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 املقد ِّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
،، هداان لفهٍم كالنُّور  احلمد هلل الذي  ، كاألَِئمَّة اأَلربعة  وحفظنا من فهٍم كالنَّار  هداان ألَئِمٍَّة جمتهدين 

، وغريهم ممَّن ف ، وحفظنا من ات ِباع من ضلُّوا كاخلوارج املارقني  سد فهمهم ومن اتَّبعهم من املتبوعني 
وآله وصحبه ومن سار على هنجهم ِإىل ، الصَّادق اأَلمني  ، والصَّالة والسَّالم على رسول هللا العاَلمني  

ين    .يوم الدِ 
 اَمَّا بعد.

، أَو يرشدهم الت ِباع ملسو هيلع هللا ىلصهللا على خلقه َأن يوفِ قهم لفهم رشيٍد لكتابه وسنَّة نبيِ ه فضل  فِإنَّ من     
يِن"، متَّفق عليه، -ملسو هيلع هللا ىلص–، قال الرَّسولُوفِ ق لذلكمن  ُه ِف الدِ  ًا يُ َفقِ ه  فالفهم : "َمن  يُرِِد هللُا ِبِه َخري 

السَّويُّ سبيل لقبول رأ ي اآلخر املشهود له ابلفهم السَّليم، كما هو سبيٌل لنبذ التَّعصُّب والبحث عن 
وإِلغائِه وادِ عاء الرَّأ ِي املنفرد ، وقد اخرتت لبحثَي عنوااًن سبيٌل لعدم ِإقصاِء اآلخِر ، و احلقِ  أَينما ُوجد  

دة، عند األَئِمَّة اأَلربعة)يناسب ذلك فسمَّيته ب   :  ، فسبب االختيار (نصوص اثبتة، أبَفهام متعدِ 
، واملوضوع ، -إِبذن هللا-ظاهر   .واحلاجة إِليه اليوم ال ختفى على صاحب النَّظر الثَّاقب   ابخلري عامر 

 أَليب هتذيب املسالك ِف نصرة مذهب مالكمن خالل تتبُّع كتاب:  حبثيوقمت ابختيار مساِئل 
ليس من -، الذي ذكر فيه أَقوال ثالثة من األَئِمَّة احلجَّاج يوسف بن دوانس بن عيسى الفندالوي

ئِمَّة له ات ِفاقًا واختالفًا. متتبِ ًعا الدَّليل اجملمع عليه فقط انِظرًا لفهم األَ  -بينهم اإِلمام َأمحد بن حنبل
ذاكرًا حكم املسأَلة ابلعموم، غري مهتمٍ  جبمٍع أَو ترجيح؛ لذكرها ِف التَّهذيب وكتٍب ُأخرى، 

 .واملَؤلِ ف ِف اهلامشالكتاب  على اسم واقتصرت وخلروجها عن موضوع البحث.
متهيٍد وقسَّمته ِإىل  (ة اأَلربعةنصوص اثبتة، أَبفهام متعد ِّدة، عند األَئِّمَّ )مسَّيت البحث ب        

 مقدِ مة، وأَربعة مطالب، وخامتة وفهارس:و 
 .الزَّكاة واحلجُّ   املطلب الثَّاين:. الطَّهارة والصَّالة :املطلب اأَلوَّل
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 .القتل املطلب الرَّابع:. النِ كاح والطَّالق :املطلب الثَّالث
 وما كان من خري فمن هللا، وما كان من نقص وشرٍ  فمّنِ  ومن الشَّيطان. هذا    

 وصلَّى هللا وسلََّم على نبيِ نا حممَّد وآله وصحبه والتَّابعني.

 متهيد

ِإنَّ ممَّا يثلج الصَّدر ويبهج الفَؤاد َأن يوفِ قك هللا ِإىل النَّظر ِف َأحواِل األَئِمَّة اأَلربعة واستعراِض 
، يعرف بعُضهم قدر بعض، ملسو هيلع هللا ىلصوَأخالقهم وِإخالصهم ومدى حبِ هم هلل جلَّ جاللُه ورسولِه عقولوهم 

يتدارسون العلم فيتَّفقون وخيتلفون، وما اختلفوا فيه ما كان لُيدخل العداوة بينهم، ال يبخل َأحدهم 
ُيستغىن هبا عمَّا سواها ِف وصف اآلخر مبا يراه فيه من خصاٍل محيدٍة فريدٍة ميتاز هبا. وإِليك أَمثلٌة 

 من كالٍم إِبذن هللا:
" : لق كلُّ قال الشَّافعيُّ ه فَ ُهَو  :وىف رَِوايَة ،يب حنيَفة ىف ال ِفق ههم ِعَيال أَ اخل  من أَرَاَد َأن يتبحر ىف ال ِفق 

اِلك :َوقَاَل الشَّاِفِعيُّ  .يب حنيَفةعلى أَ  ِعَيالٌ 
َ
 َلو  رَأَي ت رجاًل  ،نعم :قَالَ  ؟َهل رَأَي ت أاََب حنيَفة :قيل مل

 نصاف َمالك َمَع علو ِ َوَهَذا من َكَمال إِ ، تهارية َأن ََي َعلَها َذَهبا لقام حبجَّ مك ىف َهِذه السَّ كلَّ 
 . (1)."مَقامه

 جم.ذا جاء اخلرب، فمالك النَّ وقال: إِ  به يدك. ثر عن مالك فشدَّ ذا جاءك األَ : إِ افعيُّ قال الشَّ "
 تقانه وصيانته.حلفظه وإِ  ؛حد ِف العلم مبلغ مالكومل يبلغ أَ  جم.العلماء فمالك النَّ ذا ذكر وقال: إِ 

 ستاذي.أُ  :وِف رواية نس معلمي.وقال: مالك بن أَ  حيح فعليه مبالك.راد احلديث الصَّ ومن أَ 
جعلت وقال:  ان غالم من غلمان مالك.ا أَ ّنَّ وإِ  ،خذان العلموعنه أَ  من مالك. عليَّ  منُّ حد أَ وما أَ 

 يءِ ل عن الشَّ ذا سئِ دهره إِ  افعيُّ وقال حممد بن احلكم: كان الشَّ  ة فيما بيّن وبني هللا.مالكًا حجَّ 
فقال: العلم يدور على ثالثة: مالك  نن.حكام والسُّ كر األَ وذُ  يريد مالكاً. ستاذ.يقول: هذا قول األُ 

 ليث وابن عيينة.والَّ 

                                                           

ين احلنفي،  (1) اجلواهر املضيَّة ِف طبقات احلنفيَّة، عبد القادر بن حممد بن نصر هللا القرشي، أَبو حممد، حميي الدِ 
يب حنيفة ربعة أَ ة األَ مَّ ئِ منازل األَ ، 154-1/153الَّلكنوي،  وتوثيقه، اإِلمام أَبوحنيفة طبقته ، وينظر1/456

 . 1/170،173، يب طاهربو بكر بن أَ محد بن حممد أَ براهيم بن أَ حيىي بن إِ  بو زكرّيَّ أَ ، محدوأَ  افعي ِ ومالك والشَّ 
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وقال: لوال مالك وابن عيينة لذهب علم  اقب.م الثَّ جومالك النَّ  ،وقال: مالك وسفيان قرينان
 احلجاز.
صاحبنا  :: ذاكرت حممد بن احلسني يومًا فقال يلافعيُّ عرف العلم ابحلجاز قال الشَّ  ملَّاويروى 

م املكابرة؟ قال نصاف تريد أَ فقلت له: اإلِ  -يعّن مالكاً -من صاحبكم -اب حنيفةيعّن أَ -علمأَ 
 نصاف.اإلِ 

لهم علم بكتاب هللا وانسخه ومنسوخه؟ قال: الَّ من أَ  ، هوله إالَّ ابهلل الذي ال إِ  قلت له: نشدتك
 صاحبكم.

قوال أصحاب ن أَ لهم صاحبكم. قلت له: فمِ ؟ قال: الَّ ملسو هيلع هللا ىلصة رسول هللا علم بسنَّ قلت له: فمن أَ 
 قلت: قال: صاحبنا أقيس.  القياس.الَّ قلت: فلم يبق إِ  لهم صاحبكم.؟ قال: الَّ ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

عونه عي لصاحبنا ما ال تدَّ يقيس، وحنن ندَّ  شيءٍ  ي ِ شياء، فعلى أَ  على هذه األَ الَّ القياس ال يكون إِ 
 (2)"لصاحبكم.

يب قال عزفت مع أَ  راك متسح العرق عن جبينك. أَ ن ِ ليث: لقيت مالكًا ابملدينة فقلت له: إِ قال الَّ 
فقال: وهللا  جل فيك.حسن قول ذلك الرَّ قلت: ما أَ اب حنيفة لقيت أَ  ثَّ  ه لفقيه ّي مصري.نَّ إِ  حنيفة.

َهُب:، (3)".اتم ٍ  وزهدٍ  صادقٍ  سرع منه جبوابٍ يت أَ ما رأَ  اب حنيفة بني يدي مالك  يت أَ رأَ " قَاَل َأش 
سن  من يب حنيفة وتواضعه مع كونه أَ دب أَ على حسن أَ  قلت: فهذا يدلُّ  ،بيهبني يدي أَ  ب ِ كالصَّ 

رِيِ ؟ ، "(4)"مالك بثالث عشرة سنة. قَاَل َعب ُد اَّللَِّ ب ُن َأمح ََد: قُ ل ُت أِلَيب: َمن  أَث  َبُت َأص َحاِب الزُّه 
ٍء.  من  َما ِف اأَلر ض كتاب ِف ال علم َأكثر َصَواابً " :الشَّاِفِعيُّ ، قال (5)"قَاَل: َماِلٌك أَث  َبَت ِف ُكلِ  َشي 

ِجد َرُسول هللا ، "(6)."كتاب َمالك بعد  ملسو هيلع هللا ىلصَعن اب ن الدَّرَاور ِدي قَاَل َرأَي ت َماِلًكا َوَأاب حنيَفة ِف َمس 
ِخرَة ومها يتذاكران ويتدارسان َحَّتَّ ِإذا وقف َأحدمهَا على الَقو ل الَِّذي قَاَل ِبِه َوعمل َعَلي ِه ال عِ  َشاء اآل 

                                                           

 .151-149ترتيب املدارك وتقريب املسالك، أَبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصب،  (2)
 .1/15مجهرة تراجم الفقهاء املالكيَّة، قاسم علي سعد، ، وينظر 1/152املصدر السَّابق،  (3)
از الذَّ بو عبد هللا حممد بن أَ ين أَ مشس الد ِ ، اظتذكرة احلفَّ  (4)  .1/155، هبمحد بن عثمان بن قَامي 
 .1/154املصدر نفسه،  (5)
وب يُّ بو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أَ أَ ، ج له البخاري ِف اجلامع الصحيحجريح ملن خرَّ عديل والتَّ التَّ  (6)

 .2/697، ندلسيالقرطب الباجي األَ  جيببن وارث التَّ 
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ُهَما َحَّتَّ يصل ِ ف َواَل ختطئَ مسك َأحدمهَا َعن َصاحبه من غري تعسُّ أَ  ة ِف جملسهما ايا الغده لَواِحد ِمن  
 (7)."َذِلك

 (8)".-افعيَّ يعّن الشَّ -فهم من هذا الفَّت أَ  تيّن قرشي  ما ي  قال مالك: "
ك رجل من قريش، نَّ ك لثالث خالل، ألَ حبُّ  ألُ ن ِ إِ ": افعي ِ يب عثمان بن الشَّ ألَ  محد بن حنبلأَ قال 

 ملسو هيلع هللا ىلصما عرفنا انسخ سنن رسول هللا  ومن قوله: "... ."،ةنَّ هل السُّ ك من أَ نَّ هللا، وأَ يب عبد ك ابن أَ نَّ وأَ 
 ".-رمحه هللا-افعيَّ رها حَّت جالسنا الشَّ ها، وال جمملها من مفسَّ ها من عام ِ من منسوخها، وال خاصَّ 

 -يعّن الفقهاء-فيهمربعني سنة، فما كان دريس ِف صاليت منذ أَ د بن إِ دعو حملمَّ  ألَ ن ِ إِ : "قالو  ،(9)
 ن ِ فإِ ؟ افعيُّ رجل كان الشَّ  يَّ يب: أَ عبد هللا: قلت ألَ  ابنه قال" منه. ملسو هيلع هللا ىلصتبع حلديث رسول هللا أَ 
اس، فانظر نيا وكالعافية للنَّ مس للدُّ كالشَّ   افعيُّ كان الشَّ   ،عاء له؟ فقال يل: ّي بّن  مسعك تكثر من الدُّ أَ 

 .؟و منهما ِعوضهل هلذين من خلف أَ 
 افعي ِ  وللشَّ الَّ ِف يده حمربة وقلماً إِ  مسكَ حد أَ محد بن حنبل يقول: ما أَ الفضيل بن زّيد: مسعت أَ قال 

 س كل ِ هل دينه ِف رأ  على أَ  هللا مينُّ  نَّ : "أَ ملسو هيلع هللا ىلص ب ِ روى ِف احلديث عن النَّ محد: يُ وقال أَ  ِف عنقه ِمنَّة.
ذا هو رجل من آل فإِ  ة سنةٍ  نظرت ِف مائَ ن ِ وإِ ، مر دينهم"هل بييت َيُسنُّ هلم أَ سنة برجل من أَ  ةِ مائَ 

، ."افعيدريس الشَّ ذا هو حممد بن إِ انية فإِ ة الثَّ نظرت ِف املائَ  ن ِ عمر بن عبد العزيز، وإِ  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 
، (10)."يديهمفانتزعها من أَ  افعيُّ الشَّ   جاءَ ي، حَّتَّ أ  صحاب الرَّ يدي أَ فيتنا ِف أَ ق  ما زالت أَ وقال: "

 (11)."أَبُو َعب ِد هللِا الشَّاِفِعيُّ، ُثَّ قَاَل: َما َرأَي ُت َأَحداً أَت  َبَع ِلألَثِر ِمَن الشَّاِفِعي ِ  قَالَ "
ه مل يكن يشتهي نَّ ذا ثبت عنده احلديث قال به، وخري خصاله أَ إِ  افعيُّ محد: كان الشَّ مام أَ قال اإلِ "

 (12)"ته الفقه.ا مهَّ ّنَّ الكالم، إِ 

                                                           

 .1/81َأخبار َأيب حنيفة وَأصحابه، احلسني بن علي بن حممد بن جعفر، أَبو عبد هللا الصَّي َمري  احلنفي ،  (7)
 .1/124، ابن حجر العسقالن، دريس البن حجرنيس مبعايل ابن إِ أ  توايل التَّ   (8)
بو بكر محد بن حممد أَ براهيم بن أَ  حيىي بن إِ بو زكرّيَّ أَ ، محدوأَ  افعي ِ يب حنيفة ومالك والشَّ ربعة أَ ة األَ مَّ ئِ منازل األَ  (9)

 .1/203،209، يب طاهربن أَ 
ين الد ِ  اب بن تقي ِ ين عبد الوهَّ اتج الد ِ ، ة الكربىافعيَّ طبقات الشَّ ، وينظر 223-1/221املصدر السَّابق،  (10)

 .200-1/199، بكيالسُّ 
 .10/87سري أَعالم النُّبالء، الذَّهب، ، 9/100حلية اأَلولياء وطبقات اأَلصفياء، أَبو نعيم اأَلصبهان،  (11)
 .1/147، ابن حجر العسقالن، دريس البن حجرنيس مبعايل ابن إِ أ  توايل التَّ  (12)
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 ريك رجاًل مسعت َأيب يَ ُقول: قال يل َأمح َد ب ن حنبل: تعال َحَّتَّ أُ : سحاق ب ن راهويهن إِ حُمَمَّد ب  قال 
عرف فيها خربا قلت لة ال أَ لت عن مسأَ ذا سئِ محد إِ قال أَ ، ")13)."مثله، فذهب يب ِإىَل الشافعي مل تر

 (14)."مام عامل من قريشه إِ نَّ ألَ  ؛افعي ِ فيها يقول الشَّ 
َزنُّ  "قال

ُ
ثنا، قال النَّ  إِ يُت ببغداد شاابً : رأَ قال يل الش افعيُّ : امل هم: َصَدق. قلت: اس كلُّ ذا قال: حدَّ

يقول: خرجت من بغداد، فما خلَّفت  افعيَّ وقال َحر َمَلة: مسعت الشَّ  محد بن حنبل.من هو؟ قال: أَ 
: ما افعيُّ : قال يل الشَّ الزَّع ُفرانُّ وقال  محد بن حنبل.تقى من أَ فقه وال أَ علم وال أَ فضل وال أَ  أَ هبا رجاًل 

ثَ َنا ، "قال (15)"محد بن حنبل، وسليمان بن داود اهلامشي.يت َأع َقل من أَ رأَ  َعب ُد هللِا بُن َأمح ََد: َحدَّ
تفداَن مِ  -َوذُكَر ِعن َدُه الشَّاِفِعيُّ َرمِحَُه هللُا  -َأيب  تَفاَد ِمنَّا أكثَر ممَّا اس  ُثَّ قَاَل َعب ُد هللِا:   ن ُه.فَ َقاَل: َما اس 

ثَ َنا الثِ َقُة، فَ ُهَو َعن  َأيب. : َحدَّ ٍء ِف ِكَتاِب الشَّاِفِعيِ  نتم محد: أَ يقول ألَ  افعيُّ الشَّ  ، "كان(16)"ُكلُّ َشي 
 ا أو شاميً و بصرّيً ا أَ ن يكون كوفيً ن شاء أَ علمون إِ أَ ن كان احلديث صحيحًا فعلم ابحلديث، فإِ أَ 

مام ِف مثان خصال: ِف احلديث، محد إِ أَ " :افعيُّ الشَّ قال  ."،ذا كان صحيحاً ليه إِ ذهب إِ حَّت أَ 
: "(17)"ة.نَّ هد، والورع، والسُّ لغة، والقرآن، والفقر، والزُّ والفقه، والُّ  ثالثة من العلماِء  ، قال الشَّافعيُّ
ِف كلمة وهو احلسن  ال خيطئُ  مان: عريب ال يُعرب َكلمة وهو أَبو ثَور، وَأعجمي  ب الزَّ من عجائِ 

                                                           

يب كي أ  ين ابن الز  اج، مجال الد ِ بو احلجَّ محن بن يوسف، أَ يوسف بن عبد الرَّ ، جالمساء الر ِ هتذيب الكمال ِف أَ  (13)
 .1/452، يحممد القضاعي الكلب املز ِ 

 .1/104، ابن حجر العسقالن، دريس البن حجرنيس مبعايل ابن إِ أ  توايل التَّ  (14)
مسند اإِلمام َأمحد ابن حنبل، أَبو عبد هللا ، 5/1013 اتريخ اإِلسالم َوَوفيَّات املشاهري َواأَلعالم، الذَّهب، (15)

 .1/74 َأمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن َأسد الشَّيبان،
مسند اإِلمام َأمحد ابن حنبل، أَبو عبد هللا َأمحد بن حممد بن حنبل ، 11/220، هبالذَّ ، بالءعالم النُّ سري أَ  (16)

 .1/78 بن هالل بن َأسد الشَّيبان،
بو بكر محد بن حممد أَ براهيم بن أَ  حيىي بن إِ بو زكرّيَّ أَ ، محدوأَ  افعي ِ يب حنيفة ومالك والشَّ ربعة أَ ة األَ مَّ ئِ منازل األَ  (17)

، محن بن علي بن حممد اجلوزيبو الفرج عبد الرَّ ين أَ مجال الد ِ ، محدمام أَ مناقب اإلِ ، 1/240،243، يب طاهربن أَ 
ب بقوام السُّنَّة، سري السَّلف الصَّاحلني، ِإمساعيل بن حممد بن الفضل بن علي، أَبو القاسم، امللق، 1/664
1/1171. 
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سحاق: حُمَمَّد ب ن إِ  ،"قال(18)."قه الكبار؛ وهو َأمحد بن َحنبلا صدَّ ما قال شيئً ، وَصغري كلَّ الزَّعفرانُّ 
 (19)"مثل َأمح َد ب ن حنبل. افعيُّ ى الشَّ قال يل َأيب: وما رأَ 

 
 الطَّهارة والصَّالةاملطلب اأَلوَّل: 

 الطَّهارةَأوَّال:  
 (20)"مسأَلة ِف النِ يَّة، هل جتب ِف الوضوء والغسل أَم ال؟" ص: /1

   ق: مالك: جتب النِ يَّة فيهما، وهو قوُل الشَّافعيِ  أَيًضا.
 ق:  أَبو حنيفة: َيوز فعلهما من غري نيَّة. ووافق اإِلمامني ِف التَّيمُّم، فقال بوجوهبا فيه.

