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 املقدمة

احلمد هلل وكفى والصالة والسالم على املصطفى من أرسل رمحة للعاملني، وقائدا إىل سعادة 
   ﴿ الدارين،  فكان يفيت عن اهلل بوحيه املبني وكان كما قال له جل وعال:

    
    
﴾ :(فكان أول املوقعني عن رب العاملني وأورث العلماء هذه الوظيفة العظيمة 78)ص

 القدر، الصعبة املنال، فبهم يهتدي احلريان يف الظلماء، ويصل التائه إىل بر األمان. 

 أما بعد:

تاب اهلل عز وجل، وخري اهلدي هدي حممد صلى اهلل عليه وسلم، وشر فإن خري احلديث ك
 األمور حمدثاهتا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار.

وبعد إن احلياة العلمية يف األندلس قد اتسمت باحتضان املذهب املالكي والدفاع عنه وعدم 
إال يف مسائل يسرية، ومن عوامل العناية باملذهب خمالفته حيث كان مقصورا على املشهور والراجح 

املالكي يف األندلس كثرة املؤلفات يف هذا املذهب حيث بلغت حدا كبريا ما بني مطوالت وخمتصرات 
 وبعض هذه املؤلفات تشبه أن تكون موسوعات فقهية مثل: كتاب البيان والتحصيل البن رشد.

 أسباب اختيار املوضوع:

 :ما يلي تياري هلذا املوضوع جمموعة من األسباب تتمثل يفلقد كان الدافع الخ

ـ كـِون األستاذ أيب سعيد ابن لب من أقطاب املدرسة األندلسية وقد قال عن ذلك 
املقري:"... وغشى حلقته من طلبة العلم كثري كان من بينهم أئمة األندلس اجللة الذين قل منهم من 

 (1) مل يأخذ عنه..."

                                                           

 .255/ص2نفح الطيب/ج(1)
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 كان من أشهر أساتذة مدرسة غرناطة اليت تسمى باملدرسة النصرية.  و يكفي يف ذلك أنه

 ـ ما زال مل يكشف الستار عن مالمح سرية ابن لب وشخصيته العلمية خاصة الفقهية منها.

خاصة وأن ابن لب –ـ كون فتاوى ابن لب تعكس مالمح شخصيته العلمية واالجتهادية 
املدرسة األندلسية وبالضبط الغرناطية من جهة من جهة و تعكس مسات -ليس له مؤلف يف األصول

 أخرى.

ـ كون فتاوى ابن لب تعترب مرجعا فقهيا وتارخييا وبيانا ملا جرى عليه العمل والفتوى آنذاك: 
وقد قال املواق عن فتاويه:"...شيخ الشيوخ أبو سعيد بن لب الذي حنن على فتاويه يف احلالل 

 .(1)واحلرام"

واليت تدعى أيضا بكتب الفتاوى وكتب األحكام وكتب املسائل واليت  ـ إبراز فن فقه النوازل
 برز فيها الفقهاء األندلسيون واملغاربة على وجه اخلصوص.

 اإلشكالية:

نظرا لتشعب حياة الناس وخاصة يف املعامالت هنض األندلسيون مبواجهة وتصدي الوقائع 
ض العلماء هبذا اجلانب فكانوا جييبون عن أسئلة الناشئة واألقضية الطارئة يف احلياة اليومية، فعين بع

السائلني املستوضحني ألحكام الشرع وذلك كله للعمل مبا يرضي اهلل، فسمي هذا العمل )بعلم 
 النوازل (.

وقد استمر الفقهاء  األندلسيون يؤلفون يف هذا الباب إىل سقوط مملكة غرناطة، ومن أهم 
ابن سهل املعروفة باألحكام الكربى،و نوازل ابن رشد اجلد  تلك املؤلفات يف موضوع النوازل:نوازل

 نوازل ابن احلاج، ونوازل أيب مطرف عبد الرمحان الشعيب املالكي.

                                                           

 .255/ص2در السابق/جاملص(1)
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وتأيت نوازل أيب سعيد فرج بن لب لتنضم إىل هذه السلسلة من كتب النوازل، فاحتضنها 
 واحلرام.الغرناطيون وعولوا عليها حبيث أصبحوا على هذه الفتاوى يف احلالل 

وكذلك كون ابن لب حلقة دفغت مبجموعة من علماء املالكية الذين تتلمذوا على يديه 
 فصبغوا املدرسة املالكية يف األندلس بالصبغة التأصيلية من أمثال الشاطيب،و ابن عاصم، وابن سراج.

تعرف باألحكام الشرعية -كسائر الفتاوى الصادرة عن العلماء–وإن كانت هذه الفتاوى 
لوقائع الطارئة، فإهنا ستلقي الضوء على شخصية ابن لب اليت مل تلق العناية الكافية  بعد، وتبني لنا ل

اجتهاده واجتاهه، وتشري إىل األوضاع اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية باململكة النصرية بغرناطة يف 
 القرن الثامن اهلجري.

األندلسية يف ذلك العصر ومدى تأثر كما ستظهر لنا إىل حد ما مسات وخصائص املدرسة 
 من جاء  بعد األستاذ ابن لب  هبذا  املنهج  املتبع.

 :أهداف البحث

 حبثي يف هذه الفتاوى وعن هذه الشخصية كان من ورائه أهداف معينة وهي كاآليت:
 ـ كشف النقاب عن سرية ابن لب وشخصيته وتأثريها يف احلياة العلمية.

 ألندلسية وخاصة الغرناطية يف جمال الفتوى.ـ إبراز مالمح املدرسة ا
 ـ بيان طرق االستدالل وكيفية التعامل مع النوازل عند ابن لب.

ـ إلقاء نظرة على املظاهر اإلجتماعية واألوضاع الثقافية والسياسية للصفحات األخرية من 
 سجل احلضارة األندلسية قبيل اندثارها.

 الصعوبات:

 ند إجنازي هلذا البحث ما يلي:من الصعوبات اليت واجهتين ع
ـ قلة املعلومات يف كتب الرتاجم عن جوانب مهمة يف حياة ابن لب كأخبار عن أسرته واجلو 

 الذي نشأ فيه وغريه، وهذا مما أثر سلبا يف إبراز شخصيته.
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 ـ رداءة اخلط الكثرية مما أدى  إىل صعوبة فهم بعض األلفاظ يف نص املخطوط.
ن صفحات املخطوط بالكامل، وخاصة اليت تفرد هبا املخطوط عن ـ طمس بعض األجزاء م

 باقي مصادر فتاوى ابن لب، مما منع االستفادة منها.

 الدراسات السابقة:

 إن لالستاذ ابن لب آثار عديدة لكن اليت عين هبا و مت حتقيقها هي ستة آثار:
 تقريب األمل البعيد يف نوازل األستاذ أيب سعيد بن لب.-5
 لتان يف الفقه )أحكام يف الطهارة والصالة (رسا-4-5
 رسالة يف تعني حمل دخول الباء من مفعويل بدل وأبدل، وما اشتق منهما يف املادة.-2
 شرح مجل الزجاجي:وهو تقييد على بعض أبواب اجلمل.-2
 شرح القصيدة اللغزية يف املسائل النحوية.-6

نها ستة فقط، والذي يهمنا يف حبثنا هو وكما نرى فإن من أربعة عشر أثرا  البن لب حقق م
 اجلانب الفقهي أي املؤلفان: تقريب األمل البعيد، والرسالتان يف الفقه.

لكن الذي استطعت احلصول عليهو هو بني يدي:تقريب األمل البعيد وهو خمطوط حققه 
 حسني خمتاري وهشام الرامي.

 ومما يؤخذ على هذين احملققني ما يلي:

ة اليت معي من املخطوط من بني النسخ املعتمدة يف التحقيق،و هذا مما عدم وجود النسخ-
 أدى إىل نقص يف الفتاوى احملققة ألهنا موجودة يف املخطوط الذي حبوزيت دون النسخ األخرى.

إعطاء األولوية للمسائل وحتقيقها أدى إىل شىيء من اإلمهال يف تبيني شخصية ابن لب -
و يتضح هذا يف إمهال بعض تالميذه وبعض شيوخه، ومن األمور املهمة العلمية وخاصة الفقهية منها 

 يف إبراز شخصية ابن لب كذلك وهو عالقته بتلميذه الشاطيب.
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عدم التحقيق يف نسبة الكتاب إىل مؤلفه، وهو باب مهم يف التحقيق إذ يفهم من العنوان -
 .أنه خبط ابن لب وهذا غري صحيح،وذلك مما يسفهم من كتب الرتاجم

 اخلطة:

بعد مجع املادة ومتحيصها وترتيبها، رأيت أن أمحعها يف خطة تشتمل إمجاالعلى مقدمة وثالثة 
 فصول وخامتة وهذا بياهنا مفصلة.

 حياة األستاذ ابن لب.: األول الفصل
 لب. ابن فيه عاش الذي العصر :األول املبحث
 .حياته أطوار الثاين: املبحث

 .املبحث الثالث: حياته العلمية
 املبحث الرابع: عالقة ابن لب بالشاطيب.

 .دراسة فتاوى ابن لب: الثاني الفصل
 املبحث األول: فتاوى ابن لب.

 املبحث الثاين: الشكل العام للفتوى.
 املبحث الثالث: استدالالته.

  ث: نماذج من فتاوى ابن لب.الثال الفصل

  :ي يف إعداد هذا البحثمنهج

فقد اعتمدت يف حبثي هذا على املنهج االستقرائي التحليلي  نظرا لطبيعة املوضوع املدروس
 االستنباطي.

 ـ االستقرائي: وذلك باستقراء كامل لفتاوى ابن لب يف املصادر املتوفرة لدي.

ـ التحليلي: كيفية إصدار ابن لب للحكم وكيفية إعتماده على األدلة من الكتاب والسنة 
 من مصادرها األساسية.وغريها يف إصداره للفتوى،  مع توثيقها 
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 ـ االستنباطي: على أساس ما سبق أستخرج منهجه وأسلوبه املتبع من خالل فتاويه.

 طريقة عملي يف هذا البحث:

 توثيق اآليات يكون يف صلب البحث، وتوثق كلما وجدت ولو سبق توثيقها.-أ

ب فالباب مث التخريج: أخرج األحاديث ألول مرة مبعلوماهتا الكاملة من الراوي والكتا-ب
 اجلزء والصفحة.

أكتفي بالصحيحني )البخاري،مسلم(إن وجد هبما، أما إن مل يكن يف الصحيحني يتم عزو  
احلديث إىل مظانه يف كتب احلديث اليت أخرج هبا مع ذكر ما قاله أهل احلديث عن درجته من 

 الصحة.

 الفهرسة:  يرتب الكل ترتيبا ألفبائيا إال اآليات فبحسب السور.-ج

 الرتمجة: ترمجة خمتصرة للفقهاء غري املشهورين فقط.-د

 الرتقيم: يبدأ من املقدمة إىل آخر البحث.-هـ

رموز: يف الفصل الثالث الرمز ]   [ وجود كلمة غري مفهومة،  أما الرمز }   { وجود -و
 طمس كلي يف ذلك املوضع من املخطوط.

ن نفسي و من الشيطان، واهلل خري ويف األخري فإن أصبت فمن اهلل وحده، وإن أخطأت فم
مسؤول أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي، وأن يتقبله مبنه وفضله، وحيقق الغاية املرجوة منه 

  إنه مسيع جميب، وصلي اللهم وبارك على سيدنا حممد األمني وعلى آله وصحبه أمجعني.   



  الفصل األول: حياة األستاذ ابن لب.
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 .حياة األستاذ ابن لبالفصل األول: 
الذي عاش فيه أي إمام يراد دراسة شخصيته من األمور املعينة على فهم لعل معرفة العصر 

 آرائه، ومواقفه.

و بيان آراء أي عامل و مواقفه، هلا عالقة وثيقة بظروف العصر الذي عاش فيه، ولذا أود  أن 
 أتكلم يف هذا الفصل عن هذه اجلوانب من عصر ابن لب وعن حياته خالل هذا العصر.  



  الفصل األول: حياة األستاذ ابن لب.
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 لعصر الذي عاش فيه ابن لباملبحث األول:ا

 املطلب األول: مملكة غر ناطة

وهي إسم قدمي يرجع إىل عهد الرومان  (1)يقال غرناطة ويقال إغرناطة، وكالمها أعجمي
هذه التسمية، فريى البعض أنه مشتق من الكلمة  والقوط، وقد اختلفت أراء الباحثني يف أصل

 ذلك جلماهلا وكثرة حدائق الرمان اليت حتيط هبا.أي الرمانة، وأهنا مسيت ك GRANATAالرومانية 

ويرى البعض اآلخر أن التسمية ترجع إىل أصل قوطي أو أهنا ترجع إىل أصل بربري مشتق من 
 .(2)اسم إحدى القبائل

أما موقعها فهي ممتدة جنوبا حىت البحر وأهم مدهنا العاصمة نفسها ووادي آش أو وادياش 
كر وحصن اللوز وبسطة شلوبانية وخترتق اململكة عدة أهنار أمهها هنر وأرجية وأش (3)واحلامة ولوشة

شنيل وهنر املنصورة، كما خترتقها سلسلة جبال سريا نيفادا وهضاب البشرات وتنتشر سهوهلا اخلضراء 
وهى مدينة طاملا تغىن املؤرخون املسلمون جبمال موقعها وسحر مناظرها ووفرة  (4)املرتامية االطراف

 حماصيلها.

                                                           

-هـ5538)5لسان الدين اخلطيب /اإلحاطة يف أخبار غرناطة /حتقيق حممد عبد اهلل عنان /مكتبة اخلاجني بالقاهرة/ ط(1)
 .5/ص5م(/م5388

    2حممد عبد اهلل عنان /هناية األندلس و تاريخ العرب املتنصرين /حتقيق حممد عبد اهلل عنان /مكتبة اخلاجني بالقاهرة/ ط(2)
 .44م(/ص5378-هـ5207)

لوشة:بالفتح مث السكون وشني معجمة مدنية باألندلس غريب إلبرية قبل قرطبة منحرفة يسريا بينها وبني غرناطة عشرة فراسخ  (3)
 .46/ص2وبينها وبني قرطبة عشرون فرسخا .معجم البلدان الياقوت /ج

 .2نصرية /صحممد زينهم حممد عزب/ مقدمة اللمحة البدرية يف الدولة ال(4)



  الفصل األول: حياة األستاذ ابن لب.
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حيث كانت اململكة أيام الدولة االسالمية جنة من جنات الدنيا تغص بالغياض والبساتني 
 .(1)اليانعة 

هذه الطبيعة الكرمية للمملكة قد اجتذبت املسلمني من إفريقيا والشرق على مدى العصور 
األموية  منذ الفتح اإلسالمي كما بدأ سيل املهاجرين من الداخل يفد على اململكة منذ سقوط الدولة

باألندلس، عالوة على طوائف الرببر الذين وفدوا من املغرب، وتزايدت موجات اهلجرة الداخلية من 
 .(2)بالد األندلس املتامخة ململكة غرناطة كلما سقطت يف يد اإلسبان  مدينة من املدن املسلمة

األبنية أما مجال املدينة ومفاتنها فيتجلى يف معمارها اإلسالمي حيث تغص بالصروح و 
 .(3)الفخمة، وتتخللها امليادين والطرقات الفسيحة

ومدينة احلمراء دار امللك مطلة على معمورها يف مست القبلة تشرف عليها منها الشرفات 
البيض، واألبراج السامية واملعاقل املنيعة والقصور الرفيعة تعشى العيون وتبهر العقول وتنحدر من 

 ركها يف سفحة جداول تسمع على البعد أهزاجها.فضول مياهها وأفياض حوائرها وب

وتنصب يف حنو مخسني منها منابر اجلمعات ومتد األلف البيض وترفع األصوات الفصيحة 
هلل،ويشتمل سور هذه املدينة وما وراءه من األرجاء الطاحنة باملاء املعني على أزيد من مائة وثالثني 

 .(4)رحى

رخون يف وصف مجاهلا سلبت لب ابن اخلطيب حىت فضلها غرناطة هذه اململكة اليت أبدع املؤ 
 على سائر بالد العامل وأنشد فيها يقول:

                                                           

أبو سعيد ابن لب الغرناطي /تقريب األمل البعيد يف نوازل األستاذ أيب سعيد بن لب الغرناطي /حتقيق:حسني خمتاري وهشام  (1)
 .42/ص5م(/ج4002-هـ5242)5لبنان(/ط-الرامي/دار الكتب العلمية)بريوت 

 .2أنظر مقدمة اللمحة البدرية /ص(2)

 .42هناية األندلس /ص(3)

 5القاهرة/ط–الدين ابن اخلطيب/اللمحة البدرية يف الدولة النصرية/حتقيق وتعليق حممد زينهم/الدار الثقافية للنشر لسان  (4)
 .45-40م(/ص 4002-هـ5242)



  الفصل األول: حياة األستاذ ابن لب.
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 غرنـاطة ماهلـا نظري                   ما مصرما الشام ما العراق؟     

 .(1)ما هي إال العروس جتلى                  وتلك من مجلة الصـداق     

 ياض كأنه        وجه مجيل والريـاض عـذاره.وقال فيها كذلك:   بلد حيف به الر 

 .(2)وكأمنا واديه معصم غادة         ومن اجلسور احملكمات سواره                      

 املطلب الثاني:احلالة السياسية.

هـ أي يف بداية القرن الثامن اهلجري، وقد كان النفوذ اإلسالمي 805ولد ابن لب يف سنة 
 املعروفني كذلك ببين األمحر. –طة اليت كانت يف ظل دولة بين نصر الدين ينحصر يف مملكة غرنا

وكان مؤسس هذه الدولة الغالب باهلل أمري املسلمني أبوعبد اهلل حممد بن يوسف بن حممد 
أمحد بن حممد بن مخيس بن نصر بن قيس اخلزرجي األنصاري وإىل سعد بن عبادة سيد أنصار 

 م نسبتهم وهو نسب رفيع يستمد منه بنو نصر عراقتهم وجمدهم.رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل

هـ بعد أن مهد لذلك بفرض سيطرته 652وقد اختذ غرناطة عاصمة ملكه يف رمضان من عام 
وبعض احلصون مث امتد سلطانه إىل الشواطئ اجلنوبية باستيالئه على  (4)ومالقة(3)على جيان

 ".هـ685وما حوهلا إىل أن توىف عام"(1)املرية

                                                           

-أمحد بن حممد املقري التلمساين/نفخ الطيب من غضن األندلس الرطيب/حتقيق إحسان عباس/دار صادر )بريوت (1)
 .527/ص5/ م5338لبنان(/طبعة جديدة 

 .552/ص5اإلحاطة ج (2)

جيان:بالفتح مث التشديد وآخره نون،مدينة هلا كورة واسعة باألندلس تتصل بكورة إلبرية يف شرقي قرطبة ،بينها وبني قرطبة سبعة (3)
 . 532/ص4عشرة فرسخا.معجم البلدان /ج

اطئ البحر بني اجلزيرة اخلضراء واملرية .معجم سورها على ش"رية"مالقة بفتح الالم والقاف،مدينة باألندلس عامرة من أعمال(4)
 . 25/ص2البلدان/ج 
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لكن غرناطة مل تستطع احملافظة على كل األندلس اليت كانت خاضعة لسلطان املوحدين 
خالل هذه اآلونة العصيبة اليت ظهرت فيها مملكة غرناطة سقطت عديد من القواعد األندلسية 

هـ مث تلتها 626سنة (4)هـ وإشبيلية656سنة  (3)هـ وبلنسية655عاصمة اخلالفة سنة (2)سقطت قرطبة
صون أخرى، أما املدن واملناطق اليت بقيت للمسلمني فقد احتوهتا مملكة غرناطة يف الطرف مدن وح

 .(5)اجلنويب من اجلزيرة األندلسية

 وذكر ابن اخلطيب من ويل بعد مؤسس الدولة الغالب باهلل من ولده وأحفاده فقال 

وطالت مدته إىل أبو عبد اهلل  –ثاين ملوكهم وعظيمها  –وويل بعده ولده مسيه السلطان -5
 أن توىف عام واحد وسبعمائة. 

وويل بعده ولده ومسيه أبو عبد اهلل حممد وخلع يوم الفطر من عام مثانية وسبعمائة، وتوىف -4
 يف شوال عام أحد عشر وسبعمائة.

وويل بعده خالعه أخوه نصر أبو اجليوش وارتبك أمره وطلب األمر ابن عم أبيه السلطان -5
يل بن فرج بن إمساعيل صنو األمري الغالب باهلل أول ملوكهم،  فتغلب على دار اإلمارة أبو الوليد إمساع

يف ثاين ذي القعدة من عام ثالثة عشر وسبعمائة، وانتقل نصر خملوعا إىل مدينة وادي آش، وتوىف 
عام اثنني وعشرين وسبعمائة، ومتادى ملك السلطان أيب الوليد إىل الثالث والعشرين من رجب عام 

                                                                                                                                                                                     

من بناء األمري -املرية:بالفتح مث الكسر وتشديد الياء بنقطتني من حتتها ،وهي مدينة كبرية من كورة إلبرية من أعمال األندلس(1)
 . 540-553/ص2معجم البلدان/ج  –الناصر لدين اهلل عبد الرمحان بن حممد 

ة:بضم أوله وسكون ثانيه،و ظم الطاء املهملة أيضا ،والباء املوحدة وهي مدينة عظيمة باألندلس وسط بالدها وكانت قرطب(2)
 .542-542/ص2معجم البلدان/ج–سريرا مللكها وقصبتها ،وهي حصينة بسور من احلجارة 

ي قرطبة وهي برية حبرية تعرف مبدينة بلنسية:السني مهملة مكسورة وياء خفيفة ،كورة ومدينة مشهورة باألندلس وهي شرق(3)
 ..230/ص5معجم البلدان/ج-الرتاب بينها وبني البحر فرسخ

إشبيلية:بالكسر مث السكون وكسر الباء املوحدة وياء ساكنة والم وياء خفيفة ،مدينة كبرية عظيمة وهي غرب قرطبة بينهما (4)
 .532/ص5معجم البلدان/ج -ثالثون فرسخ كانت مشهورة بزراعة القطن

-هـ5252)2عبد الرمحان علي احلجي/التاريخ األندلسي من الفتح اإلسالمي حىت سقوط غرناطة/دار القلم دمشق /ط(5)
 .257-258م(/ص5332
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مخسة وعشرين وسبعمائة، ووثب عليه ابن عمه يف طائفة من قرابته فقتلوه ببابه وخاب فيما أملوه 
 سعيهم فقتلوا كلهم يومئذ.

وتوىل األمر بعده ولده حممد واستمر ذلك إىل ذي احلجة من عام أربعة وثالثني وسبعمائة -2
 وقتل بظاهر جبل الفتح بأيدي جند من املغاربة.

ده أخوه أبو احلجاج يوسف ودام ملكه إىل يوم عيد الفطر من عام مخسة وتوىل األمر بع-2
 ومخسني وسبعمائة وترامى عليه يف صالته ممرور مبدية يف يده فقتله.

وقدم لألمر األكرب من أوالده إىل الثامن والعشرين من شهر رمضان عام ستني وسبعمائة، -6
ي آش إىل أن استقر يف املغرب ومتادى ملك أخيه وثار عليه أخوه بتدبري ابن عم هلما وفر وحلق بواد

إىل أخريات شعبان من عام إحد وستني وسبعمائة، وسطا ابن العم املذكور فقتله بدار ملكه وفتك به 
 .(1)فتكة شنعاء وأحلق به أخا صغريا له، واستوىل على امللك وانتقل به إىل فرع آخر

ف أيب احلجاج وقد امتدت مدة ملكه من عام وبعدها عاد امللك إىل حممد الغين باهلل بن يوس
 مخسة ومخسني وسبعمائة إىل عام ثالثة وتسعني وسبعمائة.

واستطاع هذا األخري أن ينتهز فرصة نشوب أحداث بني أعدائه من النصارى ليستعيد من 
رنة عام أيديهم بعض املواقع واملراكز اليت كانوا استولوا عليها بدافع حقد صلييب مقيت فاستعاد ثغر بط

بعد معركة طاحنة عام سبعني وسبعمائة وإشبيلية عام  (2)سبعة وستني وسبعمائة، واجلزيرة اخلضراء
واحد وسبعني وسبعمائة بعد أن اختذها القشتاليون عاصمة ملكهم، وهاجم جيان واستوىل منها على 

 .(3)بعض الغنائم ومتكن من حماصرة قرطبة إظهارا لقوته

                                                           

 . 58-52، اللمحة البدرية/ص 553/ص  5أنظر اإلحاطة/ج (1)

ي قبلى قرطبة ومدينتها أشرف املدن وأطيبها اجلزيرة اخلضراء :مدينة مشهورة باألندلس وقبالتها من الرب بالد الرببر سبتة و ه(2)
 .556/ص4أرضا وسورها يضرب به إىل ماء البحر وهي متصلة برب األندلس  ال حائل من املاء دوهنا .معجم البلدان /ج

 .555-554هناية األندلس/ص (3)
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رمحه اهلل -ر مللوك بين نصر) بين األمحر( فإن أبا سعيد فرج بن لب وبعد هذا العرض املختص
 عاصر منهم مخسة ملوك وهم: -

 هـ(855-هـ 807)–أبو اجليوش  –نصر بن حممد الثاين -5
 هـ(842-هـ855)-أبو الوليد –إمساعيل األول بن فرج -4
 هـ(855-هـ 842)–الغالب باهلل  –حممد الرابع بن إمساعيل  -5
 هـ(822-855) –أبو احلجاج –ألول يوسف ا -2
 هـ (835-هـ 822)–أبو احلجاج –حممد الغين باهلل بن يوسف  -2

ويتبني من خالل هذه الدراسة من تعاقب مخسة ملوك يف فرتة زمنية مقدارها مخسة ومثانني 
 سنة، وكيف كان استيالء كل واحد منهم على امللك،  فإنه يتضح أنه كانت هناك فتنا داخلية تنغص

حياة هؤالء امللوك وتودي حبياة بعضهم وهذا ما عكر صفو احلياة السياسية وجعلها غري مستقرة، 
ورمبا كان  هذا هو السبب يف انقسام وتشتت هذه الدولة إىل أن اهنارت واستوىل عليها اإلسبان عام 

 سبعة وتسعني ومثامنائة.

 املطلب الثالث: احلالة االجتماعية.

 ائد أهل غرناطة وأوصافهم:قال ابن اخلطيب يف عو 

"أحوال أهل هذه القطر يف الدين وصالح العقائد أحوال سنية، وصورهم حسنة، معتدلة 
أنوفهم، بيض ألواهنم،  مسودة غالبا شعورهم،  متوسطة قدودهم،  فصيحة ألسنتهم،  عربية لغاهتم 

وفيهم من الرببر واملهاجرة  يتخللها عرف كثري وتغلب عليها اإلمالة وأخالقهم أبية، وأنساهبم عربية 
 كثري.

وكان اجملتمع الغرناطي يعيش يف رخاء وسعة تكثر لديهم األقوات يف الشتاء والصيف، وال 
سيما الفاكهة من العنب والتني والزبيب والتفاح والقسطل واجلوز واللوز وغريها، ويدخرها الناس على  

 كر الفصول.
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شقون مباهج احلياة، واحلفالت العامة، وكانت احلياة وكان احتفاهلم باألعياد أنيقا، وكانوا يع
لديهم كأهنا سلسلة من األعياد املتواصلة، وكانت مظاهر التحضر بارزة يف بعض عوائدهم،  مثل 
عنايتهم الفائقة بفاخر اللباس يف الزينة، وأناقة املظهر فتبصرهم يف املساجد أيام اجلمع كأهنم األزهار 

 .(1)ة حتت األهوية املعتدلة"املفتحة يف البطاح الكرمي

وقد أدى هبم ذلك إىل أن غالوا يف الرتف واحنرفوا عن منهج االعتدال املشروع حىت انتشر 
 الغناء وهذا ما الحظه ابن اخلطيب فقال:

"أعيادهم حسنة مائلة إىل االقتصاد،والغناء مبدينتهم فاش حىت بالدكاكني اليت جتمع كثريا من 
 .(2)مثلهم"األحداث، كاخلفافني و 

وعن التفنن يف الزينة عند النساء فقال:"وقد بلغن من التفنن يف الزينة هلذا العهد واملظاهرة بني 
املصبغات، والتنافس يف الذهبيات، والديباجيات والتماجن يف أشكال احللى إىل غاية بعيدة نسأل اهلل 

نة وأن يعامل مجيع من هبا بسرته وال أن يعف عنهن فيها عني الدهر وال جيعلها من قبيل اإلبتالء والفت
 .(3)يسلبهم خفي لطفه بعزته وقدرته"

وكما ذكرنا سابقا أن موجات اهلجرة الداخلية واخلارجية كانت تتزايد على مملكة غرناطة "وقد 
أسهمت هذه اهلجرة يف توفري اخلربة سواء يف الصناعة أو الفالحة حىت توطدت صالت اقتصادية 

 .(4)رى"وجتارية مع دول أخ

وازدهرت احلركة التجارية يف غرناطة وال سيما التجارة اخلارجية حىت صارت من أعظم املراكز 
التجارية يف جنوب أوربا، حىت لقد وصفها بعض املؤرخني املعاصرين بأهنا "مدينة مجيع األمم" ويقول 

ردة، كان يعتمد عليها مؤرخ إسباين:"إن شهرة سكاهنا يف األمانة والثقة بلغت إىل حد أن كلمتهم اجمل
 أكثر مما يعتمد على عقد مكتوب بيننا".

                                                           

 .225-220،هناية األندلس/ص 24-25،اللمحة البدرية/ص 552-552/ص 5أنظر اإلحاطة/ج (1)

 .24،اللمحة البدرية/ص 558/ص5حاطة/جاإل(2)

 .25،اللمحة البدرية/ص 553/ص5اإلحاطة/ج(3)

 .546أنظر هناية األندلس/ص (4)
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وقد ساعدها يف ذلك ما حباها اهلل من ثروات معدنية كثرية كاحلديد والرصاص والزئبق 
 والذهب والفضة وغريها.

وقد ازدهرت يف هذه اململكة صناعات متعددة كصناعة األسلحة اجليدة بنوع خاص، 
قمشة امللونة املمتازة، واجللود الدقيقة اليت برع فيها أهل قرطبة بنوع وصناعة الصوف واحلرير، واأل

 .(1)خاص، وصناعة األدوية والعقاقري وغريها من الصناعات اليت اشتهرت هبا

لكن مل يدم هذا طويال وبدأ يتسرب إىل اجملتمع مظاهر الضعف وخاصة يف اجلانب املايل 
 .(2)ها بالنحاسحيث عمد بعضهم إىل تدليس العملة ومزج ذهب

"وتناقص العبيد واإلماء عند األندلسيني، وكذلك يف دعوى األهايل لتجديد بناء أسوار 
 .(3)احلصون، وهو أمر راجع يف األصل إىل بيت املال،  فاختلف الفقهاء يف توظيف ذلك عليهم

 (4)ولعل هذا الضيق هو الذي حذا ببعضهم إىل التفكري يف تبادل جتاري مع العدو اإلسباين

                                                           

 .227-228-226أنظر هناية األندلس /ص(1)

ب 548ص -458/4/545أبو سعيد بن لب الغرناطي/نوازل ابن لب/خمطوط مبكتبة احلرم النبوي املدينة املنورة حتت رقم: (2)
،و أمحد بن حيىي الونشريسي/املعيار املعرب و اجلامع املغرب عن فتاوى علماء 520-554/ص4و تقريب األمل ج أ، 555–

 -إفريقية و األندلس و املغرب /خرجه مجاعة من الفقهاء بإشراف حممد حجي/دار الغرب اإلسالمي )بريوت
 .228-225/ص6م(/ج5375-هـ5205)5لبنان(/ط

 .47اوى اإلمام الشاطيب / ص حممد أبو األجفان/مقدمة فت(3)

حيث وجه سؤال لإلمام الشاطيب يف ذلك وهو:"هل يباح ألهل األندلس بيع األشياء اليت منع العلماء بيعها من أهل احلرب   (4)
كالسالح وغريه لكوهنم حمتاجني إىل الضرورة يف أشياء أخرى من املأكول وامللبوس وغري ذلك ،أم ال فرق بني أهل األندلس 

 م من أرض اإلسالم؟وغريه
واهلل املوفق للصواب :أن هذه اجلزيرة جارية جمرى غريها إذ مل يفرق العلماء يف املسألة بني قطر وقطر -فأجاب:"اجلواب عن األول

 وال فرقوا أيضا بني من هادن أو كان حربيا لنا ،إال ما ذكره ابن حبيب يف الطعام:فانه أجاز بيعه ممن هادن دون احلريب=
  ﴿لتم به من حاجتنا إليهم فليس مبوجب لتسويغ البيع منهم ألن اهلل تعاىل قال:=وقد عل
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 املطلب الرابع: احلياة الثقافية.

"لقد كان اجلو الثقايف خيتلف اختالفا كبريا عن اجلو السياسي واالجتماعي ذلك أنه امتاز 
بالتطور والنضج واإلنتاج العلمي الرائع وبدأت احلركة الفكرية باألندلس يف النصف األول من القرن 

أن تعمل على وصل ماضيها -ة واإلجتماعيةرغم اضطراب احلالة السياسي–السابع اهلجري حتاول
  .(1)حباضرها كما هو احلال يف املشرق اإلسالمي"

واشتهر مؤسس دولة بين األمحر حبمايته للعلم واآلداب، وكذا كان ولده "حممد الفقيه عاملا 
 .(2)ضليعا يؤثر جمالسة العلماء من األطباء واملنجمني واحلكماء والشعراء، ويقرض الشعر"

ر كذلك األمري أبو الوليد إمساعيل بن السلطان يوسف الثاين بأدبه وبارع نثره، وهو "واشته
صاحب كتاب"نثري اجلمان فيمن ضمين وإياهم الزمان"وقد ترجم فيه ألعالم عصره يف الشعر 

 واألدب.

 وقد حظيت مملكة غرناطة بصرحني علميني حافظا على هذا اإلشعاع الفكري الكبري ومها:
الذي تنتظم فيه حلقات الدروس، ويقصده للتعلم، كما ع األعظم:الجامأولهما:

يقصده للتعبد، مجع كثري من الطالب النابغني الذين محلوا أعباء التدريس على أكتافهم واشتهروا 
 .(3)فيما بعد بالعلم واملعرفة والتدين والتقوى والصالح

 .(4)ومن أشهر مدرسيه أبو سعيد فرج ابن لب، وأبو بكر أمحد بن جزي

                                                                                                                                                                                     

رمة احلرام ،فكذلك ال ترخص [ فنبهت اآلية على أن احلاجة إليهم يف جلب الطعام إىل مكة ال ترخص يف انتهاك ح47]التوبة:﴾
 .  522-522يف استباحة اإلضرار باملسلمني. فتاوى الشاطيب /ص  

م 5337-هـ 5257)5اإلمـام الشاطيب عقيدته وموقفه من البدع وأهلها/مكتبة الرشد الرياض /ط /علي عبد الرمحان آدم(1)
 .54(/ص 

 .22اللمحة البدرية/ ص  أنظر (2)

 .52-55اإلمام الشاطيب/ ص (3)

أبو بكر أمحد بن أيب القاسم حممد بن جزي من بيت علم وعدالة وفضل وجاللة أخذ عن والده أيب القاسم وتفقه به ،توىل (4)
الكتابة السلطانية وقضاء غرناطة واخلطابة جبامعها .ألف األنوار السنية شرح لكتاب والده املسمى بالقوانني الفقهية وله رجز يف 
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اليت أنشأها السلطان أبو احلجاج يوسف األول يف منتصف المدرسة النصرية:  ثانيهما:  
 .(1)القرن الثامن على يد حاجبه أيب النعيم رضوان، وأوقف أمواال لإلنفاق عليها

 وقد قال عنها لسان الدين بن اخلطيب:

 .(2)"جاءت نسيجة وحدها هبجة وصدرا وظرفا وفخامة"

 دراهنا قصيدته اليت مطلعها )طويل (:ونقشت على أحد ج

 (3)أال هكذا تبىن املدارس للعلم                وتبقى عهود اجملد ثابتة الرسم    

ومن اعتناء العلماء هبذه املدرسة  تنافسهم يف ايقاف كتبهم عليها أمثال ابن اخلطيب الذي 
 أوقف عليها نسخة من كتابه اإلحاطة.

ولوا التدريس فيها  خنبة من علماء األندلس مثل أيب جعفر أمحد ومن أشهر العلماء الذين ت
هـ(وقد واصلت أداء مهمتها 768)ت(5)هـ(،وأيب اسحاق ابراهيم بن فتوح880)ت(4)بن خامتة

                                                                                                                                                                                     

 748/رقم455/ ص5شجرة النور/ج-62رقم502هـ(.أنظر ترمجته يف الديباج/ ص872هـ(وتويف سنة)852الفرائض ،مولده سنة)
. 

 .43إبراهيم بن موسى الشاطب/فتاوى اإلمام الشاطيب/حتقيق:حممد أبو األجفان/مطبعة طيباوي للطبع و النشر/ص (1)

 .203/ص5اإلحاطة/ج(2)

 .274/ص6نفح الطيب /ج (3)

عروف بابن خامتة الفقيه اجلليل العامل ،له تلليف منها تاريخ املدينة املنورة ،توىف يف  شعبان  سنة أبو جعفر أمحد بن علي امل(4)
 .745/رقم443/ص 5شجرة النور/ج-453/ص5هـ(.أنظر ترمجته يف اإلحاطة/ج880)

هـ(.أنظر ترمجته يف 768وىف)أبو إسحاق إبراهيم بن فتوح العقيلي الغرناطي مفتيها وعاملها ،له فتاوى نقل بعضها يف املعيار ت(5)
 .328/رقم460/ ص 5،شجرة النور/ج 27-26/ص 5نيل االبتهاج /ج
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هـ(الذي قال عنها:"هي 735)ت(1)العلمية اىل آخر عهد باألندلس، كما أفادنا أبو احلسن القلصادي
 .(2)أنوة مواضع التدريس بغرناطة"

وقد كان لعلماء غرناطة جهود كبرية يف دعم هاته احلياة الفكرية، وحماولة إصالح 
األوضاع اليت حادت عن طريق الشريعة،  هذا مما خفف وطأة االحنطاط الذي كان يتوعد البالد يف  

كل وقت، ويف هذا يقول الشيخ حممد الطاهر بن عاشور:" االحنطاط الذي أصيب به جسم 
من  –تأخرا سريعا،  بل كانت القوة السالفة شديدة املقاومة له وكان العلماء األندلس مل يؤثر 

 متوافرين يف بالد األندلس. –سائر الفنون 
وهذه طائفة كانت يف عصر واحد ما منها إال إمام يعىن إليه، ويعتمد يف علمه عليه 

ول وفلسفة الشريعة، مثل ابن جزي وابن لب وابن الفخار وابن عاصم يف الفقه، والشاطيب يف األص
وابن اخلطيب وابن زمرك والوزير ابن عاصم يف القلم والسياسة،  إمنا كان القضاء األخري على العلم 

 باألندلس يف القرن التاسع حني استحوذ اجلاللقة على غالب اجلزيرة.
لقد كان هؤالء العلماء حيركون نوازع الدين ويبثون روح الشجاعة والبسالة يف اإلقدام 

ى حماربة النصارى، ويربزون هلم منازل الشهداء وحيببون إىل قلوهبم الشهادة يف سبيل اهلل، وقد  عل
كـانوا قدوة يف ذلك فهاهو أحد فطاحلة العلماء  الـذي نـال شرف اجلهاد واالستشهاد يف سبيل 

 هـ (.755اهلل وهو أحد تالميذ ابن لب أبو حيي حممد بن عاصم      )ت 
قري بقوله: ملا تقلص اإلسالم باجلزيرة واسرتد الكفار أكثر وعن هذا يتحدث امل

أمصارها وقراها على وجوه العنوة والصلح واالستسالم مل يزل العلماء والكتاب والوزراء حيركون 
 (3)محيات ذوي البصـائر واألبصار ويستنهـضون عزائمهم يف كل األمصار." 

فقد امتدت  (4)املذهب السائدوقد كان مذهب إمام دار اهلجرة مالك بن أنس هو 
جذوره يف ربوع األندلس، وانتشرت مدوناته الكربى فكانت املرجع يف أحكام القضاة وفتاوى 

الفقهاء األندلسيني الذين كان هلم وثيق الصلة بفقهاء املغرب واملشرق كما تشهد كتب الفهارس 

                                                           

أبو احلسن علي بن حممد البسطي القرشي شهر بالقلصادي األندلسي خامتة علماء األندلس وحفاظه أخذ عن جلة من أهل (1)
خلالصة ومجل الزجاجي وغريها توىف بباجة تونس املشرق واملغرب له تلليف كثرية منها شرح خمتصرخليل ،شرح التلقني ،شرح ا

 .323/رقم 465/ ص 5هـ( .أنظر ترمجته شجرة النور/ج735منتصف ذي احلجة سنة )

 .50-43مقدمة فتاوى الشاطيب/ص (2)

 .50أنظر مقدمة فتاوى اإلمام الشاطيب /ص (3)

 .25اللمحة البدرية/ص (4)
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وأسانيد مروياهتم وتراجم وبرامج الشيوخ اليت ألفها بعض أعالم األندلس وضمنوها إجازاهتم 
 .(1)أساتذهتم وطرق تلقيهم خمتلف الفنون العلمية 

ومما سبق ميكن أن جيمل القول يف أن احلياة الفكرية والثقافية كانت يف أوج ازدهارها 
يف حني كانت ظلمات اجلهل يف بقية أوروبا وذلك كما أكد بعض الباحثني بقوله:" بينما يف بقية 

جلهل احلالكة، وحيث ال يكاد يرى ذلك البصيص الضئيل من املعرفة إال أوروبا وسط ظلمات ا
 .(2)بشق األنفس،  كانت الدراسة والبحث والتعليم متارس يف األندلس حبمية واجتهاد "

                                                           

 .54-55مقدمة فتاوى اإلمام الشاطيب/ ص(1)

 .54/ص5يب األمل/جتقر (2)
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 املبحث الثاني:أطوار حياته
على الرغم من الشهرة العريضة اليت حضي هبا أبو سعيد فرج بن قاسم بن أمحد    بن 

ي يف عصره، ويف العصور اليت تليه فإن أخباره القليلة املستقاة من ترمجته املتكررة يف  لب  الغرناط
كثري من كتب الرتاجم واملعتمدة على ما كتبه تالميذه ليست كافية يف التعرف على اجلوانب املهمة 
من شخصيته، فهو ال يعرف عنه شيئ ذو بال عن أسرته وال عن نشأته...وكل ما هو معروف عنه 

يعدو امسه وتاريخ مولده، وبعضا من شيوخه، مث تصدره لإلقراء، وإمامته باجلامع األعظم  ال
 بغرناطة، وتدريسه باملدرسة النصرية وبعض تالميذه وبعض آثاره وفتاويه.

وليس ابن لب بدعا يف ذلك فكثري من أفذاذ العلماء ال جند يف كتب الرتاجم اليت بني 
 .(1)لعلمية املرموقةأيدينا ما يتناسب مع منزلتهم ا

 املطلب األول: امسه ونسبه

هو أبو سعيد فرج بن قاسم بن أمحد بن لب الغرناطي الثعليب وقيل التغليب، وقيل كذلك ليث 
 الثعليب.

كما جاءت يف نفح (3)والكتيبة الكامنة (2)جاءت يف اإلحاطة–التغليب–فأوهلما
                                                 (5)للمقري ودرة احلجال (4)الطيب

                                                           

 .52/ص5انظر تقريب األمل/ج (1)

 .425/ص2اإلحاطة /م(2)

الكتيبة الكامنة يف من لقيناه باألندلس من شعراء املائة الثمانية/حتقيق:إحسان عباس /دار /  لسان الدين بن اخلطيب(3)
 .68/ص 5365ط:-لبنان(-الثقافة)بريوت

 .203/ص2نفح الطيب/ج (4)

جال يف أمساء الرجال/حتقيق:حممد األمحدي أبو النور/دار الرتاث :القاهرة ،و املكتبة العتيقة:تونس    ج ابن القاضي/درة احل (5)
 .462/ص5
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 .(3)وبرنامج اجملاري (2)ونيل االبتهاج (1)واألعالم 

 ، (6)،الديباج(5)كفاية احملتاج  (4)فقد جاءت يف الفكر السامي–الثعليب–أما ثانيهما 

 .(8)ومعجم املؤلفني (7)وفهرسة تلميذه املنتوري

، أما (9)وذلك يف بغية الوعاةأما يف بعض كتب الرتاجم فقد جاء:" وقيل ليث الثعليب " 
 فقدجاء "ليث التغليب ". (10)شذرات الذهب

 املطلب الثاني:مولده ونشأته 
، وال يعرف عن أسرته أو  (1)ولد أبو سعيد بن لب بغرناطة عام واحد وسبعمائة

نشأته شيئ من كتب الرتاجم كلها كما ذكر سابقا، إال ما قاله تلميذه السراج يف فهرسته يف وصف 
                                                           

 -خري الدين الزركلي/األعالم ألشهر الرجال و النساء من العرب املستعربني و املستشرقني/دار العلم للماليني)بريوت(1)
 .520/ص2لبنان(ن/ج 

 .528/ص5م(/ج 4002-هـ5245)5/نيل االبتهاج/حتقيق: علي عمر/مكتبة الثقافة الدينية: القاهرة/طأمحد بابا التنبكيت(2)

م/ص 585374لبنان(/ط-حممد اجملاري األندلسي/برنامج اجملاري /حتقيق :حممد أبو األجفان /دار الغرب اإلسالمي )بريوت(3)
35. 

سالمي/خرج أحاديثه و علق عليه :عبد العزيز بن عبد الفتاح حممد بن احلسن احلجوي/الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإل (4)
 .427/ص4م(/ج 5388-هـ5538القارىء/املكتبة العلمية:املدينة املنورة/ط)

أمحد بابا التمبكيت/كفاية احملتاج ملعرفة من ليس يف الديباج/ظبط النص و علق عليه:أبو حيىي عبد اهلل الكندري/دار        ابن (5)
 .482م(/ص 4004-هـ5244)5نان(/طلب-حزم)بريوت

ابن فرحون/الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب/دراسة و حتقيق: مأمون بن حمي الدين اجلنان/دار الكتب (6)
 .556م(/ص 5336-هـ5258)5لبنان(/ط-العلمية)بريوت

 ب.442حممد بن عبد امللك املنتوري/فهرسة املنتوري/خمطوط بالرباط حتت رقم/ص  (7)

 .27/ص7لبنان(/ج -عمر رضا كحالة/معجم املؤلفني/دار إحياء الرتاث العريب)بريوت (8)

جالل الدين السيوطي/بغية الوعاة يف طبقات اللغويني و النحاة/حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم/دار الفكر             (9)
 .425/ص4م(/ج5383-هـ5533)4لبنان(/ط-)بريوت 

     -هـ5252شذرات الذهب يف أخبار من ذهب/دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع/ط)ابن العماد احلنبلي/ (10)
 .480/ص6م(/ج 5332
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ه:"شيخنا الفقيه اخلطيب األستاذ املقرئ العامل العلم الصدر األوحد الشهري ابن الشيخ األجل أبي
كان ذا مشاركة يف –الفاضل...املرحوم أيب حممد قاسم ومنهم من يفهم أن قامسا والد أيب سعيد 

 .(2)العلم، ولعل ابنه أفاد منه شيئا"
هم على أن شيوخه من غرناطة وبغرناطة نشأ ابن لب وترعرع، فقد تكلم مرتمجوه كل

وحىت تالميذه، ونشاطه كله كان بغرناطة، ومل يتحدثوا عن أي مكان آخر أقام به أو سافر إليه 
 وهذا ما يفيدنا أن ابن لب كانت كل حياته بغرناطة إىل أن توىف هبا.

 املطلب الثالث: وفاته.
ابيث اليهود كان أن طبيبا من أخ-رمحه اهلل-قد حكي عن األستاذ أيب سعيد ابن لب

يعاجله يف مرض موته، فتسبب يف هالكه بدجاجة اقتصر على ماء الورد يف إنضاجها، أومهه أنه 
عملها على تلك الصفة مما ينعش نفسه وينهض قوته فقدر له يف شيها حدا أدخلها به يف صنف 

وإيهامه كون  الشواء املغموم الذي نص األطباء على وجوب اجتنابه من سد فم القدر السد احملكم
ماء الورد مما ينشط القوة على اجلملة، فامتثل ذلك الرسم ممرضوه،  فأدىن لألستاذ ماحم من أجله، 

 .(3)ولعله غلط يف ذلك فغلط الطبيب إصابة املقدار
وقد كانت وفاة أيب سعيد فرج بن قاسم بن أمحد بن حممد بن لب يف ليلة السبت 

ونقل السيوطي يف بغية الوعاة (4)اثنني ومثانني وسبعمائةلسبع عشر ليلة مضت من ذي احلجة عام 
واملقري يف نفح الطيب نقال عن ابن حجر أن وفاته كانت يف عام ثالث ومثانني وسبعمائة، مث 

استدرك املقري بنص كالم تلميذه املنتوري مث قال:"وهو خمالف ملا سبق عن ابن حجر لكن 
 .(5)صاحب البيت أدرى، إذ املنتوري تلميذه

                                                                                                                                                                                     

 ب.442فهرسة املنتوري/ص (1)

 .56/ص5،تقريب األمل/ج527/ص5أنظر نيل االبتهاج/ م(2)

البشري للنشر و  أبو حيىي حممد بن عاصم /جنة الرضا يف التسليم ملا قدر اهلل و قضى/حتقيق:صالح جرار/دار(3)
 .547/ص4م(/ج 5373-هـ5250التوزيع/ط)

 أ.446-ب442فهرسة املنتوري/ص (4)

 .255/ص2نفح الطيب/ج (5)
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 املبحث الثالث:حياته العلمية.

 املطلب األول: شيوخه.
وحبياة ابن لب اليت كانت كلها يف غرناطة فقد أخذ العلم عن عدة من مشاهري علماء 

 عصره منهم:
أبو عبد اهلل  محمد بن أحمد بن يوسف بن عمر الهاشمي الطنجالي-1

رة حياء ومسة صالح وشدة قال املقري يف نفح الطيب:"...كان على سنن سلفه كث (1) (724)ت
انقباض وإفراط وقار وحشمة...تقدم خطيبا مث قاضيا ببلده...كان مدركا أصيل الرأي، قائما على 

 .(2) الفرائض واحلساب مث خترج وطلب اإلعفاء فأسعف به..."
 .(3)ومسع منه ابن لب وأجاز له إجازة عامة 

 
 :(4) (725إبراهيم بن محمد بن أبي العاصي أبو إسحاق )-2

قال ابن اخلطيب يف اإلحاطة يف حقه:"...رحل عند استيالء العدو على جزيرة  
طريف متحوال إىل مدينة سبتة فقرأ هبا واستفاد وأقرأ فنونا من العلم بعد مهلك أستاذ اجلماعة أيب 

هـ ( ومجع بني القراءة والتدريس فكان 856جعفر بن الزبري وويل اخلطابة واإلمامة جبامعها عام ) 
، " (5)مقرئا للقرآن مربزا قي جتويده،  مدرسا للعربية والفقه آخذا يف األدب متكلما يف التفسري " 

 .(6)قرأ عليه ابن لب القرآن العظيم بقراءة نافع مجعا بني رواييت ورش وقالون "

                                                           

 .573/ص2،نفح الطيب/ج422/ص5ترمجته يف اإلحاطة/ج(1)

 .573/ص2نفح الطيب/ج (2)

 .57/ص5تقريب األمل/ج(3)

 .7قم/ر  42-45/ص5، نيل االبتهاج/ م 582/ص5ترمجته يف اإلحاطة/ج (4)

 .582/ص5أنظر اإلحاطة/ج (5)

 .58/ص5تقريب األمل/ج (6)
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 :(1) (728أحمد بن الحسن بن علي بن الزيات الكالعي أبو جعفر ) ت-3
لوقار،  كثري العبادة حسن اخللق ولد عام تسع ومخسني "...كان جليل القدر عظيم ا

وستمائة وكان خطيبا جبامع بلش كان متفننا يف كثري من امللخذ العلمية، والرياسة يف جتويد القرآن 
واملشاركة يف الفقه والعربية والعروض، واملماسة يف األصليني واحلفظ للتفسري واخلوض يف األدب 

 (2)ص الداللة يف تلخيص الرسالة " واجملتىب النضري واملقتىن اخلطري".وتصانيفه كثرية منها:"ختلي
قرأ عليه ابن لب"قسطا من القرآن العظيم بقراءة نافع مجعا بني روايتيه ومن مسموعاته  

كثري من كتاب الشمائل للحافظ أيب عيسى الرتميذي، وبعض كتاب املوطأ لإلمام أيب عبد اهلل 
قاضي عياض وناوله مجيع هذه الكتب، وأذن له يف روايتها عنه، مالك بن أنس، وبعض الشفا لل

 .(3)وأجاز له إجازة عامة  يف ما يرويه، وسائر ما يصح اإلذن فيه على اإلطالق والعموم"
علي بن عمر بن إبراهيـم بن عبد اللـه الكنـاني القيـجاطي أبو الحسن -4

 :(4) (731)ت
وتواضعا وتفننا ولد عام مخسني وستمائة ورد قال املقري:"...أوحد زمانه علما وختلقا 

على غرناطة مستدعى عام اثين عشر وسبعمائة فأقرأ جبامعها األعظم القراءات والفقه والعربية 
واألدب وويل اخلطابة وهو أول أستاذ قرأت عليه القرآن واألدب اثر قراءة املكتب له تلليف يف فنون 

يف السابع والعشرين من ذي احلجة عام ثالثني شىت من شعر ونثر وغريه توىف ضحى السبت 
 .(5)وسبعمائة "

قرأ عليه ابن لب "القرآن بالقراءات السبع من طريق احلافظ  أيب عمرو الداين وغريه 
وعرض عليه مجلة كتب، ومسع عليه وقرأ،وتفقه عليه كثريا يف أنواع شىت من العلوم، والزمه مدة 

                                                           

حممد خملوف/شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية/دار الفكر -84/رقم503الديباج/ص -478/ص5ترمجته يف اإلحاطة/ج (1)
أمساء -فنيامساعيل باشا البغدادي /هدية العار -822/رقم 455-454/ص 5لبنان(/ج-للطباعة و النشر و التوزيع)بريوت 

 .508ص       2م(/ج 5334-هـ5255لبنان(/ط)-املؤلفني و آثار املصنفني من كشف الظنون/دار الكتب العلمية )بريوت 

 .508/ص2، هدية العارفني/ج  550-503أنظر الديباج/ص (2)

 .58/ص5تقريب األمل/ج(3)

، هدية العارفني/ج  537م/رق500، الديباج/ص208/ص2، نفح الطيب/ج  502/ص2ترمجته يف اإلحاطة/ج (4)
 .845/ص2

 .203-208/ص2نفح الطيب/ج(5)
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امة يف مجيع ما حيمله من شيوخه، ويف مجيع ما صدر عنه طويلة إىل أن مات، وأجاز له إجازة ع
 .(1)من نظم ونثر، وهو أكرب شيوخه وعليه اعتماده يف طريق اإلسناد وغريه

محمد بن يحيى بن محمد بن أحمد بن بكر بن سعيد األشعري المالقي أبو -2
 .(2) (741عبد اهلل)ت

أعالم الفضالء، عارفا "...من ذرية أيب موسى األشعري، كان من صدور العلماء و 
باألحكام والقراءة، مربزا يف احلديث تارخيا وإسناد وتعديال وجرحا، حافظا لألنساب واألمساء 

والكىن، قائما على العربية مشاركا يف األصول والفروع واللغة والعروض والفرائض واحلساب،تقدم 
ويل القضاء بغرناطة عام سبع وثالثني ببلده مالقة ناضرا يف أمور احلل والعقد مث ويل القضاء هبا، مث 

وسبعمائة تويف ضحى يوم االثنني السابع من مجادى األوىل شهيدا يف كائنة طريف عام واحد 
 .(3)وأربعني وسبعمائة"

"مسع عنه ابن لب مجيع صحيح البخاري، وتفقه عليه يف كثري منه، وقرأ عليه أكثر 
 .(4)يل"عقيدة املقرتح تفهما وبعض اإلرشاد أليب املعا

أبوعبد –محمد بن جابر بن محمد بن قاسم بن محمد القيسي الوادي آشي -6
 :(5) (749)ت-اهلل

قال ابن فرحون"...كان حمدثا مقرئا جمودا له معرفة بالنحو واللغة واحلديث وكان فقهه 
بن  قال ابن اخلطيب"وروى ابن لب عن الشيخ الرحال الراويه أيب عبد اهلل حممد بن جابر (6)قليال"

 (7)حممد القيسي الوادي آشي"
 :(8) (753)ت-أبو عبد اهلل–محمد بن إبراهيم بن محمد بن يسار البياني -7

                                                           

 .255/ص2، نفح الطيب/ج 58/ص5أنظر تقريب األمل/ج (1)

 .554/ص6شذرات الذهب/ج-827/ رقم 455/ص5شجرة النور/ج-572/ص2ترمجته يف نفح الطيب/ج (2)

 .452/ص 5شجرة النور/ج-578-572/ص2أنظر نفح الطيب/ج(3)

 .57/ص5تقريب األمل/ج (4)

 . 253/ رقم 205الديباج /ص -565/ص5ترمجته يف اإلحاطة/ج(5)

 .205الديباج/ ص (6)

 .422/ص2اإلحاطة/ج (7)

ترمجته يف:ابن حجر العسقالين / الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثمانية /ظبطه و صححه:عبد الوارث حممد علي/دار الكتب (8)
 .573، الديباج/ص 5245/رقم570/ص2ج4م(/ م5338-هـ5257)5لبنان(/ط-العلمية)بريوت
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كان حسن الطريقة لني العريكة بليغ اخلطبة، أقرأ الفقه ودرسه عمره وانتصب للفتيا، 
تعليم يقوم على الفقه أحسن قيام، عاكفا على تدريسه، مكبا على تبيينه، سهل األلفاظ حسن ال

يشارك يف العربية والفرائض واألصول، مات مدرسا باملدرسة النصرية يف الثامن عشر حمرم عام ثالث 
 .(1)ومخسني وسبعمائة

وقد عده ابن اخلطيب من شيوخ ابن لب فقال:"والزم ابن لب الشيخ الفقيه أبا عبد 
 .(2)اهلل البياين"

بابن الفخـار وبالبيري  يعرف-أبو عبد اهلل-محمد بن علي بن أحمد الخوالني-8
 :(3) (754)ت

أستاذ اجلماعة، وعلم الصناعة وسيبويه عصره، شيخ النحاة باألندلس غري مدافع 
يتفجر بالعربية تفجر البحر، ويسرتسل اسرتسال القطر، قد خالطت دمه وحلمه،ال يشكل عليه 

ض وتفسري، أخذ عنه منها إشكال وكانت له مشاركة يف غري صناعة العربية من قراءات وفقه وعرو 
شرح كتاب –خلق كثريون فقل يف األندلس من مل يأخذ عنه من الطلبة من تصانيف تفسري الفاحتة 

 .(4)شرح املقدمة اجلزولية يف النحو وغريها"-سيبويه
وقد قال ابن اخلطيب يف ترمجة ابن لب:"أخذ العربية عن شيخ العصر أيب عبد اهلل بن 

 (5) الفخار."
-أبو محمد  -علي بن عبد اهلل بن سلمون الكنـاني الغرنـاطيعبد اهلل بن -9

 :(6) (741)ت

قال خملوف:"...هذا الشيخ وحيد عصره وفريد دهره علما وفضال وخلقا إمام يف كثري من 
  (7)الفنون ولد عام تسع وستني وستمائة وتوىف شهيدا يف واقعة طريف عام واحد وأربعني وسبعمائة"

                                                           

 .573، الديباج/ص  570/ص2ج4أنظر الدرر الكامنة /م(1)

 .422/ص2اإلحاطة/ج (2)

، هدية العارفني/ج  586/ص6، شذرات الذهب/ج 522/ص2، نفح الطيب/ج  52/ص5ترمجته يف اإلحاطة/ج (3)
 .740/رقم447/ص5، شجرة النور/ج 523/ص6

 .523/ص6، هدية العارفني/ج  522/ص2، نفح الطيب/ج  56-52/ص2أنظر اإلحاطة/ج (4)

 .422/ص2اإلحاطة/ج (5)

 .823/رقم452/ ص5ترمجته يف شجرة النور/ج(6)

 .452/ص  5أنظر شجرة النور/ج(7)
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آن العظيم بقراءة احلرمني، ومسع عليه مجيع سنن أيب داود إال يسريا "قرأ عليه ابن لب القر 
 .(1)منها"

 املطلب الثاني: تالميذه.

