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- تحقيقًا ودراسة -
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المقدمة

وألبس  املعاين،  أبكار  األفكار  أرائك  عىل  أطلع  من  يا  اللهم  لك  محًدا 
التي  آالئك  عىل  أمحدك  املباين،  أعطاف  فيها  ختتال  بروًدا  األذهان  نسج  من 
ال ينقطع مددها، وأشكرك عىل نعامئك التي مل خَتَْلق ُجددها، وأصىل وأسلم 
عىل سيدنا حممد وآله وأصحابه، اجلارين يف إقامة لواء الرشيعة عىل منواله، 

وبعد:

سائل  كل  عىل  واجًبا  إليه  والسعي  املطالب،  أعز  من  العلم  كان  فلام 
يَۡسَتوِي  ﴿َهۡل  بقوله:  املكنون،  كتابه  يف  أهله  تعاىل  اهلل  مدح  وقد  وطالب، 
ح طرف طريف يف رياضه سائاًم، حتى  َيۡعلَُموَن﴾)))، ملُت إىل أن ُأرسِّ ِيَن  ٱلَّ
كنصِّ  الواقف  رشط  قوهلم:  بيان  يف  السامع  )لذة  عنواهنا:  برسالة  ظفرت 
الشارع(؛ للعالمة الفاضل، املنتهي إليه يف عرصه فقه اإلمام أيب حنيفة: خري 
الدين بن تاج الدين إلياس زاده، بلَّ اهلل ثراه وجعل اجلنة مثواه، واهللَ أسأل 

أن جيعل مرماي صوب الصواب، إنَّه كريم وهاب))).

أمهية املوضوع:

). تعلقه بموضوع الوقف، والذي يعدُّ من خصائص هذه األمة))).
من سورة الزمر، من اآلية الكريمة: )9).  (((

مة املؤلف يف رسالته: )القول القوي يف بيان ما اشتبه عىل  استفدُت يف صياغتها من مقدِّ  (((
امهنع هللا يضر  السيد احلموي( )ل: 5)(، خمطوط ضمن جمموع بمكتبة عبد اهلل بن عباس 

بالطائف برقم ))8).
مسلم  صحيح  رشح   ،)(5(/8( حزم  البن  املحىل   ،)54/4( للشافعي  األم  ينظر:   (((

للنووي )))/86).
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). أنَّ خمالفة رشط الواقف معدودة عند أهل العلم من كبائر الذنوب))).
). أنَّ موضوعه معاٌش يف احلارض املعارص))).

أسباب اختيار املوضوع:
). ما له من أمهية سبق بياهنا يف احلديث عن أمهية املوضوع.

). القيمة العلمية للكتاب، وقد برزت من خالل ما ييل:
- تفرده بموضوع البحث.

- مجع مؤلفه فيه فقه من سبقه من العلامء.
- تطريز مؤلفه له بفوائد وتعريفات ُيتاج إليها يف صكوك الوقف.

). املكانة العلمية للمؤلف؛ كام سيأيت.
4. تعلقه بالقضاء؛ جمال عميل.

إخراجه  يسبق  مل  حيث  مطبوعًا،  بإخراجه  الكتاب  خدمة  يف  الرغبة   .5
من قبل.

6. قلة املؤلفات املذهبية املختصة بموضوع البحث))).

ينظر: الزواجر البن حجر اهليتمي ))/508).  (((
الكريم  امللكي  باملرسوم  الصادر  لألوقاف  العامة  اهليئة  نظام  من   )(5( املادة  ينظر:   (((
النظارة  أعامل  تنظيم  الئحة  من   )9( واملادة  6)/)/7)4)هـ،  وتاريخ  )م/))( 
وتاريخ   )4(/(8/(/((( رقم  لألوقاف  العامة  اهليئة  إدارة  جملس  بقرار  الصادرة 

0)/05/)44)هـ.
العلامء  من  الشارع-  كنصِّ  الواقف  -رشط  املوضوع  هذا  يف  كتب  من  عىل  أقف  مل   (((
سنة  بعد  )ت:  الكازروين  العفيف  حسن  بن  اهلل  عبد  سوى  املؤلف  غري  السابقني 
 )0))هـ( يف رسالة له عنواهنا: )بيان معنى قول العلامء نص الواقف كنص الشارع(، =
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أهداف املوضوع:

). التوسع يف املذهب احلنفي، واإلثراء العلمي من ذلك.

). إخراج الكتاب للمكتبة اإلسالمية بالصورة التي أرادها املؤلف.

). الفائدة الشخصية؛ بتنمية امللكة الفقهية من خالل دراسة هذا الكتاب 
وحتقيقه.

السابقة: الدراسات 

العلمية  والدراسات  البحوث  مظانِّ  يف  والسؤال  والتتبع  البحث  بعد 
وقوائم البيانات للمواضيع املسجلة يف اجلامعات، مل أجد أنَّ هذا املخطوط 

قد حظي بالتحقيق أو اإلخراج أو التسجيل.

البحث: تقسيامت 

وثبت  مقدمة، ومتهيد، وقسمني، وخامتة،  العمل يف  هذا  انتظمت خطة 
املصادر:

العزيز بجامعة  بعد، هلا نسخة بمكتبة األمري سلطان بن عبد  = وهي خمطوطة مل حتقق 
اإلمام حممد بن سعود اإٍلسالمية ضمن جمموع رقمه )498)/)).

ا األبحاث املعارصة التي كتبت يف هذا املوضوع، فهي فيام وقفت عليه بحثان: أمَّ
). رشط الواقف كنص الشارع: دراسة فقهية؛ للدكتور حممد بن فوزي احلادر، وهو 
م منشور يف جملة العلوم الرشعية بجامعة القصيم يف عددها ))( املجلد )6). بحث حمكَّ
الشارع: دراسة فقهية مقارنة؛ للدكتور عبد املجيد بن  الواقف كنص  ). قاعدة رشط 

حممد السبيل، وهو بحث منشور يف جملة قضاء يف عددها )8)).
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اختياره،  املوضوع، وأسباب  االفتتاح، وأمهية  فتشتمل عىل  مة:  املقدِّ ا  أمَّ
وأهدافه، والدراسات السابقة، وتقسيامت البحث.

التمهيد، ويشتمل عىل مبحثني:

املطلب األول: مرسد بإمجاعات الفقهاء يف كتاب الوقف.

يف  بالرشوط  املتعلقة  القضائية  واملبادئ  بالقرارات  مرسد  الثاين:  املطلب 
الوقف.

القسم األول: قسم الدراسة:

ويشتمل عىل مبحثني:

املبحث األول: ترمجة املؤلف:

وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: اسمه، ونسبته، ومذهبه، ومولده، ووفاته.
املطلب الثاين: أبرز شيوخه، وأبرز تالمذته.

املطلب الثالث: مكانته العلمية، وثناء العلامء عليه.
املطلب الرابع: آثاره العلمية.

الواقف  رشط  قوهلم:  بيان  يف  السامع  لذة  كتاب  دراسة  الثاين:  املبحث 
كنصِّ الشارع؛ للقايض خري الدين بن تاج الدين إلياس زاده:

وفيه مطلبان:
املطلب األول: اسم الكتاب، وتوثيق نسبته ملؤلفه:
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وفيه فرعان:
الفرع األول: اسم الكتاب.

الفرع الثاين: توثيق نسبته ملؤلفه.
املطلب الثاين: وصف نسخة املخطوط، ونموذج منه:

وفيه فرعان:
الفرع األول: وصف نسخة املخطوط.

الفرع الثاين: نموذج من املخطوط.
القسم الثاين: قسم التحقيق:

الكتاب كاماًل من أوله حتى آخره.
خامتة.

ثبت املصادر.

التحقيق: منهج 

عباس  بن  اهلل  عبد  مكتبة  نسخة  عىل  تعاىل-  اهلل  -بعد  اعتمدت   .(
امهنع هللا يضر يف حمافظة الطائف ذات الرقم ))8(، وجعلتها يف املتن، وحافظت 

عىل نصها.

). عند وجود خطأ يف املخطوط، فإين أجعله بني معكوفني، وأشري إىل 
الصواب يف احلاشية.
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). أثبت رقم كل وجه يف املتن عند بدايته، وجعلت الرتقيم بني معكوفني 
متتاليني لكل وجه.

4. جعلت اآليات القرآنية داخل أقواسها املعتادة.

5.خرجت األحاديث الواردة يف املتن.

6.ترمجت لألعالم املذكورين يف املتن.

7.عزوت النقول الواردة يف املتن إىل مصادرها ما أمكن.
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التمهيد

وفيه مطلبان:

المطلب األول: مسرد بإجماعات الفقهاء في الوقف:

). قال املوصيل: »أمجعت األمة عىل جواز أصل الوقف«))).
). قال ابن قدامة: »الوقف الذي ال اختالف يف صحته: ما كان معلوم 

االبتداء واالنتهاء غري منقطع«))).
). قال الرشبيني: »يصح وقف عقار من أرض أو دار باإلمجاع«))).

4. قال ابن حزم: »اتفقوا عىل جواز إيقاف أرض لبناء مسجد، أو لعمل 
مقربة«)4).

5. قال شمس الدين ابن قدامة: »ال يصح وقف ما ال ينتفع به مع بقائه 
دائاًم..يف قول عامة الفقهاء وأهل العلم إال شيئًا حكي عن مالك، واألوزاعي 

يف وقف الطعام«)5).
6. قال ابن هبرية: »اتفقوا عىل أنَّ وقف املشاع جائز«)6).

7. قال ابن نجيم: »ال يملك الوقف بإمجاع الفقهاء«)7).
ينظر: االختيار لتعليل املختار ))/40).  (((

ينظر: املغني البن قدامة )6/))).  (((
ينظر: مغني املحتاج للرشبيني ))/5)5).  (((
ينظر: مراتب اإلمجاع البن حزم )ص97).  (4(

ينظر: الرشح الكبري لشمس الدين ابن قدامة )6)/77)).  (5(
ينظر: اختالف األئمة العلامء البن هبرية ))/46).  (6(

ينظر: البحر الرائق البن نجيم )5/)))).  (7(
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عىل  العلامء  أمجع  حامد:  بن  بكر  أيب  زيادات  »ويف  اهلامم:  ابن  قال   .8
جواز بيع بناء الوقف وحصريه إذا استغنوا عنه«))).

ولزم  الوقف  بنفس  عنه  ملكه  زال  شيًئا  وقف  »فإذا  املاوردي:  قال   .9
قول  وهو  احلاكم؛  حكم  وال  القبض،  لزوم  رشطه:  من  وليس  الوقف..، 

الفقهاء أمجع«))).

0). قال ابن قدامة: »من وقف شيئًا وقفًا صحيحًا، فقد صارت منافعه 
جيز  فلم  منافعه،  وملك  ملكه،  الواقف  عن  وزال  عليه،  للموقوف  مجيعها 
يف  فيدخل  للمسلمني،  شيئًا  وقف  قد  يكون  أن  إال  منها،  بيشء  ينتفع  أن 

مجلتهم..، ال نعلم يف هذا كله خالفًا«))).

ال  مما  وهذا  قربة..،  يف  إال  يصح  ال  الوقف  »فإنَّ  القيم:  ابن  قال   .((
خيالف فيه أحد«)4).

)). قال ابن تيمية: »ال جيوز إكراء الوقف ملن يرض به باتفاق املسلمني«)5).
)). قال ابن قدامة: »وإن رشط أن يبيعه متى شاء أو هيبه أو يرجع فيه، 

مل يصح الرشط، وال الوقف؛ ال نعلم فيه خالفًا«)6).

ينظر: فتح القدير البن اهلامم )6/)))).  (((
ينظر: احلاوي الكبري للاموردي )7/))5).  (((

ينظر: املغني البن قدامة )8/6).  (((
ينظر: زاد املعاد البن القيم ))/507).  (4(

ينظر: جمموع فتاوى ابن تيمية البن قاسم )))/69).  (5(
ينظر: املغني البن قدامة )9/6).  (6(
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4). قال ابن قدامة: »ال جيوز تعليق ابتداء الوقف عىل رشط يف احلياة..، 
وال نعلم يف هذا خالفًا«))).

5). قال الزيلعي: »اشرتاط الوالية لنفسه، جائز باإلمجاع«))).
6). قال ابن قدامة: »الوقف يف مرض املوت بمنزلة الوصية يف اعتباره 

من ثلث املال..، ال نعلم يف هذا خالفًا عند القائلني بلزوم الوقف«))).
7). قال ابن قدامة: »إذا فضل بعضهم عىل بعض فهو عىل ما قال..، ال 

نعلم فيه خالفًا«)4).
التسوية..، وال أعلم يف  الترشيك يقتيض  ابن قدامة: »إطالق  8). قال 

هذا خالفًا«)5).
ملك  إىل  يعد  مل  الوقف  خرب  إذا  أنَّه  عىل  »اتفقوا  هبرية:  ابن  قال   .(9

الواقف«)6).
0). قال ابن تيمية: »الوقف مضمون باإلتالف باتفاق العلامء«)7).

ينظر: املصدر السابق )5/6)).  (((
ينظر: تبيني احلقائق للزيلعي ))/9))).  (((

ينظر: املغني البن قدامة )5/6)).  (((
ينظر: املصدر السابق )8/6)).  (4(

ينظر: املصدر السابق )7/6)، 8)).  (5(
ينظر: اختالف األئمة العلامء البن هبرية ))/48).  (6(

ينظر: جمموع فتاوى ابن تيمية البن قاسم )))/65)).  (7(
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القضائية  والقرارات  المبادئ  بنصوص  مسرد  الثاني:  المطلب 
المتعلقة بالشروط في الوقف:

). إذا اشرتط املوقف أن يكون الناظر األرشد من املستحقني، فإنَّ هذا 
الرشط معترب))).

). إذا جهل رشط الواقف، ومل تعرف قسمة الغلة، فإنَّ الناظر يستأنس 
بعمل من سبقه من النظار، فإن تعذر ذلك، وكان هناك عادة جارية فيعمل 
بمقتضاها، فإن مل يكن عمل ناظر، وال عادة جارية، وكان هناك عرف مستقر 

يف كيفية رصف غلة الوقف، فيعمل بالعرف املستقر))).

درجة  طبقة،  بعد  طبقة  تكون  أن  الغلة  رصف  يف  الواقف  رشط  إذا   .(
انتهاء  قبل  الوقف  من  شيئًا  الثانية  الطبقة  تستحق  وال  فمعترب،  درجة،  بعد 

الطبقة األوىل، هذا هو املعمول به، وفيه إنفاذ لرشط الواقف))).

وهلا  رشعية،  بتولية  نظار  وهلا  واقفيها،  رشط  يوجد  مل  التي  األربطة   .4
ويستمر  الواقف،  رشط  مقام  يقوم  النظار  عمل  فإن  سابقني،  نظار  عمل 

العمل فيها عىل ما كان عليه عمل النظار يف أعامل الرب)4).
وتاريخ   )6/(59( برقم  الدائمة  هبيئته  األعىل  القضاء  جملس  عن  الصادر  ينظر:   (((

8/4/7)4)هـ.
وتاريخ   )5/84( برقم  الدائمة  هبيئته  األعىل  القضاء  جملس  عن  الصادر  ينظر:   (((
برقم )0))/5( وتاريخ  الدائمة  القضاء األعىل هبيئته  5/)/5)4)هـ، وقرار جملس 

0)/6/6)4)هـ.
ينظر: الصادر عن املحكمة العليا برقم ))/)/)( وتاريخ ))/)/7)4)هـ.  (((

وتاريخ   )60( برقم  الدائمة  هبيئته  األعىل  القضاء  جملس  عن  الصادر  ينظر:   (4(
))/97/4))هـ.
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واقفيها،  رشوط  مستحقيها  بأيدي  ليس  التي  املتقادمة  األوقاف   .5
يكتفى يف اعتبارها الشهادة بالشهرة والسامع إلثبات أصل الوقف))).

6. توزع غلة الوقف عىل ورثة الواقف حسب الفريضة الرشعية يف حال 
عدم ثبوت رشط الواقف))).

7. العادة املستمرة، والعمل املستقر من النظار؛ ال يسوغ اخلروج عنه إال 
بدليل واضح يفيد أنَّ رشوط الواقف خالف ما عليه عمل النظار))).

8. ال يسوغ خمالفة نص الواقف، ما مل يعارض دلياًل رشعيًا)4).

9. لو أقر املوقوف عليه أنه ال يستحق من الوقف إال مقدارًا معلومًا، ثم 
ظهر رشط الواقف بأنَّه يستحق أكثر، حكم له بمقتىض رشط الواقف، وال 

يمنع من ذلك اإلقرار املتقدم)5).

ينظر: الصادر عن اهليئة القضائية العليا برقم )09)( وتاريخ 8)/)/94))هـ.  (((
وتاريخ   )(6( برقم  الدائمة  هبيئته  األعىل  القضاء  جملس  عن  الصادر  ينظر:   (((

4/)/96))هـ.
وتاريخ   )((9( برقم  الدائمة  هبيئته  األعىل  القضاء  جملس  عن  الصادر  ينظر:   (((

5)/))/96))هـ.
وتاريخ   )4/596( برقم  الدائمة  هبيئته  األعىل  القضاء  جملس  عن  الصادر  ينظر:   (4(

5)/8/4)4)هـ.
وتاريخ   )(8(( برقم  الدائمة  هبيئته  األعىل  القضاء  جملس  عن  الصادر  ينظر:   (5(

6)/))/95))هـ.
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الرشط،  بطل  الوقف،  ويل  قبل  من  الوقف  بيع  الواقف  رشط  لو   .(0
ولزم الوقف))).

