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 ادللخص

من األئمة ا١تعتمدين ُب ا١تذىب الشافعي لدل ا١تتأخرين ، ككثَت من  ا٠تطيب الشربيٍت رٛتو هللا عتربي
ا١تذىب الشافعي كمكانتو فيو كمنهجو ُب كتبو الباحثُت ال يعرؼ جهود اإلماـ الشربيٍت ُب 

  .هتدؼ إىل الوقوؼ على شخصيتو كآاثره علمية منهجيو كاصطبلحاتو ٦تا استدعى تقدمي دراسة 
اإلماـ ا٠تطيب الشربيٍت مع بياف أثره ُب الفقو الشافعي كذلك من  حياة تناكلت ىذه الدراسة كقد 

الذم عاش فيو ، كما اشتملت على حياتو العلمية  ترٚتتو ترٚتة كافية اشتملت على العصرخبلؿ 
كما ،  وفيكاطبلعو الواسع مكاتنتو ذكر ك  كالعملية مع التعريف أبىم مصنفاتو ُب ا١تذىب الشافعي

من خبلؿ ىذه قد توصلت .ك جهوده ُب ا١تذىب مع التمثيل لذلك بنماذج كثَتة ككاضحة تناكلت 
ب الشافعي خدمة جليلة بشركحو لكتب ا١تذىب كالتنبيو خدـ ا١تذىإلماـ الشربيٍت ا إىل أفالدراسة 

أليب إسحاؽ الشَتازم، كا١تنهاج للنوكم، كالبهجة البن الوردم، كاإلقناع أليب شجاع كغَتىا، 
بُت استدالالت كترجيحات كتعقبات كتقييدات كفركؽ كقواعد كٚتع ُب ا١تذىب كتنوعت جهوده 

قة بُت فقهاء الشافعية ا١تتأخرين حيث أيٌب ُب ا١ترتبة يتبوأ مكانة علمية مرمو  ٦تا جعلو متعارضات
 . الثالثة بعد ابن حجر كالرملي
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Abstract 
Al-Khatib is God's mercy Sherbini imams accredited Shafi'i doctrine of the latecomers, many 

researchers do not know the Imam El-Sherbini's efforts in the Shafi'i school and its place in it, 

and his approach in his books and Astalahath which required submission of a scientific 

methodology study aims to identify the character and its effects. This study dealt with the life 

of Imam al-Khatib Sherbini with a statement of its effect on Shafi'i jurisprudence through the 

translation of translation adequately included the era in which he lived, and included his 

scientific and practical with the definition of the most important of his works in the Shafi'i 

said Mkatenth broad and briefed it, also addressed his efforts in doctrine with the 

representation of so many and clear models. the findings from this study that Imam El-

Sherbini served Shafa'i great service Bhroha books doctrine Kaltenbah Abu Ishaq al-Shirazi, 

and the curriculum for nuclear and cheerful pink to the son, and the persuasion of my father 

brave and others, and diversified its efforts in the doctrine of the S Semantics weightings and 

Takabbat and limitations and differences, rules and collecting Mtardhat making him occupy a 

prominent position among the scholars of scientific Shaafa'is latecomers as it comes in third 

place after Ibn Hajar and sandstone 
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 ادلقدمة

شركر أنفسنا كمن سيئات أعمالنا، من يهده إف اٟتمد ، ٨تمده كنستعينو كنستغفره كنعود اب من 
هللا فبل مضل لو، كمن يضلل فبل ىادم لو، كأشهد أف ال إلو إال هللا كحده ال شريك لو، كأشهد أف 

بعثو هللا رٛتة للعا١تُت، فشرح بو الصدكر، كأانر بو العقوؿ، كفتح بو أذان صما،  ،دمحما عبده كرسولو
 كسلم عليو كعلى آلو كصحبو كالتابعُت ٢تم اسحساف إىل يـو كأعينا عميا، كقلواب غلفا، فصلى هللا

 الدين كسلم تسليما كثَتا.

 [201]آلعمران:(   ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ )

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ) 

 [2]النساء:(   ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

 [00]األحساب:(   ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ)

 أما بعد:

م الفقو من أشرؼ العلـو كأفضلها؛ ألنو السبب ُب صحة العبادات، كاستقامة ا١تعامبلت، بو فإفَّ عل
يعرؼ اٟتبلؿ كاٟتراـ، كبو تندفع كساكس النفس كالشيطاف، ك٢تذا فقد بذؿ األئمة اجملتهدكف من 
سلفنا الصاحل مع مر العصور أقصى ما ديلكوف من جهد ُب سبيل استنباط األحكاـ الشرعية من 

 تها التفصيلية أدل

كمن نعم هللا أف سخر ٢تذه األمة علماء أجبلء قاموا بواجبهم ُب نصرة الدين، كنشر تعاليمو، فكانوا 
ْتق منارات للعلم، يقتدل هبا ُب مد٢تمات األمور، كمن ىؤالء العلماء اإلماـ ا٠تطيب الشربيٍت الذم  

نت مصنفاتو كال تزاؿ ملجأ لعلماء كانت لو يد طوىل ُب شرح كٖترير مذىب السادة الشافعية، ككا
 ا١تذىب ُب ٖترير مسائلو كبياف مشكبلتو.
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 مشكلة البحث:

تكمن مشكلة ىذه الدراسة ُب أف كثَتا من الطبلب كالباحثُت ال يعرفوف مكانة ا٠تطيب الشربيٍت 
للخطيب ،كما أٌف  مع أٌف اٝتو يًتدد كثَتا ُب كتب الفقو كغَتهكجهوده ُب الفقو كمنهجو ُب كتبو، 
٦تا ٘تس اٟتاجة لتسليط الضوء  -خصوصا ا١تذىب الشافعي –أثرا عظيما كجهودا جبارة ُب الفقو 

 عليو.

 أسئلة البحث:

 هتدؼ ىذه الدراسة إىل اٞتواب عن األسئلة التالية:

 من ىو ا٠تطيب الشربيٍت؟

 كما مكانتو ُب ا١تذىب الشافعي؟ 

 كما جهوده كأثره ُب ا١تذىب ؟

 كترجيحات ُب ا١تذىب ؟ كىل لو اختيارات

 أىداف البحث:

 يهدؼ ىذا البحث إىل: 

 أ. التعريف الواُب ابإلماـ ا٠تطيب الشربيٍت.

 ب. الكشف عن مكانتو ُب ا١تذىب الشافعي.

 ج. إبراز جهوده اليت أثرل هبا ا١تذىب الشافعي.

 أمهية البحث:

 كىي:تظهر أمهية البحث من خبلؿ النقاط التالية اليت دعت إىل اختياره 

: مكانة ا٠تطيب الشربيٍت ُب ا١تذىب الشافعي كأثره فيو كغزارة علمو، فقد صنف ُب كثَت من أكالن 
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علـو الشريعة كآالهتا، كأخذ العلم عن أئمة أعبلـ مثل شيخ اإلسبلـ زكراي األنصارم، كما درس عليو 
 ٚتع من أعبلـ الشافعية حىت صار علما ُب ا١تذىب يشار إليو ابلبناف.

 كتابو مغٍت اتاج بشرح ا١تنهاج. خاصة عند ا١تتأخرين، ذىب الشافعيكتبو ُب ا١ت : اعتماداثنيان 
 : ٖترير مصنفاتو لكثَت من مسائل ا١تذىب الشافعي اثلثان 

 : عدـ كجود دراسات سابقة تناكلت جهود كأثر ا٠تطيب ُب الفقو الشافعي.رابعان 

ث ىذا ا١توضوع كما يتعلق بو خصوصا، ١تا فيو : دافع الرغبة ُب البحث العلمي عموما، كْتخامسان 
 من عظيم النفع كالفائدة.

 الدراسات السابقة:

ْتسب علمي كاطبلعي بعد البحث مل أجد دراسةن مفردةن ُب جهود اإلماـ الشربيٍت ُب ا١تذىب 
 الشافعي، لكٍت كجدت دراسات عنو ُب جوانب أخرل، ك٦تا عثرت عليو :

 -رسالة ماجستَت –التفسَت" للباحثة كفاء دمحم سعداكم  "العبلمة الشربيٍت كمنهجو ُب -ُ
 جامعة األزىر.

رسالة دكتوراة  -" السراج ا١تنَت " للخطيب دراسة صوتية داللية. للباحث ايسر السيد رايض  -ِ
 جامعة األزىر. –

جامعة  -رسالة دكتوراة  –الدخيل ُب تفسَت ا٠تطيب الشربيٍت" للباحثة: ىناء دمحم أبوطالب " -ّ
 راألزى

رسالة  -للباحث دمحم يوسف اٟتريرم  "القضااي النحوية كالصرفية ُب تفسَت ا٠تطيب " -ْ
 جامعة األزىر. -ماجستَت

"منهج اإلمامُت العز بن عبد السبلـ كا٠تطيب الشربيٍت ُب تفسَتيهما دراسة مقارنة"  -ٓ
 .جامعة األزىر -للباحث دمحم حسُت علي 

صيتة حسُت  :رسالة ماجستَت إعداد -"عقيدة منهج ا٠تطيب ُب االستدالؿ على قضااي ال"  -ٔ
 .جامعة ا١تينيا –علي بصيص العجمي. 
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٤تفوظ ُب دار الكتب  –"االستدالالت األصولية للخطيب الشربيٍت ُب كتاب مغٍت اتاج "  -ٕ
 دكف ذكر ا١تؤلف. –بغداد  –كالواثئق الوطنية 

دمحم أسلم  إعداد : -ماجستَترسالة  -"القواعد الفقهية كتطبيقاهتا عند اإلماـ الشربيٍت " -ٖ
 جامعة القاىرة. -كلية دار العلـو   -عثماليب 

األحاديث اليت أكردىا ا٠تطيب الشربيٍت ُب كتابو مغٍت اتاج، من  كتاب الصبلة إىل كتاب " -ٗ
 .للطالب عطا هللا علي غافل " دراسة كٗتريج -صفات األئمة 

جامعة  -باحثة مرمي فواز رسالة ماجستَتالشربيٍت النحوم ُب ضوء كتابو مغيث الندا " لل" -َُ
 دمشق 

 للباحث عبد القادر حامد. –أحاديث مغٍت اتاج للخطيب الشربيٍت دراسة كٗترجيان " -ُُ

 ٦تٌيزات الدراسة:

 كتتميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة ٔتا يلي:

 حياتو العلمية كالعملية. لمتشتمل على ترٚتة كافية للخطيب تش .أ

 ىذه الدراسة ٚتع مصنفات اإلماـ كلها مع االىتماـ بتوثيقها كبياف ا١تطبوع منها.ٖتاكؿ  .ب

تبُت الدراسة مكانة ا٠تطيب الشربيٍت ُب ا١تذىب الشافعي، كمدل اعتماد ا١تتأخرين على  .ج
 آرائو.

كىذا  ، تبُت جانبا كبَتان كمهما من جهوده ُب ا١تذىب مع التمثيل لذلك بنماذج من كتبو د.
 يتم ْتثو ُب الدراسات السابقة.ما مل 

 منهج البحث:

 سلكت ُب ْتثي:
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 :ا١تنهج االستقرائي .أ

حيث إين سأقـو ابستقراء مؤلفات اإلماـ الشربيٍت عموما كالفقو الشافعي خصوصا مبينا جهوده ُب  
 .ا١تذىب من خبلؿ النماذج الفقهية ا١تستقاة من كتبو 

 ا١تنهج التارخيي: .ب

 . يق ما يلزمٍت من معلومات اترخييةوثحيث سأقـو ّتمع كت

 ا١تنهج الوصفي : .ج

حيث سأقـو بتحليل آرائو فيما ذىب إليو، كأبُت مداركو ُب ذلك مع مناقشة ذلك من خبلؿ عرضو 
 على معتمد ا١تذىب كبياف موافقتو أك ٥تالفتو.

 ُت مراعيا ما يلي:كما التزمت ُب ْتثي منهجية البحث العلمي كقواعده ا١تتعارؼ عليها بُت الباحث  

 عزك اآلايت إىل سورىا كأرقامها. -ُ
ٗتريج األحاديث من مصادرىا مع بياف الكتاب كالباب كاٞتزء كالصفحة كرقم اٟتديث إف   -ِ

 كاف ا١تصدر مرقمان مع اٟتكم على اٟتديث.
 التعليق على الكلمات الغربية كتفسَتىا من كتب اللغة. -ّ
 لقددية كالعزك إليها.الفقهاء كالعلماء من مصادرىا ا أخذ أقواؿ -ْ
 الًتٚتة لؤلعبلـ ا١تذكورين ُب ىذا البحث ترٚتة ٥تتصرة، ما عدا  الصحابة. -ٓ
 عمل فهارس للبحث تشمل ما أيٌب: -ٔ

 فهرس اآلايت.

 فهرس األحاديث كاآلاثر.

 فهرس األعبلـ.

 فهرس ا١توضوعات.
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 فهرس ا١تصادر كا١تراجع.

 الفصل األول: يف سًنتو وحياتو

 كفيو مبحثاف :

 : حياتو , وفيو مخسة مطالب:األول ادلبحث                                  
 ادلطلب األول : امسو ونسبو ومولده

 امسو ونسبو:

ا٠تطيب الشربيٍت الشافعي   -أك دمحم  -الصاحل الزاىد مشس الدين دمحم بن أٛتد ىو اإلماـ العامل 
 .ا١تتكلم، النحوم، الصرُبمذىبا، القاىرم بلدا، األزىرم علما، الفقيو، ا١تفسر 

كأغلب ا١تصادر على أف اٝتو دمحم بن أٛتد، خبلفا ١تا ذكره ابن العماد اٟتنبلي كالزركلي 
 .ككحالة من أف اٝتو دمحم بن دمحم

شربُت ر، كالشربيٍت نسبة إىل مدينة )ىز كا٠تطيب لقبو الذم ايٍشتيًهربو، أىم ا٠تًطيب ابٍٞتامًع اأٍل 
 ر( ٔتحافظة الدقهلية ٔتص

 مولده :

مل تذكر سنة ميبلده، ٍب  -حسب اطبلعي  -كلد اإلماـ الشربيٍت ُب مدينة شربُت، لكن  ا١تصادر 
   .(ُ)انتقل منها إىل القاىرة كاستوطتها حىت توُب رٛتو هللا

 ادلطلب الثاين: حياتو العلمية

 طلبو للعلم: 

 درس ُب األزىر منارة العلم حفظ ا٠تطيب القرآف الكرمي ُب صغره ، كما ىي عادة أىل زمانو، ٍب

                                      
  َٖ -ٕٗ/ ّ،  ُط , الكواكب السائرة ،  الغزم ، ٗٔ/ ّ، ُط , معجم ادلؤلفٌن، ( كحالة (ُ



 

7 
 

كٗترج فيو، كما أخذ العلم عن ٚتلة من الشيوخ، ككاف رٛتو هللا مكبا على االشتغاؿ  بطلب العلم، 
فكاف ال ييرل إال ُب مطالعة علم أك صبلة أك قراءة ، حىت تبحر ُب العلـو على أيديهم كأجازكه 

 .(ُ)أشياخو، كانتفع بو خلق اليعٌد كال حيصى ابإلفتاء كالتدريس، فدرَّس ُب األزىر، كأفىت ُب حياة

 شيوخو: 

إذا أردان أف نعرؼ شخصية ا٠تطيب العلمية فبل بد أف نذكر شيوخو الذين أخذ عنهم، كأتثر  
 :(ِ)هبم.كمن أىم شيوخو

 .شيخ اإلسبلـ زكراي األنصارم  -ُ

، قاضي القضاة كا١تلقب زكراي بن دمحم بن أٛتد بن زكراي األنصارم السنيكي القاىرم األزىرم الشافعي
بشيخ اإلسبلـ، كاف فقيهان كبَتان مشاركان ُب التفسَت، كالقراءات، كالتجويد، كاٟتديث، كالنحو كغَتىا 

زين، كحاشية على تفسَت ىػ من تصانيفو: شرح ٥تتصر ا١تِٔٗمن العلـو ا١تشهورة ُب عصره توُب 
 .(ّ)كشرح صحيح مسلم كغَتىا، البيضاكم

 الربلسي ا١تلقب ابلشيخ عيمَتةشهاب الدين، أٛتد  -ِ

العامل اقق، أخذ العلم عن أعبلـ عصره أمثاؿ شيخ اإلسبلـ زكراي األنصارم، انتهت إليو رائسة 
ا١تذىب الشافعي، من أىم مصنفاتو حاشيتو على شرح جبلؿ الدين الي على ا١تنهاج ا١تعركفة 

 .(ْ)ـَُٓٓ -ىػ ٕٓٗوُب ْتاشية عمَتة، ككذا حاشيتو على ٚتع اٞتوامع كغَتمها  ت

 .بدر الدين ا١تشهدم -ّ

،   ىػِٖٔالشيخ العبلمة ا١تسند ، بدر الدين دمحم بن أيب بكر ا١تشهدم ا١تصرم الشافعي، كلد سنة 
                                      

 ّْٖ/ ٖ ُ: طشذرات الذىب ابن العماد، ،  ٔ /ٔ ،  ٓ،  ط األعبلـ،  الزركلي( (ُ
الكواكب ، ، الغزم ّْٖ/ ٖ ،ُط ، شذرات الذىبابن العماد،   كورة ُب:( كردت تلمذة ا٠تطيب ٢تم ُب ترٚتتو ا١تذ (ِ

 ٔ /ٔ ،  ٓ، ط األعبلـ ،ٗٔ/ ّ، ُط ، معجم ادلؤلفٌن،  ٕٗ/ّ ، ُ، طالسائرة
 .  ُٖٔ/ َُ،  ُ: طشذرات الذىب،  ابن العماد ،  ُٗٔ/ ُ،  ُط, الكواكب السائرة ( الغزم ، ، (ّ
 ..ُّٔ/ْ ،  ُط ، شذرات الذىبابن العماد ،  ( (ْ
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قاؿ عنو الشعراين: كاف عا١تا صاٟتا كثَت العبادة، توُب يـو  . كاف عبلمة عاقبلن دينان، دمث األخبلؽ
 .(ُ) ػىِّٗاالثنُت سابع ذم القعدة سنة 

 .شهاب الدين الرملي -ْ

وُب، ا١تصرم، األنصارم، الشافعي، انتهت إليو نب الدين أٛتد بن ٛتزة الرملي، ا١تاإلماـ العبلمة، شها
رائسة ا١تذىب ُب العلـو الشرعية ٔتصر، حىت صار علماء الشافعية هبا كلهم تبلمذتو إال النادر، إما 

كلو مصنفات منها: ،  كصاٟتوىم يعظمونو كجيلونو اء مصرطلبتو كإما طلبة طلبتو، ككاف ٚتيع علم
شرح صفوة الزبد ُب الفقو، كالفتاكل، كقد ٚتع الشيخ ا٠تطيب الشربيٍت فتاكيو فصارت ٣تلدان، كلو 

 .(ِ)ق ٕٓٗتوُب رٛتو هللا ُب يـو اٞتمعة مستهل ٚتادل اآلخرة سنة  .غَتىا من ا١تؤلفات

 .انصر الدين الطببلكم -ٓ

كم، الشافعي، العبلمة، ا١تتبحر، تتلمذ على شيخ اإلسبلـ، كانتهت إليو الرائسة ُب دمحم بن سامل الطببل
 .(ّ)سائر العلـو بعد موت أقرانو، كاف يلقي الدركس حفظا ، من كتبو: شرحاف على البهجة

  .انصر الدين اللقاين -ٔ

فقهيا مالكيا ىػ  كاف  ّٕٖدمحم بن حسن اللقاين انصر الدين، أبو عبد هللا. من أىل مصر كلد سنة 
كأصوليا. انتهت إليو رائسة العلم ٔتصر ، كاستفيت من سائر األقاليم ، قاؿ عنو العراقي " آخر من 

كحاشية علي شرح الي  ،لو حواش علي التوضيح ،  ىػٖٓٗانتهت إليو رائسة العلم ٔتصر" توُب 
 .(ْ)علي ٚتع اٞتوامع

ره ، حىت تبحر ُب العلـو على أيديهم كقد تتلمذ ا٠تطيب على غَت من ذكرهتم من علماء عص
، كأجازكه ابإلفتاء كالتدريس، فدرَّس ُب األزىر كأفىت ُب حياة أشياخو، كانتفع بو خلق اليعٌد كال 

                                      
 .ُُْ/ٗ  ، ُط، معجم ادلؤلفٌنكحالة ، ( (ُ
 ُُٗ/ِ ، ُ، طالكواكب السائرة، الغزم ، ،  ُّٔ/ْ ، ُ: طشذرات الذىبابن العماد ،  ( (ِ
 ّْ-ّّ/ِ ، ُ، طالكواكب السائرة، الغزم ،  ّٖ/ْ ، ُط ، شذرات الذىبابن العماد ،  ( (ّ
  ُٕٔ/ُُ  ، ُط , معجم ادلؤلفٌنكحالة ، ( (ْ
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 .حيصى

 تالميذه:

 أخذ العلم عن ا٠تطيب الشربيٍت ٚتع من العلماء نذكر منهم : 

 ابن قاسم العبادم :  -ُ

دم الشافعي األزىرم ، أخذ العلم عن انصر الدين اللقاين شهاب الدين أٛتد بن قاسم الصباغ العبا
، كشهاب الدين الربلسي ا١تعركؼ بعمَتة ، من مصنفاتو : " حاشية على ٚتع اٞتوامع"  "حاشيتاف 

 .(ُ)ىػْٗٗعلى الورقات " توُب سنة 

 علي العزم :  -ِ

، كنشأ هبا، ٍب رحل  ىػّّٗالشيخ اقق عبلء الدين علي الغزم القاىرم الشافعي، كلد بغزة سنة 
إىل مصر فقرأ على ٚتاعة من علمائها كالزمهم، منهم ا٠تطيب الشربيٍت ، كاف فاضبلن عجيبان ذا ملكة 
حسنة كقدرة على البحث، حسن الركية، اتـ الصبلح كالتقول، ذكر العرضي الكبَت ُب اترخيو أنو الـز 

 .(ِ) ىػََُُ ا٠تطيب الشربيٍت توُب سنة 

 نعماف العلجوين : -ّ

اٟترباصي ، سافر إىل مصر، كقرأ على ا٠تطيب الشربيٍت كالشمس  كىو العبلمة الفقيو نعماف العلجوين
دمحم الرملي كغَتمها ، كاف يستحضر مسائل الفقو من شرح ا١تنهاج لشيخو ا٠تطيب كأنو ينظر إليو، 

 .(ّ)ىػ َُُٗتوُب ُب أكاخر اـر سنة  

   عبد الرٛتن الشربيٍت : ) كلد ا٠تطيب( -ْ

كىو اإلماـ زين الدين عبد الرٛتن بن دمحم الشربيٍت ، كاف من أىل العلم كالرباعة ُب فنوف كثَتة ، 
                                      

 ْٖ/ ِا١تصدر السابق ( (ُ
 ََِ-ُٗٗ/ّ, د. ت ,  خالصة األثرايب ، ( (ِ
 ْٓٓ/ْ, د. ت ,  خالصة األثرايب ، ( (ّ
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حسن األخبلؽ ، كثَت التواضع ، ككاف كثَتا ما حيج كجياكر مكة ، اجتمع بو النجم الغزم اب١تدينة ُب 
 .(ُ)ىػػ   َُُْىػ توُب سنة ََُِأكاسط اـر سنة 

 البهوٌب : -ٓ

بد الرٛتن بن يوسف بن علي اٟتنبلي ا١تصرم كلد ٔتصر كنشأ هبا  ، من مشاخيو كالده زين الدين ع
 .(ِ)كجده كالتقي الفتوحي صاحب منتهى اإلرادات 

 ادلطلب الثالث: حياتو العملية:

