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 املستخلص
ري  تعد المخطوطات الشرعية إرث علمي تركوه وورثوه لنا العلماء، فمنها ما ظهر، ومنها ما زال محفوظًا ومخطوطًا في المعاهد والمكتبات، وح

وقد تيسر لي الحصول على مخطوط )رونق المحاكم بشرح المسائل التي يزوج فيها    سته تحقيقه.بطالب العلم إظهار هذا العلم المكنوز بدرا
من خمسة  –ه، وهو في األصل شرح لمنظومة  1123لعبد الرحمن بن أحمد بن المسك السخاوي المتوفى سنة   -من ثالث نسخ–الحاكم(  

وطي والمتضمنة للمسائل التي يزوج فيها الحاكم الشرعي، ومنه موسومة بـ)الزهر الباسم فيما يزوج فيه الحاكم( للحافظ جالل الدين السي  -أبيات
  يظهر اشتراط الولي للمرأة في عقد النكاح، وال يصح عقد النكاح بدونه، فالحاكم ولي من ال ولي لها، وقد عدها في المنظومة عشرين حالة، 

 سك شرحا موجزا يفي ببيانها على المذهب الشافعي.منها:عدم الولي، أو سفره، أو عضله لموليته ...إلخ، وقد حررها وشرحها ابن الم
 ابن مسك ( -الولي -يزوج -الحاكم -) رونق الكلمات المفتاحية:

Abstract 

Islamic Legal Manuscripts: 

 Islamic legal manuscripts are considered a scientific heritage that we inherited from scholars. Some of 

them are discovered while some are still kept as manuscripts at institutions and libraries. It is therefore 

incumbent upon knowledge seekers to show this treasured knowledge by studying and investigating it. I 

have had easy access to the manuscript titled ‟Rownaq Al-Mahakem bi Sharh Al-Massael allati Youzawejj 

fiha Al-Hakem” (Courts Splendour in Explaining Issues in which the Governor (or: the Judge) Unites a 

Woman in Marriage), by: Abdulrahman bin Ahmad bin Al-Misk Al-Sakhawi (died 1123H.).This manuscript 

is three copies and, originally, an explanation of a poem of five verses, titled ‟Al-Zahr Al-Bassim feema 

Youzawijj fih Al-Hakem” (Smiling Flowers in Issues where the Governor unites a woman in marriage), by: 

Al-Hafiz Jalal Eddeen Al-Sayouti, which includes the issues in which the legal Governor unites women in 

marriage. Among such issues is the condition of the presence of the woman's guardian in the marriage 

contract, as this contract is invalid without him. So, the governor is a guardian of women who have no 

guardians. This poem mentioned twenty cases, among which are: the lack of a guardian, his travel, or his 

prevention of the woman under his guardianship from marriage… etc. Ibn Al-Misk gave a brief explanation 

of that in a way that meets its clarity according to the Shafei School. 

Key words: Splendour; governor; to unite in marriage; the guardian; Ibn Misk.  

 املقدمة
النك أجلها شرع  التي من  الغاية  الزوجين عل أسس متينة، ومبادئ قوية؛ حتى تتحقق  العالقة بين  إقامة  اح من دوام  حرص اإلسالم على 

عقد  واستقرار.وال يتحقق ذلك إال بتوفر المقدمات األساسية التي شرعت من ِقبل الشارع، ومن هذه المقدمات الوالية، والتي تعد من أهم شروط  
فهذه اآلية صريحة في اعتبار الولي، واألصل في الوالية    (232سورة البقرة آية )   َفاَل َتْعُضُلوُهنَّ َأن َينِكْحَن َأْزَواَجُهنَّ    النكاح. قال تعالى:  

ن لألب ثم لألقرب من األولياء من بعده، إال أنه قد تعتري الولي من الموانع ما يمنعه من تولي عقد النكاح من صغر وجنون وإحرام، أو يكو 
عن الزواج، ففي هذه األحوال حرص الشرع على    الولي غير حاضر كأن يكون في سفر أوحبس وغيره، وقد يكون الولي ظالم للمرأة بمنعها

 إنصاف المرأة؛ لممارسة حقها الشرعي من خالل الحاكم، إذ الحاكم ولي من ال ولي له. 
وقد نظم الحافظ جالل الدين السيوطي في ذلك منظومة من خمسة أبيات موسومة بـ )الزهر الباسم فيما يزوج فيه الحاكم( والمتضمنة  

ه وسماه )رونق المحاكم 1123فيها الحاكم الشرعي، وقام بشرحها عبدالرحمن بن أحمد بن المسك السخاوي المتوفى سنة  للمسائل التي يزوج
 بشرح المسائل التي يزوج فيها الحاكم(، وقد تيسر لي الحصول على ثالث نسخ من هذا المخطوط؛ لدراسته وتحقيقه.

 سبب اختيار المخطوط: 
 . -الزواج–بحياة البشرية  أهمية موضوع المخطوط، وارتباطه .1
 إظهار أهمية وجود الولي في النكاح، وكونه شرط إلتمام العقد.  .2
 اعتباره شرح لرسالة لطيفة لمنظومة للحافظ السيوطي في المسائل التي يزوج فيها الحاكم الشرعي.  .3
 وضوح الكلمات في ألواح المخطوط مما يحفز على تحقيقها وإظهارها. .4

 الدراسات السابقة:
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 ظهر لي من خالل التتبع والبحث، تحقيق المخطوط وإظهاره في محركات البحث العلمية.لم ي 
 منهجي في التحقيق: 

 اتبعت في تحقيقه الخطوات اآلتية: -ثالث نسخ  –بعد جمع نسخ المخطوط  
 نسخت المخطوط وفق قواعد الرسم اإلمالئي الحديث، مع مراعاة عالمات الترقيم.  .1
 تثبيت الفروق بينها في الهامش. قابلت بين النسخ، وقمت ب .2
؛ لوجود ما يفيد في آخر المخطوط مطالعة المؤلف للنسخة، إضافة  -المكتبة األزهرية–اعتمدت على النسخة المشار إليها الحقًا بالرمز )س(   .3

 إلى سالمتها من السقط.
 المتن مسبوق بحرف )ص(، والشرح مسبوق بحرف )ش(.  .4
 المؤلف في رسالته بالجزء والصفحة. وثقت الكتب التي ذكرها  .5
 اإلشارة إلى نهاية كل لوحة من المخطوطة بوضع خط مائل هكذا / مع كتابة رقم اللوحة في الحاشية.  .6
 تخريج األحاديث من كتب التخريج، مع الحكم عليها .7
 ترجمت لألعالم الوارد ذكرهم في المخطوط. .8
 أظهرت معاني الكلمات الغريبة والغامضة من مظانها. .9

 وقد اشتمل على مقدمة وقسمين:
 المقدمة وتشتمل على سبب اختيار المخطوط، وخطة البحث، والدراسات السابقة، ومنهجي التحقيق 

 القسم األول: قسم الدراسة، واشتمل على ثالثة مباحث: 
 المبحث األول: في التعريف بالمصنف وفيه خمسة مطالب:

 المطلب األول: اسمه ومولده
 الثاني: شيوخه المطلب 

 المطلب الثالث: تالميذه 
 المطلب الرابع: آثاره العلمية 

 المطلب الخامس: وفاته 
 المبحث الثاني: في التعريف بالشارح وفيه ثالثة مطالب: 

 المطلب األول: اسمه ومولده
 المطلب الثاني: تصانيفه

 المطلب الثالث: وفاته
 عة مطالب:المبحث الثالث: في التعريف بالمخطوط وفيه أرب 

 المطلب األول: اسم المخطوط ونسبته إلى مؤلفه 
 المطلب الثاني: منهج المؤلف

 المطلب الثالث: وصف نسخ المخطوط 
 المطلب الرابع: نماذج من المخطوط

 القسم الثاني: قسم التحقيق 
 ترمجة املصنف جالل الدين السيوطي املبحث األول

 املطلب األول: امسه، ومولده
ه، أمه تركية وأصل أبيه من  849الفقيه الحافظ المحدث جالل الدين عبد الرحمن ابن الكمال أبي بكر محمد الخضيري السيوطي، ولد سنة  

بأبي الفضل وكتبه بخّطه، وقال: نسبتنا   (1) العجم، ونشأ بالقاهرة يتيمًا إذ توفي والده وله من العمر خمس سنوات، كناه العّز الكناني الحنبلي
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وله أياد بيضاء   (2)بالخضيري، فال أعلم ما تكون إليه هذه النسبة إال بالخضيرية، محلة ببغداد، من جملة أوصيائه اإلمام كمال الدين بن الهمام
 ( 3) عليه

 املطلب الثاني: شيوخه
نهم، ومن منهجه أنه يجلس إلى شيخًا واحدًا فإذا توفي انتقل إلى غيره، ومن قرأ األمام السيوطي على جماعة من العلماء، وأخذ العلم م 

 شيوخه:
  (4)علم الدين البلقيني  .1
  (5)شرف الدين المناوي  .2
  (6)الشمس المرزباني الحنفي .3
  (7) جالل الدين المحلي .4
  (8)الشهاب الشارمساجي .5
 العز الكناني .6
  (9)محي الدين الكافيجي .7

 الثالث: تالميذهاملطلب 
 تتلمذ عند اإلمام السيوطي الكثير، ومنهم: 

  (10)شمس الدين الداودي .1
  (11) شمس الدين بن طولون  .2
  (12) شمس الدين الشامي .3
  (13)محمد ابن إياس .4

 املطلب الرابع: آثاره العلمية:
اإلمام السيوطي عالم مشارك في أنواع من العلوم، وقد اشتهر اكثر مؤلفاته في حياته في أقطار األرض، وشرع في االشتغال بالعلم من   

سنة اعتزل الناس وخال بنفسه في روضة  40شيخًا، ولما بلغ    150ه، وعده شيوخه إجازة وقراءة وسماعا نحو  864ابتداء ربيع األول سنة  
مصنف بين مطول في أسفار، ومختصر في    600وترك اإلفتاء والتدريس ، فألف أكثر كتبه بها إذ بلغت مؤلفاته    (15) على النيل  (14) المقياس
 ورقتين، 

 ومن مؤلفاته:
  (16)مختصر إحياء علوم الدين للغزالي .1
  (17)مختصر األحكام السلطانية للماوردي .2
  (18)تدريب الراوي شرح تقريب النووي  .3
  (19)شرح موطأ مالك تنوير الحوالك .4
 اإلتقان في علوم القرآن  .5
 الدر المنثور في التفسير بالمأثور .6
 األزهار المتناثرة في األحاديث المتواترة  .7
 األشباه والنظائر اإلفصاح على تلخيص المفتاح  .8
 حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة .9

