
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصَّحِيفَة فِيمَا حيْتَاج ِإلَيْهِ  
 بى حنيفَةأالشَّافِعِي فِي تَقْلِيد االمام 
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 اإلعداد اإللكتروني وتصميم الغالف والطباعة

 في مكتب شمس األندلس

 للطباعة الرقمية والتصميم والنشر

 األعظمية/بغداد 

 77777577770: هـ

،  (رمحده اه) ىب حنيَفدةأالصَِّحيَفة ِفيَما حْيَتاج إِلَْيِه الشَّاِفِعي ِف تَدْقِليد  امادا   ، عباس يل عبد، اسامعاجلمييل

  . 7112، بغداد، 1تصميم والنرش، طاكتب مشس األن لس للطباعة الرقمية وال

 

 7707 الطبعة األولى
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم                             
 

 ٹ ٹ 

 

ڤ  ڦ    ڤٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  ڤچ  

 : چڦ  ڦ   

 
 .٣/اآلية: األعرافسورة  
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 اإلهـــداء

 

  إىل كل من منحني من علمه وفضله وتوجيهه، وأنار  أمامي معامل

 .مشاخيي وأساتذيت... الطريق

  أخص منهم أبا يامن الدكتور حممد... اخويت يف طريق العلم والدعوة إىل 

 . عيل مطر اجلبوري

  ِني أن ... إىل من غرسا يف نفيس حب اخلري والصدق واألمانة وعلَّاما

فلهام مني خالص احلب واالحرتام والتقدير، ... اإلخالص يف العمل هو رس النجاح 

 .والديَّ الكريمني.... داعيًا هلام بطول العمر وبتامم الصحة والعافية 

 ة من أجل الدعاء يل بالتوفيق، فكانت إىل القلب املحتسب والعني الساهر

خري معنٍي يل يف عميل ألحقق ما أصبو إليه، داعيًا هلا بطول العمر وبتامم الصحة والعافية 

 .زوجتي العزيزة... 

 أهدي ثمرة هذا اجلهد بتواضع

 

 املحقق
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  المقدمة

ا احلمد هلل أمحده عىل آالئه، وأشكره عىل نعامئه وأستعني به، وأتوكل عليه، وأ  شهد أن ال ِإي

حده اهلل إيالَّ  ه   رشيك الا  وا يْهي  اهلل صىل وأن حممدًا عبده ورسوله لا لا ىل عا ار آله وعا سلم  اأْلاْبرا وا

 .تسلياًم كثرياً 

  :أما بعد

لبيب أن خري ما أنفق اإلنسان فيه نفيس أوقاته، وهجر ألجله األوالد  ال خيفى عىل كلفإنه 

العلم واالشتغال به؛ إذ هو السبب إلنارة الطريق واألخالء واألصحاب، هو اكتساب 

من أجل ؛ الذي به سعادة االنسان يف الدارين؛ وإىل رضاهوتعاىل املوصل إىل اهلل سبحانه 

البحث، ، وعزمت عىل املسامهة يف هذا استعنت اهلل عز وجل، فشمرت عن سواعد اجلد

الصحيفة : ىل خمطوط بعنوانوالتحقيق لرتاث علامئنا، فأكرمني اهلل عز وجل؛ إذ حصلت ع

فيام حيتاجه الشافعي يف التقليد أليب حنيفة رمحه اهلل، لإلمام أمحد الطيبي رمحه اهلل، احتوت 

 هلا دقيقة تنرشح وحتقيقات الرحال ملعرفتها هذه الصحيفة عىل درر من الفروع الفقهية تشد

 فيام والسلوك التحقيق من حقها املسائل إعطاء من عليه اشتملت لام الرجال؛ فحول صدور

 .جترد عن اهلوى واإلضالل مع مقال أوضح يف وعليها هلا

جيد إذا نظر بعني الفقيه قواعد مهمة، من بينها ضبط ه املنظومة هذيف  إنَّ املدقِّقو

صحة عبادة املكلف حتى ال تقع عباداته ومعامالته خمالفة واحلفاظ عىل  التقليدمسرية 

يقل هبا جمتهد، وال يكون ذلك إال بإبطال التلفيق بني املذاهب،  للرشع؛ لوقوعها عىل صفة مل

جواز التقليد ملجتهد فاضل بعد : وقد أشار اليه الطيبي رمحه اهلل يف منظومته، ومنها ايضاً 

اإلعراض عن فتوى املفضول، ومنها بيان سبب اخلالف يف الفروع الفقهية وذكر عدٍد منها، 

 .يه الدليل، أو تدعو إليه احلاجةمع جواز األخذ هبا حسب ما يقتض
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شيوع : وما احتوت عليه من قواعد ومسائل -الصحيفة–ا ي بني أمهية هذه املنظومة مموإنَّ 

التعصب، والزلل يف الفتيا، واخلطأ يف االجتهاد شيوعا مل يسبق له نظري يف تاريخ فقهنا 

من أهل  واليس خاض فيها منحتى  مناصب الفتيا واالجتهادعىل  ءتجراإلسالمي، وال

العلم واالجتهاد املؤهلني للفتيا وبيان األحكام الرشعية؛ فزادوا فيها ونقصوا، وأفرطوا يف 

موا وحلَّلوا، وحصل من جراء ذلك طوا، وحرَّ غلو وتضييق عىل الناس، أو  :تطبيقاهتا وفرَّ

 .، فكانت هذه الصحيفة بمثابة الضامد للجرح، والدواء للداءتفريط وإضاعة

 :تضت طبيعة العمل تقسيمه اىل قسمنيوقد اق

 :ثالثة مباحثقسم الدرايس وكان يف ال :القسم األول

 (.رمحه اهلل تعاىل)التعريف باإلمام الطيبي : ولاملبحث األ

 :مطلبانوفيه  بمنظومة الصحيفةالتعريف : املبحث الثاِن

 :ياالمام الطيبإيىل  ا، وتوثيق نسبتهاملنظومةحتقيق اسم : األاول املطلب

 .  قواعد يف التقليد:  املطلب الثاِن

 :وصف النسخ اخلطية وفيه مطلبان يف التحقيق املنهج املتبع: املبحث الثالث

 .املنهج املتبع يف التحقيق: املطلب األول

 .وصف النسخ اخلطية ونامذج منها: الثاِن املطلب

 .فجعلته للنص املحقق: أما القسم الثاِن

احد من كتب الرتاث املغمورة لعلامئنا االجالء استعملني  اهلل هذا و:  أقولويف اخلتام  

فان أك  قد تعاىل ليجد طريقه إىل النور، وقد بذلت غاية اجلهد يف إخراجه  بصورة علمية، 

ن تكن األخرى فحسبي أِن حاولت الوصول إىل احلق وبذلت إوفقت فلله احلمد واملنة، و

ىل إن يرشدِن أالسقطات، وشاهد اهلفوات،  عثر عىلِن سائل من إما بوسعي من جهد، و

 .الصواب 
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أسأل أن يكون هذا العمل خالصًا لوجه الكريم وأن جيزيني به وأخويت ومشاخيي تعاىل واهلل 

.أعظم اجلزاء إنه هو الكريم اجلواد
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 .ووالدته، ونشأته اسمه، ونسبه، وكنيته،: المطلب األول

 

 .أسرته، وشيوخه، وتالميذه، ومؤلفاته: المطلب الثاني

 

 .تواضعه وزهده، وتوليته المناصب، وشعره، ووفاته: المطلب الثالث
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 .اسمه، ونسبه، وكنيته، ووالدته، ونشأته: المطلب األول

 : به وكنيته ه ونساسم: أواًل 

مشقي ، شهاب  احلي ، الدِّ هو أمحد بن أمحد بن بدر بن إبراهيم ، الطِّيبي ، الصَّ

 .(1)الدين

 : والدته ونشأته في طلب العلم : ثانياً 

( 011)ولد الطِّيبي بدمشق يف يوم األحد السابع من ذي احلجة عام   

 .  ( )مشق وأفاضلها، ونشأ يف بيت علم ودين ؛ فأبوه من كبار علامء د (7)هجرية

وقد كان من عادة األرس العلمية آنذاك أن يعنوا بأوالدهم منذ الصغر ،   

ويعلموهنم القرآن الكريم ، واحلديث ، والفقه ، وعلوم اللغة ، وما حيتاجه من أنواع 

العلوم واملعارف وهذا ما تيرس للطِّيبي ؛ فقد ظهرت عليه مسالك الصالح ، 

ء ، واحلرص عىل التلقي ؛ فحفظ القرآن الكريم وعمره نحو وعالمات النبوغ والذكا

                                                           
خمطوط لوحة : ينظر ، الروض العاطر فيما تيسر ِف أخبار القرن السابع إىل ختا  القرن العاشر ، األيويب  ( )
 ،  4/304: ، الكواكب السائرة بأعيان املائة العاشرة ، الغزي [ أ/34]
 .  4/304: ينظر ، الكواكب السائرة  ( )
، تراجم [ أ/40]ينظر ، الروض العاطر فيما تيسر ِف أخبار القرن السابع إىل ختا  القرن العاشر ، لوحة  (4)

 .3/7: األعيان ان أبناء الزاان ، البوريين 
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، وقرأ عىل أبيه بالروايات املختلفة وحاز به من الفضل طريق املجد  (1)عرش سنوات

ن به وعرفه ، ثم تدرج يف طلب العلم  كتالده ، كام قرأ عليه الفقه الشافعي حتى مترَّ

والزم شيوخ دمشق والوافدين  وصار يتلقى الدروس العلمية ، وأكبَّ عىل حتصيلها ،

 .  (7)عليها ، وانتفع هبم ، حتى فاق أقرانه ، وصار شيخ اإلسالم فيام بعد

                                                           
 [ . ب/34]الروض العاطر ، لوحة  (3)
 : ، الكواكب السائرة  3/9: ينظر ، تراجم األعيان ان أبناء الزاان  ( )
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 .أسرته، وشيوخه، وتالميذه، ومؤلفاته: المطلب الثاني

 : أسرته :  أوالً 

عرفت أرسته بالعلم والدين والزهد والصالح والكسب احلالل ؛ فأبوه شيخ  

ملقرئ ، وقد امتازوا بإقراء القرآن الكريم وجتويده وتعليمه القراء ، وولده العالمة ا

للناس ، وصاروا مقصدًا للطالب يف تعلم التالوة والقراءات السبع ، ومرضبًا للمثل 

كابه يف بيت الطِّيبي: يف هذا الشأن ، حتى قيل عنهم   .    (1)حطَّ علم القراءات ري

الشافعي ، شهاب الدين املقرئ الشيخ  فأبوه أمحد بن بدر بن إبراهيم ، الطِّيبي ،  

الصالح ، ورد والده إىل دمشق وكان فوق سن االحتالم فأخذ القراءات السبعة عن 

ه عليهم عىل مذهب اإلمام الشافعي رمحه اهلل ، ومهر يف الفننين  علامء الشام ، وتفقَّ

ضني يف عدم املذكورين وانتهى إليه علم التجويد يف زمانه ، وكان عىل سنن السلف الام

التكلف والتصلَّف ، فكان يتسبب بدكان له يف أحد أسواق دمشق ، ويقرئ الناس هبا 

القرآن الكريم ، وال يتناول من الوظائف شيئًا ، وقد تويف ليلة اخلميس يف السادس من 

 . ، فرمحه اهلل رمحة واسعة  (7)هجرية( 9 0)مجادى األوىل سنة 

لد يوم االثنني بعد العرص  وله ولد اسمه ، أمحد يكنى شهاب   الدين أيضًا ، و 

هجرية ، نشأ يف أيام أبيه عىل عزة وقدر رفيع ونعمة ( 051)مستهل مجادى األوىل سنة 

واسعة ، واشتغل بالعلم عىل والده وغريه من علامء بلده ، وبرع يف الفقه واألصول ، 

                                                           
 .  4/387: ينظر ، الكواكب السائرة  (3)
، وجاء فيه   8_  3/7: ، تراجم األعيان ان أبناء الزاان ، البوريين [ أ/40]ينظر ، الروض العاطر ، لوحة  ( )

، شذرات الذهب ِف أخبار ان  303/ : هجرية وهو خطأ ، الكواكب السائرة ( 960)أنه توِف بع  سنة 
 .  30/439: ذهب 
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ى أ جيز باإلفتاء والنحو واملعاِن والبيان والتجويد ، والقراءات والتفسري ، حت

هجرية ، وويل من ( 029)والتدريس ، فصار العالمة املقرئ ، ثم حجَّ بعد ذلك سنة 

أبيه منصب إمامة اجلامع األموي ، والوعظ فيه ، واخلطابة يف مسجد بمحلة خارج 

ثًا مفرسًا مقرئًا عروضيًا فرضياً  (1)دمشق ، وكان يلقي عىل طلبته  (7)، وكان فقهيًا حمدِّ

يف التفسري ولامَّ وصل إىل تفسري سورة طه اخرتمته املنية بعد أن مرض سنتني ؛  دروساً 

 .( )هجرية ، وكان ينظم الشعر كثرياً ( 009)فتويف يف الرابع عرش من رمضان سنة 

 : ومن شعره 

  هلم أنفعهم اهلل عبادي  وخري  

 جالله   جلَّ  العرشي  ِإ وإنَّ 
 

 فقيهي  كل   األلبابي  عن رواه 

   (9)أخيهي  عون دام ما فتىال يعني

 

 : شيوخه : اً ثاني

أخذ العلم عن أبيه كام سبق ، ودرس عىل مجاعة من علامء دمشق والوافدين   

، ومن أبرز أولئك الذين تتلمذ عىل  (5)عليها ، والزم كثريًا من الشيوخ وأجازوه

 : أيدهيم ، وهنل من معارفهم 

                                                           
 .  3/36: ، تراجم األعيان ان أبناء الزاان [ أ/34]لوحة : الروض العاطر ينظر ،  (3)
 .  3/36: تراجم األعيان  ( )
 .  4/304: ، الكواكب السائرة  3 _  3/36: ينظر ، تراجم األعيان ان أبناء الزاان  (4)
 .  4/304: ينظر ، الكواكب السائرة  (3)
  [ .أ/34]ينظر ، الروض العاطر ، لوحة  ( )
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مد قا ي عجلون ، تقي الدين ، العامل أبو بكر بن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن حم

العالمة املتقن ، كان إمامًا بارعًا يف العلوم وانتهت إليه مشيخة اإلسالم ورئاسة 

 (1)هجرية ، وقد أخذ عنه الطيبي الفقه( 079)الشافعية بالشام ، تويف سنة 

أبو بكر بن حممد بن يوسف الدمشقي الشافعي ، تقي الدين القارئ ، اإلمام 

 . (7)هجرية( 095)مة املحقق شيخ اإلسالم ، املتوىف سنة العال

عبد الكريم بن عبد القادر بن عمر اجلعربي ، صاحب املصنفات املشهورة ، 

 . ( )أخذ عنه الطيبي احلديث ، ومصنفات ابن اجلزري

عمر بن أمحد بن حممد الداراِن شهاب الدين ، أجاز الطيبي حني قدم عليهم 

 :ر اإلجازة يف معنى حديث املسلسل باألولية دمشق ، وكتب بخطه بآخ

 كن رامحًا جلميع اخللق منبسطاً 

ن يرحمي النَّاس يرمحه  اإلله  كذا  ما
 

 هلم وعاملهم بالبرش والبرش   

ي   البارشا
 عن سيِّدي

 جاء احلديث  بهي

 

 (9)هجرية( 9 0)تويف الداراِن بحلب سنة 

                                                           
، [ أ/34]، الروض العاطر ، لوحة  33/48: ينظر ، الضوء الالاع ألهل القرن التاسع ، السخاوي  (3)

 .  339_   3/33: الكواكب السائرة 
 .  93_  90/ : ينظر ، الكواكب السائرة  ( )
 .   37/ : ينظر ، املص ر نفسه  (4)
 .  3  _     / : ينظر ، املص ر نفسه  (3)
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فعي أبو عبد اهلل ، اإلمام حممد بن عبد الرمحن شمس الدين الكفرسويس الشا

 .  (1)هجرية( 7 0)العالمة الفقيه املفتي ، تويف سنة 

حممد بن عيل بن حممد الدمشقي الصاحلي احلنفي شمس الدين الشهري بابن 

 . (7)هجرية(  05)طولون ، اإلمام العالمة املسند النحوي ، املتوىف سنة 

مام املحقق، قرأ عليه حممد بن حممد التونيس الاملكي امللقب بمغوش ، اإل

" الطيبي يف القراءات وأجازه إجازة حافلة ، وألَّف الطيبي يف تاريخ سفره رسالة 

 .  ( )هجرية( 092)تويف سنة " السكر املرشوش يف تاريخ سفر الشيخ مغوش 

شيخ اإلسالم  البالطنيس ، الدين تقي بكر أيب بن اهلل عبد بن حممد بن حممد

 .(9)هجرية( 9 0)عامالً رمحه اهلل ، تويف سنة  عالامً  املدقق واملحقق ، كان

 : تالمذته :  ثالثاً 

كان طالب العلم يفدون عليه من دمشق وخارجها ، وجيلسون بني يديه   

ويأخذون عنه القرآن بأكثر من رواية ، ومنهم من أتم عنده الشاطبية ، وبعضهم سمع 

س املنهاج يف الفقه منه صحيح البخاري واملوطأ ، ورياض الصاحلني وغري ها ، ودرَّ

الشافعي ، والورقات إلمام احلرمني ، والنزهة يف احلساب البن اهلائم ، واألذكار 

للنووي ، وترصيف العزي ، وغريها ، وكان يكرم الطلبة الغرباء الذين يردون من 

                                                           
 .    _  3 /3: ، الكواكب السائرة  3/9: جم األعيان ، البوريين ينظر ، ترا (3)
 .    _  3 / : ينظر ، الكواكب السائرة  ( )
 .  37_   3/ : ينظر ، املص ر نفسه  (4)
  90_  88/ : ، الكواكب السائرة  3/9: ينظر ، تراجم األعيان  (3)
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ذ ، ومن أبرز من أخ(1)اآلفاق ، ويتلطف هبم يف التعليم ، وإن كان الرجل منهم مبتدئاً 

 : عنه 

مي الصهيوِن الشافعي ، اإلمام العالمة ، قرأ عىل الطيبي  أبو بكر بن حممد احلامَّ

 .  (7)هجرية(  00)القراءات وغريها ، مات سنة 

أمحد بن هباء الدين القابوِن الشافعي ، تال بالسبع عىل الطيبي ، وتويف سنة 

   ( )هجرية( 091)

الشيخ البارع ، املتوىف سنة  حسني بن عيل احلصكفي الشافعي شمس الدين

 .(9)هجرية( 021)

صالح بن أمحد اليامِن اخلوالِن دخل دمشق وقرأ عىل الطيبي سورة الفاحتة 

والبقرة برواية قالون عن نافع بوجه قرص امليم املنفصل وإسكان ميم اجلمع من طريق 

 . (5)التيسري والشاطبية ، وغريها من العلوم ، وكتب له إجازة

مد بن عامد الدين الصاحلي الدمشقي احلنفي ، اإلمام العالمة ، قرأ حممد بن حم

 . (1)هجرية( 099)عىل الطيبي يف النحو والعروض والتجويد ، وتويف سنة 

                                                           
 .  3/33: ينظر ، تراجم األعيان  (3)
 .  9 30/6: ، شذرات الذهب  88_  4/87: السائرة  ينظر ، الكواكب ( )
 .  4/307: ينظر ، الكواكب السائرة  (4)
 .  8 4/3: ينظر ، املص ر نفسه  (3)
 .  334_   4/33: ينظر ، املص ر نفسه  ( )
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 : اً ، مؤلفاته رابع

 (7)اإلبانة يف مسائل احلضانة ، خمطوط

 متيوكل التكبري يف التغيري من العوام ألسنة يف يقع ما لبيان التام اإليضاح

 . ( )والسالم ، خمطوط الشهادة

 .(9)خمطوط( منظومة)بلوغ األماِن يف قراءة ورش عن طريق األصبهاِن ، 

 (5)يف الفقه الشافعي ، خمطوط( منظومة)ترتيب املستحقني للحضانة ، 

( منظومة)التنوير فيام زاده النرش عىل احلرز والتيسري لألئمة السبعة البدور ، 

 . (1)مطبوع

                                                                                                                                                                      
 .   4/4: ينظر ، املص ر نفسه  (3)
 ( . 896 )ية ، ورقمها ، انه نسخة خطية ِف املكتبة الظاهر [ ب/ 3]الروض العاطر ، لوحة  ( )
، وهي انظواة  3 4/3: ، إيضاح املكنون  4/303: ، الكواكب السائرة [ أ/ 3]الروض العاطر ، لوحة  (4)

فقهية ِف األخطاء اليت يقع فيها الناس عن  تلفظهم بالتكبري ِف األذان والصالة ، وانها نسخة ِف اكتبة جااعة 
ونسخة ( 74  )خة أخرى ِف اكتبة الظاهرية ضمن جمموع برقم ، ونس( 9 )طوكيو باليابان ، حتت الرقم 

 . ، ويقو  على حتقيقها بعض األفاضل (  37 )ثالثة ِف اكتبة فيض اه أفن ي ، ضمن جمموع برقم 
، ه ية   4/39: ، إيضاح املكنون  4/303: ، الكواكب السائرة [ أ/ 3]الروض العاطر ، لوحة  (3)

( 3 30)انسوخة سنة ( 74  )سخة ِف اكتبة الظاهرية ضمن جمموع برقم ، وانه ن 3/337: العارفني 
، ونسخة ِف اكتبة جااعة امللك (  9 /9033)هجرية ، ونسخة ِف اكتبة راابور رضا باهلن  حتت الرقم 