كاف اإلماـ الشربيٍت ٦تن أٚتع أىل مصر على صبلحو كعلمو كعملو كزىده ككرعو، مع كثرة النُّسًك 
التواضع، شديد اٟتياء، ككاف من عادتو أف يعتكف من أكؿ رمضاف فبل خيرج من  كالعبادًة، كثَت

 .(ّ)اٞتامع إال بعد صبلة العيد 

كاف الشيخ يستخدـ علمو ُب كل الظركؼ، ككاف حركة ال هتدأ، فإنو كاف حينما حيج ال ك 
يح ٍب يعود إىل يركب، كإمنا يستمر سائرا على قدميو إىل أف يبلغ بو التعب مداه فَتكب إىل أف يسًت 

إىل اٟتج مل يزؿ يعٌلم الناس مناسك اٟتج اليت  السَت من جديد. ككاف إذا خرج من بلدتو  بركة اٟتاج
ال يعلمها كثَت من الذاىبُت إىل بيت هللا اٟتراـ، كآداب السفر، كغَت ذلك، كإذا كاف ُب مكة أكثر 

 .ياليو يكتفي بشرب ماء زمـزمن الطواؼ، كمع ذلك كاف يصـو ٔتكة أكثر أايمو، كُب غالب ل

  

                                      
 .ّٖٕ/ِا١تصدر السابق ( (ُ
 .ّْٖ/ْ،  ُط ،شذرات الذىبابن العماد ،  ( (ِ
 .ّْٖ/ْ،  ا١تصدر السابق( (ّ
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ما رأيت أحدا من أقرانو أكثر مشيا عن ٚتالو  "كقد حجَّ معو مرتُت:  (ُ)يقوؿ عنو الشيخ الشعراين
منو ؛ فبل يركب إال بعد تعب شديد ، كيعـز عليو اٞتماؿ أف يركب فيأىب رٛتة ابٞتمل، كمل يزؿ يعلم 

كاٞتمع، كحيثهم على الصبلة، كرٔتا أعطي السائل الناس مناسك اٟتج كآداب الطريق، ككيفية القصر 
 امتو ٔتكة، كطلبت يوما أف أساكيوعشاءه ، كما رأيت أكثر تبلكة للقرآف منو، كال أكثر طوافا مدة إق

 .(ِ)"فلم أقدر على ذلك
ىمَّ أبمرو من  كثَت الزايرة ١تسجد رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، يستخَت ربو ُب الركضة الشريفة إذا  رٛتو هللا ككاف
مغٌت اتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ا١تنهاج  إال بعد أف ذىب  ر، فلم خيط خطا ُب ًسٍفره العظيماألمو 

لزايرة مسجد رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كصلى ركعتُت بنية االستخارة ُب الركضة الشريفة كما ذكر ُب مطلع ىذا 
 (ّ). اإلقناع ك ، السراج ا١تنَت،ك  لبدر الطالعلػكفعل  مثل ذلك أيضا ُب أتليفو الكتاب ، 

 عقيدتو ومذىبو الفقهي: ادلطلب الرابع:

 عقيدتو :

كاف ا٠تطيب الشربيٍت على هنج أيب اٟتسن األشعرم ُب العقيدة ، كصرح ذلك ُب كتبو فقاؿ ُب البدر 
سبة إىل أيب األشعرم ن علي بن إٝتاعيل نرل أف الشيخ  أابٟتسنك  "الطالع شرح ٚتع اٞتوامع : 

 . (ْ)" موسى األشعرم إماـ ُب السنة أم الطريقة ا١تعتقدة مقدـ فيها على غَته من أئمة أىل السنة

  

                                      
 , الصوُب الشاذيل الشافعي ا١تصرم،ادث الفقيو لشعراين، العامل الزاىد،اا١تشهور بػ عبد الوٌىاب بن أٛتد بن علي األنصارم( (ُ

من كتبو " ا ألنوار القدسية ُب معرفة قواعد  , ىػ ّٕٗ سنة ، القاىرة كتوُب ُب , ىػ ٖٖٗ سنة  مصر ُب قلقشندة كلد ُب
، اليواقيت كاٞتواىر ُب  عبد الوٌىاب الشعراين". األنوار ُب طبقات األخيار"لواقح ا١تسماة بػ الطبقات الكربل"  " ك" الصوفية

 .ُّ/ُ،  ّبياف عقائد األكابر  ، ط
 .ِٖٖص  ، ُ، طالفوائد ادلدنيةالكردم ، ، ( (ِ
 .ُٗ/ُ ، ْ، طمغين احملتاجا٠تطيب الشربيٍت ، ، ( (ّ
  ِّ/ ِ ،  طد.، البدر الطالعا٠تطيب الشربيٍت، ، ( (ْ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D9%82%D8%B4%D9%86%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D9%82%D8%B4%D9%86%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/898_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/898_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/973_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/973_%D9%87%D9%80
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 مذىبو الفقهي:

كاف من كبار الشافعية ُب عصره ، ككانت كتبو عمدة ُب ا١تذىب الشافعي ُب التدريس كاإلفتاء كما 
 سيمٌر معنا ُب ثنااي ىذا البحث.

 اتو وثناء العلماء عليوادلطلب اخلامس: وف

 وفاتو:

اختلف ا١تؤرخوف ُب سنة كفاتو ، فذكرت بعض ا١تصادر أنو توُب عصر يـو ا٠تميس الثامن من شعباف 
 (ُ).ـ َُٕٓىػ ا١توافق ٕٕٗسنة 

كقرأت ٓتط الشيخ مشس الدين ابن  داكد نزيل دمشق نقبل عن بعض الثقات ":(ِ)قاؿ الغزم
 .(ّ)"عُت يتقدمي السُت فيهما كتسع مئة بساثمن شعباف سنة سبع ك يـو ا٠تميس أنو توُب بعد العصر 

كذلك بعد حياة حافلة ابألعماؿ اٞتليلة .  ىػ ٖٕٗبينما ذكرت مصادر أخرل أنو توُب سنة 
مدارس  لالنافعة، كدفن ابلقاىرة ّتوار قرافة اجملاكرين، كأطلق اٝتو علي مسجده، كأيضا على إحد

 (ْ).مدينتو

 ثناء العلماء عليو:

ىػ :" صحبتو ٨تو أربعُت سنة ، فما رأيت عليو شيئا يشينو ْٕٗقاؿ عنو الشعراين كقد حج معو سنة 
دنيا ككظائفها ُب دينو ، كمل أر ُب أقرانو مثلو ُب حفظ جوارحو ، كالغفلة عما فيو السعي على ال

كمضايقة أىلها ، كمل أٝتعو مدة صحبيت لو يذكر أحدا من أقرانو بسوء ، كال حيسد أحدا على ما آاته 

                                      
 ِٕ/ّ ، ُ، ط الكواكب السائرةالغزم ، ( (ُ

، ٧تم الدين: مؤرخ، ابحث أديبدمحم بن دمحم بن دمحم الغزل العامرم القرشى الدمشقي، أبو ا١تكا( (ِ ، مولده ككفاتو ُب دمشق،  ـر
من كتبو )الكواكب السائرة ُب تراجم أعياف ا١تئة العاشرة( ك )لطف السمر كقطف الثمر من تراجم أعياف الطبقة األكىل من 

 .ٕٔ/ ْ. الزركلي ، األعبلـ القرف اٟتادل عشر( 
 .ّْٖ/ْ ، ُط، شذرات الذىبابن العماد ، ( (ّ
  ِٗٓ، د.ط. ص مناىج ادلفسرينمنيع عبد اٟتليم ،  ((ْ

http://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
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 .(ُ)هللا من علم أك ماؿ أك إقباؿ من األكابر كال غَت ذلك من رعوانت النفس"

 كابٞتملة : كاف آية من آايت هللا" كيقوؿ ا١تؤرخوف حينما ينتهوف من اٟتديث عن حياتو :
 . (ِ)" تعاىل، كحجة من حججو على خلقو 

  

                                      
 ِٖٖص  ،ُ ، طالفوائد ادلدنيةالكردم ، ( (ُ
 ّْٖ/ْ ، ُط، شذرات الذىبابن العماد ، ( (ِ
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 وفيو ثالثة مطالب:, : عصره ثاينادلبحث ال

 ادلطلب األول : احلالة السياسية:

عن اإلماـ الشربيٍت أف نتكلم عن عصره ؛ ١تا لذلك من أثر كبَت على  ك٨تن نتحدثمن ا١تهم 
 .شخصيتو كعلمو كآاثره

ىػ ( اليت خلفت  ُِّْ- ِّٗلة العثمانية ) كقد عاش الشربيٍت أغلب حياتو ُب عصر الدك 
دكلة ا١تماليك ُب اٟتكم، كذلك بعد سقوط دكلة ا١تماليك لعدة أسباب منها: التدىور ا١تلحوظ ُب 
آخر عهد الدكلة ا١تملوكية، كترؼ السبلطُت، كانعزا٢تم عن العامة، كبركز قوة جديدة على الساحة 

 .كىم العثمانيوف

كعلى رأسهم السلطاف سليم األكؿ، كانتقلت السيادة من كقد دخل العثمانيوف مصر 
القسطنطينية إىل القاىرة، كاستتب ٢تم اٟتكم، ككاف حكمهم ُب بدايتو قواي كاألمن مستتبا،كقدر هللا 
تعاىل ٢تا أف تعيش طويبلن، كتتوىل قيادة العامل اإلسبلمي ما يقرب من ستة قركف، كما أف سبلطينهم  

تنوف كل االعتناء ابلعلم كالعلماء كحيًتموهنم، كيهتموف اب١تصاحل ا١تتعلقة أبمور كانوا ُب أكؿ أمرىم يع
 الٌدين كالدَّكلة، كمل يفصلوا بُت الدين كالسياسة

رفعوا عماد اإلسبلـ، كأعلوا مناره، كتواصلوا  :"يقوؿ ابن العماد اٟتنبلي ُب كصف سبلطينهم
 (ُ)"ابتباع السنة ا١تطهرة، كعرفوا للشرع مقداره 

ىػ(، أحد  ْٕٗ – ِٔٗكمن السبلطُت الذين عاصرىم اإلماـ الشربيٍت سليماف القانوين )
أشهر السبلطُت العثمانيُت، الذم بلغت الدكلة العثمانية ُب عهده ذركة اجملد، كبسطت سلطاهنا على 

 .معظم بلداف العامل اإلسبلمي، كبعض الدكؿ األكركبية

كر أك موقف سياسي  لئلماـ الشربيٍت ٕتاه الدكلة أٌم د –فيما قرأت  –كمل تذكر ا١تصادر 
كشؤكهنا، كلعل ذلك يرجع إىل انشغالو ابلعلم كتدريسو ، إال أنو كاف خطيبا لؤلزىر، كُب زمانو كانت 
ىذه الوظيفة تعد منصبا رٝتيا ُب مصر، ال ينالو إاٌل كبار العلماء ، ككانت لو زاكية خاصة ُب اٞتامع 

                                      
 ُّْ/ٖ،  ُ: طشذرات الذىب يف أخبار من ذىبابن العماد ،  ( (ُ
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كو فيها غَته، كقد أيغلق األزىر ُب ذلك الوقت لبلضطراابت السياسية اليت األزىر للتدريس ال يشار 
ٖتدث بُت حُت كآخر، فقد دخل السلطاف سليم العثماين القاىرة بعد انتصاره ُب معركة الريدانية كقتل 

ضعفوا الدكلة أآخر سبلطُت ا١تماليك كىو طوماف ابم الذم كاف متحالفا مع الصفويُت الذين 
صفتها حامي عقيدة أىل السنة ، كىذه فًتة مهمة من حياة األمة تيظهر ثقة ا١تصريُت العثمانية ب

ككاف األزىر يغلق أحياان لعدة سنوات إىل إف اعتلى  ،ابإلماـ الشربيٍت ، ككاف اإلماـ شااب طالبا للعلم
 (ُ)منربه اإلماـ الشربيٍت ككانت قد استقرت األمور.

 ادلطلب الثاين: احلالة العلمية:
طت اٟتركة العلمية ُب ىذا العصر، كازدىرت ازدىارا ملحوظا ، كغدت مصر منارة للعامل نش

 اإلسبلمي، كيرجع ذلك إىل عوامل عدة منها: 

تشجيع السبلطُت للعلماء ، كبناؤىم للمدارس كالرابطات، كالتسابق ُب تشييدىا كاإلنفاؽ  -ُ
 .عليها

راب الذم حل ابلعامل اإلسبلمي بعد فرار كثَت من العلماء بكتبهم كعلمهم إىل مصر من ا٠ت -ِ
 الزحف ا١تغويل.

ظهور علماء نوابغ ملؤكا الدنيا بتصانيفهم، أمثاؿ شيخ اإلسبلـ زكراي األنصارم، كمشس الدين  -ّ
 .كانصر الدين اللقاين، كالعبلمة الفقيو عبد هللا اب ٥ترمة  ،الرملي

ن أثرىا الديٍت كاالجتماعي، فكانت مراكز ككاف للجوامع أثر ابرز ُب اٟتياة العلمية كالفكرية، فضبل ع
 .إشعاع علمية ، كلعبت دكرا ىاما ُب اٟتفاظ على الًتاث اإلسبلمي

ابلنهضة العلمية ُب  ا٠تطيب الشربيٍتكقد أتثر كمن أىم تلك اٞتوامع جامع األزىر ابلقاىرة، 
ساتذتو كشيوخو أحد شيوخو، كقد اتصف أ تلك الفًتة حيث اعتلى مشيخة اٞتامع األزىر ، كأصبح

كذلك اٞتامع األموم بدمشق، كجامع (ِ)ابلعلم كا١تعرفة، فقصده الطبلب من ٥تتلف أقطار العامل، 

                                      
 ُِْ/ْ،  ّ، ط األزىر يف ألف عام( دمحم عبد ا١تنعم ، (ُ

 ُِٓ/ْق ،  ا١تصدر الساب ((ِ
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 .الزيتونة ُب تونس، كجامع القركيُت اب١تغرب

 ادلطلب الثالث: احلالة االجتماعية:

نية؛ لذا ضعف كاف ىىمُّ العثمانيُت ُب أكائل القرف العاشر منصبا على تثبيت اٟتكم كفتح القسطنطي
اىتمامهم ابلوضع االجتماعي، لكن فيما بعد ذلك تغَت اٟتاؿ، كبدأ اىتمامهم اسصبلح اجملتمع كرفع 

سلك طريق ا١تعدلة كجادة  "الظلم عن الناس، يقوؿ العصامي عن السلطاف سليماف القانوين أبنو 
 .(ُ)"ا١تنهيات  اإلنصاؼ، كتفقد أحواؿ الرعية كالعساكر، كرفع الظلم كاالعتساؼ كأعرض عن

كمع أف اجملتمع ا١تصرم ٘تيز ابلطبقية الظاىرة ُب تلك اٟتقبة، إال أنو كاف ُب كثَت من األحياف 
ينعم ابلرخاء كاالستقرار، كقد ظهر بشكل كاضح اىتماـ السبلطُت بتعمَت الببلد ، كإقامة ا١تنشآت 

 يوية.ا١تختلفة ، فأقاموا ا١تساجد كا١تستشفيات كغَتىا من ا١ترافق اٟت

ُب  أثرهترؾ ، كتغَت منط اٟتياة  ا االىتماـ بتعمَت الببلد من قبل السبلطُتأٌف ىذُب كال شك 
تطورت فيها اٟتياة ، فمدينة القاىرة اليت كاف ا٠تطيب يتعلم فيها آنذاؾ ، حياة ا٠تطيب الشربيٍت 

 (ِ) ألزىر .ن ا٠تطيب من مواصلة تعليمو حىت اعتلى مشيخة اكتيسر فيها سبل العيش ٦تا مكٌ 

 

  

                                      
  ٖٗ – ٔٗ/ٖد. ط ،  التاريخ اإلسالمي,( ٤تمود شاكر، (ُ
  كما بعدىا ُٕ/ّ،  ِ، ط عصر سالطٌن ادلماليك( سليم ، (ِ



 

17 
 

 الفصل الثاين: يف مصنفاتو :

 كفيو مبحثاف:

 عرض مصنفاتو عامةيف ادلبحث األول: 

كانت حياة اإلماـ ا٠تطيب حافلة ابلنشاط العلمي كا١تعرُب، إذ انكب على التحصيل كالبحث 
، زخرت هبا ا١تكتبات، كخاص ة كالتأليف كالتدريس كاإلفتاء ، فًتؾ مصنفات جليلة ُب شىت العلـو

مؤلفاتو ُب الفقو الشافعي؛ ١تا ٘تتاز بو من البحث الدقيق كالعلم الغزير مع تنوع الثقافة كسبلمة اللغة، 
فبلقت قبوال عظيما، كأصبحت تدرس ُب ٤تافل العلم ُب شىت البلداف، كال خيفى أف مصنفاتو تدؿ 

نتكلم عن مصنفاتو ُب حتما على شخصيتو كاٞتهود اليت بذ٢تا ُب خدمة اإلسبلـ، كمن ىذا ا١تنطلق س
، كُب البداية سأتكلم  اليت ، أما مصنفاتو ُب الفقو وعن مصنفاتو ُب غَت الفقبشكل ٥تتصر شىت العلـو

 .فسأتكلم عنها بتفصيل ُب ا١تبحث الثاينىي موضوع ْتثنا 

 فمن مصنفاتو: 

 * ُب التفسَت 

 ا٠تبَت. السراج ا١تنَت ُب اإلعانة على معرفة بعض معاين كبلـ ربنا اٟتكيم  -ُ

طبع ُب أربعة ٣تلدات ضخاـ ٔتطبعة بوالؽ، كهبامشو " فتح الرٛتن بكشف ما يلتبس ُب القرآف "  
لشيخ اإلسبلـ زكراي األنصارم، ٍب تكرر طبعو، كيعرؼ بتفسَت ا٠تطيب الشربيٍت، كقد كيتبت دراسات 

 كْتوث حوؿ ىذا التفسَت كمنهج مؤلفو ذكرانىا سابقا.

 )٥تطوط (كلآلخرة خَت....فًتضى ( تفسَت قولو تعاىل : )  -ِ

 (َْْ – َُْكمنو نسخة ُب مؤسسة إحياء الًتاث ابلقدس ، ضمن ٣تموع من أربع كرقات ) 

 )٥تطوط ( فتح الرٛتن الرحيم ُب تفسَت آية ) إف هللا أيمر ابلعدؿ...تذكركف( -ّ

  ىػ َُِٖمنو نسخة ُب جامعة اسطنبوؿ ُب أربعُت صفحة، اترخيها ك 
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 * ُب النحو:

 ر السجية ُب حل ألفاظ اآلجركمية.نو  -ُ

كقاـ بتحقيقو كدراستو الشيخ عبد هللا بن عبد العزيز الطريقي ُب رسالة علمية تقدـ هبا إىل اٞتامعة  
كما طبع حديثا بدار ا١تنهاج ّتدة بتحقيق سيد بن ،  ىػ(ُُْٓاإلسبلمية ُب ا١تدينة ا١تنورة سنة )

 شلتوت 

 .مغيث الندا شرح قطر الندل -ِ

كقد حقق الكتاب الدكتور عبد العزيز ا٠تثبلف ُب رسالة علمية  .(ُ)ليو ا٠تطيب ُب بعض كتبوأحاؿ ع
اٞتامعة اإلسبلمية اب١تدينة " من أكلو إىل  -، كذلك درسو كحققو  انصر بن دمحم بن منصور اٞتميلي

 أكؿ ابب ا١تخفوضات "  كما صدر حديثا ُب ٣تلدين بتحقيق سيد شلتوت.

 .(ِ)ل كبل الصدل البن ىشاـ األنصارمشرح شواىد قطر الند -ّ

 ىػ  ٍب تكرر طبعو.ُِّٖطبع ٔتصر سنة 

  .(ّ)فتح ا٠تالق ا١تالك ُب حل ألفاظ ألفية ابن مالك ُب النحو  -ْ

كما صدر حديثا كلية الدراسات اإلسبلمية ،  -ىر جامعة األز  -سعاد دمحم إٝتاعيلكقامت بتحقيقو 
 عن دار الضياء ابلكويت بتحقيق سيد شلتوت ُب ثبلثة ٣تلدات.

                                      
كسيبويو لقب فارسي معناه ابلعربية رائحة التفاح ، كذكرت ُب شرحي على القطر سبب لقبو  " َْْ/ُفقاؿ ُب مغٍت اتاج ( (ُ

 .بذلك" اىػ
أبو دمحم عبد هللا بن يوسف بن عبد هللا بن يوسف بن أٛتد بن عبد هللا بن ىشاـ، ٚتاؿ الدين أبو دمحم النحوم ، ىو اإلماـ ( (ِ

ىػ من كتبو " أكضح ا١تسالك إىل ألفية ابن مالك " " مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب " توُب سنة  َٖٕكلد ُب القاىرة سنة 
  ّْ/ٖلزركلي، األعبلـ ا ق ُٕٔ

ىػ( من  ََٔبن عبد هللا بن مالك، ٚتاؿ الدين، أبو عبد هللا، الطائي نسبان، اٞتيَّاين منشأن، كلد ُب مدينة جياف سنة )ىو دمحم ( (ّ
 . ُِّ/ْالزركلي، األعبلـ . ىػ( بدمشقِٕٔكتبو " الكافية الشافية " ك " ا٠تبلصة " ، توُب سنة )

https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%22
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: * الببلغة  

 ..طبع ٔتصر(ُ)تقريرات على كتاب ا١تطوؿ ُب الببلغة للتفتازاين -ُ

 * الصرؼ :

 .(ِ)الفتح الرابين ُب حل ألفاظ تصريف عز الدين الز٧تاين -ُ

 ت.كطبع بتحقيق السيد شلتو 

 التصوؼ:  *

 .سواطع اٟتكم -ُ

 -تفهرس ا١تخطوطا-خزانة الًتاث ُب ٥تطوط .(ّ)كىو شرح على حكم ابن عطاء هللا السكندرم 
  ِِِْٕالرقم التسلسلي

  

                                      
ن أيب بكر بن دمحم بن الغازم التفتازاين السمرقندم اٟتنفي، الفقيو ىو سعد ا١تلة كالدين أبو سعيد مسعود بن عمر بن دمحم ب( (ُ

 من كتبو " الشرح ا١تطوؿ على تلخيص ا١تفتاح " ، "ىػ   ِِٕا١تتكلم النظار األصويل النحوم الببلغي ا١تنطقي كلد سنة 
  .ِِٖ/ ُِ،  ُ،  معجم ا١تؤلفُت ، طكحالة . ىػ  ُٕٗتوُب سنة ،  التلويح إىل كشف حقائق التنقيح"

عز الدين أبو ا١تعايل عبد الوىاب بن عماد الدين ابراىيم بن أيب ا١تعايل ا٠تزرجي الز٧تاين ا١تعركؼ ابلعزم ،  قاؿ السيوطي ُب ( (ِ
أكثر اٞتاربردم من النقل عنو ُب شرح الشافية توُب بعد سنة  ،  ( ىو صاحب شرح ا٢تادم ا١تشهورُّٖبغية الوعاه )ص 

 .ِٗٔ/ٖ ُم ا١تؤلفُت ، طكحالة ، معج.  ىػٓٓٔ
أٛتد بن دمحم بن عبد الكرمي، أبو الفضل اتج الدين، ابن عطاء هللا اإلسكندرم متصوؼ شاذيل، من العلماء ، لو تصانيف ( (ّ

اٟتكم العطائية ُب التصوؼ، كاتج العركس ُب الوصااي كالعظات، كلطائف ا١تنن ُب مناقب ا١ترسي كأيب اٟتسن. توُب  منها:
  ُِِ/ُالزركلي ، األعبلـ  .ىػ َٕٗنة لقاىرة ساب
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 * أصوؿ الفقو: 