انقراض كل طبقة،  الواقف عند  الوقف من  يتلقون  الواقف  )). ورثة 
أو وفق رشوط الواقف))).

 ((4/(/(57( برقم  الدائمة  هبيئته  األعىل  القضاء  جملس  عن  الصادر  ينظر:   (((
4)/99/5))هـ.

وتاريخ   )4/596( برقم  الدائمة  هبيئته  األعىل  القضاء  جملس  عن  الصادر  ينظر:   (((
5)/8/4)4)هـ.
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القسم األول: قسم الدراسة

المبحث األول
ترجمة المؤلف

وفيه أربعة مطالب:

المطلب األول: اسمه، ونسبته، ومذهبه، ومولده، ووفاته)1):

اسمه:

خري الدين بن تاج الدين بن حممد إلياس بن خري الدين خرض الرومي.

نسبته:

الرومي أصاًل، املدين مولدًا، احلنفي مذهبًا.

مذهبه:

حنفي املذهب.

ينظر: حتفة املحبني لألنصاري )ص)4(، األعالم للزركيل ))/7))(، هدية العارفني   (((
للباباين ))/)40(، معجم املؤلفني لكحالة )4/)))(، تراجم أعيان املدينة يف القرن 

الثاين عرش ملجهول، حتقيق: حممد التونجي )ص0)).
جاء يف قضاة املدينة املنورة من عام )96 إىل عام 8)4) البن زاحم )ص47)(: »مل 
كتب  من  زاده  إلياس  أفندي  الدين  تاج  بن  أفندي  الدين  خري  للشيخ  ترمجة  عىل  نعثر 
التاريخ، وقد بذلنا اجلهد يف البحث عن تراجم قضاة املدينة املنورة، فلم نعرف تاريخ 
رة تدل عىل أنَّه  والدته وال وفاته، لكن توجد له صكوك يف سجالت حمكمة املدينة املنوَّ

كان قاضيًا فيها سنة ))))هـ«.
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مولده:

ولد يف مجادى الثانية سنة: )086)هـ(.

وفاته:

وأربعني  هللا همحر يف رمضان سنة: )7)))هـ(، وقد عاش واحدًا  تويف 
عامًا.

المطلب الثاني: أبرز شيوخه، وتالمذته:

وفيه فرعان:

الفرع األول: أبرز شيوخه:

). والده: تاج الدين بن حممد إلياس )ت: 6)))هـ())).

). عىل حممد بن سليامن املغريب )مل أقف عىل تاريخ وفاته())).

). إبراهيم بن حسني بن بريي )ت: 099)هـ())).

4.  حسن بن عيل العجيمي )ت: ))))هـ()4).

ينظر: تراجم أعيان املدينة يف القرن الثاين عرش )ص8)).  (((
ينظر: املصدر السابق )ص0)).  (((

خمطوط   ،)(9 )ل:  للمؤلف  واملطلق  املعلق  الوعد  مسألة  يف  املغلق  الباب  فتح  ينظر:   (((
ضمن جمموع بمكتبة عبد اهلل بن عباس بالطائف برقم ))8).

ينظر: تراجم أعيان املدينة يف القرن الثاين عرش )ص0)).  (4(
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الفرع الثاين: أبرز تالمذته:

عبد اهلل بن عبد الكريم اخلليفتي )ت: )5))هـ())).

المطلب الثالث: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه:

علية،  علمية  مكانة  زاده  إلياس  الدين  تاج  بن  الدين  خري  العالمة  تبوأ 
الرشعي:  العلم  حق  أداء  يف  واملشاركة  املبكر،  العلمي  اإلعداد  أساسها: 
تأليفًا وتدريسًا وإفتاًء وقضاًء، حتى انتفع به خلق كثر، ويشهد لذلك ما ييل:

منطوق  من  العلوم  طلب  عىل  »نشأ  واألصحاب:  املحبني  حتفة  يف  جاء 
ومفهوم، ودّرس وأمَّ وخطب، وأّلف الرسائل واخلطب«))).

وجاء يف األعالم: »أديب من شعراء املدينة، كان مدرسًا وإمامًا وخطيبًا 
)))))هـ()))،  سنة:  وليلة  يومًا  اإلفتاء  منصب  وتوىل  النبوي،  باملسجد 

وناب يف القضاء ثالث مرات«)4).

بالروضة  الرشعية  واألحكام  السنة  »خادم  العارفني:  هدية  يف  وجاء 
املدنية«)5).

وجاء يف معجم املؤلفني: »لغوي، عامل، مشارك يف بعض العلوم«)6).

ينظر: األعالم للزركيل ))/7))(، تراجم أعيان املدينة يف القرن الثاين عرش )ص0)).  (((
لألنصاري )ص)4).  (((

وكان عمره )7)( سنة.  (((
للزركيل ))/7))).  (4(
للباباين ))/)40).  (5(
لكحالة )4/)))).  (6(
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واإلمام  »املدرس،  عرش:  الثاين  القرن  يف  املدينة  أعيان  تراجم  يف  وجاء 
باملسجد النبوي..، كان فاضاًل، عاملًا، أديبًا، له مشاركة يف الفنون العلمية«))).

المطلب الرابع: آثاره العلمية)2):

). بلوغ األمل يف مدعي املشرتي للجارية احلََبل.

). بلوغ الرضا يف مسألة استيالء الشفيع قبل القضا.

). خالف املظنون من حكم دعوى هالك املرهون.

)ت:  اخلليفتي  الكريم  عبد  بن  اهلل  عبد  مجعه:  شعري؛  ديوان   .4
)5))هـ(.

5. رسالة يف رجلني تزوج كل منهام بنت اآلخر ثم طلقامها فتزوج هبام 
ثالث جامعًا بينهام هل يصح اجلمع أم ال؟

6. رسالة يف مسألة تتعلق بخيار الرؤية للمشرتي.

7. الغادة احلسنى يف معنى قوهلم: الساكن يف الوقف أحق بالسكنى.

8. غنية األنبه يف كيفية اقتداء من بالبيت بإمام خارج الكعبة.

ملجهول، حتقيق: حممد التونجي )ص0)).  (((
العارفني  هدية   ،)((7/(( للزركيل  األعالم  )ص)4(،  لألنصاري  املحبني  حتفة   (((
للباباين ))/)40(، معجم املؤلفني لكحالة )4/)))(، تراجم أعيان املدينة يف القرن 
مكتبة  يف  واملحفوظ  زاده  إلياس  الدين  خري  خمطوطات  جمموع  )ص0)(،  عرش  الثاين 

ابن عباس بمدينة الطائف برقم ))8).
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)ت:  اخلليفتي  الكريم  عبد  بن  اهلل  عبد  مجعها:  اإللياسية،  الفتاوى   .9
)5))هـ(.

0). فتح الباب املغلق يف مسألة الوعد املعلق واملطلق.

ح. )). فالح الفالَّ

)). قرة عني العابد بحكم فرش السجاجيد يف املساجد.

)). قطع اخلصام واجلدل يف حتقيق دعوى املشرتي احلََبل.

4). القول القوي يف بيان ما اشتبه عىل السيد احلموي.

5). كتاب يف املحارضات واملحاورات.

6). املرآة املجلية يف بيان: كتب عليكم إذا حرض أحدكم املوت إن ترك 
خريًا الوصية.

7). املقاالت اجلوهرية عىل املقامات احلريرية.

8). نزهة املجالس يف لزوم نفقة املحبوس عىل احلابس.

ر. 9). وجه املقال املسفر يف رصف رمضان إذا نكِّ



135
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لذة السامع في بيان قولهم: شرط الواقف كنصِّ الشارع 

العـدد السادس والعشرون | رجب 1443هـ | فبراير 2022م

الثاني المبحث 
دراسة كتاب )لذة السامع في بيان قولهم: شرط 

الواقف كنص الشارع(
للقاضي خير الدين إلياس

وفيه مطلبان:

المطلب األول: تحقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته لمؤلفه، وفيه 
فرعان:

الفرع األول: اسم الكتاب:

لذة السامع يف بيان قوهلم: رشط الواقف كنصِّ الشارع.

الفرع الثاين: توثيق نسبته ملؤلفه:

مل أقف عىل من نسب هذا املخطوط ملؤلفه، لكن نسبته إليه ظاهرة؛ يدل 
عليها الترصيح بذلك يف غالف املخطوط:
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المطلب الثاني: وصف نسخ المخطوط، ونموذج منه، وفيه فرعان:

الفرع األول: وصف نسخة املخطوط:

نسخة  عىل  النفيس  املخطوط  هذا  حتقيق  يف  تعاىل-  اهلل  -بعد  اعتمدت 
مكتبة  نسخة  وهي  غريها،  والسؤال  والتتبع  البحث  بعد  أجد  مل  واحدة 
جمموع  ضمن  ُحفظت  الطائف،  بمدينة  امهنع هللا يضر  عباس  بن  عبد اهلل 

رقمه: ))8(، وعليه متلك عبد اهلل بن مصطفى بن عبد اهلل إلياس زاده.

موقع املخطوط من املجموع املذكور: من الوجه: ))( إىل الوجه: )9).

سبعة  به  وجه  وكل  وجهان،  به  لوح  كل  ألواح،  أربعة  ألواحها:  عدد 
وعرشون سطرًا، وكل سطر به ثالث عرشة كلمة، عدا اللوح األخري، فليس 

فيه إال وجه واحد به ثالثة أسطر.

ناسخها: مل يدون.

وقد  تأليفها،  تاريخ  دون  وقد  نسخها،  تاريخ  يدون  مل  نسخها:  تاريخ 
كان يف يوم األربعاء املوافق: 4/)/09))هـ، وتاريخ الفراغ من تأليفها يف 

ضحى يوم اخلميس املوافق: 5/)/09))هـ.

وصفها: نسخة كاملة، خطها واضح، كتبت باللون األسود، عىل بعض 
أطرافها عنونة.
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الفرع الثاين: نموذج من املخطوط:

الوجهان ))، 4( من املخطوط:
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القسم الثاني: النص المحقق

/])[ بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي وفَّق من شاء من عباده لسلوك منهج الصواب، والصالة 
هه يف الدين(()))،  والسالم عىل سيدنا حممٍد القائل: ))من ُيِرِد اهلل به خرًيا يفقِّ

ا بعد: فَأحِسْن هبا برشى حاصلًة بال ارتياب، أمَّ

فيقول عبد ربِّه، وأسري ذنبه، خري الدين بن تاج الدين إلياس زاده، رزقه 
اهلل احلسنى وزيادة:

إنَّه ملا كثر البحث والسؤال، واتَّسع بني الفقهاء املجال، يف قوهلم: )رشط 
الواقف كنصِّ الشارع(، ما وجه التشبيه، وما اجلامع؟ فوضعت هذه الرسالة 
بل  لعينها  ليس  واالحتقار  حمتقرة،  كانت  وإن  املسألة  هذه  لبيان  املخترصة، 
الفضول  وإنَّام  عليه،  ذلك  مثل  يف  ل  يعوَّ ممن  ليس  هو  إذ  إليه،  أضيفت  ملن 
الفائدة،  تعاىل- صغرية احلجم، كثرية  اهلل  يقول، فجاءت -بحمد  أن  ألزمه 
واضحة، من مناهل الرىض واردة، وإن ذكرت يف آخرها أشياء من النقول، 
يف  إليها  ُيتاج  مما  ا  فإهنَّ األصول،  بكتب  مذكورٍة  وتعريفاٍت  فوائد  وبعض 
ذكرى  فهي  خاٍف،  غري  طالٍب  كل  عىل  مثلها  كان  وإن  األوقاف،  صكوك 
ة السامع، يف بيان  يتها: لذَّ ألويل األلباب، واهلل امليسِّ لسلوك الصواب، وسمَّ

أخرجه اإلمامان يف صحيحيهام: البخاري، كتاب العلم، باب من يرد اهلل به خريًا يفقه   (((
يف الدين، برقم ))7) ))/5)(، ومسلم، كتاب الزكاة، باب النهي عن املسألة، برقم 

.(7(9/((((0(7(
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وخامتٍة،  فصوٍل  أربع)))  عىل  بتها  ورتَّ الشارع،  كنصِّ  الواقف  رشط  قوهلم: 
واهلل أسأل أن جينِّبها الزلل، ويميها من اخلطأ واخلََطل)))، إنَّه عىل كلِّ يشٍء 

قدير، وباإلجابة جدير.

كذا يف األصل، ولعل الصواب: )أربعة(، عىل املغايرة بني العدد واملعدود. ينظر: رشح   (((
قطر الندى البن هشام )ص)0)).

قال الرازي يف خمتار الصحاح )ص)9(: »اخَلَطل: املنطق الفاسد املضطرب«.  (((
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الفصل األول

وقف  رشط  يف  ألَّفها  التي  رسالته  يف  ُنجيٍم)))  ابن  العالمة  قال 
الغوري)))))))))4)، فقال: )قد)5) تواتر من قول العلامء ذوي املذاهب األربعة)6)، 
أنَّ رشط الواقف كنصِّ الشارع ]..[)7)، من وجهني؛ األول: وجوب اتباعه 
من  املرصيني.  احلنفية  فقاء  من  نجيم:  بابن  الشهري  حممد،  بن  إبراهيم  بن  الدين  زين   (((
و)الرسائل  الدقائق(،  كنز  رشح  يف  الرائق  و)البحر  والنظائر(،  )األشباه  مؤلفاته: 
حلاجي  الوصول  سلم  ينظر:  )970هـ(.  سنة:  وتويف  )6)9هـ(،  سنة:  ولد  الزينية(. 

خليفة ))/9))(، الفوائد البهية للكنوي )ص5))).
جركيس  مرص.  سلطان  الدين،  سيف  الُغوري:  اهلل  عبد  بن  قاْنُصوه  النرص،  أبو   (((
وتويف  )850هـ(،  سنة:  ولد  فطنًا.  شجاعًا،  باألدب،  ملاًم  كان  مستعرب.  األصل، 
للشوكاين  الطالع  البدر  للغزي ))/95)(،  السائرة  الكواكب  ينظر:  سنة: )))9هـ(. 

.(54/((
يف  »رسالة   :)(0( )ل:   )((94( برقم  املحفوظة  األزهرية  املكتبة  نسخة  يف  عنواهنا   (((
رشط الغوري يف شيخ الغورية يف واقعة الشيخ زكريا«، وعنواهنا يف نسخة معهد الثقافة 
يف  »رسالة   :)69 )ل:   )((80( برقم  املحفوظة  طوكيو  بجامعة  الرشقية  والدراسات 
الواحدة  »الرسالة   :)(79/(( السالم  دار  طبعة  يف  وعنواهنا  الرشيف«،  األمر  طلب 

والعرشون يف وقف الغوري يف املشيخة«.
»فهذه   :)(0( )ل:   )((94( الرقم  ذات  األزهرية  النسخة  يف  كام  متها  مقدِّ يف  جاء   (4(
اإلمام  موالنا  حرضة  من  الرشيف  األمر  وصل  حني  الطلب[،  ]بني  كتبتها  رسالة 
فيمن  الغوري  قانصوه  املرحوم  السلطان  رشطه  فيام  بالنظر  ملكه-  اهلل  -أيد  األعظم 

مات من مستحقي وقفه وله ولد..«. لعل صواب ما بني املعكوفني: بعد الطلب.
املثبت يف نسخة املكتبة األزهرية ذات الرقم )94))( )ل: )0)(، ونسخة طوكيو رقم   (5(

)80))( )ل: 69(: »ملا«.
ينظر: تبيني احلقائق للزيلعي )6/)))(، بلغة السالك للصاوي )0/4))(، الفتاوى   (6(

الفقهية الكربى البن حجر اهليتمي ))/68)(، كشاف القناع للبهويت )59/4)).
سقطت من األصل، والساقط كام يف نسخة املكتبة األزهرية ذات الرقم )94))( )ل:   (7(

)0)(، ونسخة طوكيو رقم )80))( )ل: 69(: »والتشبيه«.
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الواقف يف  وُيتَّبع رشط  املجمع))):  قال يف  الشارع.  اتِّباع نصوص  كام جيب 
اتباع رشط الواقف فألنَّه  ا وجوب  أمَّ إجارته. قال))) املصنف يف رشحه))): 
انتهى.  مل خيرج ملك نفسه إال برشٍط معلوٍم، فيتقيَّد بام قيَّده به من الرشط، 
ر وقفه أكثر من  وقال ابن امللك)4) يف رشحه)5): إذا رشط الواقف أن ال يؤجَّ
فُيتقيَّد  معلوٍم،  برشٍط  نفسه  ملك  عن  أخرجه  إنَّام  ألنَّه  رشطه؛  ُيراعى  سنٍة، 

به()6)، انتهى.