 .  اهلجري  34لوحات كتبت ِف القرن ( 9)، ( 344)سعود ، رقم 
ونسختان ِف اركز مجعة املاج  ، األوىل برقم  ،( 896 )انه نسخة ِف اكتبة الظاهرية ، برقم  ( )
 . الفقه الشافعي ( 073 4 )الفقه الشافعي ، والثانية برقم ( 4884  )
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 . (7)ية املحتاج للدماء الواجبة عىل املعتمر واحلاج ، مفقودتفسري كفا

 ( )توضيح منظومة السخاوي يف املتشابه ، مفقود

 .  (9)جواب األربعني مسألة البن اجلزري ، يف القراءات ، خمطوط

 .(5)اجلواب احلاسم يف إعراب السامل يف قوهلم مجع املذكر السامل ، مفقود

 .  (9)هشام ، مفقود ختم السرية النبوية ، البن

 .(2)ختم الشفا ، للقا ي عياض ، مفقود

 .(9)ختم صحيح البخاري ، مفقود

 .(0)ختم صحيح مسلم ، مفقود

                                                                                                                                                                      
، وق  حققها عب  العزيز بن سليمان املزيين  4/303: ، الكواكب السائرة [ أ/ 3]الروض العاطر ، لوحة  (3)

 . هجرية ( 7 33)بوية سنة ِف رسالة ااجستري باجلااعة اإلسالاية ِف امل ينة الن
، ومل أقف على نسخة خطية انه ِف فهارس  4/303: ، الكواكب السائرة [ أ/ 3]الروض العاطر ، لوحة  ( )

 املخطوطات املطبوعة 
 [أ/ 3]الروض العاطر ، لوحة  (4)
 3378نة اكتوبة س( 4 /669 )له نسخة ِف اكتبة اعه  البريوين لل راسات الشرقية بطشقن  ، ورقمها  (3)

 .  3/393: هجرية ، ينظر ، اعجم التاريخ الرتاث اإلسالاي ، علي قره بلوط 
 [ . ب/ 3]الروض العاطر ، لوحة  ( )
 [ . ب/ 3]املص ر نفسه ، لوحة  (6)
 [ . ب/ 3]املص ر نفسه ، لوحة  (7)
 [ . ب/ 3]املص ر نفسه ، لوحة  (8)
 [ . ب/ 3]املص ر السابق ، لوحة  (9)
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مغوش ،  الشيخ دمشق من فيه رحل الذي اليوم تاريخ اىل الرمز يف املرشوش الدر

 .(1)خمطوط

 .(7)دوائر الشعر ، يف علم العروض ، مفقود

 .( )سامئة خطبة ، مفقودديوان خطب ، وجمموعها مخ

 .(9)رسالة يف رشوط اإلمامة ، مفقود

 .(5)رسالة يف رشوط اجلمعة ، مفقود

 .(9)رسالة يف علم الفلك ، مفقود

 (2)رسالة يف املستحاضة ، مفقود

 (9)رفع األشكال يف حلِّ اإلشكال ، يف املنطق ، خمطوط

                                                           
، إيضاح  3/33: ، تراجم األعيان  4/303: ، الكواكب السائرة [ ب/ 3]العاطر ، لوحة الروض  (3)

 ( . ف_  8_  860 )، وانه نسخة خطية ِف اركز امللك فيصل بالرياض ، بالرقم  3/39: املكنون 
 [ . أ/ 3]الروض العاطر ، لوحة  ( )
 [ . ب/ 3]املص ر نفسه ، لوحة  (4)
 [ ب/ 3]املص ر نفسه ، لوحة  (3)
 [ب/ 3]املص ر نفسه ، لوحة  ( )
 [ . ب/ 3]املص ر نفسه ، لوحة  (6()6)
 [ . ب/ 3]املص ر نفسه ، لوحة  (7)
 .  67 /4: ، إيضاح املكنون  4/303: الكواكب السائرة  (8)
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ر للمسافرين والزوار ، زاد األبرار وسالح األخيار املشتملة عىل األدعية واألذكا

 .(1)خمطوط

 . (7)الزوائد السنية عىل اخلالصة األلفية ، يف النحو ، مفقود

 .( )رشح الدرة يف القراءات ، قطعة عىل أصول الشاطبية ، مفقود

 .(9)رشح الرسالة الرسالنية ، يف التوحيد ، خمطوط

 (5)رشح قطعة من ملحة اإلعراب ، مفقود

 (9)ختالف بني األئمة األعالم ، مفقودرشح نبذة األحكام يف اال

 . (2)رشح النزهة يف احلساب ، مفقود

 (9)رشح الورقات يف أصول الفقه ، مفقود

                                                           
، وانه نسخة خطية ِف اكتبة امللك عب   3/93: ، األعال  ، الزركلي [ أ/ 3]الروض العاطر ، لوحة  (3)
 أدعية ( 4)عزيز بامل ينة ، عارف حكمت ، برقم ال
 .    4/63: ، إيضاح املكنون  4/303: ، الكواكب السائرة [ أ/ 3]الروض العاطر ، لوحة  ( )
 [ . ب/ 3]الروض العاطر ، لوحة  (4)
 ( . 3347/3)املكتبة القادرية ، رقم  (3)
 [ ب/ 3]الروض العاطر ، لوحة  ( )
 [ . ب/ 3] املص ر نفسه ، لوحة (6)
 [ . ب/ 3]املص ر نفسه ، لوحة  (7)
 [ . ب/ 3]املص ر نفسه ، لوحة  (8)
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وهي التي بني يدي ( منظومة)الصحيفة فيام حيتاج الشافعي فيه إىل تقليد أيب حنيفة ، 

 .  (1)القارئ اآلن

 (7)رجالً مفقود( 991) الطبقات ، يف عدة من قرأ عليه من دمشق وغريها ، وعددهم

  ( )طيبة النرش يف القراءات العرش ، مفقود

 . (9)جمالس الوعظ ، وهي مائة وأربعة عرش جملسًا ، مفقود

 (5)خمترص مناقب األبرار ، حاشية عىل تفسري اخلازن ، مفقود

 .(9)املفيد يف التجويد ، مطبوع

يف حياته وألف هذا الكتاب منسك يف حج النساء ، والسبب يف تأليفه ، أن ابنته حجت 

 (2)هلا ، مفقود

                                                           
، وانها   4/63: ، إيضاح املكنون  4/303: ، الكواكب السائرة [ ب/ 3]الروض العاطر ، لوحة  (3)

هجرية ، ونسخة أخرى ( 3007)كتبت (  /7306)نسخة خطية ِف اكتبة األوقاف العااة ببغ اد ، رقم 
ونسخة ِف اكتبة )....( ونسخة ِف املكتبة التيمورية برقم ( 499/6)ونسخة أخرى ، برقم ( 9796/3)م برق

 ).......( . السي ة زينب مبصر ، برقم 
 [ . ب/ 3]الروض العاطر ، لوحة  ( )
 [ . ب/ 3]املص ر نفسه ، لوحة  (4)
 [ . ب/ 3]املص ر نفسه ، لوحة  (3)
 [ . ب/ 3]املص ر السابق ، لوحة  ( )
 . هجرية  3 33حققه ال كتور أمين رش ي سوي  ، نشر اكتب التوعية اإلسالاية مبصر ، سنة  (6)
 [ . ب/ 3]الروض العاطر ،  (7)
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 . (1)املناسك عىل املذاهب األربعة ، مفقود

 .(7)منظومة يف ذكر الدماء الواجبة يف احلج والعمرة ، مفقود

 ( )منظومة يف املؤنث بغري عالمة ، مفقود

 . (9)، خمطوط( منظوم)نجاح الناسك يف إيضاح املناسك 

                                                           
 ، [ أ/ 3]املص ر نفسه ، لوحة  (3)
 [ أ/ 3]املص ر نفسه ، لوحة  ( )
 [ . ب/ 3]املص ر نفسه ، لوحة  (4)
نسخة خطية ِف اكتبة جااعة برنستون بأاريكا ، حتت رقم  ، وانه[ أ/ 3]الروض العاطر ، لوحة  (3)
(38 3 . ) 
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 .وتوليته المناصب، وشعره، ووفاته تواضعه وزهده،: المطلب الثالث

 :تواضعه وزهده :  أوالً 

امتاز الطيبي بتواضعه ودماثة أخالقه وحسن ترصفه وطيب معرشه ؛ فقد  

نته من : حرض جملسًا فجلس من هو دونه مرتفعًا عليه يف املجلس ؛ فقيل له  ملا مكَّ

 . (1)إنه مل جيلس فوقي ، ولكن جلس إىل جنبي: اجللوس فوقك ؟ فقال 

ومرَّ يومًا الشيخ حممد بن حممد بن عبد الرحيم بن عبد اهلل الزغبي الدمشقي  

_ وكان له ذوق ونكت ولطائف _ ،  (7)هجرية( 029)الصويف املجذوب املتوىف سنة 

يا معلم : عىل دكان جزار ؛ فوجد الشيخ الطيبي واقفًا عنده ، فقال الزغبي للجزار 

ف يف األلوف من الناس ، ويطاوعونه وال يتجرأ أحد توصَّ من هذا الشيخ ؛ فإنه يترص

 .  ( )عىل خمالفته ، إن طأطأ رأسه طأطؤوا معه ، وإن رفع رأسه رفعوا معه

ومل متنعه مكانته العلمية من إنصافه وتقديره لطالبه ؛ فهو الذي يقول عن   

 سنة الشيخ أمحد بن عمر الشالح املقرئ احلافظ لكتاب اهلل تعاىل املجود املتوىف

من أراد أن يسمع القرآن كام أنزل ؛ فليسمعه من الشيخ أمحد : ) (9)هجرية( 000)

                                                           
 .  34 /3: الكواكب السائرة  (3)
 .  43_  9 /4: ينظر ترمجته ِف الكواكب السائرة  ( )
 .   6 /30: شذرات الذهب ، ابن العماد  (4)
 .  330_  4/309: ينظر ترمجته ِف الكواكب السائرة  (3)
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إنَّ البدر الغزي أوىل بالفتوى مني : ، وكان ال يفتي يف الفقه أصالً ، ويقول  (1)(الرضير

 (7)وهو ي غني عني

وله من الدين والورع والزهد والتقشف يف العبادة ما : )وقال البوريني  

ر بالسلف الامضني بزهده وورعهاليدرك  ، وقد كان يأيت له تلميذه  ( )(وكان يذكن

اخلاص به واملالزم له أمحد القابوِن من بيته باألكل يف الصباح واملساء ، ومرة جاءه 

ص متبَّل عىل الصباح وكان بائتًا ؛ فكتب له ورقة صغرية ووضعها إىل جانب إناء  بحمن

يتفضل ويتناول هذا احلمص فإن أهل : يخ أمحد األخ العزيز الش: " احلمص وفيها 

 .  (9)"من أطيب الطيبات احلمص إذا بات : الشام يقولون 

ينًا خريًا كثري الصوم والصالة والعبادة : )قال األيويب   كان منجمعًا عن الناس دا

والتهجد ، ال خيتلط بالناس ، وال يدع نفسه فارغًا قط ، ما رأيته أنا وال غريي إال يف 

، وكان قليل األكل (5)(راءة القرآن أو إلقاء الدروس أو الصالة أو الكتابة أو املطالعةق

مجع اهلل : )، قال األيويب  (9)يف آخر عمره ؛ فيقترص عىل بيضة يأكلها بعد صالة العشاء

                                                           
 .  4/309: الكواكب السائرة  (3)
 .  3/33: ينظر ، تراجم األعيان  ( )
 .  3/33: املص ر نفسه  (4)
 .  3/33: املص ر نفسه  (3)
 [ ب/34]لوحة : الروض العاطر  ( )
 .  3/33: ينظر املص ر نفسه  (6)
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، وقال (1)(وكان كثري الصدقة يف الرسن ، وكثري امليش يف اجلنائز  ...فيه أنواع اخلريات ، 

 .(7)(وكان ممن يقاس باحلسن البرصي بني أقرانه: )ني عنهالبوري

 :توليه المناصب : اً نيثا

توىل إمامة اجلامع األموي دهرًا طويالً ، وخطب به عمرًا ليس قليالً ، فله  

أسلوب جذاب يف رصف الكلامت ، وترتيب اجلمل والعبارات ، إذ كانت خطبه 

تدريس املدرسة العادلية الصغرى ،  ، وتوىلَّ  ( )تكتب وتنرش وتشاع بني الطالب

وتدريس بقعة باجلامع األموي لإلقراء ، وكان مع ذلك يكتب أوقاف األمراء يف دمشق 

غ عن هذه املناصب لولده قبل سنة من وفاته وتنازل عن سائر ما  (9)الشام ، إال أنه تفرن

لام قدم ولده ؛ فةوكأن الشيخ استشعر بحلول املني: )بيده من الوظائف ، قال األيويب 

من احلج انقطع الشيخ يف البيت ، ومل خيرج منه إال لصالة اجلمعة فقط ، واستمر عىل 

 .  (5)(ذلك إىل أن تويف

 :شعره : اً ثالث

، وينظم الفنون ؛  (9)كان الطيبي رمحه اهلل ممن يقرض الشعر وله يٌد طوىل فيه  

والفقه واخلالف ومناسك فهو الذي كتب يف علم العروض ونظم يف القراءات واللغة 

                                                           
 [ أ/36]املص ر نفسه ، لوحة  (3)
 .  3/9: تراجم األعيان  ( )
 .  9 3/3: ينظر ، خالصة األثر  (4)
 .  4/303: ، الكواكب السائرة  3/9: ، تراجم األعيان [ ب/34]الروض العاطر ، لوحة  (3)
 [ . ب/34]الروض العاطر ، لوحة  ( )
 [ . ب/34]ينظر ، املص ر نفسه ، لوحة  (6)
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، وقال  (1)(وترك نظم الشعر مع أنه إمام فيه ، ويف معانيه: )احلج ، قال األيويب 

وكان الشيخ الطيبي ينظم العلوم ، نظم مناسك احلج رجزًا كالامء الزالل : )البوريني 

 نياالدن  تطلب إنام: "، ومن شعره وهو ينظم قول اجلنيد البغدادي رمحه اهلل  (7)(من رقته

، الغنى،: أشياء لثالثة احة، والعزن ، فيها زهد فمن والرن  اسرتاح، فيها سعيه قلن  ومن عزن

 :" استغنى فيها قنع ومن

نيا يطلب لثالث  الفتى الدن

ه هد يف عزن  غنى والقنع الزن
 

 يسرتيح أن أو والعزن  للغني 

عي وقليل  ( )مسرتيح فيها السن
 

: خ عبد القادر الكيالِن رمحه اهلل تعاىل وهو ينظم كالم الشي: ومن شعره أيضًا  

 خلق بال اهلل مع كنت فإذا نفس ، ال كأن اخللق مع وكن خلق ، ال كأن اهلل مع كن" 

 ومن واتقيت ، عدلت ، نفس بال اخللق مع كنت وإذا فنيت، الكل وعن وجدت ،

 :" سلمت املتعبات

 نيل كل املنى تبغي كنت إن

 خلقهي  بــــال احلق مع فكـــــن
 

 األنس مع القلب وراحة   

 (9)نفس بــــال اخللق مع وكــــن
 

 :أيضاً  الطيبي الشيخ وقال

                                                           
 [ ب/34]لوحة : املص ر نفسه  (3)
 .   3/3: تراجم األعيان  ( )
  76 /30: أخبار ان ذهب  ، شذرات الذهب ِف 4/303: الكواكب السائرة  (4)
 .   4/30: ، الكواكب السائرة  3/34: تراجم األعيان  (3)
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 وأن مســــــــــــــــــــــــتداماً  خــــــــــــــــــــــــرياً  رمــــــــــــــــــــــــتا  إنْ 

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــــــــلِّ  يف اهلل فــــــــــــــــــــــــــــــــــأخلص
 

قبل   غدٍ  يف ممن تكون   ي 

 (1)يفعل   بالذي وارض تفعل

 

 وىلَّ ف شقيق، أخ وله القارص، ابنه عن ذكرى: له  يقال رجل ومات: )وقال الغزي 

 وألحَّ  استحقاقه، عند به فطالبه املذكور، لعمه الامل فأقرض قياًم، القارص عىل القا ي

 له وارث وال ومات الليلة، تلك يف اليتيم فطعن مهمومًا، فبات حبسه وأراد عليه،

 :الطيبي الشيخ فقال أخيه ابن مال ببقية القيم فطالب املذكور، عمه سوى

 عرسه   تزايد ملديونٍ  عجبت  

 دائناً  فأصبح مديوناً  بات لقد

 

ت وأعياه     مذاهبه عليه وامتدَّ

ن يطالب  (7)يطالبه كان باألمس ما

 

جلامعة الذكور ، من وكى دعاءه إذا " يكونا " وله يف بيان : )وقال البوريني 

 : ربطه ؛ فإن صيغتها تشابه يف اللفظ صيغة يكون الذي هو مضارع كان ، قال 

 ءهمأيكون قوم ال يكون سقا

 قد ضلَّ من بالفضل ضنَّ وظلَّ يف    
 

 يف أزمة مثل الذي يكونا 

 ( )طرد ومن بالعهد ليس يفونا
 

 
 

                                                           
 .   4/30: الكواكب السائرة  (3)
 .   4/30: املص ر نفسه  ( )
 .  3/34: تراجم األعيان  (4)
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 .وفاته ، وثناء العلماء عليه : اً رابع

، قال  (1)هجرية( 020)تويف يوم األربعاء يف الثامن عرش من ذي القعدة سنة   

عليه باجلامع األموي شيخ  تويف يف سنة تسع وسبعني وتسعامئة ، وصىل: )األيويب 

اإلسالم الشيخ بدر الدين الغزي إمامًا ، وحرض للصالة عليه نائب الشام ، وقا ي 

وازدحم عىل جنازته العوام ... القضاة ، والعلامء ، واملشايخ ، والصوفية ، وجمن غفري 

 .(7)(، ورفع نعشه عىل رؤوس األصابع ، وكانت جنازته حافلة جداً 

، وهو خطأ ، والصواب ما جزم  ( )هجرية( 091)تويف سنة : وقال البوريني  

 .   (9)به ابن العامد احلنبيل وغريه

: ،  قال األيويب  (5)وقد لقب بالعابد الناسك وصاحب املصنفات النافعة 

هو مجال : ) ، وقال البوريني  (9)(اجتمع فيه من الفضائل والفنون ما مل جيتمع يف غريه)

، وابتهاج األيام رشفًا وفهاًم ، الشيخ العامل العامل الفاضل الصالح  الزمان دينًا وعلامً 

الكامل ، فخر أيامه ومن اشتهر يف الفضل قبل احتالمه ، صاحب التصانيف املفيدة ، 

                                                           
 .  4/30: ينظر املص ر نفسه  (3)
 [ . أ ، ب/ 33]الروض العاطر ، لوحة  ( )
  3/3: ان ينظر ، تراجم األعي (4)
 .  76 /30: ينظر ، شذرات الذهب  (3)
  4/303: ينظر ، الكواكب السائرة  ( )
 [ . ب/34]الروض العاطر ، لوحة  (6)
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، فرمحه  (1)(والتحقيقات الفريدة ، والدرر النضيدة ، والصالح الشهري والزهد الكثري

 .  نة مع األبرار اهلل تعاىل رمحة واسعة ، وأسكنه اجل

                                                           
 .  3/9: تراجم األعيان  (3)
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 :مطلبانوفيه بمنظومة الصحيفة التعريف : املبحث الثاِن

 

 :االمام الطيبيإيىل  ا، وتوثيق نسبتهاملنظومةحتقيق اسم : األاول املطلب

 

 .قواعد يف التقليد واإلفتاء:  املطلب الثاِن
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 المبحث الثاني

 بمنظومة الصحيفةالتعريف 

 :االمام الطيبيإِلى  ا، وتوثيق نسبتهالمنظومة اسمتحقيق : األَول المطلب

ا اسم  اسم رمحه اهلل مل هيمل االشارة اىل  الطيبيفان االمام : املنظومةأامَّ

 .(1) (الصحيفةوقس بام حوته ذي : )منظومته فقال فيها

حا و َّ سباتيها إىل أاصحاهبا  هتماالذين  اسامعيل باشا البغداديرصا
بالكتب وني

 .(7)(ىب حنيَفةأالصَِّحيَفة ِفيَما حْيَتاج إِلَْيِه الشَّاِفِعي ِف تَدْقِلي  اماا  ): باسم

ة ن سخ املخطوط بأنه دا عىل ط رَّ
جي يْهي ): وكذلك ما و  ياما حْيتااج إيلا

ة في يفا حي الصَّ

افيعيي  ة لإلمامتاْقلييد ال منالشَّ ، كالنسخة الثانية، والثالثة وبام أن منظومة (ابى حنيفا

لصحيفة مل يكتب نص عنواهنا يف النظم ومل أجد نسخة بخط املؤلف كتب عليها ا

العنوان، وما وجدته مكتوبًا عىل النسخ خمتلف يف بعض الكلامت؛ لذا فاِن اخرتت 

يْهي )اسم العنوان وفقًا ألصحاب الرتاجم فيكون العنوان  ياما حْيتااج إيلا
ة في يفا حي الصَّ

ْقلييد االم افيعيي يفي تا ةأام الشَّ  (.بى حنيفا

سباة  
ا ني افيعيي يفي تاْقلييد االمام ) :منظومةوأامَّ يْهي الشَّ ياما حْيتااج إيلا