 بغية الوعاة في طبقات النحاة .10
 بهجة الخاطر ونزهة الناظر  .11
 ( 20) طبقات الفرضيين(-طبقات األصوليين-طبقات الحفاظ-عدد من كتب الطبقات منها: )طبقات المفسرينوله  .12

 وفاته المطلب الخامس:
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 ( 22)بمصر (21)ه في منزله بروضة المقياس، وذفن خارج باب القرافة911جماد األولى سنة   19توفي في سحر ليلة الجمعة  
 مسك السخاويترمجة الشارح ابن :  املبحث الثاني

 املطلب األول: امسه، ومولده
عبدالرحمن بن احمد بن عبدالرحمن زيد الدين ابن مسك السخاوي، أديب شافعي مصري االديب الشافعي المعروف بابن مسك 

  (24) 1025.ولد سنة (23) السخاوى 
 املطلب الثاني: من تصانيفه :

 االجوبة المستنبطة على االسئلة الملتقطة. .1
 الغاوى بل اسعاد الطالب الراوى. ارشاد  .2
 االستبطان فيما يعتصم من الشيطان. .3
 تنويق النطاقة في علم الوراقة.  .4
 الدر النفيس في الجمع بين التسديس والتخميس في قصيدة البردة.  .5
 شرح مقصورة الدربدية. .6
 ضرب الترغيب في فضل الصالة على الحبيب. .7
 ى هللا عليه وسلم.غالى االسناد من عالى االسعاد في مدح النبي صل .8
 قصيدة الوضوئية وشرحها. .9

 ( 25) ه1123توفي سنة :  المطلب الثالث: وفاته
 التعريف باملخطوط املبحث الثالث

 املطلب األول: اسم املخطوط ونسبته إىل مؤلفه
وقد اتفقت النسخ الثالث بإثبات   ،(28) ، وفي النسخة )ع((27)، وكذا في النسخة )س(  (26)تم اثبات اسم الكتاب في اللوح األول من النسخة )ص(

 (29)-بعنوان ) رونق المحاكم فيما يزوج فيه الحاكم(-االسم في اللوح األول من المخطوط، كما ثبت اسم الكتاب في كتب التراجم والفهارس 
ا إذ قال : "وقد ألفت في هذه  وثبت نسبة المنظومة للحافظ اإلمام جالل الدين عبدالرحمن السيوطي، وذكر في كتابه األشباه والنظائر وغيره

 ( 30)الصور كراسة سميتها )الزهر الباسم فيما يزوج فيه الحاكم("
 املطلب الثاني: سبب تأليف الكتاب ومنهجه

أشار المؤلف إلى سبب تأليف هذا الشرح كما ذكر نصه إذ قال:" فقد سألني من أحب موافقته وال أرضى مواقفته أن أشرح األبيات التي   
نظمها الجالل السيوطي .... للمسائل التي يزوج فيها الحاكم الشرعي فأجبته إلى ذلك راجيًا من الملك المالك أن يوفقنا لدخول في هذه 

 المسالك"
 عن منهجه يف التأليف فكان: أما

وهي من  –بذكر السبب الداعي إلى إخراج مؤلفه، وهو إجابة لمن سأله لشرح األبيات التي نظمها جالل الدين السيوطي، وبدأ بشرح المنظمومة  
ه مسبوق بحرف ال)ش(  والموسومة بال)الزهر الباسم فيما يزوج فيه الحاكم( بذكر بيت منها مسبوق بحرف ال)ص( ثم بدأ بشرح  -خمسة أبيات

  - األولى، الثانية... وهكذا  -وذكر عدد المسائل الموجودة في البيت المراد شرحه، ثم يشح كل مسألة على حدة مع ذكر تعداد لهذه المسائل
اآللية المتبعة في  بلون مخالف للون المخطوط؛ للتمييز، ثم ينهيه بعبارة انتهى أو وهللا أعلمويشرع في شرح البيت الثاني من المنظومة بنفس  

 البيت األول وهكذا لنهاية المنظومة. وللمؤلف إضافات عنون بها بتنبيهات أو مهمات. 
 منظومة )الزهر الباسم فيما يزوج فيه الحاكم( 

َفْر   ِعْشروَن َزوََّج  َحاِكٌم:  َعَدُم  الَولْي        َوالَفْقُد، َواإِلْحراُم، والَعْضُل، السَّ
 ِعزُُّه،    ونكاحه        َأْو ِطْفُلُه،  َأْو  َحاِفٌد  ِإْذ  ما  َقَهْر   َحْبٌس،   َتَواٍر، 

 َوَفَتاُة َمْحُجوٍر،  َوَمْن  ُجنَّْت،  َواَل        َأبٌّ   َوَجدُّ   الْحِتَياٍج   َقْد   َظَهرْ 
 ِإْذ  اَل  َضررْ  َأَمُة  الرَِّشيدِة  اَل  َوليَّ  لها،   َوَبْيـ        ت الماِل َمْع َمْوُقوَفةٍ 
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 مع  ُمْسِلماٍت  ُعلَِّقْت  َأْو   ُدبِّرْت        َأْو ُكوِتَبْت َأْو كان َأْوَلَد  َمْن  َكَفْر 
  املطلب الثالث: وصف نسخ املخطوط

 اعتمدت في تحقيق المخطوط على ثالث نسخ وهي كالتالي: 
 47-42( من: 133346ن مجموع برقم: )رمزت لها بـ)س(، ومصدرها: المكتبة األزهرية ضم النسخة األولى:

(  13- 11( سطر، يحوى كل سطر من )17( لوحات، أما عدد األسطر تقريبًا )5وهي نسخة كاملة، مكتوبة بخط النسخ الجيد، وعدد أوراقها )
حيح محدود في  كلمة، وقد تميزت النسخة بوضوح خطها، إال أن بها بقع وخطوط سوداء مما يدل على وجود تلف في األصل، مع وجود تص

 تعقيبة.  -الوجه األيمن– طرة المخطوط.وفي نهاية كل لوح من )أ( 
، ومصدرها: المكتبة األزهرية ضمن مجموع (31)رمزت لها بـ)ص(، والناسخ لها أحمد صالح كما هو مدرج في آخر المخطوط النسخة الثانية:

، مكتوبة بخط النسخ الجيد، وعدد  -غير مؤثر في متنها  -يسير جداً وهي نسخة كاملة، إال أن فيها سقط    193- 189( من:  133188برقم: )
( كلمة، وقد تميزت النسخة بوضوح خطها، وسالمة  12- 10( سطر، يحوى كل سطر من ) 21( لوحات، أما عدد األسطر تقريبًا )6أوراقها )

 .(32) تعقيبة -الوجه األيمن– وفي نهاية كل لوح من )أ(  األلواح من التلف.
- ب147( من :  1488-2رمزت لها بـ)ع(، ومصدرها: مكتبة جامعة أم القرى ومصنفة في قسم الوعظ واإلرشاد، رقم الطلب: )   الثة:النسخة الث

ا ( لوحات، أم4، مع وجود سقط في الوسط، مكتوبة بخط نسخي، وعدد أوراقها ) -األسطر األخيرة من المخطوط–وهي  نسخة ناقصة  150
( كلمة، وقد تميزت النسخة بوضوح خطها، وسالمة األلواح من التلف عدا أثر  12- 11يحوى كل سطر من ) ( سطر،  23عدد األسطر تقريبًا )

 وفي األركان السفلية ، مع وجود تصحيح في طرة المخطوط. -بين الوجهين-رطوبة في وسط اللوح،  
 تعقيبة. -الوجه األيمن– وفي نهاية كل لوح من )أ(  

 املطلب الرابع: مناذج من املخطوط

 )الصفحة األوىل من النسخة )ص((

 )الصفحة األخرية من النسخة )ص((
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 )الصفحة األولى من النسخة )س((

 )الصفحة األخرية من النسخة )س((

 ((عمن النسخة )  وىل)الصفحة األ



   

         

  رونق احملاكم بشرح املسائل اليت يزوج فيها احلاكم                            

  

  

  

 ((عمن النسخة ) خرية)الصفحة األ 

الشيخ عبدالرحمن    -)لسيدنا وموالنا الشيخ العمدة العارف باهلل سيدي–  (36) التي يزوج فيها الحاكم  (35)المسائل  (34( ) 33) كتاب رونق المحاكم لشرح
  (39) /( 38() 37) نفع هللا به آمين( بن أحمد بن عبدالرحمن بن علي بن أحمد ابن المسك السخاوي الشافعي ناظم مدح الرسول 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
بن المسك السخاوي   (41)القدير كثير الذنوب والمساوئ عبدالرحمن بن أحمد بن )عبدالرحمن بن علي(  (40)يقول العبد الفقير لرحمه ربه الملك/ 

آمين. الحمد هلل منفذ أحكام الحكام باإلحكام برا   في الدنيا واألخرة بمحمد وآله  (43) هللا له وللداعي له، وللمسلمين )بالمغفرة( (42)الشافعي، )كان(
القضاة    وبحرا، ومسدد أقضية القضاة العاَلمين في العاِلمين سرا وجهرا، والصالة والسالم على من ُأسبلت عليه الحكم رواقها، وُأحكمت به أقضية

 ( 45)د، وعلى آله وأنصاره وصحبه وأتباعه و)محبيه(من نطق بالضاد، وأسمح من أكرم بعطائه البادي والصا  (44)نطاقها سيدنا محمد أفصح
وبعد فقد سألني من أحب موافقته     (47)، وما تبع الفْي الشخص.)آمين((46)وذويه وحزبه صالة وسالمًا دائمين متالزمين ما استدل الحكام بالنص

تعالى عليه من شآبيب رحمته، وأسكنه أعال فراديس   أمطر هللا  وال أرضى مواقفته أن أشرح له األبيات التي نظمها الجالل السيوطي الشافعي
ذلك  جنته، وجمع بيننا وبينه في دار كرامته بطوله ومنته والمسلمين أجمعين. المتضمنة للمسائل التي يزوج فيها الحاكم الشرعي، فأجبته إلى  

 (48)بحوله ومنته. )آمين( راجيًا من الملك المالك أن يوفقنا للدخول في هذه المسالك بعونه وقدرته، وأن ينفع به
 : (49)قال رحمه هللا تعالى/ 

 والفقد، واإلحرام، والعضل، السفر    (50)ص: عشرين زوج حاكم: عدم الولي
من المسائل التي يزوج فيها الحاكم، والمراد به كما أفاده العم الشيخ العالم العامل الشيخ   (51)ش: أقول قد اشتمل هذا البيت على خمس مسائل