 )مطبوع (.(ُ)لع ُب شرح ٚتع اٞتوامع للسبكيالبدر الطا -ُ

كحققو كل من دمحم صبلح حلمي سعد برسالة علمية ُب كلية الشريعة كالقانوف ّتامعة األزىر ، 
 .ك٧تيب أمُت مصلح برسالة علمية ُب كلية الشريعة ّتامعة األحقاؼ ابليمن

 موضوعات متنوعة: *

 )مطبوع ((ِ)شرح منهاج الدين ُب شعب اإلدياف -ُ

كىو كتاب جليل ُب ٨تو . (ّ)شيخ اإلماـ أيب عبد هللا حسُت بن اٟتسن اٟتليمي اٞترجاين الشافعيلل
 ، كمسائل فقهية، كغَتىا ٦تا يتعلق أبصوؿ الدين. ثبلثة ٣تلدات، فيو أحكاـ كثَتة

 )مطبوع ( رسالة ُب البسملة كاٟتمد .  -ِ

 .كقامت بتحقيقها الدكتورة مناؿ صبلح الدين عزيز 

 )مطبوع ( .ُب بر الوالدين كصلة الرحمرسالة  -ّ
 )مطبوع ( ا١تواعظ الصفية على ا١تنابر العليَّة. -ْ
 )مطبوع ( ا٠تصاؿ ا١تكفرة للذنوب. -ٓ

                                      
ىػ(، ِٕٕىو اإلماـ عبد الوىاب بن علي بن عبد الكاُب بن علي السبكي ا١تكٌت أبيب نصر، ا١تلقب بتاج الدين، كلد سنة )( (ُ

ـز ٝتع اٟتديث ٔتصر، ٍب رحل إىل دمشق مع كالده العبلمة تقي الدين، فأخذ اٟتديث ىناؾ عن اإلماـ اٟتافظ ا١تزم، ٍب ال
ىػ (عن أربع كأربعُت سنة لو ُٕٕاٟتافظ الذىيب، انتهت إليو رائسة القضاء كا١تناصب ابلشاـ، توُب شهيدان ابلطاعوف سنة )

تصانيف رائعة، منها: ٚتع اٞتوامع ُب أصوؿ الفقو، القواعد ا١تشتملة على األشباه كالنظائر، طبقات الشافعية الكربل. ابن 
  .ُِِ/ٔ ، ُط، لذىب العماد: شذرات ا

  .ٗٔ/ٖ ، ُط معجم ادلؤلفٌنُب  ابن العماد ذكره( (ِ
الفقيو الشافعي العبلمة رئيس ادثُت كا١تتكلمُت ٔتا كراء النهر أحد األذكياء ا١توصوفُت كمن أصحاب الوجوه ُب ا١تذىب  ((ّ

الذىيب ،  َّْتوُب سنة ، ٍت عليو عب اإلدياف، ككاف يثأكثر النقل عنو البيهقي من كتابو منهاج الدين ُب كتابو ش، الشافعي 
 . ُِّ/ُٕ،  ٗ، سَت أعبلـ النببلء ط
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كىوعبارة عن سؤاؿ كيًجوى إىل العبلمة ا٠تطيب الشربيٍت حوؿ تكفَت اٟتج للذنوب، فأجاب عنو إجابة 
 .موجزة، حققها الدكتور حساـ الدين بن موسى عفانو

 ( )٥تطوط ا١تيت ٔتن يزكره :فرح  -ٔ

 .ب( ٕٗمنو نسخة ُب الظاىرية ) األسد ( ضمن ٣تموع من صفحة كاحدة ) 
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 ادلبحث الثاين: مصنفاتو الفقهية يف ادلذىب الشافعي:

 :كفيو أربعة مطالب 

 .ادلطلب األول : التعريف بكتبو الفقهية وبيان أمهيتها وسبب أتليفها

ة ا٠تطيب الشربيٍت الذم اعتلى فيو القمة ُب مصر، ككاف ا١تقدـ فيو يعد الفقو اٞتانب األبرز ُب حيا
عند الشافعية ْتكم معرفتو كاطبلعو الواسع كما سنبينو، كسأقـو ُب ىذا ا١تطلب ابلتعريف بكتب 
ا٠تطيب الفقهية ُب ا١تذىب، كما سأقـو ببياف أصل الكتاب، كأمهيتو ُب ا١تذىب كسبب أتليفو 

 كطبعاتو.

 إىل معرفة معاين ألفاظ ا١تنهاج.  مغٍت اتاج  -ُ

 .(ِ)ُب فقو الشافعي الذم اختصره من ٤ترر الرافعي(ُ)كىو شرح لكتاب "ا١تنهاج" لئلماـ النوكم

كا١تغٍت أىم كتب ا٠تطيب الفقهية، ألنو شرح فيو ا١تنهاج الذم يعترب من أجلًٌ مصنفات اإلماـ 
 :التالية كتب الفقو الشافعي؛ كذلك لؤلسباببرز  النوكم، كمػن أ

رم الشافعية أف معتمد  أكالن: مكانة مؤلفو اإلماـ النوكم ُب ا١تذىب؛ ألف من ا١تقرر عند متأخًٌ
عتمدي فإف اختلفا فا١ت -رٛتهما هللا تعاىل  - كالنوكم ا١تذىب ىو ما اتفق عليو الشيخاف، كمها: الرافعي

 ما قالو النوكم.

                                      
ىػ ( كاليها نسب ،  ُّٔمولده ُب نول سنة ) ،  الشافعي، أبو زكراي، ٤تيي الدينحيِت بن شرؼ بن مرم اٟتوراين، النوكم، ( (ُ

و كحديث كلغة، كاشتيًهر ابلزىد كالتقول تعلم ُب دمشق، كأقاـ هبا زمنا طويبل ، برع رٛتو هللا ُب شىت صنوؼ العلم، من فق
ىػ (من   ٕٔٔتوُب سنة )  كالورع، كاألمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر، كالنصح لؤلئمة، كىو ًمن كبار ٤تققي ا١تذىب الشافعي،

ُب  " ا١تنهاجك كتبو " هتذيب االٝتاء كاللغات  " ك " منهاج الطالبُت " ك " الدقائق " ك " تصحيح التنبيو " ُب فقو الشافعية
  . َْ-ّٕص،  ُاإلماـ ٤تيي الدين ط، ٖتفة الطالبُت ُب ترٚتة بن العطار. اشرح صحيح مسلم "، 

عبدالكرمي بن دمحم بن عبدالكرمي بن الفضل أبو القاسم الرافعي القزكيٍت الشافعي، شيخ ا١تذىب كإماـ الشافعيُت، كاف فقيهان ( (ِ
ران،ألف كتبان كثَتة ُب العلـو ا١تختلفة، من أشهرىا : فتح العزيز شرح الوجيز، الشرح الصغَت أصوليان، ك٤تداثن ابرعان، كمؤرخان ماى

  .ُِٖ/ٖ،  ُ، طبقات الشافعية الكربل ، طالسبكي .  كارر ُب الفقو،اتريخ قزكينعلى كجيز الغزايل، 

http://www.alukah.net/culture/0/22435/
http://www.alukah.net/culture/0/22435/
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 .:  اعتماد مصنفو على ا١تعتمد ُب ا١تذىباثنيان 

 : متانة عباراتو، كغزارة مادتو، ككثرة فوائده كمسائلو.اثلثان 

ك٢تذا حظي ابىتماـ العلماء كطبلب العلػم، حفظنا، كتصنيفنا، كشرحػنا،كاختصػارنا، كنظما ، 
 . (ُ)مصنف كٖتشية، كغَت ذلػك حىت كصلت أكثر من مئة

شرح ا٠تطيب ىذا ا١تنت اٞتليل ُب الفقو اإلسبلمي، فأظهر درره، كنظم جوىره، كبُت قد ك 
دقائقو كغوامضو، كأفصح عن مفهـو منطوقو أبلفاظ سهلة مفهومة، فجاء شرحو خاليا عن اٟتشو 

د كالتطويل، حاكاي للدليل كالتعليل، كقد ٚتع ا٠تطيب من شركح ا١تنهاج اليت سبقتو، ك٘تمها بفوائ
اقتنصها من تصانيف شيخ اإلسبلـ زكراي األنصارم، كاستفاد الكثَت من كبلـ شيخو الشهاب 
الرملي،كال شك أنو حفل بفوائد ليست موجودة ُب كتب من سبقو، كيتميز الشرح بدقة العبارة 
كسبلسة األسلوب، كحسن الًتتيب، كما أنو خيرج األحاديث من كتب السنة، كيوشح األحكاـ 

كثَتة، كالفوائد النافعة، كاألدعية ا١تأثورة، كينقل عن أئمة ا١تذىب، كينسب األقواؿ إىل ابلفركع ال
 .أصحاهبا ، فالكتاب انفع كمفيد، كمتوسط اٟتجم

ك١تا كاف  "أما سبب تسمية شرحو هبذا االسم فقد ذكره ا٠تطيب حيث قاؿ ُب ا١تقدمة:
ٝتيتو : مغٍت  اجة كجيلب لو راحة كغٌتمطالعو ٔتطالعتو يذىب عنو تعبوعناء، كينفي عنو فقر اٟت

أف جيعلو عمبل مقركان ابإلخبلص  -تعاىل  -اتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ا١تنهاج، كأسأؿ هللا 
 .(ِ)"كالقبوؿ كاإلقباؿ، كفعبل متقببل مرضيا زكيا يعد من صاحل األعماؿ كينشر

غ منو سابع عشر ٚتادل كقد شرع ُب بدءه عاـ تسعمائة كتسعة كٜتسُت، كنقل عنو أنو فر 
 .(ّ)ألزيد من أربع سنوات واآلخرة عاـ ثبلثة كستينوتسعمائة.كهبذا يكوف استمر ُب أتليف

ٍب سألٍت بعض أصحايب أف أجعل مثلو على "أما سبب أتليفو فقد ذكره ُب مقدمتو حُت قاؿ:

                                      
 .ُٓ – ُِص   ِ، طمنهاج الطالبٌن،  النوكم( (ُ
 َِ/ُ، ْ، ط حملتاجمغين ا ، ا٠تطيب الشربيٍت ( (ِ
 ُْٕ، صالفوائد ادلدنية، الكردم ( (ّ
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ة من الزماف، ألين منهاج اإلماـ الرابين الشافعي الثاين : ٤تيي الدين النوكم، فًتددت ُب ذلك مد
أعرؼ أين لست من أىل ذلك الشأف، حىت يسر هللا يل زايرة سيد ا١ترسلُت ملسو هيلع هللا ىلص كعلى سائر النبيُت، 

استخرت هللا ُب حضرتو، بعد أف  كاآلؿ كالصحب أٚتعُت، ُب أكؿ عاـ تسعمائة كتسعة كٜتسُت
لذلك صدرم،  -سبحانو كتعاىل  - صليت ركعتُت ُب ركضتو، كسألتو أف ييسر يل أمرم، فشرح هللا

فلما رجعت من سفرم، كاستمر ذلك االنشراح معي، شرعت ُب شرح يوضح من معاين مباين منهاج 
 .(ُ)" ...اإلماـ النوكم ما خفا

عن أئمة ت الكتاب ا١تذكور ركاية كدراية كقد تلقي "أنو ذكر سنده ُب ا١تنهاج فقاؿ: كما
نتشرت مآثرىم، ٚتعٍت هللا كإايىم كا١تسلمُت ُب مستقر رٛتتو، ظهرت كهبرت مفاخرىم، كاشتهرت كا

 .(ِ)ٔتحمد كآلو كصحابتو 

 اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع. -ِ

كىو شرح مطوؿ حافل على " منت الغاية كالتقريب " ُب الفقو الشافعي الذم ألفو القاضي أبو  
 .(ّ)الغاية شرح حافل مطوؿ قاؿ الغزم:" كلو على.  شجاع أٛتد بن اٟتسُت بن أٛتد األصفهاين

 أمهية كتاب اإلقناع :

كتعود أمهية كتاب اإلقناع إىل أمهية ا١تنت الذم شرحو " منت الغاية كالتقريب أك" منت أيب شجاع " فهو 
من أكثر متوف الفقو الشافعي تداكال، كىو منت كثَت الفوائد على صغر حجمو، موجز العبارة غزير 

عتمد ا١تذىب، كحذؼ ا٠تبلفات، كحرر ا١تسائل بدقة ْتيث يستطيع طلبة ا١تعاين، قرر فيو ا١تؤلف م
العلم حفظو كفهمو بسهولة حىت ذاع صيتو ُب اآلفاؽ، كانكب عليو طبلب العلم حفظا كقراءة، لكنو  
كغَته من ا١تتوف ا١تختصرة احتاج إىل من يذلل صعابو على الطبلب؛ فاىتم بو الشيوخ تدريسا كشرحا 

 .كٖتشية

                                      
  ُٗ/ُ ، ْ، ط مغين احملتاج ، ا٠تطيب الشربيٍت ( (ُ
 َِ/ُا١تصدر السابق  ( (ِ

 .ّْٖ/ ْ ، ُط، شذرات الذىبابن العماد: ( ( ّ
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 : - غَت اإلقناع -شركحو كمن أىم

 .(ُ)" كفاية األخيار ُب حل غاية االختصار " أليب بكر اٟتصٍت .أ  

 تار ُب شرح غاية االختصار"  البنفتح القريب اجمليب ُب شرح ألفاظ التقريب أك " القوؿ ا١تخ" .ب 
 .(ّ)لبيجورمكقد طبع ىذا الشرح على ىامش حاشية الشيخ إبراىيم ا.(ِ)قاسم الغزم رٛتو هللا تعاىل

" قوت اٟتبيب الغريب توشيح على فتح القريب اجمليب "، أتليف الشيخ دمحم نوكم بن عمر  ج.
 (ْ)اٞتاكم

 ،طبع بتصحيح الشيخ دمحم بن عبد العزيز ا٠تالدم، نشر دار الكتب العلمية ُب بَتكت الطبعة األكىل 
 .ىػ(ُُْٖسنة )

ُب أدلةمنت الغاية  ُب" التهذيب. البغاك٦تن خرج أدلة منت أيب شجاع الدكتور مصطفى ديب 
،  (ٓ)كما نظمو ٚتاعة من العلماء منهم:شرؼ الدين العمريطي.كالتقريب " طبع ُب دمشق كنيشر

                                      
ىػ(، كاف دييل إىل ِٕٓسنة ) ىو أبو بكر بن دمحم بن عبد ا١تؤمن، تقي الدين اٟتصٍت، ٍب الدمشقي، الفقيو الشافعي، كلد( (ُ

التقشف كيبالغ ُب األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر. من مصنفاتو: شرح ا١تنهاج، كشرح صحيح مسلم، كتنبيو السالك على 
ىػ(. ابن العماد: ِٖٗمظاف ا١تهالك، كشرح األٝتاء اٟتسٌت، ككفاية األخيار، مات ليلة األربعاء منتصف ٚتادل اآلخرة سنة )

 ُٖٖ/ٕ،  ُلذىب، طشذرات ا
ىػ ْٗٗؿ الرملي، ت:شهاب الدين أٛتد بن قاسم الصباغ العبادم ٍب ا١تصرم الشافعي األزىرم، أخذ عن ابن حجر كاٞتما ((ِ

 .ُٖٗ/ُ،  ٓ، ط األعبلـالزركلي ، 
ىػ(. كتوىل  ُُُٖٗب عاـ ) مصر ُب ا١تنوفية ٔتحافظة الباجور إبراىيم بن دمحم بن أٛتد الشافعي الباجورم كلد ُب بلدة ىو( (ّ

أشرؼ   ىػُِٕٔسنة  توُب  ".السنوسية التوحيد" ، "حاشية على منت  ، من كتبو " ٖتفة ا١تريد على جوىرة األزىر مشيخة
 ّٓ/ ِفوزم صاحل ، شيوخ األزىر،  

، كتوُب هبا مكة ، ىاجر إىل الشافعية إقليما، التنارم بلدا مفسر كمتصوؼ، من فقهاء البنتٍت ىو دمحم بن عمر نوكم اٞتاكم( (ْ
لبيد لكشف معٌت القرآف اجمليد"  من آاثره " هناية الزين بشرح قرة العُت"  ُب الفقو ، تفسَت"مراح. ىػ رٛتو هللا تعاىل ُُّٔسنة
 .ُّٖ /ٔ ،  ٓ، ط الزركلي ، ، األعبلـ. 

ق  َٖٗتوُب ُب حدكد سنة ،  الدين موسى بن رمضاف بن عمَتة الشهَت ابلعمريطي فقيو، اصويل، انظم حيِت بن الشيخ نور( (ٓ
أليب  " ، "هناية التدريب ُب نظم التقريبإلماـ اٟترمُت اٞتويٍت رٛتو هللا تعاىل، من كتبو  " تسهيل الطرقات ُب نظم الورقات

 .ِّْ/ُّ،  ُ" كحالة، معجم ا١تؤلفُت ، طشجاع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AA%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AA%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9
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 ." ٝتاه " هناية التدريب ُب نظم غاية التقريبك 

كيتميز شرح اإلقناع للخطيب أبنو حيلل األلفاظ شرحا كضبطا، كيذكر معتمد ا١تسألة من 
لسنة كنصوص علماء ا١تذىب معزكة إىل مصدرىا غالبا، كالكتاب غٍت أيضا ابلتنبيهات، الكتاب أك ا

كالفوائد الفقهية كالعلمية كاللغوية كاألدبية أبسلوب ميسر، كعرض شيق، ٦تا يدؿ على قوة ملكة 
ا٠تطيب الشربيٍت الفقهية، كألف ا١تؤلف قريب عهد بنا، فإنو يشتمل على مسائل قد تسمى معاصرة، 

رَّج عليها، كما أف الكتاب شامل ألبواب الفقو من العبادات كا١تعامبلت كاٞتناايت كغَتىا. أك  ٗتي
  :ك١تكانة شرح اإلقناع اىتم بو ا١تتأخركف فوضعوا عليو حواش كتعليقات منها

كاٝتها " كفاية اللبيب ُب حل شرح أيب شجاع للخطيب " طبعت .(ُ)حاشية الشيخ حسن ا١تدابغي.أ
 .ُب ٣تلدين

رٛتو هللا تعاىل ا١تسماة " ٖتفة اٟتبيب على (ِ)حاشية الشيخ سليماف بن دمحم بن عمر البيجرمي .ب
ت ُب مطبعة مصطفى البايب اٟتليب ػػػػػػػػكما طبع. ىػ(ُِْٗطيب " طبعت ُب القاىرة سنة )ػػػشرح ا٠ت

 .ق(ُّٖٗىػ( ُب أربع ٣تلدات،ٍب صورهتا دار ا١تعرفة ُب بَتكت سنة )َُّٕٔتصر سنة )
 رية ُب مصر سنةػػػعة األميػػػػػػػعت ُب ا١تطبػػػػػػػطب .رٛتو هللا تعاىل(ّ)حاشية الشيخ عبد هللا النرباكم.جػ
 .ىػ( على ىامش اإلقناعُِٖٗ)

 . (ْ)حاشية الشيخ السُّجىاًعي.د 

                                      
ىػ (، فاضل من أىل مصر، لو كتب، منها  َُُٕحسن بن علي بن أٛتد ا١تنطاكم الشافعي األزىرم، الشهَت اب١تدابغي)ت ( (ُ

عُت النوكية، مل  كالشاطبية، كحاشية على شرح األرب: إٖتاؼ فضبلء األمة امدية ببياف ٚتع القراءات السبع من طريق التيسَت
 .َِٓ/ِ،  ٓ، ط ، األعبلـ  يطبعا. الزركلي

ىػ(، لو حاشية التجريد لنفع العبيد على شرح ا١تنهج لشيخ ُُِِسليماف بن دمحم بن عمر البجَتمي، الفقيو الشافعي )ت ( (ِ
 .ِٗٓص ، معجم ا١تطبوعات العربية اإلسبلـ زكراي األنصارم. سركيس 

ىػ( من  ُِٕٓتوُب سنة ) .عبد هللا بن دمحم النرباكم، الشافعي فقيو، مفسر، ٤تدث، بياين، ٨توم، مشارؾ ُب بعض العلـو( (ّ
 .ُِْ/ٔ ُ. كحالة ، معجم ا١تؤلفُت ، ط" كتبو "حاشية على قطر الندل البن ىشاـ ُب النحو

الدرر ُب إعراب أكائل »، من آاثره: مصرم شافعي وم كفقيوىو أٛتد بن أٛتد بن دمحم السجاعي البدراكم األزىرم ٨ت( (ْ
 .ُْٓ/ُ ُىػ. كحالة ، معجم ا١تؤلفُت ، طُُٕٗ  سنةتوُب« شرح معلقة امرئ القيس»ك

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
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 حاشية الشيخ إبراىيم البيجورم. .ق

 سبب أتليفو :

التمس مٍت بعض األعزة علي :"و حيث قاؿكأما سبب أتليفو فقد بينو ا٠تطيب ُب مقدمة شرح
ا١تًتددين إيل أف أضع عليو شرحا يوضح ما أشكل منو كيفتح ما أغلق منو ضاما إىل ذلك من الفوائد 
ا١تستجدات كالقواعد اررات اليت كضعتها ُب شركحي على التنبيو كا١تنهاج كالبهجة فاستخرت هللا 

ُب مقاـ إمامنا الشافعي رضي هللا تعاىل عنو كأرضاه تعاىل مدة من الزماف بعد أف صليت ركعتُت 
ُت أكيل الرغبات راجيا عبو أ ح لذلك صدرم شرعت ُب شرح تقركجعل اٞتنة منقلبو كمثواه فلما انشر 

 .(ُ)ػػبذلك جزيل األجر كالثواب" اى

ىػ، كطبع ُب ٣تلدين ٔتطبعة بوالؽ سنة ِٕٗكقد فرغ ا٠تطيب من أتليف اإلقناع سنة 
 .ىػ  َُّٕهبامشو حاشية ا١تدابغي ٍب طبع أيضا ُب ا١تطبعة ا١تيمنية سنة ك  ،ىػُُِٗ

ىػ(، ُّٗٓكما طبع ُب مطبعة مصطفى البايب اٟتليب كأكالده ٔتصر ُب ٣تلدين سنة )  
  كهبامشو تقرير الشيخ عوض بكمالو كبعض تقارير للشيخ إبراىيم الباجورم كلغَته من األفاضل.

ن حـز بتحقيق بساـ اٞتايب ُب ثبلثة ٣تلدات، كما طبع ُب كمن الطبعات اٟتديثة طبعة اب
بَتكت نشر دار ا٠تَت ُب ٣تلدين بتحقيق الشيخُت علي عبد اٟتميد أبو ا٠تَت كدمحم كىيب سليماف، 

 كُب آخرىا فهارس شاملة ، كُب دار الكتب العلمية بتحقيق علي معوض كعادؿ عبد ا١توجود. 

 ا١تعاىد األزىرية كُب الكثَت من ا١تعاىد الشرعية ُب شىت كلقي كتاب اإلقناع  قبوال فقيرر ُب
 .الببلد

 ة.الوردي ةا١تواىب السنيو ُب شرح البهج -ّ

كىو شرح ١تنظومة هبجة اٟتاكم لزين الدين .ُٕٓ(  َُ: ) ٤تفوظ ُب ا١تكتبة األزىرية برقم اٟتفظ

                                      
 .َٔ /ُ ْ، طمغين احملتاج ، ا٠تطيب الشربيٍت ( (ُ
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صغَت ُب فقو الشافعية لنجم ا١تشهورة بػ " البهجة الوردية " كىي نظم للحاكم ال. (ُ)عمر بن الوردم
 كتقع ُب ٜتسة آالؼ بيت.(ِ)الدين القزكيٍت

كاٟتاكم الصغَت ٥تتصر لكتاب العزيز بشرح الوجيز الشهَت ابلشرح الكبَت للرافعي كقد ٘تيز 
اٟتاكم أبنو كجيز اللفظ، حسن الًتتيب كالتبويب، كلذلك عكف عليو كبار أئمة ا١تذىب ابلشرح 

أكثر من أربعُت شرحا كحاشية، منها شرح شيخ اإلسبلـ زكراي األنصارم  كالنظم حىت كصلت شركحو
  كالسبكي كغَتىم.(ّ)" الغرر البهية "ك شرح ابن ا١تلقن ػػا١تعركؼ بػ

زة علي ا١تًتددين ػػػػػاع:" التمس مٍت بعض األعػػػػػػػػػفقاؿ ُب اإلقن، كقد أحاؿ عليو ا٠تطيب ُب بعض كتبو
لق منو، ضاما إىل ذلك من الفوائد ػػػػػػو، كيفتح ما أغػػػػػػػما أشكل من إيل أف أضع عليو شرحا يوضح

 .(ْ)" د اررات اليت كضعتها ُب شركحي على التنبيو كا١تنهاج كالبهجةػػػػػػػػػػجدات، كالقواعػػػػػػا١تست

 شرح التنبيو. -ْ

، (ٓ)الشَتازم كىو شرح على كتاب التنبيو ُب فقو الشافعية لئلماـ أىب إسحاؽ إبراىيم بن علي
 .كىو مطبوع

                                      
عمر بن ا١تظفر بن عمر بن دمحم بن أيب الفوارس بن علي اإلماـ، العبلمة، األديب، ا١تؤرخ، زين الدين أبو حفص ا١تعرم ( (ُ

تفقو على الشيخ شرؼ الدين البارزم، لو مصنفات جليلة نظمان كنثران من الشهَت اببن الوردم،  فقيو حلب كمؤرخها كأديبها، 
، توُب ها ا١تلحة ٝتاىا النفحة، كشرحهاذلك: البهجة نظم اٟتاكم الصغَت ُب ٜتسة آالؼ بيت، كمقدمة ُب النحو اختصر في

 .ْٓ/ّ ، ُ، طبة، طبقات الشافعيةْتلب ُب آخر سنة تسع كأربعُت كسبعمائة. ابن قاضي شه
عبد الغفار بن عبد الكرمي بن عبد الغفار القركيٍت الشيخ ٧تم الدين صاحب اٟتاكم الصغَت، كاللباب كالعجاب، ككاف أحد ( (ِ

 ُّٕ/ِ ، ُ، طبقات الشافعية ، طكحسن االختصار. ابن قاضي شهبة  األئمة األعبلـ لو اليد الطوىل ُب الفقو كاٟتساب
لشافعي، سراج الدين، أبو حفص، ابن النحوم، ا١تعركؼ اببن ا١تلقن، أصلو من كادم ىو عمر بن علي بن أٛتد األنصارم، ا( (ّ

ىػ(، ككاف من فحوؿ عصره ُب حفظ اٟتديث كملكتو ُب الفقو الشافعي،بلغت ِّٕآش، كمولده ككفاتو ُب القاىرة. كلد سنة )
حكاـ، كشرح كبَت لصحيح البخارم، كا١تقنع مصنفاتو ٨تو ثبلٙتائة مصنف ما بُت كبَت كصغَت، منها: اإلعبلـ بفوائد عمدة األ

 .ُِٖ/ٓ،  ٓط،  األعبلـ ديث، كطبقات األكلياء. الزركليُب علم اٟت
 .َٔ/ ُ،  د.ط ،اإلقناعالشربيٍت ، ، ( ا٠تطيب (ْ
فو : ىػ(، كمن تصانيّّٗىو اإلماـ أبو إسحاؽ إبراىيم بن علي بن يوسف الشَتازم، شيخ اإلسبلـ، كلد بفَتكز آابد سنة )( (ٓ

، ُىػ(. ابن قاضي شهبة ، ، طبقات الشافعية ، طْٕٔالتنبيو، كا١تهذب ُب الفقو كاللمع كشرحو، كغَتىا. توُب ببغداد سنة )
ُ/ِّٖ. 
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كشرىح كتاب ا١تنهاج كالتنبيو شرحُت عظيمُت ٚتع فيهما " :(ُ)يقوؿ صاحب الكواكب السائرة
كذكره ا٠تطيب . "ٖتريرات أشياخو بعد القاضي زكراي كأقبل الناس على قراءهتما ككتابتهما ُب حياتو 

الشافعي عن ىذا الشرح فأخربين  كقد سألت الشيخ السيد شلتوت. أيضا ُب مقدمة اإلقناع كما سبق
 .أبنو قاـ بتحقيقو كسيصدر قريبا

مناسك اٟتج ) الكبَت ( ، طبع مع حاشية الشيخ دمحم بن سليماف حسب هللا ا٢تندم  -ٓ
 .(ِ)الشافعي ا١تكي

كعليو شرح " فتح اجمليب ُب شرح مناسك ا٠تطيب" للعبلمة  طبع. مناسك اٟتج ) الصغَت( -ٔ
 .كما طبع ُب مكتبة اٞتفاف كاٞتايب للطباعة كالنشر بقربص  دمحم نوكم بن عمر اٞتاكم ،

  

                                      
 .ٕٗ/ّ،  ُ، طالكواكب السائرة، الغزم ( (ُ
م من معظم علمائها، ىػ( الشافعي ا١تكي اإلماـ الشهَت، كلد ٔتكة كأخذ العلُّّٓ-ُِْْىو دمحم بن سليماف حسب هللا )( (ِ

كرحل إىل ا١تدينة كمصر لطلب العلم، ٍب تصدر للتدريس اب١تسجد اٟتراـ. ألف آتليف حسنة، منها : الرايض البديعة ُب أصوؿ 
كبعض فركع الشريعة،. كفيض ا١تناف ، توُب رٛتو هللا ٔتكة كدفن اب١تعبلة. عبد هللا مرداد أبو ا٠تَت، ا١تختصر ُب كتاب نشر النور 

 .َّٕ-ّٗٔ/ ِىور، كالز 
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كقد ٚتع فيو فتاكل شيخو الشهاب الرملي ُب .٣تموع فتاكل شهاب الدين أٛتد الرملي -ٕ
 .(ُ)٣تلد

 حاشية على مغٍت اتاج. -ٖ

كلو سافر ُب اليـو : " كُب حواشي ا١تغٍت ١تؤلفو: حيث قاؿ نقبل عن السيد عمر :(ِ)ذكره الشركاين
ػ لكٍت مل أطلع (ّ)ألكؿ من صومو إىل بلدة بعيدة أىلها مفطركف كاف حكمو كحكمهم". اىػا

 .عليها

 ( ٥تطوط).شرح ا١تنهج -ٗ

 . (ْ)ذكره الكردم

" كا١تنهج لشيخ اإلسبلـ زكراي األنصارم، اختصر فيو اٟتواشي ا١تدنية ُب  عنو الكردم قاؿكا١تنهج 
الطبلب، كىو كتاب مهم ألمهية أصلو، كلذا اعتٌت بو  منهاج الطالبُت للنوكم ُب جزأين تسهيبل على

 .(ٓ)" ا١تتأخركف حفظا كشرحا كتدريسا

  

                                      
 . َُِ/ِ،  ُ، طالكواكب السائرة، الغزم ( (ُ
، ٍب قدـ مكة ا١تكرمة ،   ، أخذ العلم عن الشيخ ابراىيم الباجورل  عبد اٟتميد بن حسُت الداغستاين الشركاين ٍب ا١تكي( (ِ

 ٣تلدات نهاج البن حجر َبكاستوطن هبا ، كاشتغل ابلتدريس كاإلفادة كالتأليف ، ك أٌلف حواشيو على التحفة بشرح ا١ت
 .ْٓنذير بن اٟتاج ، نزىة األذىاف َب تراجم علماء داغستاف ص .ىػ  َُُّضخمة توُب سنة 

 .ّْٖ - ّّٖ/ ّ ، ُطحواشي الشرواين على حتفة احملتاج،  الشركاين ( (ّ
ىػ(، كنشأ ُُِٕلد بدمشق سنة )دمحم بن سليماف الكردم، ا١تدين، الشافعي. فقيو مشارؾ ُب العلـو النقلية كالعقلية. ك ( (ْ

ىػ(. كمن آاثره : اٟتواشي ا١تدنية على شرح ا١تقدمة اٟتضرمية البن حجر ُُْٗربيع األكؿ سنة )ُٔاب١تدينة كتوُب هبا ُب 
 .ّّْ/ّ ُمعجم ا١تؤلفُت ، ط، ا٢تيتمي ُب فركع الفقو الشافعي، عقود الدرر ُب بياف مصطلحات ٖتفة ابن حجر. كحالة 

 .ُُْ/ ُ ، ّ، ط احلواشي ادلدنية على شرح ادلقدمة احلضرمية، الكردم  ((ٓ
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 ادلطلب الثاين: شليزات مصنفاتو الفقهية

 كقبل اٟتديث عن ا١تميزات نذكر أمرين مهمُت مها:  

 :: منهجو ُب اختيار مصنفاتوأكالن 

اف الغالب عليهم اختصار كتب من علماء عصره، حيث ك عما كاف عليوُب ذلك مل خيتلف هنجو ك 
تقدمهم؛ ليسهل حفظها، أك شرح ا١تتوف ا١تختصرة؛ لتوضيح ألفاظها، كشرح معانيها، أك اٟتواشي، 

 كتعترب تعليقات كمبلحظات على الشرح.

 ::  انتشار مصنفاتو كشهرهتااثنيان 

خاصة مؤلفاتو ُب  –كقد كضع هللا لو القبوؿ ُب كتبو، كظلت مصنفاتو تدرس كتقرأ إىل يومنا ىذا 
كما ىذا إال دليل كاضح على إخبلص ىذا العامل كرابنيتو ككثَتا ما كاف يسأؿ هللا  –ا١تذىب الشافعي 

ذلك فقد قاؿ ُب ا١تغٍت: " كأتضرع إىل هللا تعاىل أف جيعلو خالصا لوجهو، كمن أجلو، كأف يعيذان 
 .(ُ) تعاىل أستعُت فهو نعم ا١تعُت" كأئمة الدين كا١تؤمنُت من مهزات الشيطاف كخيلو كرجلو، كاب

 ك٦تا تتميز بو كتب ا٠تطيب الشربيٍت:

 سبلسة العبارة:  -ُ

فا٠تطيب الشربيٍت رزؽ حبلكة العبارة كيسرىا، كقرهبا من طلبة العلم على اختبلؼ مستوايهتم، 
 فكبلمو من ابب السهل ا١تمتنع.

ُب كتبو اٟتبلكة ُب  -ٛتو هللا تعاىل ر  -قاؿ الكردم ُب الفوائد ا١تدنية : " كقد ريزؽ ا٠تطيب 
 .(ِ)التعبَت، كإيضاح العبارة كما ىو مشاىد ٤تسوس ُب كبلمو ُب كتبو" 

 

                                      
 .َِ/ُ،  ْ، طمغين احملتاج، ا٠تطيب الشربيٍت ( (ُ
 .ُِِص ، د.ط ،  الفوائد ادلدنية،  الكردم( (ِ
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 بياف مصطلحاتو ُب كتبو. -ِ

" كحيث أقوؿ شيخنا فهو ا١تخلص  ا١تغٍت: كيفعل ذلك ُب مقدمة كتبو غالبا، كمن ذلك قولو ُب
كنفع هللا بو كبتبلمذتو، ذك الفضائل كالفواضل: شيخ الذم طار صيتو ُب اآلفاؽ، ككاف تقيا نقيا زكيا، 

اإلسبلـ زكراي. أك شيخي فهو فريد دىره، ككحيد عصره، سلطاف العلماء، كلساف ا١تتكلمُت، عمدة 
ا١تعلمُت، كىداية ا١تتعلمُت، حسنة األايـ كالليايل شهاب الدنيا كالدين الشهَت ابلرملي. أك الشارح : 

لي. أك الشيخاف أك قاال أك نقبل فالرافعي كالنوكم رضي هللا تعاىل عنهما، فاٞتبلؿ اقق ا١تدقق ا
 .(ُ)ػكحيث أطلق الًتجيح فهو ُب كبلمهما غالبا، كإال عزكتو لقائلو اى

  .اإلحالة على مصنفاتو األخرل -ّ

كيكوف ذلك غالبا إذا كانت ا١تسألة ْتاجة إىل مزيد من البحث فيحيلها على مصنف فصَّل فيها ؛ 
لقب فارسي معناه  (ِ)كسيبويو" فيا للتكرار كطلبا لئلجياز، كمن ذلك ما قالو ُب مغٍت اتاجتبل

 (ّ)." ابلعربية: رائحة التفاح ، كذكرت ُب شرحي على القطر سبب لقبو بذلك

 ا زاده أك نقصو كخالف فيو األصل.على ا١تصنف فيم االعًتاض -ْ

رجيحاتو، رغم منزلة النوكم عنده. كمن ذلك قولو ُب ػػػت ناقشو ُبػػػػػفتجده أحياان يعقب على النوكم كي
كأسقط ا١تصنف من ارر ذكر كيفية التيمم ا١تشهورة من غَت تنبيو عليها ُب الدقائق،  ":مغٍت اتاج

 .(ٓ)كما اعًتضو كثَتا ُب حكاية ا٠تبلؼ ُب ا١تذىب .(ْ) ػاى" كىي كما ُب اجملموع مستحبة 

  

                                      
 .َِ/ُ ، ْ، طمغين احملتاجا٠تطيب الشربيٍت ، ( (ُ
نحاة، كسيبويو لقب كتفسَته ريح التفاح؛ ألف سيب التفاحة ىو عمرك بن عثماف بن قنرب أبو بشر ا١تعركؼ بسيبويو إماـ ال( (ِ

ىػ(، كعمره اثنتاف كثبلثوف سنة،  ا٠تطيب البغدادم َُٖككيو الريح، كٝتي سيبويو ألف كجنتيو كانتا كأهنما تفاحة، توُب سنة )
 .(ٖٓٔٔ، رقم الًتٚتة )ُٓٗ/ُِاد ، اتريخ بغد

 .َْْ/ُ،  ْ، طمغين احملتاجا٠تطيب الشربيٍت، ( (ّ
 .ُٗٓ/ُ ، ْط، ا١تصدر السابق ( (ْ
 .ِٖٔ/ُا١تصدر السابق  ( (ٓ



 

33 
 

لو صرح ا١تصنف بسىٌن السحور كما :" تركو سنية السحور فقاؿ ُب  اإلقناعكاستدرؾ على أيب شجاع  
 .(ُ)" ذكرتيو لكاف أكىل ، فإف استحبابو ٣تمع عليو

 الرجوع إىل قوؿ الشيخُت النوكم كالرافعي ُب مصنفاهتما ألهنما العمدة ُب ا١تذىب. -ٓ

ُب التحقيق، كصوبو ُب  كال ٕتب ُب صبلة الصيب كما صححوكمن ذلك قولو ُب النية ُب الصبلة " 
 (ِ) "اجملموع 

 التصريح آبرائو كاختياراتو. -ٔ

فقد صرح غَت ما مرة بًتجيحاتو اليت مل تكن عن ىول بل استنادا إىل دليل من قرآف أك سنة أك إٚتاع 
 ُب الفصل الرابع. ك٧تد ذلك ُب اٟتديث عن اختياراتو ،أك نصوص ُب ا١تذىب

لقرآنية كاألحاديث النبوية مع ٗتريج األحاديث كبياف االستدالؿ ألحكاـ ا١تذىب ابآلايت ا -ٕ
 مصادرىا. 

كىذا من أىم ما دييز كتب ا٠تطيب الفقهية أنو يدعم أحكاـ ا١تذىب ابالستدالؿ ٢تا؛ ما أعطى قيمة  
كبَتة لكثَت من كتبو، كما أنو يستدؿ ألحكاـ ا١تذىب ابلقواعد الفقهية كاألصولية كلما دعت 

يا كمدعوما ابألمثلة عند اٟتديث عن جهوده ُب االستدالؿ للمذىب اٟتاجة، كسيتضح ذلك جل
 كعنايتو ابلقواعد ُب الفصل الرابع.

 .ذكر فوائد نفيسة أثناء الشرح كُب خا٘تة الفصوؿ كاألبواب بشكل يتناسب مع ا١تقاـ  -ٕ

لى كىذه ٦تا ٘تيز بو ا٠تطيب ُب كتبو، كال شك أف ٢تا نفعا عظيما لطالب العلم، كاألمثلة ع
  .ذلك كثَتة جدا ُب مصنفاتو الفقهية

فائدة : شرط العمل ابٟتديث الضعيف ُب فضائل األعماؿ حيث قاؿ:" ا١تغٍت كمن ذلك ما ذكره ُب 

                                      
 .ْٕٕ/ ُ  د.ط ، ،اإلقناع الشربيٍت ، ،( ا٠تطيب (ُ
 .َِّ/ُ ، ْ، طمغين احملتاجا٠تطيب الشربيٍت، ( (ِ
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 .(ُ)"أف ال يكوف شديد الضعف، كأف يدخل ٖتت أصل عاـ، كأف ال يعتقد سنيتو بذلك اٟتديثو 

وضوء، كيسن لقراءة القرآف أك ٝتاعو أك خا٘تة : يندب إدامة ال" مغٍت اتاج  كقاؿ أيضا ُب
اٟتديث أك ٝتاعو أك ركايتو أك ٛتل كتب التفسَت أك اٟتديث أك الفقو ككتابتها فيكره مع اٟتدث، 
كلقراءة علم شرعي، كإقرائو، كألذاف، كجلوس ُب مسجد، أك دخولو، كللوقوؼ بعرفة، كالسعي، كلزايرة 

كيقظة، كعند أكل كشرب لنحو جنب كحائض بعد انقطاع حيضها ككطء قربه ملسو هيلع هللا ىلص أك غَته، كلنـو 
 (ِ) ".ٞتنب 

 . التعرض ٠تبلؼ ا١تذاىب األخرل -ٖ

على  كذلك ُب مسائل قليلة كبشكل موجز، ألف كتبو الفقهية خاصة ابلفقو الشافعي، كمن األمثلة 
 ذلك قولو ُب ابب صبلة اٞتمعة شارحا كبلـ النوكم:

 أحدىا: كقت الظهر فبل تقضى ٚتعة." شركطكلصحتها مع شرط غَتىا" 

،  كقاؿ اإلماـ أٛتد ّتوازىا قبل الزكاؿ.(ّ)" أحدىا : كقت الظهر أبف تقع كلها فيو لبلتباع 
كعلى ذلك جرل ا٠تلفاء الراشدكف فمن  .(ْ)" " أنو ملسو هيلع هللا ىلص كاف يصلي اٞتمعة حُت تزكؿ الشمس لنا 

 .(ٓ)" اىػلم خيتلف كقتهما كصبلة اٟتضر كصبلة السفر بعدىم، كألهنما فرضا كقت كاحد ف

 كقاؿ ُب أثناء حديثو عن ا١تاء ا١تشمس:

 .(ٔ)" ال يكره استعمالو، كاختاره ا١تصنف ُب بعض كتبو، كبو قاؿ األئمة الثبلثة   : كقيل" 

 .اإلحالة على أبواب قادمة كأبواب سابقة تبلفيا للتكرار -ٗ
                                      

 َُٖ/ُ ، ْ، طمغين احملتاجا٠تطيب الشربيٍت، ( (ُ
 .ِّٖ/ُا١تصدر السابق ( (ِ
 (  َْٗ رقم ) ، ٕ/ُ،  ابب : كقت اٞتمعة،  كتاب اٞتمعة  ، الصحيحُب أخرجو البخارم ( (ّ
 ( َْٗ رقم ) ، ٕ/ُ،  ابب : كقت اٞتمعة،  كتاب اٞتمعة  ، الصحيحُب أخرجو البخارم ( (ْ
 .ُْٖ/ُ،  ْ، ط مغين احملتاجا٠تطيب الشربيٍت، ( (ٓ
 .َُِ/ُا١تصدر السابق ( (ٔ
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، كال حاجة  من عادهتم أف حييلوا على أبواب سابقة أك الحقةكىو أمر معركؼ بُت الفقهاء ، ف 
 .(ُ) للتمثيل لوضوحو انظر مثبل

 بياف معاين األلفاظ الغامضة -َُ

كألف ا٠تطيب من ا١تتضلعُت ُب علـو اللغة العربية فقد ٘تيز بشرح األلفاظ الغريبة ك٦تا يدؿ على ذلك 
قاؿ ا٠تطيب الشربيٍت ُب ىر القاموس فقاؿ: "ك ُب اتج العركس من جوا استشهد بكبلمو(ِ)أف الزَّبيدم

 .(ّ)" اىػمغنيو : اٟتكة : اٞترب اليابس

بعوض، لكن الظاىر كما كالبق ىو ال  : قاؿ ُب الصحاح" أمثلة ذلك قولو ُب مغٍت اتاج:كمن 
ؿ ف ا١تراد ىنا ما يشمل البق ا١تعركؼ، كالرباغيث ٚتع برغوث ابلضم، كالفتح قليل، كيقاأقاؿ شيخنا 

 .(ْ)" اىػ طامر بن طامر  : لو

 " :ُب ا١تغٍت فقاؿ،كما أف اإلماـ ا٠تطيب الشربيٍت اىتم ُب كتبو ببياف الفركؽ اللغوية 
فإف   كالقرية: ىي العمارة اجملتمعة. ألف اٟتاضرة ا١تدف كالقرل كالريف، البادية خبلؼ اٟتاضرة ؛ تنبيو:

 .(ٓ)ي األرض اليت فيها زرع كخصب"اىػكالريف ى كربت ٝتيت بلدا، كإف عظمت ٝتيت مدينة،

  ماء ا١تذىب كمناقشتها كٖتريرىا.عل ذكرأقواؿ -ُُ

ن ُب ا١تذىب كمناقشتها كالرد عليها، كتوسع ػػػقوؿ عن العلماء ا١تعتربيػػػػػػر ا٠تطيب من النػػػػػػفقد أكث
وم من ٖترمي نضح غػػػػػما قالو البرا ُب ا١تغٍت، من ذلك قولو ُب كتاب الصبلة: " ػػػػػػُب ذلك كثي

  : قاؿ ا١تصنف ُب ٣تموعو  . رل عليو ابن ا١تقرم ُب ابب االعتكاؼػػػا١تاء ا١تستعمل كجػػػػػػا١تسجد ب

                                      
 .َْٖ/ُ، ََْ/ُا١تصدر السابق ( (ُ
عبلمة ابللغة ق ،  ُُْٓكلد سنة بن دمحم بن عبد الرزاؽ اٟتسيٌت الزبيدل، أبو الفيض، ا١تلقب ٔترتضى: دمحم بن دمحم ( (ِ

ق . الزركلي ، األعبلـ  َُِٓ، توُب ُب   إٖتاؼ السادة ا١تتقُت، من كتبو :  كاٟتديث كالرجاؿ كاألنساب، من كبار ا١تصنفُت
ّ /ٕٔ. 

 ٕٔٔ/ُ ، ْ، ط القاموساتج العروس من جواىر ( مرتضى الزبيدم ، (ّ
 .َِٗ/ُ،  ْ، ط مغين احملتاجا٠تطيب الشربيٍت، ( (ْ
 .ََٔ/ ّ، ا١تصدر السابق ((ٓ
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كىذا ىو ا١تعتمد   ػاى  . وز الوضوء فيو مع أف ماءه مستعملػػػواز كما جيػػػػػػػكا١تختار اٞت  : قاؿ  . ضعيف
"(ُ). 

ُب    فاألصح أنو إف كقع  كبعضها خارجو   ُب الوقتكمن كقع بعض صبلتو  " كقاؿ فيو أيضا:
من أدرؾ ركعة من الصبلة فقد   ٠ترب الصحيحُت    فاٞتميع أداء  أك أكثر كما فهم ابألكىل    ركعة  الوقت 

١تفهـو ا٠ترب ا١تتقدـ إذ مفهومو أف من مل   فقضاء  أبف كقع فيو أقل من ركعة    كإال أم مؤداة    أدرؾ الصبلة
ركعة ال يدرؾ الصبلة مؤداة، كالفرؽ أف الركعة مشتملة على معظم أفعاؿ الصبلة، كغالب ما يدرؾ 

أنو   : كالثالث  . كالوجو الثاين أف اٞتميع أداء مطلقا تبعا ١تا ُب الوقت  . بعدىا كالتكرار ٢تا فكاف اتبعا ٢تا
اء، كما بعده قضاء كىو التحقيق، أف ما كقع ُب الوقت أد  : كالرابع  . قضاء مطلقا تبعا ١تا بعد الوقت

 كعلى القضاء أيٍب ا١تصلي ابلتأخَت إىل ذلك، ككذا على األداء نظرا للتحقيق، كقيل ال نظرا إىل الظاىر
" (ِ). 

 تضعيف ا١تنت كبياف ا١تعتمد ُب ا١تذىب. -ُِ

صياـ ا١تعتمد ُب ا١تذىب كالتدقيق ُب ذلك، كمن ذلك ما ذكره ُب ابب ال فقد حرص كثَتا على ٖترير 
أنو لو تسحر ليتقول على الصـو مل يكن ذلك نية،  -أم النوكم –من أف ظاىر كبلـ ا١تصنف 

، أك شرب ُب الليل لدفع العطش هناران، أك امتنع من األكل أك الشرب  كا١تعتمد أنو لو تسحر ليصـو
عرض ٢تا، أك اٞتماع خوؼ طلوع الفجر، كاف ذلك نيةن إف خطر ببالو الصـو ابلصفات اليت يشًتط الت

 .(ّ)لتضمن كل منها قصد

كاألظهر تقدمي األخ ألبوين على األخ ألب " كمثل ذلك ما ذكره ُب ابب اٞتنائز حيث قاؿ:
؛ ألف األكؿ أشفق لزايدة قربو، كالثاين مها سواء؛ ألف األمومة ال مدخل ٢تا ُب إمامة الرجاؿ فبل يرجح  

 .(ْ)" ح القطع ابألكؿ .... ككاف األكىل التعبَت اب١تذىب، فإف األص هبا

                                      
 .ُِّ/ُا١تصدر السابق ( (ُ
 .ُٕٗ/ُ،  ْ، طمغين احملتاجا٠تطيب الشربيٍت، ( (ِ
 .ُُٔ-َُٔ/ِ،  ا١تصدر السابق ((ّ
 .ُٔٓ/ُا١تصدر السابق  ((ْ
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ُب أكثر من مسألة خالف فيها ا١تعتمد ُب كما أنو تعقب ُب اإلقناع على القاضي أيب شجاع 
: عدـ كراىة استدابر القبلة عند  كمن ىذه ا١تسائل، مؤيدا ابلدليلعليو كبٌُت ا١تعتمد  ا١تذىب فردٌ 

الطواؼ ، كمنها أف كقت ا١تغرب  قضاء اٟتاجة ، كمنها عدـ سنية االغتساؿ للمبيت ٔتزدلفة ، ككذا
ديتد إىل مغيب الشفق األٛتر ، كمنها أف نية ا٠تركج من الصبلة ليس ركنا فيها ، كمنها أف صبلة 

، خبلفا ١تاذكره القاضي  ال كراىتو ال سنة مؤكدة ، كمنها حرمة صياـ يـو الشك فرض كفايةاٞتماعة 
 (ُ).  أبو شجاع ُب كل ىذه ا١تسائل

 . الكتب األخرل ١تصنف ا١تنتاالعتماد على  -ُّ

كفعل ذلك كثَتا ُب ا١تغٍت، حيث قاـ اب١تقارنة بُت أقواؿ النوكم ُب مصنفاتو ا١تختلفة مع ما ذىب 
 إليو ُب ا١تنهاج كرجح بينهما.

من ذلك مقارنتو بُت كبلـ النوكم ُب حكاية ا٠تبلؼ ُب ا١تتيمم الذم كجد ا١تاء أثناء الصبلة 
 الركضة كغَتىا كجهاف، فكاف التعبَت ابلصحيح كما ُب الشرحُت ا٠تبلؼ كما ُبحيث قاؿ:"  

 .(ِ)"كالركضة أكىل 

 

 . ذكر سبب ا٠تبلؼ -ُْ

ك٦تا ٘تيز بو ا٠تطيب أنو يذكر ا٠تبلؼ بُت العلماء ، ٍب يتبعو بذكر سبب ا٠تبلؼ أك منشأ ا٠تبلؼ، 
أـ اإلفراد حيث  فمن ذلك ما ذكره ُب ا٠تبلؼ ُب أفضل األنساؾ ُب اٟتج، التمتع، أـ القراف،

كمنشأ ا٠تبلؼ اختبلؼ الٌركاة ُب إحرامو صٌلى اّلٌل عليو كسٌلم، ركل الٌشيخاف عن جابر ":قاؿ
كركاي عن ابن عمر أنو أحـر متمتعا كرجح األكؿ  .(ّ)(أنو أفرد اٟتج)كعائشة رضي اّلٌل تعاىل عنهما 

ناسك، كابإلٚتاع، على أنو ال  أبف ركاتو أكثر، كأبف جابرا منهم أقدـ صحبة كأشد عناية بضبط ا١ت
                                      

 ،َِٓ/ُ، َِٓ/ُ ،ُّٔ/ُ ،َُٓ/ُ ، ّٖ/ُ د.ط ، ،مع حاشية البجًنميقناع اإلا٠تطيب الشربيٍت ، انظر :  (ُ)
ُ/ُِّ. 

 .ُُٔ/ُ ْ، طمغين احملتاجا٠تطيب الشربيٍت، ( (ِ
 .(ُٖٔٓ ، رقم ) (ُّْ /ِ، )ابب التمتع كالقراف كاإلفراد ابٟتج  ،كتاب اٟتج  ، الصحيحُب أخرجو البخارم ( (ّ
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 .(ُ)" كراىة فيو، كأبف التمتع كالقراف جيب فيهما الدـ، ٓتبلؼ اإلفراد، كاٞترب دليل النقصاف 

 .إيراد االعًتاضات على أحكاـ ا١تذىب ٍب اإلجابة عليها -ُٓ

اليت  ٦تا ٘تيز بو ا٠تطيب ُب كتبو أنو أثناء تقريره ألحكاـ ا١تذىب يورد االعًتاضات كاالستشكاالت
ديكن أف تىرًد على ا١تذىب، ٍب جييب عنها كاحدة كاحدة؛ ٦تا يعطي قوة كرجحاان ١تا قرره من 

 .األحكاـ. كمن ذلك على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر

فإف  ما قرره من حرمة صـو يـو الشك إف أطبق الغيم كحاؿ دكف رؤية ا٢تبلؿ ٍب قاؿ:  " .أ
ن خبلؼ اإلماـ أٛتد حيث قاؿ بوجوب صومو قيل ىبل استحب صومو إف أطبق الغيم خركجا م

فإف غم عليكم فأكملوا  "  أجيب أبان ال نراعي ا٠تبلؼ إذا خالف سنة صرحية، كىي ىنا خرب   . حينئذ
 .(ِ)"  عدة شعباف ثبلثُت 

قٌرر ابلدليل أنو ال تسن للصائم ا١تبالغة ُب االستنشاؽ ٍب أكرد اعًتاضا عليو كأجاب عنو،  . ب
الصائم فبل تسن لو ا١تبالغة بل تكره ٠توؼ اإلفطار كما ُب اجملموع، فإف قيل مل مل حيـر أما فقاؿ: " 

ذلك كما قالوا بتحرمي القبلة إذا خشي اإلنزاؿ مع أف العلة ُب كل منهما خوؼ الفسادأجيب أبف 
ديكنو  القبلة غَت مطلوبة بل داعية ١تا يضاد الصـو من اإلنزاؿ ٓتبلؼ ا١تبالغة فيما ذكر كأبنو ىنا

إطباؽ اٟتلق كمج ا١تاء كىناؾ ال ديكنو رد ا١تٍت إذا خرج ألنو ماء دافق كأبنو رٔتا كاف ُب القبلة إفساد 
 .(ّ)ػ" اىلعبادة اثنُت 

 ادلطلب الثالث: مصادره يف مصنفاتو الفقهية

ذا  مصنفات ا٠تطيب مليئة ابلنقوؿ عن علماء ا١تذىب، كال شك أف كثرة ا١تصادر تغٍت الشرح، كٕتعلو
فائدة عظيمة؛ السيما إذا كاف ا١تصنًٌف ضليعا بعلـو الشريعة، كىذا ٦تا ٘تيز بو ا٠تطيب، كأىم مصادر 
مصنفات ا٠تطيب كتب الشيخُت الرافعي كالنوكم، كأتٌب مصنفات النوكم ُب ا١ترتبة األكىل على 

                                      
 .ْٖٕ/ُ،  ْ، طمغين احملتاجا٠تطيب الشربيٍت، ( (ُ
 .ّٓٔ/ُ،  ا١تصدر السابق( (ِ
 .ُِْ/ُد.ط ،  ، اإلقناع، ا٠تطيب الشربيٍت ( (ّ
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اعتمد عليو  اإلطبلؽ؛ ألف النوكم كالرافعي يعداف شيخا ا١تذىب، كسأذكر ىنا ابختصار أىم ما
 ا٠تطيب من مصنفات أعبلـ ا١تذىب.

   اعتمد عليو ا٠تطيب ُب كتبو:ن مٌ مف

  .النوكم -ُ

الركضة، ا١تنهاج، اجملموع، التحقيق، شرح  كمن أىم مصنفات النوكم اليت اعتمد عليها ا٠تطيب
 .(ُ)التنبيو،  اإليضاح ُب ا١تناسك، التصحيح، نكت التنبيو، شرح الوسيط

 .الرافعي  -ِ

 .(ِ) الرافعي اليت اعتمدىا ا٠تطيب: الشرح الكبَت، الشرح الصغَت، ارر كمن كتب

 كتكرر كثَتا ذكر كتابو " هناية ا١تطلب ُب دراية ا١تذىب ".(ّ)إماـ اٟترمُت اٞتويٍت  -ّ
 .(ْ) اإلسنوم  -ْ

 .(ٓ)كمن كتب اإلسنوم اليت اعتمدىا ا٠تطيب : مهمات الركضة ، ككتاب مطالع الدقائق

  

                                      
 .ُِْ/  ُ، ك  ّّْ/ ُ،  ْ، طمغين احملتاجا٠تطيب الشربيٍت، ( (ُ
 .ِّْ/  ِك  ْٔٓ/  ُا١تصدر السابق ( (ِ
خ بن دمحم اٞتويٍت، رئيس الشافعية بنيسابور، ىو: عبد ا١تلك بن عبدهللا بن يوسف اٞتويٍت، ضياء الدين أبو ا١تعايل ابن الشي( (ّ

ىػ(، من تصانيفو: النهاية كاألساليب ُب ا٠تبلؼ، كغياث ا٠تلق ُب أتباع اٟتق، كالربىاف ُب أصوؿ َُْكلد ُب اـر سنة )
 ِٓٓ/ُ، ُ، طبقات الشافعية ، طىػ(. ابن قاضي شهبة ْٖٕر سنة )الفقو، كالتلخيص ٥تتصر التقريب، توُب ُب ربيع اآلخ

عبد الرحيم بن اٟتسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراىيم، اإلماـ العبلمة، منقح األلفاظ، ٤تقق ا١تعاين ذك التصانيف ( (ْ
ا١تشهورة ا١تفيدة، ٚتاؿ الدين أبو دمحم القرشي األموم اإلسنوم ا١تصرم، كلد اسسنا ُب رجب سنة أربع كسبعمائة، كقدـ القاىرة 

ئة، كٝتع اٟتديث، كاشتغل ُب أنواع من العلـو من تصانيفو: التمهيد كا١تهمات كغَتىا. ابن قاضي سنة إحدل كعشرين كسبعما
 .ٖٗ/ّ،   ُشهبة ، ، طبقات الشافعية ، ط

 .ِٔٓ/ُك  ِّّ/ِ،  ْ، طمغين احملتاجا٠تطيب الشربيٍت، ( (ٓ
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 (ُ)الزركشي  -ٓ

ألف الزركشي كانت لو كتاابت على   كاف ا٠تطيب كثَت االعتماد على مصنفات الزركشي ُب مصنفاتوك 
 .(ِ)كمن أىم ما اعتمده ا٠تطيب ُب نقلو عن الزركشي : خادـ الشرح كالركضة. كتب الشيخُت

 (ّ)األذرعي -ٔ

 .(ْ)كقد نقل ا٠تطيب عن : التوسط، كالفتح بُت الركضة كالشرح ، كالقوت على ا١تنهاج لو

 .(ٓ)البغوم -ٕ

 (ٔ)ككاف ا٠تطيب ينقل من فتاكيو ، كمن اإلرشاد ، كمن التهذيب ُب الفركع

  

                                      
ىػ(، أكب على العلم منذ صغره، ْٕٓنة )ىو دمحم بن هبادر بن عبد هللا، بدر الدين ا١تصرم الزركشي، الشافعي، كلد س( (ُ

فحفظ كتبان، كأخذ عن الشيخُت اٞتليلُت ٚتاؿ الدين األسنوم كسراج الدين البلقيٍت، رحل إىل دمشق، فأخذ اٟتديث عن 
ربىاف اٟتافظ ابن كثَت، ككاف فقيهان أصوليان، مفسران مع مشاركة جيدة ُب سائر العلـو ا١تتداكلة ُب ذلك الزمن. من مصنفاتو: ال

،: ا. انظر: ابن العماد ، الزركلي ُب علـو القرآف، شرح علـو اٟتديث البن الصبلح، تكملة شرح ا١تنهاج لئلسنوم، كغَتى
 ِٖٔ/ٔاألعبلـ: 

 .ٔٔٓ/ُك  ِّٓ/ُ،  ْ، طمغين احملتاجا٠تطيب الشربيٍت، ( (ِ
لتصانيف ا١تشهورة، شهاب الدين أبو العباس أٛتد بن ٛتداف  بن أٛتد بن عبد الواحد، اإلماـ العبلمة ا١تطلع صاحب ا( (ّ

األذرعي شيخ الببلد الشامية، كفقيو تلك الناحية كمفتيها، كا١تشار إليو ابلعلم فيها، مولده ُب إحدل اٞتماديُت سنة ٙتاف، 
 ُّْ/ّ،   ُ، ط، طبقات الشافعية كسبعمائة ْتلب. ابن قاضي شهبة  كتوُب ُب ٚتادم األخرة سنة ثبلث كٙتانُت

 .ٖٔ/ِك  ّْٕ/ُ،  ْ، طمغين احملتاجا٠تطيب الشربيٍت، ( (ْ
٤تدًٌث فقيو مفسر،  ، حب التصانيف، ا١تلٌقب بركن الدينأبو دمحماٟتسُت بن مسعود بن دمحم بن الفراء، البغوم الشافعي، صا( (ٓ

ا قانعن  ا عبلمة، زاىدن
ن
ا إمامنا عا١ت ق( من  ُٔٓا ابليسَت. )توُب سنة  تفٌقو على القاضي حسُت بن دمحم شيخ الشافعية، كاف سيدن

  ّْٗ/ُٗ، ٗ،  سَت أعبلـ النببلء طرح السٌنة ، كا١تصابيح. الذىيب مصنفاتو ا١تفيدة: ش
 .ٔٗ/ُك  ّٔٓ/ِ،  ْ، طمغين احملتاجا٠تطيب الشربيٍت، ( (ٔ
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 .(ُ)ا١تاكردم -ٖ

 .(ِ)ككاف ا٠تطيب ينقل من اٟتاكم الكبَت ، األحكاـ السلطانية ، اإلقناع

 .(ّ)الغزايل -ٗ

 .(ْ)كمن أىم كتبو اليت نقل عنها: البسيط، الوسيط، الوجيز، ا٠تبلصة، الفتاكل، اإلحياء

 .زكراي االنصارم  -َُ

ككاف ا٠تطيب كثَت االعتماد على مصنفات شيخ اإلسبلـ ُب مصنفاتو؛ ألنو شيخو، قاؿ الكردم ُب 
كا٠تطيب الشربيٍت ال يكاد خيرج عن كبلـ شيخو شيخ اإلسبلـ كالشهاب الرملي  "الفوائد ا١تدنية: 

 .(ٓ)" لكن موافقتو للشهاب أكثر من موافقتو لشيخ اإلسبلـ

 . (ٔ)نقل كثَتا عن: شرح البهجة، شرح الركض، شرح ا١تنهج، شرح التحريركقد   

  

                                      
أيب القاسم  علىتفقو  اإلماـ أبو اٟتسن علي بن دمحم بن حبيب البصرم، ا١تاكردم، الشافعي، صاحب التصانيف ،( (ُ

سنُت، كلو مصنفات كثَتة ُب الفقو  كبغداد ابلبصرة أيب حامد اإلسفراييٍت، كدرس ابلبصرة، كارٖتل إىل الشيخ الصيمرم
 ٗالذىيب،  سَت أعبلـ النببلء ط،  ق َْٓسنة  ببغداد كالتفسَت، كأصوؿ الفقو كاألدب، ككاف حافظا للمذىب مات

ُٖ/ْٔ . 
 .ٕٔٗ/ُك  ّٓ/ِ،  ْ، ط احملتاجمغينا٠تطيب الشربيٍت، ( (ِ
ىػ( أخذ عن إماـ اٟترمُت كالزمو حىت صار أنظر َْٓىو حجة اإلسبلـ، أبو حامد دمحم بن دمحم الغزايل، كلد بطوس سنة )( (ّ

  أىل زمانو ، من مصنفاتو: ا١تستصفى ُب أصوؿ الفقو كا١تنخوؿ، كإٞتاـ العواـ عن علم الكبلـ، كالرد على الباطنية، كغَت ذلك
كٜتسوف. انظر : ابن قاضي  ىػ(، كعمره ٜتسَٓٓ، ككانت كفاتو هبا صبيحة يـو اإلثنُت رابع عشر ٚتادل اآلخر سنة )

 ُُّ/ِ ُ، طبقات الشافعية ، طشهبة 
 .ُٗ/ُك  ّٔ/ُ،  ْ، طمغين احملتاجا٠تطيب الشربيٍت، ( (ْ

 .ُِِص  ، د.ط ، الفوائد ادلدنيةالكردم ، ، ( ( ٓ
 .ٕٖٗك ْٕٓ، ك ْٓ/ُ،  ْ، طمغين احملتاجيٍت، ا٠تطيب الشرب( ( ٔ
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 ادلطلب الرابع: مصطلحاتو يف كتبو الفقهية

 .كاالصطبلح كما ىو معركؼ: اتفاؽ طائفة على أمر ٥تصوص بينهم

 كسنقـو بتقسيم ا١تصطلحات إىل قسمُت: 

 القسم األكؿ : مصطلحات عامة ١تتأخرم الشافعية 

 ين : مصطلحات ا٠تطيب الشربيٍت ُب كتبوالقسم الثا

 
 .القسم األول : مصطلحات عامة دلتأخري الشافعية

 :األقواؿ -ُ 

 ىي اجتهادات اإلماـ الشافعي رٛتو هللا تعاؿ ، سواء كانت قددية أك جديدة.

 :القوؿ القدمي -ِ

كىو األكثر  –رجع عنو ىو ما قالو اإلماـ الشافعي قبل انتقالو إىل مصر تصنيفا أك إفتاء، سواء أكاف 
 أـ مل يرجع عنو، كيسمى أيضا اب١تذىب القدمي. –

 :القوؿ اٞتديد -ّ

 ىو ما قالو الشافعي ٔتصر تصنيفا أك إفتاء، كيسمى اب١تذىب اٞتديد.

 :األظهر -ْ

ىو الرأم الراجح من القولُت أك األقواؿ لئلماـ الشافعي، كذلك إذا كاف االختبلؼ بُت القولُت قواي، 
ر إىل قوة دليل كل منهما، كترجح أحدمها على اآلخر، فالراجح من أقواؿ اإلماـ الشافعي حينئذ ابلنظ

 ىو األظهر، كيقابلو الظاىر الذم يشاركو ُب الظهور، لكن األظهر أشد منو ظهورا ُب الرجحاف.

 :ا١تشهور -ٓ
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تبلؼ بُت القولُت ىو الرأم الراجح من القولُت أك األقواؿ لئلماـ الشافعي، كذلك إذا كاف االخ
 ضعيفا ، فالراجح من أقواؿ اإلماـ الشافعي حينئذ ىو ا١تشهور، كيقابلو الغريب الذم ضعف دليلو.

 :األصحاب -ٔ

ىم فقهاء الشافعية الذين بلغوا ُب العلم مبلغا عظيما، حىت كانت ٢تم اجتهاداهتم الفقهية ا٠تاصة اليت 
ا من خبلؿ تطبيق قواعده؛ كىم ُب ذلك منسوبوف خٌرجوىا على أصوؿ اإلماـ الشافعي، كاستنبطوى

 إىل اإلماـ الشافعي كمذىبو، كيسموف أصحاب الوجوه.

 :الوجوه -ٕ

ىي اجتهادات األصحاب ا١تنتسبُت إىل اإلماـ الشافعي كمذىبو، اليت استنبطوىا على ضوء األصوؿ 
 طاؽ ا١تذىبالعامة للمذىب، كالقواعد اليت رٝتها اإلماـ الشافعي، كىي ال ٗترج عن ن

 :الطرؽ -ٖ

يطلق ىذا االصطبلح على اختبلؼ األصحاب ُب حكاية ا١تذىب كأف يقوؿ بعضهم: ُب ا١تسألة 
قوالف، كيقوؿ آخركف: ال جيوز إال قوؿ كاحد أك كجو كاحد، أك يقوؿ أحدىم: ُب ا١تسألة تفصيل، 

 كيقوؿ اآلخر: فيها خبلؼ مطلق، ك٨تو ذلك من االختبلؼ.

 :ا١تذىب -ٗ

على الرأم الراجح ُب حكاية ا١تذىب، كذلك عند اختبلؼ األصحاب ُب حكايتو بذكرىم كيطلق 
 طريقُت أك أكثر، فالراجح منها يقاؿ عنو ا١تذىب.

 :األصح -َُ

، كذلك إذا كاف االختبلؼ بُت يىو الرأم الراجح من الوجهُت أك الوجوه ألصحاب اإلماـ الشافع
نهما، كترٌجح أحدمها على اآلخر، فالراجح من الوجوه حينئذ الوجهُت قواي، ابلنظر إىل قوة دليل كل م

ىو األصح،كيقابلو الصحيح الذم يشاركو ُب الصحة، لكن األصح أقول منو ُب قوة دليلو فًتٌجح 
 عليو لذلك .
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 :الصحيح -ُُ

ىو الرأم الراجح من الوجهُت أك الوجوه ألصحاب اإلماـ الشافعي، كذلك إذا كاف االختبلؼ بُت 
 ضعيفا، أبف كاف دليل ا١ترجوح منهما ُب غاية الضعف، فالراجح من الوجوه حينئذ ىو الوجهُت

 الصحيح، كيقابلو الضعيف أك الفاسد، كيعرٌب عنو يقو٢تم: كُب كجو كذا.

 :النص -ُِ

ىو القوؿ ا١تنصوص عليو ُب كتاب اإلماـ الشافعي، كٝتي نصا ألنو مرفوع القدر بتنصيص اإلماـ 
 .قوؿ ا١تخرٌجعليو، كيقابلو ال

 القاضي، عند اإلطبلؽ يريدكف بو القاضي حسُت. -ُّ

 .(ُ)يريدكف هبما الركايين كا١تاكردم. القاضياف -ُْ

 

 .(ِ)القسم الثاين : مصطلحات اخلطيب الشربيين يف كتبو

مراده شهاب الدين أٛتد بن ٛتزة الرملي ػػػشيخي: حيث أطلقو ا٠تطيب الشربيٍت ف -ُ
 ا من قوؿ مشس الدين الرملي : أفىت بو الوالد رٛتو هللاالكبَت، كىو ا١تراد أيض

 شيخ اإلسبلـ: حيث أطلق فهو شيخ اإلسبلـ زكراي األنصارم. -ِ
 .الشيخاف: الرافعي كالنوكم  -ّ
 الشيوخ: الرافعي كالنوكم مع السبكي.  -ْ
 .(ّ)الشارح: كا١تراد بو اٞتبلؿ الي  -ٓ

                                      
ادلدخل إىل مذىب القواٝتي ، ، . أكـر ٖٓٔ-ّٓٔص ِ، ط سلم ادلتعلم احملتاج إىل معرفة رموز ادلنهاج، األىدؿ ،( (ُ

 .ُٓٓ – َٓٓص ،  ِ، ط اإلمام الشافعي
 .َِ/ُ،  ْ، طمغين احملتاجا٠تطيب الشربيٍت، ( (ِ
ىػ( كاف عا١تان ُب الفقو كاألصوؿ كالتفسَت كغَته لقبو بعضهم بتفتازاين العرب،  ْٖٖ-ىػُٕٗالي ) جبلؿ الدين دمحم بن أٛتد( (ّ

 .ّّّ/ٓ، األعبلـ شرح الورقات.  الزركلي ، ك اٞتوامع كاف مهيبان صداعان ابٟتق، من مصنفاتو: شرح ا١تنهاج، كشرح ٚتع 
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 الفصل الثالث: اخلطيب الشربيين وادلذىب الشافعي :

 كفيو مبحثاف:

 ادلبحث األول:  يف التعريف ابدلذىب الشافعي:

 :كفيو مطلباف

 .ادلطلب األول: يف التعريف ابإلمام الشافعي مؤسس ادلذىب
وؿ كالفركع اليت ػػػػػػهاداتو ُب األصػػػػد أف نعٌرؼ اسماـ ا١تذىب؛ ألف ا١تراد ٔتذىب الشافعي اجتػػػال ب

أمبلىا على تبلميذه، كجعلوىا ُب مصنفات مشهورة كمختصر  ضمنها مصنفاتو كاألـ كالرسالة، أك
 ا١تزين كالبويطي.

كالشافعي: ىو اإلماـ اجملتهد دمحم بن إدريس بن العباس بن عثماف بن شافع، أبو عبد هللا 
ق، َُٓا١تطليب الشافعي اإلماـ، عامل العصر، انصر اٟتديث فقيو ا١تلة، كلد بغزة ُب فلسطُت سنة 

اتسمت ابلفقر كقد فقد كالده، فًتىب ُب حجر أمو، ٍب انتقلت بو إىل مكة ا١تكرمة كىو كنشأ ُب عائلة 
ابن سنتُت، كقد حرصت على تنشئتو تنشئة صاٟتة، فبدأ بتعلم الرمي، ٍب أقبل على تعلم العربية 

ي كالشعر فربع هبما، ٍب حبب إليو الفقو، فساد أىل زمانو. أخذ العلم ببلده عن: مسلم بن خالد الز٧ت
مفيت مكة، كداكد بن عبد الرٛتن العطار، كعمو دمحم بن علي بن شافع، كسفياف بن عيينة، كعدة 
غَتىم ، ٍب ارٖتل إىل ا١تدينة بعد أف ٕتاكز العشرين بقليل فأخذ عن مالك ا١توطأ حفظا كعرضا كفقها 

 كأصبح من أبرز تبلميذه.

ىشاـ بن يوسف القاضي، كأخذ كذلك من بعض علماء اليمن ، منهم مطرؼ بن مازف، ك 
كأخذ ببغداد عن فقيو العراؽ دمحم بن اٟتسن الشيباين، كالزمو، كٛتل عنو، كصنف التصانيف، كدكف 
العلم، كرد على األئمة متبعا األثر، كصنف ُب أصوؿ الفقو كفركعو، كبعد صيتو، كتكاثر عليو 

ثانية معلما، ٍب انتقل إىل مصر أكاخر الطبلب، ككاف قد قدـ بغداد مرتُت ُب األكىل طالبا للعلم، كُب ال
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 .(ُ)سنة تسع كتسعُت كمائة للهجرة كبقي هبا حىت كفاتو سنة أربع كمائتُت 

 
 .ادلطلب الثاين: يف التعريف ابدلذىب الشافعي, وأدواره وأشهر أئمتو

 :كىذه األدكار ىي مرَّ مذىب الشافعية أبربعة أدكار حىت كصل إىل ما ىو عليو اليـو
   :شهد ىذا الدكر مرحلتُت. كر التأسيسأكالن: د

  .ا١ترحلة األكىل: ا١تذىب القدمي
كىو اصطبلح أطلقو علماء الشافعية على ٣تموعة اآلراء الفقهية اليت صرح هبا اإلماـ الشافعي ُب 

بغداد استنباطان من حصيلتو العلمية اليت تلقاىا ُب العراؽ كاٟتجاز، كيدخل ُب ىذه ا١ترحلة كل ما قالو 
 .مي كغَتهثإلماـ الشافعي قبل دخولو مصر، كما رجح ذلك ابن حجر ا٢تيا

 
  أبرز تبلميذ الشافعي ببغداد:

 .(ِ).اٟتسُت بن علي الكرابيسي البغدادم -ُ
 .(ّ).اٟتسن بن دمحم الصبَّاح الزعفراين البغدادم  -ِ

 .(ْ)أىم مؤلفات الشافعي ُب ا١تذىب القدمي
 أكال: كتاب اٟتجة: 

ع الفقهية مرتب على أبواب الفقو، كٝتاه الزعفراين اٟتجة ؛ ألف مقصد كضعو الرد كىو كتاب ُب الفرك 

                                      
 .بتصرؼ ٓ/َُ، ٗط سًن أعالم النبالءذىيب ، ال( (ُ
ره، ككاف من ػػػالشافعي كغيػػػػػػفقو بػػػػػػػاحب التصانيف، تػػبلمة، فقيو بغداد، أبو علي، اٟتسُت بن علي بن يزيد البغدادم، صالع( (ِ

الذىيب كمائتينوُب سنة ٙتاف كأربعُت ػػػػػػػػػػحره، تػػػػػػػوؿ تدؿ على تبػػػػػػركع كاألصػػػػحان لسنان، تصانيفو ُب الفػػػػػػػْتور العلم، ذكيان فطنان فصي
 .ٕٗ/ُِ، ٗط ،  سَت أعبلـ النببلء، ،  

ة بضع كسبعُت ػػػػػزعفراين، كلد سنػػػػػػػغدادم الػػػػػػاإلماـ العبلمة، شيخ الفقهاء كادثُت، أبو علي، اٟتسن بن دمحم الصباح، الب( (ّ
لشافعي كتابو القدمي، ككاف مقدمان ُب الفقو كاٟتديث، ثقة رأ على اػػػػػر من العلماء، كقػػػػػػدد كبيػػػػػذ العلم من عػػػػػػكمائتُت،أخ

 .ِِٔ/ُِ،  ٗط ،  سَت أعبلـ النببلء.  جليبلن، عايل الركاية، كبَت ال، توُب ُب شعباف سنة ستُت كمائتُت ببغداد
 .َِّ، ص ِط ،ادلدخل إىل مذىب اإلمام الشافعيأكـر القواٝتي ، ، ( (ْ
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 على فقهاء الرأم من اٟتنفية كغَتىم من فقهاء العراؽ.

 اثنيا: الرسالة العراقية ) القددية ( : 

كىي الرسالة اليت صنفها اإلماـ الشافعي ُب بغداد حيث طلب منو عبد الرٛتن بن مهدم أف يصنف  
ُب األصوؿ، فوضعها الشافعي كأرسلها إىل البصرة حيث إقامة اإلماـ عبد الرٛتن بن مهدم،  كتااب

 فسميت ابلرسالة بناء على ذلك.

كالقوؿ القدمي للشافعي يعترب مذىبا ُب حالتُت.األكىل: إذا عضده نص حديث صحيح ال 
 ُب اٞتديد.معارض لو، الثانية:إذا مل خيالفو ُب اٞتديد أك مل يتعرض لتلك ا١تسألة 

كفيما عدا ذلك فكل مسألة فيها قوالف للشافعي: قدمي كجديد، فاٞتديد ىو الصحيح، كعليو العمل، 
 كىو ا١تذىب حينئذ؛ كذلك ألف القدمي مرجوع عنو، كا١ترجوع عنو ليس مذىبا للراجع.

 ا١ترحلة الثانية: ا١تذىب اٞتديد. 

سعُت للهجرة، كىناؾ غٌَت اجتهاداتو فظهر ما انتقل اإلماـ الشافعي إىل مصر ُب أكاخر سنة تسع كت
 يسمى اب١تذىب اٞتديد.

 كىناؾ ٚتلة من األسباب اليت دعت الشافعي إىل ترؾ ا١تذىب القدمي ببغداد، من أبرزىا،

 :  اطبلعو على كثَت من السنن كاآلاثر ٦تا مل يكن قد ٝتعها من قبل .  أكالن 

 ن القياس األكؿ القدمي . : اعتماده على قياس جديد يكوف أرجح ماثنيان 

ادات كاٟتاالت االجتماعية ٗتتلف عما كانت ػػػػػئة، ففي مصر رأل العػػػػػػ: اختبلؼ البياثلثان 
 عليو ُب اٟتجاز كالعراؽ.

 .  أبرز تبلميذ الشافعي ٔتصر

  .(ُ)يوسف بن حيي البويطي -ُ
                                      

يعقوب بن حيي، ا١تصرم البويطي، صاحب اإلماـ الشافعي، الزمو مدة، كٗترج بو، كفاؽ األقراف،   يوسف أبو اإلماـ العبلمة،( (ُ
= 



 

48 
 

  .(ُ)إٝتاعيل بن حيِت ا١تزين -ِ
 .(ِ)الربيع بن سليماف ا١ترادم -ّ

 .ات الشافعي ُب ا١تذىب اٞتديدأىم مؤلف
سعُت كمائة، بدأ بنشر علمو ػػػػة تسع كتػػػػػصر ُب أكاخر سنػػػػبعد أف انتقل اإلماـ الشافعي إىل م

فاتو، كقد أٙتر نشره ػػػػػػػهو كذلك كتبو كمصنػػػػػػو الشافعي ُب فقػػػكمذىبو، كقد ٟتق التغيَت الذم اشتهر ب
 .(ّ)دة مصنفات علمية دارت بُت طلبة العلم قدديان كحديثان، كاشتهر منها فو لعػػػػػػػػػػػػػ١تذىبو تصني

 األـ : كتاب   أكالن:
تاب ليس من كتب ػػػػػعض من أف الكػػػػػػي، كال عربة ٔتا شاع عند البػػػػػيعد كتاب األـ أجل كتب الشافع

اابن فقهيان، بدأ ػػػػػػػثبلثة كأربعُت كتارة عن ػػػػػػػتاب عبػػػػع تبلميذه ؛ كالكػػػػػػػالشافعي كإمنا ىو من كض
 هارة كانتهى بكتاب ا١تكاتب.ػػػػػػػػػػػتاب الطػػػػػػػػبك

  :الرسالة اثنيان: كتاب
ككاف سبب كضعها طلبه من عبد الرٛتن بن مهدم، كقد حققها العبلمة أٛتد شاكر بعد أف قدـ ٢تا 

 املها الربيع ا١ترادم اسمبلء شيخو الشافعي.مقدمة ضافية، جازمان فيها أف الرسالة ا١تصرية كتبها بك
  .أصوؿ الشافعي ُب مذىبو اٞتديد

                                      
= 

كاف إمامان ُب العلم، قدكة ُب العمل، زاىدان رابنيان، متهجدان، دائم الذكر كالعكوؼ على الفقو، كقد خلفو اإلماـ الشافعي على 
ىل بغداد كتوُب ُب السجن سنة إحدل كثبلثُت كمائتُت للهجرة اثبتان حلقتو بعد كفاتو، كقد امتحن بفتنة خلق القرآف كسيق إ

سَت أعبلـ النببلء  الذىيب ،   . صابران ٤تتسبان ثباتو على السنة كا٢تدل كقد كصفو السبكي أبنو قاـ مقاـ الصديقُت ُب موقفو
 .ٖٓ/ُِ، ٗط

بن حيِت بن إٝتاعيل ا١تزين ا١تصرم، تلميذ الشافعي، كلد سنة اإلماـ العبلمة، فقيو ا١تلة، علم الزىاد، أبو إبراىيم، إٝتاعيل ( (ُ
ٜتس كسبعُت كمائة للهجرة، كاف رأسان ُب الفقو، اشتهر ٔتختصره ُب الفقو، قاؿ عنو الذىيب: كامتؤلت الببلد ٔتختصره ُب 

 .ِْٗ/ُِ، ٗبلء طسَت أعبلـ النبالذىيب ،  ة.الفقو، كشرحو عدة من الكبار،، توُب سنة أربع كستُت كمائتُت للهجر 
الربيع بن سليماف بن عبد اٞتبار بن كامل، اإلماـ ادث الفقيو الكبَت، بقية األعبلـ، أبو دمحم، ا١ترادم، موالىم ا١تصرم ( (ِ

ا١تؤذف، صاحب اإلماـ الشافعي، كانقل مذىبو كعلمو، كلد سنة أربع كسبعُت كمائة أك قبلها بعاـ، كقد طاؿ عمره، كاشتهر 
 .ٕٖٓ/ُِ،  ٗالذىيب ، سَت أعبلـ النببلء ط. حم عليو أصحاب اٟتديث، توُب سنة سبعُت كمائتُت للهجرة اٝتو، كازد

 . ُِٕ، ص ِط ،ادلدخل إىل مذىب اإلمام الشافعيأكـر القواٝتي ، ، ( (ّ
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قات شىت: األكىل الكتاب ػػػػػػقولو: " كالعلم طبػػػػػػػابو األـ بػػػبو ُب كتػػػوؿ مذىػػػػػذكر الشافعي رٛتو هللا أص
عض ػػػػػقوؿ بػػػػػػػسنة، كالثالثة أف ي ما ليس فيو كتاب كالػػػػػية اإلٚتاع فيػػػكالسنة إذا ثبتت السنة، ٍب الثان

ُب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عة اختبلؼ أصحاب النيبػػػػػػػػػػػػعلم ٥تالفا منهم، كالرابػػػػػػوال كال نػػػػػػػق –ملسو هيلع هللا ىلص  -حاب النيبػػأص
لسنة كمها صار إىل شيء غَت الكتاب كاػػػػػػػػذلك، كا٠تامسة القياس على بعض الطبقات، كال ي

 .(ُ)لم من أعلى ػػػػػػػؤخذ العػػػػػوجوداف، كإمنا يػػػػم
  اثنيان: دكر النقل

بلميذه ُب حلقات ػػػػػػػلفو تػػػػػػع كمائتُت للهجرة إىل أف خيػػػػػػػعي ُب عاـ أربػػػػػػػر بعد كفاة الشافػػػػػػانتهى األم
  : ف عملهم منصبان على ما أيٌبككا .العلم، كأمههم: البويطي، كا١تزين، كالربيع ا١ترادم

  .أكالن: نقل أقواؿ اإلماـ
  .اثنيان: تنمية ا١تذىب كتوسيعو ابجتهاداهتم كٗترجياهتم

 :اثلثان: إجياد تبلميذ ينقلوف عنهم ا١تذىب، كابلفعل فقد نبغ تبلميذ ىؤالء األئمة، كمن أبرزىم
 .(ِ)أبو زرعة القاضي 

  .(ّ)القفاؿ الشاشي

  .ر ا١تذىباثلثان: دكر ٖتري
قيحها كٖتريرىا، كقد قصد بو هتذيب ػػػػػػػػػرت ا١تصنفات ُب مذىب الشافعية، احتيج إىل تنػػػػػػػػػبعد أف كث

ا١تذىب من األقواؿ ا١ترجوحة كالشاذة، كبياف ا١تعتمد عند فقهائو ُب الفتول ُب سائر أبواب الفقو؛ 
ياف اٟتكم الشرعي كفقان الجتهادات أئمتهم، كذلك توحيدان ١ترجعية القضاة كا١تفتُت من ا١تذىب ُب ب

 م.كقد جرل ٖترير ا١تذىب كتنقيحو على يدم إمامُت جليلُت مها: اإلماـ الرافعي، كاإلماـ النوك 

                                      
 . ِٓٔ/ٕ، ِط , األم الشافعي،  ( (ُ
موالىم، الدمشقي، ككاف حسن ا١تذىب، عفيفان، متثبتان، كيل  إلماـ ، أبو زرعة، دمحم بن عثماف بن إبراىيم بن زرعة الثقفي( ا(ِ

قضاء الداير ا١تصرية سنة أربع كٙتانُت كمائتُت، ككاف شافعيان، ككيل قضاء دمشق، كقد نشر مذىب الشافعية بدمشق، توُب سنة 
 . ُِّ/ُ،ٗسَت أعبلـ النببلء طالذىيب ، . اثنتُت كثبلٙتائة للهجرة بدمشق

بكر، دمحم بن علي بن إٝتاعيل الشاشي الشافعي القفاؿ الكبَت، إماـ كقتو، ٔتا كراء النهر، كصاحب التصانيف، ، أبو اإلماـ ( (ّ
أكؿ من صنف ُب اٞتدؿ اٟتسن من الفقهاء، كلو كتاب ُب أصوؿ الفقو، كشرح رسالة الشافعي، كعنو انتشر فقو الشافعية ٔتا 

 ُٔ/ُ،ٗسَت أعبلـ النببلء ط. الذىيب، الشاشي فا١تراد ىو ال القفاؿ ا١تركزم كراء النهر، كقد ذكر النوكم أنو إذا ذكر القفاؿ
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  .رابعان: دكر االستقرار
كىي آخر مراحل ا١تذىب، مرحلة استقراره كثباتو، فقد تقرر عند ا١تتأخرين من فقهاء الشافعية أف من  

الًتجيح ُب ا١تذىب كالقدرة على التصحيح خيتار ُب فتواه ما يظهر لو ترجيحو من كبلـ كاف من أىل 
كبلـ ابن ػػػػػػػأخذ بػػػػػػػػػح ُب ا١تذىب، فيػػػػػػالشيخُت الرافعي كالنوكم، كأما من مل يكن من أىل الًتجي

 .(ُ)خريناية، إذ مها معتمد ا١تذىب عند ا١تتأػػػحفة كالرملي ُب النهػػػػػػػحجر ُب الت

 .ادلبحث الثاين: مكانة اخلطيب الشربيين يف ادلذىب واطالعو الواسع فيو

 :كفيو مطلباف

 الشافعي. ادلطلب األول: مكانتو بٌن فقهاء ادلذىب

عاش ا٠تطيب الشربيٍت رٛتو هللا تعاىل ُب عصر كاف يزخر ابلعلماء األفذاذ من اٟتفاظ ادثُت 
 ابلعلـو كا١تعارؼ الدينية، فبل غرك أف يكوف إمامان ُب ا١تذىب.كالفقهاء ا١تربزين، كُب بيئة تعج 

مذه لٍ تػى راي األنصارم رٛتو هللا، ككذلك تػى كتػىتىلمذي العبلمة ا٠تطيب على شيخ اإلسبلـ القاضي زك
للعبلمة اإلماـ شهاب الدين الرملي رٛتو هللا تعاىل، لو أثر كبَت على تكوين الشخصية العلمية للعبلمة 

 عطائها ا١تكانة البلئقة هبا.ا٠تطيب، كإ

ككيتب العبلمة ا٠تطيب خَت ما يوحي اب١تكانة العلمية اليت كاف يتبوؤىا ىذا اإلماـ، خاصة  
 .  كتابو " مغٍت اتاج " الذم يتصدر شركح منهاج الطالبُت ُب فقو الشافعية عند طبلب العلم اليـو

لعلمية إال إذا علمت أف ا١تنهاج لو ما كال يتبُت لك معٌت ىذه الكلمة ُب بياف منزلة ا٠تطيب ا
يقارب مائة شرح بُت مطوؿ كمتوسط ك٥تتصر، كىذه الشركح ليس منها شرح إال كىو إلماـ من أئمة 
؛  الشافعية ا١تربزين، فإنو كتاب مهيب ال جيرؤ على التعرض لشرحو من مل يتأىل لو كما ىو معلـو

 كليس ىذا ا١توضع الئقان بسرد بعض ىذه ا١تؤلفات.

كإذا أردان تقريب األمر إىل الفهم، فلنذكر أف ا١تتأخرين من فقهاء الشافعية قد اعتمدكا من 

                                      
 .ّٗٗ ص ِط ، ادلدخل إىل مذىب اإلمام الشافعي أكـر القواٝتي ، ( (ُ
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مي، كهناية اتاج ثشركح ا١تنهاج ثبلثة كتب ال يعدلوف هبا غَتىا، كىي: ٖتفة اتاج البن حجر ا٢تي
لشركح قبلها للجماؿ الرملي، كمغٍت اتاج للخطيب الشربيٍت، كذلك ألهنا ٚتعت ما تشتت ُب ا

 كحوت مذىب الشافعي حىت استقصت ٚتيع مسائلو.

نعم يقدـ معظم الفقهاء التحفة كالنهاية على ا١تغٍت كجيعلوف ا١تغٍت ىو الثالث، كذلك ألسباب 
تعود إىل مكانة ا١تؤلفىُت عند ىؤالء الفقهاء. لكن حسب ا٠تطيب ككتابو ا١تغٍت أف حيوز الدرجة الثالثة 

 .كعشرات ا١تصنفات!من بُت مئات الفحوؿ 

بل يتقدـ االثنُت ٔتيزات ال توجد فيهما، حىت قدمو البعض على االثنُت، كمنهم شيخي أٛتد بن علي 
 .ا١تقرمي، مفيت الشافعية ُب ا١تدينة ا١تنورة  حاليا

 ، كما أف ا١تغٍت يكاد اليـو حيوز على االىتماـ األكرب كاإلقباؿ األكثر من قبل طلبة العلم اليـو
هولة ألفاظو كقرهبا من متناكؿ الفهم، كألجل ما يذكر فيو من األدلة، كألنو يبسط من الفركع كذلك لس

 كاألقواؿ كاألكجو ما يطويو غَته، منبهان على مداركها كدرجة ا٠تبلؼ فيها.

أعٍت أف اإلماـ النوكم رٛتو هللا يذكر ُب ا١تنهاج ما ىو ا١تعتمد ُب ا١تذىب مبينان درجة ا٠تبلؼ 
كنو كثَتان ما يًتؾ التصريح ٓتبلؼ ا١تعتمد، ككثَت من الشراح ال يتعرضوف ٠تبلؼ ا١تعتمد  إف كاف، ل

كما ُب التحفة كالنهاية، إال إذا دعت اٟتاجة لذلك كما إذا كاف قد رجح ىذا ا١تخالف للمعتمد 
ن أحد الفقهاء فيؤيدانو أك خيالفانو أك ٨تو ذلك، أما ا٠تطيب فإنو يبُت ما ىو خبلؼ ا١تعتمد م

 الوجوه كاألقواؿ ك٨تو ذلك كينبو إىل أدلتها.

كما أنو يكثر من االستدالؿ ابلقواعد الفقهية، مع كضوح ُب العبارة كسبلسة ُب التعبَت 
.  يعجب الدارسُت اليـو

ك٦تا يدؿ على مكانة شرح ا٠تطيب " مغي اتاج " ما أجاب بو السيد العبلمة عمر البصرم 
  -للجماؿ الرملي  "النهاية"البن حجر، ك "التحفة"للخطيب، ك " ا١تغٍت" ١تا سئل عػن -رٛتو هللا  -

، مع توشيحو بفوائد من "ا١تنهاج" شرح ا٠تطيب الشربيٍت ٣تموع من خبلصة شركح "فأجاب: 
، كصاحبو ُب رتبة مشايخ شيخ اإلسبلـ ابن "التحفة" تصانيف شيخ اإلسبلـ زكراي، كىو متقدـ على
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 .(ُ)" حجر؛ ألنػو أقدـ منو طبقة

كإذا كانت ىذه ىي ا١تكانة العلمية للخطيب ابلنظر إىل شرح ا١تنهاج، فمكانتو العلمية بُت 
الفقهاء ا١تتأخرين أتٌب بعد ابن حجر كالرملي كشيخ اإلسبلـ زكراي كما ذكره الكردم عن شيخو دمحم 

 أنو قاؿ: (ِ)سعيد سنبل

بل ٔتا خيالف التحفة كالنهاية إال إذا مل  -ابن حجر كالرملي –كعندم ال ٕتوز الفتول ٔتا خيالفهما "
 .(ّ)"يتعرضا لو فيفيت بكبلـ شيخ اإلسبلـ ٍب بكبلـ ا٠تطيب

كقاؿ الكردم ُب مقدمة " اٟتواشي الصغرل ":" كأتعرض كثَتا للخبلؼ بُت ا١تتأخرين كشيخ 
 ُب مذىب الشافعياإلسبلـ زكراي كا٠تطيب الشربيٍت كالشارح اٞتماؿ الرملي ، إذ ىؤالء قريبو التكافؤ 

 "(ْ) 

 ومناذج من ذلك: ادلطلب الثاين: اطالعو الواسع يف ادلذىب

ال بد للفقيو أف يكوف ذا حظ كافر من االطبلع على مذىب إمامو، دائم النظر ُب كتب ا١تصنفُت 
 منها: فيو؛ إذ سعة االطبلع ٢تا أمهية ال ٗتفى

 : أكالن  

قواؿ كاألكجو ا١تركية فيو ، فضبل عن اطبلعو على ما أهنا تتيح لو معرفة أكرب بنصوص ا١تذىب كاأل
ألف الفقيو القائم ابلفتول على مذىب إمامو حيرص كل اٟترص على أف  ينبهونو من ا١تسائل الشاذة ؛

تكوف فتواه موافقة ١تذىب إمامو ، قائمة على أصولو كقواعده ، فإذا مل يكن ذا اطبلع كاسع بل 
مدا على بعض الكتب فقد أتتيو األسئلة كاالستفتاءات ٔتا ال مكتفيا ْتفظ ٚتلة من مسائلو معت

                                      
 .ُِِ،ِِِص، د.ط. الفوائد ادلدنيةالكردم ، ( (ُ
يل اإلفتاء كالتدريس ُب ا١تسجد اٟتراـ، كتوُب دمحم سعيد سنبل ابلٌب، ا١تكي الشافعي، مفيت الشافعي ، فقيو ، ٤تدث ، تو ( (ِ

 ِّّ/ّ ُىػ(، من آاثره : األكائل السنبلية ُب أكائل كتب اٟتديث. كحالة ، معجم ا١تؤلفُت ، طُُٕٓابلطائف سنة )
 .ُِِ،ِِِص، د.ط. الفوائد ادلدنيةالكردم ، ( (ّ
 ِ/ُ،  ّ، ط احلواشي الصغرىالكردم ، ( (ْ
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 .ا حيفظ كال فيما يعتمده من الكتبيكوف جوابو ٦ت
 :اثنيان 

قد يبحث الفقيو غَت ا١تطلع ُب بعض ا١تسائل كيفيت فيها ظنا منو أنو أصاب ا١تذىب، مع أف تلك 
 عن ا١تذىب.الفتول اليت أفتاىا قد يكوف األئمة نبهوا على شذكذىا كخركجها 

 :اثلثان 
ستنبط كخيرج ػػػػػسعة االطبلع تنفع الفقيو ُب أتييد فتاكيو بنصوص مىن قبلو، إما نصا كإما معٌت، أبف ي

  على نصوصهم مسائل جديدة ٖتتاج إىل جواب.

 :رابعان 
ـ سعة االطبلع تزيد الفقيو معرفة ابألحكاـ ا١تطلقة كا١تقيدة ُب ا١تذىب، فإف الفقهاء يطلقوف األحكا

كيقيدكهنا ُب ابب آخر، فإذا مل يكن ذا اطبلع أفىت اب١تطلق على إطبلقو كىو ٥تالف   ،ُب ابب
 للمذىب.

 :خامسان 
١تذىب، كأف يفيت بعضهم بقوؿ اطبلعو الواسع على ا١تذىب ديكنو من الرد على ٥تالفي ا١تعتمد ُب ا

 .ثل ىؤالء ضعف قو٢تم صحيحا قواي مع أف األئمة قبلو نصوا على خبلفو فيبُت ا١تطلع ١ت يظنو

 
حقا اطبلعو الواسع اب١تذىب، كإحاطتو بو  يدرؾ ُب كتب اإلماـ الشربيٍت ا١تتأملإف  بعد ىذا أقوؿ:

انقبل ذلك عن أمهات  ، من خبلؿ ما كاف يبديو من األقواؿ كاالختبلفات كاالستدالالت كالتعقبات 
 ئمة ا١تذىب ا١تتقدمُتبعدىم من أ ككتب اإلماـ الشافعي كاألصحاب كمن كتب ا١تذىب

ُب نتاجو العلمي كٖتريره ٦تا كاف لو أثر كبَت  ن، فضبل عن كتب الفتاكل كالقواعدكا١تتأخري
 كسأشَت ىنا إىل بعض النماذح من ا١تسائل الفقهية اليت تبُت مدل سعة اطبلعو.الفقهي.

الطهارة، فقد أكثر  كراىة استعماؿ ا١تاء ا١تشمس ُب  مسألة كلنأخذ مثاال يدؿ على سعة اطبلعو كىو
عن أئمة ا١تذىب فنقل عن البلقيٍت، كاإلسنوم، كتلميذه الزركشي، كالعز بن عبد  فيها ا٠تطيب النقوؿ
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كالنوكم كالسبكي كىذا يدؿ على اطبلعو الواسع بكتبهم كأقوا٢تم فقاؿ ُب ا١تغٍت : ،  (ُ)السبلـ
  : قاؿ البلقيٍت  . ُب ا١تيت؛ ألنو ٤تًـت"كظاىر كبلـ اٞتمهور أنو يكره ُب األبرص لزايدة الضرر ككذا 

كغَت اآلدمي من اٟتيواف إف كاف الربص يدركو كا٠تيل أك يتعلق ابآلدمي منو ضرر إتهت الكراىة، 
قاؿ   . كينبغي فيو التفصيل الذم قالو البلقيٍت  . كُب سقي اٟتيواف منو نظر ا ق  : قاؿ اإلسنوم  . كإال فبل
قالو ابن عبد السبلـ، كإمنا مل حيـر ا١تشمس كالسم؛ ألف   : ا١تائعات كا١تاء كغَت ا١تاء من  . الزركشي

ال يكره استعمالو، كاختاره ا١تصنف ُب بعض كتبو، كبو قاؿ األئمة   : ضرره مظنوف ٓتبلؼ السم، كقيل
يورث إف شهد عدالف أبنو   : كقيل  . كقاؿ ُب شرح ا١تهذب إنو الصواب؛ ألف أثر عمر مل يثبت  . الثبلثة

 .(ِ)." كاختاره السبكي، كا١تذىب ىو األكؿ  . الربص كره كإال فبل

كما أنو يذكر أحياان أنو مل ير أحدا سبقو ُب ا١تسألة، كال يقوؿ مثل ذلك إال من اطلع على  
 .(ّ) "قلت ذلك ْتثا، كمل أر من ذكره كتب من سبقو، فقد قاؿ ُب مسألة األذاف للفائتة " 

كىذا ظاىر ١تن أتملو كإف مل يذكره أحد فيما علمت، كقد "السفر:كقاؿ قضاء الفائتة ُب 
 (ْ)."  عرضت ذلك على شيخنا الشيخ انصر الدين الطببلكم فقبلو كاستحسنو

كلو قصر ا١تعادة إف صبلىا أٌكال مقصورة ٍب صبلىا اثنيا  "كقاؿ ُب قصر ا١تعادة ُب السفر: 
 .(ٓ)"فقها كمل أر من تعرض لوخلف من يصلي مقصورة، أك صبلىا إماما؛ قلت ذلك ت

كىذا االطبلع الواسع  مٌكن اإلماـ الشربيٍت من الرد على أقواؿ العلماء بنقل نصوص من  
 كتب األئمة ا١تعتمدين ُب ا١تذىب .

                                      
لسبلـ بن أيب القاسم بن اٟتسن، الشيخ اإلماـ العبلمة كحيد عصره، سلطاف العلماء عز الدين أبو دمحم عبد العزيز بن عبد ا( (ُ

ىػ(، برع ُب الفقو كالتفسَت كالعربية. من آاثره ٕٕٓالسلمي، ا١تغريب أصبل، الدمشقي مولدان، ا١تصرم داران ككفاة، كلد سنة )
ىػ(. انظر: السبكي ، طبقات الشافعية الكربل: َُٔٔب القاىرة سنة )العلمية: التفسَت الكبَت، كقواعد الشريعة، توُب 

(ٖ/َِٗ). 
 .ْٕ/ُ ،  ْ، طمغين احملتاج، ا٠تطيب الشربيٍت ( (ِ
 . َُِ/ُا١تصدر السابق ( (ّ
 . ّٔٗ/ُا١تصدر السابق ( (ْ
 . َْْ/ُا١تصدر السابق ( (ٓ
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 :الشافعي الفصل الرابع: جهوده يف ادلذىب

  كفيو ستة مباحث:

 .لكادلبحث األول: عنايتو ابالستدالل ألحكام ادلذىب ومناذج من ذ

 .طلب الدليل :االستدالؿ

كقد يكوف الدليل  (ُ)كالدليل: ىو ما ديكن التوصل بصحيح النظر فيو إىل مطلوب خربم
على ا٠تبلؼ ُب بعضها، كقد يكوف  نقليا، كالكتاب كالسنة كاإلٚتاع كشرع من قبلنا كقوؿ الصحايب

 كاالستصحاب كسد الذرائع. كاالستحساف ،اس كا١تصاحل ا١ترسلةػػػػػػػػػػػليا، كالقيػػػػػػػػػػعق

ككاف ا٠تطيب الشربيٍت حيرص على تدعيم أحكاـ ا١تذىب الشافعي ابلنصوص القرآنية 
كاٟتديثية كل حُت، حىت ال يكوف الفقو جافا، كال شك أف تدعيم ا١تذىب ابألدلة كالدفاع عنو ُب 

رت شركط الناظرين ُب كجو ا٠تصـو من أجلًٌ األعماؿ اليت ٕتب على ا١تنتسبُت إىل ا١تذىب إف تواف
ا١تذىب، كسأتكلم فيما يلي عن عناية ا٠تطيب ابالستدالؿ ألحكاـ ا١تذىب مع النماذج ا١توضحة 

 لذلك ّتبلء.

 اللو ألحكاـ ا١تذىب ٔتزااي منها:كقد ٘تيز ا٠تطيب ُب استد

 .ٗتريج األحاديث كاٟتكم عليها أحياان -ُ
 .كثرة النصوص اليت ينقلها عن علماء ا١تذىب -ِ
  .ؿ ابلقواعد الفقهية كاألصولية زايدة ُب تدعيم ا١تذىباالستدال -ّ
  :الرد على أدلة ا١تخالفُت من خبلؿ  -ْ

 تضعيف اٟتديث سندا.  -أ
  .ٛتل االستدالؿ على كجو آخر -ب
 .هم أبدلة أخرلبياف معارضة أدلت -ج

                                      
 ْٓص  ، ٓط ، شرح الورقات،  الفوزافعبد هللا ( (ُ
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يبدأ كأما ترتيب ا٠تطيب لؤلدلة فقد مشى على منهج من سبقو من أئمة ا١تذىب الشافعي ، حيث 
أكال ابآلايت ، ٍب األحاديث الواردة ُب ا١تسألة ، ٍب آاثر الصحابة كالتابعُت ، ٍب اإلٚتاع إف كجد ، ٍب 

كبعد ذلك يتطرؽ لئلشكاالت  ،القياس ، ٍب القواعد الفقهية كاألصولية الداعمة للمسألة 
 نماذج كما سيظهر من خبلؿ عرض الكاالعًتاضات اليت قد ترد على األدلة قيجيب عنها ،

 

 : النماذج الفقهية* 

 كىذه مناذج مستقاة من كتبو تبُت ما ذكرتو. 

 النموذج األكؿ: كجوب الًتتيب بُت األعضاء ُب الوضوء:

، (ُ) ةسنة، كىو مذىب اٟتنفي :فقيل:الًتتيب بُت أعضاء الوضوء اختلف العلماء ُب حكم
 . (ِ)كا١تالكية

 .(ْ)كاٟتنابلة  ،(ّ)الًتتيب فرض، كىو مذىب الشافعية كقيل: 

 استدؿ ا٠تطيب للمذىب بثبلثة أدلة:

 .(ٓ)األكؿ: فعلو ملسو هيلع هللا ىلص ا١تبُت للوضوء ا١تأمور بو

  

                                      
 ٓٓ/ُ ِ، ط ادلبسوط ،السرخسي(  (ُ

 َِٓ/ُ،  ٓ، طمواىب اجلليل،اٟتطاب (ِ) 
 . ِٓٔ/ٕ، ِ: طاألم ( الشافعي ،  (ّ
 ِٗ/ُ ِط، ادلغين  ابن قدامة ا١تقدسي،(  (ْ
 .ِّٓاٟتديث  ْٕٓ/ُ، د.ط ، شرح النووي على صحيح مسلم(  (ٓ
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الثاين:  أف الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص أمران أف نبدأ ٔتا بدأ هللا بو، فقاؿ:) إف ا١تركة من شعائر هللا، فابدؤكا ٔتا بدأ 
 .(ُ)( هللا بو

كوف ػػػػػُت، فيػػػػرأس، فالرجلػػػدين، فالػػػػكاألصل ُب األمر الوجوب، كقد بدأ هللا بذكر الوجو، فالي
 .رتيب امتثاالن لؤلمر النبوم بتقدمي ما قدَّمو هللا، كأتخَت ما أخَّره هللاػػػػػػالت

 .تفرؽ بُت ا١تتجانسات إال لفائدة ث: أف هللا ذكر ٦تسوحنا بُت مغسوالت، كالعرب الالثال

"كالسادس من الفركض الًتتيب على حكم ما ذكرانه من البداءة ُب اإلقناع: ا٠تطيب قاؿ 
وء ا١تأمور بغسل الوجو مقركان ابلنية ٍب اليدين ٍب مسح الرأس ٍب غسل الرجلُت لفعلو ملسو هيلع هللا ىلص ا١تبُت للوض

بو ركاه مسلم كغَته ، كلقولو ملسو هيلع هللا ىلص ُب حجة الوداع ابدأكا ٔتا بدأ هللا بو ركاه النسائي اسسناد صحيح 
كالعربة بعمـو اللفظ ال ٓتصوص السبب كألنو تعاىل ذكر ٦تسوحا بُت مغسوالت كتفريق ا١تتجانس ال 

ندبو بقرينة األمر ُب ا٠ترب كألف اآلية بياف  ترتكبو العرب إال لفائدة كىي ىنا كجوب الًتتيب ال
  .(ِ)" للوضوء الواجب 

 النموذج الثاين: مسح الرأس ُب الوضوء كا١تقدار الواجب مسحو.

 :اختلف العلماء ُب ا١تقدار الواجب مسحو من الرأس

                .(ّ)يكفي ُب مسح الرأس مقدار الناصية، كىو ربع الرأس، كىذا مذىب اٟتنفية: فقيل
                                                     .(ْ)جيب مسح ٚتيع الرأس، كىو مذىب ا١تالكية  كقيل

                                                                              .(ٓ)كا١تشهور من مذىب اٟتنابلة

                                      
أي ، بصيغىة ا٠تٍىربكىرىكىاهي ميسٍ  ( ِٕٕٓ، رقم ) (ِٖٖ/ّ( أخرجو الدارقطٍت  ُب السنن ، ) (ُ ، كابلنظر إىل األسانيد  ًلمه بًلىٍفًظ : أىٍبدى

 يتبُت بوضوح أف الركاية بلفظ ا٠ترب ىي الصحيحة ، كأف الركاايت بلفظ األمر شاذة ،
 ْٓ/ ُ، ط د. اإلقناع,، ا٠تطيب الشربيٍت ( (ِ
 ّٔ/ُ، ِ، ط ادلبسوطالسرخسي ، ( (ّ
 َِِ/ُ ٓ، طمواىب اجلليل، اٟتطاب ( (ْ
 ٖٔ/ُ،  ِط، ادلغين  ابن قدامة ا١تقدسي، ( (ٓ
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   .(ُ)كاختاره ا١تزين من الشافعية

 .(ِ)ركض أقل ما يتناكلو اسم ا١تسح، كلو شعرة، كىو مذىب الشافعيةا١تف :كقيل

 استدؿ ا٠تطيب ١تذىب الشافعي بثبلثة أدلة:

 :األكؿ

فيتحقق مسح الرأس ٔتسح جزء من أجزائو، كما تقوؿ: ]ٔا١تائدة: [ ﴾ڀ  ٺ     ﴿ :قولو تعاىل
الضرب على كل جزء من ضربت برأسو، فمن قاؿ: إنو ال يكوف ضارابن لرأسو حقيقة إال إذا كقع 

 .(ّ)أجزائو، فقد جاء ٔتا ال يفهمو أىل اللغة كال يعرفونو

 :الثاين 

مسح بناصيتو، فهذا دينع كجوب االستيعاب، كدينع التقدير ابلثلث  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ثبت ُب الدليل أف النيب 
 .(ْ)عليو اسم ا١تسحأك الربع أك النصف؛ فإف الناصية دكف الربع، فيتعُت أف الواجب ما يقع 

 :الثالث

دالة على التبعيض، ألهنا إذا دخلت على فعل ]ٔا١تائدة: [  ﴾ڀ  ٺ     ﴿: الباء ُب قولو تعاىل
: الرابع مسمى قاؿ ُب مغٍت اتاج شارحا كبلـ  النوكم ُب ا١تنهاج.يتعدل بنفسو كانت للتبعيض

 ]ٔا١تائدة: [  ﴾     ڀ  ٺ﴿ قىاؿى تػىعىاىلى :مسح لبشرة رأسو أك شعر ُب حده (. 

كاكتفى ٔتسح البعض فيما ذكر ؛ .(ٓ)"كركل مسلم : " أنو ملسو هيلع هللا ىلص مسح بناصيتو، كعلى العمامة 
ألنو ا١تفهـو من ا١تسح عند إطبلقو، كمل يقل أحد بوجوب خصوص الناصية، كىي الشعر الذم بُت 

                                      
 ُّْ/ُ، د.ط،  اجملموع شرح ادلهذب، النوكم ( (ُ
 َّْ/ُ، د.ط،  اجملموع شرح ادلهذب، النوكم ( (ِ
 .  ْٗ – ّٗ/ُ ْط،  مغين احملتاج،  ا٠تطيب الشربيٍت( (ّ
 ُّْ/ ُ، د.ط ,  اإلقناع( (ْ
 .(ِْٕ) ، رقم  ُِّ /ُ، )  ا١تسح على الناصية كالعمامة ابب ،كتاب الطهارة ، الصحيحُب  أخرجو مسلم( (ٓ
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وب التقدير ابلربع أك أكثر ألهنا دكنو، كالباء النزعتُت، كاالكتفاء هبا دينع كجوب االستيعاب كدينع كج
 . (ُ)إذا دخلت على متعدد كما ُب اآلية تكوف للتبعيض

فإف قيل : صيغة األمر ٔتسح  فقاؿ: " وف ٍب أجاب عن االعًتاضات اليت أكردىا ا١تخالف
 الرأس كالوجو ُب التيمم كاحدة فهبل أكجبتم التعميم أيضا ؟.

أبف ا١تسح ٍب بدؿ، للضركرة فاعترب ٔتبدلو، كمسح الرأس أصل أجيب أبف ذلك ثبت ابلسنة ك
 فاعترب لفظو.

 فإف قيل : ا١تسح على ا٠تف بدؿ فهبل كجب تعميمو كمبدلو ؟.

أجيب بقياـ اإلٚتاع على عدـ كجوبو، كأبف التعميم يفسده مع أف مسحو مبٍت على 
 ػ  (ِ)"ضركرة كما مر  التخفيف ٞتوازه مع القدرة على الغسل ٓتبلؼ التيمم إمنا جاز لل

 النموذج الثالث: نقض الوضوء بلمس ا١ترأة:

 : آراءاختلف أىل العلم ُب نقض الوضوء ٔتس ا١ترأة على ثبلثة 
  :األكؿ رأمال

كذىب إىل أف ١تس ا١ترأة ينقض الوضوء بكل حاؿ، سواء كاف اللمس بشهوة أـ ال، كسواء قصد 
 .(ّ)إلماـ الشافعي رٛتو هللاذلك أـ حصل سهوان أك اتفاقان. كىذا مذىب ا

  

                                      
  ّٗ/ُ ،ْط، مغين احملتاج، ا٠تطيب الشربيٍت ( (ُ
 .ُّْ/ ُ، ، د.ط  اإلقناع، ك  ْٗ – ّٗ/ُ ْط،  مغين احملتاجا٠تطيب الشربيٍت ، ( (ِ
 ُُِ/ُ , د. ط ,  حاشية البجًنمي، البجَتمي ( (ّ
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 :الثاين رأمال 

ذىب إىل أف مس ا١ترأة ال ينقض الوضوء مطلقان ، سواء كاف بشهوة أـ بغَت شهوة. كىذا مذىب 
 رٛتو هللا.(ُ)اإلماـ أيب حنيفة

 .الثالث: التفصيل رأمال

استدؿ  .(ِ)نابلةإف كاف ا١تٌس بشهوة نىقض، كإف كاف بغَت شهوة مل ينقض. كىذا مذىب ا١تالكية كاٟت
ٍب بُت كجو االستدالؿ، كرٌد  (ّ) ] ّْالنساء: [ ﴾ې  ې  ې ﴿: ا٠تطيب للمذىب بقولو تعاىل

 على من فسرىا ابٞتماع ، كبعد ذلك أجاب عن أدلة القائلُت بعم النقض ابللمس.

