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درر الحكام

بسم اهلل الرحمن الرحيم1

احلمد هلل الذي أحكم أحكام الشرع القومي مبحكم كتابه وأعلى أعالم الدين املستقيم مبعظم خطابه والصالة 
والسالم على سيدنا حممد وآله وأصحابه املتطهرين عن النقائص بتميم مسح وجوههم بصعيد بابه.

)وبعد2( فإن من املقدمات املقررة عند أويل األبصار واملسلمات احملررة لدى ذوي االستبصار أن شرف اإلنسان 
يف الدارين ونيله درجات الكمال يف الكونني امنا هو بتحلية الظاهر باألعمال الصاحلة الدينية بعد تزكية الباطن 

بالعقائد اإلسالمية اليقينية.

العلوم  أوىل  من  يكون  بشأهنا  باالهتمام  العلوم  بني  من  واملتخصص  وبياهنا  األوىل  بتعريف  املتكفل  فالعلم 
باالشتغال، وأحراها للعزم عليه وعقد البال وهو علم الفقه الذي اعتىن بشأنه علماء األمة النقية وبذل الوسع يف 

تشييد أركانه عظماء امللة احلنيفية.

1- احلمد هلل الذي أظهر يف هذه الدار ببديع قدرته ما شاء من املنح ملن شاء كما تعلق به سوابق إرادته، ومن على من شاء منها 
مبا شاء فخصه جبزيل نعمته ووفقه لنهج الرشاد مبحض فضله ملقتضى حكمته وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له شهادة 
أعدها للوقوف حبضرته وأشهد أن سيدنا وسندنا وملجأنا حممدا عبده ورسوله البشري النذير بواضح شريعته شهادة تنجي قائلها من 
اهلفوات وتقيله عند عثرته صلى اهلل عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعرتته الناقلني إلينا أحكام دينه وملته ما جتلت وجوه األحكام 

بغرر التحقيق وحتلت صدور األحكام بدور التوفيق.
2- فيقول العبد الفقري إىل لطف مواله اجللي واخلفي حسن بن عمار بن علي املكىن بأيب اإلخالص الوفائي الشرنباليل احلنفي أدام 
اهلل سوابغ نعمه عليه وغفر له ولوالديه وملشاخيه وحمبيه واملنتمني إليه ومنحهم فوق ما يأملونه يف الدارين من بسط يديه وأرحبهم من 
كرمه وعاملهم بالرضى األبدي لديه آمني. إين ملا قرأت كتاب درر احلكام شرح غرر األحكام على أتقى أستاذ علمته ممن أدركت 
من العلماء األعالم وأعظمهم مراقبة يف القيام بأوامر امللك العالم وذلك بإشارة أستاذ كنت سابقا قرأت الكتاب عليه وأرشدين 
ملالزمة األستاذ املذكور وأمر باملثابرة على االشتغال وأمد مبادة غزيرة لديه والح من بركة إخالص طويتهما الطاهرة الشاهد هبا حسن 
سريهتما الظاهرة لوامع أنوار هداية أشرقت علي وسواطع أسرار دراية من أنفاسهما الزكية عقبت لدي جزامها اهلل عين خري جزائه 
ومتعهما يف الدارين مبا أعده ألوليائه، وتكررت قراءيت لذا الكتاب مراجعا كتب املذهب مداوما ملمارسته ملا أنه من أحسن ما صيغ 
فيه وشهرته فوق اإلطناب يف مدحته رحم اهلل مؤلفه وتغمده مبغفرته. وصدرت اإلشارة من أستاذي بتسطري ما ظفرت به من تقييد 
شوارده، والتنبيه على ما فيه، والتتميم لفوائده وكان ذلك حال االشتغال ألتنبه له يف املآل ال ألباهي به األمثال أردت مجع ما سطرته 
عليه من املهمات مراجعا للنظر مراعيا للقيود والتتمات، معتمدا يف اآلخر كاألول ما كان عليه يف املذهب املعول منبها فيه على 
ما ذكرته، منوها مبا فتح به علي مما ابتكرته وحررته عازيا كل حكم ملن عنه نقلته فشرعت مستعيذا باهلل من اخللل يف كل ما كتبته 
وقلته ومعتمدي يف االختيار، والتصحيح على حمققي الروايات، والدرايات من أهل الرتجيح وما نقلته بصيغة أصح ما يفىت به فهو 
أصح تصحيح. وهذا حسب طاقيت وهي القاصرة ومهيت وهي الفاترة مع كثرة الغموم وقلة املواد ووفرة اهلموم، وندرة املواد وابتغائي 
به وجه اهلل الكرمي وحصول رضوانه، والفوز مبشاهدة ذاته العلية يف أعايل جنانه وأرجو من جزيل كرم اهلل أن يكون عمدة وذخرية يل 
وإلخواين يف اهلل إن شاء اهلل قائال ما شاء اهلل ال قوة إال باهلل وملا كان حبمد اهلل تعاىل مغنيا يف بابه عن كثري من الكتب املعتربة طاويا 
شقة املشقة يف طلب املسائل احملررة موفرا العائدة عند أويل النهى، والتبصرة مويف الفائدة لدى ذي التقى، والبصائر النرية مسيته غنية 
ذوي األحكام يف بغية درر األحكام وأسأل اهلل تعاىل أن جيعله خالصا لوجهه ذي اجلالل، واإلكرام وأن يوفق لإلمتام وييسر لالختتام 

ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك املصري أنت موالنا فنعم املوىل ونعم النصري.
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فإن اهلل تعاىل ملا جعل نبينا عليه السالم خامت األنبياء والرسل واملوضح ألقوم املناهج والسبل وكانت حوادث 
األيام خارجة عن التعداد، ومعرفة أحكامها الزمة إىل يوم التناد، ومل تف ظواهر النصوص ببياهنا بل ال بد من طريق 

هلا واف بشأهنا اقتضت احلكمة االهلية جعل مثل هذه األمة مع علمائهم كمثل بين إسرائيل مع أنبيائهم.

بآرائهم  بنيان اإلسالم، وأوضح  الشرع، وشيد  أئمة كاألعالم، مهد هبم قواعد  فجعل يف قدماء هذه األمة 
معضالت األحكام لينال الفالح من اتبعهم إىل يوم القيام، اتفاقهم حجة قاطعة، واختالفهم رمحة واسعة، تضيء 
القلوب بأنوار أفكارهم، وتسعد النفوس باتباع آثارهم، وخص من بينهم نفرا بإعالء أقدارهم ومناصبهم، وإبقاء 
أذكارهم ومذاهبهم. إذ على أقواهلم مدار األحكام، ومبذاهبهم يفيت فقهاء اإلسالم، وخص منهم اإلمام األعظم، 
واهلمام األقدم، سراج امللة والدين الثابت، اإلمام أبا حنيفة نعمان بن الثابت، بوأه اهلل تعاىل أعلى غرف اجلنان، 

وأفاض على مرقده سجال الغفران بكثرة اجملتهدين من املتمسكني مبذهبه وغزارة مستنبطاته وعذوبة مشربه.

فإن ما أفاده من األحكام حبر متالطم األمواج، بل إلماطة ظلمة الضالل سراج وهاج، ولقد كنت من إبان 
األمر وعنفوان العمر مغرتفا من ذلك البحر وأصوله، متفحصا عن مسائل أبوابه وفصوله باالستفادة من املنسوبني 
إليه، واإلفادة للطالبني املكبني عليه، وابتليت يف أثنائه ببالء القضاء بال رغبة فيه وال رضاء، وأعد ما ميضي فيه من 

عمري عبثا وخمالطة العوام وخماطبة غري أهل اإلسالم خبثا، حىت كان خيطر يف خلدي دائما أنه غري الئق حبايل.

وكنت أسأل اهلل تعاىل أن يبدل باخلري مآيل، ومع ذلك مل يكن ذلك االبتالء خاليا عن حكمة وال عاريا عن 
فائدة ومصلحة، حيث كان سببا لتتبع أحكام جزئيات الوقائع والنوازل، والعثور على تقييد إطالقات املتون يف تقرير 
املسائل، فصار باعثا يل على كتب منت حاو للفوائد، خاو عن الزوائد، موصوف بصفات مذكورة يف خطبته، داعية 
لكمل الرجال إىل خطبته، مرعي فيه ترتيب كتب الفن على النمط األحرى والوجه األحسن، فاختلست فرصا من 
بني االشتغال، وانتهزت هنزا مع توزع البال، وحني قرب إمتامه وآن أن يفض باالختتام ختامه خلصين اهلل تعاىل من 
بالء القضاء، إذ بعد حصول املراد باالبتالء خيلص من البالء، فوجب علي شكر نعميت إمتامه وإحسان التلخيص 
عن البالء وإنعامه، فشرعت يف شرحه شكرا للنعمتني املوصولتني لصاحبهما إىل الدولتني راجيا من اهلل تعاىل أن 
يوفقين إلمتامه ويسهل يل بالسالمة طريق اختتامه وعازما أن أمسيه بعد اإلمتام )درر الحكام في شرح غرر األحكام( 

إنه قريب جميب عليه توكلت وإليه أنيب.