ة في يفا حي بى أالصَّ

ة مام (حنيفا فبعد التتبع الدقيق لكتب الرتاجم والطبقات التي : الطيبي رمحه اهلل إىل اإلي

م  هل جا ن ي رتا سباةي الكتب إىل مؤلفيها، ، وكتب الفهارس التي هتتم بيني مهتتم بمؤلفات ما

مام شهاب الدين أمحد بن بدر الدين أمحد الطيبي  ه املنظومةوجدهتا تنسب هذ إىل اإلي

                                                           

 .[و/ ]لوحة : ينظر(   (1))

 .3/338ه ية العارفني ،  3/6إيضاح املكنون : ينظر(   (7))
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ن خالف يف ذلك، هـ(020) :الدمشقي املتوىف سنة ، وتذكره ضمن مؤلفاته، ومل أجد ما

ذي  وقس بام حوته) :بقوله ثنايا املنظومةيف  االمام الطيبي رمحه اهلل اضافة اىل اشارة

وكذلك نسبها للطيبي  ،(7)..(وقال أمحد ابن الطيبي)وقال بعد ذلك  (1) (الصحيفة

 .( )حممود شكري االلويس رمحهام اهللالعالمة 

 

 

                                                           

 .[و/ ]لوحة : ينظر   (1)

 .[و/ ]لوحة : ينظر  (7)
 .64 /3غاية امااين ِف الرد على النبهاين : ينظر  ( )
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 الثاني المطلب

 من قواعد اإلمام الطيبي في منظومته

ز  التلفيقا : أوالً  وِّ ا  .مطلقًا بل برشوط (1)أنه ال جي 

لقطعيات، وال يف ما هو معلوم من الدين بالرضورة، معلوم أنَّ التلفيق ال جيري يف ا

مل يرد نص رصيح وإنام جيري يف االمور االجتهادية الظنية، وما يستساغ فيه اخلالف، و

؛ ألنه مل يكن متداوال بينهم، لكن بعد أو نفيه التلفيق اثباتئمة املتقدمني يف عن األ

راء آتعددت اقوال ولذا  ؛يشتهر أو السادس وبظهور التقليد حتديدا بدأالقرن اخلامس 

العلامء يف حكمه، بني مثبت وناف، ومنهم من فصل يف ذلك ووضع رشوطا وضوابط 

 :ومن هذه االقوال جلوازه

 وهومنع التلفيق مطلقًا وبه قال بعض احلنفية، وبعض الاملكية، : القول االول

 .(7)الروايتني عند الشافعية واحلنابلةى احد

التلفيق مطلقًا، وبه قال مجهور احلنفية وبعض الاملكية املغاربة جواز : القول الثاِن

  .(1)ورجحه الدسوقي

                                                           

لفقت : لتكون شيًئا واحً ا، يقال بني امشياءالءاة الضم واملأصل ي ل على : التلفيق ِف اللغة(3)
اكاذيب  أيالفقة  وأحاديث. تالء : وتالفق أارهم. وهذا لفق هذا، أي يوائمه ،الثوب بالثوب لفقا

امتيان بكيفية م : )اً اصطالح، و 6  / املصباح املنري  ،7  / اعجم اقاييس اللغة : ظرين. ازخرفة
يقول هبا جمته  وذلك بان يلفق ِف قضية واح ة بني قولني او أكثر، يتول  انها حقيقة اركبة، م يقول 

 .384 عم ة التحقيق ِف التقلي  والتلفيق( هبا اح 
آداب ، 6 3/ املستصفى  ،0 /3حاشية ال سوقي ،  3/7ار، ال ر املختار اع رد احملت: ينظر(  )

 .79 -78 /3شرح الكوكب املنري  ،9  الكوكب الساطع  ،76لنووي لالفتوى 
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املحققون من الاملكية، جواز التلفيق برشوط وإليه ذهب ذهب :القول الثالث

وهذا هو املفهوم من كالم الطيبي رمحه اهلل يف منظومته؛ إذ  (7)والشافعية، واحلنابلة

، وهنا اشار إىل جواز التقليد يف (إال بتطهري لديه يقبل. ..فمن يقلده به ال يعمل: )قال

عدم اقرتان النية يف الصالة برشط أن يكون متطهرًا عىل مذهب االمام االعظم فال 

جيوز التلفيق يف هذه احلالة كمن خرج منه دم فقال ال يبطل وضوي الِن عىل مذهب 

فهذا ال تصح صالته عند الشافعي ودخل بالصالة من دون أن تقرتن النية بالتكبري 

 .الشافعية لعدم اقرتان النية وال تصح عند احلنفية لنقض وضوئه بخروج الدم وهكذا

جواز  (مالكًا افعل ما مىض يف النية... فان تكن قلندت يف الكلبية: )ويفهم من قوله

وليس التلفيق  -وهو وقوع العبادة عىل جهة تصح عند املقلَّد–التلفيق املرشوع 

، فاذا قلدت االمام مالك يف عدم نجاسة الكلب وأنت يف الصالة فيجب املذموم

عليك أن تقرن النية بالتكبري؛ ألن الصالة ال تصح عنده إال باقرتان النية بأول اعامل 

العبادة وهو التكبري بالنسبة للصالة، وال جيوز أن يقلد االمام مالك يف الصالة بعدم 

تكبري لعدم وجوهبا عند احلنفية؛ ألن هذه الصالة نجاسة الكلب وال يقرن النية يف ال

 .وقعت عىل صفة ال تصح عند أحد املذهبني

                                                                                                                                                                      

، 4/369، والتقرير والتحبري مبن ااري حاج احلنفي، 8  /7فتح الق ير، للكمال ابن اهلما ، : ينظر( 3)
حاشية ال سوقي،  ،3/309ال رية ِف تنقيح احلاا ية، ، والعقود 3  /3وتيسري التحرير ألاري بادشاه، 

3/ 0. 
وعم ة ، . 6/336واطالب أويل النهى .97 /3والبحر احمليط للزركشي ،الذخرية للقراِف : ينظر(  )

 . 384التحقيق ِف التقليل والتلفيق ص
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 :ومن هذه الرشوط

أن ال خيتار قوال من نوادر العلامء وشواذهم؛ فإن نوادر العلامء وشواذهم : األول

األخذ هبا ال جيوز، قال اإلمام  فإن تلقها بالقبول،ت ملالتي رفضتها األمة و

 (.7")من أخذ بنوادر العلامء خرج من اإلسالم(: "1)ياألوزاع

د تتبع الرخص؛ ألن من تتبعها فسق: الثاِن (:  )قال سليامن التيمي، ان ال يتقصَّ

 .(9")إن أخذت برخصة كل عامل اجتمع فيك الرش كله"

لكان فتنة وابتالء  ،التلفيق وتتبع الرخص مطلقا حاأب عليه لو اخذنا بقول منو

واالنحالل والتشهي  ،ألهنام يؤديان إىل اإلباحية ؛هيبة الرشيعة وهتكت ،لألمة

والتلهي، نعم لو احتاج الفقهاء املعتمدون حلل القضايا املعقدة املتجددة إىل اختيار 

 ناس،إلزالة الضيق واحلرج عن ال ؛أو إىل التلفيق حسب رشوطه املعتربة ،الرخصة

لعمل باجتهاد مجاعي من العلامء ؛ خصوصا إذا كان هذا ا مانع ذلك فال يكون يف

 (.5)يف العلم وتتواله املجامع الفقهية الراسخني

                                                           

أعلم انه، قيل إنه  أبو عمرو عب  الرمحن بن عمرو بن حيم  األوزاعي، إاا  أهل الشا ؛ مل يكن بالشا ( 3)
. أجاب ِف سبعني ألف اسألة، وكانت ومدته ببعلبك سنة مثان ومثانني للهجرة، وقيل سنة ثالث وتسعني

. وكان فوق الربعة خفيف اللحية به مسرة، وكان خيضب باحلناء. وانشؤه بالبقاع، مث نقلته أاه إىل بريوت
 .7 4/3وفيات األعيان  :ينظر. وتوِف سنة سبع ومخسني واائة

 .6 30/4، (0938 )رقم :السنن الكربى للبيهقي(  )
سليمان بن طرخان التيمي، أبو املعتمر البصري ومل يكن ان بين تيم وإمنا نزل فيهم، روى عن أنس بن ( 4)

اا رأيت أح ا : قال، االك وطاووس وأيب إسحاق السبيعي وغريهم، وروى الربيع بن حيىي، عن شعبة
: ينظر .تغري لونه -صلى اه عليه وسلم-كان إذا ح ث عن النيب   -رمحه اه- أص ق ان سليمان التيمي

 .03 /3وهتذيب التهذيب . 4 6/4سري اعال  النبالء 
 (.3766)، رقم7 9/ جااع بيان العلم وفضله ( 3)
  .33التلفيق بني املثبتني والنافني لل كتور قحطان اللهييب : ينظر(  )
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 :أنه ال جيوز ترك الفاضل وتقليد املفضول: الثاِن

آخر إال أن يكون ... فجائز له بأن يقلدا: )اشار الطيبي رمحه اهلل إىل هذا بقوله

يف تقليد -هذا املنع ، (ع جيلأعلم من ثانيه فاملن... بأنَّ من قلَّده يف األول... اعتقدا

فيام إذا كان األول أعلم  -العامي ملجتهد يف حكم حادثة ثم الرجوع عنه اىل غريه

من الثاِن، وهي من املسائل التي اختلف فيها العلامء، وقد اصطلحوا عليها 

ممن أجاز -، فذهب مجهور العلامء (تقليد املفضول مع وجود الفاضل: )بمسألة

إىل عدم جواز تقليد املجتهد املفضول مع سؤال  -ن فتوى املفتيللمقلد الرجوع ع

االعلم منه الفاضل وبه قال مجهور احلنفية والاملكية والشافعية وبعض احلنابلة 

أعلم من ثانيه : )وهي رواية عن االمام أمحد وهذا ما رجحه الطيبي رمحه اهلل بقوله

  .يف حق املجتهد األدلةك؛ ألن أقوال املجتهدين يف حق املقلد (فاملنع جيل

لوقوعه يف عرص  ؛وذهب ابن احلاجب ومجهور احلنابلة وغريهم إىل جوازه

 (. 1)رضوان اهلل عليهم الصحابة

أنَّ تنوع الفروع الفقهية بني احلنفية والشافعية دليل عىل خالفهم يف : الثالث

 :التأصيل

: ف بني املذهبنيوهذا واضح من ذكر املسائل اخلالفية وقد بينت أن  منشأ اخلال

التعليل ومن ثمَّ : هو أنَّ أبا حنيفة رمحه اهلل يرى أن األصل يف األحكام الرشعية

بنى مسائله عليه، أما الشافعي رمحه اهلل فكان يرى أن األصل يف األحكام 

التعبد فبنى مسائله يف الفروع بتغليب احتامل التعبد، ومن هذه املسائل : الرشعية

                                                           

، 4/439، التقرير والتحبري 3  /3تيسري التحرير ، 47ترجيح ايب حنيف النكت الظريفة ِف : ينظر(3)
 .367، املختصر مبن اللحا  334/ غاية الوصول 
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طهر بالدباغ عند الشافعي رمحه اهلل، وذكاة ما ال يؤكل حلمه ال أن جلد الكلب ال ي

تفيد طهارة جلده، وال جيوز دفع البدل يف الزكاة وغريها، كل ذلك تغليبًا للتعبد، 

أما أبو حنيفة رمحه اهلل فعنده يطهر جلد الكلب بالدباغ، وذكاة ما ال يؤكل حلمه 

ة وغريها، كل ذلك بتغليب جانب تفيد طهارة جلده، وجيوز دفع االبدال يف الزكا

 .(1)التعليل

                                                           

 .واا بع ها 33ختريج الفروع علىي امصول للزجناين : ينظر (3)
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

  

 

 :وصف النسخ الخطية وفيه مطلبان في التحقيق المنهج المتبع: المبحث الثالث

 

 .املنهج املتبع يف التحقيق: املطلب األول

 

 .وصف النسخ اخلطية ونامذج منها: الثاِن املطلب
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 المطلب االول

 في التحقيق المنهج المتبع

 :التحقيق بام يأيت ويتلخص منهجي يف 

وجعلتها ( أ)نسخ، وأخرتت النسخة  أربعاعتمدت يف حتقيق هذا املخطوط عىل : اوالً 

 .حرفًا واحداً لوضوحها وخلوها من السقط إال اصالً وذلك 

نسخت النَّصَّ عىل قواعد اإلمالء املعارصة؛ إذ إنَّ بعض النسخ فيها تسهيل : ثانياً 

،مع ضبط  يعني ماء، وغريها" ما"و " الوضو"و  "يزفجا: "مثل أو حذفها للهمزة،

 .املفردات بالشكل

 :قابلت بني النسخ وبينت الفوارق بينها بناًء عىل الضوابط اآلتية: ثالثاً 

لبي الكتاب  ،بني النسخ ت الفروقثبأ  -1 وذلك بإثبات ما رأيته صوابًا من النسخ يف ص 

 .رة يف اهلامش إىل النسخ األ خرىمع اإلشا

فيها زيادة عىل ما يف النسخ أو أحدها فإِنِّ أ ثبت ( أ)إذا كانت النسخة   -7

ا ساقطة من وسنيقالزيادة يف املتن، ث مَّ أجعل هذه الزيادة يف اهلامش بني  ، وأ شري إىل أهنَّ

 .نسخة كذا

، وكان سياق ( أ)إذا كان يف احد النسخ االخرى زيادة عىل ما يف النسخة  - 

، وأ شري يف فإِنِّ أ ثبتها يف املتن وأضعها النَّصِّ يقتيض هذه الزيادة بحيث ال يستقيم إال هبا،

 .كذانسخة اهلامش إىل أنَّ هذه الزيادة أثبتها من 
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( أ)صح ونسخة أ( أ)نسخة الأما اذا كان السياق يستقيم لكن يف غري  -9

، ما دام حيتملها السياق وتسعها قواعد اللغة العربية (أ)ثبت ما يف النسخة صحيحة فإِن أ

 .وأشري يف اهلامش إىل األصح واالفضل

ووضعت الرتقيم بني معقوفني، ( أ)اللوحات حسب ترقيم النسخة  بدايةبينت : رابعاً  

 .لظهرها [ ب/1]لوجه اللوحة ، و[ أ/1]هكذا 

فت  املصطلحات الفقهية، واأل صولية من مصادرها اخلاصة، كام وثقت  :خامساً  رَّ عا

 .املسائل، مع بياٍن موجٍز لألقوال واألدلة

رشحت األلفاظ الغريبة معتمدًا يف ذلك عىل كتب الغريب واملعاجم اللغوية، : سادساً  

هذه املعاِن مع اإلشارة إىل املعنى املراد بعض ذا كان اللفظ له أكثر من معنى ذكرت وإ

 .يف النَّصِّ 

صولية أو فقهية أو غريها ــــــ التي ذكر بينت املسائل الغامضة ــــــ سواء كانت أ  : سابعاً 

 .املؤلف طرفًا منها بيانًا شافيًا بحيث تكتمل صورة املوضوع وتتضح 

 : عند توثيق املسائل واألقوال وغريها اتبعت الضوابط اآلتية :اً امنث

رتبت املصادر يف اهلامش فيام يتعلق بتوثيق املسائل الفقهية عىل حسب التسلسل / أ

يااتي مؤلفيهاالتأرخيي لل فا ا كتب املذهب الواحد فأ رتبها بحسب وا  . مذاهب، وأمَّ

رت  ذكر بطاقة الكتب التي أوثق منها إىل ثبت املصادر؛ كي ال أ ثقيل / د أاخَّ

 .  اهلوامش
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 الثاني المطلب

 وصف النسخ الخطية

 : ، وفيام يأيت وصف هلذه النسخخطية نسخ أربعاعتمدت يف التحقيق عىل 

زت  هلا باحلرف : وىلالنسخة األ   ما  (أ)وقد را

 .مل يكتب عليها االسم وهي ضمن جمموعة : اسم املخطوط

 .مل يكتب عليها: اسم املؤلف

 .( /91)ضمن جمموعة برقم : رقم النسخة

 .صفحة ( 9: )لوحة، وعدد صحفها( 7: )عدد اللوحات والصفحات

 .اً بيت( 50) :االبياتعدد  

 ..يمورية املحفوظة بدار الكتب املرصيةمكتبة الت: مكان وجود املخطوط

 .ن سخ بدائي: نوع اخلط

 .أسود: لون احلرب

أبياهتا مستقيمة ، وليس فيها سقط هي نسخة جيدة ، وكاملة: بيان حالة النسخة

؛ فلذلك جعلتها مصورة اسود وابيضتعليقات، ليس فيها وخطها واضح، عروضيًا، 

 .نسخ الأصالً واعتمدت عليها يف 

 .عيل بن حممد بن عبدالعظيم الشافعي :الاملك

 ليس معروفاً : تاريخ النسخ

زت  هلا باحلرف : النسخة الثانية ما  (ب)وقد را

المام أيب حنيفة ر ي اهلل الصحيفة فيام حيتاجه الشافعي من التقليد ل: اسم املخطوط

 .عنه

 .الشيخ العامل الطيبي رمحه اهلل: اسم املؤلف
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 .09وتنتهي  07ة تبدأ بالصحيفة ضمن جمموع (0290: )رقم النسخة

 .صفحة (  : )لوحة، وعدد صحفها( 7: )عدد اللوحات والصفحات

 .اً بيت( 52) :االبياتعدد  

 .بغداد/ مكتبة االوقاف العراقية: مكان وجود املخطوط

 .ن سخ بدائي: نوع اخلط

 .باللون االمحر وأسود، اال العنوان الرئيس فه: لون احلرب

 .واضح ، وخطهابيتانفيها سقط هي نسخة جيدة ، وكاملة : بيان حالة النسخة

 .هـ1117: سنة النسخ

زت  هلا باحلرف : النسخة الثالثة ما  (ج)وقد را

 .المام أيب حنيفةالصحيفة فيام حيتاجه الشافعي من التقليد ل: اسم املخطوط

 .للشيخ العالمة الفهامة الطيبي رمحه اهلل: اسم املؤلف

 (.9/519: )برقم ضمن جمموعة: رقم النسخة

 .صفحة ( 7: )لوحة، وعدد صحفها( 1: )عدد اللوحات والصفحات

 ..اً بيت( 52) :االبياتعدد  

 .مكتبة السيدة زينب: مكان وجود املخطوط

 .نسخ بدائي: نوع اخلط

 .باللون االمحر وأسود، اال العنوان الرئيس فه: لون احلرب

 .جداً  ، وخطها واضحبيتنان سقط فيهاوكاملة هي نسخة جيدة ، : بيان حالة النسخة

 .مل يكتب الناسخ وال سنة النسخ: الناسخ

زت  هلا باحلرف : الرابعةالنسخة  ما  (د)وقد را

 .منظومة يف التقليد: اسم املخطوط
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 .للعالمة أمحد الطيبي رمحه اهلل: اسم املؤلف

 .791وتنتهي  729ضمن جمموعة تبدأ بالصحيفة  (292 : )رقم النسخة

 .صفحة (  : )لوحة، وعدد صحفها( 7: )ت والصفحاتعدد اللوحا

 .اً بيت(  5) :االبياتعدد  

 .تركيا/ مكتبة الله يل: مكان وجود املخطوط

 .ن سخ بدائي: نوع اخلط

 .باللون االمحر وأسود، اال العنوان الرئيس فه: لون احلرب

.اضح، وخطها وفيها سقط ستة أبياتهي نسخة جيدة ، وكاملة : بيان حالة النسخة
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 (أ)نسخة المن  االولى اللوحة 
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 (أ)نسخة المن  الثانية اللوحة 
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 (ب)نسخة المن  االولى اللوحة 
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 (ب)نسخة المن  الثانية اللوحة 
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 (ج)نسخة ال لوحة
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 (د)نسخة المن  االولى اللوحة 
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 (د)نسخة المن  الثانية اللوحة 
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 (1)ٱ ٻ ٻ [أ/ ]

 (7)رب يرس

 
ي
ــــــــــــــــــــــــد  هلل ي احلاْم ــــــــــــــــــــــــذي ــــــــــــــــــــــــالاالَّ عا ـــــــــــــــــــــــــا جا ـ  ما

 

ٍج يفي   ــــــرا ــــــن حا
يني مي الالــــــدِّ ــــــهَّ ــــــْن سا

كي  ( )لا
 

مْ  ـــــــــــــــــــــــــــرا كا ـْضـــــــــــــــــــــــــــــالً وا  فا
ـــــــــــــــــــــــــــةي  األ مَّ

هي اـــــــــــــــــــــــــــذي
 هلي

 

ها  
ْشـدي يــــــــــــلا ر  ــــــــــــ ا سـابـي ْسـبا أا ــــــــــا وا مْ ــ  (9)الـــــــــنِّعا

 

ـــــــــــــــــــــــــالمٌ  سا ـــــــــــــــــــــــــالاٌة وا ـــــــــــــــــــــــــمَّ صا ـــــــــــــــــــــــــدا  (5)ث  ــ با  اأا
 

ـــــــــــىلا   ــــــــــــه  عا ـــــــــــرْيي مـينْــ ــــــــــــام خا ـ ااألانا ـــــــــــدا  (9)أامحا
 

بييِّناـــــــــــــــــــــا ي  نا ـــــــــــــــــــــذي ىالَّ لْناـــــــــــــــــــــا اهلـ ــــــــــــــــــــدا
ــــــــــــــــــــهي ني  بـي

 

ــــــــــهي   ــــ ــــــــــْن بـي ـــــ ــــــــــلِّ ما ــــ ك   وا
ــــــــــهي ــ آلـي ىوا ـــــــــدا  (2)اْهتا

