
127

ت حقيق « القاضي الحتياجه إليه يف ال مستقبل وال ماضي» 
ال منسوبة إىل شيخ اإلسالم أيب السعود أفندي

آزاْر َعّباُســوْف*

e Critical Edition of Bidā‘ah al-qādhī li ihtiyājihī ilayh fī al-mustaqbal wa 
al-mādhī, a Treatise Attributed to Sheikh al-Islām Abussuūd Efendi

is paper is a critical edition of Bidā‘ah al-qādhī, a treatise attributed to Abus-

suūd Efendi, a famous Ottoman scholar who served as sheikh al-Islām during 

the reigns of Sultan Süleyman and Sultan Selim II. is treatise is a collection 

of law cases known as saqq; it is by means of these cases that the qādhī (judge) 

had an opportunity to observe how to record different law cases. e saqq books, 

collected from authentic court records, serve as important source materials for 

legal history and criminal laws. e treatise attributed to Abussuūd Efendi, which 

consists of an introduction and ten chapters, contains more than sixty documents 

related to various topics, such as waqfs, marriage contracts, divorces, alimony, 

gis, precautions, purchases, public peace, etc. e first section of the paper pro-

vides information regarding the author and his work, while the second section 

offers a critical edition.
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أ. الدراسة

۱. حيــاة ال مؤلــف ومصّنفاتــه

مؤلــف الكتــاب الفقيــه ال حنفــي الكبي ــر شــيخ الدولــة العثمانيــة أبــو الســعود أفنــدي. اســ مه 
الكامــل أح مــد بــن م حيــي الديــن حممــد بــن مصطفــى، ولــد يف قريــة مدّرس/مت ــرس القريبــة مــن 
۱٤٩٠م. أبــو الســعود هــي كنيتــه. وكان والــده الشــيخ  إســطنبول يف ۱۷ مــن صفــر عــام ۸۹٦ه/ 

إلْســكليب ي والعمــادي نســبة إىل مــكان والدة أبيــه.١ م حيــي الديــن اليـَْوســي، ويعــرف أيًضــا 

تلقــى أبــو الســعود تعليمــه علــى يــد والــده أوًال، وعلــى كل مــن الشــيخ صــدر اإلفــادة مؤيــد 
رَمــاين.٢ بــدأ حياتــه الوظيفيــة يف جانكــري ســنة  ضــول ســيد أفنــدي قـَ زاده، والشــيخ صــدر األ
ت ــم  إذ  ١٥٣٣م،  ٩٣٩ه/  عــام  إىل  م ختلفــة  مــدارس  يف  مدّرًســا  واســتّمر  ١٥١٦م،  ٩٢٢ه/ 
١٥٣٤م ت ــم  ٩٤٠ه/  تعيينــه قاضيًــا علــى بورســة مــكان أشــجي زاده حســن جلــيب، ويف عــام 
١٥٣٧م، وبعــد  تعيينــه قاضيًــا يف إســطنبول، ث ــم صــار قاضــي العســاكر الرومليــة ســنة ٩٤٤ه/ 
ث مــاين ســنوات مــن العمــل يف القضــاء العســكري ت ــم ترفيعــه ليصبــح شــيخ اإلســالم مــكان الشــيخ 
١٥٤٥م، عاصــرت مشــيخته  فنــاري زاده م حيــي الديــن أفنــدي يف شــعبان مــن عــام ٩٥٢ه/ 
حكــم الســلطانني ســليمان القانــوين وســليم الثــاين، وقــد اســتمر يف ال مشــيخة ثالثــني ســنة هجريــة، 
وث مــاين وعشــرين ســنة وأحــد عشــر شــهًرا ميالديــة. تــويف شــيخ اإلســالم يف ال خامــس مــن ج مــادى 
١٥٧٤م، وصلّــى عليــه كاتــب ال حاشــية علــى تفســي ر البيضــاوي ال محشــي  األوىل عــام ٩٨٢ه/ 
ســنان أفنــدي، ودفــن يف حديقــة مكتــب بنــاه الشــيخ بنفســه قــرب مســجد أيب أيــوب األنصاري.٣

م، شــيخ  ذُكــر الشــيخ أبــو الســعود ت حــت ألقــاب متعــددة يف ال مصــادر منهــا؛ مفــيت األ
اإلســالم، ســلطان ال مفســرين، أبــو حنيفــة الثــاين، وخواجــه جلــيب وغي رهــا مــن األلقــاب الــيت تــدل 
علــى مكانتــه العلميــة. وإىل جانــب توليــه منصب القضاء العســكري ومشــيخة اإلســالم ترك الشــيخ 

شا، ٢٥٣/٢؛ الفوائد البهية  ١ هدية العارفني إلس ماعيل 
 Akgündüz, “Ebüssuûd Efendi”, للكنوي، ص ٨٢؛
s. 329-332 .

٢ Atâî, Hadâiku’l-hakāik, II, 184-186 .

معجــم ال مؤلفــني لكحالــة، ٣٠٢/١١؛ الفوائــد البهيــة  ٣
 Atâî, Hadâiku’l-hakāik, للكنــوي، ص ٨١-٨٢؛
 II, 184-186; Akgündüz, “Ebüssuûd Efendi”, s.

329-332 .
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مؤلفــات كثي ــرة يف علــوم عــدة، كان مــن أه ّمهــا الفقــه، ويليــه التفســي ر والعقائــد والتصــوف واللغــة 
واآلداب. منهــا: إرشــاد العقــل الســليم إىل مــزا القــرآن العظيــم، معاقد الطّراف يف أول ســورة 
الفتح من الكّشــاف، تفســي ر ســورة الفرقان، تفســي ر ســورة ال مؤمنون، ورســالة يف ب حث إي مان 

ً مهّمــة اســتوعبت القــرآن كلّــه أو بعضه.٤ فرعــون، وتعــد مؤلفاتــه هــذه يف التفســي ر أب حــا

ورغــم أن الشــيخ قــد انشــغل ب منصــب مشــيخة اإلســالم مــدة طويلــة دون انقطــاع لكــن ذلك 
ل ــم ي حــل بينــه وبــني التصنيــف، فقــد كان فقيًهــا وعال مـًــا كبي ــًرا وإن ل ــم يســتوعب كل موضوعــات 
الفقــه يف مؤّلفــات مســتقّلة فالرســائل الــيت كتبهــا ضمــت كثي ــًرا مــن مواضيــع الفقــه اإلســالمي، 
كمــا أن لــه م جموعــات ت ــم اختيارهــا مــن آالف الفتــاوى الــيت أفــىت ب هــا يف كل ال مســائل الفقهيــة. 
نــه فقيــه نظــًرا إىل شــهرة الشــيخ يف هــذا ال مجــال الــيت تعــود إىل فتاويــه أكثر  ول هــذا ي مكننــا القــول 
مــن مؤلفاتــه. وإن كتابــه فتــاوى أبــو الســعود أفنــدي ومعروضــات الــذي اســتوعب تقريبًــا كل 
ال مواضيــع الفقهيــة يعــد أهــم م جموعــة للفتــاوى ج معــت يف كتــاٍب واحــٍد. ومــن كتــب الشــيخ 
األخــرى ال مهّمــة يف الفقــه وأصولــه: حاشــية علــى ال هدايــة، رســالة يف الفقــه، غمــزات ال مليــح 
يف أول قصــر العــام مــن التلويــح، رســالة يف ال مســح علــى ال خّفــني، رســالة يف وقــف ال منقــول 

والنقــود، رســالة يف وقــف األراضــي وبعض أحــكام الوقف.٥

لرســالة ٢. التعريــف 

ليفها ريخ  ۲. ۱. اســم الرســالة و

يف  الســعود  أليب  مهّمــة  رســالة  يعــد  بتحقيقــه  قمنــا  الــذي  القاضــي  بضاعــة  إن كتــاب 
ســ ماء م ختلفــة يف فهــارس ال مكتبــات؛ لكــن االســم  موضــوع الصكــوك، وقــد ت ــم ذكــر الكتــاب 
الــذي وضعــه ال مؤلــف يف مقدمــة كتابــه هــو: بضاعــة القاضــي الحتياجــه إليــه يف ال مســتقبل 
الصــك،٧  يف  القاضــي  بضاعــة  نــه  الكتــاب  اســم  ال مصــادر  بعــض  وذكــرت  وال ماضــي.٦ 

٥٨٤-٥٨٦؛ ٤ /١٠ شــذرات الذهــب البــن العمــاد، 
Düzenli, “Şeyhülislâm Ebüssuûd Efendi”, s. 446 . 

٣٦٢-٣٦٥؛  ٥ /٩ لعــريب لب روكلمــان،  ريــخ األدب ا
Akgündüz, “Ebüssuûd Efendi”, s. 351-354 ; Dü-

zenli, “Şeyhülislâm Ebüssuûd Efendi”, s. 447-450 .

مثــال علــى ذلــك انظــر: ال مكتبــة الســليمانية، عاطــف  ٦
ل مكتبــة  ٢٢ظ؛ ا ١و،  ٢٥٨٢، الورقــة  أفنــدي، رقــم 
الســليمانية، هدائــي أفنــدي، رقــم ١٨١١، الورقــة ٥٢و؛ 

وقد وردت عبارة «الحتياجه إليه يف ال مستقبل واملاضي» 
بعد عبارة «بضاعة القاضي» فيمكن أن يكون هذا اسم 
الكتــاب الكامــل وتعتب ــر صفــة مفســرة ل محتــوى الكتــاب، 
حيــث ورد اســم الكتــاب يف بعــض ال مصــادر م جــرًدا عــن 

ســم بضاعــة القاضي. الصفــة 
ســّلم الوصــول ل جلــيب، ٢٩٥/١، ال مكتبــة الســليمانية،  ٧

حــاج حممــود أفنــدي، رقــم ٦٣١٤، الورقــة ١.
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وبضاعــة القاضــي يف الصكــوك.٨ كمــا أن اســم الكتــاب ورد بصيــغ متعــددة يف نســخ الكتــاب 
ويف ســجالت ال مكتبــات منهــا: بضاعــة القاضــي الحتياجــه يف ال مســتقبل وال ماضي،٩ وصناعة 

القاضــي،١٠ وكتــاب الصــك،١١ وبضاعــة القاضي.١٢

ريــخ كتابــة الرســالة بشــكل قطعــي إال أن بعــض العبــارات ال موجــودة يف ال مقدمة  ال يعــرف 
ريــخ كتابــة الرســالة. وذلــك أن ال مؤلــف يذكــر يف ال مقدمــة أنــه أفــىن  ي مكــن أن يســتدل ب هــا علــى 
جــزًءا كبي ــًرا مــن عمــره يعمــل يف ال محاكــم، وقــد ذكــر ســابًقا أن أ الســعود عمــل مدرًســا قبــل 
١٥٣٣م،  توليــه القضــاء، وذكــر أن أول وظيفــة قضائيــة توالهــا هــي قضــاء بورســة ســنة ٩٣٩ه/ 
١٥٣٤م. ومــن جانب آخر  واســتمر يف عمــل القضــاء بعــد تعيينــه قاضــي إســطنبول ســنة ٩٤٠ه/ 
ريــخ للنســخ الــيت بــني أيدينــا هــي ال موجــودة يف نســخة عاطــف أفنــدي عــام ٩٧٤ه،  فــإن أقــدم 
ن الكتــاب أُلــف بــني عامــي ٩٣٩-٩٧٤ه، لكــن هنــاك  وانطالقًــا مــن ذلــك ي مكــن القــول 
حتمــال كتابتــه  صكــوكا تســعة قــد ورد فيهــا ذكــر مدينــة بورســة صراحــًة، ولذلــك فهــي توحــي 

يف فت ــرة قضائــه ببورســة بــني عامــي ٩٣٩ -٩٤٠ه.

٢. ٢. توثيــق نســبة الرســالة إىل مؤلفهــا

كيــد ال مصــادر  بتــة مــن خــالل نســخ الكتــاب أوًال، ومــن  إن نســبة الكتــاب أليب الســعود 
نيًــا؛ فقــد ذكــرت كل النســخ الــيت عثــر عليهــا للكتــاب وبينــت يف مقّدمات هــا أن  األخــرى ذلــك 
مؤلــف الكتــاب هــو: ”أبــو الســعود بــن حممــد اإلســكلييب“.١٣ ومن جانب آخــر فإن كل ال مصادر 
وكتــب الت راجــم والطبقــات الــيت ترج مــت أليب الســعود ولكتبــه ذكــرت اســم أيب الســعود صراحــة، 
مــن هــذه ال مصــادر كشــف الظنــون، وســّلم الوصــول لكاتــب جلــيب الــذي أكــد أن أ الســعود 
كتــب رســالة يف موضــوع الصــك اســ مها: بضاعــة القاضــي.١٤ ومــن ال مت رج مــني الذيــن أكــدوا 

شــا١٥ وعمــر رضــا كّحالــة.١٦ نســبة الكتــاب أيًضــا إســ ماعيل 

معجــم ال مؤلفــني لكحالــة، ٣٠٢/١١؛ كشــف الظنــون  ٨
شــا،  ٢٤٧؛ هديــة العارفــني إلســ ماعيل  /١ ل جلــيب، 

.٢٥٣/٢
ال مكتبــة الســليمانية، ال لــه يل، رقــم ٣٧١١، الورقــة ٣١و. ٩
قصيده جــي زاده، رقــم ٦٨٢، ورقــة ٢١-٢٨. ١٠
م خطوطــات غي روســون، رقــم ٣٦٤٨، ورقــة ٨٦-٩٦. ١١
ال مكتبــة ال خالديــة، رقــم ٤٦٧، ورقــة ٢٨٠-٣٠٢. ١٢
انظــر: ال مكتبــة الســليمانية، عاطــف أفنــدي رقم ٢٥٨٢،  ١٣

الورقــة ٢٢و؛ ال مكتبــة الســليمانية، هدائــي أفنــدي، رقــم 
١٨١١، الورقة ٥٢ظ؛ ال مكتبة الســليمانية، ال له يل، رقم 
٣٧١١، الورقة ٣١ظ؛ ال مكتبة السليمانية، حاج حممود 

أفنــدي، رقــم ٦٣١٤، الورقــة ٣٢ظ.
كشــف الظنــون ل جلــيب، ٥٦/٢؛ ســّلم الوصــول ل جلــيب،  ١٤

.٩٥/١
انظــر: هدايــة العارفــني، ٢٥٣/٢. ١٥
انظــر: معجــم ال مؤلفــني، ٣٠٢/١١. ١٦
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ورغــم كل األدلــة الســابقة الــيت تؤكــد نســبة الكتــاب أليب الســعود إال أن هنــاك بعــض 
األمــور الــيت تثي ــر الشــبهات حــول نســبته إليــه، وذلــك أن ال مصــادر ذكــرت مؤلًفــا آخــر -غي ــر 
أيب الســعود- لكتــاب بضاعــة القاضــي الحتياجــه إليــه يف ال مســتقبل وال ماضــي هــو حممــد 
”ُكــول َكِدســي“ و”البي ــر“،  البورســوي. واســ مه الكامــل هــو حممــد بــن حممــد بــن موســى ويلقــب بـ
وال توجــد يف مصــادر الت راجــم معلومــات كافيــة عنــه؛ لكنهــم ذكــروا أنــه مــن أقــران أيب الســعود، 
ريــخ وفــاة أيب الســعود أفندي نفســه. ١٥٧٤-١٥٧٥م،١٧ وهــو  ريــخ وفاتــه هــو ٩٨٢ه/  وأن 

شا١٩ وبورسلي  وإذا ما نظر يف كتب الت راجم وال مؤلفات ن جد كاتب جليب١٨ وإس ماعيل 
ً يف الصــك اســ مه: بضاعــة القاضــي   قــد ذكــروا أن للبورســوي كتــا

طاهــر أفنــدي٢٠ وبروكلمــان٢١
الحتياجــه إليــه يف ال مســتقبل وال ماضــي. ول هــذا الكتــاب أكثــر مــن عشــر نســخ م خطوطة داخل 
لذكــر أنــه يشــبه كتــاب أيب الســعود مــن جوانــب عديــدة. وقــد أدى  تركيــا وخارجهــا. وال جديــر 
. وعنــد ال حديــث عــن نســخة لكتــاب أيب الســعود يف  ً هــذا التشــابه إىل ال خلــط بينهمــا أحيــا
كتــاب كشــف الظنــون ذكــر يف ال حاشــية أن الكتــاب نســب أيًضــا للبورســوي.٢٢ وعنــد ال مقارنــة 
بــني نســخ الكتــاب -الــذي ألــف يف موضــوع واحــد وفت ــرة واحــدة- الــيت نســبت لــكال ال مؤلفــني 
ال ن جــد تشــاب ًها يف اســم الكتــاب فحســب؛ بــل ن جــد توافًقــا مــن حيــث ال محتــوى أيًضــا. كمــا أن 
لصــك، وال يوجــد  هنــاك تطابًقــا كامــًال يف ال مقدمــة والبــاب األول الــذي ي حتــوي علــى التعريــف 
فرق ســوى اســم ال مؤلف؛ ففي النســخ اليت نســب الكتاب فيها أليب الســعود ذكر أن اســ مه ”أبو 
الســعود بن حممد اإلســكليب ي“، أما النســخ اليت نســبت للبورســوي٢٣ فذكرت أن اســ مه ”بي ر حممد 
بن موســى بن حممد البورســوي“. كما أن هناك كثي ًرا من األمثلة عن الصكوك وعناوين األبواب 

وبعــض العبــارات يف بعــض ال متــون متطابقــة ت ماًمــا يف النســخ ال منســوبة لــكال ال مؤلفــني.

وإىل جانب كل هذا التشــابه بني النســخ ال منســوبة للمؤلفني فإن هناك بعض االختالفات 
أيًضــا. عندمــا ن جــري مقارنــة ســطحية بســيطة نالحــظ االختــالف مــن حيــث الشــمول أو ترتيــب 

١٧  Tahir, Osmanlı ٥٦؛  /٢ كشــف الظنــون ل جلــيب، 
شــا،  Müellifleri, I, 228؛ هديــة العارفــني إلســ ماعيل 

٢٥٣/٢؛ ذكر بروكلمان أن شــاخت قال عن البورســوي 
إنــه شــافعي دون االعتمــاد علــى مصــدر، وقــد لفــت 
بروكلمــان االنتبــاه إىل أن هــذه النســبة غي ــر صحيحــة. 

ريــخ األدب العــريب، ٣٣٩/٣. انظــر: 
انظر: كشــف الظنون، ٥٦/٢. ١٨
انظــر: هديــة العارفــني، ٢٥٣/٢. ١٩

٢٠ Tahir, Osmanlı Müellifleri, I, 228 .

ريــخ األدب العــريب، ٣٣٩/٣. ٢١ انظــر: 
ال مكتبة السليمانية، ال له يل، رقم ٣٧١١، الورقة ٣١ظ. ٢٢
انظــر: بضاعــة القاضــي للبورســوي، ال مكتبــة الســليمانية،  ٢٣

ال لــه يل، رقــم ١٠٩٧، الورقــة ٢ظ؛ ال مكتبــة الســليمانية، 
إسـْـ ِمخان ســلطان، رقــم ٢١٦، الورقــة ٢ظ؛ ال مكتبــة 
الســليمانية، حممــد عــارف حممــد مــراد، رقــم ١٥، الورقــة 

٢ظ؛ الفاتــح، رقــم ٢٢٧٤، الورقــة ٢ظ.
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ال موضوعــات أو العناويــن الرئيســية والفرعيــة، فكتــاب البورســوي يتألــف مــن تســعة أبــواب، يف 
لوفــاء والبيــع  لبيــع  حــني ن جــد يف كتــاب أيب الســعود عشــرة أبــواب. وهنــاك صكــوك تتعلــق 
الســتغالل وال حوالــة والكفالــة موجــودة يف نســخ البورســوي دون نســخ أيب الســعود. فضــًال عــن 
أنــه لــكل نســخة منســوبة ل مؤلــف نســق وترتيــب خــاص ب هــا ي ميزهــا عــن غي رهــا. وكمــا ســيتضح 
يف ال جــدول يف األســفل فهنــاك اختــالف بــني نســخ ال مؤلفــني مــن حيــث ترتيــب ال موضوعــات 
والتقدي ــم والتأخي ــر وج مــع العناويــن وتفريقهــا. وعلــى ســبيل ال مثــال هنــاك موضوعــات ب حثــت يف 

نســخة البورســوي ت حــت عنــوان واحــد ن جدهــا عنــد أيب الســعود مفرقــة ت حــت عناويــن مســتقلة.

الجدول األول: مقارنة موضوعات عناوين األثرين

بضاعة القايض للبورسويبضاعة القايض أليب السعود

عدد عنوان البابرقم الباب
عدد عنوان البابالوثائق

الوثائق

-يف بيان أنواع الصكوكالباب األول
يف بيان عنوان (أنواع) الصكوك 

وإمضائها
-

٢يف بيان الوقفالباب الثاين
فيام يكتب يف النكاح وفروض 
النفقة والطالق ونصب الويص 

والوصية بيشء ألحد
٣٠

الباب الثالث
يف بيان النكاح والطالق 

وفروض النفقة
١٦

فيام يكتب يف العتاق والتدبري 
واملكاتب وما يتعلق بها

١٣

الباب الرابع
يف بيان الويص 

والوصية بيشء آلخر
٤

فيام يكتب يف اإلقرار بالبيع 
والدين والصلح واإلبراء واإليجار 

والهبة وما يتعلق بها
٦٠

٩يف اإليجار والهبةالباب الخامس
فيام يكتب يف ثبوت يشء مبحرض 

من املنكر بشهادة الشهود
١٦

١٥يف أنواع نقل الشهادة٨يف العتاق والتدبري واملكاتبالباب السادس

٥يف اإلقرار بالبيع والدينالباب السابع
فيام يكتب يف الوقف واستبداله 

وما يتعلق به
٧

الباب الثامن
يف الصلح واإلبراء 
والتسليم واألداء

٨
فيام يكتب يف الحكم بالدية 

والقصاص وما يتعلق بهام
٨

الباب التاسع
يف ثبوت يشء مبحرض من املنِكر 

بشهادة الشهود 
ويف أنواع نقل الشهادة

١٣يف صور شتّى١٠

--٤يف الدية والقصاصالباب العارش
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ويف نتيجــة البحــث وال مقارنــة ت ــم التوصــل إىل أن كتــاب بضاعــة القاضــي الحتياجــه إليــه 
بــت النســبة إىل أيب الســعود خاصــة، وأن بعــض  يف ال مســتقبل وال ماضــي الــذي قمنــا بتحقيقــه 
الــدالالت ال مذكــورة يف النســخ تؤكــد ذلــك؛ ومــن هــذه الــدالالت مــا ورد يف نســخة عاطــف 
٩٧٤ه إذ قــال: «رســالة حضــرت املــوىل أبــو الســعود أفنــدي ال مفــيت  أفنــدي ال مؤرخــة بعــام 
نــه نســب الكتــاب إليــه يف حــال  ســّلمه هللا»، فيفهــم مــن قولــه: ”ســّلمه هللا“ يف هــذه العبــارة 
واســط ذي القعــدة ٩٨٠ه ت مــت نســبتها  حياتــه،٢٤ كمــا أن نســخة هدائــي أفنــدي ال مؤرخــة 
إىل شــيخ اإلســالم أيب الســعود قبــل وفاتــه.٢٥ وكمــا أن النســخة ال منســوبة للبورســوي وال منســوخة 
يف أوائــل شــعبان ٩٩١ه ت حــت الرقــم ٢٢٧٤ ورد يف آخــر صــكٍّ عبــارة عربيــة «هــذه رســالة يف 
أنــواع صــور ال حــج ال مســمى بــــ بضاعــة القاضــي للمــوىل الفاضل الشــهي ر بـــخوجه جليب»٢٦ وتؤكد 
هــذه العبــارة نســبة الكتــاب أليب الســعود ال معــروف بـــخوجه جلــيب أيًضــا.٢٧ وقد ذكــر يف م جموعة 
ً يف هــذا ال مجــال، وهــذا أيًضــا يؤكــد  الصكــوك الــيت ألفــت يف فت ــرة الحقــة أن أليب الســعود كتــا
نســبة الكتــاب إليــه، وقــد تيســر يل االطــالع علــى نســخة ل مجموعــة صكــوك ل ِخِضــر أفنــدي٢٨ 
كتــب علــى طــرف إحــدى نســخها: «قــال: العالمــة ال مرحــوم أبــو الســعود يف صكــه...» ممّا يؤيد 

صحــة نســبة الكتــاب إىل أيب الســعود.٢٩

٢. ٣. م حتــوى الرســالة وأه ميتــه

يتحــدث الكتــاب كمــا ذكــر ال مصنــف يف ال مقدمــة عــن موضــوع الصكــوك، كلمــة ”صــّك“ 
(ج معهــا ُصكــوك) فارســية األصــل معربــة،٣٠ تســتعمل يف م جــاالت متعــددة مثل القانون واألموال 
ل معىن الواسع ”الوثيقة ال مكتوبة“ أو ”الضبط الرس مي“.  والتجارة، وتفيد معاين م ختلفة، وتعين 
ً علــى عديد من ال معامالت مثل مَ ْحَضر، وســند االســتحقاق،  وقــد أطلــق مصطلــح الصــك أحيــا

عاطــف أفنــدي، رقــم ٢٥٨٢، الورقــة ٢٢و، ٢٩و؛  ٢٤
ومــع ذلــك فــإن الصفحــة األوىل مــن ال مجموعــة للنســخة 
لعربيــة ذكــرت بعــد اســم  نفســها احتــوت علــى عبــارة 
الكتــاب وهــي «رســالة أليب الســعود أفنــدي - رح مــه هللا 
ســبحانه -»، وي حتمــل أن هــذه العبــارة كتبــت بعــد وفــاة 
ال مؤلــف تصرفًــا مــن بعضهــم. انظــر: عاطــف أفنــدي، رقــم 

٢٥٨٢، الورقــة ١و.
هدائــي أفنــدي، رقــم ١٨١١، الورقــة ٥٩ظ. ٢٥
انظــر: فاتــح، رقــم ٢٢٧٤، الورقــة ٢٢و. ٢٦
٢٧ Kınalızâde, Tezkiretü’ş-şuarâ, I, 349 .