 : فقاؿ شارحا لقوؿ النوكم

لموس كبلمس ُب األظهر، كال تنقض الثالث التقاء بشرٌب الرجل كا١ترأة إال ٤ترما ُب األظهر، كا١ت"
 (ْ)."صغَتة كشعر، كسن كظفر ُب األصح

أم  ] ّْالنساء: [ ﴾ې  ې  ې ﴿: الثالث التقاء بشرٌب الرجل كا١ترأة  لقولو تعاىل "
التيمم عند فقد ػػػػػعطف اللمس على اجمليء من الغائط كرتب عليهما األمر بػرئ بو فػػػػا قػػػػم كمػػ١تست

؛ إذ اللمس ال ط، ال جامعتم؛ألنو خبلؼ الظاىراجمليء من الغائػػػػػدث كػػدؿ على أنو حػػػػػػفاء ػػػػػػا١ت
: ص ابٞتماع.ػػػػػػخيت  [ٕاألنعاـ:]﴾ۅ  ۉ       ﴿قىاؿى تػىعىاىلى

 .(ٔ) " اىػ (ٓ)ٍست( ٍيًو كىسىلَّمى : ) لعلَّك ١تكىقىاؿى صىلَّى اّللَّي عىلى 

 قض بلمس ا١ترأة فقاؿ: ٍب أجاب عن أدلة القائلُت بعدـ الن
                                      

 ُُِ/ُ ،  ِ، ط ادلبسوط ،السرخسي ( (ُ
 ُِْ/ُ،  ِط دلغينا،  ، ابن قدامة   ُُْ/ُ،  ٓ، طمواىب اجلليل، اٟتطاب  ((ِ
 ّْ( سورة النساء، آية  (ّ
 .َٕص  ِط ،  منهاج الطالبٌن،  ( النوكم(ْ
 . ( ِْٖٔ)( رقم  ُٕٔ /ٖ)ابب ىل يقوؿ اإلماـ للمقر ، كتاب اٟتدكد ، الصحيح ُبأخرجو البخارم ( (ٓ
 . ٖٔ/ُ،  ْ، ط ين احملتاجمغا٠تطيب الشربيٍت ، ( (ٔ
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كأجيب عما ركاه مسلم عن عائشة اهنع هللا يضر أهنا قالت " فقدت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُب الفراش ليلة فالتمستو "
 (.ِ)ابحتماؿ اٟتائل (ُ)"ف...و، كىو ُب سجوده، كمها منصوبتافوقعت يدم على بطن قدمي

 النموذج الرابع: ٧تاسة بوؿ مأكوؿ اللحم:

خبلؼ بُت الفقهاء على ٧تاسة بوؿ كل حيواف غَت مأكوؿ اللحم، كأما ما كاف من مأكوؿ  ال
 :اللحم، فالعلماء فيو على رأيُت

 .(ّ)كىو رأم اٟتنفية، كالشافعية ُب ا١تشهور من ا١تذىبُت، أف البوؿ ٧تس من كل حيواف.   :األكؿ

 .(ْ)اللحم،  كإليو ذىب ا١تالكية كاٟتنابلة كىو طهارة بوؿ مأكوؿ الثاين:

 :استدؿ ا٠تطيب للمذىب بدليلُت

 .األكؿ : أمره ملسو هيلع هللا ىلص  بصب ا١تاء على بوؿ األعرايب الذم ابؿ ُب ا١تسجد  كذلك دليل على ٧تاستو

النيب ملسو هيلع هللا ىلص ْتائط من حيطاف ا١تدينة أك مكة،  حديث ابن عباس رضي هللا عنهما قاؿ: مرٌ الثاين: 
نسانُت يعذابف ُب قبورمها، فقاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: " يعذابف، كما يعذابف ُب كبَت، ٍب قاؿ: فسمع صوت إ

بلى، كاف أحدمها ال يستًت من بولو، ككاف اآلخر ديشي ابلنميمة، ٍب دعا ّتريدة فكسرىا كسرتُت، 
لو أف خيفف عنهما فوضع على كل قرب منهما كسرة. فقيل لو: اي رسوؿ هللا، مل فعلت ىذا ؟ قاؿ: لع

 .كقيس بو سائر األبواؿ.(ٓ)"ما مل تيبسا، أك إىل أف ييبسا 

  

                                      
 .( ْٖٔ) اٟتديث ( رقم  ِّٓ /ُ، ) ابب ما يقاؿ ُب الركوع كالسجود، كتاب الصبلة   ، ُب الصحيح  أخرجو مسلم( (ُ
 .ُٗٔ/ُد.ط ،  اإلقناع، كٖٔ/ُ،  ْ، ط مغين احملتاجا٠تطيب الشربيٍت ، ( (ِ
 ُِْ/ُ، ْط , فتح القدير ، ابن ا٢تماـ  ْٔ/ُ، ّ، ط  ادلهذب ، لشَتازما أبو إسحاؽ( (ّ
 ٖٗ/ُ،  ِط دلغينا، ، ابن قدامة ٕٕ/ُ،  ِط ،حاشية الدسوقي ( الدردير ، (ْ
 ( ِِٗ ) رقم( ،  َِْ /ُ،)  اسة الدـ ككيفية غسلوابب ٧ت ،كتاب الطهارة،  الصحيح ُب  أخرجو مسلم( (ٓ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=638&idto=825&lang=&bk_no=53&ID=106
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كأما أمره ملسو هيلع هللا ىلص العرنيُت بشرب أبواؿ اإلبل "ٍب أجاب ا٠تطيب عن أدلة ا١تخالفُت حيث قاؿ:
 .(ِ)فكاف للتداكم كالتداكم جائز عند فقد الطاىر الذم يقـو مقامو (ُ)

 .بسملة آية من الفاٖتةال النموذج ا٠تامس:

                                                                          لف فيها على قولُت :ىذه ا١تسالة اختي 
                                 .(ّ)كا١تالكية القوؿ األكؿ: أف البسملة ليست من الفاٖتة، كىو مذىب اٟتنفية

 . (ْ)كاٟتنابلة ملة آية من الفاٖتة، كىو مذىب الشافعيةالقوؿ الثاين: أف البس

 منها : ، استدؿ ا٠تطيب للمذىب أبحاديث صرحية ُب كوف البسملة آية من الفاٖتة

ما ركاه الدارقطٍت عن أيب ىريرة أنو ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: "إذا قرأًب اٟتمد  فاقرءكا بسمميحرلا نمحرلا هللا   :أكالن 
 .(ٓ)"آف كأـ الكتاب كالسبع ا١تثاين كبسمميحرلا نمحرلا هللا  إحدل آايهتاإهنا أـ القر 

: بسمميحرلا نمحرلا هللا  ما ركاه ابن خزدية اسسناد صحيح عن أـ سلمة " أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عدٌ : اثنيان 
 .(ٔ)"آية، كاٟتمد  رب العا١تُت : أم إىل آخرىا ست آايت

 ا من ا١تخالف كأجاب عنهما فقاؿ: اضُت ديكن إيرادمهٍب أكرد ا٠تطيب اعًت 

" فإف قيل يشكل كجوهبا ُب الصبلة بقوؿ أنس " كاف النيب كأبو بكر كعمر كعثماف رضي هللا تعاىل 
 .(ٕ)عنهم يفتتحوف الصبلة ب اٟتمد  رب العا١تُت "  كما ركاه البخارم 

                                      
  (ِّّرقم )اٟتديث (  ٔٓ/ُ، ) ابب أبواؿ اإلبل كالغنم ، الصحيح أخرجو البخارم ُب ( (ُ
 ُُّ/ ُ، ْ، ط , مغين احملتاجا٠تطيب الشربيٍت ( (ِ
 ُُٗ/ُ ، د. ط  بداية اجملتهد،  ابن رشد .َُُ/ُ،  ِ، طبدائع الصنائع ،الكاساين ( (ّ
 .ّٕٔ/ُ ، ِط، ادلغين ،ابن قدامة ا١تقدسي  .َِٖ/ّ ، د. ط ،  اجملموع شرح ادلهذبالنوكم ، ( (ْ
رقم  ( َٗ/ِ، )  ذكر اختبلؼ الركاية ُب اٞتهر بػبسم هللا الرٛتن الرحيم ابب، كتاب الصبلة   ، سننال أخرجو الدارقطٍت ُب( (ٓ

 ِٕٗبرقماأللباين ُب صحيح اٞتامع  كصححو .(ُُٗٗ)
، ذكر الدليل على أف بسمميحرلا نمحرلا هللا  آية من فاٖتة الكتاب –الصبلة :كتاب  الصحيح أخرجو ابن خزدية ُب ((ٔ

 .( ّْٗ ( ، رقم ) ِْٖ/ُ)
 .( ّْٕ) ( ، رقمُْٗ/ُ، ) ابب ما يقوؿ بعد التكبَت –كتاب األذاف   ، الصحيح أخرجو البخارم ُب( (ٕ
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كر كعمر كعثماف فلم أٝتع أحدا منهم يقرأ كبقولو: " صليت مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص كأيب ب
 .(ُ)بسمميحرلا نمحرلا هللا  "  كما ركاه مسلم 

أجيب أبف معٌت األكؿ كانوا يفتتحوف بسورة اٟتمد، كيبينو ما صح عن أنس كما قاؿ الدارقطٍت " أنو  
 كاف جيهر ابلبسملة، كقاؿ: ال آلو أف أقتدم بصبلة النيب ملسو هيلع هللا ىلص.

اين فقاؿ أئمتنا: إنو ركاية للفظ األكىل اب١تعٌت الذم عرب عنو الراكم ٔتا ذكر ْتسب فهمو، كلو كأما الث
بلغ ا٠ترب بلفظو كما ُب البخارم ألصاب: إذ اللفظ األكؿ ىو الذم اتفق عليو اٟتفاظ، كآية من كل 

ءة دكف األعشار سورة إال براءة إلٚتاع الصحابة على إثباهتا ُب ا١تصحف ٓتطو أكائل السور سول برا
 .(ِ)"كتراجم السور كالتعوذ، فلو مل تكن قرآان ١تا أجازكا ذلك 

 النموذج السادس: قطع صـو النفل بعد الشركع فيو.

 ُت:رأياختلف العلماء ُب ىذه ا١تسألة على 

 (ّ) إىل أنو يلـز ابلشركع فيو مثل ابقي ا١تندكابت. كا١تالكية : ذىب اٟتنفيةاألكؿ رأمال

إىل أنو ال يلـز ابلشركع فيو كباقي ا١تندكابت إال ما ستثٍت  : ذىب الشافعية كاٟتنابلةالثاين رأمال
 (ْ) منها.

ابلقياس من ا١تندكابت كُب غَته ، استدؿ ا٠تطيب للمذىب ُب جواز قطع الصـو ابلسنة 
، فلقولو صٌلى اّلٌل عليو كسٌلمفقاؿ كإف شاء  الصائم ا١تتطوع أمَت نفسو إف شاء صاـ"::" فأٌما الٌصـو

 .(ٓ)"أفطره 

، كيقاس بذلك بقية النوافل غَت اٟتج كالعمرة كاعتكاؼ  كأما الصبلة فقياسا على الصـو
                                      

 .(ّٗٗ)( ، رقمِٗٗ/ُ، ) ابب حجة من قاؿ ال جيهر ابلبسملة ،ة كتاب الصبل  ، صحيحالأخرجو مسلم ُب ( (ُ
 .ِِْ/ُ ،ْ، ط مغين احملتاج، َّْ -َِّ/ ُد.ط ، ، اإلقناع ،ا٠تطيب الشربيٍت ، ( (ِ
 َُِ/ُ ، د. ط  بداية اجملتهد،   ُِٕ/ِ،  ُط ، بدائع الصنائع، الكاساين  ( (ّ
 ٔٓٔ/ُ،  ْ، ط مغين احملتاجا٠تطيب الشربيٍت ،  ، ُُٗ/ِ،  ِط، ادلغين،  ابن قدامة ا١تقدسي ( (ْ
 .(ّْٖٓ) صحيح اجلامعصححو األلباين ُب ك  (ُٗٗٓ( رقم ) َْٔ /ُ)  ، ادلستدركُب اٟتاكم أخرجو  ((ٓ
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 . (ُ)،كطواؼ، ككضوء، كقراءة سورة الكهف ليلة اٞتمعة أك يومها، كالتسبيحات عقب الصبلة

 .ادلبحث الثاين: عنايتو ابلقواعد الفقهية يف ادلذىب ومناذج من ذلك

غة: ٚتع قاعدة، كىي: أسس الشيء كأصولو حسيان كاف ذلك الشيء كقواعد البيت أك كالقواعد ل
 .(ِ)معنواين كقواعد الدين أم دعائمو

 .(ّ)كتعريفها اصطبلحا: األمر الكلي الذم ينطبق عليو جزئيات كثَتة يفهم أحكامها منها

طبق على كالقاعدة الفقهية ٗتتلف عما يسمى ابلضابط الفقهي، فالضابط: حكم كلي ين
 جزئياتو ُب ابب من أبواب الفقو.

فالقاعدة أكسع من الضابط، من حيث إف الضابط خيتص بباب كاحد من أبواب الفقو، كالقاعدة 
 .(ْ)ٕتمع فركعان من أبواب شىت

كمعٌت الفقو لغة: الفهم، كىو عبارة عن فهم غرض ا١تتكلم من كبلمو.كُب االصطبلح: العلم 
 .(ٓ)ا١تكتسب من أدلتها التفصيلية ابألحكاـ الشرعية العملية

كعلم القواعد الفقهية من أعظم علـو الشريعة كأمهها ُب الفقو اإلسبلمي، كقد أكالىا العلماء 
عناية فائقة،ُب استنباطها كتدكينها كشرحها كتطبيقاهتا على أبواب الفقو ا١تختلفة،كتكلموا على أمهيتها 

 .كمكانتها ٔتا يدؿ على عظمها كجبللة قدرىا

  

                                      
 ٔٓٔ/ُ،  ْ، ط مغين احملتاجا٠تطيب الشربيٍت ، ( (ُ
 َْٗص : ،  ُط ،ادلفردات يف غريب القرآن الراغب األصفهاين:( (ِ
 ُُ:  /ُ، طاألشباه والنظائر ، السبكي( (ّ
 ُِٗ: صُط،  األشباه والنظائر،  ابن ٧تيم( (ْ
 .ابب الفاء َٗٔص: ِ، طالكليات، أبو البقاء ( (ٓ
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ُب مقدمة كتابو الرائع (ُ)ك٦تن تكلم عن أمهية ىذه القواعد اإلماـ العبلمة شهاب الدين القراُب
كىذه القواعد ""الفركؽ" مبينان مكانة القواعد الفقهية كأثرىا على الفقو كالفقهاء، قاؿ رٛتو هللا: 

كيشرؼ، كيظهر ركنق  كبقدر اإلحاطة هبا يعظم قدر الفقيو الفقهية مهمة ُب الفقو، عظيمة النفع،
   .(ِ)"الفقو كيعرؼ، كتتضح مناىج الفتول كتكشف، فيها تنافس العلماء، كتفاضل الفضبلء

ع عنها ُب كثَت من ا١تسائل كقد أعطى ا٠تطيب الشربيٍت عناية فائقة ابلقواعد الفقهية، كفرٌ 
مس؛ ألهنا من أىم الفقهية ُب شىت األبواب، كسأقتصر بذكر مناذج من كتبو على القوعد الكلية ا٠ت

القواعد، كأعمقها جذكران ُب الفقو اإلسبلمي، كقد أكالىا الفقهاء عناية ابلغة، فأفاضوا ُب شرحها، 
كالتفريع عليها، فهي ٘تتاز اسجياز عباراهتا، مع عمـو معناىا كسعة استيعاهبا للمسائل الفقهية، فتعترب 

،  اليقُت ال يزكؿ ابلشك ، مور ٔتقاصدىاىذه القواعد من جوامع الكلم. كالقواعد ا٠تمس ىي:األ
 العادة ٤تكمة. ، الضرر يزاؿ  ،ا١تشقة ٕتلب التيسَت

 كٚتعها بعضهم بقولو :

 د مذىب * للشافعي فكن هبن خبَتاػػػػػػػػػػػس مقررة قواعػػػػػػػػٜت

 رر يزاؿ كعادة قد حكمت * ككذا ا١تشقة ٕتلب التيسَتاػػػػػػػض

 * كالقصد أخلص إف أردت أجوراكالشك ال ترفع بو متيقنا  

اليقُت ال   : ، فقاؿ: " إف مبٌت الفقو على أربع قواعد كقد ذكر ا٠تطيب أمهية القواعد ا٠تمس 
قاؿ بعضهم كاألمور ٔتقاصدىا، ٍب   . يزاؿ ابلشك، كالضرر يزاؿ، كالعادة ٤تكمة كا١تشقة ٕتلب التيسَت

يرجع الفقو كلو إىل اعتبار   : كقاؿ ابن عبد السبلـ  . بٍت اإلسبلـ على ٜتس، كالفقو على ٜتس  : قاؿ
  .(ّ)". ا١تصاحل كدرء ا١تفاسد
 كىذه القواعد ىي:

                                      
شهػاب الػديػن أبػو العبػاس أٛتػد بػن أيب العبلء إدريس بنعبد الرٛتن بن عبدهللا بن يلُت الصنهاجي ا١تصرم ، من علماء   ((ُ

 .َٗ/ُ، األعػبلـ  من كتبو: التنقيح ُب أصوؿ الفقو ، االنتقاد ُب االعتقاد ، الػزركػلي ىػ  ْٖٔا١تالكية ، توُب سنة 
 .ّ -ِ/ُ، د. ط  الفروق القراُب ، ( (ِ
 ٕٓ/ُ،  ْ، ط مغين احملتاج، ا٠تطيب الشربيٍت ( (ّ
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 . : قاعدة األمور مبقاصدىاأوالً 

كمعناىا: أف أعماؿ الشخص كتصرفاتو من قولية أك فعلية ٗتتلف نتائجها كأحكامها الشرعية اليت 
  .(ُ)ماؿ كالتصرفاتتًتتب عليها ابختبلؼ مقصود الشخص من تلك األع

كتستند ىذه القاعدة إىل ٣تموعة من األدلة من الكتاب العزيز كالسنة النبوية الشريفة، كسنذكر 
 بعضان فيما يلي :

 أكالن: األدلة من الكتاب العزيز

مل يرد لفظ النية ُب القرآف الكرمي، كإمنا كرد فيو ألفاظ أخرل أتٌب ٔتعٌت القصد أك النية تكوف 
 ه القاعدة، كمنها:دليبلن ٢تذ

كىمىا أيًمريكا ًإالَّ لًيػىٍعبيديكا اّللَّى ٥تيًٍلًصُتى لىوي الدًٌينى حينػىفىاءى كىييًقيميوا الصَّبلىةى كىيػيٍؤتيوا قولو تعاىل:  -ُ
 .ٓسورة البينة:  الزَّكىاةى 

ففي ىذه اآلية دليل على كجوب النية ُب العبادات، فإف اإلخبلص من عمل القلب، كىو أف 
 .(ِ)راد ابلعبادة كجو هللا تعاىل ال غَتهي

نٍػيىا نػيٍؤتًًو ًمنػٍهىا كىمىٍن ييرًٍد ثػىوىابى اآلًخرىًة نػيٍؤتًًو ًمنػٍهىاقولو تعاىل:  -ِ سورة آؿ   كىمىٍن ييرًٍد ثػىوىابى الدُّ

أم: من يقصد بعملو كيريد بو ثواب الدنيا فلو ذلك ، كمن قصد بعملو اآلخرة كنول .ُْٓعمراف: 
من كاف عملو للدنيا فقط انلو منها ما قدره هللا (ْ)ل التقرب إىل هللا فلو ذلك ، قاؿ الشوكاين: ابلعم

لو، كمل يكن لو ُب اآلخرة نصيب، كمن قصد بعملو الدار اآلخرة أعطاه هللا منها كما قسم لو ُب 
                                      

 .َٖٗ/ِ،  ُ، ط  ادلدخل الفقهي العام الزرقا ،( (ُ
 ّٗٔ/ٓ،  ّط فتح القدير,انظر: الشوكاين ،   ( ِ)
ىو القاضي أبو عبدهللا دمحم بن علي بن دمحم اليمٍت اٟتافظ العبلمة ، الشهَت ابلشوكاين ، كشوكاف قرية من قرل السحامية   ( ْ)

ىػ( . من تصانيفو : نيل َُِٓىػ( توُب سنة )ُُّٕإحدل قبائل خوالف على مسافة يـو من مدينة صنعاء ، كلد سنة )
ٞتامع بُت الركاية كالدراية من علم التفسَت ، كالسَت اٞترار ا١تتدفق على حدائق األزىار . انظر : ىدية األكطار ، كفتح القدير ا

 ( .ِْٔ/ُالعارفُت )
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 فًتتب اٞتزاء األخركم يكوف ١تن قصد بعملو كجو هللا كالدار اآلخرة. (ٓ)الدنيا.

 نيان: أدلة القاعدة من السنة النبوية الشريفة :اث

كردت نصوص كثَتة كمتنوعة ُب السنة النبوية ا١تطهرة تدؿ على اعتبار النية ، كلذلك تعد أدلة 
 اعتبار النية ُب األعماؿ أدلة ٢تذه القاعدة، ، فمن ذلك :

 يقوؿ : ا إمنا األعماؿ قاؿ : ٝتعت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص –هنع هللا يضر  –حديث عمر بن ا٠تطاب 
ابلنيات، كإمنا لكل امرئ ما نول، فمن كانت ىجرتو إىل هللا كرسولو فهجرتو إىل هللا كرسولو، كمن  

فموضوع اٟتديث ىو . (ُ)كانت ىجرتو لدنيا يصيبها أك امرأة ينكحها فهجرتو إىل ما ىاجر إليو {
يتحمبلف متاعب السفر كمشاقو ، كعناء الغربة ا٢تجرة ، كىو يبُت أف الرجلُت قد يهاجراف معان ، ك 

كفراؽ األىل كالوطن ، لكن أحدمها مأجور كاآلخر موزكر آٍب ، كالسبب ىو اختبلؼ القصد من 
 ا٢تجرة ، كىو كاضح ُب اٟتديث . 

كىو حديث جليل أٚتعت األمة على  (ِ)كقد اعترب السيوطي ىذا اٟتديث أصبلن ٢تذه القاعدة
فقد نقل النوكم إٚتاع ا١تسلمُت على عظم موقع ىذا اٟتديث ككثرة فوائده  (ّ)صحتو كتلقتو ابلقبوؿ

 .(ْ)كصحتو

 كمن القواعد اليت تتفرع عن ىذه القاعدة :

  عند القاضي فعلى نيتو.ليمُتإاٌل ُب ا مقاصد اللفظ على نية البلفظ -ُ
                                      

 ، ْٗٓ/ُ،  ّالشوكاين ، فتح القدير، ط   ( ٓ)
( كأخرجو ُ( رقم )ٖ/ُ ، )اخرجو : البخارم ُب الصحيح ، كتاب بدء الوحي ، ابب كيف كاف بدء الوحي إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص  ( ُ)

 ( .َُٕٗ( برقم )ّٖٓمسلم ُب الصحيح ، كتاب اإلمارة ، ابب قولو ملسو هيلع هللا ىلص : اإمنا األعماؿ ابلنية{ )ص:

 (.ُٔانظر: األشباه كالنظائر )ص:  ( ِ)
 ( ّٕ/ُ، د.ط ، ) اجملموع ادلذىب يف قواعد ادلذىباٟتافظ العبلئي ،    ( ّ)
 (.ُٓ/ُّلنوكم ، شرح صحيح مسلم ، د.ط )انظر: ا  ( ْ)
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 ه.فلو اندل زكجتو بقولو اي طالق كاٝتها طالق فبل يعٌد طبلقا إاٌل إذا قصد

 ال تعٌمم ا٠تاص ٗتصص العاـ ك ُب اليمُت النية  -ِ

عمل بقصده، كإف حلف ال يشرب ماء زيد  طوالق، كنوم استثناء كاحدة منهن ءهنسافأف حلف أبٌف 
 مل حينث أبكل طعامو .

 العربة ُب العقود اب١تقاصد كا١تعاين ال ابأللفاظ كا١تباين . -ّ

 (ُ)يع ال ىبة .كأف يقوؿ كىبتك ىذا الكتاب بعشرين فإنو ب

 النماذج الفقهية:*

 النموذج األكؿ: حكم قراءة القرآف للجنب.

ذكر ا٠تطيب الشربيٍت أنو حيل للجنب قراءة أذكار القرآف كغَتىا كا١تواعظ اليت فيو كأخباره كأحكامو 
ڃ   ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ   ﴿ إذا قرأىا ال بقصد القرآف، كقولو عند الركوب

 [ُّالزُّخريؼ:]﴾

، كإف أطلق فبل، لعدـ اإلخبلؿ ْترمتو ألنو ال يكوف  فإف قصدالقرآف كحده أك قصده مع الذكر حـر
 . (ِ)قرآانن إال ابلقصد، كما قالو النوكم كغَته

 .النموذج الثاين: أثر النية ُب زكاة عركض التجارة

اٟتبس لبلنتفاع، كقد  ذكر الشربيٍت أف عرض التجارة يصَت للقنية إذا كاف بنية القنية، كالقنية: ىي
كجد ابلنية ا١تذكورة مع اإلمساؾ، كأف التجارة ىي التقليب بقصد األرابح، كمل يوجد ذلك ُب القنية، 

 .(ّ)فلو لبس ثوب ