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﷽  

ـــَب حلكِمـــِه، وال رادَّ لقضـــائِِه، والّشـــكر لـــه علـــى مزيـــِد نعِمـــِه، وجزيـــِل  احلمـــد  احلَكـــِم الَعـــْدِل، ال معقِّ
خـِري َمـن َحَكـَم فـََعـَدل، الـذي رَسـَم للقضـاِة سـبيل األحكـام املرعيَّـِة عطائِِه، والّصالة والسالم علـى سـيد دمحم 

ديه إىل يوم الدين.   أما بعد:  ِمن الزَّلل، وعلى آله وأصحابه والتابعني، وَمن اهتدى 

فإّن خدمة الرتاث هي الوسـيلة األجنـع، والطريـق األجنـح؛ حلـّل مشـكالت األمـة اليـوم؛ ألن الـرتاث هـو 
لتوجــه إىل إخراجــه، والعنايــة اهلويــة واحلضــار  هــل العلــم وطلبتــه  ة، وبرهــان التقــدم واألصــالة، وهــو مــا حــذا 

  بتحقيقه، ال سيما ذلك النوع من الرتاث الذي فيه حلٌّ لبعض املشكالت القائمة يف زماننا اليوم.

اج الرســم تقييــد يف إخــر وهــذا البحــث يتنــاول حتقيــق تقييــد مهــم يف الــرتاث الفقهــي املــالكي، أال وهــو:
  صاحب االستقصاء. هـ1315للخصم، أليب العباس أمحد بن خالد الناصري ت: 

  :البحثأمهية 

ـــِة  ـــاجُ ملعرف ـــد يف إخـــراج الرســـوم للخصـــوم، وهـــو موضـــوٌع حـــيٌّ ُحيت يتنـــاول البحـــث دراســـة وحتقيـــق تقيي
العقــارات طلَــِب اخلصــوم حكِمــِه يف واقعنــا اليــوم؛ إذ كثــريًا مــا جنــد مــن املتخاصــمني بــبالد يف نــزاع األراضــي و 

ئقهم اليت تثبت ِملَكهم.   إبراَز حجج خصومهم، وو

تٌج عن مذاكرة بني فقيهني مشهورين من فقهاء املغـرب، ومهـا: الشـيخ الناصـري مؤلـف  وهذا التقييد 
هــذا التقييــد، والشــيخ الــوزاين مؤلــف النــوازل الكــربى؛ مــن أجــل ذلــك تضــّمن حجــج املــانعني إلخــراج الرســم 

، والـــرّد عليهـــا، فضـــًال عـــن بيـــان األوجـــه الشـــرعية جلـــواز ذلـــك مـــن الكتـــاب والســـنة، وفتـــاوى فقهـــاء للخصـــم
  املذهب وأقواهلم.
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  إشكالية املوضوع:

ينطلــق هـــذا التقييــد يف موضـــوعه مــن ســـؤال رئـــيس هــو: هـــل جيــوز إخـــراج الرســم للخصـــم إذا طلبهـــا؟ 
ذلـك؟ وهـل اتفقـوا يف حكـم هـذه املسـألة أو اختلفـوا وتتفرع منه التساؤالت اآلتية: ما رأي فقهاء املالكيـة يف 

جلواز واملنع؟ وما وجه كلِّ قول وأدلته؟ وما الراجح من هذا اخلالف؟   فيه؟ ومن قال منهم 

  منهج البحث:

 فهـــو مـــنهج، يف صـــور التحقيـــق منهًجـــا رئيًســـا اقتضـــت مـــين طبيعـــة املوضـــوع اعتمـــاد املـــنهج التـــوثيقي
 ا، مــع حــلِّ ًنــومتْـ  ه نســبةً أصــلِ  ا حلقيقــةِ خــراج الــنص الرتاثــي مطابًقــ وذلــك، يهــدف إىل تقــدمي حقــائق الــرتاث

  مبهماته. وكشفِ  ،مشكالته

إلمـــام الناصـــري،  وتقييـــده يف إخـــراج  كمـــا اعتمـــدت املـــنهج الوصـــفي منهجـــا مســـاعدا يف التعريـــف 
  .الرسوم للخصوم

  خطة البحث:

  ، وخامتة.مبحثنيو  مقدمة قّسمت هذا العمل إىل

املقدمة التعريف مبوضوع البحث، وأمهيته، وإشكاليته، واملنهج العلمي، وخطة البحث، بينما تناولت 
لناصري وتقييده يف مشل  تقييد املبحث الثاين حتقيق  ومشل، للخصم مالرس إخراجاملبحث األول التعريف 

  للناصري.يف إخراج الرسم للخصم 

  ، وقائمٍة مبصادره ومراجعه.ائج اليت توصلت إليهاا أهّم النتفيه ذكرتُ  ذيلت هذا البحث خبامتةٍ وقد 

  وَهللا نسأُل اإلعانة والتوفيَق، وأن يهديَنا ألقوم طريق.
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يتنـــاول هـــذا البحـــث التعريـــف مبؤلِّـــف هـــذا التقييـــد، وهـــو اإلمـــام الناصـــري، وذلـــك يف املطلـــب األول، 
ملؤلَّف احملقَّق. بينم   ا يتناول املطلب الثاين التعريف 

ختليد املآثر وتقييـد املفـاخر  :بتآليف، منها تْ دَ فرِ واسعة أُ  تهوترمجقال ابن سودة بعد ترمجة الناصري: "
صر   .)1("السالويبن علي الدكايل  الشيخ دمحم هلتلميذ ،برتمجة الشيخ شهاب الدين أمحد ابن 

  بناًء عليه، فإّن هذا املطلب ال َيِف برتمجة الناصري، وإمنا نوردها خمتصرة فيما يلي:

صـــاحب -مـــد بـــن حمَ الكبـــري بـــن أمحـــد بـــن دمحم  محـــادشـــهاب الـــدين أمحـــد بـــن خالـــد بـــن أبـــو العبـــاس 
صرالصغري ا بن دمحم -األجوبة الناصرية   .)2(السالوي يالدرعالناصري  بن 

، ومل حيقق هذه النسبة -- إىل سيد جعفر بن أيب طالب -رمحه هللا- ناصريويرجع نسب ال
ً خاّصاً )3(يف االستقصا ، وقيل: إن نسبه يرجع إىل )4(، لكنه حّققها يف "طلعة املشرتي"، وعقد لصحتها 

  .)5(عقب املقداد قد انقرضوا قيق األول؛ ألنَّ ، والتح--سيد املقداد بن عمرو الكندي 

هـــ كمــا نقــل ذلــك 1250ســنة  صــبيحة يــوم الســبت الثــاين والعشــرين مــن ذي احلجــةكانــت والدتــه و 
  .)6(بنفسه عن والدته فاطمة بنت الفقيه دمحم اجلباري

 
- 2/426يف ترمجتـــه: اإلعـــالم مبـــن حـــل مـــراكش وأغمـــات مـــن األعـــالم، للســـماليل،  - أيضـــا- ، وينظـــر 1/336، إحتـــاف املطـــالع )1(

، ومقدمــة حتقيــق كتــاب االستقصــاء للناصــري، 1/214، ومعجــم املــؤلفني، لكحالــة، 1/121،120، واألعــالم، للزركلــي، 428
  .41- 26، ، وقسم الدراسة لتحقيق كتاب تعظيم املنة بنصرة السنة للناصري34- 1/9

  .7/106ينظر: االستقصا، للناصري،  )2(
  .7/106ينظر:  )3(
  ، وما بعدها.1/119ينظر:  )4(
 .1/297، وسلوة األنفاس، للكتاين، 1/120،119ينظر: طلعة املشرتي، للناصري،  )5(
  .9/44ينظر: االستقصا، للناصري،  )6(
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لقــراءات الســبع علــى عــدة شــيوخ، وأ خــذ مبــادئ العربيــة والفقــه علــى شــيخه دمحم قــرأ الناصــري القــرآن 
بــن عبــد العزيــز حمبوبــه، وأمت دروســه علــى الفقيــه أيب بكــر عــواد، ويف أثنــاء تلقيــه حِفــَظ الشــاطبية، وألفيــة ابــن 

  ومن أشهر شيوخه: .)1(مالك، وتلخيص املفتاح، ومجع اجلوامع، وخمتصر خليل، وغري ذلك

  الســالوي، أخــذ عــن أعــالم، وعنــه أبــو العبــاس أمحــد حمبوبــة أبــو عبــد هللا دمحم بــن عبــد العزيــز
لنحـو والفقـه وعلـوم  الناصري، قال يف االستقصـاء: كـان رمحـه هللا واعيـة دراكـة نفاعـة عارفـا 

ـــة ـــا بركتـــه، تـــويف مبكـــة بعـــد الفـــراغ مـــن العمـــرة ســـنة  ،اآلل ـــاه، وانتفعنـــا بـــه، وعـــادت علين الزمن
  .  )2(هـ1279

 واد الســالوي، كــان أحــد العلمــاء األفــراد، الــذين إلــيهم القاضــي أبــو بكــر بــن العالمــة دمحم عــ
املرجع وعلـيهم االعتمـاد، أخـذ عـن والـده، وغـريه، وعنـه: أبـو العبـاس أمحـد الناصـري، وانتفـع 
به، ختم عليـه البخـاري عشـر مـرات، وصـحيح مسـلم ثـالث مـرات، والشـفا للقاضـي عيـاض 

ري ذلـك، ويل القضـاء، وبقـي فيـه مرارا، والشـمائل مـرتني بشـرح جسـوس، وإحيـاء الغـزايل، وغـ
  .)3(هـ1296إىل أن تويف يف صفر سنة 

وقد عكف الناصري على إقراء التفسري، وغريه مـن العلـوم العقليـة والنقليـة، ومـن الكتـب الـيت دّرسـها: 
  .)4(مقدمة ابن رشد، وتبصرة ابن فرحون، ومنظومة ابن بري، واملطول على السعد، وانتفع الناس بعلمه

  تالميذه:ومن أشهر 

 ختليــد املــآثر وتقييــد  دمحم بــن دمحم بــن علــي الــدكايل الســالوي، أخــذ عــن الناصــري، وغــريه، لــه
صــر أدواح البســتان يف أخبــار العــدوتني و  ،املفــاخر برتمجــة الشــيخ شــهاب الــدين أمحــد ابــن 

ومــن درج فيهمــا مــن األعيــان، وضــوء النــرباس يف حماســن مدينــة فــاس، تــويف ببلــده، ودفــن بــه 
  .)5(هـ1364سنة 

 
، وملزيـــد التفصــيل يف نشـــأته العلميــة ودراســـته 2/427،426يل، ينظــر: اإلعــالم مبـــن حــل مـــراكش وأغمــات مـــن األعــالم، للســمال )1(

  .13- 1/11ينظر: مقدمة حتقيق كتاب االستقصاء للناصري، 
  .1/575، وشجرة النور الزكية، ملخلوف، 9/112ينظر: االستقصا، للناصري،  )2(
  .1/266ملطالع، البن سودة، ، وإحتاف ا1/578، وشجرة النور الزكية، ملخلوف، 9/165ينظر: االستقصا، للناصري،  )3(
  .2/427ينظر: اإلعالم مبن حل مراكش وأغمات من األعالم، للسماليل،  )4(
  .2/502ينظر: إحتاف املطالع، البن سودة،  )5(
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لتعظـيم واإلجـالل عنـد اخلـاص والعـام، أخالقـه  -رمحه هللا-كان الناصري  "فصيح اللسان، ملحوظًا 
خذ مبجامع القلوب رّقًة ولطًفا، ونزاهًة وظرفًـا، وفكهـات جمالسـه يف احملاضـرة، نـزه لألمسـاع واألرواح،  حسنة 

ب واألشباح، وكان له ولوٌع حبفظ الشعر، والبحث عـن نفـائس الكتـب، واستنسـاخها، وبـذل ومسرات للقلو 
  .)1(ما عّز وهان جلبها واقتنائها"

، بعيــد الغــور، اكــةً ا، درّ حافظًــ ،امتفننًــ ،امــة عصــره، مشــاركً كــان املــرتجم عّال وحــاله احلجــوي بقولــه: "
  .)2("شرف أصله، وكرم فضلهعن  ئُ نبِ تُ  ةٌ مجّ  عايل اهلمة، حسن األخالق، له مكارمُ 

نــــه: " مــــن آخــــر  كاتــــب املبــــدعالشــــيخ اإلمــــام العالمــــة املطلــــع احلجــــة املقتــــدر الووصــــفه ابــــن ســــودة 
  .)4(، وقال السماليل فيه: "العالمة احملقق النّسابة املؤرّخ الشهري، الفيلسوف املشارك النحرير")3("لناسا

  منها: )5(ةترك الناصري مؤلفات عديد

 موضوعه يف حماربة البدعة ونصرة السنة، واعتمـد فيـه علـى كتـايب )6(تعظيم املنة بنصرة السنة :
  املعيار واملدخل وغريمها.

 7(الفلك املشحون من نفائس تبصرة ابن فرحون: بقي فيه حنو الربع مل يكمل(.  

 واشــتهر )9(رب": "وهــو أمجــع كتــاب لتــاريخ املغــ)8(االستقصــا ألخبــار دول املغــرب األقصــى ،
  .)10(الناصري بتارخيه املمتع النفيس

 
  .2/427اإلعالم مبن حل مراكش وأغمات من األعالم، للسماليل،  )1(
  .2/369الفكر السامي،  )2(
  .1/336إحتاف املطالع،  )3(
  .2/426الم مبن حل مراكش وأغمات من األعالم، اإلع )4(
، ومعجــــم املــــؤلفني، لكحالـــــة، 1/121،120، واألعــــالم، للزركلــــي، 1/336تنظــــر مؤلفاتــــه يف: إحتــــاف املطــــالع، البــــن ســـــودة،  )5(

  .34- 1/27، ومقدمة حتقيق كتاب االستقصاء للناصري، 1/214
ط، ططبع يف جملدين بتحقيق: الزبري دحان، دار ابن حزم،  )6(   م.2012هـ/ 1433، 1بريوت، ودار األمان، الر
  .2/428اإلعالم مبن حل مراكش من األعالم، للسماليل،  )7(
  م.1997هـ/ 1418طبع يف تسعة جملدات بتحقيق وتعليق: جعفر الناصري ودمحم الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، د ط،  )8(
  .  1/336إحتاف املطالع، البن سودة،  )9(
  .1/120ينظر: األعالم، للزركلي،  )10(
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 ن لشمقمقية اليت  :)1(زهر األفنان من حديقة ابن الو وهو شرح على األرجوزة املسماة 
ن.   نظمها أمحد بن الو

 2(طلعة املشرتي يف النسب اجلعفري(.   