اس مه األصلي ِخِضْر بن عثمان، عاش يف القرن السابع عشر،  ٢٨
عمل قاضًيا، وقد شكل م جموعته للصكوك من مسودات 
خالل عمله كاتبًا للقاضي العسكري لروملي أح مد أفندي 
بيازي زاده (ت. ١٠٩٨ه/ ١٦٨٦م). ل معلومات أكثر عن 
 Kaya, “Mahkeme Kayıtlarının :صــك ِخِضــْر انظــر
Kılavuzu”, s. 405-406 .

َصــكِّ ِخِضــر ل خضــر بــن عثمــان، ال مكتبــة الســليمانية،  ٢٩
حاج حممود أفندي، رقم ٩٣٩، الورقة ٢؛ عاشر أفندي، 

رقــم ١٣١، الورقــة ٢.
٣٠ Ayverdi, Türkçe Sözlük, III, 2643 .
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والصك/َچــْك، والتمليــك، وســند الديــن، وســند اإلبــراء، والكفالــة، وال مكاتبة.٣١ كما أن الصك 
يطلــق علــى مــا ينظمــه القاضــي حــول دعــوى مــا مــن إعــالم، أو حّجــة، أو حكــم،٣٢ وقــد غلــب 
معــىن  الســعود  أبــو  بــني  وقــد  ل محاكــم.  ال متعلقــة  األمــور  يف  العثمانيــة  الدولــة  يف  اســتعماله 
ن الصــك نوعــان؛ أحده مــا ”مــا  الصــّك عنــد حديثــه عــن أنــواع كتابــة الصــك يف كتابــه فقــال: 
يكــون حكًمــا“ واآلخــر ”مــا ال يكــون حكًمــا“،٣٣ فوضــح أبــو الســعود ببيانــه هــذا أنــه يطلــق علــى 

اإلعــالم،٣٤ وال حّجــة٣٥ يف زمان هــم.

نــه: ”الوثيقــة ال مكتوبــة يف  ل محاكــم  ل معــىن التقــين ال متعلــق  كمــا ت ــم تعريــف الصــك 
ال محاكــم والــيت ال تتضمــن تصديــق القاضــي“. وبذلــك تشــكلت م جموعــة الصــك مــن خــالل 
ئــق يف مواضيــع م ختلفــة مثــل اإلعــالم، وال حّجــة. وهــذه ال مجموعــات عبارة  ج مــع عديــد مــن الو
ئــق مســاعدة للقضــاة تبــني ل هــم كيفيــة كتابــة األحــكام واختيــار العبــارات وترتيــب القضــا  عــن و
ئــق ”علــم الصــك“.٣٦  ســلوب كتابــة الو بشــكٍل واضــٍح. ولذلــك يطلــق علــى العلــم الــذي يهتــم 
ويف أغلــب األحيــان يتــم ت جهيــز م جموعــات الصكــوك مــن قبــل قضــاة م ختصــني يف هذا ال مجال، 
الســجالت  يف  ال موجــودة  الشــرعية  ل معامــالت  متعلقــة  ئــق  الو مــن  ن مــوذج  نتقــاء  وذلــك 
ئــق  الشــرعية، والــيت ت هــدف إىل التســهيل وإرشــاد القضــاة والكتّــاب ال جــدد إىل كيفيــة تنظيــم الو
ال مختلفــة يف ال محاكــم.٣٧ فــإن هــذه ال مجموعــات ل هــا مكانــة كبي ــرة يف الفقــه اإلســالمي عاّمــًة، 
ريــخ الفقــه العثمــاين خاّصــًة؛ فلكــون هــذه الصكــوك ن ماذًجــا للســجالت الشــرعية فإن هــا  ويف 

٣١ Cengiz Kallek, “Sak”, s. 584 .

٣٢  Bilmen, Hukuk-i İslâmiye, VIII, 205; Ayverdi,

Türkçe Sözlük, III, 2643 .

عاطــف أفنــدي، رقــم ٢٥٨٢، الورقــة ٢٢ظ. ٣٣
ل معــىن القانــوين االصطالحي يعين  ٣٤ مصطلــح «اإلعــالم» 

الوثيقة ال مكتوبة اليت ت حمل توقيع القاضي وختمه، واليت 
تبــني حكــم ال محكمــة يف القضيــة وتوضــح قــرار القاضــي 
وتفسي ره. وأهم مزية ت ميز اإلعالم عن السجالت الشرعية 
األخــرى هــي احتــواء اإلعــالم حكــَم القاضــي. فالقاضــي 
عندمــا يكمــل ال محاكمــة ويصــدر حكًمــا يعلنــه لألطراف 
شــفهًيا ومــن ث ــم يصــدر إعالمًــا يتضمــن مب ــررات ال حكــم 
ومســوغاته ومقتضياتــه، ويعطــي ال مدعــي وال مدعــى عليــه 
نســخة لــكل منهمــا ونســخة ت حتفــظ ب هــا ال محكمــة يف 
ســجالت ها، لكــن قســم التوقيــع وال ختــم لإلعــالم ال يتــم 
تســجيله يف دفت ــر الســجالت. ل معلومــات أكثــر انظــر: 

 Bayındır, İslam Muhakeme Hukuku, s. 3-11;

Akgündüz, Şer‘iyye Sicilleri Mahiyyeti, I, 29-31 .

تطلــق «ال ُحّجــة» علــى الوثيقــة الــيت تتضمــن إقــرار أحــد  ٣٥
ل متعلــق بدعــواه وتصديــق الطــرف اآلخــر،  ل مدعــني ا ا
ولكنهــا ال تتضمــن حكــم القاضــي. ويف ن هايــة الدعــوى 
ال منظــورة أمــام القاضــي تعطــى نســخة «حجــة» لــكل 
طــرف، وتســجل نســخة يف دفت ــر الســجالت الشــرعية. 
ئق ال معطاة ألطراف الدعوى  وعلى الرغم من أن هذه الو
ت حمل اسم القاضي وخات مه (تصديق القاضي) يف أعلى 
الوثيقــة ل ــم تذكــر بــني ن مــاذج الســجالت الشــرعية. انظــر: 
 Bayındır, İslam Muhakeme Hukuku, s. 12-18;

 Akgündüz, Şer‘iyye Sicilleri Mahiyyeti, I, 21-22;

Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili, s. 350-359 .

٣٦  Kaya, “Mahkeme Kayıtlarının Kılavuzu”, s. 380,

382 .

٣٧ Akgündüz, Şer‘iyye Sicilleri Mahiyyeti, I, 18 .
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لذلــك تصلــح مصــدًرا يف ال مجــاالت الــيت تصلــح ل هــا الســجالت نفســها، مثــل الكتابــة العدليــة 
لتاريــخ القضائــي. ئــق ال مكتوبــة يف ال محاكــم، والــيت ت خــّص بعــض األعمــال ال متعلقــة  والو

بضاعــة القاضــي الحتياجــه إليــه يف ال مســتقبل وال ماضــي  فأثــر أيب الســعود ال معــروف بــ 
هــو م جموعــة ألفــت لتبــني للقضــاة األصــول والقواعــد الــيت ي جــب عليهــم مراعات هــا يف عملهــم. 
ليــف كتــاب يف هــذا ال مجــال، حيــث قــال أبــو  وكان أبــو الســعود قــد ألفــه بعــد أن طُلــب منــه 

الســعود يف مقدمــة رســالته: 

ث ــم إّن أكثــر قضــاة هــذا الزمــان -ســوى ال خــواص واألعيــان- غافلــون عــن هــذا الفــّن الشــريف، 
وعــارون عــن ذلــك العلــم ال منيــف، فلهــذا ل ــم تقبــل صكوكهــم عنــد أهــل العرفــان؛ ل مــا فيهــا 
مــن العيــب وال خلــل والنقصــان، الســّيما نقــل الشــهادة الــواردة مــن موضــع بعيــد، ال ي حصــل 
ً فيــه نفــع  ب الفضــل الســابقني كتــا لصاحبهــا إّال تعــب غي ــر مفيــد. وقــد حــّرر بعــٌض مــن أر
للطالبــني، لكــّن أســلوبه ال ي خلــو عــن تطويــل الــكالم مــن مبدئــه إىل حصــول ال مــرام؛ ل مــا فيــه 
مــن العبــارات الزائــدة واأللفــاظ ال متكاثــرة الــيت ال ي حصــل ب هــا إّال التعــب للمحّرريــن، والكســل 
للناظريــن. وقــد ســألين بعــض مــن اإلخــوان، واألصحــاب مــن ال خّالن، أن أملي ل هم يف هذا الفّن 
م جموًعــا، وأبــّني فيــه قواعــد الصكــوك أصــوًال وفروًعــا، وأحــّرر صــور ال مكاتــب الشــرعّية علــى 
وجــوه األســاليب ال مرعيّــة، مــن الواقعــات يف م حكمــة الشــرع، مــن كل نــوع مــن األصــل والفــرع، 
علــى وجــه يكــون لفظــه أقــّل ومعنــاه أدّل، اتباًعــا ل مــن قــال: ”خي ــر الــكالم مــا قــّل ودّل“، وتقليًال 
للمحّرريــن يف كتابتهــم، وتســهيًال للناظريــن يف قراءت هــم. فلمــا مــال البــال إىل إجابــة كالمهــم، 
إلت مام... وإت مــام مرامهــم، ســبلُت ذيــل األقــدام، وربطــُت وســط اإلبــرام، وشــرعُت فيــه ملتزًمــا 

وعلــى الرغــم مــن الدراســة الشــاملة الــيت قــام ب هــا ســليمان كا حــول م جموعــات الصكــوك 
ال مدونــة مــا بــني القرنــني الســادس عشــر والتاســع عشــر والــيت ذكــر فيها٣٨ أن بضاعــة القاضي هي 
أول م جموعــة صكــوك مثبتــة، إال أنــه ينبغــي ال حــذر عنــد تبــين هــذا الرأي. وذلك؛ ألنه كمــا يفهم 
مــن خــالل عبــارات ال مصنــف يف مقدمتــه أنــه قــد أشــار إىل وجــود مصنفــات أخــرى قــد دونــت يف 

هــذا ال مجــال قبــل كتابه.

تتألف الرسالة من مقدمة، وقسم للتواقيع، وعشرة أبواب. وقد ج معت ال مواضيع ال متقاربة 
ب واحــد ت حــت عنــوان موحــد. ويتحــدث ال مؤلــف نفســه يف مقدمتــه عــن عملــه يف القضــاء  يف 
لعلــوم الالزمــة للقضــاة. وقــد ركــز علــى العلوم اليت ي جــب على القاضي  وال محاكــم وعــن اشــتغاله 
لعربيــة يف عصــره، فقــد أكــد ضــرورَة معرفــة القاضــي  معرفتهــا، ونظــًرا ألن معظــم الصكــوك كانــت 

٣٨  “Mahkeme Kayıtlarının Kılavuzu”, s. 384. :انظــر
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العربيــَة والنحــو والصــرف والشــرع وال معــاين. وكمــا يــرى ال مؤلــف فــإن أكثــر قضــاة عصــره - ســوى 
ال خــواص واألعيــان - غافلــون عــن هــذا الفــّن، فلهــذا ل ــم تقبــل صكوكهــم عنــد أهــل العرفــان، ل مــا 

فيهــا مــن العيــب وال خلــل والنقصــان.

ت حــدث ال مصنــف عــن أنــواع الصكــوك ال مشــهورة يف زمانــه أثنــاء حديثــه عــن الصــك يف 
كتابــه، وهــذه األنــواع هــي ”الصــك الشــرعي“ و”الصــك القانــوين“. وقــد أشــار ال مؤلــف إىل أن 
ال مقصــود هــو الصــك الشــرعي؛ لكــن الصــك القانــوين صــار عــادًة يف كتابــة الصكــوك يف زمانــه. 
وكمــا ذكــر ســابًقا أن أ الســعود قــد وضــح أّن الصكــوك نوعــان يف عهــده؛ مــا يكــون حكــم 
ئــق ال منظمــة يف  القاضــي، ومــا ال يكــون حكــم القاضــي. ويفهــم مــن هــذا الــكالم أن أنــواع الو

ال محاكــم يف تلــك الفت ــرة تتألــف مــن اإلعــالم وال حّجــة.

لعربيــة. وحســبما حققنــاه فقــد ت ــم توثيــق ٣٦  الرســالة ت حتــوي علــى ن حــو ٦٦ وثيقــة كلهــا 
حجــة و٢٣ إعالمــا يف ال مجموعــة تتكــون يف مواضيــع متنوعــة. عــدا عــن ذلــك يوجــد ن موذجــان 
ل حجتــني وقفيتــني وعــدد حمــدد ٥ - تقريبــا- لنقــول. الرســالة تتنــوع مــن حيــث ال محتــوى بطريقــة 
ئــق يف موضوعــات متعــددة كمــا ي مكن أن يُرى يف ال جدول التايل.  مماثلــة أيًضــا؛ إذ يتألــف مــن و
وهــذه ال موضوعــات يف الغالــب: الوقــف والنــكاح والطــالق وال مخالعــة والنفقــة ونصــب الوصــي 

واإلجــارة وال هبــة والعتــاق والتدبي ــر وال مكاتبــة والبيــع والصلــح واإلبــراء والديــة والقصــاص.

ويف أغلــب األحيــان يف م جموعــات الصكــوك يتــم اســتخدام عبــارات تقليديــة فيمــا يتعلــق 
إلمضــاء وال ختــم يف اإلعــالم وال حجــة. وقــد ذكــر أبــو الســعود يف قســم اإلمضــاء بعــض النمــاذج 
ئــق كمــا أشــار إىل ذلــك يف ال مقدمــة،  للتوقيعــات. كمــا حــاول ال مصنــف االختصــار يف ذكــر الو
وبســبب هــذا األمــر ل ــم يــورد مــا ي جعــل الوثيقة صال حة كـــشهود ال حال أو أســ مائهم. وت م اســتعمال 
أســ ماء مبهمــة لألشــخاص والقــرى واألحيــاء مــن قبيــل فالن بن فالن أو ال حــي الفالين، ول م تكتب 
تــج عــن األصــول ال متبعــة يف كتابــة م جموعــات  التواريــخ كاملــة يف آخــر الوثيقــة. وهــذا األســلوب 
ئــق األصلية، ول هذا  ئــق ال مســتعملة يف م جموعــات الصكــوك ليســت نفــس الو الصكــوك؛ فــإّن الو
ئــق؛ ألن هــا ليســت إال عبــارة عــن  ئــق األصليــة ال تظهــر يف هــذه الو الســبب فــإّن بعــض ميــزات الو
ئــق األصليــة. مــع ذلــك ت ــم اســتعمال أســ ماء أحيــاء ومســاجد موجــودة علــى أرض  صــور مــن الو
الواقــع مثــل ”حضــرت أمي ــر خبــارى“ و”مــوال عــرب“ و”مــوال إليــاس الب روســوي“ و”جامــع مــوال 
ئــق الــواردة يف  شــا“ و”عيســى بيــك الفنــاري“. ونظــًرا إىل أن معظــم الو العــرب“ و”م حلّــة علــي 

ال مجموعــة تتعلــق ب مدينــة بورســة ي مكــن القــول إن هــا مقيــدة يف ســجالت م حاكم بورســة.
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الجدول الثاين: أنواع الوثائق يف املجموعة

رقم الوثيقةعدد الوثائقموضوع الوثيقةنوع الوثيقة

١/٢، ٢٢/٢الوقف الحجة/ الوقفية

الحجة

١١/٣النكاح 

٢/٣، ٥/٣، ٧/٣، ٩/٣ ٤الطالق

١٦/٣املخالعة

٣/٤، ٢٤/٤الوصية

١/٥، ٢/٥، ٣٣/٥اإلجارة

٤/٥، ٦/٥، ٧/٥، ٨/٥، ٥٩/٥الهبة

٥/٥، ٢١/٧اإلقرار 

١١/٦العتاق

٢/٦، ٣/٦، ٣٤/٦املكاتبة 

٥/٦، ٦/٦، ٣٧/٦التدبري

٢/٧، ٣/٧، ٤/٧، ٤٥/٧البيع

١/٨، ٢/٨، ٣٣/٨الصلح واإلبراء

١٤/٨اإلبراء

١٥/٨األداء 

١٧/٨القبض

١٨/٨القسمة/املرياث

اإلعالم

١٣/٣الرضاع

٤/٣، ٢٨/٣الطالق

١١٠/٣النكاح

١١/٣، ١٢/٣، ١٣/٣، ١٤/٣، ١٥/٣، ٦١٦/٣النفقة

٢/٤، ٢١٣/٤الوصية

١٨/٦املكاتبة 

١٦/٨التسليم

١١/١٠الدية

١٢/١٠القصاص

١٣/١٠القصاص/اإلقرار

١٤/١٠الدية/القسامة

١/٩، ٢/٩، ٣/٩، ٤/٩، ٥٥/٩اإلثبات

النقل

١٦/٩إثبات الدين

١٧/٩إثبات الورثة

٨/٩، ٩/٩، ١٠/٩ ٣الوكالة
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٢. ٤. وصــف عــام لنســخ الرســالة ومنهجــي يف التحقيق

بعد البحث واالســتقصاء ت م العثور على ث ماين نســخ ل هذه الرســالة؛ ســبعة منها يف مكتبات 
تركيــا، وواحــدة يف ال مكتبــة ال خالديــة يف القــدس. وقــد وردت الرســالة ضمــن م جموعــات م ختلفــة 
يف تلــك ال مكتبــات. ونظــًرا لعــدم وجــود نســخة للمؤلــف أو نســخة مقابلــة علــى نســخة ال مؤلــف 

ت ــم اختيــار ثــالث نســخ وت حقيــق الرســالة بنــاًء عليهــا.

اتبعنــا يف التحقيــق قواعــد التحقيــق ل مركــز البحــوث اإلســالمية (İSAM). وقابلنــا ثــالث 
هــا يف التحقيــق؛ فرمــز لنســخة عاطــف أفنــدي  نســخ، واســتعملنا رمــوًزا للنســخ الــيت اعتمد
بــــ (ع) ولنســخة هدائــي أفنــدي بــــ (ه) ولنســخة ال لــه يل بــــ (ل). ولبيــان أرقــام الــورق ت ــم اختيــار 
أقــدم نســخة مــن النســخ ال موجــودة لتكــون األصــل، وهــي نســخة عاطــف أفنــدي. وقــد أشــر يف 

ال هوامــش إىل الفــروق بــني النســخ.

٢. ٤. ١. نسخة عاطف أفندي، ال مكتبة السليمانية، رقم ٢٥٨٢ الورق ٢٢و-٢٩و، (ع):

اســم الرســالة يف ســجل ال مكتبــة هــو رســالة يف الصــك الشــرعي. ت ــم استنســاخها يف صفــر 
٩٧٤ه. وتتكــون الرســالة مــن ٨ أوراق، كتبــت ب خــط التعليــق، ويف كل صفحــة ٢٥ ســطًرا، ول ــم 
ل حب ــر  تســجل أي معلومــات عــن ال مستنســخ. وقــد كتبــت عناويــن األبــواب والعناويــن الفرعيــة 
األح مــر. ونظــًرا ل مــا ت ميــزت بــه هــذه النســخة مــن ســهولة قراءت هــا وكون هــا أقــدم نســخة بني النســخ 

ال موجــودة ت ــم اعتمادهــا النســخة األصــل يف التحقيــق ويف أرقــام األوراق.

٢. ٤. ٢. نسخة هدائي أفندي، املكتبة السليمانية، رقم ١٨١١-٦، الورق ٥٢و-٥٩و، (ه):

اســم الرســالة يف ســجل ال مكتبــة هــو بضاعــة القاضــي يف الصكــوك. وقــد ت م استنســاخها يف 
أواســط ذي القعــدة عــام ٩٨٠ه. وتتكــون الرســالة مــن ٨ أوراق، كتبــت ب خــط التعليــق، تــراوح 
عــدد األســطر بــني ٢٢-٢٦ ســطًرا، ول ــم تســجل أي معلومــات عــن ال مستنســخ. وقــد كتبــت 
ل حب ــر األح مــر، وهــي صعبــة القــراءة نتيجــة نــوع ال خــط ال مســتخدم. وذُكــرت  عناويــن األبــواب 

هــا يف التحقيــق. عناويــن األبــواب يف مقدمــة هــذه النســخة، وهــي النســخة الثانيــة الــيت اعتمد

٢. ٤. ٣. نســخة ال لــه يل، ال مكتبــة الســليمانية، رقــم ٣٧١١، الــورق ٣١و-٤٠و، (ل):

ر بقســم  هــذه النســخة يف ال مكتبــة الســليمانية ضمــن م جموعــة حــوت العديــد مــن اآل

ريــخ استنســاخها، وقــد كتــب يف آخــر أثــٍر  ال لــه يل. وال يعــرف بشــكل قطعــي مستنســخها أو 



عّباسوف: ت حقيق «بضاعة القاضي الحتياجه إليه يف ال مستقبل وال ماضي»

139

هــو  ال مكتبــة  ســجل  يف  الرســالة  اســم  ١١٢٣ه.  هــو  استنســاٍخ  ريــخ  ال مجموعــة  هــذه  يف 

ل حب ــر  بضاعــة القاضــي الحتياجــه يف ال مســتقبل وال ماضــي. وقــد كتبــت عناويــن األبــواب 

األح مــر. وقــد فُقــد مــن هــذه النســخة البــاب التاســع والعاشــر اللهــم إال أول عنوانــني فرعيــني 

ً بعــض التصحيحــات، وكتبــت ب خــط النســخ،  مــن البــاب التاســع. ويف ال هامــش نصــادف أحيــا

٣١ ســطًرا، وهــي النســخة الثالثــة ال معتمــدة يف  وهــي واضحــة وســهلة القــراءة، وتتألــف مــن 

لتحقيــق. ا

٢. ٤. ٤. نسخة حاج حممود أفندي، املكتبة السليمانية، رقم ٦٣١٤، الورق ٣٢و-٤٤و:

علــى الرغــم مــن أن اســم الرســالة علــى غــالف ال مجموعــة هــو بضاعــة القاضــي يف الصــك 

ريــخ استنســاخها ول ــم تتيســر  إال أن اســ مها يف ســجل ال مكتبــة هــو بضاعــة القاضــي. ال يعــرف 

ســخها، تتألــف هــذه النســخة مــن ١٣ ورقــة، كتبــت ب خــط النســخ  لنــا معرفــة أي معلومــة عــن 

يف كل ورقــة ١٩ ســطًرا. ورغــم وضــوح هــذه النســخة إال أن األخطــاء فيهــا كثــرية، وقــد كتبــت 

ل حب ــر األح مر. عناويــن األبــواب 

٢. ٤. ٥. نســخة قصيده جــي زاده، ال مكتبــة الســليمانية، رقــم ٦٨٢، الــورق ٢١-٢٨:

ســخها  ورد اســم هــذه النســخة يف ســجل ال مكتبــة علــى أنــه صناعــة القاضــي. ال يعــرف 

ريــخ استنســاخها. عــدد أوراق النســخة ٨، كتبــت ب خــط النســخ، ويف كل ورقــة ٢٣ ســطًرا.  أو 

وقــد ذكــرت العناويــن الرئيســية يف ال مقدمــة.

