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احلمد هلل الذي هداان لفه ٍم كالنُّور ،وحفظنا من فه ٍم كالنَّار ،هداان ألَئِ َّم ٍة جمتهدين ،كاألَئِ َّمة األَربعة
املتبوعني ،وحفظنا من اتِباع من ضلُّوا كاخلوارج املارقني ،وغريهم ممَّن فسد فهمهم ومن اتَّبعهم من
الصادق األَمني ،وآله وصحبه ومن سار على هنجهم إِىل
السالم على رسول هللا َّ
العالَمني ،و َّ
الصالة و َّ
يوم ِ
الدين.
اََّما بعد.
فِإ َّن من فضل هللا على خلقه أَن يوفِقهم لفهم ٍ
رشيد لكتابه وسنَّة نبيِه ﷺ ،أَو يرشدهم التِباع
الرسول–ﷺ" :-من ي ِرِد هللا بِِه خرياً ي َف ِقهه ِِف ِ
الدي ِن" ،متَّفق عليه ،فالفهم
من ُوفِق لذلك ،قال َّ
َ ُ ُ َ ُ ُ
َّعصب والبحث عن
سبيل لنبذ الت ُّ
الس ُّ
وي سبيل لقبول رأي اآلخر املشهود له ابلفهم َّ
َّ
السليم ،كما هو ٌ
احلق أَينما وجد ،وسبيل لعدم إِ ِ
ِ
لبحثي عنو ًاان
الرأ ِي املنفرد ،وقد اخرتت
قصاء اآلخ ِر وإِلغائِه و ِادعاء َّ
ُ
ٌ
َ
فسميته ب ( :نصوص اثبتة ،أبَفهام ِ
متعددة ،عند األَئِ َّمة األَربعة) ،فسبب االختيار
يناسب ذلك َّ
ظاهر ،واملوضوع-إبِذن هللا -ابخلري عامر ،واحلاجة إِليه اليوم ال ختفى على صاحب النَّظر الثَّاقب.
وقمت ابختيار مسائِل حبثي من خالل تتبُّع كتاب :هتذيب املسالك ِف نصرة مذهب مالك ألَيب
احلجاج يوسف بن دوانس بن عيسى الفندالوي ،الذي ذكر فيه أَقوال ثالثة من األَئِ َّمة -ليس من
َّ
بينهم ا ِإلمام أَمحد بن حنبل -متتبِعا الدَّليل اجملمع عليه فقط ِ
انظًرا لفهم األَئِ َّمة له اتِفاقًا واختالفًا.
ً
مهتم جبم ٍع أَو ترجيح؛ لذكرها ِف التَّهذيب و ٍ
ذاكرا حكم املسأَلة ابلعموم ،غري ٍ
كتب أُخرى،
ً
املؤلِف ِف اهلامش.
وخلروجها عن موضوع البحث .واقتصرت على اسم الكتاب و َ
وقسمته إِىل ٍ
مسَّيت البحث ب (نصوص اثبتة ،أبَفهام ِّ
متهيد
متعددة ،عند األَئِّ َّمة األَربعة) َّ
و ِ
مقدمة ،وأَربعة مطالب ،وخامتة وفهارس:
الصالة .املطلب الثَّاينَّ :
احلج.
املطلب األ ََّول :الطَّهارة و َّ
الزكاة و ُّ
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الرابع :القتل.
املطلب الثَّالث :النِكاح والطَّالق .املطلب َّ

هذا وما كان من خري فمن هللا ،وما كان من نقص ٍ
وشر ِ
فمّن ومن الشَّيطان.
حممد وآله وصحبه والتَّابعني.
وصلَّى هللا وسلَّ َم على نبيِنا َّ

متهيد
الفؤاد أَن يوفِقك هللا إِىل النَّظر ِف أَحو ِال األَئِ َّمة األَربعة واستعر ِ
اض
إِ َّن ممَّا يثلج َّ
الصدر ويبهج َ
ِ
بعضهم قدر بعض،
عقولوهم وأَخالقهم وإِخالصهم ومدى حبِهم هلل َّ
جل جاللُه ورسوله ﷺ ،يعرف ُ
يتدارسون العلم فيتَّفقون وخيتلفون ،وما اختلفوا فيه ما كان ليُدخل العداوة بينهم ،ال يبخل أَحدهم
ٍ
عما سواها
ِف وصف اآلخر مبا يراه فيه من
خصال محيدةٍ فريدةٍ ميتاز هبا .وإِليك أَمثلةٌ يُستغىن هبا َّ
من ٍ
كالم إبِذن هللا:
َّافعي" :اخللق كلُّهم ِعيَال أَيب حني َفة ىف ال ِفقه ،وىف ِرَوايَة :من أ ََر َاد أَن يتبحر ىف ال ِفقه فَ ُه َو
قال الش ُّ
رجال لَو
ِعيَ ٌ
ال الشَّافِعِ ُّي :قيل ملالِكَ :هل َرأَيت أ ََاب حني َفة؟ قَ َ
ال على أَيب حني َفةَ .وقَ َ
ال :نعمَ ،رأَيت ً
َ
حبجتهَ ،وَه َذا من َك َمال إِنصاف َمالك َم َع ِ
علو
لقام
السارية أَن ََي َع َلها َذ َهبا
َّ
كلَّمك ىف َه ِذه َّ
م َقامه.)1(".
افعي :إِذا جاءك األَثر عن مالك َّ
فشد به يدك .وقال :إِذا جاء اخلرب ،فمالك النَّجم.
"قال َّ
الش ُّ
وقال :إِذا ذكر العلماء فمالك النَّجم .ومل يبلغ أَحد ِف العلم مبلغ مالك؛ حلفظه وإِتقانه وصيانته.
الصحيح فعليه مبالك .وقال :مالك بن أَنس معلمي .وِف رواية :أُستاذي.
ومن أَراد احلديث َّ
علي من مالك .وعنه أَخذان العلم ،وإَِّّنا أَان غالم من غلمان مالك .وقال :جعلت
وما أَحد أَ ُّ
من َّ
الش ِ
يء
افعي دهره إِذا سئِل عن َّ
حجة فيما بيّن وبني هللا .وقال حممد بن احلكم :كان َّ
مالكاً َّ
الش ُّ
السنن .فقال :العلم يدور على ثالثة :مالك
يقول :هذا قول األُستاذ .يريد مالكاً .وذُكر األَحكام و ُّ
والَّليث وابن عيينة.

( )1اجلواهر املضيَّة ِف طبقات احلنفيَّة ،عبد القادر بن حممد بن نصر هللا القرشي ،أَبو حممد ،حميي ِ
الدين احلنفي،
 ،456/1وينظر ا ِإلمام أَبوحنيفة طبقته وتوثيقه ،الَّلكنوي ،154-153/1 ،منازل األَئِ َّمة األَربعة أَيب حنيفة
افعي وأَمحد ،أَبو زكرَّّي حيىي بن إِبراهيم بن أَمحد بن حممد أَبو بكر بن أَيب طاهر.170،173/1 ،
ومالك و َّ
الش ِ
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وقال :مالك وسفيان قرينان ،ومالك النَّجم الثَّاقب .وقال :لوال مالك وابن عيينة لذهب علم
احلجاز.
افعي :ذاكرت حممد بن احلسني يوماً فقال يل :صاحبنا
ويروى ملا عرف العلم ابحلجاز قال َّ
الش ُّ
َّ
ِ
أَعلم-يعّن أَاب حنيفة -من صاحبكم-يعّن مالكاً -فقلت له :اإلنصاف تريد أَم املكابرة؟ قال
ا ِإلنصاف.
قلت له :نشدتك ابهلل الذي ال إِله َّإال هو ،من أَعلم بكتاب هللا وانسخه ومنسوخه؟ قال :الَّلهم
صاحبكم.
قلت له :فمن أَعلم بسنَّة رسول هللا ﷺ؟ قال :الَّلهم صاحبكم .قلت لهِ :
فمن أَقوال أصحاب
رسول هللا ﷺ؟ قال :الَّلهم صاحبكم .قلت :فلم يبق إَِّال القياس .قال :صاحبنا أقيس .قلت:
القياس ال يكون إَِّال على هذه األَشياء ،فعلى أَ ِي ٍ
ندعي لصاحبنا ما ال َّ
شيء يقيس ،وحنن َّ
تدعونه
()2

لصاحبكم".
قال الَّليث :لقيت مالكاً ابملدينة فقلت له :إِِن أَراك متسح العرق عن جبينك .قال عزفت مع أَيب
الرجل فيك .فقال :وهللا
حنيفة .إِنَّه لفقيه ّي مصري .ثَّ لقيت أَاب حنيفة قلت :ما أَحسن قول ذلك َّ
ٍ ٍ ()3
ٍ
ما رأَيت أَسرع منه جبو ٍ
ب" :رأَيت أَاب حنيفة بني يدي مالك
صادق وزهد
اب
اتم ، ".قَ َ
ال أَش َه ُ
كالص ِب بني يدي أَبيه ،قلت :فهذا ُّ
يدل على حسن أَدب أَيب حنيفة وتواضعه مع كونه أَسن من
َّ
()4
اَّللِ بن أَمحد :قُل ِ
ت أَصح ِ
الزه ِر ِي؟
مالك بثالث عشرة سنة" ، ".قَ َ
اب ُّ
ال َعب ُد َّ ُ َ َ
ُ
ت ألَِيبَ :من أَث بَ ُ َ
ٍ ()5
ِِ
ص َو ًااب من
قَ َ
الَ :مالِ ٌ
ك أَث بَ َ
ت ِِف ُك ِل َشيء ، ".قال الشَّافع ُّيَ " :ما ِِف األَرض كتاب ِِف العلم أَكثر َ
()6
ال َرأَيت َمالِ ًكا َوأَاب حني َفة ِِف َمس ِجد َر ُسول هللا ﷺ بعد
َّراورِدي قَ َ
كتاب َمالكَ " ، ".عن ابن الد َ
ال بِِه َوعمل َعلَي ِه
العِ َشاء اآل ِخَرة ومها يتذاكران ويتدارسان َح ََّّت إِذا وقف أَحدمهَا على ال َقول الَّ ِذي قَ َ
( )2ترتيب املدارك وتقريب املسالك ،أَبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصب.151-149 ،
( )3
السابق ،152/1 ،وينظر مجهرة تراجم الفقهاء املالكيَّة ،قاسم علي سعد.15/1 ،
املصدر َّ
احلفاظ ،مشس ِ
الدين أَبو عبد هللا حممد بن أَمحد بن عثمان بن قَامياز َّ
( )4تذكرة َّ
الذهب.155/1 ،
( )5املصدر نفسه.154/1 ،
( )6
خرج له البخاري ِف اجلامع الصحيح ،أَبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أَيُّوب
التَّعديل والتَّجريح ملن َّ
بن وارث التَّجيب القرطب الباجي األَندلسي.697/2 ،
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تعسف وَال ختطئه لو ِ
احد ِمن ُه َما َح ََّّت يصلِيا الغداة ِِف جملسهما
أَمسك أَحدمهَا َعن َ
صاحبه من غري ُّ َ
َ َ
()7
ذَلِك".
()8
افعي".-
قال مالك" :ما يتيّن قرشي أَفهم من هذا الفَّت -يعّن َّ
الش َّ
افعي" :إِِن ألُحبُّك لثالث خالل ،ألَنَّك رجل من قريش،
قال أَمحد بن حنبل ألَيب عثمان بن َّ
الش ِ
السنَّة ،".ومن قوله ..." :ما عرفنا انسخ سنن رسول هللا ﷺ
وأَنَّك ابن أَيب عبد هللا ،وأَنَّك من أَهل ُّ
خاصها من ِ
افعي-رمحه هللا".-
مفسرها حَّت جالسنا َّ
من منسوخها ،وال َّ
عامها ،وال جمملها من َّ
الش َّ
()9
حملمد بن إِدريس ِف صاليت منذ أَربعني سنة ،فما كان فيهم-يعّن الفقهاء-
 ،وقال" :إِِن ألَدعو َّ
افعي؟ فِإ ِن
ي رجل كان َّ
أَتبع حلديث رسول هللا ﷺ منه ".قال ابنه عبد هللا :قلت ألَيب :أَ َّ
الش ُّ
كالشمس ُّ
أَمسعك تكثر من ُّ
للدنيا وكالعافية للنَّاس ،فانظر
افعي َّ
الدعاء له؟ فقال يلّ :ي بّن ،كان َّ
الش ُّ
هل هلذين من خلف أَو منهما ِعوض؟.
افعي
مسك ِف يده حمربة وقلماً إَِّال و َّ
للش ِ
قال الفضيل بن زّيد :مسعت أَمحد بن حنبل يقول :ما أَحد أَ َ
مين على أَهل دينه ِف رأس ِ
كل
ِف عنقه ِمنَّة .وقال أَمحد :يُروى ِف احلديث عن النَّ ِب ﷺ" :أَ َّن هللا ُّ
مائَِة سنة برجل من أَهل بييت يس ُّن هلم أَمر دينهم" ،وإِِن نظرت ِف مائَة ٍ
سنة فِإذا هو رجل من آل
َُ
الشافعي،".
رسول هللا ﷺ عمر بن عبد العزيز ،وإِ ِن نظرت ِف املائَة الثَّانية فِإذا هو حممد بن إِدريس َّ
افعي فانتزعها من أَيديهم،)10(".
حَّت جاءَ َّ
الرأيَّ ،
وقال" :ما زالت أَقفيتنا ِف أَيدي أَصحاب َّ
الش ُّ
()11
ال أَبو عب ِد ِ
َحداً أَت بَ َع لِألَث ِر ِم َن الشَّافِعِ ِي".
هللا الشَّافِعِ ُّيُ ،ثَّ قَ َ
"قَ َ ُ َ
الَ :ما َرأَي ُ
تأَ
افعي إِذا ثبت عنده احلديث قال به ،وخري خصاله أَنَّه مل يكن يشتهي
"قال ا ِإلمام أَمحد :كان َّ
الش ُّ
()12
الكالم ،إَِّّنا مهَّته الفقه".

( )7
الصي َمري احلنفي.81/1 ،
أَخبار أَيب حنيفة وأَصحابه ،احلسني بن علي بن حممد بن جعفر ،أَبو عبد هللا َّ
( )8توايل التَّأنيس مبعايل ابن إِدريس البن حجر ،ابن حجر العسقالن.124/1 ،

افعي وأَمحد ،أَبو زكرَّّي حيىي بن إِبراهيم بن أَمحد بن حممد أَبو بكر
( )9منازل األَئِ َّمة األَربعة أَيب حنيفة ومالك و َّ
الش ِ
بن أَيب طاهر.203،209/1 ،
()10
تقي ِ
الشافعيَّة الكربى ،اتج ِ
الدين
السابق ،223-221/1 ،وينظر طبقات َّ
الوهاب بن ِ
الدين عبد َّ
املصدر َّ
السبكي.200-199/1 ،
ُّ
()11
حلية األَولياء وطبقات األَصفياء ،أَبو نعيم األَصبهان ،100/9 ،سري أَعالم النُّبالءَّ ،
الذهب.87/10 ،
( )12توايل التَّأنيس مبعايل ابن إِدريس البن حجر ،ابن حجر العسقالن.147/1 ،
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رجال
قال ُحمَ َّمد بن إِسحاق بن راهويه :مسعت أَِيب يَ ُقول :قال يل أَمحَد بن حنبل :تعال َح ََّّت أُريك ً
مل تر مثله ،فذهب يب إِ َىل الشافعي" ،(13(".قال أَمحد إِذا سئِلت عن مسأَلة ال أَعرف فيها خربا قلت
()14
افعي؛ ألَنَّه إِمام عامل من قريش".
فيها يقول َّ
الش ِ
ص َدق .قلت:
يت ببغداد ً
"قال املَزنُّ :قال يل الش ُّ
افعي :رأَ ُ
شااب إِذا قال :حدَّثنا ،قال النَّاس كلُّهمَ :
ُ
َ
افعي يقول :خرجت من بغداد ،فما خلَّفت
الش
مسعت
ة:
ل
م
ر
ح
وقال
حنبل.
بن
محد
أ
قال:
هو؟
من
َّ
َ
َّ
ََ
افعي :ما
الزع ُفرانُّ :قال يل َّ
رجال أَفضل وال أَعلم وال أَفقه وال أَتقى من أَمحد بن حنبل .وقال َّ
هبا ً
الش ُّ
()15
ِ
بن أَمحَ َدَ :حدَّثَنَا
رأَيت أَع َقل من أَمحد بن حنبل ،وسليمان بن داود اهلامشي" ، ".قال َعب ُد هللا ُ
ِ
ِ
ال َعب ُد هللاِ:
تفدان ِمنهُُ .ثَّ قَ َ
كر ِعن َدهُ الشَّافِعِ ُّي َرِمحَهُ هللاُ  -فَ َق َ
أكثر ممَّا اس َ
الَ :ما است َف َاد منَّا َ
أَِيب َ -وذُ َ
ُك ُّل َشي ٍء ِِف كِتَ ِ
افعي يقول ألَمحد :أَنتم
اب الشَّافِعِ ِيَ :حدَّثَنَا الثِ َقةُ ،فَ ُه َو َعن أَِيب" ،)16(".كان َّ
الش ُّ
أَعلم ابحلديث ،فِإن كان احلديث صحيحاً فأَعلمون إِن شاء أَن يكون كوفيًا أَو بصرًّي أو شاميًا
افعي" :أَمحد إِمام ِف مثان خصالِ :ف احلديث،
حَّت أَذهب إِليه إِذا كان صحيحاً ،".قال َّ
الش ُّ
()17
ِ
العلماء
َّافعي " :ثالثة من
والفقه ،والُّلغة ،والقرآن ،والفقر ،و ُّ
الزهد ،والورع ،و ُّ
السنَّة ، ".قال الش ُّ
خيطئ ِف كلمة وهو احلسن
من عجائِب َّ
الزمان :عريب ال يُعرب َكلمة وهو أَبو ثَور ،وأَعجمي ال ُ