 وهي الرسالة اليت بني أيدينا.تقييد يف إخراج الرسم للخصم :  

هـــ، ودفــن يف 1315ســنة  اخلمــيس ســادس عشــر مجــادى األوىلصــبيحة  -رمحــه هللا- تــويف الناصــري
ب املعلقـــة وراء ضـــريح ســيدي هشـــام مبحروســـة ســـال، مث أرســـل هللا الغيـــث فســـقا  ضــحى يـــوم وفاتـــه خـــارج 

  .)3(قربه

ه تلميذه دمحم بن علي الدكايل بقصيدة مطلعها:   ور
  مـــــاذا يكــــــّف مــــــدامعي وهيــــــامي

  

  بنــــــار ِمحــــــام وقــــــد انكــــــوى قلــــــيب  ۞۞۞

  

ه أيضا األديب السيد احلاج الطيب عواد بقصيدة مطلعها:   ور

  أهـــايل الطـــول بعـــد الطـــول ترثـــي

  

ـــــــــــيبا وإر  ۞۞۞ ـــــــــــا اكتســـــــــــــبوه تعصــ   مبــ

  

ـــــــا ــــــــروح منّـ   لقــــــــد كــــــــانوا حمــــــــل ال

  

)4(كمــا كــانوا لتلــك الــروح جنثــا  ۞۞۞
  

  

 

 
طبــع يف مخســة جملــدات بتحقيــق وتوثيــق: أمحــد عبــد الكــرمي جنيــب، ومراجعــة وتقــدمي: أمحــد شــوقي بنبــني، دارة جنيبويــه املعرفيــة: قطــر  )1(

  م.2022هـ/ 1444، 1الندى، ط
ملؤسسة الناصرية للثقافة والعلم، سال )2( ط، د ط ت.- طبع يف جملدين    الر
  .2/428، واإلعالم مبن حل مراكش وأغمات من األعالم، للسماليل، 1/336: إحتاف املطالع، البن سودة، ينظر )3(
  .2/429،428ينظر: اإلعالم مبن حل مراكش وأغمات من األعالم، للسماليل،  )4(
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مسه، وإمنا نّص على موضوعه، وهو مناقشة الفتوى بعدم إلزام  مل يصرّح الناصري يف أول تقييده 
عطاء رسومه خلصمه ليتصفحها، كما سيأيت قريبا يف سبب التأليف؛ لكن عنون الناسخ هلذا  اخلصم 

  ز أو ال؟) وهو عنوان ال يبّني املراد بدقّة.ك بـ: (إعطاء النسخ هل جيو 1079التقييد يف النسخة رقم 

ليف يف إعطاء الرسم  عتبار موضوعه: ( ط  لر وُمسَّي يف فهرس خمطوطات اخلزانة العامة 
ط: (تقييد يف إعطاء الرسوم  لر مسني متقاربني يف الفهرس االلكرتوين للمكتبة الوطنية  للخصم)، و

  لرسوم خلصمه)، وهذه األمساء كلها متقاربة، ودالة على مضمونهللخصم لتصفحها)، و(تقييد يف إخراج ا

لتقييد؛ لقول  ولعّل األنسب أن يقال يف تسميته: (تقييد يف إخراج الرسم للخصم) فالتعبري 
 -إن شاء هللا-  فأحببُت أن أقّيد يف ذلك كالما ينكشف به عن املسألة الغطاء، ويتضح بهالناصري أّوله: "

إلخراج بدل اإلعطاء؛ لقوله: "الصواب من اخلطأ" مع إمكان نظر القاضي لرسم اخلصم وحده، ، والتعبري 
ما للنظر يف الرسم املطلوب إخراُجه   ".أو يوكل عدلني يثق 

مسه يف أول تقييده  كما يف مجيع نسخ  -وأما نسبته إىل مؤلفه، فيؤّكدها أّن الناصري صرّح 
  ".خالد الناصري ساحمه هللا مبّنهفيقول مقيده أمحد بن فقال:" -املخطوط

  ه كما صرّح به يف آخره.1306هذا التقييد يف شهر صفر عام  - رمحه هللا- وأّلف الناصري 

ليف هذا التقييد، حيث نّص عليه يف أول  - رمحه هللا-كفا الناصري  مؤنة البحث عن سبب 
يف فتوى القاضي  -وّقرهم هللا-  )1(ملذاكرة بيين وبني بعض فقهاء العصرإنه قد وقعت اتقييده فقال: "

أن اخلصم ال يلزمه إعطاء موجباته اليت بيده ليتصّفحها خصمه،  - رمحه هللا- األعدل أيب عبد هللا ابن سودة 
وا هلا، وأّن من بعدمها من املتأخرين اختلف - رمحه هللا- وتصحيح شيخ الشيوخ سيدي عبد القادر الفاسي 

ا، فقلت لذلك الفقيه: الظاهر أّن احلق مع من اعرتضها؛  فيها، فمنهم َمن اعرتضها، ومنهم َمن صّو
ا على القواعد، فقال يل: بل احلق مع  ملخالفتها لفتوى ابن أيب زيد وغريه من شيوخ املذهب؛ ولعدم جر

ا، واستدل يت بعضه إن شاء هللا َمن صّو ّيد يف ذلك كالما ينكشف به عن فأحببُت أن أق، لذلك مبا 
  ".الصواب من اخلطأ - إن شاء هللا-ه املسألة الغطاء، ويتضح ب

 
  .34- 1/27، مقدمة حتقيق االستقصاءيقصد مفيت فاس الشيخ املهدي الوزاين صاحب النوازل الكربى، كما يف  )1(
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عطاء الرسوم اليت حتت يده خصمه  وموضوعه: مناقشة فتوى ابن سودة بعدم إلزام اخلصم 
ليتصفحها، ومناقشة تصحيح سيدي عبد القادر الفاسي هلا، واعتماد الوزاين عليها، وتصويب قول من 

دلته املعتربة.اع   رتضها من املتأخرين، وبيان وجه ذلك 

. الفصـل وقبـول : فيما لألئمة فيها مـن ردوقد تناول الناصري إخراج الرسوم يف فصلني: الفصل األول
ا من الشريعة ومأخذها من الكتاب والسنة واإلمجاع وكالم أهل املذهب.الثاين   : يف حتريرها وبيان قاعد

ليفـــه، مث عقـــد الفصـــل األول لبيـــان مـــا  -رمحـــه هللا-افتـــتح الناصـــري تقييـــده  لألئمـــة يف ببيـــان ســـبب 
ملسـألة يف جـواز إخـراج الرسـم املسألة املـذكورة مـن رد أو قبـول ، فاسـتوىف مـن كـالم فقهـاء املـذهب مـا يتعلـق 

  للخصم ومنعه.

الشــرع احلنيــف، وأدلتهــا مــن الكتــاب  ويف الفصــل الثــاين أورد قاعــدة جــواز إخــراج الرســم للخصــم مــن
ـا، كمـا أورد  والسنة واإلمجاع، مبيِّنًـا وجـه االسـتدالل منهـا، مـع ختـريج بعـض األحاديـث النبويـة الـيت اسـتدل 

  فيه اعرتاضات املخالفني، ومناقشتهم، وأجاب عنها.

  وختم التقييد بتلخيص املسألة، وإيراد صورها، وبيان الراجح يف حكم كّل صورة.

ا اجلدول اآليت: -رمحه هللا-ستعمل الناصري وا   بعض الرموز واالختصارات يف تقييده، بيا

  معناه  الرمز
  الشيخ خليل  خ
  إىل آخره  خل
  انتهى  هـ

إلضـافة  اعتمد الناصري يف تقييده علـى عـدد مـن املصـادر حبسـب احلاجـة، جلُّهـا يف الفقـه املـالكي، 
  ادر نقًال غري مباشر، بل بواسطة مرجع آخر، وفيما يلي إيراد مصادره املباشرة:إىل نقله عن بعض املص

 .البدر الطالع يف حل مجع اجلوامع، للمحلي  
 .البهجة يف شرح التحفة، للتسويل  
 .تبصرة احلكام، البن فرحون  
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 .ذيب الفروق واختصارها، للبقوري  
 .مجع اجلوامع، البن السبكي  
  قاين ملختصر خليل.حاشية الرهوين على شرح الزر  
 .الدر الثمني شرح املرشد املعني، للشيخ ميارة  
 .شرح الزرقاين على املوطأ  
 .شرح الزرقاين على خمتصر خليل  
 .شفاء الغليل، البن غازي  
 .خمتصر الشيخ خليل  
 .املختصر الفقهي، البن عرفة  
 .املعيار، للونشريسي  
 .املقصد احملمود، للجزيري  
 .املوطأ، لإلمام مالك  
 التمام، للمتيطي.و ية النها  

  :ةاخلطوات اآلتي إخراج هذا التقييد وحتقيقهاتبعت يف 

  الرسم اإلمالئي احلديث.على عتماد النسخت املخطوط  -

  .شيف اهلام بينها الفروقو  مشريا إىل السقط اعتمدت يف املقابلة بني النسخ طريقة النص املختار - 

العتماد على املصادر، ووضعتها  -  صّححت بعض الكلمات اليت وردت خطأ يف نسخ املخطوطة 
  .بعد معقوفتني [  ]

لرســم القــرآين لروايــة حفــص عــن عاصــم وفــق مصــحف املدينــة االلكــرتوين،   - ت القرآنيــة  كتبــت اآل
  وبّينُت موضعها من املصحف بذكر اسم السورة، ورقم اآلية. 

اديث النبوية مـن مصـادر السـنة املعتمـدة، مـع احلكـم عليهـا إن كانـت يف غـري الكتـب خرّجت األح -
  الصحاح: موطأ مالك، وصحيحي البخاري ومسلم.

  ترمجت لألعالم املذكورين يف التقييد خال األئمة األربعة. -

  .النقول واألقوال من مصادرها األصليةوثّقت  -
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لكلمات الغريبة واملصطلحات الفق -   .التقييدهية الواردة يف عرّفت 

لنسبة انسخ خطية  على ثالثاعتمدت ، فقد وصف النسخ املعتمدة يف التحقيقل و   يلي:فيما  بيا

ط رقم: ( لر   ورمزت هلا بـ: أ. ،د)2295النسخة األوىل: نسخة املكتبة الوطنية 

  .65إىل ص 49صفحة ضمن جمموع من ص 17عدد صفحاته: 

  .140×260، ومقياسه: 27مسطرته: 

ريخ النسخ جمهوالن. س به، والناسخ و   خطه مغريب ال 

ط رقم: ( لر   ورمزت هلا بـ: ب. ،د)3516النسخة الثانية: نسخة املكتبة الوطنية 

  .113إىل ص 103صفحة ضمن جمموع من ص 11عدد صفحاته: 

للونني األمحر وا30مسطرته:    ألزرق.، وخطه مغريب جيد، ُكِتبت عناوينه ورؤوس املسائل 

ريخ النسخ جمهوالن.   الناسخ و

ط رقم: ( لر   ورمزت هلا بـ: ج. ،ك)1079النسخة الثالثة: نسخة املكتبة الوطنية 

  /أ.24/أ إىل 12لوحة ضمن جمموع من الورقة  12عدد لوحاته: 

ريخ النسخ جمهوالن.23مسطرته:    ، وخطه مغريب واضح، والناسخ و
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أ الصفحة األوىل من النسخة
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﷽  

  .)1(وصلى هللا على سيد دمحم وآله وصحبه وسلم

خامت النبيني، وإمام املرسلني، وعلى  )3(رب العاملني، والصالة والسالم على سيد دمحم )2(احلمد 
  :)4(وبعد ، وال حول وال قوة إال  العلي العظيم.آله وصحبه أمجعني

: إنه قد وقعت املذاكرة بيين وبني بعض -ساحمه هللا مبّنه- فيقول مقيده أمحد بن خالد الناصري 

أن اخلصم ال  -رمحه هللا-  )5(يف فتوى القاضي األعدل أيب عبد هللا ابن سودة - وّقرهم هللا- فقهاء العصر 

 )6(اليت بيده ليتصّفحها خصمه، وتصحيح شيخ الشيوخ سيدي عبد القادر الفاسييلزمه إعطاء موجباته 
ا، فقلت هلا، وأّن من بعدمها من املتأخرين اختلفوا فيها، فمنهم َمن اعرتضها، ومنهم َمن صّو - رمحه هللا- 

يوخ املذهب؛ وغريه من ش )7(لذلك الفقيه: الظاهر أّن احلق مع من اعرتضها؛ ملخالفتها لفتوى ابن أيب زيد
يت بعضه إن شاء هللا. ا، واستدل لذلك مبا  ا على القواعد، فقال يل: بل احلق مع َمن صّو   ولعدم جر

الصواب  - إن شاء هللا- فأحببُت أن أقّيد يف ذلك كالما ينكشف به عن املسألة الغطاء، ويتضح به 
نيهما: يف حتريرها وبيانمن اخلطأ، وحصرت ذلك يف فصلني: أحدمها: فيما لألئمة فيها من   رد وقبول. 

 
  يف ب: صلى هللا على سيد وموال دمحم وآله، ويف ج: وصلى هللا على سيد دمحم وآله وصحبه. )1(
: بياض يف ج. )2(   احلمد 
  دمحم: بياض يف ج. )3(
  وبعد: بياض يف ج. )4(
بـــن مبـــارك، وعنـــه ابنـــه أمحـــد، أبـــو عبـــدهللا دمحم بـــن دمحم الطالـــب بـــن ســـودة التـــاودي، أخـــذ عـــن مجاعـــة مـــنهم: دمحم جســـوس، وأمحـــد  )5(

ليـــف، أشـــهرها: شـــرحاه علـــى العاصـــمية والميــة الزقـــاق، تـــويف ســـنة  ــ. ينظـــر: شـــجرة النـــور الزكيـــة، 1209والرهــوين، وغريمهـــا، لـــه  هــ
  .1/79،78، وإحتاف املطالع، البن سودة، 1/534،533ملخلوف، 

فاس، أخـذ عـن والـده، وعمـه العـريب، وابـن عاشـر، وغـريهم، وعنـه  أبو دمحم عبد القادر بن علي بن يوسف الفاسي، اسم ال نسبة إىل )6(
هــــ. ينظـــر: اإلعـــالم مبـــن غـــرب، للفاســـي، 1091مجاعـــٌة، مـــنهم: العياشـــي، واليوســـي، لـــه أجوبـــة مجعهـــا بعـــض أصـــحابه، تـــويف ســـنة 

  .1/456،455، وشجرة النور الزكية، ملخلوف، 294- 291ص
ـري، وغـريه، وعنـه جلـٌة  أبو دمحم عبد هللا بن أيب زيد القريواين، )7( يعرف مبالـك الصـغري، أخـذ عـن مجاعـٍة، مـنهم: ابـن اللبـاد، وأجـازه األ

دات، والرســالة، وغريمهــا، تــويف ســنة  هـــ. ينظــر: ترتيــب املــدارك، للقاضــي عيــاض، 386مــنهم: الرباذعــي، واللبيــدي، لــه النــوادر والــز
جي،222- 6/215 غ، مع تكملة ابن    .121- 3/109 ، ومعامل اإلميان، للد
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ا من الشريعة ومأخذها من الكتاب والسنة واإلمجاع وكالم أهل املذهب. أعتصم مما  )1(فأقول و قاعد
  َيِصم: 

جباته ليتصفحها خصمه ملا له فيها إعطاء اخلصم مو  )2(اعلم أن آراء املتأخرين اختلفت يف مسألة
سئل من احلق مع جزم املتقدمني بذلك فيما وقفنا عليه، ففي نوازل الدعاوى واألميان من املعيار ما نصه: 

ال  :، فقالوثيقة بيده له فيها حق )3(يوقفه علىابن أيب زيد عن متخاصمني طلب أحدمها صاحبه أن 

  ؟هل حيلف له على الصرب أم الف، خصمه بذلك ارضعى وادّ  ،)4(أخرجها إال بعد بطالة العيد

: ألن قضاء قيل لينظرها الطالب؛ ألنه ِمن حقِّه،إخراج الوثيقة : إذا حضر احلكم وجب فأجاب

ب تغيري املنكر   . ه)5(حبسب اإلمكان رالفو فيه جب يف ،القاضي من 

على  مٍ دعى على مقدَّ ان عم )6(ريسئل املازِ قبيل نوازل الشهادات ما نصه:  - أيضا- ويف املعيار 

بطالة العيد، وزعم أن  )7(إىلخرجه إال أ ال :فقال ،، وطلبه عند القاضيمنافعيتيم أن بيده رمسا له فيه 

نيةخصمه وافقه على ذلك التزم الصرب أم  )8(حيلف أنه ما، هل يل التزمت الصربقد  :فقال ،، مث طلبه 
  ؟ال

لينظر الطالب الوارث فيه  ، وال ميتنع؛قدم لزمه إخراجها عند هذا امل: إذا كان الرسم حاضرً فأجاب
 

  يف ج: وبه. )1(
  يف ج: مسائل. )2(
  يف ب: عن. )3(
ــة العيــد: عطلــة 79البطالــة: تــرك العمــل؛ ألن األحــوال تبطــل بــذلك. التوقيــف علــى مهمــات التعريــف، للمنــاوي، ص )4( . واملــراد ببطال

  العيد.
  .10/252املعيار، للونشريسي،  )5(
صــويل نظــار، أخــذ عــن اللخمــي، وابــن الصــائغ، وغريمهــا، وعنــه مجاعــٌة، مــنهم: ابــن الفــرس، أبــو عبــد هللا دمحم بــن علــي املــازري، فقيــه أ )6(

هــ. ينظـر: الـديباج املـذهب، البـن فرحـون، 536والقاضي عياض إجازة، له شرح صحيح مسلم، وشرح التلقني، وغريمها، تـويف سـنة 
  .188- 1/186، وشجرة النور الزكية، ملخلوف، 252- 2/250

  يف ج: بعد. )7(
  ما: سقط من ج. )8(
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  . ه)1(اآلن منافعه

ا  نًيا للمازري؟ فيحتمل أنه اضطراٌب يف النقل، وحيتمل أ فانظر كيف عزاها أّوال البن أيب زيد، و

ا قائمٌة. )2(نزلْت مرتني، وفيه بُعد من   جهة احتاد األوصاف اخلاصة، وعلى كل حاٍل فاحلجة 

 فقام رجلٌ  ،لغائب بٌ تُ سألة: إذا كانت عند رجل كُ : "م- يف تبصرته ما نصه- )3(ابن فرحون وقال

حضار الكتب؛  )5(وذكر أنّ  ،القاضي )4(عند مر الرجل  له يف تلك الكتب حقا ومنفعة، وسأله أن 

مر الذي  ،لينظر له فيها   )7(يف لابن سهمن  .فيهاله وينظر  ،حضارها )6(عنده الكتبفإن القاضي 

  .)9(. ه بلفظه)8("كتاب األقضية

فهذا ما وقفنا عليه يف املسألة ألهل املذهب، وكفى به حجة، وأفىت القاضي ابن سودة، وصحََّح 

خبالف ذلك، فأما فتوى القاضي ابن  )10(سيدي العريب بـُْرُدلَّةفتواه سيدي عبد القادر الفاسي، وكذا أفىت 

، وأما فتوى سيدي العريب بـُْرُدلَّة فإنه سئل عن رجلني كا )11(رحالسودة فستأيت أثناء كالم الشيخ ابن 
 

  .4/164، وينظر: نوازل الربزيل، 10/139،138 )1(
  من: سقط من ج. )2(
أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن فرحـون اليعمـري، أخـذ عـن والـده، وعمـه، وابـن مـرزوق اجلـد، وغـريهم، وعنـه ابنـه أبـو الـيمن، وغـريه،  )3(

ـــه تســـهيل املهمـــات يف شـــرح جـــامع األمهـــات، وتبصـــرة احلكـــام، وغري  ـــويف ســـنة ل ـــل االبتهـــاج، للتنبكـــيت، 799مهـــا، ت هــــ. ينظـــر: ني
  .1/320،319، وشجرة النور الزكية، ملخلوف، 35- 33ص

  رجل... عند: سقط من ج. )4(
  أّن: سقط من ب. )5(
  الكتب: سقط من ج. )6(
  يف ج: من. )7(
  ، بتصرف.370ينظر: ديوان األحكام الكربى، البن سهل، ص )8(
  .1/469فرحون، تبصرة احلكام، البن  )9(
أبــو عبــد هللا دمحم العــريب بــن أمحــد بـُْرُدلَّــة الفاســي، أخــذ عــن الشــيخ عبــد القــادر الفاســي، وغــريه، وعنــه مجاعــة، مــنهم: عبــد الســالم  )10(

ــ. ينظـــر: نشـــر املثـــاين، للقـــادري، 1133القـــادري، ودمحم بـــن عبـــد الســـالم البنـــاين، لـــه أجوبـــة، ورســـائل ومفيـــدة، تـــويف  ، 3/247هــ
  .1/480لنور الزكية، ملخلوف، وشجرة ا

اصـي، واليوسـي، وغريمهـا، وعنـه التـاديل، ودمحم بـن  )11( أبو علي احلسن بن رحال املعداين، صـاعقة الفقـه املـالكي يف وقتـه، أخـذ عـن ا
هـــ. 1140عبــد الصــادق، ومجاعــٌة، لــه شــرح حافــل علــى خمتـــصر خليــل مــن النكــاح، واإلرفــاق يف مســائل االســتحقاق، تــويف ســنة 

  .1/483،482، وشجرة النور الزكية، ملخلوف، 3/295،294ينظر: نـشر املثاين، للقادري، 
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ملدينة املشرفة، ومات التطواين أيضا، وجاء  شريكني: أحدمها جزيري، واآلخر تطواين، فمات اجلزيري 
ّن والدهم ترك زمام [الشرك ملدينة، مث إن ورثة التطواين أخربوا ورثة اجلزيري  ، )1(ة]ُمَتَخلَُّف الذي مات 

م مل جيدوا زمام أبيهم، وأرادوا من ورثة  وطلبوا منهم أن ُحيِضروا زمام أبيهم؛ ليتحاسبوا، فزعم ورثة اجلزيري أ
أي: - التطواين أن يربزوا زمام أبيهم، فامتنعوا من ذلك، إال أن خيرج ورثة اجلزيري زمام أبيهم، فهل ُجيْبَـُروَن 

  على إخراج زمام أبيهم؟ -ورثة التطواين

ا، فال  م ال جيربون؛ ألن زمامهم ِمن منافعهم اليت حيتّجون   )2(ونمُ لزَ يُ فأجاب مبا نصه: أ
خراج ما يف ملكه، وما قيََّده أو قـُّيَد له . )4(ملنفعته، وال معىن لتكليفه بذلك )3(خراجها؛ إذ ال يُلَزُم أحٌد 

  ه بلفظه.

  يه.ما ف - إن شاء هللا-قلت: وسيأيت يف الفصل الثاين 

رضي هللا - مبا نصه: "احلمد  وحده، سيدي  - رمحه هللا-وسئل الشيخ سيدي احلسن بن رحال 
زلة، وهي:  - عنكم وأرضاكم، ومتع املسلمني بطول حياتكم جوابكم الشايف، ونصُّكم الصريح الكايف يف 

ٌق على شراء صاحبه، رجالن تنازعا يف دار، وادعى كلٌّ منهما شراءها، وكلٌّ منهما يدعي أن شراَءه ساب
ظهار رسم شراء الدار املذكورة؛ ليُنَظر أيُّهما أسبق، فامتنع خصمه من  وطلب أحد اخلصمني صاحبه 

ظهار الرسم أم ال؟ جوا شافيا، ولكم األجر من هللا، والسالم.   ذلك، فهل سيدي يقضى عليه 

، اجلواب: أن املمتنع من إخراج الرسم ُجيَرب على إخراجه، ففي نوازل  فأجاب مبا نصه: احلمد 
البـُْرُزِيل قبيل نوازل الضرر ما نصه: "وسئل ابن أيب زيد عن متخاصمني طلب أحدمها صاحبه أن يوقفه على 
وثيقة بيده له فيها حق، فقال: ال أخرجها إال بعد بطالة العيد، وادعى رضا خصمه بذلك، فهل حيلف 

  على الصرب أم ال؟ 

وجب إخراج الوثيقة للطالب لينظر فيها، وليس له االمتناع، وهو من حق فأجاب: إذا حضر احلكم 
  .)6(. خل وهذا منه بلفظه، ونقله صاحب املعيار مع حذف شيء)5(الطالب

 
  .9/108وردت يف مجيع النسخ: (الرتكة)، والتصحيح من النوازل اجلديدة الكربى، للوزاين، ) 1(
  يف أ: فال يلزموه. )2(
  له: سقط من ج. )3(
  .9/108،107النوازل اجلديدة الكربى، للوزاين،  )4(
  .4/346نوازل الربزيل،  )5(
  .10/252ينظر: املعيار، للونشريسي،  )6(
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ا يف وجـوب إخـراج الوثيقـة يذكر خالفً  ، ومل)1(الشيوخ ابن سهلواملسألة نقلها ابن فرحون عن شيخ 

  .)3(ر شرح التحفةيف صد )2(لطالبها؛ بل نقلها الشيخ ميارة

وقول بعض العصريني: ال جيب إخراج الوثيقة قصور. قاله احلسن ابن رحال املعداين، مث ملا بلغه أن 
، ال بد من  بعض الناس تكلم يف جوابه املذكور، وزعم أن فيه شيئا كتب عقبه خبطه ما نصه: "احلمد 

ف، فلفظ الشيخ ميارة عند قول التحفة: نقل كالم الناس بلفظه؛ ليظهر احلق فيها للمنصف، ال للمتعس

سئل ابن أيب زيد عن متخاصمني طلب أحدمها "ما نصه: )4(وما يكون بينا إن مل جيب األبيات الثالثة
 ؛لبفأجاب: إذا حضر احلكم وجب إخراج الوثيقة للطا ،وثيقة بيده له فيها حق صاحبه أن يوقفه على

  . ه)5("الطالبوهو من حق  ،لينظر فيها، وليس له االمتناع

ما رأيَتُه؛ لكونه غَري حمتاٍج إليه فيما يستدل به، ونصُّ ابن فرحون يف  )6(وترك من كالم البـُْرُزِيل 
له يف تلك الكتب  وذكر أنّ  ،فقام رجل عند القاضي ،سألة: إذا كانت عند رجل كتب لغائبتبصرته: "م

حضار الكتب؛ لينظر له  مر الرجل  مر الذي  ،فيهاحقا ومنفعة، وسأله أن  عنده الكتب فإن القاضي 
  .)7(. ه بلفظهمن ابن سهل يف كتاب األقضية .فيهاله وينظر  ،حضارها

 
أبــو األصــبغ عيســى بــن ســهل بــن عبــد هللا األســدي، أخــذ عــن حــامت الطرابلســي، وابــن عتــاب، وغريمهــا، وعنــه مجاعــة، مــنهم: ابــن  )1(

- 2/70اج املـذهب، البـن فرحـون، هــ. ينظـر: الـديب486منظور، والقاضي أبو إسحاق، له اإلعالم بنـوازل األحكـام، وغـريه، تـويف 
  .1/180، وشجرة النور الزكية، ملخلوف، 72

أبــو عبــد هللا دمحم بــن أمحــد ميــارة الفاســي، أخــذ عــن ابــن عاشــر، وعبــد الــرمحن الفاســي، وغريمهــا، وعنــه مجاعــٌة، مــنهم: ميــارة الصــغري،  )2(
اصــي، لــه شــرحان علــى املرشــد املعــني، وتــذييل علــى املــنهج املنت هـــ. ينظــر: نشــر املثــاين، 1072خــب، وشــرحه، تــويف ســنة ودمحم ا

  .1/448،447، وشجرة النور الزكية، ملخلوف، 2/121،120للقادري، 
  .1/91ينظر: اإلتقان واإلحكام، مليارة،  )3(
  :  - 1/90كما اإلتقان واإلحكام، مليارة، - األبيات الثالثة من العاصمية  )4(

ــــــــــــــا إن مل جيــــــــــــــب   ومــــــــــــــا يكــــــــــــــون بين
  

ــــــــــار جيــــــــــبعليــــــــــه يف   ۞۞۞   احلــــــــــني فاإلجب
  

  وكــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــا افتقــــــــــــــــــــر للتأمــــــــــــــــــــل
  

  فـــــــــاحلكم نســـــــــخه وضـــــــــرب األجـــــــــل  ۞۞۞
  

  وطالــــــــــــب التــــــــــــأخري فيمــــــــــــا ســـــــــــــهال
  

  ملقصــــــــــــــــــــــــــد مينعــــــــــــــــــــــــــه وقيــــــــــــــــــــــــــل ال  ۞۞۞
  

  

  املصدر نفسه. )5(
جـي، وحلولـو، )6( وكـان  أبو القاسم بن أمحد بـن دمحم الـربزيل، أخـذ عـن ابـن عرفـة، وابـن مـرزوق اجلـد، وغريمهـا، وعنـه جلـة، مـنهم: ابـن 

، وشــجرة النــور 370- 368هـــ. ينظــر: نيــل االبتهــاج، للتنبكــيت، ص841إليــه املفــزع يف الفتــوى، لــه احلــاوي يف النــوازل، تــويف ســنة 
  .1/353،352الزكية، ملخلوف، 

  .1/469تبصرة احلكام، البن فرحون،  )7(
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بن سهل، وإذا كانت هيك  كتب الغائب، فكتب احلاضر أوىل، أو مها سواء، وكالم البُـْرُزِيل   )1(و
ب تغيري رأيَتُه، وزاد بعد قوله: وهو من حق الطالب متصال به ما نصه: "قلت : ألن قضاء القاضي من 

  . هذا نصه من غري زيد وال نقص فيما نروم به االحتجاج.)2(املنكر، فتجب الفورية فيه حبسب اإلمكان"

أيب زيد، وكفى به حجٌة، وكذا البـُْرُزِيلُّ الناقُل عنه ما  )3(هذا ما تيسر نقله، واملسألة منقولة عن ابن
ه ذِْكُر خالٍف يف املسألة، وما وجد من قول القاضي سيدي دمحم ابن سودة ذُِكر، مع أّن كالم هؤالء ليس في

نصه: أّن اخلصم ال يلزمه إعطاء موجباته اليت بيده خلصمه، ولو ُمكِّن اخلصم من هذا وشبهه،  - رمحه هللا- 
ٌب يعُسر سدُّه. هذا لفظه، ومنه نقل هذا، وكتب عليه  وألزم خصمه به، لُفِتح على الناس يف اخلصومات 

هذا ألحد  )4(ينسباشيخ شيوخنا سيدي عبد القادر الفاسي: اجلواب صحيح، ومن خطه نقل أيضا، ومل 
من العلماء، وال أنه جرى به عمل، والشيخ ميارة أكثر اطالًعا يف الفقه من غريه يف وقته، مع كونه أعرف 

من قول بعض العلماء أو عمل، بعمل فاس، وقد ذكر اإلخراج املذكور عن ابن أيب زيد من غري مقابل له 
زل على  واملعرتض سّلم أن اإلخراج املذكور صحيٌح فقُهه، وزعم أن هذا املكتوب يف جوابنا أعاله غُري 

  قضية الطالب واملطلوب. خل

ومل يبني وجه املخالفة مع أّن السؤال فيه تنازع اخلصمني، وابن أيب زيد سئل عن متخاصمني، 
إلخراج، وال ميك   ن املعرتض أن يدعي إبطال الفقه الذي أجبنا به؛ ألنه سلمه.وأجاب 

: لو ُمكَِّن اخلصم خل فيه نظر؛ ألنه يقال له: لو مل ُميَكَّن اخلصم -رمحه هللا- وقول السيد ابن سودة 
من إخراج خصمه رمسا يدعي أّن له فيه حقا، ملنع من شيء له فيه نفع، مع إمكان نظر القاضي لرسم 

ما للنظر يف الرسم املطلوب إخراُجه، ولذلك قال ابن سهل: ينظر له  اخلصم وحده، أو يوكل عدلني يثق 
  كما رأيته.  )5(فيها

عطاء سيفه،  )6(وقول من قال: كيف يعطيه سيفه ليذحبه به! كالٌم ساقٌط؛ ألنه إذا كّلَفه الشرُع 
دًة ِمن فقيٍه له صيٌت حني وقع الكالم يف فإنه ُجيَرب على إعطائه، ولو كان يُْذَبح به. مسعنا هذا مرارًا متعدِّ 

  املسألة، واعرتض كالمه مبا أشرت إليه.
 

  كانت: سقط من ج.  )1(
  .4/346فتاوى الربزيل،  )2(
  ابن: سقط من ج. )3(
  ، وب: ينسب.يف أ )4(
  .370ينظر: ديوان األحكام الكربى، البن سهل، ص )5(
  كيف: سقط من ب.  )6(
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رمبا يدل على أّن الرسم خيرج من يد مالكه، ويدفع خلصمه يغيب عليه، وال  - - وقول ابن سودة 
بني   شك أن هذا خالف ما ذكره ابن أيب زيد ومن وافقه، فيصح الكالم، وال يبقى خصام وال خالف

  مل يقفا على كالم َمن تقدمهما. - رضي هللا عنهما- كالم الناس، وحيتمل أّن هذين الشيخني 

ايته بعد ذكره تفصيل مضمون قول التحفة: وما يكون  - -  )1(ويدل لإلخراج قول الـِمتِّيِطي يف 
ع)2(بينا خل ما نصه: قال ابن اهلندي طاء النسخ كلها، صغريها : وجرى العمل عند يف هذا الوقت 

  وكبريها خل وهذا منه بلفظه.

واحلاصل: أن فتوى ابن أيب زيد وَمن وافقه ال يُعَدُل عنها؛ ألنه ال ترتك النصوص املذكورة لقول َمن 
، وال عمل، مع كون املتأخرين نقلوا هذه النصوص، وسلَّموها، وال سيما البـُْرُزِيل. قاله احلسن  ت بنصٍّ مل 

  ه بلفظه. -)3(كان هللا له- ملعداين بن رحال ا

وسيتضح ذلك بدليله يف الفصل  ،)4(أَْمًتاهو احلق الذي ال عوَج فيه وال  - رمحه هللا-قلت: وما قاله 
  الثاين إن شاء هللا.