توك)، ال مكتبة الســليمانية، رقم ٣٦٤٨،  ٢. ٤. ٦. نســخة م خطوطات غي روســون (تو

الورق ١٨٦ظ-١٩٦ظ:

اســم الرســالة يف ســجل ال مكتبــة هــو كتــاب الصــك. وتتكــون هــذه النســخة مــن عشــرة 

ريــخ نســخها. ســخها أو  أوراق. وال يعــرف 

٢. ٤. ٧. نســخة مكتبــة الوطنيــة، رقــم ٤٣٥٣، الــورق ٧٤-٩٧:

اســم الكتــاب يف ســجل ال مكتبــة هــو بضاعــة القاضــي، تتكــون مــن ١٣ ورقــة. وهــي غي ــر 

مؤرخــة، كتبــت ب خــط النســخ، ويف كل ورقــة ١١ ســطًرا.
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٢. ٤. ٨. نســخة مكتبــة ال خالديــة، رقــم ٤٦٧، الــورق ٢٨٠و-٣٠٢و:

هــذه النســخة مســجلة يف ال مكتبــة ال خالديــة يف القــدس ت حــت رقــم: ٤٦٧ (الرقــم القدي ــم 
ســخها هــو إبراهيــم  لــوج (الســجل) بضاعــة القاضــي،  هــو ١١/٤٨٢). اســم الرســالة يف الكا
بــن حممــد علــي ال مــدرس، نســخها عــام ١١٠١ه. وتتألــف هــذه النســخة مــن ٢٢ ورقــة، يف كل 

ورقٍة ١٥ ســطًرا.
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صــورة الورقــة األوىل واألخي ــرة مــن نســخة عاطــف أفنــدي: (٢٥٨٢)
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صــورة الورقــة األوىل واألخي ــرة مــن نســخة هدائــي أفنــدي: (۱٨۱۱)
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صــورة الورقــة األوىل واألخي ــرة مــن نســخة ال له يل: (٣٧۱۱)
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ب. التحقيــق

بضاعــة القاضــي الحتياجــه إليــه يف ال مســتقبل وال ماضــي

ال منســوبة إىل شــيخ اإلســالم أيب الســعود أفندي

/ بســم هللا الرح مــن الرحيــم

[مقّدمــة ال مؤّلف]

بنيــان  وأتقــن  الفائزيــن،٣٩  خي ــر  منــازل  وأعلــى  ال مبــني،  الكتــاب  أنــزل  الــذي  هلل  ال حمــد 

نــزال كتابــه وهــو ال حــّق٤٠ اليقــني، هــدى للنــاس ورح مــة للمؤمنــني، والصــالة  اإلســالم والديــن، 

والســالم علــى حمّمــد٤١ ســيد األولــني واآلخريــن، الــذي ظهر ال حــّق بشــرعه ال متني، وزهق٤٢ الباطل 

نــه٤٥ رســول  ب حججــه٤٣ الســاطعة وبراهينــه٤٤ القاطعــة علــى جاحديــن، ونطــق كتــاب هللا تعــاىل 

رّب العال مــني، وعلــى آلــه وأصحابــه ال موضحــني مناهــج الشــرع واإلســالم والديــن، رضــوان هللا 

تعــاىل عليهــم أج معــني.

وبعــد:٤٦ فيقــول العبــد الضعيــف، ال محتــاج إىل رح مــة ربــه اللطيــف، أبــو الســعود بــن حممــد 

اإلســكليب ي، أعانه هللا تعاىل يف العمل األخروي: قد كنت خادم٤٧ الشــرع يف م حاكم األمصار، 

 ٤٨ وصرفــت عمــري يف أكثــر األزمنــة واألعصــار، إىل الفــّن الــذي ي حتــاج إليــه ال حــّكام، يف القضــا

لصــّك، العاري عن الريب والشــّك،  م، وهــو علــم الكتــاب الشــرعي ال مســّمى٤٩  مــن مصال ــح األ
فإنّ هــم فيــه ل محتاجــون إىل ت حصيــل أربعــة فنــون:٥٠

[٢٢و]

ل: الغافلــني. ٣٩
ه ل: حــق. ٤٠
ه - حممــد. ٤١
ه: وزين. ٤٢
ع: ب حجتــه. ٤٣
ل: وبراهنــه. ٤٤

ع ه: أنــه. ٤٥
ع ه - وبعــد. ٤٦
ل: حاكم. ٤٧
ه: يف القضــاء. ٤٨
ه - ال مســمى. ٤٩
ع ه: فإن هــم ي حتاجــون إىل أربعــة فنــون. ٥٠
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نيهــا:٥٢ علــم  لعربيّــة. و أحدهــا:٥١ علــم اللغــة العربيّــة؛ ألّن أكثــر مــا يكتــب مــن الصكــوك 

لثهــا:٥٤ علــم النحــو؛  ســلوبه،٥٣ فهــو كاألعمــى يف مطلوبــه. و الصــرف؛ ألّن مــن ال علــم لــه 

ألّن مــن ل ــم يــدر ال مبتــدأ وال خب ــر، وال مضــاف وال مضــاف إليــه، وال معطــوف وال معطــوف عليــه، 

والفاعــل وال مفعــول، فكتابتــه٥٥ ال ت خلــو٥٦ عــن ال خطــأ، وال تعــّد مــن ال مقبــول.٥٧ ورابعهــا:٥٨ علــم 

الشــرع القوي ــم، الــذي قــام بــه الديــن ال مســتقيم؛ ألّن مــن عــري مــن عرفانــه فكيــف يــدري صّحــة 

برهانــه. ولــو زِيــد ال خامــُس علــى ذلــك -وهــو علــم ال معــاين٥٩ بعــد معرفــة ال مبــاين- لــكان مــا 

ي حــرَّر٦٠ مــن الكلمــة فصيًحــا، ومــن الــكالم بليغًــا.

ث ــم إّن أكثــر قضــاة هــذا الزمــان -ســوى ال خــواّص واألعيــان- غافلــون عــن هــذا الفــّن 

الشــريف، وعــارون عــن ذلــك العلــم ال منيــف؛ فلهــذا ل ــم تقبــل صكوكهــم عنــد أهــل العرفــان؛ 

ل مــا فيهــا مــن العيــب وال خلــل والنقصــان، ال ســّيما٦١ نقــل الشــهادة الــواردة مــن موضــع بعيــد، ال 

ً فيــه  ب الفضــل الســابقني كتــا ي حصــل لصاحبهــا٦٢ إّال تعــب غي ــر مفيــد. وقــد حــّرر بعــض مــن أر

نفــع للطالبــني، لكــّن أســلوبه ال ي خلــو عــن تطويــل الــكالم مــن مبدئــه إىل حصــول ال مــرام؛ ل مــا فيــه 

مــن العبــارات الزائــدة واأللفــاظ ال متكاثــرة٦٣ الــيت ال ي حصــل ب هــا إّال التعب٦٤ للمحّررين، والكســل 

للناظريــن. وقــد ســألين بعــض مــن اإلخــوان، واألصحــاب مــن ال خــّالن، أْن أملــي ل هــم يف هذا الفّن 

م جموًعــا، وأبــّني فيــه قواعــد الصكــوك أصــوًال وفروًعــا، وأحّرر صــور ال مكاتب الشــرعّية على وجوه 

األســاليب ال مرعيّــة، مــن الواقعــات يف م حكمــة الشــرع، مــن كل نــوع مــن األصــل والفــرع، علــى 

وجــه يكــون لفظــه أقــّل ومعنــاه أدّل،٦٥ اتباًعــا٦٦ ل مــن قــال: ”خي ــر الــكالم مــا قــّل ودّل“، / وتقليــًال 

للمحّرريــن يف كتابتهــم، وتســهيًال للناظريــن يف قراءت هــم.٦٧ فلمــا مــال البــال إىل إجابــة كالمهــم، 

إلت مام،  وإت مــام مرامهــم، ســبلُت ذيــل األقــدام، وربطــُت٦٨ وســط اإلبــرام،٦٩ وشــرعُت فيــه ملتزًمــا 

[٢٢ظ]

ع: األول. ٥١
ع: الثاين. ٥٢
ســلوبه. ٥٣ ه: علم 
ع: الثالــث. ٥٤
ل: فكتابــه. ٥٥
ع ل: ال يــخ. ٥٦
ع: عــن ال مقبــول؛ ه: ال مقبــول. ٥٧
ع: الرابع. ٥٨
ه: علــم مــن ال معاين. ٥٩
ه: ي خت ــرف. ٦٠

ه: ســّيما. ٦١
ع ه: لصاحبــه. ٦٢
ع: ال متكثــرة. ٦٣
ه: ي حصــل إال التعــب؛ ل: ي حصــل ب هــا التعــب. ٦٤
ه: أول. ٦٥
ع ه - إتباعــا. ٦٦
ه: فراســتهم. ٦٧
ل: ربطتــه. ٦٨
ه: األبرار. ٦٩
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ن اســتعنُت ريب وتوكلــُت عليــه، واعتصمــُت بــه ول جــأُت إليــه، طالبًــا للدعــاء مــن الذيــن هــم 
ب الفضــل إذا رأوا فيــه خلــًال٧١ يصلحــون، وســ ميته بضاعــة  بــه يســتفيدون،٧٠ وراجيًــا مــن أر

القاضــي الحتياجــه إليــه٧٢ يف ال مســتقبل وال ماضــي، وكتبتــه علــى عشــرة أبــواب:

البــاب األول: يف بيــان الصكــوك.

البــاب الثــاين: يف بيــان الوقف.

البــاب الثالــث: يف بيــان٧٣ النــكاح والطــالق وفــرض النفقــة.٧٤

البــاب الرابــع: يف نصــب الوصــي والوصية.٧٥

البــاب ال خامــس: يف بيــان٧٦ اإلي جــار واهلبة.

البــاب الســادس: يف بيــان٧٧ العتــاق والتدبي ــر وال مكاتــب.

البــاب الســابع: يف البيــع والدين.

البــاب الثامــن: يف الصلــح واإلبــراء والتســليم واألداء.

الباب التاســع: يف ثبوت شــيء مبحضر من املنِكر بشــهادة الشــهود ويف أنواع نقل الشــهادة.

لديــة والقصــاص. البــاب العاشــر: يف ال حكــم٧٨ 

ه: مــن الذيــن هم يســتفيدون. ٧٠
ه - خلــال؛ ل: عيبــا. ٧١
ل - إليــه. ٧٢
ه ل - بيــان. ٧٣
ه ل: فــروض النفقــة. ٧٤

ه + بشــيء آخر؛ ل + بشــيء آلخر. ٧٥
ع ل - بيــان. ٧٦
ع ل - بيــان. ٧٧
ع: ال حكــم. ٧٨
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الباب األول
يف بيــان أنــواع٧٩ الصكوك

اعلــم أن الصكــوك٨٠ تكتــب مــن وجــوه: منهــا مــا يكــون حكًمــا، مثــل أن يقــول القاضــي: 
جــرى مــا فيــه عنــدي وحكمــت بــه، وأ الفقي ــر فــالن بــن فــالن ال مــوّىل بفــالن، أو يقــول: صــّح مــا 
فيــه عنــدي.٨١ ومنهــا مــا ال يكــون حكًمــا، مثــل أن يقــول:٨٢ جــرى مــا فيــه عنــدي، وقولــه ثبــت 

حكمــه٨٣ عنــد بعــض العلمــاء.

[۱] فصــل: الصــّك٨٤ نوعــان يف زماننــا: صــّك شــرعّي -وهــو ال مقصــود-، وصــّك قانــوّين: 
يــاع. وأمثــال  كمــا يكتــب يف بيــوع ال جيــش والعّمــال ال محصــول ال مجهــول٨٥ مــن اإلقطــاع والضِّ
هــذه البيــوع وإن كانــت فاســدة، لكــّن العــادة٨٦ قــد جــرت يف زماننــا يف كتابــة٨٧ الصكــوك عليهــا. 
أّمــا الصــّك الشــرعّي فيكتــب القاضــي فوقــه مــن األمثلــة ال مذكــورة ما شــاء.٨٨ وأمــا الصّك القانوّين 
فــال يكتــب فوقــه إال هــذه الصــورة:٨٩ األمــر كمــا ُذكــر حــّرره الفقي ــر فــالن بــن فالن ال مــوّىل بفالن؛ 
ألّن هــذه الصــورة ليســت ب حكــم، وإنّ مــا هــي عالمــة الصــّك. ولــو كتــب الكاتــب يف أواخــر٩٠ 
الصــّك الشــرعّي: حكــم القاضــي ب مــا فيــه، ي جــوز ل هــذا القاضــي أْن يكتــب فوقــه يف موضــع٩١ 

[ه] الكاتــب. آخــر٩٢ مــن األمثلــة ال مذكــورة: األمــر كمــا ذكــر؛٩٣ ألّن حكمــه قــد كتبـــ

[۲] فصــل: اإلمضــاء: تقريــر القاضــي حكــَم القاضــي٩٤ اآلخــر وتقويتــه، مثــل أن يقــول: 
وجــدت مــا يف هــذا الكتــاب موافًقــا للشــرع الصــواب،٩٥ / فقبلتــه وأمضيتــه بعــد ثبــوت مضمونــه  [٢٣و]

ه: عنــوان؛ ل - أنــواع. ٧٩
ه - الصكــوك. ٨٠
ع - ال موىل بفالن أو يقول صح ما فيه عندي؛ ه - أو  ٨١

يقــول صــح مــا فيه عندي.
ل - أن يقــول. ٨٢
ع ل: حكــم. ٨٣
ه + صــورة الصــك. ٨٤
ه + لــه ب مجهــول. ٨٥
ع + يف أمثــال. ٨٦
ع: كتابــة. ٨٧

ل: مــا شــاء مــن األمثلــة ال مذكورة. ٨٨
ه - فيكتب القاضي فوقه من األمثلة ال مذكورة ما شاء.  ٨٩

وأمــا الصــك القانــوين فــال يكتــب فوقــه إال هــذه الصورة.
ع: آخر. ٩٠
ل: توقيــع. ٩١
ع - آخــر. ٩٢
ل - األمــر كمــا ذكــر. ٩٣
ع - حكــم القاضــي. ٩٤
ه - والصــواب. ٩٥
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عنــدي بشــهادة الشــهود ال مقبــول شــهادت هم٩٦ وال مســموع٩٧ مقالتهــم، وأ الفقي ــر فــالن بــن فــالن 
ال مــوّىل بفــالن. ومثلــه يقــاس علــى هــذا اإلمضــاء مــن غي ــر القاضــي، فهــو بيــان صحــة ال حكــم 
ال ماضــي،٩٨ مثــل أْن يقــول: ل مــا طالعــُت هــذا الكتــاب لقيتــه٩٩ علــى ن هــج الصــواب، حــّرره الفقي ــر 
مضــاء حقيقــة؛ ألنّــه مــن  فــالن بــن فــالن ال مــوّىل بفــالن،١٠٠ ويقــاس مثلــه علــى هــذا، وهــذا ليــس 
القضــاء، والقضــاء ال ي جــوز ممّــن ال واليــة لــه، الّلهــم إّال أْن يكــون ذلــك١٠١ علــى وجــه التحّكــم أو 

علــى ســبيل ال مجــاز.

[٣] فصــل: ال يكتــب القاضــي اســ مه يف نقــل الشــهادة،١٠٢ إّال يف ذيــل الكتــاب، مثــل أْن 
ديهــم ال خطي ــر فــالن بــن فــالن  يقــول: ُمنهيــه١٠٣ الفقي ــر١٠٤ إىل م جلســهم١٠٥ ال خطي ــر١٠٦ أو إىل 
ال مــوّىل بكــذا، وقــس علــى هــذا. إذا انتهــى عــن شــهود الطريــق١٠٧ عنده، ل مــا ثبت١٠٨ هذا الكتاب 
عنــدي بشــهادة الشــاهدين ال مذكوريــن يف ذيلــه قبلتــه وأمضيتــه وأشــهدت علــى إمضائــي١٠٩ هــذا 
فــالن بــن فــالن وفــالن بــن فــالن،١١٠ النتهــاء ســفر١١١ الشــاهدين ال مزبوريــن١١٢ ث مــة، وأن هيتــه١١٣ 
إىل مــن انتهــى١١٤ إليــه وأ الفقي ــر فــالن بــن فــالن ال مــوّىل بفــالن وقــس علــى هــذا.١١٥ واعلــم أّن 
الواجــب علــى القاضــي أْن يكتــب يف عنوانــه١١٦ اســ مه واســم أبيــه، وال يقتصــر علــى اســ مه فقــط؛ 

ســم أبيــه. ألنّــه ال ت حصــل ال معرفــة إّال 

ه - بشــهادت هم. ٩٦
ل: ال مســموع. ٩٧
ه ل: القاضــي. ٩٨
ل: ألقيتــه. ٩٩

ع ه - ال مــوىل بفــالن. ١٠٠
ع: هذا. ١٠١
ه - يف نقل الشــهادة. ١٠٢
ه: منهيتــه. ١٠٣
ل + أو الفقي ــر. ١٠٤
ع ه: ال مجلــس. ١٠٥
ل خطي ــر. ١٠٦ ه: 

ع: إذا انتهى شهود الطريق؛ ل: أو انتهى من شهود الطريق. ١٠٧
ل + مضمــون. ١٠٨
ه: إمضاء. ١٠٩
ه ل - فــالن بــن فــالن. ١١٠
ه: الســفر. ١١١
ه: ال مذكوريــن. ١١٢
ه: وانتهيتــه. ١١٣
ع ل: أن هــى. ١١٤
ع - فــالن بــن فــالن ال مــوىل بفــالن وقــس علــى هــذا؛  ١١٥

ه - و قــس علــى هذا.
ه - يف عنوانــه. ١١٦
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البــاب الثاين
يف بيــان الوقف

[۱] صــورة١١٧ مــا ُيكتــب يف وقف الســقاية:١١٨

بذكــر هللا ال ملــك ال حليــم، وهــو بــكل شــيء عليــم، أّمــا بعــد؛ فهــذه حّجــة صحيحــة شــرعّية، 
طــق مضمون هــا بذكرهــا١١٩ أن صاحــب١٢٠ ال خي ــرات وال حســنات١٢١  ووثيقــة صري حــة مرعيّــة، 
ب الصدقات١٢٣ جنة فيها١٢٤ يســقون١٢٥  فــالن بــن فــالن ل مــا علــم أن ألصحــاب١٢٢ ال خي رات وأر
مــن كأس كان مزاجهــا زن جبيــًال، عينًــا فيهــا تســمى سلســبيًال١٢٦ أراد أن يكــون ِمــن ِســلك هــذه 
ب فوقــف وحبــس بنيــة ال خي ــر واإلحســان إبتغــاء لرضــاء١٢٧ هللا  األصحــاب، وزمــرة تلــك األر
ال ملــك ال منّــان، وهــرً مــن عقابــه يــوم ال حشــر وال ميــزان، وطلبًــا ل مــاء١٢٨ الرح مــة وقــت حــرق 
الني ــران، مــن خالــص مالــه أو م حــض منالــه١٢٩ مبلــغ ألــف درهــم فضــي رائــج يف الوقــت، نصفــه 
كيــًدا لألصــل وتوضيًحــا للــكل خ مــس مئــة درهــم مزبــور، نعتــه بعدمــا أفرزه مــن ماله وميزه١٣٠ من 
مًّــا كامًال على  منالــه١٣١ وســلمه إىل مــن نصبــه متولّيًــا عليــه، وهــو فــالن بــن١٣٢ فــالن فتســلمه منــه 
مصلحــة الســقاية الــيت وضعهــا يف م حروســة بروســة ال محميــة١٣٣ يف م حوطــة جامــع مــوال عرب١٣٤ 

ه: هــذه صورة. ١١٧
ت. ١١٨ ه: الســقا
ع ه: بذكــر مــا. ١١٩
ه: لصاحــب. ١٢٠
ل: راغب ال حســنات. ١٢١
ع ه: لصاحــب. ١٢٢
ل: ال حســنات. ١٢٣
ع - فيهــا. ١٢٤
ه - فيها يســقون. ١٢٥
ٗسا َكَن ِمَزاُجَها  ١٢٦

ۡ
لعّله يشي ر إىل قوله تعاىل: ﴿َويُۡسَقۡوَن فِيَها َكأ

﴾ (ســورة اإلنســان، ١٨- ٗ ٰ َسۡلَسبِي ً َعۡيٗنا فِيَها تَُسمَّ َزنَبِي
.(١٧

ل: لوجه. ١٢٧
ل: ل مرضــات. ١٢٨

ل: مثالــه. ١٢٩
ل: أو ميــزه. ١٣٠
ل - مــن منالــه. ١٣١
ع - بــن. ١٣٢
ه: يف مب روســة ال محميــة. ١٣٣
جامع ُمال عرب موجود اآلن يف بروسة. ي مكن أن يكون  ١٣٤

هــو ال جامــع ال مذكــور يف النــص. وقــد شــيد هــذا ال جامــع 
شــراف م حيــي الديــن حممــد  يف القــرن الســادس عشــر 
ال ملقب ب مال حممد أو مال عرب (ت. ۹۳۸ه). وهو يقع 
الســم  يف منطقــة يلديري ــم ال مركزيــة يف ال محلــة ال مســماة 
نفســه. هذا ال جامع يف األصل كان له تســع قبب، ولكن 
يف ســنة ١٩٥٣م أعيــد بنــاء ال جامــع لتعلــوه قبتــان. انظــر: 

 Özcan, “Molla Arap”, XXX, 240-241.
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يشــرب مــن مائهــا ال مســلمون وال مســلمات، وشــرط أْن يســتغل ويســت ربح ال مبلــغ١٣٥ ال مذكــور١٣٦ 
، علــى وجــه / يكون  ل معاملــة الشــرعّية وال مراب حــة ال مرعيّــة١٣٧ ال خاليــة عــن ريــب الــر بيــد ال متــويل 
ربــح كل عشــرة منــه عشــرها١٣٨ يف كل١٣٩ عــام، ويصــرف رب حــه إىل مصال ــح الســقاية ال مزبــورة١٤٠ 
مــن١٤١ دلــو وأجــرة ح ّمــال وغي ــر ذلــك ممّــا ال بــد١٤٢ منــه، وقًفــا صحيًحــا شــرعيًّا وحبًســا صري ًحــا 
لتوقيــع ال مســتطاب بصحــة  مرعيًّــا. ث ــم ل مــا حكــم ال حاكــم١٤٣ ال موقــع١٤٤ أعلــى هــذا الكتــاب 
ني ــر مــن األئمــة  وقفيــة١٤٥ ال مبلــغ ال مســطور، ولزومــه علــى قــول مــن جــّوز١٤٦ وقفيــة الدراهــم والد
ال مجتهديــن١٤٧ رضــوان هللا تعــاىل عليهــم أج معــني، صــار ذلــك ال مبلــغ وقًفــا الزًمــا ومتفًقا١٤٨ عليه، 
ب حيــث ال ي جــوز تبديلــه وال تغيي ــره١٤٩ بوجــه مــن الوجــوه، وعلــى هــذا وقــع اإلشــهاد والتحريــر يف 