)بسم اهلل الرحمن الرحيم( الباء للمالبسة والظرف مستقر حال من ضمري أبتدئ الكتاب كما يف دخلت 
عليه بثياب السفر أو لالستعانة، والظرف لغو كما يف كتبت بالقلم، من اختار األول نظر إىل أنه أدخل يف التعظيم 
ومن اختار الثاين نظر إىل أنه مشعر بأن الفعل ال يتم ما مل يصدر بامسه تعاىل، وإضافة اسم اهلل تعاىل إن كانت 
لالختصاص يف اجلملة تشمل أمساءه كلها، وإن كانت لالختصاص وضعا لذاته تعاىل املتصف بالصفات اجلميلة 
اختص بلفظ اهلل للوفاق على أن ما سواه معان وصفات ويف التربك باالسم واالستعانة به كمال التعظيم للمسمى 
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فال يدل على احتادمها بل رمبا يستدل باإلضافة على تغايرمها.

والرمحن الرحيم امسان بنيا للمبالغة من رحم كالغضبان من غضب، والعليم من علم، واألول أبلغ؛ ألن زيادة 
اللفظ تدل على زيادة املعىن، وخمتص به تعاىل ال ألنه من الصفات الغالبة ألنه يقتضي جواز استعماله يف غريه تعاىل 
حبسب الوضع وليس كذلك بل ألن معناه: املنعم احلقيقي البالغ يف الرمحة غايتها، وتعقيبه بالرحيم من قبيل التتميم 

فإنه ملا دل على جالئل النعم وأصوهلا ذكر الرحيم ليتناول ما خرج منها.

)الحمد هلل( مجع بني التسمية والتحميد يف االبتداء جريا على قضية األمر يف كل أمر ذي بال فإن االبتداء 
يعترب يف العرف ممتدا من حني األخذ يف التصنيف إىل الشروع يف البحث فتقارنه التسمية والتحميد وحنومها، وهلذا 
يقدر الفعل احملذوف يف أوائل التصانيف أبتدئ سواء اعترب الظرف مستقرا أو لغوا ألن فيه امتثاال للحديث لفظا 

ومعىن، ويف تقدير غريه معىن فقط، وقدم التسمية اقتفاء مبا نطق به الكتاب واتفق عليه أولو األلباب.

واحلمد هو الثناء باللسان على اجلميل االختياري من إنعام أو غريه، واملدح هو الثناء باللسان على اجلميل 
مطلقا، والشكر مقابلة النعمة بالقول أو الفعل أو االعتقاد، فهو أعم منهما حبسب املورد وأخص حبسب املتعلق 

فبينه وبينهما عموم وخصوص من وجه، وما يقع يف أوائل الكتب يكون يف مقابلة النعمة غالبا.

والالم يف احلمد لتعريف اجلنس وحتمل بقرينة املقام على االستغراق فيفيد إثبات حصر األفراد وال تفيده الم 
اللبيب، والتخصيص يستفاد من محل الم احلمد على  هلل ألهنا لالستحقاق ال احلصر ذكره ابن هشام يف مغين 

االستغراق بقرينة املقام.

)الذي فقه( أي جعل فقيها من فقه الرجل بالضم فقاهة أي صار فقيها ويقال فقه بالكسر فقها وفقهة أي 
فهم )المجلين، والمصلين( اجمللي من أفراس السباق هو السابق، واملصلي هو الذي يتلوه ألن رأسه عند صلويه، 
واملراد هبما كثرة املمارسة، واملزاولة )في حلبة( متعلق باجمللني، واملصلني وهي بفتح احلاء وسكون الالم خيل جتمع 
الصاحلة،  باألعمال  الظاهر  المتقين( وهي هتذيب  العالمين  )حلية  للمضمار  استعريت  للسباق من كل جانب 
والباطن باألحكام العلمية واحلكم النظرية، يعين أن من مارس وسعى يف حتصيل هذين األمرين إىل أن حتصل له 
ملكة استنباط األحكام الشرعية والعمل مبوجبها فقد رزقه اهلل تعاىل مرتبة الفقاهة اليت هي عبارة عن العلم باألحكام 

املذكورة مع العمل كما اختاره اإلمام فخر اإلسالم وحققناه يف شرح أصوله مبا ال مزيد عليه.

)وطهر من تيممه( أي قصده )بمسح( أي إصابة متعلق بتيممه )أنف االبتهال( أي التضرع وإضافة األنف 
إليه ألدىن مالبسة فإن أول ما يصل إىل األرض حال السجدة للتضرع هو األنف )والجبين( عطف على األنف 
النحس  )أنحاس(  بطهر  متعلق  أنجاس(  )عن  ذكر  ملا  أيضا  اإلضافة  وهذه  مبسح  متعلق  الذلة(  أرض  )على 
ضد السعد كالنحوسة ضد السعادة، واملراد هبا األفعال القبيحة، والصفات الذميمة، والعقائد الباطلة وبأجناسها 
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املهلكات منها حبيث لو مل تزل ألفضت إىل اخللود يف النار )الماردين( أي العاتني اخلارجني عن طاعة اهلل تعاىل.