"قال: ألك بينة" ما نصه: "التنبيه الثاين: إذا طُِلَب  )6(عند قول خ )5(ويف حاشية الشيخ الرهوين
لبينة ظهار ما بيده من احلجج لتـَُتَصفََّح، هل له املّدِعي  ، فزعم أّن بيد املدعى عليه ما يغنيه عنها، وطلبه 

 
ئـ )1( ملِتِّيِطي، الزم بفاس خاله أ احلجاج املتيطي، وبـه تفقـه، ألـف كتـا كبـريا يف الو ق أبو احلسن علي بن عبد هللا األنصاري، يعرف 

ئــق واألحكــام ، وشــجرة النــور الزكيــة، 314هـــ. ينظــر: نيــل االبتهــاج، للتنبكــيت، ص570، تــويف مســاه النهايــة والتمــام يف معرفــة الو
  .1/235،234ملخلوف، 

بــن اهلنــدي، أخــذ عــن أيب إبــراهيم، وطبقتــه، وعنــه أبــو بكــر بــن أيب محــزة،  )2( أبــو عمــر أمحــد بــن ســعيد بــن إبــراهيم اهلمــذاين، املعــروف 
هــ. ينظـر: ترتيـب املـدارك، للقاضـي عيـاض، 399ك كتـاب مفيـد جـامع، تـويف وغريه، كان واحد عـصره يف علم الشروط، ولـه يف ذلـ

  .1/173،172، والديباج املذهب، البن فرحون، 7/147،146
  .106- 9/104النوازل اجلديدة الكربى، للوزاين،  )3(
]، أي: ارتفاعـا وهبوطـا. ينظـر: الصـحاح، 107: [طـه ﴾      ﴿: قوله تعـاىلاألمت: املكان املرتفع، ومنه  )4(

  .229، والتبيان يف تفسري غريب القرآن، البن اهلائم، ص1/241للجوهري، (أ م ت)، 
طـي، وعبـد هللا املكناسـي، لـه  )5( َحممد بن أمحد الرهوين، أخـذ عـن التـاودي، ودمحم البنـاين وغريمهـا، وعنـه مجاعـٌة، مـنهم: املكـي بنـاين الر

، 1/541هــ. ينظـر: شـجرة النـور الزكيـة، ملخلـوف، 1230هرها: حاشية على شرح الزرقاين على املختصـر، تـويف سـنة مؤلفات، أش
  .1/114وإحتاف املطالع، البن سودة، 

ـرام، واألقفهسـي )6( ملنـويف، وغـريه، وعنـه أئمـٌة، مـنهم:  ، أبو املودة خليل بن إسحاق اجلندي، حامل لواء املـذهب بزمانـه مبصـر، تفقـه 
هــ. ينظـر: الـديباج 776له التوضيح يف شرح جامع األمهات، وخمتصره املشهور تدور عليه الفتوى به املـذهب، وغريمهـا، تـويف سـنة: 

  .1/322،321، وشجرة النور الزكية، ملخلوف، 1/357،358املذهب، البن فرحون، 
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 لشيخفيها حجٌة؟ فامتنع، فهل يـُْقَضى عليه بذلك أم ال؟ اختار أبو علي أنه يـُْقَضى عليه بذلك خمالًفا 

عند  )1(شرح التحفة نقلشيوخه القاضي ابن سودة، وسيدي عبد القادر الفاسي، فإن الشيخ ميارة يف 
قوهلا: وما يكون بيّـًنا إن مل جيب األبيات الثالثة كالم املعيار عن ابن أيب زيد اآليت يف كالم البـُْرُزِيل، فكتب 
عليه أبو علي يف حاشيته ما نصه قوله: "ومن نوازل الدعاوى واألميان" خل كأنه مل يقف على هذا إال يف 

وذكر  ،فقام رجل عند القاضي ،غائبٍ لِ  بٌ تُ سألة: إذا كانت عند رجل كُ "م املعيار، ويف ابن فرحون ما نصه:
حضار الكتب؛ لينظر له فيهاا ومنفعةً له يف تلك الكتب حق  أنّ  مر الرجل  فإن القاضي  ،، وسأله أن 

حضارهامر الذي    .)2(. ه بلفظهمن ابن سهل يف كتاب األقضية .وينظر فيها ،عنده الكتب 

، ووجدت )3(يف شرحنا عند قول املختصر: "والعشرة واليومان" خل آخر كتاب القضاءونقلت هذا 
اخلصم ال يلزمه إعطاء موجباته  : "إنّ خبط شيخ شيوخنا سيدي دمحم ابن سودة قاضي فاس يف حينه ما نصه

ب يف  اخلصومات اليت بيده خلصمه، ولو ُمكِّن اخلصم من هذا وشبهه وأُْلزَِم خصُمُه به لفتح على الناس 
ه. هذا لفظه، وِمن خطه نقلت، وكتب عليه الشيخ سيدي عبد القادر الفاسي وهو من خطه  -يعسر سدُّ

  .عبد القادر الفاسيما نصه: اجلواب صحيح، وكَتَب  - أيًضا

ما عند ابن سهل وابن أيب زيد حيث للخصم الطالب شبهٌة تقرّبُه للصدق، وما ذكره هذان  وكأنّ 
ا، وحيتمل أن هذين الشيخني مل يقفا على ما عند ابن سهل وابن أيب زيد، ومع ذلك الشيخان عند انتفائه

  فاتباع املنصوص أسلم، مع أن هذين الشيخني مل يسوقا نصا.

ب خل يقال: وكذلك إذا مل ميَُكَّن اخلصم من رسم يدعي أّن له فيه نفعا  وقوهلما: َلُفِتح على الناس 
شركة أو وراثة، ولو قيل: إن الطالب حيلف أنه ما قصد حيلة، وإمنا ال سيما إن تقدمت بني اخلصمني 

قصد االطالع على نفع له يف الرسم جيزم به أو يظنه، لكان قوال حسنا، وكذا لو قيل: إن اخلصم ال ينظر 
مل هذا فإنه أمر صعب، وَمن ابـُْتِلي  الرسم، وإمنا يُدَفع الرسم لعدل يُوَثُق به ينظُرُه هو ال اخلصم، 

  . ه منها بلفظه.)5(ُصعوبَتُه يف التمكِني واملنِع فافهم )4(مَ لِ عَ لقضاء، وراَقَب هللا تعاىل 

 
  يف ج: نقل يف شرح التحفة. )1(
  .1/469تبصرة احلكام، البن فرحون،  )2(
  /و.201/لوحة 6ينظر: فتح الفتاح، البن رحال، خمطوط، ج )3(
  يف أ: على. )4(
  .  1/36،35حاشية ابن رحال على اإلتقان واإلحكام،  )5(
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مل وأنصف ظهر له أنه ليس له فيما نقله من كالم ابن فرحون الذي عزاه البن )1(قلت : َمن 
حضار الرسوم بينه سهل ما خيالف ما أفىت به الشيخان املذكوران؛ إذ ليس يف كالم ابن سهل أّن الطالب إل

وبني املطلوب خصومٌة يف شيء أصال، فضًال عن أن يكون بينه وبينه خصومة يف شيء يريد أن يتوصل 
إليه مبا يف تلك الرسوم، كما أنه ليس فيه ما يدل على أّن بني الطالب وبني الغائب الذي نسب الرسوم 

طلوب الرسوم للغائب ليس بعذر مينعه من خصومة أيضا، وإمنا مقصود ابن سهل بذلك أّن نسبة امل )2(إليه

دين  )3(عليهإحضارها، كما أن من بيده مال الغائب ليس له االمتناع من إحضاره ملن طالبه به، وله 
نصاف.   وحنوه، فتأمله 

وأما كالم ابن أيب زيد فقد يقال: إنه شاهد ملا اّدعاه على نقل املعيار الذي اقتصر عليه الشيخ 
حملّل  ميارة، ولكن نقله البـُْرُزِيل على وجٍه يفيد أنه ال شاهد فيه ملا قاله، وقد نقله أبو علي نفُسه يف الشرح 

الذي أشار إليه قبُل، ونصُّه: ويف البـُْرُزِيل قبيل مسائل الضرر ما نصه: سئل ابن أيب زيد عن متخاصمني 
جها إال بعد بطالة العيد، وادعى طلب أحدمها صاحبه أن يوقفه على وثيقة بيده له فيها حق، فقال: ال أخر 

  على الصرب أم ال؟  )4(رضا خصمه بذلك، فهل حيِلفُ 

فأجاب: إذا حضر اُحلْكم وجب إخراج الوثيقة للطالب لينظر فيها، وليس له االمتناع، وهو حق 

  ه كالم أيب علي. )7(بلفظه )6(. خل وهذا منه)5(للطالب

ا بيده، وذلك أعم من )8(مطلوب وحدهفأنت تراه ليس فيه أن تلك الوثيقة هي ملك لل ، وإمنا فيه أ
أن تكون بيده على أنه كتبها ملنفعة نفسه خاصة أو كتباها معا ملنفعتهما معا، فبقيت بيده، واألعم ال إشعار 
ما اتفقا على أن ال  ٍ، بل االحتمال الثاين أقوى؛ ألن املطلوب إمنا احتّج على الطالب  خصَّ معنيَّ له 

ا له، فالنزاع بينهما يف يُْظهِ  ا له وحده، فال خيرجها له؛ لكو م العيد، ومل حيتّج عليه  َرها إال بعد ُمُضيِّ أ

 
  أي: الرهوين. )1(
  يف أ: إىل. )2(
  يف أ: وعليه. )3(
  يف ج: فهل حيلف له. )4(
  .4/346فتاوى الربزيل،  )5(
  يف ب: مثله. )6(
  /و.201/لوحة 6بن رحال، خمطوط، جينظر: فتح الفتاح، ال )7(
  وهذا منه ... وحده: سقط من ج. )8(
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لزوم ما اتفقا عليه من التأخري وعدم لزومه، وعلى اللزوم فهل حيِلف له على الصرب إن أنكر الرضا بذلك أم 
  عن أن يكون نصا يف ذلك كما زعمه أبو علي.ال؟ فليس ظاهرا يف خمالفة ما أفىت به الشيخان، فضال 

لكان قريًبا من الصواب، فإنه قال يف مقصده احملمود  )1(ولو استدل أبو علي ملا قاله بكالم اجلزيري

للبائع أن يكون هذا العقد على  )3(نصه: "من احلزم ما )2(اجلزافيف ترمجة عقد شراء أمالك على 

فتجب له اليمني على البائع إذا مل  ،)4(على التكسريَده ويّدعَي االبتياَع نسختني خمافة أن يغيَِّب املبتاُع عق
تكن له بينة، ويف هذا مضرة عليه؛ وألّن يف العقد اإلبراَء من اإلنزال والتحويز، ويف ذلك منفعة املبتاع، وهي 

أنّه ليس بيده نسخة مل يلزم املبتاَع إثباُت االبتياع حىت حيلف البائع  )5(إن أنكر البائع البيع يوما ما

ظهارها  .)6(منه ن عنده منه نسخٌة لُكّلف  ه منه بلفظه، فتوجُُّه احللف على البائع يقتضي أنه لو أقر 
  وإال مل يكن حللفه فائدة.

ومع ذلك فال حجة فيه على الشيخني؛ لظهور الفرق بني ما هلما وما للجزيري من غري ما وجه، 

املطلوب أن  )8(إللزامعن املازري وغريه، فإّن ما قاله أبو علي راجٌع  )7(رفةويشهد ملا قااله ما نقله ابن ع
ب الشهادات عند تكلمه  يقيم على نفسه حجة للطالب، مع أّن ذلك غري الزم له، ففي ابن عرفة يف 

قال املازري: نزل وعلى معروف املذهب يف الشهادة على خط املقر على الشهادة على اخلط ما نصه:
رجلني غريبني ادعى أحدمها على صاحبه  مخسني سنة، وشيوخ الفتوى متوافرون، وهو أنّ منذ نيف و سؤال 

ن يشهد ه، ومل يوجد مَ ه خطَّ مبال جليل، فأنكره، فأخرج املدعي كتا فيه إقرار املدعى عليه، فأنكر كونَ 
 

ــا، وعقــد الـــشروط، وويل قضــاءها، لــه املقصــد  )1( أبــو احلســن علــي بــن حيــىي الصــنهاجي، نــزل اجلزيــرة اخلضــراء، فنســب إليهــا، ودّرس 
، وشــجرة النــور 316االبتهــاج، للتنبكــيت، ص هـــ. ينظـر: نيــل585احملمـود يف تلخــيص العقــود، وكثــر اعتمــاد النـاس عليــه، تــويف ســنة 

  .1/228الزكية، ملخلوف، 
  .5/128قال ابن عرفة: اجلزاف: بيع ما ميكن علم قدره دونه. املختصر الفقهي،  )2(
  يف ج: اجلزم. )3(
  .1/536التكسري: الكيل. اإلتقان واإلحكام، مليارة،  )4(
  ما: سقط من ج. )5(
)6( 1/154.  
 بـــن دمحم بـــن عرفـــة الـــورغمي التونســـي، أخـــذ عـــن جلـــٍة، مـــنهم: ابـــن عبـــد الســـالم، والســـطي، وعنـــه الـــربزيل، واأليب، أبـــو عبـــد هللا دمحم )7(

ليــف يف األصــول، تــويف ســنة  ليــف منهــا: خمتصــره يف الفقــه، و - 463هـــ. ينظــر: نيــل االبتهــاج، للتنبكــيت، ص803وغريمهــا، لــه 
  .1/327،326، وشجرة النور الزكية، ملخلوف، 471

  يف أ: ال إلزام. )8(
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  لك.نه ال جيرب على ذ )1(، فأفىت شيخنا عبد احلميدهُ بَ تْـ عليه، فطلب املدعي كَ 

 ال تطويًال ما يكتب في لَ وِّ طَ ه جيرب على ذلك، وعلى أن يُ : أن)2(وأفىت شيخنا أبو احلسن اللخمي

لشيخ أيب احلسن، وأخذ معي يف إنكار  ا غري خطه، مث اجتمعتُ أن يستعمل خط  )3(فيه نُ ميكِ  بعد ذلك 
ن هذا كإلزام إنه ما أفىت به صاحبه الشيخ عبد احلميد، فقلت له:  قيمها يعليه ببينة  ىاملدعاحتج 

ا املدعِ  يّ عل، وهذا ال يلزمه، فأنكر خلصمه  تْ دَ عليه: شهِ لقال املّدَعى ي هذا، وقال: إن البينة لو أتى 

عى ما ادّ  هم أنلَ عْ يُـ لِ  يكتب خطه الذي )4([خبالف]، لزور؛ فال يلزمه أن يسعى فيما يعتقد بطالنه عليَّ 

  . ه حمل احلاجة بلفظه.)5(قاله الشيخ عبد احلميدقلت: األظهر ما  املدعي إال حقا.

يف الفرع الثالث عند قوله يف الشهادات: "وأنّه كان يعرف ُمْشِهَده"  )6(ابن غازيونقله 

ظهار حججه )7(وسّلمه ، فعلى ما أفىت به الصائغ، واستظهره ابن عرفة ال يُقَضى على املطلوب 
ة مبراتب، وعلى مقابله ال يقضى عليه؛ الحتجاج عبد احلميد ألحرى؛ ألّن الضرر يف ذلك أشد من الكتاب

مبا ذكر وتسليم اللخمي ما احتج به خصمه، وإمنا أشار إىل الفرق، وقد سلم املازري وابن عرفة وغريمها 

ن املطلوب يلزمه أن يقيم حجًة خلصمه غري الكتابة، فصّح  )8(ذلك، فدل على أنه ال قائل يف املذهب 
 

بـن حمـرز، والسـيوري، وغريمهـا، وعنـه مجاعـٌة، مـنهم: املـازري، وأبـو )1( بـن الصـائغ، تفقـه   أبو دمحم عبد احلميد بن دمحم املغـريب، املعـروف 
ـــا الكتـــب الـــيت بقيـــت علـــى التونســـي، تـــويف ســـنة  ــ.ينظر: ترتيـــب املـــدار 486احلســـن احلـــويف، لـــه تعليـــق علـــى املدونـــة، أكمـــل  ك، هــ

جي، 107- 8/105للقاضي عياض،  غ، مع تكملة ابن    .3/201،200، ومعامل اإلميان، للد
بن حمـرز، والتونسـي، وغريمهـا، وعنـه مجاعـٌة، مـنهم: املـازري، وعبـد احلميـد  )2( للخمي، تفقه  أبو احلسن علي بن دمحم الربعي، املعروف 

، ومعـامل 8/109هــ. ينظـر: ترتيـب املـدارك، للقاضـي عيـاض، 478رة، تـويف سـنة الصفاقسي، له تعليٌق كبٌري على املدونة مسّاه التبصـ
جي،  غ، مع تكملة ابن    .3/200،199اإلميان، للد

  فيه: سقط من ج. )3(
ـــن غـــازي. ينظـــر: شـــفاء الغليـــل،  )4( ـــد اب ـــا ســـقطت مـــن مجيـــع النســـخ، وهـــي موجـــودة عن دة ال يســـتقيم الكـــالم إال  هـــذه الكلمـــة ز

2/1039.  
  .9/347املختصر الفقهي، البن عرفة،  )5(
أبو عبد هللا دمحم بن أمحد بن غـازي املكناسـي، أخـذ عـن القـوري، وأيب عبـد هللا السـراج، وغريمهـا، وعنـه مـن ال يعـد كثـرة، مـنهم: ابـن  )6(

ليــف منهــا: شــفاء الغليــل، وتكميــل التقييــد، تــويف  ر: نيــل االبتهــاج، هـــ. ينظــ919العبــاس الصــغري، وعبــد الواحــد الونشريســي، لــه 
  .1/399،398، وشجرة النور الزكية، ملخلوف، 583- 581للتنبكيت، ص

  .2/1039ينظر: شفاء الغليل، البن غازي،  )7(
  يف ج: خصمه. )8(
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. ه كالم الشيخ الرهوين من )1(ط تعُقُب أيب علي، واحتجاجه الذي أبداه، والعلم كله ما قلناه، وسق
حاشيته برّمته، وال خيفى على منصٍف ما فيه من التعسف، وإخراِج كالم األئمة عن ظاهره بال دليل، 

  وسيأيت التنبيه على ذلك إن شاء هللا.