وقال  الواقف)7)،  رشط  اتباع  وجوب  عىل  ٍة  دالَّ كثريٍة  بمسائل  أتى  ثم 
ًة  دالَّ كثريًة  مسائل  النوع  هذا  من  ألوردنا  اإلطالة  خوف  )ولوال  عقيبها: 
عىل وجوب اتباع رشط الواقف ولزومه، وأنَّ خمالفة رشطه ال جيوز، ويقع 
اهلل  عبد  أبو  قاله  ما  التشبيه:  وجهي  من  الثاين  باطاًل.  املخالف  ف  الترصُّ

ينظر: جممع البحرين البن الساعايت )ص)47).  (((
املثبت يف نسخة طوكيو رقم )80))( )ل: 69(: »قال ابن املصنف«.  (((

ينظر: رشح جممع البحرين البن الساعايت )49/6)).  (((
عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمني الدين بن فرشتا الكرماين، املعروف بابن َمَلك: فقيه   (4(
حنفي، من املربزين. من مؤلفاته: )مبارق األزهار يف رشح مشارق األنوار(، و)رشح 
الساعايت(،  البن  البحرين؛  جممع  و)رشح  الرازي(،  بكر  أيب  بن  ملحمد  امللوك؛  حتفة 
و)رشح املنار(. مل أقف عىل تاريخ والدته، وتويف سنة: )885هـ(. ينظر: سلم الوصول 

حلاجي خليفة ))/00)(، الفوائد البهية للكنوي )ص07)، 08)).
بمكتبة  خمطوط   ،)(4 )ل:  الساعايت  البن  البحرين  جممع  عىل  َمَلك  ابن  رشح  ينظر:   (5(

امللك سلامن بن عبد العزيز يف جامعة امللك سعود برقم )77)4).
ينظر: الرسائل الزينية يف مذهب احلنفية البن نجيم )ص80)، )8)).  (6(
ينظر: الرسائل الزينية يف مذهب احلنفية البن نجيم )ص)8)، )8)).  (7(
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الدمشقي))) يف كتاب الوقف)))، عن شيخه شيخ اإلسالم))): قول الفقهاء: 
العمل  الفهم والداللة، ال يف وجوب  يعني يف  الشارع،  نصوصه كنصوص 
عاقٍد  وكلِّ  والناذر  واحلالف  املويص  ولفظ  لفظه  أنَّ  التحقيق  أنَّ  مع  به، 
العرب  كالم  وافقت  هبا،  يتكلَّم  التي  ولغته  خطابه،  يف  عادته  عىل  ُيمل 
أو جهاٍد  أو صياٍم  أنَّ من وقف عىل صالٍة  أم ال. وال خالف  الشارع  ولغة 

أبو عبد اهلل، حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج، شمس الدين املقديس الصاحلي: أعلم   (((
أهل عرصه بمذهب اإلمام أمحد بن حنبل. من مؤلفاته: )الفروع(، و)النكت والفوائد 
السنية عىل مشكل املحرر البن تيمية(، و)اآلداب الرشعية(. ولد يف بيت املقدس سنة: 
)708هـ(، وتويف بصاحلية دمشق سنة: ))76هـ(. ينظر: املقصد األرشد لربهان الدين 

ابن مفلح ))/7)5(، السحب الوابلة البن محيد ))/089)).
ينظر: الفروع البن مفلح )58/7)(، وهو يف االختيارات الفقهية للبعيل )ص509(،   (((

وبنحوه يف جمموع فتاوى ابن تيمية البن قاسم )))/48(، )))/98).
تقي  احلنبيل،  الدمشقي  احلراين  السالم  عبد  بن  احلليم  عبد  بن  أمحد  العباس،  أبو   (((
كبار  من  وصار  العرشين،  دون  وهو  س  ودرَّ أفتى  اإلسالم.  شيخ  تيمية:  ابن  الدين 
العلامء يف حياة شيوخه. من مؤلفاته: )السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية(، 
و)نقض املنطق(، و)الصارم املسلول عىل شاتم الرسول(. ولد سنة: ))66هـ(، وتويف 
املقصد األرشد  احلنابلة البن رجب )4/)49(،  ينظر: ذيل طبقات  سنة: )8)7هـ(. 

البن مفلح ))/)))).
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. قال العالمة قاسم)))))))]..[))): قلُت: وإذا كان  غري رشعيٍّ ونحوه مل يصحَّ
املعنى ما ذكر، فام كان من عبارة الواقف من قبيل املفسَّ ال يتمل ختصيًصا 
ح  وال تأوياًل ُيعمل به؛ ألنَّه ال عموم له عندنا، ومل يقع فيه نظر املجتهد لرتجُّ
أحد مدلوليه. وكذلك ما كان من قبيل املجمل إذا مات الواقف، وإن كان 

حيًّا ُيرجع إىل بيانه()4)، انتهى.

قوله: )والتحقيق أنَّ لفظه ولفظ املويص()5) إلخ؛ أقول: معناه أنَّه كيف 
يكون التشبيه بني كالم الواقف وكالم الشارع؟ فإنَّ كالم الشارع ُيغنى عىل 
احلقائق اللغوية والرشعية)6)، وال كذلك كالم الواقف، فإنَّه ُيبنى/]4[ عىل 
العرف والعادة، ال عىل احلقيقة اللغوية)7) ................................

أبو العدل السودوين-نسبة إىل معتق أبيه: سودون الشيخوين-، قاسم بن ُقْطُلوَبَغا، زين   (((
الدين: إمام عالمة، طلق اللسان، قوي احلجة يف املناظرة. من مؤلفاته: )تاج الرتاجم(، 
وتويف  ))80هـ(،  سنة:  ولد  اللسان(.  و)تقويم  الفرائض(،  أدلة  يف  الرائض  و)نزهة 
الطالع للشوكاين  البدر  الالمع للسخاوي )84/6)(،  الضوء  ينظر:  سنة: )879هـ(. 

.(45/((
ينظر: جمموعة رسائل العالمة قاسم بن قطلوبغا )ص))7).  (((

سقطت من األصل، والساقط كام يف نسخة املكتبة األزهرية ذات الرقم )94))( )ل:   (((
04)(، ونسخة طوكيو رقم )80))( )ل: 70(: »تلميذ املحقق ابن اهلامم«.

ينظر: الرسائل الزينية يف مذهب احلنفية البن نجيم )ص)8)، )8)).  (4(
ينظر: الرسائل الزينية يف مذهب احلنفية البن نجيم )ص)8)).  (5(

ينظر: البحر الرائق البن نجيم )7/6))(، حاشية ابن عابدين )4/4)4).  (6(
والنظائر  األشباه  يف  نجيم  وابن   ،)96/5( القدير  فتح  يف  اهلامم  ابن  ذلك:  نقل   (7(
الشافعية  فقهاء  لدى  واملتقرر   .)548/(( األهنر  جممع  يف  أفندي  وداماد   ،)(((/4(
السبكي  فتاوى  ينظر:  رشعًا.  أو  لغة  لفظه  عليه  يدل  ما  عىل  يمل  الواقف  لفظ  أنَّ 

.((56/((



144
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لذة السامع في بيان قولهم: شرط الواقف كنصِّ الشارع 

العـدد السادس والعشرون | رجب 1443هـ | فبراير 2022م

كام   ((( القرآينِّ االستعامل  عىل  وال   ،((( الشافعيِّ عن  ُنقل  كام   .........
إنَّام  وواقًفا  موصًيا  أو  ناذًرا  أو  كان  حالًفا  املتكلِّم  ألنَّ  مالٌك)))؛  إليه  ذهب 
)4)، أعني: األلفاظ التي ُيراد هبا معانيها التي ُوضعت  يتكلَّم بالكالم الُعريفِّ
يف العرف، كام أنَّ العريبَّ حال كونه من أهل اللغة إنَّام يتكلَّم باحلقائق اللغوية، 

فوجب رصف ألفاظ املتكلِّم إىل ما ُعهد أنَّه املراد هبا.

املذهب  إمام  القريش:  شافع  بن  عثامن  بن  العباس  بن  إدريس  بن  حممد  اهلل،  عبد  أبو   (((
العارشة. اختلط  السابعة، وموطأ اإلمام مالك يف سن  القرآن يف سن  الشافعي. حفظ 
الفصاحة  يف  املثل  به  رضب  حتى  أشعارهم،  وحفظ  منهم،  فاستفاد  هذيل  بقبائل 
ولد  القرآن(.  و)أحكام  و)املسند(،  و)الرسالة(،  )األم(،  مؤلفاته:  من  والبيان. 
بفلسطني سنة: )50)هـ(، وتويف بمرص سنة: )04)هـ(. ينظر: تاريخ بغداد للخطيب 

البغدادي ))/)9)(، طبقات الشافعية الكربى للسبكي ))/)7).
والنظائر  األشباه  يف  نجيم  وابن   ،)96/5( القدير  فتح  يف  اهلامم  ابن  ذلك:  نقل   (((
)4/)))(، وداماد أفندي يف جممع األهنر ))/548(. واملتقرر لدى فقهاء املالكية أنَّ 
بام دل  العرف ال  بام جرى  يعمل  وأنَّه  لفظه،  الواقف ال  الواقف يمل عىل قصد  لفظ 
عليه اللفظ، وقال بعضهم: ال يتعدى لفظه. ينظر: مواهب اجلليل للحطاب )6/))) 

.((6/6(
األصبحي  احلارث  بن  عمرو  بن  عامر  أيب  بن  مالك  بن  أنس  بن  مالك  اهلل،  عبد  أبو   (((
احلمريي: إمام دار اهلجرة، وأحد األئمة األربعة عند أهل السنة. قال الشافعي: »مالك 
العلامء:  ذكر  وإذا  حجة،  اهلل  وبني  بيني  مالكًا  وجعلت  العلم،  أخذت  وعنه  أستاذي، 
فاملك النجم الثاقب، ومل يبلغ أحد مبلغ مالك يف العلم؛ حلفظه، وإتقانه، وصيانته«. من 
مؤلفاته: )املوطأ(، و)الرد عىل القدرية(، و)تفسري غريب القرآن(. ولد سنة: ))9هـ(، 
النور  شجرة   ،)8(/(( فرحون  البن  املذهب  الديباج  ينظر:  )79)هـ(.  سنة:  وتويف 

الزكية ملخلوف ))/80).
خليل  خمترص  عىل  الزرقاين  رشح  )ص5))(،  احلاجب  البن  األمهات  جامع  ينظر:   (4(

.(((0/((
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العمل  يمكن  مل  إذا  بام  الُعرف  عىل  الكالم  محل  قيَّد  من  مشاخينا  ومن 
صاحب  قال  ولكن  التبيني)))،  يف  ذكره  وقد  ضعفه،  خيفى  وال  بحقيقته، 

البحر))): إنَّه مردوٌد.

قلُت: من الدليل عىل اعتبار رشط الواقف ووجوب اتباعه أيًضا، ما قال 
مثلها،  بأجر  معلومًة  سنني  آجر  إذا  املتويل  املنبع))):  )ويف  احلكام:  لسان  يف 
ر أكثر من سنٍة، ال جيوز؛ ألنَّ رشط  ُينظر؛ إن كان الواقف اشرتط أن ال يؤجِّ

الواقف جتب مراعاته، وال ُيَتَجاَوز عامَّ رشطه()4)، انتهى.

الوقف، وال  املتويلِّ  ر  يؤجِّ أن ال  الواقف  وقال يف اإلسعاف: )لو رشط 
كان  األشجار،  فيه من  ما  ُيعاِمل عىل  مزارعًة، وال  يدفعه  وأن ال  منه،  شيًئا 

رشطه معترًبا، وال جتوز خمالفته()5)، انتهى.
ر أكثر من سنٍة، والناس ال يرغبون  ا ال تؤجَّ وقال أيًضا: )ولو رشط أهنَّ
يف استئجارها سنًة، وإجيارها أكثر من سنٍة أحسن للوقف، وأنفع للفقراء، ال 
رها أكثر  جيوز له خمالفة رشطه بإجيارها أكثر، بل يرفع األمر إىل القايض ليؤجِّ
والغائبني  للفقراء  النظر  والية  للقايض  فإنَّ  للوقف،  أنفع  لكونه  سنٍة،  من 

ينظر: تبيني احلقائق للزيلعي ))/6))(، ))/0))).  (((
ينظر: البحر الرائق البن نجيم )4/)5)).  (((

ألمحد بن إبراهيم العنتايب، وله نسخ عدة، منها نسخة مكتبة اجلامعة اإلسالمية باملدينة   (((
مقروء، ونسخة  باهت غري  الثالث  برقم ))459(، وخطها يف غالب جملداهتا  النبوية 
مكتبة األسد برقم )8))5)(. وقد ُحقق الكتاب يف كلية الرشيعة باجلامعة اإلسالمية 

باملدينة النبوية يف )8)( رسالة دكتوراه.
ينظر: لسان احلكام يف معرفة األحكام للسان الدين ابن الشحنة )ص)0)).  (4(

ينظر: اإلسعاف يف أحكام األوقاف للطرابليس )ص67).  (5(
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ر أكثر من سنٍة إال إن كان  واملوتى. ولو استثنى يف كتاب وقفه فقال: ال تؤجَّ
أنفع للفقراء، فحينئٍذ جيوز له إجيارها إذا رأى ذلك خرًيا، من غري رفع األمر 

إىل القايض؛ لإلذن له منه فيه()))، انتهى.
رشط  لقوهلم:  اتباعه؛  جيب  الواقف  )رشط  والنظائر:  األشباه  يف  وقال 
الواقف كنصِّ الشارع؛ أي: يف وجوب العمل به، ويف املفهوم والداللة، كام 

بيَّنَّاه يف الرشح)))، إال يف مسائل:
األوىل: رشط أنَّ القايض ال يعزل الناظر، فله عزل غري األهل.

ر أكثر من سنٍة، والناس ال يرغبون يف استئجاره  الثانية: رشط أن ال يؤجِّ
سنًة، أو كان يف الزيادة نفٌع للفقراء، فللقايض املخالفة دون الناظر.

الثالثة: لو رشط أن يقرأ عىل قربه، فالتعيني باطٌل.
ق بفاضل الغلَّة عىل من يسأل يف مسجد كذا  الرابعة: ]...[))) أن يتصدَّ
أو  املسجد،  ذلك  غري  سائل  عىل  ق  التصدُّ فللقيِّم  رشطه،  يراع  مل  يوٍم،  كلَّ 

خارج املسجد، أو عىل من ال يسأل.
أن  فللقيِّم  يوٍم،  كلَّ  معيَّنًا  حلاًم  أو  خبًزا  ني  للمستحقِّ رشط  لو  اخلامسة: 

يدفع القيمة من النقد، ويف موضع آخر: هلم طلب العني وأخذ القيمة.

السادسة: جتوز الزيادة من القايض عىل معلوم اإلمام إذا كان ال يكفيه، 
وكان عامًلا تقيًّا.

ينظر: اإلسعاف يف أحكام األوقاف للطرابليس )ص67، 68).  (((
ينظر: البحر الرائق رشح كنز الدقائق البن نجيم )46/5)).  (((

سقطت من األصل، والساقط كام يف األشباه والنظائر )ص)6)(: »رشط«.  (((
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السابعة: رشط الواقف ]...[))) االستبدال إذا كان أصلح()))، انتهى.

يف  ذكرها  املسألة  هذه  إلخ؛  قربه(  عىل  يقرأ  أن  رشط  لو  )الثالثة:  قوله: 
حوا يف الوصايا أيًضا بأنَّه لو أوىص بيشٍء ملن يقرأ عند قربه،  القنية)))، ورصَّ

باطلة. فالوصية 

ك به بعض  . وقد متسَّ قال صاحب البحر: )فدلَّ عىل أنَّ املكان ال يتعنيَّ
؛ ألنَّ صاحب االختيار)4) علَّله بأنَّ أخذ  احلنفية من أهل العرص، وهو ال يدلُّ
يشٍء للقراءة ال جيوز؛ ألنَّه كاألجرة، فأفاد أنَّه ينبني عىل غري املفَتى به، فإنَّ 

املفَتى به جواز األخذ عىل القراءة، فيتعنيَّ املكان.

والذي يظهر يل أنَّه ينبني عىل قول أيب حنيفة بكراهة القراءة عند القرب)5)، 
.......................... حممٍد)6)  قول  عىل  والفتوى  التعيني،  يبطل  فلذا 

سقطت من األصل، والساقط كام يف األشباه والنظائر )ص64)(: »عدم االستبدال،   (((
فللقايض«.

ينظر: األشباه والنظائر البن نجيم )ص )6)، 64)).  (((
العزيز  عبد  بن  سلامن  امللك  بمكتبة  خمطوط   ،)((7 )ل:  للزاهدي  املنية  قنية  ينظر:   (((

بجامعة امللك سعود برقم ))8)7).
ينظر: االختيار لتعليل املختار للموصيل )84/5).  (4(

نشأ  احلنفي.  املذهب  إمام  الكويف:  بالوالء،  التيمي  ثابت،  بن  النعامن  حنيفة،  أبو   (5(
بالكوفة، وأراده عمر بن هبرية أمري العراقني عىل القضاء فامتنع ورعًا، وأراده املنصور 
العبايس بعد ذلك عىل القضاء ببغداد فأبى. ولد سنة: )80هـ(، وتويف سنة: )50)هـ(. 

ينظر: تاريخ بغداد للبغدادي )))/5))(، اجلواهر املضية البن نرص اهلل ))/6)).
أبو عبد اهلل، حممد بن احلسن بن فرقد، من موايل بني شيبان: فقيه أصويل. ولد بواسط،   (6(
ونشأ بالكوفة، فسمع من أيب حنيفة وغلب عليه مذهبه. انتقل إىل بغداد، فواله الرشيد 
القضاء بالرقة. من مؤلفاته: )املبسوط(، و)الزيادات(، و)اجلامع الكبري(، و)اجلامع = 
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فيلزم  اخلالصة)))،  يف  كام  القرب،  عند  القراءة  كراهة  عدم  يف   ..............
انتهى. التعيني()))، 

أقول: قد ظهر لك أنَّ بني كالميه يف البحر واألشباه تدافًعا، حيث أثبت 
ق  يتصدَّ أنَّ  )الرابعة:  قوله:  فتدبَّر  األشباه،  يف  وبطالنه  البحر،  يف  التعيني 

بفاضل الغلَّة())) إلخ.