)والصالة، والسالم( مجع بينهما امتثاال لقوله تعاىل ﴿صلوا عليه وسلموا تسليما1﴾ )على سيدنا محمد 
المزكى( أي املطهر )الصائم( أي ممسك )قلبه عن( متعلق بصائم )أن يحج( أي يقصد )ما سوى اإلسالم من 
دين( بيان ملا )وعلى آله وأصحابه المجاهدين في رفع رايات آيات دقائق حقائق الحق المبين( احلق املبني هو 
الشريعة املصطفوية، وحقائقها األحكام املنسوبة إليها من العمليات واالعتقاديات والوجدانيات، ودقائق حقائقها 
األدلة التفصيلية املفيدة هلا، وآيات تلك الدقائق طرق االستدالل هبا من العبارة واإلشارة والداللة واالقتضاء، ورفع 
راياهتا إظهار تلك الطرق للمستدلني وإفشاؤها بني املستنبطني حىت قدروا على استخراج ما مل يظهر منها، وال 
خيفى ما يف قوله فقه، واملصلني وتيممه وحنو ذلك من رعاية براعة االستهالل واإلشارة إىل أنواع العبادات اخلمس.

)أما بعد فإن من أهم المطالب السنية( أي العلية )وأتم المآرب( مجع مأربة مبعىن احلاجة )السمية( أي 
الرفيعة )التي يجب أن يوجه تلقاءها( أي جهتها )عنان العناية ويصرف إليها أعمار أهل الهداية في البداية 
والنهاية علم الفقه( اسم إن يف قوله فإن )الذي هو سبب لنظام المعاش ونجاة المعاد وفالح العباد بنيل المراد 

يوم التناد( أي يوم القيامة تفاعل من النداء مسي به ألنه يوم ينادي أصحاب اجلنة أصحاب النار وبالعكس.

)ولقد كنت صرفت( شروع يف بيان سبب اإلقدام على التصنيف )شطرا( أي بعضا )من عنفوان الشباب 
إلى تدبر( أي تفكر )لطائفه وتدرب( أي اعتياد )تصفح( تقول تصفحت الشيء إذا نظرت يف صفحاته )ما فيه 
من الكتب واألبواب حتى اتجه لي أن أكتب فيه متنا كما في األصول( وهو مرقاة الوصول إىل علم األصول 
)بيد( أي إال )أن عوائق الدهر عاقته( أي كتب املنت )عن الحصول حتى ساقني زماني حين رماني بما رماني( 
إشارة إىل ما عرض له من مرض الطاعون عام الوباء األكرب وهو سنة اثنتني وسبعني ومثامنائة وهو من قبيل اإلسناد 
اجملازي )إلى أن عزمت( متعلق بقوله ساقين )على أنه تعالى شأنه وعظم سلطانه إن خلصني من هذه اآلفة 
بحيث أقدر على قطع المسافة في مهامه المعارف، والعلوم ومفاوز اإلدراكات والفهوم( املهامه مجع مهمه 
مبعىن الصحراء، واملفاوز مجع مفازة مبعىن موضع الفوز مسي به الصحراء تفاؤال )أصرف( جزاء لقوله إن خلصين 
)خالصة من بقية عمري الموهوبة إلى إبراز ما في خلدي( أي قليب )بطريقة مندوبة( بينها بقوله )بأن أصنف 
فيه( أي يف الفقه )متنا متينا( أي قويا )رائقا( أي معجبا )نظامه( أي ترتيبه )وأرصف( أي أرتب وهو يف األصل 
عقد احلجارة بعضها ببعض لإلحكام )بنيانا( وهو ما ركب وسوي كاحلائط. )رصينا( أي حمكما )أنيقا( هو أيضا 
مبعىن معجبا )انتظامه خاليا( أي ساملا )عن الروايات الضعيفة حاليا( أي مزينا )بالقيود( املذكورة يف الشروح، 
والفتاوى إلطالقات املتون. )واإلشارات( إىل ما وقع يف املتون من املساحمات، واملساهالت )الشريفة اللطيفة( من 
قبيل اللف، والنشر )محتويا على مسائل مهمات خلت عنها المتون المشهورة منطويا على أحكام( أي قضايا 
)ملمات( أي وقائع )لم تكن( تلك األحكام )فيها( أي يف تلك املتون املشهورة )مسطورة معجبا نظمه الفصيح 
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