يت  وقد اعرتض بعض معاصري الشيخ الرهوين على ابن رحال أيًضا، وأطال بال طائل، فلم نر أن 
  بكالمه برّمته، وإمنا حاصله أمران: 

املدونة  )2(أحدمها: أن مستند القاضي ابن سودة ومن تبعه هو ما ذكره البـُْرُزِيل أوائل النكاح من أنّ 
م على مجيعهم على عدد رؤوسهم ، وكذلك تدل على أن الورثة إذا اجتمعوا على إثبات وفاة وحنوها، فأجر

لقضاء، خبالف ما لو أقامها أحدهم حىت مت حقه، فليس عليه  )3(القسمة، ومن طلب نسخًة فله ذلك 

وما أفىت به  )4(أن يعطيهم نسخًة منها إال برضاه، وقد نزلت بتونس، وُحِكم بذلك، ووقعت الفتيا به. ه

ئق، ُفطُوِلَب فيمن ُوِقف على أمالٍك بيده من أين صارت له؟ فقال: ع )5(ابن القطان ندي بذلك و

ئق، وال يسأل: من أين صارت له  )6(حضارها، فأىب، قال ابن القطان: ليس على املوقوف إحضاُر الو

لغصب، والتسّور، واالستطالة   ه )7(األمالك؟ إال أن يكون معروفًا 

ن أيب زيد الطالب نيهما: أّن بني مسألة ابن أيب زيد ومسألة ابن سودة فرقا واضحا؛ ألن مسألة اب
يدعي أّن له يف الرسوم الغائبة حقا، مبعىن أنه أقامها وصّري عليها، ومسألة ابن سودة الطالب يدعي أن له 

  يف الرسوم الغائبة منفعة، وفرق بني احلق واملنفعة.

إن شاء هللا، وهذا ما أرد أن نثبته يف الفصل األول من  - أيضا-هذا حاصل كالمه، وسيأيت ما فيه 
  هذا التقييد، وهللا املوفق.

 
  .325- 7/323حاشية الرهوين على شرح الزرقاين،  )1(
  أّن: سقط من ج. )2(
  يف ج: عليهم. )3(
  .2/180فتاوى الربزيل،  )4(
محد بن دمحم بن عيسى القطان القرطيب، دارت عليـه الفتـوى والشـورى مـع ابـن عتـاب، أخـذ عـن ابـن دحـون، وابـن مغيـث، أبو عمر أ )5(

، 8/136،135هـــ. ينظــر: ترتيــب املــدارك، للقاضــي عيــاض، 460وغريمهــا، وعنــه مجاعــة، مــنهم: ابــن الطــالع، وابــن رزق، تــويف 
  .2/182،181والديباج املذهب، البن فرحون، 

  سقط من ج. ليس: )6(
  .9/606، واملعيار، للونشريسي، 5/255ينظر: فتاوى الربزيل،  )7(
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فأما القاعدة الشرعية فاعلم أن الشريعة السمحة جاءت جبلب املنافع ودفع املضار، وبعبارة: جبلب 
ية كانت أو دنيوية، لكن درء املفسدة مقدم يف نظر الشرع على جلب املصلحة،  املصاحل ودرء املفاسد، دين

يف  -رمحه هللا-  )1(كما أن الديين من ذلك أهمُّ يف نظره من الدنيوي حسبما أشبع الكالم يف ذلك القرايف
 يف قواعده، فنحن معشر األمة مكلفون من قبل الشرع جبلب املنافع ودفع املضار، ال يف حق أنفسنا، وال

حق غري من املسلمني، ومن يف حكمهم من أهل الذمة؛ إذ ال يكون املؤمن مؤمنا حىت حيب ألخيه املؤمن 

عليه - وال خيفى ما ورد من التوصية بذمته  ،)2(-عليه الصالة والسالم-ما حيب لنفسه، كما قال 
  مما ال نطّول به. - السالم

، قال )3(دفع الضرر عن املسلمني وذكر الشيخ خ يف صدر اجلهاد أن من فروض الكفاية

ملسلمني )4(الزرقاين ن قدر على وواجب على كل مَ مث قال: "  "ن يف حكمهم كأهل الذمةمَ : "ويلحق 

  ه )5("ة أن يدفع جهده ما مل خيف مضرةدفع مضرّ 

وقال القرايف يف قواعده: أما املصاحل الدنيوية فلنا أن نقتصر يف حق أنفسنا على الكفاف، وال 
افس يف حتصيل األصلح، وتقدمي األصلح فاألصلح يف حق كل من لنا عليه والية عامة أو خاصة إن نتن

ردة عن  أمكن، فال نفّرط يف حق املوىل عليه يف ِشقِّ َمتْرٍَة، وال يف وزن بـُرٍَّة، مث قال: وإذا تومهنا املصلحة ا
 

سـة الفقـه  )1( أبو العبـاس أمحـد بـن إدريـس الصـنهاجي القـرايف، أخـذ عـن العـز بـن عبـد السـالم، وابـن احلاجـب، وغريمهـا، وانتهـت إليـه ر
- 1/236. ينظـر: الـديباج املـذهب، البـن فرحـون، هـ684على مذهب مالك، له الذخرية، والفروق، ونفائس األصول، تويف سنة 

  .1/270، وشجرة النور الزكية، ملخلوف، 239
ب: مـن اإلميـان أن ». ال يؤمن أحدكم، حـىت حيـب ألخيـه مـا حيـب لنفسـه«نصُّه:  )2( أخرجـه البخـاري يف صـحيحه، كتـاب: اإلميـان، 

ب: الـدليل علـى أن مـن خصـال اإلميـان ، ومسـلم يف صـحيحه، كتـاب1/12، 13حيب ألخيه مـا حيـب لنفسـه، بـرقم:  : اإلميـان، 
  .1/67، 45أن حيب ألخيه املسلم ما حيب لنفسه من اخلري، برقم: 

  .272خمتصر خليل، ص )3(
أبــو دمحم عبــد البــاقي بــن يوســف بــن أمحــد الزرقــاين، أخــذ عــن النــور األجهــوري، والربهــان اللقــاين، وغريمهــا، وعنــه مجاعــٌة، مــنهم: ابنــه  )4(

، 2/355هـــ. ينظــر: نشــر املثــاين، للقــادري، 1099وأبــو عبــد هللا الصــفار، لــه شــرح علــى املختصــر، وشــرح العزيــة، تــويف ســنة  دمحم،
  .1/167،166وشجرة النور الزكية، ملخلوف، 

  .3/108شرح الزرقاين على خمتصر خليل،  )5(
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ردة عن املصلحة كذلك احتطنا لدفعها، املفسدة اخلالصة والراجحة احتطنا جللبها، وإذا تومهنا املفسد ة ا
مجعه إال فيما قلناه من أّن لنا أن نقتصر يف حق  ه  وال فرق بني مصاحل الدنيا واآلخرة يف ذلك الذي ذكر

  . ه)1(أنفسنا على األدىن خبالف َمن لنا عليه والية

﴿قلت: قال هللا تعاىل:               ﴾  :فمن ، ]71[التوبة

إلتالفها عليه ال  )4(تعّرض ألنهوأخفاها فقد أضر به غاية الضرر؛  )3(أخيه املؤمن )2(تقاعد على حجج

يف ذلك بني خصم وغريه، فاعلم ذلك، وهللا املوفق. هذه قاعدة مسألة تقاعد اخلصم على حجج  )5(فرق
  خصمه.

  والسنة، وإمجاع األئمة، ونصوص أهل املذهب. وأما مأخذها من الكتاب،

﴿فأما الكتاب فقد قال تعاىل:            

  ﴾   :وقال تعاىل ،]18[آل عمران﴿            

   ﴾  :فقوله تعاىل:  ]،135[النساء﴿   ﴾  يوجب على اخلصم إظهار

حجج خصمه، ولو أّدى ذلك إىل إضراره هو يف نفسه، فكيف وال إضرار؟! وهذه اآلية الكرمية نصٌّ يف 
  عني النازلة.

﴿وقال تعاىل:               ﴾ وال 283ة: ر [البق ،[

فرق من جهة النظر والقياس بني أن يكتم شهادًة ملسلم حبق وميتنع من أدائها وبني أن خيفي حجته وميتنع 
  من إظهارها.

﴿وقال تعاىل:                   ﴾  :وقال  ]،9[احلجرات

﴿تعاىل:              ﴾  35[النساء: خل،[ 

 
ي يف اختصـاره للفـروق. ينظـر: ترتيـب الفـروق واختصـارها، نسبة الناصري هذا الكالم للقرايف حصل فيها سهو؛ ألنه من كالم البقور  )1(

  .1/44للبقوري، 
  حجج: سقط من ج. )2(
  املؤمن: سقط من ج. )3(
  يف أ: ال تعرض. )4(
  يف ج: فال فرق. )5(
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لصلح وخاطب به مجيع األمة؛ دفًعا لضرر التفاقم، و  زلتنا، إمنا أمر هللا  إمخاًدا لنار الفتنة، وكذا احلكم يف 
على حجج خصمه فاملؤمنون كلهم خماطبون بكّفه عن ذلك، واستخالِص احلق منه؛  )1(فإذا تقاعد شخصٌ 

قول البُـْرُزِيل عقب فتوى ابن أيب لكن لـّما كان احلاكم إمنا ُنِصب لذلك وشبهه استغين به عنهم، وهذا معىن 
ب تغيري املنكر"زيد السابقة: "قلت: أل وهلذا جتد الفقهاء يقولون يف كثري من  خل)2(ّن قضاء القاضي من 

  املواطن: إن مل يكن هناك حاكٌم فجماعة املسلمني.

﴿وقال تعاىل يف نفي الضرر على اخلصوص:     ﴾  :وقال: ]282[البقرة ،

﴿           ﴾  :وقال: 233[البقرة ،[﴿     

  ﴾ :وهذه يف اخلصمني كما ترى، وقال تعاىل:  ]،6، [الطالق﴿      ﴾ 

لضرورة.]12: النساء[   ، إىل غري ذلك مما هو معلوم من الدين 

جلملة فالقرآن ِمن أّوِله إىل آخره آِمٌر جبلب املنفعة، ودفع املضرة؛ ألنه هو عني الشريعة، والشريعة و 
  جاءت جبلب املصاحل، ودرء املفاسد يف حق النفس، ويف حق الغري.

ب القضاء يف الـِمرَفق عن  عن  )3(عمرو بن حيىي املازينوأما السنة فقد أخرج مالك يف املوطأ يف 
  .)5(»َوَال ِضَرارَ  ،َال َضَررَ «أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال:  )4(أبيه

ألن النكرة يف سياق  ؛فيه حترمي مجيع أنواع الضرر إال بدليل" :)6(دمحم الزرقاينقال العالمة سيدي 
اء أكثر األمور، والفقهاء ينزعون به يف أشي إىلعام ينصرف احلديث لفظ ، وقال قبل هذا: )7("النفي تعم

 
  يف ج: خصم. )1(
  .4/346نوازل الربزيل،  )2(
وغريمهــا، وعنـه مجاعــة، مـنهم:  حيــىي بـن ســعيد، ومالــك،  عمـرو بــن حيـىي بــن عمـارة املــازين، روى عـن أبيــه، ودمحم بـن حيــىي بــن حبـان، )3(

ـذيب التهـذيب، البـن 7/216،215هــ. ينظـر: الثقـات، البـن حبـان، 140قال ابن سعد: كان ثقة كثري احلديث، تويف سنة  ، و
  .8/119،118حجر، 

، وعنـه ابنـه عمـرو، والزهـري، وغريمها،ــ حيىي بـن عمـارة بـن أيب حسـن املـازين، روى عـن أنـس بـن مالـك، وأيب سـعيد اخلـدري، وغريمهـا )4(
ذيب التهذيب، البن حجر، 5/522قال ابن إسحاق: كان ثقة. ينظر: الثقات، البن حبان،    .11/259، و

  .4/1078، 2758برقم:  )5(
 زيتونـة، وأبـو العبــاس أبـو عبـد هللا دمحم بـن عبــد البـاقي الزرقـاين، أخـذ عــن والـده، والنـور األجهــوري، وغريمهـا، وعنـه مجاعـة، مــنهم: دمحم )6(

ليــف منهــا: شــرح علــى املواهــب اللدنيــة، وشــرح علــى املوطــأ، تــويف  ــ، ينظــر: شــجرة النــور الزكيــة، ملخلــوف، 1122الصــباغ، لــه  هـ
  .457،456، وفهرس الفهارس، للكتاين، 1/460

  .4/67شرح الزرقاين على املوطأ،  )7(
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  ه .)1(خمتلفة

، فهذا نصٌّ )2(»َأدِّ اْألََمانََة ِإَىل َمِن ائْـَتَمَنَك، َوَال َختُْن َمْن َخاَنكَ «: - عليه الصالة والسالم- وقال 
يف أنه ال يسوغ للخصم أن ُخيِْفَي ُحَجَج خصمه، ولو فعل به هو ذلك؛ لكن يف هذه القاعدة كالم طويل 

﴿مرجعه إىل قوله تعاىل:               ﴾ ]الشورى :

املشهورة يف كتب الفقه، وانظر إن شئت ما جاء يف حقوق املسلم  )3(، ومن فروعها مسألة الظفر]41

  ، فإنه ِمن تتمات هذا املبحث.)4(على املسلم من كتاب آداب الصحبة من اإلحياء

مبىن الفقه على أن اليقني ال يرفع  :)5(القاضي حسنيع ففي مجع اجلوامع ما نصه: "قال وأما اإلمجا 

على قوله: والضرر  )7(وكتب احملليه  )6(لشك، والضرر يزال، واملشقة جتلب التيسري، والعادة حمكمة"

لتلف" على  ه وال شك أن املتقاعد )8(يزال ما نصه: "ومن مسائله: وجوب رد املغصوب، وضمانِه 
  حجج خصمه غاصٌب جيري عليه حكمه.

 
  .4/66املصدر نفسه،  )1(
خـــذ حقـــه مـــن حتـــت يـــده، بـــرقم: أخرجـــه أبـــو داود يف ســـ )2( ب: يف الرجـــل  ، والرتمـــذي يف 3/290، 3535ننه، كتـــاب اإلجـــارة، 

ب:  ، وقــال: هــذا حــديث حســن غريــب. قــال ابــن حجــر: "قــال الشــافعي: هــذا 1264، 3/555، 38ســننه، كتــاب البيــوع، 
طـل ال أعرفـه مـن احلديث ليس بثابت، وقال ابن اجلوزي: ال يصح من مجيـع طرقـه، ونقـل عـن اإلمـام أمحـ د أنـه قـال: هـذا حـديث 

  .3/214وجه يصح". التلخيص احلبري، 
ــرام عنــد قــول املختصــر: (وإن قــدر علـى شــيئه أخــذه): "هــذه مســألة الظفــر، ومعناهــا: أّن َمـن توّجــه لــه ِقبَــل رجــل حــقٌّ، وقــدر  )3( قـال 

مـن فتنـة أو نسـبة إىل رذيلـة". حتبـري على اسرتجاعه، فإّن له ذلك بشرطني: األول: أن ال يكون حقه ذلك عقوبـة ، ... والثـاين: أن 
  .5/206املختصر، 

  ، وما بعدها.2/157ينظر: إحياء علوم الدين، للغزايل،  )4(
ليـف  )5( القاضي أبو علـي احلسـني بـن دمحم املـروروذي، أخـذ عـن القفـال، وغـريه، ختـرج عليـه الكثـري، مـنهم: إمـام احلـرمني، والبغـوي، لـه 

، وطبقـات الشـافعية، 358- 4/356هـ. ينظـر: طبقـات الشـافعية الكـربى، للسـبكي، 462التعليقة، والفتاوى، تويف سنة أشهرها: 
  .1/245،244البن قاضي شهبة، 

  .2/336البدر الطالع، للمحلي،  )6(
وقـرأ عليـه مجاعـة، لـه مؤلفـات، أبو عبد هللا جالل الـدين دمحم بـن أمحـد احمللـي، أخـذ عـن الربمـاوي، والبيجـوري، والبسـاطي، وغـريهم،  )7(

ــ. ينظـــر: الضـــوء الالمـــع، للســـخاوي، 864منهــا: شـــرح مجـــع اجلوامـــع يف األصـــول، وشـــرح املنهـــاج يف الفقــه، تـــويف  ، 41- 7/39هــ
  .9/448،447وشذرات الذهب، البن العماد، 

  .2/336البدر الطالع، للمحلي،  )8(
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ب الذكاة ما نصه : "وضِمَن مارٌّ أمَكنَـْتُه ذكاتُه )1(وأما نصوص أهل املذهب فقد قال الشيخ خ يف 
مساك وثيقة، أو تقطيعها، ويف قتل  وتَرَك، كرتك ختليص مستهَلٍك من نفس أو مال بيده، أو شهادته أو 

فيقع  وخشبٍ  دٍ مُ وعُ َبْت خبيط جلائفة أو فضل طعام أو شراب ملضطر شاهدي حق تردٌد، وترِك مواساة وج

كاملانع آلة التذكية، والتارك   )3(، فاملمتنع من إظهار رسومه لتتصفح خلصمه)2("وله الثمن إن وجد ،اجلدار
  لتخليص املستهلك، وكاملانع للخشب، وغري ذلك من مسائل املواساة، ال فرق بني ذلك يف النظر والقياس.