أوائــل ذي ال حجــة١٥٠ ال مباركــة.١٥١

[۲] صــورة مــا ُيكتــب يف وقــف ال منزل والدّكان:

ال حمــد١٥٢ ل مــن لــه١٥٣ ال حمــد١٥٤ والثنــاء، والصــالة علــى نبيــه١٥٥ أشــرف الــورى وعلــى آلــه 
طــق  وأصحابــه١٥٦ ن جــوم ال هــدى. أمــا بعــد؛ فهــذا كتــاب صحيــح شــرعّي وصــّك صريــح مرعــّي 
مضمونــه بذكــر١٥٧ أن صاحــب ال خــريات وال حســنات ال خواجــه١٥٨ علــي ابــن ال مرحــوم مــوال 
إليــاس الب روســوي ل مــا علــم أن مــا أكلــه اإلنســان فقــد أفنــاه، ومــا لبســه فقــد أبــاله، ومــا تصدق به 
 العظيــم، وهــرً مــن عقابه 

فقــد أبقــاه وقــف وحبــس بنيــة خالصــة وطويــة١٥٩ صافيــة طلبًــا للثــواب١٦٠
َسلِيٖم﴾،١٦١ مــا هــو١٦٢ لــه وملكــه  بَِقۡلٖب   َ َّ ٱ َت 

َ
أ َمۡن   َّ ِ إ َبُنوَن   َ َو َماٞل  يَنَفُع   َ األليــم، ﴿يَۡوَم 

[٢٣ظ]

ه - ال مبلــغ. ١٣٥
ل: ال مســطور. ١٣٦
ه ل + العاريــة. ١٣٧
ل: عشرة. ١٣٨
ع ل - كل. ١٣٩
ل: ال مرقومــة. ١٤٠
ل + حبــل. ١٤١
ه: بدل. ١٤٢
ع - ال حاكــم. ١٤٣
ع: موقــع؛ ل: ال مواقــع. ١٤٤
ل: لصحــة الوقفيــة. ١٤٥
ل: جحد. ١٤٦
ل + البخاريــني. ١٤٧
ل: متفقــا. ١٤٨

ل: وتغيي ــره. ١٤٩
ه: شّوال. ١٥٠
ه ل - ال مباركــة. ١٥١
ه + هلل. ١٥٢
ع - لــه. ١٥٣
ه - ل مــن لــه ال حمــد. ١٥٤
ل + حممــد. ١٥٥
ل: صحبــه. ١٥٦
ل: بذكرهــا. ١٥٧
ه: خواجه. ١٥٨
ه: وطيبــة. ١٥٩
ل: لثــواب هللا. ١٦٠
ســورة الشعراء، ٨٨/٢٦-٨٩. ١٦١
ع - هــو. ١٦٢



عّباسوف: ت حقيق «بضاعة القاضي الحتياجه إليه يف ال مستقبل وال ماضي»

151

ويف يــده وت حــت تصرفــه إىل حــني صــدور هــذا الوقــف منــه، وذلــك ج ميــع ال منــزل الكائــن يف 
م حلــة فــالن بــن فــالن١٦٣ مــن م حــالت بروســة ال محميــة ال مشــتملة١٦٤ علــى كــذا وكــذا، ال محــدود 
بكــذا وكــذا،١٦٥ ب جملــة حــدوده وكافــة حقوقــه، وج ميــع الــدكان١٦٦ الكائــن يف ســوق كلنجــك 
مــن١٦٧ أســواق بروســة١٦٨ ال محروســة ال مزبــورة، ال محــدود١٦٩ بكــذا وكــذا، ب جملــة حــدوده وكافــة 
حقوقــه١٧٠ علــى نفســه مــا دامــت البســة لبــاس ال حيــاة، ث ــم علــى أوالده١٧١ ث ــم علــى١٧٢ أوالد١٧٣ 
أوالده بطنًــا بعــد بطــن إىل االنقــراض، ث ــم علــى١٧٤ مــن يكــون إمامًــا يف مســجد ال محلــة ال مذكورة، 
على شــرط١٧٥ أن يقرأ يف ذلك ال مســجد كل يوم١٧٦ جزًءا واحًدا من القرآن العظيم١٧٧ بعد صالة 
الفجــر لــروح١٧٨ الواقــف ال مزبــور، وقًفــا صحيًحــا شــرعيًّا، وحبًســا صري ًحــا مرعيًّــا، فحكــم ال حاكــم 
ال موقــع أعلــى١٧٩ هــذا الكتــاب بتوقيعــه ال مســتطاب بصحــة هــذا الوقــف علــى قــول مــن رآه،١٨٠ 
فصــار  لشــرائطه،١٨٣  جامًعــا١٨٢  مرعيًّــا،  صري ًحــا١٨١  تســجيًال  وســّجله  شــرعيًّا،  صحيًحــا  حكًمــا 
الوقــف ال مزبــور وقًفــا الزًمــا مّتفًقــا عليــه ب حيــث١٨٤ ال ي جــوز تبديلــه وال تغيــريه١٨٥ بوجــه مــن الوجــوه 

وســبب مــن األســباب، وعلــى هــذا وقــع اإلشــهاد والتحريــر منه١٨٦ إخل.١٨٧

ه - بــن فــالن. ١٦٣
ع ه: ال مشــتمل. ١٦٤
ل - ال محــدود بكــذا وكــذا. ١٦٥
ع: الدكاكــني. ١٦٦
ل: يف. ١٦٧
ع - بروســة. ١٦٨
ل - ال محــدود. ١٦٩
ه - وج ميــع الــدكان الكائــن يف ســوق كلنجــك مــن  ١٧٠

أســواق بروســة ال محروســة ال مزبــورة ال محــدود بكــذا وكــذا 
ب جملــة حــدوده وكافــة حقوقه.

ل - ث ــم علــى أوالده. ١٧١
ه - ث ــم علــى. ١٧٢
ه: وأوالد. ١٧٣
ل + كل. ١٧٤

ع ل - شــرط. ١٧٥
ه - كل يــوم. ١٧٦
ع: كالم القدي ــم. ١٧٧
ه: روح. ١٧٨
ل: أعاله. ١٧٩
ل: يراه. ١٨٠
ه - صري حــا. ١٨١
ه ل - جامعــا. ١٨٢
ه: من الشــرائط. ١٨٣
ه ل - ب حيــث. ١٨٤
ه: و تغي ــره. ١٨٥
ه ل - منــه. ١٨٦
ه - إخل. ١٨٧
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البــاب الثالث
يف بيــان النــكاح والطــالق وفــروض١٨٨ النفقة

[۱] صــورة مــا ُيكتــب يف النكاح:

األرواح  أفضــل  حمّمــد  علــى  والصــالة  الســفاح،  وحــّرم  النــكاح  أحــّل  الــذي  هلل  ال حمــد 
واألشــباح، وعلــى آلــه وأصحابــه / يف كل مســاء وصبــاح. أمــا بعــد؛ فهــذا كتــاب صحيــح شــرعّي، 
طــق مضمونــه بذكــر مــا أحضــر١٨٩ يف م جلــس الشــرع الشــريف، وم حفــل  وصــّك صريــح مرعــّي، 
لتزويــج عــن قبل فالنة خاتون بنت فالن بشــهادة  ال حكــم ال منيــف فــالن بــن فــالن وأثبــت وكالتــه 
فــالن بــن فــالن١٩٠، وزوَّجهــا١٩١ مــن حامــل هــذا الكتــاب فــالن بــن فــالن،١٩٢ علــى مهــر مؤجــل، 
وهــو عشــرة آالف درهــم فضــي رائــج يف الوقــت، وعلــى مهــر معّجــل، وهــو قبــاء مــن قطيفــة١٩٣ 
مذّهبــة ح مــراء، وســوار زوج مــن زينــب وزنــه ثالثــون مثقــاًال، وقبــل وكيــل الــزوج ال مذكور فالن بن 
فــالن ذلــك النــكاح، وعقــده ل موّكلــه فــالن ال مزبــور علــى الوجــه ال مســطور، بعــد ثبــوت وكالتــه عنه 
بشــهادة فــالن بــن فــالن وفــالن بــن فــالن، وذلــك١٩٤ ب محضــر مــن الشــهود ال مســموع شــهادت هم 

وال مقبــول مقالتهــم تزوي ًجــا وقبــوًال صحيحــني شــرعّيني،١٩٥ جــرى ذلــك وُحــّرر١٩٦ إخل.١٩٧

[۲] صــورة١٩٨ مــا ُيكتــب يف الِعنِّــني١٩٩ والتأجيــل له:

لدعــوى٢٠٠ اآليت ذكرهــا٢٠١ مــن٢٠٢ ِقبــل فالنــة بنــت  حضــر فــالن بــن فــالن الثابــت وكالتــه 
فــالن بشــهادة فــالن بــن فــالن وفــالن بــن فــالن، وأحضــر٢٠٣ زوج٢٠٤ ال موكلــة ال مذكــورة٢٠٥ فادعى 

[٢٤و]

ع: وفروضيــة. ١٨٨
ع ه: حضــر. ١٨٩
ل + فــالن بــن فــالن. ١٩٠
ل: وتزوجهــا. ١٩١
ع - وزوجهــا مــن حامــل هــذا الكتــاب فــالن بــن فالن. ١٩٢
القبــاء: الــذي يلبــس مــن الثيــاب، والقطيفــة: كســاء مــن  ١٩٣

الَوبَر-الصــوف- ون حــوه. لســان العــرب البــن منظــور، 
ج العــروس للزبيــدي، «قطــف». «قبــا»؛ و

ه - وذلــك. ١٩٤
ل + مقبولــني. ١٩٥

ع ل - وحــرر. ١٩٦
ه - إخل. ١٩٧
ع: هــذه صورة. ١٩٨
ه ل: للعنــني. ١٩٩
لدعــوى. ٢٠٠ ه - 
ل: ذكره. ٢٠١
ل: عن. ٢٠٢
ل + معــه للدعــوى فــالن بــن فــالن. ٢٠٣
ه: وزوج. ٢٠٤
ل: ال مزبــورة. ٢٠٥
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عليــه، وقــال يف تقريــر دعــواه إنّــه ل مــا تــزوج موكلــيت٢٠٦ ال مزبــورة، وخــال ب هــا٢٠٧ خلــوة صحيحــة، 
وســلمت إليــه٢٠٨ نفســها وجدتــه ِعنِّينًــا غي ــر قــادر علــى الوصــول، فلمــا اســتُنطق الــزوج ال مذكــور 
اعت ــرف ب مــا قــرره الوكيــل ال مســفور، فطلــب هــو مــن ال حاكــم ال موقــع أعــاله ال متوقــع رضــاء مــواله 
جيــًال شــرعيًّا، فأجلــه ال حاكــم ال مومــى إليــه مــن شــهر كــذا إىل ســنة كاملــة، وأمرهــا بتســليم 
نفســها إليــه، فــإن وصــل إليهــا يف ال مــدة ال مذكــورة فبهــا، وإّال فــرق بينهما، وتلك٢٠٩ الفرقــة تطليقة 

ئنــة،٢١٠ ول هــا كمــال ال مهــر لوجــود ال خلــوة الصحيحــة، جــرى ذلــك وُحــّرر إخل.٢١١

[٣] صــورة٢١٢ مــا ُيكتــب يف ال حكــم ب حرمــة٢١٣ الرضاع:

ل مــا ثبــت بشــهادة٢١٤ فــالن بــن فــالن وفــالن بــن فــالن غــّب الدعــوى الصــادرة عــن زوجتــه 
فالنــة بنــت٢١٥ فــالن أن الزوجــني ال مذكوريــن قــد اجتمعــا يف مــدة٢١٦ الرضاع، ورضــع كل منهما٢١٧ 
يف تلــك ال مــّدة مــن ثــدي فالنــة بنــت فــالن، ثبــوً صحيًحــا شــرعيًّا فحكــم٢١٨ ال حاكــم ال موقــع 
حكمًــا  ال منيــف،  والديــن  الشــريف  الشــرع  يقتضيــه  بينهمــا، كمــا  والتفريــق  لتحري ــم  أعــاله٢١٩ 

صحيحًــا٢٢٠ شــرعيًّا، جــرى ذلــك وُحــّرر إخل.٢٢١

[٤] صــورة٢٢٢ مــا ُيكتــب يف طــالق ال مرأة علــى مهرها ونفقة عدت هــا ودعاويها عليه:٢٢٣

أقــر فــالن بــن فــالن عــن م حلّــة حضــرت أمي ــر ب خــاري عليــه رح مــة البــاري٢٢٤ مــن م حــّالت 
نّــه طلــق زوجتــه حاملــة هــذا الكتــاب فالنــة بنــت فــالن علــى مهرهــا ونفقــة  بروســة ال محميّــة 
ئنًــا، وقبلــت هــي تلــك الطلقــة على الوجه ال مزبور،  عدت هــا، وعلــى ج ميــع دعاويهــا عليــه، تطليًقــا 

إقــراًرا صحيًحــا شــرعيًّا، وهــي صدقتــه وجاًهــا وشــفاًها،٢٢٥ جــرى ذلــك وُحــّرر إخل.٢٢٦

ل: موكلــه. ٢٠٦
ه ل: إليهــا. ٢٠٧
ل: هــي له. ٢٠٨
ه: يف تلــك. ٢٠٩
ئنــة. ٢١٠ ع ه - 
ع - وحــرر إخل؛ ه - إخل. ٢١١
ع: هــذه صورة. ٢١٢
ل: ب حرميــة. ٢١٣
ل - بشــهادة. ٢١٤
ه: فــالن بن. ٢١٥
ع: هذه. ٢١٦

ه: منهــا؛ ل: واحــد منهــا. ٢١٧
ه ل: حكــم. ٢١٨
ع + ال متوقــع ورضــاء مــواله. ٢١٩
ل - صحيحــا. ٢٢٠
ع - وحــرر إخل؛ ه - إخل. ٢٢١
ع: هــذه صورة. ٢٢٢
ل: عليهــا. ٢٢٣
ع: عــن م حلــة فالن. ٢٢٤
ع ه - وشــفاها. ٢٢٥
ع ه - إخل. ٢٢٦
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[٥] صــورة٢٢٧ مــا ُيكتــب يف طــالق الوكيــل زوجــة موكله يف م جلس الشــرع الشــريف:

هــذه حّجــة صحيحــة شــرعّية ووثيقــة صري حــة مرعيّــة بــّوب مضمون هــا٢٢٨ / بذكــر مــا أن فــالن 
لتطليــق علــى الوجــه اآليت ذكــره عــن قبــل فالنــة بنــت فــالن بشــهادة  بــن فــالن ل مــا ثبــت وكالتــه 
ن زوجــة موكلــه ال مزبــور٢٢٩ حاملــة هــذا الكتــاب فالنــة  فــالن بــن فــالن وفــالن بــن فــالن طلــق، وأ
بنــت فــالن علــى مهرهــا ونفقــة عدت هــا، وعلــى ج ميــع دعاويهــا عليــه، وهــي قبلــت تلــك الطلقــة 

علــى الوجــه ال مذكــور تطليًقــا صحيحًــا شــرعيًّا،٢٣٠ جــرى ذلــك إخل.٢٣١

قرار الزوج: [٦] صــورة٢٣٢ مــا ُيكتــب يف ال مخالعــة 

نّــه قــد خالــع مــع زوجته حاملــة هذا الكتــاب فالنة  أقــّر فــالن بــن فــالن مــن م حلّــة٢٣٣ فــالن 
بنــت فــالن، وهــي خالعــت معــه علــى مهرهــا ونفقــة عدت هــا، وعلــى ج ميــع دعاويهــا عليــه، وعلــى 
مبلــغ مقبــوض، وهــو كــذا دره مًــا فضيًّــا رائجًــا، م خالعــة صحيحــة شــرعية، فصــارت هــي مطلقــة 

منــه فــال ت حــل لــه٢٣٤ إّال بعقــد جديــد، جــرى ذلــك وُحّرر إخل.٢٣٥

[٧] هــذه صــورة٢٣٦ مــا ُيكتــب يف شــرط الــزوج على طالق زوجته٢٣٧ حني ســفره:

حضــر م جلــس الشــرع الشــريف الزوجــان ال مدعــوان فــالن بن فالن وفالنة بنت فالن فشــرط 
ت مــن ســفره هــذا إىل ت مــام ســتة٢٣٨ أشــهر٢٣٩ تكــون مطلقــة  الــزوج ال مذكــور علــى أنّــه إن ل ــم 
ومباينــة منــه،٢٤٠ شــرطًا صحيحًــا شــرعيًّا٢٤١ موجبًــا وقــوع طالقهــا ال مذكــور٢٤٢ عنــد وجــود الشــرط 
ال مزبــور، فُحــّررت٢٤٣ هــذه الوثيقــة، ودفعــت إىل يدهــا ليحتــج ب هــا عنــد االحتيــاج إليهــا، جــرى 

ذلــك وُحّرر إخل.٢٤٤

[٢٤ظ]

ع: هــذه صورة. ٢٢٧
ع ه - هــذه حجــة صحيحــة شــرعية ووثيقــة صري حــة  ٢٢٨

مرعيــة بــوب مضمون ها.
ه: ال موكلــة ال مزبــورة؛ ل: ال مذكــور. ٢٢٩
ه ل - تطليقــا صحيحــا شــرعيا. ٢٣٠
ع ه - إخل. ٢٣١
ع: هــذه صورة. ٢٣٢
ه: عــن م حلة. ٢٣٣
ه: ي حــل ل ها. ٢٣٤
ع ه - إخل. ٢٣٥

ع: هــذه صورة. ٢٣٦
ه: زوجة. ٢٣٧
ل: الســنة. ٢٣٨
ل - أشــهر. ٢٣٩
ع - منــه. ٢٤٠
ه - شــرعيا. ٢٤١
ه: ال مذكــورة. ٢٤٢
ل: فحــرر منه. ٢٤٣
ع - وحــرر إخل؛ ه - إخل. ٢٤٤
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[٨] صــورة٢٤٥ مــا ُيكتــب يف ثبــوت الطلقــات٢٤٦ الثــالث ب محضــر من الــزوج ال منكر:

شــهد فــالن بــن فــالن وفــالن بــن فــالن ب محضــر فــالن بــن فــالن منكــر٢٤٧ الطــالق اآليت 
ّن الفالن  ذكــره٢٤٨ غــّب الدعــوى الصحيحــة الصــادرة عــن حاملــة هــذا الكتــاب فالنــة بنت فالن 
ال مذكــور قــد طلــق زوجتــه فالنــة ال مذكــورة بثــالث تطليقــات األمــس عند غروب الشــمس وفارقها، 
شــهادة صحيحــة شــرعية مقبولــة بعدمــا٢٤٩ روعيــت شــرائط القبــول، فحكــم ب موجــب شــهادت هما 
لتطليقــات الثــالث، حكمًــا صحيحًــا شــرعيًّا، فصــارت هــي مطّلقــة منــه على الوجه ال مذكور، فال 

ت حــّل لــه حــىت تنكــح زوًجــا غي ــره ويطلقهــا وتعتــد٢٥٠ مــن هــذا الطــالق، جــرى ذلك وُحّرر إخل.٢٥١

ت الــزوج من ســفره:٢٥٢ لتطليــق إن ل ــم  [۹] صــورة مــا ُيكتــب يف التوكيــل 

حضــر م جلــس الشــرع الشــريف فــالن بــن فــالن زوج٢٥٣ فالنــة٢٥٤ بنــت فــالن، فــوّكل حامــل 
ت مــن ســفره هــذا فــالن بــن فــالن بعــد مــّدة كــذا بتطليــق بــه زوجتــه٢٥٥  هــذا الكتــاب إن ل ــم 
علــى مهرهــا ونفقــة عدت هــا،٢٥٦ وعلــى ج ميــع دعاويهــا عليــه إن رضيــت بذلــك، وهــو قبــل الوكالــة 
هــا يف  قامتهــا عنــد ت مــام ال مــّدة ال مزبــورة، علــى تقديــر عــدم م جيئــه٢٥٨ إ ال مزبــورة والتــزم٢٥٧ 

الوقــت ال مســطور، توكيــًال صحيحًــا شــرعيًّا،٢٥٩ جــرى ذلــك وُحــّرر إخل.٢٦٠

[۱۰] صورة٢٦١ ما ُيكتب يف فســخ النكاح على مذهب اإلمام الشــافعي رح مه هللا:٢٦٢

ل مــا ثبــت بشــهادة فــالن بــن فــالن وفــالن بــن فــالن٢٦٣ غّب الدعــوى الصحيحــة٢٦٤ الصادرة 
عــن حاملــة هــذا الكتــاب فالنــة بنــت فــالن أن زوجهــا٢٦٥ فــالن بــن فــالن ال حــداد قــد غــاب عنهــا 

ع: هــذه صورة. ٢٤٥
ل: التطليقــات. ٢٤٦
ع: ال منكــر. ٢٤٧
ل - ذكــره. ٢٤٨
ه: بعد. ٢٤٩
ه: تعد. ٢٥٠
ع ه - إخل. ٢٥١
ع ه - من ســفره. ٢٥٢
ع - زوج. ٢٥٣
ع: وفالنة. ٢٥٤
ل: فــالن بــن فــالن بتطليــق فالنــة بنــت فالن ال مزبورة على  ٢٥٥

ت ها من ســفره إىل ت مام الســنة كاملة يطلقها. أنه إن ل م 

ل - ونفقــة عدت هــا. ٢٥٦
ه: التزامهــا. ٢٥٧
ع: م جيئتــه. ٢٥٨
ل - توكيــال صحيحــا شــرعيا. ٢٥٩
ع - وحرر إخل؛ ه - توكيال صحيحا شرعيا جرى ذلك  ٢٦٠

وحرر إخل.
ع: هــذه صورة. ٢٦١
ع ل - رح مــه هللا. ٢٦٢
ه - وفــالن بــن فــالن. ٢٦٣
ه ل - الصحيحــة. ٢٦٤
ه: زوجتهــا. ٢٦٥
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ري خــه منــذ أربعــني ســنة٢٦٦ غيبــة / منقطعــة، ب حيــث ل ــم يُــدر حياتــه وال مماتــه، ول ــم يــدع ل هــا  قبــل 
نفقــة وال كســوًة وال شــيًئا مــن جنــس النفقــة والكســوة، وهــي اآلن مضطــرة عاجــزة عــن٢٦٧ إنفــاق 
شــزة وال عاصيــة، طالبــة للتفريــق علــى مذهــب اإلمــام الشــافعي رح مــة هللا عليــه،  نفســها غي ــر 
ثبــوً صحيحًــا شــرعيًّا،٢٦٨ فحكــم٢٦٩ ال حاكــم الشــافعي -ال موقــع أعــاله ال متوقــع رضــاء مــواله- 
بفســخ نكاحهــا، والتفريــق بينهمــا علــى مذهبــه، ونّفــذه ال حاكــم ال حنفــي -ال موقــع٢٧٠ أعــاله دام 
فضلــه وعــاله- حكمًــا صحيحًــا شــرعيًّا، وتنفيــًذا صري ًحــا مرعيًّــا،٢٧١ فلهــا أن تــزوج٢٧٢ نفســها 

ممّــن٢٧٣ تشــاء وت ختــار، بعــد تكميــل عدت هــا،٢٧٤ جــرى ذلــك وُحــّرر إخل.٢٧٥

[۱۱] صورة٢٧٦ ما ُيكتب يف فرض النفقة للزوجة٢٧٧ وألوالدها٢٧٨ على الزوج الغائب:

فــرض ال حاكــم ال موقــع أعــاله٢٧٩ لنفقــة فالنــة بنــت فــالن وألوالدهــا الصغــار ال مدعويــن 
ريــخ هذا  فــالن٢٨٠ وفالنــة٢٨١ أوالد٢٨٢ فــالن بــن فــالن ولكســوت هم ولســائر مهمات هــم كل يــوم مــن 
الكتــاب، لــكل واحــد منهــم دره مــني رائجــني علــى٢٨٣ فــالن بــن فــالن زوج فالنــة٢٨٤ ال مذكــورة 
أيب٢٨٥ الصغــار ال مذكوريــن بطلــب أّمهــم ال مذكــورة، وهــم يف حجرهــا وتربيتهــا، فرضًــا صحيحًــا 
ً معتب ــًرا مرعيّـًـا،  لرجــوع عليــه وقــت الظفــر، إذ الســتدانة عنــد٢٨٦ الضــرورة، و شــرعيًّا، وأذن ل هــا 

جــرى ذلــك وُحّرر إخل.٢٨٧

[۱۲] صــورة مــا ُيكتــب يف فــرض النفقــة للصغــار٢٨٨ مــن مال هــم ال موروث مــن أبيهم:

فــرض ال حاكــم٢٨٩ ال موقــع أعــاله لنفقــة الصغي ريــن ال مدعويــن فــالن وفــالن٢٩٠ بــن فــالن٢٩١ 

[٢٥و]

ع ل: ســنني. ٢٦٦
ع ه: مــن. ٢٦٧
ه: شــرعيا صحيحا. ٢٦٨
ه ل: حكــم. ٢٦٩
ل + أيضــا. ٢٧٠
ع - وتنفيــذا صري حــا مرعيــا. ٢٧١
ع: تتــزوج؛ ه: تزوجهــا. ٢٧٢
ع ه: ل مــن. ٢٧٣
ع: بعد تكميل مدت ها حكما وتنفيذا صحيحني شرعيني. ٢٧٤
ع - إخل؛ ه - جــرى ذلــك وحــرر إخل. ٢٧٥
ع: هــذه صورة. ٢٧٦
ع - للزوجــة. ٢٧٧
ع: ألوالدها. ٢٧٨

ه + هــذا الكتــاب. ٢٧٩
ه ل + وفــالن. ٢٨٠
ل: وفالن. ٢٨١
ه + أوالد. ٢٨٢
ع: من. ٢٨٣
ع - فالنــة. ٢٨٤
ع: وأب؛ ه: إىل. ٢٨٥
ه: وقت. ٢٨٦
ع - وحــرر إخل؛ ه - إخل. ٢٨٧
ل: للصغائــر. ٢٨٨
ه - ال حاكــم. ٢٨٩
ه + وفالنــة أبنــاء فــالن. ٢٩٠
ع - بــن فــالن. ٢٩١
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ريخ٢٩٥ هذا الكتاب،٢٩٦  ال متــوىف أبوه مــا٢٩٢ ولكســوت هما٢٩٣ ولســائر مهمات همــا،٢٩٤ كل يــوم مــن 
لــكل واحــد دره مًــا واحــًدا٢٩٧ مــن مال همــا٢٩٨ ال مــوروث مــن أبيهمــا٢٩٩ ال مذكــور، بطلــب أمهما٣٠٠ 
ال مدعــوة فالنــة بنــت فــالن، وه مــا٣٠١ يف حجرهــا وتربيتهــا، وأذن ال حاكــم ال موقــع أعــاله٣٠٢ ل هــا 

ً صحيحــني شــرعيني، جــرى ذلــك وُحــّرر إخل.٣٠٣ الســتدانة عنــد الضــرورة، فرضًــا وإذ

[۱٣] صــورة مــا ُيكتــب يف التــزام ال مــرأة بنفقة ولدهــا الصغري:

إّن ال مــرأة ال مدعــوة فالنــة بنــت فــالن ال مطلقــة مــن فــالن بــن فــالن قــد التزمــت وضمنــت 
ريخ هــذا الكتاب إىل ت مام  نفقــة٣٠٤ ابنهــا الصغي ــر ال مدعــو فــالن بــن فــالن -ال مذكــور أبــوه- من 
ً صحيحــني شــرعيني، جــرى ذلــك  ثــالث ســنني، بــال طلــب نفقــة وال كســوة منــه، التزامًــا وضمــا

وُحّرر إخل.٣٠٥

دة٣٠٦ النفقــة علــى ال مفروضــة٣٠٧ لعــدم كفايتهــا: [۱٤] صــورة مــا ُيكتــب يف ز

ل مــا ثبــت بشــهادة فــالن بــن فــالن وفــالن بــن فــالن٣٠٨ ب محضــر مــن فــالن٣٠٩ بــن فــالن غب 
الدعــوى الصــادرة عــن حاملــة هــذا الكتــاب، ال مدعــوة فالنــة بنــت فــالن، الــيت هــي أم للصغي ــر 
ال مدعــو٣١٠ فــالن بــن فــالن٣١١ -ال مذكــور أبــوه- وهــو يف حجرهــا وتربيتهــا أن مــا فُــرض لنفقــة 
الصغي ــر ال مزبــور٣١٢ مــن قبــل الشــرع ولكســوته علــى أبيــه ال مذكــور -وهــو كل يــوم درهــم واحــد 
رائــج- غي ــر واٍف وال كاٍف؛ ألنــه نفقــة العســار ال نفقــة٣١٣ اليســار، ثبــوً صحيحًــا شــرعيًّا، زاد 
ريــخ٣١٤ هــذا الكتــاب٣١٥ علــى ذلــك، كل يــوم٣١٦ دره ًمــا واحــًدا،  ال حاكــم ال موقــع أعــاله مــن 

ع + فــالن بــن فــالن؛ ه: أبيهــم. ٢٩٢
ه: لكســوت هم. ٢٩٣
ه: مهمات هــم. ٢٩٤
ري خــه. ٢٩٥ ع ه: 
ع ه - هــذا الكتــاب. ٢٩٦
ه - واحــدا. ٢٩٧
ه: مال هــم. ٢٩٨
ه: أبيهــم. ٢٩٩
ه: أمهم. ٣٠٠
ه: وهم. ٣٠١
ع ل - ال حاكــم ال موقــع أعــاله. ٣٠٢
ه - إخل؛ ع - وحــرر إخل. ٣٠٣
ه: لنفقــة. ٣٠٤

ع - وحــرر إخل؛ ه - إخل. ٣٠٥
دة. ٣٠٦ ل: لز
ل: ال مفــروض. ٣٠٧
ه - وفــالن بــن فــالن. ٣٠٨
ه: فالن. ٣٠٩
ه: الصغي ــرة ال مدعــوة. ٣١٠
ع ل - بــن فــالن. ٣١١
ل: ال مذكــور. ٣١٢
ع - العســار ال نفقة. ٣١٣
ريــخ. ٣١٤ ع - مــن 
ريــخ هــذا الكتــاب. ٣١٥ ه - مــن 
ع ه - كل يــوم. ٣١٦
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ري خــه كل٣١٧ يــوم دره مــني رائجــني،  دة صحيحــة شــرعية، فصــار / ج ملــة مــا فــرض لــه مــن  ز
جــرى ذلــك وُحّرر إخل.٣١٨

[۱٥] صــورة مــا ُيكتــب ل حــّط النفقــة ال مفروضــة عليــه لعجزه:٣١٩

ل مــا ثبــت بشــهادة فــالن بــن فــالن وفــالن بــن فــالن٣٢٠ ب محضــر مــن فالنــة بنــت فــالن أم 
الصغي ــر ال مدعــو فــالن بــن فــالن غــّب الدعــوى الصادرة عن حامل هذا الكتاب فالن بن فالن٣٢١ 
ّن ال مدعــي ال مزبــور٣٢٢ عاجــز غي ــر قــادر علــى مــا فُــرض عليــه لنفقــة ابنــه الصغي ــر ال مزبــور، الــذي 
يف حجــر أمــه٣٢٣ فالنــة٣٢٤ ال مذكــورة وتربيتهــا، وهــو كل يــوم دره مــان رائجــان، ثبــوً صحيحًــا 
شــرعيًّا، حــّط ال حاكــم -ال موقــع أعــاله ال متوقــع رضــاء مــواله- عــن ذلك دره مًا واحــًدا، فيبقى٣٢٥ 
ري خــه درهــم واحــد حطّـًـا شــرعيًّا، جــرى  عليــه لنفقــة ابنــه٣٢٦ ال مذكــور ولكســوته كل يــوم مــن 

ذلــك٣٢٧ وُحّرر٣٢٨ إخل.٣٢٩ 

[۱٦] صــورة مــا ُيكتــب يف نفقــة الصغي ــر علــى كل مــن له حــق الطلب:٣٣٠

لتوقيــع ال مســتطاب- لنفقــة الصغي ــر  فــرض وقــّدر ال حاكــم ال موقــع أعــاله هــذا الكتــاب -
ري خــه دره مــني رائجــني،٣٣١ بطلــب مــن  ال مدعــو فــالن ولكســوته ولســائر حوائجــه كل يــوم مــن 
يربيــه فالنــة بنــت فــالن علــى كل مــن لــه حــق الطلب، فرًضا صحيًحا شــرعيًّا، جرى ذلك وُحّرر٣٣٢ 

إىل آخره.٣٣٣

[٢٥ظ]

ل: لكل. ٣١٧
ع - وحــرر إخل؛ ه - إخل. ٣١٨
ه: صــورة مــا يكتــب ل حــط النفقــة لعجــز ال مفــروض عليــه  ٣١٩

عنه؛ ل: صورة ما يكتب يف خط النفقة ال مفروضة عليه.
ه - وفــالن بــن فــالن. ٣٢٠
ل + ال مذكــور. ٣٢١
ل: ال مذكــور؛ ل + فقي ــر. ٣٢٢
ع ه: أمهــا. ٣٢٣
ل - فالنــة. ٣٢٤
ل: فبقــى. ٣٢٥

ل: االبن. ٣٢٦
ه - جــرى ذلــك. ٣٢٧
ه: حرر. ٣٢٨
ع - وحــرر إخل؛ ه - إخل. ٣٢٩
ه - مــا يكتــب يف نفقــة الصغي ــر علــى كل مــن لــه حــق  ٣٣٠

الطلب.
ه - رائجــني. ٣٣١
ه: يف أوائــل م حــرم ال حــرام. ٣٣٢
ع - وحــرر إىل آخــره. ٣٣٣
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البــاب الرابع
يف بيــان الوصــي والوصية بشــيء آلخر٣٣٤

[۱] صــورة مــا ُيكتــب يف نصــب الوصــي للصغــري ال محتــاج إليه:٣٣٥

لتوقيــع ال مســتطاب- حامــل هــذا الكتــاب  نصــب ال حاكــم ال موقــع أعــاله هــذا الكتــاب -
فــالن بــن فــالن وصيّـًـا للصغي ــر٣٣٦ ال مدعــو فــالن بــن فــالن،٣٣٧ ال متــوىف أبــوه ل حفــظ أموالــه وضبــط 
قامتهــا نصبًــا وقبــوًال  أحوالــه٣٣٨ الحتياجــه إىل الوصــي، وهــو قبــل الوصايــة ال مذكــورة، والتــزم 

صحيحــني شــرعيني، جــرى ذلــك وُحــّرر٣٣٩ إخل.٣٤٠

[۲] صــورة مــا ُيكتــب يف عــزل الوصــي بعد ظهــور خيانته:٣٤١

شــهد فــالن بــن فــالن وفــالن بــن فــالن ب محضــر مــن زيــد٣٤٢ الوصــي للصغي ــر ال مدعــو فــالن 
ظــًرا مــن قبــل  بــن فــالن، ال متــوىف أبــوه غــّب الدعــوى الصــادرة عــن فــالن بــن فــالن، ال منصــوب 
ّن هــذا الوصــي قــد اشــت رى مــن م خلفات ال متــوىف ال مذكــور ال منتقلة  الشــرع علــى الوصــي ال مزبــور 
إىل الصغي ــر ال مســفور قطعــة قمــاش أح مــر أفرن جــي بثــالث مئــة درهــم رائــج،٣٤٣ وهــو٣٤٤ أقــّل مــن 
ربــع مئــة درهــم، وأمســك رب حــه لنفســه، شــهادة صحيحــة٣٤٥ شــرعية  عــه يف يومــه  قيمتــه ث ــم 
مقبولــة بعدمــا روعيــت٣٤٦ شــرائط القبــول، فعزلــه٣٤٧ ال حاكــم ال موقــع أعــاله هــذا الكتــاب عــن 
تلــك الوصايــة،٣٤٨ ونّصــب٣٤٩ غي ــره، وهــو فــالن بــن فــالن، وهــو قبــل الوصايــة ال مذكــورة، والتــزم 

قامتهــا، عــزًال ونصبًــا صحيحــني شــرعيني، جــرى ذلــك وُحــّرر إخل.٣٥٠

ع: علــى اآلخــر؛ ه: يف نصــب الوصــي والوصيــة بشــيء  ٣٣٤
آخر.

ع + الوصــي؛ ه - صــورة مــا يكتــب يف نصــب الوصــي  ٣٣٥
للصغــري ال محتــاج إليه.

ه: للغي ــر. ٣٣٦
ع - وصيــا للصغي ــر ال مدعــو فــالن بــن فــالن. ٣٣٧
ه - وضبــط أحوالــه. ٣٣٨
ه + يف أوائــل ذي ال حجــة. ٣٣٩
ع - وحــرر إخل. ٣٤٠
ه - مــا يكتــب يف عــزل الوصــي بعــد ظهــور خيانتــه. ٣٤١

ع: فــالن بــن فــالن؛ ه + وعمــرو. ٣٤٢
ع - رائــج. ٣٤٣
ه ل - وهــو. ٣٤٤
ع ه - صحيحــة. ٣٤٥
ع: بعــد رعاية. ٣٤٦
ل: فعزل. ٣٤٧
ل: الوصيــة. ٣٤٨
ع + كأنــه. ٣٤٩
ع - وحــرر إخل؛ ه - جــرى ذلــك وحــرر إخل. ٣٥٠
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[٣] صــورة مــا ُيكتــب يف الوصيــة ب خدمــة العبد آلخر:٣٥١

أوصــى فــالن بــن فــالن ل حامــل هــذا الكتــاب فــالن بــن فــالن ب خدمــة عبــده ال مدعــو فــالن 
بــن فــالن، ال موصــوف بكــذا وكــذا، وي خــدم لــه مــن حــني وفاتــه إىل ســنة كاملــة واحــدة،٣٥٢ جــرى 

ذلــك وُحّرر إخل.٣٥٣ 

[٤] صــورة مــا ُيكتــب يف وصيــة٣٥٤ الزوجــة لزوجهــا ب جميــع مال ها:٣٥٥

 أوصــت فالنــة بنــت فــالن أنّ هــا إذا قضــت٣٥٦ ن حبهــا ولقيــت رب هــا يكــون م خّلفات هــا -بعــد 
إت مــام ت جهيزهــا وتكميــل تكفينهــا- لزوجهــا٣٥٧ حامــل٣٥٨ هــذا الكتــاب٣٥٩ ال مدعــو فــالن بــن 
فــالن؛ نصفهــا ب جهــة اإلرث،٣٦٠ ونصفهــا٣٦١ ب جهــة الوصيــة٣٦٢ أيضًــا، صحيحًــا شــرعيًّا علــى 

تقديــر عــدم وارث آخــر٣٦٣ ل هــا عنــد وفات هــا، جــرى ذلــك وُحّرر إخل.٣٦٤

ه - مــا يكتــب يف الوصيــة ب خدمــة العبــد آلخــر. ٣٥١
ل: إىل ت مــام ســنة واحــدة كاملــة. ٣٥٢
ع - وحــرر إخل؛ ه - إخل. ٣٥٣
ع: يف الوصيــة. ٣٥٤
ه - مــا يكتــب يف وصيــة الزوجــة لزوجهــا ب جميــع مال هــا. ٣٥٥
ل: انقضــت. ٣٥٦
ه ل:منهــا. ٣٥٧

ع ه: ل حامــل. ٣٥٨
ل + زوجهــا. ٣٥٩
ه - نصفهــا ب جهــة اإلرث. ٣٦٠
ه: نصفهــا؛ ل + اآلخــر. ٣٦١
ل: الوصايــة. ٣٦٢
ع ه - آخــر. ٣٦٣
ع - وحــرر إخل؛ ه - إخل. ٣٦٤
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البــاب ال خامس

/ يف اإلي جــار وال هبــة

[۱] صــورة مــا ُيكتــب يف اســتئجار ال جــايب الوقف مــن ال متويل:٣٦٥

نــه قــد اســتأجر مــن حامــل هــذا الكتــاب فــالن بــن فــالن  أقــّر فــالن بــن فــالن ال جــايب٣٦٦ 
ال متــويل علــى وقــف فــالن، وهــو أّجــر منــه مــا هــو مــن الوقــف ال مزبــور، وذلــك ال خــان٣٦٧ الكائــن 
ســم واقفــه مــع٣٦٩  يف بلــدة كــذا يف ســوق٣٦٨ كــذا، ال مســتغين عــن التحديــد لشــهرته يف مكانــه 
ً ملحقًــا بــه ب جملــة حــدوده وكافــة حقوقــه، مــن غــرة  مــا يّتصــل بــه مــن خ مســة وعشــرين دكا
جــرة معّينــة قدرهــا يف ال مــدة  م حــرم ال حــرام مــن ســنة٣٧٠ كــذا إىل ت مــام ســنة واحــدة كاملــة، 
ال مذكــورة كــذا دره مًــا رائجًــا، علــى أن يــؤدي أجــرة كل شــهر عنــد انقضائــه،٣٧١ اســتئجاًرا 
وإي جــاًرا صحيحــني شــرعيني، إقــراًرا صحيحًــا شــرعيًّا مصّدقًــا مــن قبــل ال مؤجــر ال مزبــور وجاًهــا، 

جــرى ذلــك وُحّرر٣٧٢ إخل.٣٧٣

[۲] صــورة مــا ُيكتــب يف إي جــار النفس:٣٧٤

أقــّر حامــل هــذا الكتــاب فــالن بــن فــالن بعــد اإلقــرار ببلوغــه يف الســن ي حتملــه، وهــو أّجــر 
جــرة معينــة قدرهــا  نفســه مــن غــرة م حــرم ال حــرام ســنة خ مــس وتســع مئــة إىل ت مــام ســنة كاملــة 
نّــه قــد أخــذ وقبــض  -يف ال مزبــورة- كــذا دره ًمــا رائًجــا يف الوقــت، ث ــم أقــّر ال مســتأجر ال مذكــور 
عــن يــد ال مؤجــر ال مزبــور٣٧٥ ج ميــع األجــرة ال مســفورة مقدمًــا، إقــراًرا صحيحًــا شــرعيًّا مصّدقًــا منــه 

وجاًهــا، ذلــك وُحّرر إخل.

[٢٦و]

ه - صــورة مــا ُيكتــب يف اســتئجار ال جــايب الوقــف مــن  ٣٦٥
ال متــويل؛ ل: صــورة مــا ُيكتــب يف اســتئجار ال خــان الوقــف 

مــن ال متــويل مــدة معلومــة أو ال جبــاين.
ل: ال خاين. ٣٦٦
ل: ال خاين. ٣٦٧
ل: بسوق. ٣٦٨
ســ مه وأخذ. ٣٦٩ ع ه: 

ل: سنة. ٣٧٠
ع - انقضائــه؛ ه: اســتئجاره. ٣٧١
ل - وحــرر. ٣٧٢
ع - وحــرر إخل؛ ه: إخل. ٣٧٣
هــذا البــاب غي ــر موجــود يف ع ه. ٣٧٤
ه: ال مزبــورة. ٣٧٥
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[۳] صــورة مــا ُيكتــب يف إي جــار ال حمــل يف طريــق ال حج:٣٧٦

اســتأجر فــالن بــن فــالن مــن فــالن بــن فــالن ال جّمــال، وهــو أجــر منــه ج ملــه ليحمــل أثقالــه 
جــرة معّينــة مقبوضــة قدرهــا ألــف درهــم   ، ً ً وإ مــن دمشــق ال محروســة إىل مكــة الشــريفة ذهــا

فّضــة رائــج يف الوقــت، إي جــاًرا أو اســتئجاًرا صحيحــني شــرعيني، جــرى ذلــك إىل آخــره.

لعــوض عنها:٣٧٧ ل هبــة ث م  [٤] صــورة مــا ُيكتــب يف اإلقــرار 

نّــه قــد وهــب ومنــح ل حامــل هــذا الكتــاب فــالن بــن فالن منزلــه الكائن يف  أقــّر فــالن بــن فــالن 
م حّلة قيز يعقب٣٧٨ من م حّالت مدينة٣٧٩ بروسة ال محمّية ال محدود بكذا وكذا ب جملة حدوده وكافة 
ّمــني كاملني، وأعطى ال موهــوب له ال مذكور٣٨١  حقوقــه، وهــو قبضــه وتســّلمه٣٨٠ منــه قبضًــا وتســليمًا 
الواهَب قباًء جديًدا م خيطًا٣٨٢ من جوخة٣٨٣ بنفســجية عوضًا من٣٨٤ تلك ال هبة، وهو أخذه وقبضه 

مًّا كامًال، إقراًرا صحيًحا شــرعيًّا، وهو صّدقه وجاهًا،٣٨٦ جرى ذلك وُحّرر إخل.٣٨٧ منه ٣٨٥ 

[٥] صــورة مــا ُيكتــب يف اإلقــرار ب ملكيتــه ج ميــع مــا يف يــد ال مَقّر له:٣٨٨

ّن ج ميــع مــا يف يــده مــن األمتعــة واألعيــان والعقــار وال حيــوان وكّل مــا  أقــّر فــالن بــن فــالن 
يطلــق عليــه اســم ال مــال مــن ذوات القيــم واألمثــال ملــك م حــض وحّق ِصرف ل حامــل هذا الكتاب 
فــالن بــن فــالن، وأن يــده يف ذلــك كلّــه يــد أمانــة، ال يــد ملــك وأصالــة، إقــراًرا صحيحًــا شــرعيًّا، 

وهــو صّدقــه وجاهًــا، جــرى ذلك٣٨٩ [و]ُحّرر٣٩٠ إخل.٣٩١

[٦] صــورة مــا ُيكتــب يف هبــة الديــن ل مــن عليه الدين:٣٩٢

نّــه كان لــه٣٩٣ يف ذمــة٣٩٤ حامــل٣٩٥ هــذا الكتــاب فــالن بــن فــالن مبلــغ  أقــّر فــالن بــن فــالن 

هــذا البــاب غي ــر موجــود يف ع ه. ٣٧٦
لعــوض عنهــا. ٣٧٧ ل هبــة ث ــم  ه - مــا يكتــب يف اإلقــرار 
ع ه: يف م حلــة فــالن. ٣٧٨
ه ل - مدينــة. ٣٧٩
ع ه: وتســلم. ٣٨٠
ه + لــه. ٣٨١
ه: ال جديــد ل مخيــط؛ ل: ال جديــد ال مخيــط. ٣٨٢
ل: صوخة. ٣٨٣
ه ل: عــن. ٣٨٤
ع: أخــذه منــه وقبضه. ٣٨٥
ع - وهــو صدقــه وجاًهــا. ٣٨٦

ع - وحــرر إخل؛ ل - جــرى ذلــك وحــرر إخل. ٣٨٧
ه - صورة ما يكتب يف اإلقرار ب ملكيته ج ميع ما يف يد  ٣٨٨

ال مقــر لــه؛ ل: يف ال مقــر ل مقــر لــه.
ه - جــرى ذلــك. ٣٨٩
ل - حــرر. ٣٩٠
ع - ذلــك حــرر إخل؛ ه - إخل. ٣٩١
ه - صــورة مــا يكتــب يف هبــة الديــن ل مــن عليــه الديــن. ٣٩٢
ع ه - لــه. ٣٩٣
ه: ذميتــه. ٣٩٤
ه: ل حامــل. ٣٩٥
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كــذا دره مًــا فّضيّـًـا رائجًــا يف الوقــت مــن ث مــن٣٩٦ كــذا، واآلن قــد وهبت ومنحت لــه ج ميــع ال مبلغ 