أخذ عن ابن لب مجاعة من أعالم غرناطة، فقد انتفع بعلمه عدد كبري من الطلبة حىت قال 
 .(2)ون "املقري وهو يذكر تالميذه:"وقل من مل يأخذ عنه يف األندلس يف وقته...يف خلق ال حيص

 (3)وقيل كذلك:"وقل باألندلس يف وقته من أئمتها اجللة من مل يأخذ عنه"

ومن هنا كان من الصعب إحصاء تالميذ ابن لب، ولذا سنقتصر على ذكر بعض التالميذ 
 الذين جاء ذكرهم  يف كتب الرتاجم:

 :(4)عبد اهلل بن محمد بن علي بن سعيد بن الخطيب التلمساني-1

ن اخلطيب مولده بغرناطة يوم السبت السابع عشر صفر عام ثالث وأربعني "ابن لسان الدي
وسبعمائة وهو حسن الشكل جيد الفهم يغطى منه رماد السكون مجرة حركة، منقبض على الناس 
قليل البشاشة،حسن اخلطى،  قرأ على اخلطيب أيب سعيد فرج ابن لب التغليب واستظهر بعض املبادئ 

 (5)يف العربية"

 776الديـن أبـو عـبد اهلل محمـد بن عبد اهلل بن سعيد التلمساني الغرناطي)ت لسـان-4
) (6): 

                                                           

 .57/ص5تقريب األمل/ج (1)

 .255/ص2نفح الطيب/ج (2)

 .2/ص4نيل االبتهاج/ م(3)

 .430/ص8ترمجته نفح الطيب/ج (4)

 .433-430/ص8يب/ج أنظر نفح الط(5)

 .568/ص6، هدية العارفني /ج  742/رقم 450/ ص5،  شجرة النور/ج  70/ص2ترمجته يف نفح الطيب/ج(6)
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"لسان الدين أبو عبداهلل الوزير املعروف ولد عام ثالثة عشر وسبعمائة، كان عارفا بأحوال 
امللوك، مسي ذو الوزارتني وذوالعمرين وذو امليتتني وذو القربين،  صاحب الفنون املنوعة والتلليف 
العجيبة، أخذ عن أعالم منهم ابن لب، وله مؤلفات عدة منها اإلحاطة يف أخبار غرناطة، اللمحة 
البدرية، قتل بفاس  يف خرب طويل الذيل فاتح عام ستة وسبعني وسبعمائة ودفن مبقربة باب 

 (1)احملروق"

 :(2) (791) ت–أبو إسحاق  –ابراهيم بن موسى الغرناطي الشاطبي -3

األخيار وكان له القدم الراسخ يف سائر الفنون واملعارف أحد العلماء األثبات "أحد اجلهابذة 
وأكابر األئمة الثقات الفقيه األصويل املفسر احملدث،  له إستنباطات جليلة أخذ عن أئمة منهم ابن 
لب وله مؤلفات عدة منها اإلعتصام، االفادات واألنشادات، وفتاوى كثرية توىف يف شعبان عام 

 .(3)وسبعمائة "تسعني 

 .(4)" وقد نقل عنه الشاطيب بعض الفوائد النحوية وغريها ونعته باألستاذ الكبري الشهري "

أبوعبد اهلل  –محمد بن سعد بن محمد بن لب بن حسن بن عبد الرحمان بن بقي -4
 :(5) (791)ت–

ة التاسع "ولد يوم اجلمعة الثاين عشر لصفر عام اثنني وعشرين وسبعمائة وتوىف يوم اجلمع
 (6)والعشرين لذي القعدة عام إحدى وتسعني وسبعمائة وقد قرأعلى األستاذ أيب سعيد بن لب"

 :(1) (816ت)-أبو عبد اهلل-محمد بن علي بن قاسم بن علي بن عالق-5

                                                           

 .450/ص 5شجرة النور/ج-70/ص2أنظر نفح الطيب/ج(1)

 .2/57،هدية العارفني/ج  747/رقم 455/ص 5ترمجته يف شجرة النور/ج(2)

 .455/ص 5أنظر شجرة النور/ج(3)

 .52مام الشاطيب/ صفتاوى اإل(4)

 أ.446،  فهرسة املنتوري/ص  53/ص5ترمجته يف اإلحاطة/ج(5)

 أ.446، فهرسة املنتوري/ص  20/ص5أنظر اإلحاطة/ج(6)
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"ابن عالق حافظها ومفتيها وحمدثها وإمامها وقاضي اجلماعة هبا  سبط أيب القاسم بن 
رح على ابن احلاجب الفرعي، وشرح على فرائض ابن الشاط، وله جزي، أخذ عن ابن لب، له ش

 .(2)فتاوى نقل بعضها يف املعيار توىف يف يوم  اخلميس الثاين لشعبان عام ستة ومثنمائة"

 :(3) (811)ت-أبو عبد اهلل-محمد بن علي بن محمد بن أحمد األنصاري الحفار-6

عمر ملحق األحفاد باألجداد الفقيه العالمة "أبو عبد اهلل إمامها وحمدثها ومفتيها الشيخ امل
القدوة الصاحل الفهامة أخذ عن ابن لب الزمه وانتفع به، له فتاوى نقل بعضها يف املعيار توىف عن 

 .(4)سن عالية عام أحد عشر ومثنمائة"

-أبو عبد اهلل-مـحمد بن محمد بن علي بن إبراهيم بن عبد اهلل الكناني القيجاطي-7
 :(5) (811)ت

مولده يف منتصف عام ثالثني وسبعمائة وتوىف يف يوم اإلثنني الثاين عشر لشهر ربيع الثاين "
 (6)عام أحد عشر ومثان مائة، وقد مسع على ابن لب الرسالة البن أيب زيد القريواين"

-أبو يحي-مـحمد بـن مـحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عاصم القيسي-8
 :(7) (813)ت

إلمام العمدة احملقق املتفنن األريب اخلطيب البليغ الكاتب األديب صحب أبا  "األستاذ العامل ا
اسحاق الشاطيب و أخذ عنه و انتفع به وورث خطته و عن أيب سعيد بن لب و غريمها.له تأليف  

                                                                                                                                                                                     

 .777/رقم428/ص 5، شجرة  النور/ج522/ص4ب ، نيل االبتهاج /ج 446ترمجته يف فهرسة املنتوري/ص (1)

 .428 /ص5ب ، شجرة النور/ج446أنظر فهرسة املنتوري (2)

 .773/رقم 428/ص 5، شجرة النور/ج 272/رقم522/ص4ترمجته يف نيل االبتهاج/ج(3)

 .428/ص5أنظر  شجرة النور/ج(4)

 .272/رقم  522/ص4أ ، نيل االبتهاج/ج446ترمجته يف فهرسة املنتوري /ص (5)

 .42/ص5أ ، تقريب األمل/ج 446أنظر فهرسة املنتوري /ص (6)

 .566/ص6، هدية العارفني/ج  730/رقم  428/ص 5، شجرة النور/ج 527/ص6ترمجته يف نفح الطيب/ج (7)
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كبري يف االنتصار لشيخه أيب اسحاق املذكور و الرد على شيخه أيب سعيد املذكور يف مسألة الدعاء 
 .(1)غاية النبل و اإلفادة،  فقد يف جهاد العدو يف حمرم ثالثة عشر ومثان مائة" يف الصالة ف

محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عاصم  -وأخو أبـو يحيى-9
 :(2) (829أبو بكر )ت-القيسي

كان رمحه اهلل علم الكمال ورجل احلقيقة، وقارا الحيف راسيه وال يعرى كاسيه،يقوم أمت القيام 
ى النحو على طريقة متأخري النحاة مجعا بني القياس والسماع تضلع بالقراءات ويشارك يف املنطق عل

وأصول الفقه والعدد والفرائض واألحكام مشاركة حسنة مولده يف الربع الثالث من يوم اخلميس ثاين 
ثال، توىف عشر مجادى عام ستون وسبعمائة، له مؤلفات عدة منها أرجوزة يف النحو، واحلكم، واألم

 .(3)بني العصر واملغرب يوم اخلميس أحد عشر شوال عام تسعة وعشرين ومثان مائة"

 :(4) (834)ت-أبو عبد اهلل-محمد بن عبد الملك الغرناطي المنتوري-11

قال خملوف:"األستاذ املقرئ اخلطيب العامل احملقق الفقيه األصويل املتفنن املدقق أخذ عن ابن 
 .(5)لب"

أخذ عن األستاذ الفقيه شيخ اجلماعة ابن لب قرأ عليه بالسبع وعرض عليه   "وقال السراج
 .(6)كتبا"

 :(7) (848)ت-أبو القاسم-محمد بن محمد بن سراج الغرناطي-11

                                                           

 .428/ص5، شجرة النور/ج 527/ص6أنظر نفح الطيب/ج(1)

 .533/ص6، هدية العارفني/ج  735/رقم 428/ص 5، شجرة النور/ج 53/ج/ص2ترمجته يف نفح الطيب (2)

 .428/ص5، شجرة النور/ج 44-53/ص2أنظر نفح الطيب/ج(3)

 .734/ رقم428/ ص5، شجرة النور/ج 650/رقم566/ص4ته يف نيل االبتهاج/جترمج (4)

 .427-428/ ص5أنظر الشجرة النور/ج(5)

 .45/ص5تقريب األمل/ج (6)

 .765/ رقم427/ص 5، شجرة النور/ج 654/رقم402/ص4ترمجته يف نيل االبتهاج/ج (7)
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قال خملوف:"مفيت وقاضي اجلماعة بغرناطة، اإلمام العالمة الفقيه احلافظ العمدة الفهامة 
يل أخذ عن ابن لب، له تلليف منها شرح املختصر،وله العامل اجلليل حامل لواء املذهب مع التحص

 (1) فتاوى كثرية نقل الونشريسي يف معياره مجلة منها."

 :-أبو محمد-(2)عبد اهلل بن محمد بن أحمد بن محمد بن جزي-12

قال املقري:"القاضي أبو حممد اإلمام العامل العالمة املعمر رئيس العلوم اإلنسانية، قريع بيت 
شهري، وأبو خري وإخوة بليغة أديب حافظ قائم على فن العربية مشارك يف فنون لسانية،  نبيه، وسلف

قعد لإلقراء يف بلده مث تقدم للقضاء أخذ عن والده األستاذ الشهري أيب القاسم واألستاذ األعرف أيب 
 (3) سعيد بن لب."

قه عليه بقراءته يف وقال ابن اخلطيب:"...منهم األستاذ األعرف الشهري أبو سعيد بن لب، تف
مجيع الـنصف الثاين من كتاب اإليضاح للفارسي ويف كثري من النصف األول من كتاب سيبويه، وتفقه 
عليه بقراءة غريه يف أبعاض كتب عدة، يف فنون خمتلفة، كاملدونة واجلواهر وكتاب ابن احلاجب، 

تاب العمدة يف احلديث وغري وكتاب التلقني وكتاب اجلمل وكتاب التسهيل والتنقيح والشاطبية وك
 (4) ذلك."

 :(5)-ابن الفصال-عبد الرحمان بن ابراهيم بن محمد األنصاري-13

قال ابن اخلطيب:"قرأ على مشيخة بلده، واختص منهم مبوىل النعمة من أبناء جنسه، أيب 
ل، سعيد بن لب، واستظهر من حفظه كتبا كثرية منها كتاب التفريع يف الفروع وارتسم يف العدو 

 (6)وتعاطى هلذا العهد األدب فربز يف فنه"
                                                           

 .427/ ص5شجرة النور/ج-402-402/ص4أنظر نيل االبتهاج/ج (1)

 .252/ص2، نفح الطيب/ج  534/ص5رمجته يف اإلحاطة/ج ت(2)

 .220-252/ص2أنظر نفح الطيب/ج(3)

 .532/ص5اإلحاطة/ج (4)

 .275/ص5ترمجته يف اإلحاطة/ج (5)

 .272/ص5اإلحاطة/ج(6)
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أبو عبد -مـحمد بـن يوسـف بـن مـحمـد بـن أحـمد بـن يوسف الصريحي بن زمرك-14
 :(1) (795)ت-اهلل

"أصله من شرقي األندلس، وهو صدر من صدور طلبة األندلس وأفراد جنبائها ثاقب الذهن، 
راض وشارك يف كثري من الفنون ولد رابع عشر أصيل احلفظ، ظاهر النٍبل، إضطلع بكثري من األغ

شوال عام ثاللث وثالثني وسبعمائة،قتل بني عشريته وأهله وكان ذلك بعدعام مخس وتسعني 
 (2)وسبعمائة"

 (3) قال ابن اخلطيب:"...والفقه والعربية على األستاذ املفيت أيب سعيد ابن لب."

  املطلب الثالث: ثناء العلماء عليه 

لب بني طلبته وكثري من معاصريه الذين كانوا يعتربونه شيخ الشيوخ وأستاذ  ذاع صيت ابن
األستاذيني ومفيت اجلماعة وعمدة فقهاء غرناطة وإمام األندلس ومرد ذلك يف عصره ما اشتهر عنه 
أنه كان عارفا بالعربية واللغة، مربزا يف التفسري ،قائما على القراءات مشاركا يف األصلني والفرائض 

 .(4) "دبواأل

وذلك أنه مل خيتص يف فن واحد دون آخر بل مجع بني فنون شىت وتفنن فيها، وهاهو لسان 
الدين بن اخلطيب يقول عنه يف كتابه أوصاف الناس:" سابق ركض مأل عنانه،وشارق طلع يف أفق 

وطرق أوانه، أورى له زند الذكاء اقتداحا وأجال يف كل فن قداحا فجلى يف ميدان اإلجادة وبرز، 
اجملالس وطرز،  فإن نقل أوضح العبارة وصقل، وإن نظر وحبث،  نشر رس املعاين وبعث، وإن بني 

 وعلم أقر له املنازع وسلم.
                                                           

، نفح  530/ص2ج4،  الدرر الكامنة/ م 278/رقم 526/ص4، نيل االبتهاج/ج  500/ص4ترمجته يف اإلحاطة/ج (1)
 .743/رقم455/ص5، شجرة النور/ج 522ص/8الطيب/ج

 .454/ص 5، شجرة النور/ج 560-528-526-522/ص2أنظر نفح الطيب /ج(2)

 .505/ص4اإلحاطة/ج (3)

 .425/ص4بغية الوعاة/ج(4)
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إىل خلق أطيب من الراح، وأصفى من املاء القراح وتقدم للخطابة ببعض أرباض احلضرة فوىف 
 الرتبة حقها وسلك من الديانة طوقها.

فقيه مثل ابن لب شهد له اخلاصة واجلمهور من معاصريه بأنه ما وليس هذا  مبستكثر على 
 .(1) "تكلم مع أحد من الناس يف توجيه مسألة فقهية أو قياس إال كان له عليه الظهور

وقال كذلك تلميذه املنتوري يف حقه مانصه:"من شيوخي الشيخ األستاذاخلطيب املقرئ 
 . (2) "املتفنن املفيت أبو سعيد ابن لب 

 السراج يف فهرسته:"شيخنا الفقيه اخلطيب األستاذ املقرئ العامل العلم الصدر األوحد            وقال

الشهري،  كان شيخ الشيوخ وأستاذ األستاذيني باألندلس،  إليه انتهت فيها رياسة الفتوى يف العلوم،   
 .(3) " كان أهل زمانه يقفون عندما يشار إليه...

لعلماء عرب العصور املوالية لوفاته، وذلك عن طريق تالميذ وذاع هذا الصيت حىت بني ا 
تالميذه،  أو فتاويه اليت عين هبا الفقهاء والقضاة واملفتون، وكانت مستندهم فيما كان حيدث للناس   

 من حوادث وأقضية سواء يف األندلس أو غريها.

رتمجني له كانوا وحىت كتب الرتاجم اليت ترمجت البن لب ومن خالل حبثي فيها فإن كل امل
 يربزون مكانته العلمية، وينوهون بقدره وشأنه وكيف أنه كان معظما عند اخلاصة والعامة.

فهاهو ابن اخلطيب ثانية يف كتابه اإلحاطة يقول عنه:" هذا الرجل من أهل اخلري والطهارة، 
حامل لواء  والزكا والديانة، وحسن اخللق، وحلى بفضل ذاته وبرز مبزية إدراكه وحفظه فأصبح
 .(4) " التحصيل عليه بدار الشورى وإليه مرجع الفتوى ببلده لغـزارة حفظه وقيامه على الفقه...

                                                           

 .53/ص5تقريب األمل/ج (1)

 .255-254/ص2نفح الطيب/ج (2)

 .255/ص2نفح الطيب/ج (3)

 .425/ص2اإلحاطة/ج (4)
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تلميذ ابن سراج تلميذ ابن لب يف حق شيخ شيخه:"شيخ الشيوخ أبو سعيد  (1)وقال املواق
 .(2) ابن لب،  الذي حنن على فتاويه يف احلالل واحلرام "

ابن لب الذي حنن على فتاويه يف اإلعتقاد واحلالل واحلرام وعلى وقال كذلك:" شيخ الشيوخ 
 .(3)مذهبه يف األميان الالزمة وغريها من أحكام الدماء واألنكحة والطالق

 

 "و قد قال فيه أيضــا:" شيــخ الشيوخ الذي  حنن نقلده يف األموال والفروج الشيخ ابن لب 
(4) 

 .(5) "لماء املالكية وقال املقري:" وباجلملة فهو من أكابر ع

وقال التنبكيت:" هو من أكابر متأخري علماء املذهب وحمققيهم وصل درجة اإلجتهاد يف 
 (6) املذهـب إىل الـقيام الـتام على الفنون وحتقيق العلوم، وله إختيارات خارجة عن مشهور املذهب."

ع علمه يف األمصار،  وقال حممد  اجملاري:" شيخ اجلماعة الشهري ذكره يف األقطار،  الشائ
  (7) مفيت األندلس وقدوهتا األستاذ أبو سعيد فرج بن قاسم بن أمحد بن لب التغليب."

                                                           

–بن يوسف العبدوسي الشهري باملواق خامتة علماء األندلس والشيوخ الكبار له شرحان على خمتصر خليل  أبو عبد اهلل حممد(1)
/ص 5،  شجرة النور/ج 427/ص4هـ( أنظر ترمجته يف نيل اإلبتهاج/ج 738وسنن املهتدين يف مقامات الدين )ت

 .365رقم464

 .255/ص2نفح الطيب/ج (2)

مطبعة  4004: 5ن املهتدين يف مقامات الدين/حتقيق:حممدن سيدي حممد ولد محينا/طحممد بن يوسف العبدوسي املواق/سن(3)
 .33املغرب(/الناشر: مؤسسة الشيخ مربيه ربه إلحياء الرتاث و التبادل الثقايف/ص-بين يزناسن)سال

 . 455سنن املهتدين/ص (4)

 .255/ص2نفح الطيب/ج (5)

 .ٍ 486كفاية احملتاج/ص (6)

 .35برنامج اجملاري/ص (7)
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ومع بروز شخصية ابن لب يف الفقه واألصول والتفسري واحلديث،  إال أنه كان معروفا كذلك 
تنعته  بنبوغه يف األدب وعلوم اللسان، وهذا ماكان واضحا يف بعض كتب الرتاجم اليت كانت

، إال أن شهرته بالفقه وعلومه حجبت لنا هذا اجلانب من جوانب شخصية ابن لب اال (1) باألديب 
 وهو اجلانب األديب واللغوي والنحوي. 

إضافة إىل أن ابن لب إنتهت إليه رياسة الفتوى يف العلوم فقد كانت له مناصب أخرى  
مث إنتصب  م، ظيوخ وويل اخلطابة باجلامع األع" أنه قعد للتدريس ببلده على وفور الشيتقلدها وهو 

لإلقراء باملدرسة النصرية وتردد على جملسه وغشى حلقته من طلبة العلم كثري كان من بينهم أئمة 
األندلس اجللة الذين قل منهم من مل يأخذ عنه وذلك يف الثامن عشر أو الثامن والعشرين لرجب عام 

 (2) أربع ومخسني وسبعمائة."

 الرابع: شعره وآثاره املطلب 

 شعره:       

أليب سعيد بن لب شعر متنوع منه قوله يف قصيدة يتشوق فيها إىل الديار املقدسة وميدح سيد 
 اخللق حممد عليه الصالة والسالم 

 إذا القلب ثار أثار ادكارا          لقلب فأذكى عليه أوارا.
 موعا غزاراتروم جفوني لنار الهوى              خمودا فتهمي د

 فماء جفوني يسح انهماال          ونار فؤادي تهيج استعارا
 أطيال العويل صباح مساء         كئيبا ولست أطيق إصطبارا

 رقيت مراقي للحب شتى          فأثنى مرارا وأحيا مــرارا.
 أحن اشتياقا لريح سرت         وأبدي هياما لبرق أنــارا.

                                                           

 .756/ص2، هدية العارفني/ج  27/ص7أنظر معجم املؤلفني/ج(1)

 .40/ص5، تقريب األمل /ج 528/ص 5، نيل االبتهاج /م 255/ص2أنظر نفح الطيب/ج (2)
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 حوى شرفا خالدا اليجـارى.         حنينا وشوقا إلى معلم   
 به أسكن اهلل أسمى الورى        نبيا كريما وصحبا خيــارا.

 هو المصطفى المنتقى المجتبى       أرى معجزات وآيا كبــارا.
 (1) يحق علينا ركوب البحار        وجوب القفار إليه ابتـدارا.

 ومنه:
 ني جدارا جــدارا.فيا فوز من فاز في طيبة         بلثم المغا

 وألصق خدا على تربها        وأكمل حجا بها واعتمــارا.
 وأهدى السالم لخير األنام     على حين وافى عليه مــزارا.

 ألنت الوسيلة والمرتجى        ليوم يرى الناس فيه سكــارى.
 وماهم سكارى، ولكنهم     دهتهم دواه فهامواحيــارى.

 ومن أقربيه يطيل الـفــرارا.    ترى المرء للهول من أمه
 وكل يخاف على نفسه       فيكسوه خوف االلـه انكسارا.

 فصلى االله، رسول الهدى   عليك، وأبقى هداك مـنـارا.

 وقدس ربي ثرى روضة      يعم الجهات سناها انتـشـارا.
 أعير شذا المسك منها الثرى   بل المسك منه شذاه استعـارا.

 (2) اهتدى        ومغناك وافى، وإيــاك زارا. هنيئا لمن بهداك

 ومن شعره يف غرض النسيب قوله:
 خذواللهوى من قلبي اليوم ما أبقى           فما زال قلبي للهوى كله رقا. 

 دعوا القلب يصلى في لظى الوجد ناره       فنار الهوى الكبرى وقلبي هواألشقا.
 فكل الذي يلقون بعض الذي ألـقا.      سلوا اليوم أهل الوجد ماذا به لقوا    

 فإن كان عبد يسأل العتق مالكا           فال أبتغي من مالكي في الهوى عتقا.
 بدعوى الهوى يدو أناس وكلهم          إذا سئلوا طرق الهوى جهلوا الطرقا. 

                                                           

 .250/ص2نفح الطيب/ج (1)

 .255/ص2نفح الطيب/ج (2)
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 فطرق الهوى شتى ولكن أهله             يجوزون في يوم الرهان بـها سبـقا.
 معت طرق الهوى بين أهله         وكم أظهرت عند السرى بينهم فرقا.فكم ج

 بسيما الهوى تسمو معارف أهله          فحيث ترى سيما الهوى فاعرف الصدقا.
 فمن زفرة تزجى سحايب زفرة            إذا زفرة ترقى فال عبرة تـــرقـــا.

 (1) عرفت نــطـــقا.إذا سكتوا عن وجدهم أغرت بهم        بواطن أحوال وما 
 وكذلك منظومه يف وداع شهر رمضان املعظم قوله:

 أأزمعت ياشهرالصيام رحيال             وقاربت يابدر التمام أفـــــوال.
 أجدك قد جدت بك اآلن رحلة           رويدك امسك للوداع قلــــيال.

 ــزوال.نزلت فأزمعت الرحيل كلما              نويت رحيال إذ نويت نــ
 وماذاك إالأن أهلك قد مضوا              تفانوا فأبصرت الديارطـلــــوال.

 وقفت بها من بعدهم فعل نادى            لربع خال يبكى عليه خلـــيـــال.
 لقد كنت في األوقات ناشئة التعنى        أشد به وطئا وأقوم قيــــــال.   

 سدلت على وجه الضالل ســــدوال.   ولما انجلى وجه الهدى فيك مسفرا     
 متى ارتاد مرتاد مقيال لعثرة           أتاك فألفى للعثار مقـيال.

 وناديت فينا صحبة الخير أقبلوا       بإقبالكم حزتم لدي قبوال.
 لقد كنت لما واصلوك ببرهم          حفيا بهم برا لهم ووصوال.    

 هدتهم إلى دار السالم سبيال.    أقاموا لدين اهلل فيك شعائرا       
 فكم أطلقوا فيها أعنة جدهم        وكم أرسلوا فيها الدموع هموال.

 دموعا أثارت سحها ريح زفرة       فسالت وخدت في الخدود مسيال.
 لديك أيا شهر الهدى قصروا المدى  فكم لك في شأو الفضايل طـوال.

                                          (2) اهلل فيك دليـــال. داليل تشريف لديك كثيرة         كفى بكتاب
 وله نظم حسن يف الرد على قول القائل:

 أيا علماء الدين ذمي دينكم            تحير دلوه بأوضح حجة.

                                                           

 .254-255/ص2، نفح الطيب/ج  422 – 422/ص2اإلحاطة/ج (1)

 أبيات األوىل (. 2) ذكر فيها 254/ص2ح الطيب/ج ، نف 422/ص2اإلحاطة/ج (2)
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 إذا ما قضى رب بكفري بزعمكم    ولم يرضه مني فما وجه حيلتي ؟
 نا راض بالذي فيه شقوتي؟قضى بضاللتي ثم قال ارض بالقضا    فهل أ

 دعاني وسد الباب دوني فهل إلى       دخولي سبيل بينوا لي قضيتي؟
 إذا شاء رب الكفر مني مشيئة         فهل أنا عاص باتباع المشيئة؟
                                                                                                                                                                                                       (1) وهل لي اختيار أن أخالف حكمه      فباهلل فاشفوا بالبراهين علتي؟

 بقوله:  -رمحه اهلل –فأجابه األستاذ ابن لب  
 لدى كل ملة.قضى الرب كفر الكافرين ولم يكن        ليرضاه تكليفا  -1
 نهى خلقه عما أراد وقـوعـه           وإنفاذه والملك أبلغ حجـة. -2
 فنرضى قضاء الرب حكما وإنما           كراهتنا مصروفة للخطيئــة. -3
 فال ترض فعال قد نهى عنه شرعه        وسلم لتدبير وحكم مشيئة.-4
 وعم بدعوة.دعا الكل تكليفا ووفق بعضهم            فخص بتوفيق -5
 فتعصي إذا لم تنتهج طرق شرعه          وإن كنت تمشي في طريق المشيئة.-6
 إليك اختيار الكسب واهلل خالق           يريد بتدبيرله في الخـــليقـة.-7
 ومالم يرده اهلل ليس بكائـــن          تعالى وجل اهلل رب الــبريــة.-8
 جهول ينادي وهـو أعـمى البصيرة. فهذا جواب عن مسائل سائـل         -9

 .                      مث استشهد على كل  بيت منها بليات من القرآن

   ﴿: مأخوذ من قوله تعاىل فالبيت األول:
 ﴾:[508] األنعام 

    ﴿ وقـولـه
 ﴾:وقوله [554]األنعام ﴿  

 ﴾ [08] الزمر    

  ﴿مأخوذمن قوله تعاىل الثاني: 
 ﴾ :( حجة امللك. وسأل عمران بن حصني 523) األنعام

                                                           

 .462/ص5درة احلجال /ج(1)
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رضي اهلل عنه أبا األسود،  فقـال له: مايكدح الناس كدحا ؟ شيئ قدر عليهم، ومضى فيهم؟ أم 
 : البل شيئ قدر عليهم، ومضى فيهم.شيئ يستقبلونه ؟ فقال

 فقال له عمران: أفال يكون ظلما ؟

   ﴿فقال له أبو األسود: كل شيئ خلق اهلل، وملك يده 
   ﴾  األنبياء(

45  )  

 .فقال عمران: أحسنت إمنا أردت أن أخترب عقلك
   ﴿ لـه تعاىلمعنامها مأخوذ من قـو  :الثالث والرابع

   ﴾ :( وقوله: 05)املائدة﴿ 
   

   
   ﴾ 

 (08)احلجرات:

   ﴿ واخلامس:  مأخوذ من قوله تعاىل:
   

    
  ﴾ :(فعم بالدعاء إىل اجلنة 42)يونس

 وخص باهلداية.

 ﴿  السادس: مأخوذ من قوله تعاىل:
   
   

    
﴾:( مع قوله:65)النور﴿   

﴾( مع قوله 53)األنعام﴿   
    ﴾ :(.45) الزمر 
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 ﴿  والسابع والثامن: مأخوذ معنامها من قوله تعاىل:
     

   ﴿ (، وقوله:50)اإلنسان: ﴾
     

      
 ﴾ :(1)( 58) النحل 

" وقال املواق: حدثين شيخي املنتوري قال: حدثين شيخ الشيوخ ابن لب قال: خطر يل 
خاطر خري فأردت أن أجعل على نفسي وظيفة من ذكر وتالوة وترددت أيها أفضل فأنشدت 

 يف النوم:

 تالقي        فما صلة بأفضل من كتاب. إذا األحباب فاتهم ال 
 فلما استيقظت علمت أن قراءة القرآن أفضل ومن نظمه:

 وهبك وجدت العفو عن كل زلة     فأين مقام العفو من مقعد الرضا.
 . (2) وكيف بثوب حالك اللون رمت أن   يصير كثوب لم يزل قط أبيضا

 آثاره :

 لعلماء وذكرت يف كتب الرتاجم أوكتب أخرى منها:أليب سعيد ابن لب أثار قيمة أثىن عليها ا

شرح مجل الزجاجي: وهو تقييد على بعض أبواب اجلمل وليس شرحا باملعىن املألوف -5
 .(3) حققها حممد الزين زروق  503توجد نسخة منه مبكتبة األسكولاير برقم 

 (4) تصريف التسهيل.-4

                                                           

 .467-468—466/ص5،  درة احلجال/ج  557-558-556الديباج/ ص(1)

 .488،كفاية احملتاج /ص560/ص5نيل االبتهاج/ م(2)

 .44/ص5مل/ج ، تقريب األ 486، كفاية احملتاج/ص   523/ص5، نيل االبتهاج/ م 255/ص2أنظر نفح الطيب/ج (3)

 .523/ص5،  نيل االبتهاج /م 486،  كفاية احملتاج/ص  255/ص2نفح الطيب/ج (4)
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 (1) ة.ينبوع عني الثرةيف تفريع مسألة اإلمامة باألجر -5

 (2) األدعية أثر الصلوات على اهليئة املعروفة.-2

"الطريق املمتاز لسلوك مسألة ابن مواز: جواب على مسألة سأهلا أورده الونشريسي يف -2
املعيار املعرب فقال: وسئل األستاذ أبو سعيد بن لب عن هذه املسألة ومساها بالطريق املمتاز لسلوك 

 (3) مسألة املواز "

 (4) ى ابن عرفة يف مسألة القراءة بالشاذ يف الصالة وقيل يف مقدار كراستني الرد عـل-6

األجوبة الثمانية: قصيدة المية وشرحها،  منها نسخة خطية باخلزانة  العامة بالرباط رقمها -8
464. (5) 

" رسالة يف تعيني حمل دخول الباء يف مفعويل بدل وأبدل، وما أشتق منها يف املادة حققها -7
 كتور عياد الثبييت.الد 

رسالتان يف الفقه ) أحكام الطهارة والصالة ( حققها حممد أبو األجفان وعبد -50 -3
-460الرمحان عوف، وذكر الزركلي أن خمطوطتيهماموجودتان يف اخلزانة العامة بالرباط برقمي 

520". (6) 

سلتان،  حققها أوراق ور  50بيتامع شـرح له عليها 80أرجوزة يف األلغاز النحوية يف -55
 (7) عياد الثبييت.

                                                           

 523/ص5،  نيل االبتهاج/ م 486، كفاية احملتاج/ص  252/ص2نفح الطيب/ج (1)

 .523/ص5، نيل االبتهاج/ م 486،  كفاية احملتاج/ص  252/ص2نفح الطيب/ج (2)

 .20/ص4املعيار/ج  -523/ص5تهاج/ج ، نيل االب 486كفاية احملتاج /ص(3)

 .523/ص5،  نيل االبتهاج/ م 486كفاية احملتاج/ص (4)

 .520/ص2،األعالم/ج   45/ص5تقريب األمل/ج   أنظر(5)

 .45/ص5تقريب األمل/ج (6)

 .520/ص2، األعالم/ج  44/ص5أنظر تقريب األمل/ج (7)
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 وقد قال ذلك ابن حجر. (1) صنف كتابا يف الباء املوحدة -54

الطرر املرسومة على احللل املرقومة: هو شرح ألرجوزة ألفية يف أصول الفقه للسان الدين -55
ون بن اخلطيب،  قيل هذا الكتاب مفقودغري أن له بعض الشروح اليت كتبت حوله مثل شرح ابن خلد

وشرح أيب سعيد ابن لب، وقيل منه نسخة خطية مبكتبة الزاوية احلمزية باملغرب ذكر أهنا مبتورة اآلخر  
 (2) مكتوبة خبط أندلسي البأس به.

 فتاوى متفرقة يف كتب شىت واليت أنا بصدد دراسة منهج ابن لب من خالهلا.-52

: "و من الكتب اليت ذكرهتا وقد قال الدكتور عياد الثبييت عن بعض آثار األستاذ ابن لب
املصادر، وال أعلم هلا وجودا: شرح تصريف التسهيل،الدعاء إثر الصلوات على اهليئة املعروفة  الرد 

 (3) على ابن عرفة يف مسألة القراءة بالشاذ،ينبوع عني الثرة يف مسألة اإلمامة باألجرة. "

                                                           

 .520/ص2،  األعالم/ج 422/ص4أنظر بغية الوعاة /ج(1)

 .223، يف التاريخ العباسي واألندلسي /ص 44/ص5ظر تقريب األمل/ج أن(2)

 .44/ص5تقريب األمل/ج (3)
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 املبحث الرابع: عالقة  ابن لب بالشاطيب

أحد تالميذ األستاذ ابن لب، وقد نقل الشاطيب بعض –سبق وذكرت  كما–إن الشاطيب 
الفوائد النحوية وغريها عن أستاذه، ومع هذا فقد كان الشاطيب خيالف شيخه يف أمور فرعية 
ويف مسائل فقهية معدودة، حيث كان يراها ابن لب من األمور املعمول هبا،  فجوزها مستندا 

أن الشاطيب مل جيوزها وإعتربها من البدع اليت استحدثها يف ذلك إىل أصول شرعية،  يف حني 
على حسب ما حتت يدي من –الناس ومل يكن عليها السلف، وتنحصر هذه املسائل 

إىل مخس مسائل،  وسيتم بني كل مسألة مع إبراز اخلالف ومداره بني الشاطيب وابن  -املراجع
 لب.

 وهذه املسائل هي:

 (قراءة احلزب مجاعة.1

ابن لب عن قراءة احلزب يف اجلماعة على العادة، هل فيه أجر مع ما نقل فيه ابن  فقد سئل-
 رشد من الكراهة؟

فأجاب:أما قراءة احلزب يف اجلماعة على العادة فلم يكرهه أحد إال مالك على عادته يف 
إيثار االتباع. ومجهور العلماء على جوازه واستحبابه، وقد متسكوا يف ذلك باحلديث الصحيح 

ما اجتمع قوم في بيت من بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم «
مث إن العمل بذلك  (1) »السكينة وحفتهم المالئكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم اهلل فيمن عنده 

قد تضافر عليه أهل هذه األمصار واألعصار، وفيه مقاصد من يقصدها فلن خييب من 
لقرآن و حسبنا ما جاء فيه من الرتغيب يف األحاديث، ومنها تسميع  أجرها:منها تعاهد ا

                                                           

 .45/ص58ج3مسلم /الذكر والدعاء والتوبة واإلستغفار /فضل اإلجتماع على تالوة القرآن وعلى الذكر/م(1)
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كتاب اهلل ملن يريد مساعه من عوام املسلمني اذ ال يقدر العامي على تالوته فيجد بذلك 
سبيال إىل مساعه، ومنها التماس الفضل املذكور يف احلديث إذمل خيصص وقتا دون وقت،  مث 

على حكم إذا مل ينقل عن أحد منهم أنه كرهه أو منعه إن الرتك املروي عن السلف ال يدل 
يف ذينك الوقتني، وشأن نوافل اخلري جواز تركها فاحلق أن فيه األجر والثواب ألنه داخل يف 

 باب اخلري املرغب فيه على اجلملة.

وال يعتقد فاعل ذلك أنه يقدم على مكروه تقليد ملالك، بل يعتقد معىن احلديث املتقدم 
يستحب ذلك ويستحسنه. ومث يدع مستحسنة ال سيما يف وقت قلة اخلري وأهله،  وتقليد من

 .(1)والكسل عن قوله وفعله.لطف اهلل بنا ومن علينا بصالح أحوالنا مبنه وفضله

ما «وسئل الشاطيب نفس السؤال وهو:قراءة احلزب باجلمع هل يتناوله قوله عليه السالم 
 الناس أم هو بدعة؟كما وقع لبعض  »اجتمع قوم في بيت... 

فأجاب: أن مالكا سئل عن ذلك فكرهه،وقال:هذا مل يكن من عمل الناس ويف العتبية: سئل 
عن القراءة يف املسجد؟ يعين على وجه خمصوص كاحلزب وحنوه، فقال:مل يكن باألمر القدمي، 

 وامنا هو شيئ أحدث.

 يعين مل يكن يف زمان الصحابة والتابعني.

 ذه األمة بأهدى مما كان عليه أوهلا.قال: ولن يأيت آخر ه

 وقال يف موضع آخر:أترى الناس اليوم أرغب يف اخلري ممن مضى؟!

يعين أنه لو كان يف ذلك خري لكان السلف أسبق إليه منا، وذلك يدل على أنه ليس بداخل 
  (2) حتت معىن احلديث.

                                                           

 .526-522/ص5، املعيار/ج 405-400/ص5ب[،تقريب األمل/ج544-أ544املخطوط](1)

 .406-402ى اإلمام الشاطيب /صفتاو (2)
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ر العلماء على جوازه ميكننا القول أن هاته املسألة خالفية حيث قال ابن لب مجهو  أوال:
 واستحبابه، وقال الشاطيب:كرهه مالك.

الشاطيب متسك بقول مالك وأفىت على حسب هذا الرأي، أما ابن لب فقد كانت له قرائن 
 أخرى أضافها اىل قول مالك فرجحت كفة القول املخالف ملالك. ثانيا:

 :اعتمد  ابن لب و استند يف فتواه على:ثالثا
 تربه أصال كليا تندرج حتته هاته اجلزئيةاحلديث الصحيح واع-أ

 قول مجهور العلماء وهو اجلواز واالستحباب-ب
 ما جرى به العمل يف هذه األمصار واألعصار.-جـ
 ما يف ذلك من فوائد تعود على فاعله باألجر والثواب منها: -د
 هو داخل حتت باب اخلري املرغب فيه.-
 م املسلمني خاصة العامي.تسميع كتاب اهلل ملن يريد مساعه من عوا-
 التماس الفضل املذكور يف احلديث.-

إن الرتك املروي عن السلف اليدل على حكم إذا مل ينقل عن أحدهم أنه   :رابعا
 كرهه أو منعه يف ذينك الوقتني.

:النظر إىل حال الناس وكما قال ابن لب السيما يف وقت قلة اخلري وأهله خامسا 
ذا ترغيب إىل فعل اخلري وانتشاره بني الناس، وعلى هذا فإن والكسل عن قوله وفعله،  فه

  الفتوى تتغري بتغري املكان والزمان.
وقال ابن لب يف األخري أمرا مهما:" اليعتقد فاعل ذلك أنه يقدم على مكروه  -

 (1) تقليدا ملالك،  بل يعتقد معىن احلديث املتقدم وتقليد من يستحب ذلك ويستحسنه " 
ن ابن لب جوز واستحسن قراءة احلزب مجاعة استنادا إىل  أصول وعلى هذا فإ 

ومل تكن بدعة خمالفة للسنة إذاليوجد قول للسلف مينع  -كما سبق وذكرنا  –شرعية ثابتة 
 ذلك،  إال قول مالك وكما قال ابن لب " فلم يكرهه إال مالك على عادته يف إيثار االتباع".

                                                           

 .526/ص5، املعيار/ج  405/ص5ب ، تقريب األمل/ج 544املخطوط/ص (1)
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 قراءة يس عند الدفــن.-2
عن ذلك فقال:" األصل يف القراءة على امليت عند دفنه احلديث  سئل ابن لب

   (1) املشهور يف سورة )يس( " اقرؤوها على موتاكـم " 
 .(2) فخصه قوم حبالة االحتضار، وأطلقه قوم 

وسئل الشاطيب عن ذلك فقال:" إن يف تلك القراءة ما يف قراءة احلزب وتزيد بأهنا  
األقذار واألوساخ اليت يتنزه القرآن عنها ويكفي املوفق أنه مل يكن من قراءة للقرآن يف مواضع إزالة 

عمل السلف، وإمنا جاء يف قراءة يس ما جاء عند االحتضار،  ال عند الغسل وال عند الدفن وال 
 .(3) غريمها 

حىت هذه املسألة تعترب خالفية فقد قال ابن لب " خصه قوم حبالة االحتضار، أوال: 
 وقال الشاطيب: " جاء يف قراءة يس ما جاء عند االحتضار ".وأطلقه قوم ". 

جوزها ابن لب عند الدفن،فهو من القوم الذين أطلقوا احلديث، ومنعها الشاطيب ألهنا  ثانيا:
 مل تكن من عمل السلف. 

 تصبيح القرب سبعة أيام بعد الدفن -3

س عليه يف هذا القطر قال ابن لب يف ذلك:"... أنكر الرجل مع ذلك أشياء مما درج النا
 .األندلسي كتصبيح القرب سبعة أيام بعد دفن امليت، وكان أتباعه أشد إنكارا منه يف ذلك

                                                           

،  462/ص6، السنن الكربى/ج  535/ص5رواه أبو داود /اجلنائز/القراءة مث امليت /ج »اقرؤوا على موتاكم يس «احلديث:(1)
 .275/ص5، عمل اليوم والليلة /ج 463/ص8صحيح ابن حبان/ج 

ابن القطان باإلضطراب والوقف وجبهالة حال أيب عثمان وأبيه ونقل عن الدارقطين أنه قال :هذا حديث مضطرب اإلسناد  أعله-
 .35/ص4جمهول املنت وال يصح.سبل السالم /ج

 . 555-554/ص5، املعيار/ج 83/ص5ب  ، تقريب األمل /ج545املخطوط/ص (2)

 .403فتاوى اإلمام الشاطيب /ص(3)
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   (1) حىت قال بعضهم يل وأنا راجع من تصبيح القرب إذ ذاك أتفعل هذا وهوكفر ؟"

 وسئل عن سابع امليت فأجاب:" وسألتم عن سابع امليت، وأثر طاوس الوارد فيه، ونصه على
ما نقله ابن بطال يف شرح البخاري عن ابن طاوس عن طاوس قال: وكانوا يستحبون أن ال يتفرقوا 

 . انتهى(2) عن امليت سبعة أيام ألهنم يفتنون وحياسبون يف قبورهم سبعة أيام 

وقول التابعي كانوا يعين به أصحاب النيب عليه السالم وهذا أصل عظيم للسابع الذي يفعله  
ويقتضي األثر أن اليفارق امليت واليرتك وحده تلك األيام السبعة وهذا يشق،  فأخذ  الناس اليوم،

الناس يف هذه األزمنة حبظ من ذلك، وحيتسب يف هذه السبعة أيام وقت دفنه ألنه أول ذلك ومبدأ 
 أوقات الفتنة، وقد نقل الناس أن الفسطاط ضرب على قبور أئمة من علماء اإلسالم كابن عباس 

ا كان ذلك إالألجل املالزمة اليت ذكرها طاوس، وهذا كله أوىل باإلتباع والوقوف عنده من .وم(3)
يف إنكار سابع امليت وأنه مما  (5) يف مقربه عن ابن وضاح(4) الكالم الذي نقله ابن أيب الزمنني 

 .(6) أحدثه الناس وال أصل له يف الشرع وأنه من قبيح حمدثاهتم 

 قوله:"أن تصبيح القرب هو يسمى يف القدمي املأمت".وأجاب الشاطيب عن ذلك ب

                                                           

 .33ين /صسنن املهتد(1)

 مل أجد من خرجه فيما توفر لدي من مصادر  .(2)

األثر :عبد الرزاق عن الثوري عن عمران بن أيب عطاء قال : شهدت حممد بن احلنفية ، حني مات ابن عباس بالطائف كرب  (3)
 أربعا ، وأخذه من قبل القبلة ، حىت أدخله قربه ، وضرب عليه فسطاطا ثالثة أيام. 

 .255/ص5/ اجلنائز / ذكر الكفن والفساسيط/ج  مصنف عبد الرزاق
 .52/ص5وقال اهليثمي : رواه الطرباين يف الكبري ورجاله رجال الصحيح .جممع الزوائد/ج 

أبوعبد اهلل حممدبن عبد اهلل بن عيسى بن أيب الزمنني : كان من كبار احملدثني والعلماء الراسخني وأجل أهل وقته قدرا يف العلم (4)
 .533توىف  -542، له تصانيف كثرية منها املنتخب يف األحكام ، املهذب حياة القلوب يف الرقائق ، ولد سنة والرواية 

 . 424/رقم 505/ص 5، شجرة النور/ج  232/رقم 566-562أنظر الديباج /ص

الة يف النعلني وكتاب النظر إىل أبوعبداهلل حممد بن وضاح بن يزيد القرطيب الفقيه احملدث الثقه له تلليف كثرية منها : كتاب الص(5)
/رقم  557أنظرترمجته يف الديباج ص476توىف يف احملرم سنة سبع وقيل يف ذي احلجة سنة 400وقيل  533اهلل تعاىل مولده سنة 

 . 556/رقم 86/ص5، شجرة النور/ج 225

 .555/ص5، املعيار/ج  75-70/ص5أ  ، تقريب األمل/ج 45املخطوط/ص (6)
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:فأما امللمت فممنوعة بإمجاع العلماء.قال: واملأمت هو االجتماع يف الصبحة (1)قال: الطرطوشي
وهو بدعة منكرة مل ينقل فيه شيئ وكذلك مابعده من االجتماع يف الثاين والثالث والرابع والسابع 

 والشهر والسنة فهو طامة.

أن بعض أصحابه  –وكان من أئمة املسلمني (2)بلغين عن الشيخ أيب عمران الفاسيقال وقد
حضر صبحة فهجره شهرين وبعض الثالث،  حىت استعان الرجل عليه فقبله وراجعه قال: وأظنه 

 إستتابه أن اليعود.

وقد  حكى القاضي عياض الرخصة فيه عن أهل القريوان بعد أن أشار إىل أن ذلك بدعة مل  
 يف السلف.تكن 

وأنت ترى ماحكي عن أيب عمران الفاسي، وهو من أكابر أهل القريوان فاهلل أعلم بصحة 
 (3) مانقله عياض."

 ما نستطيع أن نستخلصه:

 أوال: اعتربها ابن لب جائزة، واعتربها الشاطيب من البدعة املنكرة.

 نوعة بإمجاع العلماء.ثانيا: استند ابن لب لقول التابعي  طاوس،  أما الشاطيب فقال أهنا مم

وعلى هذا فمن منظور ابن لب أن قول التابعي وعمله أوىل باالتباع من الوقوف عند الكالم 
 الذي نقله ابن أيب الزمنني يف مقربه عن ابن وضاح.

                                                           

د اهلل بن جبري الطرطوشي كان  فقيها عاملا حسن النظر ، صدرا يف الشورى ، كان من أهل العلم باحلديث ابن خلف بن عب(1)
.أنظر الديباج 585والفقه ، له تلليف كتاب يف التوسط بني مالك وابن القاسم ، ويل القضاء بطرطوشة وبلنسية توىف سنة 

 .ٍ.255/رقم 542/ص

اج الغفجومي الفاسي القريواين احلافظ العامل اإلمام احملدث ، كان يقرأ القرآن بالسبع أبو عمران موسى بن عيسى بن أيب احل(2)
وهو إبن مخس وستني سنة . أنظر ترمجته 250وجيوده ، أصله من فاس من بيت مشهور له كتاب التعليق على املدونة توىف سنة 

 .486/ رقم 506/ص 5، شجرة النور/ج 230/ رقم 244يف الديباج/ص 

 .450-403اوى اإلمام الشاطيب /صفت(3)
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 أما الشاطيب فأنكرها واعتربها بدعة ألن هذه املسألة مل ينقل فيها شيئ عن السلف.

 الدعاء أدبار الصلوات.-4

ابن لب يف هذه املسألة يف نقل عن املواق:"قال شيخ الشيوخ ابن لب:مل يزل الدعاء  قال
أدبار الصلوات املفروضة معموال به يف مجيع أقطار األرض أوجلها من غري نكري إال ما قد سلف،  
قدم غرناطة رجل مساه واشتد يف إنكاره ذلك ممن كان يقرأ عليه فكان إذا فرغ جملس كالمه بني يدى 

الة خرجوا مزدمحني فرارا من الصالة خلف األئمة الذين يدعون دبر الصلوات، وإن صلى أحدهم ص
خلفهم قام بنفس ما يسلم اإلمام مسرعا مذعورا كاخلائف أن ميسه الدعاء بنصب أو عذاب أو 

. وكذلك قال يف ذلك:"غاية ما يستند منكر التزام الدعاء أدبار (1)ينشب منه يف ظفر أو ناب
ت أن التزامه على ذلك الوجه مل يكن من عمل السلف.قال:وعلى تقدير صحة هذا النقل إن الصلوا

صح فالرتك ليس مبوجب حلكم يف ذلك املرتوك إال جواز الرتك وانتفاء احلرج فيه خاصة وأما حترمي أو 
 . (2)لصوق كراهة فال وال سيما فيما له أصل مجلي متقرر من الشرع كالدعاء

ب:"وقفت أرشدنا اهلل وإياكم على املسائل املكتتبة فوق هذا ومبقلوبه. أما الشاطيب فأجا
واجلواب عن األوىل وباهلل التوفيق:إن دعاء اإلمام للجماعة يف أدبار الصلوات ليس من السنة ما 
يعضده. بل فيها ما ينافيه،  فإن الذي جيب اإلقتداء به سيد املرسلني حممد صلى اهلل عليه وسلم، 

نه من العمل بعد الصلوات إما ذكر جمرد ال دعاء فيه كقوله: اللهم ال مانع ملا أعطيت والذي ثبت ع
وأشباه ذلك وإما دعاء خيص به نفسه كقوله: اللهم اغفر يل ما قدمت و ماأخرت وأشباه به ومل يثبت 

أن عنه أنه دعا للجماعة،ومازال كذلك مدة عمره مث اخللفاء الراشدون بعده مث السلف الصاحل إىل 
نص العلماء على أن اإلمام إذا سلم انصرف وال يقعد يف موضع إمامته، أفبعد هذا اشكال ملن وفق 

 .(3)وأهلم رشده"

                                                           

 .33سنن املهتدين/ص(1)

 .455سنن املهتدين/ص (2)

     5احلديقة املستقلة النضرة يف الفتاوى الصادرة عن علماء احلضرة/اعتىن هبا جالل علي القذايف اجلهاين /دار ابن حزم/ط(3)
 .528م(/ص4005-هـ5242)
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فاعترب ابن لب الدعاء أدبار الصلوات من األمور اليت جرى هبا العمل فأجازه على هذا 
لف واستحدثها الناس فاشتد اإلعتبار، أما الشاطيب فاعتربه من األمور املبتدعة اليت مل يكن عليها الس

 يف اإلنكار عليها.

