وذكر وذكر ،ألعالما

 : اآلتية النواحي على اشتملفوأما منهج الكتابة  

 .املناسبة الرتقيم عالمات ووضع، اإلمالئية القواعد حسب املخطوط كتابة -1

، وقابلت ابقي النسخ ألصلا/  أ/  النسخة جعلت حيث، املخطوط نسخ بني املقارنة -2

د إن النقص ولتدارك، السليمة العبارة إىل للوصول عليها؛  .ُوجِّ

 .ضبط إىل حتتاج اليت الكلمات ضبط-3

 .حسب توفرها الرجوع إىل الكتب الفقهية اليت ذكرها الشارح يف حاشيته-4

يها، وذكر أقوال املسائل املختلف فيف  احلنفي املذهب يف وأقواهلم العلماء ذكر آراء -5

دون دراستها  املذاهب األخرى )املالكية، الشافعية، احلنابلة( عند خمالفتهم للمذهب احلنفي

 .دراسة مقارنة
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 .املعاجم إىل الرجوع خالل من الغريبة األلفاظ شرح -6

 .اآلية رقم و السورة اسم ذكر مع القرآنية اآلايت عزو-7

 غري يف كانت إن عليها احلكم وبيان، األصلية مراجعها من بويةالن األحاديث ختريج-8

 .الصحيحني

 .الصحابة عدا ما ذكرهم الوارد األعالم ترمجة-9

 .الفقهية القواعد ختريج-10

 ] [. معكوفتني بني حصرها ومت اليت مل يذكرها احمُلش ي، للفقرات عناوين وضع-11

 عن ليتميز (20، وحجم اخلط)ألسود العريضا ابللون( النظائر)األشباه و  املنت ابةكت-12

 .(18)زواهر اجلواهر( خط عادي وحجم) ، والشرحالشرح

وجعل هناية إىل هناية كل صفحة من لوحات املخطوط من النسخة )أ(،  اإلشارة -13

، والصفحة اليت على (وحبرف )الصفحة اليت على ميني لوحة املخطوط )وجه( ورمزت له 

 .(ظحبرف )ر( ورمزت له يسار لوحة املخطوط )ظه

ل عليه مل أذكر بياانت املصدر أو املرجع عند ذكره أول مرة يف اهلامش؛ حىت ال أُثقِّ  -14

  واقتصرت على ذكرها يف فهرس املصادر آخر الكتاب.
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 : اآليت وفق العامة الفهارس وضع-15

 . اآلايت فهرس -

 . األحاديث فهرس -

 . اآلاثر فهرس -

 .األعالم فهرس -

 . األماكن فهرس -

 .الفقهية القواعد فهرس -

 .الفقهية املصطلحات فهرس -

 .األصولية املصطلحات فهرس -

 .الشارح ذكرها اليت الكتب أبمساء فهرس -

 . واملصادر املراجع فهرس -

  املوضوعات فهرس -
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 النص احملققاً: رابع

 النظائرعلى األشباه و  النضائركتاب زواهر اجلواهر من  

 : العادة حمكمةوالقاعدة السادسة ،: الضرر يزالاخلامسة القاعدة

 والنوع الثاين من القواعد الكلية 
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  [(1)الفن األول: القواعد الكلية]                         

 [(2)القواعد هذه من :النوع األول]

 [(3)الضرر يزال :القاعدة اخلامسة]

السوء  (1)اجلار[ضرر ] ار لدفعوللج ،(5)قسمةلدفع ضرر ال :(4)قول املصنف

 .إىل آخره

                                                           

 اعد الكلية.كتاب األشباه والنظائر، البن جنيم املصري، يضم سبعة فنون، الفن األول: القو   (1)
 األمور: الثانية ابلنية. القاعدة إال ثواب ال: األوىل ، القاعدةيضم ست قواعد األول النوع ((2
 التيسري. القاعدة جتلب املشقة :الرابعة ابلشك. القاعدة يزول ال اليقني: الثالثة قاصدها. القاعدةمب

األربع األوىل يقوم بتحقيقها طالبان،  حمكمة. القواعد العادة: السادسة يزال. القاعدة الضرر: اخلامسة
أقوم فقسم الفقه وأصوله يف جامعة حلب يف املناطق احملررة، وأما القاعدة اخلامسة والسادسة من 

  بتحقيقهما بعون هللا وتوفيقه. 
 .2/360 املنري، الفيومي املصباح  النفع، وابلضم الفاقة والفقر. الضر ابلفتح ضد: لغة ( الضرر(3

 وال صاحبك يضر ما والضرار: صاحبك، ويضر ينفعك وقيل: ماحلاق مفسدة ابلغري مطلقاً،اً: إشرع
غريه. معني احلكام، علي بن  على ضرر فيه وكان منفعة اإلنسان به قصد ما الضرر فيكون ينفعك،

 .6/559، فيض القدير، املناوي  1/212خليل الطرابلسي احلنفي 
 واالستحالة الذهاب: والزوال فانزال، وزوله غريه وأزاله زواال يزول مكانه عن الشيء زال: لغة يزال

 . ارتفع: النهار وزال وتنحوا، عنه حاصوا إذا مكاهنم عن القوم وزال حترك،: أي زال واالضمحالل،
  . 11/313لسان العرب، ابن منظور 

 .1/52 البعلي املقنع، ألفاظ على املطلع .التنحية هي اإلزالة: اً شرع
 .9، سبقت ترمجته يف قسم الدراسة ص: ابن جنيم( املصنف(4
( القسمة لغة: القسم واملقسم والقسيم نصيب اإلنسان من الشيء. يقال: قسمت الشيء بني (5

 .12/478لسان العرب، ابن منظور  الشركاء وأعطيت كل شريك مقسمه وقسمه وقسيمه.
 .6/253ي معني. الدر املختار، احلصكف مكان يف له شائع نصيب اً: مجعشرع
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اجلار السوء ال لدفع  شرعت لدفع (4)أن الشفعة (3)والشروح املصرح به يف املتون :(2)أقول    

 وبئر ،امومحَّ ، (8)وإن كان ال حيتمل القسمة كرحى ،(7)(6)فلهذا جتب يف العقار (5)القسامأجر 

  

                                                                                                                                                                      

 . ه، ح، س( مثبتة من (1
 .30، سبقت ترمجته يف قسم الدراسة ص( أقول: صاحب احلاشية الشيخ صاحل التمراتشي(2
وكنز  ،واملختار للفتوى ،وقاية الرواية يف مسائل اهلدايةو  ،هي خمتصر القدوري :( املتون األربعة3)

تصر القدوري(، االختيار لتعليل . وشروحها: اجلوهرة النرية واللباب شرح الكتاب)خمالدقائق
املختار)املختار(، تبيني احلقائق والبحر الرائق)كنز الدقائق(. اخلالصة البهية يف مذهب احلنفية، البنجاوي 

 .29ص

 ثنتني جعلتها الركعة وشفعت ،الفرد إىل ضممته نفع ابب من شفعاً  الشيء لغة: شفعت ( الشفعة(4
 . 1/317نري، الفيومي الشفعة. املصباح امل اشتقت هنا ومن

     اً: متليك البقعة جربًا على املشرتي مبا قام عليه، وسببها اتصال ملك الشفيع ابملشرتي.  شرع 
 .6/216ابن عابدين حاشية 

 وقال األنصباء، مقدار على ال الرؤوس عدد على بينهم للقسمة الشركاء استأجره إذا( أجر القسام:(5
حنيفة، واملقصود ابلقسمة  أيب عن رواية وهو األنصباء، مقدار على - هللا رمحهما - وحممد يوسف أبو

. وعند مالك على 15/5أن يتوصل كل واحد منهم )الشركاء( إىل االنتفاع بنصيبه. املبسوط، السرخسي 
 .4/215قدر األنصباء. املدونة، اإلمام مالك 

 للنخل يقال. النخل ابلعقار بعضهم خصو  عقار، وال دار له ما: والضيعة،يقال املنزلالعقار لغة: (6)
لسان العرب، ابن  ذلك. وحنو واألرض والنخل ابلفتح: الضيعة العقار: قال.  عقار: املال بني من خاصة
 .4/597منظور 

 والبناء كالشجر املنقول دون كالعلو حكمه يف وما وضيعة دار من أصل له ما الضيعة،وقيل هواً:شرع
          وغريها.      والبئر والرحى والكرم كالدار لعقار بتبعية إال فيه فعةالش جتب مل منقول من فإنه

 .2/472جممع األهنر، شيخي زاده 
 . 6/236ابن عابدين  رة. حاشيةوالثم والغرس، كالبناء، له تبعاً  العقار غري يف وتثبت (7)

 .14/312منظور : احلجر العظيم، وهي معروفة اليت يطحن هبا. لسان العرب، ابن ( الرحى(8
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لدفع فال يلحق الضرر ابملشرتي  ،(4)ام مشروعةأجرة القس (3)]وألن[ (2)صغري (1)]وبيت[   

املوجبة عند  (7)لةوإمنا العِّ  ،(6)(5)فع أجرة القسام لوجبت يف املنقولولو كان لد ،حكم مشروع

 :(8)تعاىلرمحه هللا أيب حنيفة 

 

                                                           

 ه.، ح، س( مثبتة من (1
 .6/311ينقسم. شرح الزرقاين على خمتصر خليل، الزرقاين  ال فيما شفعة ال ( عند املالكية: 2)
 .5/70روضة الطالبني، النووي عند الشافعية: العقار الذي ال يقبل القسمة ال شفعة فيه. و 

 .5/233املغين، ابن قدامة  .الشفعة فيه :فيه، والثانية شفعة ال وعند أمحد: روايتان، إحدامها:
 .ه، و، ح، س من مثبتة( (3
 جنيم ابن الدقائق، كنز شرح الرائق ،البحر5/252تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، الزيلعي ( (4
8/156  
. فانتقل نقالً  ينقله نقله موضع، إىل موضع من الشيء حتويل: وهو النقلمشتق منلغة: املنقول (5)

 .11/674لسان العرب  .التحول: لوالتنق
 واملكيالت واحليواانت والعروض النقود ويشمل آخر، إىل حمل من نقله ميكن الذي الشيء هواً:شرع

 .1/116درر احلكام يف شرح جملة األحكام، أمني أفندي  .واملوزوانت
 .14/130الشفعة ال جتب يف املنقول. املبسوط، السرخسي  (6)

 شغالً  صارت العلة تلك كأن وجهه عن صاحبه يشغل وحدث. ر مبعىن: املرضابلكس لغة: ( العلة(7
 هلاه أي( تعليالً ) ابلشيء( علله)و. عليه جتىن واعتله أمر عن اعتاقه( اعتله)و .األول شغله عن منعه اثنياً 

 .1/216خمتار الصحاح، الرازي  .اللنب عن به يتجزأ الطعام من بشيء الصيب يعلل كما به
 .2/125التلويح على التوضيح، التفتازاين  .الشارع بوضع للحكم املعر ِّف صفالو اً:شرع
ه يف حياة صغار الصحابة  80النعمان بن اثبت بن زوطى التيمي الكويف، ولد سنة ( أبو حنيفة: (8

وحممد بن اد، وحدَّث عنه: أبو يوسف روى عن: عطاء بن أيب رابح والشعيب وعمرو بن دينار ومح
، وهو إمام املذهب، . كان أبو حنيفة خزازاً بن زايد وزفر ومحزة الزايت وعبدهللا بن املباركاحلسن واحلسن 

 .   6/390الذهيب  له سبعون سنة. سري أعالم النبالءه و 150تويف يف السجن ببغداد سنة 
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 .(2)على الدوام (1)رةر يلحقه بسوء العشدفع ضر  

إال يف  (5) داً أن الشفعة ال تثبت قص :(4)لشيخ اإلسالم الوالد (3)نوير األبصارويف شرح ت     

ألن الشفعة شرعت لدفع  ؛العقار :وإن مل يقسم أي ،(8)هو مال (7)بعوض (6)عقار ملك

 .(9) حيتمل القسمةوإن كان ال ،جب يف العقارفي ،القسام السوء ال لدفع أجر

 

 
                                                           

 ( يف ه )العشرية(.(1
 .7/291القسمة. الذخرية، القرايف  لضرر وجبت الشفعة( عند املالكية:2)

  .3/375مغين احملتاج، الشربيين  .د الشافعية: شرعت الشفعة لدفع ضرر مؤنة القسمةعن
 .5/230وعند احلنابلة: ال شفعة للجار. املغين، ابن قدامة 

شرح تنوير األبصار: حملمد بن عبدهللا بن أمحد التمراتشي، وهذا الشرح امسه منح الغفار شرح تنوير ( (3
 . 1/501يفة األبصار. كشف الظنون، حاجي خل

شيخ اإلسالم الوالد: هو الشيخ حممد بن عبدهللا بن أمحد التمراتشي، والد الشارح الشيخ صاحل  (4)
 .11التمراتشي. سبقت ترمجته ص

والثمرة.  حاشية  والغرس كالبناء ،له تبعاً  العقار غري يف تثبت ألهنا ؛به قيد( قصداً  تثبت ال قوله()5)
 .6/236ابن عابدين 

 وحنوه. املصدر السابق. للبائع خبيار بيع ما وحمرتزه عقار، صفة التخفيف أو ابلتشديد( ملك قوله()6)
 ال وهبة وصدقة )بعوض( خرج اهلبة بغري عوض والصدقة. كما جاء يف الدر املختار: " وال إرث (7)

 .1/625بعوض".  
 مهراً  داره هلا فرض مث مهر، بغري امرأة تزوج ولووجاء يف املبسوط: " خرج املهر. املصدر السابق؛ (8)
 ملهر تعيني منه هذا ألن شفعة؛ فيها يكن مل مهراً  إايها أعطاها أو هلا مهراً  جيعلها أن على صاحلها أو

 .14/145ابلشفعة".  يستحق فال مبال، ليس ما مبقابلة هلا مملوك املثل ومهر املثل
 . 1/625( الدر املختار شرح تنوير األبصار، احلصكفي (9
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     [:اعدة الضرر يزالقالفقهية اليت تندرج حتت فروع ال ]

 :أي قاعدة الضرر يزال ،ومن فروع القاعدة قلت:    

ع فِّ أنه رُ  (2)وهو ،اإلسالم الوالد سقى هللا عهدهيف عهد شيخ  (1)ما صار واقعة الفتوى -1 

 إليه سؤال صورته: 

من   ربابلق (3)ووضعه بكرمه ،كثرياً   -ابحلاء غري املعجمة- ما قولكم يف رجل ميلك حنالً     

ويفسد مثارهم  ،وأيكل عنب الناس ،جملاورة يف زمن الفاكهةكروم الناس فيخرج إىل الكروم ا

 أن أصحاب النحل ينقلونه من موضع إىل موضع  (4)وجرت العادة، حبيث يصري غري منتفع به

 

 

                                                           

واقعة الفتوى: احلادثة يستفىت فيها  تستدعي من املفيت حتقيق مناط احلكم الكلي عليها من غري  (1)
 .2/10الفتوى يف الشريعة اإلسالمية، عبدهللا آل خنني  إلزام.

أي: واقعة الفتوى، وهو أي: السؤال، وأثبته كما يف أ. .(هي)ه ، ح، س( يف (2

ْرم تـ ُقوُلوا ، وذلك لقوله صلى هللا عليه وسلم: ))ال  يكره قول كرم للعنب أو شجرة العنب (3)  ف إِّنَّ  ك 
ْرم    (املؤمن قلب الكرم إمنا) سلم و عليه هللا صلى النيب قول ، ابب:صحيح البخاري .املؤمِّن(( قـ ْلبُ   الك 

 . 5932، وصحيح مسلم، ابب: كراهية تسمية العنب كرماً، رقم احلديث:5829رقم احلديث:
 يرجع أي يعاودها صاحبها ألن بذلك مسيت وعوائد. واجلمع: عادات معروفة، العادة:العادة لغة (4)

 .2/436املصباح املنري، الفيومي  .أخرى بعد مرة إليها
          العادة عبارة عما يستقر يف النفوس من األمور املتكررة املقبولة عند الطباع السليمة.اً:شرع

 .1/79األشباه والنظائر، ابن جنيم 
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    .(2)(1)راو لريعى الن   

أن وطلب من القاضي  ،ب الكروم على صاحب النحلرابفهل إذا ادعى شخص من أ      

وال  (4)املدعي (3)ندفع الضرر عن فاكهةضع إىل موضع آخر حبيث يأيمره بنقل حنله من مو 

: فأجاب أم ال ؟ ]وجياب إىل مطلوبه شرعاً سمع دعواه ضرر فيه على صاحب النحل هل تُ 

أصلها قوله صلى  أخذاً من قاعدة الضرر يزال (5)[وجياب إىل مطلوبه شرعاً  ،نعم تسمع دعواه

  .(7)(6)((اررَ ض   اَل وَ  رَ رَ  ضَ اَل  ): )هللا عليه وسلم 

                                                           

)النور(. والنور والنَّوار مبعىن واحد)الزهر(، كما جاء يف لسان العرب، ابن منظور  ه، و، ح، سيف ((1
. أثبت  ما ورد يف أ.5/243

 .5/243لسان العرب، ابن منظور  وار: ابلضم والتشديد: كالنور، واحدته نوارة، وهي الزهر.( الن (2
 ي.والصواب عن فاكهة املدع ( يف ح)الفاكهة((3
 والصواب عن فاكهة املدعي؛ ألن املدعى عليه هو صاحب النحل. ه )املدعى عليه(.، ( يف و(4
 ه.، و، ح، ( مثبتة من س(5
( ، سنن ابن 2895موطأ اإلمام مالك، كتاب: األقضية، ابب: القضاء يف املرفق، رقم احلديث: )( (6

( ، املعجم الكبري، الطرباين، رقم 2340ماجه، ابب: من بىن يف حقه ما يضر جباره، رقم احلديث: )
(  117717(، السنن الكربى البيهقي، ابب: ال ضرر وال ضرار، رقم احلديث: )1387احلديث: )

 (، مسند اإلمام أمحد بن حنبل، رقم احلديث:  3079سنن الدارقطين، كتاب: البيوع، رقم احلديث: )
ى شرط مسلم، خالصة البدر املنري  (. قال ابن الصالح: حسن ، وقال احلاكم: صحيح عل2867)  

 .2/438ابن امللقن 
 مشروعية قاعدة الضرر يزال: ثبتت ابلقرآن والسنة واإلمجاع واملعقول. (7)

 سرحوهنَّ  أو مبعروف   فأمسكوهنَّ  أجلهنَّ  فبلْغن   ساء  الن ِّ  طلقتمُ  وإذا:﴿تعاىل قوله أما القرآن: -
 مضارة عن النهي على داللة اآلية يف. /231: قرةالب/﴾ لتعتدوا ضراراً  متسكوهنَّ  وال مبعروف  

 .املطلقات
رار((. -  ===      السنة: حديث ))ال  ض رر  وال  ضِّ
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  :(1)ن مثة فروع شاهدة ملا قلنايف مسألة النحل شيئاً خبصوصه لك ومل أر       

 امنها ضرر إن أمسكه (3)وجلريانه ،رجل له كالب ال حيتاج إليها :(2)ما يف الولواجلية منها:

منعه فلجريانه  (5)وإن أرسلها يف السكة ،منعه من تصرفه يف ملكه (4)يف ملكه ليس جلريانه

 .(6)إىل صاحب احلسبة حىت مينعه عن ذلكو  ،متنع وإال رفع األمر إىل احلاكمفإن ا

على  (7)والعجول يف الرستاقوكذلك من أمسك اجلحش  ،وكذلك من أمسك دجاجة     

 انتهى كالم الوالد عليه الرمحة والرضوان. (9)(8)ما ذكر

                                                                                                                                                                      

=== 
 .1/628. أحكام القرآن، ابن العريب "إبمجاع حيل ال والضرر: "العريب ابن قالاإلمجاع: -
 األمر يكون أن فوجب العقول، يف مستحسن الضرر دفع إن: "الرازي الفخر قالاملعقول: -

 .11/317الشرع". مفاتيح الغيب، الرازي  يف كذلك
 .(قلناه) ه( يف (1
احلنفي، وتسمى الفتاوى الولواجلية.        بكر أيب بن إسحاق املكارم أيب الدين لظهري ( الولواجلية:(2

 .2/1230كشف الظنون، حاجي خليفة 
 ريانه اهلاء تعود إىل الرجل، وهو الصحيح.اهلاء تعود إىل الكالب، وجل ه)جلرياهنا(.، و، ( يف س(3
 والصحيح ليس جلريانه. ح )فلجريانه(.، يف س ((4
 .1/282، املصباح املنري، الفيومي 1/151( السكة: الزقاق والطريق. خمتار الصحاح، الرازي (5
 .3/83فتاوى الولواجلية، ظهري الدين الولواجلي ( ال(6
 .10/116 ساتيق، وهي السواد. لسان العربمع الر واجل ،واحد فارسي معرب ( الرستاق:(7
 ( يف ه)ما ذكره(.(8
 .3/83الفتاوى الولواجلية، ظهري الدين الولواجلي  (9)
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ألنه وإن كان  ؛لى صاحب النحلوال ضرر فيه ع :وال حاجة إىل قوله يف السؤال: قلت    

كما ال   .ضرر عام عن أصحاب الكروم والثمار (2)ففيه دفع (1)صاحبهيف نقله ضرر خاص ب

 .(4)وهللا تعاىل أعلم(3) تحمل الضرر اخلاص ألجل دفع ضرر عاموقد قالوا ب ،خيفى

 :(6)نقالً عن قاضي خان (5)ويف شرح الوهبانية أقول:    

 

 

 

 

 

                                                           

 ه )لصاحبه(.، و، ( يف س(1

 .سسقطت من )دفع( ( (2
 .1/87قاعدة:)يتحمل الضرر اخلاص ألجل دفع ضرر عام( األشباه والنظائر، ابن جنيم  (3)
 .(47)أ/ظ/ (4)

 قيد حل يف القالئد امسها )عقد .الدمشقي وهبان بن أمحد بن الوهاب عبد( شرح الوهبانية:(5
 .2/1865. كشف الظنون، حاجي خليفة بيت   400رح فيها املنظومة ، وهي ش  (الشرائد

أبو احملاسن حسن بن منصور بن حممود البخاري احلنفي األوزجندي، مسع من: اإلمام  ( قاضي خان:(6
ال الدين حممود بن ، وروى عنه: العالمة مجن علي وإبراهيم بن عثمان الصفاريين احلسن بظهري الد

ه. سري أعالم النبالء الذهيب 592. من تصانيفه: الفتاوى واألمايل والواقعات، تويف سنة أمحد احلصريي
21/232 . 
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 ا بغري ينبغي أن حيفظها وميسكها ويعلفها وال يرتكه (3)]قرية[يف (2)اممحله برج  (1)رجل 

  .(5)(4)علف كي ال يتضرر به الناس

ينبغي مع حصول الضرر بلفظ  (6)[]عربَّ ألنه ؛ر هذا على مسألة النحليعك ِّ ا رمب أقول:    

له ينبغي بل ينبغي إال أن يراد بقو  ه،فال جيب نقل ،النحلمسألة  (7)]عليه[ينقاس ،للناس

 .كما صرحوا به ذ لفظ ينبغي قد يستعمل يف الوجوبالوجوب إ

 

 

 

 

 

                                                           

 س.سقطت من )رجل( ( (1
 .و)احلمام(، ح، ( يف س(2
 .3/292ت يف فتاوى قاضي خان . وكما وردح، س مثبتة من( (3
( هذه املسألة واليت بعدها )أقول: ويف شرح الوهبانية .. إىل .. أقول: ومما يتفرع على قوهلم الضرر( (4

 سقطت من ه.
 .3/292( فتاوى قاضي خان (5
 و.، ح، ( مثبتة من س(6
 ح.، ( مثبتة من س(7
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  :(2)يف خمتصره (1)قال اإلمام القدوري     

    .(6)(5)فتأمل(4)صرح يف فتح القديرالوجوب  يف وابستعماله .(3)"وينبغي للناس التماس اهلالل"

 [الضرر يزال قاعدةومن فروع ]

نقاًل عن فتاوى قاضي  ما يف فتح القدير (الضرر يزال) :هلمو ومما يتفرع على ق أقول: -2   

  :(7)خان

                                                           

 .القدوري البغدادي محدان بن جعفر بن أمحد بن حممد بن أمحد احلسني أبو: القدوري اإلمام((1
 والقاضي اخلطيب: عنه وروى املؤدب، سويد بن علي بن وحممد احلوشيب، حممد بن هللا عبيد: عن روى 

 أيب فقه يف املعتمدة الكتب من وهو احلنفية، فروع يف املختصر: كتبه أشهر ومن. الدامغاين هللا عبد أبو
 .17/575 الذهيب النبالء، أعالم سري. ه428 سنة تويف ،الكتاب ابسم واشتهر حنيفة،

 لفظ عليه يطلق احلنفي، و البغدادي القدوري حممد بن أمحد احلسني أيب لإلمامخمتصر القدوري: ((2
 .2/1631وله شروح كثرية. كشف الظنون، حاجي خليفة  املذهب، يف( الكتاب)
 .1/62خمتصر القدوري ( 3)
.   ه861 املتوىف اهلمام اببن املعروف السيواسي الواحد عبد بن حممد الدين كمالفتح القدير:  ( 4)

 .2/1234 خليفة حاجي الظنون، كشف للمرغيناين، اهلداية شرح
 ه.سقطت من )فتأمل( ( (5
 .2/313  بن اهلماما( فتح القدير، الكمال (6
 رغاينالف األوزجندي حممود بن منصور بن احلسن احملاسن أبو الدين فخر( فتاوى قاضي خان:(7

 أيدي بني متداولة هبا، معمول مقبولة، مشهورة هـ، وهي 592 خان املتوىف بقاضي املعروف احلنفي
واإلفتاء. كشف الظنون، حاجي خليفة  للحكم تصدر من عني نصب هي وكانت والفقهاء، العلماء

2/1227. 
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ال جيرب  (1)يف القياس ،أايم اشرتى شيئًا يتسارع إليه الفساد على أنه ابخليار ثالثة قال:     

  .(2)املشرتي على شيء

شيء  وال)وإما أن أتخذ املبيع ، (5)البيع (4)خيقال للمشرتي إما أن تفس :(3)ويف االستحسان

   ،دفعًا للضرر من اجلانبني عندك (8)(املبيع (7)يز البيع أو يفسدجتحىت  (6)عليك من الثمن

 ،كالسمكة الطرية  ؛يف يد رجل بشراء شيء يتسارع إليه الفسادما وهو نظري ما لو ادعى 

أيمر  فإن القاضي ،وخياف فسادها يف مدة التزكية ،ةوأقام املدعي البين ،د املدعى عليهوجح
                                                           

لعرب، ابن منظور لغة: قاس الشيء يقيسه قيسًا وقياسًا إذا قدره على مثاله. لسان ا ( القياس(1
6/187. 

 . 1/174اً: رد فرع إىل أصل بعلة جامعة بينهما. العدة يف أصول الفقه، القاضي أبو يعلى شرع
 .6/301( فتح القدير، الكمال ابن اهلمام  (2
 بح، واستحسن الشيء أي عده حسنًا.لغة: من احلسن واحلسن ضد الق ( االستحسان(3

 .1/1189وس احمليط، الفريوز آابدي القام ؛1/73خمتار الصحاح، الرازي 
 التلويح شرحأقوى. هو بوجه خالفه إىل نظائرها يف به حكم ما مثل عن مسألة يف العدول هواً:شرع
 .163/ 2 للتفتازاين التوضيح على
 البيعني بني البيع فسخت: ويقال: أفسده: فسخاً  وفسخه. فسد: وفسخ مبعىن من الفسخ ( تفسخ:(4

 .3/45فانتقض. لسان العرب، ابن منظور  نقضته أي والنكاح لبيعا فانفسخ والنكاح
 . 8/23لسان العرب، ابن منظور  .األضداد من وهو أيضًا، الشراء: والبيع الشراء، ضدلغة: ( البيع(5

 .8/139. البناية شرح اهلداية، العيين هو مبادلة املال ابملالاً: شرع

 أعطاه: له سلعته، وأمثن وأمثنه .وأمثن أمثان: الشيء، ج لكذ به استحق ما الشيء، مثن لغة: ( الثمن(6
القاموس احمليط، الفريوز  .الثمن مرتفع أي مثني وشيء. قيمته شيء كل ومثن البيع، مثن: والثمن. مثنها

 .13/82، لسان العرب، ابن منظور 1/1185آابدي 
.              الصالح يضنق: والفساد (فاسد) فهو( فساداً ) ابلضم يفسد الشيء فسد( يفسد:(7

 .1/239، خمتار الصحاح، الرازي  3/335لسان العرب، ابن منظور 
 .هما بني قوسني سقط من ح، ( (8
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الثمن األول مث القاضي يبيعها من آخر وأيخذ  ،الثمن وأيخذ السمكة عي الشراء أن ينقدمد

الثمن  (2)يدفعملدعي الشراء ابلثمن الثاين و فإن عدلت يقضي  ،عدل (1)والثاين ويضعه عند

 ؛مدعي الشراء (4)الثمن الثاين من مال (3)[عيضي]ولو ضاع الثمنان عند العدل ،بائعاألول لل

 (6)ألن ؛يضمن قيمة السمكة للمدعى عليه (5)ولو مل تعدل البينة فإنه ،بيعهلقاضي كألن بيع ا

 كتاب ذكره يف ،وبقي أخذ مال الغري جبهة البيع فيكون مضمواًن عليه ابلقيمة ،يثبت البيع مل

 .(7)البيوع يف ابب خيار الشرط

  ]قاعدة الضرر يزال يتعلق هبا قواعد:

  [.(8)رهاد  ر بقَ قد  رات، الثانية: ما أبيح للضرورة يُ الضرورات تبيح احملظو  :األوىل

 

 

                                                           

 (.على يد)ه ،ح، س( يف  (1
 .)يدعي( ه، و، ح، سيف ( (2
 ه.، ح، س مثبتة من ( (3
 ( يف و)بيت مال(.(4
 ه)فإن(.، ( يف و(5
 ( يف و)كان(.(6

 .6/301ابن اهلمام كمال ال( فتح القدير، (7
 .1/73األشباه والنظائر، ابن جنيم ( 8)
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  .(1)على رواية النجاسة :قول املصنف

جناسة  (4)جنس (3)ستعملقد روى عن أيب حنيفة أن املاء امل (2)اعلم أن احلسن أقول:

  .وهذا رواية عن أيب حنيفة، (6)خمففة هو جنس جناسة  :يوسف وقال أبو، (5)مغلظة

 

                                                           

 فعالً  فعل: وتنجس .فتنجس وجنسه وأجنسه الطاهر، ضد وابلكسر ابلفتح لغة: النجس، ( النجاسة(1
 .1/576القذر. القاموس احمليط، الفريوز آابدي  من شيء اسم: النجاسة، والتنجيس عن به خيرج
 .1/308، وهي ضد الطهارة. حاشية ابن عابدين اً: عني مستقذرة شرعاً شرع
احلسن بن زايد أبو علي األنصاري موالهم الكويف اللؤلؤي صاحب أيب حنيفة، كان أحد  ( احلسن:(2

األذكياء البارعني يف الرأي ويل القضاء بعد حفص بن غياث مث عزل نفسه، قال احلارثي: ما رأيت 
حممد بن شجاع الثلجي، وشعيب بن أيوب الصريفيين  أحسن خلقًا من احلسن اللؤلؤي.  أخذ عنه:

 .9/543ه. سري أعالم النبالء، الذهيب204مات سنة 
 ( املاء املستعمل: كل ما أزيل به احلدث، أو استعمل يف البدن على وجه التقرب.(3

 .1/195التعريفات، اجلرجاين  
مواهب اجلليل  طاهر. ، املاء املستعملنفيةعند احل فىت بهعند املالكية والشافعية واحلنابلة والقول امل( 4)

، حاشية ابن عابدين 1/40، اإلنصاف، املرداوي 1/296، احلاوي الكبري، املاوردي 1/66احلطاب 
1/157. 

كل ما خيرج من بدن اإلنسان مما يوجب خروجه الوضوء أو الغسل، كالغائط   ( النجاسة املغلظة:(5
الصديد والقيء إذا مأل الفم ودم احليض والنفاس واالستحاضة والبول واملين واملذي والودي والقيح و 

 . 1/78واخلمر والدم املسفوح وحلم امليتة. اللباب شرح الكتاب، الغنيمي 
راء  ( النجاسة املخففة:(6  .1/78 طري ال يؤكل. املصدر السابقبول ما يؤكل حلمه والفرس وخِّ
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طاهر غري طهور هكذا ذكره تعمل أن املاء املسرمحه هللا سبحانه وتعاىل  (1)(فةوقول أيب حني)

وذكروا فيه وجه التنجيس أنه ما  (3)وأثبتوا فيه اخلالف بني الثالثة ،(2)مشايخ ما وراء النهر

 .(4)أزيل به النجاسة احلقيقية فصار كماأزيل به معىن مانع من الصالة 

 (6)ذكره يف التحفة ،وهو األصح عند مشاخينا ،غري طهور رطاه نهإ :(5)وقال مشايخ العراق

  :(9)(8)وقال يف الغاية، (7)وغريه

                                                           

 و. ( ما بني قوسني سقط من (1
اإلمام أبو منصور املاتريدي والسمرقندي  :منهم ،هم مشايخ خبارى ومسرقند لنهر:( مشايخ ما وراء ا(2

 . 128والالمشي. تطور الفكر األصويل احلنفي، عبد احلميد خزنة ص
 ،(خمففة جناسة جنس) يوسف أيب رواية ويف ،(مغلظة جناسة جنس أنه) عنه زايد بن احلسن رواية((3

 هبذا اإلمام، عن رواه ما إىل ذهب الثالثة من وكل ،(مطهر غري طاهر) أنه عنه احلسن بن حممد وروى
 منهم احملققني اختيار أن إال األصحاب بني اخلالف اإلمام عن املختلفة الرواية مع املشايخ هؤالء أثبت
 اخلالف نفوا العراق ومشايخ .البلوى لعموم الفتوى عليها: وقالوا الرواية ظاهر من ألهنا حممد رواية هي

   .1/85 اهلمام ابن القدير، فتح.الكل عند طاهر هو: اوقالو 
 امليتة وحلم املسفوح والدم كاخلمر فالغليظة ،شرعاً  مستقذر كل أي اخلبث هي( النجاسة احلقيقية:(4

 .1/226التعريفات الفقهية، الربكيت  .حلمه يؤكل ما كبول واخلفيفة، والعذرة، والبول
 احلميد عبد احلنفي، األصويل الفكر . تطورن واجلصاص والكرخيمنهم عيسى بن أاب (مشايخ العراق:(5

.128ص خزنة
 السمرقندي أمحد بن حممد: الدين عالء الزاهد، اإلمام وتسمى حتفة الفقهاء، للشيخالتحفة: (6)

 .1/371كشف الظنون، حاجي خليفة   .ترتيب أحسن القدوري، ورتب خمتصر على: فيها احلنفي، زاد
 ها(.)وغري  ( يف ح(7

 ح )العناية(.، ( يف س(8
 احلنفي املتوىف سنة مبصر، القاضي السروجي، إبراهيم ابن أمحد: العباس أبو اإلمام للشيخ الغاية: (9)

 .2/2022ه، ومل يكمله. كشف الظنون، حاجي خليفة 710



[89] 
 

 .من مشايخ ما وراء النهر وهو اختيار احملققني

  .(3)(2)تعاىل أعلمسبحانه وهللا  ،وعليه الفتوى :(1)سبيجايبوقال اال 

 [(4)ما جاز لعذر بطل بزواله :عدة]خيرج على قا

  أو سفره ،أو مرضه ،القول أبهنا ال جتوز إال ملوت األصل على :قول املصنف

  .(6)على الشهادة (5)الشهادة :أي

 

 

                                                           

 ه454بن أمحد األسبيجايب ولد سنة أبو احلسن علي بن حممد بن إمساعيل بن علي  سبيجايب:( األ(1
تفقه على صاحب اهلداية، تلميذه السمعاين، قال السمعاين: كتب يل إجازة جبميع مسموعاته، تويف 

 .1/213ه. اتج الرتاجم، ابن قطلوبغا 535بسمرقند سنة 
 .1/24( تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، الزيلعي (2
 (.48)أ/و/( 3)
 .1/74األشباه والنظائر، ابن جنيم ( 4)

 .1/292خرب قاطع. القاموس احمليط، الفريوز آابدي  :لغة ( الشهادة(5
 .1/483اً: إخبار صدق إلثبات حق. الدر املختار شرح تنوير األبصار، احلصكفي شرع

 على ُأْشهِّدك كذا، فالن على لفالن أن أ ْشهدُ أن يقول شاهد األصلوصيغة الشهادة على الشهادة:
.6/281اشهد. بدائع الصنائع، الكاساين ف هذه شهاديت على تشهد أن وآمرك شهاديت هذه،

 .علة وال مرض غري من املصر يف شهادهتم على والشهود الشهادة، على الشهادة أقبل: حممد قال( 6)
 .9/190البناية شرح اهلداية، العيين 
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 .(1)هذا ظاهر الروايةو  ،اً عدامسرية ثالثة أايم فصاملراد ابلسفر هنا  :أقول

جملس  ىل إذا كان األصل حبال لو مضى إىلرمحهما هللا تعا حممدعن أيب يوسف و  يورو      

األصل ومن غري عذر والفتوى  (3)[بةدة ال تقبل شهادة الفرع من غري ]غياللشه (2)اضيالق

 .(4)على ظاهر املذهب

احتمال فال يتحمل إال والصحيح ظاهر املذهب ألن يف نقل الفرع زايدة  :(5)الزادويف     

  .(6)عند الضرورة

 ون مسرية سفرفيما د)والفتوى على أنه جيوز الشهادة على الشهادة  :(7)ويف السراجية     

 

 
                                                           

 وحممد   يوسف وأبو حنيفة أبو وهم املذهب، أصحاب عن مروية مسائل وهي( ظاهر الرواية:(1
 أن الرواية ظاهر يف الشائع الغالب لكن اإلمام، عن أخذ ممن وغريمها زايد بن واحلسن فرز  هبم ويلحق
 الصغري واجلامع والزايدات املبسوط :الستة حممد كتب الرواية، هي ظاهر وكتب .الثالثة قول يكون
 برواايت مدحم عن رويت ألهنا الرواية؛ بظاهر مسيت وإمنا ،والسري الكبري الكبري واجلامع الصغري والسري

 .1/69حاشية ابن عابدين  .عنه مشهورة أو متواترة إما عنه اثبتة فهي الثقات،
 )القضاء(. ه، و، ح، ( يف س(2
 ح. ( مثبتة من(3
 .9/190البناية شرح اهلداية، العيين ( 4)
 .2/1422كشف الظنون   .األسبيجايب علي اإلمام للشيخ( الزاد:5)

 .5/210ر القدوري، الكادوري  ( جامع املضمرات يف شرح خمتص(6
 .2/1224 ، حاجي خليفةكشف الظنون  .األوشي الدين الفتاوى السراجية، لسراج ( السراجية:7) 
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 . (2)(1)يف املضمراتكذا ،  إذا كان حبال لو شهد ال ميكنه الرواح إىل منزله يف يومه 

    (4)د  إال يف ح   (3)(هي مقبولة أي الشهادة على الشهادة: قال والدي يف تنوير األبصار    

د  و  وقـ  
  .(6)أو سفر إىل آخره، أو مرض ،ل مبوتبشرط تعذر حضور األص (5)

 وأن ،زها للحاجةاو فإن ج (8) مسرية ثالثة أايم فصاعداً  يكون غائباً  (7)أن :يف شرحه قال    

                                                           

: املعروف الكادوري، الصويف يوسف بن عمر بن ويقال له جامع املضمرات، ليوسف ( املضمرات:1) 
 .1/475دوري. كشف الظنون وهو شرح خمتصر الق .ه832 سنة بزار، املتوىف عمر: شيخ بنبرية،

 .5/211جامع املضمرات يف شرح خمتصر القدوري، الكادوري   (2)
 ما بني قوسني سقط من ه.( (3
 اجلناايت  إتيان عن غريه أيضا ومينع املعاودة عن مينعه ما: وغريه السارق لغة: املنع، وحد داحل( (4

 .3/140ابن منظور لسان العرب،  .احلد عليه أقمت: الرجل وحددت. حدود ومجعه
 .3/163اً: العقوبة املقدرة شرعاً. تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، الزيلعي شرع
 .3/372القتيل. لسان العرب، ابن منظور  بدل القاتل وقتل القصاص،د: و  ق  ال( (5
 .1/494( الدر املختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار، احلصكفي  (6
 ه  )أي(.، و، ح، يف س( (7
 عند املالكية: أن تكون الغيبة بعيدة خبالف اليومني والثالثة، وجيوز يف مثل هذا يف غري احلدود.( 8)

 .10/288الذخرية، القرايف 
 .20/268وعند الشافعية: قدرها اإلمام النووي رمحه هللا ابملشقة. اجملموع، النووي 

 شهادة لسماع املشرتطة الغيبة أن قاضيال القصر، وذكر مسافة تعترب: اخلطاب أبو وعند احلنابلة: قال
 .يومه من يرجع مث يشهد أن ميكنه ال مبوضع األصل شاهد يكون أن الفرع،

 .10/188املغين، ابن قدامة  
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 (3)إنوعند أيب يوسف  ،(2)يةبال مر األشياء يتحقق العجز  (1)هذهو  ،ميس عند عجز األصل 

 حياء حلقوقشهاد إيقدر أن يبيت أبهله صح اإل كان يف مكان لو غدا ألداء الشهادة ال

  .وهو ظاهر الرواية ،ول أحسناألو  :الناس قالوا

 .(5)وكثري من املشايخ (4)وبه أخذ الفقيه أبو الليث ،ابلناس أرفق :والثاين

 نه حسن إىل آخره.إ :(6)وقال فخر اإلسالم 

 األشياء الثالثة فيفيد اقتصاره احلصرذه اقتصار املصنف أنه ال جيوز إال هب ظاهر :أقول    

 جيوز كذلك ن املرأة خمدرة عند الشهادة و مر كذلك بل كوليس األ ،كما ال خيفىيف الثالثة  

 

                                                           

 ه)وهبذه(.، ( يف ح(1
 والصواب كما يف أ. ( يف و)مزية((2
 ح )إنه إن(.، ( يف س(3
عن: حممد بن الفضل بن أنيف البخاري  نصر بن حممد بن إبراهيم السمرقندي، روى ( أبو الليث:(4

ه.       375تويف سنة  الرتمذي، له كتاب تنبيه الغافلني،وروى عنه: أبو بكر حممد بن عبد الرمحن 
.16/322سري أعالم النبالء، الذهيب 

 .7/468فتح القدير، ابن اهلمام ( 5)
البزدوي، ولد سنة  اإلسالم فخر ناحلس أ بو الكرمي عبد بن احلسني بن حممد بن علي( فخر اإلسالم:(6

. نسف بقرب قلعة  )بزدة( إىل نسبته مسرقند، سكان من. احلنفية أكابر يعد من أصويل، فقيه ه،400
     القرآن، وتفسري ،البزدوي يعرف أبصول الفقه أصول يف الوصول وكنز املبسوط منها: تصانيف له

 .4/328ه. األعالم، الزركلي 82تويف سنة 
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إذا كان األصل امرأة خمدرة جيوز إشهادها على  :حيث قال (1)فقد صرح بذلك يف القنية

 .(2)حاجة انتهى وهي من ال ختالط الرجال ولو خرجت لقضاء ،شهادهتا

شيخ الوالد يف تنوير ومن مث ذكر ال ،]الثالثة أيضاً الكنز علىوقد اقتصر صاحب  :أقول    

األصل مبوت أو مرض أو  (4)]حضور[بشرط تعذر :رأة  خمدرة حيث قالكون امل (3)األبصار[

  .(5)و كون املرأة خمدرة عند الشهادةسفر أ

شهد على فأ (7)رصْ شاهد األصل حمبوسًا يف املِّ إذا كان  (6)ويف السراج الوهاج أقول:    

 (9)؟وإذا شهد عند القاضي هل حيكم هبا (8)(شهادتههل جيوز للفرع أن يشهد على (شهادته 

                                                           

 .ه770 سنة احلنفي املتوىف القونوي مسعود بن أمحد بن حممود الفتاوى، للشيخ يف القنية بغيةة:( القني(1
 .1/249كشف الظنون، حاجي خليفة 

 .7/122( البحر الرائق، ابن جنيم (2
 ه.، و، ح، ( مثبتة من س(3
 ه.، ح، س ( مثبتة من(4
 .1/495( الدر املختار شرح تنوير االبصار، احلصكفي (5
 بن بكر ، أبو(القدوري خمتصر) شرح وحمتاج يف طالب لكل املوضح الوهاج السراجلسراج الوهاج:( ا(6

 .2/985ه. كشف الظنون 800احلداد اليمين العبادي املتوىف  حممد بن علي
 ينفذ وقاض أمري له موضع كل: اجلامع واملصر هبا، املكلفني مساجده أكرب يسع ال ما( املِّْصر:(7

 .1/208احلدود. التعريفات الفقهية، الربكيت   ويقيم األحكام
 ( ما بني قوسني سقط من و.(8
 .7/122( البحر الرائق، ابن جنيم (9
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ن حمبوسًا يف سجن إن كا :قال بعضهم ،اختلف فيه مشايخ زماننا :(1)قال يف الذخرية    

إن  و  ،ألن القاضي خيرجه من سجنه حىت يشهد مث يعيده إىل السجنوز؛ هذا القاضي ال جي

   .(2)هىكنه اخلروج للشهادة جيوز انتكان يف سجن الوايل وال مي

  .(3)جوزها حلبس األصل انتهىأن صاحب التهذيب  :وذكر املصنف يف البحر

 تعاىل أعلم .على ما ذكر من التفصيل وهللا سبحانه  (4)لهوميكن مح :قلت

 .[(5)]الثالثة: الضرر ال يزال ابلضرر

وهذا مقيد  ،ا  ألجل دفع ضرر عا اخل) ررالضتنبيه يتحمل  :قول املصنف

  .(8)ال يزال مبثله إىل آخره (7)(ضررال :(6)بقوهلم

 
                                                           

 عمر بن العزيز عبد بن أمحد بن حممود الدين برهان لإلمام( الربهانية الذخرية) بـ: املشهورة( الذخرية:(1
.                (الربهاين احمليط) بـ ملشهورا كتابه من ه، اختصرها616 سنة البخاري املتوىف مازه بن

 .1/823كشف الظنون، حاجي خليفة 
 .7/122( البحر الرائق، ابن جنيم (2
 .املصدر السابق( (3
 (.48)أ/ظ/( 4)
 .1/74األشباه والنظائر، ابن جنيم ( 5)

 )لقوهلم(. ه، ح ، ( يف س(6
 ( ما بني قوسني سقط من و.(7
 .1/74جنيم ( األشباه والنظائر، ابن (8
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الضرر  :قالوا ألهنم ؛له (1) حىت جيعل كالم املصنف مقيداً  طالقيف كالمهم إليس  أقول:    

ألن اخلاص ليس هو  ؛مل يزل مبثلهالعام يتحمل الضرر اخلاص فإنه  (2)وإذا أزيل ،ال يزال مبثله

 مثل العام فتأمل.