ال مزبــور ابتغــاء لرضــاء هللا تعــاىل، وإبــراء يف ذمتــه٣٩٧ عــن ذلــك، هبــة وإبــراء صحيحــني شــرعيني، 
إقــراًرا صحيًحــا شــرعيًّا، وهــو صّدقــه وجاهًــا،٣٩٨ جــرى ذلــك وُحّرر٣٩٩ إخل.٤٠٠

[٧] صــورة مــا ُيكتــب يف الرجوع عــن ال هبة:٤٠١

نّــه كان وهــب ل حامــل٤٠٢ هذا الكتاب فالن بن فــالن العبد٤٠٣ ال مدعو  أقــّر فــالن بــن فــالن 

فــالن بــن٤٠٤ فــالن٤٠٥ األصفــر٤٠٦ األزرق الطويــل القامة٤٠٧ الروســي، وكان هــو قبضه منه، ث م رجع 

عــن تلــك ال هبــة، فأخــذه وتســّلمه مــن ال موهــوب لــه٤٠٨ ال مذكــور، رجوعًــا صحيحًــا شــرعيًّا؛ لعــدم 

مانــع فيــه مــن موانــع الرجــوع، إقــراًرا صحيًحــا شــرعيًّا،٤٠٩ مصّدقًــا مــن قبلــه، وجاهًــا، جــرى ذلــك 
وُحّرر إخل.٤١٠

[٨] صورة ما ُيكتب يف اإلقرار ب ملكية شيء ل من أصابه عند ال مقاس مة من مورثه:٤١١

أقّر اإلخوة ال مدعون فالن وفالن وفالن أبناء فالن ال متوّىف أبوهم٤١٢ وأقرت أّمهم أيًضا٤١٣ 

ّن ال حانــوت الكائــن يف بلــدة كــذا يف ســوق كــذا٤١٤ ال محــدود بكــذا  ال مدعــوة فالنــة بنــت فــالن 

ملــك وحــّق ل حامــل هــذا الكتــاب أخيهــم٤١٥ ال مدعــو فــالن بــن فــالن -ال مذكــور أبــوه-٤١٦ قــد 

لنقــل واإلصابــة حــني القســمة بينهــم،٤١٨ ال دعــوى وال نــزاع ل هــم عليــه يف ذلــك  انتقــل إليــه٤١٧ 
بوجــه مــن الوجــوه، إقــراًرا شــرعيًّا، وهــو صّدقهــم وجاهًــا،٤١٩ جــرى ذلك إخل.٤٢٠

ع: الثمــن. ٣٩٦
ل: منه. ٣٩٧
ل - وجاهــا. ٣٩٨
ل - وحــرر. ٣٩٩
ع - وحــرر إخل؛ ه - إخل. ٤٠٠
ه - مــا يكتــب يف الرجــوع عــن ال هبــة. ٤٠١
ل: حامل. ٤٠٢
ل: عبده. ٤٠٣
ه - بــن. ٤٠٤
ع ه: عبــد هللا. ٤٠٥
ع: األفدق. ٤٠٦
ل - القامــة. ٤٠٧
ع - لــه. ٤٠٨

ه ل - صحيحا شــرعيا. ٤٠٩
ع - وحــرر إخل؛ ه - إخل. ٤١٠
ه - ما يكتب يف اإلقرار ب ملكية شــيء ل من أصابه عند  ٤١١

ال مقاســ مة مــن مورثه.
ع - أبوهــم. ٤١٢
ه - أيضــا؛ ل: أيضــا أمهــم. ٤١٣
ه - يف ســوق كذا. ٤١٤
ه - أخيهــم. ٤١٥
ع - أبــوه. ٤١٦
ل: إليهــم. ٤١٧
ه - بينهــم. ٤١٨
ع - وجاهــا. ٤١٩
ع - إخل؛ ه - ذلــك إخل. ٤٢٠
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[۹] صــورة مــا ُيكتــب يف اإلقــرار٤٢١ ب ملكيــة٤٢٢ العقار:٤٢٣

ّن ال منــزل الكائــن يف م حلّــة٤٢٤ ال مرحــوم مــوال عــرب مــن م حــّالت٤٢٥  أقــّر فــالن بــن فــالن 
لطريق  لطريق العام، وب ملك فالن بن فالن و مدينــة بروســة ال محميّــة٤٢٦ ب ملــك فــالن بــن فــالن و
ال خــاّص٤٢٧ ب جملــة حــدوده وكافــة حقوقــه / ملــك م حــض وحــّق ِصــرف ل حامل هــذا الكتاب فالن 
بــن فــالن، ال دعــوى وال حــّق لــه٤٢٨ عليــه يف ذلــك بوجــه مــن الوجــوه، إقــراًرا صحيحًا شــرعيًّا، وهو 

صّدقــه وجاهًــا، جــرى ذلــك وُحّرر إخل.٤٢٩

[٢٦ظ]

ع - يف اإلقــرار. ٤٢١
ع: يف ملكيــة. ٤٢٢
ه - مــا يكتــب يف اإلقــرار ب ملكيــة العقــار. ٤٢٣
ع + فــالن ال محــدود بكــذا وكــذا. ٤٢٤
ه: يف م حــالت. ٤٢٥
ه + ال محــدود. ٤٢٦

ع - ال مرحــوم مــوال عــرب مــن م حــالت مدينــة بروســة  ٤٢٧
لطريــق العــام وب ملــك  ال محميــة ب ملــك فــالن بــن فــالن و
لطريق اخلاص. لطريق اخلاص؛ ل - و فالن بن فالن و

ه - عليــه؛ ل - لــه. ٤٢٨
ع - وحــرر إخل؛ ه - إخل. ٤٢٩
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الباب الســادس
يف العتــاق والتدبي ــر وال مكاتَــب٤٣٠

[۱] صــورة مــا ُيكتــب يف العتاق حســبًيا:٤٣١

نّه قد أعتق  طق مضمونه عن ذكر ما أقّر واعت رف٤٣٢ فالن بن فالن  هذا الكتاب صحيح شرعّي 
وحّرر عبده ومملوكه٤٣٣ حامل هذا الكتاب فالن بن فالن٤٣٤ ال حنطي األشهل األفرق األوسط البسناوي، 
ويف خّده األي من خال أسود،٤٣٥ إعتاقًا وت حريرًا صحيحني شرعيني،٤٣٦ حسبة هلل تعاىل، وطلبًا ل مرضاته، 

فصار٤٣٧ حرًّا كسائر األحرار،٤٣٨ له ما ل هم وعليه ما عليهم، جرى ذلك وُحّرر إىل آخره.٤٣٩

[۲] صــورة مــا ُيكتــب يف كتابــة العبــد علــى حال معني:٤٤٠

أقــّر فــالن بــن فــالن الفــالين ال موصــوف بكــذا وكــذا علــى مبلــغ ألــف درهــم فضــة رائــج يف 
داء ال مبلــغ ال مســفور، فمــىت ُأدِّي إليــه  الوقــت وقبــل فــالن ال مذكــور الكتابــة ال مســطورة، والتــزم 

مّـًـا كامــًال يصي ــر هــو حــرًّا كســائر األحــرار األصليــني، جــرى ذلــك وُحّرر إىل آخره.

[٣] صــورة مــا ُيكتــب يف كتابــة العبــد علــى خدمــة معّينة:٤٤١

نّــه قــد كاتب عبده ومملوكه٤٤٢ حامل هذا الكتاب٤٤٣ فالن بن فالن٤٤٤  أقــّر فــالن بــن فــالن 
ريــخ هــذا الكتــاب، كتابــة صحيحــة٤٤٥  ال موصــوف بكــذا وكــذا علــى خدمــة خ مــس ســنني مــن 
شــرعّية مقبولــة منــه٤٤٦ وجاهًــا، فمــىت أّدى إليــه٤٤٧ ال خدمــة ال مذكــورة٤٤٨ يصي ــر هــو٤٤٩ حــرًّا كســائر 

ه - وال مكاتــب. ٤٣٠
ع: صبيــا؛ ه- صــورة مــا يكتــب يف العتــاق حســبيا. ٤٣١
ل - واعت ــرف. ٤٣٢
ه: وال ملوكــه. ٤٣٣
ه: عبــد هللا. ٤٣٤
ع: السوداء. ٤٣٥
ع - صحيحني شــرعيني. ٤٣٦
ل + هــو. ٤٣٧
ه ل + لألصلــني. ٤٣٨
ه ع - وحــرر إىل آخــره. ٤٣٩

هــذا البــاب غي ــر موجــود يف ع ه. ٤٤٠
ه - ما يكتب يف كتابة العبد على خدمة معينة؛ ل: معلومة. ٤٤١
ه: وال ملوكــه. ٤٤٢
ه ل - حامــل هــذا الكتــاب. ٤٤٣
ه: عبــد هللا. ٤٤٤
ل - صحيحــة. ٤٤٥
ه - منــه. ٤٤٦
ل - إليــه. ٤٤٧
ل + إليــه. ٤٤٨
ه ل - هــو. ٤٤٩



İslâm Araştırmaları Dergisi, 35 (2016): 127-183

166

األحــرار ال مســلمني٤٥٠ األصليــني، جــرى ذلــك وُحــّرر٤٥١ إخل.٤٥٢

[٤] صــورة مــا ُيكتــب يف كتابــة ال جاريــة علــى إرضــاع الولد مــّدة معلومة:٤٥٣

نّه كاتب جاريته حاملة٤٥٤ هذا الكتاب ال مدعوة فالنة بنت فالن ال موصوفة  أقّر فالن بن فالن 
ريخ هذا الكتاب٤٥٦ إىل ت مام ســنتني  بكــذا وكــذا علــى إرضــاع ولــده ال مدعــو فــالن بــن فالن،٤٥٥ مــن 
ونصف سنة، كتابة صحيحة٤٥٧ شرعّية مقبولة منها وجاهًا، فمىت أرضعت هي ولده ال مذكور٤٥٨ إىل 

ت مام ال مدة ال مزبورة تصي ر حرّة٤٥٩ كسائر ال حرائر األصليات،٤٦٠ جرى ذلك وُحّرر٤٦١ إخل.٤٦٢

[٥] صــورة مــا ُيكتــب يف تدبي ــر العبــد مطلًقا:٤٦٣

نّــه قــد دبّــر عبــده ومملوكــه٤٦٤ حامــل هــذا الكتــاب٤٦٥ فــالن بــن فــالن  أقــّر فــالن بــن فــالن 
ال موصــوف بكــذا وكــذا، تدبي ــًرا مطلقًــا موِجبًــا عتقــه عنــد وفــاة مــواله ال مذكــور مــن ثلــث مالــه٤٦٦ 

إقــراًرا صحيحًــا شــرعيًّا، وهــو صّدقــه وجاهًــا،٤٦٧ جــرى ذلــك وُحّرر إخل.٤٦٨

[٦] صــورة مــا ُيكتــب يف التدبي ــر ال مقيد:٤٦٩

نّــه قــد دبّــر جاريتــه ومملوكتــه٤٧٠ حاملــة هــذا الكتــاب فالنــة بنــت فــالن  أقــّر فــالن بــن فــالن 
م، فمــىت  نّ هــا حــّرة مــّين قبــل مــرض مــويت بثالثــة أ ال موصوفــة٤٧١ بكــذا وكــذا تدبي ــًرا مقيّــًدا، قائــًال 
مــات موالهــا ال مذكــور تصي ــر حــّرة قبــل موتــه٤٧٢ مــن ج ميــع مال موالهــا٤٧٣ ال مزبور علــى ال مذهب 

ال مختــار، إقــراًرا صحيحًــا شــرعيًّا، وهــو صّدقــه٤٧٤ وجاهًــا،٤٧٥ جــرى ذلــك وُحــّرر إخل.٤٧٦

ه ل - ال مســلمني. ٤٥٠
ه + يف م حــرم ال حــرام. ٤٥١
ع ه - إخل. ٤٥٢
ه - صورة ما يكتب يف كتابة ال جارية على إرضاع الولد  ٤٥٣

مــدة معلومة.
ع: حامل. ٤٥٤
ل - بــن فــالن. ٤٥٥
ع: الكتــاب. ٤٥٦
ه ل - صحيحــة. ٤٥٧
ه: ال مذكــورة. ٤٥٨
ه: حرا. ٤٥٩
ه ل: األحــرار األصليــني. ٤٦٠
ل - وحــرر. ٤٦١
ع - وحــرر إخل؛ ه؛ وحــرر يف م حــرم ال حــرام. ٤٦٢
قرار املدبر. ٤٦٣ ه - ما يكتب يف تدبي ر العبد مطلقا؛ ل + 

ه: وال ملوكــه. ٤٦٤
ه ل + ال مدعــو. ٤٦٥
ع - موجبا عتقه عند وفاة مواله ال مذكور من ثلث ماله. ٤٦٦
ل + فمــىت قضــى مــواله ال مذكــور ن حبــه ولقــي ربــه يصي ــر  ٤٦٧

هــو حــرا مــن ثلــث مــال مواله ال مذكور.
ع - وحــرر إخل؛ ه - إخل. ٤٦٨
ه - صــورة مــا يكتــب يف التدبي ــر ال مقيــد. ٤٦٩
ه: وال ملوكتــه. ٤٧٠
ع: ال موصــوف. ٤٧١
ه: قبل موته تصي ر حرة؛ ل: فمىت صار موالها ال مذكور  ٤٧٢

ووجــدت ال مذكــورة قبــل موتــه تصي ــر حرة.
ع ه: مــواله. ٤٧٣
ل: وصدقه. ٤٧٤
ع - وصدقــه وجاهــا. ٤٧٥
ع ه - وحــرر إخل. ٤٧٦
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[۷] صــورة مــا ُيكتــب يف التدبي ــر ال مطلــق وتنفيــذ الوصية:٤٧٧

نّــه قــد دبّــر عبــده ومملوكــه٤٧٨ حامــل هــذا الكتــاب فالن بــن عبد هللا٤٧٩  أقــّر فــالن بــن فــالن 
تدبي ــًرا مطلقًــا، ث ــم أوصــى لــه ب مبلــغ ألــف درهــم فّضــي٤٨٠ رائــج يف هــذا الوقــت،٤٨١ فمــىت انتقــل 
مــواله٤٨٢ إىل دار البقــاء يصي ــر٤٨٣ حــرًّا مــن ثلــث مالــه، وينفــذ وصيتــه مــن الثلــث أيضًــا، إقــراًرا 

صحيحًــا شــرعيًّا، وهــو صّدقــه وجاهًــا، جــرى ذلــك٤٨٤ وُحّرر٤٨٥ إخل.٤٨٦

[٨] صــورة مــا ُيكتــب يف فســخ ال حاكــم الكتابــة لعجــز ال مكاَتب:٤٨٧

حضــر فــالن بــن فــالن يف م جلــس الشــرع الشــريف وأحضــر معــه عبــده ال مدعــو فــالن بــن 
فــالن٤٨٨ البوســناوي األشــهل األفــرق ال متوســط،٤٨٩ وقــال: إن٤٩٠ عبــدي هــذا قــد كاتبتــه علــى 
مبلــغ كــذا ليــؤدي إيل٤٩١ كل شــهر كــذا٤٩٢ دره مًــا، وإنّــه عاجــز عــن أداء٤٩٣ ذلــك، فلمــا اســتُنطق 
العبــد ال مزبــور٤٩٤ أظهــر العجــز عــن ذلــك، وطلــب مــواله ال مذكــور مــن ال حاكــم ال موقــع أعلــى٤٩٥ 
نّــه٤٩٩  هــذا الكتــاب ال حكــم بعجــزه٤٩٦، فحكــم٤٩٧ بــه،٤٩٨ وبفســخ كتابتــه برضــاه بعــد علمــه 
ليــس لــه مــال وال لــه٥٠٠ ديــن، حكمًــا وفســخًا صحيحــني شــرعيني، فقــال٥٠١ العبد٥٠٢ ال مذكور:٥٠٣ 

إين أرجــع٥٠٤ / إىل أحــكام الــّرق وأقــّر٥٠٥ كمــا كان، جــرى ذلــك وُحــّرر إخل.٥٠٦ [٢٧و]

ه - صــورة مــا يكتــب يف التدبي ــر ال مطلــق وتنفيــذ الوصية؛  ٤٧٧
ل: والوصية للمدبر.

ه: وال ملوكــه. ٤٧٨
ل: فالن. ٤٧٩
ل: فضه. ٤٨٠
ه: يف الوقــت. ٤٨١
ل + ال مذكــور. ٤٨٢
ل + هــو. ٤٨٣
ه - جــرى ذلــك. ٤٨٤
ه: حرر. ٤٨٥
ع - وحــرر إخل؛ ه - إخل. ٤٨٦
ه - ما يكتب يف فسخ ال حاكم الكتابة لعجز ال مكاتب؛  ٤٨٧

ل: يف ال حكم بفسخ الكتابة بعجز الكاتب.
ه: عبــد هللا. ٤٨٨
ع: فــالن بــن فــالن ال موصــوف بكــذا وكذا. ٤٨٩
ل: له. ٤٩٠

ع ل - إيل. ٤٩١
ه - كــذا. ٤٩٢
ع ه - أداء. ٤٩٣
ه ل: ال مذكــور. ٤٩٤
ل: أعاله. ٤٩٥
ل: لعجــزه. ٤٩٦
ل: حكم. ٤٩٧
ه: بعجــزه. ٤٩٨
ن. ٤٩٩ ه ل: 
ل - لــه. ٥٠٠
ه: فعــال؛ ل: فعــاد. ٥٠١
ه - العبــد. ٥٠٢
ه ل: ال مزبــور. ٥٠٣
ه ل - إين أرجــع. ٥٠٤
ه - وأقــر؛ ل: أقــرا. ٥٠٥
ع - جرى ذلك وحرر إخل؛ ه - إخل. ٥٠٦
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الباب الســابع
لبيــع والدين٥٠٧ يف اإلقــرار 

لبيع:٥٠٨ [۱] صــورة مــا ُيكتب يف اإلقــرار 

ع مــن حامــل هــذا الكتــاب فــالن بــن فــالن وهــو  نّــه قــد  أقــّر٥٠٩ واعت ــرف فــالن بــن فــالن 
اشــرتى منــه مــا هــو لــه وملكــه، وذلــك ج ميــع٥١٠ ال منــزل الكائــن يف مدينــة بروســة ال محميــة ب محلة 
ال مرحــوم عيســى بيــك الفنــاري،٥١١ ال مشــتمل٥١٢ علــى ســتة٥١٣ بيــوت ســفلية وغرفــة وُصّفــة٥١٤ 
ت حتهــا ِســرداب وبئــر مــاء وجنينــة٥١٥ وكنيــف م حوطــة،٥١٦ ال محــدود ب ملــك فالن بن فــالن وب ملك 
لطريــق العــام مــن الطرفــني،٥١٨ ب جملــة حــدوده وكافــة حقوقــه، بثمــن  ورثــة فــالن بــن فــالن،٥١٧ و
معــّني مقبــوض قــدره عشــرة آالف درهــم فّضــي٥١٩ رائــج يف الوقــت، إقــراًرا صحيحًــا شــرعيًّا، وهــو 

صّدقــه وجاًهــا، جــرى ذلــك وُحّرر٥٢٠ إخل.٥٢١

[۲] صــورة مــا ُيكتــب يف بيــع ال مزرعة:٥٢٢

ع مــن حامــل هــذا الكتــاب فــالن بــن فــالن، وهو اشــت رى منه  نّــه قــد  أقــّر فــالن بــن فــالن 
مــا هــو لــه وملكــه وبيــده وت حــت تصرفــه، وذلــك ج ميــع ال مزرعــة الكائنــة يف قريــة فــالن مــن قضــاء 
لطريــق العــام  فــالن ال مشــتمل علــى بيــوت متعــددة، ال محــدودة ب مــا يف يــد فــالن بــن فــالن و
مــن األطــراف الثالثــة، ب جملــة حدودهــا وكافــة حقوقهــا وتوابعهــا ولواحقهــا ومراســ مها ومرافقهــا 
وبــكل حــّق داخــل فيهــا وخــارج عنهــا، مــع الرقــني الزوجــني ال مدعوين شــب رود وقدم وزوج جاموس 
وزوج بقــرة وج ميــع آالت ال حراثــة وأســباب الزراعــة [وغريهــا ممّــا هــو ال موجــود فيهــا]،٥٢٣ ال معلــوم 

ه: يف البيــع والديــن. ٥٠٧
لبيــع. ٥٠٨ ه - صــورة مــا يكتــب يف اإلقــرار 
ل: بذكــر مــا أقر. ٥٠٩
ل - ج ميــع. ٥١٠
ع: ال منــزل الكائــن يف م حلــة فــالن مــن م حــالت فــالن. ٥١١
ل - ال مشــتمل. ٥١٢
ل: ثالثة. ٥١٣
ل - وصفــة. ٥١٤
ل: وجنة. ٥١٥
ع: ســفلية وفــالن وفــالن؛ ه - م حوطــة. ٥١٦

ه: ال محــدود بكــذا وكذا. ٥١٧
ع: ال محــدود بكــذا وكذا. ٥١٨
ل: فضة. ٥١٩
ل - وحــرر. ٥٢٠
ع - إخل؛ ه - وحــرر إخل. ٥٢١
هــذا البــاب غي ــر موجــود يف ع ه. ٥٢٢
يف ج ميع النســخ: وغي ره ما هو ال موجودة فيها، وال مثبت  ٥٢٣

مــن: م خطــوط بضاعــة القاضــي للبورســوي، مــن مقتنيــات 
مكتبــة حممــد عــارف وحممــد مــراد، رقــم ١٥، الورقــة ١٢.
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بينهمــا بثمــن معــني مقبــوض قــدر عشــرة آالف درهــم فّضــة رائــج يف الوقــت، إقــراًرا صحيحًــا 
شــرعيًّا، وصّدقــه وجاهًــا، جــرى ذلــك وُحّرر إخل.

[٣] صــورة مــا ُيكتــب يف بيــع ال حانــوت على طريــق التقاص:٥٢٤

ع مــن حامــل هــذا الكتــاب فــالن بــن فــالن، وهــو اشــت رى منه ما  نّــه قــد  أقــّر فــالن بــن فــالن 
هــو لــه وملكــه، وذلــك ال حانــوت القصــايب٥٢٥ الكائن يف ســوق كذا،٥٢٦ ال محدود بكذا وكذا وبدكان 
لطريق العام،٥٢٧ ب جملة حدوده وكافة حقوقه بثمن معني قدره ألف درهم فّضي٥٢٨  فالن بن فالن و
رائــج يف الوقــت، ث ــم تقاّصــا الثمــن ال مزبــور ب مــا كان ديــن للمشــت ري ال مزبــور علــى البائع ال مســفور من 
ث من القماش ال مقبوض، إقراًرا صحيحًا شــرعيًّا، وهو٥٢٩ صدقه وجاهًا، جرى ذلك وُحّرر٥٣٠ إخل.٥٣١

[٤] صــورة مــا ُيكتــب يف بيــع ال مقابضة:٥٣٢

ع بطريــق ال مقابضــة مــن حامــل٥٣٣ هــذا الكتــاب فــالن بــن  نّــه قــد  أقــّر فــالن بــن فــالن 
فــالن، وهــو اشــت رى منــه مــا هــو لــه وملكــه، وذلــك ال منــزل الكائن يف م حلة فــالن، ال مشــتمل على 
كــذا وكــذا٥٣٤ ب جملــة حــدوده٥٣٥ وكافــة حقوقــه،٥٣٦ بيًعــا وشــراًء صحيحــني شــرعيني مشــتملني 
علــى إي جــاب وقبــول مرعيــني٥٣٧ يف اليديــن مــن الطرفــني، علــى طريــق ال مقابضــة ال مزبــورة، إقــراًرا 

صحيحًــا شــرعيًّا، وهــو صّدقــه وجاهًــا، جــرى ذلــك وإخل.٥٣٨

[٥] صــورة مــا ُيكتــب يف بيــع ال جاريــة ال مغنية:٥٣٩

ع مــن حامــل هــذا الكتــاب فــالن بــن فــالن، وهو اشــت رى منه  نّــه قــد  أقــّر فــالن بــن فــالن 
مــا هــو لــه وملكــه، وذلــك ال جاريــة ال مغنيــة ال مدعــوة فالنــة بنــت فــالن، البيضــاء الشــهالء الغرقــاء 
الوســطاء البغداديــة، بثمــن معــني مقبــوض قــدره عشــرة آالف درهــم فّضــة رائــج يف الوقــت، إقــراًرا 

صحيحًــا شــرعيًّا، وهــو صدقــه وجاهًــا، جــرى ذلــك إخل.