 اللحن يف الدعاء.-5

"أما مسألة اللحن يف الدعاء فقد أورد فيها ابن لب حكاية تدل عل أن اللحن يف ألفاظ 
الدعاء جيعله غري مستجاب.قال األستاذ أبو سعيد بن لب: الدعاء علم لساين وتعليق قليب مها مبناه، 

 وعليهما يدور معناه.

األصمعي برجل يقول يف دعائه:ياذو اجلالل واإلكرام ، فقال له:ما امسك؟ قال: مر 
 ليث.فأنشد يقول:

 بنادي ربه باللحن ليث                 لذاك إذا دعاه ال جييُب.      

تعقب بأن احلكاية شعرية ال فقهية، -رمحه اهلل–إال أن األستاذ أبا إسحاق الشاطيب 
 أقرب منه إىل اجلّد.واالحتجاج هبا اىل اللعب 

قال:وأقرب ما فيه أن أحدا من العلماء ال يشرتط يف الدعاء أال يلحن كما يشرتط اإلخالص 
 وصدق التوجه وعزم املسألة وغري ذلك من الشروط.

 قال الشاطيب يف ذلك:

"وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة فإن صحت يف ميزاهنا فانظر يف ملهلا بالنسبة اىل 
مان وأهله،  فإن مل يؤد ذكرها اىل مفسدة فاعرضها يف ذهنك على العقول،  فان قبلتها فلك حال الز 

أن تتكلم فيها إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم وإما على اخلصوص إن كانت 



  الفصل األول: حياة األستاذ ابن لب.
 

51 

صلحة غري الئقة بالعموم، وإن مل يكن ملسألتك هذا املساغ فالسكوت عنها هو اجلاري على وفق امل
 . (1)الشرعية والعقلية "

ويتبني مماسبق أن مستند ابن لب يف الفتوى كان بيتا شعريا، وتعقب الشاطيب ذلك وقال أن 
 احلكاية شعرية ال فقهية.

لكن ومن خالل دراسيت ملنهج ابن لب يف مخس مائة فتوى مل مير علي استنادة بغري األمور 
الفقه وشيخ الشيوخ وعليه مدار الفتوى وعلى هذا فإن الشرعية، كيف ال وهو من وصفوه املتضلع يف 

 ابن لب ميكن أن يكون ذكر البيت كمستأنس به ال مستندا عليه.

ويتبني هذا يف ضابطه الذي يتبناه يف البدعة حيث قال يف ذلك "...فإن البدع على الوجهني 
ار منها والبعد عنها...وبدعة إحدامها أن تكون البدعة تزاحم املشروع وتوافق املمنوع،  فهذه جيب الفر 

 (2) أخرى ال تعارض املشروع ألهنا مل يكن عمل هبا يف زمن السلف وهلا دخول ما يف املشروعية..."

 وقد كان منهجه على هذا األساس والضابط يف جواز ما استحدث من األمور أو منعه.

لمشروع ويشدد يف منعها، ومع هذا فان ابن لب كان مينع كثريا من البدع املستحدثة املنافية ل 
 ويوافق يف ذلك الشاطيب منها:

 (3)(بدعة التكبري من آخر سورة الضحى يف قيام رمضان5

 ٍٍ (4)(انشاد الشعر بعد اآلذان4

 (1)(التهليل والتكبري على صوت واحد أمام اجلنازة 5
                                                           

    -هـ5206)4دات/حتقيق :حممد أبو األجفان/مؤسسة الرسالة/طإبراهيم بن موسى الشاطيب/اإلفادات و اإلنشا(1)
 .22-22م(/ص5376

 .552/ص5املعيار/ج (2)

 .527/ص5، املعيار/ج 63/ص5ب ، تقريب األمل /ج545املخطوط/ص (3)

 .522/ص5، املعيار/ج 535/ص5ب ، تقريب األمل/ج 540املخطوط/ص (4)
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لكن جاء يف القرن الذي يلي قرن الشاطيب وابن لب من أظهر اخلالف الذي كان بني -
شاطيب وابن لب وبني أهنما كانا إجتاهني متعاكسني جهة الشاطيب وجهة ابن لب ومجاعة من ال

 العلماء الذين كانوا خيالفون أراء وأقوال الشاطيب كما يوضح قوله.

وهو قـول ألحـد تالميذ تالميذ ابن لب وهو املواق تلميذ املنتوري وابن سراج فقد 
شيوخ ابن لب وسيدي بن سراج وسيدي املنتوري قال:"...عن ابن عرفة والربزيل وشيخ ال

وأشياخهما،سيدي القيجاطي وسيدي احلفار يستخفون ما استثقله الشاطيب، ويستثقلون ما استخفه 
 (2)الشاطيب."

لكن ال أظن أنه يصل اىل هذا احلد، فاالختالف الدائر بني ابن لب والشاطيب كان يف أمور 
طيب هو حامل لواء حماربة البدعة، ومل يتعداها إىل أمور أخرى  البدعة فقط، وخاصة وحنن نعلم أن الشا

 كما وضحت املسائل اليت ذكرناها.

 خالصة:

أن اخلالف كان يف أمور فرعية معدودة، وكلها كانت تدور  -من خالل كل ما سبق-يتبني لنا
 عن أمور استحدثها الناس مل تكن يف عهد السلف.

 ن أن جيمل يف نقطتني:ومدار خلالف بني ابن لب والشاطيب ميك

إن الشاطيب كان يؤثر االتباع أي اتباع السلف، وأي أمر حمدث يعرضه على ما كان عليه  -أ
 السلف فان كان من األمور املعمول هبا أنذاك فجوزها وإال اعتربها بدعة منكرة جيب حماربتها.

                                                                                                                                                                                     

 .555/ص5، املعيار/ج 88/ص 5ب[ ، تقريب األمل/ج545-أ545املخطوط ](1)

 .33-37سنن املهتدين/ص (2)
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للممنوع، أما غري  أما ابن لب فهو يرى أن البدعة املنكرة هي املخالفة للسنة املوافقة -ب
هذا خاصة إذا جرى العمل هبا أنذاك وكانت تندرج حتت أصل كلي مشروع فال بأس فيها وال داعي 

 إلنكارها.

أما اخلالف فقد كان ضيق، ورغم هذا اخلالف فإن احملبة واإلحرتام الكبريين من الشاطيب حنو 
بأحسن األلقاب  شيخه ابن لب واضحة وخاصة أن الشاطيب كلما ذكر شيخه إال ونعته

مثل:"األستاذ الشهري" "الفقيه املفيت" "الشيخ األستاذ الكبري الشهري أبو سعيد أدام اهلل أيامه " 
"األستاذ الكبري أبو سعيد ابن لب أبقى اهلل بركته". ويلقبه هبذه األلقاب حىت وهو يرد عليه يف 

 املسائل اليت خيالفه فيها.

 

 

 

 

 

 

  

 .وى ابن لبالفصل الثاني: دراسة فتا 
من أجل دراسة منهج ابن لب من خالل فتاويه،  فالواجب أوال املرور بالفتاوى واستقرائها 
استقراء كامال لتتبني لنا موضوعاهتا ومصادرها وتربز لنا شخصية ابن لب من بيان أسلوبه وأمهية 
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ن منهج ابن لب فتاويه وغريها من األمور املهمة املستنبطة من الفتاوى و هذا كله يساعد يف بيا
 وكيفية اعتماده التأصيل يف فتاويه.
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 املبحث األول: فتاوى ابن لب 

 املطلب األول: الفتاوى الغرناطية ومصادر فتاوى ابن لب

اهتم فقهاء غرناطة بالفتوى، وقد عرف كثري من علمائها باالهتمام حبوادث األمور إفتـاء 
املالكي السائد يف بالدهم،  فقد كانوا يرفعون  وتأليفا، وقد كانت جتري الفتوى عندهم على املذهب

 راية هذا الفقه، ويدافعون عنه وينشرون مسائله، وتتداول أهم مصادره.

حىت أن علماء غرناطة من شدة اهتمامهم بالفتوى كثريا ما جند يف ترامجهم من يعرف 
حكام والنوازل بنصوص بالنوازيل أو املفيت، وكثريا ما تعزى إليهم مصنفات الفتاوى، وتزخر كتب األ

 الفتاوى املنقولة عنهم.

 ومن أعالم طبقة املفتني بغرناطة يف عصر ابن لب والذي يليه:
 هـ(.830) (1)أيب إسحاق الشاطيب -
 هـ(.706) (2)أيب عبد اهلل بن عالق-
 هـ(.755) (3)أيب عبد اهلل حممد احلفار-
 هـ (.743) (4)أيب بكر عاصم-
 هـ(.727)(5)أيب القاسم بن سراج-

 :(1)حممد بن حممد بن إبراهيم الغرناطي

                                                           

 .43ترمجته يف ص (1)

 .50ترمجته يف ص (2)

 . 50ترمجته يف ص(3)

 .55ترمجته يف ص (4)

 . 54ترمجته يف ص(5)
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شهر بالصناع،  قال  أبو زكريا السراج يف فهرسته: الشيخ الفقيه اخلطيب املتخلق أبو عبد اهلل 
بن الفقيه أيب عبد اهلل،  شيخ خري من أهل الفضل،  أخذ عن األستاذ أيب حممد بن سلمون، 

 واحملدث أيب عبد اهلل الطنجايل وغريهم.

 هـ(:762)ت (2)بد اهلل حممد بن حممد األنصاري السرقسطي الغرناطي أبوع -

عاملها ومفتيها وصاحلها اإلمام الفقيه العمدة العالمة، كان من أحفظ الناس مبذهب مالك،  
 هـ.762هـ وتوىف يوم الثالثاء سابع رمضان عام 872نقل عن املواق،  مولده يف ربيع اآلخر سنة 

 (:768)ت(3)وح العقيلي الغرناطي أبو إسحاق إبراهيم بن فت -

مفتيها وعاملها الفقيه العامل املتفنن النظار احملقق املتقن،  له فتاوى نقل بعضها يف املعيار،  
هـ، وحضر جنازته السلطان فمن دونه، وقد نيف على 768توىف ليلة الثالثاء سادس ذي احلجة عام 

 الثمانني سنة.

 :(4)رناطيعلي بن حممد بن مسعت األندلسي الغ-

                                                                                                                                                                                     

 .646/رقم404/ص4ترمجته يف نيل االبتهاج/ م(1)
 
 .326 /رقم460/ص5،  شجرة النور/ج  627/رقم  445/ص4ترمجته يف نيل االبتهاج/ م(5)
 .328/رقم 465-460/ص5، شجرة النور/ج  46/ رقم 5/26( ترمجته يف نيل االبتهاج /م4)
 

 .248/رقم582/ص5ترمجته يف نيل االبتهاج/ج (3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  الفصل الثاني: دراسة فتاوى ابن لب.
 

57 

عالمتها احملقق اإلمام الفقيه النحوي اجلليل البارع،  صاحب اليد الطوىل يف العلوم مع حتقيق 
بالغ،  أخذ عنه مجاعة كالقاضي اإلمام أيب حيىي بن أيب بكر بن عاصم ونقل عنه يف مواضع من 

 شرحه ملنظومة والده يف األحكام والشيخ أيب عبد اهلل الراعي.

 (1)ن بكر بن حيىي بن عبد الرمحان بن أيب بكر بن علي القرشي املقريحممد بن أمحد ب-
 هـ(:826)ت

اإلمام العالمة احملقق القدوة الفهامة الفقيه األصويل احلجة النظار،  أحد حمققي املذهب 
 هـ(.826الثقات وأكابر فحولة األثبات العمدة املتفنن يف العلوم،  توىف سنة )

 (2)ن حممـد بن حممد بـن إبراهيم بن حزب اهلل البلفيقي أبو الربكـات عـماد الـدي-
 هـ(:885)ت

قاضي اجلماعة املعروف بابن احلاج شيخ احملدثني والفقهاء واألدباء، والصوفية واخلطباء وسيد 
 هـ(.885أهل العلم،  له تلليف كثرية،  توىف يف شوال سنة )

 موارد فتاوى ابن لب:-

 ة يف بعض الكتب منها ماهو خمطوط ومنها ما هوإن فتاوى األستاذ ابن لب موجود-

مطبوع، ومنها ماهي كتب خاصة بنوازله فقط ومنها أن نوازله موزعة يف أبواب هذا الكتاب، 
 واجلامع بني هذه الفتاوى أهنا مل تنقل خبط يده بل كلها مكتوبة عنه.

                                                                                                                                                                                     

 
 
 
 .754/ رقم454/ص5، شجرة النور/ج  258/رقم 574،  الديباج /ص 225/رقم 82/ص4( ترمجته يف نيل االبتهاج/ م5)
 .742/ رقم 443/ص5، شجرة النور/ج 245/رقم  572، الديباج /ص 226/ رقم 72/ص4تهاج/ م( ترمجته يف نيل االب4)
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 وقد تتبعت هذه الفتاوى يف مصادر أربعة وهي:

 ط وفيه مئتان وتسعون مسألة أو نازلة أو فتوى.نوازل ابن لب: وهو خمطو -أ

 لوحة وهو موجود باحلرم النبوي حتت رقم 532وهو حيتوي على 

تقريب األمل البعيد يف نوازل األستاذ أيب سعيد بن لب الغرناطي: وهو خمطوط جامعه -ب
 .4002جمهول، حتقيق: حسني خمتاري وهشام الرامي سنة 

 الثني مسألة.وحيتوي على ثالمثائة وثالثة وث

شرح حتفة احلكام حملمد بن حممد بن حممد بن عاصم، وهو خمطوط وتوجد فتاوى قليلة -جـ
فيه البن لب بالنسبة للمصادر األخرى،  ألنه يف هذا مجع لعدة مفتني وليس البن لب فقط "كأيب 

وأيب عبد  هـ(،727هـ(، وأيب القاسم ابن سراج )752القاسم ابن جزي، وأيب عبد اهلل املنتوري )ت
هـ(،وأيب احلسن 755هـ(، وأيب عبد اهلل احلفار)830هـ(، وأيب إسحاق الشاطيب )706اهلل بن عالق )

 (1) علي بن مسعت وأيب عبد اهلل بن بكر و أيب الربكات ابن احلاج."

 ويف هذا املخطوط توجد مثانية عشر مسألة يف أبواب خمتلفة.

ى علماء افريقية واألندلس واملغرب أليب العباس أمحد املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاو -د
 هـ( وهو موسوعة يف الفتاوى352بن حيي بن حممد بن عبد الواحد الونشريسي)ت

 ضمت أغلب نوازل ابن لب إذ وزعت على أبواب خمتلفة فيها.

 وقد ضمت هذه املوسوعة ثالمثائة ومثان ومثانني مسألة من هذه النوازل.

                                                           

مطبوعات أكادمية -الرتاث احلضاري املشرتك بني إسبانيا و املغرب-حممد بن شريفة/نوازل غرناطية البن عاصم اإلبن/كتاب  (1)
 .445/ ص5334اململكة املغربية)سلسلة الدوريات( /غر ناطة:
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 عات فتاوى ابن لب.املطلب الثاني:موضو

إن املسائل اليت شغلت أذهان الغرناطيني،واستحدثت يف حياهتم واليت دفعتهم اىل االستفتاء   
جلها راجع  إىل املوضوعات الفقهية املعهودة يف العبادات من طهارة وصالة وصيام وزكاة وجنائز 

 وتتنوع مسائلها. وغريها وباب النكاح والطالق واألميان، وأبواب املعامالت اليت تتشعب

 وسنورد اآلن كل باب وكم كانت عدد الفتاوى فيه:
 باب الطهارة: مخس فتاوى.-
 باب الصالة: تسع وعشرون فتوى.-
 باب اجلنائز: إحدى عشرة فتوى.-
 باب الصيام:  فتوتان.-
 باب الزكاة: ثالث فتاوى.-
 باب األضحية والذبائح والصيد: عشر فتاوى.-
 سون فتوى.باب الزواج: ثالث ومخ-
 باب الطالق واألميان: ست وسبعون فتوى.-
 باب البيوع واملعاوضات: أربع ومخسون فتوى.-
 باب احلبس: ست وعشرون فتوى.-
 باب الوصية واهلبة: ست وأربعون فتوى.-
 باب الشهادات والدعاوى واألقضية: تسعة وعشرون فتوى.-
 باب املرياث: سبعة عشرة فتوى.-
 شرة فتوى.باب الوصايا: ثالث ع-
 باب الكراء: مخس فتاوى.-
 باب الوكالة: أربع فتاوى.-
 باب الرهن:  فتوتان.-
 باب جامع ملسائل خمتلفة: أربعون فتوى.-
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وعلى هذا نالحظ تنوع وتشعب الفتاوى يف مجيع أبواب الفقه،  مما يبني لنا تنوع واختالف 
ملعرفة حكم اهلل يف ذلك، وخاصة يف  مشاكل الناس ومسائلهم اليت كانت تلجئهم للفرار إىل الفتوى

باب املعامالت حيث كانت أكثر املسائل من باب العبادات، وهذا كله ملا كان يعانيه الغرناطيني من 
 أوضاع جديدة حتمتها الظروف والفنت والعدو املرتبص هبم.

ن نور ورغم هذا فإن أساطني العلماء وكبارهم تصدوا لذلك وهذا كله إلزاحة عتمة اجلهل وبيا
 العلم ويسر وكمال الشريعة حيث أهنا صاحلة لكل زمان ومكان.

 املطلب الثالث: ابن لب املفيت وأسلوبه من خالل فتاويه.

يعد فرج ابن لب من أشهر وأملع مشيخة الفتوى بغرناطة،  فقد كان ملجأ املستفتني ومنارا 
 حياهتم من نوازل، وهلذا فقد هلم يف تبيني أحكام الشرع اليت يطبقوهنا فيما استحدث واستجد يف

وصفه السيوطي بقوله:"شيخ الشيوخ وأستاذ األستاذين ومفيت اجلماعة وعمدة فقهاء غرناطة وإمام 
 (1)األندلس "

 (2)وأثىن عليه تلميذه املنتوري بقوله:"املتفنن املفيت أبو سعيد ابن لب"

 (3)أبو سعيد"وقال كذلك عنه حممد اجملاري:" مفيت األندلس وقدوهتا األستاذ 

 (4)وزاد يف ذلك ابن اخلظيب فقال:"وإليه مرجع الفتوى ببلده لغزارة حفظه وقيامه على الفقه"

 

 (1)وقال السراج:"إليه انتهت رياسة الفتوى يف العلوم"
                                                           

 .425/ص4الوعاة/ج  بغية(1)

 .255-254/ص2نفح الطيب /ج(2)

 .35برنامج اجملاري/ص(3)

 .425/ص2اإلحاطة/ج (4)
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 وكل من ترجم له قال أن له فتاوى كثرية،  فقد كان أشهر من تصدى للفتوى يف عصره.

فإن هذه األخرية كانت تنطلق من أسئلة موجهة إليه من   أما عن أسلوبه من خالل فتاويه،
، فكثري من العلماء من كان يطمئن لفتواه،  فيبعث له بسؤاله مع كل (2)عامة الناس ومن خاصتهم

 عبارات الود واإلحرتام والتقدير، وهذا ما يبني لنا أنه كان مزكى يف الفتوى من بني كل علماء عصره.

ويه مفهومة بسيطة،  فغالبا ما كان يذكر احلكم مباشرة مع عزو وقد كانت عباراته يف فتا
 القول اىل أصحابه بسالسة ويسر يف ألفاظ يفهمها العامة قبل اخلاصة.

أما إذا كان موضوع الفتوى متعلقا ببدعة مذمومة خالفت الشرع وسنة حممد صلى اهلل عليه 
ديد بل يف لني ورفق، ومن أمثلة تلك وسلم  فإنه يسلك فيها مسلك التبيني، والتوضيح من غري تش

الفتاوى قوله يف انشاد الشعر يف الصوامع فقد قال:"إنشاد الشعر يف الصوامع بدعة اىل بدعة، فامنا 
 .(3)األصل اآلذان مث ابتدعو إضافة أذكار مبالغة يف اإليقاظ مث صريوها موضع غناء بإنشاد األشعار"

 امع.وكذلك يف مسألة نعي امليت من  منار اجل

فقد قال يف ذلك:"إن يف ذلك من أشد النعي الذي جاء النهي عنه يف احلديث، فالواجب 
التقدم فيه بالنهي عنه واملنع منه لقبحه بفعله يف الصوامع اليت مل يشرع فيها إال اإلعالم باألوقات 

 (4)إلقامة شعائر الصلوات"

 ة.وهذا منحاه الذي حيدوه يف الفتاوى اخلاصة بالبدعة املنكر 

ويبدو كذلك هدوء طبعه ورزانة عقله يف معاملته مع من خيالفه يف الرأي، وخاصة مستفتوه 
الذين ال تروق هلم اإلجابة يف بعض املرات فريدون عليه نفس السؤال ويأتون له بأقوال العلماء يف 
                                                                                                                                                                                     

 .255/ص2نفح الطيب/ج (1)

()حممد بن حممد بن حممد بن عاصم/شرح حتفة احلكام/خمطوط حتت 54/ص5أ،املعيار/ج63-ب68أنظر:) املخطوط/ص (2)
 (.526/ص3( )املعيار/ج406/ص2( )املعيار/ج535/ص5( )املعيار/ج52-54/ص5/،املعيار/ج75رقم /ص

 .522/ص5، املعيار/ج 535/ج/ص5أ ، تقريب األمل545املخطوط/ص (3)

 .558/ص5، املعيار/ج86/ص5أ،تقريب األمل/ج 545املخطوط/ص (4)
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ن خطئا فريد ذلك على أساس أنه أمهل شيئا من الدليل مل ينظر إليه أو أن ما قاله يف تلك النازلة كا
عليهم بكل إحرتام وتقدير ومن غري حدة، وذلك بتوضيح رأيه وزيادة بسط البيان والتوسع يف املسألة 

 (1)إن كان فيها ما يضاف.

وتدل كذلك بداية الفتوى وخوامتها أهنا صيغت يف قالب رسائل موجهة إىل املستفتني،  فكثريا 
اإلطالة يف اإلجابة، والتوسع يف االستدالل يف أكثر  ما تذيل بالدعاء والسالم ولعل ذلك ما يربز عدم

األحيان، وذلك أن السائل من العامة ال يريد من مفتيه إال حكما واضحا يف النازلة ليقوده ذلك إىل 
 العمل باألحكام الشرعية وعدم االبتعاد عنها.

ننا كما حيث وأ-كذلك الذي كان واضحا يف أسلوبه هو عدم تأثر ابن لب بنزعته األدبية 
بل كانت كل فتاواه هلا طابع فقهي حبت،  بعيد عن تزويق األلفاظ وسجع -نعرف أنه كان أديبا بارعا

العبارات،  حىت  اليت كانت خمتصرة بإعطاء احلكم مباشرة فقط بدون بيان أو استدالل ولعل هذا من 
دمج بينهما ومل تؤثر مالمح قوة شخصية ابن لب و أنه المع يف اجملالني األدب والفقه لكنه مل ي

 إحدامها على األخرى بل كل يف موضعه املخصص له.

ويبدو كذلك أن ابن لب كان فقيها مستوعبا فروع املذهب املالكي مطلعا على املذاهب 
، جمتهدا مقيدا بأصول هذا املذهب إال يف بعض املسائل اليت كان يفيت فيها على حسب (2)األخرى

 راه صوابا ومالئما لواقع جمتمعه الغرناطي.ما جرى به العمل،  يرجح ما ي

 كما يبدو مشاركته  يف العلوم املساعدة على االستنباط الفقهي مثل اللغة واحلديث.
                                                           

-252/ص6()الـمعيار/ج456-452/ص2، املـعيار/ج 27/ص4أ، تقريب األمل/ج 550أنظر )املخطوط/ص (1)
-220/ص6،املعيار]ج524-525/ص4أ،تقريب األمل/ج577()املخطوط/ص 483/ص50()املعيار/ج256

 [(.437/ص50ج

ب،تقريب 60-أ60( )املخطوط/ص 552/ص5،املعيار/ج85/ص5أنظر)تقريب األمل /ج(2)
( 52/ص4،املعيار/ج550/ص5أ، تقريب األمل/ج 567( )املخطوط/ص 54-55/ص4الـمعيار/ج552/ص5األمل/ج

( 52/ص6،املعيار/ج66/ص4( )تقريب األمل/ج 54-50/ص5يار/جأ،املع63ب اىل68)املخطوط/ص
( 225/ص6،املعيار/ج555/ص4( )تقريب األمل/ج255/ص6،املعيار/ج26/ص4ب،تقريب األمل/ج 557)املخطوط/ص
-62/ص4ب،تقريب األمل/ج553()املخطوط/ص433/ص50()املعيار/ج586/ص50ب،املعيار/ج522)املخطوط/ص

 (.54/ص55املعيار/ج-أ25-ب20ص ( )املخطوط/256/ص50،املعيار/ج66
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وكل هذا يدل على استحقاقه رياسة الفتوى يف غرناطة وأن يكون حق موقع عن رب العاملني 
 موصال أحكامه الشرعية لعباده.

 ن لب وقيمتها العلمية.املطلب الرابع: أمهية فتاوى اب

قيمتان أساسيتان حيث أن القيمة األوىل هي يف تبيني كثري من املسائل  إن لفتاوى ابن لب
الفقهية، وبلراءه يف شؤون الفتوى والتجديد الديين، ويف كيفية معاجلة بعض القضايا املعاصرة أنذاك 

 اليت وجدت يف غرناطة.

مالمح من احلياة اإلجتماعية، واإلقتصادية أما القيمة الثانية فهي تكشف النقاب عن 
والثقافية وحىت السياسية اليت كانت يف عصر ابن لب،  فمن ذلك فاهنا عرفتنا يف احلياة اإلجتماعية 

وبينت لنا كذلك ألفاظ الطالق واألميان اليت كانت سائدة  (2)واألكل (1)عن مظهر من مظاهر اللبس
 .(3)أنذاك، وبعض أعماهلم

 ا بنظام احلبس الذي كان له العناية باملساجد ومؤسسات خدمة العلم.وكذلك عرفتن

آنذاك وصور من التعامل يف الصناعة (4)ومن احلياة اإلقتصادية عرفتنا ببعض املظاهر الفالحية
 ألقي الضوء على جانب منها.(1)والعدو احملارب(6)،وحىت العالقات التجارية مع اليهود(5)والتجارة 

                                                           

 .55/ص5املعيار/ج(1)

 .74/ص55املعيار/ج(2)

 (.80-63/ص5املعيار/ج-65/ص5أ، تقريب األمل/ج 56-ب52)املخطوط/ص (3)

ب، )املخطوط/ص 574أ،املخطوط/ص28( ،اخلطوط/ص 402-402/ص6املعيار/ج-أ523-ب527)املخطوط/ص (4)
أ،تقريب األمل/ج 577)املخطوط/ص (452/ص2،املعيار/ج26/ص4أ،تقريب األمل/ج 558

 (.437/ص50ج-220/ص6،املعيار/ج525/ص4

()املخطوط/ص 52/ص6،املعيار/ج66/ص4ب،)تقريب األمل/ج553املخطوط/ص-أ552أ،املخطوط/ص27املخطوط/ص(4)
أ،تقريب األمل 555ب اىل548()املخطوط/ص264/ص6،املعيار/ج553/ص5تقريب األمل/ج-ب557

 (.228-225/ص6املعيار/ج-520اىل554/ص4ج

 (.255/ص6املعيار/ج-ب557)املخطوط/ص (6)
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على أحكام الشرع واألحداث والنوازل املستجدة مراده يف فتاوى ابن لب  وهبذا جيد املطلع
 بالنسبة اىل املوضوعات اليت طرقها.

كما جيد الباحث يف التاريخ واإلجتماع واحلضارة األندلسية عامة، والغرناطية خاصة ما يفيد 
 يف تكوين صورة من الواقع الغرناطي يف القرن الثامن.

 هاتني القيمتني تعلو قيمة فتاوى ابن لب وتزداد أمهيتها.وعلى هذا فإن باجتماع 

 املطلب اخلامس: صور من الواقع الغرناطي يف فتاوى ابن لب.

ان الفتاوى الغرناطية وال سيما فتاوى ابن لب ثرية بافادات عن حياة الغرناطيني آنذاك،  من حياهتم -
ينجم عنها من املعامالت اجلارية بينهم يف أسرهم وعالقاهتم مع بعضهم يف أسواقهم ومتاجرهم، وما 

 وعالقاهتم مع عدوهم الذي بات يقوض أمن حياهتم ويهددهم يف كل حني.

 فمن أهم هذه الصور ما يلي:

 صور من احلياة السياسية:-

وكما ذكرنا سابقا فان عصر ابن لب كان عصر فنت وصراعات داخلية وخارجية،  أما  
كم ومن ينتصب له من مكائد وقتل وعزل وغريها،  أما الداخلية فكانت كلها تدور حول احل

اخلارجية فهي متمثلة يف العالقة بني املسلمني وعدوهم الذي يدامههم ويأخذ كل مرة قطعة من 
 أراضيهم، ولقد كان هذا واضحا يف فتاوى ابن لب ومن هذه الفتاوى اليت تبني هذا الواقع.

 (2)اع أنه مات.سئل عن أسري أسر بأرض العدو وشهدوا بالسم-
 (3)سئل عن رجل تزوج بكرا كان أبوها فقد بأرض العدو-

                                                                                                                                                                                     

 أ.506املخطوط/ص (1)

 أ.24-ب25شرح حتفة احلكام/ص  (2)

 أ.65املخطوط/ص (3)
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 (1)سئل عن شراء األسباب من أرض الروم-
 (2)سئل عن أهل موضع اهنزموا أمام العدو-
 (3)سئل عن امرأة األسري هربت من أرض العدو-
 (4)النفقة؟ سئل عن امرأة األسري أو املفقود وإذا كان مدخوال  هبا،  هل هلا احلق يف طلب-
 (5) سئل عن رجل سافر إىل أرض احلرب تاجرا ففقد واستفاض أنه قتل.-
 (6) موتى وباء أوصوا لألسرى فاقتسم الورثة دون حضور نائب لألسرى. -
 (7)أوصت امرأة لألسري واملسجد فدفع زوجها الوصية لألسري دون موجب.-
 (8)ها يريدان تزوجيها.من فقد هبزمية بأرض العدو وترك بنتا بالغة وأمها وعم-
 
 (9)مجاعة من الفرسان ارتبطوا على أن خيرجوا كل يوم مخيس للتعليم خبيلهم.-
وكذلك مسألة املفقود الذي فقد بأرض احلرب والذي كان يف أول املخطوط وقد فصل يف  -

كل اجلوانب اليت ختص املفقود حىت بلغت مثان عشرة لوحة وقد قال عنها ابن عاصم:"سئل أبو 
يد ابن لب رمحه اهلل يف مسألة املفقود بتعبري حسن يف حنو كراسة ضمنه كل أصيل من البحث سع

 (10) وسديد من النظر..."

 وقد اختصرها كثريا عند نقله جلواب ابن لب عن ذلك.

                                                           

 أ.506املخطوط/ص (1)

 ب.506املخطوط/ص (2)

 أ.508املخطوط/ص (3)

 .454/ص5ب،املعيار/ج555املخطوط/ص (4)

 ب.522-ب525املخطوط/ص (5)

 .436/ص50املعيار/ج(6)

 .432/ص50ملعيار/ا(7)

 .552/ص5أ،املعيار/ج64املخطوط/ ص (8)

 ب.557املخطوط/ص (9)

 ب.36شرح حتفة احلكام/ص  (10)
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 صور من احلياة اإلجتماعية:-

ألكل لنا احلالة االجتماعية يف القرن الثامن من مظاهر اللبس وا ما بينت الفتاوى ومن
 والعادات والتقاليد السائدة وغري ذلك ومن هذه الفتاوى:

 . (1)مسألة املسح على البلغة والسباط قياسا على اخلف -
 .(2)السالطة تأكل مع اخلل والزيت، واحلريرة مع النبيذ-
مسألة إجابة الداعي إىل وليمة النكاح مبا يشمل عليه من املالهي والطر املزنج وغري -

 (3)ذلك.
 .(4) ء القرب )اليوم السابع(عشا-
 (5) التسبيع للميت وضرب القسطاس على القرب.-
 .(6)سئل عن أناس من أهل البادية تنعقد أنكحتهم على سياقة مشاعة-

وكذلك من املالحظ من فتاوى ابن لب انتشار البدع أنذاك، وقد تصدى هلا العلماء إما 
 قة والصواب ومن ذلك هذه البدع:بالتعزيز والتشديد على املبتدع أو بإيضاح احلقي

 (7) إنشاد الشعر الغزيل يف الصوامع.-
 (8) التكبري يف آخر سورة الضحى.-

 (9) اجلهر بالتهليل على صوت واحد أمام اجلنازة.-
 (10) نعي امليت من منار اجلامع.-

                                                           

 .55/ص5املعيار/ج(1)

 .74/ص55املعيار/ج(2)

 .424ج/ص5و575/ص5، املعيار/ج 8/ص4ب،تقريب األمل/ج 55املخطوط/ص (3)

 .558/ص5، املعيار/ج75/ص5أ، تقريب األمل/ج 545املخطوط/ص (4)

 .555/ص5، املعيار/ج70/ص5ب ، تقريب األمل/ج 545املخطوط/ص (5)

 .650/ص3ب، املعيار/ج82شرح حتفة احلكام/ص  (6)

 .522/ص5،املعيار/ج535/ص5أ،تقريب األمل/ج 545املخطوط/ص (7)

 .527/ص5، املعيار/ج63/ص5ب، تقريب األمل/ج 545-أ545املخطوط/ص (8)

 .555/ص5،املعيارج88/ص5ب، تقريب األمل /ج545املخطوط/ص (9)

 .558/ص5،املعيار/ج86/ص5أ،تقريب األمل/ج 545املخطوط/ص (10)
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ومن الفتاوى املعرفة بالعناية باملساجد ومؤسسات خدمة العلم تلك اليت جاءت يف موضوع 
 احلبس:

 (1) األحباس جمهولة األصل جيوز صرف فوائدها يف خمتلف سبل اخلري.-
 (2) من أعظم مصاحل املسجد إمامه.-
 (3) توسيع املسجد بإدخال املواضع احملبسة فيه.-
 (4) يقسم احلبس املعني لقارئ احلديث باملسجد على كل قارئ له فيه.-
 (5) فضلة أحباس املسجد هل يستأجر منها أئمتها.-
 (6) هل تعوض أحباس مسجد مبا هو أغبط منها.-
 (7) ما كان حبسا على الغرباء من طلبة العلم ال يدخل معهم طلبة القرآن.-
 
 (8) إمام تنازع مع أهل قرية فانتقل عن املسجد وهو يعتمر حبسه.-

 صور من احلياة اإلقتصادية:

ب وذلك من مظاهر البيع والشراء يف عصر ابن لالفتاوى ما بينت لنا احلالة االقتصادية  ومن
 والكراء واملزارعة والشركة وغريها، وهي كثرية نذكر منها بعضها:

 (9) العلوفة يف دودة احلرير.-
 (1) الشركة يف النحل.-

                                                           

 .35/ص8، املعيار/ج 522-522/ص5تقريب األمل/ج (1)

 .405/ص8، املعيار/ج 525/ص5ب ، تقريب األمل/ج 23املخطوط/ص (2)

 .402/ص8، املعيار/ج 520-523/ص5أ ، تقريب األمل/ج 20املخطوط/ص (3)

 .406/ص8أ ، املعيار/ج55املخطوط/ص (4)

 .423/ص8املعيار/ج(5)

 .423/ص8املعيار/ج(6)

 .462/ص8أ، املعيار/ج546املخطوط/ص (7)

 .567/ص7، املعيار/ج 524-525/ص5أ ، تقريب األمل/ج 553املخطوط/ص (8)

 .534/ص7ب ، املعيار/ج26املخطوط/ص (9)
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 . (2)عادة أهل املنكب يف إكراء أرضهم لزراعة قصب السكر-
 (3) الرد يف الدرهم والدرمهني.-
 (4) ن غلتها يوما بيوم.حكم الشريكني يف الرحى يقتسما-
 (5) اشرتاط قبول الناقص يف بيع التقاضي.-
 (6) حتمل العقود على السكة الوازنة.-
 (7) التعامل بالدراهم الناقصة وإجراؤها جمرى الوازنة.-
 (8) حكم خلط احلليب بعد الكيل وقسمة اجلنب اخلارج منه.-
 (9) رجل توىل عمارة زيتون رجل آخر.-
 (10) على أن يعمره ويزرعه ذرة.رجل أخذ موضعا -

هذا وإن اهلدف األصلي للفتاوى هو ما تضمنه من أحكام شرعية للمسائل اليت تناولتها 
الفتاوى،  أما هذه الصور واملالمح من واقع اجملتمع الغرناطي فهي غاية وهدف عارض حيقق بعض 

هم عندما جيدون مالمح لواقع املراد لغري مريدي معرفة األحكام الشرعية الفقهية، حيث جيدون مراد
 غرناطي وإفادات متعلقة مبجتمعه، وعالقات الناس به.

                                                                                                                                                                                     

 .534/ص7أ ، املعيار/ج28املخطوط/ص (1)

 .437/ص50املعيار/ج(2)

 .454/ص2، املعيار/ج 520/ص4أ ، تقريب األمل/ج 580املخطوط/ص (3)

 .456/ص2املعيار/ج(4)

 .56/ص6املعيار/ج(5)

-225/ص6، املعيار/ج 520 -554/ص4أ ، تقريب األمل/ج 585أ واملخطوط/ص 555ب إىل 548املخطوط/ص (6)
228. 

 .227/ص6، املعيار/ج 554-555/ص4تقريب األمل/ج (7)

 .264/ص6، املعيار/ج ب557املخطوط/ص (8)

 ب.553املخطوط/ص (9)

 ب.574املخطوط/ص (10)
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 املطلب السادس: مصادر ابن لب يف فتاويه.

إن األستاذ ابن لب مل يلتزم ذكر مصدره يف كل مسألة أفىت فيها وإمنا كان يذكر أحيانا 
صادر إما لبني مصدر فتواه،  أو املصدر من الكتب املعتمدة لدى املالكية، وقد كان ذكره هلذه امل

 ليحيل السائل إليها إن أراد زيادة التثبت أو التوسع يف فهم فتواه.

 وهذه املصادر اليت صرح هبا هي كالتايل:
 شرح ابن احلاجب البن عبد السالم. -
 شرح البخاري البن بطال.-
 اإلتفاق واإلختالف البن حارث.-
 املنتقى للباجي. -
 العاقبة لعبد احلق. -
 والوثائق اجملموعة البن أيب الزمنني. –املنتخب-قرب امل-
 مدخل ابن احلاج. -
 الواضحة البن حبيب.-
 التبصرة للخمي. -
 املقدمات البن رشد. -النوادر –البيان  -
 السلمانية لسحنون. -
 نوازل اجلوهري. –نوازل ابن جابر  –نوازل ابن رشد  –نوازل ابن سهل  –نوازل ابن احلاج -
 اوين املذهبية البن عبد الرب.الكايف، والدو -
 أحكام القرآن البن خويز منداد.-
 طرر البن عات.-
 التفريع ألشهب.-
 أصول الفتيا البن حارث.-
 حقائق السلمي. -
 اجلواهر البن شاس.-
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 التنبيهات للقاضي عياض. -
 املوطأ لإلمام مالك.-
 املدونة إلبن القاسم. -
 املبسوطة.-
 املوازية حملمد بن املواز.-

ستشهد ابن لب بأقوال كثرية من أعالم املذهب مثل: ابن القاسم، ابن املواز،  ابن كما ا
القصار،  ابن زرب،  ابن عتاب،  ابن عطار،  ابن لبابة،  ابن وهب،  ابن دحون،  ابن 

 بشري،  ابن ماجشون،  ابن كنانة،  ابن عبد احلكم، ابن مغيث... إخل.
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 املبحث الثاني: الشكل العام للفتوى

 لب األول: منهج ابن لب يف عرض الفتوى.املط

إن لكل مفت منهجا خاصا يتبعه يف إعطاء إجابته أو إبداء رأيه، وهذا كله حسب ما 
 تقتضيه الفتوى يف حد ذاهتا، وكذلك ما يراه هذا املفيت مناسبا ومالئما لعرض فتواه.

هو على النحو  أمـا األستاذ ابن لب وعلى ضوء تتبعي لفتاويه فإن منهجه يف عرض فتواه
 التايل:

يف غالب األمر عند عرض الفتوى يكون إعطاء احلكم مباشرة بدون متهيد أو تقدمي أو  -
 إعادة للسؤال أو غري ذلك مثل املسائل التالية:

 .(1)"نقل احملراب من مكان إىل آخر"-أ
 .(2)" يستحب للمضحي أن ال حيلق شعره إذا أهل ذو احلجة حىت يضحي"-ب
 .(3)يق باحلب "" بيع الدق -ج
 .(4)" رجل تصدق على ابنه مبا يعلم له من أرض ومثرات "-د

                                                           

 .522/ص5،  املعيار/ج  82/ص5تقريب األمل/ج (1)

 .52/ص4، املعيار/ج 555/ص5ب ،  تقريب األمل/ج57املخطوط/ص (2)

 .452/ص2، املعيار/ج  68-66/ص4أ ،  تقريب األمل/ج 558املخطوط/ص (3)

 .528ص/3أ ، املعيار/ج585املخطوط/ص (4)
( 205/ص4ب، املعيار/ج22( )املخطوط/ص 558/ص5، املعيار/ج  88/ص5وأنظر كذلك : ) تقريب األمل/ج 

( 247/ص5، املعيار/ج 78/ص5أ ، تقريب األمل/ج 56( )املخطوط/ص 204/ص5ب ، املعيار/ج502)املخطوط/ص 
أ، 503( )املخطوط/ص532/ص5أ ، املعيار/ج37-أ38( )املخطوط/ص575/ص5( )املعيار/ج540/ص5)املعيار/ج
أ  64( )املخطوط/ص 20/ص6أ ، املعيار/ج548-أ546()املخطوط/ص42/ص2( )املعيار/ج548/ص2املعيار/ج
ب تقريب 23( )املخطوط/ص 220/ص6،املعيار/ج525/ص4أ ، تقريب األمل/ج 577( )املخطوط/ص254/ص6املعيار/ج
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ونادرا ماكان األستاذ ابن لب يبتدىء حبمد اهلل والصالة والسالم على رسول اهلل وقد كان 
 ذلك يف موضعني مها:

(أوال يف مسألة كانت فيها عدة أسئلة وابتدأ عند اإلجابة بالصالة والسالم على رسول 5
 .(1)اهلل

 (2)(مسألة إمرأة أوصت لألسري واملسجد: فدفع زوجها الوصية لألسري دون موجب "4

أما إذا كانت األسئلة متعددة فإنه يعيد السؤال مث جييب عليه وقد حدث هذا يف ثالث 
 مسائل:

 وهي:(3)مسائل شىت-5

وهو منها أجرة الذرو بأمداد معلومة على احلمل  –مبادلة البيض بالنخال غري متناجز  -
 اليدري ما خيرج من األمحال.

 إعطاء التنب بالزبل. –منها درس السنبل بالتنب  -
 بيع العنب ملن يعلم أو يغلب على ظنه أنه يعصره مخرا. -
منها شراء اللحم إذا كانت البهيمة مغصوبة والسوق عليها حمبوس وشراؤه ممن الترضى  -

 حاله من اجلزارين.

                                                                                                                                                                                     

( 482-482/ص8أ،املعيار/ج546/ص( )املخطوط423/ص8( )املعيار/ج405/ص8، املعيار/ج525/ص5األمل/ج
( 568/ص7ب،املعيار/ج556( )املخطوط/ص 534/ص7،املعيار/ج 522/ص4أ ،تقريب األمل/ج28-ب26)املخطوط/ص 

()املخطوط/ص 580/ص7()املعيار/ج563/ص7( )املعيار/ج567/ص7أ،املعيار/ج586) املخطوط/ص 
()املعيار/283/ص3()املعيار/ج287/ص3عيار/ج()امل288/ص3()املعيار/ج286/ص3()املعيار/ج575/ص7أ،املعيار/ج563

()شرح تـحفة 435/ص50أ،املعيار/ج580()املخطوط/ص477/ص50()املعيار/ج475/ص50()املعيار/ج488/ص50ج
 ب(.66أ()املخطوط/ص 28ب()املخطوط/ص55أ()املخطوط/ص 25احلكام/ص

 .424-422/ص2ب ،  املعيار/ج505-ب 505املخطوط/ص(1)

 .436-432/ص50املعيار/ج(2)

 .46-42/ص2املعيار/ج(3)
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غالب على ماله احلرام أو على بعضه أو يكون كله أجرة تأديب األوالد إذا كانت ممن ال -
 حراما.

من أراد أن ينام بعد دخول الوقت وهو يعلم من عادته أو يغلب على ظنه أنه ينام حىت -
 خيرج الوقت هل يباح له النوم أو حيرم ؟

 .(1)رجل راجع امرأته دون إشهاد على الويل ودخل هبا  -(وفيها مسألتان: أ4
 (2)من طلق زوجته طلقة مملكة وراجعها دون إشهاد على الزوجية. -ب                    

 :(3)(مسائل متعددة5

 يرتدف الطالق إذا كانت الطلقة األوىل رجعية.-
 من خرج ألوالده عن مرياثه يف زوجته بعد وفاهتا،  صح ونفذ إن حوز وأقبض.-

 هي صغرية.من استظهر برسم يقتضي أنه حاسب ابنة أخته على ما أنفق عليها و 
 من طاع لزوجته أنه مىت تزوج عليها فالداخلة عليها حرام مث تزوج ابنة عم له. -
من تركه رفاقه يف احلج مريضا ميؤوسا من حياته وشهد مبوته شهادة السماع الفاشي عد  -

 ميتا.

 إشهاد املنفق باحلق للمنفق عليه مسقط للمحاسبة. -

ا خيص تلك املسألة وجييب عليه ومثال إذا كان السؤال مركبا فإنه يبسطه ويأيت بكل م -
 ذلك:

 .(4)مسألة:" من تزوج بكرا وطالب أمها بالبناء هبا فامتنعت فاحتملتها لداره مكرهة "  -

ويف بعض املرات يعاد عليه السؤال للمرة الثانية إما لعدم االقتناع باإلجابة أولزيادة  -
حا عن األول ويبني للسائل أنه اإلستفسار والفهم، وعندما يعيد اإلجابة فإنه يزيدها وضو 

 ليس هناك زيادة والتغيري عن اجلواب األول ومثال ذلك يف املسائل التالية:

 (1)أ("من حلف باألميان كلها أال خترج زوجته لفرح أو حزن فخرجت" 
                                                           

 .447/ص5أن ، املعيار/ج35املخطوط/ص (1)

 .443/ص5أ ، املعيار/ج32املخطوط/ص (2)

 .424-422/ص2ب ،  املعيار/ج505-ب500املخطوط/ص (3)

 .54-50/ص5، املعيار/ج 58-52/ص4أ ، تقريب األمل/ج 63-ب68املخطوط/ص (4)
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 (2) ب("بيع الدار اليشمل بيع الرحبة املتصلة هبا "

 (3)جـ("مسألة يف النكاح.

ؤال على األستاذ أنه عند إعطاء اجلواب يكون على استعجال من وقد كان سبب إعادة الس
أمره فرمبا يف بعض املرات اليعطي اإلجابة حقها، وقد كان يصرح هبذا يف آخر فتواه بقوله:"لعجلة 
احلامل وكثرة إنشغايل "، وقد تكررت هذه العبارة يف أربع مسائل منها املسألتني السابقتني )ب وجـ ( 

  مهـا:ومسألتني أخريتني
 .(4) مسألة " التنازع يف هدم سقيفة "-
 .(5)مسألة:" هل خيالط املصاب بالوباء "-

وكذلك يف فتاوى قليلة كان يبتدؤها بقوله:" وقفت على السؤال املكتتب باملقلوب" أو  -
"وقفت على املسألة املكتتبة باملقلوب "، ومن خالل تتبعي هلذه العبارة إستنتجت أن 

قوهلا عندما يبتدأ املسألة بلخر شيئ منها مث يرجع اىل أوهلا عنداجلواب األستاذ ابن لب ي
 عنها، وقد وردت هذه العبارة يف املسائل التالية:

 .(6) " مـن تـطوع بتحرمي من يـتزوجها على زوجته مث عدم االستمتاع هبا لداء أصاهبا " - أ
 .(7) ا ""امرأة غاب عنها زوجها فرفعت أمرها إىل القاضي تريد تطليق نفسه - ب

 .(8) "من تزوج إمرأة ودفع هلا صداقها وأشهد الشهود بدون ويل "-جـ 

                                                                                                                                                                                     

 .456-452/ص2عيار/ج، امل 73/ص5أ ، تقريب األمل/ج 550املخطوط/ص (1)

 .256/ص6املعيار/ج (2)

 .470-483/ص50املعيار/ج (3)

 .483/ص50املعيار/ج(4)

 .522-524/ص55ب ، املعيار/ج6املخطوط/ص (5)

 .575-575/ص5، املعيار/ج  57-58/ص4تقريب األمل/ج (6)

 .404-405/ص5املعيار/ج(7)

 .405/ص5ب ، املعيار/ج556املخطوط/ص (8)
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 .(1) "من غاب زوجها سنني فظنت أنه مات وتزوجت بغريه فسخ نكاحها" -د

 .(2) "من اشرتى من رجل وزوجه فرانا من غري شرط "-هـ 
 (3) "اإلقرار بالدين للوارث يف املرض " -و

ويه امتنع األستاذ ابن لب عن اإلجابة، وبني سبب عدم إجابته ويف حالة واحدة من بني فتا
على السؤال وهو أن السؤال هبذه الطريقة غري واضح وأنه ال يستطيع اإلجابة عنه بقوله:" وقفت 
وصل اهلل حفظ سيادتكم وعلو جمادتكم،  على نص الرسم اجملتلب مبقلوب هذا وهو قاصر عن إجياد 

مث فصل يف هذه األوجه الثالث وذلك يف مسألة:"ابنة حمجورة زوجها  (4)احلكم من ثالثة أوجه..." 
 .(5) األبعد مع وجود األقعد "

وكما أن لديه إطالقات خاصة فمثال لو قال:" ظاهر الكتاب " فإنه يقصد هبا ظاهر املوطأ 
 .(6) وقد كان هذا اإلطالق يف مسألة "أحكام املفقود "

هبا النقل من كتب املذهب وذلك متضح يف املسائل  أما قوله لكلمة "النقل "فإنه يقصد
 التالية:

 .(7) حتمل العقود على السكة الوازنة -
 (8) ترشيد حبكم قاض وتفويت بعده مث تسفيه.

                                                           

 .453/ص2املعيار/ج(1)

 .447/ص2املعيار/ج (2)

 .475/ص50املعيار/ج (3)

 .402/ص5املعيار/ج(4)

 . 406-402/ص5أ ، املعيار/ج 572املخطوط/ص (5)

 أ.57املخطوط/ص (6)

-225/ص6، املعيار/ج 520-554/ص4أ ،  تقريب األمل/ج 585واملخطوط/ص  -أ 558ب إىل548املخطوط/ص (7)
228. 

 .220ص/3، املعيار/ج566/ص5تقريب األمل/ج (8)
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أما عن عالقته مبستفتيه فكثريا ماكان السائل يبني مدى احرتامه له وتقديره والدعاء له باخلري 
ية فتاويه وأنه هو املعترب يف الفتوى، و كان األستاذ ابن لب بكل يف الدنيا واآلخرة، ويبني له مدى أمه

 تواضع يرد عليهم عبارات التقدير والتمجيد وقد كان ذلك واضحا وجليا يف مسائل عدة منها:
 (1) (" مسألة إمامة من التستطيع االستواء"5
 (2)( مسألة من تزوج بكرا كان أبوها فقد بأرض العدو " 4
 (3)قالة بالتأخري والزيادة والنقصان. (مسألة حكم اإل5
 (4)( مسألة " أوصت امرأة لألسري واملسجد..." 2

قد كانت له كذلك عالقة متينة باملستفيت فهاهو يعظم أجر من فقد أحدا ويعزيه ويبني له  
كيف أن احملنة من اهلل هي منحة منه سبحانه وكرامة وخيفف من مصابه ويدعو له بالصرب وقد كان 

ومن هذه العبارات:"...واهلل سبحانه يرحم من  ((5)مسألة ) قوهلم وأنت خري منزول به   هذا يف
فقدمت ويربد ضرحيهم، وينور عليهم قبورهم وجيعل اجلنة ميعادا بيننا وبينهم ويلحقكم بعدهم جناح 

 .(6)العافية ويستعملنا وإياكم يف الطاعة ومعاد السالم عليكم " 

ل إىل أصحاهبا فالغالب يف فتاويه أنه يعزو القول إىل صاحبه  فمرات أما بالنسبة لعزو األقوا-
يذكر املؤِلف ومرات يذكر املؤَلف ويف بعض املرات يذكرمها معا، وال حييل املستفيت إىل الكتاب 
لالطالع عليه كذكر الباب أو الصفحة أو غري ذلك إال يف مسألة واحدة وهي "إحداث رحى بعد 

                                                           

 .552/ص5، املعيار/ج 82/ص5تقريب األمل/ج (1)

 .577/ص5،  املعيار/ج 45-40/ص4تقريب األمل/ج (2)

 .454-455/ص2أ ،  املعيار/ج575املخطوط/ص (3)

( 556/ص5( )املعيار/ج525/ص5أ  ، املعيار/ج56، وانظر كذلك ]) املخطوط/ص  436-432/ص50املعيار/ج (4)
،  55-3/ص4أ ،  تقريب األمل/ج 37-أ38( ) املخطوط/ص573/ص5ار/ج، املعي 40/ص5)تقريب األمل/ج

() 406/ص2، املعيار/ج25/ص4() تقريب األمل/ج532/ص5املعيار/ج
() 424-422/ص2ب،املعيار/ج505-ب 500()املخطوط/ص454/ص2ب،املعيار/ج555املخطوط/ص
-30ص/8،املعيار/ج 522/ص5() تقريب األمل/ج 454-455/ص2أ،املعيار/ج575املخطوط/ص

 ([487/ص50()املعيار/ج432/ص50()املعيار/ج428/ص3()املعيار/ج35

 .556/ص5املعيار/ج (5)

 .556/ص5املعيار/ج (6)
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األصل يف املسألة يف منتخب األحكام يف آخر السفر األول منه يف ترمجة رحى أخرى" بقوله: " و 
 (1) باب يف رحى متقادمة فحدث فوقها رحى أخرى أو حتتها..."

 املطلب الثاني:منهج ابن لب يف إصدار احلكم.