قاضيًا كان أو واليًا، فمن كانت    (58)الوالية العامة  (57)له/  (56)من/( 55)نقاًل عن شيخ اإلسالم   (54)بن مسك السخاوي )رحمه هللا(  (53)   (52) )علي(
واليته عامة، زوج ولكن بشروط أن يزوج من دعت للتزويج وهي بالغة عاقلة بكفؤ وبمهر مثل نقد رائج بالبلد من زوج قادر عليه، ويجوز 

أنه يجوز للحاكم الشرعي   -رحمه هللا-ومقتضى كالمه فيه    (60)في شرح منهجه  قيمته مهر مثل أيضًا كما أفصح بذلك شيخ اإلسالم  (59) بعرض
انتهى. ولو دعت إلى    (61) أن يزوج البالغة العاقلة الرشيدة بإذنها ولو بدون مهر مثل إذا رضيت بذلك؛ وعلله بأن الصداق يتمحض حقًا لها

واألصل  (62) زويجها منه، فإن امتنع زوجها القاضي منه(رجل وادعت كفايته وقال الولي ليس بكفؤ، رفع إلى القاضي، فإن ثبتت كفايته، لزمه ت
 انتهى.( . 66)وصححه على شرط الشيخين (65)وحسنه، والحاكم (64) رواه الترمذي (63)  في والية الحاكم ما ورد )أنه ولي من ال ولي لها(
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 األولى: عدم الولي
. فأما الشرعي: فهو أن يكون الولي به مانع من صبي أو جنون أو نحوهما وال ولي لها غيره.وأما   (67)والعدم على قسمين: حسي وشرعي

بإذنها صريحًا إن كانت ثيبًا،    (69)، فيزوجها الحاكم الشرعي  (68) الحسي: فهو عدم الوجود أصاًل بأن ال يكون للمرأة ولي مجبر )وال غير مجبر(
وسائر   (70) في هذه المسألة/  -أي بالغة عاقلة -ها إذا خلى عن صياح ولطم خد إن كانت بكرًا  وبصريح اإلذن، وبسكوتها وضحكها وبكائ

 . (71) المسائل اآلتية كما علم مما مر؛ ألن اللطم يؤذن بعدم رضاها
  (74()73) آنفًا(أيضًا بالشروط المذكورة ) (72)وهو أن يكون حيًا لكنه مفقود لم يعلم له محل، فيزوجها الحاكم:  الثانية: فقد الولي 

محرما بحج أو عمرة، أو بهما وتدعو موليته البالغة العاقلة إلى تزويجها بكفؤ    (75) وصورة المسألة أن يكون وليها )أو غيره(:  الثالثة: اإلحرام  
 بالشروط المذكورة أيضًا. (76)فيزوجها الحاكم

، أو بعيدا عنه  (81) (80)عند طلب موليته النكاح بكفؤ، سواء كان االمتناع بين يدي الحاكم (79) وهو )امتناع الولي(:    (78) العضل (77) الرابعة:/
، وثبت عضله عنده فيزوجها الحاكم الشرعي؛ ألن التزويج حق على    (84) ، ورفعت األمر إلى الحاكم الشرعي/  (83)عليه بينة بذلك  (82) وقامت

بذلك فتنتقل   (86).ومحل تزويج الحاكم بالعضل إذا لم يتكرر فإن تكرر ثالثًا صار الولي فاسقاً   (85)الولي فإذا تعذر استيفاؤه منه وّفاه الحاكم
ويحصل العضل إذا دعت البالغة   –  (89) رحمه هللا )تعالى(  –قال شيخ اإلسالم  (88() 87) الوالية لألبعد تفريعًا على أن الفاسق ال يلي. قاله الشيخان

.قال العم الشيخ علي بن مسك )السخاوي    (90) العاقلة الرشيدة إلى كفؤ وامتنع الولي لنقص المهر عن مهر المثل؛ ألن ذلك يتمحض حقًا لها
حقًا لها   (94) أو عنين وامتنع الولي فإنه يصير عاضال؛ ألن التمتع يتمحض  (93) وكذا لو دعت إلى تزويجها بمجبوب   (92) )تعالى(  (91)رحمه هللا(

 انتهى  (96)أنه بطريق النيابة التي اقتضتها الوالية انتهى.وهل تزويج الحاكم بطريق الوالية أم بطريق النيابة؟اعتمد شيخ اإلسالم (95)أيضاً 
 الخامسة: سفر الولي

وهما سير األثقال المحملة يومين معتدلين أو يوما وليلة أو ليلتين. فإذا سافر الولي إليهما أو فوقهما ورفعت موليته   (99)  (98) مرحلتين  (97) إلى/
 . انتهى (101) بالشروط المذكورة )أيضًا( (100) أمرها للحاكم الشرعي وطلبت تزويجها وهي بالغة عاقلة بكفؤ، زوجها الحاكم الشرعي

 : (103)تعالى() (102) )قال المصنف رحمه هللا(
 أو طفله، أو حافد، إذا ما قهر   حبس، توار، عزة، ونكاحه   ص.

 ش. أقول: قد اشتمل هذا البيت على ست مسائل من المسائل التي يزوج فيها الحاكم الشرعي بالشروط المذكورة.
    (105) محبوسا   (104)األولى: أن يكون الولي/

، وذكر بعضهم أنه ال بد أن يستأذن الولي المحبوس إن أمكن، ومنهم   (107) موليته البالغة العاقلة إلى تزويجها بكفؤ، فيزوجها بإذنها   (106)ودعت
 . -أي الغي اإلذن – (109) كالمعضوب (108)من جعل المحبوس/

  الولي (110) الثانية: تواري 
 ( 112)بالوفاء، أو كان معسرًا وخاف حبسه، ودعت موليته )أي(  (111)من ظالم يقصده، أو دائن له عليه حق به حجة، ويعسر عليه إقامة بينة

 بالشروط المذكورة فيه. (113)البالغة.... إلخ إلى كفؤ فيزوجها الحاكم
  الثالثة: عزته

إلى تزويجها بكفؤ فيزوجها   –أي البالغة.... إلخ    –و الجمعة إال مرة، ودعت موليته  ال يخرج في السنة أو الشهر أ  –أي يكون الولي متعززًا    –
 بالشروط المتقدمة أيضا.  (114)الحاكم

   الرابعة: نكاحه
 بالشروط المذكورة أيضا. (115) أي أن يكون الولي هو الذي يريد التزوج بها وال ولي لها غيره، فيزوجه بها الحاكم الشرعي –

  (117) أو طفلة أو حافد (116) والسادسة: ما تضمنه قوله/الخامسة 
، وكذا حافده: وهو ولد ابنه اليتيم ببنت ابنه اآلخر اليتيمة، ويتولى الطرفين )عند فقد أبويهما كما تقرر -الحاكم يزوج طفلته  (118)أي إن  –

في    (120) كذلك فيجوز للجد عند فقد ولديه تولي الطرفين(  .  (119) خاصتين بالحاكم بل هو وغيره من األجداد  -أي هاتين المسألتين-وليستا  
 . (121) تزويج ولد ابنه اليتيم ببنت ابنه اآلخر اليتيمة وإن لم يكن حاكما؛ لوفور شفقته، وألنه ولي مجبر كاألب
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وجها  وّصور شيخنا صورة أخرى يزوج فيها الحاكم مع وجود ولد العم، وذلك فيما إذا كان لمريدة التزويج ولد عم ال ولي لها غيره، وأراد أن يز  
 إذ تولي الطرفين ليس إال من خصوصية الجد كما مرت اإلشارة إليه واإلجبار  (123) يزوجها لطفله إال الحاكم الشرعي  (122) بطفله الصغير فال/

 الغصب والقهر.  (124))هو(
 أب وجد الحتياج قد ظهر   ص: وفتاة محجور، ومن ُجنت، وال   :(125))قوله(

 ش. أقول: قد اشتمل هذا البيت على مسألتين من المسائل التي يزوج فيها الحاكم أيضًا. 
 . (127)أو سفه، فليس لواحد منهما أن يزوج أمته بل يزوجها الحاكم الشرعي (126)بفلس األولى: أمة المحجور عليه

كانت بالغة   (129)أي )إذا(  –التمييز، فيزوجها السلطان عند فقد األب والجد؛ للحاجة    (128)وهو عدم/  -أي طرقها الجنون -  الثانية: من ُجنت
عالمات غلبة شهوتها أو    كأن تظهر    -رحمه هللا تعالى–، كما علل بذلك المصنف في قوله الحتياج قد ظهر.قال شيخ اإلسالم  (130) محتاجة

الحاكم الشرعي في صغرها؛ لعدم حاجتها، وال بعد بلوغها لمصلحة من كفاية   (131) يتوقع الشفاء بقول عدلين من األطباء فعلم أنه ال يزوجها/
قال: وقد يقال قد تحتاج إلى الخدمة ولم تندفع حاجتها بغير الزوج، فيزوجها لذلك، إما األب أو الجد عند فقد األب، فلكل    .  (132) نفقة وغيرها

منهما أن يزوج المجنونة؛ للمصلحة في تزويجها ولو بال حاجة بخالف المجنون الصغير الذي لم تظهر حاجته فال يزوج. قالوا: ألن التزويج  
كما تقرر نعم لو ظهرت رغبة مجنون كبير في النكاح كدورانه حول النساء وتعلقه بهن ونحو   (133)قة ويغرمهما المجنون  يفيدها المهر والنف

.وبما تقرر علم أنه يلزم نحو األب تزويج المجنون  (135()134) ذلك، أو يتوقع الشفاء بقول عدلين من األطباء ُزوج واحدة كما بحثه اإلسنوي 
 ثيبا وهللا أعلم.  أو (136) للحاجة ولو صغيرة/

 :(137))قال المصنف )رحمه هللا(
  (139)وبيت المال مع موقوفة إذ ال ضرر(   الرشيدة ال ولي لها  (138) ص. وأّمة

 ش. أقول: قد اشتمل هذا البيت على ثالث مسائل من المسائل المذكورة آنفاً 
الحاكم الشرعي بإذن موالتها صريحًا إن كانت ثيبًا، وبسكوتها بعد االستئذان إذا كان لرشيدة ال ولي لها أمة وأرادت تزويجها، فيزوجها األولى: 

؛ لما قصد (142) وبما تقرر ُعلم أنه ال مدخل للمرأة في والية النكاح مطلقاً   (141) .أما لو كان للسيدة ولي تولى نكاح موليتها  (140) إن كانت بكراً 
المرأة وال    (145) ولحديث: ) ال تزوج المرأة/  (144).قالوا: وذلك لقوله تعالى: }الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَلى النَِّساء{  (143)منها من الحياء وعدم ذكره أصال