مساك وثيقة" فهو نصو  النازلة بال ريب؛ إذ ليس يف كالمه ما يقتضي أن الوثيقة  )4(أما قوله: "أو 
للطالب أو للمطلوب أو هلما، وال أّن موضوع كالمه يف غري اخلصمني دون اخلصمني، وتَوهُُّم أن كالم ابن 

عى التخصيص فعليه إثباته، أيب زيد ومن وافقه فيما إذا كانت الوثيقة للطالب أو هلما هوٌس، وَمن اد
  ويكفي املستدل أن يقول: حبثت فلم أجد.

ب إحياء املوات ما نصه: " لثمن ،وال مثن معه ،إال من خيف عليهوقال الشيخ خ يف    ،واألرجح 

كفضل بئر ماشية   ، عليهِرب جْ وأُ  ،يصلح ذَ وأخَ  ،بئره )5(]دم[كفضل بئر زرع خيف على زرع جاره 

ما نصه: "أربع  )7(ل الشيخ الرهوين عند قول خ: ولذي ماجل وبئر خل عن مساع حيىيخل ونق)6(" بصحراء

، وقال يف )10(عليه )9(ه مث نقل كالم ابن رشد )8(ال أرى أن مينعن: املاء، والنار، واحلطب، والكأل"

 
  ما نصه: سقط من أ. )1(
  .246،245خمتصر خليل، ص )2(
  خلصمه: سقط من ب. )3(
  نص: سقط من ج. )4(
  .587وردت يف مجيع النسخ: (فهدم)، والتصحيح من نسخة خمتصر خليل املطبوعة. ص )5(
  .587خمتصر خليل، ص )6(
أبــو دمحم حيــىي بــن حيــىي الليثــي، أخــذ عــن مالــك، والليــث، وغريمهــا، ومســع منــه رجــال األنــدلس، عــادت فتيــا األنــدلس بعــد عيســى بــن  )7(

ــ. ينظـــر: ترتيـــب املـــدارك، للقاضـــي عيـــاض، 234إىل رأيـــه، لـــه وصـــية لطلبـــة العلـــم، تـــويف ســـنة  دينـــار ، والـــديباج 394- 3/379هــ
  .2/353،352املذهب، البن فرحون، 

  .7/115حاشية الرهوين على شرح الزرقاين،  )8(
بــن رزق، ومســع اجليــاين، ومجاعــة، )9( وعنــه: ابنــه أمحــد، والقاضــي عيــاض، وغريمهــا،   أبــو الوليــد دمحم بــن أمحــد بــن رشــد القــرطيب، تفقــه 

هــ. ينظـر: الـديباج املـذهب، البـن 520كانت الدراية أغلب عليه من الرواية، له: البيان والتحصيل، واملقدمات، وغريمها، تويف سـنة 
  .1/190، وشجرة النور الزكية، ملخلوف، 250- 2/248فرحون، 

  .18/464ينظر: البيان والتحصيل،  )10(
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يضر به؛  آخره ما نصه: وأما النار فال اختالف أنه ال جيوز ألحٍد أن مينع من االقتباس منها إذا كان ال
  . ه )1(عن الضرر والضرار - عليه السالم-لنهي النيب 

  قلت: فاملانع من النظر يف الرسوم كاملانع من االقتباس من النار سواء بسواء.

وقول َمن قال: كيف يعطيه سيفه ليذحبه به! كالٌم عاميٌّ ال يلتفت إليه؛ بل يقال: نعم، إذا كان 
نفسه ويعطي سيفه لُيذَبح به؛ لتربأ ذمته مع هللا تعاىل، أال ترى أّن  )2(منذحبه واجبا شرعا فعليه أن ُميَكَِّن 

َمن قتل نفسا عمدا عدوا وعَجَز أولياء املقتول عن االقتصاص منه، فإنه واجب عليه أن ميّكنهم من 
شد: نفسه؛ ألّن دمه صار مملوكا هلم، فال يسعه من هللا أن مياطلهم به، قال الشيخ ميارة عند قول املر 

ما نصه: الشرط الثالث: "تاليف ما ميكن تالفيه من احلقوق اليت ترتبت عليه قبل  وليتالف ممكنا ذا استغفار
ين عليه، أو من أوليائه، كانت اجلناية نفسا أو جرحا أو قذفا أو  التوبة، كرّد املظامل، ومتكني نفسه من ا

ذا النص تعجُُّب من)3(ماال أو غري ذلك"   قال: كيف يعطيه سيفه ليذحبه به؟! . ه فقد بطل 

جرب الرجل على بيع عقاره لتوسعة املسجد، وهلا نظائر ذكرها شراح  )4(ومن هذا الباب مسألة
صدر البيوع، ومنه املسألة املشار إليها بقول خ يف مبطالت الصالة: "أو وجب كإنقاذ  )5(املختصر يف

املسلمني ودفُع الضرر عنهم  فمواساةُ ا يطول تتبعه، ، ومنه مسائل اللقطة، واحلجر، وغري ذلك مم)6(أعمى"
  .)7(دواجب. انظر الرهوين عند قول خ: وله الثمن إن وج

ب العارية: إنه جيب على املستعري  تفقد وِمن دفع الضرر عنهم حفظ أمواهلم، قال الزرقاين يف 
ن واملودَ  ،العارية  )8(]ثِّ الع[ه حصول دِ اف برتك تفقِّ مما خيُ  ما يف أمانتهم دُ ع وحنوهم تفقُّ وكذا جيب على املر

 
  .7/116،115ة الرهوين على شرح الزرقاين، حاشي )1(
  من: سقط من أ. )2(
  .2/184،183شرح ميارة الصغري حباشية ابن محدون،  )3(
  يف أ: ومن هذا املسألة. )4(
  يف: سقط من ج. )5(
  .114خمتصر خليل، ص )6(
  .3/24ينظر: حاشية الرهوين على شرح الزرقاين،  )7(
لتــــاء املثنــــاة )8( لثــــاء املثلثــــة، كمــــا يف حاشــــية العــــدوي علــــى شــــرح اخلرشــــي، يف أ، وب: العــــت،  ، وبيــــاض يف ج، والصــــواب: العــــّث 

6/124.  
كـــل الصـــوف    والُعـــّث هـــو: الســـوس، واحـــده ُعثّـــة، ويقـــال: الُعثّـــة األرضـــة، وعـــث الســـوُس الصـــوف عثًـــا إذا أكلـــه، والعـــث: دويبـــة 

  ، (ع ث ث).2/392واجللود. ينظر: املصباح املنري، 
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ب صيانة املال ؛وحنوه فيه وقد وقع التصريح  ،وهذا ظاهر ،نا ضمِ فإن مل يفعل ذلك تفريطً  ،ألن هذا من 

ه فانظر هذا الكالم فكيف يتوهم معه أّن اخلصم مينع خصمه من النظر يف  .)1(به يف بعض هذه املسائل
  يها حقا؟!رسومه لكونه يّدعي أّن له ف

 ،من الغلول منع الكتب من أهلها: "ما نصه )2(عن القرطيبقبل هذا  -أيًضا- ونقل الزرقاين 

. ه كالم الزرقاين، فانظر كيف مساه غلوال وهو من الكبائر مع )4(ه أي: غري الكتب ."غريها )3(وكذلك

  .العارية؟! فمسألتنا اليت يدعي اخلصم أن له فيها حقا أوىل وأحرى )5(أنه يف

م، وحفظ نفوسهم، وأمواهلم،  )6(فباجلملة فالشارع كلفنا بدفع الضرر عن املسلمني، ومواسا
وجلب النفع إليهم ما أمكن إال أّن جلب النفع دون دفع الضرر يف املرتبة. حسبما تقدمت اإلشارة إليه 

ب العارية، وا إلرفاق، والقرض، صدر هذا الفصل، ومها يف التحقيق متالزمان، ومن مسائل جلب النفع 
﴿قال هللا تعاىل: والضمان، والوديعة، وغري ذلك،        

       ﴾ ]7- 4: املاعون[.  

لفعل، وأما ما دام مل حيصل فال، ومسألة فإن قلت: لعل الضرر إمنا جيب دفعه إذا كان حا صال 
دعاء أن له  لفعل، وإمنا اخلصم يدعيه  اخلصم املذكورة من هذا القسم الثاين، فإن الضرر غري حاصل 

  حجة يف رسوم خصمه.

ب القصر يف السفر، واجلمع ليلة املطر، وهذا يف الشريعة كثري، ومنه  ،)7(: املتَوقَُّع كالواقعقلت
 

  .6/132،131لزرقاين على خمتصر خليل، شرح ا )1(
أبــو عبــد هللا دمحم بــن أمحــد القــرطيب، أخــذ عــن أيب العبــاس القــرطيب، وغــريه، لــه مصــنفات أشــهرها: تفســريه الــذي مســاه جــامع أحكــام  )2(

مـــور اآلخـــرة، تـــويف  ــ. ينظـــر: الـــديباج املـــذهب، البـــن فرحـــون، 671القـــرآن، والتـــذكرة  ـــور ال2/309،308هــ زكيـــة، ، وشـــجرة الن
  .1/282ملخلوف، 

  يف ج: وكذا. )3(
  .4/262، وينظر: تفسري القرطيب، 6/129شرح الزرقاين على خمتصر خليل،  )4(
  يف ج: من. )5(
جلملة. )6(   يف ج: و
حلــال أو املــآل؟ وهــي قاعــدة خالفيــة؛ قــال الســيوطي بعــد إيرادهــا: "فيــه خــالف، والرتجــيح  )7( هــذه إحــدى صــيغ قاعــدة: هــل العــربة 

تلــف، ويعــرب عــن هــذه القاعــدة بعبــارات منهــا: مــا قــارب الشــيء، هــل يعطــى حكمــه؟ واملشــرف علــى الــزوال، هــل يعطــى حكــم خم
  .178الزائل؟ واملتوقع، هل جيعل كالواقع؟". األشباه والنظائر، ص
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ن واملودَع تفقُُّد ما حتت أيديهم وغري ذلك  واللقطة، وما تقدم عن الزرقاين من أنه جيب على املستعري واملر
ملظنة، ومسألتنا منه قطعا.   مما تعليل احلكم فيه 

ومه مىت ادعى خصمه أّن له فيها إمنا أوجبوا على اخلصم إبراز رس - - واعلم أّن أهل املذهب 
به ، خبالف ما لو قيل )1(حجة؛ ألن هذا الطريق أقرُب الطرق إىل فصل احلكم، وإيصال احلّق ألر

ا واآلخر منكر، فيطول اخلصام أو يضيع احلق  للمدعي: أثِبْت أّن لك يف رسومه حجة، فرمبا عجز عن إثبا
ب يُهَجم منه على وجه احلكم بسرعة، وهذا معىن قول الرسوم فإنه طريق قري )2(لكلية خبالف تصفح

البـُْرُزِيل عقب فتوى ابن أيب زيد: "قلت: ألن قضاء القاضي من
ب تغيري املنكر، فتجب الفورية فيه  )3(

  . ه وقد تقدم هذا أثناء فتوى الشيخ ابن رحال.)4(حبسب اإلمكان"

ن يقول: حوزي وملكي، وال يكلف ببيان فإن قلت: فقد ذكروا يف الدعوى على احلائز أنه يكفيه أ
براز رسومه املشتملة  املدخل إال بعد إثبات املدعي امللكية، فعدم تكليفه ببيان املدخل أوال، كعدم تكليفه 

  على حجة خصمه.

، )5(قلت: ليس مثَله، وإمنا مل يكلف هذا ببيان املدخل؛ ألنه لو بينه اآلن لقيل له: أقم البينة عليه
ّنَة احلكم وطريَقه؛ ألن البينة على املدعي ال على املدعى عليه كما يف احلديث، وليس تصفح وليس هذا س

  الرسوم من هذا الباب يف شيء، كما هو واضح.

وال حجة للممتنع من إبرازها يف أن يقول: إذا أظهرُت حجة خصمي كان يف ذلك علّي ضرٌر؛ ألنه 
شرع فال ضرر عليك يف ذلك؛ بل أنت املضار خلصمك يقال له: إذا كان ال حيكم عليك إال مبقتضى ال

نك ال تطلب إال حقك  طقان  بتقاعدك على حجته، وتسببك يف إضاعة حقه، مع أّن حالك ولسانك 
ما عندك من الرسوم حىت تتصفح ويعلم حينئذ ما لك فيها وعليك  )6(دون حق خصمك، فيقال لك: أبرِزْ 

، وهذا ما أرد إيراده من األدلة يف هذا الفصل، و إذا كنت ال ختاصم إال يف حق كما تدعي
  .)7(التوفيق

 
  يف ج: إىل ربه. )1(
  تصفح: سقط من ج. )2(
  من: سقط من ج. )3(
  .4/346فتاوى الربزيل،  )4(
  لى.يف ج: ع )5(
  يف أ: إبراز. )6(
  و التوفيق: سقط من ج. )7(
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من  -- فإذا أحطَت علًما بذلك كلِّه مل يبق لك شكٌّ يف أّن الصواب ما أفىت به شيوخ املذهب 
براز ما بيده من الرسوم لتتصفح مىت طلب ذلك خصمه، وأّن من تكلف إلخراج كالمهم  إلزام اخلصم 

  ظاهره مل يصادف الصواب، وهللا املوفق. عن

رمحه - خالف ذلك من املتأخرين فنقول: قول سيدي العريب بـُْرُدلَّة  )1(ولنرجع إىل الكالم مع َمن
خراج ما يف ملكه خل فيه نظر.-هللا   : إذ ال يُلَزم أحٌد 

لكلية، وإمنا  ا  فيها أنه ينظر فيها فقط، أما أّوًال فألن مسألتنا ليس فيها إخراج الرسوم عن ملك ر
إلخراج جمرد اإلبراز فهذا ال معىن له.   وإن كان مراده 

نيا فهو ليس خراج ما يف ملكه عن ملكه  )3(على )2(وأما  إطالقه؛ إذ كم من أحد ألزمه الشرع 
إذا اقتضت ذلك مصلحة الشرع، وهذا منه؛ ألن املصلحة فيه هي اهلجوم على وجه احلكم بسرعة، وحسم 

لفورية، كما تقدم عن البُـْرُزِيل.ما   دة اخلصام 

  : وإمنــــا مقصــــود ابــــن ســــهل بــــذلك خل يقــــال لــــه: مــــن أيــــن لـــــك -رمحــــه هللا-وقــــول الشــــيخ الرهــــوين 
  أنــــــه مقصــــــوده؟! مــــــع أنــــــه ظــــــاهٌر يف خالفــــــه، وكــــــالم ابــــــن أيب زيــــــد صــــــريح فيــــــه، والشــــــيخ الرهــــــوين ســــــلك 

  

  تفصيل املرّكب، مث اعرتض. )4(طريقة

يقال له: هذا مقلوٌب  خلتراه ليس فيه أّن تلك الوثيقة هي ملك للمطلوب وحده وقوله: فأنت 
عليك؛ ألنه حيث كان كالم ابن أيب زيد عاما فنحن نبقيه على عمومه حىت يقوم دليٌل على ختصيصه، 

  والفرض أن ال دليل.

خص معني صحيٌح، ولكن حنن ال ندعي ختصيصه حبالة دون حالة؛  وقوله: واألعم ال إشعار له 
براز الرسوم إال وجياب، سواء كانت تلك الرسوم للطالب أو  بل ندعي أن اخلصم مهما طلب خصمه 

  للمطلوب أو هلما، وإمنا نص العلماء على املتوهَّم.