أقول: قد ذكر العالمة املذكور يف بحره ما صورته: )قال هنع هللا يضر: األَوىل 
باألخري  انتهى، ومراده  الواقف()4)،  ُيراعى يف هذا األخري رشط  أن  عندي 
ُيتاج إىل  املسائل ال  البحر)5)، وبقية  ا مذكورٌة أخرًيا يف  فإهنَّ الرابعة،  املسألة 

بياهنا لوضوحها، وكثرة دوراهنا.

= الصغري(. ولد سنة: ))))هـ(، وتويف سنة: )89)هـ(. ينظر: تاريخ بغداد للخطيب 
البغدادي ))/)56(، اجلواهر املضية للقريش ))/)4).

بن  امللك سلامن  بمكتبة  05)(، خمطوط  البخاري )ل:  لطاهر  الفتاوى  ينظر: خالصة   (((
عبد العزيز بجامعة امللك سعود برقم )5)5)).

ينظر: البحر الرائق البن نجيم )46/5)).  (((
ينظر: األشباه والنظائر البن نجيم )ص)6)).  (((

ينظر: البحر الرائق البن نجيم )67/5)).  (4(

ينظر: البحر الرائق البن نجيم )67/5)).  (5(
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احلرام، يف  اهلل  بلد  مفتي  املرشدي)))،  الرمحن  الشيخ عبد  العالمة  وذكر 
يف  الشحنة)))،  البن  الوهبانية)))  املنظومة  رشح  عن  ناقاًل  الفقهية،  تذكرته 

رشح قوله:
مـن إخـراج كلِّ  ـيُّ  الذمِّ ولـو رشط 

وُيقرص صحَّ  باإلسالم  ف  ترشَّ

املكي،  امُلرِشدي: مفتي احلرم  العمري  بن مرشد  بن عيسى  الرمحن  الَوَجاَهة، عبد  أبو   (((
مؤلفاته:  من  واإلفتاء.  وخطابته،  احلرام،  املسجد  إمامة  ويل  العلامء.  الشعراء  وأحد 
الترصيف(،  فن  يف  و)الرتصيف  املرتشف(،  احلوض  وهنر  املقتطف  الروض  )زهر 
رشح  يف  و)الوايف  املائدة(،  سورة  بتتميم  الفائدة  و)تعميم  اللطيف(،  اخلبري  و)فتح 
الكايف(. ولد سنة: )975هـ(، وتويف سنة: )7)0)هـ(. ينظر: خالصة األثر للمحبي 

))/69)(، األعالم للزركيل ))/)))).
برقم:  الظاهرية  الكتب  بدار  خمطوط   ،)(88 )ل:  وهبان  ابن  منظومة  رشح  ينظر:   (((

.(9(59(
أبو الربكات، عبد الرب بن حممد بن حممد، رسيُّ الدين، املعروف بابن الشحنة: درس   (((
من  للعلوم.  متقنًا  فاضاًل،  عاملًا  كان  القاهرة.  قضاء  ثم  حلب،  قضاء  وتوىل  وأفتى، 
إىل  الطريق  و)حتصيل  الكنز(،  ورشح  الوقاية  حتقيق  إىل  والرمز  )اإلشارة  مؤلفاته: 
تسهيل الطريق(، و)تفضيل عقد الفرائد بتكميل قيد الرشائد، وتسمى: رشح منظومة 
))85هـ(،  سنة:  حلب  يف  ولد  اخلط(.  عىل  بالشهادة  ثبت  ما  و)تنفيذ  وهبان(،  ابن 
بدائع   ،)(79 )ص:  للصرييف  اهلرص  إنباء  ينظر:  )))9هـ(.  سنة:  القاهرة  يف  وتويف 

الزهور البن إياس )470/4).
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وقف  اف)))،  واخلصَّ املحيط)))  من  البيت  مسألة  الشحنة))):  ابن  )قال 
نرصاينٌّ عىل ولده وولد ولده أبًدا ما تناسلوا، إال من أسلم منهم فهو خارٌج 
اف نحوه / ]5[:  عن هذا الوقف، فهو جائٌز، وهو عىل ما رشط. ويف اخلصَّ
فهو خارٌج من صدقته، ال حقَّ  ولده  النرصانية من  دين  من  انتقل  من  وأنَّ 
له  املجوسية،  وإىل  اليهودية  إىل  وبعٌض  اإلسالم،  إىل  بعٌض  فانتقل  فيها،  له 

. ذ عىل ما قال وعىل ما حدَّ ى من ذلك ينفَّ رشطه، وما سمَّ

وهو  اف،  اخلصَّ غري  يف  عليها  يقف  مل  أنَّه   (5(((4( الطرسويسِّ عن  نقل  ثم 
ذكر  ألنَّه  هذا؛  يف  اف  اخلصَّ من  ب  وُيتعجَّ فيه،  قربة  ال  رشٌط  ألنَّه  مشكٌل؛ 
أصاًل يف وقف الذميِّ يناقضه، وهو أنَّ وقفه ال يصحُّ إال فيام هو قربٌة عندنا 
قال  -فيام  وهذا   ، يصحُّ ال  األمرين  أحد  ُفقد  إذا  بأنَّه  ح  ورصَّ وعندهم، 
يف  الدخول  عدم  عىل  َيِمل  رشٌط  هو  بل  أحدمها،  ُفقد  فقد   - الطرسويسُّ

برقم:  الظاهرية  الكتب  بدار  خمطوط   ،)(88 )ل:  وهبان  ابن  منظومة  رشح  ينظر:   (((
.(9(59(

ينظر: املحيط الربهاين البن مازة )8/6))).  (((
ينظر: أحكام األوقاف للخصاف )ص40)).  (((

إبراهيم بن عيل بن أمحد بن عبد الواحد الطرسويس، نجم الدين: من القضاة املصنفني.   (4(
الشهود  مصطلح  يف  و)اإلعالم  املشكالت(،  ضبط  يف  )اإلشارات  مؤلفاته:  من 
بالفتاوي  يعرف  الوسائل،  و)أنفع  املصنفات(،  يف  الواقعة  و)االختالفات  واحلكام(، 
وتويف   ،)7((( سنة:  ولد  والنظائر(.  األشباه  يف  الناظر  و)ذخرية  الطرسوسية(، 
للكنوي  البهية  الفوائد   ،)47/(( حجر  البن  الكامنة  الدرر  ينظر:  )758هـ(.  سنة: 

.((0/((
برقم:  األزهرية  باملكتبة  خمطوط   ،)(8  ،(7 )ل:  للطرسويس  الوسائل  أنفع  ينظر:   (5(

.((69(((
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اإلسالم، وهو معصيٌة، فينبغي أن ال يصحَّ أصاًل، قياًسا عىل ما قاله يف أصل 
فيه من  ملا  ُيفتي؛  به، وال  أن يكم  ينبغي حلنفيٍّ  ة، وال  باألولويَّ بل  الوقف، 

البشاعة والبعد عن القواعد()))، انتهى.

ثم اعرتضها))) بأهنَّا يف املحيط، وبأهنَّا ال ُتشكل؛ ألهنَّا عىل قواعد اإلمام 
أيب حنيفة، ونقل عن وصايا املحيط))) والـ]...[)4) أنَّ وصيَّة أهل الذمة فيام 
هو قربٌة عندهم معصيٌة عندنا صحيحٌة، فهذا التخريج عىل قول أيب حنيفة، 
النصارى  لفقراء  آخره  جعل  إن  الذمي  وقف  جواز  املحيط)5)  يف  محل  وقد 
عدم  وهو  خيالفه،  ما  الليث)7)))8)  أيب  فتاوى  عن  ونقل)6)  قوله،  عىل  مثاًل 

الظاهرية  الكتب  بدار  57)(، خمطوط  املرشدي )ل:  الرمحن  عبد  الشيخ  تذكرة  ينظر:   (((
برقم: ))5)8).

برقم:  الظاهرية  الكتب  بدار  خمطوط   ،)(88 )ل:  وهبان  ابن  منظومة  رشح  ينظر:   (((
.(9(59(

ينظر: املحيط الربهاين البن مازة )7/6))).  (((
كلمة ذهبت بالتجليد، وهي يف رشح منظومة ابن وهبان )ل: 88)(: »والزيادات«.  (4(

ينظر: املحيط الربهاين البن مازة )8/6))).  (5(
برقم:  الظاهرية  الكتب  بدار  خمطوط   ،)(88 )ل:  وهبان  ابن  منظومة  رشح  ينظر:   (6(

.(9(59(
احلنفية.  أئمة  من  احلنفي:  السمرقندي  إبراهيم  بن  أمحد  بن  حممد  بن  نرص  الليث،  أبو   (7(
األحكام  يف  املشايخ  أقاويل  من  و)الفتاوى  الصغري(،  اجلامع  )رشح  مؤلفاته:  من 
والدته،  تاريخ  عىل  أقف  مل  املسائل(.  و)عيون  الفتاوى(،  من  و)النوازل  الرشعية(، 
وتويف سنة: )75)هـ(. ينظر: سري أعالم النبالء للذهبي )6)/)))(، اجلواهر املضية 

للقريش ))/64)).
السمرقندي  الليث  أليب  الرشعية  األحكام  يف  املشايخ  أقاويل  من  الفتاوى  ينظر:   (8(

)ص564، 565).
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 ، يصحُّ املسلمني  لفقراء  جعل  ولو  النصارى،  لفقراء  آخره  جعل  إذا  اجلواز 
وهو املحفوظ عن أيب يوسف))).

الذمة،  أهل  وصيَّة  باب  يف  خان)))،  لقايض  الصغري  اجلامع  رشح  ويف 
كالوصية  عندهم،  طاعٌة  عندنا  معصيٌة  هو  بام  أوىص  )إذا  بأنَّه:  فيها  ح  رصَّ
وهم  بأعياهنم  لقوٍم  كانت  فإن  ذلك،  ونحو  والكنيسة  ]الكعبة[)))  ببناء 
تصحُّ  ال  االختالف،  عىل  ُيصون  ال  كانوا  وإن  باإلمجاع،  ت  صحَّ يصون 
فقد   ، فتصحُّ العتقادهم،  قربٌة  هذه  أنَّ  حنيفة  وأليب  معصيٌة،  ا  ألهنَّ عندمها؛ 

أمر ببناء األحكام عىل اعتقادهم()4)، انتهى.

ة عند أيب حنيفة كونه قربًة عندهم فقط،  فقد علمت أنَّ األصل يف الصحَّ
م لك أنَّه رشط أن يكون قربًة عندنا ليس أصاًل، قال العالمة املرشدي  وما تقدَّ

حفاظ  من  عالمة  األنصاري:  سعد  بن  حبيب  بن  إبراهيم  بن  يعقوب  يوسف،  أبو   (((
احلديث. ولد بالكوفة، وتفقه باحلديث والرواية، ثم لزم أبا حنيفة، فغلب عليه الرأي. 
املهدي واهلادي والرشيد. من مؤلفاته: )اخلراج(، و)اآلثار(،  أيام  ببغداد  القضاء  ويل 
القضاة  أخبار  ينظر:  ))8)هـ(.  سنة:  وتويف  ))))هـ(،  سنة:  ولد  القايض(  و)أدب 

لوكيع ))/54)(، اجلواهر املضية البن نرص اهلل ))/9)5).
بقايض  املعروف  الدين،  العزيز، فخر  القاسم حممود بن عبد  بن أيب  حسن بن منصور   (((
و)األمايل(،  )الفتاوى(،  له  كبارهم.  من  حنفي،  فقيه  الفرغاين:  األوزجندي  خان 
و)رشح  الصغري(،  اجلامع  و)رشح  الزيادات(،  و)رشح  و)املحارض(،  و)الواقعات(، 
أدب القضاء للخصاف( وغري ذلك. مل أقف عىل تاريخ والدته، وتويف سنة: ))59هـ(. 

ينظر: اجلواهر املضية البن نرص اهلل ))/05)(، الفوائد البهية للكنوي ))/64).
اجلزء  من   (90 )ل:  خان  لقايض  الصغري  اجلامع  رشح  يف  والوارد  األصل،  يف  كذا   (((

الثاين(، خمطوط بدار الكتب الظاهرية برقم )7)5(: »البيعة«، وبه يستقيم املعنى.
ينظر: رشح اجلامع الصغري لقاضيخان )ل: 90) من اجلزء الثاين(.  (4(
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يف  قايتباي)))  السلطان  رشطه  ما  ة  صحَّ ذكر  مما  )ويؤخذ  ىلاعت هللا همحر: 
لو  ج  التزوُّ ترك  ألنَّ  عنه؛  ُأخرج  منهم  ج  تزوَّ من  وأنَّ  العزوبة،  من  رباطه 
ُفرض كونه معصيًة ليس بأقبح من البقاء عىل الكفر. ثم قال: ورأيت ذلك 
قايض  فتاوى  يف  ما  ومنها  ه:  نصُّ ما  فيه  قال  نجيم،  ابن  للشيخ  البحر)))  يف 
، كان الرشط  جهنَّ خان))): ولو وقف عىل أمهات أوالده، ورشط عدم تزوُّ
كام  ج،  التزوُّ عدم  باملدرسة  الصوفية  حقِّ  يف  الرشط  هذا؛  فعىل  صحيًحا، 

باملدرسة الشيخونية يف القاهرة، ُيعترب رشطه()4)، انتهى.

: )ما ذكر يف البحر)5)  أقول: ومما يوافق ذلك ما نقله العالمة الطرسويسُّ
من  أنَّ  ورشط  املعتزلة،  من  كان  إذا  الواقف  أنَّ  من  وغريمها  واإلسعاف)6) 
بام  علمت  فقد  رشطه،  اعُترب  خارًجا،  صار  السنة  أهل  مذهب  إىل  انتقل 
ذكرناه سابًقا والحًقا أنَّ رشط الواقف جيب اتباعه، وال خياَلف إال إذا كان 
البحر)7):  يف  قال  بام  استدالاًل  فيه،  املصلحة  عدم  أو  الوقف،  تعطيل  فيه 

جركيس  السالطني.  أحد  الدين:  سيف  األرشيف،  املحمودي  قايتباي  النرص،  أبو   (((
تغري  البن  اللطافة  مورد  ينظر:   .)90(( سنة:  وتويف  )5)8هـ(،  سنة:  ولد  األصل. 

بردي ))/85)(، قالدة النحر لباخمرمة )5/6)5).
ينظر: البحر الرائق البن نجيم )66/5)).  (((

ينظر: فتاوى قايض خان ))/98)).  (((
الظاهرية  الكتب  بدار  57)(، خمطوط  املرشدي )ل:  الرمحن  عبد  الشيخ  تذكرة  ينظر:   (4(

برقم ))5)8).
ينظر: البحر الرائق البن نجيم )66/5)).  (5(

ينظر: اإلسعاف يف أحكام األوقاف للطرابليس )ص6))).  (6(
ينظر: البحر الرائق البن نجيم )5/)4)).  (7(
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السلطان كالٌم يف  أو  للقايض  يكون  أن ال  الواقف  إذا رشط  قال أصحابنا: 
الوقف، أنَّ رشطه باطٌل، وللقايض الكالم؛ ألنَّ نظره أعىل، وهذا رشٌط فيه 
تفويت املصلحة للموقوف عليهم، وتعطيٌل للوقف، فيكون رشًطا ال فائدة 

فيه للوقف، وال مصلحة، فال تقبل()))، انتهى.

املوضع،  هذا  يف  الواقف  رشط  اتباع  عدم  من  العالمة  ذكره  ما  قلت: 
ا  حيث إنَّ فيه تفويت املصلحة صحيٌح، لكن فيام إذا كان راجًعا للغلَّة، وأمَّ
إذا مل يكن راجًعا للغلَّة فال، قال يف البحر يف موضٍع آخر منه: )وهبذا ظهر أنَّ 
الرشائط الراجعة إىل الغلة وحتصيلها، ال يقدر املتويلِّ عىل خمالفتها، ولو كان 
الغلَّة،  إىل  يرجع  مل  ما  بخالف  وهذا  القايض،  خيالفها  وإنَّام  للوقف،  أصلح 

فإنَّه ال جيوز خمالفة القايض()))، انتهى.

ف  وقال العالمة ابن نجيٍم طاب ثراه يف موضٍع آخر: )واحلاصل أنَّ ترصُّ
ف كيف شاء، فلو فعل ما  القايض يف األوقاف مقيٌَّد باملصلحة، ال أنَّه يترصَّ

خيالف رشط الواقف فإنَّه ال يصحُّ إال ملصلحٍة ظاهرٍة())).

فإن قلَت: قد ذكر الفقهاء متوًنا ورشوًحا أنَّ للقايض نزع متويلِّ الوقف 
لو خائنًا)4)، وإْن رشط الواقف أن ال ُينزع، وال اعتبار برشط الواقف؛ ألنَّه 
خمالٌف حلكم الرشع، فبطل، فلم ال خيالف فيام إذا رشط الذميُّ أو املعتزيلُّ أنَّ 

ينظر: أنفع الوسائل للطرسويس )ل: )4(، خمطوط باملكتبة األزهرية برقم: )))69)).  (((
ينظر: البحر الرائق البن نجيم )66/5)).  (((
ينظر: البحر الرائق البن نجيم )45/5)).  (((

كذا يف األصل، ولعل الصواب: »لو بان خائنًا«، واهلل أعلم.  (4(
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من خرج عن مذهبه ال يبقى / ]6[ يف الوقف، فهالَّ خولف؛ إذ هو خمالٌف 
للرشع حيث كان معصيًة؟

قلُت: إنَّام قلنا بعدم خمالفته ألنَّا أمرنا ببناء األحكام عىل اعتقادهم، وأن 
تعطيٌل  فيه  ليس  الرشط  ذلك  وأيًضا  عندهم،  قربًة  يكون  أن  إال  ُيشرتط  ال 
م  تقدَّ وقد  عليهم،  باملوقوف  متعلٌِّق  هو  وإنَّام  ملصاحله،  ذهاٌب  وال  للوقف، 

لك أنَّ القايض خيالف فيام إذا كان فيه مصلحٌة راجعٌة للوقف.