ُتم  ِإىَل الصَّالِة فَاغ ِسُلوا  ّيَ )د: "احتجَّ َأصحاب َأيب حنيفة بقوله عزَّ وجلَّ:  أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذا ُقم 
 (21)اآلية(...ُوُجوَهُكم  

و د: جاء أَمر هللا بغسل اأَلعضاء الثَّالثة ومسِح الرَّأ س مطلًقا، من غري تعرٍُّض للنِ يَّة مجلًة. فالقول 
ا زّيدة على نصِ  القرآن.(22)إِبَياهبا يُعدُّ نسًخا  ؛ أَلهنَّ

؛ (غسل األعضاء الثَّالثة ومسح الرَّأ س)وأَيًضا قالوا: "ِإنَّ نصَّ اآلية يقتضي ِإطالق فعل الصَّالة بعد 
ِجَد،  : "ِإَذا َدَخَل َأَحدُُكمُ ملسو هيلع هللا ىلصأَلنَّ معىن اآلية: ِإذا قمتم ِإىل الصَّالة فاغسلوا وصلُّوا، كما قال  ال َمس 

ِ قَ ب َل َأن َعتَ ني   )23)ََي ِلَس" فَ ل ُيَصلِ  رَك 
 .  (24)مصادر ُأخرى

                                                           

 .1/144، محن بن علي بن حممد اجلوزيبو الفرج عبد الرَّ ين أَ مجال الد ِ ، محدمام أَ مناقب اإلِ  (18)
يب كي أ  ين ابن الز  اج، مجال الد ِ بو احلجَّ محن بن يوسف، أَ يوسف بن عبد الرَّ ، جالمساء الر ِ هتذيب الكمال ِف أَ  (19)

 .1/452، يحممد القضاعي الكلب املز ِ 
 .48هتذيب املسالك ِف نصرة مذهب مالك، أَبو احلجَّاج يوسف بن دوانس بن عيسى الفندالوي، ص (20)
 . حفص.6ية من اآل :سورة املائدة (21)
الغرَّة املنيفة ِف حتقيق بعض مساِئل اإِلمام َأيب حنيفة، عمر بن ِإسحق بن َأمحد اهلندي الغزنوي، سراج ينظر  (22)

ين، أَبو   .1/19حفص احلنفي، الدِ 
ِجِد ِعن َد ُدُخولِهِ ، أَب  َواُب الصَّالةِ َأخرجه مالٌك ِف موطَِّئه، كتاب  (23) َتَحبُّ ِمَن التََّطوُِّع ِِف ال َمس  ، اَبُب: َما ُيس 

َلُه َصلَّى اَّللَُّ َعَلي ِه َوَسلَّ ، ابن حبَّان ِف صحيحه، ابب: 276حديث رقم:  ُر ال بَ َياِن أِبَنَّ قَ و  فَ ل ُيَصلِ  »َم: ِذك 
 ِ َدتَ ني  ِ « َسج  َعتَ ني  ان: سناده صحيح، حممد بن احلارث احلرَّ وط[ إِ رنؤُ ]تعليق شعيب األَ . 2498، برقم: أَرَاَد ِبِه رَك 

  موي موالهم.اك بن رستم األَ يب يزيد بن مسَّ حيم: خالد بن أَ بو عبد الرَّ حيح، أَ صدوق، ومن فوقه من رجال الصَّ 
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ليل للمالكيَّة والشَّافعيَّة َّي أَي َُّها الَِّذيَن ): الذي هو قوله عزَّ وجلَّ  د: ذكر صاحب التَّهذيب نفس الدَّ
ُتم  ِإىَل الصَّالِة فَاغ ِسُلوا ُوُجوَهُكم  َوأَي ِدَيُكم  ِإىَل ال َمراِفِق َوام َسُحوا ِبُرُؤِسُكم  َوأَر   ُجَلُكم  ِإىَل آَمُنوا ِإذا ُقم 

 ِ  اآلية(...ال َكع بَ ني 
النِ يَّة. أَلست ترى َأنَّ من توضََّأ و د: ِف اآلية أَمٌر بغسل اأَلعضاء أَلجل الصَّالة، والوضوِء هلا فهذه 

مترب ِدا أَو معلِ ًما الوضوء مل يكن وضوُءه شرعًيا، فال يُرفع به احلدث، وال تصحُّ به صالٌة وال ماال 
. ثَّ ِإنَّ من لوازم اأَلمر االمتثال، وال يكون ممتثاًل ِإالَّ مع القصد الذي هو  يصحُّ بغري وضوٍء شرعيٍ 

فُعل اأَلمر بغري قصد مل يكن هناك امتثال. وأَيًضا النِ يَّة تفصل بني الطَّاعة واملعصية حيث  النِ يَّة. فِإن
ا_ رّيًء َأو ِإخالًصا.  يكون الفعل من جنٍس واحد، كالفرق بني من توضَّأَ _رمبَّ

. كما َأنَّ اآلية ورد وأَلنَّ اجملنون َأو الطِ فل ِإذا وقع منهما املأ مور به مل يكن امتثااًل؛ لعدم توفُّر القصد
 فيها اخلطاب بلفظ الشَّرط واجلزاء، وهذا صريح ِف وجوب النِ يَّة.

 (25)مصادر ُأخرى.
تيب ِف الوضوء"/ 2   (26)ص: "مسأَلة ِف حكم الرتَّ

تيب ِف الوضوء وال يفرض، وهو قوُل َأيب حنيفة أَيًضا.  ق: مالك: ُيسنُّ الرتَّ
 ق: الشَّافعيُّ: هو واجب.

ُتم  ِإىَل الصَّالِة فَاغ ِسُلوا )د: "احتجَّ َأصحاب الشَّافعيِ  بقوله عزَّ وجلَّ:  َّي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذا ُقم 
 اآلية(ُوُجوَهُكم ...

ُتم  ِإىَل الصَّالةِ )و د: ِف اآلية شرط فال َيوز َأن يقع بينهما فاصل،  (فَاغ ِسُلوا ُوُجوَهُكم  )وجزاء (ِإذا ُقم 
فِإن قدِ مت اليدان على الوجه أَو الرَّأ س على اليدين وقع ما ال َيوز من ِإدخال فاصٍل بني الشَّرط 

                                                                                                                                                               

مام ل اإلِ ة املنيفة ِف حتقيق بعض مسائِ الغرَّ ، 20-1/17بدائِع الصَّنائِع ِف ترتيب الشَّرائِع، الكاسان، ينظر  (24)
 .1/19، بو حفص احلنفيين، أَ محد اهلندي الغزنوي، سراج الد ِ سحق بن أَ عمر بن إِ ، يب حنيفةأَ 
املعونة على ، 32،39-1/30القصار، عيون اأَلدلَّة ِف مساِئل اخلالف بني فقهاء اأَلمصار، ابن ينظر  (25)

احلاوي . 1/119، : محيش عبد احلق  ، تحابد عبد الوهَّ بو حممَّ أَ ، «نسمام مالك بن أَ اإلِ »مذهب عامل املدينة 
ب اجملموع شرح املهذَّ ، 88-1/87، املاوردي، وهو شرح خمتصر املزن ،افعيمام الشَّ الكبري ِف فقه مذهب اإلِ 

 .313-1/311، بكي واملطيعي()طبعة كاملة معها تكملة السُّ ، وويالنَّ ، ملطيعي((بكي وا))مع تكملة السُّ 
 .52هتذيب املسالك ِف نصرة مذهب مالك، أَبو احلجَّاج يوسف بن دوانس بن عيسى الفندالوي، ص (26)
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وهذا خروج من جنس  (الوجه والر ِجالن)بني مغسولني (الرَّأ س)وجزائِه. وِف ترتيب اآلية دخل ممسوحٌ 
والعرب ال تفعل ذلك، فهي ال تقول: َأكرم حسًنا أَو اطرد ضرارًا كالم ِإىل آخر قبل َأن يتمَّ اأَلوَّل 

وَأكرم سعيًدا. فمن ذكر املغسول ثَّ العدول ِإىل املمسوح ومن َثَّ الرُّجوع للمغسول علمنا أَنَّ ذلك 
تيب.  لفاِئدة وجوب الرتَّ

 . (27)مصادر ُأخرى
 اآليت. (ه الدِ اللةمل يذكر ِف التَّهذيب وبدأَ بوج)د: املالكيَّة واأَلحناف 

ا يدلُّ على  تيب، فهو ِإّنَّ و د: وللطَّرف اآلخر فهم مغاير، حيث يقولون: العطف ابلواو ال يفيد الرتَّ
مع عدم معرفة السَّابق من الَّالحق، فِإذا قلت: دخل علي  وسامل الفصل مل نعلم  (28)مطلق االشرتاك

لغة هل جاَءا مًعا أَم سبق َأحدمها اآلخر ومن سبق، فاإِلخبار عن اجمليِء مطلق غري مقيَّد بكيفيَّة 
وَّل جميًئا َأو جميِئهما أَو جميِئهم. وكذلك عند العطف ابلواو والواوات حيسن ملن مسع َأن يقول: من األَ 

تيب ملا حسن االستفهام مطلًقا.  ذهااًب وهل جاُءوا أَو ذهبوا مجلًة مًعا مثاًل، ولوال عدم داللة الرتَّ
تيب  تيب واجًبا لعطف لرفع الَّلبس ودفع االحتمال ابلفاِء َأو ثَّ الَّلتان تفيدان الرتَّ وكذلك لو كان الرتَّ

اخي ِف ؛ أَلنَّ املعىن الذي يدلُّ عليه حرف من احلروف ينفرد (29)اأُلخرى مع التَّعقيب ِف اأُلوىل والرتَّ
ا وضع لفائِدة، ومن أَمثلة ذلك عدا ما ذكر قبل قليٍل ِف معىن الواو  به عن غريه، فكلُّ حرٍف ِإّنَّ

 ... فلو جاز نقل حرف ومعناه وفائِدته آلخر(30)والفاِء وثَّ: ِمَن البتداِء الغاية، ِإىل النتهاء الغاية
 لعمل ما ينصب حملَّ ما َيرُّ وهكذا وهذا ال يصحُّ ِإمجاًعا...

 ِإىل غري ذلك من أَقواٍل وردود من الطَّرفني. 
 .  (31)مصادر ُأخرى

                                                           

، 140-1/138، املاوردي، وهو شرح خمتصر املزن ،افعيمام الشَّ احلاوي الكبري ِف فقه مذهب اإلِ ينظر  (27)
 .447-1/441، وويالنَّ ، بكي واملطيعي(())مع تكملة السُّ ، باجملموع شرح املهذَّ 

 .558-3/557اس حسن، النَّحو الواِف، عبَّ ينظر  (28)
 .3/573،576املصدر السَّابق:  (29)
 .2/459،468املصدر نفسه:  (30)
املعونة على ، 172-1/143ابن القصار،  عيون اأَلدلَّة ِف مسائِل اخلالف بني فقهاء اأَلمصار،ينظر  (31)

، املازري، لقنيشرح التَّ ، 1/126، ابد عبد الوهَّ بو حممَّ أَ ، «نسمام مالك بن أَ اإلِ »مذهب عامل املدينة 
ليل(. ينظر .1/162-164 الصَّنائِع ِف ترتيب الشَّرائِع، الكاسان،  بدائِع)ذُكر فيه ثالثة أَقواٍل من خالل فهم الدَّ
بو عبد هللا ابن ين أَ كمل الد ِ د بن حممود، أَ د بن حممَّ حممَّ ، العناية شرح اهلداية = =      ، 1/17-18،21-22

ل حتقيق بعض مسائِ  ِف ة املنيفةالغرَّ ، 35-1/34، ومي البابريتين الرُّ يخ مجال الد ِ ين ابن الشَّ يخ مشس الد ِ الشَّ 
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 (32)ِف الوضوء" مسح الرَّأ سص: "مسأَلة ِف حكم / 3
 مسح مجيع الرَّأ س فرض.ق: مالك: 

 عنه: مسح النَّاصية: وهو قدر ربع الرَّأ س.ق: أَبو حنيفة: القدر الواجب ثالثة َأصابع، ورِوَي 
: القدر الواجب مسحه هو مايطلق عليه لغة اسم مسح، وعن بعض َأصحابه قدر  ق: الشَّافعيُّ

 ثالث شعرات. وِف غري التَّهذيب: ولو بعض شعرة.
 اآلية(ِبُرُؤِسُكم ......َوام َسُحوا )د: "احتجَّ َأصحاب الشَّافعيِ  وَأيب حنيفة بقوله عزَّ وجلَّ: 

/ اأَلمر ابملسح ِف اآلية ورد ابملطلق، 1من ثالث جهات:  (33)و د: الكالم هنا على معىن الباءِ 
/ للباء ِف كالم العرب مدلوالن: أ/ اإِللصاق: كقولك: 2وهذا ينطبق على مسح البعض ال الكلِ . 

ختلَّ الكالم. ب/ التَّبعيض: "مررت بزيد، كتبت ابلقلم"، َأكلت بيدي، فلو حذفت من اجلملة ال
"َأخذت بزمام النَّاقة، مسحت برأ س اليتيم، مسحت يدي ابحلاِئط أَو ابملنديل..."فلو حذفت 

ا للتَّبعيض. ف دخوهلا ِف اآلية أَلمكن االستغناُء عنها، والستقلَّ الكالم بدوهنا، وهذا يدلُّ على َأهنَّ
افرتضنا َأن املسح َيب جلميع الرَّأ س، فما الفرق ِإذا مسج بعض الرَّأ س. ج/ ِإذا  ئوجب به َأن َيز 

؟! ِإذا: بدخول الباء علمنا َأنَّ هناك معىًن جديًدا َأال (ِبُرُؤِسُكم  )بني دخول الباء وعدم دخوهلا على
 وهو: التَّبعيض.
 . (34)مصادر ُأخرى

                                                                                                                                                               

، 23-1/21، بو حفص احلنفيين، أَ اهلندي الغزنوي، سراج الد ِ محد سحق بن أَ عمر بن إِ ، يب حنيفةمام أَ اإلِ 
اخلزرجي   نصاري بن مسعود األَ يب حيىي زكرّيَّ د علي بن أَ بو حممَّ ين أَ مجال الد ِ ، نة والكتابسُّ لباب ِف اجلمع بني الالُّ 

 .108-1/107، املنبجي
 .55س بن عيسى الفندالوي، صهتذيب املسالك ِف نصرة مذهب مالك، أَبو احلجَّاج يوسف بن دوان (32)
 . 492-2/490اس حسن، النَّحو الواِف، عبَّ ينظر (33)
، 116-1/114، املاوردي، وهو شرح خمتصر املزن ،افعيمام الشَّ احلاوي الكبري ِف فقه مذهب اإلِ ينظر  (34)

، ققائِ ق شرح كنز الدَّ ائِ البحر الرَّ . 1/397،400، وويالنَّ ، بكي واملطيعي((ب ))مع تكملة السُّ اجملموع شرح املهذَّ 
د بن حسني بن علي ق حملمَّ وِف آخره: تكملة البحر الرائِ ، براهيم بن حممد، املعروف اببن جنيمين بن إِ زين الد ِ 

حطاوي على مراقي الفالح شرح نور حاشية الطَّ ، 16-1/14، وابحلاشية: منحة اخلالق البن عابدين، وريالط  
 .60-1/59، حطاويمساعيل الطَّ محد بن حممد بن إِ أَ ، يضاحاإلِ 
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نفس دليل املذهبني السَّابقني الذي هو قوله عزَّ وجلَّ:  د: ذكر صاحب التَّهذيب للمالكيَّة
 اآلية(...َوام َسُحوا ِبُرُؤِسُكم ...)