ه - صورة ما يكتب يف بيع ال حانوت على طريق التقاص. ٥٢٤
ع - القصــايب. ٥٢٥
ه - كــذا؛ ل: فــالن. ٥٢٦
لطريــق العــام. ٥٢٧ ع - وبــدكان فــالن بــن فــالن و
ل: فضة. ٥٢٨
ل - هــو. ٥٢٩
ل - وحــرر. ٥٣٠
ع - إخل؛ ه - وحــرر إخل. ٥٣١
ه - صــورة مــا يكتــب يف بيــع ال مقابضــة. ٥٣٢

ع ه: عــن حامــل. ٥٣٣
ل + ال محــدود بكــذا. ٥٣٤
ل: ال حدود. ٥٣٥
ل + ب منزلــه الكائــن يف م حلــة علــى كــذا وكــذا ال محــدود  ٥٣٦

بكــذا وكــذا ب جملــة ال حــدود وكافــة ال حقوق.
ل + وتقابــض. ٥٣٧
ع ه - إخل. ٥٣٨
هــذا البــاب غي ــر موجــود يف ع ه. ٥٣٩
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البــاب الثامن
يف الصلــح واإلبــراء والتســليم واألداء

[۱] صــورة مــا ُيكتــب يف الصلــح واإلبراء٥٤٠ مــن الطرفني:٥٤١

نّــه قــد صال ــح مــع حامل هــذا الكتاب فالن بن فالن، وهــو صال ح معه  أقــّر فــالن بــن فــالن 
عّمــا عليــه لــه، وهــو ألــف درهــم فّضــي٥٤٢ رائــج يف الوقــت، مــن جهــة القــرض أو مــن ث مــن كــذا٥٤٣ 
علــى مبلــغ معــني مقبــوض، وهــو ســت مئــة درهــم مزبــور نعتــه، مصال حــة صحيحــة شــرعّية، ث ــم أبــرأ 
كل واحــد منهمــا ذمــة اآلخــر عــن ج ميــع الدعــاوي عمومًا وخصوصًا، ومن الدعــاوي٥٤٤ ال متعلقة 
ب مبلــغ ال مصال ــح عنــه وال مصال ــح عليــه٥٤٥ ال مذكوريــن، إبراء[يــن] صحيحــني شــرعيني،٥٤٦ جــرى 

ذلــك،٥٤٧ [و]ُحّرر٥٤٨ إخل.٥٤٩

[۲] صــورة مــا ُيكتــب يف الصلــح واإلبــراء عــن الباقي وعــن ج ميع الدعاوي:٥٥٠

نّــه قــد صال ــح مــع حامل هــذا الكتاب فالن بن فالن، وهــو صال ح معه  أقــّر فــالن بــن فــالن 
عّمــا اّدعــاه عليــه، وهــو ألــف درهــم فّضــة رائــج يف الوقــت، مــن جهــة كــذا علــى مبلــغ مقبــوض، 
وهــو خ مــس مئــة درهــم مزبــور نعتــه، مصال حــة صحيحــة شــرعّية، ث ــم أبرأ ذمته عــن ج ميع الدعاوي 

وال حقــوق وال خصومــات مطلقًــا، إقــراًرا صحيحًــا شــرعيًّا، وهــو صّدقــه وجاهًــا، جــرى ذلــك إخل.

لصلــح مــع الوكيل الفضويل ث ــم اإلبراء من ذمته:٥٥١ [٣] صــورة مــا ُيكتــب يف اإلقــرار 

نّــه قــد صال ــح مــع فالن بن فــالن الوكيل الفضويل مــن قبل٥٥٢ حامل٥٥٣  أقــّر فــالن بــن فــالن 

ل: ث ــم يف اإلبــراء. ٥٤٠
ه - صــورة مــا يكتــب يف الصلــح واإلبــراء مــن الطرفــني. ٥٤١
ه - فضــي؛ ل: فضــة. ٥٤٢
ع: ومــن كذا. ٥٤٣
ه ل: عــن الدعــاوي. ٥٤٤
ع - وال مصال ــح عليــه. ٥٤٥
ه ل - إبــراء صحيحــني شــرعيني. ٥٤٦
ه - جــرى ذلــك. ٥٤٧

ل - حــرر. ٥٤٨
ع - حــرر إخل؛ ه - إخل. ٥٤٩
هــذا البــاب غي ــر موجــود يف ع ه. ٥٥٠
لصلــح مــع الوكيــل  ٥٥١ ه - صــورة مــا يكتــب يف اإلقــرار 

الفضــويل ث ــم اإلبــراء مــن ذمتــه؛ ل: صــورة مــا يكتــب يف 
لصلــح مــع الوكيــل الفضــويل يف اإلقرار. اإلقــرار 

ه: عــن قبــل؛ ل: علــى قبــل. ٥٥٢
ل - حامــل. ٥٥٣
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هــذا الكتــاب زيــد بــن عمــرو،٥٥٤ وهــو صال ــح معــه٥٥٥ فضوليّـًـا عّمــا اّدعــاه علــى زيــد ال مذكــور،٥٥٦ 
وهــو مبلــغ ألــف درهــم فّضــي٥٥٧ رائــج يف الوقــت، علــى مبلــغ مقبــوض، وهــو خ مــس مئــة درهــم 
مزبــور نعتــه، مصال حــة صحيحــة٥٥٨ شــرعّية موقوفــة علــى قبــوٍل ٥٥٩ مــن زيــد ال مذكــور،٥٦٠ ث ــم 
إبــراء زيــد ال مســطور٥٦١ عــن ج ميــع٥٦٢ الدعــاوي وال خصومــات مطلقًــا، إقــراًرا صحيحًــا٥٦٣ شــرعيًّا، 

مصّدقًــا مــن قبــل الوكيــل ال مذكــور٥٦٤ وجاهًــا، جــرى ذلك.٥٦٥

[٤] صــورة مــا ُيكتــب يف اإلبــراء عــن دعــوى العقار ث م أخــذ بشــيء٥٦٦ ب مقابلته:

نّــه٥٦٧ كان ادعــى علــى حامــل هــذا الكتــاب فــالن بــن فــالن ال منــزل  أقــّر فــالن بــن فــالن 
الكائــن يف م حلّــة فــالن، ال محــدود بكــذا وكــذا، واآلن قــد أبــرأ٥٦٨ ذمتــه عــن تلــك الدعــاوي 
وغي رهــا، إبــراء صحيحًــا شــرعيًّا٥٦٩ مطلقًــا، بعــد أْن أخــذ وقبــض منــه ب مقابلــة / اإلبــراء ال مذكــور 

مبلــغ كــذا دره مًــا،٥٧٠ إقــراًرا صحيحًــا٥٧١ شــرعيًّا،٥٧٢ وهــو صّدقــه وجاهًــا، جــرى ذلك إخل.٥٧٣

[٥] صــورة مــا ُيكتــب يف اســتيفاء الدائــن حّقه مــن مديونه:٥٧٤

نّــه كان لــه يف ذمــة حامل هــذا الكتاب فالن بن فالن مبلغ كذا دره مًا  أقــّر فــالن بــن فــالن 
مّـًـا كامــًال، إقــراًرا صحيحًــا  فضيّـًـا رائجًــا يف الوقــت مــن جهــة كــذا، واآلن قــد أخــذه وقبضــه منــه 

شــرعيًّا، وهــو صّدقــه وجاهًــا، جــرى ذلك إخل.

ذن٥٧٥ ال حاكم:٥٧٦ [٦] صــورة مــا ُيكتــب يف تســليم الوصــي إىل الــوارث مالــه 

ل مــا ثبــت بشــهادة فــالن بــن فــالن وفــالن بــن فــالن ب محضــر مــن فــالن بــن فــالن٥٧٧ الوصــّي 

[٢٧ظ]

ع: زيــد بــن فالن. ٥٥٤
ل: مــع فــالن بــن فــالن ال مزبور. ٥٥٥
ه: زيــد ال مزبور. ٥٥٦
ل: فضة. ٥٥٧
ع - صحيحــة. ٥٥٨
ه: إذن. ٥٥٩
ع: علــى قبــول فــالن ال مزبور. ٥٦٠
ل : ال مزبــور. ٥٦١
ل: علــى ج ميــع. ٥٦٢
ل - صحيحــا. ٥٦٣
ه ل: ال مزبــور. ٥٦٤
ه ل - جــرى ذلــك. ٥٦٥
ل:شيئا. ٥٦٦

ن. ٥٦٧ ع: 
ل: ابراه. ٥٦٨
ل - صحيحا شــرعيا. ٥٦٩
ل: درهم. ٥٧٠
ل - صحيحــا. ٥٧١
ه - مطلقــا بعــد أن أخــذ وقبــض منــه ب مقابلــة اإلبــراء  ٥٧٢

ال مذكــور مبلــغ كــذا دره مــا إقــرارا صحيحا شــرعيا.
ع - إخل؛ ه - جــرى ذلــك إخل. ٥٧٣
هــذا البــاب غي ــر موجــود يف ع ه. ٥٧٤
مر. ٥٧٥ ل: 
ه - صــورة مــا يكتــب يف تســليم الوصــي إىل الــوارث مالــه  ٥٧٦

ذن ال حاكــم.
ه - بــن فــالن. ٥٧٧
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للشــاب ال مدعــو فــالن بــن فــالن٥٧٨ غــّب الدعــوى الصــادرة عــن الشــاب٥٧٩ ال مذكــور أنّــه قــد 
ل حــرام وال حــالل، وهــو٥٨٢ علــى ن هــج الســداد وطريــق  بلــغ درجــة إكمــال٥٨٠ قربــة٥٨١ التكليــف 
الرشــاد،٥٨٣ وحافــظ ألموالــه وضابــط ألحوالــه فصــار أهــًال ألن يســّلم إليــه أموالــه ويدفــع إليــه 
أمثالــه،٥٨٤ ثبــوً صحيحًــا شــرعيًّا قبلــت شــهادت هم وســ معت مقالتهــم، فحكمــت٥٨٥ بصحــة رشــده 
وأهليتــه لدفــع مالــه إليــه، فُأمــر الوصــّي ال مذكــور بتســليم٥٨٦ مالــه إليــه، حكمًــا وإبــراًء صحيحــني 

شــرعيني، جــرى ذلك إخل.٥٨٧

[٧] صــورة مــا ُيكتــب يف قبــض الغــالم الســلطاين٥٨٨ مــن م خّلفــات ال متــوىف ب مقتضــى 
ال حكــم الــوارد مــن العتبــة العلمية:٥٨٩

أقــّر فخــر األقــران فــالن بــن فــالن الغــالم٥٩٠ الســلطاين٥٩١ وفخــر ال محرريــن فــالن بــن فــالن 
ل حكــم الشــريف بقبــض م خّلفــات فتحي بك بن  الكاتــب، اللــذان ه مــا٥٩٢ وردا مــن العتبــة العليــة 
ألــو بــك٥٩٣ ال متــوىف يف بروســة ال محميّــة٥٩٤ ممّــن٥٩٥ هــي عنــده وعليه ويف يده، واإليصــال إىل العتبة 
نّ همــا٥٩٦ قــد أخــذا وقبضــا مــن يــد حامــل هــذا الكتــاب فــالن بــن فــالن ج ميــع مــا كان  العليــة، 
دينًــا عليــه للمتــوىف ال مزبــور، وذلــك مبلــغ كــذا دره مًــا فضيّـًـا رائجًــا يف الوقــت، ول ــم يبق عليه شــيء 
مــن الديــن ال مزبــور، إقــراًرا صحيحًــا شــرعيًّا، وهــو٥٩٧ صّدقهمــا وجاهًــا، جــرى ذلــك وُحّرر إخل.٥٩٨ 

[٨] صــورة مــا ُيكتــب يف ال مقاســ مة بــني الورثة:٥٩٩

إّن ال مدعــو فــالن بــن فــالن تــويف عــن زوجتــه فالنــة بنــت فالن، وعن ابنــني مدعوين٦٠٠ فالن 

ع - بــن فــالن. ٥٧٨
ل: من الشــاب. ٥٧٩
ه ل: الكمــال. ٥٨٠
ه ل: قربيــة. ٥٨١
ه - هــو. ٥٨٢
ل: والرشاد. ٥٨٣
ل: ماله. ٥٨٤
ل: فحكــم. ٥٨٥
ل: تســليم. ٥٨٦
ع - إخل؛ ه - جــرى إخل. ٥٨٧
ل: الســلطات. ٥٨٨
هــذا البــاب غي ــر موجــود يف ه. ٥٨٩

ل - الغــالم. ٥٩٠
ل: الســلطان. ٥٩١
ل + قــد. ٥٩٢
ع: م خلفــات فــالن. ٥٩٣
ع: ال متــوىف فالن. ٥٩٤
ع ه: عــن. ٥٩٥
ن ها. ٥٩٦ ل: 
ع - هــو. ٥٩٧
ع - وحــرر إخل. ٥٩٨
ه - صــورة مــا يكتــب يف ال مقاســ مة بــني الورثــة؛ ل +  ٥٩٩

والوارثني.
ع ل: ال مدعــون. ٦٠٠
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وفــالن، وعــن أربــع بنــات فالنــة وفالنــة وفالنــة وفالنــة،٦٠١ وعــن أب وهــو٦٠٢ فــالن ال مذكــور، 
شــا مــن  والوراثــة منحصــرة فيهــم، وخلّــف٦٠٣ مــن الت ركــة ج ميــع ال منــزل الكائــن يف م حلّــة علــي 
م حــّالت مدينــة٦٠٤ بروســة ال محميــة،٦٠٥ ال محــدود بكــذا وكــذا، وج ميــع الكــرم الكائــن يف ظاهــر 
لطريــق  ال محروســة ال مزبــورة، ال محــدود٦٠٦ ب ملــك فــالن بــن فــالن، وب ملــك فــالن بــن فــالن، و
ث البيت٦٠٩ والفرش٦١٠  العــام مــن ال جانبــني،٦٠٧ ومبلــغ٦٠٨ كــذا دره مًــا فّضيّـًـا رائجًا يف الوقت، وأ
والوســائد واألواين، ال مقــوم٦١١ كّلهــا كــذا٦١٢ دره مًــا مزبــوًرا نعتــه، فأصــاب مــن الت ركــة ال مزبــورة 
بتًــا ل هــا٦١٦ عليــه   ٦١٥ لزوجتــه ال مســفورة ثُ ُمُنهــا٦١٣ ومهُرهــا ال مؤّجــل، وهــو خ مســون٦١٤ أفلــورًّ
شــرًعا،٦١٧ وج ميــع ال منــزل٦١٨ ال مذكــور،٦١٩ وخرجــت مــن البنــني، وأصــاب إىل البنــات ال مذكــورة 
ال مزبــور،  البيــت  ث  أ ج ميــع  ال مذكوريــن  االبنــني  إىل  وأصــاب  ال مســطور،٦٢٠  الكــرم  ج ميــع 
وأصــاب إىل األب٦٢١ ال مســطور ج ميــع٦٢٢ النقــد ال مســفور، إصابــة صحيحــة شــرعّية، وذلــك 
لت راضــي بينهــم، ث ــم أبــرأ كل واحــد منهــم ذمــة اآلخــر عــن ج ميــع الدعــاوي ال متعلقــة بتلــك 
مّـًـا مطلقًــا، ومــا ســيوجد٦٢٣ بعــد ذلــك يكــون كل واحــد منهــم٦٢٤ على ما٦٢٥ فرض  ال جهــة، إبــراًء 

هللا تعــاىل، جــرى ذلك إخل.٦٢٦

ع - وفالنــة وفالنــة. ٦٠١
ه - وهــو. ٦٠٢
ل: وصف. ٦٠٣
ريته. ٦٠٤ ه: 
ع: يف م حلــة فــالن. ٦٠٥
ع: يف فــالن ال محــدود. ٦٠٦
ع: بكــذا وكــذا؛ ه - وج ميــع الكــرم الكائــن يف ظاهــر  ٦٠٧

ال محروســة ال مزبــورة ال محــدود ب ملــك فــالن بــن فــالن 
لطريــق العــام مــن ال جانبني. وب ملــك فــالن بــن فــالن و

ع: ومبلغــا. ٦٠٨
ه + اللحــف؛ ل + اللحــاف والقمــاش. ٦٠٩
ع: الفــرس؛ ل - الفــرش. ٦١٠
ع ه: ال مقــدم. ٦١١
ع ه - كــذا. ٦١٢
ه: لثمنهــا. ٦١٣

ع: كذا. ٦١٤
األفلوري: نقد بندقي كان مستعمًال يف العصر اململوكي.  ٦١٥

وانظــر يف هامــش: ن هايــة األرب للنويــري، ٣١٠/٣٣.
ع: له. ٦١٦
ه: شــرعيا. ٦١٧
ع ه + الكائــن. ٦١٨
ل: ال مزبــور. ٦١٩
ع - وأصاب إىل البنات املذكورة ج ميع الكرم املسطور؛  ٦٢٠

ه: ال مســفورة.
ل: اإلبن. ٦٢١
ع ه - ال مســطور ج ميع. ٦٢٢
ع ه: وســيوجد. ٦٢٣
ل: بينهــم. ٦٢٤
ه - مــا. ٦٢٥
ع ه - إخل. ٦٢٦



İslâm Araştırmaları Dergisi, 35 (2016): 127-183

174

الباب التاســع
يف ثبــوت شــيء ب محَضــر مــن ال منِكر وأنــواع النقل٦٢٧

[۱] صــورة٦٢٨ مــا ُيكتــب يف إثبــات مال علــى ال منِكر:٦٢٩

بذكــر مــا شــهد فــالن بــن فــالن وفــالن بــن فــالن ب محضــر مــن فــالن بــن فــالن ال منِكــر غــّب 
ّن للمّدعــي ال مزبــور يف ذمــة  الدعــوى٦٣٠ الصــادرة عــن حامــل هــذا الكتــاب فــالن بــن فــالن 
ال مدعــى عليــه ال مزبــور٦٣١ مبلــغ كــذا دره مًــا فّضيّـًـا رائجًــا يف الوقــت، مــن ث مــن كــذا ال مقبــوض 
دينًــا٦٣٢ الزم األداء اآلن،٦٣٣ شــهادة صحيحــة٦٣٤ شــرعّية مقبولــة بعدمــا ُروعيــت شــرائط القبــول، 

فحكــم بــه لــه٦٣٥ حكمًــا صحيحًــا شــرعيًّا، جــرى ذلــك إخل.٦٣٦

[۲] صــورة مــا ُيكتــب يف إثبــات التدبي ــر٦٣٧ ب محضــر مــن بيت ال مال:٦٣٨

/ شــهد فــالن بــن فــالن وفــالن بــن فــالن ب محضــر مــن فــالن بــن فــالن األمــني علــى٦٣٩ بيــت 
ال مــال٦٤٠ غــّب الدعــوى الصــادرة عــن حامــل هــذا الكتــاب فــالن بــن فــالن ال موصــوف بكــذا 
ّن مــواله فــالن بــن فــالن ال متــوّىف يف م حلّــة كــذا ال مضبوطــة٦٤١ م خّلفاتــه بيــد بيــت٦٤٢  وكــذا 
ال مــال ال مذكــور، وقــد٦٤٣ دبّــره٦٤٤ تدبي ــًرا مطلقًــا، شــهادة شــرعّية٦٤٥ مقبولــة بعدمــا ُروعيــت شــرائط 
القبــول، فحكــم بعتقــه مــن ثلــث مــال مــواله ال مذكــور، وهــو واٍف بقيمتــه، حكمًــا صحيحًــا٦٤٦ 

شــرعيًّا، فصــار حــرًّا٦٤٧ كســائر األحــرار األصليــني،٦٤٨ جــرى ذلــك وُحّرر إخل.٦٤٩

[٢٨و]

ه - يف ثبــوت شــيء ب محضــر مــن ال منكــر وأنــواع النقــل. ٦٢٧
ل - صــورة. ٦٢٨
ه - صــورة مــا يكتــب يف إثبــات مــال علــى ال منكــر. ٦٢٩
ل: عــن الدعوى. ٦٣٠
ل: ال مذكــور. ٦٣١
ل: دين. ٦٣٢
ه - اآلن. ٦٣٣
ع ه - صحيحــة. ٦٣٤
ل + عليــه. ٦٣٥
ع ه - إخل. ٦٣٦
ل + ال مطلــق. ٦٣٧
ه - ما يكتب يف إثبات التدبي ر ب محضر من بيت املال. ٦٣٨

ه ل - فــالن بــن فــالن األمــين علــى. ٦٣٩
ه ل + فــالن بــن فــالن. ٦٤٠
ل: ال مضبــوط. ٦٤١
ع: البيــت. ٦٤٢
ه ل: قــد. ٦٤٣
ع ه: دبــر. ٦٤٤
ه ل - شــرعية. ٦٤٥
ل - صحيحــا. ٦٤٦
ع - حــرا. ٦٤٧
ه - األصليــني. ٦٤٨
ع ه - وحــرر إخل. ٦٤٩
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[٣] صــورة مــا ُيكتــب يف ثبــوت ال حــرة األصليــة ب محضــر َمــن هي يف يده:٦٥٠

شــهد فــالن بــن فــالن وفــالن بــن فــالن ب محضــر فــالن بــن فــالن٦٥١ غــّب الدعــوى الصــادرة 
[ ــة] بكــذا وكــذا، الــيت يف يــد ال مّدعــى عليــه  عــن حاملــة هــذا الكتــاب فالنــة بنــت فــالن، ال موصوفـ
ّن ال مدعيــة ال مزبــورة حــّرة أصليّــة قــد ولِــدت مــن ال حــّرة األصليــة ال مدعــوة فالنــة بنــت  ال مذكــور، 
فــالن يف قريــة فــالن٦٥٢ مــن قضــاء فــالن، اســ مها بلســان الكافــر فــالن، واســم أبيهــا فــالن بــن 
فــالن، واســم أّمهــا فالنــة بنــت فــالن، وأّن أبويهــا ال مذكوريــن ذّميــان ل ــم يســتند عليهمــا رق بوجــه 
مــن الوجــوه، شــهادة مقبولــة بعدمــا ُروعيــت شــرائط القبــول، فحكــم ب حّرّيتهــا األصليّــة حكمًــا 

صحيحًــا شــرعيًّا، جــرى ذلــك وُحّرر.٦٥٣

[٤] صــورة مــا ُيكتــب يف ثبــوت الوراثــة ب محضــر من أمــني بيت ال مال:٦٥٤

شــهد فــالن بــن فــالن وفــالن بــن فــالن ب محضــر من فالن بن فالن أمني بيت ال مال يف فالن 
ّن ال مدعــى ال مزبــور٦٥٥ وارث  غــّب الدعــوى الصــادرة عــن حامــل هــذا الكتــاب فــالن بــن فــالن 
مــن جهــة العصوبــة النســبية لفــالن بــن فــالن، ال متــوّىف يف م حلّــة فــالن، ال مضبوطــة٦٥٦ م خّلفاتــه 
بيــد األمــني ال مزبــور؛ ألنّــه ابــن لزيــد هــو ابــن لعمــرو، وأّن ال متــوىف ال مذكــور٦٥٧ ابــن لبكــر، وهــو 
ابــن لبشــر، وهــو أخ أليب وأّم ال مذكــور، أبوه مــا خالــد، وهــو ال جــّد األعلــى للمّدعــي وال متــوىف 
ال مزبوريــن، والوراثــة منحصــرة فيــه ال نعلــم لــه٦٥٨ وارً ســواه، شــهادة مقبولــة بعدمــا ُروعيــت 
شــرائط القبــول، فحكــم بوراثــة٦٥٩ املدعــي ال مذكــور للمتــوّىف ال مزبــور حكمًــا صحيحًــا شــرعيًّا، 
نّــه قــد أخــذ وقبــض ج ميــع مــا اّدعــاه إليــه مــن ال متــوّىف ال مزبــور مــن يــد  ث ــم أقــّر الــوارث ال مســفور 
ّمــني كاملــني، إقراًرا  األمــني ال مســفور،٦٦٠ وهــو كــذا دره مًــا فضيّـًـا رائجًــا يف الوقــت أخــًذا وقبًضــا 