 التقيد باملشهور ومعتمدمذهب مالك:

 تمد مذهب مالك واملشهورإن مامتيزت به فتاوى ابن لـب هو قـوله بالراجح من األقوال ومع

.وذلك كله للخروج من مسائل اخلالف الكثرية داخل املذهب، ويتعدى ذكره للخالف إىل خارج (2)
املذهب،  ففي بعض املرات يذكر اخلالف ويرتك احلرية للمستفيت بدون ذكره للقول الراجح، ويف  

فتاويه يف عبارات الرتجيـح الـيت  مرات أخرى يذكر اخلالف ويف األخري يذكر الراجح منها ويظهرهذا يف
يـذيـل بـها جـوابـه و منـهـا قـوله:"والصواب عندي..."، "الصحيح..."، "هذا أعدل مايعتمد عليه يف 
النازلة..."،  " هذا القول هو أظهر األقوال..."،" والصواب واحلق يف املسألة..."، " الـذي يظهر 

 .(3) له حسب ما تقتضيه تلك النازلة اليت يسأل فيها يل..." وغريها من عبارات الرتجيح، وهذا ك

                                                           

 .570-583/ص7،املعيار/ج405-404/ص5ب،تقريب األمل/ج 562املخطوط/ص (1)

طوط/ص ( )املخ33/ص4( ) املعيار/ج55-54/ص4،املعيار/ج 553/ص5ب، تقريب األمل/ج 567أنظر )املخطوط/ص(2)
-575/ص5( ) املعيار/ج552/ص5( )املعيار/ج537-545/ص5ب، املعيار/ج568
( 405-404/ص5ب ،املعيار/ج556()املخطوط/ص537/ص5()املعيار/ج535/ص5()املعيار/ج575

ب 585()املخطوط/ص252/ص6()املعيار/ج447/ص2()املعيار/ج450/ص2)املعيار/ج
( 404/ص8ب ،املعيار/ج64() املخطوط/ص558/ص8()املعيار/ج35/ص8()املعيار/ج254/ص6،املعيار/ج

( 406/ص8أ ،املعيار/ج55)املخطوط/ص
( 527/ص3،املعيار/ج586()املخطوط/ص584/ص7()املعيار/ج430/ص7)املعيار/ج
( 277/ص3ب،املعيار/ج587( ) املخطوط/ص278/ص3()املعيار/ج276-272/ص3()املعيار/ج275/ص3)املعيار/ج

 أ(.44() املخطوط/ص74/ص55( )املعيار/ج475/ص50( )املعيار/ج650/ص3ب ،املعيار/ج82)شرح حتفة احلكام/ص

() 534-54/ص5أ،املعيار/ج82،التحفة/ص 58-52/ص4انظر)تقريب األمل/ج (3)
أ، تقريب 37() املخطوط/ص547-548/ص2أ،املعيار/ج503املخطوط/ص

ب 575() املخطوط/ص454/ص7()املعيار/ج405/ص8()املعيار/ج543/ص2،املعيار/ج502/ص5األمل/ج
، تقريب 586()املخطوط/ص57/ص6املعيار/ج-277/ص3،املعيار/ج
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 خمالفته للمذهب: -

مع تقيد األستاذ ابن لب باملشهور ومعتمد مذهب مالك إال أنه قد خالف املذهب يف ثالثة 
 مسائل وهي:

 (1) مسألة:" الغرس يف املسجد ومن املستحق لثمره ؟ - أ

جاب: مذهب مالك املنع من ذلك، فقد سئل ابن لب رمحه اهلل عن الغراسة يف املسجد فأ
وإن غرس فيه شيئ قلع ومذهب األوزاعي جواز ذلك،  فأما مثرها فلم يتكلم املتقدمون عليه 
ووقع  يف نوازل ابن سهل ثالثة أقوال: أحدها أنه يكون جلماعة املسلمني والثاين أنه يكون 

كني والصحيح أن ذلك للمؤذنني وشبههم من خدام املسجد. والثالث أن ذلك للفقراء واملسا 
 جلماعة املسلمني ألن كل واحد منهم له حق يف املسجد.

 .(2) مسألة:" مقدار مد الرسول صلى اهلل عليه وسلم " - ب

وقد سئل عنه فأجاب:"الذي صححه العلماء من مقدار مد النيب  صلى اهلل عليه وسلم أنه 
بعة أرطال لكن كان شيوخ رطل واحد من أرطالنا اليوم برتجيح ما يكون  الصاع إذ يكون أر 

العلماء يف بلدنا يفتون يف قدر زكاة الفطر بأربعة أرطال ونصف رطل احتياطا ألجل الرتجيح 
 اليسري يف املد، وأربعة أرطال جتزيه.

 .(3) مسألة:" قراءة احلزب مجاعة "-جـ 

                                                                                                                                                                                     

-552/ص50()املعيار/ج473/ص50()املعيار/ج477-476/ص50()املعيار/ج527/ص3،املعيار/ج523/ص5األمل/ج
-ب26-أ22-46-4()املخطوط/ص28-26()شرح التحفة/ص54/ص55أ،املعيار/ج25-ب20()املخطوط/ص557
 أ(.548

 .54/ص55عيار/جأ،امل25-ب20املخطوط/ص(1)

 .72/ص5ب، تقريب األمل/ج 66املخطوط/ص (2)

 .526-522/ص5،املعيار/ج405-400/ص5تقريب األمل/ج (3)



  الفصل الثاني: دراسة فتاوى ابن لب.
 

79 

من  وسئل عن قراءة احلزب يف اجلماعة على العادة،  هل فيه أجر مع مانقل فيه ابن  رشد
 الكراهة؟.

فأجاب: أما قراءة احلزب يف اجلماعة على العادة فلم يكرهه أحد إال مالك على عادته يف 
إيثار االتباع، ومجهور العلماء على جوازه واستحبابه، وقد متسكوا يف ذلك باحلديث 
 الصحيح: " مااجتمع قوم يف بيت من بيوت اهلل  يتلون كتاب اهلل ويتدارسونه بينهم إال نزلت

مث إن  العمل  (1) عليهم السكينة وحفتهم املالئكة وغشيتهم الرمحة وذكرهم اهلل فيمن عنده "
بذلك قد تضافر عليه أهل هذه األمصار واألعصار، وفيه مقاصد من يقصدها فلن خييب من 
أجرها: منها تعاهد القرآن حسبما جاء فيه من الرتغيب يف األحاديث، ومنها تسميع كتاب 

يد مساعه من عوام املسلمني إذ اليقدر العامي على تالوته فيجد بذلك سبيال إىل اهلل ملن ير 
مساعه، ومنها التماس الفضل املذكور يف احلديث إذ مل خيصص وقتا دون وقت. مث إن الرتك 
املروي عن السلف  اليدل على حكم إذا مل ينقل عن أحد منهم أنه كرهه أو منعه يف ذينك 

خلري جواز تركها، فاحلق أن فيه األجر والثواب،  ألنه داخل يف باب الوقتني، وشأن نوافل ا
اخلري املرغب فيه على اجلملة.وال يعتقد فاعل ذلك أنه يقدم على مكروه تقليدا ملالك ، بل 
يعتقد معىن احلديث املتقدم وتقليد من يستحب ذلك ويستحسنه. ومث بدع مستحسنة ال 

ل عن قوله وفعله.لطف اهلل بنا ومن علينا بصالح سيما يف وقت قلة اخلري وأهله، والكس
 أحوالنا مبنه وفضله.

 القول مبا جرى عليه العمل:-

كذلك من األمور الظاهرة يف فتاوى ابن لب هو اإلفتاء مبا جرى عليه العمل، وذلك أننا جند  
ملشاهبة وعلى كثريا من األجوبة عند ابن لب استند فيها إىل ما جرى عليه  عمل الفقهاء يف النوازل ا

 أقواهلم املعروفة حىت وإن خالفوا املذهب يف ذلك ومن أمثلة ذلك:

                                                           

 .22سبق خترجيه يف  ص (1)
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مسألة:"من بىن هبا زوجها وأظهر هلا والدها أسبابا يف بيت البناء مث توىف الوالد والبنت -5
 (1)واألم"فقد استند يف الفتوى إىل بعض شيوخ قرطبة 

ا تشتمل عليه من املالهي" وقد استند مسألة:"حكم إجابة الداعي إىل وليمة النكاح مع م-4
 (2) يف ذلك للعرف كما قال:"...هذا ما جرت عليه عادة الشيوخ والعلماء"

مسألة:"من قال لزوجته تراك مين خملصة مث أراد مراجعتها" واستند يف إصدار حكمه إىل -5
 (3) ما جرى عليه العمل

اره لفرح أو حزن فخرجت"  مسألة:"من حلف باألميان كلها أال ختلف زوجته عتبة د-2
 (4) كذلك فاستند إىل ما جرى عليه العمل 

مسألة:"من حلف بالالزمة ال دخل ابن أخته داره" وأفىت على حسب ما جرت به الفتوى -2
 (5) يف غرناطة
مسألة:"من طاع لزوجته أنه مىت تزوج عليها فالداخل عليها حرام مث تزوج ابنة عم له"وقد -6

 .(6) ا جيري عليه العملاستند يف ذلك إىل م

                                                           

 .540-553/ص5ب،املعيار/ج583املخطوط/ص (1)

 .424-575/ص5ب،املعيار/ج55املخطوط/ص (2)

 .554/ص2ب،املعيار/ج32املخطوط/ص (3)

 .456-452/ص2،املعيار/ج73/ص5قريب األمل/ج أ،ت550املخطوط/ص (4)

 458/ص2املعيار/ج(5)

( 42/ص2وانظر كذلك )املعيـار/ج 424اىل422/ص2ب، املعيار/ج505-ب500املخطوط/ص (6)
-ب585() املخطوط/ص 454-455/ص2،املعيار/ج575()املخطوط/ص 27-28/ص2أ،املعيار/ج28)املخطـوط/ص

() 554/ص8،املعيار/ج 522-522/ص5) تقريب األمل/ج (35/ص8()املعيار/ج257/ص6ب املعيار/ج574
 525/ص4() تقريب األمل/ج 552/ص7()املعيار/ج482-482/ص8أ ،املعيار/ج546املخطوط/ص 

ب 82()شرح حتفة احلكام/ص 566-562/ص3أ ،املعيار/ج524() املخطوط/ص526/ص3()املعيار/ج430/ص7،املعيار/ج
ب،تقريب األمل 66()املخطوط/ص 477-476/ص50املعيار/ج()588-586/ص50()املعيار/ج650/ص3،املعيار/ج

 أ(.87-ب82()املخطوط/ص 72/ص5/ج
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   عدم التشدد واحلرص على رفع احلرج وجلب التيسري:

نقتبس هذا كله من وصيته لتلميذه الشاطيب وبعض أصحابه بعد أن أطلعهم على مستنده يف 
إحدى الفتاوى املتعلقة باليمني نزع فيها إىل التيسري قال :"أردت أن أنبهكم إىل قاعدة يف الفتوى 

ومعلومة من سنن العلماء، وهي أهنم ما كانوا يشددون على السائل يف الواقع إذا وهي نافعة جدا 
 (1) جاء مستفتيا"

ويظهر هذا كذلك من خالل فتاويه يف مواضع عدة ومثاال على ذلك أنه يسهل على السائل 
بأن يستند إىل قول واحد  يف املذهب واألصل يف املذهب غري ذلك مثل مسألة:"الرتخيص برتك 

هارة لناسخ القرآن"وقد قال يف ذلك:"أما ناسخ القرآن على غري وضوء فال رخصة له إال بتقـليد الطـ
 (2) قول حملمد بن مسلمة من أهل املذهب:إن الوضوء ملس املصحف مستحب وليس بواجب."

وكما أنه خيرج املستفيت من دائرة املمنوع بوجود وجه ما يستند إليه وذلك لضرورة ملحة 
احلرج عنه وإخراجه إىل اليسر ومثال ذلك يف مسألة:"جواز مبادلة القمح بالدقيق وزنا" وحاجة لرفع 

وقد استند يف ذلك إىل قاعدة:"إن مواضع اخلالف الشهري يكفي فيه اخلروج عن صورة املمنوع بوجه 
ما" وقد قال يف آخر الفتوى:"...فكيف يف هذه النازلة مع قوة اخلالف وخمالفة الصورة ومع وجود 
الضرورة إذ ال يقدر أحد على طحن مد وحنوه من احلب وال يكون مثل هذا إال مع احلاجة والضرورة 

" (3) 

                                                           

 (.36-32فتاوى اإلمام الشاطيب / ص )(1)

 .50/ص5،املعيار/ج530-573/ص5أ،تقريب األمل/ج 52-ب55املخطوط/ص (2)

 .52/ص6،املعيار/ج68-66/ص4تقريب األمل/ج (3)
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 املبحث الثالث: استدالالته.

 املطلب األول: استدالله بالقرآن.

كان األستاذ يعتمد على النص من القرآن من القرآن إن توفر يف املسألة اليت يبحث فيها،  و 
ن نص، و من األمثلة ذكر عدة نصوص يف مسألة واحدة هي مسألة االجتماع إن كان فيها أكثر م

،فقد ذكر إحدى عشرة آية حتث على الذكر وتبني مدى أمهيته ومن (1)لسماع القرآن والذكر واإلنشاد
  ﴿ هذه اآليات اليت ذكرها قوله تعاىل:

   
    
  ﴾:وقال سبحانه: [24-25]األحزاب ﴿ 

    
  ﴾ آل[

   ﴿ [ وقال كذلك:535عمران:
 ﴾:[52]األحزاب 

زء الذي يستدل به من اآلية فقط ويف غالب األحيان ال وكذلك عند ذكر اآلية فإنه يذكر اجل
  ﴿بقوله تعاىل(2)يذكر اآلية بأكملها ومثال ذلك يف مسألة عمل الذكاة يف منفوذ املقاتل

 ﴾:[.5]املائدة 

ويف غالب األحيان يذكر اآلية فقط املستدل هبا فقط بدون بيان وجه الداللة ومن أمثلة 
 ذلك:

  ﴿تعاىل أمل جنعل األرض  (قوله5
   

                                                           

 .55/ص4، املعيار/ج556/ص5 ب ، تقريب األمل/ج60-أ60املخطوط /ص  (1)

 .502/ص55، املعيار/ج532/ص5تقريب األمل/ج  (2)
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﴾:[استدل هبا على مسألة البناء على 46-42]املرسالت
  (1)القبور.

    ﴿ (قوله تعاىل:4
   

﴾:ة شارك يف قتل [ استدل هبا على مسألة خطيب قري55]املائدة
 (2)حمارب فطعن الناس يف إمامته

     ﴿ (قوله تعاىل 5
    

   
 ﴾ [:استدل 56النور]

 (3)هبا يف مسألة رقص الفقراء يف املساجد.
     ﴿   (قوله تعاىل:2

    
 (4)[ استدل هبا على مسألة"من أردف الطالق بقوله ال حتل له بعد أسود وال أبيض".450]البقرة:﴾

    ﴿ (قوله تعاىل:2
    ﴾:[ استدل هبا على مسألة" ينقص 55]النساء

 (5) ين على الرتكة وثبوت غنب..."الصلح بظهور د
   ﴿ (قوله تعاىل:6

    
 ﴾:[ استدل هبا 575]البقرة

  (6)على مسألة: "عدم جواز تعدد األئمة يف مسجد واحد"

                                                           

 .543/ص5املعيار/ج (1)

 .202/ص4املعيار/ج (2)

 .424/ص5املعيار /ج (3)

 .573-578/ص2املعيار/ج  (4)

 .252/ص6املعيار/ج  (5)

 .38-32/ص8املعيار/ج  (6)



  الفصل الثاني: دراسة فتاوى ابن لب.
 

84 

    ﴿ قوله تعاىل: (8
   ﴾:استدل هبا على مسألة: قسمة الرتكة  [55]النساء

 (1)قبل إخراج ديون امليت.
   ﴿ قوله تعاىل: (7

    
 ﴾:[ استدل هبا 575]البقرة

 (2)لى حتصيل قصد املوصي"على مسألة: "يعمل يف الوصية بالصدقة ع
   ﴿ قوله تعاىل: (3

 (3)[ استدل هبا على مسألة: "ضمان اخليار واحلمالة واحلميل "470]البقرة:﴾

ويف املسائل املتبقية اليت استدل فيها بالقرآن فقد كان األستاذ يذكر الدليل مع بيان وجه 
 االستدالل، ومن أمثلة ذلك: 

   ﴿ ه تعاىل (قول5

﴾:[استدل هبا على مسألة اجلهر بالذكر أمام اجلنازة وقد بني وجه الداللة من اآلية 54]النجم
بقوله:"...إنه هني عن أن يزكي بعض الناس بعض تزكية السمعة واملدح للدنيا، وكأن ويل امليت يزكي 

 (4)ك ومليته."ميته بذلك الفعل من قبل نفسه ليعتقد له ذل
   ﴿( قوله تعاىل:4

   
    
  ﴾ :522]البقرة-

[ استدل هبا على مسألة إمنا الصرب عند أول الصدمة، وقد بني وجه الداللة من اآلية 526
 (5) لصرب يف وقت إصابة املصاب..."بقوله:"...فأبان أن ا

                                                           

 .274/ص3املعيار/ج  (1)

 .505/ص50املعيار/ج  (2)

 .52/ص5، املعيار/ج28-26ح حتفة احلكام /صشر  (3)

 .552/ص5، املعيار/ ج 88-86/ص5تقريب األمل/ج  (4)

 .552/ص5، املعيار/ج  400/ص5تقريب األمل/ج  (5)
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[ استدل هبا 5]املائدة: ﴾   ﴿ ( قوله تعاىل:5
على مسألة"املصران األعلى مقتل باتفاق املذهب، وقد بني وجه الداللة من ذلك فقال:"...وسبب 

  ﴿ االختالف ما قد علم من االحتمال يف االستثناء الذي يف اآلية 
 ﴾:[فذهب كثري من أهل املذهب أو األكثر إىل أن هذا 5]املائدة

اإلستثناء الذي مل يتناول ما أنفذت مقاتله إذ هو حزب ما مات، وذهب مجاعة اىل تناوله لكل ذات 
 (1)حياة من املنخنقة وما بعدها وهذا هو الراجح يف النظر..." 

   ﴿ (قوله تعاىل:2
   ﴾ :[ 73]املائدة

استدل هبا على مسألة"من حلفت بصيام العام أن خترج اخلادم من الدار" وقد بني وجه الداللة من 
       اآلية بقوله:"...قال ابن عبد الرب: هو أوىل قيل يف هذا الباب بعد أن احتج له بعموم قوله تعاىل:

 ﴿   
   ﴾ :[وقد حقق بعض املتأخرين يف ذلك 73]املائدة

على املشهور من املذهب حتقيقا حسنا،  فقال الحتجاجه للمشهور وأنه التزم عبادة وطاعة فيلزم إذا 
 (2) قيده بشرط وهو اليمني..."

   ﴿ قوله تعاىل: (2
     

 ﴾ :[ استدل هبا على مسألة ذم الفقراء 22]األعراف
 (3) والسماع وقد بني وجه الداللة من ذلك بقوله:"...ومن االعتداء يف الدعاء،  العايل املفرط..."

 املطلب الثاني: استدالله بالسنة.

بعض  قد استدل كذلك األستاذ يف جمموعة من فتاويه بالسنة من أحاديث وآثار، وقد كان يف
سيحون وجيحون « مرات يذكر احلديث براويه ومثال ذلك: من رواية أيب هريرة أنه عليه السالم قال

                                                           

 .54/ص4، املعيار/ج  540-553/ص5تقريب األمل/ج  (1)

 .554-550/ص2، املعيار/ج  505-500/ص5أ ،  تقريب األمل/ج 22-ب25املخطوط/ص (2)

 .52/ص55، املعيار/ج  535/ص5قريب األمل/ج ت(3)
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»والفرات والنيل من أنهار الجنة
]وكذلك:عن يزيد[وقد استدل هبا يف مسألة "هل النيل من أهنار (1)

 (2)اجلنة؟"

هلل عليه وسلم، ويف مرات ويف غالب األحيان يذكر احلديث بدون ذكر راويه عن رسول اهلل صلى ا
قليلة يذكر احلديث بذكر راويه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومثال ذلك: يروى عن أيب أمامة 

إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب،  فليقم «الباهلي أنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
وال يجيب،  ثم ليقل يا فالن بن فالنة  أحدكم على رأس قبره ثم يقول:فالن بن فالنة فإنه يسمع

الثانية فانه يستوي قاعدا، ثم ليقل يا فالن بن فالنة يقول أرشدني رحمك اهلل، ولكنكم ال تسمعون 
به فيقول أذكر ما خرجت عليه من الدنيا، شهادة أن ال إله إال اهلل وأن محمدًا رسول اهلل.وأنك 

بيا، وبالقرآن إماما فإن منكرا ونكيرا يتأخر كل واحد منهما رضيت باهلل ربا، وباإلسالم دينا وبمحمد ن
ويقول انطلق بنا ما يقعدنا عن هذا، وقد لقن حجته، ويكون اهلل حجتهما دونه، فقال رجل يا رسول 

»اهلل:فإن لم يعرف أمه؟ قال: ينسبه  إلى أمه حواء 
وقد استدل به يف مسألة:"تلقني امليت وقت (3)

 (4) دفنه."

بعض املرات يذكر مرتبة احلديث إن كان صحيحا أو غري ذلك ومثال ذلك قوله:"...  وكذلك يف-
ما اجتمع قوم في بيت من بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل « وقد متسكوا يف ذلك باحلديث الصحيح:

                                                           

عن أيب هريرة قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :"سيحان وجيحان والفرات والنيل من أهنار اجلنة".مسلم/اجلنة وصفة (1)
 .586/ص58ج3نعيمها وأهلها/ما يف الدنيا من ألفاظ اجلنة/م

 .564-565/ص55ر/ج ، املعيا530/ص5أ، تقريب األمل/ج 556املخطوط/ص (2)

ولفظ احلديث: عن سعيد بن عبد اهلل األزدي قال شهدت أبا أمامة وهو يف النزع فقال :إذا أنامت فاصنعوا يب كما أمر رسول (3)
اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال :إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم الرتاب على قربه فليقم أحدكم على رأس قربه مث ليقل يا فالن 

ة فانه يسمعه وال جييب مث يقول يا فالن بن فالنة فانه يستوي قاعدا مث يقول يا فالن بن فالنة فانه يقول أرشدنا يرمحك بن فالن
"رواه الطرباين يف الكبري ، ويف إسناده -»اهلل ولكن ال تشعرون فليقل أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن ال إله إال اهلل...

 مجاعة مل أعرفهم"
 .22/ص5ج4لزوائد /اجلنائز /تلقني امليت بعد الدفن /مجممع ا

"وإسناده صاحل وقد قواه الضياء يف أحكامه وأخرجه عبد العزيز يف الشايف والراوي أيب أمامة سعيد األزدي وعثمان له بن أيب -
 حامت ولكن له شواهد منها ما رواه سعيد بن منصور من طريق راشد بن سعد وضمرة بن حبيب"

 .556-552/ص4ري /جتلخيص احل

 .554/ص5، املعيار/ ج 87/ص5أ،تقريب األمل /ج556-ب552املخطوط/ص (4)



  الفصل الثاني: دراسة فتاوى ابن لب.
 

87 

ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة وحفتهم المالئكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم اهلل فيمن 
»عنده

(1)  

 (2)وقد استدل هبا يف مسألة:"قراءة احلزب يف مجاعة"

أنه عليه الصالة والسالم خير غالما بين أبويه  « وكذلك قوله: "... هو حسن رواه الرتميذي
«

(3)  

وقد استدل به على مسألة:"من أوصى ببنته لشقيقته فالتزمت باإلنفاق عليها نقلت إليها 
 (4)احلضانة"

تاذ يذكر احلديث أو األثر املستدل به يف املسألة بدون ذكر وجه ويف غالب األحيان كان األس
 ، ومن أمثلة ذلك:الداللة

عن السائب بن يزيد في قيام أبي تمام الداري بالناس بأمر عمر له بذلك رضي (يف املوطأ 5
أنه عن عبد اهلل بن أبي بكر ويف املدونة  (5)اهلل عنه ما كنا ننصرف إال في بزوغ الفجر يعني مبادية

 (1) قال سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان نستعجل الخدام بالطعام مخافة الفجر.
                                                           

 . 22سبق خترجيه يف ص (1)

 .522/ص5، املعيار/ج  405-400/ص5ب ، تقريب األمل/ج 544-أ544املخطوط/ص (2)

 ي حديث حسن صحيح.قال الرتمذ »خير غالما بين أبيه وأمه  «عن أيب هريرة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم (3)
 .5528/رقم 657/ص 5الرتمذي /األحكام /ما جاء يف ختيري الغالم بني أبويه إذا افرتقا /ج-
 .52828/رقم2/ص7سنن البيهقي الكربى /النفقات /األبوين إذا افرتقا ومها يف قرية واحدة فاألم أحق بولدها ما مل تتزوج /ج-

 »وقال :يا غالم هذه أمك وهذا أبوك « وبزيادة:

 .4525/رقم 878/ص4ابن ماجة /األحكام /ختيري الصيب بني أبويه/ج

 .44-45/ص2املعيار/ج (4)

عن سائب بن يزيد أنه قال : أمر عمر بن اخلطاب أيب بن كعب ومتيما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشر ركعة قال: وقد  (5)
 ام ، وما كنا ننصرف إال يف بزوغ الفجر.كان القارئ يقرأ باملائتني حىت كنا نعتمد على العصي من طول القي

 .425/رقم87موطأ /الصالة يف رمضان /ما جاء يف قيام رمضان /ص-
 ]وقد انفرد به مالك من بني الكتب التسعة[

 .2656/رقم638/ص4سنن البيهقي الكربى /الصالة/ما روي يف عدد ركعات القيام يف شهر رمضان/ج-
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 (2)وقد استدل هبذين األثرين يف مسألة:"القيام يف رمضان آخر اليل يف مجاعة"
، وقد كانوا يستحبون أن ال يتفرقوا عن الميت سبعة أيام  (عن ابن طاوس عن طاوس قال:4

 (3)بيع للميت وضرب الفسطاط على القرب"استدل به على مسألة:"التس
»إنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى « (حديث:5

استدل به على مسألة "عشاء  (4)
 (6)ومسألة:"إذا كان املقصود من اليمني الزجر عند الغضب فال شيئ فيه" (5)القرب"

ك فأصيبت منها شاة "الغنم التي كانت ترعاها جارية لكعب بن مال(األثر الذي جاء يف 2
 (8)وقد استدل به يف مسألة "املصران األعلى مقتل باتفاق املذهب" (7)"فذبحتها وأباح النبي أكلها

»تنكح المرأة لدينها وجمالها ومالها « (احلديث2
استدل به على مسألة "امرأة من ذوات  (9)

 (10)األقدار زوجت بنتا هلا واعرتفت هلا بأصول..."
»إن منع اهلل الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه أرأيت « (احلديث 6

استدل به على مسألة  (11)
 (12)" بيع الثمار قبل بدو صالحها"

                                                                                                                                                                                     

 ال:مسعت أيب يقول كنا ننصرف يف رمضان فنستعجل اخلدم يف الطعام خمافة الفجر.عن مالك عن عبد اهلل بن أيب بكر ق(1)
 .426/رقم87موطأ/الصالة يف رمضان/ما جاء يف قيام رمضان/ص

 ]انفرد به مالك من بني الكتب التسعة [
 .2646/رقم805/ص4سنن البيهقي الكربى /الصالة/ قدر قراءهتم يف قيام شهر رمضان/ج

 .527-528/ص5، املعيار/ج 85-84/ص5تقريب األمل/ج(2)

 .555/ص5، املعيار/ج 75-70/ص5ب ، تقريب األمل/ج 545-أ545املخطوط/ص (3)

 .05/رقم 2/ص5البخاري /بدء الوحي /كيف كان بدء الوحي على النيب صلى اهلل عليه وسلم/ج(4)

 .558/ص5، املعيار/ج  75/ص5ب ، تقريب األمل/ج 545املخطوط/ص (5)

 .500/ص4املعيار/ج (6)

 .2202/ رقم 260/ص5البخاري/الذبائح والصيد والتسمية على الصيد/ ذبيحة املرأة واألمة/ج(7)

 .54/ص4، املعيار/ج 540-553/ص5ب ، تقريب األمل/ج 567املخطوط/ص (8)

 تنكح المرأة ألربع: لمالها« لفظ احلديث :عن أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال :(9)
البخاري /النكاح /األكفاء يف  »ولحسبها  ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك 

 .2030/رقم  243/ص5الدين/ج

 .450/ص5، املعيار/ج  44-45/ص4تقريب األمل/ ج(10)

 .4537/رقم 25/ص4البخاري / البيوع / إذا باع الثمار قبل أن يبدوا صالحها مث أصابته عاهة فهو من البائع/ج(11)

 .255/ص6وج452/ص2، املعيار/ ج  26/ص4تقريب األمل/ ج(12)
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»أنت ومالك ألبيك « ( احلديث 8
(1)  

وكذلك يف مسألة :"من (2)وقد استدل به على مسألة:"بيع األب ما وهبه البنه قبل البلوغ"
 (3)ليه"صري أمالكه لزوجته يف مال زعم أنه كان هلا ع

»ما وقى به المرء عرضه كتب له به صدقة « ( احلديث 7
وقد استدل به على مسألة  (4)

 (5)"متسك مبغرم"
»بلغوا عني « ( احلديث 3

»أال يبلغ الشاهد الغائب « وحديث  (1)
وقد استدل هبذين  (2)

 (3)احلديثني على مسألة:"حكم إجازة الشيوخ ملن سأهلا منهم"

                                                           

 .4434/ رقم463/ص4ابن ماجة /الشركة واملضاربة /ما للرجل من مال ولده /ج(1)
أخرجه ابن ماجة من حديث جابر ، قال الدارقطين :غريب تفرد به عيسى بن يونس بن أيب إسحاق ،ويوسف بن إسحاق بن أيب 

 ل ابن القطان إسناده صحيح وقال املنذري رجاله ثقات.إسحاق عن ابن املنذر، وقا
.وقال: هذا منقطع ، وقد روي موصال من أوجه أخرى وال يثبت مثلها ، قال البوصري 270/ص8البيهقي يف سننه الكربى /ج-

 يف الزوائد هذا إسناده صحيح رجاله ثقات على شرط البخاري.
 .65/ص3ال ابنه ، وما جيربه عليه من النفقة /جمصنف عبد الرزاق /املواهب/ما ينال الرجل من م-
 من طريق سفيان مرسال.564/ص2مصنف بن أيب شيبة/ج-
"رواه أبو يعلى وفبه أبو جرير وثقة أبو زرعة وأبو حامت وابن حبان وضعفه أمحد وغريه وبقية رجاله ثقات ، رواه الطرباين يف -

 .=647/ رقم452األوسط ورجاله رجال الصحيح كشف اخلفاء /ص
 .54-55/ص6=نيل األوطار/اهلبة واهلدية/ ما جاء يف أخذ الوالد من مال ولده /ج

"حديث جابر قال ابن القطان إسناده صحيح ،وقال املندري رجاله ثقات  وقال الدارقطين :تفرد به عيسى بن يونس بن أيب 
 إسحاق وطريق أخرى عند الطرباين يف الصغري والبيهقي يف الدالئل."

 .406-402/ص8، املعيار/ج  560-523/ص5أ ، تقريب األمل/ ج25ط/ص املخطو (2)

 .473/ص50، املعيار /ج 82-85/ص4تقريب األمل /ج(3)

كل معروف صدقة وما أنفق الرجل على نفسه «لفظ احلدث عن جابر رضي اهلل عنه قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم (4)
له به صدقة وما أنفق املؤمن من نفقة فان خلفها على اهلل فاهلل ضامن إال ما  وأهله كتب له صدقة وما وقى به املرء عرضه كتب 

كان يف بنيان أو معصية.فقلت حملمد بن املنكدر ما وقى به الرجل عرضه قال ما يعطي الشاعر وذا اللسان املتقى .هذا احلديث 
 صحيح ومل خيرجاه الشيخان.

 .28/ص4املستدرك/البيوع/ج
 سني اهلاليل ضعفه ابن املديين وأبو زرعة، ودارقطين ووثقه ابن معني ."فيه عبد احلميد بن احل

 505رقم 47/ص5الدارقطين /البيوع /ج-
 .45554رقم203/ص50البيهقي/الشهادات /ما جاء يف إعطاء الشعراء /ج-

 .585/ص7، املعيار/ ج 524-525/ص4تقريب األمل /ج(5)
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اليت استدل فيها بالسنة فقد كان األستاذ يذكر الدليل ويبني وجه الداللة ويف املسائل املتبقية 
 منه على املسألة ومن أمثلة ذلك:

حدثنا شعبة عن ثابت البناني سمعت أنس بن مالك يقول المرأة من أهله: « (احلديث: 5
ر،  فقال تعرفين فالنة؟قالت نعم،  قال فإن النبي صلى اهلل عليه وسلم مر بها وهي تبكي عند قب

لها:"اتق اهلل واصبري"فقالت:إليك عني فإنك خلو من مصيبتي، قال:فجاوزها ومضى،  فمر بها 
رجل، فقال:ما قال لك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، قالت:ما عرفته، قال:إنه لرسول اهلل اهلل 

 واهلل ما عرفتك صلى اهلل عليه وسلم قال: فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بوابا فقالت: يا رسول اهلل
»فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم:"إن الصبر عند أول الصدمة 

من  قد أوذي موسى بأكثروحديث"(4)
وقد بني املقصود من احلديث بقوله:"...واملقصود باحلديث إمنا هو أنه عليه السالم  (5)"هذا فصبر

ل وقوع النائبة ألن ذلك الوقت عرض على املرأة الصرب وحتمل مشقته إمنا هو عند حدوث املصيبة وأو 
تضعف فيه النفس ويقهرها اجلزع..."وبعدها نفى الزيادة يف احلديث وقال:"...ومل يرد كالم الرسول 

 .(6)عليه السالم " قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصرب " يف مثل هذا وال معىن له هنا"

                                                                                                                                                                                     

 .5265/رقم 264/ص4جالبخاري /األنبياء /ما ذكر عن بين إسرائيل /(1)

 .2206/رقم 525/ص5البخاري/املغازي/حجة الوداع/ج(2)

ب 540أو502. وأنظر كذلك ]املخطوط/ص52/ص55، املعيار/ج 573-577/ص5تقريب األمل /ج(3)
-45/ص2[]املعيار/ج 564-55/565،املعيار/ ج530/ص5أ ،تقريب األمل/ج 556[]املخطوط/ص5/544،املعيار/ج

[]املعيار 53-52/ص55،املعيار/ج 532-535/ص5أ،تقريب األمل/ج 546-أ545املخطوط/ص []2/425[]املعيار/ج 44
-ب525أ[]املخطوط/ص58[]املخطوط/ص520/ص55[]املعيار/ج502/ص55[]املعيار/ج72/ص55ج

 [.565-560/ص55أ،املعيار/ج502أ[]املخطوط/ص 522

 .8522/رقم 228/ص5الصدمة األوىل /ج البخاري/اجلنائز / الصرب عند-. »الصرب عند الصدمة األوىل «احلديث(4)
 .5475/رقم255/ص5البخاري/اجلنائز/زيارة القبور/ج-.»إمنا الصرب عند الصدمة األوىل «

احلديث:عن عبد اهلل قال قسم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قسما فقال رجل إهنا لقسمة ما أريد هبا وجه اهلل قال فأتيت (5)
ررته فغضب من ذلك غضبا شديدا وامحر وجهه حىت متنيت أين مل أذكره له مث قال :قد أوذي النيب صلى اهلل عليه وسلم فسا

 »موسى بأكثر من هذا فصرب
 .527/ص2ج2مسلم/الزكاة /إعطاء املؤلفة قلوهبم ومن خياف على إميانه /م-

 .552/ص5، املعيار/ج400-533/ص5تقريب األمل/ج (6)
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على مسألة  استدل به وقد (1)" اليحل مال امرئ مسلم إالعن طيب نفس منه "( احلديث 4
"من حنلها أبواها عند تزوجيها مث توىف األب وادعت األم أهنا فعلت ذلك استحياءا " وقد بني وجه 
الداللة من هذا احلديث بقوله:"...وقد قال الفقهاء يف الصدقة إذا طلبت من املتصدق وفهم من 

صدق عليه، والنحلة إمنا هي حاله أنه أعطاها حياءا وخجال وغري طيب النفس،  إهنا الحتل للمت
 (2)عطية..." 

أنه عليه الصالة والسالم قال لفاطمة بنت قيس وقت طلقت إذا حللت  «(احلديث5
 .»فخطبها معاوية وابن جهم وأسامة (3)فاذنيني

وقد استدل هبذا احلديث على مسألة:" من طلق زوجته طلقة ثالثة مث قال مىت حلت حرمت 
ه:"...احلديث املشهور وكثريا ما يقول الفقهاء إذا فرغت عدة املرأة حلت "وقد بني وجه الداللة بقول

 (4) لألزواج فهذه حلية العقد..."

من حديث عمر ابن مسلمة الذي قال فيه،  فانطلق أبي وافدا إلى النبي صلى اهلل عليه «(2
ن احلديث وبني وجه الدليل م(5)« وسلم في نفر من قومه يعلمهم الصالة، وقال: يؤمكم أقرؤكم

...وجه الدليل منه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمرهم بإمام واحد يقدمونه من أنفسهم على «بقوله:
                                                           

 يب نفس منه " احلديث:" الحيل مال امرئ مسلم إال بط(1)
 .55222/رقم 566/ص6سنن الكربى للبهيقي / الغصب / من غصب لوحا فأدخله يف سفينة أوبنا عليه جدارا /ج

 " الحيل مال امرئ مسلم إال بطيب نفسه ".
 .35/رقم46/ص5الدارقطين /البيوع /ج

 .406/ص52قال ابن عبد الرب : حديث متفق عليه . التمهيد /ج

 .406/ص5، املعيار/ج  574-575/ص5يب األمل/ جأ، تقر  572املخطوط (2)

 .502/ص50ج2مسلم / الطالق / املطلقة البائن النفقة هلا/ م(3)

 .544/ص2،  املعيار/ج 28/ص4تقريب األمل/ج (4)

نت عن عمرو بن مسلمة قال : كنا حباضر مير بنا الناس إذا أتوا النيب صلى اهلل عليه وسلم قال كذا وكذا وك«لفظ احلديث : (5)
غالما حافظا فحفظت من ذلك قرآنا كثريا فانطلق أيب وافدا إىل رسول اهلل  صلى اهلل عليه وسلم يف نفر من قومه فعلمهم الصالة 

 »، فقال يؤمكم أقرؤكم وكنت أقرؤهم ملا كنت أحفظ فقد موين فكنت أؤمهم ...
 قال الشيخ األلباين : صحيح .

 .272/رقم 523/ص5/ج سنن أيب داود / الصالة /من أحق باألمانة
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الصفة املذكورة ومل يأمرهم بإمامني وقوهلم يف ذلك هو أمري أمره رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومل 
مساجد املدينة مدة حياته صلى  يؤيده ماكان عليه العمل مبسجد  النيب عليه الصالة والسالم وسائر

 اهلل عليه وسلم ومدة اخللفاء الراشدين بعده رضي اهلل عنهم...
«

(1). 

»اليؤم الرجل الرجل في إمرته وال في بيته «وكذلك قوله صلى اهلل عليه وسلم 
(2) 

وبني كذلك وجه الداللة فقال:" ومعلوم أن ذلك ال يكون إال من شخص واحد، وأنه ال 
ني ملا يف ذلك من التخليط، وتشتيت الكلمة وخمالفة أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم يكون من رجل

 (3) باإلئتالف وإمجاع الكلمة والقلوب..."

مكتابة عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه إلى :"-رضي اهلل عنه–مث ذكر قول عمر بن اخلطاب 
ينه، ومن ضيعها فهو لما إن أهم أموركم عندي الصالة،  من حفظها وحافظ عليها حفظ د-عماله

»سواها أضيع 
(4) 

عن يزيد بن عامر قال: جئت والنبي صلى اهلل عليه وسلم في الصالة فجلست ولم  وكذلك
أدخل معهم في الصالة،  قال فانصرف علينا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فرأى يزيد جالسا 

قال فما منعك أن تدخل مع الناس في  فقال: ألم تسلم يا يزيد؟ قال: بلى يا رسول اهلل قد أسلمت، 
صالتهم؟ قال: إني كنت قد صليت في منزلي وأنا أحسب أن قد صليتم،  فقال: إذا جئت الصالة 

 (5)»فوجدت الناس يصلون فصل معهم وإن كنت قد صليت
                                                           

 .32/ص8املعيار/ج(1)

يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهلل فإن كانت قراءهتم سواء فليؤمهم أقدمهم  «لفظ احلديث قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :(2)
يته إال بإذن هجرة فإن كانت اهلجرة سواء فليؤمهم أكربهم سنا وال يؤم الرجل يف أهله واليف سلطانه والجيلس على تكرمته يف ب

 .»أوبإذنه
 قال الشيخ األلباين : صحيح.

 .370/ رقم555/ص5سنن ابن ماجة / إقامة الصالة والسنة فيها / من أحق باإلمامة /ج

 .32/ص8املعيار/ج (3)

 .588/ص5املدونة / الصالة / ما جاء يف وقت الصالة /ج(4)

. قال الشيخ األلباين 288/ رقم526/ص5ة يصلي.../جسنن أيب داود /الصالة /فيمن صلى يف منزله مث أدرك اجلماع(5)
 .5628/رقم243/ص4سنن الكربى للبيهقي / الصالة / من قال الثانية فريضة /ج–ضعيف. 
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وبني وجه الداللة بقوله: "...وجه الدليل منه أمره عليه الصالة والسالم إياه بالصالة وإن كان 
صلى،  قال العلماء ذلك سد ذريعة لئال يتطرق الناس إىل ترك الصالة خلف أئمتهم لئال يقع يف قد 

 (1)نفس اإلمام أنه إمنا ترك الصالة خلفه رغبة عنه"

»قولوا له فليقل ألبي بكر فليصل بالناس« وكذلك قوله صلى اهلل عليه وسلم: 
وقال:" وجه (2)

ذا كان ال جيوز أن يستناب عنه يف حال عذره إال بإذنه الدليل يف مسألتنا من هذا اخلالف أنه إ
فأحرى حال صحته،  لقدرته على القيام مبا جعل إليه، وإذا كان هذا فيمن ليس مبستأجر،  ففيمن 

 (3) استؤجر على ذلك أوىل وأحق..."

 (4)وكل هذه األحاديث استدل هبا على مسألة:"عدم جواز تعدد األئمة يف مسجد واحد"

»ال عدوى وال طيرة« يث ( األحاد2
ال يحل الممرض محل المصح حيث « و(5)

»يشاء
»فر من المجذوم فرارك من األسد« ،        (6)

»إنما الطيرة على من تطير« ،(7)
المسلم « ،(8)

                                                           

 .36/ص8املعيار/ج (1)

 .»مروا أبا بكر فليصل بالناس« لفظ احلديث: (2)
 .856/رقم 426/ص5البخاري/ اآلذان/إذا بكى اإلمام يف الصالة /ج

 .38/ص8/ج املعيار(3)

 .33-32/ص8املعيار /ج(4)

 .2808/رقم44/ص2البخاري /الطب/ اجلذام/ج(5)

ْمرض على املصح وليحلل »لفظ احلديث أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:(6)
ُ
ال عدوى ، وال هام ، وال صفر ، وال حيل امل

قد انفرد به اإلمام مالك من بني الكتب . و 5865/رقم  282موطأ مالك / عيادة املريض والطرية /ص-«املصح حيث شاء 
 التسعة.

ال عدوى وال طرية وال هامة وال صفر ،وِفرَّ من »لفظ احلديث: مسعت أبا هريرة يقول :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم(7)
 .2808/رقم42/ص2البخاري / اجلذام/ج-«.اجملذوم كما تفر من األسد

ال طرية والطرية على من تطري وان تكن يف شيء ففي املرأة والدار :»عليه وسلم  لفظ احلديث: فال رسول اهلل صلى اهلل(8)
 .472/ص3التمهيد البن عبد الرب /ج-«.والفرس 

:"ال طرية والطرية على من تطري وإن يكن يف شيء ففي املرأة والدار والفرس ، فقال قائل :يف 86/ص5وقيل يف مشكل اآلثار /ج
 يه ال طرية وذلك نفي هلا وفيه ومن تطري فعلى نفسه وذلك إثبات هلا".هذا احلديث كالم متضاد ألن ف
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»أخوا المسلم ال يخذله وال يظلمه
مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا « ،(1)

»ه بالسهر والحمىاشتكى بعضه تداعى له سائر 
(2). 

»المطعون شهيد« :وحديث
(3). 

فقد أورد األستاذ ابن لب كثريا من األحاديث الواردة يف هذا الباب، وبني وجه الداللة من  
كل حديث وكيف أهنا تبدوا متضاربة يف الظاهر لكن األصل غري ذلك، وبني طريقة اجلمع بني هذه 

 لط املصاب بالداء"األحاديث وذلك كله كان حتت مسألة "هل خيا
(4) 

سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: هو رحمة لهذه األمة اللهم اذكر  «احلديث( 6
 .(5)  »معاذا فيمن ذكرته في هذه الرحمة

                                                           

مسلم/الرب والصلة واآلداب/حترمي ظلم املسلم وخذله -«.املسلم أخوا املسلم ال يظلمه وال خيذله وال حيقره...»...احلديث:(1)
 .4262/رقم 5376/ص2واحتقاره ودمه وعرضه/ج

م وتوادهم وتعاطفهم كمثل اجلسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر ترى املؤمنني يف ترامحه»لفظ احلديث (2)
 .6055/رقم 505/ص2البخاري/األدب/رمحة الناس والبهائم /ج-«.واحلمى

."حديث صحيح اإلسناد 205/ص5املستدرك/ج«الشهادة سبع سوى القتل يف سبيل اهلل املطعون شهيد...:»لفظ احلديث (3)
 ون قرشيون وعند حديث مالك مجع مسلم بن احلاج بدأ هبذا احلديث من شيوخ مالك".ومل خيرجاه رواته مدني

 .5555/رقم 577/ص5سنن أيب داود /باب فضل من مات يف الطاعون /ج-
 .5726/رقم55/ص2سنن النسائي /باب النهي عن البكاء على امليت /ج-
 .5385/رقم 606/ص5سنن البيهقي /ج-
 .45702/رقم226/ص2مسند أمحد/ج-
 .6632/رقم 264/ص5مصنف عبد الرزاق /ج-

 .527-524/ص55ب ، املعيار/ج 26املخطوط/ ص (4)

لفظ احلديث : مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول هو رمحة هلذه األمة اللهم فاذكر معاذا وآل معاذ فيمن تذكر هبذه (5)
 الرمحة .
 .7/584التمهيد البن عبد الرب / -
 .5/5206/االستيعاب البن عبد الرب -
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وقال ابن لب:" فمات معاذ رضي اهلل عنه بعد ذلك يف طاعون عمواس باألردن يف الشام 
مواضع الوباء،  أن مساه الرسول عليه السالم،  رمحة  وصدقت الدعوة، ويف هذا تسلية عظيمة ألهل

 والدعوة املذكورة تدل على أن ذلك مما يرغب فيه من يريد اآلخرة "
(1). 

انها رحمة ربكم  «وقال شرحبيل بن حسنة قال مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول:
 ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم فال تتفرقوا عنه

(2)«. 

 بن لب بعد ذكره للحديث:"وكأن إشارة النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل ماجاء يف قال ا

 

 اللهم اجعل فناء أميت بالطعن والطاعون  «احلديث:
(3)«. 

 وقد استدل هبذين احلديثني على مسألة: "اليرتك املصابون بالوباء عرضة للفناء"
(4). 

                                                           

 .523/ص55أ ،  املعيار/ج562املخطوط (1)

." أخرجه ابن خزمية والطحاوي وسنده صحيح وأخرجه أمحد وابن خزمية أيضا من طريق شهر بن 536/ص2مسند أمحد/ج(2)
 حوشب ، وأخرجه أمحد من طريق أخرى .

 .577-578/ص50فتح الباري / الطب /ما يذكر يف الطاعون /ج -
 .554/ص4ئز /الطاعون وما حتصل به الشهادة /ججممع الزوائد / اجلنا -

 " رواه أمحد بعدة أسانيد وروى الطرباين يف الكبري بعضه وأسانيد أمحد حسان صحاح:. -

 .50552/رقم565/ص6مصنف بن أيب شيبة /ج -

 .4685/رقم 552/ص8مسند البزار/ج -

 .523/ص55أ، املعيار/ج 562املخطوط/ص (3)

 .560-527/ص55جب، املعيار/562-أ562املخطوط/ص (4)
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 املطلب الثالث: استدالله بالعرف

ابن لب يف كثري من فتاويه على أصل من األصول املعتمدة وهو اإلفتاء وقد إعتمد  األستاذ 
بالعرف والعادة، وأغلب فتاويه اليت اعتمد فيها على العرف والعادة كانت يف باب الزواج والطالق 

 واألميان وكذلك يف باب البيوع واألقضية ومن أمثلة ذلك: 
 ا قرأت إال تيهوديت ".(استند إىل عرف  الناس يف مسألة:" من قال لغريه م5

 فقد قال:"...هذا عرف الناس يف هذا الكالم..."
(1) 

(كذلك هنا إستند إىل عادة الناس يف مسألة " من نازع صهره يف األسباب اليت ظهرت 4        
 ببيت البناء " بقوله:"...على العادة يف ذلك..."

(2) 
واملرأة والويل على تقدير الصداق وعقد (استند إىل العرف يف مسألة:"...اتفاق الرجل 5        

 (3) النكاح على لسان اخلاطبة" بقوله:"...شهادة العرف ألن عادة الناس..."
(االستناد إىل العادة يف مسألة:"من قال لزوجته تراك مين خملصة مث أراد مراجعتها فله الرجوع 2

 (4) للعرف". بقوله:"...الصواب فيها حبسب العرف..."
طلق زوجته وقال هي طالق هي طالق هي طالق"وهذا بقوله:"...وتكون واحدة  (مسألة:"من2

رجعية حىت ينوي هبا واحدة مملكة قيدين أيضا يف هذا الوقت األجل العرف اجلاري بالطالق 
 (5) اململك..."

(مسألة:"رجل دفعت له حاجة فنسيها وحلف باألميان الالزمة ما رآها مث وجدها 6
ان العرف عندهم فيه جمرد الطالق فيطلق واحدة، وان كان العرف عندهم عنده..."بقوله:"فإن ك

 (6) الثالث، فيطلق زوجه الثالث، وال عذر له يف كونه نسي أن احلاجة كانت عنده..."

                                                           

 .202/ص4املعيار/ج(1)

 .540-553/ص5ب،املعيار/ج  583املخطوط/ص (2)

 .530-545/ص5املعيار/ج (3)

 .554/ص2املعيار/ج (4)

 .556/ص2، املعيار/ج 22/ص4ب ، تقرب األمل/ج 20املخطوط/ ص (5)

 .558/ص2املعيار/ج (6)
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(مسألة:"إذا احتمل والد الزوجة بنته ومتاعها لداره..." فقد استند بالعرف يف هذه املسألة 8
 باس الزوجة بعد البناء عليها يف أول حاهلا يكون فيما أخرجته يف بقوله:"...واحلكم يف ذلك أن ل
 (1) شورهتا على العادة يف ذلك..."

(مسألة:"العيوب يف السلع حبسب ما عند الناس ال حبسب حكم الشرع" فقد استند إىل 7
ك وكذلك قوله:"...وذل (2)العرف بقوله:"...إذا كان ذلك هو العرف اجلاري والعادة الشائعة..."

 (3) يعلم بالعادة يف مثل ذلك..."
(مسألة:" حتمل العقود على السكة الوازنة" وقد استند إىل العرف والعادة بقوله:"...إذا كان 3

ذلك هو العرف اجلاري والعادة الشائعة...ألن تنزيل العقود املطلقة على العوائد املتعارفة أصل من 
 (4) أصول الشريعة..."

راهم الناقصة وإجرائها جمرى الوازنة"وقد استند إىل العرف (مسألة:"التعامل بالد50
 (5) بقوله:"...والعادة يف عرف الشرع كالشرط...حبسب ما عينه العرف..."

(مسألة:"الشركة يف النحل على أن ال يكون ألحد الشريكني إال عمل يده" وقد استند إىل 55
 (6)."العرف بقوله"...من العمل املتعارف...املخالفة للعادة..

(مسألة:"من يعاجل اجلن هل جيوز له أخذ األجرة على ذلك" فقد استند إىل العادة 54
 بقوله:"...إذا كان ذلك مما جرب نفعه وعلمت فائدته ومصلحته مبجرى العادة وكان ما يأيت به 

 
 (7) من رقية أو كتب مما هو من أمساء اهلل أو من القرآن فذلك حسن..."

بعد الرحى األوىل"وقد استند إىل العرف بقوله:"...وأما توصيل ( مسألة:"إحداث رحى 55
  (8) املاء فيحمل املتنازعون يف ذلك على العادة القدمية فمن أخل بشيء منها أجرب إىل العــود إليها..."

                                                           

 .408/ص2،  املعيار/ج  56-52/ص4تقريب األمل/ج (1)

 .58/ص6ر/ج املعيا(2)

 .53/ص6املعيار/ج (3)

 .228-522/ص6، املعيار/ج 585أ+555ب،548املخطوط/ص (4)

 .220/ص6أ ، املعيار/ج 55ب إىل 46املخطوط/ص (5)

 .534/ص7املعيار/ج (6)

 .585-580/ص7، املعيار/ج 535/ص5تقريب األمل/ج  (7)

 .435-430/ص50جو 570/ص7، املعيار/ج 405-404/ص5أ، تقريب األمل /ج562املخطوط/ص(8)
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(مسألة يف اهلبة واستند فيها إىل العادة بقوله:"...واحلكم املعروف يف ذلك ما جرت فيه 52
  (1) .."العادة يف مثله.

(مسألة:"إذا اختلف الوصي واملشرف يف الشراء لليتيم ُأِخَذ برأي الوصي" استند يف ذلك 52
 (2) إىل العادة:"...كلها على العادة مبثله..."

 (3) (مسألة واحتكم إىل العادة بقوله"...وألن العادة تقتضي..."56
يح يف هذه األزمنة للعادة (مسألة وأفىت على حسب العادة بقوله"...وهذا القول هو الصح58
 (4) اجلارية..."
 (مسألة يف اإلقالة وقد حكم جبوازها استنادا إىل العـادة بقوله:"...أو بعادة فهو جائز..."57

(5) 
(مسألة:"يف الذي يلتزم لزوجته بنفقة أوالدها" وقد استند إىل العرف بقوله:"... وجرت به 53

 (6) العادة...الشهرة العرف يف النفقات..."

 املطلب الرابع: استدالله بالقواعد والكليات.

مل يكتفي األستاذ ابن لب رمحه اهلل باالستدالل بنصوص الكتاب والسنة فقط، بل انتقل إىل 
غريها من األصول املعتمدة يف االستدالل ومن هذه األصول: القواعد والكليات،  فقد اعتمد عليها 

 ذلك:األستاذ يف إصدار بعض فتاويه ومن أمثلة 
("األصل استمرار اإللتزامات ومضي العقود حىت يظهر ما يبطلها" وقد استدل به على 5

 (7) مسألة "إقرار األم باملال أنه بيدها لإلبن يف عقد الشراء الزم هلا."

                                                           

 .526/ص3املعيار/ج (1)

 .275/ص3املعيار/ج (2)

 .472/ص50املعيار/ج (3)

 .477-476/ص50املعيار/ج (4)

 .436-432/ص50املعيار/ج (5)

 .430/ص7و ج 285إىل 263/ص6وج457/ص2أ ، املعيار/ج 26-أ22املخطوط/ص (6)

 .540/ص5ب، املعيار/ج 583املخطوط/ ص (7)
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مواضع اخلالف الشهري، يكفي فيه اخلروج عن صورة املمنوع بوجه ما. وقد استدل هبا  (4
 (1)مح بالدقيق"على مسألة:"حكم مبادلة الق

("الغرر إذا دعت إليه الضرورة اغتفر" وقد استدل هبا على مسألة من إكرتى أرضا لزراعة 5
 (2)قصب السكر واشرتط بقاء شيء منه عند متام املدة"

(احلكم يدور مع العلة وجودا وعدما. وهذا ظاهر يف قوله:"...فإن ذلك خمافة أن تعرب 2
م وأمكن ذلك..." وهذه استدل هبا على مسألة:"جواز بناء املسجد القبور...إن زالت العلة زال احلك

 (3)على القبور والداثرة"
(قاعدة فقهية يف باب االستحقاق "املبتاع ال يطلب بشيء ألجل الغلة وكذلك من جهل 2

حاله يف االستغالل ومل يعلم استناده إىل بيع وال غريه استدل هبا على مسألة "أناس من أهل البادية 
 (4)قد أنكحتهم على سقاية مشاعة"تنع

(احلقيقة بوصفها كأهنا غريها إذا كانت بدون ذلك الوصف وهو معترب يف الفقهيات 6
 (5) والعرفيات. وقد استدل هبذا األصل على مسألة:التوبة من بعض الذنوب دون بعض.