ا على الكل،  و د: ما ذكر ِف اآلية "عمَّ ِإَياب مسح مجيع الرَّأ س"، والرَّأ س ال يطلق على البعض ِإّنَّ
فليس بعض الشَّعرة وال كلُّها وال الثَّالث فلم يقل َأحد: ِإنَّ جزًءا من الرَّأ س يطلق على كلِ  الرَّأ س، 

شعرات وال النَّاصية أَو حمطُّ ثالثة َأصابع وال القفا يسمَّى رأ ًسا، فال يطلق اسم الرَّأ س ِإالَّ على 
مجيعه، وما ذكر من أَبعاٍض هي بعض الرَّأ س ال كلُّه. فوجب َأن يتعلَّق حكم املسح بكلِ  الرَّأ س؛ 

ى كلِ ه.ومن هنا لزم استيعاب مسح مجيع الرَّأ س. وقالوا: ِإنَّ دليل ذلك دخول أَلن االسم يطلق عل
ومن أَمثلة االستثناِء: امسح برأ سك ِإالَّ بعض  -االستثناِء فيه_فيمكن استثناء َأيَّ جزٍء من الرَّأ س

...كل التفَّاحة ِإالَّ ربعها، شعرة أَو شعرة، وِإالَّ النَّاصية، وِإالَّ اجلانب اأَلمين أَو األَيسر وما َأشبه ذلك
ب ِإالَّ املهمل؛ "أَلنَّ حدَّ االستثناء : ِإخراج ما لواله لتضمَّنه اللفظ العام" كالنَّاصية (35)َأكرم الطالَّ

 وما َأشبه، فلوال االستثناء لدخلت ِف الرَّأ س. "...
 . (36)مصادر ُأخرى

 (37)حيضها أَو حَّتَّ تغتسل ابملاء؟" ص: "مسأَلة ِف احلاِئض، هل َيوز وطُؤها بعد انقطاع  /4
 ق: مالك: احلاِئض، ال َيوز وطُؤها حَّتَّ تغسل بعد انقطاع الدَّم، وهو قوُل الشَّافعيِ  أَيًضا.

َم احليض م 10)ق: أَبو حنيفة: جاز وطُء احلاِئض ِإذا مرَّ عليها أَقصى َأّي   وِإن مل تغتسل. )أّيَّ
َربُوُهنَّ َحَّتَّ َيط ُهر َن...)د: "احتجَّ َأصحاب َأيب حنيفة بقوله عزَّ وجلَّ:   (38)اآلية(...َوال تَ ق 

، ومن حقِ  حرف الغاية َأن خيتلف ما بعده عمَّا قبله، فاملعىن ِإًذا: حَّتَّ (39)و د: قالوا: ِإنَّ حَّتَّ غائِيَّة
 ينقطع الدَّم منهنَّ.

                                                           

بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب، حممود بن عبد الرَّمحن )َأيب القاسم( ابن َأمحد بن حممد، أَبو ينظر  (35)
بو يعلى، حممد بن احلسني بن حممد القاضي أَ ، صول الفقهة ِف أُ العدَّ ، 1/227الثَّناء، مشس الدِ ين اأَلصفهان، 

عبد هللا بن يوسف بن عيسى بن ، املنهاُج املخَتصر ِف ِعلمي النَّحو َوالصَّرف، 2/500 ،بن خلف ابن الفراء
م ما قَ ب  َلهاخراُج ما بع َد أَ إِ ولفظ التَّعريف: " 1/109، يعقوب اليعقوب اجلديع العنزي  ."داِة االستثناِء من ُحك 

اخلالف بني فقهاء اأَلمصار، ابن القصار، عيون اأَلدلَّة ِف مسائِل ، 1/259، القراِف، خريةالذَّ ينظر  (36)
مات املمهِ دات، أَبو الوليد حممد بن َأمحد بن رشد، ، 1/162-176  .78-1/77املقدِ 

 .77هتذيب املسالك ِف نصرة مذهب مالك، أَبو احلجَّاج يوسف بن دوانس بن عيسى الفندالوي، ص (37)
 . حفص.222ية من اآل البقرة:سورة  (38)
 .2/482، عباس حسن، حو الواِفالنَّ ينظر  (39)
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 .(40)مصادر ُأخرى
والشَّافعيَّة نفس دليل اأَلحناف الذي هو قوله عزَّ وجلَّ:   د: ذكر صاحب التَّهذيب للمالكيَّة

َربُوُهنَّ َحَّتَّ َيط ُهر َن...)  اآلية(...فَاع َتزُِلوا النِ َساَء ِف ال َمِحيِض َوال تَ ق 
فحملت اأُلوىل معىن انقطاع الدَّم، واأُلخرى معىن  (َيطَّهَّر نَ )كما قرَِئت   (َيط ُهر نَ ) (41)و د: قرَِئت

االغتسال ابملاِء، ومها كآيتني، "فيجب محلهما على فائِدتني ما أَمكن"، وهذا َأوىل من اسنعمال 
قراَءٍة دون ُأخرى. ومن هنا حرم وطُؤهنَّ قبل االغتسال؛ ألَنَّه املعىن الذي يدخل فيه انقطاع الدَّم 

 أَيًضا.
 . (42)مصادر ُأخرى

 الصَّالةاثنًيا: 
 (43)ص: "مسأَلة ِف لفظ تكبرية اإِلحرام، هل هو متعنيَّ ال َيزئ غريه أَم ال؟"/ 5

ق: مالك: يتعنيَّ لفظ "هللا َأكرب" تكبريًة لإِلحرام ِف الصَّالة، وهو قوُل الشَّافعيِ  أَيًضا، ِإالَّ أَنَّه َأجار 
 ِإضافة "ال" أَلكرب، لتصبح "اأَلكرب".

                                                           

عليها ، بو الفضلين أَ عبد هللا بن حممود بن مودود املوصلي البلدحي، جمد الد ِ ، االختيار لتعليل املختارينظر  (40)
حاشية ، 1/28، ا(ين سابقً صول الد ِ ة أُ يَّ س بكل ِ ة ومدر ِ بو دقيقة )من علماء احلنفيَّ يخ حممود أَ تعليقات: الشَّ 

، 1/146، حطاويمساعيل الطَّ محد بن حممد بن إِ أَ ، يضاحالفالح شرح نور اإلِ  = =على مراقي حطاويالطَّ 
اخلزرجي  نصاري بن مسعود األَ يب حيىي زكرّيَّ علي بن أَ  دحممَّ  بوأَ  ينمجال الد ِ ، نة والكتابسُّ لباب ِف اجلمع بني الالُّ 

 .1/62مراقي الفالح شرح منت نور اإِليضاح، حسن بن عمَّار بن علي الش رنباليل، ، 148-1/147، املنبجي
ين أَبو اخلري ابن اجلزري، حممد بن حممد بن يوسف، ينظر  (41)  .1/29النَّشر ِف القراَءات العشر، مشس الدِ 
 ،نصر البغدادياإِلشراف على نكت مساِئل اخلالف، القاضي أَبو حممد عبد الوهَّاب بن علي بن ينظر  (42)

عيون اأَلدلَّة ِف مسائِل اخلالف ، 65-1/63بداية اجملتهد وهناية املقتصد، ابن رشد احلفيد، ، 1/196-197
البيان ِف مذهب اإِلمام الشَّافعي، أَبو احلسني حيىي بن َأيب . 342-1/341بني فقهاء اأَلمصار، ابن القصار، 

احلاوي ، 1/243، 2000-ه 1421 1ط-جدة-وري، دار املنهاجتح: قاسم حممد الن   ،اخلري بن سامل العمران
، نبيهبيه ِف شرح التَّ كفاية النَّ ،  1/386، املاوردي، وهو شرح خمتصر املزن ،افعيمام الشَّ الكبري ِف فقه مذهب اإلِ 

اجملموع شرح ، 205-1/204 ،فعةين، املعروف اببن الر ِ اس، جنم الد ِ بو العبَّ نصاري، أَ محد بن حممد بن علي األَ أَ 
 . 371-2/366، وويالنَّ ، بكي واملطيعي((ب ))مع تكملة السُّ املهذَّ 

 .101هتذيب املسالك ِف نصرة مذهب مالك، أَبو احلجَّاج يوسف بن دوانس بن عيسى الفندالوي، ص (43)
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ق: أَبو حنيفة: َيوز اإِلحرام أَبيِ  لفظ احتوى على تعظيم، ومن أَمثلة ذلك: "هللا الكبري و اأَلكرب، 
وبلفظ اجلاللة فقط أَو بسبق سبحان، كما َيوز ابلَّلهمَّ اغفر لنا أَو ّيمالك يوم العظيٌم واأَلعظم، 

 .احلساب
ِبرُي": "حَت رمُِي ملسو هيلع هللا ىلصد: احتجَّ َأصحاب َأيب حنيفة بقوله   )44)الصَّاَلِة التَّك 

و د: قالوا: ِإنَّ الَّلفظ عام  يشمل كلَّ تكبري، ومعىن التَّكبري: التَّعظيم، هلذا؛ هللا الكبري لفظ تكبري؛ 
أَلنَّ معىن التَّكبري التَّعظيم، وكذلك: هللا الكبري أَو اأَلكرب، هللا العظيم أَو اأَلعظم، وما َأشبَه كلُّها فيها 

 عظيم... معىن التَّ 
 .(45)مصادر ُأخرى

: "حَت رمُِي الصَّاَلِة ملسو هيلع هللا ىلصقوله نفس دليل اأَلحناف الذي هو   د: ذكر صاحب التَّهذيب للمالكيَّة
ِبرُي"  التَّك 

و د: قالوا: ِإنَّ هللا َأخرب بصفة حترميها وجنسه دون غري من اأَلجناس، وهو التَّكبري، فلم َيز سواه، 
ومل يرو عنه غري هذا الَّلفظ فخر ِج خمرج البيان، وهو  )هللا َأكرب)بيَّنت صيغته  ملسو هيلع هللا ىلصوسنَّة الرَّسول 

 ، وظاهره يفيد وجوب ذلك.(46)«َصلُّوا َكَما رَأَي  ُتُموِن ُأَصلِ ي»القاِئل: 

                                                           

ثَ َنا َأمح َُد ب ُن َعِليِ  ب ِن َعيَّ .وفيه: "441َأخرجه ابن املقرئ ِف معجمه، برقم:  (44) َُد َحدَّ اٍش ال َباِلِسيُّ، اِبلرَّقَِّة ثنا َأمح 
َا هُ  ٍر ال َباِلِسيُّ، ثنا َخاِلُد ب ُن يَزِيَد ال َبَجِليُّ، ثنا ُسَلي َماُن، َمو ىَل الشَّع ِبِ ، َهَكَذا َوِإّنَّ َو ُسَلي ٌم َعن  أََنٍس قَاَل: قَاَل ب ُن َبك 

ِبرُي، َوحَت ِليُلَها »َم: َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلي ِه َوَسلَّ  ، حَت رمُِي الصَّاَلِة التَّك  ِإَذا َكاَن َأَحدُُكم  ُيَصلِ ي َفاَل يَدَع  َأَحًدا مَيُرُّ
ِليمُ  َِديثِ  =  =  قَاَل اب ُن ال ُمق رِِئ:« التَّس  ِ َأمح َدُ  َحدََّث هِبََذا احل  َسني  ب ُن ُسَلي َماَن  َغي  رُُه َعَلى َهَذا ثَ َنا َأمح َُد ثَ َنا أَبُو احلُ 

ع ُت حَي ىَي ب َن َسِعيٍد يَ ع ِّن  َطَّايبَّ يَ ُقوُل: مسَِ َبَّاِر ب َن حُمَمٍَّد اخل  ال َقطَّاَن يَ ُقوُل: َما َوَقَع  الرََّهاِويُّ قَاَل: مسَِع ُت َعب َد اجل 
َناُد ِِف رَأ ِس َرُجٍل ِإالَّ َعاَل  َبَّاِر َرُجٌل َجِليٌل رَأَي ُت أاََب َعُروبََة يُ ث ِّن َعَلي ِه  قَاَل اب نُ   َحَّتَّ خَي رَُج.اإل ِس  ال ُمق رِِئ: َعب ُد اجل 

َِديُث ِمن ُه وََكَذِلَك َعَلى أَ  ب نِ  أَي ًضا يُ ث ِّن َعَلى حُمَمَّدِ َويُ َفضِ ُلُه َوُهَو َحرَّاِن ، َورَأَي  ُتُه  َرَّاِن ِ َويَ ُقوُل: احل  يب حَي ىَي ب ِن َكِثرٍي احل 
َبةَ  ِ َأمح ََد ب ِن ُسَلي َماَن َويَ ُقوُل: َما رَأَي ُت أَث  َبَت ِمن ُه، َوُهَو ِعن ِدي ِف ِعَداِد اب ِن َأيب َشي   َسني   ِف الث َّب ِت وََكَذِلَك أَبُو احلُ 

َرِة أَث  َبَت ِمن ُه َوِمن  حَي ىَي ب ِن َحِكيٍم َورِعً  اجلامع الصحيح .". وينظر: ا ُمتَ َعبِ ًدا أَو  َكَما قَالَ ُموَسى الزََّمُن َما رَأَي ُت اِبل َبص 
مسند اإِلمام الشَّافعي )ترتيب سنجر(، . 220، برقم: الةِف ابتداء الصَّ  اببٌ ، بيع بن حبيبمام الرَّ مسند اإلِ 
ِبريُ ، الشَّافعي  .1/252، اَبٌب: حَت رمُِي الصَّالِة التَّك 

وِف آخره: تكملة ، براهيم بن حممد، املعروف اببن جنيمين بن إِ زين الد ِ ، ققائِ ق شرح كنز الدَّ ائِ البحر الرَّ ينظر  (45)
تبيني ، 324-1/322، وابحلاشية: منحة اخلالق البن عابدين، وريد بن حسني بن علي الط  ق حملمَّ البحر الرائِ 

محد بن يونس بن د بن أَ محد بن حممَّ أَ ين احلاشية: شهاب الد ِ ، الزيلعي، الشِ ل ِب ِ ق وحاشية قائِ ق شرح كنز الدَّ احلقائِ 
 .110-1/109 ،مساعيل بن يونس الشِ ل ِبُّ إِ 

mailto:sunnaconff@elmergib.edu.ly


  2021/  6/  10-8: الموافق        جامعة المرقب -المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية علوم الشريعة 

 ( من أجل فهم سديد وتطبيق صحيح (فقه التعامل مع السنة النبوية 
___________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                         sunnaconf.elmergib.edu.ly  

 .)47)مصادر ُأخرى
 املطلب الثَّاين: الزَّكاة واحلجُّ 

 َأوَّال: الزَّكاة
 (48)عليهم زكاة أَمواهلم أَم ال؟"ص: "مسأَلة ِف الصِ غار، هل جتب  /1

ق: مالك: جتب الزَّكاة عليهم ِف العني واحلرث واملاشية، وكذا جتب زكاة الفطر، وهو قوُل الشَّافعيِ  
 أَيًضا 

 . ق: أَبو حنيفة: جتب عليه زكاة احلرث والفطر، خبالف العني واملاشية فال زكاة عليه فيهما
ملعاذ بن جبل حني ابتعثه ِإىل اليمن "اد ُعُهم  ِإىَل َشَهاَدِة َأن   ملسو هيلع هللا ىلصد: احتجَّ َأصحاب َأيب حنيفة بقوله 

رب ُهم  َأنَّ هللَا َكَتَب َعَلي ِهم   َواهِلِم   اَل إَِلَه ِإالَّ هللُا َوَأنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل هللِا، فَِإن  ُهم  َأَجابُوَك فََأخ  َصَدَقًة ِف أَم 
 (49)َردُّ َعَلى فُ َقرَائِِهم "تُ ؤ َخُذ ِمن  َأغ ِنَيائِِهم  َوت ُ 

ا َأوجب الزَّكاة  ملسو هيلع هللا ىلصو د: قالوا: ِإنَّ الصَّبَّ ال يصحُّ دعاُؤه ِإىل اإِلسالم وال ِإعالمه به، والرَّسول  ِإّنَّ
 على من يصحُّ دعاُؤه إِليه ويصحُّ ِف حقِ ه اإِلجابة.

                                                                                                                                                               

ََذانِ ، ِكَتاُب الصَّاَلةِ َأخرجه ابن حبَّان ِف صحيحه،   (46) ، وط[رنؤُ ]تعليق شعيب األَ . "1658، برقم اَبُب األ 
ه من رجال البخاري، نَّ فإِ  د بن مسرهد،يخني غري مسدَّ سناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشَّ إِ 
ختيان، يب متيمة الس  وب: هو ابن أَ يُّ سدي موالهم املعروف اببن ُعلية، وأَ براهيم: هو ابن مقسم األَ مساعيل بن إِ إِ 

 ."بو قالبة هو عبد هللا بن زيد اجلرميوأَ 
هل ِف فقه أَ  الكاِف، 501-1/500شرح التَّلقني، املازري، ، 104-2/102، القراِف، خريةالذَّ ينظر  (47)

مات املمهِ دات، أَبو الوليد حممد بن َأمحد بن رشد، ، 205، 200-1/199، بن عبد الرب، ااملدينة املقدِ 
بو املعايل، عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد اجلويّن، أَ ، املطلب ِف دراية املذهب هناية. 1/159-160

-ه 1428 1، طدار املنهاج، يبعبد العظيم حممود الد ِ  وصنع فهارسه:قه حقَّ ، مام احلرمنيب إبِ ين، امللقَّ ركن الد ِ 
2007 ،2/129-130 ،181. 