أقول: وبام ذكرناه ظهر لك وجه استثناء صاحب األشباه))) الستة املسائل 
من عموم وجوب اتباع رشط الواقف.

ينظر: األشباه والنظائر البن نجيم )ص)6)، 64)).  (((
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الثاين الفصل 

م لك أنَّ رشط الواقف كنصِّ الشارع يف الفهم والداللة، فال بدَّ  قد تقدَّ
لك من بيان ذلك، فنقول:

للسامع  به  املراد  ظهر  لكالٍم  اسٌم  األصوليني))):  عند  الظاهر  أنَّ  اعلم 
ل. بصيغته؛ أي: ال يتاج إىل الطلب والتأمُّ

واليقني،  القطع  سبيل  عىل  منه  ظهر  بالذي  العمل  وجوب  وحكمه))): 
ارات بالظاهر؛ ألنَّ غايته أن يتمل املجاز،  حتى صحَّ إثبات احلدود والكفَّ

وهو احتامٌل ناشٌئ من غري دليٍل، فال ُيعترب.

))) فهو: ما ازداد وضوًحا عىل الظاهر بمعنًى من املتكلِّم، ال  ا النصُّ وأمَّ
يف نفس الصيغة، يعني: ُيفهم منه معنًى مل ُيفهم من الظاهر، بسبب أنَّ املتكلِّم 
فيام  الصيغة، واملشهور  فهمه من  د  بمجرَّ املعنى، ال  لذلك  النظم  ساق ذلك 
بني القوم أنَّ يف النصِّ ُيشرتط السوق، ويف الظاهر عدم السوق، ولكن ُذكر 
والنصُّ  ال،  أو  السوق  فيه  ُيشرتط  أن  من  أعمُّ  الظاهر  أنَّ  الكتب  ة  عامَّ يف 

ُيشرتط فيه السوق البتة.

ينظر: كشف األرسار للبخاري ))/46(، رشح التلويح للتفتازاين ))/8))).  (((
)ص84،  قطلوبغا  البن  األفكار  خالصة   ،)48/(( للبخاري  األرسار  كشف  ينظر:   (((

.(85
)ص84،  قطلوبغا  البن  األفكار  خالصة   ،)49/(( للبخاري  األرسار  كشف  ينظر:   (((

.(85
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))): وجوب العمل بام وضح، عىل احتامل تأويٍل هو يف حيز  وحكم النصِّ
يتمل  ا  عامًّ يكون  بأن  التخصيص،  ضمن  يكون  قد  التأويل  وهذا  املجاز، 

التخصيص، وقد يكون يف ضمن غريه، بأن يكون حقيقًة يتمل املجاز.

َم ٱلّرَِبٰواْ﴾)))،  ۡيَع وََحرَّ َحلَّ ٱللَُّ ٱۡلَ
َ
))) قوله تعاىل: ﴿َوأ مثال الظاهر والنصِّ

فإنَّه ظاهٌر يف حلِّ البيع وحرمة الربا، نصٌّ يف بيان التفرقة بينهام؛ ألنَّ الكفار 
ِمۡثُل  ٱۡلَۡيُع  َما  ﴿إِنَّ فقالوا:  به،  البيع  شبَّهوا  حتى  الربا،  حلَّ  يعتقدون  كانوا 
م  وحرَّ البيع  اهلل  وأحلَّ  ذلك  يكون  كيف  فقال:  عليهم  اهلل  فردَّ  ٱلّرَِبٰواْ﴾)4)، 

الربا؟!

)5): فام ازداد وضوًحا عىل النصِّ عىل وجٍه ال يبقى معه احتامل  ا املفسَّ وأمَّ
والتخصيص. التأويل 

النبي  النسخ، وذلك يف زمن  به عىل احتامل  العمل  وحكمه)6): وجوب 
ا بعده فكلُّ القرآن حمكٌم ال يتمل النسخ. مـلسو هيلع هللا ىلص، فأمَّ

يظر: ميزان األصول للسمرقندي ))/60)(، خالصة األفكار البن قطلوبغا )ص84،   (((
.(85

ينظر: أصول السخيس ))/64)).  (((
من سورة البقرة، من اآلية الكريمة: )75)).  (((
من سورة البقرة، من اآلية الكريمة: )75)).  (4(

ينظر: أصول السخيس ))/65)(، خالصة األفكار البن قطلوبغا )ص88).  (5(

ينظر: أصول السخيس ))/65)(، خالصة األفكار البن قطلوبغا )ص88).  (6(
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ۡجَُعوَن30﴾)))، فإنَّ قوله: ﴿فََسَجَد﴾ 
َ
مثاله: ﴿فََسَجَد ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة ُكُُّهۡم أ

ظاهٌر يف سجود املالئكة، نصٌّ يف تعظيم آدم، لكنَّه يتمل التخصيص؛ أي: 
البعض،  خمصوص  ا  عامًّ ﴿ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة﴾  يكون  بأن  املالئكة،  بعض  سجود 
قني أو جمتمعني، فانقطع احتامل التخصيص  ويتمل التأويل بأن سجدوا متفرِّ

ۡجَُعوَن﴾.
َ
بقوله: ﴿ُكُُّهۡم﴾، واحتامل التأويل بقوله: ﴿أ

ا امُلْحَكم))): فام ُأحكم املراد به عن احتامل النسخ والتبديل. وأمَّ
وحكمه))): وجوب العمل به، من غري احتامٍل بالتأويل أو التخصيص، 
 َ ٱللَّ ﴿إِنَّ  ومثاله:  اليقني،  إفادة  يف  القطعيَّات  أتمُّ  فهو  النسخ،  احتامل  وال 

ٍء َعلِيُم7ۢ5﴾)4). بُِكّلِ َشۡ
ويظهر تفاوت بني هذه األربعة عند التعارض)5)، ليصري األدنى مرتوًكا 
النصُّ  تعارض  وإذا   ، بالنصِّ ُيعمل  والنصُّ  الظاهر  تعارض  فإذا  باألعىل، 

، وإن تعارض املفسَّ واملحَكم ُيعمل باملحَكم)6). واملفسَّ ُيعمل باملفسَّ
ألنَّ  ؛  احلقيقيُّ ال  الصوريُّ  التعارض  هو  إنَّام  التعارض  هذا  ولكن 
ألحدمها،  مزية  ال  السواء،  عىل  تني  احلُجَّ بني  التقابل  هو  احلقيقيَّ  التعارض 

وهاهنا ليس كذلك.

من سورة احلجر، من اآلية الكريمة: )0)).  (((
ينظر: كشف األرسار للبخاري ))/)5(، خالصة األفكار البن قطلوبغا )ص89).  (((
ينظر: كشف األرسار للبخاري ))/)5(، خالصة األفكار البن قطلوبغا )ص89).  (((

من سورة األنفال، من اآلية الكريمة: )75).  (4(
ينظر: كشف األرسار للبخاري ))/4)).  (5(

ينظر: املصدر السابق.  (6(
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ًقا، فال نطيل  اًل حمقَّ وأمثلة تعارضها بتاممه يراجع يف كتب األصول مطوَّ
بذكره يف هذه العجالة.

البدل. وإنَّام  يتناول أفراًدا خمتلفة احلدود عىل سبيل  ا املشرتك))): فام  وأمَّ
عىل  إنَّه  ىلاعت هللا همحر   ((( الشافعيِّ قول  عن  لالحرتاز  البدل؛  سبيل  عىل  قلنا: 

الشمول. سبيل 

للعمل  وجوهه  بعض  ح  ليرتجَّ ل؛  التأمُّ برشط  فيه  التوقُّف  وحكمه))): 
به.

ومثاله: الُقْرء؛ للحيض والطُّهر، والعني.

)4)يف املزهر: )واختلف الناس فيه، فاألكثرون عىل  قال العالمة السيوطيُّ
لفًظا  أحدمها  يضع  بأن  واِضَعني،  من  ا  إمَّ يقع  أن  جلواز  الوقوع؛  ممكن  أنَّه 
ملعنًى، ثم يضعه اآلخر ملعنًى آخر، ويشتهر ذلك اللفظ بني الطائفتني يف إفادته 
واحٍد  واضٍع  من  ا  وإمَّ توقيفيٍَّة،  غري  اللغات  أنَّ  عىل  وهذا   ]7[  / املعنيني، 
لغرض اإلهبام عىل السامع، حيث يكون الترصيح سبًبا للمفسدة، كام ُرِوي 
قطلوبغا  البن  األفكار  خالصة   ،)(80/(( حاج  أمري  البن  والتحبري  التقرير  ينظر:   (((

.(80(
ينظر: الربهان للجويني ))/)))(، البحر املحيط للزركيش ))/84)).  (((

قطلوبغا  البن  األفكار  خالصة   ،)(80/(( حاج  أمري  البن  والتحبري  التقرير  ينظر:   (((
.(80(

السيوطي:  الدين اخلضريي  ابن سابق  الرمحن بن أيب بكر بن حممد  الدين، عبد  جالل   (4(
إمام حافظ مؤرخ أديب. من مؤلفاته: )اإلتقان يف علوم القرآن(، )األشباه والنظائر(، 
)بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة(، ولد سنة: )849هـ(، وتويف سنة: )))9هـ(. 

ينظر: الضوء الالمع للسخاوي )65/4(، الكواكب السائرة للغزي ))/7))).
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يق هنع ىلاعت هللا يضر وقد سأله رجٌل عن النبي مـلسو هيلع هللا ىلص  عن أيب بكٍر الصدِّ
وقت ذهاهبام إىل الغار: من هذا؟ قال: رجٌل هيديني السبيل)))))))، ومتامه يف 

املزهر.

وال عموم للمشرتك عند اإلمام أيب حنيفة))) ىلاعت هللا همحر، فال جيوز إرادة 
)4): جيوز أن ُيراد به املعنيان مًعا، كام يف قوله تعاىل:  معنييه مًعا، وقال الشافعيُّ
﴾)5)، فالصالة من اهلل الرمحة، ومن  ِ َ َوَمَلٰٓئَِكَتُهۥ يَُصلُّوَن َعَ ٱنلَِّبّ ﴿إِنَّ ٱللَّ

املالئكة االستغفار، وقد ُأريدا بلفٍظ واحٍد وهو قوله: ﴿يَُصلُّوَن﴾.

وال  واملالئكة،  باهلل  املؤمنني  اقتداء  إلجياب  اآلية  سيقت  نقول:  ونحن 
فيكون  بشأنه،  االعتناء  وهو   ، للكلِّ شامٍل  عامٍّ  معنى  بأخذ  إال  ذلك  يصحُّ 
املعنى: إنَّ اهلل ومالئكته يعتنون بشأنه، يا أهيا الذين آمنوا اعتنوا أيًضا بشأنه، 

النبي  هجرة  باب  األنصار،  مناقب  كتاب  صحيحه،  يف  البخاري  اإلمام  أخرجه   (((
مـلسو هيلع هللا ىلص أصحابه إىل املدينة، برقم )))9)))5/)6).
ينظر: املزهر يف علوم اللغة وأنواعها للسيوطي ))/)9)).  (((

شاه  باد  ألمري  التحرير  تيسري   ،)((4  ،(((/(( للمحبويب  التلويح  رشح  ينظر:   (((
.((40/((

ينظر: املستصفى للغزايل )ص )4)(، اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي ))/)4)).  (4(
من سورة األحزاب، من اآلية الكريمة: )56).  (5(
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وذلك أنَّ ]...[))) من اهلل رمحٌة، ومن املالئكة استغفاٌر، ومن املؤمنني دعاٌء، 
ين))) وأهل األصول)4). و البيضاوي)))، وبعض املفسِّ هكذا ذكره حمشُّ

ۡرِض﴾)5) اآلية، فإنَّ السجود 
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ومنه: ﴿َوِۤهَّلِل ُۤدُجۡسَي َمن ِف ٱلسَّ

، وقد استعمل يف  ، وهو الذلُّ ، وإىل غريهم لغويٌّ بالنسبة إىل العقالء رشعيٌّ
معنييه كام ذكره

)6) احلنبيلُّ يف تفسريه اإلشارات اإلهلية)7). العالمة الطُّويفُّ

ًرا،  متكرِّ والعامل  حمذوًفا،  اجلاللة  خرب  يكون  أن  جيوز  ال  مِلَ  قلَت:  فإن 
وهو ﴿ُۤدُجۡسَي﴾؟

ذهبت بالتجليد فلم تتبني، ولعل املوافق للسياق: »العناية«، وينظر: املستصفى للغزايل   (((
)ص)4)).

ينظر: حاشية شيخ زاده عىل تفسري البيضاوي )6/)66، )66(، حاشية الشهاب عىل   (((
تفسري البيضاوي ))/)))).

ينظر: بحر العلوم للسمرقندي ))/67(، تفسري أيب السعود )7/)))).  (((
ينظر: التقريب واإلرشاد للباقالين ))/48)(، نفائس األصول للقرايف ))/7)7).  (4(

من سورة الرعد، من اآلية الكريمة: )5)).  (5(
أبو الربيع، سليامن بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطويف الرصرصي احلنبيل،   (6(
نجم الدين: فقيه أصويل متفنن. ولد بقرية طوفا -من أعامل رصرص يف العراق-. من 
مؤلفاته: )بغية السائل يف أمهات املسائل(، و)اإلكسري يف قواعد التفسري(، و)الرياض 
سنة:  ولد  األصولية(،  واملباحث  اإلهلية  و)اإلشارات  والنظائر(،  األشباه  يف  النوارض 
 ،)4(5/(( مفلح  البن  األرشد  املقصد  ينظر:  )6)7هـ(.  سنة:  وتويف  )657هـ(، 

شذرات الذهب البن العامد )9/6)).
ينظر: اإلشارات اإلهلية إىل املباحث األصولية للطويف )ص446).  (7(
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إذا اختلف مدلول  أنَّه  وا عىل  م نصُّ أهنَّ بحًثا، وهو  فيه  أنَّ  إال  نعم؛  قلنا: 
اخلربين فال جيوز حذف أحدمها لداللة األخري عليه، وإن كانا بلفٍظ واحٍد، 
فال تقول: زيٌد ضارٌب وعمرو، ]..[))) ضارٌب يف األرض؛ أي: مسافٌر، كام 
ح ]..[)5) معاين املشرتك  ))) يف رشح البخاري)))))4)، وإذا ترجَّ ذكره القسطالينُّ
ل  اًل)6)، وحكمه)7): العمل به عىل احتامل الغلط، واحلاصل أنَّ املؤوَّ كان مؤوَّ

ظنِّيٌّ واجب العمل، غري قطعيٍّ يف العلم، فال يكفر جاحده)8).

سقطت من األصل، والساقط كام يف إرشاد الساري )05/7)(: »يعني: وعمرو«.  (((
أبو العباس، أمحد بن حممد بن أيب بكر بن عبد امللك القسطالين القتيبي املرصي: من علامء   (((
البخاري(،  صحيح  لرشح  الساري  )إرشاد  مؤلفاته:  من  الصحيح.  ورشاح  احلديث، 
وتويف  ))85هـ(،  سنة:  ولد  الربدة(.  و)رشح  املحمدية(،  املنح  يف  اللدنية  و)املواهب 
للشوكاين  الطالع  البدر   ،)(0(/(( للسخاوي  الالمع  الضوء  )))9هـ(.ينظر:  سنة: 

.((0(/((
احلديث  أهل  إمام  البخاري:  املغرية  بن  إبراهيم  بن  إسامعيل  بن  حممد  اهلل،  عبد  أبو   (((
طلب  يف  رحل  وأقرانه.  أرضابه  سائر  عىل  م  واملقدَّ أوانه،  يف  به  واملْقَتَدى  زمانه،  يف 
احلديث، ومجع نحو ستامئة ألف حديث، اختار منها يف صحيحه. من مؤلفاته: )اجلامع 
بخاري  يف  وتويف  )94)هـ(،  سنة:  ولد  و)الضعفاء(.  الكبري(،  و)التاريخ  الصحيح(، 
سنة: )56)هـ(. ينظر: الثقات البن حبان )9/)))(، تاريخ بغداد للبغدادي ))/4(، 

سري أعالم النبالء للذهبي )))/)9)).
إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري للقسطالين )05/7)).  (4(

ذهب بعضها بالتجليد، فلم تتبني، ولعل املوافق للسياق: »أحد«.  (5(
 ،4(/(( للبزدوي  األرسار  كشف   ،)(46/(( لإلجيي  املنتهى  خمترص  رشح  ينظر:   (6(

.(44
قطلوبغا  البن  األفكار  خالصة   ،)44  ،4(/(( للبزدوي  األرسار  كشف  ينظر:   (7(

)ص84).
ينظر: رشح خمترص املنتهى لإلجيي ))/47)(، هناية الوصول لألرموي )9/8)5)).  (8(
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))): فام خفي مراده بعارٍض غري الصيغة، ال ُينال إال بالطلب.  ا اخلفيُّ وأمَّ
ى ]...[))). وإنَّام قلنا: بغري الصيغة؛ إذ لو كان هبا لكان فيه خفاٌء زائٌد، ويسمَّ

مزيًدا  يعني:  نقصاٍن،  أو  ملزيٍد  اختفاءه  أنَّ  لُيعلم  فيه؛  النظر  وحكمه))): 
والنبَّاش،  ار  الطرَّ حقِّ  يف  السقة  كآية  عنه،  ناقًصا  أو  الظاهر،  عىل  معناه 
حقِّ  يف  ظاهٌر  يِۡدَيُهَما﴾)4) 

َ
أ فَٱۡقَطُعٓواْ  ارِقَُة  َوٱلسَّ ارُِق  ﴿َوٱلسَّ تعاىل:  قوله  فإنَّ 

ا  ام اختصَّ ار والنبَّاش؛ ألهنَّ وجوب قطع اليد لكلِّ سارٍق، خفيٌّ يف حقِّ الطرَّ
باسٍم غري السارق يف ُعرف أهل اللسان، وذلك لزيادٍة أو نقصاٍن.