أعطاها ملن ( اجلهالة اليسرية يف البيوع مغتفرة وقد استدل هبا على مسألة:"رجل له جباح ف8
 .(6)خيدمها"

(تنزيل العقود املطلقة على العوائد املتعارفة أصل من أصول الشريعة وقد استدل هبا على 7
 (7)مسألة:" حتمل العقود على السكة الوازنة "

وكثريا ما كان يستند إىل قواعد وكليات أخرى تفهم من فتواه وإن مل يصرح هبا مثل:الضرر 
 .(3)وسيلة احلرام حرام-(2)الضرورات تبيح احملظورات-(1)ال ضرر وال ضرار-(8)يزال

                                                           

 .52/ص6، املعيار/ج 68-66/ص4تقريب األمل/ج  (1)

 .500-437/ص50و ج 220/ص6، املعيار/ج 524-525/ص4تقريب األمل/ج (2)

 .402/ص8املعيار/ج (3)

 .650/ص3املعيار/ج (4)

 .76/ص55املعيار/ج (5)

 .522/ص4أ، تقريب األمل/ج 552املخطوط/ ص (6)

 .228-522/ص6، املعيار/ج 585أ +555-ب548املخطوط/ص (7)

 .552/ص7ب ، املعيار/ج 2أ + 555املخطوط/ص  (8)



  الفصل الثاني: دراسة فتاوى ابن لب.
 

111 

 املطلب اخلامس:استدالله بأدلة أخرى.

إضافة إىل استدالله بالكتاب والسنة والقواعد والكليات فقد استند كذلك يف فتاويه إىل أدلة 
ة قول التابعي، ومن أمثل-االستصحاب-عمل الصحابة–أخرى منها األشباه والنظائر،  سد الذرائع 

 ذلك على كل أصل ما يلي:

 األشباه والنظائر: -أ

وأتى  (وقد استدل به على مسألة "بدعة التهليل والتكبري على صوت واحد أمام اجلنازة"5
مبثال من املذهب بقوله:"...الصالة وإن كانت مناجاة للرب ويف ذلك قرة عني العبد حتمل يف أوقات 

 (4) حتت ترمجة الكراهة واملنع..."

ستدل به على مسألة:"من تطوع بنفقة ربيبه ال تلزمه فطرته" وأتى مبثال من املذهب (وقد ا4
 (5)بقوله"...كنفقة األجري فإن زكاة الفطر ال جتب معها"

(وقد استدل به كذلك على مسألة:"حكم شريكني يف ماء أراد أحدمها نقل شربه إىل موضع 5
 (6) ساقية بني قوم أعلني وأسفلني..."آخر" وأتى مبثال بقوله:"...ملا وقع يف العتبية يف 

                                                                                                                                                                                     

 .574-583/ص7وج552/ص7املعيار/ج(1)

 .534/ص7وج  225/ص6املعيار/ج (2)

 .46/ص2املعيار/ج (3)

 .555/ص 5،املعيار/ج88/ص5ب ، تقريب األمل/ج545 -أ545املخطوط/ ص (4)
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 سد الذرائع:-ب

وقد استدل به على مسألة:"عدم جواز تعدد األئمة ىف مسجد واحد وقد قال يف -
 (1) ذلك:"...قال العلماء ذلك سد ذريعة لئال يتطرق الناس إىل ترك الصالة خلف أئمتهم..."

" فقد قال يف ذلك:"...فاذا جر وكذلك استند إليه يف مسألة:"طريقة الفقراء يف املساجد-
 (2) ذلك إىل ماال جيوز منع من أوله واجتنب من أصله..."

 عمل الصحابة:-جـ

وذلك أنه استدل بعمل أيب بكر رضي اهلل عنه يف مسألة:"عدم جواز تعدد األئمة يف مسجد 
 (3)واحد"

 االستصحاب:-د

 (4) حكم الزوجية..."وقد استدل به يف مسألة "أحكام املفقود" بقوله:"...استصحاب 

 قول التابعي:-هـ

وقداستدل به يف مسألة:"التسبيع للميت"، فقد استدل بقول  طاوس بقوله: "... ونصه على 
مانقله ابن بطال يف شرح البخاري عن ابن طاوس عن طاوس قال: وكانوا يستحبون أن ال يتفرقوا 

ة أيام" وقد بني أن قول التابعي أوىل على امليت سبعة أيام ألهنم يفتنون وحياسبون يف قبورهم سبع
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باالتباع من قول أي عامل آخر يف املذهب وذلك بقوله: "وهذا كله أوىل باالتبـاع والوقوف عليه عنده 
 (1) من الكالم الذي نقله ابن أيب الزمنني يف مقربه عن ابن وضـاح يف إنكار سابع امليت..."

 

 

 الفصل الثالث: مناذج من فتاوى ابن لب
اكتفيت بالتخريج فقط  –رأيت يف آخر هذا البحث أن أخرج بعض النماذج من فتاوى ابن لب قد 
وذلك جبمع بعضها من أبواب فقهية خمتلفة وقد كانت هذه الفتاوى مما تفرد به املخطوط عن باقي  –

 املصادر اليت إعتمدت عليها يف البحث.
  و هذه املسائل هي كاآليت:

 (2) رب:مسألة املفقود يف معرتك احل

بسم اهلل الرمحان الرحيم وصل اهلل على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم، احلمد هلل هذه نوازل 
 الشيخ اهلمام العالمة احملقق النحرير املتقي أيب الفرج سعيد ابن لب رمحه اهلل تعاىل.

                                                           

 .555/ص5، املعيار/ج  75-70/ص5األمل/ج ب ، تقريب 545-أ545املخطوط/ص (1)

 أ.57أ إىل  5املخطوط/ص (2)
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ن مسألة املفقود يف معرتك حرب العدو إذا أخذ فيها بقول مالك يف رواية أشهب وغريه واب-
نافع من الرتبص سنة بعد الرفع مث إعتداد الزوجة بعد ذلك وقسمة املال على الورثة على ما نقله ابن 
بطال وغريه واختاره بعض املتأخرين وأخذوا به يف نوازل نزلت هبم وقع فيها ايهام يف الورثة الذين 

حلكم يتبني على ذلك يقسم عليهم مال املفقود بعد انقضاء السنة هل هم ورثة يوم الفقد أو يوم ا
توريث من مات من ورثته فيما بعد الفقد وقبل احلكم وعدم توريثهم ويكون حضهم منه أن ورثوا 
لورثتهم والذي تقيد أنه ]   [ من النظر وأجرى مع كالم فقهاء أهل املذهب واهلل أعلم أن القسمة 

فالن تلك الرواية إمنا استند على  بعد السنة إمنا تكون على من يرثه يوم الفقد أما أنه استدعى النظر
شهرة إذا مر املفقود يف املعركة بعد اإلسترباء له حممول على أنه قتل فيها ال سيما إن كان القتل هو 
الغالب على الوقيعة حىت يسقط إعتبار إمكان األسر باألمر الغالب فيحمل ذلك من ظن املوت مثل 

ذلك كما يف انقضاء أمد التعمري املفقود املعمر ومدارك ما حتمله شهادة عدلني باملوت أو قريبا يف  
األمور العلمية أهنا يف الغالب ظنية فصار مستند احلكم يف تلك الرواية إمنا هو ذلك السبب]   [لغلبة 
الضن وإال فإلغاء ذلك السبب ورفقه من اليد يوجب]   [إىل أن يكون احلكم على حكم فقيد أرض 

أ( بتحديد السنة 5لب على الضن موته إال انقضاء مدة تعمريه وكأن يكون )اإلسالم الذي ال إمارة تغ
خاصة حتليل الزوجة وماله مع أصل احلياة حبكم اإلستصحاب مع عدم املعارض وذلك خالف 
األصل الفقهي وأما املسألة على تلك الرواية من باب إرتفاع أصل الغالب كما قالوا يف الدخول 

عوى الزوج أنه دفع نقد املهر قبله ألنه الغالب عادة فارتفع به أصل عمارة بالزوجة أنه دليل الصحة د
الذمة جتاب دعوى الدفع بعد البناء فال غالب معه حينئذ فيجب البقاء مع األصل إذ ال معارض كما 
إذا أضفنا املوت يف مسألتنا إىل يوم احلكم كان فيه إلغاء السبب السابق وإذا ثبت هذا املعىن فقد 

ن قاعدة الشرع أن املقتول يرثه ورثته يوم قتله ولو مل نورثه يف هذه النازلة وورثنا من يرثه يوم على م
احلكم خاصة لكان أمره إىل حني احلكم على احلياة كمفقود التعمري يف ذلك إلغاء السبب املتقدم 

املال  فكان جيب املصري إىل ما تقدم فلم يكن يظهر ذلك احلكم حينئذ وجه قط وذلك يف قسمة
على من كان يستحقه حني الفقد يشبه قيام شهادة بعد مرور سنة فما فوقها بأنه قتل يف املعركة ألن 
اإلمارة]   [يف النازلة إمنا حصلت على كماهلا مبرور سنة اإلسترباء والتلوم أما سحنون الذي يرى أن 

قله إبن حارث يف أصول الفتية بأنه إمرأته تعتد من احلني الذي]  [املعرتك فيما رواه إبنه عنه على ما ن
إستقالل الفقد يف املعرتك إمارة يف حصول ظن القتل بذلك مل يقل باإلسترباء وكذلك قال يف فقيد 
الفنت هو عندي مبنزلة امليت وإن مل يشهد مبوته إذا شهد بأنه كان يف الصف ويف املعركة فال فرق بني 

ب( إال ما يرجع إىل خالف يف شهادة بإستقالل العقد 5قول سحنون هذا أو بني الرواية املتقدمة )
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يف إمارة حتمل الظن أو عدم إستقالله إال باإلسترباء والتلوم فبكمال مدة اإلسترباء يف ذلك يكمن 
إمارة فيصري احلكم يف التوريث حينئذ إىل مثل ما يقوله سحنون وتأخري تلك املدة إمنا كان لعدم 

 ظهر عاد األمر إىل أوله وترتب احلكم على موجبه وقد اختار ظهور األمر حبسب اإلجتهاد فحني
اللخمي يف فقيد حرب العدو إذا كان اإللتقاء يف أرض اإلسالم أن تكون العدة واقتسام املال من يوم 
إفرتاق اجليش بعد الرتبص والكشف عن أمره إال أن يعلم أنه صار إليهم فيكون كاألسري وعلى هذا 

قاء يف أرض الكفر وغلب على الوقيعة القتل وجعل الرتبص والكشف بأزيد من الرأي إذا كان اإللت
ذلك استوت أرض الكفر مع أرض اإلسالم يف ذلك احلكم بأنه إمنا]   [على غالب خاصة وأما أنه 
أجرى مع كالم الفقهاء فيظهر ذلك من ثالثة مواضع أحدها أهنم عقدوا حتديد السنة ضربا من التلوم 

وأصبغ يقول يف كتاب األصول من تأليفه أن يتلوم عليه تلوم دون أجل املفقود قال قال ابن حارث 
وقد قال بعض الناس التلوم سنة مث تعتد وإطالق اسم التلوم على السنة موذن بأهنا إسترباء مبا اقتضاه 
 الفقد يف املعرتك من حصول القتل ومحل األمر على املوت لسبب اقتضاء يف وقت كاف عند الفقهاء
ومن التعريف بأن الورثة والوارثون يومئذ كما أن ذلك كذلك من التلوم اليسري غري احملدود. املوضع 
الثاين أهنم مسوا على هذه الرواية املفقود مقتوال وأضافوا إليه القتل فذلك حمصل للفرض املتقدم قال 

القتال القتل وغريه قادر اللخمي يف توجيه تلك الرواية ووجه القول أنه بنتظر سنة فألن الغالب يف 
أ( يف املقدمات عندما ذكر مايف هذا املفقود من 4فكان تعلق احلكم بالغالب أوىل وقال ابن رشد )

األقوال والثاين رواية أشهب عن مالك أنه حيكم له حبكم املقتول بعد أن يتلوم له سنة من يوم ترفع 
ني يف املعىن املتقدم وقال إيضا جممله مالك يف أمره إىل السلطان فإطالق قوله حيكم له حبكم املقتول ب

رواية أشهب على أنه قتل ومسى السنة ملومة كما سبق فإن قيل مل يطلق حكم القتل بل قيده بقوله 
بعد التلوم فيقال احلكم له حبكم املقتول بالتصريح مبا ذكر من الفرض املطلوب إذ ال سبب للقتل بعد 

م له يريد به تقييد نفوذ ذلك احلكم وظهور آثاره بقسم املال وغريه مما السنة وتقيده بقوله بعد أن يتلو 
ذكر وهذا كما تقوى حبكم للمفقود حبكم امليت بعد ثبوت موته بالبينة وإرادة مثل هذا هبذه العبارة 
قريب جدا يف املقدمات يف مسألة فقيد الفنت وهي أخت هذه ونظريهتا إذ قد سئل مالك يف رواية 

 أخذ هبا بينهما بعدما حكى يف بعد املعركة ضرب أجل السنة مث اإلعتداد وقسمة املال العتبية اليت
والقول اآلخر بدخول العدة يف التلوم قال والصواب أن العدة داخلة يف التلوم ألنه إمنا يتلوم ملخافة أن 

م ماله على يكون حيا فإذا مل يوجد جر محل أنه قتل يف املعركة فاعتدت إمرأته من ذلك اليوم وقس
ورثته يومئذ قسمني استند تلوما واملفقود مقتوال وسبب القتل إىل املعركة وصواب ما جيب عنده على 
قياس ذلك من احلكم وقد قال القاضي أبو حممد عبد الوهاب يف املعونة مفقود معركة القتال مطلقا 
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لث أن ابن رشد قال يف دون تفصيل إذا مل يوقف له جر أن الغالب من شأنه اهلالك. املوضع الثا
ب( ما 4البيان يف رواية أشهب وابن نافع املشار إليها أوال وال يقسم ماله حىت يأيت عليه من الزمان )

ال حيىي إىل مثله قال وإن كان مل يتكلم يف الرواية على قسم املال فهذا مراده بدليل قوله أن ضرب 
العدة بعد إنقضاء األجل على حكم ضرب األجل إمنا يكون من يوم يضربه السلطان وينظر فيه و 

األجل يف املفقود والعدة تعين مفقود أرض اإلسالم الذي فيه أجل أربع سنني مث العدة بعدها قال إذ 
لو كان املال يقسم ملا كان يف ذلك ضرب األجل إال على سبيل التلوم ولكانت العدة من يوم املعركة 

ذه وقال أنه قول األوزاعي إنتهى. فكالم ابن رشد وعلى هذا محل أمحد بن خالد رواية أشهب ه
صريح يف أن قسمة املال عند انقضاء األجل يوجب عنده شيئني أحدمها أن ال يتحدد األجل 
املضروب حبد بل يكون تلوما باجتهاد احلاكم والثاين أن تكون العدة من يوم املعركة وإمنا وجب هذان 

أمره على املوت يف املعرتك بكلبة كما تقدم فريضة اجملتلب عنده ألن قسمة املال بدون التعمري محل 
من املقدمات يف فقيد الفنت إذ الموجب لقسمة املال حينئذ إال موته و ال سبب ملوته إال شهود 
املعرتك و موته حينئذ يوجب كون العدة من ذلك الوقت وإمكان احلياة على تفاوته حبسب القضايا 

كل قضية إستظهارا واسترباء فيصح ألحد أن يقول أن هذه القسمة يوجب التلوم اإلجتهادي حبسب  
اليت نفاها ابن رشد وألزم على القول هبا ما ألزم على مستنده إىل املوت يف املعركة وأهنا إمنا تكون على 
ورثة وقت احلكم ال قبل ذلك لو كان األمر هكذا ملا أوجب ما أوجبه ولكان يلزم ما ال يلزم مث من 

نه إمنا نفى القول الذي قد قيل به يف تفسري الرواية حسبما هو معلوم منصوص وقد فسر هو املعلوم أ
أ( يلزم القائل به على قياس قوله من 5الرواية به يف املقدمات السابقة للبيان من التأليف فأورد ما )

مضافة إىل  األمرين املذكورين فمقتضى هذا الكالم ومعناه أن قسمة املال هنا بعد األجل إمنا تصح
يوم املعركة وحينئذ يلزم عنده ما ألزم ولو كانت أضافتها إىل يوم احلكم مقولة يف املذهب أو يصح أن 
يكون مراد  من فسر الرواية بالقسمة املذكورة ملا صح قوله إن كان مل يتكلم يف الرواية على قسم املال 

ظهر فيما تقدم يف الفصل فدل هذا فال فبهذا مراده بدليل قوله كذا إىل آخره وكون ذلك ال يصح قد 
يستقيم له هذا الدليل إال إذا كانت القسمة منحصرة يف انقضاء أمد التعمري ويف وقت املعركة وجهني 
ال ثالث هلما إنتهى عنده أن يريد يوم املعركة كأن مل يلتزم ال ذمة ومل يتبع قياسه فتعني األول ولو صح 

يكون هو املراد يف الرواية فما كان التعمري ليتعني أنه املراد فيها ثالث على أصول املذهب ألحتمل أن 
ففي كالمه هذا وإن كان يف سياق]   [واإللزام ما يفسر ذلك القول ويرفع ما فيه من اإلهبام ويعني 
املاء وقد عول مجاعة من العلماء يف الرواية على هذا القول ونقله ابن بطال ممتزجا هبا إمتزاجا يقتضي 

من قضاها فقال فإن فقيدين الصفني يف حرب العدو فقد روى أشهب وابن نافع عن مالك أنه أنه 
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يضرب إلمرأته أجل سنة من وقت النظر هلا ويورث عند انقضائها وتتكلم زوجه إذا اعتدت أربعة 
أشهر وعشرا بعد السنة وهكذا نقل يف الرواية ابن فتحون أيضا وقد عزى ابن رشد يف املقدمات على 

مراد الرواية خالف رواية يف البيان فقال يف املقدمات يف خامتة نص الرواية اجملتلب صدرها قبل  أن
ب( على قسم املال فهو املعىن 5هذا مث تعتد امرأته وتتزوج ويقسم ماله وإن كان مل يتكلم يف الرواية )

يف صدر الرواية أنه حيكم له  فيها واهلل أعلم وإن ما قاله يف البيان من التفسري أشار يف املقدمات بقوله
حبكم املقتول بعد أن يتلوم له سنة فذكر حكم القتل وأن األجل املضروب تلوم كما مضى بسطه فإذا 
حنن أخذنا هبذا القول وتقلدناه كما أخذ به األئمة يف غزاة اخلندق ويف وقعة كنيدة مل يصح لنا أن 

ون معارض وال معىن بنفيه فإن قيل فإذا أسلمتم نعدل عن تفسري ابن رشد ملا استبهم علينا فيه من د
تفسريه فاعملوا إلزامه فيقال قد أخذ هو يف املقدمات وغريه من األئمة يف مصنفاهتم يف تلك الرواية 
على معىن ذلك القول فلم تعملوا اإللزام فأعملنا ما أعملوا ووقفنا عند ما وقفوا مع أن خمالفة ما ألزمه 

هلما تعود مببالغة يف اإلحتياط بتطويل يف املدة يف اإلسترباء يف املال والزوجة  إىل الوقوف مع الرواية
فذلك أشد احتياطا حلال املفقود مث التلوم البد له من قدر من الزمان فإذا أخذ حبد إرتفع عن احلاكم 

شكال اإلجتهاد والنظر يف كل قضية مث يبقى النظر بعد هذا يف مثانية مواضع هي مضان املعارضة واإل
أحدها توقيف بضرب األجل على الدفع إىل اإلمام ورمبا يكون الدفع بعد مضي مدة طويلة كعشرين 
سنة وحنوها وقسمة املال املضافة إىل يوم الفقد حتويال على ظن املوت لقيام سببه كأهنا تاىب هذا فيقال 

يظن عنده علما من خربه إن املفقود إذا رفع أمره إىل احلاكم حبث عنه حينئذ ويكاتب يف شأنه من 
ويرسل يف ذلك ويفعل فيه باإلجتهاد القدر الذي ميكنه ويشتهر أمر املفقود بذلك يف بلده عند الناس 
ورمبا يسمع بشأنه يف غري بلده ملكان الشهرة عند احلاكم فقد يكون ذلك سببا للوقوف على شيء 

عرف احلاكم بفقده]   [وال ينظر يف أ( من شأنه أو تعرف خربه وال يتأتى ذلك قبل الرفع إذ الي2)
شأن احد إال بسببه وال بعد الرفع أيضا إال يف مدة بعد محولة تكون فيها قسمة للحاكم يف النظر 
ألنه يقدر يف وقت من النظر على ما ال يقدر عليه آخر ومن السؤال ملن حيضره يف وقت دون وقت 

من يوم ينظر السلطان يف أمره هذا على تقرير أن  فلهذا املعىن فإن يف الرواية يف ضرب أجل السنة أنه
يكون ضرب السنة من حني الرفع قبل البحث والنظر وهو أحد القولني يف مسألة فقيد أرض اإلسالم 
وأماعلى أن يكون الضرب بعد البحث والنظر وهو القول املشهور هنالك وقد أجري هنا فتكون 

ن جميء أو جر حياة من بعد ملا قد يشمل من ذلك السنة إمنا ضربت ملا عسى أن يظهر له فيها م
حبث احلاكم ونظره الذي هو مظنته وسببه فتكون السنة مبالغة يف اإلسترباء وزيادة يف]   [كأجل 
فقيد أرض اإلسالم الثاين يف وجه حتديد األجل بسنة دون أقل منها أو أكثر وكان هذا خياف مضي 
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لقضايا فيقال وجهه اإلتباع والقياس والشهادة أما اإلتباع التلوم اإلجتهادي الذي خيتلف باختالف ا
فلقول سعيد بن املسيب يف املفقود إذا فقد يف الصف عند القتال تربص امرأته سنة ذكره البخاري 
وأما القياس فعلى التلوم وللمعرتض عن الزوجة إذ هو يؤجل سنة من يوم رفعها إىل احلاكم فإن أصاهبا 

ذكره يف املوطأ عن سعيد بن املسيب وإبن شهاب وقد روى عن عمر وعثمان  فيها وإال فرق بينهما
وعلي وابن مسعود رضي اهلل عنهم وهذا أصل الرواية يف نازلتنا يف التحديد بالسنة وتوقفها على الرفع        

ب(  على الزوج فإذا مل تصل إليه نظر هلا 2و اجلامع ظاهر وهو حق اإلستمتاع بالوطئ الذي هلا )
عد اإلسترباء حلق الزوج بسنة لعلها تصل فيها إىل حقها بإصابة هذا وجميئ ذلك وأما الشهادة فإنا ب

حتصل الفرض املطلوب فإذا انقضت واألمر على ماكان عليه فقد بلغ اإلجتهاد للمفقود واإلحتياط 
له يف املعرتك له حده واستوىف من التلوم حظه وظهر قرب اليأس منه وقوي التعويل على الغالب وهو قت

إذا كان شهوده إياه هو سبب فقده فوجب إذ ذاك إنصراف العناية إىل أصحاب احلقوق األخر وهم 
الزوجة والورثة واحلاصل من الكالم ىف هذين املوضعني إمنا هو التصريح يف األقوال والروايات على 

حيصل عند احلاكم ال حممول ظن غالب يكون هنا حلكم الشرع باملوت لكن تعويلهم يف ذلك على ما
عند غريه فصار هبذا النظر ماقبل الرفع من املدة املاضية وإن كانت غري حمصل هلذا الفرض وال مفيد 
له وهلما منذ حتصيله وقت الوقوع أن حتصيله على كماله يستلزم مدة تسعة أشهر للنظر يف تلك 

حرمي املذكور وعلى ماعني من حمل الرواية بأهنا سنة مع ما تقدم من اإلتباع والقياس ويدل على الت
التعويل املذكور ما وقع ألهل املذهب يف العبد اآلبق أو يفقد قالوا السلطان هو الذي يضرب له 
األجل وال يضربه السيد ألن اإلمام ومن يقوم مقامه يقدر على البحث عن خربه والكتابة إىل الناحية 

اب البحث والنظر باألئمة وكذلك قوله يف التفريع اليت خرج إليها فذكر واملعىن الذي ألجله خيتص ب
ومن فقد يف معركة كان فيها قتل فلم يعلم خربه اجتهد احلاكم بأمره فإن غلب على ظنه فيما تأدى 

أ( وإذ 2إليه من األخبار عنه أنه هلك أذن ألمرأته يف النكاح بعد العدة وحنوه يف التلقني واملعونة )
ا الوجه هو الذي عليه   ]   [ فقد انقسم فقهاء املذهب حبسب انفرد أن هذا املعىن على هذ

الشهادة اإلجتهادية حبصوله إىل  أربع فرق فرقت اعتربت حصوله من جعل وعلى أي وجه حصل بأن 
حتديد مدة يف ذلك غري مطابق للفرض إذ قد يكون فيها زيادة على احلاجة أو تقصري عنها فنفت 

هاد وهي طريقة هذه الكتب الثالثة مع اسرتسال احلكم فيها  التحديد ووكلت األمر إىل اإلجت
مبقتضى إطالق العبارة على كل من فقد يف معركة القتال أي معركة كانت وقد حكى ابن ]   [ هذا 
املعىن بعينه روايته إذ قال يف مفقود اجلهاد أربع روايات أنه كفقيد أرض اإلسالم يف كتاب حممد وألنه  

ب املتقدمة مث قال الرواية الرابعة أنه يتلوم له بنور إنصراف الناس من أرض اجلهاد كاألسري ورواية أشه
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فإذا وصل العسكر ومل يصل ومل يقف اإلمام له على خرب إعتدت منه وتزوجت ومثله لألهبري قال 
وإن فقد يف املعارك الذي يكثر القتل فيها فليس يف ذلك أجل لكي يستربأ ذلك مث تعتد زوجته 

كان األغلب يف هذه املواضع القتل جموز حكمه لألغلب وليس كذلك املفقود فال نعلم يف وتتزوج  
األغلب أنه مات وإمنا يباح هلا النكاح للضرر الذي يلحقها يف البناء عنه بال وطئ وال عشرة وفرقة 
شهدت حصوله مبجرد شهود القتال خاصة من غري إفتقار إىل زيادة وال إىل ضميمة وهي طريقة 

ون على نقل ابن حارث املتقدم وفرقة شهدت حبصوله غالبا يف مدة عينتها حبسب الشهادة سحن
ب( وفرقة 2وبوجه من القياس واإلتباع لبعض من مضى كما تقدم وهي الرواية املأخوذة واملأثورة )

شهدت بأن ذلك الحيصل إال بالتعمري للزوجة واحلال كاألسري على رواية عيسى عن ابن القاسم عن 
لك ويف املال خاصة ملا عرض يف الزوجة من املعارض كمفقود أرض اإلسالم على مايف كتاب حممد  ما

املوضع الثالث يف وجه إفرتاق حكم العدة وحكم املرياث إذ مقتضى ما قالوه من محل أمر هذا املفقود 
صال السنة وحينئذ  بعد اإلسترباء على أنه قتل يف املعركة أن العدة قد دخلت يف املدة املاضية قبل انف

كان جيري أمر العدة والتوريث على  قياس واحد أما على ما تقرر من إضافة العدة إىل وقت وقوع 
احلكم بعد إنقضاء السنة وإضافة التوريث إىل يوم املعركة إذ القسمة على ورثته فيتدافع يف الظاهر وال 

باعتبارمتعلق احلكم ومستنده مبا وجه  جيتمع كان أمر العدة يفضي باعتبار احلكم وأمر التوريث يفضي
قولك فنقول حنن إمنا أتبعنا يف العدة نص الرواية ويف القسم عندها قوال منصوصا يف املذهب مبنيا 
على تلك الرواية أما من نصها أو من تفسري العلماء هلا وكأنه األشهر فيها واهلل أعلم واتبعنا يف تعيني 

م فنحن ما فرقنا بني جمتمعني والمجعنا بني مفرتقني بل هم الذين الورثة تفسريهم وتعليلهم كما تقد
فرقوا ومجعوا فإمنا حظنا يف هذا املقام توجيه وتعليل خاصة مل نعثر هلم فيه على شيئ فإن وقفنا له 
حبسن فال علينا إذا قد اتبعنا واقتدينا أما أمر التوريث فألهنم قد أضافوا إىل يوم املعركة وجعلوه علته 

أ( فقد وضعتها الرواية موضعها بنصها 6به ووقته والمعىن له إالذلك كما سبق بيانه وأما العدة )وسب
ومل تقف بعد يف شيئ من الروايات واألقوال يف معرتك حرب العدو وعلى تصريح بدخول العدة يف 

املال دون تلوم عند من يقول به املذهب إال ما سبق  من إلزام ابن رشد يف البيان على املقول بقسم 
تعمري فعم اخلالف يف ذلك منصوص ومقول يف معرتك الفنت إذا ثبت هذا فيقال التوريث على 
األصل وأما خروج العدة عنه فيمكن أن يكون جملموع أمور أو لبعضها أحدها أن كون العدة بعد 

ظهر حياة انقضاء األجل أحوط يف الشريعة إلمكان أن تكون هذه الفرقة احلكمية  طلقة بتقدير أن ت
املفقود بعد فوت عصمته إما بعقد زوج ثان عليها أو بدخوله هبا على أن اخلالف املعروف يف ذلك 
فيتبني إذ ذاك وقوع طالق على املفقود باحلكم ألن احلاكم إمنا حيكم بالفرقة مستندا إىل املوت 
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الشرعي املستند إىل  مبقتضى األمارة الظنية فإذا بطل مستنده من املوت وقد فاتت العصمة مبفيتها
احلكم الوقوعي ظهر أن الفرقة احملكوم هبا إذ ذاك إمنا كانت يف نفس األمر هبا صح النكاح الثاين 
نصوا على هذا املعىن هكذا على املشهور يف فقيد أرض اإلسالم وال فرق بني املسألتني يف هذا املعىن 

اء األجل إذ الطالق اليضاف إىل يوم املعركة وال حمل للفرقة بالطلقة على تقدير وقوعها إال بعد انقض
إمنا يستمد إىل احلكم الوقوعي خاصة وهو بعد األجل فوجب يف مسألتنا أن حيتاط يف الوجهني معا 

ب( بالعدد 6بواجبها إلمكان الطالق باإلعتداد بعد احلكم املرتب على انقضاء األجل ولغلبة الوفاة )
جلني غالبا فإن محل  فبوضعه وتتفق العدتان فيه ومع ذلك تلزم املطلوب هلا يف عدهتا ألنه أقصى األ

وظائف عدة الوفاة كان األمر غيبا والعدة يف حملها وعلى وجهها فرض وكانت يف غري املدخول هبا 
بعد األجل أيضا طرد النقل عدة لئال خيتلف حمل عدة الوفاة ويف دخول العدة يف املدة قبل وقوع 

الق املمكن على تقدير احلياة حيث تركت بعد حمله شرعا وذلك عرضة احلكم ترد اإلحتياط للط
ملواقعة حمضور إن ظهرت حياة املفقود بعدما تزوجت غريه فور فراغ السنة أو بعد ذلك يف بقية من 
مقدار عدة الطالق فيكون نكاحا يف عدة من طالق فإن قيل إمكان الطالق بالتقدير املذكور يف 

لبعد إمكان احلياة مبقتضى األمارة الظنية الغائبة فوقوع خالفها ذاك والنوادر ال  نازلتنا ونظائرها بعيد
تعلق عليها األحكام خبالف املفقود بأرض اإلسالم الذي أجرى ما قيد تلك األحكام فإنه ال سبب 
فيه للموت إال التعمري وهو غري حاصل وقت احلكم للزوجة فقوى فيه اعتبار إمكان احلياة وضعف يف 

ألتنا فيقال أيسر قد رتب مالك األحكام يف مسألتنا على الروايات األخرى سوى الرواية املأخوذ مس
هبا على اعتبار ذلك اإلمكان أعين إمكان احلياة حيث قال بالتعمري يف الزوجة يف قول ومبساواته 

ان قد اعترب باملفقود الذي له تلك األحكام املذكورة يف قول آخر مع وجود ذلك السبب بعينه فإذا ك
أ( القدر اخلفيف خاصة 8ذلك اإلمكان هبذا احلكم الذي هو أشق وأصعب فإن يعتربه بذلك )

الذمم واجب وتأمل كيف اشرتى يف مسألة فقيد الفنت القول بدخول العدة يف مدة التلوم وليس األمر  
مال األسر كذلك يف مسألتنا من حيث هذا إمكان احلياة هناك وقوي هنا بعض قوة ملا فيهم إحت

فوجب اعتباره بذلك القدر وقال أبو الشيخ         أبو إسحاق التونسي أن يكون يف عدة فقيد 
أرض اإلسالم من اإلحتياط إال مكانني املذكورين أكثرمها وقع فقال ينبغي أن يكون عليها أربعة أشهر 

ا ذكر اإلختيار وعشرا مع ثالث حيض فتكون عدهتا آخر األجلني قال ابن خرية بعد اجتالبه هل
فيأخذ باألحوط يف كل طرف يأخذ باألحوط يف احليض الحتمال حياته ويؤخذ باألحوط باألشهر 
الحتمال موته وباالعداد فيها الحتمال موته وعلى هذا تكون العدة يف غري املدخول هبا إلمكان 

اإلعداد يف عدة املفقود الوفاة خاصة عدة وفاة ال غريه وقال الباجي يف توجيه قول ابن املاجشون بأن 
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املذكور ووجه قول عبد امللك أنه فرقة حتتسب فيها بطلقة فلم جيب يف العدة أحد بطالق احلائض 
قال ابن خرية يف قول ابن املاجشون فعلى هذا القوآلخر األجلني إىل مثل هذا من غريه يف هذا املعىن 

مر العدة هناك هذا يف مقدار العدة خاصة فلم يتقرر كالم األئمة مقربا باعتبار إمكان احلياة يف أ
فكيف برتكها يف حمل وقوع الطالق املمكن مجلة وقد ردوا القول بأن الطلقة إمنا تقع هنالك مع وقوع 
امليت من العقد والدخول بأن قالوا لو وقعت عليها بدخول الزوج جاهال أو بعقده عليها لوجب أن 

ب( الطلقة 8هذا بيان أن العدة إمنا كانت بعد األجل ألن )تعتد من حينئذ وهذا ما ال يقوله أحد يف 
تقع حينئذ بناء على قول الصحيح الثاين أن سعيد بن املسيب قال إذا فقد يف الصف عند القتال 
ترتبص إمرأته سنة وفيه احتمال أن يريد بالعدة أو دوهنا أحد اإلحتمالني أحوط يف اإلسترباء للمفقود 

زم ويقرتب تعيني الطريقة فلك احملافظة على اإلتباع ملن مضى وإن جرى وبه حيصل اإلتباع على ج
أخذنا باإلحتمال اآلخر تركنا اإلحتياط وبتقدير أنه أراد اآلخر يكون غري متعني فيه الثالث حول هذا 
التلوم على التلومات الشرعية املنقولة عن السلف ألهنا كلها معدودة من مدة الزوجية السابقة والعدة 

ها الالحقة كالتلوم للمعرتض من الزوجة إذ هو استرباء حلق الزوج بسنة ختلص فيها العصمة من بعد
شوب الفرقة وقد مر أن هذه أصل مسألتنا و لذلك ساوى يف الرواية بينهمايف السنة  ويف توقفهما 

ة اتباعا على الدفع و يف احلكم بالفرقة بعدها فيجب على هذا يف مسألتنا أن اإلعتداد األبعد السن
للسنة حىت ختلص السنة كلها وكالتلوم بإعمار النفقة إذ بعده شرعت العدة وقد قال سعيد بن 
املسيب إذ قيد له ذلك سنة فقال ]   [ سنة واجلامع طلب الزوجة للفرقة فكان حقها املتعلق هلا 

محل هذا املفقود يف  بأحوال الزوجية شرعا إىل سائر التلومات الشرعية اليت سبيلها هذا السبيل الرابع
الزوجة على حكم املفقود اآلخر املذكور يف األثر يف ضرب األحل يف العدة بعده ويف كون األجل من 
بعد الرفع ويف استصحاب حكم الزوجية إىل انقضاء يف مقدار األجل فإنه هنا أقل لقيام سبب املوت 

السنة العمرية فكذلك هنا فإن قيل أ( هناك بعد األجل ب7خبالف املفقود اآلخر فلما كانت العدة )
العرف ظاهر وهو قيام السبب الغالب للموت قبل ضرب األجل يف مسألتنا خبالف هذه اليت ال 
سبب فيها إال جمرد احلكم بعد األجل وهذا فرق جيب اعتباره فال جيوز إلغاؤه فيقال قد اعترب أي 

فإذا حصل اعتبار الفارق فينبغي اإللتفات اعتبار يف تقصري مدة األجل من أربع سنني إىل سنة واحدة 
إىل املعىن اجلامع بأن يكون للسنة حكم األربع فيقال على كمال الزوجية إحلاقا هلا هبذا املعىن يف 
املشروعية واحد وهو اإلسترباء حلق الزوج فال ينبغي أن يتضمن اإلسترباء له بضرب مدته قطعا 

هذا املعىن حاصل فيها مقدار املدة من مجيع السنة فيصري  لعصمته أصله أربع سنني املذكورة فإن قيل
التلوم بأقل من سنة وقد حصل يف ذلك القدر اإلحلاق املذكور فيقال هذا النظر ليقف عند حد يف 



  الفصل الثالث: نماذج من فتاوى ابن لب
 

111 

التلوم ويبقى متوجها إىل أصل ما ميكن مما قد ال حيصل معىن التلوم ومبىن الرواية على أن السنة هي 
ملضروبة هنا مع ما يف هذا النظر من خمالفة األصول املذكورة مث يقال لصاحب أقل ما حيصله كاألربع ا

اإلتباع وموافقة األصول اخلامس أنه قد علم من قاعدة الشرع متييز الواجب بنفسه فعله من غريه 
والوقوف عند حده وقد قال مالك يف إخراج زكاة الفطر باملد األكرب ليتطوع بغري هذا وال يتناىف ذلك 

كانت العدة مستهلكة يف السنة وعدة الوفاة عبارة أوجب الشرع فيها صيغة األعداد ومالزمة إذا  
البيت على الوجه املشروع يف ذلك وال ينبغي بإمهال وظائف الشرع ما أمكن إعماهلا ولو دخلت 

ب( إن العدة بفراغها تنقضي عصمة 7العدة يف سنة التلوم مل تتميز بشيء من وظائفها السادس )
فقود عند قوم وإن جاء بعد ذلك وممن قال به القاضي إمساعيل وابن نافع يف فقيد أرض اإلسالم امل

ومن مل يقل هبذا فقد يراعيه فإذا كانت العدة بوضع محل يف أقل من السنة فإما أن تقول انقضت 
 العدة حينئذ على ذلك القول وذلك يناقض بقاء شيئ من مدة التلوم أو نقول صارت السنة كلها

عدة وهذا تعيني حلدود العدة وإخراج هلا عن باهبا السابع إن السنة ضربت لغري معىن اإلعتداد  بل 
لإلستظهار واإلسترباء فال تدخل العدة فيها أصل ذلك سنة عمر رضي اهلل عنه يف املوطأ متيز العدة 

ة ليعلم هبا هل هي من للمرتابة عن زمن الريبة بثالثة أشهر للعدة بعد تسعة للريبة وإمنا شرعت التسع
أهل اإلعتداد باإلشراف بغريها قال يف املدونة تسعة أشهر منها براءة الرحم بتأخري احليض وثالثة 
أشهر عدة قال ابن يونس إذا فقدت احليض فقد ارتابت فوجب أن خيترب ذلك جبلوس غالب مدة 

ن القواعد الاليت مل حيضن احلمل تسعة أشهر فإذا حبستها حيضتها ومل يتبني هبا محل فقد صارت م
فوجب ألن تنتقل عدهتا إىل الشهور ويف املوطأ أن لزوجها أن يلحقها يف هذه املدة مامل يكن الطالق 
بائنا فبان  هبذا أن تسعة أشهر مل تشرع ملعىن اإلعتداد فلذلك مل تدخل العدة فيها وإن كانت الفرقة 

 تضرب ملعىن اإلعتداد وإمنا ضربت إسترباء للزوجية قد وقعت قبلها بيقني ومسألتنا أحرى ألن السنة مل
فيها هل للزوجة مدخل يف أصل اإلعتداد والفرقة مل تقع بعد بيقني والعدة يف الوفاة عبادة خبالف 
عدة الطالق فال ينبغي دخول العدة يف السنة وغاية هذا املفقود كأن يقال قد انكشف مبرور السنة  

زوجه كان جيب أن تعتد يف تلك املدة السالفة فيقال كذلك إمنا شأن  أ( وأن3بتمويته يف املعرتك )
املرتابة قد انكشف مبرور األشهر التسعة وهي مل يظهر محل إهنا كان جيب أن تعتد باألشهر يف املدة 
املاضية إثر الطالق ففي هذه السنة العمرية بيان أن العدة إمنا جتب من وقت الظهور واإلنكشاف 

هذا إمنا وقع فيها هي داعية وجه من اإلمكان فرتقب خبالف من كشف ويرتفع به  القبل ذلك لكن
حكم ماظهر وهو إمكان أن حتيض يف العدة فرتجع إىل األقراء كما نصوا عليه وهذا معترب يف ذلك 
احلكم فمسألتنا مثله فيه إمكان جميئ املفقود يف العدة أواإلطالع على حياته فريتفع حكم العدة 
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عتبار هذا اإلمكان خيرج عن حكم مسألتنا ثبوت املوت بالشهادة ألنه يف حكم الشرع  بذلك واب
كاليقني فال يبقى بعده إعتبار إن كان ومن قال يف مسألة فقيد الفنت بدخول العدة يف التلوم أحلقها 

مكان مبسألة شهرة ألن إمكان احلياة فيها من البعد مبكان ال يعتربه الشرع خبالف مفقود مسألتنا إل
أمره كما سبق املوضع الرابع يف وجه بناء إستحقاق املرياث على هذا التمويت فإنه هنا يف املشكالت 
بيان اإلشكال أن املوت يف مسألتنا ليس مبوت وقد عده}  { فإذا هو متويت حبكم حاكم ألنه 

هي من  حكم يف وقت وهو بعد انقضاء السنة ميوت يف وقت آخر قبله وهو وقت املعركة النازلة
النوازل }   { اإلجتهادية املختلف فيها فال وجود فيها للتمويت إال حبكم الشرع }   { وجد حلكم 
الشرع به إال حبكم حاكم  يتبعه مبا كان ما اشتهر من اخلالف }   { الذي يعني وجها دون غريه إال 

ستحقاق املرياث فيها ب( املدة املاضية فكيف صح ا 3احلكم الوقوعي فإن كان مل يسبق التمويت ) 
بدونه وإن كان سابقا فكيف تقدم على احلكم به وهو تابع له ومتوقف عليه بيان التوقف إن علماء  
األصول قرروا أصال فقهيا ينبين عليه قال املازري يقرر املذهب املصوبة يف باب اإلجتهاد وكأنه األكثر 

فيخاطبه اهلل حينئذ بأن هذا حكم ليس عند اهلل حكم ظاهر وال مغيب سوى ما يظنه كل فقيه 
عليك فكلها وإن اختلفت أحكام اهلل تعاىل الظاهرة والباطنة واملغيبة واملشاهدة وإن كان هؤالء يرون 
األحكام تابعة مظنون والظنون هي املثمرة هلا واألحكام هي الثمرات كالعلوم يف كوهنا تابعة للمعلوم 

م أيضا يف هذا املعىن قبل حصول الظن ال حكم هلل على أي حال صادقة تعلقت به ومن عباراهت
عليك وإمنا حكمه ترتب على ظنه بعد حصوله فاجملتهد إمنا يطلب الظن دون اإلباحة والتحرمي وقوهلم 
أيضا احلكم ال حيصل إال بعد الظن وقال القرايف يف كل جمتهد مصيب وتكون ظنون اجملتهدين تتبعها 

ال حراما بالنسبة إىل شخصني كامليتة مث القائلون بأن احلق واحد األحكام فيكون الفعل الواحد حال
يقولون أنه ال ميكن الوصول إىل العلم حبصوله على التعيني ومنه من يرى أن املكلف إذا اجتهد 
فأخطأ فقد أصاب ما كلف ويتعني التكليف حينئذ يف حقه وصار مأمورا بأن يعمل مبقتضى ظنه 

يف الفرض املتقدم واجلواب عن هذا السؤال يفتقر إىل معرفة بابني ذكرمها فريجع هذا القول يف اآلخر 
أهل األصول أحدمها باب الظنون واإلنكشاف وهو من احملققات والثاين باب التقرير واإلنعطاف وهو 
من املقدرات ومن أمثلة األوىل مسألة القائل لزوجه أنت طالق يوم يقدم فالن يقدم نصف النهار فإذا 

أ( تبني أن الطالق كان قد وقع يف أول اليوم فانكشف ما كان مستورا وعلم ما كان جمهوال 50قدم )
فتجري أحكام الطالق من أول اليوم على حقائقها ومسألة وجوب إسرتجاع النفقة املدفوعة إىل املرأة 

ث بناء على ثبوت احلمل إن ظهر بعد ذلك أنه كان ويل على املشروع ومسألة وجوب رد قسمة مريا
املفقود احملكوم مبوته إذا ثبت بعد ذلك حياته ومسألة ثبوت موت املفقود يف أرض اإلسالم يف األجل 
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أو قبله بعدما أنفق أوالده على أنفسهم من ماله قال مالك فيها بوجوب رد النفقة قال سحنون معىن 
املال الذي ورثوه من  املسألة أهنم كانت هلم أموال فلذلك قال يتبعون قال الشيخ أبو عمران يقول إن

أبيهم هو مال إستوجبوه من يوم املوت وإمنا كشفه الغيب لنا اآلن فهو وجوب متقدم تأخر انكشافه 
قال ومعىن قوله على هذا يرجع عليهم إمنا هو املقاصة يريد اهنم يقاظون مبا أنفق عليهم من املرياث 

قول مالك ألجل ما وقع له يف الوصي ينفق فأدخل الشيخ هذه املسألة حتت تلك الرتمجة وإمنا تأولوا 
من الرتكة على األيتام مث تظهر ديون على امليت قال فيها ال يتبعون ومسألة القائل آخر إمرأة أتزوجها 
طالق فيكف عن كل امرأة يتزوجها حىت يتزوج اليت بعدها النكشاف صحة التهمة بأهنا ليست آخر 

ا غريها صار الرتك واملوت كاشفني كوهنا آخر امرأة فأسندنا امرأة فإذا مات عن امرأة مث يتزوج بعده
اآلن هذا الوصف إىل حال عند نكاحها ومن أمثلة الثاين مسألة بيع اخليار وإذا مضى كأنه مل يزل 
اإلمضاء من حني العقد يف أحد القولني ومسألة الرد بالعيب كأن العقد مل يزل منقوضا ومسألة إجيازة 

ب( املعروف يف هاتني أيضا ومسألة تقرير إلزام 50ا مل تزل جائزة على اخلالف )الورثة بالوصية كأهن
الرفع أصله يف أول احلول أو يوم الشراء يف باب الزكاة ومسألة صيام التطوع بنية قبل الزوال من اليوم 

يوم وفرق املصوم بأنه ينعقد الصوم هبا عند الشافعي وأيب حنيفة وتنعطف النية على ما قبل وقتها من ال
مابني البابني على ما قالوا أن األول حيصل بيد أمر حقيقي مث يعلن كما جعلنا وقوع الطالق يف 
املسألتني املتقدمتني مث علمنا بعدما نفذ والثاين جنزم فيه بعد حصول الشيء بعد مدة حقيقية يف تلك 

ألة املذكورة من النية حقيقة وبأن املدة املاضية فيكون مقدرا كما ننصح خبلو مبدأ اليوم املصوم يف املس
الواقع عللها وال يصح أن يقال فبينا أنه قد كان نوى من الفجر ألن الواقع خالفه فإذا تقرر هذا 
حبسب الناظر يف مسألتنا أن ينظر بأي البابني تلحق فيلحقها به وهي ذات ]   [ على إحتمالني أن 

التقييد أن يقال إن تبينا هبذا التلوم وحصول حكم  أحدمها وهو الظاهر وعليه انبىن ما تقدم من هذا
احلاكم مبوت املفقود يف املعرتك أو وقت املعركة كان حمل حكم الشرع مبوته بناء على أن املعىن الذي 
انبنت عليه تلك الرواية إمنا أخذ هبا فكنا جهلنا من صفة ذلك الوقت أنه حمل حلكم الشرع باملوت 

و أمر خفي انكشف بعد أن كان جمهوال فيجب اآلن إجراء األحكام فيه مث علمناه بعد ذلك وه
املرياثية على ما يقتضيه ذلك األمر احلقيقي من لدن وقته وظهر اآلن أن الورثة كانوا مالكني شرعا من 

أ( باألمر احلقيقي هنا نفس املوت بل ما ذكر 55ذلك الوقت ملا صار جلهتهم اآلن وليس املراد )
سبب مقاصد الشرع كما يف انقضاء أمد التعمري يف املفقود املعمر واجلامع بني  خاصة ألن املطلوب

الوقتني يف املسألتني حصول اإلمارة الظنية اليت هي القائل هبا تقارب الشهادة القائمة باملوت فيهما 
واحلظور واملضي يف هذا املعىن ليس مظنة الختالف األحكام إلمكان اإلستدراك يف قسم املضي  
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ئل ذلك الباب كلها وال يصح أن يقال ذلك الوقت الذي أسند إليه احلاكم املوت وهو وقت كمسا
املعركة كان خاليا من موجب احلكم كأول النهار املصوم يف املسألة املتقدمة إذ كان خاليا من البينة 

ة ألن مجلة لو كان كذلك ما أسند إليه احلاكم احلكم حني حكم كما مل يسنده إىل غريه من األزمن
من هذا النظر هنا ينبين على أحد أمرين إما على أن شهود املعركة من بعد زمن التلوم املستقصى فيه 
األمر من احلاكم على شرط أمارة قوية ألن تكون مناطا حلكم الشرع باملوت من غري توقف حصول 

اليت حكاها احلكم الشرعي بذلك يف نفس األمر على حصول حكم احلاكم نزوال إىل حكم الرواية 
ابن يزيد وإن نظر سحنون يف قوله املتقدم تعتد امرأته من احلني الذي رؤي يف الصف ويف املعرتك ال 
عن هذا النزوع إىل هذا النظر إمنا هو بعد اإلستقصاء التام الذي ال يقوم غري احلاكم فيه معاينة ألنه 

نة على الرفع إليه فال ينكشف متقدر يف حصول إال من جهته كما سبق يف وجه توقف التلوم بالس
الذي قال يستوي إال من عنده فلم حيتاج إىل حكم احلاكم هنا إال هلذا املعىن ألن حكمه مؤثر 

ب( يف الشهادة حكما شرعيا مع فقد 55احلكم الشرعي فكما صح معىن اإلنكشاف يف الثبوت )
ن يقول هبا من العلماء اليقني حقيقة كذلك يصح مع أمارة قوية تلحق بالشهادة يف ذلك عند م

وتأمل قول من قال يف فقيد الفنت إن العدة داخلة يف السنة كيف اقتضى ذلك أنه عنده من باب 
الظهور حيث ظهر بانقضاء السنة انقضاء العدة فلم حيتج إىل اعتداد مع أن املوت فيها إمنا هو 

تنا احلد جعلوا اإلعداد بعده  متويت مصحوب حبكم وكذلك طريقة الذين مل جيدوا مدة التلوم يف مسأل
كما يف طريقة الكتب الثالثة املذكورة قبل ويف قول األهبري ورواية ابن يزيد زاد القسمة يف هذه 
الطريقة على ورثته يوم املعركة إمنا هي ملكان اإلنكشاف مبضي مدة التلوم وال حجة يف تأخر العدة 

يت من دون تقيد وال ثبوت قد يبلغ مستنده من ألهنا عبادة كما تقدم فبهذا وحنوه يتبني أن التمو 
القوة حبسب شهادة نظرية مبلغا يلحق به بالثبوت فلم ينحصر إذ معىن اإلنكشاف على هذا يف 
اليقني والثبوت خاصة ألن هذه أحكام شرعية وضعية ال أمور فرعية قطعية وأما على أن معىن التقدير 

اجتهاد أو حبكم مبين عليه ألنه ال وجود حلكم الشرع يف يف األمور النظرية اإلجتهادية مطلقا خاص ب
حق ذلك املكلف إال كما سبق أما املقلد فقد استقرت األحكام الشرعية يف النوازل قبل تقليده 
وثبتت على حسب ظنون اجملتهدين فإمنا حظه التخيري يف تلك األحكام }   { مطلقا وأما يف جهة 

}  { قول مالك املختلفة يف املسألة الواحدة أو غريه من العلماء إمام واحد أراد تقليده دون سواه  
أ( فإن مجهور الفقهاء يروا أن 54}   { فقال الكفارة اليت وظفها الشرع يف األصل على التخيري )

الواجب فيها واحد ال يعنيه حبسب نظر املكلف أما بالنظر إىل ما عند اهلل فمتعلق الوجوب واحد 
اىل أن املكلف سيوقعه فعله قد كان ما خيتاره املقلد من األقوال يف النازلة حكما معني وهو ما علم تع



  الفصل الثالث: نماذج من فتاوى ابن لب
 

115 

شرعيا ثابتة حقيقة قبل اختياره له لكنه مل يكن يتعني يف حقه حبسب علمه فإذا اختاره انكشف له 
نا تعينه عن حقه دون غريه فيتبع أحكامه يف ماضي املدة عند تقدم وقته النظر الثاين األمر يف مسألت

على أن وقت املعرتك ال يكون مناطا حلكم الشرع باملوت فيه إال حبكم احلاكم وأنه ال يكفي هذا 
الوصف إال به ألن تلك األمارة ختتلف يف اهتامها إىل حتصيل الظن املعترب شرعا فإمنا يتعني لذلك 

تدخل مسألتنا حبكم احلاكم ال بنفسها على ما تقدم فبهذا النظر إذا سلمت صحته وإال صح األول 
يف باب التقدير واإلنعطاف وخترج عن باب التحقيق إىل أن حيققها وقوع احلكم إذا وقع ومضى 
التقدير إن املال املوقوف يقدر بعد وقوع احلكم ملكا لورثة املفقود من يوم فقده منتقلة فيه األمالك 

ذا التقدير إتصال املواريث باملواريث إىل وقوع احلكم حسب ما يقتضيه ذلك امللك املقدر وفائدة ه
بعد احلكم ولوال ذلك  ما إحتيج إليه وال إدعى ماال وجود له لكنه عند الفقهاء كما يقول النحاة من 
باب اإلستدالل باألثر مبنزلة مسألة املقتول عمدا إذا رجع فيه بعد مرور مدة من ثبوته فاملقدر فيها 

نه لورثته بعده وذلك حبكم اإلنعطاف من زمن وجوهبا مقدر احلصول للمقتول قبل موته كما قالوا مث ع
وال معىن لذلك إال إتصال املواريث فيها كذلك بعد وجوهبا كما ال يصح أن يكون املال لورثة املفقود 
يوم احلكم  مع قوهلم أنه حممول على املوت يف املعركة فإن قيل تكون إشارهتم هبذا الكالم إىل التقدير 

ظر حني حتقق التمويت باحلكم تبعته أحكامه التوريثية يف وقته على قياسه إذ ذاك املذكور على هذا الن
فيقال القاعدة يف املقدرات الشرعية إذا انتقلت إىل التحقيق أن تتبع األحكام ذلك التقدير ال ختالفه 

اء التقدير ال فائدة للتقدير إال ذلك ولواله ما قيل به كما تقدم فاملخالفة بعد اإلنتقال أمارة لإلنتف
مجلة وهذا بني من حقيقة التقدير وهي إعطاء املوجود حكم املعدوم واملعدوم حكم املوجود ومثاله يف 
أن الدية عن املقتول عن تقديرها ملكا له قبل موته }   {يف الزمن الفرد كما قالوا فتحقق عن هذا 