 :[(3)] عليه فروع كثرية منها

 إىل آخره. (4)ومنها التسعري :قول املصنف-1

                                                           

املقيد مقابل املطلق، تقول العرب: قيدته وأقيده تقييًدا، فرس مقيد، أي: ما كان يف رجله  ( مقيد:(1
 .1/313قيد.  القاموس احمليط، الفريوز آابدي

ما يقابل املطلق، على اختالف هذه احلدود املذكورة يف املطلق، فيقال فيه: هو ما دل ال على  اً:شرع
دخل فيه املعارف والعمومات كلها، أو يقال يف حده: هو ما دل على املاهية بقيد شائع يف جنسه، فت

 .2/6من قيودها، أو ما كان له داللة على شيء من القيود.  إرشاد الفحول، الشوكاين 
( يف و)أريد(.(2

 .1/74 األشباه والنظائر، ابن جنيم( 3)
: تسعرياً  وسعروا أسعار، وأسعروا: ثمن ، جال عليه يقوم الذي: ابلكسر السعر، لغة:  ( التسعري:(4

 .1/407القاموس احمليط، الفريوز آابدي  .سعر على اتفقوا
. كشاف "به التبايع على جيربهم  سعراً  الناس على انئبه أو اإلمام يسعر أن هو: "البهويت اً: عرفهشرع

ه عرف التسعري هو أن . ويؤخذ عليه كما قال الدكتور فتحي الدريين: "أبن3/187القناع، البهويت 
ور الذي يعترب أكرب عيب يف التعريف، فضاًل عن أنه ممنوع ألنه ال ميكن أن يوصل إىل  يسعر... وهو الدَّ

 يف مقارنة الكشف عن حقيقة املعرَّف وكنهه، فهو دوران يف حلقة مفرغة ال تصل منه إىل شيء". حبوث
 .1/492 الدريين وأصوله، اإلسالمي الفقه

 األعمال تبذل أو السلع، تباع أبن أمراً  الشرعي ابلوجه خمتص عام موظف يصدر أن هو: "ينوعرفه الدري
 املعتاد الوجه غري على أجرها أو مثنها يف مغاىل أو حمتبسة وهي أرابهبا، حاجة عن تفيض اليت املنافع، أو

.    "اخلربة أهل ةمبشور  عادل معني أجر أو بثمن إليها، ماسة حاجة يف الدولة أو احليوان أو والناس
  .1/497الدريين  وأصوله، اإلسالمي الفقه يف مقارنة حبوث
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ا وال ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس ملا بينَّ " :(1)تارويف االختيار شرح املخ :أقول    

ب الطعام تعداًي فاحشًا يف القيمة فال أبس بذلك مبشورة أهل رابإال أن يتعدى أ :قال

إذا خاف اإلمام  :وقد قال أصحابنا ،ألن فيه صيانة حقوق املسلمني عن الضياع ؛(2)اخلربة

مثله وليس هذا ردوا وفرقه عليهم فإذا وجدوا ر اهلالك أخذ الطعام من احملتكر صْ على أهل مِّ 

(4)".(3)كما يف املخمصةوإمنا هو للضرورة   ،اً حجر 
  .أعلم وتعاىل سبحانه وهللا

 آخره.حانوت للطبخ إىل  (5)ومنها اختاذ :صنفقول امل-2

إذا  ،ذلك مينعه عنليس جلاره أن  ،أراد أن يتخذ داره بستاانً  :(6)يف اخلالصةقال  :أقول    

وإن كانت رخوة ويتأذى ضرره إىل  ،اء إىل جارهضرر امل (7)ىكانت األرض صلبة ال يتأذَّ 

                                                           

 احلنفي املتوىف املوصلي مودود بن حممود بن هللا عبد الدين الفضل جمد أليب( االختيار شرح املختار:(1
 .2/1622ه، وهو شرح لكتابه املختار. كشف الظنون، حاجي خليفة 683 سنة

حاشية ابن  إذا تعدى التجار تعدايً فاحشاً يف السعر.جيب نفية: مكروه، و حكم التسعري عند احل( 2)
 مالك اإلمام فقه يف السوق. التفريع أهل على التسعري جيوز ال. وعند املالكية: 400، 6/399عابدين 

ب أنس، ابن بن ي الرمل، . وعند الشافعية واحلنابلة حيرم التسعري. هناية احملتاج2/111 املالكي اجل الَّ
 ..3/187، كشاف القناع، البهويت 3/473

 .7/30اجملاعة. لسان العرب، ابن منظور  ( املخمصة:(3
.4/161( االختيار لتعليل املختار، املوصلي (4
 .(منع اختاذه ) ،س( يف  (5
هـ542 املتوىف( البخاري طاهر) البخاري عبدالرشيد بن أمحد بن طاهر الفتاوى، خالصة( اخلالصة:(6
 .1/718مشهور معتمد. كشف الظنون، حاجي خليفة  بكتا وهو
 .(ىدال يتأه ) ، و،ح( يف (7
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وعلى هذا إذا  (1)ل دكانه طاحونة أو جعلها للقصارةوعلى هذا إذا جع ،أن مينعه جداره له

   .(2)صطبالً انتهىماً أو إين داره محاأراد أن يب

 : ففي شرح الوهبانية يف جنس هذه املسائل اختالفاً  واعلم أنأقول:     

د االدار إذا كانت جماورة لدور فأر  :يف كتاب االستحسان (3)فقد ذكر أبو سفيان الرازي

أو للطحن  دائم كما يكون يف الدكاكني أو رحىال للخبز (4)صاحبها أن يبين فيها بيواتً 

فإن  ،ضرراً فاحشاً ال ميكن التحرز عنه (5)[ريانهجب]يضر ألن ذلك  ؛مل جيزقات للقصارين مد

الطحن ودق القصارين يوجب ضعف  ورحى ،يت منه الدخان الكثري الشديدتنور اخلباز أي

والتحرز عنه  (6)ألن ذلك ال يضر إال ابلنداوة ؛جازوإن أراد أن يعمل يف داره محامًا  ،البناء

 على ما تنوراً صغرياً  وإن أراد أن يعمل يف داره ،يبين بني نفسه وبني جاره حائطاً ن ممكن أب

 

                                                           

قصر الثوب قصارة، والقصار واملقصر احملور للثياب ألنه يدقها ابلقصرة اليت هي قطعة من  ( القصارة:(1
 .5/104اخلشب وحرفته القصارة . لسان العرب ، ابن منظور 

 .5/46 لولواجلي، ظهري الدين ا( الفتاوى الولواجلية(2
مل يذكر يف ترمجته إال أن له كتاب االستحسان. اجلواهر املضيئة، القرشي احلنفي  ( أبو سفيان الرازي:(3
2/253. 

 سقطت من و. (بيواتً )( (4
 مثبتة من ح، و.( (5
 .1/307البلل والرطوبة. خمتار الصحاح، الرازي  ( النداوة:(6
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 .(2)جاز (1)جرت به العادة  

اد أن يبين اترة يفيت أبن من أر  (5)(4)[ري]الصَّيموكان أبو عبدهللا :(3)وقال احلسام الشهيد    

 بعض أوقات يفيت أبن له ذلك ويف ،ذلككن له مل ي (6)ازينيف وسط البزَّ يف ملكه تنوراً للخبز 

 .(8)وبه يفىت ،يفيت أبنه إن كان ضرراً بيناً مينع(7)وكان الشيخ اإلمام برهان األئمة :إىل أن قال

                                                           

 .(العادات) هس، ( يف (1
 .7/33ئق، ابن جنيم ( البحر الرا(2
أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري، ولد سنة  ( احلسام الشهيد:(3

ه. حدث عن: أيب سعد بن الطيوري وأيب طالب بن يوسف، وتفقه عليه خلق ومسع منه: أبو علي 483
وى الصغرى والفتاوى اخلاصية بن الوزير الدمشقي، وله عدة مؤلفات منها: الفتاوى الكربى والفتا

سنة.  سري أعالم 53ه وله 536والواقعات احلسامية وحرية الفقهاء، قتل صربا بسمرقند يف صفر سنة 
 .20/97النبالء، الذهيب 

 الصَّيمري. يف كل النسخ الضمريي، والصواب (4)
احلنفي، القاضي  ه،351احلسني بن علي بن حممد الصَّيمري، ولد سنة  ري:ميصَّ ال ( أبو عبدهللا(5

 العزيز وعبد اخلطيب: وروى عنه .واحلريب شاهني وابن واملفيد حممد، بن هالل: عن العالمة. روى
 .العقل وافر صدوقًا، املناظرين، الفقهاء كبار من وكان .الدامغاين هللا عبد أبو والقاضي الكتاين

 .17/616ء، الذهيب سري أعالم النبال .سنة ومثانني إحدى عن ه،436سنة  شوال، يف مات
 .5/312مجع مفردها بزَّاز، ابئع البز وحرفته البزازة. لسان العرب ، ابن منظور  ازين:( البزَّ (6
 الدين  حسام األئمة، برهان حممد، أبو مازة، بن عمر بن العزيز عبد بن عمر( برهان األئمة:(7

 تصانيف:         ، له ه483سنة  خراسان، ولد أهل من احلنفية، أكابر من: الشهيد ابلصدر املعروف
خبارى سنة  يف ودفن بسمرقند احلسامية، قتل الكربى والواقعات والفتاوى الصغرى اجلامع والفتاوى

 .5/51ه. األعالم، الزركلي 536
 7/33( البحر الرائق، ابن جنيم (8
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دائم كما يكون يف أراد أن يبين تنورًا للخبز ال  :وذكر الصدر الشهيد (1)ويف البزازية    

وكان والدي يفيت أبن  :(2)الصدر قال الطحن أو مدقة القصارين مل جيزْ  الدكاكني أو رحى

وجواب الرواية عدم املنع  ،وهذا جواب املشايخ ،وعليه الفتوى ،(3)بينًا ابملنعكان الضرر لو  

  .(4)انتهى

 :ومنعه اآلخر فقال(6)[ويرفع البناء]ة يف القسمة فأراد أن يبين عليهاساح(5)أصابه :مث قال    

يؤذي (8)ا وإن كف مب ،يتخذه محامًا أو تنوراً  له أنوالشمس له الرفع كما شاء و  (7)يسد الريح

 .(9)(ورثه هللا دارهأذى جاره من آ):فقد جاء يف احلديث الشريف ،جاره فهو أحسن

 

 
                                                           

 اببن املعروف شهاب بن حممد بن حممد الدين حافظ اإلمام البزازية يف الفتاوى، للشيخ ( البزازية:(1
 .1/242كشف الظنون، حاجي خليفة   .جامع كتاب ه، وهو827 سنة احلنفي املتوىف الكردري البزاز
 ( يف س)الصدر الشهيد(.(2
 (.49)أ/و/( 3)

 .7/33( البحر الرائق، ابن جنيم (4
 ( يف و)صاحب أصابه(.(5
 ه.، ح، س ( مثبتة من(6
 ( يف ح)يسد عليه الريح(.(7

  (.عما) ه س، ح،( يف (8
قال العجلوين: كذا رأيته يف كالم بعض من مجع احلديث ممن ال يعرف لكن بلفظ )ورثَّه( ابلتشديد، ( (9

يف الكشاف: لعله مثل سائر وليس حبديث. كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر  وأورده الزخمشري
 .2/258من األحاديث على ألسنة الناس، العجلوين 
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 ولو فتح صاحب البناء يف علو .له املنع :(2)اروالصف (1)وقال نصري ،فوجد كذلك ربوج    

ولو اختذ يف  ،سرت جهتهله أن يبين ما  ب الساحة منعه بلال يلي صاح (3)بنائه ابابً أو كوة 

وال يضمن  ،وطلب منه حتويله مل جيرب عليه ،إىل حائط جاره (4)ز  نِّ ت  ملكه بئرًا  أو ابلوعة 

                     .(5)ز ِّ احلائط إذا اهندم من النـَّ 

  .(7)كان يفيت جبواب الرواية (6)واإلمام ظهري الدين 

                                                           

. ه268مد ، مات سنة حيىي البلخي أخذ الفقه عن أيب سليمان اجلوزجاين عن حمنصري بن  ( نصري:(1
 .1/221الفوائد البهية، اللكنوي 

 .ه247 سنة ولد الصفار، البغدادي، صاحل بن إمساعيل بن حممد بن إمساعيل علي أبوار:ف( الص(2
 بن هللا عبيد بن وحممد نصر، بن وسعدان أسد، بن حيىي بن زكراي عرفة ومن بن احلسن: من مسع

 مهدي بن عمر وأبو مندة وابن املظفر وابن الدارقطين: عنه الرمادي، حدث منصور بن وأمحد املنادي،
 السقطي. حممد بن هللا وعبيد

 .15/440ه. سري أعالم النبالء، الذهيب 341تويف ببغداد سنة 
 .1/276ثقب البيت. خمتار الصحاح، الرازي  ( كوة:(3
 .(فتنزه )ح، ( يف (4
 .نز ذات صارت األرض( أنزت) وقد املاء، من األرض من يتحلب ما وكسرها النون بفتحز:( الن  (5

 .1/308خمتار الصحاح، الرازي 
أبو  ،املرغيناين نصر أيب بن الرزاق عبد بن العزيز عبد بن علي بن احلسن( اإلمام ظهري الدين:(6

وزكي  ،ومشس األئمة حممود االورجندي ،بن عمر تفقه على برهان الدين الكبري عبد العزيز ،احملاسن
فخر الدين احلسن بن منصور. الفوائد البهية، بن احلسن الكشاين. وتفقه عليه:  الدين اخلطيب مسعود

 . 1/62اللكنوي 
 .7/33( البحر الرائق، ابن جنيم (7
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ويضر ذلك بدار  ،يف بيت مل يكن يف القدمي (2)د أن يتخذ أفراساً أرا :(1)ويف منية املفيت     

 ،فإنه مينع من ذلك ،وهن احلائطت (4)دوابه (3)لم أن دوابه أو ريح سرقنيجاره ضرراً بينًا إن ع

ليس  ،(5)[يف ملكه]وإنه خالف أصل اإلمام أن من تصرف ،وإن كان يتصرف يف ملكه

 ،وأكثر املشايخ أفتوا ابملنع إذا كان فيه ضرر بني ِّ  ،(6)وإن كان يتضرر به ،لآلخر أن مينعه

 .وبعضهم أفىت بقول اإلمام

سبحانه وأجناسها أنه ال مينع على أصل أيب حنيفة رمحه هللا  (7)[املسائل]واحلاصل يف هذه 

 (9)غريلوإن حلق ابيف احلكم  (8)ن تصرف يف خالص ملكه ال مينعهوهو أن كل م ،وتعاىل

 .الضرر

                                                           

كشف الظنون   .تاينالسجس أمحد سعيد أيب بن يوسف اإلمام احلنفية، للشيخ فروع يف( منية املفيت:(1
1/1887. 

 )جراسا(. ( يف ح(2
 .1/1205( سرقني: الزبل. القاموس احمليط، الفريوز آابدي (3
 ( )دوابه( سقطت من و.(4
 ه.، ح، ( مثبتة من س(5
أن يف حفظه أن املنقول عن أئمتنا اخلمسة أيب حنيفة وأيب يوسف وحممد  :ذكر العالمة ابن الشحنة (6)

وهو الذي أميل إليه  :وإن أضر جباره قال ،أنه ال مينع عن التصرف يف ملكه وزفر واحلسن بن زايد
 .7/33. البحر الرائق، ابن جنيم وأعتمده وأفيت به

 ه.، ح، ( مثبتة من س(7

 .(ال مينعه منه) هس، ح، ( يف (8
 )بغري(. ( يف ه(9
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تصرفه إىل  (1)ضررتاملتأخرين ذلك يف موضع يتعدى ا طائفة لكن ترك غالب من وأفىت هبذ 

سبحانه وهللا  ،كما يف كثري من املعتربات  ،وعليه الفتوى ،(2)ابملنع :وقالوا ،غريه ضررًا بيناً 

  .تعاىل أعلمو 

فليكن  ال ميلك صاحب العلو أن يبين على علوه إىل قوله :يف البزازيةقال  :(3)يش  قول احملُ     

 .(4)تصرفه يف ملكه على هذا إن أضر جباره ضرراً بيناً مينع إىل آخره

 (5)خالص ه غري مسألة تصرف اإلنسان يفا يشعر هذا التعبري أن املسألة هذرمب :أقول    

ن صاحب العلو يتصرف يف خالص ملكه إال أن يقال كما ال خيفى أل (6)وليس هو) ملكه

وهي صورة العلو يكون تصرفه يف )يف هذه الصورة  (7)(لكهفعلى تصرف اإلنسان يف ممراده 

 فتأمل. ،كما إذا كان ملكه داراً أو حانواتً    ،(8)(ملكه يف غري هذه الصورة

                                                           

 و)ضرر( ، ويف ه)بضرر(.، ح، ( يف س(1
 .7/33البحر الرائق، ابن جنيم  (2)

، وأتكد ذلك من خالل الرجوع إىل على األشباه والنظائر تنوير البصائرحب صا الغزي ي: هوش  احملُ ( 3)
ي.  املخطوط، واملقارنة بينه وبني قول احمُلش 

 .7/321العناية شرح اهلداية، البابريت  (4)

 .سقطت من و ( )خالص((5
 ح)ليس إال هو(.، ( يف س(6
 ( ما بني قوسني سقط من و.(7
 بني قوسني سقط من ه. ( ما(8
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وهل مينع صاحب العلو من  ،للشيخ اإلمام الوالد عن الولواجلية (1)منح الغفارويف  :أقول    

  ؟التصرف يف العلو

 :وسفل آلخر ،علو لرجل" :جلية يف كتاب القسمةقال يف الولوا :اختلف املشايخ 

لصاحب العلو أن يبين ما بدا له ما مل  :قال بعضهم ،اختلف املشايخ على قول أيب حنيفة 

 .يضر ابلسفلي

اجلامع ذكر يف هكذا  ،أو مل يضر (2)(وذكر يف بعض املواضع ليس له ذلك أضر ابلسفلي) 

 أنه يضر أم ال ؟ واملختار للفتوى أنه إذا أشكل  ،(3)الصغري

 .انتهى (5)"وإذا علم أنه ال يضر ميلك ،(4)ال ميلك

  .(6)وجعله يف اهلداية على اخلالف 

                                                           

 يف احلنفية شيخ احلنفي، الغزي التمراتشي العمري اخلطيب أمحد بن هللا عبد بن حممد( منح الغفار:(1
 .6/239عصره، وهو شرح لكتابه تنوير األبصار. األعالم، الزركلي 

 ( ما بني قوسني سقط من و.(2
 وهو ه، 187سنة احلنفي املتوىف الشيباين حلسنا بن حممد اجملتهد الفروع، لإلمام يف( اجلامع الصغري: (3

: قالوا حىت يعظمونه مسألة، واملشايخ وثالثني واثنتني ومخسمائة ألف: على مبارك، مشتمل قدمي كتاب
 .1/563كشف الظنون، حاجي خليفة   .مسائله علم إذا إال للقضاء وال للفتوى، املرء يصلح ال
 (.49)أ/ظ/ (4)

 .3/310 ظهري الدين الولواجلي، ( الفتاوى الولواجلية(5
 .3/108( اهلداية، املرغيناين (6
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له  ،وما أشبه ذلك ساحته بئراً (1)[يف]لو حفر صاحب السفلي :خانوذكر قاضي  :أقول    

ا احلكم معلول بعلة الضرر وعندمه ،وإن تضرر به صاحب العلو ،ذلك عند أيب حنيفة

  .(2)ىانته

وبني تصرفه يف  ،حيتاج على قول أيب حنيفة إىل الفرق بني تصرفه يف ساحة السفلي أقول:    

 ،وإن حتقق تضرر صاحب العلو بذلك ،يأو العلو حيث جيوز تصرفه يف ساحة السفل السفل

مع أن الكل هو  ،وال جيوز تصرف صاحب السفل فيه إذا أضر بصاحب العلو وعكسه

 تعاىل أعلم. سبحانه و وهللا  ،كهتصرف اإلنسان يف مل

 (3)دتِّ أو ي  ليس لصاحب العلو أن يبين بيتًا  ،علو لرجل وسفل آلخر :ويف منية املفيت      

 .(4)له ذلك إذا مل يضر ابلسفلي :وعندمها ،صاحب السفل برضاعند اإلمام إال وتداً 

 

                                                           

 ه.، ح، ( مثبتة من س(1

 .9/66( البناية شرح اهلداية، العيين (2
ْتداً  فالن اي تِّدْ : وتقول أواتد، ومجعه معروف، الو تِّدُ  ( يتد:(3 العني، اخلليل بن أمحد الفراهيدي  .و 
8/55. 

 ضرب حد من وتد يقال العلو صاحب رضا بغري السفل حائط يف وتداً  ي تِّد   أن السفل لصاحب وليس
 . 1/135طلبة الطلبة يف االصطالحات الفقهية، النسفي  .الوتد ضرب أي
 .7/322العناية شرح اهلداية، البابريت  (4)
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إذا أشكل فعنده ليس له أن اخلالف فيما  :واملختار ،ا تفسري لقول اإلماممقوهل :وقيل     

 ،ضررعلى أن عنده احلظر أصل واإلطالق يعارض عدم ال بىن ،مها له ذلكوعند ،ذلك

 تعاىل أعلم.سبحانه و وهللا  ،انتهى .الضرر (1)عارضوعندمها اإلطالق أصل واحلظر ي

الدراهم والداننري جنس واحد يف هذا احلكم  أقول ويف االستحسان :يش  قول احملُ     

 خالفه إىل آخره.والصحيح 

على رجل رجل له  :(4)اجلامع الصغري للعتايب (3)[شرح]ويف ،(2)خانيةيف التااتر  :أقول     

وإذا ظفر  ،كان له أن أيخذ دراهم املديون مؤجاًل كان أو ال  ،وظفر بدراهم مديونه ،دراهم

تعاىل سبحانه و  وهو الصحيح وهللا ،ليس له أن أيخذ الداننري ،بداننري مديونه يف ظاهر الرواية

 أعلم.

 

 
                                                           

 ه )لعارض(.، ح، ( يف س(1
احلنفي املتوىف  لوي اهلنديالعالء الده بن عامل الفقيه الفتاوى لإلمام يف اتاترخانية( التااترخانية:(2

 . 1/268كشف الظنون   .عظيم كتاب ه، وهو786
يف كل النسخ اجلامع الصغري، والصحيح شرح اجلامع الصغري. كشف الظنون، حاجي خليفة  (3)
1/563. 

 ابلفقه عامل: الدين زين القاسم أبو أو نصر أبو البخاري، العتايب عمر بن حممد بن أمحد( العتايب:(4
 اجلامع شرح)و (الكبري اجلامع شرح)و (الفقه جوامع)كتبه:  من خبارى، أهل من حنفي، ،والتفسري
 .1/216. األعالم، الزركلي (الزايدات شرح)و  (الصغري
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 ابألخف يزال ]الضرر األشد

 .ابألخف يزال األشد فإن اآلخر؛ من ضرراً  أعظم أحدمها كان لو مبا أيضا القاعدة تقييد

 [ (1)نفاق على ولدهمنها: حبس األب إذا امتنع عن اإل  

   .(2)[الديون] خبالف :قول املصنف

  .ل أصل لدين فرعهوكذلك ك ،يعين ال حيبس األب لدين ولده :أقول

القضاء  :يف كتاب (3)ملا يف جواهر الفتاوى ،إال إذا ظهر للقاضي مترده فإنه حيبسه :قلت    

فإنه ال  ،رجل له على أبيه مهر األم أو دين آخر فأقر أو أقام البينة :قال ،باب اخلامساليف 

الولد الصغري فإنه  نفقةوهذا خبالف  ،فإذا مترد عليه حيبس ،حيبس ما مل يتمرد على احلاكم

 تعاىل أعلم.سبحانه و وهللا  ،(5)فإن فيه صيانة مهجته ؛(4)حيبس

                                                           

 .1/75األشباه والنظائر، ابن جنيم ( 1)
  ه. ح، مثبتة من س،( 2)

احلنفي الكرماين الرشيد عبد بن املفاخر أيب بن حممد بكر أيب الدين ركن لإلمام( جواهر الفتاوى:(3

 أضاف مث كثرية، مسائل اليزدي الدين مجال من وسأل الكرماين، الفضل أيب بفتاوى ظفر أنه فيه ذكر
 .1/615كشف الظنون   .وكرمان وخراسان، النهر، وراء وما خبارى، أئمة فتاوى من إليه
 ( )فإنه حيبس( سقطت من و.(4
 .6/315 ، ابن عابدينمنحة اخلالق (5)
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 .إىل قوله على أحد األقوال (1)األكثر ومنها طلب صاحب :قول املصنف

ووجهه أن صاحب األكثر طلب من القاضي أن  ،وهذا القول هو الصحيح :أقول     

نصاف فإن وهذا منه طلب احلق واإل) ،مبلكه ومينع غريه عن االنتفاع ،خيصه ابالنتفاع مبلكه

ل ب إليصاصِّ فوجب على القاضي أن جييبه ألنه نُ  ،(2)(غريه من االنتفاع مبلكهله أن مينع 

مبلك غريه فال ألنه يريد أن ينتفع  ؛وال يعترب تضرر اآلخراملظامل  (3)ورفع ،احلقوق إىل أهلها

وعزاه (5)ل هو األصح كما يف تبيني الكنزوهذا القو  ،ضرر (4)ميكن من ذلك وإن حلقه ابملنع

 .أنه األصح (8)ويف اهلداية ، (7)(6)إىل اخلصاف

                                                           

 صاحب األكثر كما يف نسخ األشباه والنظائر. والصواب ( يف و)صاحب الكنز األكثر(.(1
 ( ما بني قوسني سقطت من و.(2
 ه )دفع(.، ح، ( يف س(3

 (.50)أ/و/( 4)
 الزيلعي علي بن عثمان حممد أبو الدين فخر تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، اإلمام ( تبيني الكنز:(5

 .2/1516كشف الظنون  .ه743 سنة املتوىف
 أبو بكر أمحد بن عمرو بن مهري الشيباين، الفقيه، احلنفي، احملدث. ( اخلصاف:(6

حدث عن: وهب بن جرير وأيب عامر العقدي والواقدي وأيب نعيم وعمرو بن عاصم.                
لوقف. كان صنف كتاب: احليل، وكتاب: الشروط الكبري مث اختصره والرضاع وأدب القاضي وأحكام ا

 ورعاً زاهداً وكان أيكل من عمل يده.
 .13/123ه. سري أعالم النبالء، الذهيب 261مات ببغداد سنة 

 .8/172تكملة البحر الرائق، الطوري  (7)

برهان الدين املتوىف  ،علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل املرغيناين ،اهلداية شرح بداية املبتدي( اهلداية:(8
 . 2/2022رح لكتابه بداية املبتدي. كشف الظنون، حاجي خليفة ، واهلداية شهـ593
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يريد اإلضرار بغريه واآلخر  (2)[الكثري]ذا ألن صاحب على قلب ه (1)وذكر اخلصاف     

 .نفسه يرضى بضرر

حانه سبوهللا  ،(5)يهما طلب القسمة يقسم القاضيأن أ :(4)يف خمتصره (3)وذكر احلاكم     

   تعاىل أعلم.و 

لوجود (6)[إىل قوله ]القليل يبني حكم ما لو طلب صاحبأقول مل :يش  قول احملُ      

 االختالف.

مث أجاب عنه مع أنه ال اعرتاض على الفاضل  ،كأنه اعرتض على املصنف أقول:    

زال أن األشد يوهي ذكر ما يشهد للقاعدة اليت ذكرها  صددبإمنا هو ألن املصنف  ؛املصنف

    .ال بصدد نقل أحكام القسمة كما ال خيفىابألخف 

                                                           

 ه )اجلصاص(.، ح، ( يف س(1
 .همثبتة من س، ح، و، ( (2
 ابحلاكم الشهري احلاكم بن إمساعيل بن اجمليد عبد بن هللا عبد بن أمحد بن حممد بن حممد( احلاكم:(3

 واله مث ببخارى القضاء ويل يف عصره،البلخي، إمام مرو وإمام أصحاب أيب حنيفة  املروزي الشهيد
حممد بن عصام وحممد بن محدويه وإبراهيم بن يوسف واهليثم  مسع من: وزارته. خراسان صاحب األمري

 شهيداً  وقتل والكايف، واملنتقى املختصر وحفاظها. وله تصانيف: خراسان أئمة منه: ومسع بن خلف،
 .1/185ه. الفوائد البهية، اللكنوي 334سنة
 بن إمساعيل بن اجمليد عبد بن هللا عبد بن أمحد بن حممد بن حممديف فروع احلنفية، خمتصر احلاكم: ((4

 .1/185 اللكنوي البهية، البلخي. الفوائد املروزي الشهيد ابحلاكم الشهري احلاكم

 .8/172تكملة البحر الرائق، الطوري  (5)

 .همثبتة من س، ح، ( (6
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إذا طلب صاحب الكثري وكان صاحب  :على أنه (1)مجاعي من اإلش  وما نقله احملُ  أقول:    

خيالفه ما يف شرح اجملمع ؛ بعد القسمة أنه جياب صاحب الكثريالقليل ال ينتفع حبصته 

وصاحب  ،الكثرة ينتفع ابلقسمة فيعترب طلبهألن صاحب وإذا انتفع إىل آخره  :قال (2)للعيين

   .وقيل احلكم على العكس ،القليل ال منفعة له فلم يعترب طلبه

ومنح الغفار لشيخ  ،(3)ومثله يف شرح الكنز للزيلعي ،حيحهو الص :وما يف املنت      

إذا صيبه انتفع أحدهم بنوإن  ،(5)(4)الغررو  ويف الدرر ،وكثري من املعتربات ،دلااإلسالم الو 

وإن طلب صاحب القليل  ،فإن طلب صاحب الكثري قسم ،تضرر اآلخر لقلة نصيبهو قسم 

 أعلم . وهللا ،وذكر غري اخلصاف عكسه ،كذا ذكره اخلصاف  ،ال يقسم

                                                           

م كُ وا أمر  عُ مجِّ أ  أحدمها: العزم على األمر والقطع به، ومنه قوله تعاىل: ﴿ ف   ،لغة: له معنيان اإلمجاع( (1
/  أي: اعزموا عليه، والثاين: هو االتفاق، من قوهلم: أمجع القوم على كذا أي: 71م﴾ /يونس: كُ اء  ك  ر  وشُ 

 .1/710اتفقوا. القاموس احمليط، الفريوز آابدي
لى هللا عليه وسلم  على أمر شرعي. تيسري التحرير أمري اتفاق جمتهدي عصر من أمة حممد  ص اً:شرع

 .3/224ابدشاه احلنفي 
ه.              855 سنة العيين املتوىف أمحد بن حممود الدين املستجمع شرح اجملمع، بدر ( شرح اجملمع:(2

 .2/1599كشف الظنون، حاجي خليفة 
 .5/269تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، الزيلعي  (3)

 منال أو  مبال املعروف علي، بن فراُمرز بن األحكام، حممد غرر شرح يف احلكام دررالغرر:الدرر و ( (4
 .6/328ه. األعالم، الزركلي 885خسرو املتوىف سنة  املوىل أو
 .2/423درر احلكام شرح غرر األحكام، مال خسرو  (5)
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 [(1)أخفهما ابرتكاب ضرراً  أعظمهما روعي مفسداتن تعارض إذا ]الرابعة:

 .إىل آخرهصة ذكره يف اخلال (2)[ما]ومن هذا القبيل  :قول املصنف

بل رأيت يف خالصة  ،ملصنفما ذكره ا اوى فلم أر  خالصة الفتبعت قد تت :(3)أقول     

فلو أن املريض إذا  :صالة املريض (4)قال يف فضل ،صحح أنه يصلي يف بيته قائماً الفتاوى 

 أم يصلي يف بيته قائماً  ،يع القياموإذا خرج إىل مجاعة ال يستط ،صلى يف بيته يستطيع القيام

 ؟ خيرج إىل اجلماعة ويصلي قاعداً 

من  هذا ما رأيته بنسخيت ،(5)  بيته قائماً أنه يصلي يف :واملختار ،ختلف املشايخ فيها        

 .(6)ولعله أراد غري خالصة الفتاوى كخالصة الغزي ،خالصة الفتاوى

 

 

 
                                                           

 .1/76األشباه والنظائر، ابن جنيم ( 1)
 ما يف نسخ األشباه والنظائر.ك  ه.، ح، ( مثبتة من س(2

 ( )أقول( سقطت من و.(3
 ح)فصل(.، ( يف س(4
 .1/479الكادوري جامع املضمرات،  (5)

 نسبة الغزي منهم لكل يقال العلماء من ومجاعة القنية، يف ذكره اخلالصة له الغزي( خالصة الغزي:(6
 .2/331ابلشام. اجلواهر املضيئة، القرشي  مدينة غزة إىل
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 .(3)(2)عن اجملتىب (1)لكنزوقد نقل ما نقله هنا يف شرح ا 

بعد  :(5)وقال يف البحر ،صالة املريض :(4)ذكره يف ابب ،تىب فرأيته كما قالوراجعت اجمل 

 .(6) ذلك وصحح يف اخلالصة أنه يصلي يف بيته قائماً 

 تعاىل أعلم.سبحانه و هللا وبه يفىت، و :قال 

 الصيد أوىل من حلم اخلنزير إىل آخره. (7)]وعن حممد[ :قول املصنف

 

                                                           

 ه )يف شرحه للكنز(.، ح، س( يف (1
. 2/1592شرح خمتصر القدوري، ومل يذكر اسم املؤلف. كشف الظنون، حاجي خليفة  ( اجملتىب:(2

 وذكر حاجي خليفة كتاب: اجملتىب يف أصول الفقه للزاهدي. نفس املرجع. 
جملتىب يف األصول. ويف هدية العارفني ذكر شرح خمتصر القدوري للزاهدي، ومل يذكر امسه اجملتىب، وذكر له ا

 اجملتىب طلعت . وقال اللكنوي يف ترمجته للزاهدي بعد أن ذكر مصنفاته: "وقد2/423هدية العارفني 
كافيني". الفوائد البهية  الفوائد ولتفصيل حاويني الغريبة املسائل على فوجدهتما والقنية القدوري شرح

 .1/213اللكنوي 
الزاهدي، املتوىف  الدين جنم الرجاء أبو حممد بن حممود بن ملختارفتبني أن اجملتىب، شرح خمتصر القدوري، 

 ه. 658سنة 
 .1/195النهر الفائق شرح كنز الدقائق، سراج الدين عمر بن إبراهيم بن جنيم  (3)

 ( )ابب( سقطت من و.(4
ه، وهو 970جنيم املصري املتوىف سنة  اببن املشهور حممد بن إبراهيم بن زين البحر الرائق،  ( البحر:(5

 .1/289صاحب املنت )األشباه والنظائر(. الطبقات السنية، الغزي 
 .1/308البحر الرائق، ابن جنيم  (6)

 كما يف نسخة األشباه والنظائر.  ه.، و، ح، ( مثبتة من س(7
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ألن يف  ؛حمرم مضطر وجد صيدًا وكلبًا فالكلب أوىل (2)(1)وىاالفتويف جممع  :أقول    

يذبح الصيد وال أيكل مال  ،ولو وجد صيدًا ومال إنسان، (3)الصيد ارتكاب  احملظورين

 .(4)الغري

 .الظاهر أن هذا عند الكل :أقول 

الصيد واخلنزير كاحلكم يف يف الصيد  (5)ينبغي أن يكون احلكم فعلى هذا :أقول      

والكلب كاخلنزير يف جناسة  ،كل اخلنزير ارتكاب حمظور واحد كالكلبن يف أأل ؛والكلب

حمرم األكل بنص  (6)ألنه ؛ن أكل اخلنزير أشنع وأبشعوميكن أن يقال: إ ،دعينه عند حمم

 .جنس العني ابالتفاق فافرتقا، القرآن الشريف والذكر املعظم املنيف

                                                           

 ( يف ه )جممع الفتوى(.(1
. كشف (الفتاوى خزانة: )اختصره ومساه احلنفي، مث بكر أيب بن حممد بن جممع الفتاوى: ألمحد (2)

 .2/1603الظنون، حاجي خليفة 
احملظوران: مها قتل الصيد وأكل امليتة؛ ألنه عندما قتل الصيد صار ميتة وملا أكل منها صار حمظوراً ( (3

 آخر.

 .2/445احمليط الربهاين، ابن مازة  (4)

 (.50)أ/ظ/( 5)
 و.، ح، ( )ألنه( سقطت من س(6
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ر احملرم إىل أكل ميتة من حلم كلب أو غريه وإذا اضط :(1)ويف مناسك الطرابلسي :أقول     

  ؛أيكل امليتة وال يذبح الصيد عند أيب حنيفة وحممد ،أو أن يذبح صيدًا حياً  ،سوى اآلدمي

   .(2)حرامهإ اً يفهو ميتة حكماً وقد ارتكب حمظور ألنه إن ذحبه ف

لكون حرمته  ؛جزاؤهذبح الصيد وعليه ي تعاىل: وقال أبو يوسف واحلسن رمحهما هللا     

 .(3)عارضة على شرف الزوال

وعند  ،يتناول الصيد ويؤدي اجلزاءعند أيب حنيفة وأيب يوسف  :(4)وذكر يف املبسوط      

  .(6)يتناول امليتة (5)زفر

ألهنا  ؛يدع امليتة، و اً ألنه ميتة حكم ؛أيكل الصيد ،وإن وجد صيدًا قد ذحبه حمرم غريه      

 .(7) ة وحكماً ميتة حقيق

                                                           

الطرابلسي  حممد الدين مشس هللا عبد املناسك، أليب وشرعة السالك منهج( مناسك الطرابلسي:(1
 .2/1882احلنفي. كشف الظنون، حاجي خليفة 

 ه )حمظور إحرامه(.، و، ح، ( يف س(2

 .2/68، الزيلعي شرح كنز الدقائق تبيني احلقائق( 3)

الكتب.  يف وقع ما حيث املراد ه، وهو189سنة  الشيباين املتوىف احلسن بن حممد لإلمام( املبسوط:(4
 .2/1581كشف الظنون، حاجي خليفة 

ه. حدث عن: األعمش 110زفر بن اهلذيل بن قيس بن سلم العنربي أبو اهلذيل، ولد سنة  ( زفر:(5
وإمساعيل بن أيب خالد وأيب حنيفة وحممد بن إسحاق، وحدث عنه: حسان بن إبراهيم الكرماين، وأكثم 

 .  8/41ه. سري أعالم النبالء، الذهيب 185ة بن حممد، وعبدالواحد بن زايد. مات سن
 .4/106املبسوط، السرخسي  (6)

 .2/68، الزيلعي شرح كنز الدقائق تبيني احلقائق (7)
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 .(2) وإن كان الصيد مذبوحاً فهو أوىل عند أصحابنا مجيعاً  :(1) خزانة األكملويف

 (3)غريهوصيد قد ذحبه حمرم  وإذا اضطر اإلنسان إىل أكل ميتة :خان ويف فتاوى قاضي 

 .   (4)يتناول أيهما شاء

حنيفة  يف قول أيبأوىل كانت امليتة احملرم إذا اضطر إىل ميتة وصيد   :(5)وذكر يف املقطعات 

 .    وحممد

 . (6)يذبح الصيد ولو كان الصيد مذبوحاً فالصيد أوىل عند الكل :وقال أبو يوسف واحلسن 

 

 

              

                                                           

 الكتاب هذا أن فيه احلنفي، ذكر اجلرجاين حممد بن علي بن يوسف يعقوب أليب( خزانة األكمل:(1
 زايد ابن مبجرد مث ابلزايدات، مث امعني،ابجل مث احلاكم، بكايف بدأ األصحاب، مصنفات جبل حميط

كشف الظنون، حاجي خليفة    .ذلك وغري املسائل، وعيون الطحاوي، والكرخي، وشرح واملنتقى،
1/702. 
 .1/384 خزانة األكمل، اجلرجاين (2)

 .هس، ح، و، ( )غريه( سقطت من (3
 .1/257خان  فتاوى قاضي (4)

 .1/275 خان قاضي فتاوى قاضي خان. فتاوى هي فصل من كتاب احلج من( املقطعات:(5
 .1/275فتاوى قاضي خان ( 6)
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من العيون حمرم اضطر إىل أكل امليتة أو حلم صيد ذحبه حمرم فإنه  :ويف خزانة األكمل    

 .(2)د وأيكل غريهالصي (1)وعند أيب يوسف يدع ،أيكل الصيد عند حممد ويدع امليتة

أيكل امليتة ويدع الصيد يف قول أيب أو صيد ميتة  حمرم اضطر إىل :(3)يس واملزيدنجويف الت    

]وجد صيداً ، وإنوأكل ما هو ميتة حكماً  الذبح ألن يف أكل الصيد ارتكاب ؛مدحنيفة وحم

مًا واآلخر ميتة مد أبنه ميتة حكيدع امليتة يف قول حم (4)و[ ،قد ذحبه حمرم فإنه أيكل الصيد

 .حقيقة

فإن اضطر إىل ميتة وصيد ذحبه حمرم فعلى قول أيب حنيفة  :يف الفصل الثامن من الذخريةو     

 .(5)ةوحممد أيكل الصيد وال أيكل امليت

 

 

 

                                                           

 ( يف و )يذبح(.(1
 .379، 1/378 خزانة األكمل، اجلرجاين (2)

 سنة احلنفي املتوىف املرغيناين بكر أيب بن علي الدين برهان الفتاوى، لإلمام يف( التجنيس واملزيد:(3
 .1/352ه. كشف الظنون، حاجي خليفة 593

 ه.، ح، ( مثبتة من س(4

 .3/171الذخرية الربهانية، ابن مازة  (5)
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وإن وجد ، أيكل حلم الكلب ،مال إنسان (3)ووحلم كلب  (2)إن وجد صيداً  :(1)ويف احمليط

 .(5)لشرعوحقاً ل (4)[لعبد]حقاً لألن حلم اإلنسان حرام أيكل الصيد؛ اً حلم إنسان وصيد

ولو وجد صيداً وحلم آدمي كان ذبح الصيد أوىل استحساانً وعند  :خان ويف فتاوى قاضي 

 ،حممد الصيد أوىل من حلم اخلنزير وعند بعض أصحابنا من وجد طعام الغري ال يباح له امليتة

  .(8)وبه أخذ الطحاوي وىل من امليتة،أن الغصب أ (7)وبشر(6)وهكذا عن ابن مساعة

                                                           

 الدين اتج بن حممود الدين برهان العالمة اإلمام النعماين، للشيخ الفقه يف الربهاين، احمليط( احمليط:(1
  .ه616 سنة احلنفي املتوىف البخاري مازه بن عمر بن العزيز عبد األئمة برهان الشهيد الصدر بن أمحد

 .2/1619الظنون، حاجي خليفة كشف 
 ه.، ح، ( )حيًا( زايدة يف س(2
 ه )أو(.، ح، ( يف س(3
 ه.، ح، ( مثبتة من س(4

 .2/445ابن مازة ، احمليط الربهاين (5)
أبو عبدهللا حممد بن مساعة بن عبيد هللا بن هالل التيمي الكويف، صاحب أبو يوسف  ( ابن مساعة:(6

بن شريك، وروى عنه: حممد بن عمران الضيب واحلسن بن حممد وحممد، حدث عن: الليث واملسيب 
 .10/647ه. سري أعالم النبالء، الذهيب 233ويل القضاء يف عهد الرشيد، تويف سنة 

بشر بن الوليد بن خالد الكندي القاضي، أحد أصحاب أيب يوسف، روى كتبه و أماليه  ( بشر:(7
ندي نسبة إىل قبيلة كندة مشهورة ابليمن. مسع من: مالك وويل القضاء ببغداد زمان املعتصم ابهلل، والك

 . 1/54ه. الفوائد البهية، اللكنوي 238ومحاد بن زيد ، وروى عنه: املوصلي والبغوي. تويف سنة 

أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن سلمة بن عبد امللك األزدي املصري الطحاوي  ( الطحاوي:(8
ه. مسع من: عبد الغين بن رفاعة وهارون بن سعيد ويونس بن 239وطحا من أعمال مصر، ولد سنة 

عبد األعلى، وحدث عنه: يوسف بن القاسم املياجني وأبو القاسم الطرباين وأمحد بن عبد الوارث 
ه.سري أعالم النبالء 321الزجاج. ومن تصانيفه: اختالف العلماء والشروط وأحكام القرآن. تويف سنة 

 .15/27الذهيب 
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 .(1)ابخليارهو  :وقال الكرخي      

      ،ياً يذبح الصيد استحساانً إنساانً ميتاً وصيداً ح ولو وجد :(2)ويف مناسك رشيد الدين    

 .ر ابالتفاقمال مسلم وصيداً ذبح الصيد ويكف ِّ  وجد (3)أو

 ،فإنه أيكل حلم الكلب ويدع الصيد ،م كلبلو وجد صيداً حياً وحل :ويف خزانة األكمل    

ولو أصاب حلم  ،فإنه أيخذ مال املسلم ويدع الصيد ،ما لو اضطر إىل صيد وإىل مال مسلم

 .(4)وال يذبح الصيد ألكله ،فالقياس أن أيكل حلم اإلنسان ،إنسان وصيداً 

 :(5)قال الفارسي ،ويف االستحسان أيكل الصيد ويدع حلم اإلنسان    

 

 

                                                           

 .1/275ى قاضيخان فتاو  (1)

 أبو احلسني حيىي بن علي بن عبدهللا القرشي الشهري برشيد الدين العطار. ( مناسك رشيد الدين:(2
 . 1/74مقدمة كتاب غرر الفوائد اجملموعة، رشيد الدين العطار 

 (.51)أ/و/( 3)
 .1/379اجلرجاين ،خزانة األكمل( 4)

ن عبد الرمحن بن عيسى بن ماهان الفارسي، مسع أبو العالء عبد الوهاب بن عيسى ب ( الفارسي:(5
من: إمساعيل الصفار وأيب بكر العباداين وعثمان بن السماك، وحدث عنه: علي بن بشرى الليثي وعلي 

ه. سري أعالم النبالء، الذهيب 387بن القاسم اخلياط واملطهر بن حممد األصبهاين، تويف سنة 
16/535    . 
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أيكل حلم  (1)وصيداً وحلم خنزير  ،اضطر حمرم فوجد حلم إنسان وصيداً  :األكمل  خزانةويف 

 تعاىل أعلم.سبحانه و وهللا  ،(2)الصيد

اقطع  :فقال له آخر ،خاف اهلالك جوعاً  :ففي البزازية ،]أقول: وإذا مل جيد إال حلم إنسان   

  .(3)انتهى[ ،لكرامته ؛ضطرارال يباح حال االليس له ذلك ؛ ألن حلم اإلنسان  ،يدي وُكل

 [(4)املصاحل جلب من أوىل املفاسد درء :]اخلامسة

  .ومل يسامح يف اإلقدا  على املنهيات خصوصاً الكبائر :قول املصنف 

 :م أن الكبائر اختلفت الرواايت فيهااعل :قولأ  

 النفسِّ  تلُ وق   ،اىلع  تـ  و  هُ ن  حابْ سُ  ابهللِّ  الشركُ  :عة  سْ ا تِّ هنَّ أ: )وي عن ابن عمر رضي هللا عنهمارُ  -

  و عقوقُ  ،اليتيمِّ  لِّ ام وأكلُ  ،و السحرُ  ،الزحفِّ  ن  مِّ  والفرارُ  ،والزان   ،ةِّ ن  احملص   ذفُ وق   ،ق  ح   بغريِّ 

 .(5)(يف احلرمِّ  واإلحلادُ  ،نيم  ين املسلِّ د  الِّ الو  

    

                                                           

 .هسقطت من )وصيداً( ( (1
 .1/379خزانة األكمل، اجلرجاين (2)

 ح.، ( مثبتة من س(3
 .1/78األشباه والنظائر، ابن جنيم  (4)

 (.8األدب املفرد، البخاري، ابب: لني الكالم لوالديه، رقم احلديث: ) ((5
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 .(1)(رابال أكلُ  : )زاد أبو هريرةو  -

مثل مفسدة ما كان مفسدته  :وقيل ،(2)(اخلمرِّ  بُ ر وش السرقةُ ): وزاد علي رضي هللا عنه -

معصية  (4)[كل]:وقيل .ما توعد عليه الشارع خبصوصهكل  :وقيل ،(3)شيء مما ذكروا أو أكثر

 .أصر عليها العبد فهي كبرية وكلما استغفر عنها فهي صغرية

ل معصية فك (6)همايتبذا اناحلق أهنما امسان إضافيان ال يعرف :(5)وقال صاحب الكفاية    

الكبرية املطلقة هي و  ،أضيفت إىل ما دوهنا فهي كبرية وإذا ،قها فهي صغريةإىل ما فو  أضيفت

 .(8)يف شرح  العقائد (7)كذا قاله العالمة سعد الدين  ،إذ ال ذنب أكرب منه ،الكفر

                                                           

 (.89( صحيح مسلم، كتاب: اإلميان، ابب: بيان الكبائر وأكربها. رقم احلديث)(1
 .12/182خاري، ابن حجر فتح الباري شرح صحيح الب (2)

 ه ) أو أكثر منه(.، ح، ( يف س(3
 ه.، ح، ( مثبتة من س(4
: هو اإلمام نور الدين، أبو احملامد، أمحد بن حممود بن أيب بكر الصابوين البخاري ( صاحب الكفاية5)

ليفة ه، وكتابه: )الكفاية يف اهلداية( يف علم الكالم. كشف الظنون، حاجي خ580احلنفي املتوىف سنة 
2/1499. 

 .(بدايتهما) هس، ح، ( يف (6
( العالمة سعد الدين: أبو سعيد مسعود بن عمر بن حممد التفتازاين، ولد بقرية تفتازان بنواحي نسا (7

ه شيوخه: العضد اإلجيي، قطب الدين حممود، القزويين، تالمذته: حسام الدين حسن بن 712سنة 
الرومي املعروف بشيخ اتج. من مؤلفاته: التلويح على  علي األبيوردي، حيدر بن أمحد بن إبراهيم

   ه بسمرقند. 791التوضيح، احلاشية على شرح العضد اإلجيي، شرح العقائد النسفية، تويف سنة 
 .8/547شذرات الذهب، ابن العماد 

 .7/219ة، سعد الدين التفتازاين. األعالم، الزركلي شرح العقائد النسفيشرح العقائد:( (8
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ن كل معصية أصر إيف حاشيته ملا قيل  (1)وتعرض كمال الدين بن أيب شريف :أقول    

 .ةبد فهي كبرية وكلما استغفر عنها فهي صغري عليها الع

ه ن  عَ  ونَ هَ ن   ا ت ُ مَ  رَ ائ  بَ وا كَ بُ تن  جَت   إن  ﴿تعاىل :سبحانه و يرد عليها أنه خمالف لقوله  :فقال    

فما الذي  :يقال (2)كبائر الكل  ألنه ابلنظر إىل كون /  31النساء: / ﴾مكُ ئات  يّ  سَ  م  كُ ن  عَ  ر  فّ  كَ نُ 

املراد ابلكبائر  :فإن قيل ؟نبتجتاليت فما الكبائر  :يقال صغائر كلكون الوابلنظر إىل   ؟ريكف  

   ،تكفري ما عداها معلق ابملشيئة :قلنا .فإذا اجتنبت كفر ما عداها ،يف اآلية جزئيات الكفر

الزان والسرقة مبجرد اجتناب املسلم الكفر وال قائل بذلك القتل و سيأيت واإللزام أن يكفر كما 

 .انتهى

                                                           

حممد  بن حممد بن أيب بكر بن علي كمال الدين أبو املعايل ابن األمري  مال الدين بن أيب شريف:( ك(1
ه ابلقدس ونشأ يف عفة وصيانة 822انصر الدين بن أيب شريف املقدسي املصري الشافعي، ولد سنة 

من وداينة ورزانة، تفقه على الشيخ زين الدين ماهر والشيخ عماد الدين بن شرف وابن حجر. و 
ه. 906تويف يوم اخلميس سنة  لوامع بتحرير مجع اجلوامع،تصانيفه: اإلسعاد بشرح اإلرشاد والدرر ال

 .1/11الكواكب السائرة، الغزي 
 ( يف و )صغائر(.(2
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شرع عليها عقوبة  حمضاً  حراماً الكبرية ما كانت و  :السراج الوهاج يف كتاب الشهادة ويف    

والفجور واحلث  (1)عاصيوكذلك اإلعانة لل ،حمضة بنص قاطع إما يف الدنيا وإما يف اآلخرة

 .على ذلك من مجلة الكبائر

 شراكُ اإل :بع  س   الكبائرُ ): (2)قال عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما :كذا يف الذخرية      

 واليمنيُ  ،احملصناتِّ  وقذفُ  ،اليتيم مالِّ  وأكلُ  ،رابال وأكلُ  ،والقتلُ  ،ينالدِّ الو   وعقوقُ  ،ابهللِّ 

 .(وسمُ الغ  

    .(والزان ،(4)ايس من روح هللاواإل ،شهادة الزور) :ولعله زاد ،(3)(تسع  ): وقال ابن مسعود   

إىل السبعني  (5)هن) :قال ؟أسبع هيائر وسئل ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما عن الكب

  .(6)(ربأق

من  (7)والقنوط ،واإلصرار على املعصية ،كفرال :يف القلب ةعربأ :وقيل الكبائر سبع عشرة   

وشهادة الزور  ،(8)التلفظ ابلكفر :ع يف اللسانربوأ ،واألمن من مكر هللا ،رمحة هللا تعاىل

                                                           

 ه )على املعاصي(.، ح، ( يف س(1

 (.51)أ/ظ/( 2)
 ( يف ه )نعوذ ابهلل تعاىل من ذلك(.(3
 ه كرر )شهادة الزور(.، ح، ( يف س(4
 ( )هن( سقطت من ه.(5
 .13/216، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، العيين 8/245تفسري الطربي  (6)

 ( يف ه )القنوت(.(7
 ح.، ( )ابلكفر( سقطت من س(8
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وأكل  ،وأكل مال اليتيم ،اخلمر ربش : البطنوثالث يف ،واليمني الغموس ،وقذف احملصنات

وواحدة يف  ،والسرقة ،القتل :ان يف اليدتواثن ،واللواطة ،الزان :يف الفرج (1)[انتاثن]و ،رابال

 .العقوق للوالدين :وواحدة يف سائر البدن ،الفرار من الزحف :الرجل

ر يف شهر رمضان بال واإلفطا ،وكتمان الشهادة بال عذر ،السحر :ومن الكبائر أيضاً     

والوزن  (2)[الكيل]واخليانة يف ،ونسيان القرآن الشريف ،وترك الصالة ،وقطع الرحم ،عذر

املرأة على وامتناع  ،املسلم بغري حق ربوض ،ومنع الزكاة ،وأخذ الرشوة ،وسب الصحابة

ء يف الوطو  ،وأكل امليتة وحلم اخلنزير بغري اضطرار، العلموالوقيعة يف أهل  ،زوجها بال سبب

وترك األمر ابملعروف والنهي  ،والكرب ،واحلسد ،والنياحة ،والكذب ،والغيبة ،والنميمة ،احليض

 ،وحتقري املسلمني ،واحليف يف الوصية ،وقتل ولده خشية أن أيكل معه ،مع القدرةعن املنكر 

 .والظهار

اًب يف اآلخرة فهو  كل ذنب أوعد هللا تعاىل عليه حدًا يف الدنيا وعذا :(3)وقال الضحاك    

 .(1)كبرية

                                                           

 .همثبتة من س، ح، و، ( (1
 . همن س، ح، و، مثبتة ( (2

 ابن: عن حدثالعلم،  أوعية من التفسري، كان صاحب اهلاليل، مزاحم بن الضحاكالضحاك: (3)
 بن عمارة: عنه حدثعباس. ابن يلق وقيل: مل ،مالك بن وأنس عمر، وابن اخلدري، سعيد وأيب عباس،

 .وغريمها معني، بن وحيىي حنبل، بن أمحد: وثقهسعيد. بن وجويرب البقال، سعد وأبو حفصة، أيب
 .4/599نبالء، الذهيب سري أعالم ال .سعيد بن حيىي ضعفه الصحيحني، وقد يف ال السنن، يف وحديثه
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سبحانه وهللا  ،فهو كبريةالنار يف كل ذنب أوعد هللا تعاىل عليه  :(2)وقال سعيد بن جبري    

 .(3)أعلموتعاىل 

 ؛نظر (5)فيه ،إىل آخره (سب الصحابة)السراج الوهاج هنا و (4)ويف قول صاحب أقول:   

إذا   (7)الرافضي :ال يف خالصة الفتاوىق .أبنه ليس بكفر مع أنه كفر (6)[يشعر]ن كالمهأل

 .كافر (8)فهوكان يسب الشيخني ويلعنهما 

 

 

                                                                                                                                                                      

 . 1/606 تفسري البغوي( 1)
روى عن:  اتبعي، سعيد بن جبري بن هشام الواليب، اإلمام احلافظ املقرئ املفسر، ( سعيد بن جبري:(2

عن التابعني ى ابن عباس وعبدهللا بن مغفل وعائشة وعدي بن حامت وأيب هريرة وابن عمر وابن الزبري، ورو 
وحدث عنه: أبو صاحل السمان وآدم بن سليمان وأيوب السختياين. قتله مثل عبدالرمحن السلمي، 

 .4/321ه. سري أعالم النبالء، الذهيب 95احلجاج سنة 
 .1/606 تفسري البغوي( 3)

 ( )قول صاحب( سقطت من ح.(4
 ه .، ح، س ( )فيه( سقطت من (5
 ه.، و، ح، ( مثبتة من س(6

 ومخس ،الكيسانية من وفرقتان ،زيدية ثالث منها: ،فرقة نسبة إىل الروافض، وهم عشرون ( الرافضي:(7
 وجوب وأسقطوا ،الشريعة حمرمات وأابحوا ،األئمة إبهلية قالوا الذين غالهتم فأما .اإلمامية من فرقة عشرة

 من هم فما ؛جمراهم جرى ومن واحللولية واخلطابية واملنصورية واجلناحية واملغريية كالبيانية ،الشريعة فرائض
 . 1/17سفراييين إليه. الف رق بني الفِّرق، األ منتسبني كانوا وإن اإلسالم فرق
 ه.، و، ح، ( )فهو( سقطت من س(8
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 وقد صرح ،(3)يف فوائده (2)والطرسوسي (1)وقد نظمها ابن وهبان يف منظومته    

 الشيخني يف كتاب السري. (5)ابببكفر س (4)]املصنف[

 خبالف الرجل إذا مل جيد سرتة إىل آخره. :قول املصنف

للقاعدة املذكورة فال يرتكب  هنا على األمر تبعاً هالنهي  (6)رجحين ينبغي أ أقول:    

  .(8)وهو الغسل كما فعل يف االستنجاء ،وهو كشف العورة ألجل املأمور به  .(7)نهيامل

                                                           

ه. كشف 768سنة  الدمشقي املتوىف وهبان بن أمحد بن الوهاب عبد للشيخ( منظومة ابن وهبان: (1
 .2/1865الظنون، حاجي خليفة 

د الواحد ابن عبد املنعم الطرسوسي، جنم الدين: قاض إبراهيم بن علي بن أمحد بن عب ( الطرسوسي:(2
 ،س وألف كتباً وأفىت ودر   ،746ه، وويل قضاءها بعد والده سنة 721مصنف. ولد يف دمشق سنة 

الفوائد )، و(ذخرية الناظر يف األشباه والنظائر)، و(سائل يعرف ابلفتاوي الطرسوسيةأنفع الو ): منها
 .1/51ه. األعالم، الزركلي 758وتويف بدمشق سنة  ،(يةالفوائد البدر )ويسمى   (املنظومة

 عبد بن أمحد بن علي بن فوائد الطرسوسي: الفوائد املنظومة، ويسمى الفوائد البدرية، إبراهيم (3)
 الطرسوسي. املرجع السابق. املنعم عبد ابن الواحد

 ه.، و، ح، ( مثبتة من س(4
 و )ساب( .، ح، ( يف س(5
 . (رجح) ه( يف (6
 . (النهي) ويف  ((7
 األذى قطع هو: كراع وقال منه، ابحلجارة والتمسح ،النجو من ابملاء لغة: االغتسال( االستنجاء(8

 .15/306. لسان العرب، ابن منظور هبا تطهرت أي واحلجارة ابملاء واستنجيت. كان أبيهما
حر الرائق شرح كنز الدقائق ابن النجاسة. الب من السبيل على ما إزالة وهو العينية النجاسة إزالة اً:شرع
 .1/252جنيم 
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ألن كشف العورة  ؛عليه االستنجاء ابملاء إن مل جيد موضعاً خاليًا يرتكه : منقال يف القنية    

ذلك  (3)عرضتوقد كنت  ،والنهي راجح على األمر ،واالستنجاء مأمور (2)[عنه](1)منهي

 .على شيخ اإلسالم الوالد فاستحسنه

 ذلك إىلوقد أشار املصنف  ،هذه القاعدة أكثرية كما هو دأب قواعد الفقه :قلت    

 .(وقد تراعى املصلحة لغلبتها على املفسدة) :بعد ذلكبقوله وأفاده  (،غالباً ) :بقوله

سل إزالة والغُ  ،بثسل أبن االستنجاء إزالة اخلوقد فرق املشايخ بني االستنجاء والغُ  :قلت    

حيث ال جتوز معه  ،وز معه الصالة خبالف قليل احلدثوقليل اخلبث حيتمل حىت جت ،احلدث

والفرض ال  ،سل فرضوفرق أيضًا أبن الغُ  .فجاز ارتكاب املنهي ألجله دون ذلك ،الصالة

ارتكاب  فرتك االستنجاء أوىل من ،حرام والكشف،(4)واالستنجاء سنة ،لعورةيرتك النكشاف ا

 احلرام.

ألنه ال  ؛ويل يف قوهلم هنا خبالف قليل احلدث حيث ال جتوز معه الصالة نظر أقول:    

ثبواًت وال زوااًل على ن يتجزأاال  (1)واجلنابة (5)يتصور ذلك ملا ثبت أن احلدث األصغر

                                                           

 (.52)أ/و/(  1)
 ( مثبتة من و.(2
 ( يف ح )اعرتضت( .(3

وعند الشافعية واحلنبلية: واجب. احلاوي الكبري، املاوردي  .1/747البناية شرح اهلداية، العيين  (4)
 .1/111؛ املغين، ابن قدامة 1/159

 .1/77ء. التعريفات الفقهية، الربكيت للوضو  موجب حكمي دنس( احلدث األصغر:(5
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قول كل بل ت ،جنابة (2)عة من بدنه بال غسل ال تقول بقي عليه قليلبقي ملالصحيح فإذا 

هذا هو الصحيح كما هو مصرح به يف كثري من  ،اجلنابة ابقية مل تسقط لوجود تلك اللمعة

 .املعتربات

ذا غسل يده وفمه فروي عن أيب حنيفة أنه ال أبس نب إما اجل: أنية املصليقال يف شرح م    

ألهنا ال تتجزأ  ؛والقراءة لبقاء اجلنابة والصحيح أنه ال جيوز له املس   ،قرأالقرآن أو ي أن ميس  

 .(3)ثبواتً وال زواالً  كاحلدث إمجاعاً 

ل اجلنب فمه ليقرأ أو يده س  معزايً إىل فخر اإلسالم فإن غ   (4)ويف غاية البيان: "ويف البحر    

  ؛هذا هو الصحيح ،اءة للجنبمل يطلق له املس وال القر  ؛ليمس أو غسل احملدث يده ليمس

 .(5)"ن وجوداً وال زواالً كما ال خيفىألن اجلنابة واحلدث ال يتجزأا

                                                                                                                                                                      

قال ابن األثري: اجلنب الذي جيب عليه الغسل ابجلماع وخروج ، هي يف األصل البعدلغة: جلنابة( ا(1
       .1/279لسان العرب، ابن منظور  املين.

 إذا الرجل أجنب ويكون ابجلماع أو االحتالم ،يقال بشهوة، املين خبروج حتصل صفة اً: اجلنابةشرع 
 . 1/42مراقي الفالح شرح نور اإليضاح، الشرنباليل  .املرأة من شهوته قضى

 ( يف س )قبل(.(2
 .1/121غنية املتملي شرح منية املصلي، الكاشغري ( 3)

 ابن األتقاين، العميد عمر أمري بن كاتب الزمان أمري آخر يف األقران واندرة البيان غاية( غاية البيان:(4
 .1/138ه. اتج الرتاجم، ابن قطلوبغا 758ي املتوىف سنة غاز  أمري العميد

 .1/213البحر الرائق، ابن جنيم  (5)
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 ،كما ال خيفىوية الضعيفة القائلة يتجزأ احلدث،  فال يتصور ما قالوه إال على الرا أقول:    

 تعاىل أعلم.سبحانه و وهللا 

ليها مطلقاً عند أيب ه جيوز ترك املسح عفإن، (1)اجلبرية إال أن يقال يتصور ذلك يف قول:أ)    

  .(3)(وهللا سبحانه وتعاىل أعلم (2)كذا يف شرح الكنز ملال مسكنيمع أن حتتها حداثً،   حنيفة

  .أقوى (4)ن النجاسة احلكميةإقول املصنف: 

وجتوز مع النجاسة  ،الدليل على ذلك أن الصالة ال جتوز مع وجود احلدث حبال :أقول     

ع الثوب ربومع مقدار  ،إذا كانت مقدار الدرهم أو دون الدرهم يف النجاسة املغلظةاحلقيقية 

 ولكوهنا أقوى من احلقيقية يقدم املصنفون حبثها على حبث احلقيقية  ،إذا كانت جناسة خمففة

 ومجيع املتون. وخمتصر القدوري (5)والكنز كما يف اهلداية

                                                           

 .1/52لسان العرب، ابن منظور . العظام هبا جترب اليت العيدانلغة: ( اجلبرية(1
ابن العظام. البحر الرائق شرح كنز الدقائق   هبا وجيرب اجلرح على تربط نفس املعىن اللغوي، عيداناً:شرع
 .1/193جنيم 

ه. كشف الظنون، حاجي 954 سنة مسكني املتوىف مبنال املعروف اهلروي، الدين : ملعني( شرح الكنز(2
 . 2/1516خليفة 

 ه.سقط من ما بني قوسني ( (3
 .1/74واألصغر. حتفة الفقهاء، السمرقندي  األكرب احلدث وهي( النجاسة احلكمية:(4
 حبافظ املعروف أمحد بن هللا عبد الربكات أيب اإلمام احلنفية، للشيخ فروع الدقائق يف كنز:( الكنز(5

 .2/1516ه. كشف الظنون، حاجي خليفة 710 سنة النسفي املتوىف الدين
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ألهنا أقوى لكون قليلها مينع  ؛احلكمية ،(2)نسفيأي ال ،موقد   :(1)يف البحر قال املصنف     

خبالف  ،ما أصاًل أو خلفاً إ ،يسقط وجوب إزالتها بعذر ما (3)وال  ،جواز الصالة اتفاقاً 

  .(4)كذا يف النهاية  ،احلقيقية

 (5)ن بهن م  قالوا: إما  (أن احلكمية أقوى من احلقيقية)ل على ما قلتم شكِّ يُ  :فإن قلت     

فهذا  ،يصرفه للنجاسة ال للحدث ؛يكفي أحدمها فقط جد ماءدث إذا و جناسة وهو حم

 كما ال خيفى.   ،ر أبن احلقيقية أقوىيشع

للطهارتني ال  (6) الً صة ال للحدث ليتيمم بعده فيكون حمإمنا وجب صرفه للنجاس قلت:    

ه يتيمم بعده هو ليقع تيممل :قولهو قال:  كذا يف فتح القدير  ،أغلظ من احلدثألهنا 

 صحيحاً.

                                                           

 .1/232( البحر الرائق، ابن جنيم (1
 إىل نسف، فقيه من فقهاء احلنفية أبو الربكات عبد هللا بن أمحد بن حممود النسفي نسبة ( النسفي:(2
ويل ، متكلم، مفسر. شيوخه: الوجيه الرازي ومشس األئمة الكردري والسراج الثقفي والزين البدواين أص

 (،كنز الدقائق)و (كشف األسرار)و (تفسري مدارك التنزيل وحقائق التأويل)والعتايب، ومن تصانيفه: 
 . 4/67ه.  األعالم، الزركلي 710تويف سنة 

 (.52)أ/ظ/  (3)
ْغن اقي املتوىف  الدين حسام علي، بن حجاج بن علي بن ة يف شرح اهلداية، احلسنيالنهاي ( النهاية:(4 الس ِّ

 .2/247حنفي. األعالم، الزركلي  فقيه ه،711سنة 
 .(أصابه) حس، ( يف (5
 .(خملصاً ) ه( يف (6
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لو تيمم قبل صرفه إىل النجاسة فإنه جيوز عند أيب يوسف خالفاً حملمد بناء على ما أما        

سبحانه وهللا  ،مر يف ابب التيمم مع أنه مستحق الصرف إليها فكان معدوماً يف حق احلدث

  .(1)تعاىل أعلم ابلصوابو 

الف قليل احلدث فإنه غري معفو خب (3)معفون قليل اخلبث من قال إ (2)ويف قول أقول:    

   ،اثً حد (5)ا[حتته]مع أن  مطلقًا عند أيب حنيفة (4)]عليها[ ألن اجلبرية جيوز ترك املسح ؛نظر

سبحانه وهللا  ،(7)وقد قدمناه، (6)شروط الصالة :يف ابب ملال مسكنيكذا يف شرح الكنز 

 .تعاىل أعلمو 

 [(8)خاصة أو تكان عامة الضرورة، منزلة تنزل احلاجة: ]السادسة

 

 

                                                           

 .1/190( فتح القدير، الكمال ابن اهلمام (1
 .( سقطت من سويف قول)(  (2
 ( يف ح)معفو عنه(.(3
 .حمثبتة من س، ( (4
 .حس،  مثبتة من( (5
 .1/156ح الكنز، مال مسكني ( شر (6
 ه.سقطت من )وقد قدمناه( ( (7
 .1/78األشباه والنظائر، ابن جنيم ( 8)
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  [(2)(1)ةمَ ك  ]القاعدة السادسة: العادة حمَُ 

 ]من فروع القاعدة[:

 .قول املصنف: ومنه تناول الثمار الساقطة 

                                                           

 يرجع أي: يعاودها صاحبها ألن بذلك مسيت وعوائد، عادات: واجلمع معروفة، العادة: لغة العادة (1)
 .2/436 الفيومي ،املنري املصباح. أخرى بعد مرة إليها
 األشباه. السليمة الطباع عند املقبولة املتكررة األمور من النفوس يف يستقر عما عبارة العادة: اً شرع

 .1/79 جنيم ابن والنظائر،
ماً، ويعين: القضاء. لسان العرب، ابن منظور يكحتم حيكم م، وهو مصدر حك  يحكتحمكمة لغة: من ال

12/141. 
 حاكما غريه تصيري عن عبارة: والتحكيم احلاكم، إىل املخاصمة: واحملاكمة ،مصدر التحكيم مناً:شرع

ت أنيس الفقهاء يف تعريفا .الناس كافة حق يف كالقاضي اخلصمني بني ما حق يف احلكم فيكون
 .1/86القونوي  األلفاظ املتداولة بني الفقهاء،

ماً  العادة اعتبار شروط  :ح ك 
 تصرحياً، ال داللة ابلعادة العمل ألن الداللة؛ من أقوى التصريح ألن خبالفها؛ تصريح يوجد ال أن - 1

 .هبا العمل بطل خبالفها التصريح وجد فإذا
 حياهتم، شؤون يف معظمهم أو الناس بني مستمر مبوجبها العمل أن أي مطردة، العادة تكون أن - 2

 .حكماً  تكون أن تصلح ال وقت دون وقت يف هبا يعمل كان إذا العادة ألن
 .الناس بني شائعة غالبة العادة تكون أن يشرتط وكذلك - 3
 .7/338أن تكون العادة غري خمالفة لنص أو إمجاع. موسوعة القواعد الفقهية، بورنو  -4
ناً  املْسلُِّمون ر آهُ  ما رواه ابن مسعود: ))م ا أصلها (2) س ن (( هللاِّ  عِّْند   فـ ُهو ح س  أخرجه أمحد يف مسنده  .ح 

 غريب: (. قال يف نصب الراية: "قلت246(، ويف مسند الطيالسي، رقم احلديث:)3600ث:)رقم احلدي
 طريق ومن مسنده... يف أمحد رواه: أحدها :طرق وله مسعود، ابن على موقوفاً  إال أجده ومل مرفوعاً،

: خرآ طريق.خيرجاه... ومل اإلسناد، صحيح وقال الصحابة، فضائل يف املستدرك يف احلاكم رواه أمحد
 .4/133مسنده". نصب الراية، الزيلعي  يف الطيالسي داود أبو رواه
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بثمار ساقطة صيف اليف أايم  رَّ رجل م  " :(1)خان املسألة مذكورة يف فتاوى قاضي أقول:     

  :قالوا ،حتت األشجار
 
يتناول شيئًا منها إال أن يعلم أن  ر ال يسعه أنصْ إن كان ذلك يف امل

وإن كان يف  .ألن يف األمصار ال يكون ذلك مباحاً عادة ؛صاحبها أابح ذلك نصاً أو داللة

ما مل يعلم  هفسد كاجلوز واللوز ال يسعه أن أيخذفإن كان الثمار مما تبقى وال ت ،ئطاحلا

أن أيخذه ما مل يعلم أن ال يسعه  :(2)قال بعضهم تبقىال وإن كان الثمار مما  ،ابإلذن

 ،داللة أو عادةبه إذا مل يعلم النهي صرحيًا أو  ال أبس :(3)وقال بعضهم ،صاحبه أابح ذلك

   .(5)"(4)هلا مرياسهوإن كان ذلك يف الرساتيق اليت يقال  ،وعليه االعتماد

ألخذ إال يعين اليت يف السواد والقرى فإن كان ذلك يف الثمار اليت تبقى ال يسعه ا :قلت     

وإن كان من الثمار اليت ال تبقى اتفقوا على أنه يسعه أن أيخذه ما مل يعلم  ،أن يعلم اإلذن

 (7)ال أيخذأفإن كان على األشجار فاألفضل  ،األشجار (6)هذا يف الثمار الساقطة من النهي

                                                           

 ه )وغريها(.، ح، ( يف س(1
 .9/417، واإلمام أمحد يف رواية. املغين، ابن قدامة 9/54النووي يف اجملموع ( 2)

، واإلمام أمحد يف رواية195اهلدية العالئية، حممد عالء الدين بن حممد أمني عابدين ص صاحب( 3)

 .6/200، كشاف القناع، البهويت 9/417 قدامة ابن املغين،

 . (مرياثه) س، ويف (مريابنه) ه( يف (4
 .3/287فتاوى قاضيخان  (5)

 . )يف( هس، ح، و، ( يف (6
 . (ال أيخذهس ) ( يف(7
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 أهنم ال يسمحون (1)إال أن يكون ذلك يف موضع كثري الثمار فعلم ،لهمن موضع مل يؤذن 

 .فيسعه أن أيكل وال يسعه أن حيمل ،مبثل ذلك

املسألة خاصة ابألكل يف  ونظمه يفيد أن ،هذه املسألة (2)وقد نظم ابن وهبان أقول:     

قال له  (3)خان أنه أعم من ذلك حني ومقتضى ما يف فتاوى قاضي ،الساقط حتت األشجار

 .أن أيخذه واألخذ يعم األكل واحلمل

 .احلمل جبواز األكل دون (5)هدخان قي   فإن قاضي ،(4)(على األشجارما )وأما مسألة      

 .(6)يجلوكذلك اإلمام إسحاق الولوا ،ه عليهلنب   ولو كان معترباً يف األخرى

 

     

                                                           

 . (يعلم) س( يف (1
 . أديب حنفي، فقيه: الدين أمني الدمشقي، احلارثي وهبان بن أمحد بن الوهاب عبد( ابن وهبان: (2
 الفقه، يف املسائل غرائب ضمنها بيت، ألف منظومة الشرائد( )قيد تصانيف، منها: له.  محاة قضاء ويل

تويف السبعة،  القراء يعين األخيار( السبعة حماسن يف األخبار و)أحاسن الشرائد، قيد شرح القائد( و)عقد
 .4/180ه.األعالم، الزركلي 768سنة 
 .يف و )حىت(( (3
 (.53)أ/و/ (4)

 . (قيد) هس، ح،  ( يف(5
إسحاق بن أيب بكر أبو املكارم ظهري الدين الولواجلي، فقيه، حنفي، من ( اإلمام إسحاق الولواجلي :(6

 .  1/294ه. األعالم ، الزركلي 710أهل ولواجل وراء بلخ، ومن تصانيفه: الفتاوى الولواجلية، تويف سنة 
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   :(2)(1) فابن وهبان قيد املطلق ونظمه هذا 

ه مثر  ويف أرضِّ               يفاً حبائط  ص   ابألشجارِّ  مرَّ  و]م ن[ -324
 رُ ظ  نْ أ   األكلُ  له (3)

ي  هنإذا مل تكن تبقى وال           
  ظهرُ ال منه ي   و ال هو تصريح   و             عادةً  (4)

أهنم اتفقوا على جواز األخذ فيما إذا كانت الثمار  خان من قاضيفتاوى  وما يف :أقول    

ى خالفًا يف خيالفه ما يف الولواجلية حيث حك (5)تبقىوهي مما  وهي ساقطة، يف الرستاق

وحنو ذلك ال ذلك من الثمار اليت تبقى مثل اجلوز احلائط إن كان  : وإن كان يفذلك قال

وإن كان من الثمار اليت ال تبقى تكلموا فيه منهم من  ،علم ابإلذن يسعه أن أيخذ إال إذا

ال أبس به ما مل يرد  :ومنهم من قال ،ال يسعه ما مل يعلم أن صاحبها قد أابح ذلك :قال

 .، فتأملفقد علمت املخالفة بني العبارتني ،وهو املختار ،النهي صرحياً وإما عادة

                                                           

  اخل...  أجدر ابحلمد بداءتنا: أوهلا. الطويل حبر من رائية قصيدة وهي احلنفية، فروع يف منظومة((1
(. الفرائد ونظم الشرائد، قيد: )مساها بيت ئةأربعم يف متمكن جيد نظم: وهي. املسائل غرائب: ضمنها
 القالئد عقد:)ومسَّاه جملدين يف شرحها مث ،(اهلداية: )ترتيب على ورتبها. كتااب وثالثني ستة من أخذها

 . 2/1865 خليفة حاجي الظنون، كشف( . الشرائد قيد لح يف
 .96)منظومة ابن وهبان(، ابن وهبان ص عقد القالئد وقيد الشرائد (2)

 . (ثمر)ال يف و( (3
 . (وال هييف و)( (4
 . (ال تبقى) هس، ح، ( يف (5
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فال جيوز أخذ الساقط حتت  ،انر قرية بداي ،(1)ألهل جبالياأما الكروم واحلكور و  أقول:    

لذلك بل يغصبون ممن ]بهممن منع أهلها وغضمن املعلوم داللة وعادة  (2)ألن ؛أشجارها

 . بل مبجرد الدخولوإن مل يتعرض لشيء  ،(3)[يدخل بساتينهم

 :] يتعلق بقاعدة العادة حمكمة مباحث

 [:(4)فروع هوفي العادة؟ تثبت مباذا: األول املبحث

 .(6)خرهإىل آ (5)األول العادة يف ابب احليض :قول املصنف

  

                                                           

 من حمرفاً  اامسه يكون غزة، قد مدينة من الشرقي الشمال إىل تقع فلسطينية مدينة هي:( جباليا(1
والطني.          الفخار مبعىن( جيال) من أو اجلمال مبعىن السراينية( جباالية) من أو الرومانية( أزاليا)

 .287بالدان فلسطني، مصطفى الدابغ ص
 )ألن( سقطت من ه.( (2
 ه.، ح، ( مثبتة من س(3
 .1/80األشباه والنظائر، ابن جنيم ( 4)

 سال: وحيض حوائض من وحائضة حائض وحميضاً، فهي حيضاً  ضحتي املرأة لغة: حاضت ( احليض(5
 .1/641دمها. القاموس احمليط، الفريوز آابدي 

 .1/26اً: الدم الذي تصري به املرأة ابلغة. االختيار لتعليل املختار، املوصلي شرع
 تثبت هللا محهر  يوسف أيب وعند مبرتني، إال تثبت ال هللا رمحهما وحممد حنيفة أيب فعند فيها اختلف (6)

 .1/177فتح القدير، ابن اهلمام  الفتوى. وعليه: قالوا واحدة، مبرة



[135] 
 

وعزاه  ،إن الفتوى على قول أيب يوسف أن العادة تثبت مبرة :(1)قال يف فتح القدير :أقول    

      ،(4)(3)إن اخلالف إمنا هو يف العادة األصلية ال اجلعلية :وقال، واخلالصة (2)إىل الكايف

 تعاىل أعلم. سبحانه و وهللا 

 .الثاين يف تعليم الكلب الصيد :قول املصنف

ك ابلرجوع إذا دعوته والفهد وحنوه يعلم تعلمه برت  مهُ ل  ع  تـ   لمُ ع  وحنوه يُـ  (5)والبازي :أقول     

وصرح  ،كذا يف االختيار  ،وعادته االفرتاس والنفور رببدنه حيتمل الضألن  ؛األكل وابلرجوع

 .(6)القدسيبه يف احلاوي 

 

  

                                                           

 .1/177فتح القدير، ابن اهلمام  (1)

 بن حممد كتب: فيه ه، مجع334 سنة احلنفي املتوىف حممد بن حممد الشهيد للحاكم ( الكايف:(2
 .2/1378كشف الظنون، حاجي خليفة   .املذهب نقل يف معتمد كتاب احلسن، وهو

 . (األصلية اجلعلية) س ( يف(3
ألهنا جعلت عادة  ؛العادة اجلعلية: صورهتا: أن ترى أطهاراً خمتلفة ودماء خمتلفة، ومسيت جعلية (4)

 .1/177 اهلمام ابن القدير، فتح للضرورة.

 .14/72لسان العرب، ابن منظور   .الصقور من ضرب تصيد، اليت البزاة واحد ( البازي:(5
احلنفي.  الغزنوي القابسي نوح بن حممد بن أمحد الدين مجال الفروع، للقاضي يفاوي القدسي: ( احل(6

 من فيها وأكثر الفروع، يف وقسم الفقه، أصول يف وقسم الدين، أصول يف قسم :أقسام ثالثة على وجعله
 .1/627يسرية. كشف الظنون، حاجي خليفة  كراريس يف املهمة الفروع ذكر
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 .للفهد خصال محيدة فينبغي لكل عاقل أن أيخذ ذلك منه :(2)(1)فائدة: قال احللواين 

ال جياهر عدوه أمنه، وهكذا ينبغي للعاقل  (3)مكنت  سْ ن للصيد حىت ي  مُ كْ أن ي   :منها 

عاب تمن غري إ مقصوده (6)يحصلف ،منه (5)تمكنسحىت ي (4)ةيطلب الفرصولكن ابخلالف 

 .نفسه

فيتعلم  ،الكلب بني يديه إذا أكل من الصيد ربولكن يض ربال يتعلم ابلضأ ومنها:]

   .(7)وهكذا ينبغي للعاقل أن يتعظ بغريه كما قيل السعيد من ُوعِّظ بغريه[ ،بذلك

 فال أذل، وهكذا خلف صاحبه حىت يركبه خلفه وهو يقول هو احملتاج إيل (8)يعدو نأ :ومنها

 .ال يذل نفسه فيما يفعل لغريهينبغي للعاقل أ

                                                           

أبو حممد احلسن بن علي بن حممد احللواين نسبة إىل حلوان وهي بلدة ببغداد، حدث  ( احللواين:(1
عن: أيب معاوية الضرير ومعاذ بن هشام ووكيع اجلراح، حدث عنه: اجلماعة سوى النسائي وأبو بكر بن 

                        ه. 242أيب عاصم وعبدهللا بن صاحل البخاري وأبو العباس السراج، تويف سنة 
 .11/399سري أعالم النبالء، الذهيب 

 .8/257البحر الرائق، ابن جنيم  (2)

 . (يتمكن) وس، ح، ( يف (3
 . (ةسالفر ) هح، و، ( يف (4

 . (يتمكنو )س، ح، ( يف (5
 . (يحصل)ل يف و( (6
 ح.، ( مثبتة من س(7
 (.ال يعدو) هس، ح، ( يف (8
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وهكذا ) من صاحبه اللحم الطيب (1)وإمنا يطلب، أنه ال يتناول اخلبيث من اللحم :ومنها 

 . (2)(ال يتناول إال الطيبي للعاقل أينبغ

فيما ويقول ال أقتل نفسي  ،فإن مل يتمكن من أخذه تركه ،ثالاثً أو مخساً  (3)بأنه يث ومنها:

 تعاىل أعلم.سبحانه و وهللا  ،(4)عاقلوهكذا ينبغي لل ،اعمل لغريي

 .على األمني ابطل (5)ألن اشرتاط الضمان :يش  قول احملُ 

شرط عليه وإن  ،هلك يف يده (7)ماأن األجري املشرتك ال يضمن  :(6)يةويف الوقا :أقول     

  .(8)وبه يفىت ،الضمان

                                                           

 ( يف ح )يطلب الطيب(.(1
 ن و.( ما بني قوسني سقط م(2

 (.53)أ/ظ/ (3)
 . (لكل عاقل) هس، ح، ( يف (4
:  الشيء كفله. ضمن: وضمني ضامن فهو وضمناً، ضماانً  به، وضمن الشيء ضمنلغة: ( الضمان(5
 .35/333القرب. اتج العروس، الزبيدي  وامليت املتاع الوعاء تودع كما إايه أودعه إذا

املبدع شرح املقنع، ابن مفلح  .احلق التزام يف عنه املضمون ذمة إىل الضامن ذمة ضم هواً:شرع
4/233. 

 عبيد األول الشريعة صدر بن حممود الشريعة برهان اهلداية، لإلمام مسائل يف الرواية وقاية( الوقاية:(6
 .2/2020كشف الظنون، حاجي خليفة   .احلنفي احملبويب هللا
 ( يف ه )يف ما(.(7
 .2/252خان  ني يضمن. فتاوى قاضيعند أيب حنيفة ال يضمن وعند الصاحب (8)
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وعند بعضهم ال  ،نه يضمن بشرط الضمانإ (2)عند بعض املشايخ :(1)لشريعةقال صدر ا    

 .       يضمن

فعلم من هذا أن الفتوى  ،اً صملخانتهى  ،ألن شرط الضمان ابطل ؛هذا ويف املنت اختار    

  األمانة ابطل.اشرتاط الضمان يف أن على

 غلبت. أو اطردت إذا العادة تعترب إمنا: الثاين ]املبحث

 الشرط؟[ منزلة املطردة العادةهل تنزل : الثالث املبحث

والعني املؤجرة ال يضمنان حبال إىل  (3)الوديعة :قول املصنف -4

 آخره.