)رحمهما هللا   -(150)وشارحه  (149)قال النووي في منهاجه  (148) بإسناد على شرط الشيخين.ولذلك/  (147)أخرجه الدار قطني  (146) المرأة نفسها (
عن الولي وال والية، وال تقبل نكاحا ألحد بوالية وال    (152)المرأة نفسها بإذن من وليها وال بدون إذنه وال غيرها )بوكالة(  : ال تزوج(151)تعالى(

 . انتهى. (153)وكالة فطما لها عن هذا الباب إذ ال يليق بمحاسن العادات دخولها فيه
 . (155)إذا لم نبتلى بإمامة المرأة، وما إذا لم تزوج غيرها وهما كافرتان ثم اسلمتا (154) بعضهم: ومحل عدم والية المرأة النكاح )ما( قالتنبيه:

 وهللا أعلم.  (157)بإمامة المرأة، أو زوجت غيرها وهما كافرتان فإن النكاح صحيح كما تقرر (156)أما إذا بلينا
 أيضًا. (160) الحاكم الشرعي (159)كان مورثه أمة وأرادت التزويج فيزوجها/ (158) له غير بيت المال، )و(لو مات إنسان ال وارث الثانية: 
 ( 162)دون )الموقوف(  (161) األمة الموقوفة على رجل أو امرأة أو جامع أو مسجد أو سبيل إذا دعت إلى التزويج فيزوجها الحاكم الشرعيالثالثة:  

الموقوفة بالموقوف   (163) عليه من رجل أو ناظر على نحو المسجد. وأشعر قوله إذ ال ضرر أنه يشترط أن ال يضر تزويج السلطان )األمة(
  (166))انتهى( (165) الموقوف عليها (164) عليه وال )بالجهة(

 أو كوتبت أو كان أولد من كفر.  :ص.مع مسلمات علقت أو دبرت  (167))قوله(
 مسائل من المسائل التي يزوج فيها الحاكم الشرعي أيضًا. (168)اشتمل هذا البيت على )أربع(ش. أقول: قد 

 ( 170)مسائل بأن يملك كافر أربع: إما كافرات فيسلمن، وقد علق عتق إحداهن على صفة كقدوم زيد أو دخول دار/   (169) وصور بعضهم )األربع(
 كما تقرر.  ، ثم عتقت بوجود الصفة ودعت للتزويج، فيزوجها القاضي

 أيضًا.  م إذا أرادت التزويج زوجها القاضيدينًا، ث (171)وبأن أحبل الثانية ثم أسلمت، فولده منها مسلم؛ لما قالوا إن الولد يتبع أعلى األبوين/
)لها( بقوله  الثالثة  دّبر  فأنت حرة  (172) وبأن  مثاًل  نجمين  على  دنانير  إلي عشرة  دفعت  إذا  لها:  بقوله  األخرى  فأنت حرة.وكاتب  إذا مت   :

 أعلم.  (175)وهللا (174)، وأرادت كل واحدة التزويج فال يزوجها إال الحاكم الشرعي (173) )فقبلت(
   ان:مهمت
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، وال  (177) الصغير، وال ولي لها غيره فال يزوجها للولد إال الحاكم الشرعي (176) إذا أراد الرجل أن يزوج ابنة عمه البالغة العاقلة )ولده( األولى:
 يتولى هو الطرفين؛ ألن ذلك من خصوصية الجد كما تقدم. 

بلدها، فأذنت لقاضي البلد التي انتقلت إليها أن يزوجها   (179) قاض غير قاضي/  (178)لو انتقلت امرأة من بلدها إلى بلد أخرى )لها(  الثانية:
 وهللا أعلم  (180) بكفؤ فزوجها به، صح النكاح

 هذه المسائل به شروط الصحة:  (181) ينبغي أن )نردف(تنبيه:
فصلها، وال عداوة ظاهرة بينها وبين الولي وال بينها وبين الزوج، وشروط  (182)ونفقة يومها، )وكسوة(أن يزوجها من كفؤ موسر بحال صداقها، 

يصح نكاح   (184) أي )فال(- .ويشترط في الزوج حل، واختيار، وتعيين، وعلم بحل المرأة له    (183)جواز اإلقدام كونه بمهر مثل حاال من نقد البلد
 ( 187)وعدة/  (186) .وفي الزوجة حل، وتعيين وخلو )من نكاح(  (185)ال من جهل حلها احتياطا لعقد النكاحكالبيع، و   -محرم وال مكره وغير معين

.وفي الولي اختيار، وفقد   (189) ، وال احدى امرأتين، وال مزوجة، وال معتدة من غيره؛ لتعلق حق الغير بها(188)، أي فال يصح نكاح )محرمة(
.وفي الشاهدين:    (190)   –أي فال يصح من محرم وامرأة وخنثى ومكره وصبي ومجنون    –مانع من عدم ذكورة، وإحرام، ورق، وصبي وغيرها  

و فاسقين  كأن عقد بحضرة عبدين أ-أي فال يصح النكاح بحضرة من انتفى عنه شرط من ذلك  -إسالم، وذكورية، وحرية، وعدم تعيين، وعدالة  
بانا ذكرين صح النكاح؛ نظرا لما في نفس األمر هنا دون العبادات، وكذا يصح    (192).نعم إن/(191) أو أصمين أو امرأتين أو أعميين أو خنثيين

 على  )تم الشرح المبارك وصلى هللا   (196) أعلم  (195)وهللا )سبحانه وتعالى(  (194)بحضرة متعين للوالية  (193) بحضرة مستوري العدالة، وال )يصح(
  (197) سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم آمين(

 املصادر واملراجع
الدين األلباني، ( .1 السبيل، محمد ناصر  أحاديث منار  الغليل في تخريج  المكتب  1985- ه1405إرواء  الثانية(، بيروت،  م(، )الطبعة 

 اإلسالمي
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي، )د.ت(، )د.ط(، دار الكتاب  .2

 اإلسالمي
م(، )الطبعة 1993- ه1414األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، اإلمام جالل الين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، ) .3

 وت: لبنان، دار الكتاب العربيالثانية(، بير 
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين )هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين(، أبو بكر )المشهور بالبكري(  .4

 م(، الطبعة األولى(، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع1997-ه1418عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي، )
م(، ) الطبعة الثامنة(،  1989م قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، الزركلي، خير الدين، ) األعال .5

 بيروت: دار العلم للماليين.
 م(، بيروت: دار الفكر. 1990  -هـ  1410األم، اإلمام الشافعي، أبي عبدهللا محمد بن إدريس، ) .6
 دهللا شمس الدين محمد الذهبي، بيروت: لبنان، دار الكتب العلميةتذكرة الحفاظ، لإلمام أبي عب .7
 تحفة األحوذي جامع الترمذي، المباركفوري، اإلمام الحافظ أبي العال محمد عبدالرحمن ابن عبدالرحيم، بيروت: دار الكتب العلمية . .8
 ت: لبنان، دار الكتب العلمية تذكرة الحفاظ، لإلمام أبي عبدهللا شمس الدين محمد الذهبي، )د.ت(، )د.ط(، بيرو  .9

الشافعي  .10 أبو حفص عمر بن علي بن أحمد  الدين  الملقن سراج  ابن  للنووي(،  المنهاج  المنهاج )على ترتيب  أدلة  إلى  المحتاج  تحفة 
 مكة المكرمة-ه(، )الطبعة األولى(، دار حراء1406المصري، )

 طبعة الثانية(، بيروت: لبنان، دار المعرفة م(، )ال2013-ه1434التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني، ) .11
 تهذيب األسماء واللغات، لإلمام العالمة الفقيه الحافظ أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي، بيروت: لبنان، دار الكتب العلمية .12
 مصر  -البابي اْلحَلِبي  م(، مصطفى  1932  -هـ    1351تيسير التحرير، محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي، ) .13
 جامع الترمذي، أبو عبدهللا الحكيم، محمد بن علي بن الحسن بن بشر، بيروت: دار الكتب العلمية . .14
 حاشية الجمل على شرح المنهج، لسليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري، المعروف بالجمل، )د.ت(، )د.ط(، دار الفكر .15
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لشافعي وهو شرح مختصر المزني، اإلمام الماوردي البصري، أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب، الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام ا .16
 م(، ) الطبعة األولى(، بيروت: دار الكتب العلمية.1994 - هـ 1414)

عربية، (، دار إحياء الكتب ال1967-1387حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي، ) .17
 مصر  -عيسى البابي الحلبي وشركاه 

روضة الطالبين، النووي، اإلمام أبو زكريا محي الدين بن شرف، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبدالموجود والشيخ علي محمد معوض،   .18
 بيروت: دار الكتب العلمية.

الثامنة، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحم .19 المائة  الكامنة في أعيان  م(،  1972-ه1392د بن حجر العسقالني، ): الدرر 
 )الطبعة الثانية(، صيدرأباد:الهند، مجلس دائرة المعارف العثمانية 

 ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي، ألبي المحاسن الحسيني الدمشقي، )د.ت(، )د.ط(، بيروت: لبنان، دار الكتب العلمية .20
زدي، دار إحياء التراث العربي. مكة المكرمة: مكتبة دار الباز عباس سنن أبي داود، اإلمام الحافظ سليمان بن األشعث السجستاني األ  .21

 أحمد الباز 
م(، )الطبعة األولى(، بيروت: دار  1998  -هـ 1419سنن ابن ماجه، ابن ماجه، اإلمام المحدث أبي عبدهللا محمد بن يزيد القزويني، ) .22

 الكتب العلمية.
م(، )الطبعة األولى(، بيروت: المكتبة 2007  -هـ  1428مد بن أحمد بن عثمان، )سير أعالم النبالء، الذهبي، اإلمام شمس الدين مح .23

 العصرية. 
م(،  1998- ه1419شذرات الهب في أخبار من ذهب، اإلمام شهاب الدين أبو الفالح عبدالحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الخنبلي، )   .24

 )الطبعة األولى(، بيروت: لبنان، دار الكتب العلمية
 م(، )الطبعة األولى(،بيروت: دار الفكر.1998-هـ1418جوهري،أبي نصر إسماعيل بن حماد، )الصحاح، ال .25
الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي،  .26

 بيروت، منشورات دار مكتبة الحياة
السب .27 الكبرى،  الشافعية  الدين أبي نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي، )طبقات  )الطبعة األولى(،  1999- هـ1420كي، تاج  م(، 