احلجاج ،مجال ِ
( )13هتذيب الكمال ِف أَمساء ِ
الدين ابن الزكي أيب
الرمحن بن يوسف ،أَبو َّ
الرجال ،يوسف بن عبد َّ
حممد القضاعي الكلب ِ
املزي.452/1 ،
( )14توايل التَّأنيس مبعايل ابن إِدريس البن حجر ،ابن حجر العسقالن.104/1 ،
( )15اتريخ ا ِإلسالم ووفيَّات املشاهري واألَعالمَّ ،
الذهب ،1013/5 ،مسند ا ِإلمام أَمحد ابن حنبل ،أَبو عبد هللا
َ
ََ
أَمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أَسد الشَّيبان.74/1 ،
( )16سري أَعالم النُّبالءَّ ،
الذهب ،220/11 ،مسند ا ِإلمام أَمحد ابن حنبل ،أَبو عبد هللا أَمحد بن حممد بن حنبل
بن هالل بن أَسد الشَّيبان.78/1 ،
افعي وأَمحد ،أَبو زكرَّّي حيىي بن إِبراهيم بن أَمحد بن حممد أَبو بكر
( )17منازل األَئِ َّمة األَربعة أَيب حنيفة ومالك و َّ
الش ِ
بن أَيب طاهر ،240،243/1 ،مناقب ا ِإلمام أَمحد ،مجال ِ
الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي،
الدين أَبو الفرج عبد َّ
السنَّة،
السلف َّ
الصاحلني ،إِمساعيل بن حممد بن الفضل بن علي ،أَبو القاسم ،امللقب بقوام ُّ
 ،664/1سري َّ
.1171/1
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وصغري كلَّما قال شيئًا َّ
صدقه الكبار؛ وهو أَمحد بن َحنبل"،)18(".قال ُحمَ َّمد بن إِسحاق:
َّ
الزعفرانَُّ ،
()19
افعي مثل أَمحَد بن حنبل".
قال يل أَِيب :وما رأَى َّ
الش ُّ

أ ََّوال :الطَّهارة

الصالة
املطلب األ ََّول :الطَّهارة و َّ

 /1ص" :مسأَلة ِف النِيَّة ،هل جتب ِف الوضوء والغسل أَم ال؟"
َيضا.
قول الش ِ
ق :مالك :جتب النِيَّة فيهما ،وهو ُ
َّافعي أ ً
َّيمم ،فقال بوجوهبا فيه.
ق :أَبو حنيفةَ :يوز فعلهما من غري نيَّة .ووافق ا ِإلمامني ِف الت ُّ
َّ ِ
الصالةِ فَاغ ِسلُوا
د:
"احتج أَصحاب أَيب حنيفة بقوله َّ
ين َآمنُوا إِذا قُمتُم إِ َىل َّ
َّ
عز َّ
وجلَّ ( :ي أَيُّ َها الذ َ
()21
وه ُكم...اآلية)
ُو ُج َ
تعر ٍ
ض للنِيَّة مجل ًة .فالقول
و د :جاء أَمر هللا بغسل األَعضاء الثَّالثة
ِ
الرأس مطل ًقا ،من غري ُّ
ومسح َّ
نسخا()22؛ أل ََّهنا زّيدة على ِ
إبَِياهبا يُ ُّ
نص القرآن.
عد ً
الرأس)؛
نص اآلية يقتضي إِطالق فعل َّ
َيضا قالوا" :إِ َّن َّ
الصالة بعد (غسل األعضاء الثَّالثة ومسح َّ
وأ ً
ِ
أل َّ
َح ُد ُك ُم ال َمس ِج َد،
َن معىن اآلية :إِذا قمتم إِىل َّ
الصالة فاغسلوا وصلُّوا ،كما قال ﷺ" :إذَا َد َخ َل أ َ
((23
ِ
ِ
فَليُ َ ِ
س"
صل َرك َعتَ ني قَب َل أَن ََيل َ
مصادر أُخرى(.)24
()20

( )18مناقب ا ِإلمام أَمحد ،مجال ِ
الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي.144/1 ،
الدين أَبو الفرج عبد َّ
احلجاج ،مجال ِ
( )19هتذيب الكمال ِف أَمساء ِ
الدين ابن الزكي أيب
الرمحن بن يوسف ،أَبو َّ
الرجال ،يوسف بن عبد َّ
حممد القضاعي الكلب ِ
املزي.452/1 ،
()20
احلجاج يوسف بن دوانس بن عيسى الفندالوي ،ص.48
هتذيب املسالك ِف نصرة مذهب مالك ،أَبو َّ
( )21سورة املائدة :من اآلية  .6حفص.
()22
الغرة املنيفة ِف حتقيق بعض مسائِل ا ِإلمام أَيب حنيفة ،عمر بن إِسحق بن أَمحد اهلندي الغزنوي ،سراج
ينظر َّ
ِ
الدين ،أَبو حفص احلنفي.19/1 ،
()23
مالك ِف موطَّئِه ،كتاب أَب واب َّ ِ
ب ِم َن التَّطَُّوِع ِِف ال َمس ِج ِد ِعن َد ُد ُخولِِه،
بَ :ما يُستَ َح ُّ
أَخرجه ٌ
الصالةَ ،اب ُ
َ ُ
ِ
َن قَولَه صلَّى َّ ِ
ِ
ص ِل
اَّللُ َعلَيه َو َسلَّ َم« :فَليُ َ
حديث رقم ،276 :ابن حبَّان ِف صحيحه ،ابب :ذكُر البَ يَان ِأب َّ ُ َ
ني» أَر َاد بِِه رك َعتَ ِ
َسج َدتَ ِ
احلران:
ني ،برقم[ .2498 :تعليق شعيب األَر ُنؤوط] إِسناده صحيح ،حممد بن احلارث َّ
َ
َ
الرحيم :خالد بن أَيب يزيد بن مسَّاك بن رستم األَموي موالهم.
صدوق ،ومن فوقه من رجال َّ
الصحيح ،أَبو عبد َّ
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َّ ِ
ين
د :ذكر صاحب التَّهذيب نفس الدَّليل للمالكيَّة والشَّافعيَّة الذي هو قوله َّ
عز َّ
وجلَّ ( :ي أَيُّ َها الذ َ
آمنُوا إِذا قُمتُم إِ َىل َّ ِ ِ
وه ُكم َوأَي ِديَ ُكم إِ َىل ال َمرافِ ِق َوام َس ُحوا بُِرُؤ ِس ُكم َوأَر ُجلَ ُكم إِ َىل
الصالة فَاغسلُوا ُو ُج َ
َ
ال َكعبَ ِ
ني...اآلية)
الصالة ،و ِ
الوضوء هلا فهذه النِيَّة .أَلست ترى أ َّ
توضأَ
َن من َّ
َمر بغسل األَعضاء ألَجل َّ
و دِ :ف اآلية أ ٌ
ِ
تصح به صالةٌ وال ماال
متربدا أَو معلِ ًما الوضوء مل يكن وضوءُه شرعيًا ،فال يُرفع به احلدث ،وال ُّ
يصح بغري ٍ
ممتثال إَِّال مع القصد الذي هو
وضوء
ٍ
شرعي .ثَّ إِ َّن من لوازم األَمر االمتثال ،وال يكون ً
ُّ
ِ
َيضا النِيَّة تفصل بني الطَّاعة واملعصية حيث
النيَّة .فِإن فُعل األَمر بغري قصد مل يكن هناك امتثال .وأ ً
يكون الفعل من ٍ
خالصا.
جنس واحد ،كالفرق بني من َّ
توضأَ _رَّمبا_ رّيءً أَو إِ ً
َن اجملنون أَو ِ
امتثاال؛ لعدم توفُّر القصد .كما أ َّ
وأل َّ
َن اآلية ورد
الطفل إِذا وقع منهما املأمور به مل يكن ً
فيها اخلطاب بلفظ الشَّرط واجلزاء ،وهذا صريح ِف وجوب النِيَّة.

مصادر أُخرى.

()25

()26

الرتتيب ِف الوضوء"
 /2ص" :مسأَلة ِف حكم َّ

َيضا.
سن َّ
الرتتيب ِف الوضوء وال يفرض ،وهو ُ
ق :مالك :يُ ُّ
قول أَيب حنيفة أ ً
َّافعي :هو واجب.
ق :الش ُّ
َّ ِ
الص ِ
الة فَاغ ِسلُوا
د:
"احتج أَصحاب الش ِ
َّافعي بقوله َّ
ين َآمنُوا إِذا قُمتُم إِ َىل َّ
َّ
عز َّ
وجلَّ ( :ي أَيُّ َها الذ َ
وه ُكم...اآلية)
ُو ُج َ
و دِ :ف اآلية شرط(إِذا قُمتم إِ َىل َّ ِ
ِ
وه ُكم) فال َيوز أَن يقع بينهما فاصل،
ُ
الصالة) وجزاء(فَاغسلُوا ُو ُج َ
فِإن ِ
الرأس على اليدين وقع ما ال َيوز من إِدخال ٍ
فاصل بني الشَّرط
قدمت اليدان على الوجه أَو َّ

()24
الغرة املنيفة ِف حتقيق بعض مسائِل ا ِإلمام
الصنائِع ِف ترتيب َّ
ينظر بدائِع َّ
الشرائِع ،الكاسانَّ ،20-17/1 ،
أَيب حنيفة ،عمر بن إِسحق بن أَمحد اهلندي الغزنوي ،سراج ِ
الدين ،أَبو حفص احلنفي.19/1 ،
( )25ينظر عيون األَدلَّة ِف مسائِل اخلالف بني فقهاء األَمصار ،ابن القصار ،39،32-30/1 ،املعونة على
الوهاب ،تح :محيش عبد احلق .119/1 ،احلاوي
حممد عبد َّ
مذهب عامل املدينة «ا ِإلمام مالك بن أَنس» ،أَبو َّ
الشافعي ،وهو شرح خمتصر املزن ،املاوردي ،88-87/1 ،اجملموع شرح َّ
املهذب
الكبري ِف فقه مذهب ا ِإلمام َّ
السبكي واملطيعي).313-311/1 ،
السبكي واملطيعي)) ،النَّووي( ،طبعة كاملة معها تكملة ُّ
((مع تكملة ُّ
()26
احلجاج يوسف بن دوانس بن عيسى الفندالوي ،ص.52
هتذيب املسالك ِف نصرة مذهب مالك ،أَبو َّ
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الرأس) بني مغسولني(الوجه و ِ
الرجالن)وهذا خروج من جنس
وجزائِه .وِف ترتيب اآلية دخل
ممسوح( َّ
ٌ
يتم األ ََّول والعرب ال تفعل ذلك ،فهي ال تقول :أَكرم حسنًا أَو اطرد ضر ًارا
كالم إِىل آخر قبل أَن َّ
الرجوع للمغسول علمنا أ َّ
َن ذلك
سعيدا .فمن ذكر املغسول ثَّ العدول إِىل املمسوح ومن َثَّ ُّ
وأَكرم ً
الرتتيب.
لفائِدة وجوب َّ

مصادر أُخرى(.)27

د :املالكيَّة واألَحناف (مل يذكر ِف التَّهذيب وبدأَ بوجه ِ
الداللة) اآليت.
الرتتيب ،فهو إَِّّنا ُّ
يدل على
و د :وللطَّرف اآلخر فهم مغاير ،حيث يقولون :العطف ابلواو ال يفيد َّ
()28
السابق من الَّالحق ،فِإذا قلت :دخل علي وسامل الفصل مل نعلم
مطلق االشرتاك مع عدم معرفة َّ
لغة هل جاءا معا أَم سبق أَحدمها اآلخر ومن سبق ،فا ِإلخبار عن ِ
اجمليء مطلق غري مقيَّد بكيفيَّة
َ ً
جميئِهما أَو جميئِهم .وكذلك عند العطف ابلواو والواوات حيسن ملن مسع أَن يقول :من األََّول جميئًا أَو
الرتتيب ملا حسن االستفهام مطل ًقا.
مثال ،ولوال عدم داللة َّ
معا ً
ذهااب وهل جاءُوا أَو ذهبوا مجلةً ً
ً
ِ
الرتتيب
الرتتيب واجبًا لعطف لرفع الَّلبس ودفع االحتمال ابلفاء أَو ثَّ الَّلتان تفيدان َّ
وكذلك لو كان َّ
َن املعىن الذي ُّ
الرتاخي ِف األُخرى()29؛ أل َّ
يدل عليه حرف من احلروف ينفرد
مع التَّعقيب ِف األُوىل و َّ
فكل ٍ
حرف إَِّّنا وضع لفائِدة ،ومن أَمثلة ذلك عدا ما ذكر قبل ٍ
قليل ِف معىن الواو
به عن غريهُّ ،
ِ
و ِ
البتداء الغاية ،إِىل النتهاء الغاية( ...)30فلو جاز نقل حرف ومعناه وفائِدته آلخر
الفاء وثَِّ :م َن
مجاعا...
َير وهكذا وهذا ال ُّ
حمل ما ُّ
لعمل ما ينصب َّ
يصح إِ ً
إِىل غري ذلك من أَقو ٍال وردود من الطَّرفني.

مصادر أُخرى(.)31

الشافعي ،وهو شرح خمتصر املزن ،املاوردي،140-138/1 ،
( )27ينظر احلاوي الكبري ِف فقه مذهب ا ِإلمام َّ
اجملموع شرح َّ
السبكي واملطيعي)) ،النَّووي.447-441/1 ،
املهذب(( ،مع تكملة ُّ
( )28ينظر النَّحو الواِف ،عبَّاس حسن.558-557/3 ،
()29
السابق.573،576/3 :
املصدر َّ
( )30املصدر نفسه.459،468/2 :
( )31ينظر عيون األَدلَّة ِف مسائِل اخلالف بني فقهاء األَمصار ،ابن القصار ،172-143/1 ،املعونة على
الوهاب ،126/1 ،شرح التَّلقني ،املازري،
حممد عبد َّ
مذهب عامل املدينة «ا ِإلمام مالك بن أَنس» ،أَبو َّ
الشرائِع ،الكاسان،
الصنائِع ِف ترتيب َّ
(.164-162/1ذُكر فيه ثالثة أَقو ٍال من خالل فهم الدَّليل) .ينظر بدائِع َّ
حممد بن حممود ،أَكمل ِ
الدين أَبو عبد هللا ابن
،22-18،21-17/1
حممد بن َّ
= = العناية شرح اهلدايةَّ ،
الشيخ مجال ِ
الشيخ مشس ِ
الغرة املنيفة ِف حتقيق بعض مسائِل
الدين ابن َّ
َّ
الرومي البابريتَّ ،35-34/1 ،
الدين ُّ
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()32

الرأس ِف الوضوء"
 /3ص" :مسأَلة ِف حكم مسح َّ
الرأس فرض.
ق :مالك :مسح مجيع َّ
الرأس.
ي عنه :مسح النَّاصية :وهو قدر ربع َّ
ق :أَبو حنيفة :القدر الواجب ثالثة أَصابع ،ورِو َ
َّافعي :القدر الواجب مسحه هو مايطلق عليه لغة اسم مسح ،وعن بعض أَصحابه قدر
ق :الش ُّ
ثالث شعرات .وِف غري التَّهذيب :ولو بعض شعرة.
...وام َس ُحوا بُِرُؤ ِس ُكم...اآلية)
د:
"احتج أَصحاب الش ِ
َّافعي وأَيب حنيفة بقوله َّ
َّ
عز َّ
وجلَ ( :
و د :الكالم هنا على معىن ِ
الباء( )33من ثالث جهات /1 :األَمر ابملسح ِف اآلية ورد ابملطلق،
وهذا ينطبق على مسح البعض ال ِ
الكل /2 .للباء ِف كالم العرب مدلوالن :أ /ا ِإللصاق :كقولك:
ختل الكالم .ب /التَّبعيض:
"مررت بزيد ،كتبت ابلقلم" ،أَكلت بيدي ،فلو حذفت من اجلملة ال َّ
"أَخذت بزمام النَّاقة ،مسحت برأس اليتيم ،مسحت يدي ابحلائِط أَو ابملنديل"...فلو حذفت

والستقل الكالم بدوهنا ،وهذا ُّ
يدل على أ ََّهنا للتَّبعيض .فدخوهلا ِف اآلية
ألَمكن االستغناءُ عنها،
َّ
الرأس ،فما الفرق إِذا
الرأس .ج /إِذا افرتضنا أَن املسح َيب جلميع َّ
وجب به أَن َيزئ مسج بعض َّ
بني دخول الباء وعدم دخوهلا على(بُِرُؤ ِس ُكم)؟! إِذا :بدخول الباء علمنا أ َّ
جديدا أَال
معىن ً
َن هناك ً
وهو :التَّبعيض.