 

                                                           

 الدين مجال بن أمحد الشريعة صدر بن حممود الشريعة اتج بن مسعود هللا بن عبيد( صدر الشريعة:(1
 أخذ منطقي، متكلم نظار أديب لغوى حنوى مفسر حمدث جديل خاليف أصويل فقيه احملبويب، هللا عبد
 كتاب شرح فوائده ومجع جده نفائس بتقييد عناية اذ وكان حممود، الشريعة اتج اإلمام جده عن: العلم

 يف وألف النقاية ومساه الوقاية اختصر مث ،شروحه أحسن وهو ،الشريعة اتج جده تصانيف من الوقاية
 .1/109ه ببخارى. الفوائد البهية، اللكنوي 747تويف سنة  التنقيح، مساه لطيفاً  متناً  األصول

 . و )مشاخينا(( يف (2

 أيضاً  ماالً  وأودعه عنده، وديعة ليكون إليه دفعه أي: ماالً  أودعه: يقال الودائع، واحدة:لغة ( الوديعة(3
 .1/335خمتار الصحاح، الرازي  .إايها استحفظه وديعة واستودعه األضداد، من وهو وديعة منه قبله
 (.763جملة األحكام العدلية، )املادة: .احلفظ بقصد شخص عند يوضع الذي املال هياً:شرع



[139] 
 

استؤجر على أن العني املودعة إذا  (1)وخيالف هذا ما سيأيت نقله عن الزيلعي :أقول     

وقد ذكر ذلك الزيلعي من  ،وعزاه املصنف إىل الزيلعي ،املودع وهلكت يضمنها حفظها

وكذا  ،االتفاق (2)هر كالمه أن املسألة املذكورة علىوظا ،املشرتك اإلجارات يف حبث األجري

 .عند الفتوى (3)هذا فليتأمل ،ويف النهاية ،ذكر املسألة يف اهلداية من اإلجارات

 الصريح إىل آخره. الكذب هذا حممول على التعريض ال :يش  قول احملُ 

اعلم أن املعاريض أن يتكلم الرجل بكلمة يظهر من نفسه شيئًا ومراده شيء  أقول:     

التعريض خالف  :(5)ربويف املغ ،(4)كذا يف شرح شرعة اإلسالم عن البستان  ،آخر

 .(6)الصريح

                                                           

 حممد أبو العالمة اإلمام الدين فخر امللقب عمرو أبو يونس بن حمجن بن علي بن عثمان( الزيلعي:(1
 ونشر به الناس وانتفع وصنف وأفىت ودرس هبا ورأس فاضال ئة،موسبع مخس سنة يف القاهرة قدم الزيلعي،

 .1/345. اجلواهر املضيئة ه743 سنة مصر بقرافة رمضان يف تويف الفقه،
 . (حمل اتفاق) هس، ح، ( يف (2
 ( )هذا( سقطت من س.(3
كشف الظنون، حاجي خليفة   .الفوائد كثري نفيس احلنفي، كتاب زاده إمام، ( شرعة اإلسالم(4
2/1044. 

 على قوشي، وهو خمتصر مشتمل ببااب املعروف الرمحن الفروع، عبد يف النعمان شقائق بستانالبستان:
 .1/243ف الظنون، حاجي خليفة كش  .ه974 فصول، فرغ منه سنة

ه. األعالم، الزركلي 610املغرب يف ترتيب املعرب، أبو الفتح انصر املطرزي، املتوىف  ( املغرب:(5
7/348 . 
 .391مفاتيح اجلنان شرح شرعة اإلسالم، الربوسوي ص (6)
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تضمني الكالم  تعريضالفرق هو أن ال :قلت ؟الكنايةبني و ما الفرق بني التعريض  :فإن قلت 

  ،والكناية ذكر الرديف ،تعريض أبنه خبيل !ما أقبح البخل :كقولك  ،ذكر (1)داللة ليس هلا فيه

 فالن طويل النجاد كثري الرماد أي طويل ومضيف. :(2)كقولك

جرت به العادة  ما (3)ومن الكذب الذي ال يوجب الفسق ،ويف بعض املعتربات أقول:    

ال يراد به تفهيم املرات بعددها بل تفهيم  ،(5)]مرة[كذا مئة  (4)كقلت ل :يف املبالغة كقوله

ال يعتاد مثلها يف الكثرة وإن قال مرات  ،فإن مل يكن قال له إال مرة واحدة كان كذابً  ،املبالغة

 ،هي قريبة من هذا القسم ولكنها ليست بكذبوأما االستعارة ف ،وإن مل يبلغ مئةفال أيمث 

  :(7)وجهنيالكذب من  (6)[تفارق]وقالوا االستعارة  ،حققوا ذلكفإن علماء البيان قد 

   نصب القرينة على إرادة خالف الظاهر .  أحدمها: البناء على التأويل، الثاين: 

 كتب البيان. دت زايدة التفصيل والبيان فعليك بوإن أر 

                                                           

 )فيه( .حيف س، ( (1
 ( يف ح )كقولك ما أقبح البخل(.(2
رتك ألمر هللا عز وجل واخلروج عن طريق احلق. لسان العرب، ابن منظور العصيان وال ( الفسق: لغة:(3
10/308. 
 .ح )كقولك قلت لك(، ( يف س(4
 .ه، و، ح، س مثبتة من( (5
 .ه، ح، تة من س( مثب(6
 ( يف ه )من الوجهني(.(7
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ه كالشفيع ولدفع الظلم عن نفس ،إلحياء حقه (1)أن الكذب يباح :ويف جممع الفتاوى     

 .شهاد فإذا أصبح يشهد ويقول علمت اآلنيع يف جوف الليل ال ميكنه اإليعلم ابلب

 :قلت (3)فإن:"(2)ويف الكشاف ،وكذا الصغرية تبلغ يف جوف الليل وختتار نفسها من الزوج 

 ،الكناية أن تذكر الشيء بغري لفظه املوضوع له :قلت؟ أي فرق بني الكناية والتعريض

تك جئ :كما يقول احملتاج للمحتاج إليه ،تذكرهبه على شيء مل  تذكر شيئاً يدلوالتعريض أن 

 .(وحسبك ابلتسليم مين تقاضياً ) :ولذلك قالوا .سلم عليك وألنظر إىل وجهك الكرميأل

 انتهى. (4)"ألنه يلوح منه ما تريده ؛ويسمى التلويح

كل معصية يظلم هبا ورأس   ،وفواحش العيوب ،واعلم أن الكذب من قبائح الذنوب     

 وابِّ ب  أ   نْ مِّ  ب  اب   ب  ذِّ أن الك   )): روي عن رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه وسلم القلوب.

 .(5)((اقِّ ف  الن ِّ 

 

                                                           

 . (مباح) حس،  ( يف(1

 عمر بن حممود هللا ارج القاسم أيب العالمة التنزيل، لإلمام حقائق عن الكشاف( الكشاف:(2
ه، وهو يف علم التفسري. كشف الظنون، حاجي خليفة 538 سنة اخلوارزمي املتوىف الزخمشري

2/1475. 
 (.54)أ/و/( 3)
 .1/282 أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمشري، الكشاف عن حقائق التنزيل (4)

اً.        ى الوجيهي ضعيف جدوفيه عمر بن موس ،( أخرجه ابن عدي يف الكامل بسند ضعيف(5
 . 1/1024املغين عن محل األسفار يف األسفار، العراقي 
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 ابِّ ح  صْ أ   د  نْ عِّ  شد  أ   ق  لُ خُ  نْ مِّ  ان  ا ك  م   )): (1)وعن أبيها قالت عائشة رضي هللا تعاىل عنها     

 .(2)((بِّ ذِّ الك   ن  لم مِّ س  و   يهِّ ل  ع   ى هللاُ ل  اىل ص  ع  هللا تـ   ولِّ سُ ر  

خر وهذا من جانب آ (3)[أي الكذب من جانب واإلميان]إلميانكيف ال والكذب جمانب ل 

 .تعاىل هو املوفقسبحانه و وهللا  ،عن كمال البعد بينهما كناية

 إىل آخره. (4)أقول هذا مقيد مبا إذا كان األب يدفع الكل عارية :يش  قول احملُ  

إذا كانت ما أ ،دفع الكل عارية وهو ساكت (5)ما إذاهو فيم املصنف إمنا كال أقول:     

 .دفع البعض دون البعضالعادة جارية ي

                                                           

 ه.، و، ح، ( )وعن أبيها( سقطت من س(1
البخاري يف  قال (.25183مسند اإلمام أمحد، مسند عائشة رضي هللا عنها، رقم احلديث: ) ((2

مرسل.  وهو مليكة أيب ابن يصح الو  عائشة، عن مليكة أيب ابن عن أيوب عن التاريخ الكبري: معمر
 .1/49التاريخ الكبري، البخاري 

 ه.، و، ح، ( مثبتة من س(3
 ،وعارة إعارة أعريه الشيء أعرته: تقول. اإلعارة من اسم وهو العارة، إىل منسوبة العاريةلغة: ( العارية(4

 ألن ؛العار إىل منسوبة اكأهن ابلتشديد، العارية: اجلوهري قال، فأعارنيها عارية منه استعرت: ويقال
 ،     عايرها يف لغة املكاييل وعاور .إايه فأعاره ثواب يتورون وهم العارية أيضا والعارة. وعيب عار طلبها

  ؛4/619  العرب، ابن منظور وتعاوروه.  لسان تعورا تعوروه وكذا ،بينهم فيما تداولوه :الشيء واعتوروا
 .1/467 الصحاح، الرازي خمتار

. االختيار لتعليل املختار، املوصلي .عينه بقاء مع به ينتفع فيما إال تكون وال املنافع، هبة هي شرعاً:
3/55. 

 ( )إذا( سقطت من ح.(5
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يدفع ذلك  مستمراً أن األب واملختار للفتوى أنه إن كان العرف :قال املصنف 

 .(1)اجلهاز ملكاً ال عارية مل يقبل قوله إىل آخره

يف  والكالم فيما إذا كان العرف مستمراً  ،يع اجلهازفقوله أن يدفع ذلك إشارة إىل مج     

يدفع  فإذا كان كالم املصنف فيما إذا كان العرف مستمراً  ،أو عارية دفع اجلميع ملكاً 

 .فتأمل ،مه مبا ذكرحمل لتقييد كالفال  ،اجلميع

 ،صنفمراده تقييد احلكم يف املسألة يف نفس األمر ال تقييد كالم امل :اللهم إال أن يقال     

 تعاىل أعلم.سبحانه و وهللا 

ملكًا واألب عارية  أن يف حال احلياة لو ادعت البنت أنه دفع والظاهر  :يش  قول احملُ       

   .(2)إىل آخره كذلك

يفهم أنه مل يطلع على املسألة يف صورة  ،والظاهر أن يف حال احلياة إىل آخره :قوله :أقول    

 .حبثاً ذلك  وإمنا قالما إذا كانت البنت حية 

 

 

                                                           

 ( )إىل آخره( سقطت من ح.(1

 ه.، و، ح، ( )إىل آخره( سقطت من س(2
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  .وهي يف بعض املتون ،واملسألة منقولة مشهورة :أقول     

 ،مث ادعى أن ما دفعه هلا عاريةجهز ابنته  :سالم الوالد يف خمتصره تنوير األبصاراإلشيخ ل قا

فالقول  ،عارية :وقال األب .منه أو قال الزوج ذلك بعد موهتا لريث ،كهو متلي :وقالت

ن كان وإ ،ال عارية ،اً مستمرًا أن األب يدفع مثله جهاز ان العرف إذا ك (1)وأما ،للزوج

  .(3)تعاىل أعلموهللا سبحانه و  ،(2)فالقول لألب ،مشرتكاً 

                                                           

ه )وهلا(.، و، ح، ( يف س(1

 .1/194الدر املختار شرح تنوير األبصار، احلصكفي  (2)

فإنه طالق من غري نية  ،ومما اعتربوا قيد العرف لفظ احلرام :أقوله هذه املسألة زايدة:)يف  س، ح،  ((3

ومن املشايخ من يصرف لفظ التحرمي إىل الطالق من  :قال يف اهلداية .حبكم العرف عند بعض املشايخ

قال  :ألئمة يف شرحه هبذا الكتابوقال جنم ا ،وبه يفىت :قال اإلمام برهان األئمة احملبويب ،غري نية حبكم

 ،وكل حالل على حرام ،هللا على حرام ،أو أنت حرام وحالل ،احلالل على حرام :أصحابنا املتأخرون

فال يفتقر إىل النية ابلعرف حىت قالوا يف قول كل حالل على حرام إن نوى ميينًا فهو ميني  ،طالق ابئن

ن حممداً أجاب : إقال مشايخ بلخ ،هو على املأكول و املشروبوال تدخل امرأته إال ابلنية فإن مل ينوها ف

 :وقال يف خمتارات النوازل .أما عرف بالدان يريدون حترمي  املنكوحة  فيحمل عليه ،على عرف دايرهم

وهلذا ال حيلف  ،وعليه الفتوى ،يقع به الطالق من غري نية لغلبة االستعمال ابلعرف :وقد قال املتأخرون

 ،ويف شرح الكنز للزيلعي يف أواخر ابب اإليالء ،كذا يف تصحيح القدوري للعالمة قاسم  ،لبه إال الرجا

 .)وهللا تعاىل أعلم ،وقد يصرف التحرمي إىل الطالق من غري نية للعرف ال سيما يف زماننا



[145] 
 

 السوق. (1)وكذا لو استأجر ري س :يش  قول احملُ 

إذا استأجر شيخ السوق  :وقد أفىت بذلك  املصنف ملا رفع إليه سؤال صورته أقول:     

على  (3)هل تكون األجرة ،معلومة (2)نيت يف السوق ويغلق أبوابه أبجرةرجاًل ليحرس احلوا

 ؟أصحاب احلوانيت سواء رضوا بذلك أم مل يرضوا أم على املستأجر

 تعاىل أعلم .وهللا سبحانه و  ،ة عليهم  إن رضوا أو كرهوااألجر  :فأجاب 

اليا استأجر أكابرهم وهي أن أهايل جب ،يت هبذا يف واقعة وقعت يف دايرانوقد أفت :أقول    

م، وهللا سبحانه وامتنع بعد ذلك بعضه ،(4)(وهي إخراج املاء من البئر( ،عامةرجاًل ملنفعة 

 . أعلموتعاىل 

 (6)وديباج اللفافة املكعب ،شروط عادة كاملشروط شرطاً قوهلم املبنوه على (5)ومما أقول:    

إن شرطوا  ،عرف بالدان الشامية القطن كما هوو  ،(7)ودراهم السكر على ما هو عرف مسرقند

                                                           

 ه )رئيس(.، ( يف و(1
 (.54)أ/ظ/( 2)

 ( يف ح)األجرة صحيحة(.(3

 .هما بني قوسني سقطت من س، ح، ( (4
 ( يف ح )ومما يؤيد ما(.(5
 دة. رد احملتار على الدر املختارأنواع من الثياب يقدمها الزوج لزوجته زايدة على املهر حسب العا (6)

 .3/130ابن عابدين 

 مشر بناها: األزهري وقالمشهور، معروف بلد: مسران ابلعربية هلا ويقال واثنيه، أوله بفتح( مسرقند:(7
 .3/246مسرقند. معجم البلدان، ايقوت احلموي  فقيل فأعربت نتك مشر فسميت كرب أبو
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ما صدق العرف من غري تردد يف  فإن سكتوا ال جيب إال ،ال يدفع شيئًا من ذلك ال جيبأ

 .(1)عطاء ملثلهااإل

حجر  رهأقرضه دراهم مث أجَّ  :قال ، القنيةما يف ،ومما بنوه على أن العادة معتربة أقول:     

 .امليزان كل شهر بدرمهني

ال شيء  ،ن مل يكن للحجر قيمة األجرة وال يستأجر عادةإ :(2)اراسم الصفقال أبو الق     

ن هذه أل ؛(3)كني وامللعقة ال جتب املستأجر شيء[وكذا هذا يف املشط والس]،أجرعلى املست

أجر  (4)(هبا غالبًا حىت لو كان قيمتها مقدار حفظما يستأجر لل(األشياء ال قيمة هلا مقدار

ال جتوز هذه اإلجارة أصاًل وال  وإن مل يكن مشروطًا يف القرض ،زو فحينئذ جيوزايدة احلفظ 

ولو شرط ذلك يف القرض  ،ألن املشروط عرفًا كاملشروط شرطاً  ؛شيء على املستقرض

الفقيه الذي ختم  (5)وبه أجاب شيخنا جنم األئمة البخاري ،هذاإلجارة فاسدة فكذا اف

استئجار املرآة لريى وجوه الناس ال ترى أن أ ،ةالناس مل يتعارفوا هذه اإلجار  قال ألن ،الفقه
                                                           

 ( يف ه )ثلثها(.(1

أمحد بن حازم بن عصمة، فقيه حنفي كان إمامًا كبرياً، نقل عن: الفقيه أيب  ( أبو القاسم الصفار:(2
جعفر اهلنداوي، وأخذ عن: نصري بن حيىي عن حممد بن مساعة عن أيب يوسف، وتفقه عليه: أبو حامد 

 .1/26ه. الفوائد البهية، اللكنوي 336أمحد بن احلسني املروزي، تويف سنة 
 ه.، و، ح، ( مثبتة من س(3
 ه.ما بني قوسني سقط من و، ( (4
قال يف اجلواهر املضية هو من أقران برهان  ،أستاذ فخر الدين البديع القزويين( جنم األئمة البخاري:(5

  عليهم ببخارى وخوارزم يف زماهنم. ىوكان مدار الفتو  ،بدر طاهرامي والالدين الكبري وعطاء الدين احل
.1/220الفوائد البهية 
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 :قيل له .ألنه غري متعارف ؛فيها ماء لريى وجوه الناس ال جيوز (1)واستئجار خابية ،وزجي

أهل بلدة واحدة  (2)تعارفحكام ال بثبت به األالتعارف الذي ت :قال .رفه أهل خبارىتعاي

فلم يكن  .(4)بعض أهل خبارى (3)هد البعض وإن كانت تثبت لكنه أحدثعند البعض وعن

فال يثبت التعارف  ،متهم بل تعارفه خواصهمهذا شيء مل يعرفه عامتعارفًا مطلقًا كيف وإن 

 أعلم.  تعاىلسبحانه و وهللا  ،ومتامه يف القنية ،هبذا القدر

 قول املصنف: إذا كان العقار ال يف والية القاضي.

وإن مل يكن احملدود  ،قاضي يف احملدود يصحالصحيح أن قضاء ال :الصةاخلويف  أقول:     

 .(5)يف واليته

 

 

                                                           

 .1/213اخلوايب. املعجم الوسيط فيه، واجلمع: حيفظ الذي املاء وعاء( خابية:(1
 ( يف و )ال يتعارف(.(2
 ( يف و )أحدث(.(3

 .1/353بلدان، ايقوت احلموي معجم ال .هامن أعظم مدن ما وراء النهر وأجل ِّ  ،ابلضم ( خبارى:(4
 يعترب هل املشايخ اختلف وقد،املكان ذلك يف له والية ال ألنه؛ال يصح :يف شرح الكنزجاء  (5)

 على املكان ذلك غري يف قضاؤه ينفذ ال حىت ؛األهل يعترب وقيل املكان، يعترب فقيل ؟األهل أو املكان
 . تبيني احلقائق شرح كنز الدقائقاألهل اعترب من قول على األهل ذلك غري يف وال املكان، اعترب من قول

 .222/ 6الزيلعي 
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وير واعتمده شيخ اإلسالم الوالد يف خمتصره تن ،حنوه (1)ويف البزازية ومسعفة احلكام     

 .(2)األبصار

بعض أسواق  (3)أن يفيت أبن ما يقع يفينبغي فعلى اعتباره  :قول املصنف

 القاهرة من خلو احلوانيت إىل آخره.

على ذلك ما رأيته يف بعض املعتربات نقاًل عن واقعات  (4)[به]ومما يستدل :أقول    

 (5)[فأمره القاضي]ورفع املتويل أمره إىل القاضي ،ابيف يده دكان فغرجل  قال: ،الضريري

خلو فهو وإن كان له  ،فهو أوىل بدكانه ،وحضر الغائب ،ته ففعل املتويل ذلكبفتحه وإجار 

وإن شاء  ،(6)[جارة وسكن يف دكانهفإن شاء فسخ اإل]،له اخليار يف ذلكو  ،أوىل خبلوه أيضاً 

                                                           

 هللا عبد بن حممد الدين سلشماألحكام، وهي رسالة،  على احلكام مسعفة( مسعفة احلكام:(1
 .2/1676.كشف الظنون، حاجي خليفة (األبصار تنوير) صاحب التمراتشي، اخلطيب

 .12/418شرح تنوير األبصار حاشية الطحطاوي على الدر املختار ( 2)

 (.55)أ/و/( 3)
 ه.، و، ح، ( مثبتة من س(4
 ه.، و، ح، ( مثبتة من س(5
 ه.، و، ح، ( مثبتة من س(6
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وإال  ،ويؤمر املستأجر أبداء ذلك إن رضي به ،اإلجارة ورجع خبلوه على املستأجر  (1)ختارا

 .(2)واقعات الضريريانتهى كالم  ،يؤمر ابخلروج من الدكان

ذكور بعبارة يف جامع الفصولني امل (3)اخللووقد استدل بعض الفضالء على حكم  :أقول     

ما أذنت له  :يليف دكان وقف فقال املتو )سكىن  شرى :قال يف الفصل السادس عشر

عه وإال فال يرجع عليه بثمنه لو شراه بشرط القرار يرجع على ابئففع فأمره ابلد (4)(ابلسكىن

 .(5)وال بنقصانه انتهى

                                                           

 ه )أجاز(.، ح، ( يف س(1

: " أقول: ما نقل عن واقعات الضريري من ذكر لفظة اخللو البصائر عيونقال احلموي يف غمز  (2)
 ،ثبات من النقلة كصاحب جامع الفصولنيفإن األ ،هو املتعارف كذبعن أن يكون املراد هبا ما  فضالً 

وقد اشتهر نسبة مسألة اخللو إىل مذهب اإلمام  ،هذه (اخللو)نقل عبارة الضريري ومل يذكر فيها لفظ 
ه مل البدر القرايف من املالكية: إن نه وال عن أحد من أصحابه حىت قالواحلال أنه ليس فيه نص ع ،مالك

هلذه املسألة، وإمنا فيها فتيا للعالمة انصر الدين اللقاين املالكي بناها على  م الفقهاء التعرضيقع يف كال
وقد انتشرت فتياه يف املشارق  ،العرف وخرجها عليه، وهو من أهل الرتجيح فيعترب خترجيه، وإن نوزع فيه

، احلموي والنظائر هاألشبا شرح يف البصائر عيون غمز.واملغارب وتلقاها علماء عصره ابلقبول"
1/320. 

 يف و )احللف(.( (3
 ح.، ( ما بني قوسني سقط من س(4
 .4/521ابن عابدين  حاشية (5)
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كىن الدكان هو ما يكون من اخلشب ألن املراد بس ؛ال يدل ذلك على املدعي :أقول     

ويف  :يف الفصل احلادي عشر بقوله (1)ويدل على ذلك ما ذكره العمادي ،مركب فيها

ألن  ؛شهادات اجلامع يف الفتاوى إذا ادعى سكىن دار أو حانوت وبني حدوده ال يصح

لكن ملا  ،وإن كان السكىن نقلياً  :يف فتاواه (2)رشيد الدينابن وذكر  ،السكىن نقلي فال حيد

ألن يف سائر النقليات ال  ؛اتصل ابألرض اتصال أتبيد كان تعريفه مبا به تعريف األرض

 .ابإلشارة إليه عن ذكر احلدود (3)فوقع االستغناء ،ألن النقل ممكن ،يكون تعريفه ابحلدود

 ،صالً فالتحق مبا ال ميكن نقله أ ،ألنه مركب يف البناء تركب قرار ؛وأما السكىن فال ميكن نقله

فظهر لك هبذا النقل أن السكىن هو ما يكون مركبًا يف احلانوت متصاًل به ال كما  .انتهى

 .     كما ال خيفى  ،فهم البعض

وإن كان  ،ًا اعترب عند الكللو اعتبار العرف فإن كان عام  مسألة اخل (4)وما يقال يف    

 تعاىل أعلم ابلصواب.سبحانه و وهللا  ،خاصاً اعترب عند البعض

 
                                                           

القسطنطينية سنة  قرباحلنفي، ولد بقرية حممد بن حممد املوىل أبو السعود العمادي  ( العمادي:(1
 أخذ عن: العالمة املوىل لرتكية.ه  فقيه، أصويل، مفسر، شاعر، عارف ابللغات العربية والفارسية وا898

تويف  ،وله شعر ،(هتافت األجماد)و (اإلرشاد)التفسري املشهور املسمى  :منها ،ادري جليب، وله تصانيفق
 .3/31ه. الكواكب السائرة، الغزي 982ابلقسطنطينية سنة 

 ه )رشيد(.، ح، ( يف س(2
 ( يف ح )االستغناء عنه(.(3

 ه )يف حكم(.، و، ح، ( يف س(4
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 [(1)النوع الثاين من القواعد]

 .[(3)ال ينقض االجتهاد (2)القاعدة األوىل: االجتهاد ]

                                                           

بن جنيم اجلزئية، وهي تسع عشرة قاعدة ذكرها ا الصور من ينحصر ال ما عليها يتخرج كلية قواعد((1
 .135 ،89يف األشباه والنظائر ص

اجلهد. لسان العرب، ابن  من افتعال وهو األمر، طلب يف الوسع بذل لغة: ( االجتهاد:(2
 . 3/135منظور

 .5/51 املوافقات، الشاطيب ابحلكم. الظن أو العلم حتصيل يف الوسع استفراغاً:شرع
 مشروعية االجتهاد: ثبتت ابلقرآن والسنة واإلمجاع واملعقول.((3
َم ر   ُأول   َوإ ىَلى  الر ُسول   إ ىَل  رَدُّوهُ  َوَلو  ﴿قوله تعاىل:  القرآن: - ُهم   األ  ن   ينَ  َلَعل َمهُ  م  ن ب طُونَهُ  ال ذ  ت َ ُهم   َيس  ن    م 
 . /38 :الشورى/﴾
 وإذا ،أجرانِّ  فلهُ  أصاب   مثَّ  فاجتهد   احلاكمُ  حكم   ))إذا :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قالسنة:ال -

أجر((. صحيح البخاري، ابب:  أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب، رقم  فلهُ  ،أخطأ مثَّ  ،فاجتهد   حكم  
يث: (. صحيح مسلم، ابب: بيان أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب رقم احلد6919احلديث:) 

(4507.) 
 املتواترة ابألخبار احلوادث، أحكام يف واالجتهاد ابلقياس القول الصحابة عن صح "فقد اإلمجاع: -

برأيي....  فيها فأقول رأيي، أجتهد: يقول منهم واحد كل. فيه للشك مساغ ال حبيث للعلم، املوجبة
 النظر إىل والرجوع احلوادث مأحكا يف االجتهاد تسويغ على قدمنا مبا( حجة) إمجاعهم أن استقر وقد

 يف االجتهاد جواز على أمجعوا أهنم لك أين فمن: قائل قال فإن ( .حكمها استدراك) يف واملقاييس،
 السلف، أقاويل من شيئا عرف من على خيفى أن من وأظهر أشهر هو: له قيل احلوادث؟ أحكام

 .4/53احملصول، الرازي  .وطريقتهم"
 والسنة القرآن نصوص وأن شرعي، حكم الكون يف واقعة أو حادثة كل يفله  اىلتع ّللَّ ا ن"أ املعقول: -

 يف االجتهاد فصار احملدود، بغري حييط ال واحملدود حمصورة، وال حمدودة غري الكون وقائع وأن حمدودة،
 مما سلف نع خلًفا املسلمون أدركه ما وهذا شرًعا، وواجًبا عقاًل، حمتوًما أمرًا واملستجدات احلوادث معرفة

     الشرع". أحكام يف أصل االجتهاد وأن منه، ومفروغ فيه، مسلم أمر فهو بيان، مزيد إىل حيتاج ال
 .2/279الوجيز يف أصول الفقه، الدكتور حممد الزحيلي 
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  .(1)وقد حكم أبو بكر رضي هللا تعاىل عنه إىل آخره :قول املصنف

تصم إليه رجالن واخ ،كثر اشتغاله قلد القضاء أاب الدرداءملا   قد صح أن عمر :أقول     

 :فقال عمر ،علي   قضى :قالف .فسأله عن حاله ،ضي عليهاملق تى عمرُ مث أ ،فقضى ألحدمها

ليس هناك  :فقال ؟وما مينعك عن القضاء :فقال املقضي عليه ،مكانه لقضيت لك لو كنت

 .(3)والرأي مشرتك (2)نص  

 أعلم. وهللا ،ألحد االجتهادين على اآلخرألنه ال مزية  ،وذلك :قلت

 .(4)مث أعادها إىل آخره ت شهادته لعلة مث زالتد  من رُ  :قول املصنف

  

                                                           

من املسائل اليت حكم فيها أبو بكر رضي هللا عنه وخالفه عمر رضي هللا عنه: مسألة توزيع العطاء ((1
ني، فقد كان أبو بكر رضي هللا عنه يرى التسوية يف العطاء وال يرى التفضيل ابلسابقة يف على املسلم

ي بني من هاجر اهلجرتني وصلى القبلتني وبني م ن أسلم عام الفتح الدين. فقال عمر أليب بكر: أتسو 
لدنيا دار بالغ خوف السيف؟ فقال أبو بكر رضي هللا عنه: إمنا عملوا هلل وإمنا أجورهم على هللا وإمنا ا

ن قاتل معه، الراكب. فقال عمر رضي هللا عنه: ال أجعل من قاتل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كم
 .10ل ابلسابقة.  الفاروق عمر بن اخلطاب، حممد رضا، صفلما وضع الديوان فض

 (.55)أ/ظ/( 2)
 .2/853(، 1614) ( رواه ابن عبد الرب يف كتابه: )جامع بيان العلم وفضله(، رقم األثر:3)

يف تلك احلادثة مل تقبل. استثىن ابن جنيم الصيب والعبد  أعادها مث زالت مث لعلة شهادته ُردت من((4
 .1/90والكافر واألعمى. األشباه والنظائر 
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إذا شهد لزوجته فردت شهادته مث زالت الزوج  (1)وأدخل كمال الدين بن اهلمام :أقول     

والظاهر أنه سبق قلم من احملقق ملا نقله الثقات من أهل  ،تقبل شهادته هلا :قال .الزوجية

المرأته مث ته األوىل ولو كان رد شهاد :خان يف فتاواه قال اإلمام فخر الدين قاضي .املذهب

 تقبل بعد ذلك ألن شهادته ردت يف هذه احلادثة فال ؛أعادها بعد البينونة ال تقبل شهادته

 . (2)املصنف يف البحر أيضاً على ذلك ونبه  ،أبداً 

ما قول  :سؤال صورته هذه اخلزرجي املقدسي لشيخ علي بن غامنفع ملوالان وشيخنا اورُ      

 ،يف شخص ابلغ مسلم حر بصري ،ثلًا ابجملد املؤ ما برح مفرد ،ملفضلا املوىل املبجل والنحرير

شهادته لوجه شرعي هل جيوز حلاكم بعده أبدًا أن احلاكم  وردَّ  ،شهد على شخص يف مادة

 ؟ الرد عنه أم اليقبل شهادته عليه يف تلك املادة وإن زال سبب 

الكمال أنه تقبل  (3)الم بعض أهلوإن وقع يف ك ،ال تقبل ،احلمد هلل العلي العظيم :فأجاب 

 .تعاىل أعلمسبحانه و وهللا  ،فهو سبق قلم ،يف أحد الزوجني

                                                           

 مث السيواسي مسعود، ابن احلميد عبد بن الواحد عبد بن حممد( كمال الدين ابن اهلمام :(1
 عارف. احلنفية علماء من إمام، ه. 790اهلمام، ولد ابإلسكندرية سنة  بناب املعروف اإلسكندري،

 وأقام. القاهرة يف ونبغ واملنطق، واملوسيقى واللغة واحلساب والفقه والفرائض والتفسري الدايانت أبصول
امللوك  عند معظما وكان. مبصر الشيخونية ابخلانقاه الشيوخ شيخ كان مث. ابحلرمني وجاور مدة حبلب

تويف ابلقاهرة سنة  الفقه، أصول يف( التحرير) و اهلداية، شرح يف( القدير فتح) كتبه: من .الدولة أراببو 
 .6/255ه. األعالم، الزركلي 861

 .7/78( البحر الرائق، ابن جنيم 2)

 ح.، ( )أهل( سقطت من س(3
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 منها لوحكم احلاكم بشيء مث تغري اجتهاده إىل آخره. :قول املصنف 

أنه قضى يف حادثة بقضية مث  :تعاىل عنهسبحانه و روي عن عمر رضي هللا و  :أقول     

وهللا  ،وهذه كما نقضي ،تلك كما قضينا :فقال ،ذلكفقيل له يف  ،قضى فيها خبالف ذلك

 .(1)تعاىل أعلمو سبحانه 

نقض القسمة إذا  مسألتان: األوىل: االجتهاد ال ينقض ابالجتهاد قاعدةمن  ُيستثىن] 

 [ .ظهر فيها غنب فاحش

  فاحش إىل آخره. (2)نقض القسمة إذا ظهر فيها غنب حدمهاأل :قول املصنف

واعلم أنه إذا ظهر غنب  ،دعوى الغنب الفاحش ما مل يقر ابالستيفاءحمل مساع  :أقول     

ألن تصرف القاضي مقيد  ؛كلبطلت عند ال ،فإن كانت بقضاء القاضي ،فاحش يف القسمة

والفاحش هو  ،لكاضي تبطل يف األصح، وتسمع دعواه تولو وقعت ابلرت  ،مل يوجدو  ،ابلعدل

 تعاىل أعلم. بحانه و سوهللا  ،الذي ال يدخل حتت تقومي املقومني
                                                           

 مسعود بن احلكم عنونصه: .12467كتاب: الفرائض، رقم:   يف للبيهقي ،لكربىالسنن اجاء يف  (1)
 األم من اإلخوة مع واألم األب من اإلخوة أشرك عنه هللا رضي اخلطاب بن عمر شهدت: قال الثقفي

 لإلخوة جعلته: قال  قضيت؟ كيف :قال هذا، بغري أول عام هذا يف قضيت: رجل له فقال الثلث، يف
 .قضينا ما على وهذا ا،قضين ما على تلك :قال ،شيئاً  واألم األب من لإلخوة جتعل ومل األم، من
 نسيته :أي رأيك وغبنت. الرأي يف ابلتحريك: والغنب البيع، يف ابلتسكني: الغنْب،لغة: ( غنب:(2

 .13/309وجهله.  لسان العرب، ابن منظور  وأغفله نسيه: وغبناً  غبناً  فيه وغنب الشيء غنب. وضيعته
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 [إذا رأى اإلما  شيئاً مث مات أو عزل فللثاين تغيريه ] املسألة الثانية:

 .قول املصنف: فللثاين تغيريه

 (2)من حكاية (1)عن اجلالل السيوطيا يعكر على هذا ما ذكره املصنف رمب :أقول     

 تعاىل أعلم.سبحانه و وهللا  ،(3)فتأمل ،ال تعاد ،أن اإلمام إذا هدم الكنيسة :مجاعاإل

 ]تنبيهات[

 .يف السجالت إىل آخره قول املصنف: واملختار يف هذا الباب أن يكتفي به 

و ذكر يف ابب البيع والشراء ل :(4)قال والدي رمحه هللا تعاىل يف معني املفيت :أقول     

  .لك إال بشرط البيان والتصريحصحيحاً ال يكتفي بذ (1)[ضاً تقابضا و]تقاب

                                                           

ولد سنة  السيوطي، اخلضريي الدين سابق ناب حممد بن بكر أيب بن الرمحن عبد( اجلالل السيوطي:(1
، (الصغرية الرسالة)و ،(الكبري الكتاب) :منها ،مصنف   600 حنو له أديب مؤرخ حافظ ه  إمام849

 بلغ وملا ،أخذ العلم عن: البلقيين والشرف املناوي والعز احلنبلي واجلالل احمللي، وأخذ عنه: الداوودي
 ال كأنه مجيعا أصحابه عن منزوايً  النيل على املقياس، روضة يف بنفسه وخال الناس، اعتزل سنة أربعني
ه. الكواكب السائرة، 911تويف سنة  ،(األشباه والنظائر)كتبه شهرها:  أكثر فألف منهم، أحدا يعرف
227. 

 ه )حكايته(.، ح، ( يف س(2
اعدة بعدم حاصله تقييد الققال احلموي يف غمز عيون البصائر يف توجيه ما ذكره السيوطي:  (3)

 .1/329 املصلحة مبعىن أن االجتهاد ال ينقض ابالجتهاد إال إذا اشتمل النقض على مصلحة عامة.
  .التمراتشي احلنفي اخلطيب حممد هللا عبد املستفيت، أليب جواب على املفيت، معني( معني املفيت:(4

 .2/1746كشف الظنون، حاجي خليفة 
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 ؛الشهود على وفق الدعوى ال يصح (4)[وشهد](3)لو كتب :يف شهادات احمليط (2)ذكرو     

كذا   ،الشاهد لنفسه كما يدعيه املدعي لنفسهيدعيه  (5)أن ن الشهادة على وفق الدعوىأل

 سبحانه وتعاىل.اختاره مشس اإلسالم رمحه هللا 

فشهدوا على  ،اع إليهموسألين االستم ،حضر املدعي شهودهوأ ،يف احملضروإذا كتب      

لو كتب  ،وكذلك يف كتاب القاضي إىل القاضي ،بصحة السجل ال يفيت ؛موافقة الدعوى

القاضي ومن املشايخ من فرق بني كتاب  ،ال يقبل الكتاب ؛وشهدوا على موافقة الدعوى

وبفساد  ،وبصحة السجل ،وأفىت بصحة كتاب القاضي والعمل به ،والسجل وبني احملضر

والدليل على  .من األمصار فلو رددانه يقع املدعي يف احلرج دُ رِّ ن كتاب القاضي ي  أل ؛احملضر

 ،الن امليتمن ادعى أنه وارث ف :(7)يف الزايدات (6)هما ذكر صحة الفرق بني السجل واحملضر 

ولو ادعى أنه  ،رثته ما مل يبينوا سبب الوراثةلو القاضي ال يقضي ف  ،وأقام على وراثته شهوداً 

 ؛فإن القاضي الثاين جيعله واراثً  ،سبب قضىأبي ال ندري  :وقالوا ،ال وارث له غريه (8)وارثه

                                                                                                                                                                      

 و.، ح، ( مثبتة من س(1
 ك(.( يف و )وذل(2
 (.56)أ/و/( 3)

 ه.، ح، ( مثبتة من س(4

 . سقطت من و (أن)(  (5
 ه )ما ذكر(.، ح، ( يف س(6
ه. كشف الظنون 189 سنة الشيباين املتوىف احلسن بن حممد احلنفية، لإلمام فروع يف( الزايدات:(7

 .2/962حاجي خليفة 
 ( يف و )وارث(.(8
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إذا  و  ،كتاب القاضيوعلى هذا   ،وعلى موافقة الشرععلى الصحة ألن قضاء القاضي حممول 

به احلوادث الشرعية والنوازل  الذي تثبت (1)الوجهو  .ثبت عنديًا كتب السجل موجز 

 كذا يف  ،بصحته يفىت :وقيل ،سجل ما مل يبني األمر على وجههاحلكمية ال يفيت بصحة ال

عندي على  (2)يف السجالت أنه ثبت وال يكتفي مبا يكتب :يف اخلالصةو  .الفصول العمادية

وكذا  ،ا مل يذكر على الوجه ال يفيت بصحة السجلوم ،تثبت به احلوادث الشرعيةالذي الوجه 

 .الدعوى قةشهد الشهود على موافيو  :ال يكتفي بقوله

ورده  (3)ةمام النسفي يف نسخته حكاية مشس األئمة احللواين مع قاضي عنبسوذكر اإل     

 ؟كيف يكتفي بقوله  :كان يقول  هأنونقل عن مشس اإلسالم  ،احملاضر والسجالت هبذا

به ملك والشاهد يقول املدعي ملكي املدعي يقول املدعي به و وشهدوا على موافقة الدعوى 

يف السجالت يف هذا الباب أن يكتفي به واملختار  :قال ؟يكون بينهما موافقة املدعي فأىن

أما يف احملاضر  ،يرد من مصر إىل آخر فيكون يف التدارك حرجألن السجل  ؛دون احملاضر

 .تعاىل أعلم انتهىسبحانه و وهللا  ،فيمكن التدارك

                                                           

 . (ابلوجه) هح، ( يف (1
 . (ثبت)ي و( يف (2

 الري. سكن كويف الري قاضي بكر، أبو األسدي الضريس بن سعيد بن عنبسةقاضي عنبسة: ((3
 هللا. عبيد بن وعاصم عدي بن والزبري واألعمش اهلمداين إسحاق أيب عن: روى 
ه.اجلرح والتعديل، ابن أيب 160سليمان، تويف بعد  بن وإسحاق وحكام وجرير املبارك ابن عنه: روى 

 .6/399حامت 
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الشيخ اإلمام و  :مام النسفيقال اإل ،يف فتاوى النسفي يف آخر الشهادات :ويف اخلالصة     

كان يشرتط يف استثناء املساجد واملقابر واحلياض وطرق العامة وحنوها يف شراء  (1)السرخسي

وكان يرد احملاضر  ،أن تذكر حدود هذه األشياء ومقاديرها طواًل وعرضاً  ؛القرية اخلالصة

 .         بيان احلدودري استثناء هذه األشياء مطلقًا من غ اليت فيها (2)والسجالت والصكوك

 .هلذه األشياء (4)ال يشرتط ذكر احلدود :(3)قال اإلمام أبو شجاع

 .ويفىت هبذا تسهيالً لألمر على املسلمني :قال املصنف 

 طوع منوإذا مل يذكر ال ،ق وما يتعلق هباالواثئ والقسم الثاين يف كتبة :ة الفتاوىويف خزان     

احلكمية أنه ثبت به احلوادث ب يف السجل ثبت عندي مبا يولو كت ،املقر يف احملضر ال يصح

وكذا إذا كتب أنه شهد على موافقة الدعوى  ،كذا ال يصح ما مل يبني األمر على التفصيل

وأقام البينة  ،ن ابخلصومةال بد أن يكتب يف حمضر الدعوى ما دو ِّ  ،م يف أمر الصغريي ِّ والق  

                                                           

حممد بن أيب سهل أبو بكر مشس األئمة السرخسي، من كبار الفقهاء واجملتهدين يف  لسرخسي:( ا(1
شرح )و (شرح السري الكبري)و (املبسوط)املذهب من احلنفية، وكان عاملًا أصوليًا مناظرًا ، من تصانيفه: 

 .2/28اجلواهر املضيئة، القرشي  .(زايدة الزايدات
 ح)الصك(.، ( يف س(2
ولد سنة  البسطامي، شجاع أبو اإلسالم ضياء هللا عبد بن حممد بن عمر أبو شجاع:( اإلمام (3

 فقيهاً  وكان .العلوم مجيع يف ابسطة ويد عالية إجازة له وكانت اهلداية صاحب ه ببلخ. أستاذ475
 .1/150الفوائد البهية، اللكنوي  .األخالق حسن كاتباً  شاعرًا أديباً  مفسرًا حمداثً  حافظاً 

 (.56ظ/)أ/( 4)
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وعند  :وقال السيد اإلمام أبو القاسم ، جيوزوقبض كذا ولو مل يكتب الدعوى يف الصلح ال

 .انتهى ،وعليه الفتوى ،جيوز :أصحابنا

تصرحيهم  ملا رأيت من ؛ابإلمجال يف السجالت وينبغي اعتماد القول ابالكتفاء :أقول     

املختار ولفظ املختار من وتصرحيهم أبنه  أبن الفتوى على االكتفاء ابإلمجال يف السجالت

                                                                                         وية.األلفاظ  املق

وبه  ،وبه يفىت ،وعليه الفتوى :فتاء فقولهاملعلمة على اإل (1)وأما العالمات :قال يف املضمرات

  ،لصحيحوهو ا ،وعليه العمل اليوم ،وعليه عمل األمة ،وعليه االعتماد ،خذوبه أن ،عتمدي

وهو  ،ويف فتوى مشاخينا ،ويف زماننا ،وهو املختار ،وهو األظهر ،وهو الظاهر ،وهو األصح

 .وهو األوجه ،األشبه

إذا ذكر يف السجالت الشهود شهدوا على موافقة الدعوى ومل يفسر : ويف السراجية     

 .الشهادة مل يصح إال إذا كان القاضي عاملاً عاماًل انتهى

ومن أتمل كالم مشس األئمة احللواين  ،لتفصيلابقول ذا القول اثلث األقوال يوه :أقول     

وأما أنت  ،كان قبلك فالن وفالن  :وجده قائاًل ابلتفصيل فإنه قال له سةب  نْـ يف قصة قاضي ع  

 !وأمثالك

                                                           

 )العالمة(.ه، ح، ( يف س(1
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 .الفتاوىا من وغريمه،(1)ا يف جواهر الفتاوى والظهرييةوقصة قاضي عنبسة هذه ذكره :أقول 

عن كتاب طويل كتبه  (2)سئل شيخ اإلسالم عطاء بن محزةو يف الفتاوى الظهريية:  قال     

ال  :فقال ؟قاضي مسرقند إىل قاضي مرده بعدما عرض عليه مضمونه هل هو صحيح أم ال

شهدوا على موافقة  ،(3)وهم فالن وفالن وفالن ،ألنه ذكر فيه الدعوى وذكر أن الشهود

شيخ  :قال الشيخ .وعليه فتوى أستاذان ،اد من تفسريهمل تفسر الشهادة وال بو  ،الدعوى

كامالً وكان إمامًا   ، ملا استقضى خبارى قاضي عنبسةتعاىلسبحانه و رمحه هللا  ،اإلسالم هذا

عن صحتها الشيخ اهلمام  ان يكتب احملاضر والسجالت ويستفيتوك ،الكتابة علم ماهرًا يف

 (ال)يكتب يف مجلتها وكان  ،تعاىلسبحانه و  أاب حممد عبدالعزيز بن أمحد احللواين رمحه هللا

يف مجيع  يفيت(4)لشيخ اإلماما :وقال، فلما كثر ذلك واشتد األمر على القاضي جاءه يومًا 

  بال. (5)حماضره

                                                           

 احلنفي البخاري القاضي أمحد بن حممد بكر أيب الدين الظهريية، لظهري الفتاوى( الظهريية:(1
 غري وفوائد إليه، االفتقار يشتد مما والنوازل الواقعات من كتااب مجع أنه: فيها ه، ذكر619 سنة املتوىف

 .2/1226هذه. كشف الظنون، حاجي خليفة 
 يف إماماً  متبحرًا حبرًا ابملذهب عارف فاضالً  كان السغدي، محزة بن عطاءالشيخ عطاء بن محزة: ((2

  .النسفي عمر الدين جنم منهم: ،مجاعة عنه أخذ األرض، أقطار من عليه الفتاوى ترد واألصول الفروع
 .1/116الفوائد البهية، اللكنوي  له كتاب: )الفتاوى السغدية(.