  وقوله يف كالم اجلزيري: ومع ذلك فال حجة فيه على الشيخني مكابرٌة.

ما وجه، يقال له: أظِهر لنا وجًها من تلك وقوله: لظهور الفرق بني ما هلم وما للجزيري من غري 

 
  يف ج: مع أن من. )1(
  يف ج: فليس هو. )2(
  على: سقط يف ب. )3(
  يف ج: طريق. )4(
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  الوجوه حىت يُعَلم أصحيح هو أم فاسد؟ 

ــــــــــوا عليهــــــــــا ــــــــــدعاَوى مــــــــــا مل تُِقيُم   وال
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتٍ   ۞۞۞   ... لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ )1(بيّن

  

  واحلق أن ال فرق بينهما، وهللا أعلم.

مل وأنصف ، وما وقوله: ويشهد ملا قااله ما نقله ابن عرفة عن املازري خل ال شاهد هلما فيه ملن 

  .)2(عمل بيدتكلف له من ذلك 

دعوى بال دليل؛ بل النظر  - أيضا- الضرر يف ذلك أشد من الكتابة مبراتب خل هذا  )3(وقوله: ألن
يف رسومه أسهل من تكليفه الكتابة مبراتب، كما هو بديهي، وما يتخيل من الضرر عليه يف ذلك ختيٌل 

  عامي ال عربة به يف نظر الشرع، كما مر حتقيقه.

وقياسه النظر يف الرسوم على إقامة البينة غري صحيح؛ ملا بينهما من البون البعيد؛ وألن الشارع جعل 
البينة على املدعي ال على املدعى عليه، وإذا كان اللخمي قد فّرق بني إقامة البينة والكتابة كان الفرق بني 

  إقامة البينة وتصفح الرسوم أظَهَر وأوضح، فتأمله منصفا.

ن املطلوب يلزمه أن يقيم حجة خلصمه خل صحيحٌ  وقوله: ، )4(فدّل على أنه ال قائل يف املذهب 

مىت ظهار رسومه لتـَُتَصفَّح ال ندعيه، وإمنا ندعي أن أهل املذهب قالوا: إن اخلصم يـُْلَزُم  )5(ولكن حنن
  طلب ذلك خصمه، وفرٌق كبري بينهما.

د القاضي ابن سودة ومن تبعه هو ما ذكره البُـْرُزِيل وقول البعض الذي نقلنا كالمه آخرا: إن مستن
  أوائل النكاح خل غُري صحيٍح.

ّن حكم  أما أوًال فألنه كيف يكون مستندهم ذلك؟ والبـُْرُزِيل إمنا اعتمد كالم ابن أيب زيد، ووّجهه 
ب تغيري املنكر، فتجب فيه الفورية، وقد تقدم قريبا.   احلاكم من 

 
  من القصيدة اهلمزية، لإلمام البوصريي، وتتمته: 220هذا جزء من البيت  )1(

ــــــوا عليهــــــا ــــــدعاَوى مــــــا مل تُِقيُم   وال
  

  اءُ بّينـــــــــــــــــــاٍت أبناُؤَهـــــــــــــــــــا أْدِعيـــــــــــــــــــ  ۞۞۞
  

  .420ينظر: املنح املكية يف شرح اهلمزية، البن حجر اهليتمي، ص  
ليد. )2(   يف ج: عملي 
  يف ج: إن. )3(
  صحيح: سقط يف ب. )4(
  حنن: سقط من ج. )5(
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نًيا فألن قول ه: ليس عليه أن يعطيهم نسخة منها إال برضاه جيب تقييده مبا إذا كان الشهود وأما 

مثال وتعذر ثبوت حق  )1(الذين شهدوا يف الوفاة أو حضروا قسم الرتكة ال زالوا موجودين، أما إذا ماتوا
خذ النسخة فإنه ُجيَرب صاحب األصل على إعطاء النسخة؛ ألّن امتناعه حينئذ من ال ضرر، الطالب إال 

م قالوا »َوَال ِضَرارَ  ،َال َضَررَ «والنيب ملسو هيلع هللا ىلص يقول:  وشهادة  )2(يف مجلة ما فرّقوا به بني شهادة األصل؛ وأل

ا اخلصم على خصمه وخلصمه فيها منفعة يرجوها فإن له أخذ نسخة   : إن)3(االسرتعاء كل وثيقة قام 
ا ومبا  - وهكرسم اإلراثة وحن- منها خبالف االسرتعاءات  فال يلزمه إعطاء نسختها؛ ألن الذين شهدوا 

تضمنته حضور، فله أن يقول: اذهب إىل َمن شهد يل يقيد لك شهادته كما قيدها يل إذا كانوا حضورا. 

، فانظر قوله إذا كانوا حضورا )6(أواخر فصل اآلجال من شرح التحفة )5(الشيخ التسويل )4(ه ونقله
  فهو صريٌح فيما قلناه.

  فيمن ُوِقف على أمالك بيده من أين صارت له؟ خل هذا  ابن القطانوقول البعض: وما أفىت به 

قبل ثبوت امللكية، وقد  )7(ال شاهد فيه ؛ ألن موضوع كالم ابن القطان يف احلائز إذا ادُِّعي عليه -أيضا- 
حلائز ال نصه:  اقدمنا أنه يكفيه أن يقول: حوزي وملكي، قال الشيخ التسويل صدر فصل احلوز ما 

يّ  ،يكلف ببيان وجه ملكه مرٍ ألنه يقول: ملَ  ؛صار له سببٍ  و ال أريد إظهاره كما اقتصر عليه ابن  كته 

  . ه)9(وغريه )8(يونس
 

  يف ج: كانوا. )1(
امش البهجة،  )2(   .  1/61شهادة األصل: هي ما ميليها املشهود عليه على الشاهد. شرح التاودي على التحفة 
ــامش البهجــة،  )3( شــهادة االســرتعاء: هــي الشــهادة الــيت ميليهــا الشــاهد مــن حفظــه، ويســندها إىل علمــه. شــرح التــاودي علــى التحفــة 

1/61.  
  يف ب: وقال. )4(
، القاضي أبو احلسن علي بن عبد السالم التسويل، أخذ عـن دمحم بـن إبـراهيم، ومحـدون ابـن احلـاج، وغريمهـا، ويل قضـاء فـاس وتطـوان )5(

ليف، منها: شرح على التحفة، وحاشية على شرح التاودي على المية الزقاق، تويف سنة  هــ. ينظـر: شـجرة النـور الزكيـة، 1258له 
  .1/172، وإحتاف املطالع، البن سودة، 1/568،567ملخلوف، 

)6( 1/63.  
  عليه: سقط من ج. )7(
حلسـن احلصـائري، وأيب عمـران الفاسـي، وغريمهـا، كـان مالزمـا للجهـاد، لـه  أبوبكر دمحم بن عبد هللا بن يونس الصقلي، أخذ عـن أيب ا )8(

، 2/241،240هـــ. ينظــر: الــديباج املــذهب، البــن فرحــون، 451كتــاب يف الفــرائض، وكتــاب اجلــامع ملســائل املدونــة، تــويف ســنة 
  .1/165،164وشجرة النور الزكية، ملخلوف، 

  .2/254البهجة،  )9(
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فقال:  ،ه قبل إثبات امللكيةكِ لْ بوجه مِ القاضي فه وإذا وقع ونزل وكلّ : )1(وقال صدر االستحقاق

فه ببيان للقاضي أن يكلّ  )2(كان إذ ما ؛ل رجوعهقبَ فإنه يُ  ،ملكيوقال: حوزي و  ،مث رجع ،ملكته بشراء

ه، فهذا  )3(قاله يف استحقاق املعيار .وقبل اإلعذار له فيها ،امللكية املستحقُّ  تَ ثبِ وجه ملكه قبل أن يُ 
  موضوع كالم ابن القطان، واالستشهاد به على فتوى ابن سودة من إفساد كالم األئمة.

ة ابن أيب زيد ومسألة ابن سودة فرقا واضحا خل فيه نظر واضح؛ ألن صاحب وقوله: إن بني مسأل

البن أيب زيد  )4(فيماحسبما مّر صدر هذا التقييد، وعرب  - أيضا-املعيار نسب ما البن أيب زيد للمازري 
ملنفعة، وأيضا ما نقله صاحب التبصرة عن ابن سهل فيه اجلمع بني احلق واملنف عة، حلق وفيما للمازري 

  فدّل أّن حكَمهما واحٌد، وَمن اّدعى الفرق بينهما فقد تقّول على شيوخ املذهب.
واحلاصل: أن فتوى ابن أيب زيد وَمن وافقه مبنيٌة على األساس الشرعي، واملعِرتض خابٌط خبط 

  عشواء، وقد وضح الصبح لذي عينني، وهللا املوفق.
ا يدعي فيها من احلجة له، فإما أن يقر وتلخيص املسألة: أن اخلصم إذا طلب رسوم خصمه مل

لرسوم ويدعَي أن )5(اخلصم بوجود الرسوم واشتماهلا على احلجة، وإما أن ينكر ذلك رأسا ، وإما أن يقر 
  ال حجة فيها.

حلق لربِّه، فُيحَكم به عليه؛ قياسا على مسألة إقرار  لرسوم واحلجة مًعا فهذا قد أقر  فأما إذا أقر 
لعدا ب القضاء من املختصر؛ بل هذا أحرى.اخلصم    لة املذكورة يف 

وأما إذا أنكر الرسوم واحلجة معا فإّن اليمني تتوجه عليه كما سبق يف نص اجلزيري املنقول يف كالم 
  الشيخ الرهوين.

لرسوم وادعى أن ال حجة فيها فهي مسألة النزاع، وقد حترر   أّن احلق ما أفىت - واحلمد - وأما إذا أقر 
زع يف ذلك بال دليل.   به رجال املذهب من أن اخلصم جيرب على إحضار رسومه لتتصفح، وال عربة مبن 

رك على سيد دمحم  وحسبنا هللا ونعم الوكيل، وال حول وال قوة إال  العظيم، وصلى هللا وسلم و

 
  .2/263شيء بثبوت ملك قبله أو حرية كذلك بغري عوض. البهجة بشرح التحفة، للتسويل، االستحقاق: هو رفع ملك  )1(
  يف ج: إذا كان. )2(
)3( 2/265.  
  يف أ: مما. )4(
  وإما أن ينكر ذلك رأسا: سقط من ج. )5(
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  .)2(ه 1306، واحلمد  رب العاملني، وقيد يف أواخر صفر اخلري عام )1(وآله وصحبه

 
رك. )1(   يف ج: وصلى هللا على سيد دمحم وآله وصحبه وسلم و
، وق )2( دة: والسالم. احلمد    كتب قبل هذا ما نصه:   - سدده هللا وسرت عيوبه- د كان كاتبه يف ج ز

رة يــدعي أن لــه رمســا وضــعه هــو أو مورثــه عنــد شــخص، فــال إشــكال يف مســاع دعــواه بــذلك، وأنــه إن      واحلاصــل: أن املــدعي 
إلقرار، واإلنكار وأثبت املدعي ذلك ُكلِّف املدعى عليـه بـرّده لـه، وال ميكـن االخـتالف يف هـذ ا، وعلـى هـذا حيمـل كـالم ابـن أجابه 

  سهل والربزيل الذي يف حاشية الشيخ التسويل.
رة يدعي أن له حقـا يف نفـس الرسـم الـذي عنـد املـدعى عليـه وأنـه شـريك معـه فيـه صـّري هـو أو مورثـه مـثًال مـع املـدَعى عليـه      و

علـى املطلـوب إخـراج الوثيقـة للطالـب، وال نـزاع يف هــذا الرسـم املـذكور يف َكْتبِـه وإثباتِـه، وعلـى هـذا حيمـل كـالم ابـن أيب زيـد، فيجـب 
  الشركة املذكورة. - أي: املطلوب- أيًضا، حيث سلََّم 

رة يدعي الطالب أن له حقا يف رسٍم بيد املطلوب من غري أن يدعي أنه شـريك معـه فيـه، وال أنـه صـّري معـه علـى كتابتـه، ال      و
ليــه الصــحيح أنــه ال يلــزم املطلــوب إحضــار رمســه خلصــمه، وقــد ذكــر الشــيخ التســويل يف هــو وال مورثــه، فهــذه صــورة النــزاع، واملعــّول ع

ه، ويوافــق مــا للشــيخ الرهــوين، وهللا  التنبيــه اخلــامس عنــد قــول التحفــة: ومــن أىب إقــرارا أو إنكــارا البيتــني عــن الــربزيل مــا يشــهد ملــا ذكــر
  تعاىل أعلم. ه
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  من خالل دراسة وحتقيق تقييد الناصري يف إعطاء الرسم للخصم نستخلص النتائج اآلتية:

  اعتمد الناصري يف تقييده على املصادر املعتمدة يف املذهب املالكي. .1
ً يورد حاصل   ه إن اقتضى الردّ تِ مّ أمانة الناصري يف نقل كالم املخالف برُ  .2 عليه ذلك، وأحيا

  قط.كالمه ف
يراد أدلة املسألة من الكتاب والسنة واإلمجاع، ومل يكتف بنصوص أهل  .3 اعتىن الناصري 

  املذهب، كما أنه استدل ببعض القواعد الفقهية.
مٍُّل فيها وَنَظٍر، فتجده يعرتض  .4 مل يكن الناصري ممن ينقل نصوص الفقهاء مسلََّمًة دون 

  ويناقش، ويصوِّب وخيطِّئ.
  ب الفنقلة يف إيراد اعرتاضات املخالفني، ومناقشتها، واجلواب عنها.لو اعتمد الناصري أس .5
 الراجح ، وذكر صورها، وبّني مسألة إعطاء الرسم للخصم هم تقييداختّخلص الناصري يف  .6

  .منها يف حكم كّل صورة

فيه  وأدعو َهللا أن أكون قد ُوفّقت يف إخراج هذا التقييد، وأن ينفع به كلَّ مستفيد، ويغفر يل ما وقع
  من سهو أو خطأ، واحلمد هللا يف بدء ويف ختم، وصلى هللا على سيد دمحم وعلى آله وصحبه وسلم.
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هــ)، 1400إحتاف املطالع بوفيات أعالم القرن الثالث عشر والرابع، لعبد السالم بـن عبـد القـادر بـن دمحم ابـن سـودة (ت: .1

  م.1997هـ/ 1417، 1وت، طتح: دمحم حجي، دار الغرب اإلسالمي، بري 
هــ)، تـح: دمحم عبـد 1072اإلتقان واإلحكام شرح حتفـة احلكـام، أليب عبـد هللا دمحم بـن أمحـد الفاسـي، املعـروف مبيّـارة (ت: .2

  م.2011هـ/ 1432السالم دمحم سامل، دار احلديث، القاهرة، د ط، 
  ، د ط ت.بريوت، املعرفة دار، هـ)505:تحامد دمحم بن دمحم الغزايل ( يبأل ،إحياء علوم الدين .3
هـ)، تح: جعفـر الناصـري ودمحم 1315االستقصا ألخبار دول املغرب األقصى، أليب العباس أمحد بن خالد الناصري (ت: .4

  م.1997هـ/ 1418الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، د ط، 
هــ)، دار الكتـب 911كـر  السـيوطي (ت:األشباه والنظـائر يف قواعـد وفـروع الشـافعية، جلـالل الـدين عبـد الـرمحن بـن أيب ب .5

  م.1983هـ/ 1403، 1العلمية، بريوت،  ط
فـع، مركـز الـرتاث 1131(ت: إلعالم مبن غرب من أهـل القـرن احلـادي عشـر، لعبـد هللا بـن دمحم الفاسـيا .6 هــ)، تـح: فاطمـة 

  م.2008هـ/ 1429، 1الثقايف املغريب، الدار البيضاء، ودار ابن حزم، بريوت، ط
هـــ)، تـح: أيب لفــداء مرتضــى 864الع يف حــّل مجـع اجلوامــع، جلــالل الـدين أيب عبــد هللا دمحم بــن أمحـد احملّلــي (ت:البـدر الطــ .7

شرون، بريوت، ط   م.2005هـ/ 1426، 1علي بن دمحم احملمدي الداغستاين، مؤسسة الرسالة 
اهـــ)، 1258أليب احلســن علــي بــن عبــد الســالم التســويل (ت: ،يف شــرح التحفــة البهجــة .8 التــاودي، املعــروف  مشــه شــرحو