مصادر أُخرى(.)34

ا ِإلمام أَيب حنيفة ،عمر بن إِسحق بن أَمحد اهلندي الغزنوي ،سراج ِ
الدين ،أَبو حفص احلنفي،23-21/1 ،
الُّلباب ِف اجلمع بني ال ُّسنة والكتاب ،مجال ِ
حممد علي بن أَيب حيىي زكرَّّي بن مسعود األَنصاري اخلزرجي
الدين أَبو َّ
املنبجي.108-107/1 ،
()32
احلجاج يوسف بن دوانس بن عيسى الفندالوي ،ص.55
هتذيب املسالك ِف نصرة مذهب مالك ،أَبو َّ
()33ينظر النَّحو الواِف ،عبَّاس حسن.492-490/2 ،
الشافعي ،وهو شرح خمتصر املزن ،املاوردي،116-114/1 ،
( )34ينظر احلاوي الكبري ِف فقه مذهب ا ِإلمام َّ
اجملموع شرح َّ
الرائِق شرح كنز َّ
الدقائِق،
السبكي واملطيعي)) ،النَّووي .397،400/1 ،البحر َّ
املهذب ((مع تكملة ُّ
زين ِ
حملمد بن حسني بن علي
الدين بن إِبراهيم بن حممد ،املعروف اببن جنيم ،وِف آخره :تكملة البحر الرائِق َّ
الطوري ،وابحلاشية :منحة اخلالق البن عابدين ،16-14/1 ،حاشية الطَّحطاوي على مراقي الفالح شرح نور
ا ِإليضاح ،أَمحد بن حممد بن إِمساعيل الطَّحطاوي.60-59/1 ،
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وجل:
السابقني الذي هو قوله َّ
د :ذكر صاحب التَّهذيب للمالكيَّة نفس دليل املذهبني َّ
عز َّ
...وام َس ُحوا بُِرُؤ ِس ُكم...اآلية)
( َ
الرأس ال يطلق على البعض إَِّّنا على الكل،
الرأس" ،و َّ
"عم إَِياب مسح مجيع َّ
و د :ما ذكر ِف اآلية َّ
الرأس يطلق على ِ
الرأس ،فليس بعض الشَّعرة وال كلُّها وال الثَّالث
كل َّ
فلم يقل أَحد :إِ َّن جزءًا من َّ
شعرات وال النَّاصية أَو ُّ
الرأس إَِّال على
حمط ثالثة أَصابع وال القفا َّ
يسمى رأ ًسا ،فال يطلق اسم َّ
مجيعه ،وما ذكر من أ ٍ
الرأس ال كلُّه .فوجب أَن يتعلَّق حكم املسح ِ
الرأس؛
بكل َّ
َبعاض هي بعض َّ
الرأس .وقالوا :إِ َّن دليل ذلك دخول
ألَن االسم يطلق على كلِه.ومن هنا لزم استيعاب مسح مجيع َّ
ِ
َي ٍ
ِ
االستثناء :امسح برأسك إَِّال بعض
الرأس -ومن أَمثلة
االستثناء فيه_فيمكن استثناء أ َّ
جزء من َّ
شعرة أَو شعرة ،وإَِّال النَّاصية ،وإَِّال اجلانب األَمين أَو األَيسر وما أَشبه ذلك...كل التفَّاحة إَِّال ربعها،
()35
أَكرم َّ
الطالب إَِّال املهمل؛ "أل َّ
َن َّ
لتضمنه اللفظ العام" كالنَّاصية
حد االستثناء  :إِخراج ما لواله َّ
الرأس..." .
وما أَشبه ،فلوال االستثناء لدخلت ِف َّ

مصادر أُخرى(.)36

ِ
حَّت تغتسل ابملاء؟"
وطؤها بعد انقطاع حيضها أَو َّ
 /4ص" :مسأَلة ِف احلائض ،هل َيوز ُ
ِ
َيضا.
قول الش ِ
حَّت تغسل بعد انقطاع الدَّم ،وهو ُ
وطؤها َّ
َّافعي أ ً
ق :مالك :احلائض ،ال َيوز ُ
مر عليها أَقصى أَّيَم احليض( 10أ ََّّيم( وإِن مل تغتسل.
ق :أَبو حنيفة :جاز وطءُ احلائِض إِذا َّ
()38
وه َّن َح ََّّت يَط ُهر َن...اآلية)
د:
"احتج أَصحاب أَيب حنيفة بقوله َّ
َّ
عز َّ
...وال تَقَربُ ُ
وجلَ ( :
حَّت غائِيَّة( ،)39ومن ِ
حَّت
عما قبله ،فاملعىن إِذًاَّ :
و د :قالوا :إِ َّن َّ
حق حرف الغاية أَن خيتلف ما بعده َّ
()37

منهن.
ينقطع الدَّم َّ

()35
الرمحن (أَيب القاسم) ابن أَمحد بن حممد ،أَبو
ينظر بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب ،حممود بن عبد َّ
الثَّناء ،مشس ِ
الدين األَصفهانَّ ،227/1 ،
العدة ِف أُصول الفقه ،القاضي أَبو يعلى ،حممد بن احلسني بن حممد
الصرف ،عبد هللا بن يوسف بن عيسى بن
بن خلف ابن الفراء،500/2 ،
املنهاج املختَصر ِف عِلمي النَّحو َو َّ
ُ
ِ
يعقوب اليعقوب اجلديع العنزي 109/1 ،ولفظ التَّعريف" :إِخراج ما بع َد أَداةِ
االستثناء من ُحكم ما قَب لَها".
ُ
( )36ينظر َّ
الذخرية ،القراِف ،259/1 ،عيون األَدلَّة ِف مسائِل اخلالف بني فقهاء األَمصار ،ابن القصار،
ِ ،176-162/1
املقدمات ِ
املمهدات ،أَبو الوليد حممد بن أَمحد بن رشد.78-77/1 ،
()37
احلجاج يوسف بن دوانس بن عيسى الفندالوي ،ص.77
هتذيب املسالك ِف نصرة مذهب مالك ،أَبو َّ
( )38سورة البقرة :من اآلية  .222حفص.

( )39ينظر النَّحو الواِف ،عباس حسن.482/2 ،
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مصادر أُخرى(.)40

وجل:
د :ذكر صاحب التَّهذيب للمالكيَّة والشَّافعيَّة نفس دليل األَحناف الذي هو قوله َّ
عز َّ
(...فَاعتَ ِزلُوا النِ َساءَ ِِف ال َم ِح ِ
وه َّن َح ََّّت يَط ُهر َن...اآلية)
يض َوال تَقَربُ ُ
و د :ق ِرئَت(( )41يَط ُهر َن) كما ق ِرئَت (يَطَّ َّهر َن) فحملت األُوىل معىن انقطاع الدَّم ،واألُخرى معىن
االغتسال ِ
ابملاء ،ومها كآيتني" ،فيجب محلهما على فائِدتني ما أَمكن" ،وهذا أَوىل من اسنعمال
ٍ
هن قبل االغتسال؛ ألَنَّه املعىن الذي يدخل فيه انقطاع الدَّم
وطؤ َّ
قراءَة دون أُخرى .ومن هنا حرم ُ
َيضا.
أ ً
مصادر أُخرى(.)42
الصالة
اثنيًاَّ :

متعني ال َيزئ غريه أَم ال؟"
 /5ص" :مسأَلة ِف لفظ تكبرية ا ِإلحرام ،هل هو َّ
َيضا ،إَِّال أَنَّه أَجار
قول الش ِ
الصالة ،وهو ُ
ق :مالكَّ :
يتعني لفظ "هللا أَكرب" تكبريًة ل ِإلحرام ِف َّ
َّافعي أ ً
إِضافة "ال" ألَكرب ،لتصبح "األَكرب".
()43

( )40ينظر االختيار لتعليل املختار ،عبد هللا بن حممود بن مودود املوصلي البلدحي ،جمد ِ
الدين أَبو الفضل ،عليها
ومدرس بكلِيَّة أُصول ِ
الشيخ حممود أَبو دقيقة (من علماء احلنفيَّة ِ
الدين ساب ًقا) ،28/1 ،حاشية
تعليقاتَّ :
الطَّحطاوي على مراقي= = الفالح شرح نور ا ِإليضاح ،أَمحد بن حممد بن إِمساعيل الطَّحطاوي،146/1 ،
الُّلباب ِف اجلمع بني ال ُّسنة والكتاب ،مجال ِ
حممد علي بن أَيب حيىي زكرَّّي بن مسعود األَنصاري اخلزرجي
الدين أَبو َّ
عمار بن علي الشرنباليل.62/1 ،
املنبجي ،148-147/1 ،مراقي الفالح شرح منت نور ا ِإليضاح ،حسن بن َّ
( )41ينظر النَّشر ِف القراءات العشر ،مشس ِ
الدين أَبو اخلري ابن اجلزري ،حممد بن حممد بن يوسف.29/1 ،
َ
()42
ِ
الوهاب بن علي بن نصر البغدادي،
ينظر ا ِإلشراف على نكت مسائل اخلالف ،القاضي أَبو حممد عبد َّ
 ،197-196/1بداية اجملتهد وهناية املقتصد ،ابن رشد احلفيد ،65-63/1 ،عيون األَدلَّة ِف مسائِل اخلالف
بني فقهاء األَمصار ،ابن القصار .342-341/1 ،البيان ِف مذهب ا ِإلمام الشَّافعي ،أَبو احلسني حيىي بن أَيب
اخلري بن سامل العمران ،تح :قاسم حممد النوري ،دار املنهاج-جدة-ط1421 1ه  ،243/1 ،2000-احلاوي
الشافعي ،وهو شرح خمتصر املزن ،املاوردي ،386/1 ،كفاية النَّبيه ِف شرح التَّنبيه،
الكبري ِف فقه مذهب ا ِإلمام َّ
أَمحد بن حممد بن علي األَنصاري ،أَبو العبَّاس ،جنم ِ
الدين ،املعروف اببن ِ
الرفعة ،205-204/1 ،اجملموع شرح
َّ
السبكي واملطيعي)) ،النَّووي. 371-366/2 ،
املهذب ((مع تكملة ُّ
()43
احلجاج يوسف بن دوانس بن عيسى الفندالوي ،ص.101
هتذيب املسالك ِف نصرة مذهب مالك ،أَبو َّ
_________________________________________________________________
sunnaconff@elmergib.edu.ly
sunnaconf.elmergib.edu.ly

نصوص ثابتة بأفهام متعددة ...

أ .حاتم مختار الزرقاني

جامعة مصراته  -ليبيا

________________________________________________________________

ق :أَبو حنيفةَ :يوز ا ِإلحرام أب ِ
َي لفظ احتوى على تعظيم ،ومن أَمثلة ذلك" :هللا الكبري و األَكرب،
لهم اغفر لنا أَو ّيمالك يوم
العظيم واألَعظم ،وبلفظ اجلاللة فقط أَو بسبق سبحان ،كما َيوز ابلَّ َّ
ٌ
احلساب.
ِ ((44
الصالَِة التَّكبريُ"
احتج أَصحاب أَيب حنيفة بقوله ﷺَ :
"حت ِرميُ َّ
دَّ :
كل تكبري ،ومعىن التَّكبري :التَّعظيم ،هلذا؛ هللا الكبري لفظ تكبري؛
و د :قالوا :إِ َّن الَّلفظ عام يشمل َّ

أل َّ
َن معىن التَّكبري التَّعظيم ،وكذلك :هللا الكبري أَو األَكرب ،هللا العظيم أَو األَعظم ،وما أَشبهَ كلُّها فيها
معىن التَّعظيم...
مصادر أُخرى(.)45

الصالَِة
د :ذكر صاحب التَّهذيب للمالكيَّة نفس دليل األَحناف الذي هو قوله ﷺَ :
"حت ِرميُ َّ
التَّكبِريُ"
و د :قالوا :إِ َّن هللا أَخرب بصفة حترميها وجنسه دون غري من األَجناس ،وهو التَّكبري ،فلم َيز سواه،

الرسول ﷺ بيَّنت صيغته (هللا أَكرب( ومل يرو عنه غري هذا الَّلفظ ِ
فخرج خمرج البيان ،وهو
وسنَّة َّ
ِ
ُصلِي»( ،)46وظاهره يفيد وجوب ذلك.
صلُّوا َك َما َرأَي تُ ُم ِون أ َ
القائلَ « :
( )44أَخرجه ابن املقرئ ِف معجمه ،برقم.441 :وفيهَ " :حدَّثَنَا أَمحَ ُد ب ُن َعلِ ِي ب ِن َعيَّ ٍ
اش البَالِ ِس ُّيِ ،اب َّلرقَِّة ثنا أَمحَ ُد
ِ
ِ
يد البَ َجلِ ُّي ،ثنا ُسلَي َما ُنَ ،موَىل الشَّعِبَِ ،ه َك َذا َوإَِّّنَا ُه َو ُسلَي ٌم َعن أَنَ ٍ
ال
ال :قَ َ
س قَ َ
ب ُن بَك ٍر البَال ِس ُّي ،ثنا َخال ُد ب ُن يَِز َ
اَّلل علَي ِه وسلَّم« :إِ َذا َكا َن أَح ُد ُكم ي ِ
اَّللِ َ َّ
الص َالةِ التَّكبِ ُريَ ،وَحتلِيلُ َها
َر ُس ُ
ول َّ
َح ًدا ميَُُّرَ ،حت ِرميُ َّ
َُ
صلي فَ َال يَ َدع أ َ
َ
صلى َُّ َ َ َ َ
َّث ِهب َذا احل ِد ِ
ِ
يث َغي رهُ َعلَى َه َذا ثَنَا أَمحَ ُد ثَنَا أَبُو احلُس ِ
ني أَمحَ ُد ب ُن ُسلَي َما َن
التَّسلِ ُيم» قَ َ
ال اب ُن ال ُمق ِرئَ = = :حد َ َ َ
َ
ُ
ولَِ :مسعت َحيىي بن سعِ ٍ
ي قَ َ ِ
ولَ :ما َوقَ َع
يد يَع ِّن ال َقطَّا َن يَ ُق ُ
ايب يَ ُق ُ
الرَها ِو ُّ
َّ
ت َعب َد اجلَبَّا ِر ب َن ُحمَ َّم ٍد اخلَطَّ ِ َّ
الَ :مسع ُ
ُ َ َ َ
ال ابن المق ِر ِئ :عب ُد اجلبَّا ِر رجل جلِيل رأَيت أَاب عروبةَ ي ث ِّن علَيهِ
ِ
ِ
اإلسنَ ُ ِ
َ َ َ ُ ٌ َ ٌ َ ُ َ َُ َ ُ َ
اد ِف َرأ ِس َر ُج ٍل إَّال َع َال َح ََّّت َخيُر َج .قَ َ ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ضا يُث ِّن َعلَى ُحمَ َّم ِد ب ِن َحي َىي ب ِن َكثِ ٍري احلََّرِِ
ك َعلَى أَِيب
ان َويَ ُق ُ
ول :احلَد ُ
يث ِمنهُ َوَك َذل َ
َويُ َفضلُهُ َوُه َو َحَّرِانَ ،وَرأَي تُهُ أَي ً
ول :ما رأَيت أَث بت ِمنه ،وهو ِعن ِدي ِِف ِعد ِاد اب ِن أَِيب شي بةَ ِِف الثَّب ِ ِ
ِ
ك أَبُو
َ
ت َوَك َذل َ
ََ
احلُ َسني أَمحَ َد ب ِن ُسلَي َما َن َويَ ُق ُ َ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ
ال .".وينظر :اجلامع الصحيح
ت ِمنهُ َوِمن َحي َىي ب ِن َح ِكي ٍم َوِر ًعا ُمتَ َعبِ ًدا أَو َك َما قَ َ
وسى َّ
ت ِابلبَصَرةِ أَث بَ َ
الزَم ُن َما َرأَي ُ
ُم َ
الصالة ،برقم .220 :مسند ا ِإلمام الشَّافعي (ترتيب سنجر)،
ابب ِف ابتداء َّ
مسند ا ِإلمام َّ
الربيع بن حبيبٌ ،
الصالةِ التَّكبِ ُري.252/1 ،
بَ :حت ِرميُ َّ
الشَّافعيَ ،اب ٌ
()45
الدقائِق ،زين ِ
الرائِق شرح كنز َّ
الدين بن إِبراهيم بن حممد ،املعروف اببن جنيم ،وِف آخره :تكملة
ينظر البحر َّ
حملمد بن حسني بن علي الطوري ،وابحلاشية :منحة اخلالق البن عابدين ،324-322/1 ،تبيني
البحر الرائِق َّ
الشلِ ِب ،الزيلعي ،احلاشية :شهاب ِ
الدقائِق وحاشية ِ
احلقائِق شرح كنز َّ
حممد بن أَمحد بن يونس بن
الدين أَمحد بن َّ
ِ
ب.110-109/1 ،
إِمساعيل بن يونس الشلِ ُّ
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مصادر أُخرى(.(47
أ ََّوالَّ :
الزكاة

املطلب الثَّاينَّ :
واحلج
الزكاة ُّ

 /1ص" :مسأَلة ِف ِ
الصغار ،هل جتب عليهم زكاة أَمواهلم أَم ال؟"
ق :مالك :جتب َّ
َّافعي
قول الش ِ
الزكاة عليهم ِف العني واحلرث واملاشية ،وكذا جتب زكاة الفطر ،وهو ُ
َيضا
أ ً
()48

ق :أَبو حنيفة :جتب عليه زكاة احلرث والفطر ،خبالف العني واملاشية فال زكاة عليه فيهما.
احتج أَصحاب أَيب حنيفة بقوله ﷺ ملعاذ بن جبل حني ابتعثه إِىل اليمن "ادعُ ُهم إِ َىل َش َه َادةِ أَن
دَّ :
َن ُحمَ َّم ًدا رس ُ ِ ِ
وك فَأَخِربُهم أ َّ
َال إِلَ َه إَِّال هللاُ َوأ َّ
ص َدقَ ًة ِِف أَم َواهلِِم
َجابُ َ
ب َعلَي ِهم َ
ول هللا ،فَإن ُهم أ َ
َُ
َن هللاَ َكتَ َ
ِ ِ ()49
تُؤ َخ ُذ ِمن أَغنِيَائِ ِهم َوتَُرُّد َعلَى فُ َقَرائهم"
الرسول ﷺ إَِّّنا أَوجب َّ
الزكاة
و د :قالوا :إِ َّن َّ
ب ال ُّ
دعاؤه إِىل ا ِإلسالم وال إِعالمه به ،و َّ
يصح ُ
الص َّ
ويصح ِف ِ
حقه ا ِإلجابة.
دعاؤه إِليه
ُّ
على من ُّ
يصح ُ

( )46أَخرجه ابن حبَّان ِف صحيحه ،كِتاب َّ ِ
ب األَذَ ِان ،برقم [" .1658تعليق شعيب األَر ُنؤوط]،
الص َالةَ ،اب ُ
َ ُ
الشيخني غري َّ
مسدد بن مسرهد ،فِإنَّه من رجال البخاري،
إِسناده صحيح على شرط البخاري ،رجاله رجال َّ
إِمساعيل بن إِبراهيم :هو ابن مقسم األَسدي موالهم املعروف اببن ُعلية ،وأَيُّوب :هو ابن أَيب متيمة السختيان،
وأَبو قالبة هو عبد هللا بن زيد اجلرمي".
( )47ينظر َّ
الذخرية ،القراِف ،104-102/2 ،شرح التَّلقني ،املازري ،501-500/1 ،الكاِف ِف فقه أَهل
املدينة ،ابن عبد الربِ ،205 ،200-199/1 ،
املقدمات ِ
املمهدات ،أَبو الوليد حممد بن أَمحد بن رشد،
 .160-159/1هناية املطلب ِف دراية املذهب ،عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد اجلويّن ،أَبو املعايل،
حققه وصنع فهارسه :عبد العظيم حممود ِ
ركن ِ
امللقب إبِمام احلرمنيَّ ،
الدينَّ ،
الديب ،دار املنهاج ،ط1428 1ه -
.181 ،130-129/2 ،2007
()48
احلجاج يوسف بن دوانس بن عيسى الفندالوي ،ص.233
هتذيب املسالك ِف نصرة مذهب مالك ،أَبو َّ
( )49مل أَعثر عليه ،ولفظ البخاريَ " :عن اب ِن َعبَّ ٍ
اَّللُ َعن ُه َما أ َّ
ث ُم َعاذًا
صلَّى َّ
اس َر ِض َي َّ
اَّللُ َعلَي ِه َو َسلَّ َم بَ َع َ
َن النِ َّ
َّب َ
اَّللِ فَِإن هم أَطَ ِ ِ
ك فَأَعلِم ُهم
اَّللُ َوأَِن َر ُس ُ
اَّللُ َعنهُ إِ َىل اليَ َم ِن فَ َق َ
ول َّ
ال ادعُ ُهم إِ َىل َش َه َادةِ أَن َال إِلَهَ إَِّال َّ
َر ِض َي َّ
اعوا ل َذل َ
ُ
ُ
ات ِِف ُك ِل ي وٍم ولَي لَ ٍة فَِإن هم أَطَ ِ ِ
اَّلل قَد اف ت رض علَي ِهم ََخس صلَو ٍ
ك فَأَعلِم ُهم أ َّ
أ َّ
ض َعلَي ِهم
َن َّ
اعوا ل َذل َ
ُ
ََ َ َ
ُ
اَّللَ اف تَ َر َ
َن ََّ
َ َ
َ ََ
ص َدقَةً ِِف أَمواهلِِم تُؤ َخ ُذ ِمن أَغنِيائِ ِهم وتُرُّد َعلَى فُ َقرائِ ِهم" .كتاب الزكاة ،ابب وج ِ
وب َّ
الزَكاةِ ،برقم.1395 :
َ
َ ُ ُُ
َ
َ
َ ََ
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مصادر أُخرى(.)50

د :ذكر صاحب التَّهذيب للمالكيَّة نفس دليل األَحناف الذي هو قوله ﷺ" :ادعُ ُهم إِ َىل َش َه َاد ِة
ِ
ِ ِ
وك فَأَخِربُهم أ َّ
ص َدقَةً ِِف أَم َواهلِِم تُؤ َخ ُذ ِمن
َن هللاَ – َّ
َجابُ َ
عز َّ
ب َعلَي ِهم َ
أَن َال إلَ َه إَّال هللاُ ،فَإن أ َ
وجلَ -كتَ َ
أَغنِيَائِ ِهم َوتَُرُّد َعلَى فُ َقَرائِ ِهم".
خيص فيه رسول هللا ﷺ أَحدا دون أ ٍ
صب
كبريا من ٍ
َحد ،فلم َّ
و د :قالوا :وهذا عام مل َّ
خيص غنيًا ً
صغري.