 .233هتذيب املسالك ِف نصرة مذهب مالك، أَبو احلجَّاج يوسف بن دوانس بن عيسى الفندالوي، ص (48)
ُهَما َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلي ِه َوَسلََّم بَ َعَث ُمَعاًذا مل أَعثر عليه، ولفظ البخاري: " (49) َعن  اب ِن َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَُّ َعن  

ُهم   فَِإن  ُهم  أَطَ َرِضَي اَّللَُّ َعن ُه ِإىَل ال َيَمِن فَ َقاَل اد ُعُهم  ِإىَل َشَهاَدِة َأن  اَل إَِلَه ِإالَّ اَّللَُّ َوَأن ِ َرُسوُل اَّللَِّ  اُعوا ِلَذِلَك َفَأع ِلم 
َلٍة فَِإن  ُهم  أَطَاُعوا ِلَذِلَك َفَأع ِلم   ُهم  َأنَّ اَّللََّ اف  تَ َرَض َعَلي ِهم  َأنَّ اَّللََّ َقد  اف  تَ َرَض َعَلي ِهم  ََخ َس َصَلَواٍت ِف ُكلِ  يَ و ٍم َولَي  

َواهِلِم  تُ ؤ َخُذ ِمن  أَغ ِنَيائِِهم  َوت ُ   .1395 ، برقم:اَبُب ُوُجوِب الزََّكاةِ ، كتاب الزكاة". َردُّ َعَلى فُ َقرَائِِهم  َصَدَقًة ِِف أَم 
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 .(50)مصادر ُأخرى
: "اد ُعُهم  ِإىَل َشَهاَدِة ملسو هيلع هللا ىلصقوله اأَلحناف الذي هو نفس دليل   د: ذكر صاحب التَّهذيب للمالكيَّة

رب ُهم  َأنَّ هللَا  َواهِلِم  تُ ؤ َخُذ ِمن  -عزَّ وجلَّ –َأن  اَل إَِلَه ِإالَّ هللاُ، فَِإن  َأَجابُوَك فََأخ  َكَتَب َعَلي ِهم  َصَدَقًة ِف أَم 
 أَغ ِنَيائِِهم  َوتُ َردُّ َعَلى فُ َقرَائِِهم ."

َأحدا دون َأحٍد، فلم خيصَّ غنًيا كبريًا من صبٍ   ملسو هيلع هللا ىلصو د: قالوا: وهذا عام  مل خيصَّ فيه رسول هللا 
 صغري.

 .(51)مصادر ُأخرى
 ، املسأَلة ل   "د. حممَّد عمر شبري"(52)(مساِئل ِف الفقه املقارن)ورود املسأَلة ِف 

َأنَّ الزَّكاة ِف مال الصَّبِ  واجبة مَّت توفَّرت  (53)ق: يرى اجلمهور من املالكيَّة والشَّافعيَّة واحلنابلة.
 شروط الزَّكاة. وذكر وجوهبا ِف مال اجملنون أَيًضا.

يِهم هِبا...)د:  رُُهم  َوتُ زَكِ  َواهِلِم  َصَدَقًة ُتَطهِ   (54)اآلية(ُخذ  ِمن  أَم 

                                                           

املبسوط للسَّرخسي، حممد بن مل يرد الدَّليل ِف هذه املصادر كما ِف النَّصِ  فوق مع ُورود املسأَلة أبَدلَّتها: ينظر  (50)
مام ل اإلِ املنيفة ِف حتقيق بعض مسائِ ة الغرَّ  ،293،362-2/291أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي، 

تبيني  ،51-1/49، بو حفص احلنفيين، أَ محد اهلندي الغزنوي، سراج الد ِ سحق بن أَ إِ  عمر بن، يب حنيفةأَ 
ين َأمحد بن حممَّد بن َأمحد بن يونس بن  احلقائِق شرح كنز الدَّقائِق وحاشية الشِ ل ِبِ ، الزيلعي، احلاشية: شهاب الدِ 

 .253-1/252 بن يونس الشِ ل ِبُّ، ِإمساعيل
املعونة على مذهب عامل ، 182-1/182 املقدِ مات املمهِ دات، أَبو الوليد حممد بن َأمحد بن رشد،ينظر  (51)

ين، كمال الد ِ ،  اج ِف شرح املنهاججم الوهَّ لنَّ ا .1/377، أَبو حممَّد عبد الوهَّاب، «اإِلمام مالك بن أَنس»املدينة 
 .3/242افعيبو البقاء الشَّ ى بن عيسى بن علي الدَِّمريي أَ حممد بن موس

 .131ينظر مساِئل ِف الفقه املقارن، حممَّد عثمان شبري وآخرين، ص (52)
احلاوي الكبري ِف ، 3/71اأُلم، الشَّافعي، . 8/246اجلامع أَلحكام القرآن=تفسري القرطب، القرطب، ينظر  (53)

مام الفقه املنهجي على مذهب اإلِ ، 3/152 شرح خمتصر املزن، املاوردي، فقه مذهب اإِلمام الشَّافعي، وهو
، ُمصطفى الُبغا، علي الش ر جبي لسلة:ليف هذه الس ِ اشرتك ِف ت  ، افعي رمحه هللا تعاىلالشَّ  . 2/18، ُمصطفى اخِلن 
اسي الق بن عيسى العبَّ بو جعفر عبد اخلأَ ، محد بن حنبليب عبد هللا أَ ل ِف اخلالف على مذهب أَ وس املسائِ رؤُ 

-201، 23-22/ 6، حممد بن صاحل بن حممد العثيمني، رح املمتع على زاد املستقنعالشَّ ، 1/277، اهلامشي
202. 

 . حفص.103ية من اآل التَّوبة:سورة  (54)
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ا هي عامٌَّة ِف مجيع َأصحاب و د: اآلية ليس فيها ختصِ ص لكبرٍي َأو صغرٍي، عاقٍل أَو غري عاقٍل، ِإّنَّ 
 اأَلموال

 (فليس هناك ختصيٌص ال ِف اأَلموال وال ِف َأصحاب اأَلموال.)جبميع أَنواعها. 
ق: فرَّق احلنفيَّة بني الزُّروع والثِ مار وغريها من َأصناف الزَّكاة، حيث أَوجبوها فيما عند الصَّبِ  من 

 وفضٍَّة أَو حيواانٍت أَو عروض جتارة، وغري ذلك. زروٍع ومثاٍر ومل يوجبوها ِف غريها من ذهبٍ 
 (55).رْأٌي آخر

 ق: ال جتب الزَّكاة ِف مال الصَّبِ  واجملنون.
يِهم هِبا...)د: هو نفس دليل اجلمهور، وهو قوله تعاىل:  رُُهم  َوتُ زَكِ   اآلية(ُخذ  ِمن  أَم واهِلِم  َصَدَقًة ُتَطهِ 

فيها أَنَّ الزَّكاة يراد منها التَّطهري من الذُّنوب، وغري املكلَّف كالصَّبِ  واجملنون ال ذنوب  و د: اآلية
 هلم، فالنتفاء علَّة التطهري وهي الذ نوب علمنا َأن ال زكاة ِف أَمواهلما.

 اثنًيا: احلجُّ 
 (56)ص: "مسأَلة ِف االستطاعة ِف احلجِ ، ما هي؟" /2

 احلجَّ ببدنه راجاًل أَو راكبا لزمه احلج، وليس املقصود ابالستطاعة توفُّر املال.ق: مالك: من استطاع 
: الزَّاد والرَّاح  ة، فمَّت توفَّرات لزم فرض احلجُّ، فِإن عدما أَو َأحدمها مل يلزم.لق: أَبوحنيفة والشَّافعيُّ

 َعَلى النَّاِس ِحجُّ ال بَ ي ِت َمِن ...َوَّللَِّ )د: احتجَّ َأصحاب َأيب حنيفة والشَّافعيِ  بقوله عزَّ وجلَّ: 
َتطاَع إِلَي ِه َسِبياًل...   (57)اآلية(اس 

ليل تنقسم  و د: وجه الدِ اللة يكون من وجهني: املعقول والبيان. أَذكر منهما املعقول وهو َأنَّ آية الدَّ
َتطاَع إِلَي ِه )الثَّان:  (ال بَ ي تِ ...َوَّللَِِّ َعَلى النَّاِس ِحجُّ )ِإىل قسمني من حيث االستدالل، اأَلوَّل:  َمِن اس 

، واأَلمر ابلوجوب ِإن ورد مطلًقا "تضمَّن القدرة البدنيَّة على فعل الشَّئ املأ مور به حَّتَّ (َسِبياًل...

                                                           

، 2/152 ،حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكان اليمّن، ةة شرح الدرر البهيَّ راري املضيَّ الدَّ ينظر  (55)
ب حممد صديق خان بن حسن بن علي ي ِ بو الطَّ أَ ، «(الرَّوضة الن ديَّة»ة على عليقاُت الرَّضيَّ ة )ومعها: التَّ ديَّ وضة النَّ الرَّ 

 .3/327، 488-1/487، ابن لطف هللا احلسيّن البخاري الِقنَّوجي
 .289عيسى الفندالوي، صهتذيب املسالك ِف نصرة مذهب مالك، أَبو احلجَّاج يوسف بن دوانس بن  (56)
 . حفص.97ية من اآل آل عمران:سورة  (57)
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زائٌِد  يءقى َأنَّ القسم الثَّان منها شيكون كاملنطوق به."، فالقسم اأَلوَّل من اآلية كاٍف ِف هذا، فيب
 قدرة البدنيَّة.على ال

 .(58)مصادر ُأخرى
نفس دليل اأَلحناف والشَّافعيَّة الذي هو قوله عزَّ وجلَّ:   د: ذكر صاحب التَّهذيب للمالكيَّة

َتطاَع ِإلَي ِه َسِبياًل...)  اآلية(...َوَّللَِِّ َعَلى النَّاِس ِحجُّ ال بَ ي ِت َمِن اس 
: القدرة على الفعل أَبيِ  وجٍه كان، وهللا أَوجب (59)و د: االستطاعة احلقيقيَّة عند أَهل الُّلغة هي"

َ النِ ساِء )احلجَّ على املستطيع، وهذا معىن االستطاعة، بدليل قوله تعاىل:  َتِطيُعوا َأن  تَ ع ِدُلوا بَ ني  َوَلن  َتس 
ُتم  َفال مَتِيُلوا ُكلَّ ال َمي ِل فَ َتَذُروها َكال ُمَعلََّقِة َوِإن  ِلُحوا َوتَ ت َُّقوا فَِإنَّ اَّللََّ كاَن َغُفورًا َرِحيماً َوَلو  َحَرص   (ُتص 

اً )وقوله:  (60) َتِطيَع َمِعَي َصرب  َع َوما كانُوا )وقوله:  (61)(قاَل ِإنََّك َلن  َتس  َتِطيُعوَن السَّم  َما كانُوا َيس 
ِف احلكم حقيقٌة وجماٌز،  ، "أَمَّا االستطاعة ابملال فهي استطاعة جمازيَّة، وِإذا تعارض (62)(يُ ب ِصُرونَ 

 على اجملاز". (63)كانت احلقيقة مقدَّمة

                                                           

ينظر احلاوي الكبري ِف فقه مذهب يقدَّم هنا مصادر الشَّافعيَّة؛ لوضوح وجه الدِ اللة فيه مع النَّصِ  فوق:  (58)
َأمحد بن حممد بن علي ، كفاية النَّبيه ِف شرح التَّنبيه، 4/8اإِلمام الشَّافعي، وهو شرح خمتصر املزن، املاوردي، 

ين، املعروف اببن الر ِفعة، ذكر صاحب الكتاب نوعان من االستطاعة،  .7/34 األَنصاري، أَبو العبَّاس، جنم الدِ 
روح البيان، ِإمساعيل حقِ ي بن مصطفى اإِلستانبويل . ينظر شرط حصول الفعل: انيةوالثَّ  ،شرط الوجوب: وىلألُ ا

اص احلنفي، ازي اجلصَّ بو بكر الرَّ محد بن علي أَ َأحكام القرآن، أَ ، 2/68الفداء، احلنفي اخللويت, املوىل أَبو 
2/307-308. 

حممد بن ، اع(صَّ مام ابن عرفة الوافية)شرح حدود ابن عرفة للرَّ ق اإلِ افية لبيان حقائِ اهلداية الكافية الشَّ  ينظر (59)
حه ضبطه وصحَّ ، اجلرجان، عريفاتكتاب التَّ ،  1/102، املالكيونسي اع التُّ صَّ بو عبد هللا، الرَّ نصاري، أَ األَ  قاسم
 ,1983-ه 1403 1ط-بريوت-ةاشر: دار الكتب العلميَّ النَّ ، اشرشراف النَّ من العلماء إبِ  مجاعة

محن عبد املنعم، حممود عبد الرَّ  ،ةلفاظ الفقهيَّ معجم املصطلحات واألَ (، ةاالستطاعة احلقيقيَّ )1/19
 (.ةحلقيقيَّ االستطاعة ا)1/146

 . حفص.129ية اآل النِ ساء:سورة  (60)
 . حفص.67ية اآل الكهف:سورة  (61)
 . حفص.20ية من اآل هود:سورة  (62)
ِهيَّة، حممد صدقي بن َأمحد بن حممد آل بورنو أَبو احلارث الغزي، ينظر  (63) ، 2/348ُمو ُسوَعة الَقواِعُد الِفق 

 .3719-8/3718، الدِ ين َأمحد بن ِإدريس القراِفنفاِئس اأُلصول ِف شرح احملصول، شهاب 
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 .(64)مصادر ُأخرى

 (66)، هل يصحُّ َأن حيجَّ غريه عنه أَم ال؟"(65)ص: "مسأَلة ِف املعضوب /3
ابَّة َأن حيجَّ غريه عنه وِإن كان  ق: مالك: "ليس على املعضوب الذي ال يستطيع َأن يثبت على الدَّ

، وكذلك الفقري الذي َأعطاه شخص مااًل حَيُجُّ به مل يلزمه َأن حيُِجَّ غريه عنه، وهو (غنًياَأي: )ملًيا"
 قوُل َأيب حنيفة أَيًضا.

 ق: الشَّافعيُّ: "يلزمه َأن حيجَّ غريه عنه ِف رأ س ماله."
َتطاَع إِلَي ِه ..َوَّللَِِّ َعَلى النَّاِس ِحجُّ )د: احتجَّ َأصحاب الشَّافعيِ  بقوله عزَّ وجلَّ:  ال بَ ي ِت َمِن اس 

  (َسِبياًل...
ا الزَّاد والرَّاحلة  _كما علمنا ِف املسأَلة (املال)و د: قالوا: وهذا االستطاعة عنده متوفِ رة ؛ أَلهنَّ

السَّابقة_ ومها متوفِ راتن عنده حقيقة وحكًما، فلم يبق له ِإالَّ تولية من حيجُّ عنه، وهذا مبقدوره، 
 َيب ذلك عليه". "فوجب َأن

 (67)مصادر ُأخرى
...َوَّللَِِّ َعَلى )نفس دليل الشَّافعيَّة الذي هو قوله عزَّ وجلَّ:   د: ذكر صاحب التَّهذيب للمالكيَّة

َتطاَع إِلَي ِه َسِبياًل...  (النَّاِس ِحجُّ ال بَ ي ِت َمِن اس 
 البدنيَّة، وهذا غري مستطيع.هي القدرة  -كما علمنا ِف املسأَلة السَّابقة-و د: االستطاعة 

                                                           

، 501-1/500 ، أَبو حممَّد عبد الوهَّاب،«اإِلمام مالك بن أَنس»املعونة على مذهب عامل املدينة ينظر  (64)
جي شرح ابن ان، 1/496الدُّرُّ الثَّمني واملورد املعني )شرح املرشد املعني على الضَّروري من علوم الدِ ين(، ميَّارة، 

التَّنوخي على منت الر ِسالة،، الشَّرح لقاسم بن عيسى بن انجي التَّنوخي، واملنت أَليب حممد عبد هللا بن عبد الرَّمحن 
الفواكه الدَّوان على رسالة ابن َأيب زيد القريوان، َأمحد بن غامن )أَو غنيم( بن ، 1/319ابن َأيب زيد القريوان، 

ين  ، 1/102(، اعصَّ شرح حدود ابن عرفة للرَّ . وينظر )352-1/351النَّفراوي، سامل ابن مهنا، شهاب الدِ 
 .3719-8/3718، القراِف، نفاِئس اأُلصول ِف شرح احملصول

معجم املصطلحات واألَلفاظ " من العضب وهو القطع. مشتق  ، ة، وانقطعت حركتههو الذي انتهت به العلَّ " (65)
 .3/318املنعم،  الفقهيَّة، حممود عبد الرَّمحن عبد

 .292هتذيب املسالك ِف نصرة مذهب مالك، أَبو احلجَّاج يوسف بن دوانس بن عيسى الفندالوي، ص (66)
اجملموع ، 9-4/8ينظر احلاوي الكبري ِف فقه مذهب اإِلمام الشَّافعي، وهو شرح خمتصر املزن، املاوردي،  (67)

 .101-100، 7/93، وويالنَّ ، بكي واملطيعي((ب ))مع تكملة السُّ شرح املهذَّ 
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 .(68)مصادر ُأخرى
اخي؟" /4  (69)ص: "مسأَلة ِف احلجِ ، هل هو واجٌب على الفور أَم على الرتَّ

 ق: مالك: َيب احلجُّ على الفور، وهو قوُل َأيب حنيفة أَيًضا.
اخي.  ق: الشَّافعيُّ: هو فرٌض على الرتَّ

َتطاَع إِلَي ِه )د: احتجَّ َأصحاب الشَّافعيِ  بقوله عزَّ وجلَّ:  ..َوَّللَِِّ َعَلى النَّاِس ِحجُّ ال بَ ي ِت َمِن اس 
 (َسِبياًل...

ا جمرَّد اقتضاِء اإِليقاع، فلو كان التَّعيني مراًدا لبيَّنته اآلية...  و د: اآلية ليس فيها ذكٌر للزَّمان، ِإّنَّ
 االستقبال من غري ختصيٍص بوقت". و"لفظ اآلية يقتضي

 .(70)مصادر ُأخرى
...َوَّللَِِّ َعَلى )نفس دليل الشَّافعيَّة الذي هو قوله عزَّ وجلَّ:   د: ذكر صاحب التَّهذيب للمالكيَّة

َتطاَع إِلَي ِه َسِبياًل...  (النَّاِس ِحجُّ ال بَ ي ِت َمِن اس 
االستطاعة، فمن توفَّر فيه شرط االستطاعة وجب عليه احلجُّ على و د: مل َيعل هللا للحجِ  َأجاًل غري 

 الفور وِإالَّ كان آمثًا، فاملطلوب املسارعة هنا.
: ما ال يسع تركه ِف زمن (71)وأَيًضا جاء اأَلمر مطلًقا ومطلق اأَلمر يدلُّ على الوجوب، "والواجب

اجًبا عليه؛ أَلنَّ كون فرضه على التَّأ خري يَؤدِ ي وجوبه، والتَّأ خري ال حمال ترك، فِإذا تركه مل يكن فعله و 
ِإىل أَقساٍم كلِ ها ابطلة، فيكون التَّأ خري ابطاًل؛ أَلنَّ ما يَؤدِ ي ِإىل الباطل ابطٌل مثله؛ أَلنَّ املكلَّف ِإذا 

ِقُط هذا َأخَّره ِإىل غري غاية فهو ابطل؛ أَلنَّ ذلك يناِف الوجوب، ِإذ الواجب البدَّ له من غاية، فَ يُ  س 
التَّنزيل غاية الوجوب؛ أَلنَّ مقتضى اأَلمر يقتضي الوجوب، وذلك يفيد طلب الفعل املأ مور به، فِإذا 
جاز التَّأ خري على اإِلطالق، بقي اأَلمر بال فعل، وذلك حمال. فِإن َأخَّره ِإىل غاية، فال ختلو تلك 

فًة"، فِإن كانت اأُلوىل كنحو سنة كذا أَو يوم كذا فال الغاية من أَمرين: ِإمَّا َأن تكون معيَّنًة أَو موصو 

                                                           

اإِلشراف على نكت . 4/275، حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي، رخسياملبسوط للسَّ  (68)
املعونة على مذهب عامل ، 1/457، مسائِل اخلالف، القاضي أَبو حممد عبد الوهَّاب بن علي بن نصر البغدادي

 . 1/501 بد الوهَّاب،، أَبو حممَّد ع«اإِلمام مالك بن أَنس»املدينة 
 .298هتذيب املسالك ِف نصرة مذهب مالك، أَبو احلجَّاج يوسف بن دوانس بن عيسى الفندالوي، ص (69)
 .7/107، وويالنَّ ، بكي واملطيعي((ب ))مع تكملة السُّ اجملموع شرح املهذَّ ينظر  (70)
َرف ُع النِ َقاِب َعن تنِقيح الشِ هاِب، أَبو عبد هللا احلسني بن علي بن طلحة الرَّجراجي ثَّ الش وشاوي ينظر  (71)

 .473-2/472السِ م اليل، 
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يضمن حينها َأن يعيش ِإليه، فبطل هذا. وِإن كانت الثَّانية: وذلك أَن يكون ت خريه ِإىل زمٍن يغلب 
ت على الظَّنِ  أَنَّه ِإن َأخَّره إِليه مل يستطع أَداَءه حينها فباطٌل أَيضًا لسببني، اأَلوَّل: قد يفاجُئه املو 

قبل بلوغ الغاية املظنونة، واآلخر: أَلنَّ التَّأ خري كان ابلظَّنِ  ال عن أَمارٍة صحيحة... وذكر صاحب 
 التَّهذيب بعدا مسأَلة اإِلث ابلتَّأ خري.

 .(72)مصادر ُأخرى
ص: "مسأَلة ِف من َأحرم ابحلجِ  قبل َأشهره، هل يلزمه هل يلزمه وال ينقلب ِإىل عمرٍة أَم  /5

 (73)ال؟"
 ق: مالك: يلزمه ِإحرام احلجِ ، وهو قوُل َأيب حنيفة أَيًضا.

 ق: الشَّافعيُّ:الَيوز هذا الفعل، فِإن حصل انقلب ِإىل ِإحرام عمرة.

                                                           

، وفيه أَيًضا 297-4/295، حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي، رخسياملبسوط للسَّ ينظر  (72)
اخي. قوٌل حملمَّد بن احلسن الشَّيبان قو  اإِلشراف على نكت مسائِل اخلالف، القاضي أَبو حممد عبد ٌل ابلرتَّ
، «اإِلمام مالك بن أَنس»املعونة على مذهب عامل املدينة ، 461-1/459، الوهَّاب بن علي بن نصر البغدادي

اخي: ينظر 507-1/506أَبو حممَّد عبد الوهَّاب، َبطُة على  الت َّن بيَهاتُ , وِف املذهب قول بكونه على الرتَّ تَ ن   ُس 
امل

تَ َلطَِة، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصب ُخ 
َُدوَّنَِة وامل

ومفهوم املذهب ، وفيه: "2/520 ،الُكُتِب امل
ة" و"اجملموعة" و"كتاب ابن عبد نة" و"العتبيَّ صول من "املدوَّ ل األُ كثر مسائِ ليس على الفور، وهو دليل أَ  احلجَّ  نَّ أَ 

مناه، وهو الذي عليه ل كما قدَّ وَّ واب األَ والصَّ  ه عنده على الفور.نَّ ون عن مالك أَ وحكى البغداديُّ  احلكم" وغريها.
هتا، ولو كان على م عدَّ ّيَّ أَ  خترج للحج ِ  ا الهنَّ ة أَ على املعتدَّ  غريهم من شيوخ املذهب عنه ويعتقده فيه؛ فقد نصَّ 

ذهنما العام بعد ة الفريضة، وليستأ  منعاه فال يعجل عليهما ِف حجَّ فإن ، بويهدون أَ  الفور خلرجت. وقال: ال حيجُّ 
 الَّ يضاً: ليخرج ِف الفريضة ويدعهما، فهذا على الفور. وقال ِف الذي حلف على زوجته أَ مثله. وقال أَ  العام، وهذا

هذا  اعة وَطر َح شهادته، وكلُّ مع االستط سنة. ومل يروا جتريح من ترك احلجَّ  رخ ِ ه يؤَ نَّ رورة: إِ ضوهي  ىل احلج ِ خترج إِ 
عبد الباقي ، رقانن فيما ذهل عنه الزُّ ابَّ ومعه: الفتح الرَّ  خمتصر خليلشرح الزُّرقان على  اخي.ه على الرتَّ نَّ يقتضي أَ 

 هنَّ ليه ألَ وِف كالم ابن احلاجب ميل إِ  ،اهر قول من شهر الفورالظَّ ...وفيه"، 2/408، رقانمحد الزُّ بن يوسف بن أَ 
ل وليس خذ من مسائِ ا أُ ّنَّ اخي إِ ون عن مالك والقول ابلرتَّ القول ابلفور نقله العراقيُّ  نَّ اخي وألَ ة الرتَّ ف حجَّ ضعَّ 
كثريًا من الفروع   نَّ د ذلك أَ ي ِ ويؤَ  ،رجحالقول ابلفور أَ  نَّ ذا علمت ذلك فقد ظهر لك أَ وإِ  :قاليٍ . بقو  خذ منهااألَ 

 ن يقتصر عليه اه ..."ف أَ فكان ينبغي للمصن ِ  ،ة على القول ابلفوراالستطاعة مبنيَّ ف ِف اليت يذكرها املصن ِ 
 .301هتذيب املسالك ِف نصرة مذهب مالك، أَبو احلجَّاج يوسف بن دوانس بن عيسى الفندالوي،  (73)
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ُهٌر َمع ُلوماٌت َفَمن  فَ َرَض ِفيِهنَّ )د: احتجَّ َأصحاب الشَّافعيِ  بقوله عزَّ وجلَّ:  جُّ َأش  احلَ 
جَّ...  (74)اآلية(احلَ 

ن "على اجلنس عند عام العهد"، وقوله:  ..َفَمن  فَ َرَض ِفيِهنَّ )و د: األَلف والَّالم ِف احلجِ  يدالَّ
جَّ... يقتضي أَقلَّ اجلمع واألَقلُّ هنا ثالثة َأشهر، وعلى هذا ال َيوز ِإيقاع اإِلحرام ابحلجِ  ِف غري  )احلَ 

 اأَلشهر اليت جعلها هللا له ميقااًت زمانًيا.
 .(75)ُأخرى مصادر

جُّ )على نفس دليل الشَّافعيَّة الذي هو قوله عزَّ وجلَّ:   د: ذكر صاحب التَّهذيب رًدا للمالكيَّة احلَ 
جَّ... ُهٌر َمع ُلوماٌت َفَمن  فَ َرَض ِفيِهنَّ احلَ   اآلية(َأش 

ا املراد ِإيقاع معظم أَعمال احلج ِ  فيها، كالوقوف بعرفة  و د: ليس املراد بذكر اأَلشهر كل  اأَلشهر، ِإّنَّ
الذي به يدرك احلجُّ، وبفواته يفوت احلجُّ. فكما َأنَّ طواف اإِلفاضة قد يقع بعد َأشهر احلجِ ، وهو 

 من َأعمال احلجِ ، فكذا ال مينع ِإيقاع اإِلحرام قبل َأشهره.
وقولُه: "من وقف بعرفة فقد متَّ  (76): "احلجُّ عرفة"ملسو هيلع هللا ىلصوممَّا يدلُّ على َأنَّ املراد ليس كلُّ اأَلشهر قوله 

ه الذي يفوت احلجُّ بفواته"، ومعلوم: َأنَّ بفواته يفوت احلجُّ، ومعلوٌم َأنَّ  حجُّه"، َأي: "متَّ معظم حجِ 
 معظم احلجِ  مل يَؤدَّ.

 .(77)مصادر ُأخرى
                                                           

 . حفص.197ية من اآل البقرة:سورة (74)
كفاية ،  30-4/27وهو شرح خمتصر املزن، املاوردي،  ينظر احلاوي الكبري ِف فقه مذهب اإِلمام الشَّافعي، (75)

ين، املعروف اببن الر ِفعة، -7/77 النَّبيه ِف شرح التَّنبيه، َأمحد بن حممد بن علي األَنصاري، أَبو العبَّاس، جنم الدِ 
81. 

حه صحَّ . وفيه: "17/457، 2014-8-15، صهيب عبد اجلبار، اجلامع الصحيح للسنن واملسانيد (76)
حاديث منار رواء الغليل ِف ختريج أَ إِ ، "سناده صحيح.وط: إِ رانؤُ شعيب األَ  , وقال1064رواء: لبان ِف اإلِ األَ 
 .4/163، ركان احلج وواجباتهابب أَ ، لبان، كتاب احلج ِ ين األَ بيل، حممد انصر الد ِ السَّ 

َوَلو  َكاَن ، وممَّا ذكر فيه: "1/378 ،اص احلنفيازي اجلصَّ بو بكر الرَّ محد بن علي أَ أَ ، حكام القرآنأَ  ينظر (77)
َقى ِبَكَمالِِه ِف ال َوق ِت الَِّذي اَل  جِ  َلَوَجَب َأن  اَل يَ ب   ُهِر احلَ  جِ  اَل ََيُوُز قَ ب َل َأش  رَاُم اِبحلَ  رَامِ اإل ِح   ،َيِصحُّ ِفيِه اب ِتَداُء اإل ِح 

ِر قَ ب َل َرم يِ  رَاِمِه يَ و َم النَّح  َماِر َدلِيٌل َعَلى َجَواِز اب ِتَدائِهِ  َوِف بَ َقاِء إح  قَاٍت َغري ِ  ،اجلِ  جِ  حَم ُصوَرٌة أِبَو  َوَذِلَك أِلَنَّ َمَناِسَك احلَ 
َها ِدميَُها َعَلي   رَاِم َلَما َجاَز بَ َقاُؤُه ِفيهِ  ملَ   فَ َلو  ، َجائٍِز تَ ق  ِر َوق  ًتا ِلإل ِح  ُمَعَة َلمَّا َكاَنت  َأاَل تَ َرى أَنَّ اجل ُ  ،َيُكن  يَ و ُم النَّح 

ِدميَُها َعلَي ِه ملَ   ُُمَعُة بَ ع َد الدُُّخوِل ِفيَها ِِف َوق ٍت اَل َيِصحُّ اب ِتَداُؤَها ِفيِه حَن َو  حَم ُصورًَة ِبَوق ٍت اَل ََيُوُز تَ ق  ََيُز  أَن  تَ ب  َقى اجل 
ِر قَ ب   ُخَل َوق ُت ال َعص  ُُمَعِة ُثَّ يَد  ُخَل ِف اجل  ُمَها بَ ع َد ُخُروِج ال َوق ِت َكَما اَل   لَ َأن  يَد  َها فَ تَ ب ُطُل َواَل يَ ب  َقى ُحك  ال َفرَاِغ ِمن  
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، هل عليه هدٌي أَم ال؟" /6  (78)ص: "مسأَلة ِف من حتلَّل من حص ر العدوِ 
 هدي عليه.ق: مالك: ال 

 ق: أَبو حنيفة والشَّافعيُّ:نعم، يلزمه هدٌي.
ُلَغ )د: احتجَّ َأصحاب َأيب حنيفة والشَّافعيِ  بقوله عزَّ وجلَّ:  َي َمع ُكوفًا َأن  يَ ب   َد  ...واهل 

  (79)اآلية(حمَِلَُّه...
ِصر مُت  )و د: مل يذكر له املَؤلِ ف وجه داللة، ِإالَّ أَنَّه ذكر هلما دلياًل آخر، وهو قوله تعاىل:  ...فَِإن  ُأح 

ِي... َد  تَ ي َسَر ِمَن اهل  ، وأَيًضا قاسوا احملصر من عدوٍ  على احملصر ملرٍض ِف وجوب (80)اآلية(َفَما اس 
 اهلدي جبامع العذر ِف كليهما.

 .  (81)مصادر ُأخرى
نفس دليل اأَلحناف والشَّافعيَّة الذي هو قوله عزَّ وجلَّ:   د: ذكر صاحب التَّهذيب للمالكيَّة

ُلَغ حمَِلَُّه...) َي َمع ُكوفاً َأن  يَ ب   َد   اآلية(...واهل 

                                                                                                                                                               

جِ  َلَما َصحَّ بَ َقاُؤُه ِبَكَمالِِه بَ ع َد ان ِقَضائِِه َكَما اَل َيِصحُّ اب ِتَداُؤَها ِفيِه َفَكَذِلَك إِ  ُهِر احلَ  جِ  َلو  َكاَن حَم ُصورًا أبَِش  رَاُم احلَ   ح 
ِر َصحَّ اب ِتَداُؤهُ  ،َيِصحُّ ِعن َد خُمَالِِفيَنا اب ِتَداُؤهُ  املقدِ مات ، 382-1/317..."، وينظر فَ َلمَّا َصحَّ بَ َقاُؤُه ِِف يَ و ِم النَّح 

 .385-1/384 املمهِ دات، أَبو الوليد حممد بن َأمحد بن رشد،
 .343هتذيب املسالك ِف نصرة مذهب مالك، أَبو احلجَّاج يوسف بن دوانس بن عيسى الفندالوي، ص (78)
 . حفص.25ية من اآل الفتح:سورة  (79)
 . حفص.196ية من اآل البقرة:سورة  (80)
ين الد ِ بدر ي محد بن حسني الغيتاىب احلنفمحد بن موسى بن أَ بو حممد حممود بن أَ أَ ، البناية شرح اهلداية ينظر (81)

شرح فتح ، 78-2/77تبيني احلقائِق شرح كنز الدَّقائِق وحاشية الشِ ل ِبِ ، الزيلعي، ، 446-4/443، العيّن
ين حممد بن عبد الواحد السِ يواسي،  محد بن حممد بن أَ ، رخسياملبسوط للسَّ ، 126-3/124القدير، كمال الدِ 

البيان افعيَّة عندهم احلصر يكون من العدوِ  فقط: ينظر . الشَّ 109-4/106 ،رخسية السَّ مَّ ئِ يب سهل مشس األَ أَ 
 390-385، وينظر 4/400 ،العمران اخلري بن ساملن َأيب ِف مذهب اإِلمام الشَّافعي، أَبو احلسني حيىي ب

روضة ، 345، وينظر 4/357احلاوي الكبري ِف فقه مذهب اإِلمام الشَّافعي، وهو شرح خمتصر املزن، املاوردي، ،
هناية املطلب ِف دراية ، 174-3/172، وويين حيىي بن شرف النَّ  حميي الد ِ بو زكرّيَّ أَ ، البني وعمدة املفتنيالطَّ 

، مام احلرمنيب إبِ ين، امللقَّ بو املعايل، ركن الد ِ عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد اجلويّن، أَ ، املذهب
4/427. 
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 و د: قالوا: ِإنَّ اآلية تدلُّ على وجود اهلدي ال وجوبه، وليس الوجود كالوجوب.
 .(82)مصادر ُأخرى

 الثَّالث: الن ِّكاح والطَّالقاملطلب 
 َأوَّال: الن ِّكاح

 (83)/ ص: "مسأَلة ِف مباشرة املرأَة عقد النِ كاح."1
 ق: مالك: ال َيوز، ال لنفسها وال لغريها، والنَّكاح ابطٌل ِإن فعلت، وهو قول الشَّافعيِ  أَيًضا.

 ق: أَبو حنيفة: َيوز حالة كوهنا ابلغًة رشيدة.
َن أَز واَجُهنَّ...)د: احتجَّ َأصحاب َأيب حنيفة بقوله عزَّ وجلَّ:    (84)اآلية(...َفال تَ ع ُضُلوُهنَّ َأن  يَ ن ِكح 

و د: قالوا: ِإنَّ ِإضافة النِ كاح هلنَّ ِف اآلية وغريها ِإضافة مباشرة، "وليس ملباشرة النِ كاح لفٌظ أَبني 
 من هذا.".

 . (85)مصادر ُأخرى
...َفال )نفس دليل اأَلحناف الذي هو قوله عزَّ وجلَّ:   د: ذكر صاحب التَّهذيب للمالكيَّة

َن أَز واَجُهنَّ...  اآلية(تَ ع ُضُلوُهنَّ َأن  يَ ن ِكح 
و د: قالوا: ِإنَّ هذا خطاٌب لأَلولياء، مستدلِ ني بسبب نزول اآلية. فلو جاز أَنَّه خطاب هلنَّ "النتفى 

 يهنَّ النتفاء اأَلولياء، وهذا خالف نصِ  القرآن.َأن يقع العضل عل

                                                           

املعونة على مذهب عامل ، وفيه أَنَّ اإِلحصار ال يكون ابملرض. 1/94، القوانني الفقهيَّة، ابن جزي ٍ  ينظر (82)
م على من وجوب الدَّ -4فصل ]، وفيه أَيًضا: "1/590 ، أَبو حممَّد عبد الوهَّاب،«اإِلمام مالك بن أَنس»املدينة 

تَ ي َسَر مِ &لقوله تعاىل: ؛لهوعليه دم لتحلُّ  حصر مبرض[:أُ  ِصر مُت  َفَما اس  يِ فَِإن  ُأح  َد  معناه: فحللتم، وال َيوز  &َن اهل 
َساِئل."، و مِبىَن ة أَ  مبكَّ الَّ ذحبه إِ 

َ
،  وفيه زّيدة تفصيل 1/290، أَبو حممَّد عبد الوهَّاب بن علي بن نصر، ُعُيوُن امل

واف ل دون البيت ابلطَّ حصر مبرض مل يتحلَّ حصر ِإالَّ ابلعدو. فمن أُ  ال لة:مسأَ -612على املصدر السَّابق: "
 =...                 عمل العمرة عي]ال ذي هو[والسَّ 

 ..."و مبىًن ة أَ فعليه دم، وال يذحبه ِإالَّ مبكَّ  ل من املرض بعمل عمرة وفاته احلجُّ ذا حتلَّ إِ  مسألة:-613 = 
 .427هتذيب املسالك ِف نصرة مذهب مالك، أَبو احلجَّاج يوسف بن دوانس بن عيسى الفندالوي، ص (83)
 . حفص.233ية من اآل البقرة:سورة  (84)
تبيني احلقائِق شرح كنز الدَّقائِق وحاشية ، 248-2/247 بدائِع الصَّنائِع ِف ترتيب الشَّرائِع، الكاسان،ينظر  (85)

ين أَبو حممَّد علي بن َأيب حيىي زك، 2/117  الشِ ل ِبِ ، الزيلعي، رّيَّ الُّلباب ِف اجلمع بني السُّنة والكتاب، مجال الدِ 
 ، .2/656 بن مسعود األَنصاري اخلزرجي املنبجي،
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 .(86)مصادر ُأخرى
 اثنًيا: الطَّالق

 (87)/ ص: "مسأَلة ِف حكم الطَّالق الثَّالث ِف كلمة واحدة."2
 ق: مالك: هو بدعٌة، وِإن وقع لزم، وهو قول َأيب حنيفة أَيًضا.

 ق: الشَّافعيُّ: يباح بال كراهة.
َة...)د: احتجَّ َأصحاب الشَّافعيِ  بقوله عزَّ وجلَّ:  ُصوا ال ِعدَّ   (88)اآلية(...َفطَلِ ُقوُهنَّ ِلِعدَّهِتِنَّ َوَأح 
 و د: هنا الطالق ذكر مطلًقا ومل يقيَّد بعدد.

  .(89)مصادر ُأخرى
...َفطَلِ ُقوُهنَّ )دليل الشَّافعيَّة الذي هو قوله عزَّ وجلَّ:  نفس  د: ذكر صاحب التَّهذيب للمالكيَّة

ُصوا ال ِعدََّة...  (لِِعدَّهِتِنَّ َوَأح 
و د: قالوا: أَرشد هللا تبارك وتعاىل ِإىل نوٍع من الطَّالق ِإن وقع كان له منه خمرٌج ِإن ندم، وطالق 

ق على نفسه ما وسَّعه هللا عليه، فعلم َأنَّ فعله املسأَلة ال رجعة فيه، وال نفع للنَّدم منه. فهو "قد ضيَّ 
 ذلك بدعة."

 .(90)مصادر ُأخرى

                                                           

، اإِلشراف على نكت مسائِل اخلالف، القاضي أَبو حممد عبد الوهَّاب بن علي بن نصر البغداديينظر  (86)
املقدِ مات ، 1/727 ، أَبو حممَّد عبد الوهَّاب،«اإِلمام مالك بن أَنس»املعونة على مذهب عامل املدينة ، 2/686

حتفة احلبيب على ، 32-6/31 األُم، الشَّافعي،. 472-1/471 دات، أَبو الوليد حممد بن َأمحد بن رشد،املمه ِ 
َرِمي ،  خمتصر ، 389-3/388شرح اخلطيب=حاشية البجريمي على اخلطيب، سليمان بن حممد بن عمر الُبَجي  
(، ِإمساعيل بن حيىي بن ِإمساعيل، أَبو إِبراهيم املزن،  هناية املطلب ِف ، 8/264املزن )مطبوع ملحقا ابألُمِ  للشَّافعيِ 

ين، امللقَّب إِبمام احلرمني،  دراية املذهب، عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد اجلويّن، أَبو املعايل، ركن الدِ 
12/39. 

 .476سالك ِف نصرة مذهب مالك، أَبو احلجَّاج يوسف بن دوانس بن عيسى الفندالوي، صهتذيب امل (87)
 . حفص.1ية من اآل الطَّالق:سورة  (88)
البيان ِف مذهب اإِلمام الشَّافعي، أَبو احلسني حيىي بن َأيب اخلري بن ، 458-6/457 األُم، الشَّافعي،ينظر  (89)

 .17/87 ،سامل العمران
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 ، املسأَلة ل   "د. عبدالنَّاصر أَبو البصل"(91)(مساِئل ِف الفقه املقارن)ُورود املسأَلة ِف 
ق: األَئِمَّة اأَلربعة يقولون: بوقوع الطَّالق الثَّالث بلفظ واحٍد وإِلزام املطلِ ق مبا تلفَّظ به، وحترم عليه 

سبق ذكر األَئِمَّة الثالثة قبل قليل ِف نفس املسأَلة، وينظر هنا )زوجته حَّتَّ تنكح زوًجا غريه. 
 (.(92)مذهب احلنابلة الذي فيه روايتان كاملذهبني السَّابقني

 ق: لغريهم قوٌل: ِإنَّ هذه الصِ يغة ال يقع هبا طالٌق َأصال، ال واحدة وال َأكثر.
 (93)ق: وأَيًضا هناك قوٌل: ِإنَّ هذه الصِ يغة يقع هبا طلقة واحدة.

الطَّالُق َمرَّاتِن فَِإم ساٌك )د: استدلَّ َأصحاب األَقوال الثَّالثة بدليٍل واحٍد وهو قوله عزَّ وجلَّ: 
ساٍن...مبَع رُ  رِيٌح إبِِح   (94)(وٍف أَو  َتس 

و د: اجلمهور: ظاهر اآلية جواز مجع الطَّلقتني، فِإن جاز اجلمع بني طلقتني جاز اجلمع بني الثَّالث 
 (95) أَيًضا. وكذا التَّسريح إِبحساٍن جاء بلفظ العموم، فهو يتناول الثَّالث أَيًضا.

فَِإم ساٌك مبَع ُروٍف أَو  )و د: اآلية تدلُّ على َأنَّ الطَّالق مر اتن، أَمَّا الثَّالثة فمأ خوذة من قوله تعاىل: 
سانٍ  رِيٌح إبِِح  ، فطالق الثَّالث بلفٍظ واحٍد غري مذكوٍر ِف القرآن، وعلى هذا فهو ال يلزم (َتس 

 (96)ابلكلِ يَّة.

                                                                                                                                                               

تبيني ، . 82-2/73. وينظر 2/79 م القرآن، َأمحد بن علي أَبو بكر الرَّازي اجلصَّاص احلنفي،َأحكاينظر  (90)
اإِلشراف على نكت مسائِل اخلالف، القاضي . 91-2/90 احلقائِق شرح كنز الدَّقائِق وحاشية الشِ ل ِبِ ، الزيلعي،

اإِلمام »نة على مذهب عامل املدينة املعو ، 740-2/737 الوهَّاب بن علي بن نصر البغدادي، أَبو حممد عبد
 .829-1/827 ، أَبو حممَّد عبد الوهَّاب،«مالك بن أَنس

 .179ينظر مسائِل ِف الفقه املقارن، عبدالنَّاصر أَبو البصل وآخرين، ص (91)
، 342-3/340، ركشيبو عبد هللا حممد بن عبد هللا الزَّ ين أَ مشس الد ِ ، ركشي على منت اخلرقيشرح الزَّ ينظر  (92)

املبدع ِف شرح ، 108-3/107، هري اببن قدامة املقدسيين الشَّ ق الد ِ بو حممد موفَّ أَ ، محدمام أَ الكاِف ِف فقه اإلِ 
، 304-6/302، حممد بن عبد هللا بن حممد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين = = بن إبراهيم، املقنع
 .261-260، 257-8/256، 335-334، 331-10/330، قدامة املقدسي، ابن املغّن

ب حممد صديق خان بن ي ِ بو الطَّ أَ ، « (الرَّوضة الن ديَّة»ة على عليقاُت الرَّضيَّ ة )ومعها: التَّ ديَّ وضة النَّ لرَّ ينظر ا (93)
 .257-2/248، حسن بن علي ابن لطف هللا احلسيّن البخاري الِقنَّوجي

 . حفص.229ية من اآل البقرة:سورة  (94)
نصاري يب بكر بن فرح األَ محد بن أَ بو عبد هللا حممد بن أَ أَ ، حكام القرآن=تفسري القرطباجلامع ألَ ينظر  (95)

ُه اإلسالميُّ وأدلَُّتُه )الشَّامل لألدل ة الشَّرعيَّة واآلراء املذهبيَّة ، 129-3/128، ين القرطباخلزرجي مشس الد ِ  الِفق 
َبة بن مصطفى الزَُّحي ِلي ، ، حاديث النَّبويَّة وخترَيها(األَ  النَّظرّيَّت الفقهيَّة وحتقيق همُّ وأَ   .9/6931َوه 
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..َوبُ ُعولَتُ ُهنَّ َأَحقُّ )ليل املذكور مبيِ ًنا الطَّالق الرَّجعيَّ: و د: قال هللا عزَّ وجلَّ قبل الدَّ 
ليل َأنَّ الطَّالق الرَّجعيَّ يكون  (97).اآلية(ِبَردِ ِهنَّ... ، َأي: مرًَّة بعد مرَّة،  مرتنيثَّ جاء بعدها آية الدَّ

 (98)العريبِ . كما هو معروٌف ِف ال ِلسان
َأصحابه بني املدخول هبا وغري املدخول، فريون َأنَّ الطَّالق يقع ملحوظة: هناك قوٌل رابٌع يفر ِق 

 واحدًة ابئِنًة على غري املدخول هبا، بينما يلزم ثالث طلقاٍت على املدخول هبا.
 (99)/ ص: "مسأَلة ِف األَقراِء، َأهي اأَلطهار أَم احليض؟."3

 ل الشَّافعيِ  أَيًضا.ق: مالك: هي اأَلطهار، وهي عدَّة من حتيض من النِ ساء، وهو قو 
 ق: أَبو حنيفة: املقصود ابألَقراِء: احليض.

َن أِبَن  ُفِسِهنَّ َثالثََة )د: احتجَّ َأصحاب َأيب حنيفة بقوله عزَّ وجلَّ:  َوال ُمطَلَّقاُت يَ تَ َربَّص 
 (100)اآلية(قُ ُروٍء...

كاملة، وهذا َيعل املقصود ابلقرء و د: الواجب على املطلَّقة_كما ِف اآلية_ االعتداد بثالثة أَقراٍء  
ِإن طلَّقها ِف آخر الطُّهر أَو وسطه أَو بعد مدٍَّة منه حيتسب ما بقي  -على قولكم-احليض؛ ألَنَّه 

 عندكم، فال تكون األَقراُء كاملًة وقتها.
 .  (101)مصادر ُأخرى

                                                                                                                                                               

نصاري يب بكر بن فرح األَ محد بن أَ بو عبد هللا حممد بن أَ أَ ، حكام القرآن=تفسري القرطباجلامع ألَ ينظر  (96)
 .3/129، ين القرطباخلزرجي مشس الد ِ 

 . حفص.228ية من اآل البقرة:سورة  (97)
نصاري يب بكر بن فرح األَ محد بن أَ بو عبد هللا حممد بن أَ أَ ، حكام القرآن=تفسري القرطباجلامع ألَ ينظر  (98)

 .134-3/132، ين القرطباخلزرجي مشس الد ِ 
  .503هتذيب املسالك ِف نصرة مذهب مالك، أَبو احلجَّاج يوسف بن دوانس بن عيسى الفندالوي، ص (99)
 . حفص.228ية من اآل البقرة:سورة  (100)
بدائِع الصَّنائِع ِف ترتيب ، 2/59، اص احلنفيازي اجلصَّ بو بكر الرَّ محد بن علي أَ أَ ، حكام القرآنأَ ينظر  (101)

بو عبد هللا ين أَ كمل الد ِ د بن حممود، أَ د بن حممَّ حممَّ ، العناية شرح اهلداية ،194-3/193 الشَّرائِع، الكاسان،
الغرَّة املنيفة ِف حتقيق بعض ،  309-4/308، ومي البابريتين الرُّ يخ مجال الد ِ ين ابن الشَّ يخ مشس الد ِ ابن الشَّ 

  .1/160، مسائِل اإِلمام َأيب حنيفة، عمر بن ِإسحق بن َأمحد اهلندي الغزنوي، سراج الدِ ين، أَبو حفص
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َوال ُمطَلَّقاُت )الذي هو قوله عزَّ وجلَّ:  نفس دليل اأَلحناف  د: ذكر صاحب التَّهذيب للمالكيَّة
 اآلية(يَ تَ َربَّص َن أِبَن  ُفِسِهنَّ َثالثََة قُ ُروٍء...

 (ثالثة)مدخٌل ِف معرفة معىن القرِء، فبها يعلم أَنَّه الطُّهر؛ ملخالفة العدد املؤنَّث (َثالثَةَ )و د: للتَّاء ِف 
؛ (ثالث)من غري اتء ولكانت  (ثالثة)احليض جلاءت ، فلو كان القرء هو (الطُّهر)املعدود املذكَّر 
خيالف املعدود. وأَيًضا: ِإنَّ ما قبل الطَّالق ال حكم له؛ هلذا فِإنَّ ما بقي يعدُّ  10-3أَلنَّ العدد من 

قرًءا كامال. وكذلك: فِإنَّ القرَء هو اخلروج من شيٍئ ِإىل شيئ وليس كلُّ الطُّهر. كما َأنَّ أَهل الُّلغة 
ُهٌر َمع ُلوماٌت...)زوا التَّعبري ابجلزِء على الكلِ ، وذلك كقوله تعاىل: َأجا جُّ َأش  ا (احلَ  ، ومعلوم عندان َأهنَّ

 شهران وبعض اثلث.
 .(102)مصادر ُأخرى

 (103)/ ص: "مسأَلة ِف الكفَّارة، مب جتب ِف الظِ هار؟."4
العزم على الوطِء، هذا ظاهر املذهب، ق: مالك: "ال جتب الكفَّارة ِف الظِ هار ِإالَّ ابلعود: وهو 

 وقيل: العزم على الوطِء واإِلمساك.
 ق: أَبو حنيفة: "ال جتب الكفَّارة ابلظِ هار وال ابلعود، ولكنَّه حيرم عليه وطُؤها حَّتَّ يكفِ ر" .

: "العود: العزم على ِإمساكها، فِإن ظاهر منها ثَّ أَمسكها بعد ظهاره مقدار ما  يطلِ قها ق: الشَّافعيُّ
 فيه طالقًا متَّصاًل ابلظِ هار، فقد وجبت عليه الكفَّارة.

 (104)اآلية(...ُثَّ يَ ُعوُدوَن ِلما قاُلوا...)د: احتجَّ َأصحاب الشَّافعيِ  بقوله عزَّ وجلَّ:
و د: العود: يصدق على اإِلمساك على النِ كاح وكذا يصدق على العزِم على الوطِء، فوجب املسري 

. "وأَلنَّ العود: عزٌم على فعٍل يكون من (105)ِإىل الفهم؛ لوجوب اأَلخذ أبَوائل اأَلمساءِ أَلسبقهما 
                                                           

، الم شاهنيبد السَّ حه: حممد عحتقيق ضبطه وصحَّ ، اويمحد الصَّ أَ ، قرب املسالكالك ألَ بلغة السَّ ينظر  (102)
على ما ِف املدوَّنة من غريها من اأُلمَّهات، عبد هللا بن عبدالرَّمحن َأيب زيٍد  ّيداتوادر والز ِ النَّ ، 2/439،443

البيان ِف مذهب اإِلمام الشَّافعي، أَبو احلسني حيىي بن َأيب اخلري بن سامل . 23-1/22القريوان أَبو حممَّد، 
، احلاوي الكبري ِف فقه مذهب اإِلمام الشَّافعي، وهو شرح خمتصر املزن، املاوردي، 17-11/15، العمران

11/164،67. 
 .535هتذيب املسالك ِف نصرة مذهب مالك، أَبو احلجَّاج يوسف بن دوانس بن عيسى الفندالوي، ص (103)
 . حفص.3ية من اآل اجملادلة:سورة  (104)
صول الفقه على مذهب اإِلمام َأمحد بن حنبل، أَبو حممد موفَّق الدِ ين روضة النَّاظر وجنَّة املناظر ِف أُ ينظر  (105)

احملصول، أَبو عبد هللا ، 1/442عبد هللا بن َأمحد بن حممد بن قدامة املقدسي، الشَّهري اببن قدامة املقدسي، 
ين الرَّازي خطيب  .6/154الرَّي،  حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التَّيمي الرَّازي، امللقَّب بفخر الدِ 
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جهته، والعزم على الفعل ليس بفعٍل."...وأَلنَّ من حصل منه العزم على اإِلمساك "فقد حصل منه 
  العزم على الوطِء؛ أَلنَّ النِ كاح ال يراد ِإالَّ للوطِء"، فهو أَعمُّ.

 (106)مصادر ُأخرى
...ُثَّ يَ ُعوُدوَن )نفس دليل الشَّافعيَّة الذي هو قوله عزَّ وجلَّ:   د: ذكر صاحب التَّهذيب للمالكيَّة

 (ِلما قاُلوا...
ا حرَّم املظاهر على نفسه الوطَء، فقوله:  يدلُّ على َأنَّ العود مبعىن  (ُثَّ يَ ُعوُدونَ  )و د: قالوا: ِإّنَّ

يدلُّ على َأنَّ العود مبعىن الفعل. ثَّ ذكر صاحب التَّهذيب آيتان: اأُلوىل  (ِلما قاُلوا)الرُّجوع، وقوله: 
َوى ُثَّ )تدلُّ على َأنَّ العود مبعىن الرُّجوع، واأُلخرى مبعىن الفعل، ومها:  أملَ  تَ َر ِإىَل الَِّذيَن نُ ُهوا َعِن النَّج 

تَ )..(107)اآلية(يَ ُعوُدوَن ِلما نُ ُهوا َعن ُه... ُفوَن ِمَن اَّللَِّ َوُهَو َمَعُهم  ِإذ  يُ بَ يِ ُتوَن َما اَل يَ ر ضى ِمَن ..َوال َيس  خ 
 (108)اآلية(ال َقو ِل..

اخي (ُثَّ )وأَيًضا: التَّعبري بلفظ  تيب واالنفصال دون االتِ صال ِف لسان  (املهلة)اليت تفيد الرتَّ والرتَّ
 العرب دليٌل لنا.
 .(109)مصادر ُأخرى

 املطلب الرَّابع: القتل
 وحتته مسأَلة:

                                                           

احلاوي الكبري ِف فقه مذهب اإِلمام الشَّافعي، وهو شرح خمتصر املزن، ، 6/703األُم، الشَّافعي، ينظر  (106)
 . 10/443،447، املاوردي

 . حفص.8ية من اآل اجملادلة:سورة  (107)
 . حفص.108ية من اآل النِ ساء:سورة  (108)
ُهَو ال َعز ُم  :َوقَاَل َأص َحابُ َنا: ال َعو دُ ، وفيه: "3/236 بدائِع الصَّنائِع ِف ترتيب الشَّرائِع، الكاسان، اأَلحناف:  (109)

د اَل أَنَُّه َوَجَبت  ال َكفَّارَُة لَِعَدِم ال َعز ِم ال ُمؤَكَّ  ؛َعَلى َوط ِئَها َعز ًما ُمؤَكًَّدا َحَّتَّ َلو  َعَزَم ُثَّ بََدا لَُه ِِف أَن  يَطََأَها اَل َكفَّارََة َعَلي هِ 
؛ أِلَنَّ ال َكفَّارََة بَ ع َد ُسُقوِطَها اَل تَ ُعوُد إِ  بِنَ ف سِ  املبسوط "، الَّ ِبَسَبٍب َجِديٍد.ال َعز ِم ُثَّ َسَقَطت  َكَما قَاَل بَ ع ُضُهم 

وقد روي عن مالٍك أَقواٌل . 403-6/402، رخسية السَّ مَّ ئِ يب سهل مشس األَ محد بن أَ حممد بن أَ ، رخسيللسَّ 
 ،اإِلشراف على نكت مساِئل اخلالف، القاضي أَبو حممد عبد الوهَّاب بن علي بن نصر البغداديعدَّة: ينظر 

مات املمهِ دات، أَبو الوليد حممد بن َأمحد بن رشد، ، 774ا-2/772 مَناِهُج التَّحِصيِل ، 605-1/602ملقدِ 
 .81-5/78ِح املَدوَّنة وَحلِ  ُمشِكالهتا، أَبو احلسن علي بن سعيد الرَّجراجيونتاِئج لطاِئف التَّأ ِويل ِف َشر 
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 (110)ص: "مسأَلة ِف القتل العمد، هل فيه كفارٌة أَم ال؟."
 ق: مالك: ليس ِف قتل العمد كفَّارة، وهو قول َأيب حنيفة أَيًضا.

 َمن  ...وَ )احتجَّ َأصحاب الشَّافعيِ  بقوله عزَّ وجلَّ:  د: ق: الشَّافعيُّ: جتب ِف قتل العمد الكفَّارة.
رِيُر َرقَ َبٍة... ِمناً َخطًَأ فَ َتح  معتمدان ِف هذا القياس: حيث ِإنَّ "حقَّ هللا تعاىل و د:  (111)اآلية(قَ َتَل ُمؤ 

ذكر د:  .(112)مصادر ُأخرىِف النَّفس مضمون ابلكفَّارة بدليل نصِ  الكتاب"، وذكر اآلية فوق. 
َمن  قَ َتَل ُمؤ ِمناً َخطًَأ ...وَ )دليل الشَّافعيَّة الذي هو قوله عزَّ وجلَّ:  نفس  صاحب التَّهذيب للمالكيَّة

رِيُر َرقَ َبٍة... :ذكر الكفَّارة ِف قتل اخلطِإ يدلُّ هذا على َأنَّ العمد خبالفه.وكذلك ِف قتل و د اآلية(فَ َتح 
ا مجيع اجلزاء، "فلو  أَوجبنا الكفَّارة لكانت بعض العمد ذكرت أَربع عقوابٍت فدلَّ ذلك على َأهنَّ

اجلزاِء، وكون الكفَّارة جزاًء أَو بعض اجلزاِء يصحُّ ابلقياس أَو إِبثبات كفَّارة قتل العمد ابلقياس، وكال 
 (113)مصادر ُأخرىالوجهني غري جائِز".

 
 
 
 
 
 

                                                           

 .864هتذيب املسالك ِف نصرة مذهب مالك، أَبو احلجَّاج يوسف بن دوانس بن عيسى الفندالوي، ص (110)
 . حفص.92ية من اآل اجملادلة:سورة  (111)
، 623-11/622، حيىي بن َأيب اخلري بن سامل العمران البيان ِف مذهب اإِلمام الشَّافعي، أَبو احلسنيينظر  (112)

اجملموع شرح املهذَّب ، 13/68، احلاوي الكبري ِف فقه مذهب اإِلمام الشَّافعي، وهو شرح خمتصر املزن، املاوردي
 .19/184 ))مع تكملة السُّبكي واملطيعي((، النَّووي،

حممد ، رخسياملبسوط للسَّ ، 100-6/97 لشِ ل ِبِ ، الزيلعي،بيني احلقاِئق شرح كنز الدَّقاِئق وحاشية اينظر ت (113)
اإِلشراف على نكت مسائِل اخلالف، ، 155-27/153، رخسية السَّ مَّ ئِ يب سهل مشس األَ محد بن أَ بن أَ 

القاضي حممد بن عبد هللا ، حكام القرآنأَ ، 2/843، الوهَّاب بن علي بن نصر البغدادي القاضي أَبو حممد عبد
ِد، َفَكاَن َماِلٌك َوالشَّاِفِعيُّ ، ذكر القرطبُّ ِف تفسريه: "1/599، بن العريببو بكر أَ  تَ َلُفوا ِفيَها ِِف قَ ت ِل ال َعم  َواخ 

دِ  َطَأِ  يَ َرَّيِن َعَلى قَاتِِل ال َعم   .5/331". ال َكفَّاَرَة َكَما ِف اخل 
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 اخلامتة
 من خالل هذا البحث خلصت ِإىل النَّتاِئج التَّالية:

وحبُّ األَئِمَّة لبعضهم، ومعرفُة كلِ  ِإمام قدر اآلخر، هي السِ مُة الواضحُة من خالل  / اإِلنصاف1
 متهيد هذا البحث.

اد احلكم، الختالف األَفهام.2 ليل ِف مسأَلة ما ال يلزم منه احتِ  اد الدَّ  / احتِ 
مساِئل، ومع  / ورد ِف البحث ستَّ عشرَة مسأَلة، اتَّفق فيها قول مالك مع َأيب حنيفة ِف ست ِ 3

، وانفرد كلُّ ِإماٍم ِف مسأَلتني.  الشَّافعيِ  ِف ستٍ  أَيًضا، وِف مسأَلتني اتَّفق قول َأيب حنيفة والشَّافعيِ 
/ مل يذكر صاحب هتذيب املسالك الذي مجعت منه مساِئل البحث اإِلمام َأمحد ابن حنبل وال 3

 مرَّة.
ليل من القرآن4  والسُّنَّة الستخراج حكٍم منه، ال يقلُّ َأمهِ يَّة عن معرفة الدَّليل. / بدا جلًيا َأنَّ فهم الدَّ
، فرغم تتلمذ بعض األَئِمَّة على بعض، وتوقري بعضهم 5 / ال سبيل للتَّعصب للوصول ِإىل احلقِ 

لبعٍض، واالعرتاف بفضل بعضهم على بعٍض، مل مينعهم ذلك من االستقالل مبذهب خاصٍ  عندما 
 جتهاد هلم.توفَّرت آلة اال

/ اأَلدلَّة تتعدَّد ِف املسأَلة الواحدة فيقوِ ي بعضها بعًضا، وقد اكتفيت ابلدَّليل املتَّفق عليه للوقوف 6
 .)مع بيان حكم املسأَلة ابلعموم)على فهم كلِ  ِإماٍم لذاك الدَّليل، وهذا لبُّ البحث 
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 فهرس املصادر واملراجع
 عن عاصم.القرآن الكرمي، برواية حفص 

 احلنفيَّـــــــــــة:
-َأحكام القرآن، َأمحد بن علي أَبو بكر الرَّازي اجلصَّاص احلنفي، تح: حممد صادق القمحاوي -1

اث العريب اتريخ الطَّبع: -بريوت-عضو جلنة مراجعة املصاحف ابأَلزهر الشَّريف، دار ِإحياء الرتُّ
 ه ، ط بال1405

ين أَبو  -2 االختيار لتعليل املختار، عبد هللا بن حممود بن مودود املوصلي البلدحي، جمد الدِ 
ين )الفضل، عليها تعليقات: الشَّيخ حممود أَبو دقيقة  من علماء احلنفيَّة ومدرِ س بكلِ يَّة ُأصول الدِ 

ط بال، (وغريها -بريوت -وصوَّرهتا دار الكتب العلميَّة) -القاهرة -، مطبعة احللب(سابًقا
 .1937-ه 1356

ين بن ِإبراهيم بن حممد، املعروف اببن جنيم، وِف آخره:  -3 قاِئق، زين الدِ  البحر الرَّاِئق شرح كنز الدَّ
تكملة البحر الراِئق حملمَّد بن حسني بن علي الط وري، وابحلاشية: منحة اخلالق البن عابدين، دار 

 بال. 2الكتاب اإلسالمي، ط
 .1986-ه 1406 2لصَّناِئع ِف ترتيب الشَّرائِع، الكاسان، دار الكتب العلميَّة، طبدائِع ا -4
البناية شرح اهلداية، أَبو حممد حممود بن َأمحد بن موسى بن َأمحد بن حسني الغيتاىب احلنفي  -5

ين العيّن، دار الكتب العلمية  .2000 -ه 1420 1ط -بريوت-بدر الدِ 
ين َأمحد بن حممَّد تبيني احلقاِئق شرح كنز  -6 ل ِبِ ، الزيلعي، احلاشية: شهاب الدِ  الدَّقاِئق وحاشية الشِ 

 1ط-بوالق،القاهرة-بن َأمحد بن يونس بن ِإمساعيل بن يونس الشِ ل ِبُّ، املطبعة الكربى اأَلمريية
 .)2ث صورهتا دار الكتاب اإلسالمي ط)ه 1313

ور اإِليضاح، َأمحد بن حممد بن ِإمساعيل حاشية الطَّحطاوي على مراقي الفالح شرح ن -7
 -ه 1418 1ط-بريوت-الطَّحطاوي، تح: حممد عبد العزيز اخلالدي، دار الكتب العلمية 

1997. 
يواسي، دار الفكر -8 ين حممد بن عبد الواحد السِ   ط بال. -بريوت-شرح فتح القدير، كمال الدِ 
ين أَبو عبد هللا ابن الشَّيخ مشس العناية شرح اهلداية، حممَّد بن حممَّد بن حمم -9 ود، َأكمل الدِ 

ين الرُّومي البابريت، دار الفكر، ط بال. ين ابن الشَّيخ مجال الدِ   الدِ 
الغرَّة املنيفة ِف حتقيق بعض مساِئل اإِلمام َأيب حنيفة، عمر بن ِإسحق بن َأمحد اهلندي  -10

ين، أَبو حفص احلنفي، مَؤسَّسة   .1986-1406 1الكتب الثَّقافيَّة، طالغزنوي، سراج الدِ 
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املبسوط للسَّرخسي، حممد بن َأمحد بن َأيب سهل مشس األَئِمَّة السَّرخسي، دراسة وحتقيق:  -11
ين امليس، دار الفكر للطِ باعة والنَّشر والتَّوزيع  .2000 -ه1421 1ط-بريوت-خليل حمي الدِ 

مَّار بن علي الش رنباليل، اعتىن به وراجعه: مراقي الفالح شرح منت نور اإِليضاح، حسن بن ع -12
 .2005-ه 1425 1نعيم زرزور، املكتبة العصرية، ط

 املالكيَّـــــــــــة:
َأحكام القرآن، القاضي حممد بن عبد هللا أَبو بكر بن العريب، راجع ُأصوله وخرَّج َأحاديثه  -1

 -ه 1424 3ط-بريوت-وعلَّق عليه: حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية
2003. 

اإِلشراف على نكت مساِئل اخلالف، القاضي أَبو حممد عبد الوهَّاب بن علي بن نصر  -2
 .1999 -ه 1420 1البغدادي، تح: احلبيب بن طاهر، دار ابن حزم، ط

-ه  1425ط بال، -القاهرة-بداية اجملتهد وهناية املقتصد، ابن رشد احلفيد، دار احلديث -3
2004. 

ألَقرب املسالك، َأمحد الصَّاوي، حتقيق ضبطه وصحَّحه: حممد عبد السَّالم بلغة السَّالك  -4
 .-بريوت -، ط بال1995 -ه 1415شاهني، دار الكتب العلميَّة، 

تَ َلطَِة، عياض بن موسى بن عياض بن  -5 ُخ 
َدوَّنَِة وامل

ُ
َبطُة على الُكُتِب امل تَ ن   ُس 

الت َّن بيَهاُت امل
 1ط-بريوت-عبد النعيم محييت، دار ابن حزم عمرون اليحصب تح: حممد الوثيق،

 .2011 -ه 1432
هتذيب املسالك ِف نصرة مذهب مالك، أَبو احلجَّاج يوسف بن دوانس بن عيسى  -6

-ه1429 1ط-القاهرة-الفندالوي، تح: حيي مراد، مَؤسَّسة املختار للنَّشر والتَّوزيع
2008. 

 حممد بن َأمحد بن َأيب بكر بن فرح اجلامع أَلحكام القرآن=تفسري القرطب، أَبو عبد هللا -7
ين القرطب، تح: َأمحد الربدون وِإبراهيم أطفيش، دار الكتب  األَنصاري اخلزرجي مشس الدِ 

 .1964-ه 1384 2ط-القاهرة-املصريَّة
ين)الدُّرُّ الثَّمني واملورد املعني  -8 ، ميَّارة، تح: )شرح املرشد املعني على الضَّروري من علوم الدِ 

 .2008-ه  1429-القاهرة- املنشاوي، دار احلديثعبد هللا
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-3: سعيد أَعراب، جزء2،6: حممد حجي، جزء 1،8،13الذَّخرية، القراِف، تح: جزء -9
 .1994 1ط-بريوت-: حممد بو خبزة، دار الغرب اإِلسالمي12 -5،7،9

التَّنوخي، شرح ابن انجي التَّنوخي على منت الر ِسالة،، الشَّرح لقاسم بن عيسى بن انجي  -10
 1واملنت أَليب حممد عبد هللا بن عبد الرَّمحن ابن َأيب زيد القريوان، تح: َأمحد فريد املزيدي، ط

 .2007 -ه 1428
 2008 1شرح التَّلقني، املازري، تح: حممَّد املختار الس المي، دار الغرب اإِلسالمي، ط -11     
قهاء اأَلمصار، ابن القصار، درسه وحقَّقه: عبد عيون اأَلدلَّة ِف مساِئل اخلالف بني ف -12     

 .2006-ه 1426ط بال،  -رمحه هللا-احلميد بن سعد بن انصر الس عودي 
َساِئل، أَبو حممَّد عبد الوهَّاب بن علي بن نصر، دراسة وحتقيق: علي حممَّد  -13     

َ
ُعُيوُن امل

 .2009-ه 1430 1ط-بريوت-والتَّوزيعِإبراهيم بو رويبة، دار ابن حزم للطِ باعة والنَّشر 
بن سامل ابن  (أَو غنيم)الفواكه الدَّوان على رسالة ابن َأيب زيد القريوان، َأمحد بن غامن -14     

ين النَّفراوي، دار الفكر، ط بال،   .1995 -ه 1415مهنا، شهاب الدِ 
 القوانني الفقهيَّة، ابن جزيٍ ، ط بال. -15     
ِف فقه أَهل املدينة، ابن عبد الرب، تح: حممَّد حممَّد أحيد ولد ماديك املوريتان، الكاِف  -16     

 .1980ه /1400 2ط-مكتبة الر ّيض احلديثة الر ّيض
مات املمهِ دات، أَبو الوليد حممد بن َأمحد بن رشد، تح: حممد حجي، دار الغرب  -17      املقدِ 

 .1988-ه 1408 1ط-اإِلسالمي بريوت
، أَبو حممَّد عبد الوهَّاب، تح: «اإِلمام مالك بن أَنس»املعونة على مذهب عامل املدينة  -18     

ط بال، َأصل الكتاب:  -مكة املكرمة-محيش عبد احلق ، املكتبة التِ جاريَّة، مصطفى أمحد الباز
 رسالة دكتوراه جبامعة أُمِ  القرى مبكَّة املكرَّمة.

ونتاِئج لطاِئف التَّأ ِويل ِف َشرِح املَدوَّنة وَحلِ  ُمشِكالهتا، أَبو احلسن مَناِهُج التَّحِصيِل  -19     
، دار ابن حزم، ط-علي بن سعيد الرَّجراجي، اعتىن به: أَبو الفضل الد مَياطي  1َأمحد بن علي 

 .2007-ه  1428
 الشَّافعيَّـــــــــــة:

 .2001ط-املنصورة–الوفاءاألُم، الشَّافعي، تح: رفعت فوزي عبد املطَّلب، دار  -1
البيان ِف مذهب اإِلمام الشَّافعي، أَبو احلسني حيىي بن َأيب اخلري بن سامل العمران، تح:  -2

 .2000-ه 1421 1ط-جدة-قاسم حممد الن وري، دار املنهاج
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حتفة احلبيب على شرح اخلطيب=حاشية البجريمي على اخلطيب، سليمان بن حممد بن  -3
، دار َرِمي   .1995-ه  1415الفكر، ط بال،  عمر الُبَجي  

احلاوي الكبري ِف فقه مذهب اإِلمام الشَّافعي، وهو شرح خمتصر املزن، املاوردي، تح: علي  -4
-ه 1419 1ط -بريوت-عادل َأمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية-حممد معوض

1999. 
ين حيىي بن  -5 شرف النَّووي، تح: زهري روضة الطَّالبني وعمدة املفتني، أَبو زكرّيَّ حميي الدِ 

 .1991-ه 1412 2عمان، ط -دمشق -بريوت-الشَّاويش، املكتب اإِلسالمي
الفقه املنهجي على مذهب اإِلمام الشَّافعي رمحه هللا تعاىل، اشرتك ِف ت ليف هذه  -6

، ُمصطفى الُبغا، علي الش ر جبي، دار القلم للطِ باعة والنَّشر  السِ لسلة: ُمصطفى اخِلن 
 .1992 -ه 1413 4ط-دمشق-زيعوالتَّو 

ين،  -7 كفاية النَّبيه ِف شرح التَّنبيه، َأمحد بن حممد بن علي األَنصاري، أَبو العبَّاس، جنم الدِ 
 .2009 1املعروف اببن الر ِفعة، تح: جمدي حممد سرور ابسلوم، دار الكتب العلميَّة، ط

طبعة كاملة )ووي، دار الفكر، ، النَّ ((مع تكملة السُّبكي واملطيعي))اجملموع شرح املهذَّب  -8
 .313-1/311، (معها تكملة السُّبكي واملطيعي

، ِإمساعيل بن حيىي بن ِإمساعيل، أَبو ِإبراهيم (مطبوع ملحقا ابألُمِ  للشَّافعي ِ )خمتصر املزن  -9
 .، ط بال1990ه /1410-بريوت-املزن، دار املعرفة

ين، حممد بن موسى بن عيسى بن علي النَّجم الوهَّاج ِف شرح املنهاج، كمال الد ِ  -10
 .2004 -ه 1425 1، تح: جلنة علمية، ط(جدة)الدَِّمريي أَبو البقاء الشَّافعي، دار املنهاج 

هناية املطلب ِف دراية املذهب، عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد اجلويّن، أَبو  -11
ين، امللقَّب إِبمام احلرمني، حقَّ  قه وصنع فهارسه: عبد العظيم حممود الدِ يب، دار املعايل، ركن الدِ 

 .2007-ه 1428 1املنهاج، ط
  احلنابلـــــــــــة:

رُؤوس املساِئل ِف اخلالف على مذهب َأيب عبد هللا َأمحد بن حنبل، أَبو جعفر عبد اخلالق بن 
مكَّة -النَّهضة احلديثةعيسى العبَّاسي اهلامشي، تح: عبد امللك بن عبد هللا دهيش، الناشر: مكتبة 

 .2000 -ه1421 1ط-املكرَّمة
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ين أَبو عبد هللا حممد بن عبد هللا الزَّركشي،  -1 شرح الزَّركشي على منت اخلرقي، مشس الدِ 
 دراسة وحتقيق: عبد امللك بن عبد هللا بن دهيش.

دار  الشَّرح الكبري على منت املقنع، عبد الرَّمحن بن حممد بن َأمحد بن قدامة املقدسي، -2
الكتاب العريب للنَّشر والتَّوزيع، َأشرف على طباعته: حممد رشيد رضا صاحب املنار، ط 

 بال.
 1الشَّرح املمتع على زاد املستقنع، حممد بن صاحل بن حممد العثيمني، دار ابن اجلوزي، ط -3

1422–1428. 
ين الشَّهري اببن قدا -4 مة املقدسي، دار الكتب الكاِف ِف فقه اإِلمام َأمحد، أَبو حممد موفَّق الدِ 

 .1994-ه  1414 1العلميَّة، ط
املبدع ِف شرح املقنع، إبراهيم بن حممد بن عبد هللا بن حممد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان  -5

 .1997-ه 1418 1لبنان، ط –الدين،  دار الكتب العلمية، بريوت 
عبد الفتَّاح حممد احللو،  املغّن، ابن قدامة املقدسي، تح: عبد هللا بن عبد احملسن الرتُّكي، -6

 .1997 -ه  1417 2ط -الرّيض-ط: عامل الكتب
 مصـــــــــــادر احلديث:

ين األَلبان، ِإشراف: زهري  -1 ِإرواء الغليل ِف ختريج َأحاديث منار السَّبيل، حممد انصر الدِ 
 .1985 -ه 1405 2ط -بريوت-الشَّاويش، املكتب اإِلسالمي

التَّعديل والتَّجريح , ملن خرَّج له البخاري ِف اجلامع الصحيح، أَبو الوليد سليمان بن خلف  -2
بن سعد بن أَيُّوب بن وارث الَتجيب القرطب الباجي األَندلسي، تح: أَبو لبابة حسني، دار 

 .1986 -1406 1ط-الر ّيض-ال ِلواء للنَّشر والتَّوزيع
، 2014-8-15صهيب عبد اجلبار، ط بال،  اجلامع الصحيح للسنن واملسانيد، -3

17/457. 
مه، حممد بن ِإمساعيل  ملسو هيلع هللا ىلصاجلامع املسند الصحيح املختصر من أُمور رسول هللا  -4 وسننه وأّيَّ

بن ِإبراهيم بن املغرية البخاري، أَبو عبد هللا، تح: حممد زهري بن انصر النَّاصر، دار طوق 
 .ه 1422 1النَّجاة، ط

يب ابن بلبان، حممد بن حبَّان بن َأمحد بن حبَّان بن معاذ بن َمع بَد، صحيح ابن حبَّان برتت -5
-بريوت-التَّميمي، أَبو حامت، الدَّارمي، الُبسيت ، تح: شعيب اأَلرنُؤوط، مَؤسَّسة الر ِسالة

 .1993 -1414 2ط
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مسند اإِلمام َأمحد ابن حنبل، أَبو عبد هللا َأمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن َأسد  -6
 .1995 -ه 1416 1ط-القاهرة-يبان، تح: َأمحد حممد شاكر، دار احلديثالشَّ 

، الشَّافعي أَبو عبد هللا حممد بن ِإدريس بن العبَّاس بن (ترتيب سنجر)مسند اإِلمام الشَّافعي -7
عثمان بن شافع بن عبد املطَّلب بن عبد مناف املطلب القرشي املكي، رتَّبه: سنجر بن 

ين، حقَّق نصوصه وخرَّج َأحاديثه وعلَّق عليه: ماهر عبد هللا اجلاويل،  أَبو سعيد، علم الدِ 
 .2004 -ه 1425 1ط-الكويت-ّيسني فحل، شركة غراس للنَّشر والتَّوزيع

املعجم البن املقرئ، أَبو بكر حممد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان اأَلصبهان  -8
 -الر ّيض-الرَّمحن عادل بن سعد، مكتبة الرُّشداخلازن، املشهور اببن املقرئ، تح: َأيب عبد 

 .1998 -ه 1419 1شركة الر ّيض للنَّشر والتَّوزيع، ط
موطَّأ مالك برواية حممد بن احلسن الشَّيبان، مالك بن أَنس بن مالك بن عامر اأَلصبحي  -9

 .دة منقَحةَمزِيَ  2املدن، تعليق وحتقيق: عبد الوهَّاب عبد الَّلطيف، املكتبة العلميَّة، ط
 (قراَءات، فقه، ُأصول فقه، لغة عربيَّة، معاجم، تراجم...) مصــــــــــادر منوَّعـــــــــــة:       
روح البيان، ِإمساعيل حقِ ي بن مصطفى اإِلستانبويل احلنفي اخللويت, املوىل أَبو  (تفسري) -1

 ط بال. -بريوت –الفداء، دار الفكر
ين أَبو اخلري ابن اجلزري، حممد بن حممد بن النَّشر ِف  (قراَءات) -2 القراَءات العشر، مشس الدِ 

يوسف، تح: علي حممد الضباع، ط بال، املطبعة التِ جاريَّة الكربى ]تصوير دار الكتاب 
 العلميَّة[.

َأيب )بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب، حممود بن عبد الرَّمحن  (ُأصول فقه وقواعد) -3
ين اأَلصفهان، تح: حممد مظهر بقا، دار ابن أَ  (القاسم محد بن حممد، أَبو الثَّناء، مشس الدِ 
 .1986ه /1406 1ط-السعودية-املدن

َرف ُع النِ َقاِب َعن تنِقيح الشِ هاِب، أَبو عبد هللا احلسني بن علي بن طلحة الرَّجراجي ثَّ  -4
الرَّمحن بن عبد هللا اجلربين، َأصل  الش وشاوي السِ م اليل، تح: َأمح َد بن حممَّد الس راح، عبد

-ه 1425 1ط -الرّيض-هذا الكتاب: رساليت ماجستري، مكتبة الرُّشد للنَّشر والتَّوزيع
2004. 
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روضة النَّاظر وجنَّة املناظر ِف ُأصول الفقه على مذهب اإِلمام َأمحد بن حنبل، أَبو حممد  -5
ين عبد هللا بن َأمحد بن حممد بن قدامة املقدسي، الشَّهري اببن قدامة املقدسي،  موفَّق الدِ 

ن للطِ باعة والنَّشر والتَّوزيع، ط  .2002-ه 1423 2مَؤسَّسة الرَّّيَّ
العدَّة ِف ُأصول الفقه، القاضي أَبو يعلى، حممد بن احلسني بن حممد بن خلف ابن الفراء،  -6

ستاذ املشارك ِف كلِ يَّة حقَّقه وعلَّق عليه وخرَّج نصَّه: َأمحد بن علي بن سري املباركي، األُ 
 .1990 -ه 1410 2جامعة امللك حممد بن سعود اإِلسالمية، ط-الشَّريعة ابلر ّيض

احملصول، أَبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التَّيمي الرَّازي، امللقَّب بفخر  -7
ين الرَّازي خطيب الرَّي، دراسة وحتقيق: طه جابر فيَّاض العلوان،   3مَؤسَّسة الر ِسالة، طالدِ 

 .1997 -ه 1418
ِهيَّة، حممد صدقي بن َأمحد بن حممد آل بورنو أَبو احلارث الغزي،  -8 ُمو ُسوَعة الَقواِعُد الِفق 

 .2003-ه  1424 1ط-بريوت-مَؤسَّسة الر ِسالة
ين َأمحد بن ِإدريس القراِف، تح: عادل َأمحد   -9 نفاِئس اأُلصول ِف شرح احملصول، شهاب الدِ 

 .1995 -ه 1416 1بد املوجود، علي حممد معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، طع
، أَبو الطَّيِ ب (« الرَّوضة الن ديَّة»ومعها: التَّعليقاُت الرَّضيَّة على )الرَّوضة النَّديَّة  (فقه) -10

حممد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف هللا احلسيّن البخاري الِقنَّوجي، التَّعليقات 
ين األَلَبان، ضبط نصَّه، وحقَّقه، َوقَام على نشره:  مة احملدِ ث الشَّيخ حممَّد اَنِصر الدِ  بقلم: العالَّ

 -الرّيض-علي بن حَسن بن علي بن َعبد احلميد احلَلبُّ األَثريُّ، َداُر ابن القيِ م للنَّشر والتَّوزيع
 .2003 - ه1423 1ط -القاهرة-َدار ابن عفَّان للنَّشر والتَّوزيع

ُه اإلسالميُّ وأدلَُّتُه  -11 ت الفقهيَّة )الِفق  الشَّامل لألدل ة الشَّرعيَّة واآلراء املذهبيَّة وأَهمُّ النَّظرّيَّ
َبة بن مصطفى الزَُّحي ِلي  (وحتقيق اأَلحاديث النَّبويَّة وخترَيها ، أُستاذ ورئِيس قسم الفقه ، َوه 
لة  4ط-دمشق-دار الفكر-كل يَّة الشَّريعة  -اإِلسالميِ  وُأصوله جبامعة دمشق املنقَّحة املعدَّ

 .(وهي الطَّبعة الثَّانية عشرة ملا تقدَّمها من طبعات مصوَّرة)ابلنِ سبة ملا سبقها 
ن العلماء إِبشراف كتاب التَّعريفات، اجلرجان، ضبطه وصحَّحه مجاعة م( معاجم) -12

 . 1983-ه 1403 1ط-بريوت-النَّاشر، النَّاشر: دار الكتب العلميَّة
معجم املصطلحات واألَلفاظ الفقهيَّة، حممود عبد الرَّمحن عبد املنعم، مدرِ س ُأصول الفقه  -13

 دار الفضيلة.-جامعة األزهر-بكلِ يَّة الشَّريعة والقانون
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وَأصحابه، احلسني بن علي بن حممد بن جعفر، أَبو عبد هللا َأخبار َأيب حنيفة  (تراجم) -14
، عامل الكتب  .1985 -ه 1405 2ط-بريوت-الصَّي َمريِ  احلنفيِ 

اإِلمام أَبو حنيفة طبقته وتوثيقه، الَّلكنوي، مجع وترتيب وتعليق: صالح حممد أَبو احلاج،  -15
 ه .1422 -بغداد– 1ط

ين أَ  -16 از الذَّهب، دار تذكرة احلفَّاظ، مشس الدِ  بو عبد هللا حممد بن َأمحد بن عثمان بن قَامي 
 .1998 -ه 1419 1ط-بريوت-الكتب العلميَّة

ترتيب املدارك وتقريب املسالك، أَبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصب، تح:  -17
 ،6: حممد بن شريفة، ج5: عبد القادر الصَّحراوي،ج4، 3، 2: ابن اتويت الطَّنجي، ج1ج
 .-املغرب-احملمدية -مطبعة فضالة 1: سعيد َأمحد أَعراب، ط8، 7

هتذيب الكمال ِف َأمساء الر ِجال، يوسف بن عبد الرَّمحن بن يوسف، أَبو احلجَّاج، مجال  -18
ين ابن الز كي أ يب حممد القضاعي الكلب املز ِي، تح: بشار عواد معروف، مَؤسَّسة الر ِسالة -الدِ 

 .1980-1400 1ط-بريوت
توايل التَّأ نيس مبعايل ابن ِإدريس البن حجر، ابن حجر العسقالن، تح: عبد هللا حممد  -19

 .2008 -ه 1429 1الكندري، دار ابن حزم، ط
مجهرة تراجم الفقهاء املالكيَّة، قاسم علي سعد، دار البحوث للدِ راسات اإِلسالميَّة  -20

اث  .2002 -ه 1423 1ط-ديب-وِإحياء الرتُّ
اجلواهر املضيَّة ِف طبقات احلنفيَّة، عبد القادر بن حممد بن نصر هللا القرشي، أَبو حممد،  -21

ين احلنفي، مري حممد كتب خانه  ط بال.-كراتشي-حميي الدِ 
حلية اأَلولياء وطبقات اأَلصفياء، أَبو نعيم َأمحد بن عبد هللا بن َأمحد بن ِإسحاق بن  -22

، ثَّ صوَّرهتا 1974-ه 1394-جبوار حمافظة مصر-عادة موسى بن مهران اأَلصبهان، الس
دار  -بريوت-دار الفكر للطِ باعة والنَّشر والتَّوزيع -بريوت-عدَّة دور منها: دار الكتاب العريب

 .(ه  بدون حتقيق1409طبعة)-بريوت-الكتب العلميَّة
از الذَّهب،  -23 ين أَبو عبد هللا حممد بن َأمحد بن عثمان بن قَامي  سري أَعالم النُّبالء، مشس الدِ 

 .1985ه /1405 3تح: جمموعة من احملقِ قني إِبشراف شعيب اأَلرانُؤوط، مَؤسَّسة الر ِسالة، ط
م، امللقب بقوام سري السَّلف الصَّاحلني، ِإمساعيل بن حممد بن الفضل بن علي، أَبو القاس -24

 ط بال. -الرّيض-السُّنَّة، تح: كرم بن حلمي بن فرحات بن َأمحد، دار الرَّاية للنَّشر والتَّوزيع
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ين السُّبكي، تح: حممود  -25 ين عبد الوهَّاب بن تقيِ  الدِ  طبقات الشَّافعيَّة الكربى، اتج الدِ 
 ه .1413 2النَّشر والتَّوزيع، طحممد الطَّناحي، عبد الفتاح حممد احللو، هجر للطِ باعة و 

طبقات الشَّافعيِ ني، أَبو الفداء ِإمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري ثَّ الدِ مشقي،  -26
ينيَّة،   .1993 -ه 1413تح: َأمحد عمر هاشم،، حممد زينهم حممد عزب، مكتبة الثَّقافة الدِ 

لشَّافعيِ  وَأمحد، أَبو زكرّيَّ حيىي بن ِإبراهيم بن منازل األَئِمَّة اأَلربعة َأيب حنيفة ومالك وا -27
َأمحد بن حممد أَبو بكر بن َأيب طاهر، تح: حممود بن عبد الرَّمحن قدح، مكتبة امللك فهد 

 .2002ه /1422 1الوطنيَّة، ط
ين أَبو الفرج عبد الرَّمحن بن علي بن حممد اجلوزي، تح:  -28 مناقب اإِلمام َأمحد، مجال الدِ 
  ه .1409 2هللا بن عبد احملسن الرتكي، دار هجر، طعبد 
املنهاُج املخَتصر ِف ِعلمي النَّحو َوالصَّرف، عبد هللا بن يوسف بن عيسى بن  (الُّلغة) -29

ن للطِ باعة والنَّشر والتَّوزيع  3ط-بريوت-يعقوب اليعقوب اجلديع العنزي، مَؤسََّسة الرَّّيَّ
 .2007 -ه 1428

 .15، عباس حسن، دار املعارف، طالنَّحو الواِف -30
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