احتقق من حكمه بعد ذلك كنفسه التقدير توريثه إياه ورثته ففي هذا وحنوه معدوم قدر وجوده ألجل م
ويف مسألتنا التمويت معدوم قبل احلكم بناءا على هذا النظر يقدر وجوده باإلنعطاف من وقت 
احلكم كالرد بالعيب وغريه فيجب حتما أال يتحقق  التوريث وقت احلكم إال على موافقة هذا املقدر 

احلكم حظه موروثهم املقدر له من مال فإذا مات وارث املفقود قبل احلكم وترك ورثة صار هلم بعد 
املفقود وإن مل يكونوا يرثون املفقود فمسألة الدية سواء فإن الوارث امليت هنا كاملقتول املستحق للدية 
هناك يف معىن تقدير مالك له لتحصيل املرياث فإذا الجيد احلاكم يف مسألتنا على كال النظرين بعد أن 

عركة  ألنه إن أضافه إىل وقت وقوع احلكم فهو خالف لنصهم بأنه يضيف املوت احملكوم إىل وقت امل
أ( وقد مر أنه يكون متويتا غري مستند إىل أمارة وال دليل وهذا  55حممول على املوت يف املعركة ) 

خبالف مفقود أرض اإلسالم إذا مضت مدة تعمريه على بعض األقوال يف حتديدها]  [ مث نظر يف 
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ل يف التحديد فإن هو حكم بإضافة املوت إىل الوقت املاضي تبعت األحكام  أمره اآلخر بذلك القو 
ذلك الوقت حتقيقا أو تقديرا على اختالف النظرين وإن حكم ألنه إمنا مات وقت نظره فيه إذ هو 
قائل لذلك ملكان اخلالف فيكون املال للورثة وقت احلكم ويستند حكم التحقيق والتقدير يف ماضي 

واحد منها وجاز هذا احلكم هنا حلصول األمارة يف ذلك يف تلك األوقات كلها  املدة وال يصح
النقضاء أمد التعمري فيها خبالف مسألتنا وباجلملة فالذي قرره علماء الشريعة أن للحاكم لن يسلط 
حكمه على ما مضى من األزمنة يف املفقود اليت هي موقوفة على نظره لتجويزه أو رده وبرتتيب 

ى أسباهبا يف املواريث وغريها وإن كان أكثر ذلك خمتلفا فيه بني العلماء فإذا حكم مسببات عل
احلاكم بقول من األقوال يف نازلة صارت كان األمر فيها مل ينزل كذلك منذ كانت كما إذا كان مال 

الثة مل تصل إليه يد مالكه مدة وحدث فيها مناسخات  يف مواريث خمتلفا فيها بني العلماء كاجلدة الث
أوأب األب وكاإلخوة األشقاء يف احلمارية وكاإلخوة مع اجلد يف املالكية والشبيهة هبا وكاألخت مع 
اجلد أيضا يف األكدرية فرفعت إىل احلاكم فحكم برتتيب املواريث فيه يف تلك املدة على ] [ وذهب 

لتسلطه على مدة قد ب ( العلماء فيصح أن يقال أن ذلك احلكم اليصح  55إليه من مجلة ماقاله ) 
مضت قبل حكم احلاكم يف تلك املسائل اإلجتهادية املختلف فيها هذا ماال خيتلف يف صحته وإن  
كان إمنا حكم بقول الشاذ كتوريث ذوي األرحام مثال وإذا كانت األحكام وترتيب املسببة على 

يبقى بعد هذا  األسباب الشرعية إمنا هي وضعية وضعها الشرع وتعرف فيهما كيف]   [ إشكال
ومسألتنا داخلة يف هذا األصل سلط فيها احلاكم حكمه على املدة املاضية برتتيب املواريث فيها على 
موافقة قوهلم يف هذا املوروث أنه حممول على أنه قتل يف املعركة وإذا مل تكن املواريث ترتتب على ما 

عرفة هذا النظر يف شيئ يقال إنه يقتضيه هذا الذي قالوه فأين مضى معىن هذا الكالم نص بعد م
علم الينفع وجهالة التضر وهو حتقيق القول يف وجه ذلك هل هو من احلاكم من باب التحقيق أو 
من باب التقدير وكيف حصل احملكوم له وهو التمويت قبل حصول حكم احلاكم مع توقفه عليه وإن 

ق أنك إذا علمت احلكم وترتب مل يكن حصل التمويت فكيف حصل اإلستحقاق املتوقف عليه واحل
على وجه فال عليك يف تسميته بتحقيق أو بتقدير كيف واملعىن الذي يؤيده اإلنسان والعبارتان ال 
ختتلف حاله وقت احلكم وذلك هو املقصود املوضع اخلامس يف تنزيل أمر العدة والنفقة على النضرين 

والنفقة أما التوريث فقد مت ترتيبه وأما العدة فقد  املتقدمني وذلك أن هاهنا ثالثة أشياء التوريث والعدة
أ ( يف املدة املاضية قبل احلكم كما 52مضى أن القياس كان على  النظر الصحيح والظهور دخوهلا ) 

يف قيام الشهادة باملوت لكنها خرجت عن هذا القياس ملا فيها من تلك األمور السبعة املذكورة وتأمل 
ة يف الكتاب ابن خويز أو طريقة الكتب الثالثة املتقدمة ذكرها كيف جعلوا على قول األهبري والرواي
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العدة بعد ذلك القدر من الرتبص الذي ال يتحدد حبد مع اإلستناد لألحكام كلها إىل املعركة وال بد 
يبني لنا بذلك أن العدة هلم شأنا ليس لغريها وأما على النظر الثاين وهو طريقة التقدير فشأن العدة 

ليه أبني ألن التقدير يف مسألتنا كما سبق إذ الوجود يف تلك املدة املاضية حلكم التمويت مجلة ع
لعدم مؤثره وموجبه إذ ذاك لكن أحكامه بعد وجوده بوجود مؤثره كما لو اتصلت موجودة من وقت 

أشباهها السبب وهذا يف األحكام اليت هلا إسرتسال على األزمنة وانتقال وهي األمالك باملواريث و 
وذلك أهنم يقولون كما تقدم التقدير وهو إعطاء املوجود حكم املعدوم واملعدوم حكم املوجود 
ومسألتنا على ذلك النظر تكون من املعدوم املعطي حكم املوجود فالتمويت فيها قبل احلكم به 

حكم معدوم مبقتضى هذه الشهية وأحكامه أيضا معدومة مثله قدر وجوده تغليبا لكيفية ترتب 
املسرتسل املتنقل عليه بعد التحقق خاصة أما العدة وحنوها من األحكام اليت رتبها الشرع غري 
مسرتسلة على األزمنة وال منتقلة وهي معدومة حقيقة يف تلك املدة فكيف جتري وال وجود هلا وهي 

ودي باملوت إذ عبادة وجودية افرتضها اهلل تعاىل ورتبها على سبب وجودي من رتبتها أمر احلكم الوج
ب ( وجب هلا ذلك ملكان حقها صار 52التدخل يف باب التقدير الذي هو عدم وهلذا فإن  ) 

الزوج املفقود إذا أخذت هي يف اإلعتداد ميتا يف حقها يف احلكم ألن الزوجة ال تعتد عدة الوفاة يف 
باملوت احلسي فال عرف الشرع إال من زوج ميت فإذا مرت باحلكم مل يتبعض احلكم مبا ال يتبعض 

ختتلف أحكام إنسان واحد حبكم ميت وحبكم حىت يتبع إطار الزوجة فألجلها ال لنفسه إندرج حتت 
حكمها إذا ملا صار فيه من املضرة يف الصرب الذي يف الزوجة فلعله لذلك مل يعمره يف املال هذا القائل 

اية إمنا ضربت للزوجة خاصة ملكان فيتخرج يف مسألتنا على هذا النظر أن تكون السنة يف تلك الرو 
حقها دون تعرض للمال حق هلا مع الورثة مل ينظر هلم فإذا انقضت السنة أخذت املرأة يف اإلعتداد 
حكما له بالوفاة يف حقها فصار الزوج إذ ذاك ميتا يف احلكم فيتبعها املال ووجب اقتسامه ألنه مال 

يف ذلك القول وال يضاف قسم املال على هذا إىل  ميت ويكون على هذا ليس للورثة يوم احلكم كما
املعرتك إذ ليس سببا له هذا التقدير وهذه الطريقة واجلواب عنها من أوجه فإن هذا امللحظ الفقهي أن 
هذا القائل غريه فقد خالفته اجلماعة يف اعتباره واتفقت على ]    [ فكيف بنا إذا ركنا إليه ورمنا 

لشيخ أبا عمر بن عبد الرب حيث جلب أقوال أهل العلم يف ذلك املفقود مل اخلروج عليه أال ترى أن ا
يقف ذلك القول إىل أحد من فقهاء األمصار فذكره ]    [ منسوبا لبعض أهل العلم كما قال 
اللخمي بعد أن حكى أن قول مالك ومجيع أصحابه على خالفه وأما ثانيا إمنا تقلد مارواه مالك 

ا املعىن الذي ألجله أضيف حكم الزوجة يف التمويت إىل يوم املعركة وعينوه وفقهاء املذهب قد ذكرو 
أ( املوت على من فقد فيها كما سبق وهي يف هذا املعىن مع توريث ماله سواء ال 52وهو غلبة      )
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خيتلفان إذ مل يتعرضوا لشيء من املعىن الذي خيتص بالزوجة وخيالفها املال فيه كما فعلوا يف ذلك 
ود اآلخر حيث عللوا حكم الزوجة باملعىن الذي خيتص هبا فهنا مل ميكن أن يعد ذلك امللحظ املفق

معترب ويقول به قائل وأما أن نقول أهل املذهب هنا مع تصرحيهم بذلك املعىن اآلخر الذي ال خيتلف 
يفت فال يصح فاملال إذا أضيفت قسمته إىل السبب الذي ذكروه وهو شهود املعركة مبنزلة إذا أض

قسمة املال إىل وقت إنقضاء التعمري عندهم حبسب النظر الذي انبىن عليه أمر تلك الرواية فال معىن 
جلعله تابعا للزوجة يف سبب سيق معها فيه فيصري اختصاص الزوجة باألصالة ال معىن له وليس ذلك 

به إىل أن يضيف بأوىل من العكس وأما الثالث فهو إذ ذلك امللحظ على تسليم صحته يقود القائل 
قسم املال إىل يوم املعركة ألنه تبع للزوجة فال خيالف حكمها وما اقتصر على السنة دون أربع سنني  
كما يف مفقود األثر إال ملكان اإلضافة إىل ذلك اليوم خاصة وإذا استند املتبوع إىل سبب استند 

ة ذلك الوقت ملصري األحكام مضافة التابع له ضرورة حصول التبعية فيعود األمر إىل وجوب اعتبار ورث
إليه إذاحلاكم حيكم مبوته يوم فقده وذلك تعتد الزوجة عدة الوفاة فيقسم املال على ورثة ذلك اليوم 
ألن ورثة املال يف عرف الشرع هم الذين يرثونه يوم موت املوروث فإذا إمنا يستقيم ذلك امللحظ ملن 

وال أهله بأن يقول يف ضرب السنة لللزوجة على اإلتباع يقول به على خمالفة أصول املذهب مجلة وأق
ب( سعيد بن املسيب الذي تقدم نقله ومعلال ذلك نقض الزوجة للمقام دون 52اعتمادا على قول )

عشرا وال يعلل وحيمل على اللفظ وهو إمنا جاء يف الزوجة خاصة مث إذا متت السنة املغروبة يرى إىل 
بل ذلك فإذ صار ميتا ألجلها اتباعا تبعها املال حينئذ فقسم على متويت احلاكم حينئذ ال فيما ف

الورثة يومئذ وإن رفع أحد من الورثة ]    [ الزوجة مث ينظر له يف شيء بل اليضرب األجل إال لزوجة 
خاصة وحسبك هبذا كله براءة من املذهب وأهله وسلوكا يف غري مناهجه وسبله وحينئذ يكون قوال 

له غإن قال قائله ذلك امللحق الفقهي هناك قاد إليه هنا فيقال له مث وجه رابع يرفع اليعرف واحدا قائ
]   [ وبأن يكون ذلك املعىن ملحظ ذلك القائل يف قوله ويصري إلثبات فقه بالوهم إذ لعله مل يعتربه 

ن يتوفون قضية يف باب من األبواب وذلك أنه ميكن أن يكون ذلك القائل ملا مسع قول اهلل تعاىل والذي
منكم ويذرون أزواجا يرتبصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا مث استمع أن عمر رضي اهلل عنه يقول يف 
امرأة ذلك املفقود مث تعتد أربعة أشهر وعشرا أخذ مبقتضاه وطرد معناه فقال املال والزوجة سواء يعين 

ي هبذا التنزيل متويت يف قول عمر رضي اهلل عنه حبسب ما فهم هو عنه حيث رأى كالم عمر يقتض
املفقود بعد تلك املدة فنزل أحكامه كلها على ذلك يف املال والزوجة إذ مل يذكر يف األثر املال وظاهره 
التسوية إذ مل يذكر خمالفة وال ما يقتضيها وفيه ما يقتضي التسوية عنده ورمبا يكون هذا القائل يرى 

أو قيل هبا لكن يف غري معىن األثر ويكون إمنا صحة املخالفة بينهما يف احلكم الشرعي إن جاءت 
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أ( معينة وقوفا مع ظاهر شرعي إىل ذلك املعىن املذكور 56استند يف قوله إىل مقتضى لفظ يف مسألة )
فال يستقيم القياس إال أن يوجد ذلك املعىن وقد علل هبا من قال ذلك القول فيفتقر حينئذ من يريد 

الف فيه أقوال العلماء وال يثق بأن ذلك القائل يقول به أبدا إذ لعله ختريج مسألتنا عليه إىل تلفيق خي
يقول باستواء املال والزوجة عند انقضاء أربع سنني كما يف مفقود األثر أو يغري هذا مما فيه استواء 

وريث الزوجة واهلل أعلم به املوضع الثامن ال يقال يف قسم املال بعد فراغ السنة على ورثة يوم املعركة الت
بالشك وال مرياث بشك بيانه أنه قد ميوت وارث للمفقود قبل احلكم مبوته فيورث منه ويكون مرياثه 
منه لورثته وأمر املفقود يف زمن التلوم وقبله على الشك حىت حيكم احلاكم باملوت وقد كان موت هذا 

احلاكم على املوت  الوارث قبل احلكم فإذا كان يف زمن الشك فاجلواب أنه ظهر مما تقدم أن حكم
بالنظر إىل املرياث بوقت املعركة وانكشف به عندما وقع كمال السبب السابق يف حتصيل الظن املعترب 
شرعا فإذا وقع مبت الوارث بعد موت املوروث هبذا اإلعتبار وإذا مر املعركة السابق ملوت الوارث قد 

و على كل حال موجب لتعلق حقوق مر أنه يف تلك الرواية حممول على أنه سبب غائب للموت وه
الورثة باملال يف معىن املرض امللحوق عند املالكية يرتتب احلكم ألجلهم يف مال من حظر حىت إذا 
تقدم الزاحف إىل املرابط ]   [ من املالكية والشافعية واحلنفية قال الباجي وجود سبب املوت من 

كنتم متنون املوت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وإمنا رأوا املقاتلة مبنزلة وجود املوت قال اهلل تعاىل ولقد  
ب( وهو الذي كانوا يتمنونه وقد سبق إىل القدر املعىن القاضي أبو حممد عبد الوهاب 56القتال )

فكيف إذا اتصل العقد هبذه احلال بانفصال الوقيعة فصار أمر الشك باحتمال احلياة بعد ذلك ]   [ 
غلوب يف األمور العلمية مهمل ألهنا ظنية مث هذه العلمية الظنية اليت تبقي ومن املعلوم أن الشك امل

اعتبار الشك يف الشرع موكولة إىل اإلجتهاد حبسب شهادة نظرية أال ترى أن مفقود معرتك الفتنة 
دخول الشك فيه ال يدفعه دافع ولكنه مل يعتربه سحنون لضعفه عنده فسقط يف نظره عن رتبة 

غريه من التوريث حىت يتلوم له يف قول ليضعف ذلك على أن فيه للشك مدخال منع اإلعتبار بذلك 
الشك فينحط عن الرتبة املعتربة عنده أو حىت ينقضي أمد تعمريه فحينئذ ينحط عن رتبة اإلعتبار عند 
قائل ثالث ومل خيرج الشك عن أن يكون له مدخل يف األقوال الثالثة وانظر إىل مسألة املدونة يف 

مات له ولد وقف مرياثه منه إىل أن يأخذه وإن املوت بالتعمري رد مفقود أرض اإلسالم حيث قال إن 
ذلك إىل ورثة اإلبن وال أورث األب بالشك قال فيها ابن املاجشون إذا موت األب بالتعمري نفي 
مرياثه من اإلبن موقوفا ألن يقني أوهلا موتا ورده إياه على ورثة اإلبن توريث بالشك ]   [ قوله وال 

ك مع قول ابن املاجشون ورده إياه على ورثة اإلبن توريث بالشك ]   [ قول بني لك أورث إال بالش
أن كل واحد منهما قد حتاص التوريث بالشك جانبه لكن على ما شهد نظره واجتهاده بأنه شك 
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معترب عنده مث فيها قول ثالث حكاه ابن شعبان فإن األب املفقود لريث اإلبن امليت كأنه مامل ينقض 
أ( فإذا تقرر من هذا  58على حكم احلياة فشهد هذا القائل الثالث بعدم الشك املعترب شرعا ) تعمريه

كله أن فقه الشك الذي ال يسع إال اعتباره ثابت يف توريث ورثة يوم احلكم إذا ولد وارث للمفقود 
كان جيب   قبل احلكم أو صار وارثا من كان ممنوعا أوحمجوبا أو انتقل أحد من ورثته إىل حظ غري ما

له قبل العقد فهذا كله قد حدث بعد الوقت وارث من كان ممنوعا وحكم احلاكم مبوت املوروث فيه 
استناد إىل قول يف مسألة خالفية وحكم احلاكم يف هذا الباب يرفع اخلالف فكيف يصح مع هذا 

قوع احلكم أو توريث أولئك وهم ال يصح توريثهم من املفقود إال بتقدير استمرار حياته إىل وقت و 
إىل مابعد املوت الذي أحدث فيه ماذكر من اإلنتقال بالوالدة أو ماذكر معها ومن أمثلة ذلك أن 
يكون للمفقود أخ ألب له زوجة وأم وبنت مث ولد ألخ ابن مث مات والوالدة واملوت معا بعد الفقد 

خ وحده وهو إمنا ولد بعده وقبل احلكم فيكون مال املفقود كله على توريث ورثة يوم احلكم البن األ
وهو الصواب على ما اقتضاه احلكم أنه مال ألخ امليت من مجلة أمواله اليت يرثها عنه ورثته أو يكون 
للمفقود يوم العقد أب كافر أو عبد وله أيضا أخ مسلم حر مث أسلم األب أو عتق يوم احلكم يكون 

كون لألخ أو يكون للمفقود معتقا عليه أوال مال املفقود كله لألب وعلى ما ظهر أنه الصواب إمنا ي
ملعتقه وله وقت العقد أخ ألب مات يوم احلكم قبل أن حيكم عن زوجة وأم وموىل غري موىل أخيه 
فعلى اعتبار ورثة يوم احلكم يرث املفقود مواله حيوز مجيع ماله وعلى الصحيح يكون املال آلخر 

د أخوان شقيقان مثال لكل واحد منهما بنون مات امليت يرثه ورثته أو يكون للمفقود يوم الفق
ب( بني األخوين وحظ املتوىف منهما لبنيه  58أحدمها قبل احلكم فبعد احلكم يكون املال نفقات ) 

وعلى مراعاة يوم احلكم يكون مجيع املال لألخ احلي فإذا انبىن أمر التوريث يف هذه الصور ونظائرها 
إلنتقاالت مؤذن بأن املفقود على احلياة حبكم الشرع وقت الوالدة على يوم احلكم كان اعتبار هذه ا

ووقت اإلنتقال عن احلجب واملنع ووقت اختالف احلظ فيقال للقائل  هبذا مىت صار هذا املفقود 
الذي هو حي بيننا فال جيد جوابا إال أنه موت باحلكم فيكون متويته بغري سبب وال أمارة من تعمري 

غريه وفساد هذا ظاهر جلي وهنا جنري الكالم عن الفرض املقصود من قسمة  وال حظور معرتك وال
 مال املفقود واحلمد هلل رب العاملني وصلي اهلل على سيدنا حممد وآله الطاهرين وسلم تسليما كثريا.
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   : مسألة يف الطهارة

قف وسئل فأجاب وصلين كتابكم تذكرون فيه مسألة نزع الثوب النجس حالة الصالة هل تتو 
صحة الصالة حينئذ على كون النزاع باليد الواحدة دون كونه بكلتا اليدين أو التتوقف 
الصحة على ذلك فاعلموا أن ما ذكرمتوه عمن ذكر لكم أنه مسع توقف الصحة على ذلك 
على شيئ مما أعرفه ومل أمسعه قط وال وجه له عندي وال أحسب أن يكون قول فقيه هذا 

ب أن يقال على مقتضى األصول الفقهية أن املصلي إذ اليعمل حكما مطلقا وأما الذي جي
يف النزع أقل عمل بيده فإن أمكنه أن يكون بيد واحدة اقتصر على ذلك وإن مل ميكنه النزع 
إال باستعمال اليدين إستعملهما معا ألن املطلوب أن اليزيد عمال مستغنا عنه   إذ الصالة 

هذا أصلها أو على قدر إذا نزعه بكلتا يديه أقل منه  أ( خيتلف فيها عمل ماليس منها 548)
إذا نزعه بالواحدة يف بعض الصور كأن ليس األمر عليه مع تناوله باليد الواحدة حبيث تطول 
مدة نزعه ويكثر انشغاله ويكون حماولة ذلك باليدين أقصر مدة وأقل شغل لسهولة ذلك عليه 

اء على أن هذا كله مما يفتقر إليه تفريعا على حينئذ هذا هو الصواب وهو مقتضى كالم الفقه
غري القول املشهور يف املذهب وإال برواية ابن القاسم عن مالك يف املدونة أن الصالة تبطل 

لتها ابرؤية النجاسة اليت اليعفى عنها يف الصالة ألنه إذ ذاك عامل بالنجاسة قادر على إز
بطل مجيعها ويف املسألة مخسة أقوال يف فبطل ذلك اجلزء من الصالة وإذا بطل منها جزء 

 .(1) املذهب واهلل املوفق

 مسألة يف رجل أوصى بثلث ماله إلبنة عمه:  

سئل عن رجل مريض دخل عليه بعض عواده واستدعى معه غريه ليكونوا عليه شهداء كونه  
ل  كان يذكر يف أيام صحته أنه يكتب ثلثه إلبنة عمه وكانت يف كفالته فذكر له ذلك فقا

 نعم البد من هذا مث توىف بإثر ذلك ومل يقع منه غري ماذكر.

                                                           

 ب.548–أ 548املخطوط/(1)
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فأجاب فقال احلكم يف ذلك أن اللفظ الواقع من الرجل املذكور ال يوجب وصيته املذكورة 
الحتمال أن يكون مراده الوعد باإليصاء كأنه يقول ال أزال لعهد ذلك أو البد أن أتعهد إال 

أ( موصل هذه من أن الرجلني العاقدين أو  20ماذكر )أنه مل يعهده ومل يكتب ويعود هذا 
أحدمها انصرف ليجيئ بشاهدين فسبق املوت قبل ذلك وباجلملة البد يف الوصية املوجبة 

 . (1) للملك من اليقني وعدم اإلحتمال

 مسألة يف اليمني: - 

 سئل عن رجل كانت له بنت ساكنة معه فكرهتها زوجته وأبت من سكناها معها فأخرجها
إىل دار أخرى فأخذ عليه الناس يف ذلك فردها فنازعته زوجته فحلف ميينا الزمة أال خترج مـن الدار 

  (2) إال لزوجها مث أراد تعليمها صناعة غزل احلرير هل حينث خبروجها عن الدار.

فأجاب وأما احلالف على البنت أال خترج من الدار إال لزوجها فإن كان قصد أال خترج 
ني فال حنث عليه يف اخلروج للحوائج إذا كان سكناها  كان حلف على اخلروج فكل للسكىن بتع

  (3) حال لوال مل تكن له نية بال سبيل فال حق بتزوج كما قال يف ميينه وإن خرجت.

 مسألة عن األسري: -

سئل عن رجل فقد باألسر فطلب ورثته قسم ماله وأثبتوا رسوما ملوته بالسماء وما يكون 
 (4) الل أمالكه يف تلك املدة.حكم إستغ

                                                           

 ب .20-أ20املخطوط/ص (1)

 ب. 28املخطوط/ص(2)

 أ. 27املخطوط/ص(3)

 أ. 62-ب62املخطوط/ص (4)
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واجلواب احلكم يف األسري املذكور متويته بشهادة السماع على ما وجب فيها بعد اإلعذار إىل 
من جيب يف ذلك ويرثه من كان يف ذلك التاريخ حيا من ورثته وتنتقل حظوظ من مات منهم بعد 

جيب لسبب ذلك من ب( األسري ما 62ذلك هلم على ما جيب يف ذلك وعلى مستغل أمالك )
الكراء ويكون موروثا كسائر مال األسري إال أن يكون استغالله بشبهة ملك يدعيه وظهرت الشبهة أو 
 يكون باشر من مشرتي يعرف تعديا ممن باع منه فال غرم غلة على مشرت وال مستغل بشبهة متلك.

(1) 

 مسألة يف رجل قال زوجه عليه حرام: -

ابن يف األمالك مع امرأة مل يدخل هبا فقال لوالده اشرتيت سئل عن رجل اشرتى دارا وله 
 (2) الدار إن مل يردها على بائعها فزوجه عليه حرام وكان ذلك منذ عامني سالفني.

واجلواب أن اإلبن احلالف سئل عن قوله إن مل تردها هل أراد به تعجيل الرد احمللوف عليه أو 
كان نوى التعجيل بقدر اإلمكان فقد حنث مبرور وقت   تأخريه ما شاء األب أو مل تكن له نية فإن

اإلمكان ألن اليمني كما ذكر كانت منذ عامني وإن كان نوى التأخري فال حنث على احلالف يف 
ب( عن اإلبن حكم اليمني وال 66املدة املاضية ويردها االخر إن أجاهبا البائع إىل ذلك فريتفع )

 ينو حني حلف ال تعجيال وال تأخريا فهذا موضع خالف يف هذين الوجهني وأما أن يكون مل
اختالف يف املذهب اختلف فيه قول مالك يف املدونة والعتبية وغريمها فروى أن حممل هذا اليمني على 
التعجيل بقدر اإلمكان فيكون احلالف على هذا قد حنث حني أمكن الرد وروى أن حمملها على 

احلال يف شيء وإن مل يتأّتى الرد اآلن فال يتحتم احلنث على التأخري فرتك الدار اآلن وال يكون على 
اإلبن احلالف طول ما بقى على رجاء من حصوله يف املستقبل فيمتنع على الزوج الدخول من وجه 
اإلستمتاع هبا حىت حيصل احمللوف عليه فإن فات الرد وجيء فيه باجلملة فحينئذ يتحتم احلنث يف 

وجني قبل الرد وقبل فواته واليأس منه بالتوارث ثابت التصال الزوجية تلك اليمني وإن مات أحد الز 
إىل املوت فيه حصل احلنث وال يقع طالق بعد موت واملعتمد يف املذهب بعد القول الثاين أن حممل 
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اليمني يف مثل هذه على التأخري وهو املعول عليه قال ابن رشد يف البيان بعدما حكى القولني يف مثل 
 واملشهور أهنا حتمل على التاجر فال حينث إال بفواة الفعل احملنوث عليه قال وال حنث هذه اليمني

عليه إذا كان ميكن بعدما حلف طول حياته وجيب عليه كما سبق التوقف عن اإلستمتاع بالزوجة 
 (1) حىت حيصل الرد يف هذه النازلة.

 مسألة يف الوصايا: -

ان له أمالك يستغلها الوصي وينفق عليه مدة من سئل عن رجل أوصى بولده الصغري لرجل وك
حنو إحد عشر عاما ال قيد فيها داخال وال خارجا إىل أن توىف الصيب املذكور وعهد بثلث مرتوكه 
ألوالد وصيه وأحاط مبرياثه بيت املال فكيف يكون العمل يف ضبط مرتوكه مع ما ذكر من عدم تقييد 

 (2) الداخل واخلارج.

 ذلك أن ينظر إىل كراء األرض على املتعارف يف السنني كلها ويرعى منه ما واجلواب احلكم يف
يعرض لإلبن يف نفقته ومأونته كلها على العادة ملثله ويضم أيضا إىل الكراء ما ثبت دخوله بيد الوصي 

 (3) للمحجور من غري الكراء وإن كان الوصي حيا فهو مصدق فيما يدعيه مما يشبه وإن اهتم أحلف.

 ألة يف الـــوكــالة:مس -

وسئل عن مسألة وهي أن رجال كان عليه حق فضمنه لصاحبه أبناء الغرمي يف أمواهلما 
وذمتهما وأثبت عدم الغرمي وفلسه فوجه الطالب طلبه على الضامنني وقدم لذلك وكيال فقدم خصام 

يف الضمان يوجب  معه ومعهما وجعل له فيه اإلقرار واألذكار فطلب الوكيل الضامنني فادعيا دفعا
فساده وفسخه إذا كان حيصل من قبل التحرمي هلما على ضماهنما عددا من الدنانري يف ماله وذمته 

ب( برسم يتضمنه بإشهاد الثالثة على أنفسهم فرد الوكيل على ذلك فاعرتف بصحته 82واستظهرا )
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فاسد شرعا فثبت السائل يف وأقر على موكله بعلمه أنه ما انعقد الضمان بينهم إال على ذلك الوجه ال
ذلك املراد حكم تصفح العقود املنسخة والنظر فيما يقتضيه احلكم الشرعي يف الضمان املذكور فإن 
أحد الضامنني سجن بسببه وبعد طلب صاحب احلق له مبقتضاه فاستظهر بالعقد املتضمن إقرار 

انعقاده على جعل من  الوكيل على موكله مبا يقتضي فساد عقد الضامن وفسخه من كونه كان
املضمون عنه الضامنني فعلم صاحب احلق حسبما وقفتم عليه وذكر من ناب عن الضامن أن 
مذهبكم إعمال هذه اإلقرار من الوكيل املذكور مبا جعل إليه من اإلقرار يف رسم التوكيل ورغب يف 

الرسوم املذكورة وأجيبوا  الكتب إليكم لتجيبوا عن القضية مبا ظهر لكم فيها فتأملوا رضي اهلل عنكم
عن املسألة مبا تعتقدونه وتعولون عليه يف الفتية وحتكمون به يف هذه النازلة فال إشكال أن الضمان 
مفسوخ إذا قيل بإعمال اإلقرار لكن النظر لنا هو يف إقرار هذا الوكيل هل هو ماض على موكله أو ال 

ن اخلصومة وإمنا أقصد منكم اإلعالم مبا ترونه ويف علمكم ما وقع من اإلختالف يف إقرار الوكيل ع
من ذلك يف القضية وتتقلدونه كذلك يف علمكم ما ذكره احلافظ أبو عمر بن عبد الرب يف كتاب 
الكايف أن الذي جرى به العمل بقرطبة إذا جعل له اإلقرار عليه لزمه ما أقر به عند القاضي وال بعد 

املقاالت واألجوبة فيها بل الذي اقتضاه الفحص عن هذه اخلصومة عنده على السائل اليت تنعقد 
أ ( الغرمي وال أحد من  82القضية  أن الوكيل كان على غري الوجه املذكور وأنه مل يقع بينه وبني )

الضامنني عند القاضي يطول مقامهم هنا ختاصم بوجه فهل يكون هذا اإلقرار خارجا عن اإلقرار 
مل بإعماله وإلزامه املوكل ألجل ماذكر ويكون ذلك أيضا مقتضى الذي ذكره احلافظ أنه جرى الع

قوله يف رسم التقدمي وعلى التكلم معهما فاإلقرار إذ الظاهر أن املراد بالتكلم إمنا هو التكلم عند 
القاضي حال اخلصومة أو اليكون إقرار هذا لكون ذلك هو مقتضى العرف والظاهر من مقاصد 

صومة أواليكون إقرار هذا الوكيل خارجا عن اإلقرار الذي جرى العمل الناس من وكاالهتم على اخل
 .(1)بإلزامه املوكل ألنه وإن كان وقع مبعزل عن جملس القاضي وعن حمل إنعقاد العمل  

واجلواب وقفت على موضع النظر من النازلة حسب ما أوضحتم وبينتم والذي ظهر يل صحة 
كيل مبا أقر به ليس خارجا عن اإلقرار الالزم للموكل قلتم أنه ما ذكرمتوه أخري من أن أقول ذلك  الو 

واقع يف عني النازلة اليت وكل عليها وقدم على اخلصومة فيها وخيرج ذلك ويصحح ماال خيفى عليكم 
من مقتضيات خصوص كثرية بكالم أهل املذهب ففي نوازل ابن سهل رأيت فقهاء طليطلة يذهبون 

[ عنه فيها ومبا طولب به وعلى اإلقرار عليه واإلنكار عنه على    إىل أن وكل على طلب حقوقه ]
                                                           

 ب.82ب إىل  82املخطوط/ص (1)
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طريقة وثائق التوكيل فأقر الوكيل بأن موكله وهب داره لزيد وبأن على موكله لفالن مائة دينار وإن 
ذلك الزم ملوكله وأنكر ذلك ابن عتاب وقال إمنا يلزمه إقراره فيما كان من معىن املخاصمة اليت وكل 

ب ( وهو الصحيح عندي واحتج له مبسألة الشفعة ويف الوثائق اجملموعة بعد  82قال ) عليها مث 
وكالته على اخلصومة وعلى اإلقرارعليه واإلنكارعنه طرأ عليه ابن عات بقوله قال غريه إن قال الوكيل 

سائر الذي وكله قد قبض املال لزم املوكل ذلك وسقط عن خصمه ألنه مبنزلة إقراره نفسه كما يلزمه 
إقراره وذلك فيما كان بعد توكيله فأما إن قال أن ذلك كان قبل التوكيل مل يقبل قوله والجازت 
شهادته  ألنه إمنا توكل يف املال وانفسخت وكالته ومن كالم املازري اختلف الناس يف حكم إقرار 

ليلى ونفى اللزوم  الوكيل على موكله على ثالثة مذاهب مث ذكر عدم اللزوم ملالك والشافعي وابن أيب
إذا كان اإلقرار يف جملس احلكومة ونفيه إذا كان يف غريه أليب حنيفة وحملمد ابن احلسن واللزوم مطلقا 
يف جملس احلكومة وغريه  أليب يوسف مث قال ابن مالك والشافعي أن الوكالة على اخلصومة ليست 

مث قال ويرى أبو حنيفة أن يف اخلصومة  بصرحية يف التوكيل على اإلقرار وال مما يتضمنه تضمنا الزما
مع التوكيل عليها إقتضى اجلواب من اخلصم بنعم أوال فمن وكل على اخلصومة فقد وكل على اجلواب 
الذي يطلب به خصمه مث قال فإذا وضع ماأخذ يف تضمن الوكالة اإلقرار فإمنا ذلك تبصر واخلالف 

ريح بالنهي عنه أو اإلذن فيه وقال ابن رشد يف فيه مع اإلقتصار يف الوكالة على اخلصام دون تص
املسائل اخلالفية بعد ما حكى األقوال الثالثة املذكورة وموضع اخلالف هل إطالق الوكالة على 
اخلصومة يقتضي اإلقرار عليه كما يقتضي اإلنكار أو ال يقتضي اإلنكار فقط إال أن يشرتط اإلقرار 

ه النصوص اجملتلبة أن اإلقرار احملمول بوكيل اخلصومة يتقيد أ ( يف شيئ من هذ 86إنتهى و مل يقع )
إعماله مبجلس احلكم وال يتقدم خصومه قبله وقد ذكر أصحاب اخلالفيات أن اعتبار جملس احلكم 
دون غريه يف وكالة اخلصام  أصل حنفي فيما إذا اقتصر يف الوكالة على اخلصام دون تقييد وردوه عليه 

ة اجملتلبة كالمه متقدم وال فرق عند الشافعية واملالكية بني جملس احلكم وغريه قال ابن رشد يف املسأل
وقال ابن العريب يف احلجة هلم دليلنا أن اإلقرار ليس من اخلصومة فال يستعيده الوكيل منها أصله تأدية 

صله املال أو تقول بل ما ليس الوكيل أن يفعله يف غري احلكم ليس له أن يفعله يف جملس احلكم أ
إقباض احلال وهذه عمدة الطوائف كلها ليس هلم سواها مث قال أيضا يف طرق اإلحتجاج طريقة 
أصبهان قالوا من اليقبل إقراره يف جملس غري احلكم اليقبل إقراره يف جملس احلكم إنتهى وما يقتضيه 

موافقة ماتقدم من  مفهوم الكالم الذي وقع يف الكايف ويظهر يل أنه ليس بصريح يف املعارضة ورده إىل 
كالم غريه ممكن وقريب إن شاء اهلل وذلك أنه قال أوال وقد اختلف قول مالك يف إقرار الوكيل يف 
اخلصومة عند القاضي على موكله فمدة إجيازة ]   [ وقال اليلزم موكله ما أقر به عليه وال يقبل 
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ملعاين اجملتلب فيها اليت هي القاضي ذلك منه والظاهر أن هذه املسألة هي مسألة أصحاب اخلالف ا
وكالة على مطلق اخلصومة حسب ما حتقق من كالم املازري وغريه زاد أبو عمر فيها قوال ملالك موافقة 
أيب حنيفة وإال فكيف برأي مالك اللزوم إذا جعل له اإلقرار وأقر عند القاضي ماال يقوله مالك 

وجرى العمل على أنه إذا جعل إليه اإلقرار عليه ب ( وقوله  86والغريه فبهذا إن املسألة على ماذكر)
لزمه ما أقر به عند القاضي جاء بقوله عند القاضي وهو خيالف مفهومه ما تقدم إجتالبه من الكالم  
لكنه حيتمل أن يكون جائز بأنه حمل اخلالف أوال ال ألنه  فقد من احلكم وكأنه أراد أن يقر يف حمل 

عند وجود هذه الضميمة يف وكالة اخلصومة وهي جعل اإلقرار  اخلالف املذكور عن ذلك اخلالف
للوكيل وكأنه قال وجرى العمل عندنا أن ذلك املوطن الذي اختلف فيه اليلزم اإلقرار فيه ليجعله إليه 
املوكل أو يكون قوله عند القاضي يتعلق باللزوم ال باإلقرار فإنه وإن كان ذكر اللزوم  يتعني عنه كما 

ل الثاين ملالك واليقبل القاضي ذلك منه بعد قوله اليلزم موكله  ما أقر به عليه مع أنه قال يف القو 
مغن عنه كما قال يف القول الثاين ملالك ومع هذا كله فغاية ما يعطيه هذا اللفظ إذا مل يتناول مفهوم 

عائد   ضعيف فاحلق الوقوع يف حكم ما سكت عنه إىل كالم غريه مث ما حكاه عن ابن خويز منداد
إىل أول املسألة حيث اخلالف املذكور فإن القول من القولني هو حتصيل املذهب ألن الذي ناظرعليه 
أهله كما تقدم واألوىل إذا مل يكن على هذا الوجه فهو يفيد أن وكيل اخلدم وإن جعل له اإلقرار أن 

ه اخلصام فيه وال مبا سواه وإن اليلزم املوكل إقراره مطلقا اليف جملس القاضي و ال يف غريه  مبا جعل ل
ذلك هو املذهب وهذا ما اليقوله أحد على أن ظاهر اقتطاع صاحب الطرر ملا إقتطع من كالم أيب 
عمر يقتضي أنه أخذ كالم ابن خويز منداد متطابق املعىن مبايليه وهو مشكل ال يف صحته وقوله يف 

أ  88علي به فالن فهو الزم يف أنه اليلزمه )  الكايف بعد هذا قال وقد اتفق الفقهاء فيمن قال ما أقر
( قد بينه املازري بأنه فاشيا فقال أنه إذا أورد هذا القول مطلقا هكذا فال يلزم املوكل ما أقر به عليه 
بإمكان أن يكون أراد غري احلقوق املالية عن إخبار عن حال من األحوال أوغري ذلك مما يف معناه مث 

لزم فيه اإلقرارقال وال يتصور فيه خالف مث قال أقر عين يف خصام يف ذكر يف ذلك وجها آخر ي
حقوق ومراجعة يف ذكر مال والطلب به  مث ذكر أن ذلك اإلطالق إذا فهم أن املراد به كاملراد 
بالتقييد الذي هو قوله أقر عين مبال فهو مبزلة يف اللزوم فهذا الكالم الذي قاله املازري خيرج مسألتنا 

سقوط اإلقرار الذي ذكره يف الكايف وقد سئل ابن رشد حسبما وقع يف نوازله عن رجل عن موضع 
وكل وكالة خصام جعل له فيها اإلقرار واإلنكار وأن يوكل من شاء مبثله يف طلب مرياث يف ملك فأقر 

على  الوكيل الثاين أن املتوىف مل يرتك ذلك امللك مرياثا وتقيد عليه هذا القول جماوب بقوله مايقيد
وكيل اخلصام من املقاالت الزم ملن وكله  مامل يقر له عند احلكم الذي وكله عنده على اخلصام ومن 
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خمتصر التعليقة مانصه الوكيل على اخلصومة اليصح إقراره على موكله مثل أن يدعي على موكله قال 
و ذلك سواء هناه فيقول ]   [هو عليه أن يوكل على اخلصومة على القبض فيقول قد قبض موكلي وحن

عن اإلقرار أو سكت وسواء أقر يف جملس احلكم أوغريه إال أن يوكله على اإلقرار ومبذهب قال 
الشافعي وقال أبو حنيفة يصح إقراره جمللس احلكم وال يصح يف غريه  كان اإلقرار عنده هو من 

يئ ومل يعتربه شيئا) اخلصومة وعندنا ليس منها ويف العتبية ألصبغ فيمن وكله رجل على خصام يف ش
ب( فإن إقرار الوكيل اليلزم املوكل حىت يستثين قال فإن استثىن فأشهد أنه جعله يف اإلقرار بنفسه  88

فإن أقر الوكيل يلزمه قال املازري وظاهر هذا أنه يقول لذلك يف قوله أقر عين وإن كان هذا اللفظ 
كلم ابن رشد على كالم أصبغ هذا فقال قوله الذي قاله أصبغ قيده بقوله جعله يف اإلقرار بنفسه وت

حىت يستثين يريد حىت يتبني فيها أنه جعل إليه فيها مع اخلصومة الصلح أو اإلقرار وغري ذلك فعرب 
عن التسمية باإلستثناء يف الكالم ويف اجلواهر الوكيل يف اخلصومة اليقر على موكله كما اليصاحل وال 

 .(1)ظهر يل تقييده يف النازلة والسـالميربئ إال أن يأذن يف ذلك فهذا ما

 مسألة يف احلبس:  -
أ( من ذكر أو أنثى على نسبة املرياث مث على 37سئل عن رجل حبس فدانا على من يولد )

إىل أعقاهبم مات هو أو من أنقص رجع حظه على ورثته حىت إذا مل يبقى منهم أحد رجع احلبس 
بس قبض ذلك من نفسه ملن يولد له وللمرجع املذكور فولد ؤذنني جبامع معني حسبما ذكر وتوىل احملم

له أوالد وماتوا ومل يبقى منهم إال بنت واحدة ومل يزل الفدان املذكور يف اعتماد احملبس إىل أن توىف ومل 
 (2) جيعل منه حتويز.

واجلواب إن احلكم يف النازلة أن ينظر فإن كانت احملبس عليها وهي األخرية قد ملكت أمر 
سها وماهلا يف حياة أبيها وصحته ومل تقبض الفدان احملبس وال صار إىل جهتها وبقى بيد األب نف

احملبس كما كان قبل التحبيس فقد نقل حبس احملبس يف الفدان املذكور وصار بني ورثة األب وإن  
إن احلبس كانت البنت املذكورة باقية حتت حجر الوالد إىل وفاته ويف حضانته وكفالته وحتت إنفاقه ف

ب(  37املذكور نافذ لوجهه على ما رتبه احملبس من وجهه ويكون قبض األب لبنته قبضا ملعرف   )
                                                           

 أ. 87ب إىل 82املخطوط/ص (1)
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كله إال أن يثبت بالبينة أن األب إمنا كان يستغل الفدان املذكور يف حضانته ويصرف غلته يف 
ني أحدمها مصاحله ووجهته كما كان قبل التحبيس فإن ثبت هذا فيختلف يف صحة التحبيس على قول

بطالنه لعدم احلوز وحصول اإلخالل بالقبض إذ حممله حني قبض لبنته أن يعرف الغلة يف مؤهنا 
ومصاحلها فإذا ظهر خالف هذا اختل قبضه هلا وصار قابضا لنفسه دوهنا وقيل صح التحبيس بأنه 

الكراء يف  إمنا تعد على الغلة ومل يتعد على األصل فيصح التحبيس فيه وحياسب بالغلة على وجه
نفقتها ومؤونتها فما شط هلا اتبعت به وما شط له سقط إذ مل يذكر حماسبة والقول األول من القولني 

 .(1)هو املشهور من املذهب والثاين صححه املتأخرون وهذا بيان حكم النازلة 

 مسألة يف حتمل األب نقد صداق ابنه:  -
والده واحد وزوجه عينا نقدا وكاهلا وإن سئل عن رجل جدد عليه والده احلجر مث تزوج بإذن 

باع صرف خادما ونصف دار وحضر والده وحتمل عنه عني النقد ومجيع اهلدية حيمل محل ال جعالة 
ووقع القبض لعني النقد وإن باع الصرف بقى سائرها يف حتمل األب إىل أن توىف وطولب الزوج بذلك 

 (2) وهو حمجور كما ذكر.

مل األب عن ابنه وحصل يف عقدة النكاح جبميعه واجب على و اجلواب قال إن كان حت
األب يف ذمته يف حياته واستيفاء بقيمة بوجه على تركته بعد وفاته يؤخذ ذلك من ماله الذي يف 
إعتمار ولده وإن كان التحمل إمنا وقع بعد عقد النكاح ونزاع اإلبن للحقوق بإذن األب قبل عطية 

حمل عن األب فيما بقي بسبب وفاته قبل القبض ويطالب الزوج من األب إلبنه فيبطل حكم الت
وهو اإلبن بذلك الباقي إن كان واجبا عليه مبقتضى عنده قبل حممل والده فهذا حكم املسألة مث 
راجعه السائل بأن قال هل يرجع على الوالد مبا حتمله عن ولده يف عقدة النكاح إن مات الوالد 

فعه ومل يرتك شيئا يؤخذ ذلك منه أو ال وهل يطلب الولد بصداق املثل أم املذكور قبل أداء ماحتمله ود
ال فأجاب إن كان حتمل األب يف عقد النكاح فهو املطلوب به بكل حال وال طلب على اإلبن 

أ( منه يف حياة األب وال بعد وفاته إال أن يكون مل يبق بالزوجة وأبت من تسليم نفسها إال 33شيئ)
ها وقد أعسر األب أو توىف ومل يرتك شيئا يستويف منه البقية فيخري الزوج بني أن بعد قبض بقية صداق
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يدفع هلا ما كان بقي من صداقها ويدخل هبا وبني أن يطلق وال يلزمه شيئ من الصداق ويرجع عليها 
فيما قبضت من األب مبا زاد على نصف صداقها ألن الطالق وقع قبل البناء وإن كان اإلبن قد 

جه مث قامت تطلب البقية وقد أعسر األب فال طلب هلا على زوجها بصداق املثل وال بغريه دخل بزو 
وحسبها ما قبضت من األب ألنه غر هبا وحده دون الزوج وإن كان األب قد وهب ماله أو بعضه 
 يف حياته البنه او غريه وتوىف ومل يرتك شيئا فإن كانت اهلبة قد انعقدت قبل عقد النكاح فال يتوجه
على املوهوب له شيئ وإن كانت منعقدة بعد عقد النكاح املتضمن للتحمل املذكور فتجري  املسألة 
على حكم املديان يهب ماله وحكمه أن ينظر فإن ترك لنفسه وقت اهلبة وفاء بدينه فال يعرض للهبة 

املال وإن نقض الوفاء بعد ذلك وإن مل يرتك وقت اهلبة وفاء بدينه فلرب الدين أن يفسخ من 
املوهوب هبة قدر دينه أو ما بقى له منه ألن املديان ممنوع من التربع املؤدي إىل إبطال الدين فإن علم 
صاحب الدين باهلبة املستغرقة لدينه وسكت عن القيام حبقه فيها وهو مالك أمر نفسه فال مقال له 

دين إثبات  كون اهلبة يف اهلبة بعد ذلك ألن سكوته مع علم تسليم وإسقاط حلقه وعلى صاحب ال
مستغرقة للدين وقت انقضائها  ألنه قائم بإبطال عقدها وهذا كله منصوص عليه يف كالم أئمة 

 (1) املذهب.

 مسألة عن شراء األسباب من أرض الروم:
سئل عن شراء األسباب من أرض الروم يف أسفار امللك هل هو جائز أم ال وبائعها ما يفعل 

العدو ال على نية التملك بل بنية التصدق هبا هل هو مكروه أو مباح أو  بثمنها وإخراجها من بلد
مندوب إليه السيما إن كان قصده إستخالص ذلك خوفا من وقوعه  بيد من يأخذه بنية التملك 
والزرع اجملتلب على الدواب هل يكون لصاحبه حالل لكونه يستغرقه الكراء ولو قسم به واحلرب مل 

إال اليسري فيكون ذلك سببا ملربض دواب  الناس إذ صاحب الدابة إذا مل  حيصل ألن باب الدواب
  (2) ب ( يستغرق لنفسه ورغب يف الكراء. 502)

فأجاب فقال احلكم يف بيع ذلك وشرائه أن ال حرج فيه يف حصول اليأس من وصول 
يف نوازله  أصحابه القائلني إليه فصار ذلك كاللقطة امليؤوس من حظور صاحبها فقد نص ابن رشد
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على هذا احلكم يف قبائل شىت يتحاججون فيما بينهم مث يتفرقون مث تنقل املتاع املعلق يف األيدي 
فيباع فيسوغ بيعه وشراؤه ألجل اليأس من أصحاهبم بتفرقهم وعدم معرفتهم واحلكم عندي يف مثن 

د عليه حبوز وختمني ذلك ملن باعه أن يتمسك به إن شاء خبمس الثمن ألجل إباحة اإلمام وشيئ زاي
حلظه منه لو قسم ويتصدق بالزائد على ذلك كله عن أربابه وال مينع املشرتي من شرائه لذلك لعلمه 
بأن البائع اليتصدق بشيئ من الثمن إذا حصل بيده  ألن تلك وظيفة البائع فال حرج على املشرتي 

ت وباعت واملشرتي منهم يعلم بسببه على أصح القولني يف املسألة حكامها ابن رشد يف سرية غنم
أهنم قد استأثروا بالغنيمة كلها وال يؤذن مخسها وال حرج يف الطعام ألن العادة القدمية ال يساق غنيمة 
وإنه حيرق أويرتك للعدو ويسوقونه خري وفيه أجر ملنفعة املسلمني به وقد قال الفقهاء فيما عجز اإلمام 

ال مخس فيه عليه وإذا على أن اإلمام الجيمع وال يقسم كما عن مجعه وضمه للغامنني أنه ملن أخذه و 
اتفق يف تلك السفرة فالناس احلاضرون بني أمور ثالثة إما أن يرتكوه للعدو وهذا اليسوغ ألن نكايتهم  
بإتالف أمواهلم وسلبها هلم ضرب من جهادهم وأما أن يتلف ذلك باإلحراق وشبهه وهذا أيضا 

ى انتفاع املسلمني به وأما أن يأخذه املسلمون احلاضرون ألنفسهم أ( مع القرة عل506اليسغ )
ومعلوم أنه مل يصل إليه من أخذ إال مبا مل يأخذبتعني األخذ والصدقة على الصفة املتقدمة وفيه أجر 
وثواب إذا كان بتلك النية ألنه جهاد الكـافرين ويقع للمسلمني وهذا أشهر نظر يف املسألة وهي 

 .  (1) ن الدين وبذلك أنا أفيت إلعتقاد صحته واهلل املوفق بفضلهعظيمة املوقع م

مسألة يف رجل حلف باألميان كلها على زوجته أال خترج وأخرجها  -

 والدها:
وسئل عن رجل حلف باألميان كلها على إمرأته أال خترج من دارها إىل يوم العيد وكان قبل 

 .(2)ا وغري علم زوجها ألنه كان غائبا عـن الـدار العيد بضعة أيام فجاء والدها وأخرجها بغري إذهن

فأجاب فقال إذا مل يذكر احلالف باألميان كلها لزوما وال نواه فليست ميينه  الالزمة املتعارفة 
وإمنا حمملها على أن املراد األميان كلها كما يقول باهلل وعظمته وجالله وقدرته وحنوها من األميان 
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ل ما يصدق عليه اللفظ من الكفارات وهي ثالث إذ الغاية لألكثر وال املعظمة ففيه إذا حنث أق
يلزمه من الطالق شيئ إذ الجيب إال باإللتزام فيمن نوى الطالق ومل ينو إلتزامه مل يلزمه إتفاقا وكذا 
من قال احلالل حرام ومل ينو اليلزمه يف زوجه شيئ ذكره اللخمي وغريه هكذا األميان كلها إذا مل ينو 

زامها وكذلك أنواع الضرب إذا حلف هبا الشيئ عليه إذا حلف حىت ينوي الزوج  كمن قال صوم إلت
  (1) أو العتق أو الصدقة ال يلزمه باحلنث شيئ إذا مل ينوي اللزوم قاله ابن سحنون يف نوازله.

 مسألة يف احلضانة:  -

ام به وعن مهاجر سئل عن جدة ألم حضنت حفيدها سنه ثالثة أعوام هل هلا أجرة على القي
قريب العهد حلف باهلل أو اليمني الكبري أن اليدخل موضعا كان له ولرجل آخر بينهما فيه مؤونة 
وخدمة فسئل عما قصد باليمني الكبري فقال ما أدري ما معناه وليس  احللف هبذه اليمني من عادة 

 (2) الرجال.