 

                                                           
املتربّك  عاىلللمصاحبة ليكون ابت اء التأليف اصاحبا مسم اه تهنا تأليفي، والباء  أبت ئأي أؤلف أو  (3)

وقيل ان الوسم وهو العالاة، واه  ،لم، وامسم ان السمّو وهو العلوّ بذكره، وقيل لالستعانة حنو كتبت بالق
علم للذات الواجب الوجود املستحق جلميع الصفات اجلميلة، والرمحن الرحيم صفتان بنيتا للمبالغة ان رحم، 

غاية الوصول : ينظر .كما ِف قطع وقطعغالبًا   ل على زيادة املعىن ت  املبىنوالرمحن أبلغ ان الرحيم، ألن زيادة 
3/ 3. 
 (.وبه ثقيت)ساقطة ان ب، ج، وِف د  ( )
فق  اثىن على اه عز  ،78 :ان اآليةاحلج  ،(َوَاا َجَعَل َعَلْيكْم ِِف الّ يِن ِاْن َحرَج  ): اشارة لقوله تعاىل  (4)

 .وجل بنفي احلرج عن اماة
فهو ثناء على اه عز وجل  ،0  :اآليةلقمان ان ، (َغ َعَلْيُكْم نَِعَمُه ظَاِهَرًة َوبَاِطَنةً َوَأْسبَ )قوله تعاىللاشارة   (3)

 .بانعااه على اماة
 (الصالة، والسال )ِف ب، ج   ( )
 (.على نبينا وان به اهت ى)وِف د،  واا اثبته ان ب، ج؛ كي يستقيم الوزن عروضياً، ،(حمم ا)أ، ِف   (6)
 .هذا البيت ساقط ان د  (7)
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ــــــــــــــ نَّ ْم أا ــــــــــــــاْعلا ــــــــــــــد  فا ْع با ا (1)ه  وا ــــــــــــــدا لَّ ــــــــــــــن قا  (7)ما
 

ـــــــــــــــــــدا  ْتاهي اًم جم 
ـــــــــــــــــــالي ـــــــــــــــــــامي عا ـــــــــــــــــــن األانا

 ( )مي
 

                                                           
 (.أنَّ )ِف ب، ج، د،   (3)
جعل شيء ِف العنق  سواء عنق ال ابة او غريها كونه حميطا بالعنق، وهذا الشيء يسمى : التقلي  لغة  ( )

ي ل على تعليق : -كما قال ابن فارس   -" قل  " قالدة، والقالدة اعروفة وهي اا تضعه املرأة ِف عنقها فلفظ 
ى شيء، وم ب  ان كونه حميطا بالعنق؛ ألن الشيء إذا مل يكن حميطا بالعنق م يسمى قالدة ِف عرف شيء عل

: ينظر. ِف تفويض األار إىل الشخص، واتباعه ِف كل اا يقول -استعارة  -اللغة، مث بع  ذلك استعمل 
  . 43/ لقااوس احمليط ، ا 3 املصباح املنري 

 :وتة ِف اللفظ اتقاربة ِف املعىن انهاواصطالحا فق  عرف بتعريفات اتفا
، وعرفه ابن 37 التحرير " العمل بقول ان ليس قوله إح ى احلجج بال حجة انها : "عرفه ابن اهلما  بقوله

، وعرفه  40/ شرح عض  ال ين على خمتصر ابن احلاجب " العمل بقول غريك ان غري حجة : "احلاجب بأنه
: ، وعرفه ابن ق ااة بأنه3  /3اإلحكا  لآلا ي ". ن غري حجة الزاةالعمل بقول الغري ا: "اآلا ي بأنه

 . 0 روضة الناظر " قبول قول الغري ان غري حجة"
 :أاا حكم التقلي  للعااي وان ِف حكمه فللعلماء فيه اذاهب انها

: ل الغزايلجيب على العااي التقلي  وحير  على اجملته  وبه قال مجهور العلماء ان أئمة املذاهب، قا: األول
 . 3 3/ املستصفى "  العااي جيب عليه امستفتاء واتباع العلماء"

فلهذا جاز التقلي  فيها، بل وجب على : "، مث قال"وأاا التقلي  ِف الفروع فهو جائز إمجاًعا: "وقال ابن ق ااة
 . 06 الروضة ص " العااي ذلك

ل ليل، وجيب امجتهاد على كل عاقل اطلًقا، ِف أن التقلي  حير  على العااة، ويلزاهم النظر ِف ا: الثاين
 . األصول وِف الفروع، وإىل هذا ذهب بعض الق رية وابن حز 

سواء كان جمته ًا ِف املذهب أو جمته ًا اطلقاً، وق  قسم ابن عاب ين رمحه اه طبقات اجملته ين إىل سبعة  (4) 
ني وق رة كافية ِف الرتجيح بني القولني املتعارضني، وذكر وقال ليكون على بصرية ِف التمييز بني القائلني املخالف

  :هذه الطبقات انها
واع  طبقة اجملته ين ِف الشرع كاألئمة األربعة رضوان اه عليهم وان سلك اسلكهم ِف تأسيس ق: األوىل

  .األصول وبه ميتازون عن غريه
صحاب أيب حنيفة القادرين على استخراج طبقة اجملته ين ِف املذهب كأيب يوسف وحمم  وسائر أ: والثانية

أبو حنيفة ِف امحكا  وإن وخالفوه ِف بعض أحكا   األحكا  ان األدلة على اقتضى القواع  اليت قَدرََّرَها
الفروع لكن يقل ونه ِف قواع  األصول وبه ميتازون عن املعارضني ِف املذهب كالشافعيِّ وغريه املخالفني له ِف 

 .3/77 عاب ين ابن حاشية: ينظر... له ِف األصولامحكا  غري اقل ين 
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ــــــــــــــــــــــــائيٌز فا  ا (1)جا ــــــــــــــــــــــــدا لِّ قا ْن ي  ــــــــــــــــــــــــه  بيــــــــــــــــــــــــأا  (7)لا
 

ــــــــــــــــــــــــــرا   ا آخا ــــــــــــــــــــــــــدا ــــــــــــــــــــــــــونا اْعتاقا ك  ْن يا  إيالَّ أا
 

ه  يفي  ــــــــــــــــــــــــــــــــدا لَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــْن قا لي بيــــــــــــــــــــــــــــــــأانَّ ما  ( )اأْلاوَّ
 

  ْ ــــــــــــيلي ــــــــــــاملانْع  جا  فا
انييــــــــــــهي ــــــــــــن ثا ــــــــــــم  مي ْعلا  (9)أا

 

                                                           
  .(فجايزاً )ِف ب   (3)
اصطلحات املذاهب الفقهية : ينظر. لفظ اجلائز هو اا استوى طرفاه عن  مجهور العلماء فهو مبعىن املباحو 

 3.  
الثاين اساوياً  بشرط أن يكون -ِف تقلي  العااي جملته  ِف حكم حادثة مث الرجوع عنه اىل غريه-هذا اجلواز  ( )

 : لألول، وهي ان املسائل اليت هي حمل خالف بني العلماء، وللعلماء فيها اقوال انها
  .يعمل بقوله فيها ومثَّ افت  آخر أن له الرجوع عنه إن مل: امول
  .له الرجوع إىل غريه أنه يلزاه العمل به مبجرد اإلفتاء فليس: الثاين
  .ِف العمل، خبالف اا إذا مل يشرع يلزاه العمل به بالشروع: الثالث
  .يلزاه العمل به إن التزاه: الرابع

  .اه العمل به إن وقع ِف نفسه صحتهيلز : اخلااس
واألصح أنه لو أفىت جمتهٌ  عااًيا ِف حادثة فله الرجوع عنه فيها، : األول فقال رجح الشيخ زكريا األنصاري لكن

إذا تبع العااي بعض اجملته ين ِف حكم حادثة ان : قال اآلا يإن مل يعمل بقوله فيها ومثَّ افت  آخر، و 
: ينظر.  احلوادث، وعمل بقوله فيها، اتفقوا على أنه ليس له الرجوع عنه ِف ذلك احلكم بع  ذلك إىل غريه

 .8/438، البحر احمليط 334/ ، غاية الوصول 48 /3اإلحكا  لآلا ي 
 (.األويل)ِف ب، ج   (4)
فيما إذا كان األول أعلم ان  -تقلي  العااي جملته  ِف حكم حادثة مث الرجوع عنه اىل غريهِف -هذا املنع  (3)

تقلي  املفضول اع وجود : )الثاين، وهي ان املسائل اليت اختلف فيها العلماء، وق  اصطلحوا عليها مبسألة
جواز تقلي  اجملته   إىل ع   -ممن أجاز للمقل  الرجوع عن فتوى املفيت-، فذهب مجهور العلماء (الفاضل

املفضول اع سؤال امعلم انه الفاضل وبه قال مجهور احلنفية واملالكية والشافعية وبعض احلنابلة وهي رواية عن 
؛ ألن أقوال اجملته ين ِف حق (أعلم ان ثانيه فاملنع جلي: )اماا  أمح  وهذا اا رجحه الطييب رمحه اه بقوله

 وذهب ابن احلاجب ومجهور احلنابلة وغريهم إىل جوازه لوقوعه ِف عصر الصحابةاملقل  كامدلة ِف حق اجملته ، 
، التقرير والتحبري 3  /3تيسري التحرير ، 47النكت الظريفة ِف ترجيح ايب حنيف : ينظر. رضوان اه عليهم

 .367، املختصر مبن اللحا  334/ ، غاية الوصول 4/439
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ْ  (1)فيإينْ  ْفتا الرشَّ را اْحتاْجتا إيىلا  (7)طا عا ـــــــــــــــــرْيي   وا ْقلييـــــــــــــــــدي غا يِّ تا
ـــــــــــــــــافيعي الاالشَّ ـــــــــــــــــاْفعا  فا

 

ـــــــــــــــــأانْ  ـــــــــــــــــدا  ( )كا لِّ قا ـــــــــــــــــاما  (9)ت  ـــــــــــــــــاما األاْعظا ما  اإلي
 

ـــــــــــــةا   نييفا ـــــــــــــا حا با ا (5)أا ما ـــــــــــــدَّ ـــــــــــــْي امل قا
كي  (9)الزَّ

 

ــــــــــــــعي يفي  الــــــــــــــ  (2)اْلبايْ ا ـوا ــــــــــــــابي رشِّ ــــــــــــــالا إيجيا ا بي
(9) 

 

نـْــــــــــــــــكا يفي   ــــــــــــــــوٍل مي ب  الا قا ـــــــــــــــــابي  (0)وا طا  اخلي
 

                                                           
 (.ذإف)ب، ج، د،  ِف  (3)
 .كون ِف اعتقاد املقل  أن الثاين فاضال واألول الذي استفتاه افضومً وهو ان ي ( )
 (.كان)ِف ب   (4)
 ِف ج تقلي   (3)
هو ان ابا حنيفة رمحه اه يرى أن األصل ِف األحكا   املذهبني فيما يأيت ان اسائلانشأ اخلالف بني  ( )

: اه فكان يرى أن األصل ِف األحكا  الشرعية التعليل وان مثَّ بىن اسائله عليه، أاا الشافعي رمحه: الشرعية
واا  33ختريج الفروع علىي امصول للزجناين : ينظر. التعب  فبىن اسائله ِف الفروع بتغليب احتمال التعب 

 .بع ها
؛ ألنه اثل جلواز تقلي  الفاضل بع  تقلي  املفضول غريهوهذه اشارة انه لتفضيل اماا  ايب حنيفة على  (6)

 .رمحهم اه تعاىل ان علماء املذهب يب حنيفة ان بع  تقلي  شافعيبتقلي  أ
، 30 حترير ألفاظ التنبيه : ، وينظر60فتح القريب اجمليب " متليك عني االية مبعاوضة بإذن شرعي"وهو  (7)

 .   أنيس الفقهاء 
. ر ثانيًا ان اح  املتعاق ينهو الكال  الصادر أوًم ان أح  املتعاق ين، والقبول هو الكال  الصاد: امجياب (8)

 .3 8/4ورنو ب، اوسوعة القواع  الفقهية لل48تعريفات واصطلحات فقهية : ينظر
 (.وم)ِف ب، ج   (9)
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ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــاةي با اطا ا (1)لي امل عا ا (7)إيذا ـــــــــــــــــــــرا ث  ــــــــــــــــــــا كا
 مي

 

بييـــــــــع     املا
ـــــــــهي ـــــــــا بي ـــــــــلَّ ما الـــــــــ ( )أاو قا اـوا ا رشِّ

(9) 
 

يفي  ـــــــــــــــــــاتي وا اسا ــــــــــــــــــــ (5)النَّجا يَّ
ــــــــــــــــــــي اْلبالي

تي  (9)هالَّ

 

ـــــــــْت   مَّ ـــــــــه (2)عا لْبييَّ ـــــــــْن كا ك  ْ تا ـــــــــا ملا ـــــــــا ما ا  (9)هبي
 

                                                           
  .(باملعاطاة) ،ِف د  (3)
اعجم ". أن يناول املشرتي الثمن للبائع فيناوله البائع السلعة دون النطق بامجياب والقبول"هو بيع املعاطاة و 

 .378هاء لغة الفق
 (إذ)ِف أ  ( )
 (البيع)ِف أ   (4)
ذهب احلنفية واملالكية واحلنابلة ِف األرجح إىل صحة بيع املعاطاة اىت كان هذا اعتاداً داًم على الرضا واعرباً  (3)

متااًا عن إرادة كل ان املتعاق ين؛ ألن البيع يصح بكل اا ي ل على الرضا، وألن الناس يتبايعون ِف أسواقهم 
، كافية هنا ِف ال ملة على الرضا  عاطاة ِف كل عصر، ومل ينقل إنكاره عن أح ، فكان ذلك إمجاعاً، فالقرينةبامل

وذهب الشافعية إىل اشرتاط انعقاد البيع باأللفاظ الصرحية أو الكنائية، ان اإلجياب والقبول، فال يصح بيع 
وغريمها باهنم ض الشافعية كابن سريج والروياين بعنقل عن املعاطاة، سواء أكان املبيع نفيسًا أ  حقرياً، و 

، ب اية 77/  ، فتح الق ير343/  ب ائع الصنائع: ينظر. النفيسة دونجواز بيع املعاطاة باحملقرات  واخصص
 .63 /4، املغين 7  /3واابع ها، املهذب  4/ ، اغين احملتاج 363/ اجملته  

كل عني :  ، واصطالحًا عرفها ابن عاب ين  /6العني  : ينظر. النجس ض  الطاهر، وهو الشيء القذر ( )
كل عني حر  تناوهلا على اإلطالق ِف حالة امختيار اع سهولة التمييز، م : استقذة شرعاً، وعرفها آخرون

، هناية احملتاج إىل شرح  3/8حاشية ابن عاب ين : ينظر. حلراتها وم مستقذارها وم لضررها ِف ب ن أو عقل
 . 3/3، املب ع شرح املقنع  4 /3املنهاج 

باليا، وهي ان البالء ُاصيبة : الناقة ميوت صاحها، فُتحبس على قربه حىت متوت واجلمع: الَبِليَُّة ِف اجلاهلية  (6)
 .6 3/4لسان العرب : ينظر. وحِمَْنة

عمَّهم : اجلماعة، يقالمشل : َعمَّ الشيء يعم عموًاا: الشمول واجلمع، يقال: العمو  ان َعمَّ، وان اعانيها (7)
، واملقصود به هنا اصطلح عمو  44/339تاج العروس، : ينظر. بالعطية، أي َخيدٌِّر يُعمُّ القو  خبريه وعقله
شيوع احملظور شيوًعا يْعُسر على املكلف اعه حتاشيه، أو التخلص : البلوى الذي يقص  به الفقهاء واألصوليني

أار يكثر وقوعه بني الناس، يصعب امحرتاز عنه، مما يقتضي التيسري وامبتعاد عنه، وهذا يعين أن انتشار 
 .4 3، نظرية الضرورة الشرعية للزحيلي 99 اعجم اصطلحات أصول الفقه : ينظر. والتخفيف

ألن الكلب عن  الشافعية جنس العني فال يطهر م بالذكاة وم بال باغ، أاا احلنفية فعن هم الكلب جنس  (8)
 .اا جناسة عينه ففيها خالف بينهماللحم والسؤر أ
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اء   ـــــــــــــرا
ليـــــــــــــكا الفي ـــــــــــــن ذا ابي  (1)مي  (7)يفي األاثـــــــــــــوا

 

بااقييــــــــــــــــــبي   يفي القا يفي  ( )وا ــــــــــــــــــابي  وا  (9)الن شَّ
 

ــــرْيي  ــــن غا ــــول  مي ا املاْعم  ــــرا
ْهــــو الفي ْك وا ــــما  (5)السَّ

 

ـــــــا   مَّ ي أا ـــــــذي نـْــــــه  الَّ
ـــــــيْسا مي لا ـــــــْك فا  (9)فييـــــــهي شا

 

                                                           
. رجل اسم: وفروة. الرأس جل ة: والَفْرَوةُ . لبسته: الَفْروَ  وافْدتَدَرْيتُ . الِفراءُ  واجلمع يلبس، الذي: الَفْروُ  الِفرا، (3)

 اأْلَْوَداجَ  َوأَفْدَرْيتُ  اإْلِْصاَلحِ  َوْجهِ  َعَلى َقَطْعُتهُ  َرَاى بَابِ  ِانْ  فَدْريًا اجْلِْل َ  الغىن، َوفَدَرْيتُ  وهى الثروة، إب ال: والفروة
: واجلميع الوحش، هو محار: اهموز اْنَشّق، أاا الَفَرأُ  إَذا َوتَدَفرَّى َوانْدَفَرى َشَقْقُتهُ  الشَّْيءَ  َوأَفْدَرْيتُ  َقَطْعتُدَها بِاأْلَِلفِ 
 الكلو  ان العرب كال  ودواء العلو  ، مشس373/  املنري ، املصباح4 3 /6 الصحاح: ينظر. والِفراء األفراء

8/ 333. 
  .ِف ج امتواب، وِف د امبوب  ( )
 والسرت َواْلمسح اْلبَساط على َعاَدة يُطلق َوَم  َذِلك، غري أَو اخْلَزّ  أَو الصُّوف أَو اْلقطن ان يلبس َاا :لَُغة الثدَّْوبو 

 ِِف  يبدَْعث قَدْلبك، َواْلَميِّت قيل: (فطهر كوثياب)، [ لبس: يُدَقال َوَم  وتقلنس، تعمم،: يُدَقال] والقلنسوة، والعمااة
اء وثوب اْلَعْيب ان بَرِيء الثدَّْوب طَاِهر رجل أَعماله، َويُدَقال ِف  َأي: ثَِيابه

َ
 َكاِاَلة ولفه اجْلَِنني ِفيَها يكون جلَ ة امل

  . 3/30 وسيطال ، املعجم8 4 الكليات: ينظر. َوثَياب أَثَواب ومجعه اْلِمْقَ ار خُمَْتلَفة القماش ان
املعجم الوسيط : الندَّْعل تتَّخذ ان خشب وشراكها ان جل  أَو حَنوه، ومجعها قباقيب ينظر: القبقاب (4)
 . 33 /8، تكملة املعاجم العربية  73/ 
. يةاا يراى به عن العرب: السَِّهاُ ، واحَ تُُه ُنّشابٌَة، وهي اا يراى به عن القسي الفارسية، والنبل: النُّّشابُ  (3)

 .67 /3، تاج العروس 3  /3الصحاح : ينظر
 (مسك)ِف ب، ج   ( )
أحلت لنا ايتتان : )ألن ايتة السمك حالل بالنص فلذلك قال فليس فيه شك لقوله صلى اه عليه وسلم (6)

 (.وداان السمك واجلراد والكب  والطحال

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





                        

 

ْحــــــوي  ــــــْن نا ا مي ــــــرا
ا الفي ــــــذا ــــــط  [ كا ــــــرْ  (1)]قي مي نا  (7)وا

 ج
 

ـــــــــــــرْ   ـــــــــــــْن ن حي ك  ملا يا وٍل وا ـــــــــــــأاك  ـــــــــــــلِّ ما ك   ( )وا

 

                                                           
عالاة حممود شكري املوسي فق  أورها الواا اثبته ان وم يستقيم البيت هبا، ، (سقط)، ب، ج، د أِف   (3)

 .94 /3ه غاية األااين ِف الرد على النبهاينكتابِف  
 (ومثر)ِف ب، ج   ( )
  .(خبر)، وِف ج (جنر)ِف ب، (4)
يطهر ، وعن  الشافعية بال باغ ام اخلنزيرطاهر عن  احلنفية والذي م يؤكل حلمه جل  احليوان الذي يؤكل حلمه و 
 واخلنزير، اإلنسان جل  إم بال باغ كلها اجللود وتطهر: )كلب واخلنزير، قال ابن اازة احلنفيإم جل  ال ال باغب

 وِف بال باغ، يطهر إنه اخلنزير جل  ِف اه رمحه يوسف أيب وعن املشهور، ِف اه رمحهم علمائنا قول وهذا
 الربهاين احمليط (الصحيح وهو هريط رواية ِف: روايتان الكلب جل  ِف اه رمحهم أصحابنا عن الروايات بعض

اا يطهر جل ه بال باغ يطهر : )قال املرغيناينوكذا غري املأكول لو ذُكِّي اصبح طاهرًا عن  احلنفية، ، 3/373
بالذكاة ألهنا تعمل عمل ال باغ ِف إزالة الرطوبات النجسة وكذلك يطهر حلمه هو الصحيح وإن مل يكن 