ار)5): من يسق ممن هو يقظان قاصٌد للحفظ، ولكن بنحو غفلٍة  والطرَّ
وفرتٍة.

والنبَّاش)6): من ينبش القبور ألجل األكفان.

ومتام حكمه يف كتب الفقه)7) واألصول)8).

ا املشكل)9): فهو الداخل يف أمثاله، أي: املشتبه يف أمثاله. وأمَّ

ينظر: تقويم األدلة للدبويس )ص7))(، أصول الشايش )ص 80).  (((
ذهب بعضها بالقص فلم تتبني، ولعلها: »باملشكل«.  (((

ينظر: أصول الشايش )ص )8(، خالصة األفكار البن قطلوبغا )ص)9).  (((
من سورة املائدة، من اآلية الكريمة: )8)).  (4(

ينظر: خمتار الصحاح للرازي )ص89)(، تاج العروس للزبيدي )))/))4).  (5(
ينظر: خمتار الصحاح للرازي )ص94(، لسان العرب البن منظور )50/6)).  (6(

ينظر: املبسوط للسخيس )59/9)، )6)(، بدائع الصنائع للكاساين )69/7، 76).  (7(
ينظر: أصول الشايش ))/80(، تقويم األدلة للدبويس ))/7))).  (8(

ينظر: أصول السخيس )ص68)(، كشف األرسار للبزدوي ))/)5).  (9(



164
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

لذة السامع في بيان قولهم: شرط الواقف كنصِّ الشارع 

العـدد السادس والعشرون | رجب 1443هـ | فبراير 2022م

الكالم،  د سامع  بمجرَّ تعاىل  مراًدا هلل  كان  فيام  احلقيَّة  اعتقاد  وحكمه))): 
ثم اإلقبال عىل الطلب.

﴾ مشكلٌة، تأيت 
نَّٰ
َ
ٰ ِشۡئُتۡم﴾)))، فإنَّ كلمة ﴿أ نَّ

َ
تُواْ َحۡرثَُكۡم أ

ۡ
مثاله: ﴿فَأ
ملعاٍن كثريٍة))).

واملجمل)4): ما ازدمحت فيه املعاين، واشتبه املراد اشتباًها ال ُيدرك بنفس 
ل. العبارة، بل بالرجوع إىل االستفسار، ثم الطلب، ثم التأمُّ

بيان  يتبنيَّ  أن  إىل  فيه  والتوقُّف  املراد،  فيام هو  احلقيَّة  اعتقاد  وحكمه)5): 
 ،(6(﴾ َكٰوةَ لَٰوةَ َوَءاتُواْ ٱلزَّ قِيُمواْ ٱلصَّ

َ
املجمل، كالصالة والزكاة يف قوله تعاىل: ﴿َوأ

فإنَّ الصالة لفٌظ مشرتٌك، وكذلك الزكاة، فبيَّنه النبي مـلسو هيلع هللا ىلص بأفعاله.
ه  ا املتشابه)7): فاسٌم ملا انقطع رجاء معرفة املراد منه، وال يرجى ُبُدوُّ وأمَّ

أصاًل، فهو يف غاية اخلفاء.

وحكمه)8): اعتقاد احلقيِّة قبل اإليامن، كأوائل السور واملقطعات.

ينظر: أصول السخيس )ص68)(، خالصة األفكار البن قطلوبغا )ص94).  (((
من سورة البقرة، من اآلية الكريمة: ))))).  (((

ينظر: تفسري الطربي ))/745(، تفسري البغوي ))/60)).  (((
للبزدوي  األرسار  كشف   ،)(55  ،(54/(( للسمرقندي  األصول  ميزان  ينظر:   (4(

.(54/((
ينظر: أصول السخيس ))/68)(، خالصة األفكار البن قطلوبغا )ص96).  (5(

من سورة البقرة، من اآلية الكريمة: ))4).  (6(
 ،)(60/(( شاه  باد  ألمري  التحرير  تيسري  )ص68)(،  السخيس  أصول  ينظر:   (7(

.((55/((
ينظر: ميزان األصول للسمرقندي ))/)6)(، كشف األرسار للبزدوي ))/55).  (8(
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الثالث الفصل 

ومما ُيتاج إليه: معرفة االستدالل بعبارة النصِّ وإشارته.

ا االستدالل بعبارته))): فهو العمل بظاهر ما سيق الكالم له. أمَّ

لكنَّه  لغًة،  نظمه  ثبت  بام  العمل  فهو   :((( النصِّ بإِشارة  االستدالل  ا  وأمَّ
، وليس بظاهٍر من كلِّ وجٍه. غري مقصوٍد، وال سيق له النصُّ

سيق   ،(((﴾ َوكِۡسَوُتُهنَّ رِۡزُقُهنَّ  ۥ  َلُ ٱلَۡمۡولُودِ  ﴿َوَعَ  تعاىل:  قوله  مثاهلام: 
الكالم إلثبات النفقة، وفيه إشارٌة إىل أنَّ النسب إىل األب؛ ألنَّ املعنى: وعىل 
ُيعرف  بالم االختصاص  إليه  فالنسبة  الوالدات،  املولود رزق  له  ُولد  الذي 
أنَّ األب هو الذي اختصَّ هبذه النسبة، بخالف لفظ الوالد واألب، فإنَّه ال 
إذ ليس فيه الم االختصاص)4)، ومها سواٌء يف إجياب  املعنى،  يدلُّ عىل هذا 

احلكم، إال أنَّ األول أحقُّ عند / ]8[ التعارض.

ق يف موضعه، فال نطيل بذكره. ولإلشارة عموٌم كالعبارة)5)، كام ُحقِّ

نجيم  البن  املنار  برشح  الغفار  فتح   ،)68  ،67/(( للبزدوي  األرسار  كشف  ينظر:   (((
)ص7))).

نجيم  البن  املنار  برشح  الغفار  فتح   ،)68/(( للبزدوي  األرسار  كشف  ينظر:   (((
)ص7))).

من سورة البقرة، من اآلية الكريمة: ))))).  (((
ينظر: تقويم األدلة للدبويس ))/0))(، أصول السخيس ))/7))).  (4(

ينظر: اإلحكام لآلمدي ))/65(، تيسري التحرير ألمري بادشاه ))/)9).  (5(
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))): فام ثبت بمعنى لغًة ال اجتهاًدا، كالنهي عن  ا الثابت بداللة النصِّ وأمَّ
َُّهَمآ  ل َتُقل  ﴿فََل  تعاىل:  قوله  يف  التأفيف،  عىل  بالوقوف  للوالدين  الرضب 
ثابٌت  وهو  فقط،  بأفٍّ  التكلُّم  عن  النهي  له))):  املوضوع  فمعناه   ،(((﴾ ّفٖ

ُ
أ

، وما ينبني عليه  ، ومعناه الالزم الذي هو اإليالم داللة النصِّ بعبارة النصِّ
تعارضا  إذا  إال  باإلشارة،  كالثابت  به  والثابت  والشتم،  الرضب  حرمة  من 
النصوص  بداللة  والكفارات  احلدود  إثبات  صحَّ  وهلذا  مٌة،  مقدَّ فاإلشارة 

.(4( دون القياس؛ ألجل أنَّ الداللة قطعيٌَّة، والقياس ظنِّيٌّ
مه،  تقدُّ برشط  إال  النصُّ  يعمل  ال  فام   :(5( النصِّ باقتضاء  الثابت  ا  وأمَّ
فكأنَّه  املذكور،  الغري)7)  للملك  مقتٍض  للتكفري  بالتحرير  األمر  ومثاله)6): 
و)مملوكة  مقتٍض،  رقبٍة(  )حترير  فقوله:  لكم(،  مملوكٍة  رقبٍة  )فتحرير  قال: 

لكم( مقتىًض.
داللة  ح  ترتجَّ فإنَّه  تعارضا،  إذا  إال   ، النصِّ بداللة  كالثابت  به  والثابت 

النصِّ عليه)8)، واهلل أعلم.
ينظر: أصول الشايش )ص04)(، التقرير والتحبري البن أمري حاج ))/09)).  (((

من سورة اإلرساء، من اآلية الكريمة: )))).  (((
ينظر: أصول الشايش )ص04)، 06)(، تقويم األدلة للدبويس )ص)))).  (((

ينظر: ميزان األصول للسمرقندي ))/06)(، رشح التلويح للتفتازاين ))/07)).  (4(
ينظر: كشف األرسار للبزدوي ))/70)(، خالصة األفكار البن قطلوبغا )ص)))).  (5(

ينظر: كشف األرسار للبزدوي ))/78(، فتح الغفار البن نجيم )ص)))).  (6(
لسيبويه  الكتاب  ينظر:  )غري(.  عىل  )ال(  دخول  عدم  واألفصح  األصل،  يف  كذا   (7(
الغيب  مفاتيح  يف  الرازي  ز  وجوَّ )ص)5(،  للحريري  الغواص  ودرة   ،)479/((

دخوهلا )8)/5))).
ينظر: كشف األرسار للبزدوي ))/78(، فتح الغفار البن نجيم )ص)))، )))).  (8(
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الرابع الفصل 

: ختصيص اليشء بالذكر ينفي  ومما ُيتاج إليه يف كتب األوقاف معرفة أنَّ
احلكم عامَّ عداه أم ال؟

فنقول: إنَّ ختصيص اليشء بالذكر باسمه الَعَلم يدلُّ عىل اخلصوص عند 
البعض.

كان  سواء  الصفة،  دون  الذات  عىل  الدالُّ  اللفظ  هنا:  بـ)الَعَلم(  واملراد 
علاًم أو اسم جنٍس))). وبــ)البعض( هو بعض األشعرية واحلنابلة))).

ى هذا مفهوم اللقب))). ويسمَّ

كقوله مالسلاو ةالصلا هيلع: ))املاُء من املاِء(()4)، َفِهم األنصار عدم وجوب 
وهم  اإلنزال)5)،  قبل  الذكر  إخراج  وهو  املاء،  لعدم  باإلكسال؛  االغتسال 

كانوا أهل اللسان، فلو مل يدل عىل النفي عامَّ عداه ملا فهموا ذلك.

ينظر: تسهيل الوصول للمحالوي )ص08)).  (((
 ،)(55/(( السخيس  أصول  وينظر:   .)(5(/(( للبزدوي  األرسار  كشف  ينظر:   (((

التمهيد أليب اخلطاب الكلوذاين ))/07)).
ينظر: فواتح الرمحوت برشح مسلم الثبوت ملحب اهلل بن عبد الشكور ))/)47).  (((

أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه، كتاب احليض، باب إنام املاء من املاء، برقم: ))4))  (4(
))/69)( من حديث عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري عن أبيه امهنع هللا يضر.

البن  واألثر  احلديث  غريب  يف  النهاية   ،)(65/(( قتيبة  البن  احلديث  غريب  ينظر:   (5(
األثري )74/4)).
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يلزم  وإال  عداه،  ما  نفي  عىل  يدلُّ  ال  فإنَّه  حنيفة)))  أيب  اإلمام  عند  ا  وأمَّ
يكون غري حممٍد رسواًل،  أن ال  يلزم  اهلل؛ ألنَّه  قولنا: حممٌد رسول  الكفر يف 

وذلك كفٌر وكذٌب.

بينهام فقال))): إن كان  ق  بالعدد أو ال، وبعضهم فرَّ وسواء كان مقروًنا 
يف  ُيقتلن  الفواسق  من  ))مخٌس  مالسلاو ةالصلا هيلع:  قوله  نحو  بالعدد  مقروًنا 
والعقرب(()))،  واحليَّة،  الَعُقور،  والكلب  والفأرة،  احلدأة،  واحلرم:  احللِّ 

فحينئٍذ يدلُّ عىل النفي البتة، وإال لبطل فائدة العدد.

أفتى  ولكن  بشأنه)4)،  واعتناٍء  اهتامٍم  زيادة  به  التخصيص  وجه  وعندنا 
املخاطبات، كام  النفي عام عداه، دون  يدلُّ عىل  الروايات  بأنَّ يف  رون  املتأخِّ
اجلانب  يف  الوضوء  جاز  الكتاب)6):  يف  قوله  )إنَّ  اهلداية)5):  صاحب  قال 

س موضع الوقوع(، ومثل هذا يف كتابه كثرٌي. اآلخر، إشارٌة إىل أنَّه يتنجَّ

ينظر: كشف األرسار للبزدوي ))/55)(، رشح التلويح للتفتازاين ))/)7)).  (((
ينظر: نور األنوار يف رشح املنار ملالجيون ))/45).  (((

أخرجه اإلمامان يف صحيحيهام: البخاري، كتاب بدء اخللق، باب: مخس من الدواب   (((
ما  باب  احلج،  كتاب  ومسلم،   ،)((9/4(((((4( برقم  احلرم،  يف  يقتلن  فواسق، 
 (856/(((((98( برقم:  واحلرم،  احلل  يف  الدواب  من  قتله  وغريه  للمحرم  يندب 

من حديث عائشة بنت أيب بكر امهنع هللا يضر.
ينظر: نور األنوار يف رشح املنار ملالجيون ))/45).  (4(

ينظر: اهلداية للمريغيناين ))/))).  (5(
ينظر: خمترص القدوري )ص))).  (6(
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فإذا  أوإثباًتا؟  نفًيا  يوجب  فكيف  يتناوله،  مل  النصَّ  إنَّ  احلنفية))):  وقال 
قلَت: جاء زيٌد، فقد سكتَّ عن عمٍرو، فال يدلُّ عىل نفيه وإثباته. ومتامه يف 

كتب األصول.

ينظر: تقويم األدلة للدبويس )ص00)(، التقرير والتحرير البن أمري حاج ))/04)).  (((
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خامتٌة

هل الوصف يف املوقوف عليهم كرصيح الرشط أم ال؟ كام لو وقف عىل 
، هل جيوز تقرير غري احلنفيِّ فيه؟ إماٍم حنفيٍّ

، كام ذكره العالمة ابن  قلنا: نعم؛ هو كالرشط، فال جيوز تقرير غري احلنفيِّ
الفقهاء،  أوالده  القنية))): )وقف ضيعته عىل  نقاًل عن  البحر  قال يف  نجيٍم، 
ه بعد  ابٍن صغرٍي، وتفقَّ وأوالد أوالده إن كانوا فقهاء، ثم مات أحدهم عن 
سنني، ال يوقف نصيبه، وال يستحقُّ قبل حصول تلك الصفة، وإنَّام يستحقُّ 

الفقيه وإن كان واحًدا()))، انتهى.

ليس  أنَّه  توقٌُّف، وهو  الُقنْية  بعبارة  البحر  استدالل صاحب  أقول: ويف 
يف هذا املوضع اعتبار الصفة، بل اعتبار الرشط، فإنَّ قوله: إن كانوا فقهاء؛ 
الصفة،  اعترب  هنا  فإنَّه  الفقهاء،  أوالده  عىل  قوله:  بخالف  ظاهٌر،  رشٌط 

فاعرفه.

عىل  وقف  )ولو  بقوله:  احلكام  لسان  يف  ذكره  ما  بذلك  يتَّصل  ومما 
ًثا، ويدخل احلنفيُّ  ثني فال يدخل فيه شافعيُّ املذهب، إال إذا كان حمدِّ املحدِّ

ًثا()))، انتهى. وإن مل يكن حمدِّ

العزيز  عبد  بن  سلامن  امللك  بمكتبة  خمطوط   ،)((7 )ل:  للزاهدي  املنية  قنية  ينظر:   (((
بجامعة امللك سعود برقم ))8)7).

ينظر: البحر الرائق البن نجيم )68/5)).  (((
ينظر: لسان احلكام البن الشحنة )ص00)).  (((
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قلُت: والوجه يف ذلك ما ذكره ابن الشحنة))): )أنَّ احلنفيَّ يعمل باحلديث 
م خرب الواحد عىل القياس، بخالف من كان شافعيًّا()))، انتهى. املرسل، ويقدِّ

ٍب، واهلل املوفِّق. ٍم وتعصُّ وهذا إذا نظرت إليه حمُض /]9[ حتكُّ

*****

انتهى إليه الكالم، بتوفيق امللك  قال املؤلِّف عفا اهلل عنه: وهذا آخر ما 
م، وكان ابتداء تأليفي هلا يف يوم األربعاء املبارك، رابع شهر صفر اخلري،  العالَّ
افتتاح سنة تسٍع ومائٍة وألٍف من اهلجرة، ومتَّت بحمد اهلل تعاىل ضحى يوم 
سيدنا  عىل  اهلل  وصىل  منه،  اخلامس  اليوم  يف  املذكور،  الشهر  من  اخلميس 

حممٍد وآله وصحبه، وسلَّم تسلياًم، واحلمد هلل ربِّ العاملني.

أبو الوليد، أمحد بن حممد بن حممد، لسان الدين ابن الشحنة الثقفي احللبي: من قضاة   (((
ومل  القضاء،  ويل  حني  ألفه  األحكام(  معرفة  يف  احلكام  )لسان  مؤلفاته:  من  احلنفية. 
يتمه. مل أقف عىل تاريخ والدته، وتويف سنة: ))88(. ينظر: الضوء الالمع للسخاوي 

)))/65)(، سلم الوصول حلاجي خليفة )56/4)).
ينظر: لسان احلكام للسان الدين بن الشحنة )ص00)).  (((
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ثبت المصادر
اف )املتوىف: . ) أحكام األوقاف، املؤلف: أمحد بن عمر الشيباين املعروف باخلصَّ

)6)هـ(، النارش: مكتبة الثقافة، مرص، الطبعة وسنة النرش: بدون.
)املتوىف: . ) اآلمدي  عيل  أيب  بن  عيل  املؤلف:  األحكام،  أصول  يف  اإلحكام 

بريوت،  اإلسالمي،  املكتب  النارش:  عفيفي،  الرزاق  عبد  حتقيق:  ))6هـ(، 
الطبعة وسنة النرش: بدون.

560هـ( . ) )املتوىف:  الشيباين  ة  ُهَبرْيَ بن  ييى  املؤلف:  العلامء،  األئمة  اختالف 
حتقيق: السيد يوسف أمحد، النارش: دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة: األوىل، 

سنة النرش: ))4)هـ.
املوصيل، . 4 مودود  بن  حممود  بن  اهلل  عبد  املؤلف:  املختار،  لتعليل  االختيار 

)املتوىف: )68هـ(، النارش: مطبعة احللبي، القاهرة، الطبعة: بدون، سنة النرش: 
56))هـ.

القسطالين . 5 حممد  بن  أمحد  املؤلف:  البخاري،  صحيح  لرشح  الساري  إرشاد 
السابعة،  الطبعة:  األمريية، مرص،  الكربى  املطبعة  النارش:  ))9هـ(،  )املتوىف: 

سنة النرش: ))))هـ.
موسى . 6 بن  إبراهيم  الدين  برهان  املؤلف:  األوقاف،  أحكام  يف  اإلسعاف 

سنة  بدون،  الطبعة:  لبنان،  الرائد،  دار  النارش:   ،)9(( )املتوىف:  الطرابليس 
النرش: )40)هـ.

اإلشارات اإلهلية إىل املباحث األصولية، املؤلف: سليامن بن عبد القوي الطويف . 7
العلمية،  الكتب  دار  النارش:  إسامعيل،  6)7هـ(، حتقيق: حممد حسن  )املتوىف 

بريوت، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 6)4)هـ.
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األشباه والنظائر، املؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف بابن نجيم . 8
)املتوىف: 970هـ(، حتقيق: زكريا عمريات، النارش: دار الكتب العلمية، لبنان، 

الطبعة: األوىل، سنة النرش: 9)4)هـ.
)48هـ(، . 9 )املتوىف:  السخيس  أمحد  بن  حممد  املؤلف:  الرسخيس،  أصول 

النارش: دار املعرفة، بريوت، الطبعة وسنة النرش: بدون.
أصول الشايش، املؤلف: أمحد بن حممد الشايش )املتوىف: 44)هـ(، النارش: دار . 0)

الكتاب العريب، بريوت، الطبعة وسنة النرش: بدون.
األعالم، املؤلف: خري الدين بن حممود بن حممد الزركيل )املتوىف: 96))هـ(، . ))

النارش: دار العلم للماليني، الطبعة: اخلامسة عرشة، سنة النرش: )00)م.
األم، املؤلف: حممد بن إدريس الشافعي )املتوىف: 04)هـ(، النارش: دار املعرفة، . ))

بريوت، الطبعة: بدون، سنة النرش: 440)هـ.
)املتوىف: . )) الصرييف،  بن داود اجلوهري  املؤلف: عيل  بأبناء العرص،  إنباء اهلرص 

للكتاب،  العامة  املرصية  اهليئة  النارش:  حبيش،  حسن  د.  حتقيق:  900هـ(، 
الطبعة: بدون، سنة النرش: )00)م.

أنفع الوسائل، املؤلف: إبراهيم بن عيل الطرسويس )املتوىف: 758هـ(، خمطوط . 4)
باملكتبة األزهرية بمرص برقم: )))69)).

)املتوىف: . 5) البيضاوي  عمر  بن  اهلل  عبد  املؤلف:  التأويل،  وأرسار  التنزيل  أنوار 
الرتاث  إحياء  دار  النارش:  املرعشيل،  الرمحن  عبد  حممد  حتقيق:  685هـ(، 

العريب، بريوت، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 8)4)هـ.
حممد . 6) بن  إبراهيم  بن  الدين  زين  املؤلف:  الدقائق،  كنز  رشح  الرائق  البحر 

اإلسالمي،  الكتاب  دار  النارش:  970هـ(،  )املتوىف:  نجيم،  بابن  املعروف 
الطبعة: الثانية، سنة النرش: بدون.
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د. . 7) حتقيق:   ،)(7( )املتوىف:  السمرقندي  حممد  بن  نرص  املؤلف:  العلوم،  بحر 
حممود مطرجي، النارش: دار الفكر، بريوت، الطبعة وسنة النرش: بدون.

بن هبادر . 8) اهلل  بن عبد  الدين حممد  بدر  املؤلف:  الفقه،  املحيط يف أصول  البحر 
الزركيش )املتوىف: 794هـ(، النارش: دار الكتبي، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 

4)4)هـ.
)املتوىف: . 9) الزركيش  اهلل  عبد  بن  حممد  املؤلف:  الفقه،  أصول  يف  املحيط  البحر 

794هـ(، النارش: دار الكتبي، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 4)4)هـ.
إياس . 0) بن  حممد  بن  أمحد  بن  حممد  املؤلف:  الدهور،  وقائع  يف  الزهور  بدائع 

العامة  املرصية  اهليئة  النارش:  0)9(، حتقيق: حممد مصطفى،  )املتوىف:  احلنفي 
للكتاب، الطبعة: بدون، سنة النرش: 404)هـ.

بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، املؤلف: أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين . ))
الثانية، سنة  الطبعة:  العلمية، بريوت،  الكتب  دار  النارش:  )املتوىف: 587هـ(، 

النرش: 406)هـ.
عيل . )) بن  حممد  املؤلف:  السابع،  القرن  بعد  من  بمحاسن  الطالع  البدر 

وسنة  الطبعة  بريوت،  املعرفة،  دار  النارش:  50))هـ(،  الشوكاين)املتوىف: 
النرش: بدون.

الربهان يف أصول الفقه، املؤلف: عبد امللك بن عبد اهلل اجلويني، امللقب بإمام . ))
دار  النارش:  بن عويضة،  بن حممد  478هـ(، حتقيق: صالح  )املتوىف:  احلرمني 

الكتب العلمية، لبنان، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 8)4)هـ.
بلغة السالك ألقرب املسالك، املؤلف: أمحد بن حممد اخللويت الشهري بالصاوي . 4)

)املتوىف: )4))هـ(، النارش: دار املعارف، الطبعة وسنة النرش: بدون.
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الرّزاق، . 5) عبد  بن  حمّمد  بن  حمّمد  املؤلف:  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج 
املحققني،  من  جمموعة  حتقيق:  05))هـ(،  )املتوىف:  بيدي  الزَّ بمرتىض  امللقب 

النارش: دار اهلداية، الطبعة وسنة النرش: بدون.
تاريخ بغداد، املؤلف: أمحد بن عيل البغدادي )املتوىف: )46هـ(، حتقيق: بشار . 6)

سنة  األوىل،  الطبعة:  بريوت،  اإلسالمي،  الغرب  دار  النارش:  معروف،  عواد 
النرش: ))4)هـ.

عبد . 7) املؤلف:  األنساب،  من  للمدنيني  ما  معرفة  يف  واألصحاب  املحبني  حتفة 
العروييس  حممد  95))هـ(،  )املتوىف:  األنصاري  الكريم  عبد  بن  الرمحن 
املطوي، النارش: املكتبة العتيقة، تونس، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 90))هـ.

امُلرِشدي . 8) الرمحن بن عيسى  املؤلف: عبد  املرشدي،  الرمحن  الشيخ عبد  تذكرة 
)املتوىف: 7)0)هـ(، خمطوط بدار الكتب الظاهرية برقم: ))5)8).

تراجم أعيان املدينة املنورة يف القرن الثاين عرش، املؤلف: جمهول )لعله لعمر بن . 9)
عبد السالم الداغستاين )املتوىف بعد تاريخ )0))هـ(، حتقيق: حممد التونجي، 

النارش: دار الرشف، جده، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 404)هـ
)40هـ(، . 0) )املتوىف:  الباقالين  الطيب  بن  حممد  املؤلف:  واإلرشاد،  التقريب 

حتقيق: عبد احلميد بن عيل أبو زنيد، النارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثانية، 
سنة النرش: 8)4)هـ.

حاج . )) أمري  بابن  املعروف  حممد  بن  حممد  بن  حممد  املؤلف:  والتحبري،  التقرير 
سنة  الثانية،  الطبعة:  لبنان،  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  879هـ(،  )املتوىف: 

النرش: )40)هـ.
)املتوىف: . )) الدبويس  عمر  بن  اهلل  عبد  املؤلف:  الفقه،  أصول  يف  األدلة  تقويم 

العلمية،  الكتب  دار  النارش:  امليس،  الدين  حميي  خليل  حتقيق:  0)4هـ(، 
الطبعة: األوىل، سنة النرش: ))4)هـ.
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التمهيد يف أصول الفقه، املؤلف: حمفوظ بن أمحد الكلوذاين )املتوىف: 0)5هـ(، . ))
حتقيق: مفيد حممد أبو عمشة )اجلزء )، )( وحممد بن عيل بن إبراهيم )اجلزء 
الطبعة:  اإلسالمي،  الرتاث  وإحياء  العلمي  البحث  مركز  النارش:   ،)4  ،(

األوىل، سنة النرش: 406)هـ.
تيسري التحرير، املؤلف: حممد أمني بن حممود البخاري املعروف بأمري بادشاه . 4)

الطبعة: بدون،  البايب احللبي، مرص،  النارش: دار مصطفى  )املتوىف: )97هـ(، 
سنة النرش: )5))هـ.

بن . 5) حممد  املؤلف:  واملعقول،  املنقول  من  األصول  منهاج  إىل  الوصول  تيسري 
حتقيق:  874هـ(،  )املتوىف:  الكاملية  إمام  بابن  املعروف  الرمحن  عبد  بن  حممد 
الطبعة:  القاهرة،  الفاروق،  دار  النارش:  الدمخييس،  أمحد قطب  الفتاح  عبد  د. 

األوىل، سنة النرش: ))4)هـ.
جامع األمهات، املؤلف: عثامن بن عمر بن احلاجب )املتوىف: 646هـ(، حتقيق: . 6)

والنرش،  للطباعة  الياممة  دار  النارش:  األخرضي،  األخرض  الرمحن  عبد  أبو 
الطبعة: الثانية، سنة النرش: ))4)هـ.

وسننه . 7) مـلسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أمور  من  املخترص  الصحيح  املسند  اجلامع 
وأيامه )صحيح البخاري(، املؤلف: حممد بن إسامعيل البخاري، حتقيق: حممد 
النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم  النارش: دار طوق  زهري النارص، 

حممد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: األوىل، سنة النرش: ))4)هـ.
القرطبي . 8) أمحد  بن  حممد  املؤلف:  القرطبي(،  )تفسري  القرآن  ألحكام  اجلامع 

دار  النارش:  أطفيش،  وإبراهيم  الربدوين  أمحد  حتقيق:  )67هـ(،  )املتوىف: 
الكتب املرصية، القاهرة، الطبعة: الثانية، سنة النرش: 84))هـ.

اهلل . 9) نرص  بن  حممد  بن  القادر  عبد  املؤلف:  احلنفية،  طبقات  يف  املضية  اجلواهر 
الطبعة  كراتيش،  خانه،  كتب  حممد  مري  النارش:  775هـ(،  )املتوىف:  القريش 

وسنة النرش: بدون.
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الرايض . 40 وكفاية  القايض  عناية  )املسامة:  البيضاوي  تفسري  عىل  الشهاب  حاشية 
عىل تفسري البيضاوي(، املؤلف: أمحد بن حممد بن عمر شهاب الدين اخلفاجي 

)املتوىف: 069)(، النارش: دار صادر، بريوت، الطبعة وسنة النرش: بدون.
حاشية رد املحتار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار، املؤلف: حممد أمني بن . )4

الفكر للطباعة  النارش: دار  العزيز عابدين، )املتوىف: )5))هـ(،  عمر بن عبد 
والنرش، الطبعة: بدون، سنة النرش: ))4)هـ.

مصلح . )4 حممد  املؤلف:  البيضاوي،  تفسري  عىل  زاده  شيخ  الدين  حميي  حاشية 
الدين مصطفى القوجوي )املتوىف: )95هـ(، حتقيق: حممد عبد القادر شاهني، 

النارش: دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 9)4)هـ.
احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي، املؤلف: عيل بن حممد البغدادي . )4

وعادل  معوض،  حممد  عيل  حتقيق:  450هـ(،  )املتوىف:  باملاوردي،  املعروف 
أمحد عبد املوجود، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة: األوىل، سنة 

النرش: 9)4)هـ.
السودوين . 44 ُقْطُلْوَبَغا  بن  قاسم  املؤلف:  املنار،  خمترص  رشح  األفكار  خالصة 

حزم،  ابن  دار  النارش:  الزاهدي،  اهلل  ثناء  حافظ  حتقيق:  879هـ(،  )املتوىف: 
الطبعة: األوىل، سنة النرش: 4)4)هـ.

خالصة الفتاوى، املؤلف: طاهر بن أمحد البخاري )املتوىف: )54هـ(، خمطوط . 45
بمكتبة امللك سلامن بن عبد العزيز بجامعة امللك سعود برقم )5)5)).

)املتوىف: . 46 احلريري  عيل  بن  القاسم  املؤلف:  اخلواص،  أوهام  يف  الغواص  درة 
6)5هـ(، حتقيق: عرفات مطرجي، النارش: مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، 

الطبعة: األوىل، سنة النرش: 8)4)هـ.
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الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، املؤلف: أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن . 47
ضان،  املعيد  عبد  حممد  التحقيق:  متابعة  )85هـ(،  )املتوىف:  العسقالين  حجر 

النارش: جملس دائرة املعارف، اهلند، الطبعة: الثانية، سنة النرش: )9))هـ.
بن . 48 عيل  بن  إبراهيم  املؤلف:  املذهب،  علامء  أعيان  معرفة  يف  املذهب  الديباج 

دار  النارش:  النور،  أبو  األمحدي  حممد  د.  حتقيق:  799هـ(،  )املتوىف:  فرحون 
الرتاث للطبع والنرش، القاهرة، الطبعة وسنة النرش: بدون.

رجب . 49 بن  أمحد  بن  الرمحن  عبد  الدين  زين  املؤلف:  احلنابلة،  طبقات  ذيل 
مكتبة  النارش:  العثيمني  سليامن  بن  الرمحن  عبد  د  حتقيق:  795هـ(،  )املتوىف: 

العبيكان، الرياض، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 5)4)هـ.
احلنفية، . 50 مذهب  يف  الزينية  بالرسائل  املسامة  االقتصادية،  نجيم  ابن  رسائل 

املؤلف زين الدين بن إبراهيم بن حممد املعروف بابن نجيم )املتوىف: 970هـ(، 
السالم،  دار  النارش:  حممد،  مجعة  عيل  د.  وأ.  رساج،  أمحد  حممد  د.  أ.  حتقيق: 

الطبعة: األوىل، سنة النرش: 9)4)هـ.
الرسائل الزينية يف فقه احلنفية، املؤلف زين الدين بن إبراهيم بن حممد املعروف . )5

بابن نجيم )املتوىف: 970هـ(، خمطوط باملكتبة األزهرية برقم )94))).
الرسائل الزينية يف فقه احلنفية، املؤلف زين الدين بن إبراهيم بن حممد املعروف . )5

الرشقية  والدراسات  الثقافة  بمعهد  خمطوط  970هـ(،  )املتوىف:  نجيم  بابن 
بجامعة طوكيو برقم )80))).

زاد املعاد يف هدي خري العباد، املؤلف: حممد بن أيب بكر بن أيوب املعروف بابن . )5
السابعة  الطبعة:  بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  النارش:  )75هـ(،  )املتوىف:  القيم 

والعرشون، سنة النرش: 5)4)هـ.
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الزواجر عن اقرتاف الكبائر، املؤلف: أمحد بن حممد اهليتمي )املتوىف: 974هـ(، . 54
حتقيق: مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز، النارش: املكتبة 

العرصية، لبنان، الطبعة: بدون، سنة النرش: 0)4)هـ.
محيد . 55 بن  اهلل  عبد  بن  حممد  املؤلف:  احلنابلة،  رضائح  عىل  الوابلة  السحب 

النارش:  العثيمني،  الرمحن  وعبد  زيد  أبو  بكر  حتقيق:  95))هـ(،  )املتوىف: 
مؤسسة الرسالة، لبنان، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 6)4)هـ.