 ح.، ت من س( )فالن ( سقط(3
 (. 57)أ/و/( 4)

 . (ضراناحم) هس، ح،  ( يف(5
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 .         تتعلم لتعلم: جيب أن قال ؟إفسادها ذاما ويف :قال .ألن كلها فاسدة :قال      

وال  ،اخللل يف تفسري الشهادة (2)فاعلم بيان (1)جئت للتعليم فإذا :قال .ميوجئتك للتعل :قال

 ؟ اللينظر فيها صحيحة أم من تفسريها  (3)بد

احلكم عندي من القضاة  (4)ين نظرت يف احملاضر والسجالت اليت هي قمطرةفإ :قال     

 ،حةوعليها جوابك وأجوبة أقرانك ابلص ،(5)وليس فيها تفسري الشهادات ،الذين كانوا قبلي

 ؟ما مل تشرتطه على غريي ابيل وحدي تشرتط علي  فما 

كان  (6)بتلكألن  ؛تعاىل إمنا كان كذلكسبحانه و هذا رمحه هللا  :فقال مشس األئمة     

 (8)وكان يعرف املوافقة بني الدعوى ،تعاىلسبحانه و رمحه هللا  (7)ديعلي السغالقاضي اإلمام 

 .وال خيفى عليه ذلك ،والشهادة

                                                           

 . (لذلك) هس، ح،  ( يف(1
 . (أبن) هس، ح، ( يف (2

 ح.، سقطت من س)بد( ( (3
 .1/260الكتب. خمتار الصحاح، الرازي  فيه تصان ما( قمطرة:(4
 ( يف ح )الشهادة(.(5
 ه )قبلك(.، ح، ( يف س(6
ي بن احلسني بن حممد السغدي، والسغد انحية كثرية املياه ( القاضي اإلمام علي السغدي: عل(7

واألشجار من نواحي مسرقند، كان إماماً فاضاًل فقيهاً مناظراً . روى عن: مشس األئمة السرخسي، له 
 .4/279ه. األعالم، الزركلي 461تصانيف: النتف يف الفتاوى وشرح السري الكبري، تويف ببخارى سنة 

 الدعوى بني املوافقة والشهادة(.( يف ح )وكان يعرف (8



[162] 
 

وكان أشد  ،تعاىلسبحانه و ن قبله أستاذان الشيخ اإلمام أبو علي النسفي رمحه هللا وكا     

شهادة موافقة للدعوى اكتفينا يف النسخة فإهنم شهدوا  (1)ا أطلقافإذا رأينامه ،معرفة لذلك

فال  ،قيقة ذلكحمنهم على  (2)وقوفثق ابملأمثالك فال نفأما أنت و  ،بذلك وأفتينا ابلصحة

 انتهى. (3)و]التفسري[ بد من البيان

 .فهذا يدل على التفصيل املذكور :أقول

مل حاله على السداد خبالف وحي ،العامل ال يتعقبقضاء العدل  (4)ويف الفواكه البدرية :أقول 

  . قضاء غريه

قال شيخ  ،املدعيواعلم أن السجل هو الذي يسمى يف زماننا ابحلجة اليت تكون يف يد      

ولكن هذا يف  ،حلجة اليت فيها حكم القاضيفالسجل ا :منح الغفار م الوالد يفاإلسال

 ،فيه وقائع الناس وما حيكم به القاضي وما يكتب عليه طُ ب  ضْ كتاب كبري يُ ويف عرفنا   ،عرفهم

 .ومثله حبروفه يف البحر الرائق يف كتاب القاضي إىل القاضي

                                                           

 ح )أطلقاه(.، ( يف س(1
 ه )ابلوقوف(.، ( يف ح(2
 ه.، و، ح، ( مثبتة من س(3

ه.  932 سنة احلنفي املتوىف حممد الغرس احلكمية، البن األقضية يف البدرية الفواكه( الفواكه البدرية:(4
 .2/1293كشف الظنون، حاجي خليفة 
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وال يرد من ) ،رصْ ر إىل مِّ صْ مِّ د من رِّ ألن السجل ي  : ومما يدل على ذلك قوهلم :أقول     

 تعاىل أعلم.سبحانه و وهللا  ،إال احلجة (1)(مصر إىل مصر

  [.(2)اجتمع احلالل واحلرا  غلب احلرا القاعدة الثانية: إذا ]

 .الكلب على شاة ال يؤكل الولد (3)فإذا نزى :قول املصنف 

ولدت شاة أو ظبية من  :فيتويف منية امل ،مأن العربة لأل الزيلعي وغريه صرحقد و  :أقول     

 .سبع فإنه حيل

 .تعاىل أعلمسبحانه و وهللا  ،صحح خالفه :ويف الصريفية :أقول 

 .حىت لو كان قائماً يف احلل ورأسه يف احلر  :قول املصنف 

 

                                                           

 .من و ما بني قوسني سقط( (1
 هل جيمع نياليم من مِّلك األختني عن عنه هللا رضي عفان بن عثمان سأل دليلها: أن رجالً  (2)

                آية، فأما أان فال أحب أن أصنع ذلك.  وحرمتهما آية، تهماأحل: فقال عثمان بينهما؟
     وابنتها واملرأة اليمني مبِِّّلك األختني كراهية إصابة يف جاء ما ابب:  النكاح،  كتاب: مالك، موطأ
رقم  اليمني، مِّْلكِّ  يف األرحام ذوات بني مجع: ابب عبدالرزاق، مصنف ؛(1134احلديث: ) رقم

 (.12728 )احلديث
وتركيبها عند كال  من الناحية الطبية ال تلد الشاة من الكلب؛ لعدم التوافق يف أعداد الصبغيات ((3

 https://muslims-res.com       23/3/2021اتريخ                        .النوعني
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لو كان ظيب قائمًا يف احلل ورأسه يف  :ويف النوادر ،ويف شرح اجملمع البن ملك :أقول     

ولو كان انئمًا يف احلل  ،قوائمهألن املعترب يف الصيد  ؛ال شيء عليه ،فقتله إنسان ،احلرم

 .ألنه غري مستقر بقوائمه ؛ورأسه يف احلرم ضمن

ظيب قائم يف احلل ورأسه يف احلرم فقتله إنسان فال  :ويف النوادر ،يف مناسك الطرابلسيو      

ورأسه يف احلرم  (1)يف احلل انئماً ولو كان  ،ألن يف الصيد القائم يعترب قوائمه ؛شيء عليه

 . فاجتمع املبيح واحملرمألنه غري مستقر بقوائمه بل هو ملقى على األرض  ؛ضمن قيمته

 ويف املناسك املذكورة ولو قتل صيدًا بعض قوائمه يف احلرم وبعضها يف احلل فعليه اجلزاء     

 .رحظترجيحاً لل

 ذلك وحرا  يف عقد أو نية، ويدخل]تتمة: يدخل يف هذه القاعدة ما إذا مجع بني حالل 

 [ :أبواب يف

صح نكاح احلالل اتفاقًا إىل إذا مجع بني من حيل ومن ال حيل  :قول املصنف 

 .آخره

 

                                                           

 (.57)أ/ظ/( 1)
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وذلك ألن املبطل يف أحدمها فيقدر  ،ة إىل احملرمةمومصح نكاح احلالل املضي أ :أقول     

مجع بني حر وعبد وشاة ذكية وميتة  فإنه إذا ،ما الفرق بني هذا وبني البيع :فإن قلت .بقدره

 ؟فيهمايبطل البيع 

شرط وقبول العقد فيما ال جيوز  ،ا أبن البيع يفسد ابلشروط الفاسدةمفرقوا بينه :قلت      

 .والنكاح ال يبطل ابلشروط الفاسدة فافرتقا ،لصحة العقد فيما جيوز

 .تعاىلسبحانه و فة رمحه هللا وهذا عند أيب حني ،واملسمى كله لليت جاز نكاحها :تنبيه     

وما أصاب األخرى  ،فما أصاب اليت صح نكاحها لزمه ،اممهر مثله يقسم على :(1)وقاال 

وال يلزمه ما سلم له  فيكون منقسمًا عليهما فيلزمه حصةألن املسمى مقابل هبما  ؛ال يلزمه

وأليب  .رد دون املدبَّ يلزمه حصة العب (2)راً كما إذا اشرتى عبدًا ومدبَّ   ،ما مل يسلم له حصة

 ،ال تصلح أن تكون مزامحة لليت حتل اليت ال حيل نكاحها تعاىل أن سبحانه و حنيفة رمحه هللا 

ألن  ؛رمع املدبَّ  (3)نأو ذكر خبالف بيع القِّ  ،أو جداراً  كما لو تزوجها ومحاراً   ،فيكون هلا كله

                                                           

 أبو يوسف وحممد. ( قاال:(1
من أعتق عن دبر، فاملطلق منه: أن يعلق عتقه مبوت مطلق، مثل: إن مت فأنت حر، أو ر:املدبَّ  (2)

ئة سنة فأنت حر. واملقيد منه: أن يعلقه مبوت مقيد الغالب وقوعه، مثل: إن مت إىل م مبوت يكون
 .1/207التعريفات، اجلرجاين  ل: أن مت يف مرضي هذا فأنت حر.مث

واملؤنث. خمتار الصحاح، الرازي  واجلمع االثنان فيه يستوي وأبواه هو ملك إذا العبدن:( القِّ (3
1/261. 
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واحملرمة  (1)ه حلقه فيكون له حصتهقض البيع بعدر داخل يف العقد لكونه حمال له وإمنا ينتاملدب  

 وهللا سبحانه وتعاىل أعلم. ،فيه ةليست بداخل

أسلم غزاًل  :تعاىل فقالسبحانه و صرح ابملسألة يف خزانة األكمل رمحه هللا  :يش  قول احملُ      

  .إليه إىل آخره

إىل ولو دفع غزاًل  :ويف جواهر الفتاوى يف الباب اخلامس من كتاب اإلجارة :أقول    

وإن خالف خمالفة ظاهرة إن شاء أخذ الثوب  ،حايك لينسج له ثوابً فنسج كما أمره ال خيار

 .وإن شاء ضمنه الغزل صفة،وأعطاه األجرة للنسج على هذه ال

 حايك إىل رجل دفع غزالً  :اإلجارة (2)اوى املذكورة يف الباب األول من كتابويف الفت     

إن شاء دفع  اً،فنسج وجعل العرض ذراعًا ونصف ،نه ذراعاعرضو  نلينسج له ثواًب طوله ثالثو 

وإن شاء أخذ الثوب املنسوج ورضي به ونقص من  ،منه مثل غزلهأيخذ الثوب إىل احلايك و

 صفيقاً أو رفيقاً.وكذلك لو شرط عليه  ،هكذا ذكر وهو الصحيح ،األجر حبصة النقصان

 ينبغي ذكره.أمر كذلك أم خبالفه ه ي حكم ما إذا اختلفا يف أنش  يذكر احملُ مل  :قلت 

                                                           

 و )حصة(.، ح، ( يف س(1
 ( يف ه )ابب( .(2
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فالقول قول  ،(1)ولو اختلفا أنه أمر كذلك أم خبالفه :قال يف جواهر الفتاوى :فأقول     

الثوب  ربوكذلك اخلياط و  ،القول قول القابض :وعند زفر ،ألن األمر يستفاد عنه ؛الدافع

 الثوب. ربالقول قول ف ،قباء :اخلياط وقال ،أمرتك قميصاً  :الثوب ربفقال  ،إذا اختلفا

 ،أمره أن خييطه قميصًا فقطعه سراويلما الفرق بني هذه املسألة وبني ما إذا  :فإن قلت     

 : إنه يف الثاين ال جيب له األجرة.فإنه قال بعض مشاخينا

ألن  ؛ن منفعة السراويل غري منفعة القميص خبالف القباءوذلك أ ،ما قالوهالفرق  :قلت     

وهللا  ،لفتاوى املعتربةكذا يف بعض ا  ،والرواية خبالف ذلك يف التجريد ،دةا واحممنفعته

 سبحانه وتعاىل أعلم.

 :]فصل

 [.(2)املانع يقد  فإنه واملقتضي املانع تعارض إذا: قاعدة القاعدة هذه يف تدخل

 

 

 

                                                           

 (.58)أ/و/( 1)
 .1/100األشباه والنظائر، ابن جنيم ( 2)
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  [؟ربابلق (1)لقاعدة الثالثة: هل يكره اإليثارا]

  .(3)إىل آخره رباإليثار يف الق (2)وهي :قول املصنف

وإن سبق أحد ابلدخول يف املسجد مكانه  :(4)قال يف املضمرات ويف النصاب :أقول     

تعظيماً له ينبغي أن يتأخر ويقدمه  ،أو أهل العلميف الصف األول فدخل رجل أكرب منه سناً 

: تعاىلعماًل بعموم قوله سبحانه و  (5)ربيثار يف القواز اإليد جلفهذا مف :أقول .انتهى

وهللا سبحانه وتعاىل  ،إال إذا قام دليل خمصص  /9 / احلشر: ﴾مهِّ سِّ فُ نْـ ى أ  ل  ع   ون  رُ ثِّ ؤْ يُـ و  ﴿

 أعلم.

                                                           

    فضلتك. أي إيثاراً  آثرتك: قال األصمعي. اإليثار من: نفسي على فالانً  لغة: آثرت( اإليثار(1
 .4/7لسان العرب، ابن منظور 

                 .األخوة يف النهاية وهو عنه، والدفع له النفع يف نفسه على غريه يقدم اً: أنشرع
 .1/40التعريفات اجلرجاين 

. (وهو) ه( يف (2
 .3/419م: جبواز اإليثار ابلقرب، وكذلك ابن عابدين. البحر الرائق، ابن جنيم قال ابن جني (3)

حمبوب. األشباه  غريها ويف مكروه، القرب يف . وقال السيوطي: اإليثار1/382حاشية ابن عابدين 
 بسرت وال الطهارة، مباء إيثار فال القرابت، يف إيثار ال. وقال العز بن عبدالسالم: "116والنظائر ص

 اإلله إجالل ترك فقد به، آثر فمن ،واإلجالل التعظيم ابلعبادات الغرض ألن؛  األول ابلصف وال لعورةا
 .1/259قواعد اإلحكام يف مصاحل األانم  .وتعظيمه"

 ألن الطاعة والقربة توفيق من هللا تعاىل فال يؤثر هبا غريه. ذي يبدو أن اإليثار ابلقرب مكروه؛وال
 القرب. واإليثار يكون يف غري 

 منه اختصر ه،542 سنة البخاري املتوىف أمحد بن طاهر: الدين افتخارنصاب الفقيه،  ( النصاب:(4
 .1954/ 2كشف الظنون، حاجي خليفة   (.الفتاوى خبالصة) كتابه املسمى

 .1/39عند الشافعية: مكروه. اجملموع شرح املهذب، النووي  (5)
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يبدأ أن ن من األدب إ :ما قالوا ربومما يقال أنه يدل على جواز اإليثار يف الق :أقول     

ه فالشيوخ يؤثرون الشباب قبل ،ام وأبيدي الشيوخ بعدهبغسل أيدي الشباب قبل الطع

غسل اليد قبل الطعام وبعده أن مع  ،(1)ويقدموهنم، والشباب يؤثرون الشيوخ بعده ويقدموهنم

وهللا  ،واملسألة مذكورة يف الفصول العمادية وغريها ،هذا ما ظهر ،ربفهو إيثار يف الق ،سنة

 أعلم.تعاىل 

  .اتبع (2)القاعدة الرابعة: التابع]

 :[فروعها ومن، ابحلكم يفرد ال أنه: األوىل :قواعد فيها تدخل

 .لبيع إىل آخرهابن اوالطريق إىل قوله وال يفرد ربومنها الش :قول املصنف

 .فهو صحيح وإن مل يكن تبعاً أما بيع رقبة الطريق  ،مراده هنا بيع حق املرور :أقول     

 ه.تُ بـ  هِّ و  ،ال وأ دَّ حُ  طريقِّ ال بيعُ  وصحَّ  :تنوير األبصار قال شيخ اإلسالم الوالد يف 

 . له ذلك له طول وعرض أو مل يبني  ني  صح بيع طريق بـ   :أي 

                                                           

 . (شيوخ بعده ويقدموهنمويقدموهنم والشباب يؤثرون ال و )( يف (1
موسوعة القواعد الفقهية، بورنو  .غريه لوجود اتبع وجوده بل بنفسه، مستقالً  يوجد ال ما هو: التابع (2)

 أو متبوعه من جزءاً  كان سواء  الوجود يف لغريه اتبعاً  كان ما إن: القاعدة هذه ومفاد. 12/158
 يثبت الذي احلكم إن بل منفرداً  له حكم ال أنه له اً فرع أو ولوازمه، متبوعه ضرورات من أو متبوعه ضمن
 هذا فإن اإلابحة، أو الكراهة أو الندب أو التحرمي أو ابإلجياب حكم ألصله ثبت فإذا. له يثبت ألصله
 .أيضاً  له يثبت احلكم
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كذا يف   يبني فقدر بعرض ابب الدار العظمى، فألنه إن مل :وأما الثاين ،فظاهر :أما األول 

وأما بيع حق املرور  ،ا تصح هبتهوكذ ،فيصح بيعه ،وعلى التقديرين فيكون معلوماً  ،النهاية

وصححه  ،ويف رواية الزايدات ال جيوز ،اية ابن مساعةووحده يف رو  ،ابإلمجاعح تبعًا صفي

 .ال جيوز  ألنه حق من احلقوق وبيع احلقوق ابالنفراد ؛الفقيه أبو الليث

كذلك أي مثل حق املرور   ربوالش :(1)ال خسرونقال العالمة م ،كذلك  ربوالش :أقول    

ألنه نصيب  ؛بلخ)شايخ وهو اختيار م ،ده يف روايةووح ،تبعاً لألرض ابإلمجاع أي صح بيعه

وهللا سبحانه وتعاىل  ،للجهالة (3)خبارى (2)(وهو اختيار مشايخ ،من املاء ومل جيز يف أخرى

  .أعلم

 [(4)منها ثبوت نسب احلمل :مسائل عنها ]خرجت

 

                                                           

 أخذ. مفسر بياين، متكلم، أصويل، الرومي، فقيه، علي بن فراموز بن حممد ( العالمة مال خسرو:(1
 السلطاين ابلتخت مفتياً  صار مث ابلقسطنطينية، القضاء وويل الرومي، حيدر الدين برهان عن لعلوما

 فروع يف حكاماأل غرر شرح يف احلكام درر االصول، علم ىلإ الوصول مرقاة: تصانيفه من أمره، وعظم
 اجلرجاين للشريف عضديةال العقائد شرح والبيان، املعاين يف للتفتازاين املطول على حاشية احلنفي، الفقه

، معجم 6/328ه. األعالم، الزركلي 885وتويف ابلقسطنطينية سنة  ،البيضاوي تفسري على وحاشية
 .11/122املؤلفني، كحالة 

 و.، ( ما بني قوسني سقط من س(2
 (.58)أ/ظ/( 3)
 .1/102األشباه والنظائر، ابن جنيم ( 4)
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ن األحكا  ال ترتتب اللعان إ يف ابب (1)ايةقول صاحب النهف :قول املصنف

 .إىل آخره على احلمل قبل وضعه

يثبت له إال بعد االنفصال  فال (2)مثالً وأما توريثه والوصية به وله  :ويف فتح القدير :أقول    

 .ابلشرط فعتقه معلق معىن وأما العتق فإنه يقبل التعليق ،فيثبت للولد ال للحمل

من صرح  ومل أر   ،وظاهر إطالق اهلداية أن الوصي ال ميلك التصرف يف مال احلمل :أقول    

طاب ثراه وسقى هللا  ،وقد وقع االستفتاء يف زمن والدي شيخ اإلسالم ،ة الفتوىبه وهي واقع

 ؟عما لو نصب القاضي وصياً  على احلمل هل يصح أم ال  ،تعاىل عهدهسبحانه و 

 .تعاىل أعلمسبحانه و وهللا  ،وظاهر كالم اهلداية يفيد عدم الصحة 

 

 

 

 

                                                           

 و )البداية(.، ه )اهلداية( ، ويف ح، ( يف س(1
 ه.)مثاًل( سقطت من س، ح، ( (2
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: الرابعة ،(2)املتبوع على يتقد  ال التابع: الثالثة ،(1)املتبوع بسقوط يسقط التابع: الثانية]

 .[(3)غريها يف يغتفر ال ما التوابع يف يغتفر

  .[(4)القاعدة اخلامسة: تصرف اإلما  على الرعية منوط ابملصلحة]

 .انظر إىل آخرهأبنه نصب  (6)يف اإليضاح (5)هوعلل :قول املصنف

                                                           

      ال يقضي سننها الرواتب.  ،بعدم القضاء :من فروعها: من فاتته صلوات يف أايم اجلنون، وقلنا (1)
 .1/103األشباه والنظائر، ابن جنيم 

من فروعها: فال يصح تقدم املأموم على إمامه يف تكبرية االفتتاح. األشباه والنظائر، ابن جنيم ( 2)
1/103. 
من فروعها: القاضي لو قضى يف كل أسبوع يومني أبن كان له والية القضاء يف يومني من كل ( 3)

أسبوع ال غري، فقضى يف األايم اليت مل تكن له والية القضاء، فإذا جاءت نوبته أجاز ما قضى جازت 
 .1/103إجازته.  األشباه والنظائر، ابن جنيم 

 .واألثر والسنة ابلقرآن ثبتت: القاعدة مشروعية (4)
 ./127 :النساء/ ﴾ابلقسطِّ  ىلليتام   واتقومُ  وأنْ ﴿: تعاىل قوله :القرآن -

 : الداللة وجه
 راع   كلكم: )) يقول وسلم عليه هللا صلى النيب مسع أنه عنهما هللا رضي عمر بن عبدهللا عن :السنة -

 يف راع العبد: ابب البخاري، صحيح....((.  ر عيتِّه ع ن م ْسؤول   وهو راع   فاإلمام رعيته، عن ومسؤول
 (.2419: )احلديث رقم سيده، مال
 إن اليتيم، ويل مبنزلة هللا مال من نفسي أنزلت إين: )عنه هللا رضي اخلطاب بن عمر قول: األثر -

 بن أمحد، واآلاثر السنن معرفة(.استعففت استغنيت وإن رددته، أيسرت فإذا منه أخذت احتجت
 .9/205(، 12883، كتاب الوصااي، رقم: )البيهقي بكر أبو ،سىمو  بن علي بن احلسني

 .(وعلل) و يف ((5
 سنة احلنفي املتوىف الكرماين حممد بن الرمحن عبد الفضل أيب الفروع، لإلمام يف اإليضاح( اإليضاح:(6

 .1/211ه. كشف الظنون، حاجي خليفة 543
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أراضي  هال يصح وقف :وهلذا قالوا ،ةابملصلح (1)أي نصب انظرًا يف أمور العامة :أقول     

سبحانه وهللا  ،كما يف املنظومة الوهبانية وشرحها البن الشحنة  ،بيت املال إال ملصلحة عامة

 .تعاىل أعلمو 

تعاىل ويصرف إىل كل سبحانه و وجيب على اإلما  أن يتقي هللا  :قول املصنف 

 .خرهمستحق قدر حاجته إىل آ

وما أخذان  ،ربوهدية أهل احل ،(6)(5)ليبومال التغ ،(4)واخلراج، (3)ن اجلزيةإ :(2)أقول     

وكفاية القضاة  ،وبناء القناطر واجلسور ،يصرف يف مصاحلنا كسد الثغور ؛منهم بال قتال

وهو معد  ،ألنه مال بيت املال فإنه وصل للمسلمني بغري قتال ؛(7)موذرايهتوالعلماء واملقاتلة 

ونفقة الذراري على اآلابء فلو مل يعطوا كفايتهم الحتاجوا إىل  ملصاحل املسلمني وهؤالء عملتهم

، وفيها معزايً إىل كذا يف اجلوهرةوفائدة ذلك أنه ال خيمس وال يقسم بني الغامنني   ،االكتساب
                                                           

 . و )املعلقة( ( يف(1
 ه )أقول اعلم(.، ح، ( يف س(2
. هتذيب اللغة، اهلروي عليه ملا منه قضاء ألهنا جزية مسيت الذمي، على اجملعول اخلراج( اجلزية:(3
11/101. 
 أرضه خراج فالن أدى: فيقال خراجاً  السلطان أيخذه ما مسي مث األرض، غلة من خيرج ما(اخلراج:(4

 .1/66. أنيس الفقهاء، القونوي اجلزية يعين رؤوسهم خراج الذمة أهل وأدى
 والصواب كما يف أ. يف ح )الثغليب( ويف و )الثعليب( ((5
 الروم بقرب وسكنوا اجلاهلية، يف تنصروا قوم ، وهمربيعة بن وائل بن تغلب إىل نسبةمال التغليب: (6)

 .216/ 4. حاشية ابن عابدين زكاتنا ضعف على عمر فصاحلهم اجلزية، أداء عن امتنعوا

 ه )ذراريهم(.، و، ح، ( يف س(7
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ده أن نإذا غلب على ظنه أن املشرك وقع ع ربا يقبل اإلمام هدية أهل احلمنإ الذخرية

أما من   ،ال لطلب الدنيا ،وإعزاز الدين ، سبحانه وتعاىلسلمني يقاتلون إلعالء كلمة هللاامل

وإمنا  ،كان من املشركني يغلب على الظن أنه يظن أن املسلمني يقاتلون طمعاً ال تقبل هديته

إذا ردت هديته أما من يطمع يف إميانه  ،ال يطمع يف إميانه لو ردت هديتهتقبل من شخص 

 .ال يقبل منه انتهى

 ،ظاهر املتون أن الذراري يعطون بعد موت آابئهم كما يعطون يف حياهتمأن مث اعلم      

 .حبياة آابئهم وصوتعليل املشايخ كما قدمناه لك يدل على أنه خمص

 .راإلعطاء بعد موت آابئهم حالة الصغنقالً صرحياً يف  ومل أر   :يف البحر قال املصنف

ملفتني القضاة وا (1)ة وأعواهنم وأرزاقهذا النوع يصرف إىل أرزاق الوال أن :ويف احمليط     

 .احملتسبني واملعلمني واملتعلمنيو 

عن بيت املال هل سئل علي الرازي من احلظر واإلابحة  :خان ويف فتاوى قاضي     

وليس للفقهاء فيه نصيب إال  ،أو قاضياً  (2) اً ملإال أن يكون عا ،ال :قال ؟لألغنياء فيه نصيب

 .ناس الفقه أو القرآن الشريف انتهىفرغ نفسه لتعليم ال فقيه  

 

                                                           

 (.59)أ/و/( 1)
 ه )عامال(.، و، ح، ( يف س(2
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ته يف العلم يس على ما إذا فرغ نفسه لذلك أبن صرف غالب أوقانجفيحمل ما يف الت     

بل كل من فرغ نفسه لعمل  ،االقتصار على العامل والقاضي (1)ازيوليس مراد البز  ،الشريف

وجيوز صرف اخلراج إىل  ،ىنالكفاية مع الغِّ  (2)نفيستحقو  ،فيدخل اجلندي واملفيت ،املسلمني

 .نفقة الكعبة الشريفة كما يف بعض املعتربات

وتسوية من غري أن مييل يف ذلك  (3)والرأي إىل اإلمام من تفضيل ،من الزكاة :ويف احمليط     

 .هلم إال ما يكفيهم ويكفي أعواهنم ابملعروفوال حيل  ،إىل هوى

إن أخذها يف الدنيا  أو ألف درهم   تا دينار  قارئ يف كل سنة مئ لكل :ويف بعض املعتربات     

 .وأال أيخذها يف اآلخرة انتهى

ومل يقدر يف ظاهر الراوية قدر األرزاق  .ملا يف احلاوي القدسي ،واملراد ابلقارئ املفيت     

يف احلديث  وما ذكر ،أهاليهمو وسالحهم  ذرايهتمو  (4)سواء قوله ما يكفاهم ،واألعطية

 .انتهى وهو املفيت اليوم مئتا دينار   الشريف حلافظ القرآن

                                                           

 ه )الرازي(.، و، ح، ( يف س(1
 ه )فيستحقان(.، و، ح، يف س( (2
 ح)تفصيل(.، ( يف س(3
 ( يف و )يكفيهم(.(4
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على السلطان أن يعطي طالب العلم املستحق وجيب  :ورأيت خبط شيخ اإلسالم الوالد     

كذا   ،وإن مل يعطه يف الدنيا يطالب يف العقىب ،يف كل سنة من الذهب احلبشي مئيت مثقال  

 .ةهكذا وجدت خبط بعض القضا ،الدين التمراتشي نقل عن ضياء

كان أبو بكر رضي هللا تعاىل عنه يسوي يف العطاء من بيت   :ويف القنية من كتاب الوقف     

والفقه والفضل واألخذ مبا  .وكان عمر رضي هللا تعاىل عنه يعطيهم على قدر احلاجة ،املال

 .تعاىل عنه يف زماننا أحسن فتعترب األمور الثالثة انتهىسبحانه و فعله عمر رضي هللا 

أيخذه  له حظ يف بيت املال ظفر مبا هو وجه لبيت املال فله أن :منهار ويف موضع آخ 

 .اإلعطاء يف احلكم انتهىداينة، ولإلمام اخليار يف املنع و 

لصاحب األرض وتركه له جاز يف قول  السلطان إذا جعل خراج األرض :ويف الظهريية     

صاحب األرض من أهل  والفتوى على قول أيب يوسف إذا كان ،خالفًا حملمد ،أيب يوسف

اخلراج وعلى هذا التسويغ للقضاة والفقهاء ولو جعل العشر لصاحب األرض مل جيز يف قوهلم 

  .(1) مجيعاً 

                                                           

 ه.، و، ح، ( )مجيعاً( سقطت من س(1
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رجل أو كرمه أو إذا ترك اإلمام خراج أرض و " :، فإنه قالما خيالفه :ويف احلاوي القدسي     

وعند  ،وعليه الفتوى ،(1)[له]عند أيب يوسف حيل ،رف اخلراج إليهومل يكن أهاًل لص ،بستانه

 .(2)"وعليه رده ،حممد ال حيل له

اجلاهل إذا أخذ من اجلوايل شيئًا جيب عليه رده لقول حممد  يدل على أن(3)وهذا :أقول     

أن يرده إىل بيت املال أو إىل من هو أهل لذلك   (4)وعليه ،تعاىل ال حيلسبحانه و رمحه هللا 

تعاىل أعلم سبحانه و وهللا  ،كذا يف البحر  ،مثمل يفعل أ وإن ،يت والقاضي واجلنديكاملف

 .ابلصواب

  .[(5)تدرأ ابلشبهات القاعدة السادسة: احلدود]

 [(6)احلدود ابستيفاء التوكيل جيوز ال أنه :]منها 

  .إبثباهتا إىل آخره (7)واختلف يف التوكيل :قول املصنف

                                                           

 ه.، ح، ( مثبتة من س(1
 .1/293احلاوي القدسي، مجال الدين أمحد بن حممود الغزنوي  (2)

 (.59أ/ظ/)( 3)
 ه)وعليه رده(.، و، ح، ( يف س(4
 .1/108األشباه والنظائر، ابن جنيم  (5)
 .1/109األشباه والنظائر، ابن جنيم ( 6)

 فهو أبمره القيام إليه وكل قد موكله ألن وكيالً  مسي أبمره، يقوم الذي: الرجل وكيل:لغة ( التوكيل(7
 ===     .11/736، ابن منظور ، فالوكالة: احلفظ. لسان العرباألمر إليه موكول
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ألن التوكيل  ؛ليس األمر كذلكو  ربأطلق احلدود فشمل حد الزان وحد الش :أقول     

وإمنا تقام البينة على وجه  ،ألنه ال حق ألحد فيهما ؛ال يصح اتفاقاً  ربإبثبات حد الزان والش

وجيوز التوكيل إبثبات  ،كذا يف التبيني للزيلعي  ،كان أجنبياً عنه ال جيوز توكيله  نه إنفإ ،احلسبة

  .همت وثبت احلق فللموكل استيفاؤ ا قافإذ ،القصاص وحد القذف والسرقة إبقامة البينة

وقول حممد  ،ستيفائهاابال جيوز التوكيل إبثباهتا أيضًا كما ال جيوز  :وقال أبو يوسف     

وعند أيب  ،اخلصم من غري عذر وال رضا هإال أنه جيوز  ،أنه مع أيب حنيفةواألظهر  ،ربمضط

هذا اخلالف يف حال غيبة  :وقيل .ال جيوز إال أبحدمها ،تعاىلسبحانه و رمحه هللا  ،حنيفة

وهللا  ،ودليل كل واحد مذكور يف املطوالت ،إمجاعاً  وأما حال حضرته فهو جائز ،املوكل

 .تعاىل أعلمسبحانه 

  .[(1)اليد فال يضمن ابلغصب ولو صبياً  القاعدة السابعة: احلر ال يدخل حتت]

ودمها دخل أحدمها القاعدة الثامنة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ومل خيتلف مقص]

  [يف اآلخر غالبًا.

 .وهذه من املواضع اليت يعمل فيها ابلقياس إىل آخره :قول املصنف

                                                                                                                                                                      

 .9/216. البناية شرح اهلداية، العيين معلوم تصرف يف نفسه مقام غريه اإلنسان إقامةشرعاً: === 
: لو غصب صبياً فمات يف يده فجأة أو حبمى مل يضمن. األشباه والنظائر، ابن جنيم ن فروعها( م(1
1/111. 
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مسائل فيها قياس واستحسان  ،تعاىلسبحانه و رمحهم هللا  ،مشاخينا (1)[ذكر] :أقول     

 :ويؤخذ فيها ابلقياس

رهنها  منهما البينة أن فالانً  كلوأقام   ،ما دار تنازعا فيهارجالن يف أيديه :(2)يف الرهن منها 

 وبه أخذ.    ،ال يقضى لواحد منهما يف القياس ،إايه

 .يف أول كتاب الرهن ،كما يف الولواجلية  ،رخاهذا إذا مل يؤ  :قلت

 ،وكذهبا الزوج ،دتول :فقالت ،إذا قال المرأته إذا ولدت فأنت طالق :يف الطالق ومنها 

وابلقياس  ،(4)(ويف االستحسان تصدق ،(3)الطالق وال يقع عليها)صدقفعلى القياس ال ت

 أخذ.

 ،وال بينة هلما ،فيه لو اختلف الطالب واملطلوب يف ذرع الثوب املسلم :يف البيوع ومنها

 .وابلقياس أخذ ،ويف االستحسان القول قول الطالب ،يف القياس (5)يتحالفان

                                                           

 ه.، ح، ( مثبتة من س(1
 فالانً  رهنت: يقال. منه أخذ ما مناب ينوب مما اإلنسان عند وضع ما والرهن،لغة: احلبس ( الرهن(2
 .13/188ورهن. لسان العرب، ابن منظور  ورهان رهون واجلمع رهناً، أخذه إذا وارهتنه رهناً  داراً 

 .8/264كالدين. البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن جنيم  منه استيفاؤه ميكن حبق شيء حبساً:شرع 
 (.عليهيف ه )( (3
 ( ما بني قوسني سقط من و.(4
 ه )فإهنما يتحالفان(.، ح، ( يف س(5
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وأمر  ،وشهد شاهدان ابإلحصان ،لزانرجل ابعة شهدوا على ربيف اجلامع الكبري أما  :ومنها 

ين ومل ميت املرجوم بعد إال اإلحصان عبد   شاهدُ  مث وجد   ،فأخذوا يف رمجه ،القاضي ابلرجم

 .وهو قوهلما ،مئة جلدةففي القياس يقام عليه حد الزان  ،أنه أصابته جراحات من ذلك

 .وابلقياس أخذ ،ويف االستحسان ال يقام 

ومل  ،فقضى القاضي جبلده مئة جلدةة شهدوا على رجل ابلزان عربيف اجلامع أيضًا أ :ومنها 

ويف االستحسان ال  ،ففي القياس يرجم وهو قوهلما ،(1)اجللد فشهد شاهدان أنه حمصنيعمل 

 .وابلقياس أخذ ،يرجم

وعند  ،وهو استحسان ،يف النكاح أن الرهن مبهر املثل يكون رهنًا ابملتعة عند حممد :ومنها 

 .وابلقياس أخذ ،وهو قياس ،ن رهناً أيب يوسف ال يكو 

يف الزايدات رجل له ابن معتق وله أم ولد قد استولدها ابلنكاح فاشرتى األب ولده  :ومنها 

 .وابلقياس أخذ ،ويف االستحسان يقع لالبن ،ففي القياس يقع الشراء لألب ،هلذا االبن

]وتعلق يها رجل وتعلق آبخررجل حفر بئراً يف طريق املسلمني فوقع فما يف الزايدات  :ومنها 

فإن حافر  ،بئر بعضهم على بعض موتىفوجدوا يف ال ،فوقعوا مجيعًا فماتوا (2)اآلخر آبخر[

                                                           

 (.60)أ/و/( 1)
 ه.، و، ح ، ( مثبتة من س(2
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ويكون ذلك  ،ويضمن الثاين دية الثالث ،ويضمن األول دية الثاين ،البئر يضمن دية األول

 .أخذوبه  ،على عاقلتهم قياساً 

وبقي  ربأمنًا ابخلصومة مث حلق املوكل بدار احلاملستأمن إذا وكل مست :يف الوكالة ومنها 

 ،وال تبطل استحساانً  ،فبطلت الوكالة قياساً  ،عليه واملوكل هو املدعى ،يف دار اإلسالموكيله 

 .وابلقياس أخذ

 :زدت فيها مسائل :مام جنم الدينقال اإل 

أحدمها  ب  الواهله  دراهم مجلة فعوض املوهوبُ ثوابً و  (1)رجللو وهب  :يف كتاب اهلبة منها 

 .   وبه أخذ ،ولو كان وهبهما له يف عقدين جاز قياساً  ،مل جيز ،عن اآلخر

أن العبد الذي كاتب املوىل نصفه إذا اشرتى من مواله عبدًا مل  :يف كتاب املكاتب ومنها 

 .وبه أخذ ،جيز يف القياس إال يف نصيبه

لك الرجل دين على املكاتب مث ولذ ،املكاتب من رجلإذا سرق  :يف املكاتب أيضاً  ومنها 

ألن املسروق منه  ؛فإنه يقطع قياساً  ،فبيع يف دينه ،عجز املكاتب فطلب املسروق منه دينه

 .ومل يذكر االستحسان ،ليس مبالك رقبته بل ملكه غريه

                                                           

 ه)لرجل(.، و، ح، ( يف س(1
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ال يعقل قطع عند أيب حنيفة وحممد رمحهما هللا  صغري   : لو سرق عبد  السرقةيف  ومنها 

 .وعند أيب يوسف ال يقطع استحساانً  ،وبه أخذ ،ياساً قسبحانه وتعاىل 

 (1)أن الوكيل ابلسلم إذا حط أو أبرأ أو رضي بدون شرطه أو أخر أو أقال :يف البيوع ومنها 

 وهو قول أيب حنيفة وحممد رمحهما هللا  ،للموكل قياساً  (2)أو احتال به على غريه صح وضمن 

   .(3)]استحساانً[تعاىل وسف رمحه هللاح عند أيب يوال يص ،تعاىل

مث جاء آخر وحفر يف أسفلها  ،لو حفر رجل بئرًا يف طريق املسلمني :(4)تيف الداي ومنها

 ؛وبه أخذ، واالستحسان كالمها يضمن ،األول قياساً ضمن  ،طابقة مث وقع فيها إنسان ومات

 ألن احلفر منهما. 

ومنعه من  (5)األجر من إذا قبض الدار جار ئابستيف آخر اجلامع الكبري الوكيل  ومنها:  

ويرجع  ،الوكيل األجر علىف ،جرة منه فمضت املدة وهي يف يدهاملوكل إىل أن يقبض األ

 .وبه أخذ ،ذلك على املوكل قياساً ب

                                                           

 ( يف و )قال(.(1
 ( يف ح )يضمن(.(2
 ه.، ح، ( مثبتة من س(3
 . (تداايز الو )( يف (4
 ( يف س )األجرة(.(5
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 ،(2)اب ثراهط ،وقد زاد شيخ اإلسالم والدي ،مشاخينا (1)ئلهكذا نقل هذه املسا :أقول    

 :مسألتني (ملستفيتجواب ا املفيت علىمعني )يف مؤلفه 

الوكيل ابلبيع دفع العني إىل املستلم ليذهب به إىل بيته ويعرضه على أهله فضاع يف  :األوىل

 .ويف القياس يضمن ،ال يضمن استحساانً  ،يده

 .وعليه الفتوى كما يف اخلالصة :قال الصدر الشهيد     

الكرخي  ، وأفىتلقياس أن له ذلكفا (3)ا رهبدار يف حملة عامرة فأراد أن خيالثانية لو كان له  

 .       وهو استحسان ،أبنه ليس له ذلك

لكن  ،املنظومة الوهبانية (4)كما يف شرح  ،الفتوى اليوم على القياس :وقال الصدر الشهيد     

 .املنع ماملختار أن هل ،راب احمللةهل السكة خبوفيه ضرر أل ،أراد هدم داره :لبزازيةيف ا

واألصح أنه ال  ؟يضر ابجلريان إذا كان قادرًا على البناء هل جيرب (5)نهوإن هدم مع هذا وإ 

 .جيرب

                                                           

 ( يف ح )املسألة(.(1
 (.60)أ/ظ/( 2)

 ( يف ه )خيرج هبا(.(3
 ح.، س ( )شرح( سقطت من(4
 ح)أن(.، ( يف س(5
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فيها قياس  ،تعاىلسبحانه بفضل هللا  ،العبد الضعيف احلقري مسألة وقد زاد الفقري :أقول     

  .وابلقياس أخذ ،واستحسان

يعود قبل  ، قعدةثالثة بالإىل ال (1)ولو قام يف النفل :قال يف البزازية يف كتاب الصالة    

والوتر حكمه حكم التطوع  ،ع قبل الظهر على هذاربواأل .خالفًا هلما ،عند حممدالسجود، 

ويف القياس يفسد  ،وعند اإلمام فيه قياس واستحسان ،تعاىلسبحانه و رمحه هللا  ،عند حممد

 .وهو املأخوذ ،عنده

 :رمه زايدة مسألتنيه وفضله وكن ِّ تعاىل مب  سبحانه و ر هللا سَّ وقد ي   :أقول     

شيئًا املسافر إذا تذكر  :وهي ،يف فتاوى قاضي خان ونقلها عنه املصنف يف البحر :األوىل 

ألنه مقيم عند األكل حيث رفض ؛ عليه الكفارة قياساً  :قال ،يف منزله فدخل فأفطر مث خرج

 .خذوابلقياس أن ،سفره ابلعود إىل منزله

 ،تعاىلو سبحانه رمحه هللا  ،فأبو حنيفة ،وقت وقوعها يدرِّ  لو وقعت فأرة يف بئر ومل :الثانية 

 :وقاال ،وإن انتفخت فمنذ ثالثة أايم ولياليها ،يوم وليلة مذالبئر نجاسة ب (2)كمحي :يقول

 .قياسوقوهلما  ،وقول اإلمام استحسان ،حيكم بنجاستها وقت العلم هبا

 

                                                           

 ح.، ( )يف النفل( سقطت من س(1
 ح.، ( )حيكم( سقطت من س(2
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 ،املختار قوهلما : فتاوي العتايبويف ،يف تصحيح القدوري (1)قال العالمة الشيخ قاسم     

األلفاظ املعلمة  ألن لفظ املختار من ؛ألنه املختار ،ذفيكون على هذا القياس هو املأخو 

 .للفتوى

ذلك فقد اعتمد قول اإلمام مل يوافق على  :قلت :لكن قال الشيخ قاسم :قلت    

وصرح يف  ،مجيع املصنفاتوصدر الشريعة ورجح دليله يف  (4)النسفي واملوصلي (3)(2)الربهاين

 .انتهى ،وهو األحوط يف العبادات ،قياس وقوله هو االستحسانالبدائع أن قوهلما 

 .ومشى على قول اإلمام أصحاب املتون :أقول 

 

                                                           

 سودون أبيه معتق إىل نسبة) السودوين العدل أبو الدين زين قطلوبغا بن قاسم( قاسم بن قطلوبغا:(1
 يف السخاوي قال. ابحث مؤرخ، احلنفية، بفقه عامل لقاهرة،ه اب802اجلمايل، ولد سنة ( الشيخوين

 علماء يف (الرتاجم اتج)منها:  ،تصانيف له املناظرة، على قادر اللسان، طلق عالمة، إمام:  وصفه
ه. األعالم، الزركلي 879تويف ابلقاهرة سنة  األصول، يف (املنار خمتصر شرح)و (الفتاوى)و األحناف،

5/180. 
 . (مام الربهاناإل) ه( يف (2
 العلم أخذ حممد، أبو الكبري الدين وبرهان األئمة برهان مازه بن عمر العزيز بن عبد( اإلمام الربهاين: (3
 عمر الدين حسام الشهيد والصدر أمحد الدين اتج السعيد الصدر ولداه عليه: وتفقه ،السرخسي عن

 .1/98الفوائد البهية   .موغريه املرغيناين العزيز عبد بن على الكبري الدين وظهري
 جمد الدين أبو الفضل عبد هللا بن حممود بن مودود بن حممود، املوصلي احلنفي الُبلدجي. ( املوصلي:(4

 واخلالف ابلفقه عاملاً  ابملذهب، اً عارف اً مدرس فاضال اً عامل ،اً فقيه اً شيخ ، كان هـ599سنة ولد ابملوصل 
 الفروع يف الكبري اجلامع املختار وشرح لتعليل واالختيار توىللف املختار :واألصول. له تصانيف منها

 .1/107هـ. الفوائد البهية 683 ببغداد سنة تويف،للشيباين
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 :تعاىل على الفقري بزايدة مسألتني أيضاً سبحانه و هللا  وقد منَّ  :قلت     

ولو نذر أن يتصدق مبلكه فهو  ،الزكاة لو نذر أن يتصدق مباله فهو على جنس مال :األوىل 

فعلم بذلك أن  ،االستحسان (2)األول سواء يفو أنه  (1)]الشهيد[ وذكر احلاكم ،على اجلميع

وقد ذكره يف االختيار  ،وعليه أصحاب املتون والشروح ،وعليه العمل ،قياس خالف التسوية

 .شرح املختار

 (3)ل وإن كان فيه فض ،ن يستويف حقهقه فله أهي أهنم قالوا لو ظفر الغرمي جبنس ح :الثانية 

 ؟ الدراهم والداننري هل مها جنس واحد أو جنسان يف مث اختلفوا  ،رده

  (4)الدراهمله أخذ الداننري و  ،سبحانه وتعاىلرمحه هللا  ،وعن أيب بكر الرازي :قال يف القنية    

 .لصحيح ما هو القياسوا، انتهىوكذا أخذ الدراهم ابلداننري استحساانً ال قياساً 

كان له أن أيخذ دراهم   ،رجل له على آخر دراهم فظفر بدراهم مديونه :قال يف اخلانية     

يف ظاهر وإن ظفر بداننري مديونه  ،مؤجالً  ومل يكن (5)دراهم املديون أجود تكناملديون إذا مل 

                                                           

 ه.، و، ح، ( مثبتة من س(1
 (.61)أ/و/( 2)

 ( يف ه )فصل( .(3
 ه  )ابلدراهم( .، ح، ( يف س(4
 ( يف ه )أجيد(.(5
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والصحيح هو  ،أن أيخذأن له  وذكر يف كتاب الدين والعني ،الرواية ليس له أن أيخذ الداننري

 .تعاىل أعلمسبحانه و وهللا  ،وصححه يف التااترخانية ،األول

 :تعاىل بزايدة مسألتني أيضاً واحلمد هللسبحانه و هللا  وقد منَّ  :أقول     

يعين ابن  ،وقد أخذ :يف شرحه للوهبانية (1)الرب بن الشحنة قال شيخ اإلسالم عبد :األوىل 

 :لوفيها أقو  (2)بنظم مسألة األلثغ ،وهبان

كان ميكنه أن يتخذ من القرآن الشريف آايت شريفة ليس فيها تلك احلروف إن  أنه  :منها 

الته وز صالقراءة بغريها فالصحيح أنه ال جت فعل إال الفاحتة فإنه ال يرتك فإن قرأ مع إمكان

نسخ زلة فوجب فساد الصالة كذا يف بعض  ال يتكلمكلم بكالم الناس مع قدرته على أألنه ت

   .خذأنوابلقياس  ،ويف االستحسان جتوز ،ال جتوز صالتهأويف بعضها القياس  ،القاري

أنه إذا ابع  :ويف شرح الكنز للزيلعي وهي ،وهي يف منح الغفار لشيخ اإلسالم والدي :الثانية

                                                           

 ابن الدين، سري الربكات أبو القضاة قاضي حممد بن حممد بن الرب عبد( عبد الرب بن الشحنة:(1
 وأفىت ودرس وجده، والده، أخذ عن: القاهرة، إىل رحل مث ه ، 851سنة  حبلب ولد. احلنفي الشحنة،

 أيب فقه يف وهبان( بن منظومة )شرح منها: ،كثرية مؤلفات ولهالقاهرة. قضاء مث حلب، قضاء وتوىل
احلنفية(. تويف سنة  ألغاز يف األشرفية احلنفية، و)الذخائر فقه يف (الوهبانية و)شرح النعمان، حنيفة
 .1/220ه. الكواكب السائرة، الغزي 921

 أو الياء، أو الالم أو الغني إىل الراء من أو الثاء، إىل السني من اللسان حتول: واللثغة ابلضم( األلثغ:(2
القاموس احمليط، الفريوز آابدي  .ألثغ فهو كفرح، .ثقل وفيه لسانه رفع يتم الأ أو حرف، إىل حرف من
1/787. 
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جيوز إذا كان  :يلوق ،الثمرة وقد خرج بعضها دون بعض فإنه ال جيوز يف ظاهر املذهب

 .املعدوم تبعاً للموجود استحساانً لتعامل الناس وللضرورة (1)لأكثر وحيماخلارج 

ال جيوز يف  :وقال يف منح الغفار ،األصح أنه ال جيوز :وقال مشس األئمة السرخسي     

احلمد هلل  .يف هذا على القياس ال على االستحسانفعلم هبذا أن العمل ، ظاهر املذهب

 .وإليه املرجع واملآبأعلم ابلصواب تعاىل سبحانه و العليم وهللا الوهاب الكرمي املنعم املتفضل 

 .فاغتنم هذا فإنه من جواهر هذا الكتاب :أقول 

   [(3)(2)عة: إعمال الكال  أوىل من إمهالهالقاعدة التاس]

فرعته على هذه القاعدة ما يف اخلانية رجل له امرأاتن  (4)[ومما] :قول املصنف

 .إىل آخره

 .ففيه خال :أقول 

                                                           

 ه )وجيعل(.، و، ح، ( يف س(1
 العاقل وكالم لغو، املهمل ألن إمهاله، من أوىل إعماله أمكن ما الكالم مدلول القاعدة: إعمال (2)

 .فمجاز وإال ممكنة حقيقة من به معموالً  جيعله وجه وأوىل أقرب على أمكن ما محله فيجب عنه، يصان
 . 315شرح القواعد الفقهية، الزرقا ص

 ./18 ق: / ﴾عتيد   رقيب   لديهِّ  إال قول   منْ  يلفظُ  ما﴿: تعاىل قوله أدلتها ومن(3)
    .(ما يقول( ولينظرْ  عبد   هللا   فليتقِّ  قائل لسان   كلِّ  عند   تعاىل هللا   إنَّ )): والسالم الصالة عليه وقوله

 .2/240وي فيض القدير شرح اجلامع الصغري، املنا
 ه.، ح، س( مثبتة من (4
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: فقال ،ث تكفيينثال :فقالت ،ولو قال هلا أنت طالق مخسني تطليقة :قال يف القنية     

حممد بن شجاع وأبو  وقال ،(2) كل واحدة من البواقي ثالاًث ثالاثً  (1)طلقالباقي لصاحبتك ف

ألن ما  ؛مثله تعاىل ال يقع على صاحبتها شيءسبحانه و رمحهم هللا  (3)علي الرازي والشافعي

   .أصالً ث غري عامل اء الثالور 

 .أطرق حكاية عن السبكي وخطر ل فيه :صنفقول امل 

 .كذا يف القاموس  يق، وجيمع على طرق وأطرقأطرق مجع طر  :أقول 

 [القاعدة العاشرة: اخلراج ابلضمان.]

  [القاعدة احلادية عشرة: السؤال معاد يف اجلواب.]

 .السؤال معاد يف اجلواب :قول املصنف

 
                                                           

 ه )تطلق(.، و، ح، ( يف س(1

 (.61)أ/ظ/( 2)
 أفىت، ابمسه املعروف املذهب إمام،  ه150 سنة بغزة ولد،  عبدهللا أبو إدريس بن حممد( الشافعي:(3
  احلسن بن حممد عن الرأي وفقه،  مالك اإلمام عن احلديث أخذ،  سنة عشرة مخس ابن وهو مكة يف

 شافع بن علي بن وحممد العطار الرمحن عبد بن وداود الزجني خالد بن مسلم: عن ببلده العلم وأخذ
 وأبو حنبل بن وأمحد القاسم عبيد وأبو احلميدي: عنه وحدث .عياض بن وفضيل عيينة، بن وسفيان
 النبالء أعالم سري . ه204 سنة ابلقاهرة تويف.  الرسالة،  األم:  مصنفاته البويطي. من يوسف يعقوب
 . 10/5 الذهيب
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 :ومن فروع هذه :أقول     

وقيل  ،قيل ثالث ،أنت طالق :فقال ،قالت لزوجها طلقين ثالاثً  :ما يف منية املفيت  -1

 .ث بكل حالولو قال فعلت فثال ،وقيل إن نوى جواهبا فثالث وإال فواحدة ،واحدة

 ل : قال رجالنكاحه يف كتاب ا ذكره اإلمام الولواجلي يف فتاواالقاعدة م ومن فروع :أقول-2

ألهنا أخرجت  ؛قد فعلت فهو مبنزلة قوهلا قد زوجتك :فقالت .تزوجك بكذا وكذاأ (1)المرأته

وليس حيتاج يف هذا أن يقول  ،الكالم خمرج اجلواب واجلواب يتضمن إعادة ما يف السؤال

  .(2)تعاىل أعلمسبحانه و وهللا  ،الزوج قد قبلت

 .(3)زيد نعم كان حالفاً وقال  :قول املصنف 

 

                                                           

 ه )المرأة(.، ح، ( يف س(1
ح)أقول: ومن فروع القاعدة أيضاً ما يف الصريفية قال: سئل أيضاً ، ( هذه املسألة زايدة يف س(2

فقال إن شربت املثلث  ،تعال اشرب معنا املثلث :قالوا ،القاضي بديع الدين عمن دخل داراً فيها فساق
ألن اجلواب يتضمن إعادة ما  ؛ال حينث :قال ،ضع آخر مع أانس أخرفامرأته كذا فخرج وشرب يف مو 

 .معي فقال إن تغديت فكذا نظريه مسألة اجلامع تغد   ،يف السؤال

لو قال: امرأة زيد طالق وعبده حر وعليه املشي إىل بيت هللا تعاىل احلرام إن دخل صورة املسألة:  (3)
        ألن اجلواب يتضمن إعادة ما يف السؤال. ؛كلهب كان زيد حالفاً  فقال زيد: نعم. هذه الدار.

 .1/128األشباه والنظائر، ابن جنيم 
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هذا ذكره يف آخر هذا تعاىل تصحيحاً خيالف سبحانه و قد ذكر املصنف رمحه هللا  :أقول     

وهو  ،ال يكفي وال يصري حالفاً  ،نعم :عرض عليه ميينًا فقال :قال ،(1)احليل الكتاب من

 .كذا يف التااترخانية  ،الصحيح

نعم  :فيقول ،يمنييه اللعلو عرض  :اجية يف حيل احمليطالت (2)دوقال يف الفوائ :أقول     

 .ويكون حالفاً يف تلك اليمني اليت عرضت عليه يف الصحيح ،(3)يكفي

قد اختلف التصحيح كما ترى وينبغي اعتماد تصحيح الفتاوى التاجية عماًل  :أقول    

 .تعاىل أعلم ابلصوابسبحانه و وهللا  ،وهي السؤال معاد يف اجلواب ،ابلقاعدة املذكورة

وهو أن  ،يةربيف الع اً سيوطي رأيت هلذه القاعدة نظري قال األ :قول املصنف 

عمله من  عاستيفاء معموله فإن نعت قبله امتنعت بعد ن يناسم الفاعل جيوز أ

 .(4)أصله

 ر وهو إمنا عمل ملشاهبتهغ ِّ كذا إذا صُ ]و ،عت خرج عن مشاهبة الفعلألنه إذا نُ  :أقول     

 .                رط معىن احلال واالستقبالولذلك ال يعمل اسم الفاعل إال بش ،(5)[للفعل

                                                           

 ه )كتاب من فن(.، ح، ( يف س(1
 ( يف و )القواعد(.(2
 ( يف س )يكون(.(3

 .1/133( األشباه والنظائر، ابن جنيم 4)

 ه.، و، ح، ( مثبتة من س(5



[192] 
 

ال خيالف يف املضارع فيلزم أ (2)]يشبه[أحدمها ألن عمله إمنا اشرتطو  :(1)قال العالمة اجلامي

االستقبال أعم من أن يكون حتقيقًا أو واحلال و  ،عمرًا اآلن أو غداً  رب  ضا زيد   :حنو ،الزمان

                                                                                                                                    ./18 / الكهف:﴾  يد  ص  لوَ اب   ه  ي  اعَ رَ ذ   ط  س  م ابَ هُ بل  كَ وَ ﴿تعاىل: سبحانه و حنو قوله  ،حكاية

المة قال الع ،لكن املراد حكاية احلال ،وإن كان ماضياً  ،هنا العاملفإن )ابسط ( ها

وظاهر كالم النحاة أنه يشرتط معىن احلال واالستقبال أيضًا إذا وقع بعد حرف  :(3)الرضي

احلرفني كما ال سبب بىن الفعل فيه لقوة مع ؛ال يشرتط ذلكواألوىل أنه  ،النفي واالستفهام

بعد ما ذكر كالم  (5)قال املوىل عصام ،كالمه (4)يشرتط ذلك فيه إذا دخل عليه الالم هذا

 .  المة الرضيالع

                                                           

ه. أخذ عن: سعد الدين 817مد، ولد جبام سنة عبد الرمحن بن أمحد بن حم ( العالمة اجلامي:(1
           الكاشغري وعلي السمرقندي وشهاب الدين حممد، وأخذ عنه: عبد الغفور بن علي الالري. 

نفحات )و (الفوائد الضيائية)و (رسالة مناسك احلج)و (اللوامع)و (شرح فصوص احلكم)له تصانيف: 
 .  1/86بهية، اللكنوي ه. الفوائد ال898، تويف هبراة سنة (األنس

 ه.، و، ح، ( مثبتة من س(2
طربستان مشايل إيران  أعمال من سرتاابذأب ولد األسرتاابذي، الرضي احلسن بن حممد( العالمة الرضي:(3

 ويعد الرضي من أشهر علماء النحو وكثريًا ما يستشهد آبرائه ونظرًا ملكانته لقب )جنم األئمة(.       
( احلاجب ابن مقدمة شرح)و النحو يف(  احلاجب البن الكافية، شرح يف الوافية) مؤلفاته: ومن أشهر

 .6/86ه. األعالم، الزركلي 686تويف سنة  الصرف، علم يف ابلشافية، املسماة وهي
 (.62)أ/و/ (4)

عصام، ولد مبكة سنة  ابملال املعروف األسفراييين العصامي الدين مجال بن امللك عبد( املوىل عصام:(5
 ===        العرب( كالم من األرب )بلوغ منها: ،كتاابً  ستني حنو العربية، وله علماء من ه. 978
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إمنا قال ظاهر كالم النحاة ألن الظاهر عطف قوهلم أو اهلمزة أو ما على  :أقول     

وحيتمل أن جيعل عطفًا على معىن احلال أي وبشرط معىن احلال واالستقبال  ،صاحب

 .(1)واالعتماد على صاحبه أو بشرط اهلمزة أو ما انتهى

 .تعاىل أعلمسبحانه و واملراد ابلالم هنا املوصولة وهللا  :أقول

  [القاعدة الثانية عشرة: ال ينسب إىل ساكت قول.]

 .ال ينسب إىل ساكت قول إىل آخره :قول املصنف

  :من فروع هذه القاعدة :أقول     

واستخدمتها سنة والزوج عامل به افرتقا ويف بيتها جارية نقلتها مع نفسها  :ما يف القنية -1

 .ن يده كانت اثبتة ومل يوجد املزيلأل ؛ادعاها فالقول لهساكت مث 

 ،هاما ذكره يف بعض املعتربات إذا حلفت ال أتذن يف تزوجيها فزوجها ولي   :ومن فروعها -2 

    .ال حتنث ،وسكتت

                                                                                                                                                                      

 شروح كتبه وأكثر. ذلك وغري النحو، يف الندى( قطر العروض، و)شرح يف رسالة )التسهيل(===
 .4/157ه. األعالم، الزركلي 1037ابملدينة سنة  تويف، وحواش

أقول: ويل يف كون هذه القاعدة النحوية نظري من استعجل ) ايدةه هذه املسألة ز س، ح، ( يف (1
ألن القاعدة إمنا على من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب حبرمانه   ؛نظرالشيء قبل أوانه عوقب حبرمانه 

وإمنا عوقب حبرمان العمل ال  ،وهنا اسم الفاعل إمنا استعجل النعت قبل أوانه ،أي حبرمان ذلك الشيء
 .(وهللا سبحانه وتعاىل أعلم ،فتأمل .عت الذي استعجله قبل أوانهحبرمان الن
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وال  ،يصري مأذوانً  ،وسكت ،ه يبيع ويشرتيأال أيذن لعبده يف جتارة فرآوكذا لو حلف  -3

  .حينث

 .الشفعة فسكت ال حينث وكذا الشفيع إذا حلف ال يسلم-4

مث يف نكاح الفضويل لو كان احلالف  :قال ،ما يف جواهر الفتاوى :ومن فروع املسألة -5

 .والفضويل يباشر العقد له وهو حاضر ساكت ،حاضراً يف جملس العقد

بنفسه خبالف كاملباشرة ال يكون حضوره   :اإلمام مجال الدين البزدوي الصدر قال     

رجاًل أن يزوجه امرأة فباشر الوكيل العقد حبضرة املوكل يكون الوكيل  ن وكلفإن م ،الوكيل

والفرق أن  ،حبضرتهالعقد آخر ينعقد  ًا حىت لو مل يكن هناك إال شاهد  شاهدًا واملوكل مباشر 

يبقى الوكيل سفريًا ومعربًا والفضويل ليس )،لة ينتقل كالمه وعقده إىل املوكلالوكيل حبكم الوكا

وليس هو من مجلة من يكون سكوته رضا منه  ،(1)(ل كالمه وعقده إىل املوكلبوكيل له لينتق

 .بذلك انتهى

 

 

 

                                                           

 ( ما بني قوسني سقط من و. (1
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 [:(1)كالنطق فيها السكوت يكون كثرية مسائل القاعدة هذه عن ]خرجت

                                                           

 سكوت البكر عند استئمار وليها قبل التزويج وبعده. :األوىل (1)
 الثانية: سكوهتا عند قبض مهرها.

 .الثالثة: سكوهتا إذا بلغت بكراً 
 .نثتال تتزوج فزوجها أبوها فسكتت حالرابعة: حلفت أ

 اخلامسة: سكوت املتصدق عليه قبول ال املوهوب له.
 .السادسة: سكوت املالك عند قبض املوهوب له أو املتصدق عليه إذن

 السابعة: سكوت الوكيل قبول ويرتد برده. 
 الثامنة: سكوت املقر له قبول ويرتد برده.

 التاسعة: سكوت املفوض إليه قبول للتفويض وله رده.
 وقوف عليه قبول ويرتد برده، وقيل ال.العاشرة: سكوت امل

 : سكوت أحد املتبايعني يف بيع التلجئة، حني قال صاحبه قد بدا يل أن أجعله بيعاً ةاحلادية عشر 
 .صحيحاً 

 .مني رضاً ر ك القدمي حني قسمة ماله بني الغا: سكوت املالةالثانية عشر 
 شرتي مسقط خلياره: سكوت املشرتي ابخليار حني رأى العبد يبيع ويةالثالثة عشر 
: سكوت البائع الذي له حق حبس املبيع حني رأى املشرتي قبض املبيع إذن بقبضه، ةالرابعة عشر 

 .كان البيع أم فاسداً   صحيحاً 
 : سكوت الشفيع حني علم ابلبيع مسقط للشفعة.ةاخلامسة عشر 
 : سكوت املوىل حني رأى عبده يبيع ويشرتي إذن يف التجارةةالسادسة عشر 

 حنث، يف ظاهر الرواية. ،فسكت (ال أيذن له) وىل: لو حلف املةعة عشر الساب
: سكوت القن وانقياده عند بيعه أو رهنه أو دفعه جبناية إقرار برقه إن كان يعقل، خبالف ةالثامنة عشر 

 سكوته عند إجارته أو عرضه للبيع أو تزوجيه.
حنث، ال لو قال له اخرج  ،فسكت ،يف دارهوهو انزل  ،يف داره نزل فالانً : لو حلف ال يُ ةالتاسعة عشر 

 منها فأىب أن خيرج فسكت.
 العشرون: سكوت الزوج عند والدة املرأة وهتنئته إقرار به فال ميلك نفيه. 

 ===   احلادية والعشرون: سكوت املوىل عند والدة أم لولده إقرار به.
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 .زدت على ذلك مسألة السكوت يف اإلجارة إىل آخرهأقول  :يش  قول احملُ 

زدت ذلك على  ورضا  (1)[ولبق]يها لعبد الضعيف مسائل السكوت فوقد زاد ا :أقول     

 .يش  ما ذكره املصنف واحملُ 

كما نص   ،يكون سكوته رضا ،لو تزوجت من غري كفوء فسكت الويل حىت ولدت :فمنها 

 .عليه الزيلعي وغريه

ألن قبول  ؛، فهو رضاوقبل التهنئة ،ه القومفهنأ ج رجالً بغري أمر احمليط رجل زو  ما يف :ومنها 

 .اإلجازةى علالتهنئة دليل 
                                                                                                                                                                      

، ال ابلعيب، إن كان املخرب عدالً  اً الثانية والعشرون: السكوت قبل البيع عند اإلخبار ابلعيب رض===
 .عنده، وعندمها هو رضا ولو فاسقاً  لو كان فاسقاً 

 الثالثة والعشرون: سكوت البكر عند إخبارها بتزويج الويل على هذا اخلالف.
الرابعة والعشرون: سكوته عند بيع زوجته أو قريبه عقارا إقرار أبنه ليس له، على ما أفىت به مشايخ مسرقند 

 ا ملشايخ خبارى، فينظر املفيت فيه.خالف
 اخلامسة والعشرون: رآه يبيع أرضا أو دارا فتصرف فيه املشرتي زماان وهو ساكت تسقط دعواه.

فسكت ، ة لنفسي خاصةم  شرتي هذه األ  اأحد شريكي العنان قال لآلخر إين السادسة والعشرون: 
 الشريك ال تكون هلما.

  قال له الوكيل بشراء معني: إين أريد شراءه لنفسي.السابعة والعشرون: سكوت املوكل حني
 فشراه كان له.

 الثامنة والعشرون: سكوت ويل الصيب العاقل، إذا رآه يبيع ويشرتي إذن.
 التاسعة والعشرون: سكوته عند رؤية غريه يشق زقه حىت سال ما فيه رضا.

 ينهه حنث. الثالثون: سكوت احلالف ال يستخدم مملوكه إذا خدمه بال أمره ومل
 .1/130األشباه والنظائر، ابن جنيم  هذه الثالثون يف جامع الفصولني.

 ه.، و، ح، ( مثبتة من س(1
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 .أن الوكالة كما تثبت ابلصريح تثبت ابلسكوت :ومنها 

يف كتاب النكاح يف البحر يف حبث األولياء والوكالة كما تثبت ابلصريح  :قال املصنف     

إين أريد أن أزوجك من  :لو قال ابن العم للكبرية :ولذا قال يف الظهريية ،تثبت ابلسكوت

 .فسكتت فزوجها جازنفسي 

يف   (1)ذكره ،رائق للمصنفكما يف البحر ال  ،سكوت أهل العلم والصالح يف التعديل :ومنها 

ويكتفى ابلسكوت من أهل العلم والصالح فيكون سكوته تزكية  :قال (2)كتاب الشهادات

قاضياً فاحتاج إىل تعديل وكان املزكي مريضاً  (3)وكان الليث بن مساور .للشاهد ملا يف امللتقط

وال  (4)أسألك :فقال ،مث سأله فسكت ،عدلأل عن الشاهد فسكت املوس ،ه القاضيفعاد

 .سبحانه وتعاىل أعلموهللا  ،رهأما يكفيك من مثلي السكوت إىل آخ :عدلفقال ال جتيبين

                                                           

 (.62)أ/ظ/( 1)
 . (الشهادة) هس، ح، ( يف (2
 على أمجعوا فيمن الاللكائي ، ذكره هـ226 سنة املتوىف البلخي مساور بن الليث( الليث بن مساور:(3

 هللا: قال القرآن خبلق القول بوجوب اخلالفة كتاب ورد وملا ببلخ قاضياً  وكان لقرآن،ا خبلق القائلني تكفري
 من نفسه وخلع األرض على عمامته رمى مث كافر فهو القرآن خبلق يقول من كل... الكفر ظهر أكرب

 .1/164القضاء.  مشايخ بلخ من احلنفية، حممد حمروس املدرس 
 ( يف ح )أسكت(.(4
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ألن  ؛له اخلروج إليها حل   ،ه مواله فسكتبد خرج إىل صالة اجلمعة فرآلو أن الع ومنها:)

  .(1)(البحر يف ابب اجلمعة. ذكره املصنف يف ،السكوت مبنزلة الرضا

ولو زفت إليه بال جهاز فله أن يطالب مبا بعث إليه من   القنية:قال يف ،ما يف القنية :ومنها 

هز مل جيأبنه إذا  يعين ،ا يليق ابملبعوث يف عرفهموإن كان اجلهاز قلياًل فله املطالبة مب ،الداننري

ولو سكت بعد  ،ه للزوج ال ما يتخذ هلايتخذواملعترب ما  ،مبا يليق فله اسرتداد ما بعث

 .الزفاف زماانً يعرف بذلك رضاه مل يكن له أن خياصم بعد ذلك وإن مل يتخذ له شيء

يف االختيارات يف كتاب  (2)هكذا ذكرها ،وال حيتاج إىل القول ،إذا أبرأه فسكت صح :ومنها 

 .كتاب اإلقرار

هكذا  ،بطاًل يف إحدى الروايتنييكون معند بيع املرهتن الرهن سكوت الراهن  :(3)ومنها 

احلمد هلل العزيز  .وهي تعلم أيضًا من كالم املصنف أول القاعدة ،ذكره الزيلعي وقاضي خان

 .الوهاب وهو أعلم ابلصواب

سكوت املوىل حني رأى عبده يبيع ويشرتي إىل  ةالسادسة عشر  :قول املصنف 

 .آخره

                                                           

 سقط من ه. ( ما بني قوسني(1
 ح )ذكره الربهاين(.، ( يف س(2

 ه.، ح، ( )إن( زايدة يف س(3
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وغري  ،أي ملك السيد ،أى عبده يبيع ملكهأطلق املصنف يف البيع فشمل ما إذا ر  :أقول    

ه يبيع شيئًا من أعيان املالك فسكت مل ؛ ألنه لو رآواحلكم ليس هو كذلك ،ملك السيد

خسرو منال كما صرح به العالمة   ،ه يبيع ملك أجنيبإال إذا رآ (1)وال يكون إذاًن  ،إذانً يكن 

اً ملك األجنيب احرتاز  عبده يبيع اإلذن داللة إذا رأى املوىل (2): ويثبتحيث قال ،يف الغرر

مل يكن  ،فإنه إذا رأى عبده يبيع ملكاً من أعيان املالك فسكت ،ه يبيع ملك موالهعما إذا رآ

 .كذا يف اخلانية انتهى  ،ذلك إذانً له

القاضي إذا رأى عبده يبيع ويشرتي فسكت ال  ،ويف منية املفيت من كتاب املأذون :قلت    

 .جارة انتهىيكون مأذوانً يف الت

طالق اإليف  املصنف (3)يتعرض لذلك فكأنه فيما يظهر أقري مل ش  والفاضل احملُ  :قلت     

 .معيب عندهم (4)يف حمل التقييدواإلطالق  ،حمل التقييديف 

هنا يصح استثناؤها من قول املصنف إذا رأى عبده يبيع ألة املنية املذكورة ومس :أقول     

 كره يف كتاب املأذون .ا ال خيفى ذ إىل آخره كمفسكت ويشرتي 

 

                                                           

 ح.، ( )وال يكون إذانً( سقطت من س(1
 ه.، ح، ( )أي( زايدة يف س(2

 . (إقرار) ه( يف (3
.هسقطت من )يف حمل التقييد( ( (4
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 .قريبه إىل آخره( 1)الرابعة والعشرون سكوته عند بيع زوجته أو :قول املصنف

 ؟مل يذكر املصنف سكوهتا عند بيع زوجها هل هو كسكوته عند بيع زوجته أم ال :أقول     

جل ما يبطل الدعوى إذا ابع الر )خان يف ابب  قال قاضي، خان وقد ذكر ذلك قاضي 

قال  ،فيهاختلف املشايخ  (:شيئًا حبضرة امرأته وهي ساكتة مث ادعت بعد ذلك أنه هلا

 .والصحيح أهنا تسمع انتهى ،ال تسمع دعواها :بعضهم

 ،والزوجة (2)ريبلفتوى على عدم مساع الدعوى يف القلكن يف البزازية جعل ا :أقول     

 .فلرياجع ويتأمل ذلك عند الفتوى

 .تعاىل أعلم ابلصوابسبحانه و وهللا  ،على قول املصنفزاد توهذه مما  :أقول 

 .إىل آخرهقال لآلخر  (3)السادسة والعشرون أحد شريكي العناناملصنف: قول  

 

                                                           

 (.63)أ/و/ (1)
 ( يف ه )الغريب(.(2
 واحد كل وإبذن يتميز فال وخيلطاه ،صاحبه مال مثل ماالً  منهما واحد كل خيرج أن شركة العنان: (3)

 املالني قدر على بينهما الربح يكون أن على األمتعة صنوف من رأى فيما ابملال يتجر أن لصاحبه منهما
 .6/473. احلاوي الكبري، املاوردي كذلك واخلسران
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ذكر العالمة  وقد ،ألهنا لو كانت مفاوضة مل يكن احلكم كذلك ؛إمنا قيد ابلعنان :أقول     

لصاحبه أان أريد أن أشرتي هذه اجلارية إذا قال  (1)أن أحد شريكي املفاوضة :ابن الشحنة

وذكر مسألة الوكيل  ،ال تكون له ما مل يقل شريكه نعم ،فاشرتى ،فسكت شريكه ،لنفسي

والفرق  :مث قال ،وأن السكوت يكون رضا ،هذه اليت ذكرها املصنف بعد مسألة الشركة

ن الرضا، وهناك ال دو ألن الشرط فيه العلم  ؛بينهما أن هذا عزل الوكيل لنفسه حبضرة موكله

وليس  ،صاحبه إال برضا ألن أحد املتفاوضني ال ميلك تغيري موجب املفاوضة بد من الرضا؛

تعاىل أعلم سبحانه و وهللا  ،وإن كان حمتماًل والعلم فقط فيه ال يكفي ،صرحيًا فيهالسكوت 

 .انتهى

ال الفسخ فإن أحد واملراد بتغيري موجب املفاوضة وقوع املشرتي على االختصاص  :أقول     

ال أعمل فسخ  :وقوله ،وصرح يف فتح القدير أبن إنكار الشركة فسخ ،يستقل بهالشريكني 

وأما ما وقع يف اخلالصة من أن أحد الشريكني ال ميلك  ،حىت لو عمل اآلخر كان ضامناً 

 .مأعل فتح القدير وهللاكما صرح به العالمة الكمال يف   ،صاحبه فغلط إال برضافسخ الشركة 

 لفرض أفضل من النفل إال يف مسائل:القاعدة الثالثة عشرة: ا]

 [.الواجب إنظاره من أفضل مندوب املعسر إبراء: األوىل
                                                           

 عامة شركة ألهنا ،ودينهما اوتصرفهم ماهلما يف فيتساواين الرجالن يشرتك أن فهيشركة املفاوضة:( 1)
. املساواة من هي إذ اإلطالق على صاحبه إىل الشركة أمر منهما واحد كل يفوض التجارات مجيع يف

 .3/5اهلداية، املرغيناين 
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 سنة أفضل من رده الواجب. (1)]ابتداء السال [قول املصنف: الثانية

هذا على قول وعلى قول آخر فثواب الرد أكثر فقد اختلف الناس هل ثواب  أقول:    

 كثر أم ثواب اجلواب.السالم أ

وقال بعضهم: ثواب اجلواب  ،بادئ ابخلري ال يكافأقال بعضهم: ثواب املبتدئ أكثر ألن امل

  .(2)( الليث رمحه هللا سبحانه وتعاىلقدمة أيبر ألنه يؤدي الفرض كذا يف شرح مأكث

 [.(3)الفرض وهو الوقت بعد الوضوء من أفضل ندوبم الوقت قبل الوضوء: ]الثالثة

 أخذه حر  إعطاؤه.قاعدة الرابعة عشرة: ما حر  ال]

 مسائل يف إال والزامر، النائحة وأجرة والرشوة الكاهن وحلوان البغي ومهر رابكال

 [أمري أو سلطان عند أمره ليسوي أو نفسه أو ماله على خلوف الرشوة

 .ما حر  فعله حر  طلبه :قول املصنف قاعدة[ هذا من ربويق: ]تنبيه 

 

                                                           

 ح.، ( مثبتة من س(1
 ( ما بني قوسني سقط من ه.(2

 .1/132األشباه والنظائر، ابن جنيم ( 3)
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ما قد طبخ حىت ذهب  ربإذا قعد وش :قال أبو يوسف (1)يالناطفويف أجناس  :أقول    

السكر  (2)وإن قعد ومل يرد ،حرام ربوحني قعد لطلب السكر فاألكل عليه حرام والش ،ثلثاه

وكل شيء مكروه  ،ده يرد السكر فقد أساء وأمث يف مقعومل (3)اركثوإن أراد اإل  ،ال أبس به

طلبه حرام وكل شيء حرام ف ،م يف تقويته مكروهعليه والكال فطلبه واملشي إليه والقعود

 .ألشياء وإن كان ذلك حالالً وال حيل أن يعتمد السكر بشيء من ا .والكالم يف تقويته حرام

 .كوهنا من فروعها إىل آخره يف ومل يظهر :قول املصنف 

فلو  ،الكتابة (4)دلاء بملا قدر على أدنه أراد أن املكاتب ا ميكن أن يقال إرمب :أقول     

فال حيل له ذلك إال بعد  ،والدخول عليها ،وحرم عليه النظر إىل سيدته ،دفعه صار حراً 

فعاقبه الشرع  ،فهو استعجل ذلك بتأخري دفع بدل الكتابة ،كنكاح ومصاهرة  ،مسوغ شرعي

 .حبرمانه

الشيء قبل نه من ابب استعجال عد إذ املتبادر للفهم أوال خيفى ما فيه من البُ  :أقول 

  .(5)أوانه

                                                           

ه. كشف الظنون، 446 سنة احلنفي، املتوىف الناطفي حممد بن أمحد العباس أيب اإلمام للشيخ :الناطفي( أجناس (1
 .1/1حاجي خليفة 

 (.63)أ/ظ/( 2)
 . (االكبار) س، ه( يف (3
 ( )بدل( سقطت من ح.(4

 .استعجال الشيء قبل أوانه( أتخري الشيء عن أوانه ألنه أخر دفع بدل الكتابة ال أنه من ابب) يف س، ح، ه ( (5
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 وأما مسألة الطحاوي :سيوطي يف أشباهه مث قالوقد ذكر هذه املسألة العالمة األ :أقول     

، (1)علم الدين البلقيين ،وكنت أمسع شيخنا قاضي القضاة ،فليست من االستعجال يف شيء 

من استعجل شيئاً  :فقال ،إىل استثناءوالده أنه زاد يف القاعدة لفظًا ال حيتاج معه  يذكر عن

 .تعاىل أعلمسبحانه و وهللا  ،عوقب حبرمانه ؛قبل أوانه ومل تكن املصلحة يف ثبوته

  .[(2): من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب حبرمانهةالقاعدة اخلامسة عشر ]

  .اإلرث من مورثه القاتل حرمان فروعها: من]

 مسائل منها: خرج عن القاعدة

 سيدها عتقت.األوىل: لو قتلت أ  الولد  

 عتق [ هالثانية: لو قتل املدبر سيد 

  .(3)ألنه ال وصية لقاتل :قول املصنف

                                                           

شيخ اإلسالم:  ه791، ولد سنة صاحل بن عمر بن رسالن البلقيين الشافعيالدين البلقيين:( علم (1
قاض، من العلماء ابحلديث والفقه، مصري. تفقه أبخيه عبد الرمحن ابلقاهرة، وانب عنه يف احلكم، مث 

تمة ت)، و(الغيث اجلاري على صحيح البخاري)و ،(ديوان خطب) :من كتبه تصدر لإلفتاء والتدريس. 
 .3/194ه. األعالم، الزركلي 868سنة تويف ابلقاهرة  ،(التذكرة)و كمل به كتاب أبيه،أ (التدريب

 .1/132األشباه والنظائر، ابن جنيم  ((2
 ( يف س )لوارث(.(3
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إلطالق قوله صلى أو أوصى له بعد اجلرح  ،وسواء أوصى له قبل القتل مث قتله :أقول     

 .تعاىل أعلمسبحانه و وهللا  ،(2)ذكره الزيلعي وغريه (1)((ل  اتِّ ق  لِّ  صية   و  ال   )) هللا عليه وسلم:

  ] الثالثة: قتل صاحب الدين املديون حل دينه.

 .أمسك زوجته مسيئاً عشرهتا ألجل إرثها :قول املصنفالرابعة:[

 .تعاىل أعلمسبحانه و وهللا  ،مل يظهر يل أن هذه من القاعدة املذكورة :أقول 

  [: الوالية اخلاصة أقوى من الوالية العامة.ةالقاعدة السادسة عشر ]

 .انظره إىل آخرهلك القاضي التصرف يف الوقف مع وجود ال مي :قول املصنف

ره املتويل من بكر ر القاضي حانوت الوقف من زيد وأجَّ ويؤخذ من هذا ما إذا أجَّ  :أقول     

 .تعاىل أعلمسبحانه و وهللا  ،صارت واقعة الفتوى إن إجارة املتويل هي املعتربة وقدف

  [.ؤهخط نيالب ابلظن عربة ال: ةعشر  السابعة القاعدة]

  .(3)هوضوء جاز طاهر أنه تبني مث به فتوضأ جنساً  املاء ظن لومن فروع القاعدة: ]

                                                           

( أخرجه الدارقطين من حديث علي وفيه مبشر بن عبيد وهو مرتوك. الدراية يف ختريج أحاديث (1
 .2/290اهلداية، ابن حجر 

 ح.، ( )وغريه( سقطت من س(2

 .1/134األشباه والنظائر ابن جنيم ( 3)
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  خرج عن هذه القاعدة مسائل منها:[

لو ظن أنه مصرف الزكاة مث تبني أنه غين أو ابنه أجزأه  :قول املصنف -1

 .عندمها إىل آخره

ه ال يصح ألن خطأ :وقال أبو يوسف ،وكذا لو تبني أنه هامشي أو كافر أو أبوه :أقول     

أو قضى  ،مث تبني أنه كان جنساً  ،صلى يف ثوبف فصار كما إذا توضأ مباء ،بيقني قد ظهر

دين فدفعه إىل غري مستحقه أو كان عليه  ،مث ظهر له نص خبالفه ،هالقاضي ابجتهاد

أيب يزيد أخرج كان   :وهلما ما رواه البخاري يف صحيحه عن معن بن يزيد أنه قال ،ابالجتهاد

وهللا ما  :فقال ،فأتيته هبا ،فجئت فأخذهتا ،داننري يتصدق هبا فوضعها عند رجل يف املسجد

يد زِّ  ي  اي   ت  يْ و  ا نـ  م   ك  ل  ) )فقال:  ،فخاصمته إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،أردت (1)إايك

  .(2)((ن عْ  م  اي   ت  ذْ خ  ا أ  م   ك  ل  و  

 وقد صرح هبما يف ريبيف مصنفاهتم الكافر فشمل الذمي واحل أطلق بعض مشاخينا :قلت     

 .املبتغى ابملعجمة

ة ربالقة الفرق على أحدمها أنه مل توجد صفو  ، فيه روايتانريبإذا ظهر أنه ح :ويف احمليط     

 ريبظهر أنه حوأمجعوا أنه إذا  :فقد قال يف غاية البيان معزاًي إىل التحفة ،واحلق املنع ،أصالً 

                                                           

 (.64)أ/و/( 1)
 .(1422( صحيح البخاري، ابب: إذا تصدق على ابنه وهو ال يشعر، رقم احلديث: )(2
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 ولذا مل  ،رًا شرعاً ن صلته ال تكون بِّ معلاًل أب (1)وكذا يف معراج الدراية ،زال جيو  مستأمناً ولو 

 .تعاىل أعلمسبحانه و وهللا  ،تهربجيز التطوع إليه فلم تقع ق

 .لو أقر بطالق زوجته ظاانً الوقوع إىل آخره :قول املصنف -2

 .راره به كما ال خيفىأما القضاء فينبغي الوقوع إلق يعين ال يقع داينة :أقول 

 .وبه صرح يف القنية :قلت 

ما يف جواهر الفتاوى ظن الرجل أن النكاح الواقع بينه وبني  :ومن فروع املسألة أقول:)    

فقال: تركت هذا النكاح الذي بيين وبني امرأيت مث ظهر أن النكاح  ،امرأته وقع فاسداً 

  .(2)(فظصحيحاً ال تطلق هبذا الل

هذا كفر وحرمت علي به  :تكلمت فقال :(3)ما يف جامع الفصولني :املسألة ومن فروع     

وهللا  ،تعاىل أهنا ال حترمسبحانه و فعن النسفي رمحه هللا  ،فتبني أن ذلك اللفظ ليس بكفر

 .تعاىل أعلمسبحانه و 

                                                           

ه، معراج 749احلنفي املتوىف سنة  الكاكي، السنجاري محدأ بن حممد بن حممد( معراج الدراية: (1
 .11/182اية. معجم املؤلفني، كحالة الدراية شرح اهلد

.ما بني قوسني سقط من ه( (2
 ه823 سنة املتوىف مساونه، قاضي اببن: الشهري إسرائيل، بن حممود الدين بدر( جامع الفصولني:(3
 فصول بني فيه مجع  خاصة املعامالت يف لكونه واملفتني احلكام أيدي يف متداول مشهور كتاب وهو

 .1/566وأجاد. كشف الظنون، حاجي خليفة  وأحاط سروشين،األ وفصول العمادي،
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مث تبني  ،ادعى على إنسان مااًل أو حقًا يف شيء فصاحله على مال :ويف جممع الفتاوى     

ذلك اسرتداد  كان للمدعى عليه حق    ،وذلك احلق مل يكن اثبتاً  ، يكن ذلك املال عليهه ملأن

 املال.