، واا 89 /3، اجملموع 3  / ، حاشية ابن عاب ين  4/33فتاوى اهلن ية ال: ، وينظر4 /3اهل اية  (اأكوم
 .3/84بع ها، اغين احملتاج 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

ــــــــاد   ما ا الرا ــــــــذا كا
ــــــــْل  (1) صا ــــــــٍة حا اسا ــــــــن ناجا

 (7)مي
 

لييـــــــــلٍ   ـــــــــا  قا ٍع أاو ما
ـــــــــائي ـــــــــْل  ( )يفي ما ا  (9)أاو حما

 

                                                           
أرا ة وأرا اء ، وأصل املاّدة ينبئ عن اهلالك : دقاق الفحم ان حراقة الّنار ، واجلمع : الّرااد ِف الّلغة  (3)

اثل اّلذين كفروا برهّبم } : ه بقّية ، قال الّله تعاىل هلك ، ومل تبق في: را  راً ا وراادًة وراودًة : واحملق ، يقال 
ضرب الّله اثاًل ألعمال الكّفار ِف أنّه ميحقها كما متحق . { أعماهلم كرااد  اشتّ ت به الرّيح ِف يو   عاصف  

ِف  ًة عن الكر  ، كما ورد، كناي" عظيم الّرااد " فالن : ويقال . الرّيح الّش ي ة الّرااد ِف يو   عاصف  
 .والّرااد ِف امصطالح يستعمل ِف املعىن الّلغوّي نفسه ، وهو اا بقي بع  احرتاق الّشيء ث، احل ي

م خالف بني الفقهاء ِف أّن الّرااد احلاصل ان احرتاق الّشيء الطّاهر طاهر اا مل تعرته الّنجاسة، أّاا الّرااد  ( )
ذهب أبو حنيفة وحمّم  وهو املفىت به عن  احلنفّية واملختار ف: احلاصل ان أصل  جنس  بع  احرتاقه فاختلفوا فيه 

املعتم  عن  الّلخمّي والّتونسّي وابن رش   ان املالكّية وخالف الظّاهر عن  احلنابلة إىل أّن الّرااد احلاصل ان 
اسة اخلبز ِف وإّم لز  جن: ) قال ِف الّ ّر . احرتاق شيء  جنس  أو اتنّجس  طاهر، واحلرق كالغسل ِف الّتطهري

وألّن . أي ألنّه كان خيبز بالّروث الّنجس ، ويعلق به شيء ان الّرااد ، واثله اا ذكره احلطّاب ( سائر األاصار 
. الّنار تأكل اا فيه ان الّنجاسة ، أو حتيله إىل شيء  آخر ، فيطهر بامستحالة وامنقالب ، كاخلمر إذا ختّللت 

س طاهر ولو تعّلق به شيء ان رااده ، وتصّح الّصالة به قبل غسل الفم ان وعلى ذلك فاملخبوز بالّروث الّنج
وذهب الّشافعّية ، وهو ظاهر املذهب عن  احلنابلة . أكله ، وجيوز محله ِف الّصالة ، كما ذكره الّ سوقّي 

ألّن ؛ لّنجس جنس واقابل املعتم  عن  املالكّية وقول أيب يوسف ان احلنفّية إىل أّن الّرااد احلاصل ان احرتاق ا
. ني الّنجسةأجزاء الّنجاسة قائمة ، واإلحراق م جيعل اا يتخّلف انه شيًئا آخر ، فال تثبت الّطهارة اع بقاء الع

، الشرح الصغري لل ردير 36 / ، حاشية ابن عاب ين 344/ ، فتاوى قاضيخان 9 النكت الظريفة : ينظر
 .واا بع ها 3  /3، املغين 3/87، هناية احملتاج 3/60، اسىن املطالب 3/36، روضة الطالبني 4 /3

، وق  اختلف العلماء ِف امغتسال والوضوء ان ًا فال تضره النجاسة ام بالتغريااء قليل فان كان كثري  أي (4)
فذهب احلنفية اىل جوازه وانعه مجهور الشافعية، وأجازه ابن  -كالروث وامخثاء-ااء سخن برااد النجاسة 

 ،9/48، اجملموع 6 3/ حاشية ابن عاب ين : ينظر. لكراهةالصباغ اع ا
فيه اشارة اىل اسألة أكل اخلبز ِف فرن أوق  فيه الروث وحنوه، وكذلك الب ن والثوب لو علق هبما الرااد  ( )

 وإّم لز  جناسة: ) قال ِف الّ ّر املتناثر ان النجس وغريها فق  ذهب احلنفية إىل جواز أكله، والصالة فيهما 
أي ألنّه كان خيبز بالّروث الّنجس ، ويعلق به شيء ان الّرااد ، واثله اا ذكره ( اخلبز ِف سائر األاصار 

وألّن الّنار تأكل اا فيه ان الّنجاسة ، أو حتيله إىل شيء  آخر ، فيطهر بامستحالة وامنقالب ،  . احلطّاب 
اهر ولو تعّلق به شيء ان رااده ، وتصّح الّصالة وعلى ذلك فاملخبوز بالّروث الّنجس ط. كاخلمر إذا ختّللت 

. وجيوز محله ِف الّصالة ، كما ذكره الّ سوقّي  او اا تناثر على الب ن او الثوب، ،فم ان أكلهبه قبل غسل ال
وذهب الّشافعّية ، وهو ظاهر املذهب عن  احلنابلة واقابل املعتم  عن  املالكّية وقول أيب يوسف ان احلنفّية إىل 
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ــــــــــــــةٍ  با ْ ــــــــــــــا (1)أاو رشا نا جي ــــــــــــــد ع  ــــــــــــــا قا ها
ــــــــــــــعا طييني  ما

 ج

اٍر أاو بيناــــــــــــا  ــــــــــــدا ــــــــــــنيي أاْرٍض أاو جي  (7)أاو طي
 

                                                                                                                                                                      

ألّن أجزاء الّنجاسة قائمة ، واإلحراق م جيعل اا يتخّلف انه ؛ الّرااد احلاصل ان احرتاق الّنجس جنس  أنّ 
م تطهر جناسة باستحالة  ، وم بنار  ، : )قال البهويّت . شيًئا آخر ، فال تثبت الّطهارة اع بقاء العني الّنجسة 

، حاشية ابن عاب ين 344/ ، فتاوى قاضيخان 9 فة النكت الظري: ينظر .(فالّرااد ان الّروث الّنجس جنس
، 3/87، هناية احملتاج 3/60، اسىن املطالب 3/36، روضة الطالبني 4 /3، الشرح الصغري لل ردير 36 / 

 .واا بع ها 3  /3املغين 
 ِبَشربَة ار َوسلم َلْيهِ عَ  اه صلى النَّيب  َأن احَلِ يث َوِف  ،ِفيهِ  تشرب كاحلوض النَّْخَلة حول ي ار طني: الشربة (3)

َها فَدتَدَوضَّأ  .3/433 اللغة مجهرة: ينظر .شربات شربة َومجع. ِاندْ
 .ِف د اتأخرة بع  قوله فت فع القيمةوقعت ( أو ج ار أو بنا.... كذا الرااد عن جناسة)ان قوله   ( )
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فـــــــــ العا ـــــــــْت  (1)ووا ث فا ـــــــــد كا ـــــــــٍة قا اسا ـــــــــن ناجا
 (7)عي

 

ــــــا   ا ْزهن  وا م  وا ْرها ــــــدِّ ال
ــــــنيا  ( )

ــــــْت  (9)حي نا زي  (5)و 

 

                                                           
لنجاسة املخففة والنجاسة فذهب احلنفية إىل التفرقة بني ا:اختلف العلماء ِف اق ار العفو عن النجاسة (3)

وق ر : ))املغلظة، فيعفى عن املغلظة إذا أصابت الثوب أو الب ن بشرط أن م تزي  عن ال رهم، قال املرغيناين
أاا (( ال رهم واا دونه ان النجس املغلظ كال   والبول واخلمر وخرء ال جاج وبول احلمار، جازت الصالة اعه

إن كانت كبول اا يؤكل : قال املرغيناين: ذي يعفى عنه انها على رواياتفق  اختلفوا ِف الق ر ال: املخففة
ح  الكثري الذي م يعفى عنه ان النجاسة : حلمه جازت الصالة اعها حىت يبلغ ربع الثوب، وقال الكاساين

ر وسائ -واا اعه ان قيح وص ي   -الكثري الفاحش ِف ظاهر الرواية، وفرق املالكية بني ال   : اخلفيفة هو
النجاسات، فيقولون بالعفو عن ق ر درهم ان د  وقيح وص ي ، واملراد بال رهم ال رهم البغلي وهو ال ائرة 

إمنا اختص العفو بال   واا اعه؛ ألن اإلنسان م خيلو عنه، : السوداء الكائنة ِف ذراع البغل، قال الصاوي
واملين واملذي، وذهب الشافعية إىل العفو  فامحرتاز عن يسريه عسر دون غريه ان النجاسات كالبول والغائط

عن اليسري ان ال   والقيح واا يعسر امحرتاز عنه وتعم به البلوى، ك   القروح وال ااال والرباغيث واا م 
ي ركه الطرف، واا م نفس له سائلة، وغري ذلك، والضابط ِف اليسري والكثري العرف، وأاا احلنابلة فق  صرحوا 

يسري جناسة ولو مل ي ركها الطرف كالذي يعلق بأرجل ذباب وحنوه، وإمنا يعفى عن يسري ال    بأنه م يعفى عن
واا يتول  انه ان القيح والص ي  إم د  احليوانات النجسة فال يعفى عن يسري داها كسائر فضالهتا، وم يعفى 

هر اذهب أمح  أن اليسري اا م عن ال ااء اليت خترج ان القبل وال بر؛ ألهنا ِف حكم البول أو الغائط، وظا
واا بع ها، حاشية الصاوي على  3/743، البناية شرح اهل اية 3/80ب ائع الصنائع : ينظر. يفحش ِف القلب
، كشاف القناع 78/ ، املغين 3/370، حاشية البيجوري 80 /3، روضة الطالبني  3/7الشرح الصغري 

3/390 . 
 .ظةاملغل: ، واملقصود هبا(كتفت)ِف ب،  ( )
البناية شرح : ينظر. املثقال، واعناه أن النجاسة املغلظة يعفى عنها اا لن يبلغ وزنه اثقامً : ال رهم الكبري (4)

 .4 3/7اهل اية 
 (.ان)ِف ب، ج   (3)
 .هذا البيت والذي بع ه ساقط ان د ( )
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ــــــــن [ ب/1] اكا عا ــــــــذا ــــــــةٍ كا قييقا ــــــــْت  (1)را غا لا با  وا
 

ــــــطاْت   ــــــامَّ ب سي ــــــفِّ لا ْســــــطي الكا ارا وا ْقــــــدا
 (7)مي

 

ـــــــــــــــاةي  كا ْقـــــــــــــــلي زا اكا يفي نا ـــــــــــــــذا ـــــــــــــــدي  ( )كا اجي  (9)الوا
 

قِّ   ْســـــــــــــــتاحي لْم 
ـــــــــــــــدي لي احي ـــــــــــــــخٍص وا ليشا  (5)وا

 

                                                           
 .املقصود انها النجاسة املخففة (3)
اْلق ر اْلَمانِع ان : ))اا يكون اثل عرض الكف، قال الرازيوزن ال رهم أو : اق ار النجاسة املغلظة ( )

 .63حتفة امللوك (( النََّجاَسة ق ر عرض اْلَكّف ِِف املائعة َوَاا زَاد َاانع
 (.الزكاة)ِف ب، ج   (4)
م خال ف بني العلماء ِف جواز نقل الزكاة إذا فاضت ِف بل   عن حاجة : حكم نقل الزكاة عن  العلماء (3)

، بل جيب، وأّاا اع احلاجة فريى احلنفّية أنّه يكره تنزيًها نقل الزّكاة ان بل   إىل بل  ، وإمّنا تفّرق ص قة كّل أهلها
، وذهب ...أهل بل   فيهم، واستثىن احلنفّية أن ينقلها املزّكي إىل قرابته، أو إىل قو   هم أحوج إليها ان أهل بل ه

ابلة إىل أنّه م جيوز نقل الزّكاة إىل اا يزي  عن اسافة القصر، إّم أّن املالكّية املالكّية والّشافعّية ِف األظهر واحلن
. املعترب ِف األاوال الظّاهرة البل  اّلذي فيه املال، وِف الّنق  وعروض الّتجارة البل  اّلذي فيه املالك : قالوا 

: ينظر. ذ  الّنقل انها ولو نقل أكثرهاواستثىن املالكّية أن يوج  ان هو أحوج ممّن هو ِف البل  ، فيجب حينئ
 .443/ ، روضة الطالبني 4/379، البناية شرح اهل اية  3/40تبيني احلقائق 

إىل أنه  ،-وهو قول الثوري وأيب عبي -ذهب مجهور العلماء ان احلنفية واملالكية وهو املذهب عن  احلنابلة  ( )
يؤديها إليها رب املال أو الساعي أو اإلاا ، وسواء كان م جيب تعميم الزكاة على األصناف، سواء كان الذي 

املال كثريا أو قليال، بل جيوز أن تعطى لصنف واح  أو أكثر، وجيوز أن تعطى لشخص واح  إن مل تزد عن  
ِف أي صنف وضعته أجزأك، وذهب الشافعية، وهو : كفايته، وهو اروي عن عمر وابن عباس، قال ابن عباس

عكراة، إىل أنه جيب تعميم األصناف، وإعطاء كل صنف انهم الثمن ان الزكاة  رواية عن أمح  وقول
، الروض املربع  6/39، اجملموع 4/338، ب اية اجملته    ، النكت الظريفة 4/8املبسوط : ينظر .املتجمعة

4/4 3. 
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ـــــــــــــــــــــبييَّاً  ـــــــــــــــــــــو صا لا ا وا ها ع  ــــــــــــــــــــدفا ـــــــــــــــــــــباْض  (1)يا قا  وا
 

ــــــــ ا   لا اكا  (7)التَّْميييــــــــزا إيْن با ْض  ( )ذا ا  امل ْفــــــــرتا
 

ْفع   دا ــــــــــــــــــةي وا ضَّ
ــــــــــــــــــن في ــــــــــــــــــٍب عا ها ــــــــــــــــــن ذا

ــــــــــــــــــا مي  نا
 

ــــــــــــــــــه    ْكس  عا ــــــــــــــــــةي  (9)وا نييفا نْــــــــــــــــــدا أايبي حا
 (5)عي

 

ــــــــــــــــــــع  
نْتافي ــــــــــــــــــــا يا ــــــــــــــــــــل  ما اكا ك  ــــــــــــــــــــذا ــــــــــــــــــــي كا

ْكفي  يا
 

ــــــــــــــــــــْدفاع    ــــــــــــــــــــاٍب ت  يا
ثي ــــــــــــــــــــري  كا

قي ــــــــــــــــــــهي الفا  (9)بي
 

                                                           
شافعية واحلنابلة إىل اختلف العلماء ِف وجوب الزكاة على ان مل يبلغ، فذهب مجهور الفقهاء ان املالكية وال (3)

وجوهبا؛ لتعلق الوجوب باملال، وذهب احلنفية إىل أهنا م جتب؛ ألهنا عبادة تلز  الشخص املكلف، والصيب ليس 
فعن  احلنفية يب أ حول زكاته ان حني بلوغه، إن كان ميلك : فعلى هذا إذا بلغ الصيب. ان أهل التكليف

 .ب أ قبل البلوغ ممت  بع هفاحلول الذي : أاا عن  غري احلنفية. نصابا
فذهب مجهور الفقهاء ان املالكية والشافعية واحلنابلة إىل أنه يلز  الصيب إذا بلغ راش ا أداء الزكاة، ملا اضى  ( )

ان األعوا ، انذ دخل املال ِف الكه، إن مل يكن أخرج الزكاة وليه، أاا إن بلغ سفيها، فاستمر احلجر عليه، 
غري أنه ي فع القاضي إليه ق ر : قالوا. ها بنفسه مشرتاط النية، وم يقو  عنه وليه ِف ذلكفإنه عن  احلنفية يؤدي

الزكاة ليفرقها، لكن يبعث اعه أاينا، كي م يصرفها ِف غري وجهها، خبالف النفقات الواجبة على السفيه 
م يفرق السفيه : ة، ق  قال الراليألقاربه اثال، فإن وليه يتوىل دفعها لع   اشرتاط النية فيها، أاا عن  الشافعي

وينبغي أن . الزكاة بنفسه، لكن إن أذن له الويل، وعني امل فوع له، صح صرفه، كما جيوز لألجنيب توكيله فيه
ومل . يكون تفريقه الزكاة حبضرة الويل أو نائبه؛ محتمال تلف املال لو خال به السفيه، أو دعواه صرفها كاذبا

، شرح 3/ ، حاشية ابن عاب ين 8/398فتح الق ير : ينظر. جها أو يؤخرها إىل الرش يتعرض لكون الويل خير 
 .   6/ ، املغين 3/463، هناية احملتاج 333/ الزرقاين 

 (.ذلك)ِف ج   (4)
  .أ ِفاطموسة   (3)
اة؛ جواز إخراج الذهب عن الفضة وعكسه اذهب احلنفية واملالكية، ورواية عن  احلنابلة رجحها ابن ق ا ( )

ألن املقصود ان هذين اجلنسني الثمنية، والتوسل هبا إىل املقاص ، وذلك اوجود ِف اجلنسني مجيعا، وأضاف 
 .املالكية على املشهور عن هم جواز إخراج الفلوس عن كل ان الذهب والفضة

ري إىل أن إخراج ذهب احلنفية، وهو القول املشهور عن  املالكية، والرواية األخرى عن  احلنابلة وقول الثو  (6)
: لكن قال املالكية. القيمة ِف زكاة املواشي والزروع والذهب والفضة جائز، وروي ذلك عن عمر بن عب  العزيز

جيوز، وجيزئ اع الكراهة؛ ألنه ان قبيل شراء اإلنسان الص قة اليت أخرجها ه تعاىل، وذهب الشافعية، 
ِف زكاة عروض  إمهب إىل ع   جواز إخراج القيمة ِف الزكاة واملالكية على قول، واحلنابلة ِف رواية هي املذ

 .التجارة
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ـــــــــــــْل  ق  ـــــــــــــاةا  (1)وا كا ـــــــــــــري  (7)زا طْ لي  ( )الفي ثـْــــــــــــل  الـــــــــــــاما
 (9)مي

 

ــــــــــــــْس   قي الي  (5)فا ري األاْحــــــــــــــوا
ــــــــــــــائي  يفي سا

 بيــــــــــــــهي
 

ـــــــــــــــــــْدفاع   ت  ـــــــــــــــــــا فا نها ـــــــــــــــــــة  عا يما
ـــــــــــــــــــا (9)القي  إيْن تاشا

 

يـــــــــــــــــنا   ْدتا أا ـــــــــــــــــا أارا ناشا ا كا اها ـــــــــــــــــوا
 (2)أاو سي

 

                                                           
 (كل)ِف ب، ج   (3)
 .اا بني املعقوفني اثبته ان ب، ج، د  ( )
: النماء، والزيادة، والصالح، وصفوة الشيء، واا أخرجته ان االك لتطهره به، والفطر: للزكاة اعان  انها (4)

 .464 املعرب ترتيب ِف املغرب، 783/  الصحاح: ينظر. طاراأفطر الصائم إف: اسم اص ر ان قولك
وزكاة الفطر ِف ، كأهنا ان الفطرة اليت هي اخللقة  وأضيفت الزكاة إىل الفطر؛ ألنه سبب وجوهبا، وقيل هلا فطرة،

 .3/303، اغين احملتاج  3 / كشاف القناع : ينظر .ص قة جتب بالفطر ان راضان: امصطالح
النصاب ِف وجوب زكاة املال وزكاة الفطر خبالف اجلمهور فاهنم اشرتطوا النصاب ِف زكاة  اشرتط احلنفية (3)

، 33 /3، حتفة الفقهاء  4/30املبسوط : ينظر. املال، ووجود الفضل عن قوته وقوت عياله ِف زكاة الفطر 
 .6/96، اجملموع 3/99، الوجيز للغزايل 63/ ام  

 (.فليس)ِف ب، ج  ( )
 ج  ساقطة ان  (6)
م خالف بني العلماء ِف أن اجملزئ ِف اخراج زكاة الفطر امصناف اليت وردت بالنص، واختلفوا ِف جواز  (7)

جواز إخراج القيمة عن امصناف، وذهب اجلمهور اىل ع   جواز اخراج إىل اخراج القيمة فذهب احلنفية 
واا بع ها، حتفة الفقهاء  303/ صنائع واا بع ها، ب ائع ال 8/339املبسوط : ينظر. القيمة ِف زكاة الفطر

 .4/466، اغين احملتاج 3 3/ ، حاشية ال سوقي 06 / 
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ـــــــــــــــــْت  جا وَّ ـــــــــــــــــا زا ا ما ـــــــــــــــــى إيذا اكا يفي األ نثا ـــــــــــــــــذا  كا
 

ا  ـــــــــــها
ـــــــــــْت  (1)ليناْفسي لا كِّ ـــــــــــا إيْذ و  ها ريي

 (7)أاو غي
 

يـــــــــــــــــــلي  اكا يفي التاأاجي ـــــــــــــــــــذا اقي  ( )كا ـــــــــــــــــــدا لصَّ
 (9)لي

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــالاقي   تي أاو إيىلا الطَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــاما ىلا املا
 (5)إي

 