تها ففي احلكم هلا بذلك فأجاب احلكم يف ذلك أن للحاضنة إذا طلبت أجرة على حضان
قوالن يف املذهب ذكرمها ابن رشد يف املقدمات و الشهور يف املذهب أن ال أجر هلا على جمرد 
احلضانة إال أن تكون ملؤونة وخدمة فلها من األجر بقدر ذلك إن مل جيد من ميونه بغري أجر قالوا يف 

بقى يف حضانتها وهلا ما تستحقه على ذلك اجملموعة إال أن تكون غالية األجر وأرفق به وأعود عليه في
وأما مسألة املهاجر املذكور يف سؤاله فإذا علم من حاله ومتكن جهله أنه اليعرف ملا حلف به وإمنا 
قلت يف ذلك بكفارة ميني عند احلنث ألن الفقهاء قالوا إن األميان املمكنة والنذور املتعلقة اليت الخمرج 

فارة ميني عند احلنث ألن الفقه كمن قال واهلل علي نذر من غري قصد هلا بلفظ وال قصد جيب فيها ك
 .(3)شيئ 
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 مسألة يف الشركة: -

جلزء من غلتها هل جيوز ذلك وعن ماوقع يف  ملن خيدمها له جباح فأعطاها  سئل عن رجل
أ( كيل  552تبصرة اللخمي يف بيع الطعام قبل قبضه قال ومن ابتاع لنب غنم ]   [ شيئ لغري )

 .(1)يبعه حىت حتلب وأجازه أشهب فما وجهه ال

فأجاب فقال أما احلكم يف إعطاء اجلباح حبظ  للعامل فاملنع على أصول املذهب أنه عمل 
إجارة بأجرة جمهولة األصل والقدر كما ميتنع ذلك يف األفران وإمنا جيوز ذلك عند من يستبيح القياس 

سرين ومجاعة وعليه خيرج عمل الناس  اليوم يف على القراض واملساقاة  حكى هذا األصل عن ابن 
أجرة الدالل ألهنا جمهولة لكن جلأ الناس إىل ذلك لقلة األمانة وكثرة اخليانة كما اعتذر مالك مبثل هذا 
يف إباحة تأخري األجرة يف الكراء املضمون يف طريق احلج إن املكري إذا أخذ كراءه نقدا رمبا يفر عن 

ه ضرورة إباحة الدين بالدين وجيب على أصول املالكية أن يستأجر العامل الناقد ويرتك فهذه عند
بشيئ معلوم وإن وقت قبضه بزمن الفراغ من العمل املتعارف يف مدته املعلومة  فحسن ليقف على 
حني من حال العمل يف تضييع أو إجتهاد لكن رمبا اليوجد يف هذا الوقت من يستأجر باألجرة 

[ إىل ماتقدم واهلل املخلص بفضله وأما بيع اللنب يف الفروع جزافا أشهى أو أقل أو املخالفة للعادة ]   
أكثر إذا كانت الغنم معينة فبشروط كثرة الغنم كالعشر وحنوها وضرب أجل الينقضي اللنب قبله 
 والشروع يف أخذ اللنب أو إىل اليومني وحنومها أن يعقد يف األلبان ما قبله وأن يعرف وجه حالب تلك
الغنم وأن يبني الثمن مث جيوز نقده وتأخريه ألنه من باب بيع املعني لتعيني حمله ومعرفة وجهه وليس 
من باب السلف إذا تعينت الغنم واعتبار كثرة الغنم يف رواية ابن القاسم ألن الغرر يقل فيها ألن 

إهنا غري مأمونة ب( حيمل عن بعض إن قل لنب واحدة كثر لنب أخرى خبالف القليلة ف 552بعضها )
ويف هذه املسألة اختالف قد ذكر مالك يف الشاة والشاتني وروى أشهب إجازته وجيعل اللنب على 
الغالب من حاهلا ومبعرفة هذه الشروط يعرف جواز البيع ألن اجلهالة اليسرية يف البيوع مغتفرة ووجه 

أنه يرى إىل القبض ]   [ لبقاء قول ابن القاسم يف منعه من بيع هذا اللنب املستثىن قبل أن حيلف 
الضمان عند البائع فدخل يف بيع الطعام قبل قبضه ووجه ماقال أشهب أنه يرى بقول القبض ألنه 
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جزاف قد ختلى البائع عنه يف ختليه عن حمله الذي هو الغنم وال يراعى بقاء الضمان حبصول القبض 
 .(1)الذي هو يبيح البيع يف احلديث 

 مسألة يف اهلبة: -

توىف وورثه أخوه شقيقه واحتاز كذلك وزوجة وكان له حفيد لبنته قد وهبه  سئل عن رجل
رؤوسا من الغنم وأقبضها له يف حياته فطلب من الورثة متكينه من عدد الرؤوس املوهوبة ألن الغنم  

ة من كانت تأوي إىل دار اجلد وكانت قبل اهلبة وكان احلفيد من الراعي للغنم قبل وبعد فمكنه الورث
العدد املذكور مث تفاصلوا مث أثبت العاصب أن الغنم مل تزل بيد الواهب من حني اهلبة إىل أن توىف 

 .(2)يتصرف يف فائدها كما كان قبل اهلبة فهل له ذلك أم ال 

فأجاب منذ مكن الورثة املوهوب له من الغنم وفاصلوه كما ذكر يف السؤال فال مقال للورثة 
و شاء العاصب الشتبهت  لنفسه قبل ذلك واألصل يف العقود أن ال تنقص وال لبعضهم يف ذلك ول

 .(3)ب( بدعوى اجلهالة 553)

 مسألة بيع املضغوط: -
سئل عن رجل أثبت رمسا يقتضي أنه كان متلبسا بوظائف شرعية وكان مواليا لبعض امللوك 

عتقل هذا الرجل وشدد عليه من مل يداخله يف عمالة وال حيائه مث قام قائم على ذلك امللك وقتله وا
وسلب مجيع أمالكه قدميا وحديثا من أرض وريع وكتب وغري ذلك وعلى بيع بعض أمالكه وعلى 
توكيل من يبيع عليه مث قام آخر على هذا الباغي فقتله فأرى هلا هذا الرجل القيام يف مجيع ما أخذ 

سه على هذه احلالة وادعى فيه أ ( عليه وباعه هو من مجيع ماوهب ويف حتبيس حب 546منه وبيع )
 .(4)التقيد من الباغي املذكور فهل  له يف ذلك ماقال أم ال 
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فأجاب احلكم يف ذلك الرجل مل يداخل امللك وإعطائه وال دخل فيه مع عماله أن له 
اسرتجاع ما أخذ منه من ماله عن يده بغري عوض وهكذا ماباعه عليه غريه بغري إذنه أو باعه هو 

بيعه فانتقل إىل غريه يأخذه من غريه ويلزمه فيه أما ما باعه هو بنفسه أو باعه عليه غريه  مكرها على
بإذنه أو تسليمه فيه وثبت أنه كان مضغوطا يف إخراج ذلك عن ملكه  بسبب غرمه ففيه يف املذهب 

أو  ثالث أقوال أحدها أن له الرجوع يف ذلك وال غرم عليه للثمن الذي قبضه الضاغط أو قبضه هو
نائبه ودفعه إىل الضاغط وجعل معرفته بعد القبض مع ثبوت الضغط وإن ضرورة الطلب إىل البيع حىت 
يظهر قبض املضغوط للثمن وصرفه إياه يف مصاحل نفسه فإذ ذاك  جيب عليه رد الثمن إن شاء أخذ 

م وأصبغ مثنه إذا ثبت الضغط يف بيعه قال هذا القول ابن حبيب وحكاه عن مطرف وابن عبد احلك
وذلك أصله عن مالك من رواية ابن القاسم وحكى ذلك أيضا يف املبسوطة عن ابن القاسم عن 
مالك قال وسواء علم املشرتي يف ذلك أو مل يعلم إذا صحت عليه الضغط يوم باع القول الثاين 

 أخذ لسحنون وحكاه عن مالك أن املضغوط إذا كان هو ووكيله البائع والقابض للثمن فال سبيل إىل
ما باع حىت يدفع الثمن زاد ابن رشد يف النوازل إستثناء أن يكون عاملا بالضغط فإمنا يتبع بالثمن 
الضاغط الذي صار إليه ويرد على املضغوط ماله بغري مثن قال ابن رشد وهذا القول هو الذي أقول 

أحرى بوجوبه عليه ولزومه به وأتقلده القول الثالث البن كنانة قال بيعه الزم له غري مفسوخ عنه وهو 
ب( من العذاب والسجن حكاه صاحب املبسوطة وذكر ابن رشد 546إياه ألنه أنقضه مما كان فيه )

يف كتاب البيان قال والذي مضى عليه عمل القضاة أنه من تصرف للسلطان يف أخذ املال وإعطائه 
مل يتصرف يف أخذ املال وإعطائه فما يشرتي منه إذا ضغطه فبيعه جائز وال رجوع له فيه وإن كان ممن 

فال يشرتى منه إذا ضغط فإن اشرتى منه فله القيام وهو صحيح إنتهى وتفرض يف مثل هذه النازلة 
مسألة اكتسالب املال باجلاه عند امللوك وهلا عند الفقهاء حكم مسألة التصرف للسلطان يف أخذ 

يف واليته وقد كان فقريا عدميا يوم ويل املال وإعطائه قال ابن رشد يف نوازله يف القاضي يكتسب 
األحكام كمال له يف علم من يشهد لذلك أن ذلك مال ال يرتك له فهذا ما ظهر يل من التقييد يف 
املسألة وما حبسه الرجل يف الزمن املاضي فهو على حتبيسه ونافذ يف مثله إال أن تثبت شهادة بالتقية 

 .(1)يف وقتها فيكون له جل التحبيس عن نفسه 
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 مسألة يف املرياث:  -
سئل عن رجل توىف وله عصبة يف علم من يشهد بذلك إال أن الشهود جيهلون العقود الذي 
جتتمع فيه العصبة مع ابن عمهم هل يصح التوارث بينهم هبذه الشهادة أم ال وهل معرفة الشهود 

 .(1)للعقود شرط يف ثبوت املرياث أم ال

العاصب أن يعلموا بعدده من املوروث بأن يعرفوا أن ابن  فأجاب بأن ال بد يف شهادة شهود
ابن عمه بدرجة أو بدرجتني أو ثالث أو أربع هكذا يتعني للدرجة مع كوهنم ال يعلمون أقرب أن 
امليت منه وحينئذ يستحق املرياث وإال فالقبيلة كلها جتتمع يف أصل واحد فإذا مل تعرف الدرجة أمكن 

يلة أقرب منه  فصار مرياث شك وأيضا فال يصح أن يشهدوا بأهنم ال أن يكون غريه من تلك القب
 .(2)يعلمون أقرب منه إال بعد معرفتهم بدرجته والسالم من كاتبه فرج ورمحة اهلل وبركاته

 مسألة يف الوكالة: -
وسئل عن مسائل فقال  أما مسألة الوكيل يعجز عن إحضار موكله فإمنا عليه ميني باهلل تعاىل 

يقدر عليه وال يعلم موضعه وقد وقع بنوازل ابن احلاج قي الدالل يستحق ما باعه من يده أنه ال 
وظهر مسروقا ويريد املشرتي الرجوع على البائع بالثمن وهو ال يعرفه والدالل هو الذي قبضه ودفعه 

منا هو إليه فيتوجه الطلب بإحضاره على الدالل فإن زعم أنه ال يعرفه حلف على ذلك وبرء والدالل إ
 .(3)وكيل للبائع 

 مسألة احلالف بالطالق: -
وأما مسألة احلالف بالطالق  أن اليفعل شيئا  مث فارق الزوجة وفعل ذلك  مث راجعها 
فاملعروف من املذهب عود اليمني عليه فإن فعله بعدما راجع حنث ولزمه الطالق واحنلت اليمني حىت 
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ك وعليه فيما بعد ذلك وإن مل يفعله إال يف العصمة بعد تبني منه الزوجة فال حنث عليه فيما بعد ذل
الرجعة  بعد زوج غريه ألهنا كإمرأة أخرى تزوجها اآلن ففي قوانني البينونة بالثالث والبينونة بالواحدة 
إال أشهب فوقع له يف العتبية أنه إذا أبان الزوجة الواحدة صلحية أو بعد فراغ العدة من الطلقة 

يف البينونة مث راجع  فال شيئ عليه يف الفعل بعد ذلك ألنه قد حنث يف زمن   الرجعية وفعل ذلك
البينونة ووقع يف قول أشهب هذا يف كتاب اإلتفاق واإلختالف البن حارث وقال ابن أيب زرب ليس 
هذا من أصولنا يعين أنه على أصول الشافعية وهذا يف الطالق خبالف العتق إذا حلف مث باع العبد 

مث فعل ذلك مث اسرتجع العبد إىل ملكه فإنه إن كان رجوعه مبرياث فال حكم لليمني بعد أو وهبه 
ذلك وإن كان رجوعه بشيئ أو إيهاب ففي املذهب خالف مشهور قيل يعود حكم اليمني وقيل 

أ( كان اسرتجاعه ممن صار إليه منه ألنه يتهم أن  552اليعود مطلقا البن بكري وقيل يعود إن )
إليه كان لريده إليه إذا حل اليمني فال ينحل بذلك فإن اسنرجعه من غريه أو منه لكن خروجه عنه 

يبقي القاضي عليه يف تفليس أو حنوه مل يعد حكم اليمني لزوال التهمة وهذا قول ابن املاجشون يف 
هم الواضحة وحكاه عن مالك وعن أبيه املاجشون وعن املغرية والرباء ابن أيب حازم وابن دينار وغري 

وإمنا خالف باب الطالق وباب العتق يف هذا فلم حينث بالفعل بعد البينونة يف الطالق حىت يفعل 
ذلك يف العصمة بعد املراجعة وحنث بالفعل بعد خروج العبد عن امللك يف العتاق فلم تعد عليه 

م بعضه إىل اليمني بعد رجوع العبد إىل ملكه باملرياث وفاقا على اخلالف املذكور ألن الطالق يض
بعض حىت تكمل الثالث وكأهنا عصمة واحدة خبالف املالكني للعبد فال يعرت أحدمها باآلخر فصار  

 .(1)كما بعد الثالث يف باب الطالق 

 مسألة يف النذر: -
وأما اليوم املعني بالنذر يف باب الصوم فال يباح نقله إىل يوم آخر وال الفطر فيه لوليمة وحنوها 

وقت أفطر فيه بغري عذر لزمه قضائه وإن  أفطر لعذر قاطع من مرض أو إكراه أو  وهذا فطره بقدر
إغماء أو حيض وخطأ وقت أو سهو مل يلزمه قضاؤه على املشهور ويف خطأ الوقت والسهو يلزمه 

 .(2)إمساك بقيته فإن مل يفعل لزم قضاؤه 
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 مسألة يف رجل حلف باألميان كلها ومل يقل تلزمه: -
ف باألميان كلها ومل يقل تلزمه على زوجته أن ال تفعل كذا وفعلت ورجل سئل عن رجل حل

آخر ادعت امرأته أنه كتب هلا أسبابا فسجن مث خلي سبيله مث خالعته بعد ذلك ونص اخللع أهنا 
رضيت يف مجيع ما ترتب هلا قبله من حق يف الصداق والسياقة وفيما كان قد صريه هلا ويف األسباب 

أنه غاب هلا عليها نقدا دينارا وتفاصال وملا مت ذلك ظهرت األسباب بيد الزوج وكان اليت ادعت عليه 
أوال قد أنكرها غاية اإلنكار فطلبته الزوجة فقال قد رضيت فيها ويف غريها يف الدنانري اليت بذلتها لك 

 . (1)ا يف اخللع وهي تقول ما صنعت ذلك إال مع متاديه يف اإلنكار إذ احتمل عندي أن غريه سرقه

فأجاب أما مسألة احلالف باألميان كلها دون ذكر اللزوم فإن كان نواه فهي الالزمة وإن كان 
أ( فهي خارجة عن حمل العرف املتعلق بالالزمة فتدخل هذه اليمني إذا يف حمل اخلالف  558مل ينوه)

ان باهلل تعاىل حكما وقد اختار بعض احملققني من املتأخرين أن اليلزم يف ذلك إال  ثالث كفارات أمي
للمسلمني على احلقيقة دون اجملاز وعلى ماهو جائز من األميان دون ماهو ممتنع ألن تسميته تعليق 
الطالق على فعل أو ترك ميينا إمنا هو جماز وحقيقة اليمني احللف باألشياء  معظمة وكان احللف بغري 

تنع حىت يتعني ومن هنا قال ابن سحنون اهلل تعاىل منهي عنه شيئ أو الحيمل الشيئ على جماز أو مم
يف نوازله أن من قال الصالة أوالصوم ألفعلن كذا اليلزمه شيئ إن هو حنث يقوي اللزوم كان فعل 
ميينه على أن املراد والصالة والصوم وإذا أخذ هبذا القول فاإلحتياط للعصمة بطلقة واحدة مراعاة 

 ألهنا الطالق املشروع.للخالف مما حيسن وإذا كانت رجعية فال حرج 
وأما مسألة األسباب اليت غاب عليها الزوج وصاحل زوجه على إنكارها فالواجب فيما صرف 
األسباب على صاحبتها وال حجة للزوج يف عقد الصلح حني صاحل على اإلنكار وهذا اليسع فيه 

ع حىت ميكنه منه خالف كيف وبيع الشيئ املغصوب من الغاصب وهو حتت يده مقرا به ال يلزم البائ
وخيرج له عنه فكيف إذا كان منكرا وصاحل على الدعوة وأظهروا هذه األسباب بيد الزوج مـعتـرفا بعد 

 .  (2)اإلنكار هلا يقضي عليه حبكم الغصب والتعدي فهذا ماظهر يف حكم املسألتني 
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 مسألة يف رجل دعا أن يرفع املطر عن اخللق:  -
املطر عن اخللق مثانية أعوام وال يرمحهم بقطرة ودعى أن ال متر سئل عن رجل دعا أن يرفع اهلل 

أ( وطلبه 557مجعة إال وهو قد قتل وعلق وقال إن وقفت مبوضع حكم القاضي علي أين إبن زنا )
 .(1)غرميه وجلبه إىل القاضي والرجل يف ظاهره من أهل اخلري وممن حيمل القرآن 

ل يف مقاله فحسبه األدب باإلجتهاد يف اخلزي    و اجلواب أما الرجل املستبقي بلسانه اجلاه
األغالط يف القول بني إن ظهراليكفي يف الردع عن العودة إىل مثل ذلك وال يعد مزنيا ألبويه بقوله إن  
كذا فاعلم أين إبن زنا ألن املقصود من هذا اللفظ يف مثل هذا الشتم  فال يصح أن يكون اإلنسان 

د ذكرمت أن هذا الرجل من أهل القرآن فوظيفته التوبة واإلستغفار ويكفي ابن زنا يف حال دون حال وق
 .(2)يف حقه األغالط يف الزجر بالكالم هذا ما ظهر تقييده والسالم 

 مسألة يف الرجعة: -
سئل عن رجل تزوج إمرأة ودخل هبا مث طلقها طلقة سنية وبقيت حنو ثالثة أعوام وتزوجها 

بعد هذه املدة وادعى أنه كان إرجتعها ومل تعلم املرأة بذلك وال أحد رجل آخر مث قام الزوج األول 
حىت تزوجت كما ذكر وشهد له باإلرجتاع شاهد النكاح الثاين فادعى أنه كان ناسيا لشهادة اإلرجتاع 

 .(3)وهو من املربزين يف الشهادة هنا ومعه شاهد آخر باإلرجتاع ال يصلحون للشهادة 

نازلة أن نكاح الزوج الثاين ثابت وارجتاع األول ساقط وذلك فأجاب الصواب يف هذه ال
لوجهني أحدمها أن الرجعة مل تتم بشهادة عدلني واهلل تعاىل يقول يف شهادة اإلرجتاع وأشهدوا ذوي 
عدل منكم والثاين أن الرجعة إذا متت بشهادة ذوي عدل ومل تعلم الزوجة هبا حىت متت عدهتا 

ريه إن عقد الثاين عليها فوت لألول وهو ظاهر قول مالك يف العتبية وتزوجت فقد قال املغرية وغ
وقوله األول يف املدونة واملشهور إذا متت الرجعة بالشهادة إن الفوت فيها إمنا يكون بدخول الثاين 
وهذا إذا كان املرجتع غائبا ألن له عذرا يف ذلك اإلعالم ويلحق به احلاضر لكنه يف ترك اإلعالم ظامل 
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فيه األخذ بالقول اآلخر قال مالك يف العتبية األول ملالك هبا ما مل تتكلم غائبا كان أو حاضر  فيبقى
إال أن احلاضر أعظم يف الظلم يف هذه النازلة مع كون الشهادة مل تتم حبضور الزوج األول وطول املدة 

 . (1)س به والسالم وما اعتذر به من اخلوف من القائد فقدر ساقط اإلعتبار ألن اإلعالم مما يستأن

 مسألة يف الرتشيد وأخرى يف اهلبة:  -
وسئل عن رجل زوج بنتا له بكرا مث مرض مرضا خموفا ورشدها وهي غري مدخول هبا مث إنه 
ذهب إىل حلها من زوجها ويف صداقها على اختالفه حنو ألف دينار ويف رجل توفيت زوجته وتركت 

مجيع حظها يف أمها وكانت مالكة أمر نفسها مث بعد ذلك  بنتني فأشهدت إحدامها أهنا وهبت والدها
عني هلا وألخويها موضعني وجعل ذلك من مرياث أمها مث بعد ذلك زوج بنتا له أخرى وحنلها املوضع 

 .(2)بعينه وقام اآلن بعد وفاة الوالد خبمسة أعوام يطلب املوضع من الواهبة  

ملا رشدها والدها فهي اليت ختتلع إن شاءت فأجاب واحلكم يف املسألة غري خفي ألن البنت 
ويسقط نصف صداقها يف الطالق قبل البناء أو ما يتفق الزوجان عليه وال مدخل لألب مع املرشدة 
إن صح الرتشيد واحلكم يف الثانية إن املوضع الذي دخل يف اهلبة أوال مث عاد إىل ملك الواهبة لتعيني 

أن الواهب وملكها يعرف الوالء إياه عليها وكونه حنله لبنت له األب له يف جهتها بعد اهلبة قد ظهر 
أخرى بعد صرفه إىل الواهبة غري مستقيم ألنه مل ينحل مال نفسه وإمنا حنل مال غريه فتبطل النحلة 
وال يقدم يف ملك الواهبة  لذلك املوضع قول األب عند تعيينه جلهتها أنه من مرياثها يف أمها ألنه  

بل مصريه يف اهلبة جلهتها فهذا جواب هاته املسألة الثانية على ما فهمته من كذلك يف أصله ق
عباراتكم عليها فإن كان مرادكم غري مافهمته فأبينوه فإن العبارة غري بينة واملخلص للزوج يف املسألة 
األصل أن تقع الشهادة على البنت مع تنصيص بثبوت الرتشيد وعلى والدها باملوافقة على ذلك 

 .(3)أن يقوم به أحد من مقال يف الرتشيد  عسى 
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 مسألة يف الرضاعة:   -
وسئل عن إمرأة تركها زوجها وإبنا له وغاب عنها وحلقتها الضيعة فهل هلا أن ترضع ولدا آخر 

 .  (1)مع ولدها أم ال  

ا واجلواب احلكم فيها جواز إسرتضاع املرأة املذكورة املوصوفة تلك الصفة ألن زوجها ملا أسلمه
لنفسها وتركها دون شيئ تقوم به مؤونتها فجائز هلا أن تسأجر نفسها يف نفقتها وإصالح حاهلا 
حبسب ماجتد من الوجوه اليت متكنها واإلرضاع من الوجوه اليت تباح هلا ولوكان الزوج حاضرا أو غائبا 

ماكانت ممنوعة منه  قائم بأمورها مامسح هلا شيئ من وجوه اإلجارات ومع غيبته وقطع مرافقه يباح هلا
 .(2)ألجله وسببه كانقطاع حقه بانقطاع مرافقه والسالم  

 مسألة احلكم بالشاهد واليمني:  -
وسئل عن إمرأة وصي على حمجورين باعت قطيع أرض بثمن قبضته هلما وكتبت رسم بذلك 

من الوصي بشهادةعلى كماهلا مث بعد أيام قام على املشرتي رجل ادعى أن القطيعة مبلكه بشراء 
املذكور قبل تاريخ ذلك الشراء بأيام واستظهر يف ذلك بشهادة شاهد واحد ذكر أنه تزوج املرأة 
الوصي وذكر أن املرأة الوصي قامت مع املشرتي األول طالبة تصحيح بيعها منه وكان بثمن معلق 

 .(3)على احللول مل تقبضه  

شاهد وبالشهادة وباملشهود له وهو فأجاب بأن يف املسألة نظر يتعلق بامرأة الوصي وبال
املشرتي األول وباملشهود عليه وهو املشرتي الثاين أما ما يتعلق بامرأة الوصي فإن سئل عن وجه 
مافعلته وعن عذرين يف العقدين الذي عقدت فإن ذكرت عذرا وإال أدت باإلجتهاد على تقوميها 

ب( مثنا بغري حق وعلى املشرتي 525على املشرتي الثاين بأن عقدت ماليس بعقد وأخذت منه ) 
األول بأن باعت عليه ملكه بغري إذنه وقد نص الفقهاء أن كل منقذ يف نفس أومال فعليه األدب 
وقال بعضهم يؤدب من أسر املال وفتح أبواب اخلصام وسبب أسباب النزاع وأما مايتعلق بالشاهد 
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أم ال فإن ثبت علمه به باعرتافه أو ببينة فإن ينظر هل كان عاملا بالبيع الثاين حني عقدته للوصي 
وسكوته حىت قام به من قام قبلك على اختالف بني الفقهاء إال أن يثبت أن الشاهد زوج للوصي 
البائعة كما ذكر فإن ثبت ذلك ثبتت ]   [ لألبد ألن الزوج راع على زوجه كلكم راع وكلكم مسؤول 

متعديا مثلها فإما كذب يف البيع األول وإما تعدى يف عن رعيته فلما تركها للتعدي ومل يزرعها كان 
الثاين والطالب على الزوج علمه ملا تعقده زوجه من بيع أو شراء السيما يف األمالك والغالب أيضا إنه 
يقدرعلى منعها من التصرف فيما حتت يدها مث إن القضاء بالشاهد مع اليمني خمتلف فيه بني أهل 

وأجازته املالكية لكن قال حممد بن عبد احلكم إمنا ذلك يف الشاهد العدل العلم فقد منعته احلنفية 
بني العدالة محل على التفسري للمذهب وقد كان القاضي ابن بكرهذا اليفعل ذلك إال مع شاهد 
مربز وال يأخذ به مع غريه أما لو ظهرت ريبة يف القضية وكان األخذ بذلك مؤديا إىل فسخ عقد 

هذه املسألة فال وجه لألخذ بذلك حينئذ مث بتقرير ثبوت الزوجية وأن الزوجة ثابت الصحة كما يف 
قامت بتصحيح بيعها األول مع املشرتي منها كما ذكر فاحلكم  أن التقبل شهادة الزوج لزوجته ألنه 
يكون شاهدا بصحة فعلها واستقامة دعواها والزوج متهم بامليل إىل زوجته ومسارعة يف هواها هذا إن 

كن شهادته جتري بعلمها بدخول مال بيدها فإن كانت كذلك زاد وجه آخر ملنع قبول الشهادة مل ت
وشهادته هنا مؤدية إىل قبضها الثمن املعلق على احللول وقبض املال تتعلق به األغراض يف اجلملة 

ج أ(فاجتمع يف املسألة الوجهان وقد ذكرمها القاضي عبد الوهاب علل هبما منع شهادة الزو 522)
لزوجه فكيف يستقيم مع هذا كله إن ظهر ثبوته األخذ بالشاهد واليمني وفسخ العقد الثابت 
الصحيح وأما الشهادة يف مثل النازلة إن صح قبوهلا مبوجبه الشرعي فكيفيتها أن يشهد بأنه حضر يف 

على قدره  يوم كذا من تاريخ كذا موطن التعاقد بني املتعاقدين واستوفاه يف البيع املذكور بالثمن
وصفته وتلقى منهما إشهادمها بذلك إن كانا قد أشهدوا وإن مل حيضر املوطن وشهد بأنه مسع 
إعرتاف كل واحد منهما بأهنا باعت وهذا بأنه إشرتى مع ذكر الثمن وقدره وصفته ألن ذلك أحد إن  

ويذكر  كان العقد نص على هذا ابن حارث وغريه يف شهادة الشاهد أهنا تقبل مجلة حىت يفعل
اخلصوص واإلعرتاف واستثىن ابن رشد من هذا األصل الشاهد املربز العامل بوجه حتمل الشهادة ألن 
محل شهادته على الكمال لعلمه يف ذلك مث يضيف الشاهد يف مثل النازلة إىل ما تقيد أن يكون أنه 

ال بيعا وال تفويتا بوجه من ليعلم القطيع املذكور ماال وملكا لفالن سبب ماذكر وال يعلم له فيه إقالة و 
الوجوه وانتقل ذلك بعلمه إىل أن ذكر له أن البائعة فالنة باعته أيضا مرة أخرى من رجل آخر وال 
يعلم هلا وجها يسوغ بيعها مث تذكر معرفة الشاهد من ذكر على ماوهب وأنه جيوز املوضع املذكور مث 

هود اإلسرتعاءات إذ البد من تبيني املوضع على املوضع على الشاهد على العادة يف احليازة عن ش
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حىت يظهر أنه الذي انعقد فيه البيان ويفسخ القاضي البيع الثاين وأما الشهود وهو املشرتي األول 
فيتعلق به اليمني مع الشاهد على العادة كاستحقاقه أنه ماباع وال أقال وال وهب والفوت بوجه من 

ب( سلمه وال رضيه 522بيع الثاين ملن عقده وال سوغه وال )وجوه التفويتات يف ذلك وال أذن يف ال
فبهذا يتم له اإلستحقاق يف النازلة ويتعلق به حكم آخر وهو ملن ينظر فإن كان حظر وقت بيع الثاين 
علما به مل يقم فيه بالنزاع واإلعرتاض مع متكنه من ذلك ومرت أيام وهو ساكت فالبيع له الزم 

اجب وال مقال لألول إال يف زيادة الثمن الثاين على مثنه إن كانت زيادة وامللك للمشرتي الثاين و 
يأخذها وهي حسبة وعلى هذا يزيد يف ميينه املذكورة تلك الزيادة أنه ما أذن يف البيع الثاين إىل أخذه 
وإن كان املشرتي األول قد قام وقت علم البيع أو وقت متكن من القيام إن كان وقت البيع ذا عذر 

حقه متعلق بأصل امللك وجتب تلك الزيادة يف اليمني على ماوصف وقد وقع يف نوازل ابن سهل  فإن
حترير القول يف سكوت املالك على بيع ملكه فذكر فيمن كان حاظرا وقت بيع ملكه عاملا به وال 

يأخذه من  عذر من القيام حبقه ومل يتكلم فالبيع الزم له ولو قام بعد يوم وقال قبل هذا إمنا له الثمن
البائع قال وهذا قول ابن القاسم وغريه وأما املشهود عليه وهو املشرتي الثاين فيتعلق جبهته وظيفة هي 
من حقه وهي اإلعذار إليه يف كل ماثبت عند القاضي يف قضيته ويف موجب ثبوته وهو الشاهد عليه 

لينظر فيها فإن أتى بشيئ ويؤجل يف ذلك على العادة ويأخذ نسخا من املوجبات كلها وتكون بيده 
نظر له  فيه ما يقتضيه وإن عجز إنقطعت حجته فهذه مجلة وظائف هذه النازلة وقد وقفت على 
عقد اإلسرتعاء يف نسخة منه وعلى التقرير فرأيت ذلك وحده ال يوجب حكما إذ املسألة داخلة يف 

دة باملال وامللك منضما إىل بيان اإلستحقاق ألن فيها فسخ شراء بسبب شراء سابق فالبد من الشها
سببه الذي علمه الشاهد وبانتفاء علم التفويت كما ذكر ومن احليازة ومن ميني اإلستحقاق وعلى 
ماجرى به العمل من النظر يف مال املشرتي األول يف علمه بالبيع الثاين وعدم علمه كما  تقيد 

ا وقفت عليه هلذا الذي ذكر عني وال أ( ذلك كله ويتبني من كالم العلماء وظهر ومل يظهر فيم522)
أثر وعند الفقهاء أن شهادة الشاهد حبق غري كاملة حىت يذكر يف شهادته إنتفاء علمه باملبطل هلا 

 . (1)وهذا متداول يف الوثائق وكتب األحكام والنوازل واهلل املوفق  

                                                           

 ب.522ب إىل 525املخطوط/ص (1)
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 مسألة يف الصالة:  -
ا صلى وحده عقلها فما األفضل له  سئل عن رجل إذا صلى خلف اإلمام ال يعقل صالته فإذ

(1). 

فأجاب وأما املصلي املذكور فاألفضل له إقامة سنة اجلماعة وعليه أن جياهد نفسه يف احلضور 
 .(2)وذلك حسبه وأجره على قدر جهاده ونيته مع فعل اجلماعة  

 مسألة يف احلبس:   -
ضر حبيطان اجلريان وأنه سئل عن طراز حمبس على رابطة ثبت أنه قد تداعى السقوط وأنه ي

 .(3)البد من حله وال يعلم للرابطة مايسد به بناؤه فهل يباع أم ال  

واجلواب أن يسوغ بيع الطرازعلى الصحيح من القولني يف ذلك ويعوض بثمنه للحبس مبا 
 .(4)يكون له أنفع وإن وجد من يعامل فيه  بربع آخر للحبس فهو أحسن إن أمكن  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 أ. 582املخطوط/ص (1)

 ب. 582املخطوط/ص(2)

 أ.587املخطوط/ص (3)

 ب.587املخطوط/ص (4)



  الفصل الثالث: نماذج من فتاوى ابن لب
 

145 

 
 
 
 
 
 
 

 متةاخلا

وبعد مجع املادة العلمية ومتحيصها فإنين توصلت إىل نتائج أمهها ما يف ختام هذا البحث 
 يلي:

إن كتب النوازل عموما تبني لنا قدرة املفتني على مواكبة املتغريات ومالحقة املستجدات  .5
 الشىيء الذي حفظ للفقه جدته وللشريعة مرونتها وسعتها. 

قاسم بن أمحد بن لب الغرناطي أحد العلماء األعالم األفذاذ يعترب األستاذ أبو سعيد فرج بن  .4
 الذين أجنبتهم األندلس.

ابن لب املتضلع يف الفقه وأصوله،  املتقن لألدب والنحو كما لقبه مرتمجوه، من أشهر وأكثر  .5
 الشيوخ إفتاء بغرناطة فقد كان الناس أنذاك على فتاويه يف احلالل واحلرام.

كان ملما بالفقه املالكي وأصوله وفروعه وعلى دراية باملذاهب   غزارة علم ابن لب، فقد .2
 األخرى. 

 كان علما جمتهدا، فقد خرج عن املذهب يف بعض فتاويه. .2
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مسو أخالقه ورجاحة عقله ورحابة صدره، وهذا ظاهر جلي يف تعامله مع األمور املستحدثة  .6
 من بدع وغريها وكيفية معاجلتها وحتاوره مع من خيالفه الرأي.

 فصاحته وبالغته وسهولة أسلوبه وسالسة ألفاظه أدى إىل فهم فتاويه من العامة قبل اخلاصة.   .8

كان يعتمد يف بعض فتاويه على النص من القرآن والسنة، وقد كان إعتماده على النص من  .7
 السنة ال يقتصر على الصحيح منها بل تعداها إىل غريها.

الفتوى ألن املستفيت يطلب حكما شرعيا كانت غالب فتاويه غري مؤصلة، وذلك لطابع  .3
 لنازلته ال دليال عليها. 

كثريا ما كان يعتمد يف فتاويه على أصل من أصول اإلفتاء أال وهو اإلفتاء بالعرف والعادة،  .50
 وخاصة يف باب األميان يف الطالق.

 عدم تشدده وحرصه الكبري على درء املشقة وجلب التيسري. .55

إىل أصحاهبا، فنجد الفتاوى مملوءة بالفروع الفقهية وآراء العلماء كثريا ما كان يعزو األقوال  .54
 فيها من أهل املذهب. 

قوله بالراجح من األقوال واملشهور من اآلثار وذلك كله للخروج من مسائل اخلالف وكذلك  .55
 إعتماده على ما جرى به عمل الفقهاء والقضاة يف النوازل املتشاهبة.  

ضاع السياسية وخاصة مع العدو واليت أثرت بدورها على بينت الفتاوى تردي يف األو  .52
األوضاع االجتماعية واالقتصادية لكن رغم هذا فإن احلالة الثقافية والعلمية فكانت يف أوج 
صورها والفضل يعود إىل علماء تلك احلقبة منهم ابن اخلطيب وابن عاصم وعلى رأسهم 

 األستاذ ابن لب.    

ى ما مت استخالصه من نتائج، فإنه من الضروري أن أوصي مبا على ضوء ما سبق، وبناًء عل
 يلي:
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العودة إىل رصيدنا احلضاري الذي يستسرخ ويئن لننهل ونستلهم منه الدروس واحللول  -5
 لكثري من معضالت العصر.

 اإلهتمام بشخصية ابن لب فإهنا حتتاج إىل مزيد من البحث والتحقيق.   -4

مورة يكتنفها النسيان، ويلفها غبار اجلهل، وتغفل عنها حتقيق باقي آثاره اليت ال تزال مغ -5
 األجيال.

 دراسة نقدية حتليلية لإلجتهادات اليت ساهم هبا األستاذ واحلكم عليها. -2

اإلهتمام جبمع وتتحقيق كل هذه الفتاوى من مصادرها املختلفة وطبعها تعميما  -2
الفقهية، اليت حيتاجها للفائدة، وذلك لوجود كم معترب من الفتاوى يف خمتلف األبواب 

 الناس يف أمورهم إلمكانية تكرار وقوعها. 
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 ( فهرس اآليات القرآنية5
 الصفحة السورة رقمها نص اآلية

﴿  
 

  
  

   
  

﴾  

 

511 
 و

 511 
 48 البقرة

﴿  
  
  

  
﴾  

 48 البقرة 545

 ﴿    
   
  ﴾  

 38 البقرة 082

﴿  
 ﴾ 

 48 البقرة 042

﴿   
  

  
 ﴾ 

 40 آل عمران 515

﴿    
    

﴾ 
 48 النساء 55

﴿     
 ﴾ 

 82 المائدة 01
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﴿    ﴾  28 48و40 المائدة 

﴿    
  

 ﴾ 
 48 المائدة 88

 ﴿   
  

 ﴾ 

 48 المائدة 41

﴿   
﴾ 

 85 األنعام 81 

﴿    
﴾ 

 82 األنعام 521
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 الصفحة السورة رقمها نص اآلية

﴿    
   
   

﴾ 
 25 ص 41

﴿    
﴾ 

 82 األنعام 521

﴿   
  ﴾ 

 82 األنعام 550

﴿  
 ﴾ 

 82 األنعام 149

 ﴿  
   
   

 ﴾ 

 41 األعراف 11

﴿   
   

   
  

 ﴾ 

 85 يونس 25

﴿   
    

     
   ﴾ 

 85 النحل 37

﴿    
  

﴾ 
 82 األنبياء 23

 ﴿    
   

  
 48 النور 81
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﴾ 

 ﴿  
  

  
   
  

﴾ 

 85 النور 63

 
 
 
 

 الصفحة السورة رقمها نص اآلية
﴿   

  
   
  

 
  ﴾ 

 

85  
 40 األحزاب 80

﴿  
 ﴾ 

 82 الزمر 21

﴿    
   ﴾ 

 85 الزمر 08

﴿   
 

 
  

  

 82 الحجرات 21
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 ﴾ 

 ﴿  
 ﴾ 

 48 النجم 80

 ﴿   
   ﴾ 

 85 اإلنسان 82

 ﴿  
   

  
﴾ 

01 
 و

01 
 40 المرسالت
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 ( فهرس األحاديث النبوية4
 الصفحة نص الحديث

أنه عليه الصالة والسالم قال لفاطمة بنت قيس وقت طلقت إذا حللت فاذنيني فخطبها 
 12 ن جهم وأسامةمعاوية واب

إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب،  فليقم أحدكم على رأس قبره ثم يقول:فالن بن 
فالنة فإنه يسمع وال يجيب،  ثم ليقل يا فالن بن فالنة الثانية فانه يستوي قاعدا، ثم ليقل 

ت يا فالن بن فالنة يقول أرشدني رحمك اهلل، ولكنكم ال تسمعون به فيقول أذكر ما خرج
عليه من الدنيا، شهادة أن ال إله إال اهلل وأن محمداً رسول اهلل.وأنك رضيت باهلل ربا، 
وباإلسالم دينا وبمحمد نبيا، وبالقرآن إماما فإن منكرا ونكيرا يتأخر كل واحد منهما 

ويقول انطلق بنا ما يقعدنا عن هذا، وقد لقن حجته، ويكون اهلل حجتهما دونه، فقال رجل 
 :فإن لم يعرف أمه؟ قال: ينسبه  إلى أمه حواءيا رسول اهلل

41-
41 

 44 أرأيت أن منع اهلل الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه

 81 إقرؤوها على موتاكم
إن أهم أموركم عندي الصالة،  من -مكتابة عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه إلى عماله

 10 ضيعحفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أ

 44  أنت ومالك ألبيك

 41 إنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى

 18 انما الطيرة على من تطير
 

 18 انها رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم فال تتفرقوا عنه

 41 أال يبلغ الشاهد الغائب
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 41 بلغوا عني

 الصفحة نص الحديث
  بلغوا عني

 44 دينها وجمالها ومالهاتنكح المرأة ل
جئت والنبي صلى اهلل عليه وسلم في الصالة فجلست ولم أدخل معهم في الصالة،  قال 
فانصرف علينا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فرأى يزيد جالسا فقال: ألم تسلم يا يزيد؟ 

 قال: بلى يا رسول اهلل قد أسلمت،  قال فما منعك أن تدخل مع الناس في صالتهم؟
قال: إني كنت قد صليت في منزلي وأنا أحسب أن قد صليتم،  فقال: إذا جئت الصالة 

 فوجدت الناس يصلون فصل معهم وإن كنت قد صليت

10 

 41 أنه عليه الصالة والسالم خير غالما بين أبويه

 41 سيحون وجيحون والفرات والنيل من أنهار الجنة

الك فأصيبت منها شاة فذبحتها وأباح النبي الغنم التي كانت ترعاها جارية لكعب بن م
 44 أكلها

من حديث عمر ابن مسلمة الذي قال فيه،  فانطلق أبي وافدا إلى النبي صلى اهلل عليه 
 15 وسلم في نفر من قومه يعلمهم الصالة، وقال: يؤمكم أقرؤكم

 18 فر من المجذوم فرارك من األسد

 12 من هذا فصبر قد أوذي موسى بأكثر

 10 لوا له فليقل ألبي بكر فليصل بالناسقو 

 كانوا يستحبون أن ال يتفرقوا عن الميت سبعة أيام
84-
41-

525 
 41 أنه قال سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان نستعجل الخدام بالطعام مخافة الفجر
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 18 ال عدوى وال طيرة

 15 اليؤم الرجل الرجل في إمرته وال في بيته

 12 مسلم إالعن طيب نفس منهاليحل مال إمرئ 
 

 الصفحة نص الحديث
 18 ال يحل الممرض محل المصح حيث يشاء

ما إجتمع قوم في بيت من بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم 
 السكينة وحفتهم المالئكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم اهلل فيمن عنده

88-
81-
11-
41 

 41 ي بزوغ الفجر يعني مباديةما كنا ننصرف إال ف

 41 ما وقى به المرء عرضه كتب له به صدقة
مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى بعضه تداعى له سائره 

 18 بالسهر والحمى

حدثنا شعبة عن ثابت البناني سمعت أنس بن مالك يقول المرأة من أهله: تعرفين 
ن النبي صلى اهلل عليه وسلم مر بها وهي تبكي عند قبر،  فقال فالنة؟قالت نعم،  قال فإ

لها:"اتق اهلل واصبري"فقالت:إليك عني فإنك خلو من مصيبتي، قال:فجاوزها ومضى،  
فمر بها رجل، فقال:ما قال لك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، قالت:ما عرفته، قال:إنه 

لى بابه فلم تجد عليه بوابا فقالت: يا لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: فجاءت إ
 رسول اهلل واهلل ما عرفتك فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم:"إن الصبر عند أول الصدمة

44 

 18 المسلم أخوا المسلم ال يخذله وال يظلمه

 93 المطعون شهيد

سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: هو رحمة لهذه األمة اللهم اذكر معاذا 
 94 فيمن ذكرته في هذه الرحمة
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 (فهرس القواعد الفقهية والكليات5
  

 الصفحة القاعدة
 14 ستمرار االلتزامات ومضي العقود حتى يظهر ما يبطلها ا

 11 تنزيل العقود المطلقة على العوائد المتعارفة
 11 الجهالة اليسيرة في البيوع مغتفرة 

دون ذلك الوصف وهو معتبر الحقيقة بوصفها كأنها غيرها إذا كانت ب
 14 في الفقهيات والعرفيات 

 14 الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما 
 11 الضرر يزال 

 11 الضرورات تبيح المحضورات 
 14 الغرر إذا دعت إليه الضرورة أغتفر 

 11 ال ضرر وال ضرار 
المبتاع ال يطلب بشيء ألجل الغلة وكذلك من جهل حاله في 

 14 لم يعلم استناده إلى بيع أو غيره  االستغالل و 

 14 مواضع الخالف الشهير يكفي فيه الخروج عن صورة الممنوع بشكل ما 
 11 وسيلة الحرام حرام
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 ( فهرس األعالم2
 521،558،551األهبري............................

 88.......................................................أبو األجفان

 521 .................................................. بو اسحاق التونسيأ
، 520شهب.........................................أ

528 ،521 ،521 ،588 ،588 ،581 
 581، 504، 528أصبغ............................

 15األصمعي.........................................
 41............................بو أمامة الباهلي......أ

 41أنس بن مالك..........................................................

 528، 14 ........................................................... وزاعياأل
 551، 521، 12 ................................................. اجيالب

 521، 525، 12، 84، 1 ............................... الُبَخارِي
 501، 551، 48 ......................................... ابن عبد الرب

 581 ...................................................... اء بن أيب حازمالرب 
 18 ........................................................................... لربزيلا

 521، 520، 525، 12، 84 ....................... ابن بطال
 82 ........................................................................ ابن بقي

 520أبو بكر..............................................................
 581بن بكري..............................................................

 581، 12، 11، 14، 8................................... لفيقيالبَ 
 41، 01 .............................................................. رتميذيال

 81 ......................................................................... التنبكيت
 41....................................ثابت البناين........................

 88الثبييت..................................................................

 588  .................................................................. جابرابن 
 11، 80، 82، 51، 54................................. ابن جزي

 581، 10 ........................................... أبو جعفر بن الزبري
 521، 524، 14 ............................................... اجلوهري

 12، 88............ابن احلاجب..........................................

 588، 581، 521، 528، 12 .................. ابن حارث
 581، 12 ....................................................... حبيبابن 

 88، 08 ............................................................. ابن حجر

 11، 11، 18، 82 ............................................... حلفارا
 12عبد احلق.........................................

 581 .......................................................... عبد احلكمابن 
 504، 501، 501، 558 ............................. أبو حنيفة
 54 ...................................................................... ابن خامتة

 528..............................ابن خالد...............................

 04 .............................................. ٍُ -عبد اهلل-ابن اخلطيب
، 54، 51، 58، 50، 52 ... -لسان الدين-ابن اخلطيب

51 ،08 ،01 ،01 ،01 ،80 ،88 ،88 ،81 ،
88 ،15 
 01 ......................................................................... اخلوالين

 501، 551 ............................................. ابن خويز منداد
 521ابن خرية.............................................................

 48 .................................................................... ن دحوناب
 581 ................................................................... بن دينارا
، 508، 524، 521، 528، 14، 12، 8 .... بن رشدا

501 ،501 ،504 ،585 ،581 ،581 ،588 
 581 .................................................................... ابن زرب
 88 .......................................................................... الزركلي

 80زروق.................................................................

 88، 51 ............................................................. ابن زمرك
 525، 12، 81، 84 ............................... بن أيب الزمننيا

 01 .................................................................... ابن الزيات
 558، 41سائب بن يزيد.................................................ال

، 551، 558، 550، 521، 528، 12 ........ سحنون
580 ،581 

 15، 11، 11، 18، 81، 88، 00،80، 8 سراجابن 
 11 ....................................................................السرقسطي

 12 ............................................................ عبد السالمابن 
 01 ................................................................... بن سلمونا
 01 ........................................................................ سلميال
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 11، 11 .......................................................... ابن مسعت 
 588، 501، 8 ................................................ ابن سهل
 588 .................................................................. ابن سريين

 15، 08 .............................................................. سيوطيال
 581، 48، 51 ................................................ بن شأسا
، 84، 81، 81، 81، 88، 01، 51، 1، 8 .. شاطيبال

12 ،15 ،10 ،18 ،18 ،11 ،11 ،42 
 504 ،501، 558الشافعي.......................................

 18 ........................................................ شرحبيل بن حسنة
 502 ................................................................. ابن شعبان

 41..................شعبة.................................................
 521ابن شهاب...........................................................

 11 .......................................................................... الصناع
 525، 41، 84 ..................................................... طاوس

 525، 41، 84 .............................................. ابن طاوس
 84 .................................................................... الطرطوشي
 08 ....................................................................... الطنجايل
 501 ................................................................... ابن عات

 51ابن عاشور ............................................................

 08 ............................................................. العاصي ابن أيب
  .................................................. 521عثمان بن عفان

 18ابن عرفة...............................................................

 81 ......................................................... أبو عمران الفاسي
 554، 521، 10، 41 ......................... عمر بن اخلطاب

 551، 01 ..........................................................  أبو عمرو  الداين

 11، 11، 82 .................................................. القابن ع
  .............................................. 521علي بن أيب طالب

 11، 01، 05 ........................................ ابن علي القرشي
 11، 51، 8 ....................................... -األب-ابن عاصم

 11، 85 .......................................... -أبو بكر-عاصمابن 
 85، 51 .......................................... -أبو حيىي-ابن عاصم

 501 .................................................................. تابابن عَ 
 501 .................................................................. ابن العريب
 01 ...................................................................... ابن عطار

 15 ............................................................. عمر بن مسلمة
 88عوف..................................................................

 521 ................................................................. ابن فتحون
 11، 54....................ابن فتوح.....................................

 51 ................................................................... ابن الفخار
 01 .................................................................... ابن فرحون

 88 .................................................................. بن الفصالا
 581، 588، 505، 524 ........................... ابن القاسم

 555 ....................................................... إمساعيلقاضي ال 
 580 ........................................................ ابن بكرالقاضي 

 81، 01 .................................................... القاضي عياض
 14القرشي املقري........................................................

 42، 14، 85، 51، 51 .............................. بن القصارا
 51 ..................................................................... القلصادي

 44 ............................................................ كعب بن مالك
 581 ................................................................... كنانة وبأ

 01 .................................... -أبو احلسن-ين القيجاطيانالك
 18، 82....................................-أبو عبد اهلل-الكناين القيجاطي

، 51، 54، 58، 55، 4، 1، 1، 8، 8، 0 ..... ابن لب
05 ،00 ،08 ،08 ،01 ،01 ،01 ،04 ،01 ،
82 ،85 ،80 ،88 ،88 ،81 ،81 ،81 ، 81 ،
85 ،80 ،88 ،88 ،81 ،81 ،81 ،12 ،15 ،
10 ،18 ،18 ،11 ،14 ،11 ،15 ،18 ،18 ،
11 ،11 ،11 ،14 ،11 ،12 ،15 ،10 ،18 ،
11 ،11 ،11 ،14 ،11،18 ،11 ،14 ،520 ،

581 
 14، 11 .............................................................. ابن لبابة
 588، 551، 528، 528، 12 ....................... اللخمي

 41................عبد اهلل بن أيب بكر.....................................

 501 ............................................................... ابن أيب ليلى
 581، 551، 521 ................................... بن املاجشونا

 504، 501، 501، 550 .................................. املازري
 62 ............................................................................. املالقي

 14، 11، 11، 81، 81، 88، 01، 02 . اإلمام مالك
11 ،520 ،528 ،521 ،524 ،550 ،551 ،

505 ،501 ،501 ،582 ،588 ،581 ،581 
 15، 81 ................................................................. اجملاري
 501 ......................................................... بن احلسنحممد 



  الفصل الثالث: نماذج من فتاوى ابن لب
 

161 

 588، 551، 528 ......................... الوهاب أبوحممد عبد
 80، 04 ................................................................. خملوف

 521 ................................................................. ابن مسعود
 45 .................................................................... ابن مسلمة

 554، 552، 521 ....................................... سيباملابن 
 581، 8أبو مطرف......................................................

 18معاذ بن جبل.........................................................

 14، 51 ............................................................ ابن مغيث
 582، 581 ............................................................ ملغريةا

 81، 80، 04، 01، 08، 08، 02، 0 ............. قريامل
 15، 11، 18، 85، 88، 85، 08، 00 ....... نتوريامل
 8 .......................................................................... املواز بنا
  11، 18، 85، 81، 0 .......................................... ملواقا

 01 ........................................................ أبوموسى األشعري
 555، 521، 528، 520 ................................ بن نافعا

 82 ........................................................................ ابن بقي
 41أبو هريرة..............................................................

 01 ................................................................. دي آشيالوا
 525، 81، 84 .............................................. ابن وضاح

 95، 26، 86.............................الونشريسي................
 ابن وهب.........................................

 10يزيد بن عامر.................................
  01ابن يسار......................................

 501.............................أبو يوسف.....
 555ابن يونس..................................
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 ( فهرس األبيات الشعرية2
 الصفحة الشاعر األبيات

     إذا األحباب فاتهم التالقي
 24 ابن لب          فما صلة بأفضل من كتاب 

              إذا القلب ثار أثارا أذكارا 
 83 ابن لب عليه أوارالقلب فأذكى  

             أزعمت يا شهر الصيام رحيال 
-83 ابن لب       وقاربت يا بدر التمام أفوال 

83 
 أال هكذا تبنى المدارس للعلم

ابن  وتبقى عهود المجد ثابتة الرسم 
 43 الخطيب

 أيا علماء الدين ذمي دينكم 
 85 ابن لب تحير دلوه بأوضح حجة  

 رياض كأنهبلد يحلف به ال
ابن  وجه جميل والرياض عذاره 

 41 الخطيب

              خذوا الهوى من قلبي اليوم ماأبقى 
 83 ابن لب فمازال قلبي للهوى كله رقا 

ابن  ما مصر ما الشام ما العراق  غرناطة ما لها نظير
 41 الخطيب

 83 ابن لب   ابلثم المغاني جدارا جدار                     يا فوز من فاز في طيبةف
 قضى الرب كفر الكافرين ولم يكن

 85 ابن لب ليرضاه تكليفا لدى كل ملة 
 24 ابن لب                                فأين مقام العفو من مقعد الرضا               العفو عن كل زلة وهبك وجدت

 94 األصمعي لذاك إذا دعاه ال يجيب    ينادي ربه باللحن ليث
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 األماكن( فهرس 6
 

  21...............................................................................................................أرجية
  50،58..........................................................................................................إشبيلية
  21................................................................................................................أشكر
 55.................................................................................................................أملرية

  81، 88، 88، 02، 51، 52،17..........................................................األندلس..............
  50...............................................................................................................بلنسية

 58....................................................................................................اجلزيرة اخلضراء
  55،58............................................................................................................جيان
 21.................................................................................................................احلامة

  21...........................................................................................................حصن اللوز
 08.....................................................................................................................سبتة

 .11، 88، 80، 01، 04، 01، 01، 00، 51، 54، 51، 51، 51، 58، 50، 55، 1،52غرناطة........................
  .501، 58،51، 50.................................................................................................قرطبة
  .21..................................................................................................................لوشة

 .55مالقة..........................................................................................
 .58، 1 .....................................................................................................وادي آش
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 ( فهرس املصادر واملراجع8

 .القرآن الكريم-11

 ،دار الفكر.«مسند اإلمام أحمد بن حنبل»، اهلل أمحد بن حنبل الشيباين أبو عبد، اإلمام أحمد -04

مكتبة اخلاجني  ،«نهاية األندلس وتاريخ العرب المتنصرين »،  آدم عليالرمحان  عبد  آدم علي، -05
 م(.5378-هـ5207) 4، طبالقاهرة

-)بريوت،دار الكتب العلمية « صحيح البخاري »، أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل البخاري، البخاري -02
 م (.5337-هـ5253)5لبنان(،ط

علي حممد حتقيق:  ،«االستيعاب في معرفة األصحاب» ،لربيوسف بن عبد اهلل بن عبد اابن عبد البر،  -02
  هـ، 5254، دار اجليل:بريوت، البجاوي

 حتقيق: حممـد الــفالح،مـؤتة للـتوزيع، «التمهيد لما في الموطأمن المعاني واألسانيد»و   
 م (.5337-هـ5253)5ط

دار  ،حممد عبد القادر عطاحتقيق:  ،«سنن البهقي الكبرى»، محد بن احلسني البيهقيأأبو بكر ، البيهقي-17
 م (.5333-هـ5240لبنان(،ط )-)بريوتالكتب العلمية 

، حتقيق وختريج وتعليق: حممد «الترمذيسنن »الرتمذي،  أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة، الترمذي -07
 لبنان(.-)بريوتفؤاد عبد الباقي،  دار الكتب العلمية 

ظبط النص وعلق عليه:  ،«كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج»، ، أمحد بابا التمبكيتالتنبكتي -03
 م (، 4004-هـ5244)5، طلبنان(-)بريوتدار ابن حزم أبو حيىي عبد اهلل الكندري،

م 4002-هـ5245)5حتقيق: علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية:القاهرة،  ط، «نيل االبتهاج بتطريز الديباج»و
 )  

حتقيق: ، «المستدرك على الصحيحين»، اهلل احلاكم النيسابوري اهلل حممد بن عبد أبو عبد، الحاكم -55
 .م (5330-هـ5253)5، طلبنان(-)بريوت دار الكتب العلمية، مصطفى عبد القادر عطا

حتقيق: شعيب  ،«صحيح ابن حبان » ، حممدبن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت،  بن حبانا -54
 م (.5335-هـ5252) 4لبنان(،ط-)بريوتلرسالة األرنؤوط، مؤسسة ا
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، حتقيق: السيد عبد اهلل «تلخيص الحبير» ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين ابن حجر، -55
 م (، 5362-هـ5572ط ) هاشم اليماين املدين،  املدينة املنورة، 

دار الكتب العلمية  ث حممد علي، ،ضبطه وصححه: عبد الوار «الدرر الكامنة في أعيان المائة الثمانية »و
 م (.5338-هـ5257)5لبنان(، ط-)بريوت

الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي »حممـد بن الـحسن احلجوي الثعاليب الفاسي،  الـحجوي،  -52
-هـ5538ط )،خرج أحاديثه وعلق عليه:عبد العزيز بن عبد الفتاح القارىء،املكتبة العلمية: املدينة املنورة،  «

 م (.5388
مصطفى بن عبد اهلل القسطنطيين الرومي احلنفي الشهري باملال املعروف حباجي خليفة حاجي خليفة،  -56

-هـ5255لبنان(، ط)-)بريوت،  دار الكتب العلمية «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون »
 .م (5334

،إعتىن هبا جالل علي القذايف «ة الحديقة المستقلة النضرة في الفتاوى الصادرة عن علماء الحضر »-58
 .م (4005-هـ5242) 5ط اجلهاين، دار ابن حزم، 

،حتقيق: حممد عبد اهلل عنان، «اإلحاطة في أخبار غرناطة »لسان الدين بن اخلطيب، ابن الخطيب،  -57
 ، م (5388-هـ5538) 5ط مكتبة اخلاجني بالقاهرة، 

،حتقيق: إحسان عباس، دار الثقافة «عراء المائة الثمانية الكتيبة الكامنة في من لقيناه باألندلس من ش»و
 ، 5365-لبنان(،  ط-)بريوت

 القاهرة،–،حتقيق وتعليق :حممد زينهم حممد عزب،  الدار الثقافية للنشر «اللمحة البدرية في الدولة النصرية »و
 م (.4002-هـ5242) 5ط

،  املدينعبد اهلل هاشم مياينحتقيق:  ،«لدارقطنياسنن » ،أبو احلسن علي بن عمر الدارقطين، الدارقطني -40
 م (.5366-هـ5576) 5ط احلجاز،–املدينة املنورة 

حممد حمي الدين عبد  ، حتقيق:«سنن أبي داود»، أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين، أبو داود -45
 .لبنان(-)بريوت، دار الفكراحلميد

،حتقيق: «مصنف عبد الرزاق»رزاق بن مهام بن نافع الصنعاين،  أبو بكر عبد ال عبد الرزاق الصننعاني، -44
 م (.5332-هـ5256) 5لبنان(،  ط-)بريوتدار الكتب العلمية أمين نصر الدين األزهري،  

، «األعالم ألشهر الرجال والنساء من العرب المستعربين والمستشرقين»، خري الدين الزركلي، الزركلي -45
 .لبنان(-ت)بريو دار العلم للماليني 
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فتاوى قاضي الجماعة أبو قاسم ابن سراج »أبو القاسم حممد بن حممد بن سراج،ابن سراج،  -42
 م( .4000-هـ5240)، حتقيق حممد أبو األجفان،اجملمع الثقايف : أبو ظيب ،ط «األندلسي

مد أبو الفضل ،حتقيق حم«بغية الوعاة في طبقات اللغوين والنحاة»جالل الدين عبد الرمحان، السيوطي،  -42
 م (.5383-هـ5533) 4لبنان(،  ط-)بريوتإبراهيم،  دار الفكر 

،حتقيق حممد أبو األجفان،  «اإلفادات واإلنشادات»أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطيب، الشاطبي،   -46
 م (، 5376-هـ5206) 4، طمؤسسة الرسالة

 .ة طيباوي للطبع والنشر،حتقيق حممد أبو األجفان،  مطبع«فتاوى اإلمام الشاطبي» و
الرتاث احلضاري املشرتك بني –، كتاب «نوازل غرناطية البن عاصم االبن»حممد بن شريفة، ابن شريفة،  -47

 . 5334،غرناطة : (سلسلة الدوريات)مطبوعات أكادمية اململكة املغربية -إسبانيا واملغرب
ر من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى نيل األوطا»، الشوكاين بن حممد حممد بن علي ،الشوكاني -43

 .لبنان(-)بريوتقلم دار ال ،«األخبار
، «المصنف في األحاديث واآلثار»أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة الكويف،  ابن أبي شيبة،  -50

 5(،  طلبنان-)بريوتضبطه وصححه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد عبد السالم شاهني،  دار الكتب العلمية 
 م (.5332-هـ5256)

 حتقيق:، «سبل السالم شرح بلوغ المرام من أدلة األحكام»، ، حممد بن إمساعيل الصَّْنعاين الصَّْنعاِني -55
 هـ.5583: 2،طبريوت: دار إحياء الرتاث العريب، حممد عبد العزيز اخلويل

سالم شاهني، دار عبد الحممد  ضبطه وصححه:، «مشكل اآلثار»،  ، أبو جعفر الطحاويالطحاوي -54
 .م (5332-هـ5252) 5لبنان(،  ط-)بريوتالكتب العلمية 

« جنة الرضا في التسليم لما قدر اهلل وقضى » ، أبو حيىي حممد بن عاصم الغرناطي،ابن عاصم -55
 .م (5373-هـ5250،  ط )حتقيق:صالح جرار، دار البشري للنشر والتوزيع

دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، «في التاريخ العباسي واألندلسي»  ،، أمحد خمتار العباديالعبادي -52
 .لبنان(-)بريوت

شذرات الذهب في أخبار من » ، أبو الفالح عبد احلي بن العماد احلنبلي، ابن العماد الحنبلي -52
 .م (5332-هـ5252،  ط)دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع«ذهب

 2،  طمكتبة اخلاجني بالقاهرة، «نهاية األندلس وتاريخ العرب المتنصرين»،  ان، حممد عبد اهلل عنعنان -56
 .م (5378-هـ5207)

الديباج المذهب في معرفة أعيان » ، إبراهيم بن نور الدين املعروف بابن فرحون املالكي، ابن فرحون -58
 5لبنان(،  ط-)بريوتلمية مأمون بن حمي الدين اجلنان، دار الكتب الع دراسة وحتقيق:، «علماء المذهب 

 .م (5336-هـ5258)
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درة الحجال في أسماء » ، أبو العباس أمحد بن حممد املكناسي الشهري بابن القاضي، ابن القاضي -57
 حتقيق: حممد األمحدي أبو النور، دار الرتاث:القاهرة، واملكتبة العتيقة:تونس.، «الرجال

 .لبنان(-)بريوتدار إحياء الرتاث العريب ، «معجم المؤلفين»، ، عمر رضا كحالةكحالة -53
تقريب األمل البعيد في نوازل األستاذأبي سعيد » ، أبو سعيد فرج بن قاسم بن أمحد بن لب، ابن لب -20

-هـ5242) 5لبنان(،  ط-)بريوتحسـني خمتاري وهشام الرامي، دار الـكتب العلمية  حتـقيق:، «بن لـب الغـرناطي
 ،م (4002

 .458/4/545خمطوط مبكتبة احلرم النبوي املدينة املنورة حتت رقم:، «لب نوازل ابن» و
، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، دار «سنن ابن ماجة»، أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، ابن ماجة -24

 احلديث:القاهرة.
الفكر دار  ،«ثير الليثيالموطأ برواية يحيى بن ك» أبو عبد اهلل مالك بن أنس األصبحي، ،اإلمام مالك -25

  ،م (4002-هـ5242) 2لبنان(،  ط-)بريوتللطباعة والنشر والتوزيع 

حتقيق:محدي الدمرداش حممد ،«المدونة الكبرى برواية سحنون التنوخي عن اإلمام عبد الرحمان بن قاسم»و
 م (.5333-هـ5253) 2بريوت(، ط-) صيدااملكتبة العصرية

الغرب دار  حتقيق:حممد أبو األجفان،،«برنامج المجاري»مد اجملاري األندلسي، أبو عبد اهلل حم ،المجاري -22
 م. 5378: 5لبنان(، ط-)بريوتاإلسالمي 

الفكر للطباعة دار  ،«شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» حممد بن حممد خملوف،  مخلوف،  -26
 لبنان(.-)بريوتوالنشر والتوزيع 

دار الكتاب العريب  ،«صحيح مسلم بشرح النووي»، ن احلجاج النيسابوريأبو احلسني مسلم ب مسلم، -28
 م (.5378-هـ5208)، ط لبنان(-)بريوت

حتقيق إحسان ،«نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب» أمحد بن حممد املقري التلمساين،  المقري،  -27
 م. 5338لبنان( ،طبعة جديدة -)بريوتصادر دار  عباس،

 بالرباط حتت رقم  خمطوط،«فهرسة المنتوري»عبد اهلل حممد بن عبد امللك املنتوري،  أبو المنتوري،  -23
سنن المهتدين في مقامات » حممد بن يوسف العبدوسي الشهري باملواق،  أبو عبد اهللالمواق،  -20

 ، الناشر: (املغرب-سال) مطبعة بين يزناسن 4004: 5،حتقيق : حممدن سيدي حممد ولد محينا ،ط«الدين
 مؤسسة الشيخ مربيه ربه إلحياء الرتاث و التبادل الثقايف.

غفار سليمان عبد ال، حتقيق: «سنن النسائي»، الرمحن أمحد بن شعيب النسائي أبو عبد، النسائي  -25
 م (، 5335-هـ5255) 5لبنان(،  ط-)بريوتالبنداري وسيد كسوري حسن،  دار الكتب العلمية 

 هـ.5206: 4لبنان(،  ط-)بريوت: فاروق محادة،  مؤسسة الرسالة ، حتقيق«عمل اليوم والليلة » 
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المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية »حيىي الونشريسي، أمحد بن ، الونشريسي -25
لبنان(،  -)بـريوت، خرجه مجاعة من الفقهاء بإشراف حممد حجي،  دار الغرب اإلسالمي «واألندلس والمغرب

 م (.5375-هـ5205) 5ط
دار الكتاب ، دار الريان للرتاث و «ومنبع الفوائد مجمع الزوائد»، علي بن أيب بكر اهليثمي، الهيثمي -54

 .ـه5208 ،ط:(بريوت -القاهرة )،العريب

 .دار الفكر، بريوت ،«معجم البلدان»، احلمويأبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل ، ياقوت الحموي-55
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 فتاوى ابن لب( امللحق لعناوين 7

 ( باب الطهارة5
تقريب  املخطوط عنوان الفتوى

 األمل

شرح 
 حتفة

 املعيار

 5/526  5/28 أ20 األفضل يف النية اإلقتصار على اإلعتقاد بالقلب

 5/55   أ 24 املسح على البلغة والسباط 

-ب55 الرتخص برتك الطهارة لناسخ القرآن
 أ52

5/573-
530 

 5/50 

-ب52 وقت الصالة طلب املاء قبل دخول
 أ56

5/65  5/63 

-أ58 غسل الرجلني يف الوضوء
 ب53

5/64   

 باب الصالة – 4
تقريب  املخطوط عنوان الفتوى

 األمل

شرح 
 حتفة

 املعيار

 5/554  5/62 ب25 امامة من وقع فيه كالم 

 5/554 - - - امامة من شارك يف قتل حمارب
 4/202و

-5 - لسماعامامة الفقري املتصون املشارك يف ا
85،82 

 5-555 

 555-5  5/85 - اماة من ال يستطيع االستواء
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تقريب  املخطوط عنوان الفتوى
 األمل

شرح 
 حتفة

 املعيار

أهل مسجد يرتكون الصالة فيه ويتجاوزونه إىل 
 آخر

 5/526  5/82 أ20

 5/526  5/82 ب540 من السؤال يف املسجد

 5/528  5/84 أ57 قيام رمضان مجاعة 

 5/527  5/63 ب545 تكبري يف آخر صورة الضحى يف قيام رمضانال

 5/523 - 5/82 - اضافة التهليل والتسبيح بعد قراءة حزب من القرآن

 5/520  5/62 أ52 قتل تارك الصالة

 5/520  5/62 ب52 القصر للمسافر

 5/525  5/66 ب56 حكم الداخل يف الصالة

 5/525  5/80 ب562 صالة املسمع

-أ505 للمسافر اجلمع
 أ502

5/66  5/525 

 5/522  5/82 ب540 شلل اإلمام

-أ544 نقل احملارب من مكان إىل آخر
 ب544

5/82  5/522 

 8/73  5/28 أ20 النظر فيمن يصلح لإلمامة باملسجد

 8/32    عدم جواز تعدد األممة يف مسجد واحد

   5/28 ب56 سؤال عن الصالة
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يب تقر  املخطوط عنوان الفتوى
 األمل

شرح 
 حتفة

 املعيار

سئل عن نزع الثوب النجس حالة الصالة هل 
 تتوقف صحة الصالة

    أ548

رجل إذا صلى خلف اإلمام ال يعقل صالته وإذا 
 صالها وحده عقلها فما األفضل

    ب582

 باب اجلنائز-5
شرح  تقريب األمل املخطوط عنوان الفتوى

 حتفة

 املعيار

 5/554  5/87 ب545 تلقني امليت وقت دفنه

-أ545 التسبيع على امليت وضرب الفسطاطعلى القرب
 ب545

5/70  5/555 

ب 552 اجلهر بالتهليل على صوت واحد أمام اجلنازة 
 أ556–

5/88  5/555 

 5/552  5/82 أ545 التقدم يف الصالة على اجلنازة

 5/552  83-5/87 - اجلهر بالذكر أمام اجلنازة

 5/558  5/86 أ545 اجلامعنعي امليت من منار 

 5/558  5/75 - عشاء القرب

 5/558  5/82 5/74- البناء على القبور

 5/544  - ب540 هل يشرتط يف املأمومني أن تكون اجلنازة أمامهم

 5/522  87-5/88 أ540 سرت بعض املوتى بثياب احلرير والذهب

 5/547  5/74 ب53 البناء على القبور

 



  الفهارس
 

173 

 باب الزكاة-2
شرح  تقريب األمل املخطوط ان الفتوىعنو 

 حتفة

 املعيار

 -  5/72 ب66 مقدار مد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 5/205 - - ب22 من تطوع بنفقة ربيبه ال تلزمه فطرته كاألجر

ال يزكي الصانع مصنوعاته إال إذا باعها واستقبل 
 بثمنها احلول

 5/204  - ب502

 باب الصيام-2
شرح  تقريب األمل املخطوط عنوان الفتوى

 حتفة

 املعيار

 5/247  5/78 أ56 احلناء للصائم

/55  77-5/78 أ502 التوبة من بعض الذنوب دون بعض
560-
565 

 باب األضحية والذبائح والصيد-6
شرح  تقريب األمل املخطوط عنوان الفتوى

 حتفة

 املعيار

-أ60 محل الذكاة يف منفوذ املقاتل
 ب60

-  4/55-
54 

-5/553 ب567 صران األعلى مقتل باتفاق املذهب امل
540 

 4/54 

 4/55  5/553 ب502 هل تعمل الذكاة يف منفوذ املقاتل

-5/552 - سئل عن ثور وقع فاندق عنقه
556 

 4/55 
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شرح  تقريب األمل املخطوط عنوان الفتوى
 حتفة

 املعيار

 4/55 - - - جدي وضع محارة مرارا يوكل بعد مدة

-5/550 أ567 ترب ذحبه يوم النحراإلمام املع
555 

 4/52 

يستحب للمضحي أال حيلق شعره إذا أهل ذو 
 احلجة حىت يضحي

-5/555 ب57
554 

 4/52 

-أ57 جواز أكل الصيد باجلرح
 أ53

-  - 

 - - - أ53 السهم املسموم

شاة نزلت من جبل فانقطع خناعها هل تعمل فيها 
 الذكاة

 - - - ب544

 باب الزواج-8
شرح  تقريب األمل املخطوط الفتوى عنوان

 حتفة

 املعيار

-62 - أ576 من تزوج أو راجع زوجته من غري إشهاد
66 

47/05 

من تزوج بكرا وطلب أمها بالبناء فامتنعت فحملها 
 إىل داره مكرهة

ب 68
 أ63إىل

+54 أ82 4/52-58
536 

 553 - - ب583 من نازع صهره يف األسباب اليت ظهرت بيت البناء

ىن هبا زوجها وأظهر هلا والدها أسبابا يف بيت من ب
 البناء ثن توىف الوالد والبنت واألم

- - - 540 
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 عنوان الفتوى
 

شرح  تقريب األمل املخطوط
 حتفة

 املعيار

اتفاق الرجل واملرأة والويل على تقدير الصداق 
 وعقد النكاح على لسان اخلاطبة

- 4/42 - 545+
530 

+545  3-4/7 ب568 من أهل الدناءةتزويج إمام قرية إمرأة 
537 

من فقد هبزمية بأرض العدو وترك بنتا بالغة وأمها 
 وعمها يريدان تزوجيها 

 552  45-4/40 أ 64

من عرض زوجته للفجور فهربت منه وهو ال يعلم 
 له مستقر وال مال 

 552  47-4/48 أ545

 552   ب24 من عقد يف العدة وتأخر الدخول عن فراغها 

ا مات الزوج قبل الفسخ وقبل البناءفيما فسد من إذ
 النكاح لصداقه

   552 

حكم إجابة الداعي إىل وليمة النكاح مع ما 
 تشتمل عليه من املالهي

+424  4/08 ب55
575 

مسن اتفق مع امرأة على التزويج وشهد بالتزويج 
 عدول على أن القاضي وليها 

 4/54-55  575 

يف تزويج حمجورةفاحلق  إذا اختلف الوصي واملشرف
 للوصي دون املشرف

 576  4/553 ب62

 577  45-4/45 أ65 من تزوج بكرا كان أبوها فقد بأرض العدو 

إذا تزوجت بنت رجل مفقود بدون استثمار 
 فالنكاح غري منعقد 

   573 ٍٍ ٍٍ
 ٍٍ ٍٍ 

إذا كان للمرأة أخ بالغ وابن عم يقدم األخ البالغ 
 لتزويج املرأة

 4/03-50  573 
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إذا زوج وصي األب حمجورته وأصدقها الزوج 
 حقوقا خطرية وغاب الوصي 

 4/42-42  530+
446 

من اعرتف أنه وجد زوجه بكراوقامت بينةعلى أنه 
 ألفاها ثيبا

 4/52-58  535 

امرأة شهد هلا زوجها يف كتاب صداقها بأهنزادها 
 يف الصداق مث توىف

 4/55  534 

 535  4/57  قد من الصداقمن دخل بزوجته قبل قبضها مان

+535  54-4/55 ب522 بنت زوجها األبعد مع وجود األقعد
402 

من تزوج إمرأة مث طاع هلا يف رسم الصداق بأن 
 اليتزوج عليها 

-أ38
 أ37

  532 

من له بنت يف حضانة أمها يغرم عليها الفرض 
 سنني فرارا 50زوجها منذ

 4/525  532 

البناء فأبت فحملها من تزوج بكرا وطلب من أمها 
 إىل داره مكرهة وخال هبا مث ادعى أهنا ثيب 

    

 533  50-4/43 ب572 من عقد على إمرأة وهي يف عدهتا 

إمرأة كانت على فساد وزعمت أهنا تابت وتريد 
 الزوج

 4/50-55  400+
450 

من تزوج إمرأة وخرج هبا إىل البادية مع مجاعة من 
 املفسدين...

 4/20-25  400 

إمرأة تزوجه رجل ودفع ودفع هلا صداقها وأشهد 
 الشهود بدون ويل

 405  4/55 ب556

 406  5/575 أ572 من حنلها أبواها عند تزوجيها مث توىف األب 
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من زوج إبنته وملا انقضى سابع الدخول وقع بينهما 
 شجار

 4/52-56  408 

إمرأة من ذوات األقدار زوجت بنتها واعرتفت هلا 
 بأصول 

   450 

من جهز إبنة له صغرية يف حجره هلا أصل مال 
 صار هلا من مرياثها 

   454 

2/40ج  4/34 ب583 من زوج إبنة وحتمل عنهصداقه وأنفقعليه يف عرسه 

-453 
-أ35 رجل راجع إمرأته دون أشهاد على الويل ودخل هبا 

 ب32
4/50  447 

إذا جرت العادة بقبض نقد الصداقومل يقع إشهاد 
 بذلك

   455 

إمرأة األسري أو املفقود إذا كان مدخوال هبا فلها 
 احلق يف النفقة

 454   ب555

إذا احتمل والد الزوجة بنتهومتاعها لداره وطالب 
 الزوج...

   2/408   

من أوردبيت بناء بنته البكر شورة مقومة جبملة من 
 املال 

 5/402  2/407 

ا قيل من حنل زوجته عقارا فاستحق بعضهوفارقه
 الدخول

 5/402  2/403 

أناس من أهل البادية تنعقد أنكحتهم على سياقة 
 مشاعة 

 3/650 ب82 5/402 

    ب55 بنت توىف والدها وتركها مع زوجة له غري أمها 



  الفهارس
 

178 

شرح  تقريب األمل املخطوط عنوان الفتوى
 حتفة

 املعيار

    أ54 يتيمة تزوجت وقالت األم أهنا أرضعت هذا الزوج 
    ب22 أسقطت عن زوجها حكم التطوع من 

    أ22 يف الذي يلتزم لزوجته بنفقة أوالدها 
    أ64 رجل كانت عنده بنت أخيه يف حجره فزوجهل 

    أ82 رجل أعرف يف كتاب صداق إبنته 
يسئل عن أهل موضع جرت عادهتم أن السكىن 

 على الزوج 
    أ507

   4/525 أ55 كها رجل له زوجة يسكن معها يف دار على مل
   55-4/54 ب558 سسئل عن املتعة بني الزوجني 

    أ525 رجل تزوج بكرا مث مرض مرضا خموفا
    ب583 رجل كان عليه يف صداق زوجته خادم

رجل زوج بنته يف غري بلده وشرع يف البناء فمات 
 األب يف أثناء ذلك 

    ب583

من غاب زوجها سنني فظنت أنه مات فتزوجت 
 غريه فسح نكاحها ب

   2/453 

 5/575  53-4/58  من حرم على نفسه التزوج على زوجه 
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 باب األميان والطالق -7
شرح  تقريب األمل املخطوط عنوان الفتوى

 حتفة

 املعيار

 2/03 78 4/25 أ584 من طلق زوجته طلقة خليعة مع حضور والدها

مل  من قال لزوجته إذا أعطتين كذا طلقتك ورغم أنه
 يقصد الطالق 

- - - 2/52 

من طلق زوجته طلقة ثالثة مث قال مىت حلت 
 حرمت

25أ،25

 أ33ب+

4/26-27  2/544 

من امتنعت عليه زوجته فغضب وقال حترم نفسي 
 أنا على ذلك

 2/548 - - ا503

من استند يف طالقه إىل مفت جاهل فال يلزمه 
 الطالق

 2/547 - - أ555

يلبس ثوبا من غزل من حلف بالالزمة أن ال 
 إمرأته

 2/547 - - ب554

من حلف أال يأكل قديدا جاز أن يأكل من 
 شحمه

 2/543  5/502 أ37

من حلف بالالزمة أن ال يدخل تلك الدار فال 
 شيء عليه يف دخول غريها

 2/543  5/73 أ582

 2/550  5/25 ب587 من طلق زوجته ومل يعني الطالق

-ب25 اخلادم من الدارمن حلفت بصيام العام أن تزج 
 أ22

5/500  2/550 

-ب32 من حلف باألميان ريب أن ال يدخل دار سكناه
 أ36

5/508  2/554

+445 
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تقريب  املخطوط عنوان الفتوى

 األمل

شرح 
 حتفة

 املعيار

32أ،82 من قال لزوجته تراك مين خملصة مث أراد مراجعتها

 أ503ب، 

4/22  2/554 

2/555 - 5/30 أ85 نة طول ما يقدرمن حلف أن ال يدخل دارا معي

-552 
مريض حيلف باألميان الالزمة على رجل مار أنه 

 فالن فيتبني أنه غريه
 2/552   أ36

من حلف أن ال يسلف جارهتفجاءت اجلارة يف 
 غيبته واستلفت من بناته

   2/552 

من حلف باألميان الالزمة ال بات مع زوجته وشك 
 قية العامهل قال بقية الشهر أو قال ب

   2/552 

من حلف باألميان كلها أن ال تبقى زوجته يف ملكه 
 وتراخى يف طلب املفيت 

 2/552   ب554

من طلق زوجته وقال هي طالق هي طالق وزاد بعد 
 مدة هي طالق ثالث

 2/556  4/22 أ527

من زعم كاذبا أنه حلف باألميان الالزمة كلها على 
 شيئ

 2/556   ب20

وجته باألميان كلها أن ال تدخل من حلف على ز 
 دار أحد فدخلت دار والده

 2/558  5/73 أ33

رجل دفعت له حاجة فنسيها وحلف باألميان 
 الالزمة ما رآها مث وجدها عنده

   558 
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 575   أ38أ،36 االستحفاظ يف الطالق

 
تقريب  املخطوط عنوان الفتوى

 األمل

شرح 
 حتفة

 املعيار

 حتل يل بعد أبيض وال من أردف الطالق بقوله ال
 أسود

 578 - - ب583

من حلف أن ال يفعل شيئا طول بقاءه يف مكان 
 خرج منه إىل آخر

   573 

من حلف أن ال يأكل من يد زوجته عيشا فال 
 حينث أن أكل من يدها خبزا 

   535 

 535  4/22  من مل تطاوعه زوجته فقال مجاعها علي حرام

ان تلزمين ال بقيت يل من شاجرته زوجته فقال األمي
 يف دار 

 5/35  534 

من حلف بالالزمة على زوجته أن ال خترج حىت 
 ينقضي العام

 5/32  534 

من طلق زوجته البكر قبل البناء ومات عن قرب 
 فأنكرت الطالق

 4/25  406 

رجل حلف على خادم له فقال: يف ميينه املشي 
 يلزمين إىل مكة

 5/38  455 

ميان الالزمة ملتعلمه أال خيدم معه حداد حلف باال
 طول ما يقدر 

 5/36  452 

 452  4/27 أ550 من قال لزوجته هي عليه حرام ومل ينوشيئا 

 456  5/73 منحلف باألميان كلهاأال ختلف زوجته عتبة الدار 
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 لفرح أوحزن فخرجت
 

تقريب  املخطوط عنوان الفتوى
 األمل

شرح 
 حتفة

 املعيار

أن يرجع عما التزمه من من حلف بالالزمة
 ’’ النفقة...........

 5/33  456 

من حلف باألميان كلهاومل ينو اللزوم ليس عليه 
 طالق بل كفارة ميني 

   458 

 458  5/30  من حلف باألميان تلزمه ما يدخل سريرا مع زوجته 

من حلف بالالزمة وهو ال يعلم أنه يلزمه فيه 
 الثالث

 457  5/500 أ555

ف باالميان للمسلمني تلزمه أال حيرس ما عز من حل
 فالن

 453  5/505 ب65

 440  5/506  من حلف باالزمة أال حيرث أرض زوجته....

ومن حلف باهلل وما حيل للمسلمني حيرم عليه لزمته 
 الكفارة والطالق الثالث

 2/457   أ558

من حلف بالالزمة أال تبقى إمرأته يف ملكه ومات 
 قبل متام العدة

-أ35
 ب35

5/30  2/444 

من حلف بالالزمة ال دخل ابن أخته داره فدخلها 
 حنث

   458 

من حلف بالالزمة أنه وقى وما نقص ناسيا يف 
 منزله جزء مل يدفعه

   457 

 422   ب500 يرتدف الطالقإذا كانت الطلقة األوىل رجعية
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تقريب  املخطوط عنوان الفتوى
 األمل

شرح 
 حتفة

 املعيار

اع لزوجته أنه مىت تزوج عليها فالداخلة عليها من ط
 حرام مث تزوج إبنة عمه

 428 - - ب504

من طلق زوجته وكانت له بنت منها فخطبها منه 
 شخص ادعت أهنا أرضعته

/5ج   
575 

امرأة غاب عنها زوجها فرفعت أمرها إىل القاضي 
 تريد تطليق نفسها

   5/404 

 5/447    دون اشهاد من طلق زوجته طلقة مملكة وراجعها
امرأة غاب عنها زوجها وأثبتت موجبات الغيبة 

 وطلقت نفسها مث تزوجت
   5/450 

امرأة غاب عنها زوجها غيبة انقطاع ورفعت أمرها 
للقاضي بعد سنني فطلقها مث ماتت فقام وارثها 

 يطلب التحاسب

ب34  
-

 ب35

 

-5/500  من حلفت لن خترجن اخلادم أو خترج هي من الدار 
505 

 4/33 

إذا كان املقصود من اليمني الزجر عند الغضب فال 
 شيئ فيها 

   4/500 

    ب26 فيما حيلف فيه بعض النساء
    أ27 رجل حلف على نساءه

    ب62 من حلف على زوجته أن يطلقها لكن بشرط
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-أ85 رجل طلق زوجته بأن قال هي معلقة
 ب85

   

 
تقريب  املخطوط عنوان الفتوى

 ملاأل

شرح 
 حتفة

 املعيار

رجل حلف بالالزمة أال تبقى زوجته يف ملكه 
 وأردف فقال هي معلقة مالكة لنفسها

 - - - أ32

سئل عن رجل جرى بينه وبني امرأته كالم حىت قال 
 هلا النصارى يفرقوا بيين وبينك

    ب550

رجل حلف باألميان الالزمة كلها على امرأته ال 
 العيدخترج من دارها إىل يوم 

    أ554

    أ555 سئل عن رجل طلق امرأته...
    أ552 مسألة احلالف بالطالق أال يفعل شيئا

    ب558 رجل حلف باألميان كلها ومل يقل تلزمه 
    أ520 رجل تزوج امرأة ودخل هبا مث طلقها

    ب520 سئل عن قضية يف املراجعة 
    أ525 امرأة تركها زوجها وابنا له وغاب عنها 

رجل حلف على ما عز أهل زوجته حىت يدفعوا له 
 أجرته

    أ523

رجل طلق زوجته وكان هلا ابن من غريه وكان قد 
 تطوع باإلنفاق عليه 

    ب522

رجل حلف باألميان الالزمة ال خترج امرأته بدون 
 اذنه

    ب585
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رجل حلف بالالزمة مع حضور شاهد على زوجته 
 أال خترج من الدار 

    أ587

 
تقريب  املخطوط عنوان الفتوى

 األمل

شرح 
 حتفة

 املعيار

-4/20 أ583 رجل طلق زوجته طالق سنة
25 

  

    ب583 رجل تكلم وحلف باألميان كلها فهل حيدث
رجل قال لزوجته ان أعطيتين كذا وكذا طلقتك 

 وأعطته إياه
    أ574

رجل طلق زوجته البكر قبل البناء هبا يف املرض 
 ىف منهالذي تو 

    أ527

رجل دار بينه وبني زوجته كالما فقال األميان تلزمه 
 ما ألزم منك ظهورا

    أ577

 باب البيوع واملعاوضات-3
تقريب  املخطوط عنوان الفتوى

 األمل

شرح 
 حتفة

 املعيار

 28/02  4/65 أ28 حكم القيام بالغنب يف املعاوضة
6/256    يباوجود النمل األسود يف الدار بعد بيعها بعد ع

+402+
6/57 

إشرتاط يف البيع أن يكون الثمن من الدراهم 
 الناقصة

 4/65-
65 

 2/448 
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-4/60  من اشرتى من رجل وزوجه فرانا من غري شرط
65 

 2/447 

6+455    حكم اإلقالة بالتأخري والزيادة والنقصان

/56 
تقريب  املخطوط عنوان الفتوى

 األمل

شرح 
 حتفة

 املعيار

 2/454  4/520 أ580 الدرهم والدرمهنيالرد يف 
من أشهد قبل قبض الثمن أنه قبضة ثقة منه 

 باملشرتي
   2/455 

 2/455   أ25 الرحبة تكون بازاء الدار املبيعة هل يشملها البيع
 2/455  4/82 ب586 مسألة فيمن باع أمالكه وعليه دين

452/2  4/26 أ558 بيع الثمار قبل بدو صالحها 

+6/
255 

 452/2   أ557 بيع الدقيق باحلب
 6/52  4/66  حكم مبادلة القمح بالدقيق وزنا

 52    هل يعترب ثوب امليت بالوباء عيبا يف السلعة

 56  4/554  اشرتاط قبول الناقص يف بيع التقاضي

+253    ما احلكم يف أرض بيعت وهبا طريق للغري
53 

 53    حكم من باع أرضا يف أرض سقوية

 53    يؤثر عدم ذكر القدر يف صحة العقودهل 

 20  -أ546 بيع املضغوط
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 أ548
 402   أ588 بيع الزينة بشرط القلع

 402    من بىن على أرض للمخزن ال يقلع بنيانه

 
تقريب  املخطوط عنوان الفتوى

 األمل

شرح 
 حتفة

 املعيار

احلكم يف دارين مشرتكني بني أخوين احدامها أجود 
 تنازعامن األخرى و 

-ب527
 أ523

4/83  255 

 254   أ62 من عاوض بفدان له بعضه مرهون

 254   أ64 من باع بعض أمالك نباته ملصلحة نفسه

 255   ب557 حكم معاملة اليهود

من اشرتى دارا وأرادهم سقيفة هبا فنازعه البائع بأن 
 البيع ال يشملها

 4/70-
74 

 252 

 256    صلة هبا بيع الدار اليشمل بيع الرحبة املت

 258  4/23 أ574 حكم من اشرتى دابة فهلكت قبل قبضها 

احلكم يف أرض بيعت وفيها شجرتان <كرت يف 
 العقد إحدامها 

 257   ب585

من ساق لزوجته نصف مجيع أمالكه وباع ألبيها 
 موضعا وجهل السابق 

 253   أ572

ب 548 حتمل العقود على السكة الوازنة
 أ555إىل

4/555-
554 

 225-
228 

هل يصح العقد إذا إشرتط يف بيع التقاضي قبول 
 الناقص

 228  4/555 أ585
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 227    التعامل بالدراهم الناقصة وإجراؤها جمرى الوازنة 

 265   أ552 ال جيوز إقتضاء الطعام يف مثن الطعام عند املالكية

 265    ماحلكم إذا بدلت سكة التعامل إىل أخرى 

 
تقريب  املخطوط ىعنوان الفتو 

 األمل

شرح 
 حتفة

 املعيار

-4/68 أ22أإىل24 هل جيوز بيع الكروم اجملزأة
84 

 7/584

+262 
 8/35    جواز تعويض نصف دار إذا ضيف عليه اهلدم 

دار بيعت على حماجري وسكنها املشرتي حنو تسعة 
 أشهر 

 3/277  4/62 ب578

/50    بيع املدين نافذ ان مل يكن مبحاباة كثرية 
255 

/50    إذا امتنع الغرمي من ألداء بيعت عليه أمالكه
252 

 5/540    إقرار األم باملال أنه بيدها لإلبن عقد الشراء الزم هلا
-4/62 ب553 اقتضاء الطعام من مثن الطعام

66 
 50/

256 
 6/264   ب557 حكم الشريكني يف الرحى يقتسمان غلتها يوم بيوم

لكيل وقسمة اجلنب حكم خلط احلليب بعد ا
 اخلارج منه

    

ب26   سؤال عن ضمان اخليار 
 أ28
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    أ56 شراء سلعة من خارج السوق 
    أ60 مسالة يف املوارعة 

ب+66 رجل اشرتى دار وله ابن...
 أ68

   

تقريب  املخطوط عنوان الفتوى
 األمل

شرح 
 حتفة

 املعيار

-4/84 أ506 سئل عن شراء األسباب من بالد الروم
85 

  

سئل عن رجل وإمرأة تعاوضا يف هنار ووقع بينهما 
 اشهاد مث ادعت املرأة الغنب

    أ552

رجل اشرتى البنته الصغرية موضعا وذكر يف موضع 
 شرائه أن مثنه هي من مرياثها 

    أ526

-ب523 رجل اشرتى ملكا وقبض مثنه
 ب525

   

رجل تعاوض مع رجل آخر على شيء فسد الشيء 
 قبل قبضه

    ب582

    ب583 رجل باع من زوجته فدانا
 باب الشهادات والدعاوى واألقضية-50

تقريب  املخطوط عنوان الفتوى
 األمل

شرح 
 حتفة

 املعيار

 50/585    فصل استفهام الشهود 
من تكون عنده شهادة فال يقوم هباحىت تطول 

 املدةأو ميوت املشهود
   582 
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 586    احلكم بالشاهد واليمني

 586    تفريق الشهادة يف النكاح

5/404  إختالف أصحاب أرحية قدمية وحمدثة

-405 
 430 

 
تقريب  املخطوط عنوان الفتوى

 األمل

شرح 
 حتفة

 املعيار

ذيهدده بالقتل وهو من سلم يف حظه لشريكه ال
   أهل الشر 

   435 

سئل عن رجل سافر إىل أرض احلجازو ثبتت وفاته 
 بالسماع الفاشي

   434 

رجل حتت يده مال لزوجتهفتوىف وأحاط الدين 
 برتكته

-5/77 ب27
73 

 445 

 252    صفة الشهادة بالعدم 

من يف داره جمرى ماء املطر جلاره، له أن مينعه من 
 إجراء ماء الوضوء

   6/253 

 8/405    إحداث فرن قرب آخر
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تقريب  املخطوط عنوان الفتوى
 األمل

شرح 
 حتفة

 عيارامل

 مسائل شىت:
 مبادلة البيض بالنخال غري متناجز.-
ذرو بأمداد معلومة على احلمل وهو ال أجرة ال-

 يدري ما خيرج من األمحال.
 درس السنبل بالتنب.-
 إعطاء التنب بالزبل.-
بيع العنب ملن يعلم أو يغلب على ظنه أنه يعصره -

 مخرا.
شراء اللحم إذا كانت البهيمة مغصوبة والسوق -

عليها حمبوسو شراؤه ممن ال ترضى حاله من 
 اجلزارين.

أجرة تأديب األوالد إذا كانت ممن الغالب على -
 ماله احلرام أو على بعضه أو يكون حراما .

أراد أن ينام بعد دخول الوقت وهو يعلم من -
عادته أو يغلب على ظنه أنه ينام حىت خيرج الوقت 

 هل يباح له النوم أو حيرم.   

   2/42-
46 



  الفهارس
 

192 

رجل عمر أرض لغريه ومل يكن بينهما شرط يف جزء 
 معلوم.

    أ28

    أ27 رجل كان له كتان فأعطاه من يعمله.
    أ62 رجل ركبته ديون ويطالب هبا.

 
تقريب  املخطوط عنوان الفتوى

 األمل

شرح 
 حتفة

 املعيار

-ب82 رجل كان عليه حق فظمنه لصاحبه أبناء الغرمي
 أ87

   

    أ74-أ87 قريتني على قطعة أرض بينهما. تنازع أهل 
    أ552 سؤال عن الشفعة.

   4/522 أ552 سئل عن رجل له جباح فأعطاها ملن خيدمها.
    ب553 سئل عن رجل إرهتن فدانا.

    أ555 سئل عن قضية يف 
    أ553 رجل عليه دين وله ذمة تزيد عن الدين.  

    ب553 رجل توىل عمارة زيتون رجل آخر.
رجل له شجرة يف ملك غريه هل له أن مينع 

 صاحب األرض من ايصال احلرث إىل األعلى.
   4/72 أ528

    ب588 مسألة يف الصلح بني املتعاقدين.
أخوان كان بينهما أمالك أراد قسمها وجعل كل 

 واحد منهما اخليار لصاحبه.
    ب575

    أ574 رجل له دار على حافة الطريق والطريق واسع...
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    ب574 رجل أخذ موضعا على أن يعمره ويزرعه ذرة  
رجل أخذ مال وأضاعه مث غدعى لرب املال فأعطاه 

 دفعة وبقيت بقية 
    أ572

 
 
 

 باب احلبس:-55
تقريب  املخطوط عنوان الفتوى

 األمل

شرح 
 حتفة

 املعيار

 8/84 أ22 5/525  قاعة بعضها حبس وبعضها ملك وجهل الكل.
ويلها إىل أهل الذمة ال حرمة هلا وجيوز حتأحباس 

 بيت مال املسلمني.
 85   ب588

ليس للمحبس عزل من قدمه للنظر يف احلبس 
 وكذلك القاضي إال مبوجب.

 5/526

-528 
 35 

5/522  األحباس اجملهولة جيوز صرفها يف خمتلفسبل اخلري. 

-522 
 35 

من قدمه مجاعة للنظر يف احلبس ال يعزل 
 قهم وبثبوت املوجب.إالباتفا

 5/522

-526 
 34 

الصهاريج املوقوفة للشرب ال يتوضأ هبا وإن وقف 
 اإلنتفاع هبا جاز.

   33 

 554  5/524  جواز صرف األحباس بعضها يف بعض.

إختلف يف التحبيس على وظيفة معينة هل جيري 
 جمرى الكراء أو الرزق.

   527 
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 537   أ586 ال تكون معاوضة احلبس بالدراهم.

 533    جواز معاوضة احلبس ايل خيف عليه اهلدم.

ما فـضل من احملبـس املعني املصرف يصرف يف 
 مثله.

 5/524

-525 
 400 

 405  5/525 ب23 من أعظم مصاحل املسجد إمامه.

 
تقريب  املخطوط عنوان الفتوى

 األمل

شرح 
 حتفة

 املعيار

من ملك من البنني أمره حاز احلبس لنفسه 
 ته.وإلخو 

 404   ب64

يصح حتبيس األب على ولده الصغري شريطة أن 
 حيوز قبل البلوغ.

   404 

5/523 أ20 توسيع املسجد بإدخال املواضع احملبسة فيه.

-520 
 402 

يقسم احلبس املعني لقارىء احلديث باملسجد على  
 كل قارىء فيه.

 406   أ55

 423    فضلة أحباس املسجد هل يستأجر منها أئمتها.

 423    هل تعوض أحباس مسجد مبا هو أغبط منها.

ما كان حبسا على الغرباء من طلبة العلم ال يدخل 
 معهم طلبة القرآن.

 5/522  462 

من حبست وهي يف والية أبوها ووافق على 
 حتبيسها.

 482   أ  546

 5/523  5/525 أ52ما يستحقه اإلمام من غلة األحباس  إذا إنتقل أثناء 



  الفهارس
 

195 

 العام.
إمام ميوت أو يعزل  أثناء العام بعد أن إزدرع 

 األرض احملبسة.
5/525 ب52

-524 
 5/520 

    ب37 رجل حبس فدانا على من يولد.
-ب524 سئل عن رجل بيده مال حمبس.

 أ525
   

 
تقريب  املخطوط عنوان الفتوى

 األمل

شرح 
 حتفة

 املعيار

طراز حمبس على رابطة ثبت أنه قد تداعى 
 السقوط.

    ب587

    أ574 مسألة يف احلبس.
 الوصية واهلبة:-54
     

تقريب  املخطوط عنوان الفتوى
 األمل

شرح 
 حتفة

 املعيار

 3/525    هل تصح اهلبة إذا وهبت حياء وخجال 
5/528  مسألة يف اهلبة.

-527 
 522 

رجل تصدق على إبنه مبا يعلم له من أرض 
 والثمرات.

 528  5/526 أ585

أوالده الصغار يف حجره أال واحدا  رجل وهب
 منهم.

 527  5/523 أ586
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 428    مسألة يف اهلبة.

 423  5/527  مسألة يف الوصية بالثلث.

املوصى الذي يعهد لشخص يصرف الثلث على 
 الغري. 

   423 

من أوصى لذكور أوالده بوصية فأجازها اإلناث يف 
 حياته.

   562 

 
 

يب تقر  املخطوط عنوان الفتوى
 األمل

شرح 
 حتفة

 املعيار

 562    شروط إجازة الورثة الوصية للوارث.

 562    من أوصى بوصية بعد أخرى.

 562   أ524 من عهد بثلث مجيع متخلفه. 

 566    مسألة يف اهلبة )فيما معىن ماتقدم  (

من أوصى ألم ابنته مبال إن دامت على كفالتها 
 حىت تتزوج.

   582 

شاهدان أنه أوصى بتحبيس نصف  رجل شهد عليه
 موضع.

   224 

شهد على رجل وهو حبال املرض ملتزم الفراش أنه 
 أوصى...

   236 

 236   أ576 من أوصى بوصية بعد أخرى دون نسخ إحدامها.

رجل أوصى أن خيرج من غنمه طول بقائها بيد 
 أوالده.

 238   أ578
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 رجل أوصى على إبنته أمها منذ ثالثني عاما مث
 توفيت األم وتركتها مهملة.

   202 

رجل زوج إبنته وحنلها غريه حنلة مث طلقت قبل 
 البناء .

 650 ب 82  

ال جتوز هبة املريض لورثته إال إذا أثبت أنه مات من 
 مرض آخر أصابه.

 50/435  5/405 ب580

أوصت إمرأة لألسري واملسجد فدفع زوجها الوصية 
 لألسري دون موجب.

 4/32-
32 

 50/432 

تقريب  املخطوط عنوان الفتوى
 األمل

شرح 
 حتفة

 املعيار

يعمل يف الوصية بالصدقة على حتصيل قصد 
 املوصي.

   505 

موتى وباء أوصوالألسارى وغريهم فاقتسم الورثة 
 دون حضور نائب لألسرى.

   446 

من كفل يتيما وأنفق عليه من ماله اخلاص له أن 
 يرجع عليه بذلك.

4/525 ب583

-524 
 5/453 

من أوصى ببنتيه لشقيقته فالتزمت باإلنفاق عليهما 
 نقلت إليها احلضانة.

 2/45   أ563

من استظهر برسم يقتضي أنه حاسب إبنة أخته 
 على ما أنفق عليها وهي صغرية 

   2/428 

 2/427    إشهاد املنفقباحلق للمنفقعليه مسقط للمحاسبة
 8/402     بيع األب ماوهبه ألبنه قبل البلوغ
 6/252    من أوصى بنصف داره وفيها برج 
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    أ54 إمرأة توفيت وعهدت بثلث مرتوكها ألختها 
رجل مريض دخل عليه بعض عواده واستدعى 

 أناسا ليشهدهم...
    أ20

    ب65 رجل أوصى ألوالده صغارا وكبارا
    أ66 رجل عهد آلخر بثلث مرتوكه 
    أ85 ظفا رجل أعطى من ثلث مرتوكه مو 

إمرأة توفيت وكانت أشهدت يف مرضها الذي 
 توفيت منه...

    ب84

تقريب  املخطوط عنوان الفتوى
 األمل

شرح 
 حتفة

 املعيار

إمرأة أشهدت وهي مرض أهنا ال حق هلا مع زوجها 
 يف دار سكناها 

    ب84

أ 75 رجل وهب إلبنه مالك لنفسه دارين كربى وصغرى 
 أ73إىل

   

وله عصبة يف علم من يشهد بذلك إال  رجل توىف
 الشهود جيهلون ذلك

    أ554

رجل توفيت زوجته وتركت بنتني فأشهدت 
 إحدامها...

    أ525

5/525 أ524 رجل وهب ألبنه الصغري يف حجره أمالكا معينة 

-522 
  

    ب522 رجل تصدق على بنيه الصغار يف حجره بأموال
    ب527 مسألة يف الوصية 

    أ587 الزوج لزوجته هبة 
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     أ574رجل أوصى بثلث مرتوكه ألم زوجته
    ب572 رجل عهد بثلث مرتوكه للمسلمني 

 
 
 
 
 
 
 

 باب الوصايا -55
تقريب  املخطوط عنوان الفتوى

 األمل

شرح 
 حتفة

 املعيار

لوصي األب أن يشرتي حملجوره من غري إثبات 
 سداد عليه وعليه أن يشاور املشرتي

   5/578 

-5/562  من رشد مث أقيمت بينة بسفهه املتصل
566 

 3-253 

-5/566  ترشيد حبكم قاضي وتفويت بعده مث تسفيه
568 

 3/224 

    ب54 إختالف وصي ومشرف 
أ+28 يتيمة تزوجها رجل وعليها وصي من القاضي 

 ب508
   

    ب28 ترشيد مث سفهته أمه ثانية
    أ60 مسألة يف الوصايا 
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    أ65 أراد زوجها ترشيدها حمجورة 
    ب84 رجل أوصى بولده الصغري لرجل 

    ب37 رجل حجر عليه والده مث تزوج بإذن والده
    أ553 مسألة يف احملجور عليه 

ب525 إمرأة وصية على حمجورين باعت فطيم أرض بثمر
 أ522-

   

ب586 مقدم من القاضي على حمجور تركه يبيع أمالكه 
 أ588-

   

 باب املرياث-
تقريب  املخطوط عنوان الفتوى

 األمل

شرح 
 حتفة

 املعيار

من توىف عن ابنة وعاصب فقام العاصب يطلب 
 مرياثه 

 5/458ج   

من توىف عن أوالده من نساء متفرقات أجنز 
 لبعضهم مال باإلرث 

   5/455 

من خرج ألوالده عن مرياثه يف توجيه بعد وفاهتا 
 صح ونقدان حوز وأقبض 

   2/426 

مسألة فيمن كان يف مرياثه من زوجة اليت عليها  
 كالئ

   2/450 

الجيوز القيام بالدين بعد حضورالوارث قسمة الرتكة 
 وأخذه خطة منها 

   6/258 

 6/257    احلكم يف التصيريللزوجة 
 6/254    حكم صلح الزوجة مع الورثة 
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 3/277    قسمة الرتكة قبل إخراج ديون امليت 
 50/553    الرجل يتوىل قبض مرياث زوجه فيموت 

إذا قسمت الرتكة مل تسمع بدعوى وارث بدين 
 عليها بعد مرور سنة 

 4/508  50/252 

  أ62   سؤال يف املرياث والورثة 
    أ62 قسمة تركة 

    ب62 رجل فقد األمن فكلف ورثته بقسم ماله 
    ب553 سئل عن رجل توىف وتنازع الورثة 

تقريب  املخطوط عنوان الفتوى
 األمل

شرح 
 حتفة

 املعيار

    أ572 مفقود ثبتت وفاته وأحاط من مرياثه عصبته  
    أ577 مسألة من التعصيب 

 باب الكراء-52
تقريب  املخطوط عنوان الفتوى

 األمل

شرح 
 حتفة

 املعيار

 5/552  4/525  إذا سكن الزوج يف دار زوجته ال كراء عليه 
 2/452  4/525 أ558 األرض يصاب باجلائحةهل يلزمه كراءمكرتى 

تقريب  املخطوط عنوان الفتوى
 األمل

 املعيار التحفة

من اكرتى أرضا لزراعة قصب السكر واشرتط بقاء 
 شيئ منه عند متام املدة  

-أ546
 أ548

4/525

-524 
 6/220+

50/437 
 826   إذا مل ينتفع املكرتي باألرض لكثرة املطر حيط 
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 نه الكراء ع
 55/550  4/524  التمسك مبغرم مكرتي الرحبة 

 
 
 
 
 

 باب الوكالة -56
تقريب  املخطوط عنوان الفتوى

 األمل

شرح 
 حتفة

 املعيار

 50/473  4/544  سئل عمن طلب وكيلة قبضة له من مثن  
 50/555  4/545 أ552 عجز الوكيل عن إحضار موكله 
 50/552  4/545  ل له ذلك يف التوكيل إقرار الوكيل الزم ملوكله إذا جع

    أ576 من وكل آخر على بيع ملك وأراد شراء خادم 
 باب الرهن-58

تقريب  املخطوط عنوان الفتوى
 األمل

شرح 
 حتفة

 املعيار

حكم من رهن دارا بينه وبني زوجته بإذهنا فلما 
 مات قام املرهتن يطلب...

 6/234  5/582 أ528

 6/235    نفعة،  فاشرتاه قبل األجل حكم من بيده رهن بامل
 مسائل خمتلفة -57

 املعيارشرح تقريب  املخطوط عنوان الفتوى
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 حتفة األمل

 5/522  5/535 أ545 إنشاد الشعر الغزيل يف الصوامع 
5/533  شرح حديث إمنا الصرب عند أول الصدمة 

-404 
 5/552 

تقريب  املخطوط عنوان الفتوى
 األمل

شرح 
 حتفة

 ياراملع

5/533  شرح حديث إمنا الصرب عند أول الصدمة 

-404 
 5/552 

 5/556    قوهلم:وأنت خري منزول به 
 5/424    رقص الفقراء باملساجد جيب أن تتنزه عنه املساجد 

من تركه رفاقه يف احلج مريضا ميؤسا من حياته 
 وشهد مبوته شهادة السماع

 2/427   ب504

ز األسكندرية عام غرق سفن حجاج مغاربة حبو 
 هـ883

ب،36  
 أ38

2/230 

 2/454  5/535 أ580 من يعاجل من اجلن هل جيوز له ما يأخذ من األجرة 
 8/558    األجرة احملال هبا على املكاس وشبهه خمتلف فيها 

-ب20 الغرس يف املسجد ومن املستحق بثمره
 أ25

  55/54 

 55/54    لذاتيةهتاون املرتب يف القيام بوظيفته الشرعية أوا
 55/52    ما حكم إجازة الشيوخ ملن طلبها أو سأهلا منهم

 8/402   أ20 جواز بناء املساجد على القبور الدائرة
5/532  حكم اإلستماع إىل آالت اللهو

-536 
 55/85 
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تقريب  املخطوط عنوان الفتوى
 األمل

شرح 
 حتفة

 املعيار

5/535  اداإلجتماع لسماع القرآن والذكر واإلنش

-532 
 55/502 

5/576 ب568 سؤال ابن لب فيما معىن ابن لب يف أبيات الذمي

-577 
 55/520 

 55/524   ب26 هل خيالط املصاب بالوباء؟
 55/527   أ562 ال يرتك املصابون بالوباء عرضة للفناء

 55/565  5/530 أ556 هل النيل من أهنار اجلنة؟
5/538 أ562 جمتهد يف املذهبماحكم الروايتني إذا نقلتا من 

-533 
 55/564 

  أ25   أسري أسر بأرض العدو وشهدوا بالسماع أنه مات
  ب24  أ55 سؤال عن الشهادة بالسماع

  ب36  أ57أ إىل 5 سؤال عن املفقود وأحكامه يف معرتك حرب العدو
-أ73 الطريق املمتاز السلوك مسألة ابن مواز البن لب

 ب34
  4/20-

26 

 4/202    ل لغريه ما قرأت إال تيهوديتمن قا
   5/406 ب55 رجل نام مع زوجته ونام بينهما ولدمها فمات

 
 املعيارشرح تقريب  املخطوط عنوان الفتوى
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 حتفة  األمل

    ب58 سقي الزرع مباء جنس
    أ24 سؤال عن إعطاء األسرى

    أ27 رجل كانت له بنت ساكنة معه فكرهتها زوجته
    أ23 قع فيها النزاع بني الناسمسألة و 

    أ62 رجل له حضانة بنت حمجورة
    ب506 سئل عن أهل موضع بلغهم اهنزام العدو

    أ508 سئل عن امرأة أسرية أخذت من أرض احلرب
-ب507 سل عن امرأت ذات مال

 أ503
   

سئل عن مجاعة من الفرسان ارتبطوا على أن خيرجوا  
 يوهلم...كل يوم مخيس للتعليم خب

5/402 ب557

-406 
  

    ب552 مسألة يف احلضانة 
    ب557 رجل دعا أن يرفع إليه املطر مثانية أعوام

    أ528 سئل عن رجل أراد السفر إىل احلج
رجل سافر إىل أرض احلرب تاجرا ففقد واستفاضأنه 

 قتل
ب،525
 ب522

   

    أ578 مسألة يف سكىن األم مع ابنها
 55/74    مع اخلل والزيت واحلريرة مع النبيذ السالطة تؤكل
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