 بيروت: دار الكتب العلمية.
ه(، )الطبعة 1407الدمشقي، تقي الدين ابن قاضي شهبة، )   طبقات الشافعية، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر األسدي الشهبي .28

 األولى(، بيروت، عالم الكتب
الجوزية،  .29 قيم  ابن  الدين  الحافظ شمس  مع شرح  آبادي  العظيم  الحق  محمد شمس  الطيب،  أبي  داود،  أبي  سنن  المعبود شرح  عون 

 م(، )الطبعة األولى(، بيروت: دار الكتب العلمية.1990-هـ1410)
 بيروت –ان شرح زبد ابن رسالن، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، دار المعرفة غاية البي .30
 العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، دار الفكر .31
م (، )الطبعة:   2009  -هـ    1430بن حمزة الرملي، )   فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسالن، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أحمد .32

 لبنان ، دار المنهاج  -األولى(، بيروت 
 م(، )د.ط(، دار الحديث 2018-ه1440فتح الوهاب بشرح منهج الطالب، شيخ اإلسالم زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري، ) .33
م(، )الطبعة األولى(، دار الكتب  1995-ه1416الثعالبي الفاسي، ) الفكر السامي في تاريخ الفقه إلسالمي، محمد بن الحسن الحجوي  .34

 العلمية
35.  ( باسم حاجي خليفة،  المشهور  القسطنطيني  والفنون، مصطفى بن عبد هللا كاتب جلبي  الكتب  الظنون عن أسامي  م(،  1941كشف 

 بغداد  -الناشر: مكتبة المثنى 
 مد بن محمد الغزي، بيروت: لبنان، دار الكتب العلميةالكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، نجم الدين مح .36
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الفقه المرموز في األعالم والكتب واآلراء والترجيحات، مريم محمد صالح الظفيري، ) .37 الفقهية وأسرار  - ه1422مصطلحات المذاهب 
 م(، )الطبعة األولى(، بيروت: لبنان، دار ابن حزم 2002

 م(، )الطبعة الثانية(، بيروت، دار صادر 1995وت بن عبد هللا الرومي الحموي، ) معجم البلدان، شهاب الدين أبو عبد هللا ياق .38
 م(، )الطبعة الثانية(، بيروت: دار النفائس.1988  - هـ  1408معجم لغة الفقهاء، أ.د. قلعجي، محمد رواس، وأ.د. قنيبي، حامد صادق، )  .39
 لبنان، دار إحياء التراث العربيمعجم المؤلفين، عمر بن رضا كحالة، )د.ت(، )د.ط(، بيروت:  .40
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني، شمس الدين محمد بن محمد الخطيب، دراسة وتحقيق وتعليق/ الشيح علي   .41

 م(، )الطبعة األولى(، بيروت: دار الكتب العلمية.1994 -هـ  1415محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبدالموجود، )
 م(، دار الفكر2005-ه1425البين وعمدة المفتين في الفقه، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، ) منهاج الط .42
م(، )الطبعة األولى(،  1995  - هـ  1416المهذب في فقه اإلمام الشافعي، الشيرازي، أبي اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي، ) .43

 بيروت: دار الكتب العلمية.
 في أعيان األعيان، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي، بيروت، الناشر: المكتبة العلميةنظم العقيان  .44
 النهاية في غريب الحديث واألثر، لإلمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن األثير، بيروت، المكتبة العلمية  .45
ر، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي المنوفي نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الشافعي الصغي .46

 م(، بيروت: دار الكتب العلمية. 1993 -هـ  1414المصري األنصاري، )
لنبيه( م(، دار الكتب العلمي، مطبوع بخاتمة )كفاية ا2009الهداية إلى أوهام الكفاية، عبد الرحيم بن الحسن بن علي اإلسنوي الشافعّي، ) .47

 البن الرفعة 
م(، طبع بعناية وكالة  1951هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي، ) .48

 المعارف الجليلة في مطبعتها البهية
طبعة األولى(، بيروت: لبنان، دار الكتب  م(، )ال2004-ه1425الوجيز في فقه اإلمام الشافعي، ألبي حامد محمد بن محمد الغزالي، ) .49

 العلمية
الوسيط في المذهب، الغزالي، الشيخ اإلمام حجة اإلسالم أبي حامد محمد بن محمد بن محمد، تحقيق: أبي عمرو الحسيني بن عمر بن   .50

 (، )الطبعة األولى(، بيروت: دار الكتب العلمية. 2001-هـ 1422عبدالرحيم، )
 //https://sites.google.comة موقع مخطوطات وكتب إسالمي .51
 //https://ar.wikipedia.org/wikiموقع ويكيبيديا  .52

 اهلوامش

 

أحمد بن إبراهيم بن نصر هللا، أبو البركات، عز الدين الكناني العسقالني األصل، المصري الحنبلي: فقيه مؤرخ انتهت إليه الكناني:    (1)
وولي قضاء القضاة فحمدت سيرته، وأورد الجالل السيوطي في معجم شيوخه أسماء مؤلفاته، وهي كثيرة، منها: طبقات  رئاسة الحنابلة بمصر.  

الحنابلة، ونظم أصول ابن الحاجب، وصفوة الخالصة في النحو، وشرح ألفية ابن مالك، وقل أن ترك فنا لم يصنف فيه نظما أو نثرا، توفي 
 ه 876سنة 
 ( 1/88(؛ األعالم، الزركلي ) 1/144ين، كحالة )انظر: معجم المؤلف    
محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد ابن مسعود، السيواسي، كمال الدين، المعروف بابن الهمام: إمام، من علماء الحنفية.    ابن الهمام:  (2)

مين. ثم كان شيخ الشيوخ بالخانقاه الشيخونية عارف بأصول الديانات والتفسير والفرائض والفقه والحساب واللغة، أصله من سيواس، جاور بالحر 
 ه861بمصر، من مصنفاته: فتح القدير في شرح الهداية ، والتحرير في أصول الفقه، توفي سنة  

 ( 256-6/255(؛ األعالم، الزركلي )7/435انظر: شذرات الذهب، ابن العماد )      
(؛ الفكر السامي،  280/ 1(؛ الضوء الالمع، السخاوي )87/ 9ن العماد )(؛ شذرات الذهب، اب335/ 1انظر: حسن المحاضرة، السيوطي )  )3(

 ( 5/6(؛ ذيل ذكرة الحفاظ، الحسيني )128/ 5(؛ معجم المؤلفين، كحالة )419/ 4الفاسي )

https://sites.google.com/
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هو شيخنا  علم الّدين صالح بن شيخ اإلسالم سراج الّدين عمر البلقيني الشافعي، قال عنه السيوطي في »حسن المحاضرة« : "و البلقيني:    (4)
حامل لواء مذهب الشافعي في عصره"، أخذ الفقه عن والده وأخيه، والنحو عن الّشّطنوفي، واألصول عن العّز ابن جماعة، وحضر عند الحافظ  

ه وغير أبي الفضل العراقي في اإلمالء، وتولى مشيخة الخشابّية والتفسير بالبرقوقية بعد أخيه، أّلف »تفسير القرآن« وكّمل »التدريب« ألبي
 ه 868ذلك، توفي سنة  

 ( 7/447انظر: شذرات الذهب، ابن العماد )   
شرف الّدين أبو زكريا يحيى بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن مخلوف بن عبد السالم المناوي المصري الشافعي جّد  المناوي:   )5(

ى عليه بما ال مزيد عليه، الزم الشيخ ولي الّدين العراقي، وتخّرج الشيخ عبد الرؤوف المناوي شارح »الجامع الصغير« وذكره في »طبقاته« وأثن
به في الفقه واألصول، وسمع الحديث عليه، وعلى الّشرف بن الكويك، وتصّدر لإلقراء واإلفتاء، له تصانيف، منها: شرح مختصر المزني،  

 ه871توفي سنة 
 ( 454-7/453انظر: شذرات الذهب، ابن العماد ) 
محمد بن سعد بن خليل بن سليمان المرزباني الحنفي، المعروف بابن سعد الدين، أحد شيوخي. كان عالما بالفنون مشهورا    المرزباني:(6) 

 ه 867بالصالح متصديا لنفع الطلبة، مقيما بالخانقاه الشيخونية، وهو خازن كتبها، توفي سنة 
 ( 146/ 1انظر: نظم العقيان في أعيان األعيان، السيوطي )   

محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعّي: أصولي، مفسر. مولده ووفاته بالقاهرة، عّرفه ابن العماد بتفتازاني العرب،  حلي:الم(7) 
 ه 864كان مهيبا صّداعا بالحق، عرض عليه القضاء األكبر فامتنع. وصنف كتابا في التفسير أتمه الجالل السيوطي، توفي سنة  

 ( 333/ 5زركلي ) انظر: األعالم، ال    
شهاب الدين أحمد بن علي الشارمساحي، وقال عنه اإلمام السيوطي: "كان عالمة زمانه"، وقرأ عليه الفرائض والحساب،   الشارمساجي:  (8)

 ه865توفي سنة 
 ( 228/ 1انظر: الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة )   
 الكافيجي. من كبار العلماء بالمعقوالت. رومي  محمد بن سليمان بن سعد بن مسعود الرومي الحنفي محيي الدين، أبو عبد هللا  الكافيجي:  (9)

سنة. وعرف بالكافيجي؛ لكثرة اشتغاله بالكافية في النحو. ولي وظائف، منها مشيخة الخانقاه   14األصل. اشتهر بمصر، والزمه السيوطي  
 ه 879الشيخونية. وانتهت إليه رياسة الحنفية بمصر. له تصانيف، أكثرها رسائل، توفي سنة 

 ( 6/150(؛ األعالم، الزركلي )472-7/471شذرات الذهب، ابن العماد ) انظر: 
شمس الدين محمد الداودي المصري الشافعي، كان شيخ أهل الحديث في عصره، جمع ترجمة شيخه الحافظ السيوطي في  الداودي:    (10)

 ه 945مجلد ضخم، توفي سنة 
 ( 314- 8/313انظر: شذرات الذهب، ابن العماد )   

شمس الدين أبو عبدهللا محمد بن علي بن محمد الشهير بابن طولون الدمشقي الصالحي الحنفي، أخذ عن السيوطي إجازة  ابن طولون:    (11)
ريس مكاتبة في جماعة المصريين وأخرين من أهل الحجاز، كان ماهرًا في النحو، عالمة في الفقه، مشهورًا بالحديث، كانت أوقاته معمورة بالتد