املعروف . 56 اهلل  عبد  بن  مصطفى  املؤلف:  الفحول،  طبقات  إىل  الوصول  سلم 
األرناؤوط،  القادر  عبد  حممود  حتقيق:  067)هـ(  )املتوىف:  خليفة،  بحاجي 

الطبعة: بدون، النارش: مكتبة إرسيكا، سنة النرش: 0)0) م.
سري أعالم النبالء، املؤلف: حممد بن أمحد بن عثامن بن َقاْيامز الذهبي )املتوىف: . 57

األرناؤوط،  شعيب  الشيخ  بإرشاف  املحققني  من  جمموعة  حتقيق:  748هـ(، 
النارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، سنة النرش: 405)هـ.

شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، املؤلف: حممد بن حممد خملوف )املتوىف: . 58
النارش: دار الكتب العلمية، لبنان،  60))هـ(، علق عليه: عبد املجيد خيايل، 

الطبعة: األوىل، سنة النرش: 4)4)هـ.
شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، املؤلف: عبد احلي بن أمحد بن حممد احلنبيل . 59

األرناؤوط،  وحممود  األرناؤوط  القادر  عبد  حتقيق:  089)هـ(،  )املتوىف: 
الطبعة: بدون، النارش: دار بن كثري، دمشق، سنة النرش 406)هـ.

بن . 60 اللطيف  عبد  املؤلف:  الساعايت،  البن  البحرين  جممع  عىل  ملك  ابن  رشح 
بمكتبة  خمطوط  885هـ(،  )املتوىف:  ملك  بابن  املعروف  الكرماين  العزيز  عبد 

امللك سلامن بن عبد العزيز يف جامعة امللك سعود برقم )77)4).
)املتوىف: . )6 التفتازاين  الدين مسعود  املؤلف: سعد  التوضيح،  التلويح عىل  رشح 

)79هـ(، النارش: مكتبة صبيح، مرص، الطبعة وسنة النرش: بدون.
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بقايض . )6 املعروف  الفرغاين،  منصور  بن  حسن  املؤلف:  الصغري،  اجلامع  رشح 
خان )املتوىف: )59هـ(، خمطوط بدار الكتب الظاهرية برقم )7)5).

الزرقاين . )6 يوسف  بن  الباقي  عبد  املؤلف:  خليل،  خمترص  عىل  رقاين  الزُّ رشح 
الكتب  دار  النارش:  أمني،  حممد  السالم  عبد  حتقيق:  099)هـ(،  )املتوىف: 

العلمية، بريوت، الطبعة: األوىل، سنة النرش: ))4)هـ.
عبد . 64 الدين  شمس  املؤلف:  واإلنصاف(،  املقنع  مع  )املطبوع  الكبري  الرشح 

الرمحن بن حممد بن قدامة املقديس )املتوىف: )68هـ(، حتقيق: معايل د. عبد اهلل 
للطباعة  هجر  النارش:  احللو،  حممد  الفتاح  عبد  ود.  الرتكي،  املحسن  عبد  بن 

والنرش، القاهرة، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 5)4)هـ.
رشح قطر الندى وبل الصدى، املؤلف: عبد اهلل مجال الدين بن هشام األنصاري . 65

)املتوىف: )76هـ(، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، النارش: مل يدون، سنة 
النرش: )8))هـ.

رشح جممع البحرين البن الساعايت، املؤلف: أمحد بن عيل بن ثعلب املعروف . 66
اللحيدان،  اهلل  عبد  بن  صالح  د.  حتقيق:  694هـ(،  )املتوىف:  الساعايت  بابن 
اللحيدان،  صالح  بن  اهلل  عبد  ود.  اللحيدان،  اهلل  عبد  بن  خالد  د.  ومعايل 

النارش: دار الفالح، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 7)4)هـ.
اإلجيي . 67 الرمحن  عبد  الدين  عضد  املؤلف:  األصويل،  املنتهى  خمترص  رشح 

)املتوىف: 756هـ(، حتقيق: حممد حسن إسامعيل، النارش: دار الكتب العلمية، 
بريوت، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 4)4)هـ.

)املتوىف: . 68 حنة  الشِّ بن  حممد  بن  الرب  عبد  املؤلف:  وهبان،  ابن  منظومة  رشح 
))9(، خمطوط بدار الكتب الظاهرية األهلية بدمشق برقم: )59)9).
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السخاوي . 69 الرمحن  عبد  بن  حممد  املؤلف:  التاسع،  القرن  ألهل  الالمع  الضوء 
)املتوىف: )90هـ(، النارش: منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت، الطبعة وسنة 

النرش: بدون.
السبكي . 70 الدين  تقي  بن  الوهاب  عبد  املؤلف:  الكربى،  الشافعية  طبقات 

حممد  الفتاح  عبد  ود.  الطناحي،  حممد  حممود  د.  حتقيق:  )77هـ(،  )املتوىف: 
احللو، النارش: دار هجر للطباعة والنرش، الطبعة: الثانية، سنة النرش: ))4)هـ.

الدينوري . )7 قتيبة  بن  مسلم  بن  اهلل  عبد  حممد  أبو  املؤلف:  احلديث،  غريب 
بغداد،  العاين،  مطبعة  النارش:  اجلبوري،  اهلل  عبد  حتقيق:  76)هـ(،  )املتوىف: 

الطبعة: األوىل، سنة النرش: 97))هـ.
756هـ(، . )7 )املتوىف:  السبكي  الكايف  عبد  بن  عيل  املؤلف:  السبكي،  فتاوى 

النارش: دار املعرفة، لبنان، الطبعة وسنة النرش: بدون.
974هـ(، . )7 )املتوىف:  اهليتمي  حممد  بن  أمحد  املؤلف:  الكربى،  الفقهية  الفتاوى 

النارش: دار الفكر، الطبعة وسنة النرش: بدون.
فتاوى قايض خان يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعامن، املؤلف: حسن . 74

سامل  حتقيق:  594هـ(،  )املتوىف:  خان  بقايض  املعروف  الفرغاين،  منصور  بن 
النرش:  سنة  األوىل،  الطبعة:  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  البدري،  مصطفى 

009)م.
حممد . 75 بن  نرص  املؤلف:  الرشعية،  األحكام  يف  املشايخ  أقاويل  من  الفتاوى 

الكتب  النارش: دار  السمرقندي )املتوىف: )7)هـ(، حتقيق: حممد سامل هاشم، 
العلمية، لبنان، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 6)4)هـ.

اهلامم، . 76 بابن  املعروف  السيوايس  الواحد  عبد  بن  حممد  املؤلف:  القدير،  فتح 
)املتوىف: )86هـ(، النارش: دار الفكر، الطبعة: بدون، سنة النرش: بدون.
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الشكور . 77 عبد  بن  الدين  حمب  املؤلف:  الثبوت،  مسلم  برشح  الرمحوت  فواتح 
دار  النارش:  عمر،  حممد  حممود  اهلل  عبد  حتقيق:  9)))هـ(،  )املتوىف:  البهاري 

الكتب العلمية، سنة النرش: ))4)هـ.
اهلندي . 78 اللكنوي  احلي  عبد  حممد  املؤلف:  احلنفية،  تراجم  يف  البهية  الفوائد 

بمطبعة  طبع  النارش:  النعساين،  الدين  بدر  حممد  حتقيق:  04))هـ(،  )املتوىف: 
دار السعادة بجوار حمافظة مرص، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 4)))هـ.

قضاة املدينة املنورة من عام 963 إىل عام 1418هـ، املؤلف: عبد اهلل بن حممد . 79
بن زاحم، النارش: مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، الطبعة: األوىل، سنة 

النرش: 8)4)هـ.
بن . 80 أمحد  بن  اهلل  عبد  بن  الطيب  املؤلف:  الدهر،  أعيان  وفيات  النحر يف  قالدة 

دار  النارش:  زواري،  وخالد  مكري،  مجعة  بو  حتقيق:  )947هـ(،  باخمرمة  عيل 
املنهاج، جدة، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 8)4)هـ.

الزاهدي )املتوىف: 658هـ(، . )8 املؤلف: خمتار بن حممود  الغنية،  لتتميم  املنية  قنية 
خمطوط بمكتبة امللك سلامن بن عبد العزيز بجامعة امللك سعود برقم ))8)7).

الكتاب، املؤلف: عمرو بن عثامن احلارثي، امللقب بسيبويه )املتوىف: 80)هـ(، . )8
الطبعة:  القاهرة،  اخلانجي،  مكتبة  النارش:  هارون،  حممد  السالم  عبد  حتقيق: 

الثالثة، سنة النرش: 408)هـ.
)املتوىف: . )8 البهويت  يونس  بن  منصور  املؤلف:  اإلقناع،  متن  عن  القناع  كشاف 

)05)هـ(، النارش: دار الكتب العلمية، الطبعة وسنة النرش: بدون.
البخاري . 84 العزيز بن أمحد  البزدوي، املؤلف: عبد  كشف األرسار رشح أصول 

)املتوىف: 0)7هـ(، النارش: دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة وسنة النرش: بدون.
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حممد . 85 بن  حممد  الدين  نجم  املؤلف:  العارشة،  املئة  بأعيان  السائرة  الكواكب 
الكتب  دار  النارش:  املنصور،  خليل  حتقيق:  )06)هـ(،  )املتوىف:  الغزي، 

العلمية، بريوت، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 8)4)هـ.
)املتوىف: . 86 ْحنَة  الشِّ بن  حممد  بن  أمحد  املؤلف:  األحكام،  معرفة  يف  احلكام  لسان 

النرش:  سنة  الثانية،  الطبعة:  القاهرة،  احللبي،  البايب  دار  النارش:  )88هـ(، 
)9))هـ.

لسان العرب، املؤلف: حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي )املتوىف: ))7هـ(، . 87
النارش: دار صادر، بريوت، الطبعة: الثالثة، سنة النرش: 4)4)هـ.

)48هـ(، . 88 )املتوىف:  السخيس  سهل  أيب  بن  أمحد  بن  حممد  املؤلف:  املبسوط، 
النارش: دار املعرفة، بريوت، الطبعة: بدون، سنة النرش: 4)4)هـ.

الرمحن بن حممد بن سليامن . 89 جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر، املؤلف: عبد 
النارش: دار إحياء  املدعو بشيخي زاده -بداماد أفندي- )املتوىف: 078)هـ(، 

الرتاث العريب، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
جممع البحرين وملتقى النريين، املؤلف: أمحد بن عيل بن ثعلب املعروف بابن . 90

الساعايت )املتوىف: 694هـ(، حتقيق: إلياس قبالن، النارش: دار الكتب العلمية، 
لبنان، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 6)4)هـ.

جمموعة رسائل العالمة قاسم بن قطلوبغا، املؤلف: قاسم بن قطلوبغا احلنفي . )9
بن  العليم  وعبد  الدرويش،  حممد  بن  احلميد  عبد  حتقيق:  879هـ(،  )املتوىف: 
النرش:  سنة  األوىل،  الطبعة:  سوريا،  النوادر،  دار  النارش:  الدرويش،  حممد 

4)4)هـ.
دار . )9 النارش:  456هـ(  )املتوىف:  حزم  بن  أمحد  بن  عيل  املؤلف:  باآلثار،  املحىل 

الفكر، بريوت، الطبعة وسنة النرش: بدون.
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بن . )9 العزيز  عبد  بن  أمحد  بن  حممود  املؤلف:  النعامين،  الفقه  يف  الربهاين  املحيط 
عمر بن مازة البخاري )املتوىف: 6)6هـ(، حتقيق: عبد الكريم سامي اجلندي، 

النارش: دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 4)4)هـ.
حتقيق: . 94 666هـ(  )املتوىف:  الرازي  بكر  أيب  بن  حممد  املؤلف:  الصحاح،  خمتار 

يوسف الشيخ حممد، النارش: املكتبة العرصية، بريوت، الطبعة: اخلامسة، سنة 
النرش: 0)4)هـ.

مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واالعتقادات، املؤلف: عيل بن أمحد بن . 95
سعيد بن حزم، )املتوىف: 456هـ(، الطبعة: بدون، النارش: دار الكتب العلمية، 

بريوت، سنة النرش: بدون.
السيوطي . 96 بكر  أيب  بن  الرمحن  عبد  املؤلف:  وأنواعها،  اللغة  علوم  يف  املزهر 

العلمية،  الكتب  دار  النارش:  منصور،  عيل  فؤاد  حتقيق:  ))9هـ(،  )املتوىف: 
بريوت، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 8)4)هـ.

املستصفى، املؤلف: حممد بن حممد الغزايل الطويس )املتوىف: 505هـ(، حتقيق: . 97
الطبعة:  لبنان،  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  الشايف،  عبد  السالم  عبد  حممد 

األوىل، سنة النرش: ))4)هـ.
مـلسو هيلع هللا ىلص . 98 املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل 

)صحيح مسلم(، املؤلف: مسلم بن احلجاج النيسابوري، )املتوىف: )6)هـ(، 
بريوت،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  النارش:  الباقي،  عبد  فؤاد  حممد  حتقيق: 

الطبعة وسنة النرش: بدون.
مسعود . 99 بن  احلسني  املؤلف:  البغوي(،  )تفسري  القرآن  تفسري  يف  التنزيل  معامل 

البغوي )املتوىف: 0)5هـ(، حتقيق: حممد عبد اهلل النمر، وعثامن مجعة ضمريية، 
النرش:  سنة  الرابعة،  الطبعة:  طيبة،  دار  النارش:  احلرش،  مسلم  وسليامن 

7)4)هـ.
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بن أمحد اخلطيب . 00) املؤلف: حممد  املنهاج،  ألفاظ  املحتاج إىل معرفة معاين  مغني 
الطبعة:  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  977هـ(،  )املتوىف:  الشافعي،  الرشبيني 

األوىل، سنة النرش: 5)4)هـ.
)املتوىف: . )0) اجلامعييل،  قدامة  بن  حممد  بن  أمحد  بن  اهلل  عبد  املؤلف:  املغني، 

0)6هـ(، النارش: مكتبة القاهرة، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 88))هـ.
مفاتيح الغيب، املؤلف: حممد بن عمر الرازي )املتوىف: 606هـ(، النارش: دار . )0)

إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: الثالثة، سنة النرش: 0)4)هـ.
بن . )0) حممد  بن  إبراهيم  املؤلف:  أمحد،  اإلمام  أصحاب  ذكر  يف  األرشد  املقصد 

النارش:  مفلح )املتوىف: 884هـ(، حتقيق: د. عبد الرمحن بن سليامن العثيمني، 
مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 0)4)هـ.

مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل، املؤلف: حممد بن حممد بن عبد الرمحن . 04)
عيني )املتوىف: 954هـ(، النارش: دار الفكر،  الطرابليس، املعروف باحلطاب الرُّ

الطبعة: الثالثة، سنة النرش: ))4)هـ.
بردي . 05) تغري  بن  يوسف  املؤلف:  واخلالفة،  السلطنة  ويل  من  يف  اللطافة  مورد 

بن عبد اهلل الظاهري احلنفي )املتوىف: 874هـ(، حتقيق: نبيل حممد عبد العزيز 
أمحد، النارش: دار الكتب املرصية، القاهرة، الطبعة وسنة: بدون.

ميزان األصول يف نتائج العقول، املؤلف: حممد بن أمحد السمرقندي )املتوىف: . 06)
9)5هـ(، حتقيق: حممد زكي عبد الرب، النارش: املطابع احلديثة، الطبعة: األوىل، 

سنة النرش: 404)هـ.
نظام اهليئة العامة لألوقاف، الصادر باملرسوم امللكي الكريم )م/))(، بتاريخ . 07)

6)/)/7)4)هـ.
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نفائس األصول يف رشح املحصول، املؤلف: أمحد بن إدريس القرايف )املتوىف: . 08)
684هـ(، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود، وعيل حممد معوض، النارش: مكتبة 

نزار مصطفى الباز، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 6)4)هـ.
هناية السول رشح منهاج الوصول، املؤلف: عبد الرحيم بن احلسن اإلسنوي . 09)

)املتوىف: )77هـ(، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة: األوىل، سنة 
النرش: 0)4)هـ.

األرموي . 0)) الرحيم  عبد  بن  حممد  املؤلف:  األصول،  دراية  يف  الوصول  هناية 
)املتوىف: 5)7هـ(، حتقيق: صالح بن سليامن اليوسف، وسعد بن سامل السويح، 
النارش: املكتبة التجارية بمكة املكرمة، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 6)4)هـ.

بابن . ))) املعروف  حممد  بن  املبارك  املؤلف:  واألثر،  احلديث  غريب  يف  النهاية 
األثري )املتوىف: 606هـ(، حتقيق: طاهر أمحد الزاوي، وحممود حممد الطناحي، 

النارش: املكتبة العلمية، بريوت، سنة النرش: 99))هـ.
املعروف . ))) اهلندي  سعيد  أيب  بن  أمحد  املؤلف  املنار،  رشح  يف  األنوار  نور 

دار  النارش:  العزيز،  عبد  أمحد  حممد  حتقيق:  0)))هـ(،  )املتوىف:  بمالِجيون 
الكتب العلمية، لبنان، سنة النرش: 6)4)هـ.

)املتوىف: . ))) املرغيناين  بكر  أيب  بن  عيل  املؤلف:  املبتدي،  بداية  رشح  يف  اهلداية 
لبنان،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  النارش:  يوسف،  طالل  حتقيق:  )59هـ(، 

الطبعة وسنة النرش: بدون.
باشا . 4)) إسامعيل  املؤلف:  املصنفني،  وآثار  املؤلفني  أسامء  يف  العارفني  هدية 

سنة  بدون،  الطبعة:  املعارف،  وكالة  النارش:  9)))هـ(،  )املتوىف:  البغدادي 
النرش: )95)م.