                                                           
فق  ذهب مجهور الفقهاء إىل أن املرأة وإن كانت رشي ة بالغة إم أنه م : هذه اسألة تزويج املرأة نفسها (3)

 -، وعن  أيب حنيفة وأيب يوسف جيوز هلا تزويج نفسها بل مب  ان إذن الويل عن  نكاحها بكرا كانت أو ثيبا
بكرا كانت أو ثيبا؛ ألهنا  -ينعق  نكاح احلرة العاقلة البالغة برضاها وإن مل يعق  عليها ويل  -ِف ظاهر الرواية 

تصرفت ِف خالص حقها، وهي ان أهله؛ لكوهنا عاقلة مميزة، وهلا اختيار األزواج، وإمنا يطالب الويل بالتزويج  
 :ينظر. احةكي م تنسب إىل الوق

التفويض والتسليم ان وكلت األار اليه أي فوضته اليه واكتفيت به، : بكسر الواو وفتحها: الوكالة ( )
هذه ، و 37 / اغين احملتاج . تفويض شخص االه وفعله مما يقبل النيابة إىل غريه ليفعله ِف حياته: واصطالحاً 

 ع   جواز توكيل املرأة ِف انشاء عق  النكاح وأجاز فذهب مجهور الفقهاء إىل: اسألة توكيل املرأة ِف النكاح
املالكية ذلك ِف صور حم ود ذكروها؛ والعلة ِف ذلك أهنا م تزوج نفسها فال توَكَّل فيه وإمنا وليها هو الذي 

: ينظر. يزوجها، وذهب احلنفية إىل جواز أن تباشر املرأة عق  الزواج، سواء أزوجت نفسها، أ  زوجت غريها
 . 8/8، اإلنصاف 7/447، املغين 39 /6، هناية احملتاج 30/ ، ب اية اجملته  30 /3ة للقراِف الذخري 

م خالف بني احلنفية والشافعية ِف جواز تعجيل الص اق أو تأجيله إىل غاية اعلواة حنو شهر أو سنة،  (4)
يصح هذا التأجيل ألن الغاية  ولكن اخلالف ِف الدتأجيل إىل غري ا ة اعلواة، فعلى القول الصحيح عن  احلنفية

اعلواة ِف نفسها وهو الطالق أو املوت، وبناء على هذا امختالف ختتلف آراء علماء احلنفية فيما إذا فرض 
م جيوز األجل وجيب حام؛ : الزوج نصف املهر اعجال ونصفه اؤجال ومل يذكر الوقت للمؤجل، فقال بعضهم

ع الفرقة باملوت أو بالطالق؛ وروي عن أيب يوسف اا يؤي  هذا وقال بعضهم جيوز ويقع ذلك على وقت وقو 
 .49/367، املوسوعة الفقهية الكويتية 3/438الفتاوى اهلن ية : ينظر. القول

الص اق بفتح الصاد وكسرها، يقال أص قت املرأة مست هلا ص اقًا أي ، و (واا يؤجلون ان ص اق)ِف د،  (3)
اا : باذله ِف النكاح الذي هو امصل ِف اجياب املهر، واصطالحاً  اهراً، ومسي بذلك إلشعاره بص ق رغبة

 .0  /4اغين احملتاج : ينظر. وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهراً كرضاع ورجوع شهود
عبارة عن حل القي  وامطالق، يقال طلق الرجل ااراة تطليقًا فهو اطلق، ويقال أطلق امسري إذ : الطالق ( )

 .رفع قي  النكاح ِف احلال أو املال بلفظ خمصوص: ت عنه، واططالحاً حللت أساره وخلي
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إي  ــــــــــــــــــــــاوا الي  (1)نَّ ما ــــــــــــــــــــــوا ْم ــــــــــــــــــــــن أا
ــــــــــــــــــــــذ  مي  ي ؤخا

 

يــــــــــــرٍ   ْعزي ْصــــــــــــدي تا ــــــــــــن  (7)بيقا ـــــــــــالالي مي احْلـا
( ) 

 

امي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا  احلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــقي ل  عا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــول  يفي تا القا  وا

 

ــــــــــــــــــــــــامي   ـــــــــــــــــــــــن األانا ــــــــــــــــــــــاِني مي  اجلـا
ـــــــــــــــــــــــةي مَّ

 بيذي
 

ى الا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ تاعا ْصــــــــــــــــــــــــــــــــــاليا ا أا اها ــــــــــــــــــــــــــــــــــوا
 ليسي

 

ــــــــــــــــــــــــوا  دَّ ر    ـــــــــــــــــــــــ يسا لا  (9)الْقــــــــــــــــــــــــنا  ويِّ القا بـي
 

ــــــــــــــــبا  صا ــــــــــــــــد غا ــــــــــــــــْن قا ا ما ــــــــــــــــريَّ ا غا ــــــــــــــــْم إيذا عا  (5)انا
 

ــــــــــــــه    ك 
ملي ه  يا ــــــــــــــوبا ْغص  ـــــــــــــــى (9)ما با إيْن أا  (2) وا

 

                                                           
 .(ان اا)ِف ب، ج   (3)
: عزر أخاه مبعىن: اص ر عزر ان العزر، وهو الرد واملنع، ويقال: التعزير لغة، و (تعز)، وج (اْتجر)ِف ب  ( )

ومسيت . ته، فهو ان أمساء األض ادأدب: وقرته، وأيضا: عزرته مبعىن: نصره، ألنه انع ع وه ان أن يؤذيه، ويقال
هو : العقوبة تعزيرا، ألن ان شأهنا أن ت فع اجلاين وترده عن ارتكاب اجلرائم، أو العودة إليها، وِف امصطالح
: ينظر. عقوبة غري اق رة شرعا، جتب حقا ه، أو آلداي، ِف كل اعصية ليس فيها ح  وم كفارة غالبا

، 3  ، األحكا  السلطانية للماوردي  3/7، كشاف القناع 7/339 ير ، فتح الق9/46املبسوط للسرخسي 
 . 7/7هناية احملتاج 

التعزير بأخذ املال جائز  :اسألةهذه ، و ام اذا أدى الضمان فانتبه: وقع هذا البيت ِف د اتأخرًا بع  قوله (4)
خذ املال ان اجلاين فيه اصلحة، و عن  اجلمهور ان املالكية والشافعية وبه قال أبو يوسف ان احلنفية اذا كان أ

: ينظر. ذهب مجهور احلنفية وهو قول أيب حنيفة وحمم  إىل أن التعزير بأخذ املال غري جائز، وهو قول احلنابلة
 .467/ ، تبصرة احلكا  4/383حاشية ابن عاب ين 

وهو ( مل يالق جهالق  ُردَّ حيث )ساقطة ان ب، ج، وجعل عجز البيت ( رّد وليس بالقوي نقالً )كلمة    (3)
 .زيادة ِف نسخة أ اكتوب ِف احلاشية

ازالة ي  املالك عن االه املتقو  على سبيل اجملاهرة واملغالبة : أخذ الشيء ظلمًا وقهراً، واصطالحاً : الغصب ( )
 .امستيالء على حق الغري ع واناً : بفعل ِف املال، وعرفه النووي

 (.ميلك)ِف ب، ج   (6)
إىل أنه إن غريَّ : اختلف الفقهاء ِف حكم تغيري املغصوب، فذهب احلنفية واملالكية، (ابا)ِف ب، ج (7)

املغصوب فزال امسه وأعظم انافعه، كطحن حنطة، ضمنه الغاصب والكه، بال حل انتفاع قبل أداء ضمانه، 
شيء للغاصب  وذهب الشافعية واحلنابلة إىل أنه إن كان التغيري ق  زاد ان قيمة املغصوب، فهو للمالك وم
حاشية : ينظر. بسببها، إن كانت الزيادة أثرا حمضا، وإن نقص ان املغصوب فعلى الغاصب رده وأرش النقص

 .77 / ، املغين مبن ق ااة 90 / ، اغين احملتاج 339/ ، جواهر اإلكليل 3 3/ ابن عاب ين 
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م   ــــــــــــــــــــــــــــــر  ْ نَّـــــــــــــــــــــــــــــه  حيا
كي ــــــــــــــــــــــــــــــاع  لا فا

نْتي ــــــــــــــــــــــــــــــهْ االي  بي
 

ــــــــــؤدِّيا   ــــــــــى ي  تَّ نا  حا ــــــــــاما الضا
ـــــــــهْ  (1) انْتابـي  (7)فا

 

ـــــــــــــة   يَّ
ني ْت  ( )وا ـــــــــــــدا جي يْـــــــــــــث  و   حا

ـــــــــــــالةي  (9)الصَّ
 

ـــــــــــــــن   ـــــــــــــــن مي ك  ملا تا ـــــــــــــــيلِّ وا ـــــــــــــــْت امْل صا نا ا  اْقرتا
 

ا إليحــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا
 التَّْكبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــريي لي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــةي ْفظا  مي بيلا
 

ا  ــــــــــــدا ٌة لا يحا
ــــــــــــحي ْهـــــــــــي صا ــــــــــــامي  (5)فا ما  (9)اإلي

 

ــــــــــــــــــــــــل   ْعما  الا يا
ــــــــــــــــــــــــهي ــــــــــــــــــــــــْده  بي لِّ قا ــــــــــــــــــــــــْن ي  ما  (2)فا

 

ـــــــــــــــــــــــــــل    ْقبا  ي 
ـــــــــــــــــــــــــــهي ْي دا ـــــــــــــــــــــــــــرٍي لا  (9) إيالَّ بيتاطْهي

 

                                                           
التزا  حق ثابت ِف : لة، واصطالحاً اص ر ضمنته أضمنه ضمانًا اذا كلفته، والضمان مبعىن الكفا: الضمان (3)

 .اغين احملتاج: ينظر. ذاة الغري أو احضار ان هو عليه أو عني اضمونة
اشار إىل شرط احلنفية ِف جواز ، وهنا (إم اذا أدى الضمان فانتبه... هواا له اع ذاك امنتفاع ب)ِف د،  ( )

ه وهو ع   حل انتفاع باملغص  .وب ام بع  أداء الضمانمتليك املغصوب للغاصب اذا غريَّ
 (.ونبه)ِف ب   (4)
 (.ونية الصالة حيثما أتت)ِف د،  (3)
 (.له) ،ِف ج  ( )
وانها  عبادة كل بأول النية تقرتن أي عن  أيب حنيفة خالفًا ملا ذهب إليه مجهور العلماء ان اشرتاط أن (6)

 العبادات، أول النية وقت أن األصل: الواق فق  أبو حنيفة واصحابه إياها، وأاا اقارنتها يشق أن الصالة إم
 الظهر يصلي أنه الوضوء عن  الشروع كأن نوى قبل نوى لو: الصالة ِف فقالوا وحكمي، حقيقي األول ولكن

 مل الصالة اكان إىل انتهى ملا أنه إم الصالة، جنس ان ليس مبا النية بع  يشتغل ومل اإلاا  اع العصر أو
النية، وكذلك لو توضأ ِف بيته ونوى الصالة مث ذهب اىل املسج  ومل حتضره  بتلك صالته النية، جازت حتضره

يوسف وحمم  بشرط ع   امشتغال مبا ليس ان اصلحة  وأيب حنيفة وهو اروي عن أيب النية عن  التكبري،
 .0 لنكت الظريفة ا: ينظر. الصالة وان كان الفاصل طويال كمشي وغريه

 .(ان يرد تقلي ه م يفعل) ، وِف د(يعمر)ِف ب، ج   (7)
اشار إىل جواز التقلي  ِف ع   اقرتان النية ِف الصالة بشرط أن يكون اتطهرًا على ، وهنا (يقرب)ِف ب، ج  (8)

اذهب اماا  امعظم فال جيوز التلفيق ِف هذه احلالة كمن خرج انه د  فقال م يبطل وضوي مين على 
تقرتن النية بالتكبري فهذا م تصح صالته عن  الشافعية لع   اقرتان اذهب الشافعي ودخل بالصالة ان دون أن 

 .النية وم تصح عن  احلنفية لنقض وضوئه خبروج ال   وهكذا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





                        

 

ـــــــــــــــــــْعي ناا سا ةي  (1)وا ـــــــــــــــــــْروا امْلا ا وا ـــــــــــــــــــفا ـــــــــــــــــــنْيا الصَّ  با
 

ةي (7)يفي   ْمـــــــــــــــــرا  الع 
ا يفي ـــــــــــــــــذا كا ها ناـــــــــــــــــا وا جِّ  حا

 

ه   ــــــــدَّ ــــــــا عا ــــــــاً  ( )ما ْرضا ــــــــ (9)فا كي لا بــــــــاً وا اجي  (5)ْن وا
 

ـــــــــــــــا  با الا طا ـــــــــــــــن ي  ـــــــــــــــلَّ لا  أاخا
ـــــــــــــــهي ـــــــــــــــْن بي ما  (9)فا

 

                                                           
 (.سعيت)، وِف ج (وسعني)ِف ب   (3)
 .، داثبته ان ب، جواا ( وحجنا)ِف أ   ( )
 (.هو)ِف ب، ج   (4)
شيء أفرضته فرضًا وفرَّضته للتكثري أوجبته، وقيل اعناه أصل الفرض القطع، وفرضت ال: الفرض ِف اللغة (3)

اا ثبت ب ليل قطعي : ِف اصطالح احلنفية، و 3077/ لسان العرب : ينظر. التق ير اي ق ر ص قة كل شيء
 .307/ ، التقرير والتحبري (فإن ثبت الطلب اجلاز  بقطعي فامفرتاض: )م شبهة فيه، قال ابن اهلما 

أي ( وجبت جنوهبا)له اعنيان اللزو  والسقوط، فالوجوب السقوط والوقوع، وانه : الواجب ِف اللغة ( )
اا : ، وِف اصطالح احلنفية4/878سان العرب ل: ينظر. سقطت، ووجب الشيء جيب وجوبًا أي لز  وثبت

 ري، التقرير والتحب(بظين فاإلجيابفإن ثبت الطلب اجلاز  : )شبهة، قال ابن اهلما فيه  ظينثبت ب ليل 
 /307. 

اىل ع   فق  ذهبوا مجهور العلماء وق  فرق احلنفية بني الفرض والواجب كما بينته ِف اهلااش السابق، أاا 
أاا الواجب فهو : )ام ِف اسائل قليلة وحمصورة، وقال ابن جزي الكليب املالكيالتفريق بني الفرض والواجب 

، وقال ابو يعلى (، واحلتم، واملكتوب، واملفروض واح والواجب، والالز )، وقال الشريازي ..(الفرض واملفروض 
تقريب الوصول مبن جزي (. واملكتوب والالز  عبارة عن الفرض أيضاً .. احلتم عبارة عن الفرض: )ان احلنابلة

 . 3/36، الع ة ميب يعلى 3/306، شرح اللمع 33 
فمن تركه صح حجه وعليه د ، فله  إىل أن حكم السعي الوجوب -وهو قول عن  احلنابلة-احلنفية ذهب  (6)

فان السعي اجلمهور ، أاا ذبح شاةدون سعي، ألن السعي واجب عن هم ينجرب بان إحرااه ان  لَّ حيُِ أن 
 :ينظر .ركن م حيل احلاج ان اإلحرا  دونه، فمن تركه عاد ألدائهعن هم 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

ـــــــــــــــــةٍ [ أ/7] ْديا
ه   (1)إيالَّ بيفي ْســـــــــــــــــك  ن  ـــــــــــــــــْح  (7) وا  ( )ياصي

 

تيلْــــــــــكا   ــــــــــاْدري  (9)وا ــــــــــاٌة فا ــــــــــْح شا تَّضي ــــــــــو  م  ه   فا
 

هــــــــــــــــــــــــر    الط 
افي ــــــــــــــــــــــــوا ط  الطَّ ــــــــــــــــــــــــْل رشا ق  ملا يا  وا

 

ْن   ــــــــــــــإي ــــــــــــــْق فا ــــــــــــــاءا  (5)ياضي سا  األامــــــــــــــر   (9)بين فا
 

ــــــــائيضٍ  ــــــــْت وا  (2)أاو حا ما جا ــــــــْت  (9)ها افا طا  (0)وا

 

ْت   ــــــــــدا فا يٌح وا
ــــــــــحي ــــــــــو صا ه  ــــــــــْت  (11)فا ابا تا  وا

 

                                                           
 ِف ب بفي ية   (3)
 (.ونسك)ِف ب، ج ( )
 ُنْسك، فعليه كذا فعل ان: تقول الذبيحة،: وقيل النُّْسكُ  ناِسٌك، فهو َنْسكاً  ْنُسكُ يدَ  َنَسكَ  ،العبادة: النُّْسكُ و 

 اهمات على ، التوقيف433/  العني: ينظر .د  أو: يعين (ُنُسك   أَوْ ): وجل عز وقوله يهريقه، د : أي
 .3 4 التعاريف

 (.ويصح)ِف ب، ج   (4)
 ( ومملك)ِف ب، ج   (3)
 (.يضن)ِف ب، ج   ( )
 الكليات :ينظر. نُدَفاس وهنَّ  نُدَفساء َفِهيَ  ول ت ِإذا َوفتحَها، النُّون ِبَضم اْلَمْرأَة، نَدُفَست اص ر: النُّفاس  (6)

هناية احملتاج : ينظر. د  خيرج عقب الومدةهو  :وِف اصطالح الفقهاء، 930/  الوسيط ، املعجم909
 .0  العلو  اقالي  اعجم،  3/40
 ِانْ  ال َّ ُ  أي َخرَجَ  وحائضة، حائض فهي وحميضا حيضا حتيض املرأة لسيالن، حاضتا: اللغة ِف: احليض (7)

 الذي ال   عن عبارة: اصطالح الفقهاء وِف، 93 ، التعريفات 34 املعرب ترتيب ِف املغرب: ينظر. َرمِحَِها
 العلو  اقالي  عجم، ا07 /3بلغة السالك : ينظر .والصغر والومدة ال اء عن سليمة بالغة   اارأة رحم ينفضه
 0. 

 عليه دَخل: َع وِّه على بسرعة، وهَجم أتى دَخل،: الشِّتاءُ  أو الربدُ  هَجم :مبعىن دخل بسرعة، يقال: هَجمَ  (8)
 .43/69 العروس تاج: ينظر. دخوله ِف أسرع أو انتظار، أو ترقُّب دون فجأة

 (. وطافة)ِف ب   (9)
 (.وق  تابت)ِف ب، ج   (30)
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ــــــــــــإينْ  ــــــــــــن (1)فا ك  ــــــــــــا  (7)يا جًّ ــــــــــــهحا نا ْت بيبادا ــــــــــــدا  فا
 

ًرا  اما
ـــــــــــــــــــاةٍ  ( )أاو اْعـــــــــــــــــــتي بيشا ـــــــــــــــــــه (9)فا يِّنا  (5)با

 

ـــــــــــــــــــــعْ  طا انْقا ـــــــــــــــــــــيٍْض وا ات  حا ــــــــــــــــــــْق ذا لَّ إيْن ت طا  وا
 

ــــــــــــا  نها
م  مي ــــــــــــةٍ  (9)الــــــــــــدَّ لَّ ــــــــــــعْ  (2)الا ليعي قا  (9)يا

 

                                                           
 (. فأار)، وِف ج (نفاا)ِف ب   (3)
 .ساقطة ان ب، ج( يكن)كلمة    ( )
 (.اعتار)، وِف ج (اعتاد)ِف ب   (4)
 (.فشاة)ِف ج   (3)
؛ ألن شرط -واحلنابلة  املالكية والشافعية -وهي حائض فال يصح طوافها عن  اجلمهور املرأة طافت  إذا ( )

الطهارة له واجبة، وهي غري حرميية، ألن وذهب احلنفية إىل صحته اع الكراهة التالطواف الطهر عن هم، 
 .إن طافت طواف احلج، وبشاة إن طافت طواف العمرة ب نةب ، فتأمث وعليها التوبة، والف يةطاهرة

 .كلمة انها ساقطة ان ج   (6)
 (.لِعلَّي)، وِف ج (لعلى)ِف ب   (7)
 (.ينتفع)ِف ب، ج  (8)
وهي ان انقطع حيضها قبل سّن اإلياس ( املطلقة املرتابة ) و أ( ممتّ ة الّطهر ) هذه اسألة تسمى املرأة فيها و 

، أهنا  –ِف اجل ي   -، فإذا فارقها زوجها، فعن  احلنفية والشافعية -ان دون محل وم يأس-لسبب  غري اعلو  
تصرب أبً ا حىت حتيض فتعت  باألقراء ؛ ألهنا ملا رأت احليض، صارت ان ذوات احليض، فال تعت  بغريه،  أو 

يأس فتعت  باألشهر ألن اه تعاىل مل جيعل امعت اد باألشهر إم لليت مل حتض واآليسة، وليست هذه واح ة ت
، -رضي اه عنهم  -، وذهب املالكية واحلنابلة، والقول الق مي للشافعي، وهو اروي عمر وابن عباس !) انهما

مث تعت  بثالثة أشهر، فتكمل سنة تنقضي  -لرحم وهي ا ة احلمل غالًبا لتتبني براءة ا -أنه ترتبص تسعة أشهر 
، حاشية ال سوقي  67/ ، واابع ها، الشرح الصغري 88 / ال ر املختار : ينظر .هبا ع َّهتا وحتل لألزواج

 .7/366، املغين 4/487، اغين احملتاج 370/ 
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بَّ  لتارتا ــــــــــــــــــــــــــــاْ فا ــــــــــــــــــــــــــــاسي  (1)صا ــــــــــــــــــــــــــــنِّ اليا
 (7)ليسي

 

ـــــــــْض   ي ـــــــــا ملا حتا ـــــــــاسي  ( )ما با
ـــــــــالا التي ـــــــــمَّ بي  (9)ث 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   ْعتا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍة تا الاثا
ٍر ثي ْشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   (5)بيأا

 

اكا   ــــــــــذا ـــــــــــالا بـي ـــــــــــْرد   (9)قا عي  الفا
ـــــــــــافي  (2)الشَّ

 

ــــــــــــــــــــــةٍ  نييفا ــــــــــــــــــــــو حا ب  ا أا ــــــــــــــــــــــذا ــــــــــــــــــــــاالا (9)كا قا  (0)، وا
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــٌد الا   مْحا أا ـــــــــــــــــــــــــــــــــٌك وا
الي اكا ما  (11)يفي ذا

 

                                                           
 املهذب ألفاظ غريب تفسري ِف املستعذب لنظما: ينظر .َوامنِْتظَارُ  َواْلُمْكثُ  التدََّلبُّثُ : التدََّربُُّص ِف اللغة (3)
 به، ربصت: يقال والرتقب، هو امنتظار: فالرتبص: ، واثله تعريف الفقهاء94 /37 العروس ، تاج379/ 

 .7 3 الفقهاء لغة اعجم. وترقبته انتظرته: أي وتربصت
. يائس فهو ييأس يئس اص ر (واليأس) فيه واألال والطمع الرجاء انقطاع: اإلياس ان الشيء، واليأس انه ( )

 وآيسة، يائسة وللمرأة وآيس، يائس للرجل آيس، هذا ويقال فهو ييأس أيس: كثريا العرب كال  ِف ورد وق 
،  أما يف 779الكليات : ينظر. هي آيس،  بدون تاء: احليض خاصة قيل ان يأسها أري  إن لكن

والطعن يف السن بحيث ال يعود هو انقطاع احليض عن املرأة بسبب الكرب : اصطالح الفقهاء

 .02معجم لغة الفقهاء : ينظر. بعده

فإذا مل حتض بعد انقطاع الدم وبلغت سنَّ اليأس فيجب عليها االعتداد بثالثة أشهر ألهنا  ( )

ْم إيني }: اصبحت آيسة واآليسة عدهتا ثالثة أشهر لقوله تعاىل ائيك  ن ننسا
يضي مي نا امْلاحي

ْسنا مي
ئي ى يا

الالَّئي وا

رٍ  ة  أاْشه  هت  نَّ ثاالاثا دَّ
بْت ْم فاعي  . وهذا قول الشافعية واحلنفية [9: من االيةالطالق ]{ اْرتا

 (.ثمة تعتد بال التباس)، ويف د، (القياس)يف ب   (9)
 (تعت و)ِف ب   ( )
 (.بذلك اار الشافعي)ِف ب، ج   (6)
 (.قال به اماا  حرب العلما... باشهر ثالثة وذاك اا)ِف د،  (7)
فقوله أهنا اا مل حتض وبلغت سنَّ اليأس فع هتا ثالثة أشهر وهو اا قال به اماا  الشافعي ِف اجل ي   (8)

 . ، خالفاً لقول اماا  االك واماا  أمح  رمحهم اه تعاىلرمحهما اه تعاىل
 (. وقلدا م)ِف ج   (9)
 .(ِف ذاك االك وأمح  م ...الشافعي اااانا وقام)، والبيت ِف د (اىل)ِف ب، ج   (30)
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ا ـــــــــــــــــــــــــــــــبييل ها ـــــــــــــــــــــــــــــــاما سا نَّ
إي ـــــــــــــــــــــــــــــــْت  (1)وا ضا ا ما  إيذا

 

ا  ما ْعــــــــدا وٍر با ــــــــه  ْســــــــع  ش  ــــــــْت  (7)تا قا لِّ ــــــــد ط   قا
 

ـــــــــــــــــــــــــنْ  ري مي  األاْشــــــــــــــــــــــــه 
ـــــــــــــــــــــــــةي ــــــــــــــــــــــــد  بيالثَّالثا ْعتا  تا

 

عــــــد    ـــــنْ  ( )با بـي ا أا نا نْــــــدا ــــــأاسي عي ــــــن  اليا
سي  (9)وا

 ج

ـــــــــــــــــــــــــاني  ــــــــــــــــــــــــه  اْثنا نَّ ـــــــــــــــــــــــــناهْ  (5)بيأا ــــــــــــــــــــــــت ونا سا
سي  وا

 

يحي   ــــــحي ــــــىلا الصَّ ــــــى (9)عا كا حا ــــــهْ  (2)وا يَّنا ــــــن با  (9)ما
 

ـــــــــــــــــــــ ما نـــــــــــــــــــــدا اإلي
ني عي ـــــــــــــــــــــمي الـــــــــــــــــــــن ْعاما

 امي األاْعظي
 

ــــونا   س  ــــٌس ومخا ــــاِني  (0)مخا يا ظــــن با  (11)اْحفا
 

                                                           
 (.بسيلها)ِف ب، ج   (3)
 (.بع ه)، وِف ج (بع ها)ِف ب   ( )
 ا، أهن-رضي اه عنهم  -، وهو اروي عمر وابن عباس اماا  امح  واصحابهو فقول اإلاا  االك وأصحابه  (4)

، اكان احليضة ثة أشهرمث تعت  بثال -وهي ا ة احلمل غالًبا لتتبني براءة الرحم  -تسعة أشهر  :بسنة ترتبص
 .7/366، املغين 370/ حاشية ال سوقي : ينظر .بع ها ملن أرد زواجهافتكمل سنة تنقضي هبا ع َّهتا وحتل 

 .34 /4 أمح  اإلاا  فقه ِف الكاِف
 (.بع  ويكفي ذاك فاحفظ واستنب... تعت  بالثالثة امشهر ان )ِف د،  (3)
 (. الثان)ِف ب، ج   ( )
، وعن    3 األخيار كفاية،  6 /33 الشافعي اإلاا  اذهب ِف البيان: ، ينظرللشافعيجل ي  وهو القول ا (6)

 . 7/6 املربع الروض حاشية، 607 املستقنع زاد شرح املربع الروض: ينظر. احلنابلة ح  اليأس مخسون سنة

 ِف ب وحكي  (7)
 .هذا البيت ساقط ان د (8)
عليه املعول والفتوى ِف زااننا، ، قيل : للحنفية، قال صاحب ال ر هو رواية احلسن عن أيب حنيفة وهو قول (9)

فيه إن عليه امعتماد، وإن عليه أكثر املشايخ، فما رأته ان ال   بع ها فليس حبيض ِف ظاهر املذهب، إم إذا  
كان داا خالصا فحيض، حىت يبطل به امعت اد باألشهر، إن جاءها قبل متا  األشهر م بع ها، حىت م 

، املغين 606/ ابن عاب ين  حاشية: ينظر. وهو املختار للفتوى، وهو رواية عن أمح : تفس  األنكحة، قالوا
 .349 الطحطاوي حاشية، 3/360
 .هذا البيت كله ساقط ان ب، ج  (30)
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ةْ  يفا ــــــــــــــــــحي ي الصَّ
تــــــــــــــــــه  ذي وا ــــــــــــــــــاما حا ــــــــــــــــــْس با قي  وا

 

ــــــــــــــــــــــــــــةْ   نييفا ــــــــــــــــــــــــــــريا أايبي حا ــــــــــــــــــــــــــــدًا غا لِّ قا  (1)م 
 

ــــــــــــــــــدتا يفي الكلبيــــــــــــــــــة لَّ ــــــــــــــــــن قا ك  ــــــــــــــــــإيْن تا  (7)فا
 

ــــــــ  ضا ــــــــا ما ــــــــْل ما كــــــــًا اْفعا
الي ــــــــةي ـما  ( )ى يفي النِّين

 

                                                           
 اشار هبذا البيت إىل جواز تقلي  غري أيب حنيفة بالشروط اليت ذكرها ِف الصحيفة ان جواز تقلي  الفاضل (3)

بع  تقلي  املفضول، وأن يكون التقلي  على جهة تصح هبا العبادة وليس على التلفيق الذي م تقع الغبادة فيه 
 .اوافقة ألح 

اختلف الفقهاء ِف الكلب ان حيث الطهارة والنجاسة، فذهب املالكية إىل أن الكلب طاهر العني،  ( )
طاهر، وكذا عرقه وداعه وخماطه ولعابه، وهو قول األصل ِف األشياء الطهارة، فكل حي ولو كلبا : لقوهلم

وذهب ابو حنيفة اىل طهارة عينه دون حلمه وسؤره، وذهب ابو يوسف وحمم  . الزهري، واختاره داود الظاهري
واا  3/94، فتح الق ير 3/467البناية شرح اهل اية : ينظر. والشافعية واحلنابلة اىل القول بنجاسة عني الكلب

، الشرح الكبري حباشية ال سوقي 08 /3، امستذكار  /3، امل ونة 08 /3بن عاب ين بع ها، حاشية ا
، الكاِف  4 /3، الفروع (3/43، روضة الطالبني  8 / ، اجملموع 3/409، الوسيط  /3، األ  0 /3

 . 3/430، اإلنصاف 3/87، احملرر 3/89مبن ق ااة 
وليس التلفيق املذاو ، فاذا قل ت  -ة تصح عن  املقلَّ وهو وقوع العبادة على جه–وهو التلفيق املشروع  (4)

اماا  االك ِف ع   جناسة الكلب وأنت ِف الصالة فيجب عليك أن تقرن النية بالتكبري؛ ألن الصالة م تصح 
عن ه إم باقرتان النية بأول اعمال العبادة وهو التكبري بالنسبة للصالة، وم جيوز أن يقل  اماا  االك ِف 

ة بع   جناسة الكلب وم يقرن النية ِف التكبري لع   وجوهبا عن  احلنفية؛ ألن هذه الصالة وقعت على الصال
 .صفة م تصح عن  أح  املذهبني
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ــــــــــ  اْمسا
ي
ــــــــــوء ض  ــــــــــي الو 

في اسي فا يــــــــــعا الــــــــــرَّ
ي  (1)ْح مجا

 

ــــــــــــــــي  ــــــــــــــــاسي  (7)ليكا با
ـــــــــــــــالا التي ــــــــــــــــه  بـي مَّ

تي  ( )ت 
 

يبــــــــــــــــــــــــــي ْجــــــــــــــــــــــــــل  الطِّ ــــــــــــــــــــــــــد  نا مْحا ــــــــــــــــــــــــــالا أا قا  وا
 

ـــــــــــــــةا   مْحا ـــــــــــــــو را ـــــــــــــــد  يارج  مْحا يـــــــــــــــبي  (9)أا  امل جي
 ج

ــــــــــــــــــــــــــــــــالامي  سا ــــــــــــــــــــــــــــــــىلا اإلي ــــــــــــــــــــــــــــــــه  اهلل  عا اتا أاما
(5) 

 

ي  ــــــامي ى الت ها را ــــــريي الــــــوا ى خا  (9)بيامل صــــــطافا
 

ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــا عا  الـــــــــــــــــــــــذي ما
ي
احلامــــــــــــــــــــــد  هلل ا ـوا  ارسَّ

 

ـــــــــــــــــــ  سَّ ـــــــــــــــــــْن يا
كي لا  وا

ـــــــــــــــــــاديهي با
ـــــــــــــــــــىلا عي اـعا را

(2) 
 

ــــــــــــــــــــــــع التَّســــــــــــــــــــــــلييمي  ه  ما ــــــــــــــــــــــــالات  ــــــــــــــــــــــــمَّ صا  (9)ث 
 

ـــــــــــيِّ   ـــــــــــىلا النَّبي يمي  (0)عا ـــــــــــري ى الكا  امل صـــــــــــطافا
 

ـــــــافيعْي [ ب/7] ِّ الشَّ
ـــــــرا ي ـــــــامي الق   األانا

ـــــــريي  خا
 

اـــــــــــــــــــــانيعي   ـــــــــــــــــــــالا مم  ري اخلالـــــــــــــــــــــقي بي
ـــــــــــــــــــــائي  يفي سا

 

                                                           
اختلف الفقهاء ِف الق ر الواجب ِف اسح الرّأس، فذهب املالكّية واحلنابلة إىل أنّه جيب اسح مجيع الرّأس،  (3)

ح اق ار الّناصية، وهو ربع الرّأس، وذهب الّشافعّية إىل أنّه يكفي اا يقع وذهب األحناف إىل أنّه جيب اس
، أقرب 3/33، ب اية اجملته  3/38، فتح الق ير  3/3اهل اية : ينظر. عليه اسم املسح ان الرّأس ، وإن قّل 

  .3/363، اإلنصاف 3/333، املغين   /3، األ   3/3املسالك اع الشرح الصغري 
ة م جيوز فيها التلفيق فتقل  الشافعي ِف جواز اسح بعض الرأس، وتقل  اماا  االك ِف ع   وهذه اسألة ثاني

جناسة الكلب، فاذا صلى فعن  اماا  االك صالته غري صحيحة لع   صحة وضوئه؛ إذ مل ميسح مجيع رأسه، 
 .وعن  الشافعي صالته غري صحيحة؛ حلمله النجاسة

 (.لكن)ِف ب، ج   ( )
 (.القياس)ِف ب، ج   (4)
 (. رمحت)ِف ج   (3)
 (.التوحي )ِف ب، ج   ( )
 (.اعظماً للملك اجملي )ِف ب، ج متا  العجز   (6)
 .ِف د، كتب ِف احلاشية (7)
 (.مث صالة اه بالتسليم)ِف ب، ج   (8)
 (.النيب)، وِف ج سقطت كلمة (نبيه)ِف ب   (9)
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امي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحبيهي الكي صا  وا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهي آلـي  وا
 

ـــــــــــــــــــــــــــىلا   يهم  عا
ـــــــــــــــــــــــــــابيعي تا امي  وا وا  (1)الـــــــــــــــــــــــــــدَّ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحبيهي  صا  وا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهي آلـي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍد وا امَّ  حم 

 

ــــــــا   ما
ــــــــهي ْزبي حي جا  (7)وا ــــــــرا انْفا

ــــــــ ( ) ــــــــهي ـالع   رس  بي
 

                                                           
 .، دهذا البيت كله ساقط ان ج  (3)
 (.ان)ِف ب   ( )
 (.فوج)ِف ب   (4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





                        

 

 المصادر والمراجع 

اآلثار اخلطية ِف املكتبة القادرية ، عماد عب  السال  رؤوف ، اطبعة اإلرشاد ، بغ اد ، الطبعة  .3
 .    3973األوىل 

حمم  بن حمم  بن حبيب البصري البغ ادي، الشهري أليب احلسن علي بن : األحكا  السلطانية . 
 . القاهرة –، دار احل يث (هد0 3: املتوِف)باملاوردي 

، (هد 643ت)لسيف ال ين علي بن أيب علي بن حمم  اآلا ي : اإلحكا  ِف أصول األحكا  .4
د د ه 330الشيخ إبراهيم العجوز، دار الكتب العلمية، بريوت د لبنان، الطبعة األوىل، : حتقيق

398   . 
حمم  احلجار، دار الفكر، داشق : حيىي بن شرف النووي، حتقيق: آداب الفتوى املفيت واملستفيت .3

 .ه3308، 3:سورية، ط
 –تأليف  أيب عمر يوسف بن عب  اه بن عب  الرب النمري، دار الكتب العلمية : امستذكار . 

 .حمم  علي اعوضسامل حمم  عطا، : ، حتقيق000  – 3 33بريوت الطبعة األوىل، 
 .لالاا  حمي ال ين زكريا حيىي بن شرف ال ين النووي، املكتبة امسالاية: اسىن املطالب .6
هجرية ( 3496)األعال  ، خري ال ين بن حممود بن حمم  بن علي بن فارس، الزركلي املتوِف سنة  .7

 .     00 ، دار العلم للماليني ، الطبعة اخلااسة عشر ، 
 -هد 6 33هد، دار الوفاء الطبعة الثالثة، 03 ن إدريس الشافعي املتوِف لإلاا  حمم  ب: األ  .8

 00   . 
تأليف  الشيخ عالء : اإلنصاف ِف اعرفة الراجح ان اخلالف على اذهب اإلاا  أمح  بن حنبل .9

، دار إحياء (هد 88: املتوِف)ال ين أيب  احلسن علي بن سليمان املرداوي ال اشقي الصاحلي 
 .هد3339ريوت دد لبنان، الطبعة األوىل الرتاث العريب ب

تأليف قاسم بن عب  اه بن أاري : أنيس الفقهاء ِف تعريفات األلفاظ املت اولة بني الفقهاء .30
حيىي حسن اراد، دار الكتب العلمية، : ، حتقيق(هد978: املتوِف)علي القونوي الرواي احلنفي 

 .هد3 33- 003 : الطبعة
كشف الظنون ، إمساعيل بن حمم  أاني ابن اري سليم   إيضاح املكنون ِف الذيل على .33

حمم  : هجرية ،عين بتصحيحه وطبعه على نسخة املؤلف( 3499)الباباين البغ ادي املتوِف سنة 
 . لبنان  –شرف ال ين بالتقايا ، ورفعت بيلكه الكليسي ، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 
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، (هد793ت)حمم  بن هبادر الزركشي الشافعي لب ر ال ين : البحر احمليط ِف أصول الفقه . 3
قا  بتحريره األستاذ ال كتور عب  القادر عب  اه العاين وال كتور عمر سليمان األشقر وال كتور 
عب  الستار أبو غ ة، بعناية وزارة األوقاف والشؤون اإلسالاية بالكويت، الطبعة األوىل، 

 .   3988هد د 3309
لإلاا   أيب الولي  حمم  بن أمح  بن حمم  بن أمح  بن رش  : قتص ب اية اجملته  وهناية امل .34

 . أيب  عب  الرمحن عب  احلكيم بن حمم ، املكتبة التوقيفية، القاهرة: ، حتقيق(هد 9 ت)القرطيب 
هد، الطبعة 87 تأليف  عالء ال ين الكاساين املتوِف :: ب ائع الصنائع ِف ترتيب الشرائع .33

 . لبنان –اب العريب، بريوت  ، دار الكت 398الثانية 
الشرح الصغري )بلغة السالك ألقرب املسالك املعروف حباشية الصاوي على الشرح الصغري  . 3

َااِ  َااِلك   ، تأليف أيب العباس (هو شرح الشيخ ال ردير لكتابه املسمى أقرب املسالك ِلَمْذَهِب اإْلِ
 .دار املعارف: ، الناشر(هد33 3: املتوِف)أمح  بن حمم  اخللويت، الشهري بالصاوي املالكي 

تأليف أيب حمم  حممود بن أمح  بن اوسى بن أمح  بن حسني : البناية شرح اهل اية .36
: بريوت، لبنان، الطبعة -، دار الكتب العلمية (هد  8: املتوِف)الغيتاىب احلنفى ب ر ال ين العيىن 

 .  000  -هد  0 33األوىل، 
لإلاا  أيب احلسني حيىي بن أيب اخلري بن سامل العمراين : البيان ِف اذهب اإلاا  الشافعي .37

: ج ة، الطبعة –قاسم حمم  النوري، دار املنهاج : ، حتقيق(هد8  : املتوِف)اليمين الشافعي 
 . 000  -هد 3 33األوىل، 

حمّم  بن حمّم  بن عب  الرزّاق احلسيين،أيب  : تأليف: تاج العروس ان جواهر القااوس .38
 .مبرتضى، الزَّبي ي حتقيق جمموعة ان احملققني الناشر دار اهل ايةالفيض، امللّقب 

أمح  بن عب  : ، حتقيق(هد494ت)إلمساعيل بن محاد اجلوهري : تاج اللغة وصحاح العربية .39
 . 3987هد د 3307الغفور عطار، دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة الرابعة، 

تأليف  إبراهيم بن علي بن فرحون، :  تبصرة احلكا  ِف أصول األقضية واناهج األحكا .0 
 .دار الكتب العلمية، بريوت لبنان

هد، شرح كنز ال قائق لإلاا  أيب 734لإلاا  فخر ال ين الزيلعي املتوِف : تبيني احلقائق .3 
 -هد 0 33هد، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، الطبعة األوىل 730الربكات النسفي املتوِف 

 000  . 
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، (هد676: املتوِف)أليب زكريا حميي ال ين حيىي بن شرف النووي : تنبيهحترير ألفاظ ال .  
 .3308األوىل، : داشق، الطبعة –عب  الغين ال قر، دار القلم : حتقيق

التحرير ِف أصول الفقه اجلااع بني اصطالحي احلنفية والشافعية لإلاا   حمم  بن عب   .4 
اطبوع اع شرحه ( هد863ت)ا  احلنفي الواح  السيواسي مث السكن ري كمال ال ين ابن اهلم

، اطبعة اصطفى البايب (هد987ت)تيسري التحرير حملم  أاني املعروف بأاري بادشاه احلنفي 
 .هد3 34احلليب وأومده، القاهرة، 

هد الناشر دار الكتب العلمية 49 تأليف  عالء ال ين السمرقن ي، ت : حتفة الفقهاء .3 
 ر بريوت، اكان النش3983 –  330سنة النشر 

، تأليف اماا  زين ال ين أبو عب  (ِف فقه اذهب اإلاا  أيب حنيفة النعمان)حتفة امللوك  .  
عب  اه نذير . د: ، حتقيق(هد666: املتوِف)اه حمم  بن أيب بكر بن عب  القادر احلنفي الرازي 

 .3337األوىل، : بريوت، الطبعة –أمح ، دار البشائر اإلسالاية 
: ، حتقيق(هد 6 6ت)أليب املناقب حممود بن أمح  الزجناين : ى األصولختريج الفروع عل .6 

  اطبعة  396 -هد  348حمم  أديب صاحل، ينشر ألول ارة عن نسختني خمطوطتني . د
 .جااعة داشق

هجرية ، ( 3 30)تراجم األعيان ان أبناء الزاان ، احلسن بن حمم  البوريين املتوِف سنة  .7 
 . صالح ال ين املنج  . د:   ، حتقيق ( 9 39)ريب ب اشق سنة اطبوعات اجملمع العلمي الع

ألكمل ال ين : ترجيح املذهب املسمى النكت الظريفة ِف ترجيح اذهب أيب حنيفة .8 
هد، 3338ال تور بلة احلسن عمر اساع ، الطبعة اموىل، : ، حتقيق(هد786)البابريت املتوِف سنة 

 (.347) ، اركز البحوث الرتبوية برقم3997
هد، وضع حواشيه 836أليب احلسني علي بن حمم  اجلرجاين احلنفي املتوِف :لتعريفاتا .9 

 ، دار الكتب العلمية 004  -هد 3 33وفهارسه حمم  باسل عيون الّسود، الطبعة الثانية 
 .بريوت لبنان

أليب القاسم حمم  بن أمح  بن حمم  بن جزي : تقريب الوصول إىل علم األصول .40
كتور عب  اه حمم  اجلبوري، اطبعة اخللود، بغ اد، ساع ت جااعة ، حتقيق ال  (هد733ت)

 .    3990هد د 3330بغ اد على طبعه، الطبعة األوىل، 
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على التحرير ِف ( هد879ت)شرح العالاة احملقق ابن أاري احلاج احلليب : التقرير والتحبري .43
بن عب  الواح  السيواسي مث لإلاا   حمم  : أصول الفقه اجلااع بني اصطالحي احلنفية والشافعية

عب  اه حممود حمم  : ، ضبطه وصححه(هد863ت)السكن ري كمال ال ين ابن اهلما  احلنفي 
 . 3999هد د 3339عمر، دار الكتب العلمية، بريوت د لبنان، الطبعة األوىل، 

العربية ، نقله إىل (هد3400: املتوِف)تأليف رينهارت بيرت آن ُدوزِي : تكملة املعاجم العربية . 4
وزارة الثقافة : مجال اخلياط، الناشر: 30، 9حممَّ  َسليم النَعيمي، جد : 8 - 3جد :وعلق عليه

 . 000  - 3979األوىل، ان : واإلعال ، اجلمهورية العراقية، الطبعة
إع اد األستاذ املساع  : -دراسة تأصيلية- فتاء بني املثبتني والنافنيإلثره ِف اأو  التلفيق .44

: طان حمبوب فضيل اللهييب، وهو حبث انشور ِف جملة كلية اإلاا  األعظم للعا قح: ال كتور
3348 ، 037. 

، تأليف  حمم  عب  الرؤوف املناوي، دار الفكر املعاصر : التوقيف على اهمات التعاريف .43
 .حمم  رضوان ال اية. د: حتقيق 3330داشق الطبعة األوىل، ، بريوت  -دار الفكر 

، (هد987ت)حمم  أاني املعروف بأاري بادشاه احلنفي : كتاب التحريرتيسري التحرير شرح   . 4
 .هد3 34اطبعة اصطفى البايب احلليب وأومده، القاهرة، 

جااع بيان العلم وفضله، أبو عمر يوسف بن عب  اه بن حمم  بن عب  الرب بن عاصم  .46
وزي، اململكة العربية أيب األشبال الزهريي، دار ابن اجل: ، حتقيق(هد364: ت)النمري القرطيب 
 .  3993 -هد  3333األوىل، : السعودية، ط

: ، حتقيق(هد3 4: املتوِف)تأليف أيب بكر حمم  بن احلسن بن دري  األزدي : مجهرة اللغة .47
 . 3987األوىل، : بريوت، الطبعة –رازي انري بعلبكي، دار العلم للماليني 

لبنان، الطبعة الثانية  –بريوت  تأليف  حمم  أاني، دار الفكر،: حاشية ابن عاب ين .48
 .هد3486

تأليف  حمم  عرفه ال سوقي، حتقيق حمم  عليش : حاشية ال سوقي على الشرح الكبري .49
 .لبنان –الناشر دار الفكر، بريوت 

لعب الرمحن بن حمم  قاسم النج ي، الطبعة : حاشية الروض املربع على زاد املستقنع .30
 .  398هد،  330الثالثة، 

 ،(هد33 3: املتوِف )تأليف أمح  بن حمم  الصاوي : وي على الشرح الصغريحاشية الصا .33
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خالصة األثر ِف أعيان القرن احلادي عشر ، حمم  أاني بن فضل اه بن حمب ال ين بن  . 3
 . بريوت  –هجرية ، دار صادر ( 3333)حمم  احمليب احلموي ال اشقي املتوِف سنة 

بن ادريس القراِف، حتقيق حمم  حجي وآخرون،  تأليف  امح : الذخرية ِف الفقه املالكي .34
 .لبنان- ، دار الغرب اإلسالاي، بريوت3996 -هد 333الطبعة األوىل 

الروض العاطر فيما تيسر ِف أخبار القرن السابع إىل ختا  القرن العاشر ، اوسى بن  .33
ِف أملانيا ،  هجرية ، خمطوط ان اكتبة ال ولة بربلني( 936)يوسف بن أمح  األيويب املتوِف سنة 

 ( . 9886)والرقم 
تأليف انصور بن يونس بن صالح ال ين ابن حسن بن : الروض املربع شرح زاد املستقنع . 3

حاشية الشيخ العثيمني وتعليقات الشيخ : ، واعه(هد3 30: املتوِف)إدريس البهوتى احلنبلى 
 .سسة الرسالةاؤ  -دار املؤي  : عب  الق وس حمم  نذير، الناشر: السع ي، خرج أحاديثه

تأليف أبو زكريا حيىي بن شرف ال ين النووي، املكتب اإلسالاي، الطبعة : روضة الطالبني .36
 .هد بريوت 330الثانية، 

ملوفق ال ين عب  اه بن أمح  ابن ق ااة : روضة الناظر وجنة املناظر ِف أصول الفقه .37
 . لبنان –لمية بريوت  ، دار الكتب الع3983 -هد 3303،الطبعة األوىل (هد0 6ت)املق سي 

السنن الكربى للبيهقي، أمح  بن احلسني بن علي بن اوسى اخُلْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو  .38
: ط حمم  عب  القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت،: ، حتقيق(هد8 3: ت)بكر البيهقي 

 (.0938 ) ، رقم004  -هد  3 33الثالثة، 
احلي بن أمح  بن حمم  ابن العماد احلنبلي،  شذرات الذهب ِف أخبار ان ذهب ، عب  .39

بريوت ، الطبعة األوىل  –هجرية ، دار ابن كثري، داشق ( 3089)أبو الفالح املتوِف سنة  
 .عب  القادر األرناؤوط :   ، حققه وخرج أحاديثه  3986 -هد  3306

هد،   33تأليف  حمم  بن عب  الباقي بن يوسف الزرقاين املتوِف سنة : شرح الزرقاين .0 
 .هد، دار الكتب العلمية، بريوت3333الطبعة األوىل 

 .  397أليب بكر أمح  ال ردير، دار املعارف، القاهرة، : الشرح الصغري  .3 
شرح العض  على خمتصر ابن احلاجب صححه أمح  رااز الشهري بشهري، امل رس ب ار  .  

 .هد3407اخلالفة، طبعة حسن حلمي الريزوي، 
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: حمم  الزحيلي، اكتبة العبيكان: النجار الفتوحي، حتقيق ابن: شرح الكوكب املنري .4 
 .ه3334الرياض، 

، حتقيق ال كتور عب  اجملي  تركي، دار (هد376ت)أليب إسحاق الشريازي : شرح اللمع .3 
 . 3988هد د 3308الغرب اإلسالاي، بريوت د لبنان، الطبعة األوىل، 

ن بن سعي  احلمريى اليمين تأليف نشوا: مشس العلو  ودواء كال  العرب ان الكلو  .  
د يوسف  -اطهر بن علي اإلرياين  -د حسني بن عب  اه العمري : ، حتقيق(هد74 : املتوِف)

: ، الطبعة(سورية -داشق )، دار الفكر (لبنان -بريوت )حمم  عب  اه، دار الفكر املعاصر 
 . 3999 -هد  0 33األوىل، 

ري حمم  بن عب  الرمحن بن حمم  بن أيب بكر الضوء الالاع ألهل القرن التاسع ، أبو اخل .6 
 –هجرية ، انشورات دار اكتبة احلياة (  90)بن عثمان بن حمم  السخاوي املتوِف سنة 

 . بريوت
للقاضي أيب يعلى حمم  بن احلسني الفراء البغ ادي احلنبلي : الع ة ِف أصول الفقه .7 

العلمية، بريوت د لبنان، الطبعة  حمم  عب  القادر امح  عطا، دار الكتب: ، حتقيق(هد8 3ت)
 .  00 هد د 4 33األوىل، 

حسن السماحي : حتقيق. عم ة التحقيق ِف التقلي  والتلفيق، للعالاة حمم  سعي  الباين .8 
 .( 3997-هدد 3338)سوي ان، اكتبة القادري داشق 

م  بن أيب املعايل حممود شكري بن عب  اه بن حم يبأل: غاية األااين ِف الرد على النبهاين .9 
اكتبة الرش ، ، أبو عب  اه ال اين بن انري آل زهوي: ، حتقيق(هد 343: املتوِف)الثناء األلوسي 

  003  -هد  33األوىل، : الطبعة، الرياض، اململكة العربية السعودية
كالمها لشيخ اإلسال  أيب حيىي زكريا األنصاري الشافعي : غاية الوصول شرح لب األصول .60

 . هد3334قم، الطبعة األوىل،  -اء الشافعية ِف القرن السابع اهلجري، اطبعة أاريان أعال  علم
 .لنظا  ال ين ومجاعة ان علماء اهلن ، دار احياء الرتاث العريب: الفتاوى اهلن ية .63
تأليف كمال ال ين حمم  بن عب  الواح  السيواسي املعروف بابن اهلما  : فتح الق ير . 6

 .ر، دار الفك(هد863: املتوِف)
القول املختار ِف شرح غاية امختصار = فتح القريب اجمليب ِف شرح ألفاظ التقريب  .64

حمم  بن قاسم بن حمم  بن حمم ، أبو : ، تأليف(ويعرف بشرح ابن قاسم على انت أيب شجاع)
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بسا  : ، حتقيق(هد938: املتوِف)عب  اه، مشس ال ين الغزي، ويعرف بابن قاسم وبابن الغرابيلي 
اجلفان واجلايب للطباعة والنشر، دار ابن حز  للطباعة والنشر : هاب اجلايب، الناشرعب  الو 

    00  -هد    33األوىل، : لبنان، الطبعة –والتوزيع، بريوت 
تأليف  جم  ال ين حمم  بن يعقوب الفريوزآبادي، املؤسسة العربية : القااوس احمليط .63

 .للطباعة والنشر، بريوت د لبنان
أيب عب  الرمحن اخلليل بن أمح  الفراهي ي، دار واكتبة اهلالل : أليفكتاب العني ت . 6

 .إبراهيم الساارائي.اه ي املخزواي ود.د: حتقيق
تأليف انصور بن يونس بن صالح ال ين ابن حسن بن : كشاف القناع عن انت اإلقناع .66

 .دار الكتب العلمية: ، الناشر(هد3 30: املتوِف)إدريس البهوتى احلنبلى 
أيب بكر بن حمم  بن عب  املؤان بن حريز : تأليف: األخيار ِف حل غاية اإلختصار كفاية .67

علي عب  احلمي  : ، حتقيق(هد9 8: املتوِف)بن اعلى احلسيين احلصين، تقي ال ين الشافعي 
 3993األوىل، : داشق، الطبعة –دار اخلري : بلطجي وحمم  وهيب سليمان، الناشر

تأليف أيب  البقاء أيوب بن اوسى :الفروق اللغويةالكليات اعجم ِف املصطلحات و  .68
ع نان : حتقيق.  3998 -هد 3339 -بريوت  -احلسيين الكفوي، اطبعة اؤسسة الرسالة 

 .حمم  املصري -درويش 
الكواكب السائرة بأعيان املائة العاشرة ، جنم ال ين حمم  بن حمم  الغزي املتوِف سنة  .69

   3997 -هد 3338لبنان الطبعة األوىل ،  –، بريوت هجرية ، دار الكتب العلمية ( 3063)
 . خليل املنصور : ، حققه 

الكوكب الساطع نظم مجع اجلوااع، للسيوطي واعه شرحه املسمى اجلليس الصاحل النافع  .70
علي بن آد  األثيويب الولوي، اكتبة ابن تيمية، : بتوضيح اعاين الكوكب الساطع، اجلليس

 .3998اموىل، : الطبعة
بريوت  –، دار صادر (هد733ت)أليب الفضل حمم  بن اكر  بن انظور : ن العربلسا .73

 .خنبة ان العلماء، طبعة دار املعارف، القاهرة: الطبعة األوىل، حتقيق
تأليف إبراهيم بن حمم  بن عب  اه بن حمم  ابن افلح، أبو إسحاق، : املب ع شرح املقنع . 7

 . 004 /هد 4 33الكتب، الرياض، ، دار عامل (هد883: املتوِف)برهان ال ين 
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: تأليف  مشس ال ين أيب  بكر حمم  بن أيب سهل السرخسي دراسة وحتقيق: املبسوط .74
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان الطبعة األوىل، : خليل حمي ال ين امليس الناشر

 000 هد 3 33
: املتوِف)حيىي بن شرف النووي أيب  زكريا حميي ال ين : تأليف: اجملموع شرح املهذب .73

 .، دار الفكر(هد676
: املتوِف)تأليف  مشس ال ين حمم  بن أمح  بن عب  اهلادي احلنبلي، : احملرر ِف احل يث . 7

يوسف عب  الرمحن املرعشلي، حمم  سليم إبراهيم مسارة، مجال مح ي الذهيب، : حتقيق( هد733
 .لبنان -ريوتب – ، دار املعرفة 000  -هد 3 33الطبعةالثالثة

تأليف أيب املعايل : احمليط الربهاين ِف الفقه النعماين فقه اإلاا  أيب حنيفة رضي اه عنه .76
، (هد636: املتوِف)برهان ال ين حممود بن أمح  بن عب  العزيز بن عمر بن َاازََة البخاري احلنفي 

 3 33األوىل، : الطبعةلبنان،  –عب  الكرمي سااي اجلن ي، دار الكتب العلمية، بريوت : حتقيق
 .  003  -هد 

مبن اللحا ، حتقيق ال كتور : املختصر ِف أصول الفقه على اذهب اإلاا  أمح  بن حنبل .77
 . 3980هد د3300حمم  اظفر بقا، دار الفكر، داشق، 

هد،  0 : ت)املستصفى ِف علم األصول، أبو حاا  حمم  بن حمم  الغزايل الطوسي  .78
 . 3997/هد3337ألشقر، اؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، األوىل، حمم  بن سليمان ا: احملقق

، وهو شرح (هد730ت)لإلاا  حافظ ال ين عب اه بن امح  النسفي،  :املستصفى .79
، قسم العبادات، (هد6  ت)، ميب القاسم حمم  بن يوسف السمرقن ي، (الفقه النافع)ملختصر 

أمح  بن حمم  بن سع  ال سع   إع ادِف الفقه،  اق اة لنيل درجة العلمية العالية: دراسة وحتقيق
 (.ط.هد، د 334هد، 3343)عب اه بن اصلح الثمايل، : الغاا ي، اشراف امستاذ ال كتور

تأليف  أمح  بن حمم  بن علي املقري : املصباح املنري ِف غريب الشرح الكبري للرافعي .80
 .بريوت، لبنان –الفيواي،  املكتبة العلمية 

ملرمي : واسرار الفقه املراوز ِف امعال  والكتب والرتجيحاتذاهب الفقهية اصطلحات امل .83
 .  00 هد،   33حمم  صاحل الظفريي، دار ابن حز ، الطبعة اموىل، 

اعجم التاريخ الرتاث اإلسالاي ِف اكتبات العامل ، علي الرضا قره بلوط ، أمح  طوران  . 8
 . قره بلوط ، دار العقبة ، قيصري ، تركيا 
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تأليف إبراهيم اصطفى، أمح  الزيات، حاا  عب  القادر، حمم  النجار، : عجم الوسيطامل .84
 .اطبعة دار ال عوة، وجممع اللغة العربية

تأليف  : اعجم لغة الفقهاء قااوس عريب، وانكليزي باملصطلحات الواردة ِف املعجم .83
 -  ه 3308: ةال كتور حمم  رواس قلعه جي، وال كتور حاا  صادق قنييب، الطبعة الثاني

 .  ، دار النفائس، للطباعة والنشر والتوزيع3988
لل كتور قطب اصطفى سانو، دار الفكر، داشق، : اعجم اصطلحات أصول الفقه . 8

 . 006  -هد7 33: امعادة الثالثة
عب  الرمحن بن أيب بكر، جالل ال ين : تأليف: اعجم اقالي  العلو  ِف احل ود والرسو  .86

اصر، / القاهرة  -د حمم  إبراهيم عبادة، اكتبة اآلداب . أ: ، حتقيق(هد933: املتوِف)السيوطي 
 . 003  -هد 3 33األوىل، : الطبعة

أليب الفتح ناصر ال ين بن عب  السي بن علي بن املطرز، : املغرب ِف ترتيب املعرب .87
األوىل، اكتبة أسااة بن زي ، حلب، الطبعة : حممود فاخوري و عب  احلمي  خمتار، الناشر: حتقيق

3979 . 
تأليف حمم  اخلطيب الشربيين، دار الفكر، : اغين احملتاج إىل اعرفة اعاين ألفاظ املنهاج .88

 .بريوت، لبنان
تأليف  عب  اه بن أمح  بن ق ااة املق سي : املغين ِف فقه اإلاا  أمح  بن حنبل الشيباين .89

 . 330بريوت، الطبعة األوىل،  –دار الفكر : أيب  حمم 
الكويت ع د  –الصادر عن وزارة األوقاف والشئون اإلسالاية : الفقهية الكويتية املوسوعة .90

الطبعة الثانية، دار : 4  - 3األجزاء (..هد 7 33 - 3303ان : ) جزءا الطبعة  3: األجزاء
األجزاء ..اصر -الطبعة األوىل، اطابع دار الصفوة : 48 - 3 األجزاء ..الكويت، –السالسل 

49 – 3 . 
حملم  ص قي بن أمح  بن حمم  آل بورنو أبو احلارث الغزي، : َعة الَقواِعُ  الِفْقِهيَّةُاْوُسو  .93

 . 004  -هد  3 33األوىل، : لبنان، الطبعة –اؤسسة الرسالة، بريوت : الناشر
لل كتور حمم  نعيم حمم  هانئ ساعي : اوسوعة اسائل اجلمهور ِف الفقه اإلسالاي . 9

 .اصر –دار السال  القاهرة   ، 00  -هد 6 33الطبعة األوىل 
 .لوهبة الزحيلي، ط اؤسسة الرسالة: نظرية الضرورة الشرعية اقارنة اع القانون الوضعي .94
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هد، اؤسسة  330تأليف  ال كتور وهبة الزحيلي، الطبعة الرابعة : نظرية الضرورة الشرعية .93
 .الرسالة، بريوت لبنان

ْستَدْعَذُب ِف تْفِسري غريِب ألْ  . 9
ُ
لالاا  حمم  بن أمح  بن حمم  بن : َفاِظ املَهّذبِ النَّْظُم امل

: ، دراسة وحتقيق وتعليق(هد644: املتوِف)سليمان بن بطال الركيب، أبو عب  اه، املعروف ببطال 
   3988: املكتبة التجارية، اكة املكراة، عا  النشر: اصطفى عب  احلفيظ َسامِل، الناشر. د
 (. جزء )   3993، (3جزء )
لشمس ال ين حمم  بن أيب العباس أمح  بن محزة شهاب : هناية احملتاج إىل شرح املنهاج .96

 . 3983/هد3303، دار الفكر، بريوت، (هد3003: املتوِف)ال ين الرالي 
أليب احلسني علي بن أيب بكر بن عب  اجلليل املرغياين : اهل اية شرح ب اية املبت ي .97

 .، املكتبة اإلسالاية، بريوت(هد94 ت)
ه ية العارفني أمساء املؤلفني وآثار املصنفني ، إمساعيل بن حمم  أاني ابن اري سليم الباباين  .98

هجرية ، طبع بعناية وكالة املعارف اجلليلة ِف اطبعتها البهية ( 3499)البغ ادي ، املتوِف سنة 
 . لبنان  –دار إحياء الرتاث العريب بريوت : أعادت طبعه باألوفست 3 39استانبول 

: املتوِف)تاليف اماا  أيب حاا  حمم  بن حمم  الغزايل الطوسي : لوسيط ِف املذهبا .99
األوىل، : القاهرة، الطبعة –حمم  حمم  تاار، دار السال  ، أمح  حممود إبراهيم : ، حتقيق(هد 0 

3337. 
 العباس مشس ال ين أمح  بن حمم  بن إبراهيم بن يبأل :وفيات األعيان وأنباء أبناء الزاان .300

 –إحسان عباس، دار صادر : ، حتقيق(هد683: ت)أيب بكر ابن خلكان الرباكي اإلربلي 
 .بريوت
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  7 .............................................................. . عليه العلامء وثناء ، وفاته:  رابعاً 
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 79 ...................................................................... الصحيفة بمنظومة التعريف
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