 ه953لتأليف، توفي سنة واإلفادة وا
 ( 352- 8/351انظر: شذرات الذهب، ابن العماد )   

شمس الدين محمد الشامي، كان عالمًا، صالحًا، مفننا في العلوم، ألف السيرة النبوية، له عدد من المؤلفات، منها: عقود الجمان  الشامي:    (12)
 ه 942، اتحاف األريب بخالصة األعاريب، توفي سنة في مناقب أبي حنيفة النعمان، ومرشد السالك إلى ألفية ابن مالك 

 ( 300- 8/298انظر: شذرات الذهب، ابن العماد )   
محمد بن أحمد بن إياس الحنفي، أبو البركات: مؤرخ بحاث مصري. من المماليك. كان أبوه أحمد متصال باألمراء ورجال  ابن إياس:   )13(

مماليك الظاهر برقوق، من تالميذ جالل الدين السيوطي، له عدد من المؤلفات منها: بدائع  الدولة، وجده )األمير إياس الفخري الظاهري( من 
 هـ  908الزهور، توفي سنة

 ( 6/ 5انظر: األعالم، الزركلي )    
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مود المقياس: هو عمود من رخام قائم في وسط بركة على شاطئ النيل بمصر له طريق إلى النيل يدخل الماء إذا زاد عليه وفي ذلك الع  (14)
خطوط معروفة عندهم يعرفون بوصول الماء إليها مقدار زيادته فأقّل ما يكفي أهل مصر لسنتهم، وكان أول من قاس النيل بمصر يوسف عليه  

 الّسالم، وبنى مقياسه بمنف وهو أول مقياس، ثم ابتنى عمرو بن العاص عند فتحه مصر مقياسا بأسوان. 
 ( 5/178انظر: معجم البلدان، الحموي )   

النيل: تعريب نيلوس من الرومية، ومن عجائب مصر النيل جعله هللا لها سقيا يزرع عليه ويستغنى به عن مياه المطر في أيام القيظ  (15) 
لدنيا نهر يصّب من الجنوب إلى إذا نضبت المياه من سائر األنهار، وأجمع أهل العلم أنه ليس في الدنيا نهر أطول من النيل، وليس في ا

الشمال إال هو، وكان للنيل سبعة خلجان: خليج اإلسكندرية، وخليج دمياط، وخليج منف، وخليج المنهي، وخليج الفيوم، وخليج عرشي، وخليج  
 سردوس، وهي متصلة الجريان ال ينقطع منها شيء، والزروع بين هذه الخلجان مّتصلة من أول مصر إلى آخرها. 

 ( 339- 5/334ظر: معجم البلدان، الحموي )ان   
اإلمام الحجة محمد بن محمد بن محمد زين الدين، أبو حامد الطوسي الغزالي، أخذ عن إمام الحرمين والزمه، ظهر اسمه في  الغزالي:    (16)

وغيرها من التصانيف الكثيرة،    اآلفاق، وأرفق بذلك أكمل اإلرتفاق، صنف كتبًا منها: الوسيط، والبسيط، والوجيز، والمستصفى في األصول، 
 ه505توفي سنة 

 ( 301-1/300(؛ طبقات الشافعية، ابن شهبة ) 536-416/ 3انظر: طبقات الشافعية الكبرى، السبكي )   
أبوالحسن على بن محمد بن حبيب البصري الماوردي الشافعي، اإلمام جليل القدر،كان من وجوه الفقهاء الشافعيين، صاحب الماوردي:    (17)

امد حاوي، واإلقناع في الفقه، وأدب الدنيا، والتفسير، ودالئل النبوة، واألحكام السلطانية، تفقه بالبصرة على الصميري، ثم رحل إلى أبي حال
 هـ.450اإلسفراييني ببغداد، مات سنة 

 ( 235-232/ 3( ؛ طبقات الشافعية الكبرى، السبكي )1337-3/1336انظر: سير أعالم النبالء، الذهبي )   
الشيخ العالمة يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن حزام بن محمد بن جمعة النووي، الفقيه، الزاهد، أستاذ المتأخرين، النووي:    (18)

ابة  الصح  كان محققًا في علمه وفنونه، حافظًا لحديث رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم، عارفًا بأنواعه، حافظًا للمذهب وقواعده، وأصوله، وأقوال
والتابعين، واختالف العلماء ووفاقهم، سالكًا في ذلك طريق السلف، قد صرف أوق اته كلها ي أنواع العلم، والعمل بالعلم، ومن تصانيفه: 

 هـ 676الروضة، والمنهاج، وشيء شرح المهذب، واإليضاح في المناسك، واإليجاز في المناسك، مات سنة 
 ( 13-9/ 2(؛ طبقات الشافعية، ابن شهبة )474-4/417هبي ) انظر : طبقات الشافعية الكبرى، الذ   

مالك بن انس بن مالك بن ابي عامر بن عمرو بن الحارث االصبحي، المدني )أبو عبد هللا( أحد أئمة المذاهب المتبعة اإلمام مالك:    (19)
 ه، وذفنن بالبقيع197ة في العالم االسالمي، واليه تنسب المالكية، إمام دتر الهجرة، ولد بالمدينة توفي بها سن

 ( 8/168(؛ معجم المؤلفين، كحالة ) 353- 2/350انظر: شذرات الذهب، ابن العماد )   
المؤلفين، كحالة ) 419/ 4الفكر السامي، الفاسي )  (20) (؛ ذيل ذكرة الحفاظ، 89-8/87(؛ شذرات الذهب، ابن العماد )5/128(، معجم 

 ( 18- 16)ص (؛ األشباه والنظائر، السيوطي10-5/6الحسيني )
القرافة: بفتح القاف بطن من المعافر نزلوها فسّميت بهم، وهي اليوم مقبرة أهل مصر وبها أبنية جليلة ومحاّل واسعة وسوق قائمة، كان (21) 

خرى شرق بالقاهرة قرافتان، إحداهما بسطح المقطم وسميت »القرافة الصغرى« وبها قبر اإلمام أبي عبد هللا محمد ابن إدريس الشافعي، واأل 
الفسطاط بجوار المساكن يقال له »القرافة الكبرى«، وفيها كانت مدافن أموات المسلمين منذ افتتحت مصر، وهي من نزه أهل القاهرة ومصر  

 ومتفّرجاتهم في أيام المواسم 
 https://ar.wikipedia.org/wiki(، موقع ويكيبيديا 4/317انظر: معجم البلدان، الحموي )   

(؛ ذيل ذكرة الحفاظ، الحسيني 8/90(؛ شذرات الذهب، ابن العماد )5/128(، معجم المؤلفين، كحالة )419/ 4الفكر السامي، الفاسي )  )22(
(5/10 ) 
 ( 1/552(؛ هدية العارفين، البغدادي )287/ 3(؛ األعالم، الزركلي ( 1/768كشف الظنون، حاجي خليفة )  )23(

 ( 552/ 1عارفين، البغدادي )(؛ هدية ال287/ 3األعالم، الزركلي ) (24)
 ( 1/552(؛ هدية العارفين، البغدادي )287/ 3(؛ األعالم، الزركلي ( 1/768كشف الظنون، حاجي خليفة )  )25(
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 (، مدرجة الصورة في المطلب الرابع من هذا المبحث133188نسخة المكتبة األزهرية ضمن مجموع برقم:) )26(
 (، مدرجة الصورة في المطلب الرابع من هذا المبحث133346نسخة المكتبة األزهرية ضمن مجموع برقم:) )27(

 ( ، مدرجة الصورة في المطلب الرابع من هذا المبحث 1488- 2نسخة بمكتبة جامعة أم القرى، برقم ) (28)
 ( 552/ 1(؛ هدية العارفين، البغدادي )1/934انظر: كشف الظنون، حاجي خليفة ) (29)
 ( 2/952(؛ كشف الظنون، حاجي خليفة ) 1/342(؛ حسن المحاضرة، السيوطي )729األشباه والنظائر، السيوطي )ص (30)
 //https://sites.google.comومثبت اسم الناسخ في موقع مخطوطات وكتب إسالمية  (31)

 الكلمة التي يبدأ بها القسم األيسر من اللوح. وهي   )32(
 في )ع( بشرح (33)
 في )ص( بشرح مسائل السيوطي (34)
 في )ص( مسائل (35)
 في )ع( زيادة لشيخ اإلسالم  (36)
 ما بين القوسين ساقط من )ص( َو )ع( (37)
 ونفعنا ببركاته وبركات مشايخة وأسالفهم آمين(  -رحمه هللا–في )ص(: )لموافقة الشيخ عبدالرحمن بن المسك  (38)

 نهاية الوجه )ب( من اللوحة األولى من النسخة )س( (39) 
 نهاية الوجه )ب( من اللوحة األولى من النسخة )ص(  )40(

 ما بين القوسين ساقط من )ص( (41)
 في )ع( )غفر(  (42)
 بين القوسين ساقط من )ع( ما  (43)

 في )س( مصحح في الطرة  )44(
 في )ع( مدرجة في الطرة (45)

 يقصد بالنص: الكتاب والسنة ويقابله اإلجماع والقياس )46(
 3/181انظر: تيسير التحرير  
 ما بين القوسين ساقط من )ص( (47)
 ما بين القوسين ساقط من )ص( (48)

 من النسخة )س( نهاية الوجه )أ( من اللوحة الثانية  )49(
 الولي بفتح الواو وكسر الالم جمع أولياء، وهو كل من ولي أمرًا أو قام به.  (50)
الوالية: من الولي وهو القرب، وبفتح الواو وتكسر، وبالفتح النصرة والنسب والعتق، وبالكسر االمارة، وهو حق تنفيذ القول على الغير،        

 شاء الغير أو أبى، ومنه:  
 صة: الوالية على أشخاص معينين.الوالية الخا 

 الوالية العامة: الوالية على أشخاص غير معينين، كوالية القاضي، ووالية أمير المؤمنين.
 ووالية النكاح: النظر في أمر النكاح واالذن به أو منع االذن. 

 ( 510َوقنيبي، مادة )الوالية( )ص(؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي 229انظر: التعريفات، الجرجاني، مادة )والية( )ص
 في )ص( )مما قيل(  (51)
 لم أجد ترجمته فيما وقع تحت يدي من مصادر  (52)
 ما بين القوسين ساقط من )ع(  (53)
 ما بين القوسين ساقط من )ص( (54)
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نيكة من الشرقية ونشأبها وحفظ زين الّدين الحافظ زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري السنيكي الشافعي، ولد بسشيخ اإلسالم:  )55(
القرآن، وأذن له غير واحد من شيوخه في اإلفتاء واإلقراء، منهم شيخ اإلسالم ابن حجر، وتصدى للتدريس في حياة شيوخه، شرح عدة كتب 

ه،  926سنة    وأّلف ما ال يحصى، وله الباع الطويل في كّل فّن، وولي تدريس عدة مدارس إلى أن رقي إلى منصب قضاء القضاة،، مات
(؛ الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، الغزي  188- 8/186انظر: شذرات الذهب، ابن العماد )  ودفن بالقرافة بالقرب من اإلمام الشافعي.

(2/144 ) 
 نهاية الوجه )أ( من اللوحة األولى من النسخة )ع( (56) 

 نهاية الوجه )أ( من اللوحة الثانية من النسخة )ص(  )57(
الية: من الولي وهو القرب، وبفتح الواو وتكسر، وبالفتح النصرة والنسب والعتق، وبالكسر االمارة، وهو حق تنفيذ القول على الغير، الو (58) 

 شاء الغير أو أبى، وولي المرأة أي متولي أمرها، ومنه: 
 الوالية الخاصة: الوالية على أشخاص معينين.

 عينين، كوالية القاضي، ووالية أمير المؤمنين.الوالية العامة: الوالية على أشخاص غير م
 ووالية النكاح: النظر في أمر النكاح واالذن به أو منع االذن. 

(؛  229(؛ التعريفات، الجرجاني )ص5/229انظر: النهاية في غريب الحديث واألثر، الجزري، حرف الواو، باب الواو مع الالم، مادة )وال( ) 
 ( 510بي، مادة )الوالية( )صمعجم لغة الفقهاء، قلعجي َوقني

 في )ص( َو )ع( بعوض (59)
)منهج الطالب( اختصره شيخ اإلسالم من مختصر النووي المسمى:)منهاج الطالبين( وضم إليه ما تيسر مع إبدال غير المعتمد من   )60(

 األقوال، مع زيادات واستدراكات، وحذف الخالف منه؛ لتسيره على الراغبين.
 ( 13انظر: فتح الوهاب، األنصاري )ص

 ( 646انظر: فح الوهاب، األنصاري )ص )61(
 ما بين القوسين مدرج في الطرة في )ع(  (62)

وعن عائشة رضي هللا عنها قالت : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها (63) 
 ال ولي له" باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من 

(؛ سنن ابن ماجة، 6/70؛ سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي )4/192جامع الترمذي، أبواب النكاح، باب ما جاء ال نكاح إال ولي  
 ( 434/ 2كتاب النكاح، باب ال نكاح إال بولي )

 ( 6/246والحديث حسن... انظر: إرواء الغليل، األلباني ) 
أبو عيسى محمد بن عيسى ابن سورة السلمي الترمذي، مصنف الجامع وكتاب العلل، وغير ذلك، وقال الحاكم   الحافظ،  الترمذي: إلمام(64) 

سمعت عمر بن علك يقول: مات البخاري فلم يخلف بخرسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد، وقال ابن دقيق العيد: وترمذ 
المستفيض على األلسنة حتى يكون   الذهبي )279كالمتواتر، مات سنة  بالكسر هو  النبالء،  (؛ تذكرة 334- 3/333ه.  انظر: سر أعلم 

 ( 635-2/634الحفاظ، الذهبي )
: الحافظ الكبير، إمام المحدثين، أبوعبدهللا محمد بن عبدهللا محمد بن عبدهللا بن محمد بن حمدويه النيسابوري، المعروف بابن الحاكم  (65)

باعتناء أبيه وخاله، وله من التصانيف ماله يبلغ قريبًا من ألف جزء من تخريج الصحيحين ، إمامًا جلياًل ،   البيع، طلب الحديث من الصغر
 ه. 321اتفق على إمامته وعظم قدره، وهو أول من اشتهر بحفظ الحديث وعلله بنيسابور بعد اإلمام مسلم بن الحجاج، مات سنة  

 ( 447-2/443(؛ طبقات الشافعية الكبرى، السبكي )1045-3/1039انظر: تذكرة الحفاظ، الذهبي )      
: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برِديزبةـ وهي لفة بخارية معناها الزراع ـ ، اإلمام صاحب الصحيح ، وعن عبدهللا  البخاري (66) 

عن الترمذي قال : لم أَر بالعراق وال بخرسان بن أحمد بن حنبل قال : سمعت أبي يقول : ما أخرجت خرسان مثل محمد بن إسماعيل ، وروي  
 هـ  256في معنى العلل ، والتاريخ ، ومعرفة األسانيد أعلم من محمد بن إسماعيل ، مات سنة 

 ( 76-67/ 1(؛ تهذيب األسماء واللغات، النووي )181- 3/152انظر: سير أعالم النبالء، الذهبي )    
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: اإلمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ، القشيري النيسابوري، صاحب الصحيح، روى عن جماعة من  مسلم      
ثيرة منها: الكتاب الصحيح، والمسند الكبير على أسماء الرجال، وكتاب الجامع الكبير، كبار أئمة عصره وحفاظة، صنف في علم الحديث كتبًا ك

 هـ 261وكتاب العلل وغيره، مات سنة 
 ( 92-89/ 2(؛ تهذيب األسماء واللغات، النووي )221-3/214انظر: سير أعالم النبالء، الذهبي )      
 ( 729انظر: األشباه والنظائر، السيوطي )ص (67)
 ما بين القوسين ساقط من )ع(  (68)
 ( 3/140(؛ الوسيط، لغزالي ) 5/404انظر: روضة الطالبين، النووي ) (69)

 نهاية الوجه )ب( من اللوحة الثانية من النسخة )س(  )70(
 ( 646انظر: فح الوهاب، األنصاري )ص(71) 

 ( 5/414انظر: روضة لطالبين، النووي ) )72(
 في )ع( أيضا (73) 
أي بالغة -أي بإذنها صريحًا إن كانت ثيبًا، وبصريح األذن وسكوتها وضحكها وبكايها إذا خلى من صياح ولطم خدان كانت بكرًا    (74)
 - عاقلة 

 ما بين القوسين ساقط من )ص(  (75) 
 ( 647(؛ فتح الوهاب، األنصاري )ص137/ 3انظر: الوسيط، الغزالي ) )76(

 وجه )ب( من اللوحة الثانية من النسخة )ص( نهاية ال(77) 
سورة البقرة آية    فال تعضلوهن فيه دليل على اشتراط الولي؛ ألنه لو جاز للمرأة أن تزوج نفسها، لم يكن للعضل تأثير.. قال تعالى:    (78)

(232 ) 
 ( 6/224انظر: نهاية المحتاج، الرملي )   

 في )ص( مدرجة في الطرة (79)
 في )ص( زيادة )الشرعي(   (80)
 (. 5/404(؛ روضة الطالبين، النووي)281انظر: الوجيز، الغزالي )ص  (81)
 في )ص( وأقامت (82)
 في )س( ذكر الناسخ في الطرة: )قوله سواء كان االمتناع بين يدي الحاكم أو بعيدًا عنه، وقامت عليه بينة بذلك..الخ،   (83)

- رضي هللا تعالى عنه–جوح، واألصح أن االمتناع ال يكون إال بين يدي الحاكم فقط، وهذا هو القول المعتمد من مذهب الشافعي هذا قول مر 
) 

 ( 5/405انظر: روضة الطالبين، النووي ) 
 نهاية الوجه )ب( من اللوحة األولى من النسخة )ع( (84) 
 في )ع( زيادة )الشرعي( (85)
 ( 4/253(؛ مغني المحتاج، الشربيني )5/405(؛ روضة الطالبين، النووي )646ري )صانظر: فتح الوهاب، األنصا (86)
 الشيخان عند الشافعية: الرافعي والنووي. (87)
 ( 236انظر: مصطلحات المذاهب الفقهية، الظفيري )ص      

القزويني الرافعي، كان من العلماء العاملين، يذكر عنه تعبد : هو أبو القاسم عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم بن الفضل بن الحسن  الرافعي  
الكبير، المسمى فتح العزيز في شرح الوجيز، والمحرر، والشرح الصغير، وشرح مسند  إليه معرفة المذهب، صاحب الشرح  ونسك، انتهت 

لمحققين، وأستاذ المصنفين، ورعًا زاهدًا تقيًا، مات سنة  الشافعي، كان متضلعًا من علوم الشريعة تفسيرًا وحديثًا وأصواًل، أما الفقه فهو عمدة ا
 هـ 623

 ( 756-754/  4(؛ سير أعالم النبالء، الذهبي ) 407 - 4/400انظر : طبقات الشافعية الكبرى، السبكي )
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جمعة النووي، الفقيه،  : سبق ترجمته في قسم الدراسة الشيخ العالمة يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن حزام بن محمد بن  النووي 
ب وقواعده،  الزاهد، أستاذ المتأخرين، كان محققًا في علمه وفنونه، حافظًا لحديث رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم، عارفًا بأنواعه، حافظًا للمذه

كلها ي أنواع العلم، والعمل   وأصوله، وأقوال الصحابة والتابعين، واختالف العلماء ووفاقهم، سالكًا في ذلك طريق السلف، قد صرف أوق اته
 هـ 676بالعلم، ومن تصانيفه: الروضة، والمنهاج، وشيء شرح المهذب، واإليضاح في المناسك، واإليجاز في المناسك، مات سنة 

 ( 13-9/ 2(؛ طبقات الشافعية، ابن شهبة )474-417/ 4انظر : طبقات الشافعية الكبرى، الذهبي )
 ( 7/555(؛ العزيز، الرافعي ) 5/410) انظر: روضة الطالبين، النووي  (88)
 ما بين القوسين ساقط من )س( َو )ع( (89)

 (. 646انظر: فتح الوهاب، األنصاري )ص(90) 
 ما بين القوسين ساقط من )ص( (91)
 ما بين القوسين ساقط من )ص( َو)ع( (92)
 في )ص( و )ع( بمجنون  (93)
 في )ص( تمحض (94)
 . (646انظر: فتح الوهاب، األنصاري )ص (95)

 (. 646انظر: فتح الوهاب، األنصاري )ص(96) 
 نهاية الوجه )أ( من اللوحة الثالثة من النسخة )س(  )97(

 (متر.44352المرحلة: بفتح الميم، وقدرها أربعة وعشرون مياًل هاشميًا أو ) (98)
 . 421انظر: معجم لغة الفقهاء، قلعه جي َو قنيبي، مادة )المرحلة( ص 

 (. 6/241(؛ نهاية المحتاج، الرملي )646نصاري )صانظر: منهج الطالب، األ(99)
 لئال تتضرر بفوات الكفء الراغب  (100)

 ( 6/242انظر: نهاية المحتاج، الرملي )
 ما بين القوسين ساقط من )ص( َو )ع((101)
 ما بين القوسين ساقط من )ص( (102)
 ما بين القوسين ساقط من )ص( و )ع( (103)

 الثالثة من النسخة )ص( نهاية الوجه )أ( من اللوحة (104) 
 )بحيث ال يصل إليه إال السجان(  (105)
 ( 729األشباه والنظائر، السيوطي )ص      

 في )ص( وادعت  (106)
 ( 234/ 6نهاية المحتاج، الرملي ) )107(

 نهاية الوجه )أ( من اللوحة الثانية من النسخة )ع( (108) 
 - أي العاجز   -المعضوب: بفتح الميم وضم الضاد، من عضب الشيء إذا قطعه، وهو من أهده المرض عن الحركة )109(

 ( 441(؛ معجم لغة الفقهاء، قلعجي َو القنيبي، )مادة( المعضوب )ص25/ 3انظر: تهذيب األسماء واللغات، النووي )      
 أي استتر واختفى  )110(

 ( 1827)/ 2الواو والياء، فصل الواو، مادة)ورى( انظر: الصحاح، الجوهري، باب       
 في )ص( و )ع( بينته )111(

 ما بين القوسين ساقط من )ص( (112)
 ( 3/363انظر: إعانة الطالبين، البكري ) )113(
 ( 3/363انظر: إعانة الطالبين، البكري ) )114(
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 ( 5/416انظر: روضة الطالبين، النووي ) )115(
 الثالثة من النسخة )س(نهاية الوجه )ب( من اللوحة   )116(
 مفرد حفدة، وهم األعوان والخدم، وقيل ولد الولد  )117(

 ( 1/400انظر: الصحاح، الجوهري، باب الدال، فصل الحاء، مادة )حفد( ) 
 في )ص( زيادة )كان( (118)

 ( 649انظر: فتح الوهاب، األنصاري )ص )119(
 ما بين القوسين ساقط من )ع(  )120(
 ( 6/252لي )انظر: نهاية المحتاج، الرم )121(

 نهاية الوجه )ب( من اللوحة الثالثة من النسخة )ص( (122) 
 ( 5/147وفي وجه الجواز..انظر: روضة الطالبين، النووي ) (123)

 ما بين القوسين ساقط من )ع(  )124(
 ما بين القوسين ساقط من )ص( (125)
لحجر عليه لحق الغرماء ال لنقص فيه" وزاد " كما أن  ذكر األنصاري في فتح الوهاب"أما حجر الفلس فال يمنع الوالية لكمال نظره وا  (126)

 ( 647،653صحيح العبارة وله ذمة"  فتح الوهاب، األنصاري )ص 
 ألنه ال يلي أمر نفسه فغيره أولى..  )127(

 ( 4/254(؛ مغني المحتاج، الشربيني، )647-646انظر: فتح الوهاب، األنصاري )ص      
 نهاية الوجه )ب( من اللوحة الثانية من النسخة )ع(  )128(

 في )ص( إن  (129)
 ( 5/437(؛ روضة الطالبين، النووي ) 283انظر: الوجيز، الغزالي )ص  )130(
 نهاية الوجه )أ( من اللوحة الرابعة من النسخة )س(  )131(
 (. 6/246لمحتاج، الرملي ) (؛ نهاية ا5/437(؛ روضة الطالبين، النووي )646انظر: فتح الوهاب، األنصاري )ص )132(
 ( 5/436(؛ روضة الطالبين، النووي )652انظر: فتح الوهاب، األنصاري )ص )133(

جمال الدين أبو محمد، عبد الرحيم بن الحسن بن على بن عمر بن على بن إبراهيم األموي األسنوي، منقح األلفاظ ومحّقق اإلسنوي:  (134)
صر، وحفظ التنبيه، ولي وكالة بيت المال والحسبة، ودرس بالملكية واألقبغاوية والفاضلية، وصنف  المعاني.نزيل القاهرة، ولد بأسنا من صعيد م

ه  التصانيف المفيدة، كان فقيها ماهرا ومعلما ناصحا، كان بحرا في الفروع واألصول محققا لما يقول من النقول تخرج به الفضالء، وانتفع ب
 ه. 772العلماء مات سنة 

 ( 383/ 8(؛ شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد )147/ 3لكامنة في أعيان المائة الثامنة، ابن حجر )انظر: الدرر ا       
 (. 648،652انظر: فتح الوهاب، األنصاري )ص (135)

 نهاية الوجه )أ( من اللوحة الرابعة من النسخة )ص(  )136(
 ما بين القوسين ساقط من )ع(  (137)
 صواب وأمة في )س( َو )ص( َو )ع( وأما وال  (138)

 ( 729انظر: األشباه والنظائر، السيوطي )ص    
 ما بين القوسين ساقط من )ص( (139)

 ( 5/446(؛ روضة الطالبين، النووي )21-5/20انظر: األم، الشافعي )  )140(
 ( 138/ 9(؛ الحاوي، الماوردي )5/446تبعًا لواليته عليها.. انظر: روضة الطالبين، النووي ) (141)
 ( 5/20انظر: األم، الشافعي )  (142)

 ( 5/240(؛ مغني المحتاج، الشربيني )643انظر: فتح الوهاب، األنصاري )ص )143(



   

         

  رونق احملاكم بشرح املسائل اليت يزوج فيها احلاكم                            

  

  

 

 ( 34سورة النساء آية ) (144)
 خة )ع( نهاية الوجه )أ( من اللوحة الثالثة من النس )145(

 ( 2/435(، سنن ابن ماجة، كتاب النكاح، باب ال نكاح إال بولي )3/159كتاب النكاح ) (146)
 ( 6/248الحديث صحيح .. انظر: إرواء الغليل، األلباني )    

دار  أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الشافعي، الحافظ الكبير، صاحب المصنفات، من أهل محلة  الدارقطني:    (147)
القطن ببغداد كان من بحور العلم، انتهى إليه الحفظ، قال الخطيب: سمعت القاضي أبا الطيب الطبري يقول: الدار قطني أمير المؤمنين في  

 ه. 385الحديث مات سنة 
 ( 166- 1/164(؛ طبقات الشافعية، ابن شهبه )3/1040انظر: سير أعالم النبالء، الذهبي ) 

 وحة الرابعة من النسخة )س( نهاية الوجه )ب( من الل )148(
 ( 1/206انظر: منهاج الطالبين، النووي ) (149)
 ( 6/224(؛ نهاية المحتاج، الرملي )240-4/239انظر: مغني المحتاج، الشربيني ) (150)
 ما بين القوسين ساقط من )ص( (151)
 في )ع( )لوكالة(  (152)
 ( 747(؛ فتح الرحمن، الرملي )ص249انظر: غاية البيان، الرملي )ص (153)
 ما بين القوسين ساقط من )ص( (154)
 ( 6/225انظر: نهاية المحتاح، الرملي ) (155)
 في )ص( ابتلينا(156)
 قال ابن عبدالسالم وغيره بنفاذ حكمهما للضرورة. (157)
 ( 225/ 6(نهاية المحتاح، الرملي )280انظر: الوجيز، الغزالي )ص       

 في )ع( أو   (158)
 نهاية الوجه )ب( من اللوحة الرابعة من النسخة )ص(  )159(
 ( 7/251انظر: تحفة المحتاج، الهيتمي ) )160(
 ( 2/471انظر: أسنى المطالب، األنصاري ) )161(

 في )ص( الموقوفة  (162)
 في )ع( باألمة  (163)
 في )ع( من جهة  (164)
 ( 4/151ل، األزهري ) (؛ حاشية الجم404/ 2انظر: الوسيط، الغزالي ) (165)
 ما بين القوسين ساقط من )ص( (166)
 ما بين القوسين ساقط من )ص( (167)
 في )ع( أربعة (168)
 في )ع( األربعة (169)

 نهاية الوجه )أ( من اللوحة الخامسة من النسخة )س(  )170(
 نهاية الوجه )ب( من اللوحة الثالثة من النسخة )ع((171) 
 ما بين القوسين ساقط من )ص( (172)
 ما بين القوسين ساقط من )ص( (173)
 قال الماوردي: ) ال يثبت للكافر والية على مسلمة ال نسب وال حكم وال ملك(  (174)
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(؛ حاشية الجمل، األزهري  729(؛ األشباه والنظائر، السيوطي )ص2/429(؛ المهذب، الشيرازي ) 9/116انظر: الحاوي ، الماوردي )        
( 4/151 ) 

 وجاء في الحديث ) والسلطان ولي من ال ولي له(      
 في )ع( زيادة )تعالى( (175)
 في )ص( بابنه (176)
 ( 563/ 7انظر: العزيز، الرافعي ) (177)
 في )ع( بها (178)

 نهاية الوجه )أ( من اللوحة الخامسة من النسخة )ص( (179) 
 ( 20/479انظر: الهداية إلى أوهام الكفاية، اإلسنوي ) (180)
 في )ع( يردف  (181)
 في الطرة في )س( توضيح لكلمة وكسوة بإدراج عبارة )لعله وكسوة( (182)
 ( 1/251انظر: غاية البيان، الرملي ) (183)
 في )ع( ال  (184)

 ( 641انظر: فتح الوهاب، األنصاري )ص )185(
 في )ع( ) للنكاح( (186)

 نهاية الوجه )ب( من اللوحة الخامسة من النسخة )س(  )187(
 في )ع( )مكرهة(  (188)

 ( 641انظر: فتح الوهاب، األنصاري )ص )189(
 ( 641انظر: فتح الوهاب، األنصاري )ص )190(
 ( 641انظر: فتح الوهاب، األنصاري )ص )191(
 نهاية الوجه )أ( من اللوحة الرابعة من النسخة )ع(  )192(

 في )ص( تصح  (193)
 ( 642انظر: فتح الوهاب، األنصاري )ص )194(

 ما بين القوسين ساقط من )ص( (195)
له ولوالديه    (196) الراجي عفو هللا أحمد صالح غفر هللا  المانح  الغني  المبارك على يد أفقر عباد هللا  زيادة في )ص( اآلتي: )تم الشرح 

 لمين وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم(  ولمشايخه ولجميع المسلمين آمين، والحمد هلل رب العا
 ما بين القوسين في )س(، وفي نهاية النسخة )س( أدرج :   (197)

 وغالبهم صاروا من األرض في حفر  نظرت وكم مثلي من الناس من نظر
 وإياك والدنيا فما أقرب السفر   تأمل  فياهلل


