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ة     (01 / 7من فقه المرافعات )
َّ
 تتمة التعريف بأبرز املؤلفات الرتاثي

                                    
 
 قة باملرافعاتاملطبوعة املتعل

 
 

العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد  احلمد هلل رب  
 عني، أاا ععد وعلى آله وصحبه أمج

عتاريخ  9191الذي سبق نشره يف العدد  هنا ااتداٌد للحديث الساعق فإن احلديث
، وفيه عيان ألعرز املؤلفات الرتاثيَّة املطبوعة املتعّلقة عاملرافعات يف هـ19/7/9111

 اذهب املالكيَّة.
ولقد كان للمالكيَّة اهتماٌم عالٌغ عالتأليف يف القضاء، ويرجع ذلك إىل عسط نفوذ 

واحلكم على رقعٍة كبريٍة ان عالد اإلسالم، فقد انتشر املذهب اذهبهم يف السياسة 
 املسلمني هلا. حكم   ة  يف الغرب اإلفريقي اإلسالاي، ويف عالد األندلس ادّ 

وعرزت إسهااات فقهاء األندلس إىل التصنيف يف امليدان الفقهي املتعّلقة عالقضاء 
 تاجها القضاة.ان إجراءات التداعي واسائل ان أحكام املعااالت اليت حي

 
م
  يَّةني يف هذا الباب عند املالكؤ ل فوان عواكري امل

 .«آداب القضاء»  وله ،(هـ112 أصبغ عن الفرج )ت  -9
أدب »  وله كتاب ،(هـ181حممد عن عبداهلل عن عبداحلكيم )ت   -1

 .«القضاة
وله   ،(هـ391أمحد عن حممد عن زياد اللخمي ان قضاة قرطبة )ت    -3

( عن اسائل كتاب هـ184ل اعن سهل )ت  قا ،«األقضية»  كتاب
وهو حنو سبعة  ،ها أيام نظره يف القضاء عقرطبةع  مج   »  اللخمي هذا

 .«أجزاء
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 ،(هـ341  حممد عن حارث عن أسد اخلشين القريواين مث القرطيب )ت ععد  -1
 يف نوازله. ينقل عنه اعن سهلٍ  ،«احملاضر والسجالت»وله كتاب 

وله   ،(هـ311رطيب الفقيه احملدث )ت  حممد عن أيب زانني املري الق -2
ألخيه أيب عكر ملا ويل القضاء يف  أ لَّف ه ،«املنتخب يف األحكام»  كتاب
 .«البرية»
املقنع »  وله كتاب ،(هـ111  سليمان عن حممد عن عطال البطليوسي )ت -4

 يف الشروط. «يف أصول األحكام
كتاب   وله ،(هـ139)ت   «اعن الباجي»ـحممد عن أمحد املعروف ع -7

 استوعب يف سجالت القضاة.
اثل اعن  ،عالتأليف فجمعها Jأقضية الرسول  صَّ ان خ   يَّةان فقهاء املالك وهناك

 وكتاعه اطبوع اتداول. ،(هـ117  الطالع )ت
فجمعها وازجها مبسائل ان فقه  يَّةن انهم ان اعتىن عالنوازل القضائإكما 

وهذا اا فعله القاضي أعو األصبغ  ،تطبيقيًّا اإلجراءات والتقاضي فصارت فقها  
اإلعالم »  ( يف كتاعههـ184  عيسى عن سهل األسدي اجلياين مث القرطيب )ت

 وهو اطبوع واتداول. ،«عنوازل األحكام

 ،مث ازدهرت حركة التأليف يف األقضية واألحكام ععد القرن اخلااس اهلجري
هلا  الساعقة أساسا   ان املصنفات ت  ل  ع  فظهرت اصنفات انثورة وأخرى انظواة ج  

 .9وأضافت اا دعت احلاجة إليه ت  ع  سَّ و  وتـ  
 
 

 وهي  ،يف هذا اجملال يَّةونذكر هنا أعرز الكتب املطبوعة للمالك
  احلمكَّاماضي عليه العمل عند الفقهاء و فصول األحكام وعيان اا ـ 9
 (.هـ171  أعو الوليد سليمان عن خلف الباجي األندلسي )ت  هامؤ ل ف

إجراءات  تمل هذا الكتاب رغم وجازته واختصاره على أحكام اتنوعة يفوقد اش
املتعلقة عاملعااالت مما تشتد  يَّةان األحكام املوضوع ال  ومجم   ،ناتالتداعي والبيّ 