مصادر أُخرى(.)51

()52
حممد عمر شبري"
ورود املسأَلة ِف (مسائِل ِف الفقه املقارن)  ،املسأَلة ل "دَّ .
َن َّ
ق :يرى اجلمهور من املالكيَّة والشَّافعيَّة واحلنابلة )53(.أ َّ
الص ِب واجبة مَّت توفَّرت
الزكاة ِف مال َّ
شروط َّ
َيضا.
الزكاة .وذكر وجوهبا ِف مال اجملنون أ ً
()54
ِِ
ِ
ص َدقَةً تُطَ ِه ُرُهم َوتَُزكِي ِهم ِهبا...اآلية)
دُ ( :خذ من أَم َواهلم َ

( )50مل يرد الدَّليل ِف هذه املصادر كما ِف الن ِ
للسرخسي ،حممد بن
َّص فوق مع ُورود املسأَلة أبَدلَّتها :ينظر املبسوط َّ
الغرة املنيفة ِف حتقيق بعض مسائِل ا ِإلمام
أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسيَّ ،293،362-291/2 ،
أَيب حنيفة ،عمر بن إِسحق بن أَمحد اهلندي الغزنوي ،سراج ِ
الدين ،أَبو حفص احلنفي ،51-49/1 ،تبيني
الشلِبِ ،الزيلعي ،احلاشية :شهاب ِ
احلقائِق شرح كنز الدَّقائِق وحاشية ِ
حممد بن أَمحد بن يونس بن
الدين أَمحد بن َّ
ِ
ب.253-252/1 ،
إِمساعيل بن يونس الشلِ ُّ
( )51ينظر ِ
املقدمات ِ
املمهدات ،أَبو الوليد حممد بن أَمحد بن رشد ،182-182/1 ،املعونة على مذهب عامل
الوهاج ِف شرح املنهاج ،كمال ِ
الدين،
الوهاب .377/1 ،النَّجم َّ
حممد عبد َّ
املدينة «ا ِإلمام مالك بن أَنس» ،أَبو َّ
حممد بن موسى بن عيسى بن علي الد ِ
الشافعي.242/3
َّمريي أَبو البقاء َّ
()52
حممد عثمان شبري وآخرين ،ص.131
ينظر مسائِل ِف الفقه املقارنَّ ،
( )53ينظر اجلامع ألَحكام القرآن=تفسري القرطب ،القرطب .246/8 ،األُم ،الشَّافعي ،71/3 ،احلاوي الكبري ِف
فقه مذهب ا ِإلمام الشَّافعي ،وهو شرح خمتصر املزن ،املاوردي ،152/3 ،الفقه املنهجي على مذهب ا ِإلمام
الشافعي رمحه هللا تعاىل ،اشرتك ِف تليف هذه ِ
السلسلةُ :مصطفى اخلِنُ ،مصطفى البُغا ،علي الشرجبي.18/2 ،
َّ
ُرؤوس املسائِل ِف اخلالف على مذهب أَيب عبد هللا أَمحد بن حنبل ،أَبو جعفر عبد اخلالق بن عيسى العبَّاسي
الشرح املمتع على زاد املستقنع ،حممد بن صاحل بن حممد العثيمني-201 ،23-22 /6 ،
اهلامشيَّ ،277/1 ،
.202
( )54سورة التَّوبة :من اآلية  .103حفص.
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و د :اآلية ليس فيها ِ
عاقل أَو غري ٍ
ختصص لكب ٍري أَو صغ ٍريٍ ،
عامةٌ ِف مجيع أَصحاب
عاقل ،إَِّّنا هي َّ
األَموال
ختصيص ال ِف األَموال وال ِف أَصحاب األَموال).
جبميع أَنواعها( .فليس هناك
ٌ
الزروع والثِمار وغريها من أَصناف َّ
الص ِب من
قَّ :فرق احلنفيَّة بني ُّ
الزكاة ،حيث أَوجبوها فيما عند َّ
ذهب وفض ٍَّة أَو حيو ٍ
زروع ومثا ٍر ومل يوجبوها ِف غريها من ٍ
اانت أَو عروض جتارة ،وغري ذلك.
ٍ
()55
ي آخر.
رأْ ٌ
ق :ال جتب َّ
الص ِب واجملنون.
الزكاة ِف مال َّ
ِِ
ِ
ص َدقَةً تُطَ ِه ُرُهم َوتَُزكِي ِهم ِهبا...اآلية)
د :هو نفس دليل اجلمهور ،وهو قوله تعاىلُ ( :خذ من أَمواهلم َ
الزكاة يراد منها التَّطهري من ُّ
َن َّ
و د :اآلية فيها أ َّ
كالص ِب واجملنون ال ذنوب
الذنوب ،وغري املكلَّف َّ
هلم ،فالنتفاء علَّة التطهري وهي الذنوب علمنا أَن ال زكاة ِف أَمواهلما.
احلج
اثنيًاُّ :
()56
احلج ،ما هي؟"
 /2ص" :مسأَلة ِف االستطاعة ِف ِ

اجال أَو راكبا لزمه احلج ،وليس املقصود ابالستطاعة توفُّر املال.
احلج ببدنه ر ً
ق :مالك :من استطاع َّ
احلج ،فِإن عدما أَو أَحدمها مل يلزم.
َّافعيَّ :
الراحلة ،فمَّت توفَّرات لزم فرض ُّ
الزاد و َّ
ق :أَبوحنيفة والش ُّ
َّاس ِح ُّج الب ي ِ
...وََِّّللِ َعلَى الن ِ
ت َم ِن
احتج أَصحاب أَيب حنيفة والش ِ
َّافعي بقوله َّ
دَّ :
عز َّ
َ
وجلَ ( :
()57
طاع إِلَي ِه َسبِيالً...اآلية)
استَ َ
و د :وجه ِ
الداللة يكون من وجهني :املعقول والبيان .أَذكر منهما املعقول وهو أ َّ
َن آية الدَّليل تنقسم
إِىل قسمني من حيث االستدالل ،األ ََّولِ ِ ( :
َّلل علَى الن ِ ِ
ِ
طاع إِلَي ِه
َّاس ح ُّج البَ يت) الثَّانَ ( :م ِن استَ َ
...و َّ َ
َ
حَّت
"تضمن القدرة البدنيَّة على فعل الشَّئ املأمور به َّ
َسبِيالً ،)...واألَمر ابلوجوب إِن ورد مطل ًقا َّ

( )55ينظر َّ
الدراري املضيَّة شرح الدرر البهيَّة ،حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكان اليمّن،152/2 ،
الروضة النديَّة») ،أَبو الطَّيِب حممد صديق خان بن حسن بن علي
الروضة النَّديَّة (ومعها :التَّ
الرضيَّة على « َّ
عليقات َّ
َّ
ُ
ِ
ابن لطف هللا احلسيّن البخاري القنَّوجي.327/3 ،488-487/1 ،
()56
احلجاج يوسف بن دوانس بن عيسى الفندالوي ،ص.289
هتذيب املسالك ِف نصرة مذهب مالك ،أَبو َّ
( )57سورة آل عمران :من اآلية  .97حفص.
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يكون كاملنطوق به ،".فالقسم األ ََّول من اآلية ٍ
كاف ِف هذا ،فيبقى أ َّ
َن القسم الثَّان منها شيء زائِ ٌد
على القدرة البدنيَّة.

مصادر أُخرى(.)58

وجل:
د :ذكر صاحب التَّهذيب للمالكيَّة نفس دليل األَحناف والشَّافعيَّة الذي هو قوله َّ
عز َّ
( ِِ
َّلل علَى الن ِ ِ
ِ
طاع إِلَي ِه َسبِيالً...اآلية)
َّاس ح ُّج البَ يت َم ِن استَ َ
...و َّ َ
َ
)
59
(
َي ٍ
و د :االستطاعة احلقيقيَّة عند أَهل الُّلغة هي"  :القدرة على الفعل أب ِ
وجه كان ،وهللا أَوجب
احلج على املستطيع ،وهذا معىن االستطاعة ،بدليل قوله تعاىل( :ولَن تست ِطيعوا أَن ت ع ِدلُوا ب ني النِ ِ
ساء
َّ
َ
ََ
َ َ َ ُ
اَّللَ كا َن َغ ُفوراً َرِحيماً)
َولَو َحَرصتُم فَال َمتِيلُوا ُك َّل ال َمي ِل فَتَ َذ ُروها َكال ُم َعلَّ َق ِة َوإِن تُصلِ ُحوا َوتَتَّ ُقوا فَِإ َّن َّ
()61
()60
َّك لَن تَستَ ِط ِ
السم َع َوما كانُوا
وقولهَ ( :
صرباً) وقولهَ ( :ما كانُوا يَستَ ِطيعُو َن َّ
قال إِن َ
يع َمع َي َ
َ
()62
يب ِ
وجماز،
ص ُرو َن) " ،أ ََّما االستطاعة ابملال فهي استطاعة جمازيَّة ،وإِذا تعارض ِف احلكم حقيقةٌ ٌ
ُ
()63
كانت احلقيقة مقدَّمة على اجملاز".

( )58يقدَّم هنا مصادر الشَّافعيَّة؛ لوضوح وجه ِ
الداللة فيه مع الن ِ
َّص فوق :ينظر احلاوي الكبري ِف فقه مذهب
ا ِإلمام الشَّافعي ،وهو شرح خمتصر املزن ،املاوردي ،8/4 ،كفاية النَّبيه ِف شرح التَّنبيه ،أَمحد بن حممد بن علي
األَنصاري ،أَبو العبَّاس ،جنم ِ
الدين ،املعروف اببن ِ
الرفعة .34/7 ،ذكر صاحب الكتاب نوعان من االستطاعة،
األُوىل :شرط الوجوب ،والثَّانية :شرط حصول الفعل .ينظر روح البيان ،إِمساعيل ِ
حقي بن مصطفى ا ِإلستانبويل
اجلصاص احلنفي،
الرازي َّ
احلنفي اخللويت ,املوىل أَبو الفداء ،68/2 ،أَحكام القرآن ،أَمحد بن علي أَبو بكر َّ
.308-307/2
صاع) ،حممد بن
( )59ينظر اهلداية الكافية َّ
للر َّ
الشافية لبيان حقائِق ا ِإلمام ابن عرفة الوافية(شرح حدود ابن عرفة َّ
وصححه
الر َّ
صاع التُّونسي املالكي ،102/1 ،كتاب التَّعريفات ،اجلرجان ،ضبطه َّ
قاسم األَنصاري ،أَبو عبد هللاَّ ،
مجاعة من العلماء إبِشراف النَّاشر ،النَّاشر :دار الكتب العلميَّة-بريوت-ط1403 1ه ,1983-
الرمحن عبد املنعم،
(19/1االستطاعة احلقيقيَّة) ،معجم املصطلحات واألَلفاظ الفقهيَّة ،حممود عبد َّ
(146/1االستطاعة احلقيقيَّة).
( )60سورة النِساء :اآلية  .129حفص.
( )61سورة الكهف :اآلية  .67حفص.
( )62سورة هود :من اآلية  .20حفص.
()63
اعد ِ
الفق ِهيَّة ،حممد صدقي بن أَمحد بن حممد آل بورنو أَبو احلارث الغزي،348/2 ،
وعة ال َقو ِ ُ
ينظر ُمو ُس َ
نفائِس األُصول ِف شرح احملصول ،شهاب ِ
الدين أَمحد بن إِدريس القراِف.3719-3718/8 ،
________________________________________________________________________
sunnaconff@elmergib.edu.ly
sunnaconf@elmergib.edu.ly

المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية علوم الشريعة  -جامعة المرقب

فقه التعامل مع السنة النبوية ) من أجل فهم سديد وتطبيق صحيح)

الموافق2021 / 6 / 10-8 :

___________________________________________________________

مصادر أُخرى

(.)64

()65
حيج غريه عنه أَم ال؟"
يصح أَن َّ
 /3ص" :مسأَلة ِف املعضوب  ،هل ُّ

()66

حيج غريه عنه وإِن كان
ق :مالك" :ليس على املعضوب الذي ال يستطيع أَن يثبت على الدَّابَّة أَن َّ
ماال َحيُ ُّج به مل يلزمه أَن ُِحي َّج غريه عنه ،وهو
مليًا"(أَي :غنيًا) ،وكذلك الفقري الذي أَعطاه شخص ً
َيضا.
ُ
قول أَيب حنيفة أ ً
حيج غريه عنه ِف رأس ماله".
َّافعي" :يلزمه أَن َّ
ق :الش ُّ
وجلِ ِ ( :
َّلل علَى الن ِ ِ
ِ
طاع إِلَي ِه
احتج أَصحاب الش ِ
َّافعي بقوله َّ
دَّ :
عز َّ
َّاس ح ُّج البَ يت َم ِن استَ َ
..و َّ َ
َ
َسبِيالً)...
الراحلة (املال)_كما علمنا ِف املسأَلة
و د :قالوا :وهذا االستطاعة عنده متوفِرة ؛ أل ََّهنا َّ
الزاد و َّ
حيج عنه ،وهذا مبقدوره،
السابقة_ ومها متوفِراتن عنده حقيقة
وحكما ،فلم يبق له إَِّال تولية من ُّ
َّ
ً
"فوجب أَن َيب ذلك عليه".

مصادر أُخرى

()67

...وََِّّللِ َعلَى
د :ذكر صاحب التَّهذيب للمالكيَّة نفس دليل الشَّافعيَّة الذي هو قوله َّ
عز َّ
وجلَ ( :
الن ِ ِ
ِ
طاع إِلَي ِه َسبِيالً)...
َّاس ح ُّج البَ يت َم ِن استَ َ
السابقة -هي القدرة البدنيَّة ،وهذا غري مستطيع.
و د :االستطاعة -كما علمنا ِف املسأَلة َّ

()64
الوهاب،501-500/1 ،
حممد عبد َّ
ينظر املعونة على مذهب عامل املدينة «ا ِإلمام مالك بن أَنس» ،أَبو َّ
ُّر الثَّمني واملورد املعني (شرح املرشد املعني على الضَّروري من علوم ِ
الدين) ،ميَّارة ،496/1 ،شرح ابن انجي
الد ُّ
التَّنوخي على منت ِ
الرمحن
الرسالة ،،الشَّرح لقاسم بن عيسى بن انجي التَّنوخي ،واملنت ألَيب حممد عبد هللا بن عبد َّ
ابن أَيب زيد القريوان ،319/1 ،الفواكه َّ
الدوان على رسالة ابن أَيب زيد القريوان ،أَمحد بن غامن (أَو غنيم) بن
سامل ابن مهنا ،شهاب ِ
صاع)،102/1 ،
للر َّ
الدين النَّفراوي .352-351/1 ،وينظر (شرح حدود ابن عرفة َّ
نفائِس األُصول ِف شرح احملصول ،القراِف.3719-3718/8 ،
(" )65هو الذي انتهت به العلَّة ،وانقطعت حركته ،مشتق من العضب وهو القطع ".معجم املصطلحات واألَلفاظ
الرمحن عبد املنعم.318/3 ،
الفقهيَّة ،حممود عبد َّ
()66
احلجاج يوسف بن دوانس بن عيسى الفندالوي ،ص.292
هتذيب املسالك ِف نصرة مذهب مالك ،أَبو َّ
( )67ينظر احلاوي الكبري ِف فقه مذهب ا ِإلمام الشَّافعي ،وهو شرح خمتصر املزن ،املاوردي ،9-8/4 ،اجملموع
شرح َّ
السبكي واملطيعي)) ،النَّووي.101-100 ،93/7 ،
املهذب ((مع تكملة ُّ
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مصادر أُخرى(.)68

الرتاخي؟"
اجب على الفور أَم على َّ
 /4ص" :مسأَلة ِف ِ
احلج ،هل هو و ٌ
َيضا.
احلج على الفور ،وهو ُ
ق :مالكَ :يب ُّ
قول أَيب حنيفة أ ً

()69

الرتاخي.
فرض على َّ
ق :الش ُّ
َّافعي :هو ٌ
وجلِ ِ ( :
َّلل علَى الن ِ ِ
ِ
طاع إِلَي ِه
احتج أَصحاب الش ِ
َّافعي بقوله َّ
دَّ :
عز َّ
َّاس ح ُّج البَ يت َم ِن استَ َ
..و َّ َ
َ
َسبِيالً)...
ِ
اقتضاء ا ِإليقاع ،فلو كان التَّعيني مر ًادا لبيَّنته اآلية...
جمرد
ذكر َّ
للزمان ،إَِّّنا َّ
و د :اآلية ليس فيها ٌ
ٍ
ختصيص بوقت".
و"لفظ اآلية يقتضي االستقبال من غري

مصادر أُخرى(.)70

...وََِّّللِ َعلَى
د :ذكر صاحب التَّهذيب للمالكيَّة نفس دليل الشَّافعيَّة الذي هو قوله َّ
عز َّ
وجلَ ( :
الن ِ ِ
ِ
طاع إِلَي ِه َسبِيالً)...
َّاس ح ُّج البَ يت َم ِن استَ َ
احلج على
و د :مل َيعل هللا ِ
للحج أ ً
َجال غري االستطاعة ،فمن توفَّر فيه شرط االستطاعة وجب عليه ُّ
الفور وإَِّال كان آمثًا ،فاملطلوب املسارعة هنا.
َيضا جاء األَمر مطل ًقا ومطلق األَمر ُّ
يدل على الوجوب" ،والواجب( :)71ما ال يسع تركه ِف زمن
وأ ً
وجوبه ،والتَّأخري ال حمال ترك ،فِإذا تركه مل يكن فعله واجبًا عليه؛ أل َّ
َن كون فرضه على التَّأخري َيؤِدي
إِىل أ ٍ
ِ ِ
ابطل مثله؛ أل َّ
ابطال؛ أل َّ
َن املكلَّف إِذا
َقسام كلِها ابطلة ،فيكون التَّأخري ً
َن ما َيؤدي إىل الباطل ٌ
َخره إِىل غري غاية فهو ابطل؛ أل َّ
َن ذلك يناِف الوجوب ،إِذ الواجب َّ
ط هذا
أ َّ
البد له من غاية ،فَيُس ِق ُ
التَّنزيل غاية الوجوب؛ أل َّ
َن مقتضى األَمر يقتضي الوجوب ،وذلك يفيد طلب الفعل املأمور به ،فِإذا
َخره إِىل غاية ،فال ختلو تلك
جاز التَّأخري على ا ِإلطالق ،بقي األَمر بال فعل ،وذلك حمال .فِإن أ َّ
الغاية من أَمرين :إَِّما أَن تكون معيَّنةً أَو موصوفةً" ،فِإن كانت األُوىل كنحو سنة كذا أَو يوم كذا فال

()68
للسرخسي ،حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي .275/4 ،ا ِإلشراف على نكت
املبسوط َّ
الوهاب بن علي بن نصر البغدادي ،457/1 ،املعونة على مذهب عامل
مسائِل اخلالف ،القاضي أَبو حممد عبد َّ
الوهاب.501/1 ،
حممد عبد َّ
املدينة «ا ِإلمام مالك بن أَنس» ،أَبو َّ
()69
احلجاج يوسف بن دوانس بن عيسى الفندالوي ،ص.298
هتذيب املسالك ِف نصرة مذهب مالك ،أَبو َّ
( )70ينظر اجملموع شرح َّ
السبكي واملطيعي)) ،النَّووي.107/7 ،
املهذب ((مع تكملة ُّ
()71
اب عن ِ
تنقيح ِ
ِ
الش ِ
الرجراجي ثَّ الشوشاوي
هاب ،أَبو عبد هللا احلسني بن علي بن طلحة َّ
ينظر َرف ُع الن َق ِ َ
ِ
السماليل.473-472/2 ،
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يضمن حينها أَن يعيش إِليه ،فبطل هذا .وإِن كانت الثَّانية :وذلك أَن يكون تخريه إِىل زم ٍن يغلب
فباطل أَيضاً لسببني ،األ ََّول :قد يفاجئُه املوت
َخره إِليه مل يستطع أَداءَه حينها
على الظَّ ِن أَنَّه إِن أ َّ
ٌ
قبل بلوغ الغاية املظنونة ،واآلخر :أل َّ
َن التَّأخري كان ابلظَّ ِن ال عن أَمارٍة صحيحة ...وذكر صاحب
التَّهذيب بعدا مسأَلة ا ِإلث ابلتَّأخري.

مصادر أُخرى(.)72

ابحلج قبل أَشهره ،هل يلزمه هل يلزمه وال ينقلب إِىل عمرٍة أَم
 /5ص" :مسأَلة ِف من أَحرم ِ
()73
ال؟"
َيضا.
ق :مالك :يلزمه إِحرام ِ
احلج ،وهو ُ
قول أَيب حنيفة أ ً
َّافعي:الَيوز هذا الفعل ،فِإن حصل انقلب إِىل إِحرام عمرة.
ق :الش ُّ

()72
َيضا
ينظر املبسوط َّ
للسرخسي ،حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي ،297-295/4 ،وفيه أ ً
ابلرتاخي .ا ِإلشراف على نكت مسائِل اخلالف ،القاضي أَبو حممد عبد
حملمد بن احلسن الشَّيبان قوٌل َّ
ٌ
قول َّ
الوهاب بن علي بن نصر البغدادي ،461-459/1 ،املعونة على مذهب عامل املدينة «ا ِإلمام مالك بن أَنس»،
َّ
ات املستَن بَطةُ على
الرتاخي :ينظر التَّنبيه
الوهاب ,507-506/1،وِف املذهب قول بكونه على َّ
حممد عبد َّ
أَبو َّ
َ ُ ُ
ال ُكتُ ِ
ب امل َد َّونَِة واملختَ لَطَِة ،عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصب ،520/2 ،وفيه" :ومفهوم املذهب
ُ
ُ
"املدونة" و"العتبيَّة" و"اجملموعة" و"كتاب ابن عبد
أَ َّن َّ
احلج ليس على الفور ،وهو دليل أَكثر مسائِل األُصول من َّ
الصواب األََّول كما َّ
قدمناه ،وهو الذي عليه
احلكم" وغريها .وحكى البغداديُّون عن مالك أَنَّه عنده على الفور .و َّ
للحج أََّّيم َّ
نص على َّ
عدهتا ،ولو كان على
املعتدة أََّهنا ال خترج ِ
غريهم من شيوخ املذهب عنه ويعتقده فيه؛ فقد َّ
حجة الفريضة ،وليستأذهنما العام بعد
حيج دون أَبويه ،فإن منعاه فال يعجل عليهما ِف َّ
الفور خلرجت .وقال :ال ُّ
العام ،وهذا مثله .وقال أَيضاً :ليخرج ِف الفريضة ويدعهما ،فهذا على الفور .وقال ِف الذي حلف على زوجته أََّال
احلج مع االستطاعة وطَر َح شهادته ،وكلُّ هذا
خترج إِىل ِ
احلج وهي ضرورة :إِنَّه َيؤ ِخر سنة .ومل يروا جتريح من ترك َّ
الزرقان ،عبد الباقي
يقتضي أَنَّه على َّ
الرَّابن فيما ذهل عنه ُّ
الرتاخي .شرح ُّ
الزرقان على خمتصر خليل ومعه :الفتح َّ
الزرقان ،408/2 ،وفيه"...الظَّاهر قول من شهر الفور ،وِف كالم ابن احلاجب ميل إِليه ألَنَّه
بن يوسف بن أَمحد ُّ
ابلرتاخي إَِّّنا أُخذ من مسائِل وليس
الرتاخي وألَ َّن القول ابلفور نقله العراقيُّون عن مالك والقول َّ
حجة َّ
َّ
ضعف َّ
األَخذ منها بقو ٍي .قال :وإِذا علمت ذلك فقد ظهر لك أَ َّن القول ابلفور أَرجحِ َ ،
كثريا من الفروع
ويؤيد ذلك أَ َّن ً
اليت يذكرها املصنِف ِف االستطاعة مبنيَّة على القول ابلفور ،فكان ينبغي للمصنِف أَن يقتصر عليه اه "...
()73
احلجاج يوسف بن دوانس بن عيسى الفندالوي.301 ،
هتذيب املسالك ِف نصرة مذهب مالك ،أَبو َّ
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ض فِي ِه َّن
عز
د:
احتج أَصحاب الش ِ
َّافعي بقوله َّ
َّ
َّ
وجل( :احلَ ُّج أَش ُهٌر َمعلُ ٌ
ومات فَ َمن فَ َر َ
()74
احلَ َّج...اآلية)
احلج َّ
ض فِي ِه َّن
و د :األَلف والَّالم ِف ِ
يدالن "على اجلنس عند عام العهد" ،وقوله..( :فَ َمن فَ َر َ
ابحلج ِف غري
َقل هنا ثالثة أَشهر ،وعلى هذا ال َيوز إِيقاع ا ِإلحرام ِ
َقل اجلمع واأل ُّ
احلَ َّج (...يقتضي أ َّ
ميقاات زمانيًا.
األَشهر اليت جعلها هللا له ً

مصادر أُخرى(.)75

وجل( :احلَ ُّج
د :ذكر صاحب التَّهذيب رًدا للمالكيَّة على نفس دليل الشَّافعيَّة الذي هو قوله َّ
عز َّ
ض فِي ِه َّن احلَ َّج...اآلية)
أَش ُهٌر َمعلُ ٌ
ومات فَ َمن فَ َر َ
احلج فيها ،كالوقوف بعرفة
و د :ليس املراد بذكر األَشهر كل األَشهر ،إَِّّنا املراد إِيقاع معظم أَعمال ِ
احلج .فكما أ َّ
احلج ،وهو
َن طواف ا ِإلفاضة قد يقع بعد أَشهر ِ
احلج ،وبفواته يفوت ُّ
الذي به يدرك ُّ
احلج ،فكذا ال مينع إِيقاع ا ِإلحرام قبل أَشهره.
من أَعمال ِ

()76
وممَّا ُّ
يدل على أ َّ
"احلج عرفة" وقولُه" :من وقف بعرفة فقد متَّ
كل األَشهر قوله ﷺُّ :
َن املراد ليس ُّ
حجه" ،أَي" :متَّ معظم ِ
ومعلوم أ َّ
احلج بفواته" ،ومعلوم :أ َّ
َن
احلج،
ُّ
َن بفواته يفوت ُّ
حجه الذي يفوت ُّ
ٌ

احلج مل َيؤَّد.
معظم ِ

مصادر أُخرى(.)77
()74سورة البقرة :من اآلية  .197حفص.
( )75ينظر احلاوي الكبري ِف فقه مذهب ا ِإلمام الشَّافعي ،وهو شرح خمتصر املزن ،املاوردي ،30-27/4 ،كفاية
النَّبيه ِف شرح التَّنبيه ،أَمحد بن حممد بن علي األَنصاري ،أَبو العبَّاس ،جنم ِ
الدين ،املعروف اببن ِ
الرفعة-77/7 ،
.81
()76
صححه
اجلامع الصحيح للسنن واملسانيد ،صهيب عبد اجلبار .457/17 ،2014-8-15 ،وفيهَّ " :
انؤوط :إِسناده صحيح ،".إِرواء الغليل ِف ختريج أَحاديث منار
األَلبان ِف ا ِإلرواء ,1064 :وقال شعيب األَر ُ
السبيل ،حممد انصر ِ
احلج ،ابب أَركان احلج وواجباته.163/4 ،
الدين األَلبان ،كتاب ِ
َّ
()77
اجلصاص احلنفي ،378/1 ،وممَّا ذكر فيهَ " :ولَو َكا َن
الرازي َّ
ينظر أَحكام القرآن ،أَمحد بن علي أَبو بكر َّ
ت الَّ ِذي َال ي ِ
اإلحرام ِابحل ِج َال ََيوز قَبل أَشه ِر احل ِج لَوجب أَن َال ي ب َقى بِ َكمالِِه ِِف الوق ِ
ص ُّح فِ ِيه ابتِ َداء ِ
اإلحَرِام،
َ
َ
ِ َُ َ
َ
ُ
ُ ُ َ ُ َ ََ َ
َ
ِ
ِ ِ ِ
اسك احل ِج َحمصورةٌ ِأبَوقَ ٍ
ك ِأل َّ ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ات َغ ِري
يل َعلَى َج َوا ِز ابتِ َدائِِهَ ،و َذل َ
َن َمنَ َ َ
َُ
َوِف بَ َقاء إحَرامه يَوَم النَّحر قَب َل َرم ِي اجل َمار َدل ٌ
َجائٍِز تَق ِدميَُها َعلَي َها ،فَلَو َمل يَ ُكن يَوُم النَّح ِر َوق تًا لِ ِإلحَرِام لَ َما َج َاز بَ َق ُاؤهُ فِ ِيه ،أََال تََرى أ َّ
َن اجلُ ُم َعةَ لَ َّما َكانَت
ت َال ي ِ
ول فِيها ِِف وق ٍ
ٍ
وز تَق ِدميُها َعلَي ِه َمل ََيز أَن تَب َقى اجلمعةُ ب ع َد الدُّخ ِ
ص ُّح ابتِ َد ُاؤَها فِ ِيه َحن َو
ص َورةً بَِوقت َال ََيُ ُ
ُ
ُ
َ
َحم ُ
َ
ُُ َ َ
َ َ
ِ
ِ
وج الوق ِ
ِ
ت َك َما َال
أَن يَد ُخ َل ِِف اجلُ ُم َعة ُثَّ يَد ُخ َل َوق ُ
ت ال َعصر قَب َل ال َفَر ِاغ من َها فَتَبطُ ُل َوَال يَب َقى ُحك ُم َها بَع َد ُخُر ِ َ
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 /6ص" :مسأَلة ِف من حتلَّل من حصر ِ
هدي أَم ال؟"
العدو ،هل عليه ٌ
ق :مالك :ال هدي عليه.

()78

هدي.
ق :أَبو حنيفة والش ُّ
َّافعي:نعم ،يلزمه ٌ
ي َمع ُكوفاً أَن يَب لُ َغ
عز
د:
احتج أَصحاب أَيب حنيفة والش ِ
َّافعي بقوله َّ
َّ
َّ
وجل...( :واهلَد َ
()79
َِحملَّهُ...اآلية)
دليال آخر ،وهو قوله تعاىل...( :فَِإن أُح ِ
صرُمت
املؤلِف وجه داللة ،إَِّال أَنَّه ذكر هلما ً
و د :مل يذكر له َ
()80
ِ
َيضا قاسوا احملصر من ٍ
عدو على احملصر ٍ
ملرض ِف وجوب
فَ َما استَ ي َسَر م َن اهلَد ِي...اآلية)  ،وأ ً
اهلدي جبامع العذر ِف كليهما.

مصادر أُخرى(.)81

وجل:
د :ذكر صاحب التَّهذيب للمالكيَّة نفس دليل األَحناف والشَّافعيَّة الذي هو قوله َّ
عز َّ
ي َمع ُكوفاً أَن يَب لُ َغ َِحملَّهُ...اآلية)
(...واهلَد َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
يِ
ضائِِه َك َما َال
ص ُّح ابتِ َد ُاؤَها ف ِيه فَ َك َذل َ
ص َّح بَ َق ُاؤهُ بِ َك َماله بَع َد انق َ
ص ًورا ِأبَش ُه ِر احلَ ِج لَ َما َ
ك إِحَر ُام احلَ ِج لَو َكا َن َحم ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص َّح ابت َد ُاؤهُ ،"...وينظر  ،382-317/1املقدمات
ص َّح بَ َق ُاؤهُ ِف يَوم النَّح ِر َ
يَص ُّح عن َد ُخمَالفينَا ابت َد ُاؤهُ ،فَلَ َّما َ
ِ
املمهدات ،أَبو الوليد حممد بن أَمحد بن رشد.385-384/1 ،
()78
احلجاج يوسف بن دوانس بن عيسى الفندالوي ،ص.343
هتذيب املسالك ِف نصرة مذهب مالك ،أَبو َّ
( )79سورة الفتح :من اآلية  .25حفص.
( )80سورة البقرة :من اآلية  .196حفص.
( )81ينظر البناية شرح اهلداية ،أَبو حممد حممود بن أَمحد بن موسى بن أَمحد بن حسني الغيتاىب احلنفي بدر ِ
الدين
العيّن ،446-443/4 ،تبيني احلقائِق شرح كنز الدَّقائِق وحاشية ِ
الشلِبِ ،الزيلعي ،78-77/2 ،شرح فتح
القدير ،كمال ِ
الدين حممد بن عبد الواحد ِ
للسرخسي ،حممد بن أَمحد بن
السيواسي ،126-124/3 ،املبسوط َّ
الشافعيَّة عندهم احلصر يكون من ِ
العدو فقط :ينظر البيان
السرخسيَّ .109-106/4 ،
أَيب سهل مشس األَئِ َّمة َّ
ِف مذهب ا ِإلمام الشَّافعي ،أَبو احلسني حيىي بن أَيب اخلري بن سامل العمران ،400/4 ،وينظر 390-385
،احلاوي الكبري ِف فقه مذهب ا ِإلمام الشَّافعي ،وهو شرح خمتصر املزن ،املاوردي ،357/4 ،وينظر  ،345روضة
الطَّالبني وعمدة املفتني ،أَبو زكرَّّي حميي ِ
الدين حيىي بن شرف النَّووي ،174-172/3 ،هناية املطلب ِف دراية
املذهب ،عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد اجلويّن ،أَبو املعايل ،ركن ِ
الدينَّ ،
امللقب إبِمام احلرمني،
.427/4
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و د :قالوا :إِ َّن اآلية ُّ
تدل على وجود اهلدي ال وجوبه ،وليس الوجود كالوجوب.

مصادر أُخرى(.)82
أ ََّوال :النِّكاح

املطلب الثَّالث :النِّكاح والطَّالق

 /1ص" :مسأَلة ِف مباشرة املرأَة عقد النِكاح".
َيضا.
ابطل إِن فعلت ،وهو قول الش ِ
َّافعي أ ً
ق :مالك :ال َيوز ،ال لنفسها وال لغريها ،والنَّكاح ٌ
ق :أَبو حنيفةَ :يوز حالة كوهنا ابلغةً رشيدة.
()84
ِ
اج ُه َّن...اآلية)
احتج أَصحاب أَيب حنيفة بقوله َّ
دَّ :
عز َّ
وجل...( :فَال تَع ُ
ضلُ ُ
وه َّن أَن يَنكح َن أَزو َ
ظ أَبني
هلن ِف اآلية وغريها إِضافة مباشرة" ،وليس ملباشرة النِكاح لف ٌ
و د :قالوا :إِ َّن إِضافة النِكاح َّ
()83

من هذا.".

مصادر أُخرى(.)85
وجل...( :فَال
د :ذكر صاحب التَّهذيب للمالكيَّة نفس دليل األَحناف الذي هو قوله َّ
عز َّ
ِ
اج ُه َّن...اآلية)
تَع ُ
ضلُ ُ
وه َّن أَن يَنكح َن أَزو َ
هلن "النتفى
و د :قالوا :إِ َّن هذا
خطاب لألَولياء ،مستدلِني بسبب نزول اآلية .فلو جاز أَنَّه خطاب َّ
ٌ
يهن النتفاء األَولياء ،وهذا خالف ِ
نص القرآن.
أَن يقع العضل عل َّ
( )82ينظر القوانني الفقهيَّة ،ابن ٍ
جزي ،94/1 ،وفيه أ َّ
َن ا ِإلحصار ال يكون ابملرض .املعونة على مذهب عامل
َيضا" :فصل [-4وجوب َّ
الدم على من
حممد عبد َّ
املدينة «ا ِإلمام مالك بن أَنس» ،أَبو َّ
الوهاب ،590/1 ،وفيه أ ً
أُحصر مبرض] :وعليه دم لتحلُّله؛ لقوله تعاىل&:فَِإن أُح ِ
صرُمت فَ َما استَ ي َسَر ِم َن اهلَد ِي& معناه :فحللتم ،وال َيوز
ذحبه إَِّال َّ
الوهاب بن علي بن نصر ،290/1 ،وفيه زّيدة تفصيل
حممد عبد َّ
مبكة أَو مبِ َىنُ ،".عيُو ُن امل َسائِل ،أَبو َّ
َ
السابق-612" :مسأَلة :ال حصر إَِّال ابلعدو .فمن أُحصر مبرض مل يتحلَّل دون البيت ابلطَّواف
على املصدر َّ
=

السعي[الذي هو] عمل العمرة...
و َّ
احلج فعليه دم ،وال يذحبه إَِّال َّ
مبىن"...
= -613مسألة :إِذا حتلَّل من املرض بعمل عمرة وفاته ُّ
مبكة أَو ً

()83
احلجاج يوسف بن دوانس بن عيسى الفندالوي ،ص.427
هتذيب املسالك ِف نصرة مذهب مالك ،أَبو َّ
( )84سورة البقرة :من اآلية  .233حفص.

()85
الشرائِع ،الكاسان ،248-247/2 ،تبيني احلقائِق شرح كنز الدَّقائِق وحاشية
الصنائِع ِف ترتيب َّ
ينظر بدائِع َّ
السنة والكتاب ،مجال ِ
ِ
حممد علي بن أَيب حيىي زكرَّّي
الدين أَبو َّ
الشلِبِ ،الزيلعي ،117/2 ،الُّلباب ِف اجلمع بني ُّ
بن مسعود األَنصاري اخلزرجي املنبجي. ،656/2 ،
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مصادر أُخرى(.)86
اثنيًا :الطَّالق

()87

 /2ص" :مسأَلة ِف حكم الطَّالق الثَّالث ِف كلمة واحدة".
َيضا.
ق :مالك :هو بدعةٌ ،وإِن وقع لزم ،وهو قول أَيب حنيفة أ ً
َّافعي :يباح بال كراهة.
ق :الش ُّ
()88
وجل...( :فَطَلِ ُق ِ ِ ِِ
صوا العِ َّد َة...اآلية)
احتج أَصحاب الش ِ
َّافعي بقوله َّ
دَّ :
عز َّ
ُ
وه َّن لعدَّهت َّن َوأَح ُ
و د :هنا الطالق ذكر مطل ًقا ومل يقيَّد بعدد.
مصادر أُخرى(.)89
ِ
وه َّن
د :ذكر صاحب التَّهذيب للمالكيَّة نفس دليل الشَّافعيَّة الذي هو قوله َّ
عز َّ
وجل...( :فَطَل ُق ُ
ِ ِ ِِ
صوا العِ َّد َة)...
لعدَّهت َّن َوأَح ُ
نوع من الطَّالق إِن وقع كان له منه خمر ٌج إِن ندم ،وطالق
و د :قالوا :أَرشد هللا تبارك وتعاىل إِىل ٍ
وسعه هللا عليه ،فعلم أ َّ
َن فعله
املسأَلة ال رجعة فيه ،وال نفع للنَّدم منه .فهو "قد ضيَّق على نفسه ما َّ
ذلك بدعة".
مصادر أُخرى(.)90

()86
الوهاب بن علي بن نصر البغدادي،
ينظر ا ِإلشراف على نكت مسائِل اخلالف ،القاضي أَبو حممد عبد َّ
الوهابِ ،727/1 ،
املقدمات
حممد عبد َّ
 ،686/2املعونة على مذهب عامل املدينة «ا ِإلمام مالك بن أَنس» ،أَبو َّ
ِ
املمهدات ،أَبو الوليد حممد بن أَمحد بن رشد .472-471/1 ،األُم ،الشَّافعي ،32-31/6 ،حتفة احلبيب على
شرح اخلطيب=حاشية البجريمي على اخلطيب ،سليمان بن حممد بن عمر البُ َجي َرِمي ،389-388/3 ،خمتصر
َّافعي) ،إِمساعيل بن حيىي بن إِمساعيل ،أَبو إِبراهيم املزن ،264/8 ،هناية املطلب ِف
املزن (مطبوع ملحقا ابألُِم للش ِ
دراية املذهب ،عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد اجلويّن ،أَبو املعايل ،ركن ِ
الدين ،امللقَّب إبِمام احلرمني،
.39/12
()87
احلجاج يوسف بن دوانس بن عيسى الفندالوي ،ص.476
هتذيب املسالك ِف نصرة مذهب مالك ،أَبو َّ
( )88سورة الطَّالق :من اآلية  .1حفص.
( )89ينظر األُم ،الشَّافعي ،458-457/6 ،البيان ِف مذهب ا ِإلمام الشَّافعي ،أَبو احلسني حيىي بن أَيب اخلري بن
سامل العمران.87/17 ،
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ُورود املسأَلة ِف (مسائِل ِف الفقه املقارن)( ،)91املسأَلة ل "د .عبدالنَّاصر أَبو البصل"
ق :األَئِ َّمة األَربعة يقولون :بوقوع الطَّالق الثَّالث بلفظ و ٍ
احد وإِلزام املطلِق مبا تلفَّظ به ،وحترم عليه
زوجا غريه( .سبق ذكر األَئِ َّمة الثالثة قبل قليل ِف نفس املسأَلة ،وينظر هنا
زوجته َّ
حَّت تنكح ً

السابقني().)92
مذهب احلنابلة الذي فيه روايتان كاملذهبني َّ
قول :إِ َّن هذه ِ
طالق أَصال ،ال واحدة وال أَكثر.
ق :لغريهم ٌ
الصيغة ال يقع هبا ٌ
()93
قول :إِ َّن هذه ِ
الصيغة يقع هبا طلقة واحدة.
َيضا هناك ٌ
ق :وأ ً
بدليل و ٍ
الق مَّر ِ
َّ
استدل أَصحاب األَقوال الثَّالثة ٍ
ساك
د:
اتن فَِإم ٌ
احد وهو قوله َّ
عز َّ
وجل( :الطَّ ُ َ
()94
ِمبعر ٍ
وف أَو تَس ِريح إبِِح ٍ
سان)...
ٌ
َُ
و د :اجلمهور :ظاهر اآلية جواز مجع الطَّلقتني ،فِإن جاز اجلمع بني طلقتني جاز اجلمع بني الثَّالث
()95
َيضا .وكذا التَّسريح إبِ ٍ
َيضا.
حسان جاء بلفظ العموم ،فهو يتناول الثَّالث أ ً
أ ً
ساك ِمبعر ٍ
ِ
و د :اآلية ُّ
تدل على أ َّ َّ
وف أَو
َن الطالق مراتن ،أ ََّما الثَّالثة فمأخوذة من قوله تعاىل( :فَإم ٌ َ ُ
بلفظ و ٍ
سان) ،فطالق الثَّالث ٍ
تَس ِريح إبِِح ٍ
احد غري مذكوٍر ِف القرآن ،وعلى هذا فهو ال يلزم
ٌ
ِ ()96
ابلكليَّة.
()90
اجلصاص احلنفي .79/2 ،وينظر  . ،82-73/2تبيني
الرازي َّ
ينظر أَحكام القرآن ،أَمحد بن علي أَبو بكر َّ
احلقائِق شرح كنز الدَّقائِق وحاشية ِ
الشلِبِ ،الزيلعي .91-90/2 ،ا ِإلشراف على نكت مسائِل اخلالف ،القاضي
الوهاب بن علي بن نصر البغدادي ،740-737/2 ،املعونة على مذهب عامل املدينة «ا ِإلمام
أَبو حممد عبد َّ
الوهاب.829-827/1 ،
حممد عبد َّ
مالك بن أَنس» ،أَبو َّ
( )91ينظر مسائِل ِف الفقه املقارن ،عبدالنَّاصر أَبو البصل وآخرين ،ص.179
()92
الزركشي على منت اخلرقي ،مشس ِ
الزركشي،342-340/3 ،
الدين أَبو عبد هللا حممد بن عبد هللا َّ
ينظر شرح َّ
الكاِف ِف فقه ا ِإلمام أَمحد ،أَبو حممد موفَّق ِ
الشهري اببن قدامة املقدسي ،108-107/3 ،املبدع ِف شرح
الدين َّ

املقنع ،إبراهيم بن = = حممد بن عبد هللا بن حممد ابن مفلح ،أبو إسحاق ،برهان الدين،304-302/6 ،
املغّن ،ابن قدامة املقدسي.261-260 ،257-256/8 ،335-334 ،331-330/10 ،
الروضة النديَّة» ) ،أَبو الطَّيِب حممد صديق خان بن
( )93ينظر ا َّلروضة النَّديَّة (ومعها :التَّ
الرضيَّة على « َّ
عليقات َّ
ُ
حسن بن علي ابن لطف هللا احلسيّن البخاري ِ
القنَّوجي.257-248/2 ،
( )94سورة البقرة :من اآلية  .229حفص.
( )95ينظر اجلامع ألَحكام القرآن=تفسري القرطب ،أَبو عبد هللا حممد بن أَمحد بن أَيب بكر بن فرح األَنصاري
ِ
ِ
اإلسالمي وأدلَّتُهُ (الشَّامل لألدلة الشَّرعيَّة واآلراء املذهبيَّة
ُّ
اخلزرجي مشس الدين القرطب ،129-128/3 ،الفقهُ
الز َحيلِي.6931/9 ،
هم النَّظرَّّيت الفقهيَّة وحتقيق األَحاديث النَّبويَّة وخترَيها)َ ،وهبَة بن مصطفى ُّ
وأَ ُّ
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وجل قبل َّ
َح ُّق
عز
و د :قال هللا َّ
الدليل املذكور مبيِنًا الطَّالق َّ
َّ
الر َّ
..وبُعُولَتُ ُه َّن أ َ
جعيَ ( :
بَِرِد ِه َّن...اآلية) )97(.ثَّ جاء بعدها آية الدَّليل أ َّ
مرة،
مرًة بعد َّ
جعي يكون مرتني ،أَيَّ :
َن الطَّالق َّ
الر َّ
()98
معروف ِف الِلسان ِ
العريب.
كما هو
ٌ
ابع ِ
يفرق أَصحابه بني املدخول هبا وغري املدخول ،فريون أ َّ
َن الطَّالق يقع
ملحوظة :هناك ٌ
قول ر ٌ
ٍ
طلقات على املدخول هبا.
واحدةً ابئِنةً على غري املدخول هبا ،بينما يلزم ثالث
()99
 /3ص" :مسأَلة ِف األَقر ِاء ،أَهي األَطهار أَم احليض؟".

َيضا.
ق :مالك :هي األَطهار ،وهي عدَّة من حتيض من النِساء ،وهو قول الش ِ
َّافعي أ ً
ق :أَبو حنيفة :املقصود ابألَقر ِاء :احليض.
عز
د:
احتج أَصحاب أَيب حنيفة بقوله َّ
َّ
قات يَتَ َربَّص َن ِأبَن ُف ِس ِه َّن ثَالثَةَ
َّ
وجلَ ( :وال ُمطَلَّ ُ
()100
قُر ٍ
وء...اآلية)
ُ
و د :الواجب على املطلَّقة_كما ِف اآلية_ االعتداد بثالثة أَقر ٍاء كاملة ،وهذا َيعل املقصود ابلقرء

احليض؛ ألَنَّه -على قولكم -إِن طلَّقها ِف آخر الطُّهر أَو وسطه أَو بعد مدَّةٍ منه حيتسب ما بقي
عندكم ،فال تكون األَقراءُ كاملةً وقتها.

مصادر أُخرى(.)101

( )96ينظر اجلامع ألَحكام القرآن=تفسري القرطب ،أَبو عبد هللا حممد بن أَمحد بن أَيب بكر بن فرح األَنصاري
اخلزرجي مشس ِ
الدين القرطب.129/3 ،
( )97سورة البقرة :من اآلية  .228حفص.
( )98ينظر اجلامع ألَحكام القرآن=تفسري القرطب ،أَبو عبد هللا حممد بن أَمحد بن أَيب بكر بن فرح األَنصاري
اخلزرجي مشس ِ
الدين القرطب.134-132/3 ،
()99
احلجاج يوسف بن دوانس بن عيسى الفندالوي ،ص.503
هتذيب املسالك ِف نصرة مذهب مالك ،أَبو َّ
( )100سورة البقرة :من اآلية  .228حفص.
()101
الصنائِع ِف ترتيب
اجلصاص احلنفي ،59/2 ،بدائِع َّ
الرازي َّ
ينظر أَحكام القرآن ،أَمحد بن علي أَبو بكر َّ
حممد بن حممود ،أَكمل ِ
الدين أَبو عبد هللا
َّ
حممد بن َّ
الشرائِع ،الكاسان ،194-193/3 ،العناية شرح اهلدايةَّ ،
الشيخ مجال ِ
الشيخ مشس ِ
الغرة املنيفة ِف حتقيق بعض
الدين ابن َّ
ابن َّ
الرومي البابريتَّ ،309-308/4 ،
الدين ُّ
مسائِل ا ِإلمام أَيب حنيفة ،عمر بن إِسحق بن أَمحد اهلندي الغزنوي ،سراج ِ
الدين ،أَبو حفص.160/1 ،
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قات
د :ذكر صاحب التَّهذيب للمالكيَّة نفس دليل األَحناف الذي هو قوله َّ
عز َّ
وجلَ ( :وال ُمطَلَّ ُ
ي ت ربَّصن ِأبَن ف ِس ِه َّن ثَالثَة قُر ٍ
وء...اآلية)
ََ َ َ ُ
َ ُ
و د :للتَّاء ِف (ثَالثَة) مدخل ِف معرفة معىن ِ
القرء ،فبها يعلم أَنَّه الطُّهر؛ ملخالفة العدد املؤنَّث(ثالثة)
َ
ٌ
املعدود َّ
املذكر (الطُّهر) ،فلو كان القرء هو احليض جلاءت (ثالثة) من غري اتء ولكانت (ثالث)؛
أل َّ
َيضا :إِ َّن ما قبل الطَّالق ال حكم له؛ هلذا فِإ َّن ما بقي ُّ
يعد
َن العدد من  10-3خيالف املعدود .وأ ً
كل الطُّهر .كما أ َّ
َن أَهل الُّلغة
قرءًا كامال .وكذلك :فِإ َّن القرءَ هو اخلروج من شي ٍئ إِىل شيئ وليس ُّ
أَجازوا التَّعبري ِ
ابجلزء على ِ
ومات ،)...ومعلوم عندان أ ََّهنا
الكل ،وذلك كقوله تعاىل( :احلَ ُّج أَش ُهٌر َمعلُ ٌ
شهران وبعض اثلث.
مصادر أُخرى(.)102

 /4ص" :مسأَلة ِف الكفَّارة ،مب جتب ِف ِ
الظهار؟".
ِ
ق :مالك" :ال جتب الكفَّارة ِف ِ
الوطء ،هذا ظاهر املذهب،
الظهار إَِّال ابلعود :وهو العزم على
وقيل :العزم على ِ
الوطء وا ِإلمساك.
()103

حَّت ِ
ِ
يكفر" .
وطؤها َّ
ق :أَبو حنيفة" :ال جتب الكفَّارة ابلظهار وال ابلعود ،ولكنَّه حيرم عليه ُ
َّافعي" :العود :العزم على إِمساكها ،فِإن ظاهر منها ثَّ أَمسكها بعد ظهاره مقدار ما يطلِقها
ق :الش ُّ
َّصال ِ
ابلظهار ،فقد وجبت عليه الكفَّارة.
فيه طالقًا مت ً
()104
ودو َن لِما قالُوا...اآلية)
احتج أَصحاب الش ِ
وجلُ (:
َّافعي بقوله َّ
دَّ :
عز َّ
...ثَّ يَعُ ُ
و د :العود :يصدق على ا ِإلمساك على النِكاح وكذا يصدق على ِ
العزم على ِ
الوطء ،فوجب املسري

ألَسبقهما إِىل الفهم؛ لوجوب األَخذ أبَوائل األ ِ
عزم على ٍ
َمساء(" .)105وأل َّ
فعل يكون من
َن العودٌ :
()102
السالم شاهني،
السالك ألَقرب املسالك ،أَمحد َّ
الصاوي ،حتقيق ضبطه َّ
وصححه :حممد عبد َّ
ينظر بلغة َّ
عبدالرمحن أَيب ز ٍ
 ،439،443/2النَّوادر و ِ
يد
املدونة من غريها من األ َُّمهات ،عبد هللا بن
الزّيدات على ما ِف َّ
َّ
حممد .23-22/1 ،البيان ِف مذهب ا ِإلمام الشَّافعي ،أَبو احلسني حيىي بن أَيب اخلري بن سامل
القريوان أَبو َّ
العمران ،17-15/11 ،احلاوي الكبري ِف فقه مذهب ا ِإلمام الشَّافعي ،وهو شرح خمتصر املزن ،املاوردي،
.164،67/11
()103
احلجاج يوسف بن دوانس بن عيسى الفندالوي ،ص.535
هتذيب املسالك ِف نصرة مذهب مالك ،أَبو َّ
( )104سورة اجملادلة :من اآلية  .3حفص.
( )105ينظر روضة النَّاظر وجنَّة املناظر ِف أُصول الفقه على مذهب ا ِإلمام أَمحد بن حنبل ،أَبو حممد موفَّق ِ
الدين
عبد هللا بن أَمحد بن حممد بن قدامة املقدسي ،الشَّهري اببن قدامة املقدسي ،442/1 ،احملصول ،أَبو عبد هللا
الرازي ،امللقَّب بفخر ِ
الري.154/6 ،
الرازي خطيب َّ
الدين َّ
حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التَّيمي َّ
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جهته ،والعزم على الفعل ليس ٍ
بفعل...".وأل َّ
َن من حصل منه العزم على ا ِإلمساك "فقد حصل منه
ِ
العزم على ِ
الوطء؛ أل َّ
َعم.
َن النِكاح ال يراد إَِّال
للوطء" ،فهو أ ُّ

مصادر أُخرى

()106

ودو َن
وجلُ ( :
د :ذكر صاحب التَّهذيب للمالكيَّة نفس دليل الشَّافعيَّة الذي هو قوله َّ
عز َّ
...ثَّ يَعُ ُ
لِما قالُوا)...
ودو َن) ُّ
يدل على أ َّ
َن العود مبعىن
و د :قالوا :إَِّّنا َّ
حرم املظاهر على نفسه الوطءَ ،فقولهُ ( :ثَّ يَعُ ُ
الرجوع ،وقوله( :لِما قالُوا) ُّ
يدل على أ َّ
َن العود مبعىن الفعل .ثَّ ذكر صاحب التَّهذيب آيتان :األُوىل
ُّ
ِ َّ ِ
ُّ
تدل على أ َّ
ين نُ ُهوا َع ِن النَّج َوى ُثَّ
َن العود مبعىن ُّ
الرجوع ،واألُخرى مبعىن الفعل ،ومها( :أََمل تَ َر إ َىل الذ َ
()107
ِ
اَّللِ َوُه َو َم َع ُهم إِذ يُبَ يِتُو َن َما َال يَرضى ِم َن
..وال يَستَخ ُفو َن ِم َن َّ
يَعُ ُ
ودو َن لما نُ ُهوا َعنهُ...اآلية) َ (..
()108
ال َقوِل..اآلية)
الرتتيب واالنفصال دون االتِصال ِف لسان
الرتاخي(املهلة) و َّ
َيضا :التَّعبري بلفظ ( ُثَّ) اليت تفيد َّ
وأ ً
دليل لنا.
العرب ٌ

مصادر أُخرى(.)109
وحتته مسأَلة:

الرابع :القتل
املطلب َّ

( )106ينظر األُم ،الشَّافعي ،703/6 ،احلاوي الكبري ِف فقه مذهب ا ِإلمام الشَّافعي ،وهو شرح خمتصر املزن،
املاوردي. 443،447/10 ،
( )107سورة اجملادلة :من اآلية  .8حفص.
( )108سورة النِساء :من اآلية  .108حفص.
()109
ال أَص َحابُنَا :ال َعوُدُ :ه َو ال َعزُم
الصنائِع ِف ترتيب َّ
الشرائِع ،الكاسان ،236/3 ،وفيهَ " :وقَ َ
األَحناف :بدائِع َّ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
َّارةُ
َّارةَ َعلَيه؛ ل َع َدم ال َعزم ال ُم َؤَّكد َال أَنَّهُ َو َجبَت ال َكف َ
َعلَى َوطئ َها َعزًما ُم َؤَّك ًدا َح ََّّت لَو َعَزَم ُثَّ بَ َدا لَهُ ِف أَن يَطَأ ََها َال َكف َ
ب ج ِد ٍ
ِ
وطها َال تَع ُ ِ ِ
بِنَ ف ِ
ض ُهم؛ ِأل َّ
يد ،".املبسوط
س ال َعزِم ُثَّ َس َقطَت َك َما قَ َ
ال بَع ُ
ُ
َّارةَ بَع َد ُس ُق َ
ود إَّال ب َسبَ ٍ َ
َن ال َكف َ
السرخسي .403-402/6 ،وقد روي عن ٍ
مالك أَقو ٌال
للسرخسي ،حممد بن أَمحد بن أَيب سهل مشس األَئِ َّمة َّ
َّ
الوهاب بن علي بن نصر البغدادي،
عدَّة :ينظر ا ِإلشراف على نكت مسائِل اخلالف ،القاضي أَبو حممد عبد َّ
ِ
ِ
اهج الت ِ
ِ
َّحص ِيل
-772/2ا ،774ملقدمات املمهدات ،أَبو الوليد حممد بن أَمحد بن رشد ،605-602/1 ،منَ ُ
الرجراجي.81-78/5
وح ِل ُمشكِالهتا ،أَبو احلسن علي بن سعيد َّ
ونتائِج لطائِف التَّأ ِويل ِف َشرِح َ
املد َّونة َ
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()110

ص" :مسأَلة ِف القتل العمد ،هل فيه كفارةٌ أَم ال؟".
َيضا.
ق :مالك :ليس ِف قتل العمد كفَّارة ،وهو قول أَيب حنيفة أ ً

...وَمن
احتج أَصحاب الش ِ
َّافعي بقوله َّ
َّافعي :جتب ِف قتل العمد الكفَّارة .دَّ :
عز َّ
ق :الش ُّ
وجلَ ( :
()111
"حق هللا تعاىل
قَتَ َل ُمؤِمناً َخطَأً فَتَح ِر ُير َرقَبَ ٍة...اآلية)
و د :معتمدان ِف هذا القياس :حيث إِ َّن َّ
ِف النَّفس مضمون ابلكفَّارة بدليل ِ
نص الكتاب" ،وذكر اآلية فوق .مصادر أُخرى( .)112د :ذكر
...وَمن قَتَ َل ُمؤِمناً َخطَأً
صاحب التَّهذيب للمالكيَّة نفس دليل الشَّافعيَّة الذي هو قوله َّ
عز َّ
وجلَ ( :
فَتَح ِرير رقَبَ ٍة...اآلية) و د:ذكر الكفَّارة ِف قتل اخلطِإ ُّ
يدل هذا على أ َّ
َن العمد خبالفه.وكذلك ِف قتل
َُ
ٍ
العمد ذكرت أَربع عقوابت َّ
فدل ذلك على أ ََّهنا مجيع اجلزاء" ،فلو أَوجبنا الكفَّارة لكانت بعض
يصح ابلقياس أَو إبِثبات كفَّارة قتل العمد ابلقياس ،وكال
اجلز ِاء ،وكون الكفَّارة جزاءً أَو بعض اجلز ِاء ُّ
()113
الوجهني غري جائِز".مصادر أُخرى

()110
احلجاج يوسف بن دوانس بن عيسى الفندالوي ،ص.864
هتذيب املسالك ِف نصرة مذهب مالك ،أَبو َّ
( )111سورة اجملادلة :من اآلية  .92حفص.
( )112ينظر البيان ِف مذهب ا ِإلمام الشَّافعي ،أَبو احلسني حيىي بن أَيب اخلري بن سامل العمران،623-622/11 ،
احلاوي الكبري ِف فقه مذهب ا ِإلمام الشَّافعي ،وهو شرح خمتصر املزن ،املاوردي ،68/13 ،اجملموع شرح َّ
املهذب
السبكي واملطيعي)) ،النَّووي.184/19 ،
((مع تكملة ُّ
( )113ينظر تبيني احلقائِق شرح كنز الدَّقائِق وحاشية ا ِ
للسرخسي ،حممد
لشلِبِ ،الزيلعي ،100-97/6 ،املبسوط َّ
السرخسي ،155-153/27 ،ا ِإلشراف على نكت مسائِل اخلالف،
بن أَمحد بن أَيب سهل مشس األَئِ َّمة َّ
الوهاب بن علي بن نصر البغدادي ،843/2 ،أَحكام القرآن ،القاضي حممد بن عبد هللا
القاضي أَبو حممد عبد َّ
ك َوالشَّافِعِ ُّي
أَبو بكر بن العريب ،599/1 ،ذكر
القرطب ِف تفسريهَ " :واختَلَ ُفوا فِ َيها ِِف قَت ِل ال َعم ِد ،فَ َكا َن َمالِ ٌ
ُّ
ِ
ِ
ِ
َّارةَ َك َما ِِف اخلَطَأِ".331/5 .
يََرَّين َعلَى قَات ِل ال َعمد ال َكف َ
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اخلامتة

من خالل هذا البحث خلصت إِىل النَّتائِج التَّالية:
كل إِمام قدر اآلخر ،هي ِ
وحب األَئِ َّمة لبعضهم ،ومعرفةُ ِ
السمةُ الواضحةُ من خالل
 /1ا ِإلنصاف ُّ
متهيد هذا البحث.
ِ /2احتاد الدَّليل ِف مسأَلة ما ال يلزم منه ِاحتاد احلكم ،الختالف األَفهام.
ست عشرَة مسأَلة ،اتَّفق فيها قول مالك مع أَيب حنيفة ِف ِ
ست مسائِل ،ومع
 /3ورد ِف البحث َّ
ٍ
كل إِ ٍ
مام ِف مسأَلتني.
َيضا ،وِف مسأَلتني اتَّفق قول أَيب حنيفة والش ِ
الش ِ
َّافعي ،وانفرد ُّ
َّافعي ِف ست أ ً
 /3مل يذكر صاحب هتذيب املسالك الذي مجعت منه مسائِل البحث ا ِإلمام أَمحد ابن حنبل وال
مرة.
َّ
السنَّة الستخراج حك ٍم منه ،ال يقل أ ِ
 /4بدا جليًا أ َّ
َمهيَّة عن معرفة الدَّليل.
َن فهم الدَّليل من القرآن و ُّ
ُّ
 /5ال سبيل للتَّعصب للوصول إِىل ِ
احلق ،فرغم تتلمذ بعض األَئِ َّمة على بعض ،وتوقري بعضهم
بعض ،مل مينعهم ذلك من االستقالل مبذهب ٍ
لبعض ،واالعرتاف بفضل بعضهم على ٍ
ٍ
خاص عندما
توفَّرت آلة االجتهاد هلم.
 /6األَدلَّة تتعدَّد ِف املسأَلة الواحدة ِ
بعضا ،وقد اكتفيت ابلدَّليل املتَّفق عليه للوقوف
فيقوي بعضها ً
كل إِ ٍ
على فهم ِ
لب البحث (مع بيان حكم املسأَلة ابلعموم(.
مام لذاك الدَّليل ،وهذا ُّ
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فهرس املصادر واملراجع
القرآن الكرمي ،برواية حفص عن عاصم.
احلنفيَّ ـ ـ ـ ـ ــة:

اجلصاص احلنفي ،تح :حممد صادق القمحاوي-
الرازي َّ
 -1أَحكام القرآن ،أَمحد بن علي أَبو بكر َّ
الرتاث العريب-بريوت-اتريخ الطَّبع:
عضو جلنة مراجعة املصاحف ابألَزهر َّ
الشريف ،دار إِحياء ُّ
1405ه  ،ط بال
 -2االختيار لتعليل املختار ،عبد هللا بن حممود بن مودود املوصلي البلدحي ،جمد ِ
الدين أَبو
ومدرس بكلِيَّة أُصول ِ
الفضل ،عليها تعليقات :الشَّيخ حممود أَبو دقيقة (من علماء احلنفيَّة ِ
الدين

وصورهتا دار الكتب العلميَّة -بريوت -وغريها)ط بال،
ساب ًقا) ،مطبعة احللب -القاهرةَّ ( -
1356ه .1937-
الرائِق شرح كنز الدَّقائِق ،زين ِ
الدين بن إِبراهيم بن حممد ،املعروف اببن جنيم ،وِف آخره:
 -3البحر َّ
حملمد بن حسني بن علي الطوري ،وابحلاشية :منحة اخلالق البن عابدين ،دار
تكملة البحر الرائِق َّ
الكتاب اإلسالمي ،ط 2بال.
الشرائِع ،الكاسان ،دار الكتب العلميَّة ،ط1406 2ه .1986-
لصنائِع ِف ترتيب َّ
 -4بدائِع ا َّ
 -5البناية شرح اهلداية ،أَبو حممد حممود بن أَمحد بن موسى بن أَمحد بن حسني الغيتاىب احلنفي
بدر ِ
الدين العيّن ،دار الكتب العلمية-بريوت -ط1420 1ه .2000 -
الشلِ ِب ،الزيلعي ،احلاشية :شهاب ِ
 -6تبيني احلقائِق شرح كنز الدَّقائِق وحاشية ِ
حممد
الدين أَمحد بن َّ
ِ
ب ،املطبعة الكربى األَمريية-بوالق،القاهرة-ط1
بن أَمحد بن يونس بن إِمساعيل بن يونس الشلِ ُّ

1313ه (ث صورهتا دار الكتاب اإلسالمي ط.(2
 -7حاشية الطَّحطاوي على مراقي الفالح شرح نور ا ِإليضاح ،أَمحد بن حممد بن إِمساعيل
الطَّحطاوي ،تح :حممد عبد العزيز اخلالدي ،دار الكتب العلمية -بريوت-ط1418 1ه -
.1997
 -8شرح فتح القدير ،كمال ِ
الدين حممد بن عبد الواحد ِ
السيواسي ،دار الفكر-بريوت -ط بال.
حممد بن حممود ،أَكمل ِ
الدين أَبو عبد هللا ابن الشَّيخ مشس
حممد بن َّ
 -9العناية شرح اهلدايةَّ ،
الدين ابن الشَّيخ مجال ِ
ِ
الرومي البابريت ،دار الفكر ،ط بال.
الدين ُّ
الغرة املنيفة ِف حتقيق بعض مسائِل ا ِإلمام أَيب حنيفة ،عمر بن إِسحق بن أَمحد اهلندي
َّ -10
ِ
مؤ َّسسة الكتب الثَّقافيَّة ،ط.1986-1406 1
الغزنوي ،سراج الدين ،أَبو حفص احلنفيَ ،
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السرخسي ،دراسة وحتقيق:
للسرخسي ،حممد بن أَمحد بن أَيب سهل مشس األَئِ َّمة َّ
 -11املبسوط َّ
خليل حمي ِ
الدين امليس ،دار الفكر ِ
للطباعة والنَّشر والتَّوزيع-بريوت-ط1421 1ه.2000 -
 -12مراقي الفالح شرح منت نور ا ِإليضاح ،حسن بن ع َّمار بن علي الشرنباليل ،اعتىن به وراجعه:
نعيم زرزور ،املكتبة العصرية ،ط1425 1ه .2005-

املالكيَّ ـ ـ ـ ـ ــة:

وخرج أَحاديثه
 -1أَحكام القرآن ،القاضي حممد بن عبد هللا أَبو بكر بن العريب ،راجع أُصوله َّ
وعلَّق عليه :حممد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية-بريوت-ط1424 3ه -
.2003
الوهاب بن علي بن نصر
 -2ا ِإلشراف على نكت مسائِل اخلالف ،القاضي أَبو حممد عبد َّ
البغدادي ،تح :احلبيب بن طاهر ،دار ابن حزم ،ط1420 1ه .1999 -
 -3بداية اجملتهد وهناية املقتصد ،ابن رشد احلفيد ،دار احلديث-القاهرة-ط بال1425 ،ه -
.2004
السالم
السالك ألَقرب املسالك ،أَمحد َّ
الصاوي ،حتقيق ضبطه َّ
وصححه :حممد عبد َّ
 -4بلغة َّ
شاهني ،دار الكتب العلميَّة1415 ،ه  ،1995 -ط بال -بريوت.-
ات املستَ ن بَطةُ على ال ُكتُ ِ
ب امل َد َّونَِة واملختَ لَطَِة ،عياض بن موسى بن عياض بن
 -5التَّنبيه
ُ
ُ
َ ُ ُ
عمرون اليحصب تح :حممد الوثيق ،عبد النعيم محييت ،دار ابن حزم-بريوت-ط1
1432ه .2011 -
احلجاج يوسف بن دوانس بن عيسى
 -6هتذيب املسالك ِف نصرة مذهب مالك ،أَبو َّ
مؤ َّسسة املختار للنَّشر والتَّوزيع-القاهرة-ط1429 1ه-
الفندالوي ،تح :حيي مرادَ ،
.2008
 -7اجلامع ألَحكام القرآن=تفسري القرطب ،أَبو عبد هللا حممد بن أَمحد بن أَيب بكر بن فرح
األَنصاري اخلزرجي مشس ِ
الدين القرطب ،تح :أَمحد الربدون وإِبراهيم أطفيش ،دار الكتب
املصريَّة-القاهرة-ط1384 2ه .1964-
ُّر الثَّمني واملورد املعني (شرح املرشد املعني على الضَّروري من علوم ِ
الدين( ،ميَّارة ،تح:
 -8الد ُّ
عبد هللا املنشاوي ،دار احلديث-القاهرة1429-ه .2008-
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َّ -9
الذخرية ،القراِف ،تح :جزء :1،8،13حممد حجي ،جزء  :2،6سعيد أَعراب ،جزء-3
 :12 -5،7،9حممد بو خبزة ،دار الغرب ا ِإلسالمي-بريوت-ط.1994 1
 -10شرح ابن انجي التَّنوخي على منت ِ
الرسالة ،،الشَّرح لقاسم بن عيسى بن انجي التَّنوخي،
الرمحن ابن أَيب زيد القريوان ،تح :أَمحد فريد املزيدي ،ط1
واملنت ألَيب حممد عبد هللا بن عبد َّ
1428ه .2007 -
حممد املختار السالمي ،دار الغرب ا ِإلسالمي ،ط2008 1
 -11شرح التَّلقني ،املازري ،تحَّ :
 -12عيون األَدلَّة ِف مسائِل اخلالف بني فقهاء األَمصار ،ابن القصار ،درسه وحقَّقه :عبد
احلميد بن سعد بن انصر السعودي -رمحه هللا -ط بال1426 ،ه .2006-
حممد
حممد عبد َّ
الوهاب بن علي بن نصر ،دراسة وحتقيق :علي َّ
 -13عُيُو ُن امل َسائِل ،أَبو َّ
إِبراهيم بو رويبة ،دارَ ابن حزم ِ
للطباعة والنَّشر والتَّوزيع-بريوت-ط1430 1ه .2009-
-14الفواكه َّ
الدوان على رسالة ابن أَيب زيد القريوان ،أَمحد بن غامن (أَو غنيم) بن سامل ابن
مهنا ،شهاب ِ
الدين النَّفراوي ،دار الفكر ،ط بال1415 ،ه .1995 -
 -15القوانني الفقهيَّة ،ابن ٍ
جزي ،ط بال.
حممد أحيد ولد ماديك املوريتان،
حممد َّ
 -16الكاِف ِف فقه أَهل املدينة ،ابن عبد الرب ،تحَّ :
الرّيض احلديثة ِ
مكتبة ِ
الرّيض-ط1400 2ه .1980/
ِ -17
املقدمات ِ
املمهدات ،أَبو الوليد حممد بن أَمحد بن رشد ،تح :حممد حجي ،دار الغرب
ا ِإلسالمي بريوت-ط1408 1ه .1988-

الوهاب ،تح:
حممد عبد َّ
 -18املعونة على مذهب عامل املدينة «ا ِإلمام مالك بن أَنس» ،أَبو َّ
محيش عبد احلق ،املكتبة التِجاريَّة ،مصطفى أمحد الباز-مكة املكرمة -ط بال ،أَصل الكتاب:
رسالة دكتوراه جبامعة أُِم القرى َّ
املكرمة.
مبكة َّ
ِ
املد َّونة وح ِل م ِ
اهج الت ِ
شكالهتا ،أَبو احلسن
َّحص ِيل ونتائِج لطائِف التَّأ ِويل ِف َشرِح َ
َ ُ
 -19منَ ُ
الرجراجي ،اعتىن به :أَبو الفضل الدميَاطي-أَمحد بن علي ،دار ابن حزم ،ط1
علي بن سعيد َّ
 1428ه .2007-
َّ
الشافعيَّ ـ ـ ـ ـ ــة:
 -1األُم ،الشَّافعي ،تح :رفعت فوزي عبد املطَّلب ،دار الوفاء–املنصورة-ط.2001
 -2البيان ِف مذهب ا ِإلمام الشَّافعي ،أَبو احلسني حيىي بن أَيب اخلري بن سامل العمران ،تح:
قاسم حممد النوري ،دار املنهاج-جدة-ط1421 1ه .2000-
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 -3حتفة احلبيب على شرح اخلطيب=حاشية البجريمي على اخلطيب ،سليمان بن حممد بن
عمر البُ َجي َرِمي ،دار الفكر ،ط بال1415 ،ه .1995-
 -4احلاوي الكبري ِف فقه مذهب ا ِإلمام الشَّافعي ،وهو شرح خمتصر املزن ،املاوردي ،تح :علي
حممد معوض-عادل أَمحد عبد املوجود ،دار الكتب العلمية-بريوت -ط1419 1ه -
.1999
 -5روضة الطَّالبني وعمدة املفتني ،أَبو زكرَّّي حميي ِ
الدين حيىي بن شرف النَّووي ،تح :زهري
الشَّاويش ،املكتب ا ِإلسالمي-بريوت -دمشق -عمان ،ط1412 2ه .1991-
 -6الفقه املنهجي على مذهب ا ِإلمام الشَّافعي رمحه هللا تعاىل ،اشرتك ِف تليف هذه
السلسلة :مصطفى اخلِن ،مصطفى البغا ،علي الشرجبي ،دار القلم ِ
ِ
للطباعة والنَّشر
ُ
ُ
ُ
والتَّوزيع-دمشق-ط1413 4ه .1992 -
 -7كفاية النَّبيه ِف شرح التَّنبيه ،أَمحد بن حممد بن علي األَنصاري ،أَبو العبَّاس ،جنم ِ
الدين،
املعروف اببن ِ
الرفعة ،تح :جمدي حممد سرور ابسلوم ،دار الكتب العلميَّة ،ط.2009 1
 -8اجملموع شرح َّ
السبكي واملطيعي)) ،النَّووي ،دار الفكر( ،طبعة كاملة
املهذب ((مع تكملة ُّ
السبكي واملطيعي).313-311/1 ،
معها تكملة ُّ
َّافعي) ،إِمساعيل بن حيىي بن إِمساعيل ،أَبو إِبراهيم
 -9خمتصر املزن (مطبوع ملحقا ابألُِم للش ِ
املزن ،دار املعرفة-بريوت1410-ه  ،1990/ط بال.
الوهاج ِف شرح املنهاج ،كمال ِ
الدين ،حممد بن موسى بن عيسى بن علي
 -10النَّجم َّ
الد َِّمريي أَبو البقاء الشَّافعي ،دار املنهاج (جدة) ،تح :جلنة علمية ،ط1425 1ه .2004 -
 -11هناية املطلب ِف دراية املذهب ،عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد اجلويّن ،أَبو
حققه وصنع فهارسه :عبد العظيم حممود ِ
املعايل ،ركن ِ
الدين ،امللقَّب إبِمام احلرمنيَّ ،
الديب ،دار

املنهاج ،ط1428 1ه .2007-
احلنابل ـ ـ ـ ـ ــة:

رؤوس املسائِل ِف اخلالف على مذهب أَيب عبد هللا أَمحد بن حنبل ،أَبو جعفر عبد اخلالق بن
ُ
عيسى العبَّاسي اهلامشي ،تح :عبد امللك بن عبد هللا دهيش ،الناشر :مكتبة النَّهضة احلديثةَّ -
مكة

املكرمة-ط1421 1ه.2000 -
َّ
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الزركشي على منت اخلرقي ،مشس ِ
الزركشي،
الدين أَبو عبد هللا حممد بن عبد هللا َّ
 -1شرح َّ
دراسة وحتقيق :عبد امللك بن عبد هللا بن دهيش.
الرمحن بن حممد بن أَمحد بن قدامة املقدسي ،دار
 -2الشَّرح الكبري على منت املقنع ،عبد َّ
الكتاب العريب للنَّشر والتَّوزيع ،أَشرف على طباعته :حممد رشيد رضا صاحب املنار ،ط
بال.
 -3الشَّرح املمتع على زاد املستقنع ،حممد بن صاحل بن حممد العثيمني ،دار ابن اجلوزي ،ط1
.1428–1422
 -4الكاِف ِف فقه ا ِإلمام أَمحد ،أَبو حممد موفَّق ِ
الدين الشَّهري اببن قدامة املقدسي ،دار الكتب
العلميَّة ،ط 1414 1ه .1994-
 -5املبدع ِف شرح املقنع ،إبراهيم بن حممد بن عبد هللا بن حممد ابن مفلح ،أبو إسحاق ،برهان
الدين ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط1418 1ه .1997-
 -6املغّن ،ابن قدامة املقدسي ،تح :عبد هللا بن عبد احملسن الرتُّكي ،عبد الفتَّاح حممد احللو،
ط :عامل الكتب-الرّيض -ط1417 2ه .1997 -
مص ـ ـ ـ ـ ــادر احلديث:
السبيل ،حممد انصر ِ
الدين األَلبان ،إِشراف :زهري
 -1إِرواء الغليل ِف ختريج أَحاديث منار َّ
الشَّاويش ،املكتب ا ِإلسالمي-بريوت -ط1405 2ه .1985 -
خرج له البخاري ِف اجلامع الصحيح ،أَبو الوليد سليمان بن خلف
 -2التَّعديل والتَّجريح  ,ملن َّ
بن سعد بن أَيُّوب بن وارث التَجيب القرطب الباجي األَندلسي ،تح :أَبو لبابة حسني ،دار
الِلواء للنَّشر والتَّوزيعِ -
الرّيض-ط.1986 -1406 1
 -3اجلامع الصحيح للسنن واملسانيد ،صهيب عبد اجلبار ،ط بال،2014-8-15 ،
.457/17
 -4اجلامع املسند الصحيح املختصر من أُمور رسول هللا ﷺ وسننه وأ ََّّيمه ،حممد بن إِمساعيل
بن إِبراهيم بن املغرية البخاري ،أَبو عبد هللا ،تح :حممد زهري بن انصر النَّاصر ،دار طوق
النَّجاة ،ط1422 1ه .
بد،
 -5صحيح ابن حبَّان برتتيب ابن بلبان ،حممد بن حبَّان بن أَمحد بن حبَّان بن معاذ بن َمع َ
مؤ َّسسة ِ
الرسالة-بريوت-
التَّميمي ،أَبو حامت ،الدَّارمي ،البُسيت  ،تح :شعيب األَر ُنؤوطَ ،
ط.1993 -1414 2
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 -6مسند ا ِإلمام أَمحد ابن حنبل ،أَبو عبد هللا أَمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أَسد
الشيبان ،تح :أَمحد حممد شاكر ،دار احلديث-القاهرة-ط1416 1ه .1995 -
َّ
 -7مسند ا ِإلمام الشَّافعي(ترتيب سنجر) ،الشَّافعي أَبو عبد هللا حممد بن إِدريس بن العبَّاس بن
عثمان بن شافع بن عبد املطَّلب بن عبد مناف املطلب القرشي املكي ،رتَّبه :سنجر بن
عبد هللا اجلاويل ،أَبو سعيد ،علم ِ
وخرج أَحاديثه وعلَّق عليه :ماهر
الدين ،حقَّق نصوصه َّ
ّيسني فحل ،شركة غراس للنَّشر والتَّوزيع-الكويت-ط1425 1ه .2004 -

 -8املعجم البن املقرئ ،أَبو بكر حممد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان األَصبهان
الرشدِ -
الرّيض-
الرمحن عادل بن سعد ،مكتبة ُّ
اخلازن ،املشهور اببن املقرئ ،تح :أَيب عبد َّ
شركة ِ
الرّيض للنَّشر والتَّوزيع ،ط1419 1ه .1998 -
 -9موطَّأ مالك برواية حممد بن احلسن الشَّيبان ،مالك بن أَنس بن مالك بن عامر األَصبحي
منقحة.
املدن ،تعليق وحتقيق :عبد َّ
الوهاب عبد الَّلطيف ،املكتبة العلميَّة ،طَ 2م ِزيَدة َ
اءات ،فقه ،أُصول فقه ،لغة عربيَّة ،معاجم ،تراجم)...
مصـ ـ ـ ـ ــادر َّ
منوع ـ ـ ـ ـ ــة( :قر َ
( -1تفسري) روح البيان ،إِمساعيل ِ
حقي بن مصطفى ا ِإلستانبويل احلنفي اخللويت ,املوىل أَبو
الفداء ،دار الفكر– بريوت -ط بال.
( -2قراءات) النَّشر ِف القراءات العشر ،مشس ِ
الدين أَبو اخلري ابن اجلزري ،حممد بن حممد بن
َ
َ
يوسف ،تح :علي حممد الضباع ،ط بال ،املطبعة التِجاريَّة الكربى [تصوير دار الكتاب
العلميَّة].
الرمحن (أَيب
( -3أُصول فقه وقواعد) بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب ،حممود بن عبد َّ
القاسم) ابن أَمحد بن حممد ،أَبو الثَّناء ،مشس ِ
الدين األَصفهان ،تح :حممد مظهر بقا ،دار
املدن-السعودية-ط1406 1ه .1986/
اب عن ِ
تنقيح ِ
ِ
الش ِ
الرجراجي ثَّ
هاب ،أَبو عبد هللا احلسني بن علي بن طلحة َّ
َ -4رف ُع الن َق ِ َ
الشوشاوي ِ
الرمحن بن عبد هللا اجلربين ،أَصل
السماليل ،تح :أَمحَد بن َّ
حممد السراح ،عبد َّ
الرشد للنَّشر والتَّوزيع-الرّيض -ط1425 1ه -
هذا الكتاب :رساليت ماجستري ،مكتبة ُّ
.2004

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

نصوص ثابتة بأفهام متعددة ...

أ .حاتم مختار الزرقاني

جامعة مصراته  -ليبيا

________________________________________________________________

 -5روضة النَّاظر وجنَّة املناظر ِف أُصول الفقه على مذهب ا ِإلمام أَمحد بن حنبل ،أَبو حممد
موفَّق ِ
الدين عبد هللا بن أَمحد بن حممد بن قدامة املقدسي ،الشَّهري اببن قدامة املقدسي،
الرَّّين ِ
للطباعة والنَّشر والتَّوزيع ،ط1423 2ه .2002-
مؤ َّسسة َّ
َ
 -6العدَّة ِف أُصول الفقه ،القاضي أَبو يعلى ،حممد بن احلسني بن حممد بن خلف ابن الفراء،
نصه :أَمحد بن علي بن سري املباركي ،األُستاذ املشارك ِف كلِيَّة
وخرج َّ
حقَّقه وعلَّق عليه َّ
الشريعة ِ
ابلرّيض-جامعة امللك حممد بن سعود ا ِإلسالمية ،ط1410 2ه .1990 -
َّ
الرازي ،امللقَّب بفخر
 -7احملصول ،أَبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التَّيمي َّ
ِ
مؤ َّسسة ِ
الرسالة ،ط3
الرازي خطيب َّ
الدين َّ
الري ،دراسة وحتقيق :طه جابر فيَّاض العلوانَ ،

1418ه .1997 -
اعد ِ
الفق ِهيَّة ،حممد صدقي بن أَمحد بن حممد آل بورنو أَبو احلارث الغزي،
وعة ال َقو ِ ُ
ُ -8مو ُس َ
مؤ َّسسة ِ
الرسالة-بريوت-ط 1424 1ه .2003-
َ
ِ
ِ
 -9نفائس األُصول ِف شرح احملصول ،شهاب الدين أَمحد بن إِدريس القراِف ،تح :عادل أَمحد
عبد املوجود ،علي حممد معوض ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،ط1416 1ه .1995 -
الروضة النديَّة» ) ،أَبو الطَّيِب
الروضة النَّديَّة (ومعها :الت
الرضيَّة على « َّ
َّعليقات َّ
( -10فقه) َّ
ُ
حممد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف هللا احلسيّن البخاري ِ
القنَّوجي ،التَّعليقات
حممد ان ِصر ِ
ِ
بقلمَّ :
نصه ،وحقَّقهَ ،وقَام على نشره:
الدين األَلبَان ،ضبط َّ
العالمة احملدث الشَّيخ َّ َ
َثريَ ،د ُار ابن القيِم للنَّشر والتَّوزيع-الرّيض-
لب األ ُّ
حسن بن علي بن َعبد احلميد احلَ ُّ
علي بن َ
َدار ابن عفَّان للنَّشر والتَّوزيع-القاهرة -ط1423 1ه .2003 -
ِ
َهم النَّظرَّّيت الفقهيَّة
اإلسالمي وأدلَّتُهُ (الشَّامل لألدلة الشَّرعيَّة واآلراء املذهبيَّة وأ ُّ
ُّ
 -11الفقهُ
الز َحيلِي ،أُستاذ ورئِيس قسم الفقه
وحتقيق األَحاديث النَّبويَّة وخترَيها)َ ،وهبَة بن مصطفى ُّ
الشريعة-دار الفكر-دمشق-ط 4املنقَّحة املعدَّلة
ا ِإل
سالمي وأُصوله جبامعة دمشق -كليَّة َّ
ِ
مصورة).
ابلنِسبة ملا سبقها (وهي الطَّبعة الثَّانية عشرة ملا تقدَّمها من طبعات َّ
وصححه مجاعة من العلماء إبِشراف
( -12معاجم) كتاب التَّعريفات ،اجلرجان ،ضبطه
َّ
النَّاشر ،النَّاشر :دار الكتب العلميَّة-بريوت-ط1403 1ه .1983-
الرمحن عبد املنعمِ ،
مدرس أُصول الفقه
 -13معجم املصطلحات واألَلفاظ الفقهيَّة ،حممود عبد َّ
الشريعة والقانون-جامعة األزهر-دار الفضيلة.
بكلِيَّة َّ
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( -14تراجم) أَخبار أَيب حنيفة وأَصحابه ،احلسني بن علي بن حممد بن جعفر ،أَبو عبد هللا
الصي َم ِ
احلنفي ،عامل الكتب-بريوت-ط1405 2ه .1985 -
ري
ِ
َّ
 -15ا ِإلمام أَبو حنيفة طبقته وتوثيقه ،الَّلكنوي ،مجع وترتيب وتعليق :صالح حممد أَبو احلاج،
ط– 1بغداد1422 -ه .
 -16تذكرة احلفَّاظ ،مشس ِ
الدين أَبو عبد هللا حممد بن أَمحد بن عثمان بن قَامياز َّ
الذهب ،دار
الكتب العلميَّة-بريوت-ط1419 1ه .1998 -

 -17ترتيب املدارك وتقريب املسالك ،أَبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصب ،تح:
الصحراوي،ج :5حممد بن شريفة ،ج،6
ج :1ابن اتويت الطَّنجي ،ج :4 ،3 ،2عبد القادر َّ
 :8 ،7سعيد أَمحد أَعراب ،ط 1مطبعة فضالة -احملمدية-املغرب.-
 -18هتذيب الكمال ِف أَمساء ِ
احلجاج ،مجال
الرمحن بن يوسف ،أَبو َّ
الرجال ،يوسف بن عبد َّ
ِ
مؤ َّسسة ِ
الدين ابن الزكي أيب حممد القضاعي الكلب ِ
الرسالة-
املزي ،تح :بشار عواد معروفَ ،
بريوت-ط.1980-1400 1
 -19توايل التَّأنيس مبعايل ابن إِدريس البن حجر ،ابن حجر العسقالن ،تح :عبد هللا حممد
الكندري ،دار ابن حزم ،ط1429 1ه .2008 -
 -20مجهرة تراجم الفقهاء املالكيَّة ،قاسم علي سعد ،دار البحوث ِ
للدراسات ا ِإلسالميَّة
الرتاث-ديب-ط1423 1ه .2002 -
وإِحياء ُّ

 -21اجلواهر املضيَّة ِف طبقات احلنفيَّة ،عبد القادر بن حممد بن نصر هللا القرشي ،أَبو حممد،
حميي ِ
الدين احلنفي ،مري حممد كتب خانه-كراتشي-ط بال.
 -22حلية األَولياء وطبقات األَصفياء ،أَبو نعيم أَمحد بن عبد هللا بن أَمحد بن إِسحاق بن
صورهتا
موسى بن مهران األَصبهان ،السعادة -جبوار حمافظة مصر1394-ه  ،1974-ثَّ َّ
عدَّة دور منها :دار الكتاب العريب-بريوت -دار الفكر ِ
للطباعة والنَّشر والتَّوزيع-بريوت -دار
الكتب العلميَّة-بريوت(-طبعة1409ه بدون حتقيق).
 -23سري أَعالم النُّبالء ،مشس ِ
الدين أَبو عبد هللا حممد بن أَمحد بن عثمان بن قَامياز َّ
الذهب،
ِ
مؤ َّسسة ِ
الرسالة ،ط1405 3ه .1985/
تح :جمموعة من احملققني إبِشراف شعيب األَر ُ
انؤوطَ ،
الصاحلني ،إِمساعيل بن حممد بن الفضل بن علي ،أَبو القاسم ،امللقب بقوام
السلف َّ
 -24سري َّ
الراية للنَّشر والتَّوزيع-الرّيض -ط بال.
السنَّة ،تح :كرم بن حلمي بن فرحات بن أَمحد ،دار َّ
ُّ
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تقي ِ
 -25طبقات الشَّافعيَّة الكربى ،اتج ِ
السبكي ،تح :حممود
الوهاب بن ِ
الدين عبد َّ
الدين ُّ
حممد الطَّناحي ،عبد الفتاح حممد احللو ،هجر ِ
للطباعة والنَّشر والتَّوزيع ،ط1413 2ه .
 -26طبقات الشَّافعيِني ،أَبو الفداء إِمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري ثَّ ِ
الدمشقي،
تح :أَمحد عمر هاشم ،،حممد زينهم حممد عزب ،مكتبة الثَّقافة ِ
الدينيَّة1413 ،ه .1993 -
َّافعي وأَمحد ،أَبو زكرَّّي حيىي بن إِبراهيم بن
 -27منازل األَئِ َّمة األَربعة أَيب حنيفة ومالك والش ِ
الرمحن قدح ،مكتبة امللك فهد
أَمحد بن حممد أَبو بكر بن أَيب طاهر ،تح :حممود بن عبد َّ
الوطنيَّة ،ط1422 1ه .2002/
 -28مناقب ا ِإلمام أَمحد ،مجال ِ
الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي ،تح:
الدين أَبو الفرج عبد َّ
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ،دار هجر ،ط1409 2ه .
الصرف ،عبد هللا بن يوسف بن عيسى بن
( -29الُّلغة)
املنهاج املختَصر ِف ِعلمي النَّحو َو َّ
ُ
الرَّّين ِ
للطباعة والنَّشر والتَّوزيع-بريوت-ط3
مؤ َّس َسة َّ
يعقوب اليعقوب اجلديع العنزيَ ،
1428ه .2007 -
 -30النَّحو الواِف ،عباس حسن ،دار املعارف ،ط.15
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