صحيحًــا٦٦١ شــرعيًّا، وهــو صّدقــه وجاهًــا، جــرى ذلــك وُحّرر.٦٦٢

ه - صــورة مــا يكتــب يف ثبــوت ال حــرة األصليــة ب محضــر  ٦٥٠
قص  مــن هــي يف يــده؛ مــن هــذا البــاب إىل ن هايــة الرســالة 

يف ل.
ع - ب محضــر فــالن بــن فــالن. ٦٥١
ع - يف قريــة فــالن. ٦٥٢
ع - وحــرر. ٦٥٣
ه - صــورة مــا يكتــب يف ثبــوت الوراثــة ب محضــر مــن أمني  ٦٥٤

بيــت ال مال.
ه: ال مزبــورة. ٦٥٥

ع: ال مضبــوط. ٦٥٦
ه - ال مذكــور. ٦٥٧
ه: به. ٦٥٨
ه: وراثة. ٦٥٩
نه قد أخذ وقبض ج ميع ما ادعاه إليه من ال متوىف  ٦٦٠ ع - 

ال مزبــور مــن يــد األمني ال مســفور.
ع - صحيحــا. ٦٦١
ع - جــرى ذلــك وحــرر. ٦٦٢
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[٥] صــورة مــا ُيكتــب يف إثبــات العتــق على مــن يّدعي الرق:٦٦٣

اّدعــى فــالن بــن فــالن علــى حامــل هــذا الكتــاب فــالن بــن فــالن، وقــال يف تقريــر دعــواه: 
إنّــك كنــت عبــًدا ومملــوكًا أليب ال مذكــور إىل موتــه وأنــت اليــوم ملــك مــوروث يل منه، فلما اســتُنطق 
ال مّدعــى عليــه ال مزبــور أجــاب وقــال: إين معتــق كنــت مملوك فالن بن فالن٦٦٤ قــد أعتقين، فطولب 
ّن ال مذكور قــد أعتقه وهو  لبينــة علــى ذلــك فحضــر فــالن بــن فــالن وفــالن بن فالن فشــهدا  هــو 
يف ملكــه إعتاقًــا صحيحًــا شــرعيًّا بشــهادة صحيحــة شــرعّية مقبولــة، بعدمــا روعيت شــرائط القبول، 
فحكــم بعتقــه وبقصــر يــد ال مزبــور عنــه حكمًــا صحيحًــا شــرعيًّا بنــاء علــى مــا ذكــر يف أكثــر الكتــب 

أّن هــذا ال مدعــي ينصــب خصمًــا عــن الغائــب٦٦٥ يف إثبــات العتــق، جــرى ذلــك وُحّرر.٦٦٦

إلصابة:٦٦٧ [٦] صــورة مــا ُيكتــب يف النقــل إلثبــات الدين 

الداعــي إىل ت حريــر هــذا الكتــاب الشــرعي وإرســاله هــو أنّــه قــد شــهد للنقــل والتحويــل يف م حــّل 
ال جرح والتعديل الرجالن العدالن٦٦٨ ال مدعّوان فالن بن فالن وفالن بن فالن غّب الدعوى الصحيحة 
ّن للمدعي ال مزبور يف ذّمة فالن بن فالن  الشرعّية٦٦٩ الصادرة عن حامل هذا الكتاب فالن بن فالن 
الساكن اآلن٦٧٠ يف بلدة فالن يف م حلة فالن مبلغ كذا دره مًا فّضيًّا رائجًا يف الوقت من ث من القماش 
ال مقبــوض، دينًــا الزم األداء إليــه اآلن، شــهادة مقبولــة بعدمــا ُروعيــت شــرائط القبول، فأن هى إليه حقيقة 
ال حال ومصدوقة / ال مقال٦٧١ بعد الطلب٦٧٢ والسؤال إىل افتخار قضاة ال مسلمني واختيار والة ال موحدين 
لبلدة ال مذكورة٦٧٣ زِيد  معدن الفضل واليقني ال مختص بعناية ال ملك ال معني، أعين به ال حاكم العدل 
فضله وإىل كّل من يصل إليه الكتاب من األصول٦٧٤ واألخالف هداهم هللا سبيل العدل واإلنصاف، 

ل مدلول نيًال به الثواب من ال ملك الوّهاب، جرى ذلك.٦٧٥ لقبول، والعمل  مأموًال منهم اإلنعام 

[۷] صــورة مــا ُيكتــب يف النقــل إلثبــات الوراثة النســبية:٦٧٦

شــهد فالن بن فالن وفالن بن فالن غّب الدعوى الصادرة عن حامل هذا الكتاب فالن بن 
ّن ال مدعــي ال مذكــور أخ ألب وأّم لفــالن ابــن ال متــوّىف يف بلــدة فــالن ال مضبوطــة م خّلفاته بيد  فــالن 

[٢٨ظ]

ه - صورة ما يكتب يف إثبات العتق على من يدعي الرق. ٦٦٣
ه - بــن فــالن. ٦٦٤
ع: مــن الغائب. ٦٦٥
ع - وحــرر. ٦٦٦
إلصابــة. ٦٦٧ ه - صــورة مــا يكتــب يف النقــل إلثبــات الديــن 
ه - العــدالن. ٦٦٨
ه - الصحيحــة الشــرعية. ٦٦٩

ه - اآلن. ٦٧٠
ه - مصدوقــة ال مقــال. ٦٧١
ع: غــب الطلب. ٦٧٢
لبلــد ال مذكــور. ٦٧٣ ع: 
ع + والثــواب. ٦٧٤
ه - جــرى ذلــك. ٦٧٥
ه - صــورة مــا يكتــب يف النقــل إلثبــات الوراثــة النســبية. ٦٧٦
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بيــت ال مــال، والوراثــة منحصــرة فيــه، جّده مــا فــالن٦٧٧، ال نعلــم لــه وارً ســواه، شــهادة مقبولة بعدما 
روعيــت شــرائط القبــول، فأن هــى حقيقــة ال حــال ومصدوقــة ال مقال،٦٧٨ جرى ذلك وُحّرر٦٧٩ إخل.٦٨٠

[٨] صــورة مــا ُيكتــب يف نقــل الوكالــة بقبــض ال حقــوق الكائــن يف ذمم الناس:٦٨١

به  حضر م جلس الشرع الشريف فالن بن فالن٦٨٢ فوّكل حامل هذا الكتاب فالن بن فالن، وأ
مناب نفسه بقبض حقوقه الكائنة يف ذمم٦٨٣ الناس، الساكن يف بلدة كذا،٦٨٤ وغي رها ّممن عليه الدين 
أينمــا ي جدهــم وحيثمــا نطــق ب هــم، وبــكّل أمي ر يتوقف عليــه القبض واإليصال من ال مخاصمة وال مرافعة 

إىل ال حكام إن احتج إليها توكيًال مقبوًال منه وجاهًا، فأن هى حقيقة ال حال، جرى ذلك وُحّرر.٦٨٥

[۹] صــورة مــا ُيكتــب يف نقــل الوكالــة بتطليــق الزوجــة علــى ما ل هــا عليه:٦٨٦

حضــر م جلــس الشــرع الشــريف األغــّر٦٨٧ فــالن بــن فــالن فوّكل حامل هــذا الكتاب فالن بن 
بــه منــاب نفســه بتطليــق زوجتــه ال مدعــوة فالنــة بنــت فــالن، الســاكنة اآلن يف بلــدة  فــالن٦٨٨ وأ

كــذا م حلّــة كــذا علــى مهرهــا ونفقــة عّدت هــا وعلــى ج ميــع دعاويهــا، فأن هــى.٦٨٩

[۱۰] صــورة مــا ُيكتــب يف نقــل الوكالــة بقبــض ال مفروضة:٦٩٠

حضــر م جلــس الشــرع الشــريف فالنــة بنــت فــالن فوّكلــت حامــل هــذا الكتــاب فــالن بــن 
بتــه٦٩١ منــاب نفســها بطلــب نفقتهــا٦٩٢ ال مفروضــة ل هــا مــن قبــل الشــرع علــى زوجهــا فــالن  فــالن وأ
بــن فــالن الســاكن اآلن يف بلــدة فــالن يف م حلّــة فــالن، وهــو كل يــوم مــن اليــوم العاشــر مــن رجــب 
ال مرجــب يف ســنة٦٩٣ كــذا دره مــان رائجــان،٦٩٤ وبقبضهــا وإيصال هــا إليها،٦٩٥ وبكّل مــا يتعلق بتلك 

ال مصلحــة توكيــًال شــرعيًّا مقبــوًال منــه وجاًهــا، فأن هــى مــا فيــه إىل جنــاب٦٩٦ إخل، جــرى ذلك.٦٩٧

ه - جده مــا فــالن. ٦٧٧
ه: إخل. ٦٧٨
ع - جــرى ذلــك وحــرر. ٦٧٩
ه - إخل. ٦٨٠
ه - صــورة مــا يكتــب يف نقــل الوكالــة بقبــض ال حقــوق  ٦٨١

الكائــن يف ذمــم الناس.
ه: فالن بن فالن م جلس الشــرع الشــريف. ٦٨٢
ع: ذمم. ٦٨٣
ع: فالن. ٦٨٤
ع - جــرى ذلــك وحــرر. ٦٨٥
ه - صــورة مــا يكتــب يف نقــل الوكالــة بتطليــق الزوجــة  ٦٨٦

علــى مــا ل هــا عليه.

يف ج ميــع النســخ: الغــراء. ٦٨٧
ع - بــن فــالن. ٦٨٨
ه - فأن هــى. ٦٨٩
ه - صــورة مــا يكتــب يف نقــل الوكالــة بقبــض ال مفروضــة. ٦٩٠
به. ٦٩١ ع: وأ
ع: نفقتــه. ٦٩٢
ع + إخل؛ ه: ســنة. ٦٩٣
ع + أيضــا. ٦٩٤
ع: وبقبضهمــا وإيصال همــا إليــه. ٦٩٥
ع - جنــاب. ٦٩٦
ع - جــرى ذلــك. ٦٩٧
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الباب العاشــر
يف الديــة والقصاص

[۱] صــورة مــا ُيكتــب يف الديــة علــى العاقلــة يف القتــل يف ال خطأ:٦٩٨

نــه ل مــا رمــى ســهًما بقصــد  ل مــا أقــّر فــالن بــن فــالن٦٩٩ -حــال٧٠٠ صحــة أقاريــره شــرًعا- 
صيــد أصــاب ذلــك الســهم بفخــذ رجــل مــن يــدي فمــات هــو مــن ذلــك إقــراًرا صحيحًــا شــرعيًّا، 
وصدقــه يف ذلــك فــالن بــن فــالن وفالنــة بنــت فــالن، وه مــا ولد العمــة وجّدة ال مزبــور،٧٠١ تصديًقا 
وجاهًــا، وطلبــا٧٠٢ مــن ال حاكــم ال موقــع أعلــى هــذا الكتــاب -طــوىب لــه وحســن مــآب- ال حكــم 
لديــة علــى عاقلــة ال مقــّر ال مزبــور حكمًــا صحيحًــا٧٠٤ شــرعيًّا،  ب مقتضــى ذلــك، فحكــم هــو٧٠٣ ل هــا 

جــرى ذلك.٧٠٥

[٢] صــورة مــا ُيكتــب يف العفو عــن القصاص:٧٠٦

ب الفضــل معــىن قولــه  بذكــر٧٠٧ أّن فــالن بــن فــالن ل مــا مســع مــن أصحــاب العلــم٧٠٨ وأر
َوٱۡلَعافَِي  ٱۡلَغۡيَظ  ﴾،٧٠٩ وقولــه تعــاىل: ﴿َوٱۡلَكِٰظِمَي  ِۚ َّ ٱ  َ َ ۡجُرهُۥ 

َ
فَأ ۡصلََح 

َ
َوأ َعَفا  تعــاىل: ﴿َفَمۡن 

ُ ُيِبُّ ٱلُۡمۡحِسنَِي﴾،٧١٠ وقــول النــيب صلــى هللا عليــه وســّلم: مــن قــدر وعفــا فجــزاؤه  َّ َعِن ٱلَّاِسۗ َوٱ
ال جــزاء األوىف، عفــا٧١١ عــن حامــل هــذا الكتــاب فــالن بــن فــالن الــذي قتــل ابــن٧١٢ أخيــه فــالن 
بــن فــالن ال منحصــر وراثتــه فيــه فعــًال موجــب القصــاص شــرًعا، راجيًــا اجلــزاء مــن هللا ال ملــك 
ال منــان يــوم ال جــزاء وال حشــر وال ميــزان، وإبــراء ذمتــه عــن ج ميــع الدعــاوى وال مطالبــات واألي مــان 
وال مخاصمــات عمومًــا وخصوصًــا عــن الدعــاوى ال متعلقــة بــدم موّرثــه ال مقتــول ال مذكــور إبــراًء 

ه - صــورة مــا يكتــب يف الديــة علــى العاقلــة يف القتــل  ٦٩٨
يف ال خطــأ.

ع - بــن فــالن. ٦٩٩
ه - حــال. ٧٠٠
ه: وجــدة ال مزبورة. ٧٠١
ه: وطلب. ٧٠٢
ه - هــو. ٧٠٣
ع - صحيحــا. ٧٠٤

ع - جــرى ذلــك. ٧٠٥
ه - صــورة مــا يكتــب يف العفــو عــن القصــاص. ٧٠٦
ع + مــا؛ ه: بذكــرة. ٧٠٧
ه - العلــم. ٧٠٨
ســورة الشورى، ٤٢/٤٠. ٧٠٩
ســورة آل عمران، ١٣٤/٣. ٧١٠
ه - عفــا؛ ل ــم أثبــت هــذا ال حديــث. ٧١١
ه - ابــن. ٧١٢
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صحيحًــا شــرعيًّا قاطعًــا للنــزاع وحاســ ًما مــادة الشــقاق إقــراًرا صحيحًــا شــرعيًّا،٧١٣ وهــو صّدقــه 
وجاهًــا، جــرى ذلك وُحّرر.٧١٤

لقتــل٧١٥ وتســليم القاتل الويل:٧١٦ [٣] صــورة مــا ُيكتــب يف اإلقــرار 

نّــه قــد ضــرب فــالن بــن فــالن  / ل مــا أقــّر فــالن بــن فــالن -حــال صحــة أقاريــره شــرًعا- 
لســّكني القلمــي علــى عاتقــه فمــات٧١٧ مــن ذلــك علــى الفــور إقــراًرا صحيحًــا شــرعيًّا، وصّدقــه يف 
ذلــك فــالن بــن فــالن ويل ال مقتــول ال مزبــور الــذي هــو ابن عمــه وارث ال مقتول ال مزبــور، ومنحصر 
وراثتــه فيــه، وطلــب -ب مقتضــى ذلــك- وَحَكــم٧١٨ بتســليمه إىل ويل ال مقتــول ال مذكور، إن٧١٩ شــاء 

عفــا وإن شــاء اقتصــه، جــرى ذلك.٧٢٠

لديــة علــى أهــل القريــة أو على أهــل ال محّلة:٧٢١ [٤] صــورة مــا ُيكتــب يف ال حكــم 

حضــر فــالن بــن فــالن م جلــس الشــرع الشــريف وأحضــر معــه ج ميــع أهــل القريــة٧٢٢ مــن 
ً أخــي ووراثتــه منحصرة٧٢٣ ّيف ُوجد  قضــاء فــالن، واّدعــى عليهــم، وقــال يف تقريــر دعــواه: إّن فــال
مقتــوًال يف قريتكــم أو يف م حّلتكــم أطالبكــم بديتــه، فلمــا اســتُنطقوا أنكــروا قتلــه، فاســُتحلف 
خ مســون رجــًال منهــم فلمــا اســتحلفوا٧٢٤ وقالــوا:٧٢٥ ”وهللا مــا علمنــا لــه قاتــًال“، حكــم ال حاكــم 
لديــة الكاملــة٧٢٦ علــى أهــل القريــة حكمًــا صحيحًــا شــرعيًّا، جــرى  ال موقــع أعلــى هــذا الكتــاب 

ذلــك وُحــّرر يف فالن.٧٢٧

[٢٩و]

ه - قاطعا للنزاع وحاســ ما مادة الشــقاق إقرارا صحيحا  ٧١٣
شرعيا.

ع - ذلــك وحــرر. ٧١٤
لنقل، ال مثبت من: م خطوط بضاعة  ٧١٥ يف ج ميع النســخ: 

القاضــي للبورســوي، مــن مقتنيــات مكتبــة حممــد عــارف 
وحممــد مــراد، رقــم ١٥، الورقــة ۱۲.

لنقل وتسليم القاتل الويل. ٧١٦ ه - صورة ما يكتب يف اإلقرار 
ه + هــو. ٧١٧
ع - وحكــم. ٧١٨
ع: وإن. ٧١٩

ع - ذلــك. ٧٢٠
لديــة علــى أهــل القريــة  ٧٢١ ه - صــورة مــا يكتــب يف ال حكــم 

أو علــى أهــل ال محلــة.
ه + فــالن بــن فــالن. ٧٢٢
ه: إن أخــي فــالن ال حضــر وراثتــه. ٧٢٣
ع : فاســتحلفوا. ٧٢٤
ع - وقالــوا. ٧٢٥
ه - الكاملــة. ٧٢٦
ع - وحــرر يف فــالن. ٧٢٧
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 وال مراجع

- بضاعــة القاضــي الحتياجــه إليــه يف ال مســتقبل وال ماضــي؛
ليــف حممــد بــن حممــد موســى البورســوي ال معــروف بُكــوْل َكِديســي، ال مكتبــة الســليمانية، 
ال لــه يل، رقــم ۱۰۹۷، ورقــة ۲ظ-۱۷ظ؛ إسـْـ ِمخان ســلطان، رقــم ۲۱٦، ورقــة ۲ظ-۲۱ظ؛ 
حممد عارف حممد ومراد، رقم ١٥، ورقة ۲ظ-٤٩و؛ الفاتح، رقم ٢٢٧٤، ورقة ۱ظ-۲۲ظ.

ج العــروس مــن جواهــر القاموس؛  -
ليــف أبــو الفيــض حممــد بــن مرتضــى بــن حممــد بــن عبــد الــرزاق الزَّبِيــدي، ت حقيــق إبراهيــم 

الت ــرزي، دار إحيــاء الت ــراث العــريب، بي ــروت ١٩٧٥م.

ريــخ األدب العريب؛  -
ليــف كارل بروكلمــان، نقلــه إىل العربيــة عبــد ال حليــم النجــار والســيد يعقــوب بكــر، ال هيئــة 

ال مصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة ١٩٩٣م.

- ســّلم الوصــول إىل طبقــات الفحول؛
ليــف مصطفــى بــن عبــد هللا حاجــي خليفــة ال معــروف بكاتــب جلــيب، ت حقيــق أكمل الديــن 
ال مؤت مــر  منظمــة  صال ــح،  ســعداوي  وصال ــح  ؤوط  األر القــادر  عبــد  وحممــود  أوغلــي  إحســان 

اإلســالمي، إســطنبول ٢٠١٠م.

- شــذرات الذهــب يف أخبــار من ذهب؛
ليــف أيب الفــالح عبــد ال حــي بــن أح مــد بــن حممد ابن العمــاد ال حنبلــي، ت حقيق عبد القادر 

ؤوط، دار ابــن كثي ــر، بي ــروت ١٩٩٣م. ؤوط وحممــود األر األر

- َصــكِّ ِخِضر؛
ليــف خضــر بــن عثمــان، ال مكتبــة الســليمانية، حاجــي حممــود أفنــدي، رقــم ۹۳۹، ورقــة 

۲-۱٤۳؛ عاشــر أفنــدي، رقــم ۱۳۱، ورقــة ۱-١٨٥.
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- الفوائــد البهيــة يف تراجــم ال حنفيــة؛
ليــف حممــد عبــد ال حــي اللكنــوي أبــو ال حســنات، تصحيح/تعليــق حممــد بــدر الديــن أبــو 

فــراس النعــاين، مطبعــة الســعادة، القاهــرة ١٣٢٤م.

- كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنون؛
ريخ. ليــف كاتــب جلــيب، دار صــدر، بي ــروت بــدون 

- لســان العرب؛
بــن منظــور، دار  ليــف أبــو الفضــل ج مــال الديــن حممــد بــن مكــرم بــن علــى ال معــروف 

صــدر، بي روت ١٤١٤م.

- معجــم ال مؤلفــني تراجــم مصنفــي الكتــب العربيــة؛
ليــف عمــر بــن رضــا بــن حممــد راغــب بــن عبــد الغــين كحالــة، مكتبــة ال مثــىن، دار إحيــاء 

الت ــراث العــريب، بي ــروت ١٩٥٧م.

- ن هايــة األرب يف فنــون األدب؛
ئــق القوميــة،  ليــف أح مــد بــن عبــد الوهــاب شــهاب الديــن النويــري، دار الكتــب والو

القاهــرة ١٤٢٣ه.

ر ال مصنفــني؛ - هديــة العارفــني أســ ماء ال مؤلفــني وآ
شــا البغــدادي، طبــع بعنايــة وكالــة ال معــارف ال جليلــة يف مطبعتهــا البهيــة  ليــف إســ ماعيل 

ريــخ. إســطنبول ١٩٥٥م، دار إحيــاء الت ــراث العــريب، بي ــروت بــدون 
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Şeyhülislâm Ebüssuûd Efendi’ye Nispet Edilen Bidâ‘atü’l-kādî li’htiyâcihî 
fi’l-müstakbel ve’l-mâdî Adlı Risâlenin Tahkik ve Tahlili

Bu çalışma, Ebüssuûd Efendi’ye nispet edilen Bidâ‘atü’l-kādî adlı risâlenin tanı-

tım ve tahkikli metnini içermektedir. Büyük ilmî birikime sahip olan Ebüssuûd 

Efendi, XVI. yüzyılda Kanûnî Sultan Süleyman ve II. Selim dönemlerinde uzun 

zaman şeyhülislâmlık yapmış, yazdığı eserleri ve fetvalarıyla haklı bir şöhrete ka-

vuşmuştur. Tahkikini yaptığımız Bidâ‘atü’l-kādî adlı eser, sak konusunda kaleme 

alınmıştır. Sak, hukukî muamelelerin ne şekilde kayda geçirileceğine dair mahke-

melerde yazılan, fakat kadının tasdik yazısını içermeyen belge olarak tanımlanır. 

Bu tür belgelerin bir araya getirilmesiyle oluşan sak mecmuaları özellikle hukuk 

tarihi ve yargı hukuku açısından önemli bir kaynak niteliğindedir. Müellif, eserini 

dîbâce ve on bölüm şeklinde düzenlemiştir. Eserde, vakıf, nikâh, talâk, nafaka, hibe, 

i‘tâk, tedbîr, bey‘, sulh, nakl-i şehâdet vb. konularla ilgili altmıştan fazla belge yer 

almaktadır. Çalışmamız iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda müellif, eserin 

müellife nispeti, eserin konusu ve nüshaları hakkında bilgi verilmiş, ikinci kısımda 

ise farklı nüshalara dayanarak eser tahkik edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Ebüssuûd Efendi, Bidâ‘atü’l-kādî, sak, sak mecmuası.