 احلاجة إليها ان القضاة.
ان النظر والفتوى عني  احلمكَّامرأيت اا اعتلي عه الفقهاء و  فإين ملا»ه  امؤ ل فقال 
ورؤوس اسائل  ،احملاضرة ر  ر  غم  تم ج  رَّ وخ   ،يف األحكام عادرت عكتايب هذااألنام 
 ،ف على أصوهلاوالوقو  ،مما ال يستغين الفقيه وال احلاكم عن اطالعتها ،املناظرة

                                                 

 ، اقداـة حمقـق كتـاب 17للبـاجي  «فصـول األحكـام»اقداة حممـد أعـو األجفـان لتحقيـق كتـاب   9
 .9/917 «امع ني احلمكَّام»، اقداة حممد عياد لتحقيق  71للغزي  «أدب القضاء»
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وتركت التطويل  ،الطريق املعتاد ان اإلجياز واالختصاروقصدت يف ذلك إىل 
 .1«واإلكثار

اضرة ورؤوس اسائل ر احملر  ختريج غم »  وقد أطلق ععضهم على الكتاب اسم
 .3آخر ان كتب الباجي ععضهم فظن هذا االسم لكتابٍ  م  ه  و  و   ،«املناظرة
الباتول ق ب ل  ان  وأخرى حمققا   ،ناحممد أعو األجفق ب ل  ان  ع الكتاب حمققا  ب  وقد طم 
 عن علي.

 اإلعالم عنوازل األحكام ـ 1
 .(هـ184ت  بداهلل األسدي )عن سهل عن ع أعو األصبغ عيسىه  امؤ ل ف
كما اشتمل   ،وآداب التقاضي ،اشتمل الكتاب على اقداات يف القضاء وقد

ويذكر يف تضاعيفها  ،اادة الكتاب ل  وهي جم  ،الكتاب على نوازل يف األقضية
كما كشف   ،ن وقائعهاو  د  اليت يم  يَّةذات العالقة عالقض يَّةععض األحكام اإلجرائ

 
م
 يَّةوذكر فوائد سياق هذه النوازل القضائ ، اقداة كتاعه املذكورعن ذلك يف ؤ ل فامل
وليستشهد هبا عند  ،وأن ذلك ليتذكرها عند االحتياج ؛ها يف كتابع  ومج   

 ،والتدرب على هذه األقضية ملن اطلع عليها ،ولبيان اا عليه العمل ،االحتجاج

                                                 

 .994فصول األحكام  1
 .919اقداة حممد أعو األجفان لتحقيق الكتاب  3

والتجرعة أصل » قال  مث، 1ويف ذلك فائدة للمتدرب على القضاء والفتيا أميا فائدة
 .2«علم إليه يف كل   رٌ ق  تـ  ف  ام  ،واعىن ن  يف كل ف  

مد حمق ب ل  ان  ة  ق ارّ ق  فحم  ،يقات خمتلفةوقد طبع الكتاب ثالث طبعات عتحق
حممد ت نورة عنق ب ل  وثالثة ان  ،النعيمي رشيدق ب ل  وأخرى ان  ،عبدالوهاب خالف
 .«الكربى األحكام»  عاسم والكتاب اعروف ،عن عبدالعزيز التوجيري

 على اآخذ األحكام  احلمكَّامتنبيه ـ 3
 .(هـ411  حممد عن عيسى اعن املناصف )ت  هامؤ ل ف

 ،وأحكااه تتناول القضاء ـعدا اخلااس  ـوهي  ،اشتمل الكتاب على مخسة أعواب
 ة.ب  س  اخلااس فهو يف احل   أاا الباب ،وإجراءاته

 جياز واإلطناب وعأسلوب عليغ.وقد عاجل اسائله عتوسط عني اإل
 وقد نبَّ 

م
 ...ن هذا خمتصر استخرت اهلل يف مجعهفإ»إىل ذلك عقوله   ؤ ل فه امل

تشتمل على  ،النبهاء خلواطر ةٍ ثَّ ت  مم   ،يف كتب الفقهاء ةٍ ثَّ ب  ن  ل ام واجتهدت يف مجع مجم  
يف  ونوازل ،ظم على اسائل ان الفقه افيدةتوتن ،واعارف اوفورة ،آداب اأثورة
وأاكن  ،اآلن يف استعماهلا ح  وا  سم اع ذلك على أشياء تم  تم ه  بـَّ ونـ   ،االعتناء أكيدة