، 2هــــــــــ)، شـــــــــركة مكتبــــــــــة ومطبعـــــــــة مصـــــــــطفى البـــــــــايب احللـــــــــيب وأوالده، مصــــــــــر، ط1209بـــــــــن ســـــــــودة املـــــــــري (ت:
  .م1951هـ/1370

البيـــــان والتحصـــــيل والشـــــرح والتوجيـــــه والتعليــــــل يف مســـــائل املســـــتخرجة، أليب الوليـــــد دمحم بــــــن أمحـــــد بـــــن رشـــــد القــــــرطيب  .9
  م.1988هـ/ 1408، 2دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط هـ)، تح: دمحم حجي، وآخرين،520(ت:

هــ)، تـح: 799تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، لربهان الدين إبراهيم بن علي بن فرحون اليعمري (ت: .10
  م.2016/ هـ1437، 1عثمان بن مجعة ضمريية، دار القلم، دمشق، ط

دار ، ضــاحي عبــد البــاقي دمحم، تــح: هـــ)815:تبــن دمحم ابــن اهلــائم ( أمحــد، أليب العبــاس التبيــان يف تفســري غريــب القــرآن .11
  م.2003/ هـ1423، 1، طبريوت ،الغرب اإلسالمي

ــرام بــن عبـد هللا الــدمريي (ت: .12 هـــ)، تـح: أمحــد بــن عبـد الكــرمي جنيــب، وحـافظ بــن عبــد 805حتبـري املختصــر، أليب البقـاء 
  م.2013هـ/ 1434، 1، القاهرة، طالرمحن خري، مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث

هـــ)، تـــح: عمـــر ابــن عبـــاد، وزارة األوقـــاف 707ترتيــب الفـــروق واختصــارها، أليب عبـــد هللا دمحم بـــن إبــراهيم البقـــوري (ت:  .13
  م.1994هـ/ 1414والشؤون اإلسالمية، املغرب، د ط، 

ويـت الطنجــي، هــ)، 544ترتيـب املـدارك وتقريـب املســالك، أليب الفضـل عيـاض بــن موسـى اليحصـيب (ت: .14 تــح: دمحم بـن 
هــ/ 1403، 2وعبد القادر الصحراوي، ودمحم بن شـريفة، وسـعيد أعـراب، وزارة األوقـاف والشـؤون اإلسـالمية، املغـرب، ط

  م.1983
تح: الزبري دحـان، دار ابـن حـزم، بـريوت، هـ)، 1315تعظيم املنة بنصرة السنة، أليب العباس أمحد بن خالد الناصري (ت: .15

ط، ط ودار األمان،   م.2012هـ/ 1433، 1الر
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هـــ)، دار 852أليب الفضــل أمحــد بــن علـي بــن حجــر العســقالين (ت:، التلخـيص احلبــري يف ختــريج أحاديــث الرافعـي الكبــري .16
  م.1989 /هـ1419 ،1، بريوت، طالكتب العلمية

النظاميـة، حيـدر  هــ)، مطبعـة دائـرة املعـارف852ذيب التهذيب، أليب الفضل أمحد بـن علـي بـن حجـر العسـقالين (ت: .17
د   هـ.1327-هـ1325، 1اهلند، ط-آ

هــ)، تـح: عبـد احلميـد صـاحل 1031التوقيف على مهمات التعاريف، لـزين الـدين دمحم عبـد الـرؤوف بـن علـي املنـاوي (ت: .18
  م.1990هـ/1410، 1محدان، دار عامل الكتب، القاهرة، ط

عا، هـ)354:تدمحم بن حبان البسيت (، أليب حامت الثقات .19 حتـت مراقبـة: ، نة: وزارة املعارف للحكومة العالية اهلنديـةطبع 
د الدكن، دائرة املعارف العثمانية، الدكتور دمحم عبد املعيد خان   م.1973 / ه1393، 1، طاهلند-حيدر آ

، هـــ)، تـح: هشــام مسـري البخــاري، دار عـامل الكتــب671اجلـامع ألحكــام القـرآن، أليب عبــد هللا دمحم بـن أمحــد القـرطيب (ت: .20
ض   م.2003هـ/ 1423، د ط، الر

ملفتني واحلكام، أليب القاسم بن أمحد البلـوي الـربزيل (ت: .21 هــ)، تـح: دمحم 841جامع مسائل األحكام ملا نزل من القضا 
  م.2002، 1احلبيب اهليلة، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط

مطبعـة االسـتقامة، هــ) 1140(ت:حـال املعـداين علي احلسن بن ر  يبألحاشية ابن رحال على شرح ميارة لتحفة احلكام،  .22
  مصر، د ط ب.

هــــ)، ومعهـــا 1230حاشـــية الرهـــوين علـــى شـــرح الزرقـــاين علـــى خمتصـــر خليـــل، أليب عبـــد هللا َحممـــد بـــن أمحـــد الرهـــوين (ت: .23
  هـ.1306، 1حاشية دمحم كّنون، املطبعة األمريية، بوالق، ط

هــ)، تـح: 799هـان الـدين إبـراهيم بـن علـي بـن فرحـون اليعمـري (ت:الديباج املـذهب يف معرفـة أعيـان علمـاء املـذهب، لرب  .24
  دمحم األمحدي أبو النور، دار الرتاث، القاهرة، د ط ت.

، د دار احلـديث، القـاهرة، حييـي مـراد ، تح:هـ)486:تعيسى بن سهل األسدي (، أليب األصبغ ديوان األحكام الكربى .25
 .م2007 /هـ1428ط، 

س مبــــن أقــــرب مــــن العلمــــاء والصــــلحاء بفــــاس، أليب عبــــد هللا دمحم بــــن جعفــــر الكتــــاين (ت: ســــلوة األنفــــاس وحمادثــــة األكيــــا .26
هـــ/ 1425، 1املغــرب، ط -هـــ)، تــح: دمحم الكتــاين ومحــزة الكتــاين ودمحم محــزة الكتــاين، دار الثقافــة، الــدار البيضــاء 1345
  م.2004

ِجْســتاين (ت:  .27 )، تــح: دمحم حميــي الــدين عبــد احلميــد، املكتبــة هـــ275ســنن أيب داود، أليب داود ســليمان بــن األشــعث السِّ
  بريوت، د ط ت.-العصرية، صيدا

هـــــ)، تـــح: أمحـــد دمحم شـــاكر، ودمحم فـــؤاد عبـــد البــــاقي، 279ســـنن الرتمـــذي، أليب عيســـى دمحم بـــن عيســـى الرتمـــذي (ت:  .28
  م.1977هـ/ 1397، 2وإبراهيم عطوة عوض، مطبعة مصطفى البايب احلليب، مصر، ط

ـــ .29 ـــور الزكي ـــايل، دار الكتـــب 1360ة يف طبقـــات املالكيـــة، حملمـــد بـــن دمحم خملـــوف (ت:شـــجرة الن ـــد خي ي ـــد ا هــــ)، تـــح: عب
  م.2003هـ/ 1424، 1العلمية، بريوت، ط

هــ)، تـح: حممـود 1089شذرات الذهب يف أخبار من ذهـب، أليب عبـد هللا عبـد احلـي بـن أمحـد بـن العمـاد الَعكـري (ت: .30
ؤوط، دا ؤوط، وعبد القادر األر   م.1991هـ/ 1412، 1بريوت، ط-ر ابن كثري، دمشقاألر

مكتبـة ، وف سـعدؤ طـه عبـد الـر تـح: هــ)، 1122شرح الزرقاين على املوطأ، أليب عبد هللا دمحم بـن عبـد البـاقي الزرقـاين (ت: .31
  م.2003 /هـ1424، 1، طالقاهرة، الثقافة الدينية
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هــ)، دار الفكـر، بـريوت، د 1099(ت: وسـف الزرقـاينعبـد البـاقي بـن يشرح الزرقـاين علـى خمتصـر خليـل حباشـية البنـاين، ل .32
  ط ت.

هــ)، شـركة مكتبـة 1072شرح ميارة الصغري حباشية ابن محدون، أليب عبـد هللا دمحم بـن أمحـد الفاسـي، املعـروف مبيّـارة (ت: .33
  م.1965هـ/ 1385ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده، مصر، ط األخرية، 

هـــ)، تــــح: أمحــــد بــــن عبـــــد 919(ت: يب عبـد هللا دمحم بـن أمحــد بـن غـازي املكناسـيشـفاء الغليـل يف حـل مقفــل خليـل، أل .34
  م.2008هـ/ 1429، 1الرتاث، القاهرة، ط الكرمي جنيـــب، مـــركز جنيبويـــه للمخطوطات وخدمــة

ج اللغة وصحاح العربيـة، أليب نصـر إمساعيـل بـن محـاد اجلـوهري (ت: .35 عبـد الغفـور عطـار، تـح: أمحـد  هــ)،393الصحاح 
  م.1987/  هـ1407، 4دار العلم للماليني، بريوت، ط

صــر الناصــر، دار طــوق 256صــحيح البخــاري، أليب عبــد هللا دمحم بــن إمساعيــل البخــاري (ت: .36 هـــ)، عنايــة: دمحم زهــري بــن 
  هـ.1311هـ، مصورة عن طبعة املطبعة الكربى األمريية، 1422، 1النجاة، ط

هــ)، تـح: دمحم فـؤاد عبـد البـاقي، دار إحيـاء الكتـب 261 مسـلم بـن احلجـاج النيسـابوري (ت:صحيح مسلم، أليب احلسـني .37
  م.1991هـ/ 1412، 1العربية، القاهرة، ط

، د ط بـريوت اجليـل،دار ، هــ)902:تشمس الـدين دمحم بـن عبـد الـرمحن السـخاوي (، للضوء الالمع ألهل القرن التاسعا .38
  ت.

، : حممــود دمحم الطنــاحي، تــحهـــ)771:تن عبــد الوهــاب بــن تقــي الــدين الســبكي (تــاج الــدي، لطبقــات الشــافعية الكــربى .39
  .هـ1413، 2، طهجر  ، دارعبد الفتاح دمحم احللوو 

بـن قاضـي شـهبة .40 هــ)، تـح: احلـافظ عبـد 851(ت: طبقات الشافعية، لتقي الدين أيب بكر بـن أمحـد الدمشـقي، املعـروف 
  م.1987/ هـ1407، 1العليم خان، عامل الكتب، بريوت، ط

هــــ)، املؤسســـة الناصـــرية للثقافـــة 1315طلعـــة املشـــرتي يف النســـب اجلعفـــري، أليب العبـــاس أمحـــد بـــن خالـــد الناصـــري (ت: .41
ط، د ط ت.-والعلم، سال   الر

هــــ) خمطـــوط حمفـــوظ مبكتبـــة جامعـــة امللـــك ســـعود، بـــرقم: 1140(ت:علـــي احلســـن بـــن رحـــال املعـــداين  يبأل، فـــتح الفتـــاح .42
)3371.10(.  

ريخ الفقه اإلسالميالفكر السا .43 ، بريوت،دار الكتـب العلميـة، هـ)1376:تمد بن احلسن احلجوي الثعاليب (، حملمي يف 
  .م1995 /هـ1416 ،1ط

مــد عبــد احلــي بــن عبــد الكبــري ابــن دمحم الكتــاين ، حملفهــرس الفهــارس واألثبــات ومعجــم املعــاجم واملشــيخات واملسلســالت .44
  م.1982، 2، طبريوت ،اإلسالمي دار الغرب، : إحسان عباس، تحهـ)1382:ت(

هــ)، تـح: حـافظ عبـد الـرمحن دمحم خـري، مؤسسـة 803املـختصر الفقهي، أليب عبد هللا دمحم بـن دمحم بـن عرفـة الـورغمي (ت: .45
  م.2014هـ/ 1435، 1خلف أمحد احلبتور لألعمال اخلريية، ديب، ط

لـد بـن عمـر بـن عمـار العلمـي اجلزائـري، دار هــ)، تـح: خا776(ت: املودة خليل بن إسـحاق اجلنـدي يبخمتصر خليل، أل .46
  م.2020هـ/ 1442، 1ابن حزم، بريوت، ودار احملسن، اجلزائر، ط

، د بـريوت ،املكتبـة العلميـة، هــ)770:حنـو تأمحـد بـن دمحم الفيـومي (، أليب العبـاس املصباح املنري يف غريـب الشـرح الكبـري .47
  ط ت.
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غ (ت:معـامل اإلميــان يف معرفـة أهــل القـريوان، أليب زيــ .48 جـي، تــح: 696د عبـد الــرمحن بـن دمحم الــد هــ)، ومعــه تكميـل ابــن 
هــ/ 1388، 2إبراهيم شبوح، ودمحم األمحدي أبو النور، ودمحم ماضـور، املكتبـة العتيقـة، تـونس، ومكتبـة اخلـاجني، مصـر، ط

  م.1968
بــــاس أمحــــد بــــن حيــــىي الونشريســــي املعيــــار املعــــرب واجلــــامع املغــــرب عــــن فتــــاوى أهــــل إفريقيــــة واألنــــدلس واملغــــرب، أليب الع .49

شــــراف دمحم حجــــي، وزارة األوقــــاف والشــــؤون اإلســــالمية، املغــــرب، ط914(ت: ، 1هـــــ)، تــــح: جمموعــــة مــــن احملققــــني 
  م.1981هـ/ 1401

هــ)، أطروحـة دكتـوراه، إعـداد الطالــب: 585املقصـد احملمـود يف تلخـيص العقـود، أليب القاسـم علـي بــن حيـىي اجلزيـري (ت: .50
بـــن بركـــي الســـلمي، إشـــراف األســـتاذ: دمحم بـــن نبيـــل غـــامن، جامعـــة أم القـــرى، كليـــة الشـــريعة والدراســـات  فـــايز بـــن مـــرزوق

  هـ.1422-هـ1421اإلسالمية، السنة اجلامعية: 
تــح: أمحــد جاســم ، هـــ)974اهليتمــي (ت: بــن حجــرشــهاب الــدين أمحــد بــن دمحم بــن علــي املــنح املكيــة يف شــرح اهلمزيــة، ل .51

  م.2005هـ/ 1426، 2ار املنهاج، بريوت، طاحملمد، وبومجعة مكري، د
هـ)، تح: دمحم مصطفى األعظمـي، مؤسسـة زايـد بـن سـلطان آل 179املوطأ، أليب عبد هللا مالك بن أنس األصبحي (ت: .52

  م.2004هـ/ 1425، 1يان لألعمال اخلريية واإلنسانية، أبو ظيب، ط
هـ)، تح: دمحم حجي، وأمحـد التوفيـق، 1187ب القادري (ت:نشر املثاين ألهل القرن احلادي عشر والثاين، حملمد بن الطي .53

ط، ط   م.1986هـ/ 1407، 1مكتبة الطالب، الر
اجلــامع املغــرب عــن فتــاوى  النــوازل اجلديــدة الكــربى فيمــا ألهــل فــاس وغــريهم مــن البــدو والقــرى، املســماة بـــ: املعيــار اجلديــد .54

هـ)، تـح: عمـر بـن عبـاد، وزارة األوقـاف 1342دمحم الوزاين (ت:املتأخرين من علماء املغرب، أليب عيسى دمحم املهدي ابن 
  م.2000-1996هـ/ 1421-1417، 1والشؤون اإلسالمية، املغرب، ط

هـــ)، تــح: عبــد احلميــد اهلرامــة، دار 1036نيــل االبتهــاج بتطريــز الــديباج، أليب العبــاس أمحــد  بــن أمحــد التنبكــيت (ت: .55
 م.2000، 2الكاتب، طرابلس الغرب، ط

 
يم أحمد ع الزائديإبر  يامدينة  م9019 مواليد ا مس لي   )eddardari1984@gmail.com( ا

سالمي متحصل ع  عة تخصص الفقه  س  الشر سا يا.م.2012سنة ل ن. لي ة. زلي سمر امعة    ا

مس متحصل ع  داب ا لية  سالمية ب رقب، جامعة امل –دبلوم الدراسات العليا من قسم الدراسات 

  م2013 سنة

ي  اجست متحصل ع امل نم. جامعة 2015سنة  الفقه املال   املغرب. فاس. .القرو

ي سنة فقه  الع الدكتوراه متحصل  عةلية ال م.2019املال   جامعة دمحم بن عبد هللا. فاس. املغرب.  .شر

س امعة  عة والقانون با لية الشر عة ب  محاضر  بقسم الشر
ً
يا.حاليا ن. لي ة. زلي   مر

: صل والغالب عند املالكية من إنتاجه العل الشيخ أحمد بن عمر و  (أطروحة دكتوراه).. عارض 

ته  املناسك دراسة وشرح وتحقيق ).الزائدي وأجو و و  . (رسالة ماجست التعليل الفق عند الشيخ قر

ه عض فتاو    .رحمه هللا من خالل 
  