 .أدىولو ظن أن عليه ديناً فبان خالفه رجع مبا  :قول املصنف -3 

ويف األقضية أبو  :ومما يصلح أن يكون من فروع هذه القاعدة ما يف اخلالصة قال :أقول     

ففرض هلا  ،وظن الزوج أن ذلك عليه ،إذا طلب من القاضي النفقة ،هلااليت ال نفقة الصغرية 

 .والفرض ابطل ،ال جتب ،النفقة

أن من دفع شيئًا ليس  :ويف شرح املنظومة الوهبانية لشيخ اإلسالم عبد الرب :قلت     

 .دفعه على وجه اهلبة واستهلكه القابض انتهىبواجب فله اسرتداده إال إذا 

حىت  :الكفالة قالعلى كالم العالمة ابن الشحنة ما يف فتح القدير يف كتاب يرد  :أقول     

فإن هذا املدفوع ليس على وجه اهلبة  ،لو ظهر أن ال زكاة عليه ال يسرتد من الفقري ما قبض

 .تعاىل أعلمسبحانه و وهللا  ،ذلك أو الك فقري استهلوهو أعم من أن يكون ال

هنا إن حلفت إ :فقال املدعى عليه ،يل عليك ألف درهم :رجل قال لرجل :ويف اخلانية     

  ؟هل له أن يسرتدها منه بعد ذلك ،فأداها إليه ،فحلف .أديتها إليك ،لك علي
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كان له أن يسرتدها منه وهللا  (2)دفعها إليه على الشرط الذي إن (1)ذكر يف املنتقى أنه

 .تعاىل أعلمسبحانه و 

  ال يتجزأ كذكر كله.[: ذكر بعض ما ةالقاعدة الثامنة عشر ]

 .تجزأ كذكر كلهي ما ال ذكر بعض :قول املصنف

 ]من فروع القاعدة:[

، ما هو أقل املهر الذي هو عشرة دراهم ،ومما ال يتجزأ وذكر بعضه كذكر كله :أقول     

النكاح عند قول النسفي  :يف كتاب ،املهر :الزيلعي يف ابب (3)هاسقاط الشفعة ذكر وكذا إ

إذا مسى ما دون العشرة فألهنا قد رضيت  (4)وأما :قال ،دوهنا فلها العشرة فإن مساها أو

 .(5)ابلعشرة لرضاها مبا دوهنا فتأكد هبما على ما مر

 .ألن املسمى ال يصلح مهراً فصار كعدمه ؛جيب مهر املثل :وقال زفر

                                                           

 (.64)أ/ظ/( 1)
 ه.، ح، ( )شرطا( زايدة يف س(2
 ه)ذكره( .، و، ح، ( يف س(3
 ح.، ( )أما( سقطت من س(4

 .2/138تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، الزيلعي  ((5
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عىن فال م مقضيًا ابلعشرة وقد صار ،فساد هذه التسمية حلق الشرع الشريف :قلنا     

 ،وذكر بعض ما ال يتجزأ كذكر كله كالطالق ،وألن العشرة ال تتجزأ حقًا للشرع ؛للزايدة

  .(1)اط الشفعة انتهىوإسق ،والعفو عن القصاص

تعاىل من هذه القاعدة شيئًا إىل سبحانه و املصنف رمحه هللا  أقول مل يستثنِّ  :يش  قول احملُ      

 .آخره

 ] استثناءات القاعدة[

خان وذكرها  ي ذكرها قاضيش  وقد استثنيت مسألة زائدة على ما ذكره احملُ  :أقول     

 :وذكرها غريمها ،تنوير األبصار ،الشيخ اإلمام الوالد يف خمتصره

ويف تنوير األبصار  ،تزوجت نصفك فاألصح عدم الصحة كما يف اخلانية :لو قال (2)أما     

  .(3)وال ينعقد بتزوجت نصفك يف األصح

 ،والصحيح أنه ال يصح]،فيه روايتان ،نكاح إىل نصف املرأةولو أضاف ال :لظهرييةويف ا     

 .أصحهما أنه ال يصح (4)[ويف اجلوهرة فيه روايتان

                                                           

 .2/138( تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، الزيلعي (1
 ه.، ح، ايدة يف س( )وهي( ز (2
 .3/13( حاشية ابن عابدين (3
 ه.، ح، ( مثبتة من س(4
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                                                                     .ألن مقتضى القاعدة اجلواز ؛فهذه املسألة خارجة عن القاعدة املذكورة :أقول      

فال يكفي ذكر البعض الجتماع ما يوجب  ،الفروج حيتاط فيهااخلروج أن قد يقال يف وجه و 

 (1)وهذا مقتضى قاعدة ذكرها املصنف إذا اجتمع ،احلل واحلرمة يف ذات واحدة فرتجح احلرمة

 .احلالل واحلرام غلب احلرام

لنكاح إىل نصف املرأة فيه ولو أضاف ا :حيث قال (2)هخان مبا ذكران وقد علل قاضي     

فرتجح  ،الجتماع ما يوجب احلل واحلرمة يف ذات واحدة ؛واألصح أنه ال يصح ،روايتان

 .احلرمة

 .كون على هذا من فروع القاعدة املذكورةفي ،أنه ينعقد (3)وقد صحح يف الصريفية :أقول 

لطالق إىل ظهرها ن األصح أنه لو أضاف ا: إما قالواومما يستثىن من القاعدة  :قلت     

القاعدة املذكورة  وقضية القاعدة الوقوع فخرجت هذه عن ،(4)وكذا العتق ،ال يقعوبطنها 

 .تعاىل أعلمسبحانه و وهللا  ،(5)[بعض املعتربات]أيضاً ذكره يف

 إىل آخره.ال يزيد البعض على الكل إال يف مسألة  :قول املصنف 
                                                           

 ( )اجتمع( سقطت من س.(1
 ه )ذكران( .، ح، ( يف س(2
 الصرييف  البخاري علي بن يوسف بن أسعد الدين الصريفية، لإلمام جمد الفتاوى( الصريفية:(3

 .2/1225كشف الظنون، حاجي خليفة   .آبهو: املعروف
 .3/90الرائق شرح كنز الدقائق، ابن جنيم ( البحر (4
 ( مثبتة من ه.(5
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 :لى الكلوهنا ثالث صور يزيد فيها البعض ع أقول:    

جب على اخلاتن فإن مات الصيب و  ،أبيه فقطع حشفتهرجل خنت صبيًا إبذن  األوىل: 
فهنا زاد البعض الذي هو  ،كذا يف احمليط  ،وإن عاش فعلى اخلاتن الدية كلها ،نصف الدية

وإبعدام كل الصيب  ،كاملة (1)فوجب إبعدام البعض دية ،احلشفة على الكل وهو الصيب
 .نصف الدية

وإن برئ  ،قطع اخلتان حشفة الصيب فمات منه جيب عليه نصف الديةولو  :ويف اجلوهرة     
 :ألنه إذا مات حصل موته بفعلني ؛ب كل الديةمنها جي

وأما إذا برئ  ،غري مأذون وهو قطع احلشفة :والثاين ،مأذون فيه وهو قطع اجللدة :أحدمها 

 فوجب ضمان احلشفة كامالً  ،فيه مأذونجعل قطع اجللدة كأنه مل يكن وقطع احلشفة غري 

 .(2)وهو الدية كذا يف شاهان انتهى

عليه  وجب ،فلم ميت وعاش ،فقطع رجل أذنه ،خرج رأسه عند الوالدة صيب :الثانية 

جارية أو  (3)واملسألة حباهلا وجب عليه الغرةولو قطع رأسه  ،دينار وهي نصف الديةمئة مخس

 غالم يساوي مخسني ديناراً . 

 

                                                           

 (.65)أ/و/ (1)
 .1/265( اجلوهرة النرية، احلدادي الزبيدي 2)

 ، والصواب الغرة كما يف أ.ح )نصف الغرة(، ( يف س(3
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و ول ،نزح عشرين دلواً يف البئر وجب  (1)إذا وقعت الفأرة امليتة غري املنتفخة أو املنتفخة ة:الثالث

الذي  ،زاد على الكل ،هنا البعض الذي هو ذنب الفأرة ،وقع ذنبها وجب نزح مجيع مائها

 .تعاىل أعلمسبحانه و وهللا  ،نزح عشرين دلواً  (2)هو الفأرة

 :يؤثر البعض أتثرياً ال يؤثره الكل إال يف مسائل ال :يقالمن هذا أن  ربويق :قلت    

ولو كانت غري  ،صالته أن اإلنسان إذا صلى ويف كمه قارورة مملوءة ابلدم ال تفسد :منها 

 .يف عدم اجلواز (3)ويف قول ال فرق بني املمتلئة وغريها[ ،]وهذا يف قولمل جتز. مملوءة

 :(4)قال يف االختيارات قال عبدهللا بن البلخ 

قارورة فيها بول مسدود رأسها كانت وإن   ،جازت صالته (5)إذا صلى ويف كمه بيضة مدرت 

 .زمل جي

                                                           

 ( )أو املنتفخة( سقطت من س.(1

 ه.س، ح، ( زايدة يف فوجب يف بعض نزح مجيع املاء ووجب يف الكل وهو الفأرة)( (2
 ه.، ح، ( مثبتة من س(3

 .البلخي علي بن حممد بن هللا عبد علي، أبو( عبد هللا بن البلخ: (4
 .وطبقتهم الوهاب عبد بن وهدية حجر بن وعلي الفقيه يوسف بن وإبراهيم سعيد بن قتيبة: مسع

 قانع. وابن نيسابور وأهل علي بن أمحد بكر وأبو الشرقي بن حامد أبو: عنه حدث
 وثقة وإتقاانً  حفظاً  احلديث أئمة أحد كان: اخلطيب وقال، (التاريخ) وكتاب ،( العلل) كتاب :له و

 .13/529وإكثاراً. سري أعالم النبالء، الذهيب 
  (.مدرة) هيف س، ح، و، ( (5
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 (2)(ممتلئة وإن مل تكن ،)مبنزلة البيضة(1)إذا كانت ممتلئةجتوز يف القارورة : القاسم وقال ابن     

 ،ممتلئةالبيضة قد تكون ممتلئة وغري  :قيل له ،وحل حمل زجاجة متلطخة ابلنجاسة ،زمل جي

  .البيضة حمشية مبا فيها فحل حمل القارورة املمتلئة :فقال

ألن النجاسة يف البيضة يف معدهنا  ؛أيب عبدهللا أنخذ وبقول :قال الفقيه أبو الليث    

 .خبالف القارورة

ال جتوز الصالة  ،ويف كمه قارورة فيها بول ،رجل صلى :قال الصدر الشهيد يف الواقعات    

 .ألن هذا ليس يف معدهنا ؛تلئة أو غري ممتلئةسواء كانت مم

ال جتوز  ،ويف كمه قارورة فيها بول ،رجل صلى :ويف النصاب ،ويف جامع املضمرات     
 خبالف البيضة )ألن هذا ليس يف مكانه ومعدنه  ؛(4)سواء كانت ممتلئة أو مل تكن (3)الصالة

 .وعليه الفتوى ،ومكانه (5)(ألنه يف معدنه

منه يف احلال إذا مل يظهر له  ربمخر جاز الش كوز    اخلل ِّ  يف دن ِّ  اإلنسان إذا صبَّ  أن :ومنها 
ه يف احلال كما يف الذخائر ربولو قطر قطرة مخر يف دن خل ال حيل ش ،طعم أو لون أو ريح

 .(1)(6)األشرفية

                                                           

 ( )ابلدم( زايدة يف ح.(1
 ( ما بني قوسني سقطت من و.(2
 .1/282( البحر الرائق، ابن جنيم 3)

 زايدة يف ح. ( )ممتلئة((4
 ( ما بني قوسني سقط من ح.(5
 .1/28الذخائر األشرفية يف ألغاز احلنفية، عبد الرب بن الشحنة  (6)
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 تؤثرليل ال إذا وقعت وهي صحيحة يف املاء القأن بعرة اإلبل الصحيحة  على القول املرجوح :ومنها 
 .(3) لكن الصحيح أنه ال فرق بني الصحيح واملنكسر ،(2)نصفها جنسته اإذا وقع فيهف ،فيه

أو عضواً من األعضاء فعليه  ولو قطع يده ،أن الرجل إذا قتل مكاتبه ال شيء عليه :ومنها 

وهللا  ،الكلال يؤثره أتثرياً ثر البعض ففي هذه املواضع أ ،(4)ذخائر األشرفيةكذا يف ال  ،الضمان

 .تعاىل أعلم ابلصواب وإليه املرجع واملآبسبحانه و 

   [ر.املباشأضيف احلكم إىل  (6)واملتسبب (5): إذا اجتمع املباشرةالقاعدة التاسعة عشر ]

                                                                                                                                                                      

 جنيم، ابن ذكره .ه921 سنة الشحنة،  املتوىف بن الرب عبد احلنفية، األلغاز يفالذخائر األشرفية: (1)
 .1/821ة األشباه. كشف الظنون، حاجي خليف من الرابع الفن يف وانتخبه

 

 (.65)أ/ظ/( 2)
 ( يف و )املنكر(.(3
 .1/150الشحنة  بن الرب عبد احلنفية، ألغاز يف ( الذخائر األشرفية(4
 البصائر العيون غمز.خمتار فعل والتلف فعله بني يتخلل أن غري من بفعله التلف حيصل أناملباشر: (5)

  .1/466 احلموي
لنفس مداً وال متعدايً، فيجب على من ابشر إتالف املال أو اوال يشرتط يف تضمني املباشر أن يكون متع

بني عقوبة املتعمد وعقوبة املخطئ يف اجلناية على النفس. وال تسقط  أن يضمن، إال أنه هناك فرق
املسؤولية عن املباشر إال يف بعض احلاالت منها: ما أذن به الشارع يف دفع الصائل، أو يف استيفاء 

د. قاعدة: إذا اجتمع املباشر واملتسبب أضيف احلكم إىل املباشر دراسة شرعية القصاص وإقامة احلدو 
 .                            220ص 1العدد 13ومناذج تطبيقية، د. أمحد التميمي، جملة جامعة الشارقة، اجمللد 

 ر.نفس املصد .خمتار فعل والتلف فعله، بني وختلل بفعله التلف حصل الذي املتسبب: هو (6)
قال عبدالقادر عودة: "ونستطيع أن نفرق بني املباشرة والسبب أبن املباشرة تولد اجلرمية دون واسطة، وأن 

السبب يولد املباشرة أو هو واسطة لتولد املباشرة اليت تتولد عنها اجلرمية، وللسبب ثالثة أنواع:        
ك فيه وال خالف عليه... كحفر بئر يف حسي: وهو ما يولد املباشرة توليداً حمسوساً مدركاً ال ش -1

 ===                                                                           طريق اجملين عليه.
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 من يضمن وال غريه، إبلقاء أتلف مبا تعدايً  البئر حافر على ضمان ال: القاعدة فروع من]

 .(1)فسرقه إنسان مال على سارقاً  دل  

 :مسائل عن القاعدة خرجت

 .احلفظ لرتك يضمن فإنه الوديعة على السارق عاملودَ  دل لو: األوىل

 .حرة فإهنا تزوجها: املرأة ول قال لو :الثانية

 [.الولد بقيمة املغرور رجع الغري، أمة أهنا ظهر مث فولدت ذلك وكيلها قال: الثالثة

  .(2)ى صيد إىل آخرهعل دل احملر  حالالً  :الرابعة :قول املصنف

وهي إذا اجتمع املباشر واملتسبب  ،هذه املسائل خارجة عن القاعدة املذكورة :أقول     

 .أضيف احلكم إىل املباشر

 .وهذه قاعدة أصولية مقررة :أقول 
                                                                                                                                                                      

 = == 
شرعي: وهو ما يولد املباشرة توليداً شرعياً...كشهادة الزور ابلقتل والسرقة فإهنا تولد يف القاضي  -2

 القاتل والقطع على السارق.داعية احلكم ابملوت على 
عريف: وهو ما يولد املباشرة توليداً عرفياً ال حسيًا وال شرعياً... كرتك الطعام املسموم يف متناول  -3

 .1/266الضيف". التشريع اجلنائي اإلسالمي، عبد القادر عودة 
 .1/135األشباه والنظائر، ابن جنيم ( 1)

فقتله املدلول فعلى الدال اجلزاء عندان استحساانً، والقياس ال ( حمرم دل حمرماً أو حالاًل على صيد (2
 .4/21جزاء على الدال. املبسوط، السرخسي 
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 .ي وداللة احملرم واملودع: فما وجه خروج مسألة الساعفإن قلت 

فقصدوا زجرهم ل بعض مشاخينا لكثرة السعاة فقو  ،فتاء بتضمني الساعيأما اإل :قلت     

 .عن ذلك بتلك الفتوى دون قول املتقدمني

فتكون الداللة  ،من الصيد منهحرام أاإلم بعقد لتز ألنه ا ؛فإهنا جناية ،داللة احملرم وأما     

كاملودع إذا دل السارق على الوديعة   ،فتكون جناية فيجب الضمان عليه ،مزيلة لألمن عنه

يف شرح املنار يف حبث  (1)كذا ذكره ابن ملكلتزمه من احلفظ،  ا ااتركاً مونه يضمن لك

 .السبب

وقد وجب الضمان  ،حمض فإن قلت السعاية إىل السلطان الظامل سبب :وقال يف التلويح    

 .(2)على الساعي

 .أعلمتعاىل سبحانه و وهللا  .انتهى ،مسألة اجتهادية أفتوا فيها بغري القياس استحساانً  :قلت 

 

 

                                                           

                   .املربزين من حنفي فقيهالكرماين، فرشتا بن الدين أمني بن العزيز عبد بن اللطيف عبد( ابن ملك:(1
 ابن امللكوك حملمد حتفة شرح)و احلديث، يف (األنوار مشارق شرح يف األزهار مبارق) منها: ،له تصانيف

 بدر)و األصول، يف (املنار شرح)و فقه،  (البن الساعايت البحرين جممع شرح)و (الرازي بكر أيب
 .4/59ه. األعالم، الزركلي 801تويف سنة  (،العابدين وذخر الواعظني

 .2/276شرح التلويح على التوضيح، التفتازاين  (2)
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 .فتاء بتضمني الساعياإل :قول املصنف ]اخلامسة:[

 (1)أيب اليسرويف نسخة القاضي اإلمام صدر اإلسالم  ،الفتاوىخالصة قال يف  :أقول     

مه ال خيلو من وجوه ن سعى أبحد إىل السلطان حىت غر م   :من املبسوط يف كتاب اللقطة

 :ثالثة

كان يؤذيه وال ميكنه دفع ذلك إال ابلرفع إىل إن   :حنو ،إن كانت السعاية حبق :أحدها 

ويف مثل هذا ال يضمن  ،ق ابألمر ابملعروفأو كان فاسقًا ال ميتنع عن الفس ،نالسلطا

 .الساعي

وظهر أنه كاذب ضمن إال إذا كان السلطان  ،ن فالاًن وجد كنزًا أو لقيه: إأن يقول :الثاين 

  .يغرم وقد ال يغرم ال يضمن الساعي أو قد ،(2)ال يغرم مبثل هذه السعاايتعادالً 

إذا وقع يف قلبه أن فالاًن جييء إىل امرأته أو جاريته فرفعه إىل السلطان فغرمه  :الثالث 

والفتوى على  :قال ،(1)وعند حممد يضمن ،عندمها ال يضمن الساعي ،السلطان مث ظهر كذبه

 .تعاىل لغلبة السعاة يف زمانناسبحانه و قول حممد رمحه هللا 

                                                           

 بن موسى بن الكرمي عبد احملدث ابن احلسني بن حممد بن حممدصدر اإلسالم أبو اليسر: ( اإلمام(1
 إليه واملوفود اإلطالق، على األئمة إمام اليسر أبو ه، كان421النسفي، ولد مبدينة نسف سنة  جماهد

ه. 493ببخارى سنة  تويف مسرقند ، قضاء وويل والفروع، األصول يف بتصانيفه الكون مأل اآلفاق، من
 .19/49سري أعالم النبالء، الذهيب 

 ( يف ح )السعاية(.(2
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أفتيا بوجوب الضمان على  (2)دي واحلاكم عبدالرمحنمام علي السغوالقاضي اإل :قال     

 .الساعي

والفقيه أبو الليث كان يفيت  ،وعليه الفتوى :قال الصدر الشهيد يف غصب الفتاوى     

  .(3)على الساعي انتهىبوجوب الضمان 

حل قيد عبد  :(5)كتاب الغصب  يف :الوالد قال (4)ويف تنوير األبصار لشيخ اإلسالم     

و سعى إىل أ ،فذهبت ،طائره (6)[قفص]أو ،صطبلهاب إأو فتح اب ،ط دابتهرابأو  ،غريه

ل مع سلطان أو قا ،أو من يباشر الفسق وال ميتنع بنهيه ،فع بال رفعسلطان مبن يؤذيه وال يد

ضمن وكذا لو سعى  نه وجد كنزًا فغرمه شيئًا ال يضمن ولو غرم البتةقد يغرم وقد ال يغرم أ

  .(7)بغري حق زجراً له وبه يفىت انتهى

                                                                                                                                                                      

 .1/155( جممع الضماانت، البغدادي  (1
عبد الرمحن بن حممد بن حممد بن حممد الكاتب احلاكم، تفقه على أيب بكر  ( احلاكم عبدالرمحن:(2

.201حممد بن الفضل الكماري. اجلواهر املضيئة، أبو الوفاء القرشي 
 . 288وى العدلية، رسول بن صاحل اآليديين ( الفتا(3
 (.66)أ/و/( 4)
الغصب: هو إزالة يد حمقة إبثبات يد مبطلة يف مال متقوم حمرتم قابل للنقل بغري إذن مالكه.      (5)

 .1/613الدر املختار شرح تنوير األبصار 
 ه.، و، ح، ( مثبتة من س(6
 .1/619ار، احلصكفي الدر املختار شرح تنوير األبصار وجامع البح ((7
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كذا يف جواهر   ،لو مات الساعي فللمسعى به أن أيخذ قدر اخلسران من تركته فائدة:     

 ،مث مات الساعي ،فأخذ منه ماالً  ،رجلبسعى إىل السلطان رجل  :ونص عبارتهالفتاوى 

  .(1)انتهى ،كذا ذكر وهو الصحيحه ،فللمظلوم أن أيخذ قدر اخلسران من تركة الساعي

 هل يعزر الساعي مع تغرميه للمسعى به ما غرمه بسعايته الكاذبة أم ال؟  تنبيه:

وهل يعزر الساعي  :لكن قال شيخ اإلسالم الوالد يف منح الغفار ،مل أقف على نقل فيها    

أقف على نقل فيها ومل ، كانت واقعة الفتوى  مع تغرميه للمسعى به ما غرمه بسعايته الكاذبة

 .(3)(2)الرتكابه معصية ال حد فيهاوينبغي عدم التوقف يف القول بتعزيره  ،خبصوصها

وهللا  .انتهى ،كما أفاده بعض احملققني يف بعض املعتربات  ،وهو الضابط لوجوب التعزير 

 .(4)تعاىل أعلمسبحانه و 

 .[(5)الدافع على كان فجرحته عليه فوقع له ليمسكه سكيناً  صيب إىل دفع لو]السادسة: 

 

                                                           

 .1/620 احلصكفي البحار، وجامع األبصار تنوير شرح املختار الدر((1
 ( )وال قصاص( زايدة يف ه.(2
بغية املسرتشدين يف تلخيص فتاوى بعض األئمة من العلماء املتأخرين، عبد الرمحن بن حممد بن  (3)

 .1/196احلسني ابعلوي 

 (.66)أ/ظ/ (4)
 .1/136ابن جنيم  ( األشباه والنظائر،5)
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 اخلامتة

 :أهم النتائج اليت توصلت إليها

 أتيت من خالل عدة أمور: له أمهية كبرية والنظائر كتاب األشباه  -1

، ألن من ضبط الفقه بقواعده استغىن عن حفظ أكثر الفروع (القواعد الفقهيةأمهية موضوعه)-أ

 الفقهية الندراجها يف القواعد.

 اص والعام، فال ختلو خزانة أو مكتبة من هذا الكتاب القيم.رزق القبول عند اخل-ب

 قيمة مؤلفه، فهو وحيد دهره وفريد عصره، وكان عمدة العلماء العاملني وقدوة الفضالء املاهرين. -ج

 كتاب زواهر اجلواهر له أمهية كبرية، كونه يشرح كتاب األشباه والنظائر.-2 

من خدمة هلذا هو جزء من الوفاء له ملا قدمه  التمراتشي إن حتقيق كتاب لعامل وفقيه مثل صاحل -3

 .الدين

املنهج التحليلي، حيث قام بذكر القواعد  اتبع الشيخ صاحل التمراتشي يف شرحه لألشباه والنظائر -4

 الفقهية وما يندرج حتتها من الفروع واجلزئيات الفقهية.

املسائل الفقهية، وإدراجها حتت القواعد  واتبع كذلك املنهج االستقرائي، وذلك من خالل استقراء

 الفقهية.
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مل يفرق بينهما، وجعلهما ، وأما النابلسي الفقهية  القواعد الفقهية والضوابطبنيابن جنيم ق فرَّ  -5

 مصطلحاً واحداً.

 مجاع واملعقول.واإلثبتت مشروعية قاعدة الضرر يزال ابلقرآن والسنة -6

 قواعد اآلتية:تندرج حتت قاعدة الضرر يزال ال-7

 .احملظورات تبيح الضرورات: األوىل

 .بقدرها رقدَّ ي للضرورة أبيح ما: الثانية

 .ابلضرر يزال ال الضرر: الثالثة

 .أخفهما ابرتكاب ضرراً  أعظمهما روعي مفسداتن تتعارض إذا: الرابعة

 .املصاحل جلب من أوىل املفاسد درء: اخلامسة 

 .خاصة أو كانت عامة رةالضرو  منزلة تنزل احلاجة: السادسة

 :مباحث حمكمة العادة بقاعدة يتعلق-8

 مبرتني إال تثبت ال هللا رمحهما وحممد حنيفة أيب فعند فيها اختلف ؟العادة تثبت مباذا: األول املبحث

 .الفتوى وعليه: قالوا واحدة، مبرة تثبت هللا رمحه يوسف أيب وعند

  .غلبت أو دتاطر  إذا العادة تعترب إمنا: الثاين املبحث

 ؟الشرط منزلة تنزل هل املطردة العادة: الثالث املبحث
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  النوع الثاين من القواعد الكلية:-9

 .ابالجتهاد ينقض ال االجتهاد: األوىل القاعدة

 :مسألتان ابالجتهاد ينقض ال االجتهاد قاعدة من يستثىن

 .فاحش غنب فيها ظهر إذا القسمة نقض -أ

 .تغيريه فللثاين عزل أو مات مث شيئاً  اإلمام رأى إذا -ب

  .احلرام غلب واحلرام احلالل اجتمع إذا: الثانية القاعدة

  ابلقرب؟ اإليثار يكره هل: الثالثة القاعدة

  .اتبع التابع: الرابعة القاعدة

  .ابملصلحة منوط الرعية على اإلمام تصرف: اخلامسة القاعدة

 .ابلشبهات تدرأ احلدود: السادسة القاعدة

 .صبياً  ولو ابلغصب يضمن فال اليد حتت يدخل ال احلر: السابعة قاعدةال

  .غالباً  اآلخر يف أحدمها دخل مقصودمها خيتلف ومل واحد جنس من أمران اجتمع إذا: الثامنة القاعدة

  .إمهاله من أوىل الكالم إعمال: التاسعة القاعدة

 .ابلضمان اخلراج: العاشرة القاعدة

 .ابجلواب معاد السؤال: ةعشر  احلادية القاعدة
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 .قول ساكت إىل ينسب ال: عشرة الثانية القاعدة

 :مسائل يف إال النفل من أفضل الفرض: عشرة الثالثة القاعدة

 .الواجب إنظاره من أفضل مندوب املعسر إبراء -أ

 .الواجب رده من أفضل سنة السالم ابتداء -ب

 .فرض وهو لوقتا بعد الوضوء من أفضل مندوب الوقت قبل الوضوء -ج

 .إعطاؤه حرم أخذه حرم ما: عشرة الرابعة القاعدة

 .حبرمانه عوقب أوانه قبل الشيء استعجل من: عشرة اخلامسة القاعدة

 .العامة الوالية من أقوى اخلاصة الوالية: عشرة السادسة القاعدة

 .ؤهخط البني ابلظن عربة ال: عشرة السابعة القاعدة

  .كله كذكر يتجزأ ال ما بعض ذكر: عشرة الثامنة القاعدة

 :بعض املسائل منها القاعدة يستثىن من

، وال ينعقد. وقد صحح يف الصريفية أنه ينعقد، وعند الصحة عدم فاألصح نصفك تزوجت: قال لو -أ

 قاضي خان روايتان: األصح ال ينعقد.

 .يقع ال وبطنها ظهرها إىل الطالق أضاف لو -ب

 :كلال على البعض فيها يزيد مسائل



[225] 
 

        الدية نصف اخلاتن على وجب الصيب مات فإن حشفته، فقطع أبيه إبذن صبياً  خنت رجل -أ

 . كلها  الدية اخلاتن فعلى عاش وإن

، ووهي ينار  د 500فلم ميت وعاش وجب عليه  أذنه رجل فقطع الوالدة عند رأسه خرج صيب -ب

 ديناراً(. 50يساوي  نصف الدية، ولو قطع رأسه وجب عليه الغرة) جارية أو غالم

دلواً، ولو وقع ذنبها وجب  20وجب نزح  البئر يف املنتفخة أو املنتفخة غري امليتة الفأرة وقعت إذا -ج

 نزح مجيع مائها.

 املباشر إىل احلكم أضيف واملتسبب املباشر اجتمع إذا: عشرة التاسعة القاعدة

 :مسائل القاعدة عن خرجت

 .احلفظ لرتك يضمن فإنه الوديعة لىع السارق املودع دل لو: األوىل

 .حرة فإهنا ،تزوجها: املرأة ويل قال لو: الثانية

 .الولد بقيمة املغرور رجع الغري، أمة أهنا ظهر مث فولدت ذلك وكيلها قال: الثالثة

 .صيد على حالالً  احملرم دل: الرابعة

 .الساعي بتضمني اإلفتاء: اخلامسة

 .الدافع على كان فجرحته عليه فوقع له ليمسكه سكيناً  صيب إىل دفع لو: السادسة
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 التوصيات:

  منها: ،وغريه ،الفقه يف النافعة قي مؤلفات الشيخ صاحل التمراتشيأوصي طالب العلم بتحقيق اب

 :منها كثرية رسائل وله ،العناية مساه النقاية شرح وله، النحو يف حممد ولده ألفية وشرح ،امللوك حتفة شرح

 .السالم عليهما هارون وأخيه حممد سيدان يف رسالة
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 العامة الفهارس

 . اآلايت فهرس -

 . األحاديث فهرس -

 . اآلاثر فهرس -

 .األعال  فهرس -

 . األماكن فهرس -

 . الفقهية القواعد فهرس -

 فهرس املصطلحات الفقهية.      -

 فهرس املصطلحات األصولية.      -

 .ليت ذكرها الشارحس أبمساء الكتب افهر        -

 . واملصادر املراجع فهرس -

 . املوضوعات فهرس -
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 فهرس اآلايت

  حسب ورودها ابلرسالة ترتيب اآلايت على

 رقم الصفحة رقم اآلية السورة اآلايت القرآنية  

 43 127 البقرة ﴿وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإمساعيل﴾ 1

 44 78 احلج ج﴾وما جعل عليكم يف الدين من حر ﴿ 2

 80 231 البقرة ﴾وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن﴿ 3

 109 71 يونس ﴿فأمجعوا أمركم وشركاءكم﴾ 4

 120 31 النساء ﴿ إن جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم﴾ 5

 151 38 الشورى ﴾ولو ردوه إىل الرسول وإىل أويل األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ﴿ 6

 168 9 احلشر ﴿ويؤثرون على أنفسهم﴾ 7

 172 127 النساء ﴾وأن تقوموا لليتامى ابلقسط﴿ 8

 188 18 ق ﴾ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد ﴿ 9

 192 18 الكهف ﴿وكلبهم ابسط ذراعيه ابلوصيد﴾ 10
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 فهرس األحاديث

 اهلجائية ترتيب األحاديث حسب احلروف

 الصفحة رقم األحاديث الشريفة  

 151 إذا حكم احلاكم فاجتهد مث أصاب ... 1

 188 إن هللا تعاىل عند كل لسان قائل ... 2

 44 إمنا األعمال ابلنيات 3

 118 الكبائر تسعة الشرك ابهلل وقتل النفس ... 4

 118 الكبائر سبع اإلشراك ابهلل وعقوق الوالدين ... 5

 141 الكذب ابب من أبواب النفاق 6

 172 م راع  ومسؤول عن رعيته... كلك 7

 79 ال تقولوا كرم فإن الكرم قلب املؤمن 8

 80 ال ضرر وال ضرار  9

 205 ال وصية لقاتل 10

 206 لك ما نويت اي زيد ولك ما أخذت اي معن  11

 130 ما رآه املسلمون حسناً فهو عند هللا ... 12

 142 لكذبما كان من خلق أشد عند أصحاب رسول هللا من ا 13

 44 من يرد هللا به خرياً يفقهه يف الدين 14
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 فهرس اآلاثر

 ترتيب اآلاثر حسب احلروف اهلجائية

 رقم الصفحة اآلاثر  

 172 ...إين أنزلت نفسي من مال هللا مبنزلة ويل اليتيم 1

 119 زاد أبو هريرة: أكل الراب 2

 121 بعني أقربسئل ابن عباس عن الكبائر أسبع هي؟ قال هن إىل الس 3

 123 يف كل ذنب أوعد هللا تعاىل عليه النار فهو كبرية 4

 121 قال ابن مسعود: تسع، زاد: شهادة الزور واإلايس من روح هللا ...... 5

 121 الكبائر سبع: اإلشراك ابهلل وعقوق الوالدين .... 6

 152 ؟لو كنت مكانه لقضيت لك، فقال املقضي عليه: وما مينعك عن القضاء 7

 142 ما كان من خلق أشد عند أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الكذب 8

 45 مقاطع احلقوق عند الشروط 9

 119 وزاد علي: السرقة وشرب اخلمر ...... 10
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 فهرس األعال 

   رقم الصفحة  اسم العلم                                                                             

 = عمر بن علي ابن امللقن -1

 50عمر بن علي بن أمحد األنصاري الشافعي                                                     

 = عبداللطيف بن عبدالعزيز ابن امللك -2

 217    عبداللطيف بن عبدالعزيز بن أمني الدين بن فرشتا الكرماين                               

 = حممد بن مساعة ابن مساعة -3

 116،170أبو عبدهللا حممد بن مساعة                                                                 

 = حممد أمني  ابن عابدين -4

 30حممد أمني بن عمر بن عبدالعزيز عابدين                                                       

 = عبدالوهاب ابن وهبان -5

 132                                                عبدالوهاب بن أمحد بن وهبان                 

 = أمحد أبو القاسم الصفار-6

 159، 146أمحد بن حازم بن عصمة                                                                 

 نصر=  أبو الليث -7
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 214، 202، 170، 92نصر بن حممد بن إبراهيم السمرقندي                                         

 = عمر بن علي أبو بكر الشنواين -8

 33أبو بكر بن إمساعيل بن شهاب الدين عمر بن علي الشنواين                                      

 = النعمان أبو حنيفة -9

 184، 182، 178، 115، 114، 113، 101، 87، 77        بت                النعمان بن اث

 = حممد أبو سعيد اهلروي -10

 48حممد بن أمحد بن يوسف اهلروي                                                                   

 97                                                                            أبو سفيان الرازي -11

 = عمر أبو شجاع -12

 189، 158عمر بن حممد بن عبدهللا ضياء اإلسالم                                                    

 = حممد أبو طاهر الدابس -13

 47               حممد بن حممد بن سفيان أبو طاهر الدابس                                         

 = احلسني أبو عبد هللا الصيمري -14

  98احلسني بن علي بن حممد الصيمري                                                               

 = يعقوب أبو يوسف -15
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 206، 182، 180، 178، 176، 115، 113، 90، 87، 76، 45   بن إبراهيم        يعقوب 

 47                                                                              ن حنبلأمحد ب -16

 20، 17                                                                           أمحد بن جنيم -17

 = علي بن حممد سبيجايباأل -18

 89                                                   علي بن حممد بن إمساعيل أبو احلسن          

 10= حممد بن عبدالعال احلنفي                                          أمني الدين عبدالعال -19

 = عمر برهان األئمة -20

 98       عمر بن عبدالعزيز بن عمر بن مازة                                                       

 116بن خالد الكندي                                                          بشر بن الوليد -21

 = أبو حامد اجلاجرمي -22

 49أبو حامد بن إبراهيم بن أيب الفضل السهلي                                                     

 = عبدالرمحن اجلامي -23

 192ن أمحد بن حممد                                                                   عبدالرمحن ب

 = حممد  احلاكم -24

 108حممد بن حممد بن أمحد بن عبدهللا بن عبداجمليد بن إمساعيل                                       
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 219                                  بن حممد بن حممد بن حممد الكاتب   احلاكم عبد الرمحن -25

 = عمر احلسام الشهيد -26

 98عمر بن عبدالعزيز بن مازة البخاري أبو حفص                                                    

 114، 113، 87األنصاري اللؤلؤي                                               احلسن بن زايد -27

 = احلسن بن علي لوايناحل -28

 160، 157، 136احلسن بن علي بن حممد أبو حممد                                                  

 = أمحد اخلصاف -29

   107أمحد بن عمرو بن مهري الشيباين                                                                 

 = عبدهللا الدبوسي -30

 49                                       بن عمر بن عيسى                                   بدهللا ع

 = حممد  الرضي -31

 192حممد بن احلسن الرضي                                                                          

 113                                               بن اهلذيل بن قيس بن سلم             زفر -32

 = عثمان الزيلعي -33

 163، 139عثمان بن علي بن حمجن بن يونس                                                     
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 = حممد السرخسي -34

 188، 158      حممد بن أيب سهل أبو بكر مشس األئمة                                          

 119أبو سعيد مسعود بن عمر بن حممد                                سعد الدين التفتازاين -35

 123                                                                         سعيد بن جبري -36

 10                             املصري                                   سليمان اخلضريي -37

 13   سليمان بن سليم خان -38

                                                            203، 155عبدالرمحن بن أيب بكر بن حممد                                        السيوطي -39 

 189، 46                                  حممد بن إدريس                        الشافعي -40

 = عبدالوهاب الشعراين -41

 19عبدالوهاب بن أمحد بن علي                                                                

 10                                                                          شقري املغريب -42

 = أمحد لشليبا -43

 10أمحد بن يونس بن حممد أبو العباس                                                       

 32( بن أمحد بن حممد بن صاحل                                         احلفيد)صاحل التمراتشي  -44

 218                               حممد بن حممد بن احلسني            صدر اإلسالم أبو اليسر -45
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 = عبيد هللا صدر الشريعة -46

 138عبيد هللا بن مسعود بن اتج الشريعة حممود احملبويب                                                 

 = إمساعيل الصفار -47

 100                      إمساعيل بن حممد بن إمساعيل بن صاحل                                     

 122بن مزاحم اهلاليل                                                                  الضحاك -48

 = أمحد الطحاوي -49

 116أمحد بن حممد بن سالمة أبو جعفر                                                              

 هيم= إبرا الطرسوسي -50

 124إبراهيم بن علي بن أمحد                                                                         

 = احلسن ظهري الدين -51

 100احلسن بن علي بن عبدالعزيز بن عبدالرزاق                                                      

 208، 187                                                                عبد الرب ابن الشحنة -52

 213                                                                           عبدهللا بن بلخ -53

 = أمحد  العتايب -54

 105                   أمحد بن حممد بن عمر                                                          
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 50                                                                            العز بن عبدالسالم -55

 160                                                                               عطاء بن محزة -56

 49                                                                              عالء السمرقندي -57

 = صاحل علم الدين البلقيين -58

                                                                    204صاحل بن عمر بن رسالن                                                                           

 161                                                                                علي السغدي -59

 153، 33                                                                 علي بن غامن اخلزرجي -60

 = حممد العمادي -61

 149                                                            حممد بن حممد املوىل أبو السعود        

 33                                                                                  عمر املشرقي -62

 25، 11                                                                             عمر بن جنيم -63

 = عبدالوهاب الفارسي -64

 117عبدالوهاب بن عيسى بن عبدالرمحن أبو العالء                                                    

 = علي  فخر االسالم -65

 92علي بن حممد بن احلسني بن عبدالكرمي                                                              
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 10                                                                              سم بن قطلوبغاقا -66

 = حسن قاضي خان -67

  211، 200، 82حسن بن منصور بن حممود األوزجندي                                               

                                  160، 157                              بن سعيد بن الضريس                    قاضي عنبسة -68

 =أمحد القدوري -69

 84                   أمحد بن حممد بن أمحد بن جعفر بن محدان                                      

 49                            أبو احلسن عبيد هللا                                        الكرخي -70

 = حممد كمال الدين ابن اهلمام -71

            153حممد بن عبدالواحد بن عبداجمليد بن مسعود السيواسي                                             

 = حممد كمال الدين بن أيب شريف -72

 120                                            حممد بن حممد بن أيب بكر بن علي                    

 197البلخي                                                                     الليث بن مساور -73

 78، 31، 11                                      التمراتشيبن عبدهللا بن أمحد اخلطيب حممد  -74

 20، 11                                                                             حممد العلمي -75

 184، 182، 177، 115، 113، 90، 76، 46الشيباين                    حممد بن احلسن -76
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 35                                                                                    مراد الثالث -77

 = حممد مال خسرو -78

 199، 170حممد بن فراموز بن علي                                                                    

 = عبدهللا  املوصلي -79

  185عبدهللا بن حممود جمد الدين أبو الفضل                                                             

 = عبدامللك املوىل عصام -80

 192عبدامللك بن مجال الدين العصامي                                                                 

 146                                                                          جنم األئمة البخاري -81

 32                                                                           جنم الدين التمراتشي -82

 = عبدهللا النسفي -83

 209، 207، 185، 162، 158، 157، 128عبدهللا بن أمحد بن حممود أبو الربكات               

 100              البلخي                                                           نصري بن حيىي -84

 = إسحاق الولواجلي -85 

 190، 132إسحاق بن أيب بكر ظهري الدين                                                            

 5                                                                                  وهبة الزحيلي -86
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 فهرس األماكن

 كان                                                                            رقم الصفحةاسم امل

 170، 160، 147خبارى                                                                             -

     170                              بلخ                                                                -

 30متراتش                                                                                              -

 145، 134جباليا                                                                                     -

  30                                                                               خوارزم      -

 160، 145مسرقند                                                                                    -

                                                                                                30                          فلسطني                                                                  -

 20، 122مصر                                                                                       -
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 القواعد الفقهية فهرس

 

 رقم الصفحة                                     د الفقهية                                       القواع

 163إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام.                                                            -

 215                                   إذا اجتمع املباشر واملتسبب أضيف احلكم إىل املباشر.        -

 178إذا اجتمع أمران من جنس واحد ومل خيتلف مقصودمها دخل أحدمها يف اآلخر غالباً.            -

 167إذا تعارض املانع واملقتضي فإنه يقدم املانع.                                                      -

 110أعظمهما ضرراً ابرتكاب أخفهما.                                   إذا تعارض مفسداتن روعي -

 188إعمال الكالم أوىل من إمهاله.                                                                    -

 151                                                                  االجتهاد ال ينقض ابالجتهاد. -

 46                                              األعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه. -

 169                                                                                      التابع اتبع. -

 172                                                                     التابع ال يتقدم على املتبوع. -

 172                                                                    التابع يسقط بسقوط املتبوع. -

 46                                                       التحري جيوز يف كل ما جازت فيه الضرورة. -
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 172.                                                      ابملصلحة منوط الرعية على اإلمام تصرف -

 45                                                    التعزير إىل اإلمام على قدر عظم اجلرم وصغره. -

 129                                                احلاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة. -

 177                                                                         احلدود تدرأ ابلشبهات. -

 178                                        احلر ال يدخل حتت اليد فال يضمن ابلغصب ولو صبيًا. -

 189                                                                                اخلراج ابلضمان. -

 118.                                                             املصاحل جلب من أوىل املفاسد درء -

 209                .                                                          يتجزأ ال ما بعض ذكر -

 189                                                                         السؤال معاد يف اجلواب. -

 106                                                                     الضرر األشد يزال ابألخف. -

 94                                                                            الضرر ال يزال ابلضرر. -

 75                                                                                       الضرر يزال. -

 86                                                                        الضرورات تبيح احملظورات. -

 130، 54                                                                             العادة حمكمة. -

 201                                                                        الفرض أفضل من النفل. -



[243] 
 

 46.                        مكروه وبيعه فشراؤه جوهالو  من وجه على به واالنتفاع أكله كره شيء كل-

 47.                                              والرهن والصدقة اهلبة فيه جتوز البيع فيه جاز ما كل -

 45.                                         املال لبيت فماله له وارث ال املسلمني من مات من كل -

 205.                                                                     خطؤه البني ابلظن عربة ال -

 193.                                                                      قول ساكت إىل ينسب ال -

ر للضرورة أبيح ما -  86                               .                                    بقدرها يقدَّ

 89.                                                                         بزواله بطل لعذر جاز ما -

 202.                                                                      إعطاؤه حرم أخذه حرم ما -

 55                                                                              .التيسري جتلب املشقة -

 45.                                                                      الشروط عند احلقوق مقاطع -

 204                .                                   حبرمانه عوقب أوانه قبل الشيء استعجل من -

 45.                                                                           رحبه فله ماالً  ضمن من -

 205.                                                           العامة الوالية من أقوى اخلاصة الوالية -

 168                                                                      القرب؟ يف اإليثار يكره هل -

     94يتحمل الضرر اخلاص ألجل دفع ضرر عام.                                                        -
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 172            يغتفر يف التوابع ما ال يغتفر يف غريها.                                                -

 52.                                                                           ابلشك يزول ال اليقني -
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 فهرس املصطلحات الفقهية

 رقم الصفحة             املصطلح الفقهي                                                              

 196، 149جارة                                                                                     اإل

 125، 124            االستنجاء                                                                      

                                                    199، 183، 166، 165، 155، 141، 85                                                   البيع

 95التسعري                                                                                               

 84                                                                                        التماس اهلالل

 182، 178، 177                                                                              التوكيل

 86، 85                                                                                           الثمن

 129، 127                                                                                       اجلبرية

 173                                                                                               اجلزية

  177، 91                                                                                          داحل

 129، 125احلدث                                                                                     

 134                                                                                             احليض

 137، 129، 125                                                                اخلبث              
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 189، 177، 176، 173                                                                       اخلراج

                         85                                                                                                 اخليار

                                 181                                                                                               الدية

 205، 186، 106            الديون                                                                  

 155، 86                                                                                        الشراء

 210، 194، 78، 76                                                                          الشفعة

  89                                                                                الشهادة على الشهادة

 217، 216، 164، 136، 135، 118، 117، 116، 115، 114، 113، 112الصيد        

 219، 217، 189، 138، 137                                                             الضمان

 205، 88                                                                                         طاهر

 144، 143، 142                                                                              العارية

 200، 79                                                                                      الفتوى

 85                                                                                              الفسخ

 92                                                                                                الفقيه

 121                                                                                    قذف احملصنات
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 154، 109، 108، 103، 99، 78، 75                                                    القسمة

 91                                                                                                   قود

 171                                                                                              اللعان

 87                                                                                        املاء املستعمل

 96                                                                                                احملتكر

 217، 118، 115، 114، 113                                                                احملرم

 123، 117، 115، 114، 113                                                                 امليتة

 214، 88، 87                                                                                النجاسة

 128، 127النجاسة احلكمية                                                                           

 138                                                                                             الوديعة

 121                                                                                    اليمني الغموس
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 فهرس املصطلحات األصولية

 رقم الصفحة           املصطلح األصول                                                              

                           174اإلابحة                                                                                             

 155، 109اإلمجاع                                                                                     

 181، 180، 179، 117، 116، 105، 97، 85ستحسان                                     اال

182 ،183 ،184 ،185 ،186 ،187 ،188 ،217 

 174، 105احلظر                                                                                       

 192، 191، 165، 155، 146، 145                        الشرط                               

                                     146، 144، 143العرف                                                                              

 152، 77                         العلة                                                                 

          184، 183، 182، 181، 180، 179، 178، 85القياس                                         

185 ،186 ،187 ،188 ،217  

 167املانع                                                                                               

 215املتسبب                                                                                            

 105                                       اإلطالق                                                 

 167                                             املقتضي                                              
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 201                                                مندوب                                             

 125، 124                                                                                       النهي

 201، 83                                                                                     جوبالو  
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 س أبمساء الكتب اليت ذكرها الشارحفهر 

 اسم الكتاب                                                                               رقم الصفحة

 202ي، أبو العباس أمحد بن حممد الناطفي                                                أجناس الناطف

 96      االختيار شرح املختار، املوصلي                                                                

 172                              اإليضاح، الكرماين                                                   

 94    البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن جنيم                                                         

 139بستان شقائق النعمان، اباب قوشي                                                                  

 96        كردري                                                                      البزازية، البزاز ال 

 105      التااترخانية، الدهلوي                                                                         

 106                                تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، الزيلعي                            

 115      التجنيس واملزيد، املرغيناين                                                                    

 88       حتفة الفقهاء، السمرقندي                                                                     

     217لتوضيح، التفتازاين                                                                    التلويح على ا

 103اجلامع الصغري، حممد بن احلسن الشيباين                                                           

 207                                 جامع الفصولني، ابن قاضي مساونه                                
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 135    ، مجال الدين أمحد بن حممد الغزنوي                                           احلاوي القدسي

 114     ، اجلرجاين                                                                       خزانة األكمل

                                                                              96        د بن عبدالرشيد                                                      ، طاهر بن أمحاخلالصة

 110                                                                                      خالصة الغزي

 109                                                                  مال خسرو         والغرر،  الدرر

 215       يف األلغاز احلنفية، عبد الرب بن الشحنة                                     الذخائر األشرفية

 94                                                 الربهانية، برهان الدين حممود                 الذخرية

 90        ، االسبيجايب                                                                            الزاد

 156      ، حممد بن احلسن الشيباين                                                           الزايدات

 93        املوضح لكل طالب وحمتاج يف شرح خمتصر القدوري                          السراج الوهاج 

 90       ، سراج الدين األوشي                                                                السراجية

 119                                                                      ، النسفيالنسفية شرح العقائد

 129   شرح الكنز، مال مسكني                                                                        

 109    ، العيين                                                                             شرح اجملمع

 82   )عقد القالئد يف حل قيد الشرائد(، عبدالوهاب بن وهبان                         شرح الوهبانية
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 139      ، إمام زاده                                                                     شرعة اإلسالم

  211                     ، جمد الدين أسعد بن يوسف الصرييف                                الصريفية

 160       ، ظهري الدين حممد بن أمحد القاضي البخاري                                      الظهريية

 88           ، أبو العباس أمحد بن إبراهيم السروجي                                              الغاية

 126                                                                    ، أمري كاتب         غاية البيان

 84         ، فخر الدين أبو احملاسن احلسن بن منصور األوزجندي                  فتاوى قاضي خان

 135         ، ابن اهلمام                                                                    فتح القدير

 124     فوائد الطرسوسي، إبراهيم بن علي بن أمحد الطرسوسي                                        

 162      يف األقضية احلكمية، ابن الغرس حممد احلنفي                                  الفواكه البدرية

 93       ي                                         )بغية القنية( حممود بن أمحد بن مسعود القونو القنية

 135     ، احلاكم الشهيد                                                                        الكايف

 141          ، الزحمشري                                                                     الكشاف

 113     ، حممد بن احلسن الشيباين                                                           بسوطامل

 111     شرح خمتصر القدوري، الزاهدي                                                         اجملتىب

 112                                ، أمحد بن حممد بن أيب بكر احلنفي                 جممع الفتاوى
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 116      الربهاين، برهان الدين حممود                                                            احمليط

 108           ، احلاكم الشهيد املروزي                                                   خمتصر احلاكم

 127          بو احلسني أمحد بن حممد القدوري                                     ، أخمتصر القدوري

 148          ، حممد التمراتشي                                                          مسعفة احلكام

 91              ، يوسف بن عمر بن يوسف الكادوري                                     املضمرات

 207       ، الكاكي                                                                      معراج الدراية

 155  على جواب املستفيت، حممد التمراتشي                                                معني املفيت

 139                                                            ، أبو الفتح املطرزي              املغرب

 113   )منهج السالك وشرعة املناسك(                                             مناسك الطرابلسي

   117     مناسك رشيد الدين، رشيد الدين العطار                                                     

 103             ، حممد التمراتشي                                                          منح الغفار

 101          ، السجستاين                                                                  منية املفيت

 128                                               يف شرح اهلداية، السغناقي                     النهاية

                168        النصاب)نصاب الفقيه( طاهر بن أمحد البخاري                                           

 103        ، املرغيناين                                                                           اهلداية
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 137                                   ، احملبويب                                                  الوقاية

 81                                 ، ظهري الدين الولواجلي                                     الولواجلية
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 واملراجع املصادر فهرس

 ه.1420إحتاف األعزة يف اتريخ غزة، عثمان مصطفى الدابغ، مكتبة اليازجي، الطبعة: األوىل،  -

 .م1947 -هـ1366 األوىل: الطبعة الكربى، التجارية املكتبة ،هـ306 املتوىف كيع، و القضاة أخبار -  

القاهرة   –ليب ه، مطبعة احل683االختيار لتعليل املختار، عبد هللا بن حممود املوصلي املتوىف  -

 ه. 1356

 اإلسالمية البشائر دار ،هـ256 املتوىفالبخاري  املغرية بن إبراهيم بن إمساعيل بن حممد ، املفرد األدب -

 .1989 – 1409 الثالثة،: الطبعة، بريوت

 1419ه، دار الكتاب العريب، الطبعة: األوىل 1250إرشاد الفحول، حممد بن علي الشوكاين املتوىف  -

 امللقن ابن بـ املعروف األنصاري علي بن عمر حفص أبو الدين سراج ،الفقه قواعد يف والنظائر شباهاأل -

 األوىل: الطبعة، السعودية العربية اململكة - الرايض والتوزيع، للنشر القيم ابن دار، ه 804 املتوىف

  .م2010 - هـ 1431

 .م1999-ه1419لبنان، الطبعة: األوىل  –وت ، ابن جنيم، دار الكتب العلمية، بري النظائراألشباه و  -

  ه، دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل 771، اتج الدين السبكي املتوىف النظائراألشباه و  -

 م.1991-ه1411

 .العلمية الكتب دار ،هـ911 املتوىف السيوطي الدين جالل بكر، أيب بن الرمحن عبد األشباه والنظائر، -
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 إدارة ،هـ189 املتوىف الشيباين فرقد بن احلسن بن حممد هللا عبد أبو ،ملبسوطاب املعروف األصل - 

 .كراتشي – اإلسالمية والعلوم القرآن

 ه، دار البشائر اإلسالمية بريوت767األصول والضوابط، أبو زكراي حيىي بن شرف النووي املتوىف  -

 ه. 1406الطبعة: األوىل 

ه، دار العلم للماليني 1396مد الزركلي الدمشقي املتوىف األعالم، خري الدين بن حممود بن حم -

 م.2002الطبعة: اخلامسة عشر 

 .م2001 األوىل: الطبعة، املنصورة الوفاء دار ، الشافعي إدريس بن حممد ،األم - 

 الدمشقي املرداوي سليمان بن علي احلسن أبو الدين عالء ،اخلالف من الراجح معرفة يف اإلنصاف -

 .الثانية: الطبعة، العريب الرتاث إحياء دار ،هـ885: املتوىف نبلياحل الصاحلي

 ديب. -، مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاثبيرتوسيان ايرينااإلنكشاريون يف اإلمرباطورية العثمانية،  -

 القونوي علي أمري بن هللا عبد بن قاسم ،الفقهاء بني املتداولة األلفاظ تعريفات يف الفقهاء أنيس -

 .هـ1424-م2004: الطبعة، العلمية الكتب دار ،هـ978 املتوىف احلنفي لروميا

ه، دار 970البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن حممد بن جنيم املصري املتوىف  -

 الكتاب اإلسالمي، الطبعة: الثانية.

، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثانية، حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله، د. حممد فتحي الدريين -

 م.2008 –ه 1429
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 القاهرة -اببدائع الزهور يف وقائع الدهور، حممد بن أمحد بن إايس احلنفي، اهليئة املصرية العامة للكت -

 م.1982 –ه 1402

 ىفاملتو  احلنفي الكاساين أمحد بن مسعود بن بكر أبو الدين عالء ،الشرائع ترتيب يف الصنائع بدائع -

 .م1986 - هـ1406 الثانية،: الطبعة، العلمية الكتب دار ه،587

 بن حممد بن الرمحن عبد املتأخرين، العلماء من األئمة بعض فتاوى تلخيص يف املسرتشدين بغية-

 لبنان.-ه، دار الكتب العلمية، بريوت1320املتوىف  ابعلوي احلسني

 قرع.  كفر  –بالدان فلسطني، مصطفى الدابغ، دار اهلدى  -

دمشق، الطبعة: األوىل  –ه، دار القلم 879اتج الرتاجم، أبو الفداء زين الدين بن قطلوبغا املتوىف  -

 م.1992 –ه 1413

لبنان الطبعة:  –ه، دار النفائس، بريوت 1338اتريخ الدولة العلية العثمانية، حممد فريد بك املتوىف  -

 م. 1981 –ه 1401األوىل، 

 العثمانية املعارف دائرة ،هـ256 املتوىفالبخاري  املغرية بن إبراهيم بن إمساعيل بن مدحم ،الكبري التاريخ -

 .الدكن – آابد حيدر

-ه، دار اجليل1237اتريخ عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار، عبدالرمحن بن حسن اجلربيت املتوىف  -

 بريوت.

ه 743لبارعي الزيلعي احلنفي املتوىف تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، عثمان بن علي بن حمجن ا -

 ه.1313بوالق القاهرة، الطبعة: األوىل،  –املطبعة الكربى األمريية 
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ه، دار الكتب العلمية، بريوت  540حتفة الفقهاء، حممد بن أمحد أبو بكر عالء السمرقندي املتوىف  -

 م.1994 –ه 1414لبنان، الطبعة: الثانية، 

 كتور عبد السالم هارون ، مكتبة اخلاجني  القاهرة .الد  ،حتقيق النصوص ونشرها -

ه، مؤسسة الرسالة بريوت، 656ختريج الفروع على األصول، حممود بن شهاب الدين الزجناين املتوىف  -

 الطبعة: الثانية.

 تطور الفكر األصويل احلنفي، د. هيثم عبد احلميد خزنة، دار الكتب العلمية. -

 األوىل: الطبعة ،العلمية الكتب دار ،الربكيت اجملددي اإلحسان عميم حممد ،الفقهية التعريفات -

 .م2003 ـ-ه1424

ه، دار الكتب العلمية، بريوت  816التعريفات، علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين املتوىف  -

 م.1983 –ه 1403لبنان، الطبعة: األوىل، 

ب ابن القاسم أبو احلسن بن احلسني بن هللا عبيد، أنس بن مالك اإلمام فقه يف التفريع -  املالكي اجل الَّ

 .لبنان – بريوت العلمية، الكتب دار ،هـ378 املتوىف

ه، مؤسسة الرسالة بريوت، 772التمهيد يف ختريج الفروع على األصول، أبو حممد اإلسنوي املتوىف  -

 ه.1400الطبعة: األوىل 

 ه، مصطفى البايب احلليب 972ملتوىفوف أمري ابدشاه اتيسري التحرير، حممد أمني بن حممود املعر  -

  .مصر
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 الطربي جعفر أبو اآلملي، غالب بن كثري بن يزيد بن جرير بن حممد ،القرآن أتويل يف البيان جامع -

 .م2000 - هـ1420 األوىل: الطبعة، الرسالة مؤسسة، هـ310 املتوىف

ه، دار الكتب 832ر الكادوري املتوىف جامع املضمرات يف شرح خمتصر القدوري، يوسف بن عم -

 لبنان. –العلمية، بريوت 

 العاصمة دار ،هـ1206: املتوىف النجدي التميمي سليمان بن الوهاب عبد بن حممد ،املضية اجلواهر -

 .هـ1412 الثالثة، النشرة هـ،1349 مبصر، األوىل: الطبعة الرايض،

ه، املطبعة اخلريية، الطبعة: 800ادي الزبيدي املتوىف اجلوهرة النرية، أبو بكر بن علي بن حممد احلد -

 ه.1322األوىل 

  هـ1252 املتوىف احلنفي الدمشقي عابدين العزيز عبد بن عمر بن أمني حممد حاشية ابن عابدين، -

 .م1992 - هـ1412 الثانية،: الطبعة، بريوت-الفكر دار

أمحد بن حممد بن إمساعيل الطحطاوي  حاشية الطحطاوي على الدر املختار شرح تنوير األبصار، -

 لبنان. –ه، دار الكتب العلمية، بريوت 1231املتوىف 

 ابملاوردي الشهري البغدادي، البصري حبيب بن حممد بن حممد بن علي احلسن أبو، الكبري احلاوي -

 .م1999- هـ1419 األوىل،: الطبعة، لبنان – بريوت العلمية، الكتب دار ،هـ450 املتوىف

  الكتب عامل ،هـ189 املتوىف الشيباين فرقد بن احلسن بن حممد هللا عبد أبو ،املدينة أهل على جةاحل -

 1403الثالثة : الطبعة، بريوت
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احلقيقة واجملاز يف الرحلة إىل بالد الشام ومصر واحلجاز، عبدالغين بن إمساعيل النابلسي املتوىف  -

 م.1989-ه1410ه، دار املعرفة، الطبعة: األوىل 1143

 املكتبة ،هـ182 املتوىف األنصاري حبتة بن سعد بن حبيب بن إبراهيم بن يعقوب يوسف أبو ،اخلراج - 

 .للرتاث األزهرية

 لبنان. –خزانة األكمل، أبو يوسف يعقوب بن علي اجلرجاين، دار الكتب العلمية، بريوت  -

ن حمب الدين احلموي املتوىف خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر، أمني بن فضل هللا ب -

 بريوت. –ه، دار صادر 1111

ه، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع 804خالصة البدر املنري، سراج الدين أبو حفص ابن امللقن املتوىف  -

 م.1989 –ه 1410الطبعة: األوىل، 

 ، بريوت.اخلالصة البهية يف مذهب احلنفية، سيد حسني عبدالرمحن البنجاوي، دار الكتب العلمية -

الدر املختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار، حممد بن علي بن حممد احلصكفي احلنفي املتوىف  -

 م.2002 –ه 1423ه، دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، 1088

الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية، أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين  -

 بريوت. –ه، دار املعرفة 852املتوىف 

 دار ،هـ885 املتوىف خسرو مبال الشهري علي بن فرامرز بن حممد، األحكام غرر شرح احلكام درر -

 .العربية الكتب إحياء

 اجليل دار ،هـ1353 املتوىف أفندي أمني خواجه حيدر علي ،األحكام جملة شرح يف احلكام درر -
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 املتوىف ابلقرايف الشهري املالكي الرمحن عبد بن إدريس بن دأمح الدين شهاب العباس أبو ،الذخرية -

 .م1994 األوىل: الطبعة، بريوت -اإلسالمي الغرب دار ،هـ684

ه، دار 921الذخائر األشرفية يف ألغاز احلنفية، عبد الرب بن حممد بن حممد ابن الشحنة املتوىف  -

 لبنان.-الكتب العلمية، بريوت

 السالم للطباعة والنشر والتوزيع دية املسماة الرسائل الزينية ، ابن جنيم ، دار رسائل ابن جنيم االقتصا -

 مصر .

 املكتب ،هـ676 املتوىف النووي شرف بن حيىي الدين حميي زكراي أبو املفتني، وعمدة الطالبني روضة -

 .م1991 - هـ1412 الثالثة،: الطبعة، عمان -دمشق -بريوت اإلسالمي،

 إستانبول إرسيكا، مكتبة، هـ 1067 املتوىف خليفة حاجيبقات الفحول، سلم الوصول إىل ط -

 .م201

مسط النجوم العوايل يف أنباء األوائل والتوايل، عبد امللك بن حسني بن عبد امللك العصامي املتوىف  -

 م.1998 –ه 1419بريوت ، الطبعة: األوىل،  –ه، دار الكتب العلمية 1111

 ه، دار إحياء الكتب العربية.273 حممد بن يزيد القزويين املتوىف سنن ابن ماجه، أبو عبد هللا -

ه، مؤسسة الرسالة 385سنن الدار قطين، أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد الدار قطين املتوىف  -

 م.2004 –ه 1424لبنان، الطبعة: األوىل،  –بريوت

دائرة املعارف النظامية الكائنة يف السنن الكربى، أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي، جملس  -

 ه.1344اهلند، الطبعة: األوىل، 
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ه، مؤسسة الرسالة 748سري أعالم النبالء، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد الذهيب املتوىف  -

 م. 1985 –ه 1405الطبعة: الثانية، 

دمشق ، –دار ابن كثري ه ، 1089شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ، ابن العماد احلنبلي املتوىف  -

 م .1986 –ه 1406الطبعة : األوىل ، 

ه، مكتبة صبيح 793شرح التلويح على التوضيح، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين املتوىف  -

 مبصر، بدون طبعة وبدون اتريخ نشر.

 ه.1409 ة،الثاني: الطبعة، دمشق – القلم دار ،الزرقا حممد الشيخ بن أمحد ،الفقهية القواعد شرح -

  .مكة ،ميس  ُيطلب من عباس أمحد الباز شرح رسالة الصغائر والكبائر ، ابن جنيم ، حتقيق خليل -

 .صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا البخاري اجلعفي، دار طوق النجاة، الطبعة: األوىل -

ه، دار إحياء الرتاث 261 صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري املتوىف -

 بريوت. –العريب 

ه، 1010الطبقات السنية يف تراجم احلنفية، تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي املتوىف  -

 م.1983دار الرفاعي، الطبعة: األوىل، 

 بريوت - الكتب عامل ،هـ851 املتوىف شهبة قاضي ابن حممد، بن أمحد بن بكر أبوطبقات الشافعية، -

 .هـ 1407 األوىل،: الطبعة

ه، 537طلبة الطلبة يف االصطالحات الفقهية، عمر بن حممد بن أمحد بن إمساعيل النسفي املتوىف  -

 ه.1311بغداد،  –املطبعة العامرة، مكتبة املثىن 
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العدة يف أصول الفقه، القاضي أبو يعلى حممد بن احلسني بن حممد بن خلف بن الفراء املتوىف  -

 م.1990 –ه 1410ه، الطبعة: الثانية، 458

عقد القالئد وقيد الشرائد)منظومة ابن وهبان(، أبو حممد عبدالوهاب بن أمحد ابن وهبان املتوىف  -

 م.2000 –ه 1421ه، دار املعايل للعلوم، الطبعة: األوىل، 768

 الغيتاىب حسني نب أمحد بن موسى بن أمحد بن حممود حممد أبو ،البخاري صحيح شرح القاري عمدة -

 .بريوت – العريب الرتاث إحياء دار، هـ855 املتوىف العيىن الدين بدر احلنفى

 ابن الدين مشس الشيخ ابن هللا عبد أبو الدين أكمل حممود، بن حممد بن حممد ،اهلداية شرح العناية -

 .الفكر دار ،هـ786: املتوىف البابريت الرومي الدين مجال الشيخ

 ه، دار ومكتبة اهلالل .170بد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي البصري املتوىف العني، أبو ع -

  .ر الكتب العلميَّة ، بريوت لبنان، للحموي ، دا النظائرغمز عيون البصائر شرح األشباه و  -

 لبنان.-غنية املتملي شرح منية املصلي، حممد بن حممد علي الكاشغري، دار الكتب العلمية، بريوت -

 لبنان. –الفاروق عمر بن اخلطاب، حممد رضا، دار الكتب العلمية، بريوت  -

 .ه، دار الكتب العلمية، بريوت978 الفتاوى العدلية، القاضي حاج رسول بن صاحل اآليديين املتوىف -

 ه، دار الكتب العلمية.540الفتاوى الولواجلية، أبو الفتح ظهري الدين عبدالرشيد الولواجلي املتوىف  -

 ه، دار الكتب العلمية، بريوت.592فتاوى قاضي خان، أبو احملاسن احلسن بن منصور املتوىف  -
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 دار ،الشافعي العسقالين الفضل أبو حجر بن علي بن أمحد ،البخاري صحيح شرح الباري فتح -

 .1379 بريوت، املعرفة

 .العلميَّة ، بريوت لبنان ر الكتبفتح الغفار شرح املنار املعروف مبشكاة األنور ، ابن جنيم ، دا -

 ه، دار الفكر.861فتح القدير، كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي ابن اهلمام املتوىف  -

الرايض  –الفتوى يف الشريعة اإلسالمية، عبدهللا بن حممد بن سعد بن آل خنني، مكتبة العبيكان  -

 م.2008 –ه 1429الطبعة: األوىل 

–ه، دار اآلفاق اجلديدة 429دالقادر بن طاهر بن حممد اإلسفرايين املتوىف الفرق بني الفرق، عب -

 م.1977بريوت الطبعة: الثانية 

ه، عامل 684الفروق، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي القرايف املتوىف  -

 الكتب، بدون طبعة وبدون اتريخ.

 سورية، الطبعة: الرابعة. –وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق الفقه اإلسالمي وأدلته، الدكتور  -

الفوائد الزينية يف مذهب احلنفية ، ابن جنيم ، قدَّم له أبو عبيدة مشهور بن حسن أل سلمان ، دار  -

 ابن اجلوزي .

 زين بن علي بن العارفني اتج بن الرؤوف عبد حممد الدين زين ،الصغري اجلامع شرح القدير فيض -

  األوىل.: الطبعة، مصر -الكربى التجارية املكتبة ه،1031 املتوىف القاهري املناوي مث احلدادي دينالعاب

 بامللق الفيض، أبو احلسيين، اقالرز  عبد بن دحمم بن دحمم ،القاموس جواهر من العروس اتج -

 .اهلداية دار ،هـ1205 املتوىف بيديالز  مبرتضى،
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ه، مؤسسة الرسالة 817اهر حممد بن يعقوب الفريوز آابدي املتوىف القاموس احمليط، جمد الدين أبو ط -

 م.2005 –ه 1426لبنان، الطبعة: الثامنة،  –للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 

ه، مكتبة 660قواعد األحكام يف مصاحل األانم، أبو حممد عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسالم املتوىف  -

 م.1991-ه1414الكليات األزهرية، القاهرة 

 دمشق ، الطبعة  –لي ، دار الفكر عة ، د. حممد الزحيربالقواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األ -

 م . 2006 –ه 1427األوىل ، 

 م.1994-ه1414دمشق، الطبعة: الثالثة  –القواعد الفقهية، علي بن أمحد الندوي، دار القلم  -

 البهويت إدريس بن حسن ابن الدين صالح بن يونس بن منصور ،اإلقناع منت عن القناع كشاف - 

 .العلمية الكتب دار ،هـ1051 املتوىف احلنبلي

كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس، إمساعيل بن حممد  -

 ه.1351القاهرة،  –ه، مكتبة القدسي 1162العجلوين املتوىف 

 . ادبغد ،ه ، مكتبة املثىن1067توىف نون ، حاجي خليفة املكشف الظنون عن أسامي الكتب والف -

ه ، دار الكتب العلمية  1061توىف الكواكب السائرة أبعيان املائة العاشرة ، جنم الدين الغزي امل -

 م .1997 –ه 1418لبنان ، الطبعة : األوىل  -بريوت

 ه، دار الكتب العلمية، بريوت.1298اللباب يف شرح الكتاب، عبد الغين الغنيمي احلنفي املتوىف  -

 –ه، دار صادر711لسان العرب، حممد بن مكرم بن علي أبو الفضل مجال الدين ابن منظور املتوىف  -

 ه.1414بريوت، الطبعة: الثالثة، 



[266] 
 

 الدين برهان إسحاق، أبو مفلح، ابن حممد بن هللا عبد بن حممد بن إبراهيم ،املقنع شرح يف املبدع -

 .م1997 - هـ1418 األوىل،: الطبعة، لبنان – بريوت العلمية، الكتب دار ،هـ884: املتوىف

 ه.1414بريوت،  –ه، دار املعرفة 483املبسوط، حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي املتوىف  -

 حممد نور: الناشر، العثماين اخلالفة يف وفقهاء علماء عدة من مكونة جلنة ،العدلية األحكام جملة -

 .كراتشي ابغ، آرام كتب، ارتِّ جت كارخانه

 .الفكر دار ،هـ676 املتوىف النووي شرف بن حيىي الدين حميي زكراي أبو ،املهذب شرح اجملموع -

 ،عمري آل حسن بن حممد بن صاحل ،مدحم أبو ،الفقهية القواعد منظومة على البهية الفوائد جمموعة -

 .م2000 - هـ1420 األوىل،: الطبعة، ديةالسعو  العربية اململكة والتوزيع، للنشر الصميعي دار

 ه، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة606احملصول، أبو عبدهللا حممد بن عمر بن احلسن الرازي املتوىف  -

لبنان  –ه، دار الكتب العلمية، بريوت 616احمليط الربهاين، أبو املعايل برهان الدين حممود املتوىف  -

 م.2004 –ه 1424الطبعة: األوىل 

ه، املكتبة العصرية الدار 666خمتار الصحاح، زين الدين أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر الرازي املتوىف  -

 م.1999 –ه 1420صيدا، الطبعة: اخلامسة،  –النموذجية، بريوت 

 ه.1419املدخل إىل القواعد الفقهية الكلية، الدكتور إبراهيم احلريري، دار عمار، الطبعة: األوىل  -

درسة الصالحية يف القدس، رويدة فضل أمحد، رسالة ماجستري كلية الدراسات العليا يف جامعة امل -

 انبلس. -النجاح الوطنية
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 البغدادي القطيعي مشائل ابن احلق، عبد بن املؤمن عبد ،والبقاع األمكنة أمساء على االطالع مراصد -

 .هـ1412 األوىل،: لطبعةا، بريوت -اجليل دار، هـ739 املتوىف الدين صفي   احلنبلي،

 املتوىف احلنفي املصري الشرنباليل علي بن عمار بن حسن ،اإليضاح نور منت شرح الفالح مراقي -

 .م2005 - هـ1425 األوىل،: الطبعة، العصرية املكتبة ،هـ1069

 م.1999 –ه 1420مسائل اإلمام أمحد برواية أيب داود، مكتبة ابن تيمية، الطبعة: األوىل  -

 بن نُعيم بن محدويه بن حممد بن هللا عبد بن حممد احلاكم هللا عبد أبو ،الصحيحني على ستدركامل -

  األوىل.: الطبعة، بريوت – العلمية الكتب دار، هـ405 املتوىف النيسابوري الطهماين الضيب احلكم

ه 241املتوىف  شيباينمسند اإلمام أمحد، أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد ال -

 م.1995 –ه 1416القاهرة، الطبعة: األوىل،  –دار احلديث

 لبنان. –مشايخ بلخ من احلنفية، حممد حمروس املدرس، دار الكتب العلمية، بريوت  -

ه، املكتبة 770املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، أمحد بن حممد بن علي الفيومي احلموي املتوىف  -

 بريوت. –العلمية 

ه، مكتبة السوادي للتوزيع الطبعة: 709املطلع على ألفاظ املقنع، حممد بن أيب الفضل البعلي املتوىف  -

 م.2003 –ه 1423األوىل 

 الشافعي البغوي الفراء بن حممد بن مسعود بن احلسني حممد أبو ،القرآن تفسري يف التنزيل معامل -

 .هـ1420 األوىل:  الطبعة ،بريوت– العريب الرتاث إحياء دار ،هـ510  املتوىف
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بريوت  –ه،  دار صادر 626معجم البلدان، شهاب الدين أبو عبد هللا ايقوت احلموي املتوىف  -

 م.1995الطبعة: الثانية، 

ه، مكتبة ابن تيمية 360املعجم الكبري، سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباين املتوىف  -

 القاهرة، الطبعة: الثانية.

 بريوت، دار إحياء الرتاث العريب. –املؤلفني، عمر رضا كحالة، مكتبة املثىن  معجم -

 .الدعوة دار ،ابلقاهرة العربية اللغة جممع ،الوسيط املعجم -

 ه، دار الفكر.844معني احلكام، أبو احلسن عالء الدين علي بن خليل الطرابلسي احلنفي املتوىف  -

 الشافعي الشربيين اخلطيب أمحد بن حممد الدين مشس ،املنهاج ظألفا معاين معرفة إىل احملتاج مغين -

 .م1994 - هـ1415 األوىل،: الطبعة، العلمية الكتب دار ،هـ977 املتوىف

املغين عن محل األسفار يف األسفار يف ختريج ما يف اإلحياء من األخبار، أبو الفضل زين الدين  عبد  -

 لبنان، الطبعة: األوىل. –، دار بن حزم، بريوت ه806الرحيم بن احلسني العراقي املتوىف 

 مث املقدسي اجلماعيلي قدامة بن حممد بن أمحد بن هللا عبد الدين موفق حممد أبو ،قدامة البن املغين -

 .م1968 - هـ1388 القاهرة مكتبة ،هـ620 املتوىف املقدسي قدامة اببن الشهري احلنبلي، الدمشقي

ه، كتاب انشرون 931سالم، يعقوب بن سيد علي الربوسوي املتوىف مفاتيح اجلنان شرح شرعة اإل -

 لبنان. –بريوت 

 الدين بفخر امللقب الرازي التيمي احلسني بن احلسن بن عمر بن حممد هللا عبد أبو ،الغيب مفاتيح -

 .هـ1420  الثالثة: الطبعة، بريوت – العريب الرتاث إحياء دار ،ه606 املتوىف الرازي
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ابكستان  -ب اجلامع الصغري، اللكنوي، إدارة القرآن للطباعة والنشر والتوزيع، كراتشيمقدمة كتا -

 م.1990 –ه 1411

 ه ، وزارة األوقاف الكويتية 793 املنثور يف القواعد الفقهية ، أبو عبدهللا بدر الدين الزركشي املتوىف -

 م .1985 –ه 1405الطبعة : الثانية 

والنظائر للسيوطي واألشباه والنظائر البن جنيم، د. محزة بن حسني الفعر،  املوازنة بني كتايب األشباه -

 .ابلقاهرة للبنني والعربية اإلسالمية الدراسات كلية جملة

ه، دار ابن عفان، الطبعة: 790املوافقات، إبراهيم بن موسى بن حممد الشاطيب املتوىف  -

 م.1997 –ه 1417األوىل

 الرمحن عبد بن حممد بن حممد هللا عبد أبو الدين مشس ،ليلخ خمتصر شرح يف اجلليل مواهب -

  .هـ1412 الثالثة،: الطبعة، الفكر دار، هـ954 املتوىف املالكي ابحلطاب املعروف املغريب، الطرابلسي

 م.1996 –ه 1417موسوعة أعالم املغرب، حممد حجي، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة: األوىل  -

 مؤسسة، الغزي احلارث أبو بورنو آل حممد بن أمحد بن صدقي حممد ، ةالفقهي القواعد ةموسوع -

 .م2003 - هـ 1424 األوىل،: الطبعة، لبنان – بريوت الرسالة،

 ه، مؤسسة الرسالة .179موطأ اإلمام مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املتوىف  -

ه، 597املتوىف   الدين أبو الفرج بن حممد اجلوزي نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر، مجال -

 م.1984-ه1404بريوت، الطبعة: األوىل -مؤسسة الرسالة، لبنان
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 املتوىف الزيلعي حممد بن يوسف بن هللا عبد حممد أبو الدين مجال، اهلداية ألحاديث الراية نصب -

 .م1997-هـ1418 وىلاأل: الطبعة، لبنان– بريوت - والنشر للطباعة الراين مؤسسة، هـ762

 دار ،هـ1005 املتوىف احلنفي جنيم بن إبراهيم بن عمر الدين سراج ،الدقائق كنز شرح الفائق النهر-

 .م2002 - هـ1422 األوىل: الطبعة، العلمية الكتب

 دار ،هـ593 املتوىف املرغيناين الفرغاين اجلليل عبد بن بكر أيب بن علي ،املبتدي بداية شرح يف اهلداية -

 .بريوت – العريب الرتاث احياء

ه، دار إحياء 1399هدية العارفني، إمساعيل بن حممد أمني بن مري سليم الباابين البغدادي املتوىف  -

 لبنان. –الرتاث العريب، بريوت 

ه، دار ابن حزم، الطبعة: 1306اهلدية العالئية، حممد عالء الدين بن حممد أمني عابدين املتوىف  -

 م.2003 –ه 1424األوىل 

 والنشر للطباعة اخلري دار ،الزحيلي مصطفى حممد الدكتور األستاذ ، اإلسالمي الفقه أصول يف الوجيز -

 .م2006 - هـ1427 الثانية،: الطبعة، سوراي – دمشق والتوزيع،

 ناب بكر أيب بن إبراهيم بن حممد بن أمحد الدين مشس العباس أبو ،الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات -

 .بريوت – صادر دار ،هـ681 املتوىف خلكان

 ه.1422دمشق، الطيعة: األوىل –وهبة الزحيلي العامل الفقيه املفسر، بديع السيد اللحام، دار القلم  -

 املوقع االلكرتوين:

https://muslims-res.com  

https://muslims-res.com/
https://muslims-res.com/
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 فهرس املوضوعات

 ........................................................................ أ............ اإلهداء

 ................................................................................... ب الشكر

 8 -1................................................................................. مقدمة

 .الدراسة: األول القسم

 .كتاب )األشباه والنظائر(وال الكتاب )ابن جنيم( بصاحب التعريف: األول الفصل

 .الكتاب بصاحب التعريف: األول املبحث

 9 .....................................................ونشأته ومولده ونسبه امسه: األول املطلب

 10................. ............................................هوتالميذ شيوخه: الثاين املطلب

 12.................... .....................والعلمية السياسية الناحية من عصره: الثالث املطلب 

 13....... ............................................................ مؤلفاته: الرابع املطلب 

 18........... ..................................ووفاته فيه العلماء ورأي مكانته: اخلامس املطلب 

 .كتابابل التعريف: الثاين املبحث

 21............... ............................أتليفه وسبب الكتاب تسمية سبب: األول املطلب 
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 23.................... ...................................وأقسامه الكتاب أمهية: الثاين املطلب 

  26...... ....................................................الكتاب مصادر: الثالث املطلب  

  28............. ............................................. الكتاب شروح أهم: الرابع املطلب

 .)زواهر اجلواهر( واحلاشية )صاحل التمراتشي( احلاشية بصاحب لتعريفا: الثاين الفصل

 .احلاشية بصاحب التعريف: األول املبحث 

 30.................... ...............................وعائلته ومولده ونسبه امسه: األول املطلب 

 32 ............................................................وتالميذه شيوخه: الثاين املطلب 

 34........ ..................................والعلمية السياسية الناحية من عصره: الثالث املطلب

 36................ ................................................... مؤلفاته: الرابع املطلب 

 37....... ......................................ووفاته فيه ماءالعل ورأي مكانته: اخلامس املطلب 

 .ابحلاشية التعريف:  الثاين املبحث

 38................ ...........................ملؤلفه ونسبته احلاشية عنوان دراسة:  األول املطلب

ياحملُ  ومنهج احلاشية أمهية: الثاين املطلب  39.. ................................................ ش 

 41.......... ....................................................احلاشية موارد: الثالث املطلب
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 الفقهية. القواعد: الثالث الفصل

 ونشأهتا. الفقهية القواعد تعريف: األول املبحث 

 43............. ................................وشرعاً  لغة الفقهية القواعد تعريف: األول املطلب

 44................ .........................................الفقهية القواعد نشأة: الثاين املطلب

 والقواعد الفقهية والنظرايت الفقهية الضوابط وبني الفقهية، القواعد بني الفرق: الثاين املبحث

 األصولية.

 51.................. ..................الفقهية والضوابط الفقهية القواعد بني لفرقا: األول املطلب

 53 ....................................الفقهية والنظرايت الفقهية القواعد بني الفرق: الثاين املطلب

 55............ .......................األصولية والقواعد الفقهية القواعد بني الفرق: الثالث املطلب

 

 .التحقيق:  الثاين القسم

 58................ .................................................املخطوط نسخ وصف -1

 70................... ......................................................النسخ مقابلة -2

 71.................. ......................................................التحقيق منهج -3

  74................... ...................................................... احملقق النص -4
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 النوع األول من القواعد الكلية

  75........... .........القاعدة اخلامسة: الضرر يزال ..........................................

 79....... .........الفروع الفقهية اليت تندرج حتت قاعدة الضرر يزال ............................

 قاعدة الضرر يزال يتعلق هبا قواعد:

 86................ ..........األوىل: الضرورات تبيح احملظورات ................................

 86............. ..........ر بقدرها ...............................قدَّ أبيح للضرورة يالثانية: ما 

 94........................ ...........الثالثة: الضرر ال يزال ابلضرر............................

 فروعها: 

 95.... ................................................................التسعري ...........-أ

 96............... ..............................................اختاذ حانوت للطبخ .....-ب

 110.  ...........الرابعة: إذا تعارض مفسداتن روعي أعظمهما ضرراً ابرتكاب أخفهما ...........

 118............. .........................اخلامسة: درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل ........

 129............... .............السادسة: احلاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ......

 القاعدة السادسة: العادة حمكمة

 130...................................... .............فروعها: تناول الثمار الساقطة .........
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 يتعلق بقاعدة العادة حمكمة مباحث:

 134........ ...............املبحث األول: مباذا تثبت العادة ..................................

 138........... ................املبحث الثاين: إمنا تعترب العادة إذا اطردت أو غلبت .............

 138................ ................هل تنزل منزلة الشرط ........ املبحث الثالث: العادة املطردة

 الكلية النوع الثاين من القواعد

 151القاعدة األوىل: االجتهاد ال ينقض ابالجتهاد .............................................. 

 مسألتان:يستثىن من قاعدة االجتهاد ال ينقض ابالجتهاد 

 154...............................................إذا ظهر فيها غنب فاحش ..نقض القسمة -أ

 154...................................إذا رأى اإلمام شيئاً مث مات أو عزل فللثاين تغيريه ....-ب

 163...... القاعدة الثانية: إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام .................................

 168........... .هل يكره اإليثار ابلقرب؟ ...................................... القاعدة الثالثة:

 169............ .القاعدة الرابعة: التابع اتبع ..................................................

 172............. ..ة ..................القاعدة اخلامسة: تصرف اإلمام على الرعية منوط ابملصلح

 177............. .القاعدة السادسة: احلدود تدرأ ابلشبهات ...................................

 178............... .القاعدة السابعة: احلر ال يدخل حتت اليد فال يضمن ابلغصب ولو صبياً .....

 من جنس واحد القاعدة الثامنة: إذا اجتمع أمران 

 178..........................................  يف اآلخر غالباً  ومل خيتلف مقصودمها دخل أحدمها

 188القاعدة التاسعة: إعمال الكالم أوىل من إمهاله ............................................. 
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 189.................................. القاعدة العاشرة: اخلراج ابلضمان .......................

 189............................................ القاعدة احلادية عشرة: السؤال معاد ابجلواب ..

 193...................................... ...: ال ينسب إىل ساكت قول ..عشرة القاعدة الثانية

 من النفل إال يف مسائل:القاعدة الثالثة عشرة: الفرض أفضل 

 201.......................... ......إبراء املعسر مندوب أفضل من إنظاره الواجب ...........-أ

 201......................... .....ابتداء السالم سنة أفضل من رده الواجب ...............-ب

 202........ ............فرض .. الوضوء قبل الوقت مندوب أفضل من الوضوء بعد الوقت وهو-ج

 202....................................... إعطاؤه ....: ما حرم أخذه حرم عشرة القاعدة الرابعة

 204من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب حبرمانه .........................  القاعدة اخلامسة عشرة:

 205ى من الوالية العامة ............................... القاعدة السادسة عشرة: الوالية اخلاصة أقو 

 205ؤه ......................................... عة عشرة: ال عربة ابلظن البني خطالقاعدة الساب

 209القاعدة الثامنة عشرة: ذكر بعض ما ال يتجزأ كذكر كله ..................................... 

 ة:من فروع القاعد

 209أقل املهر الذي هو عشرة دراهم، فإن مساها أو دوهنا فلها العشرة.............................. 

 استثناءات القاعدة:

 110لو قال: تزوجت نصفك فاألصح عدم الصحة...........................................  -أ

 211............................... لو أضاف الطالق إىل ظهرها وبطنها ال يقع............ -ب
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 مسائل يزيد فيها البعض على الكل:

رجل خنت صبياً إبذن أبيه فقطع حشفته، فإن مات الصيب وجب على اخلاتن نصف الدية         -أ
  212وإن عاش فعلى اخلاتن الدية.............................................................. 

  212.................. .ج رأسه عند الوالدة فقطع رجل أذنه .......................صيب خر  -ب

 213أو املنتفخة يف البئر................................... إذا وقعت الفأرة امليتة غري املنتفخة  -ج

  215............. القاعدة التاسعة عشرة: إذا اجتمع املباشر واملتسبب أضيف احلكم إىل املباشر ....

 :القاعدة فروع من

                        سارقاً  دلَّ  من يضمن وال غريه، إبلقاء أتلف مبا تعدايً  البئر حافر على ضمان ال 
 216.................................................................. .فسرقه إنسان مال على

 :مسائل القاعدة عن خرجت

 216........................... .احلفظ لرتك يضمن فإنه الوديعة على السارق املودع دل لو: األوىل

 216................................................ .حرة فإهنا تزوجها: املرأة ويل قال لو: الثانية

 216...... ...........الولد بقيمة املغرور رجع الغري، أمة أهنا ظهر مث فولدت ذلك وكيلها قال: الثالثة
 216...................................... ............... ...صيد على حالالً  احملرم دل: الرابعة

 218 .........................................................الساعي بتضمني اإلفتاء :اخلامسة

 220............. الدافع على كان فجرحته عليه قعفو  له ليمسكه سكينا صيب إىل دفع لو: السادسة

 221اخلامتة: فيها النتائج والتوصيات............................................................ 