وال يتمكن  ،وأغاليط إىل ذلك ينبغي اجتناهبا ،واحتماهلا توجيه القول جبوازها

                                                 

 .12، 11، 9/13األحكام الكربى  1
 .9/11املرجع الساعق  2
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.. .القضاة اوقوفة عليه واآخذم  ،اآلن إليه اا احلاجةم  إىل وقصرت ذلك ،صواهبا
  ينتهزها التارك ة  الج  جنعله عم  وإمنا أردنا أن

م
  ،ص رق  امل

م
 .4«رص  ب  ت  ويستعني هبا الناظر امل

 عبداحلفيظ انصور.  أعده للنشر ،والكتاب اطبوع يف جزء واحد
 على القضايا واألحكام  امع ني احلمكَّامـ 1
 (.هـ733  أعو إسحاق إعراهيم عن حسن عن عبدالرفيع )ت  هامؤ ل ف

وهي يف النسخة اليت عني  ،هادات يف أثنائهتناول اسائل القضاء والتقاضي والش
 ،طبعة دار الغرب 448حىت صحيفة  417ان صحيفة  الثاينيدي يف اجلزء 

 ،والبيوع ،اليت حيتاجها القضاة يف املعااالت يَّةاملوضوع األحكام   تناول يف عقّيتهو 
واا وع ثـ ىنَّ عالبي مث ،وقد عدأ عاألنكحة وأحكااها ،واحلدود ،واجلنايات ،واألنكحة

 هناية الكتاب. يف حكمها إىل
 حممد قاسم عن عياد.ق ب ل  ان  وقد طبع الكتاب يف جزءين حمققا  

 ام فيما جيري عني أيديهم ان العقود واألحكام م للحكظالعقد املنـ 2
 (.هـ747  أعو حممد عبداهلل عن عبداهلل عن سلمون الكناين )ت  أ لَّف ه
هلا حمل كبري ان  يَّةفإنه ملا كانت األحكام الشرع»ه يف خطبة الكتاب  امؤ ل فقال 
، 7اب عن أسيدعتَّ  هبا يف سن   يتم ل  تم واعـ   ،وعمدة يف حفظ نظام أار املرسلني ،الدين

                                                 

 .19ـ11تنبيه احلمكَّام  4
ن ه إحدى وعشرين سنة. 7  وكانت س 

 ،القضاة ثالثة  قاضيان يف النار»  ـ عليه الصالة والسالمـ وعلمت اا يف قوله 
 ،نظر يف دواوين العلماءال لم م  ع  مل أزل أم ـ ان الوعد والوعيد  8«يف اجلنة وقاضٍ 

حىت اجتمع  ،وأطيل البحث عن املسائل احملفوظة يف ذلك عن املتقداني واملتأخرين
 ،ومجلة وافرة ان األحكام والنوازل الفريدة ،يل يف ذلك عدة ان املسائل املفيدة

 ،يف ديوان حيتوي عليها ،هار  ر  وأنظم على االختصار دم  ،فأردت أن أضم نشرها
 .1«...ة عند التشوق إليهاويكون يل تذكر 

عدأ عاألنكحة  فقد ،العن عبدالرفيع «امع ني احلمكَّام»تبويبه قريب ان تبويب  قم س  ن  و  
وتناول أحكام  ،إخل الكتاب...عالبيوع واا يف حكمها وثـ ىنَّ  ،واا يف حكمها

وأعقبها عاحلديث عن  ،نات يف الثلث األخري ان اجلزء الثايناء والتقاضي والبيّ القض
 لصلح واجلراح واحلدود.ا

العن فرحون  «احلمكَّامتبصرة »  لدين على هاا  كتابوالكتاب اطبوع يف م
 وهو يف حاجة إىل عناية وإخراج جديد. ،(هـ711  )ت
 املرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا ـ 4

                                                 

، والنســائي 1334(، وهـو عـرقم 1/31، واعـن ااجـة )3273(، وهـو عـرقم 3/111عـو داود )رواه أ 8
، 91/994، والبيهقـــــي يف الســـــنن الكـــــربى )2111/9(، وهـــــو عـــــرقم 3/149يف الســـــنن الكـــــربى )

 [.1/437. ]احملرر يف احلديث «وإسناده جيد»(، قال اعن عبداهلادي  997
 .9/1العقد املنظم للحكام  1
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ا  يًّ باهي املالقي األندلسي )كان حأعو احلسن عن عبداهلل عن احلسن الن    أ لَّف ه
 (.هـ713
وقد اشتمل الكتاب على  ،«العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا ةاملرقب»  مساه
 عاعني 

 يف القضاء وإجراءات التقاضي يف عشرين صفحة.  األول انهما
  ،والثاين  تراجم لقضاة اغرعيني أكثرهم ان األندلس

م
قرب هناية هذا  ؤ ل فمث عاد امل

 ـوعاقي الكتاب  ،ي فيما يقرب ان ثالثني صفحةيف التقاض الباب فتناول أحكااا  
وذلك حسب  ،عرتاجم للقضاة ت  ل  غ  شم  ـحاته اائتان ومثان صفحات وعدد صف

  ،طبعة دار اآلفاق اجلديدة عبريوت
م
اواقف  ؤ ل فويف سياق هذه الرتاجم أورد امل

وعدم السماح عالتدخل  ،للقضاة تكشف عن اضاء عزائمهم يف استقالل القضاء
 ،واالحرتام ة  لَّ ج  اع حلظ حق األئمة يف التَّ ، 91شخص اهما كان انصبه ألي  فيه 

  وقد أوضح ذلك اعن عاشور )ت ،وتقرير الطاعة الواجبة مبا ال خيل عذلك
إن ان واجبات   ان هنا يتضح اا قاله أشهب»( أحسن عيان فقال  هـ9313

 عاألئمة. االقاضي أن يكون استخفًّ 

                                                 

، واوقـف القاضـي 14ـ12  اوقف القاضي املصعب عن عمران اع العباس املرواين انظر ان ذلك 91
 .28ـ24سليمان عن األسود الغافقي اع عدرون الص قلي 

 ،ويف إنفاذ احلق عليهم وعلى ذويهم ،زل وشفاعتهم فيهاأي  عتوسطاهتم يف النوا
 .99«حبقوق األئمة يف تقرير حق الطاعة وليس املراد أنه استخف  

جلنة إحياء الرتاث العريب يف دار اآلفاق   والكتاب اوضع التعريف اطبوع عتحقيق
  «تاريخ قضاة األندلس»  وقد طبع عاسم ،اجلديدة عبريوت

م
 فؤ ل  اع ذكر تسمية امل

 «.فتيالالقضاء وا املرقبة العليا فيمن يستحق»  له
 يف أصول األقضية واناهج األحكام  احلمكَّامتبصرة ـ 7
القاضي عرهان الدين إعراهيم عن علي عن أيب القاسم اعن حممد عن فرحون   أ لَّف ه

 .(ـه711  املالكي املدين )ت
به صاحبه على وقد رتّ  ،فنّ وأوفاها يف هذا ال يَّةكتب املالك هذا الكتاب ان أوسع

 ثالثة أقسام 
 يف اقداات علم القضاء ان أحكام القاضي والتقاضي.  القسم األول
 فيما تفصل عه األقضية ان البينات واألميان وحنوها.  والقسم الثاين
 .يَّةيف أحكام السياسة الشرع والقسم الثالث 

 فيه عاستيعاب الكشف ين  عتم ا ومل أقف على تأليفٍ »  ه يف خطبة الكتابامؤ ل فقال 
فرأيت نظم  ،ومتهيد أصوله وعيان حقائقه ،ودقائقه [علم القضاء  أي]عن غوااضه 

ه تم د  رَّ وج   ،الفائدة عالوقوف عليه م  ت  وت   ،احلاجة إليه س  مت    اهماته يف سلك واحد مما
                                                 

 .17اقاصد الشريعة  99
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 إيثارا   ؛اا ال ينبغي تركه لتعلقه عأعواب هذا الكتاب عن كثري ان أعواب الفقه إال
قواعد هذا  ألن الغرض هبذا التأليف ذكرم  ؛وه يف ذلكفم لَّ مبا أ   واستغناء   ،لالقتصار
وعيان  ،يَّةوأحكام السياسة الشرع ،عه األقضية ان احلجاج لم ص  ف  وعيان اا تـم  ،العلم
 .91«اواقعها

 ، وهو يف جزءين واضمومٌ طه عبدالرؤوف سعد  والكتاب اطبوع مبراجعة وتقدمي
 احد.يف ملد و 

 كام األنام عن حيل املالم از  ـ8
 ،عامل االجتماع ،(ـه818  ويل الدين عبدالرمحن عن حممد عن خلدون )ت  أ لَّف ه

 واملؤرخ املشهور.
 لقد كان اعن خلدون جبانب رسوخ قداه يف علمي التاريخ واالجتماع على حظ  

وهو ان شيوخ  ،يَّةوفقه املالك ،س أصول الفقهدرَّ  ،وافر ان الفقه املالكي واألصول
يف اصر عتاريخ  يَّةوتقلد قضاء املالك ،(ـه821  )ت اعن حجر العسقالين

ة أخرى يف راضان ه ارَّ وولي ،ه وتركه أرععة عشر عااا  ل عنز  مث عم  ،ـه91/4/784
 .93ـه813ل عنه يف انتصف احملرم عام ز  مث عم  ،ـه819عام 

                                                 

 .9/1تبصرة احلمكَّام  91
 .14، 11، 11اعن خلدون ورسالته للقضاء  93

عن خلدون كتب كتاعه هذا يف أن ا)اعاصر( ويرجح األستاذ فؤاد عبداملنعم أمحد 
 قبل وفاته عأرععة أعوام.  أي، 91أواخر سنة أرعع ومثامنائة للهجرة

 وقد أسس اعن خلدون كتاعه هذا على ثالثة أعواب 
  الباب األول 

م
 احلكم الفاصل عني اخلصوم الدافع لشرورهم. ات  مَّ ه  جعله مل

اجلالبة ملصاحل اخللق وصالح  ات الرعايةمَّ ه  يه على ام ب  ن  جعله للتـَّ  والباب الثاين 
 أاورهم.

جعله للتنبيه على رذائل أخالق وأصول تولدت ان الوالية أوقعت  والباب الثالث 
 ساف نورهم.كوان احلمكَّاميف ذم 

وخباصة تلك اليت تتعلق عفهم  يَّةان األحكام اإلجرائ سا  ب  وعاجلملة فالكتاب حوى قـ  
اهمات األكاعر كما يف  ه على اا خيصّ بَّ ون ،وتطبيقها على النص الشرعي يَّةالقض

 التنبيه السادس ان الفصل الثاين ان الباب الثاين.
 
م
ونشره  ،والكتاب ؤ ل فوالكتاب قد حققه فؤاد عبداملنعم أمحد اع دراسة عن امل

وليت الرسالة نشرت عالعنوان الذي مسيت  ،«اعن خلدون ورسالته للقضاة»  ععنوان
 على تراثنا ان النسيان. اظا  عه نسبة الفضل ألهله وحف

 ت العقود واألحكام ك  يف نم  احلمكَّامة حتف ـ1
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وهو  ،(ـه811  أعو عكر حممد عن حممد عن عاصم املالكي القيسي )ت ععد  أ لَّف ه
 (.ـه711  أحد تالاذة اإلاام األصويل الثبت أيب إسحاق الشاطيب )ت

واعتدر يراعهم الكتاعة  ،عهاوحرروا الفنون يف شىت فرو  ،لقد كتب علماؤنا العلوم
 .وكان نصيب علم القضاء انها وافرا   ،ونظما   فيها نثرا  

ها يف عيان أحكام امؤ ل فوالكتاب الذي حنن عصدد التعريف عه أرجوزة نظمها 
وقد أوجز التعريف  ،اليت حيتاجها القاضي يَّةواألحكام املوضوع ،القضاء والتقاضي

 ف  لَّ وقد أ  »( فقال  ـه9171  اره الفاسي )ت ععدهبا اإلاام حممد عن أمحد عن اي
وسار العلماء يف تبيني أصوله  ،وحديثا   قدميا   [علم القضاء يف  أي]الناس فيه 
وإن ان  ،وناظم قصيدة أو ارجتز ،اا عني ناثر اطنب واوجز ،حثيثا   وقواعده سريا  

اإلاام  اا ألف فيه ان املختصرات اليت أغنت عن كثري ان املطوالت رجز أجل
اعن »ـف عر  عم  ،العامل القاضي الرئيس الوزير األعظم أيب عكر حممد عن حممد

اع  ،ان فوائده على جم غفري حمتوٍ  ،فهو جااع لكثري ان اقاصده ،«عاصم
 .92«وسهولة حفظه ،وقلة تعقيده ،ووجازة لفظه ،سالاة نظمه

  ،وقد اعتىن العلماء عشرح هذه املنظواة
م
واياره (، ؟)ت و حيىي أع ؤ ل ففمنهم اعن امل

  يف )تاوالك «البهجة»( يف ـه9128  والتسويل )ت ،«تقاناإل»الفاسي يف 
 وغريهم. «إحكام األحكام»( يف ـه9381
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 ،«مموع اهمات املتون»عاسم  يَّةوهذه األرجوزة اطبوعة اع غريها ان املتون العلم
اجملموع الكبري »كما طبع عاسم   ،طبع اكتبة اصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر

 طبع دار الفكر. ،«نو ان املتون فيما يذكر ان الفن
 ،كما طبعت يف نسخة افردة لدى اكتبة اصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر

مبطبعة دار إحياء  ( يف نسخة استقلةٍ ـه191  اق )تقَّ الزَّ  يَّةوطبعت هي والا
 ألصحاهبا عيسى احلليب وشركاه. يَّةالكتب العرع

  احلمكَّامقان واإلحكام يف شرح حتفة إلتا ـ91
 .(ـه9171  حممد عن أمحد عن اياره الفاسي )ت ععد  هامؤ ل ف

 .«احلمكَّامحتفة »  املسماة يَّةوزة العاصمجهذا الكتاب أحد شروح أر 
 
م
أن   وذكر يف اقداة شرحه ،وافيا   أعيات األرجوزة وشرحها شرحا   ؤ ل فوقد تتبع امل

 ق ب ل  قبله ان ت هذه األرجوزة قد شرح
م
حممد عن حممد عن  أيب حيىي ؤ ل فاعن امل
أيب العباس أمحد ق ب ل  وان  ،(؟)ت  حممد عن عاصم القيسي األندلسي الغرناطي

ان  وأنه كتب شرحه هذا استفيدا   ،(؟)ت « اليزناسي»ـع املعروفاعن عبداهلل 
 ،يستعني هبا املناظر وقواعد ،ليها الناظرإإىل ذلك فوائد حيتاج  واضيفا   ،الشرحني

 .94الشبهات وتنبيهات وحتقيقات تزيل
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 رح اياره الفاسي علىش»  واحد اكون ان جزءين عاسم والكتاب اطبوع يف ملدٍ 
  وعلى هذا الشرح حاشية احلسن عن رحال املعداين )ت ،«احلمكَّامحتفة 
 وهي اطبوعة هباا  الشرح املذكور. ،(ـه9911
 البهجة يف شرح التحفة  ـ99
 .(ـه9128  أعو احلسن علي عن عبدالسالم التسويل )ت  أ لَّف ه

 وعنيَّ  ،ه أعيات التحفة فشرحهاامؤ ل ف وقد تتبع ،وهو أحد شروح التحفة املهمة الوافية
 
م
طلب اين »  كتاعه عاعثه على هذا الشرح وانهجه فيه عقوله يف خطبة ؤ ل فامل

 الغليليشفي  [على التحفة  أي  ] عليها الكثري ان طلبة الوقت أن أضع هلم شرحا  
وحيتوي على إعراب كل  ،اعانيها ان وراء اللثام ي  ف  خ   ن  ويكشف ا   ،ويكمل املرام
وعلى  ،ليتدرب املبتدئ ععلم النحو الذي عليه املدار يف الفهم واإلفهام ؛ألفاظها

 نا  ي  بـ  ام  ،إعراز فرائد الفوائد وفروع تناسب املقام وعلى ،عيان انطوقها وافهوم الكالم
فيه اا  حا  ل  ص  ام  ،فيه اا عه العمل عند املتأخرين ان قضاة العدل واألئمة الكرام

 
م
 ،فيه غالب وثائق األعواب شارحا   ،ة عالنظاملَّ خ  حيتاج إىل اإلصالح ان ألفاظه امل
له اسيس عالفتوى ان  ليتدرب عذلك ان مل يتقدم ؛وإن أدى ذلك إىل اإلطناب

فأجبتهم إىل ذلك ععد  ،زيل الفقه على وثائق األحكامـتن يَّةيفويهتدي إىل ك ،األنام
 .97 «...التوقف واإلحجام

 والكتاب اطبوع يف جزءين.
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 .وعاهلل التوفيق، وصلى اهلل وسّلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني


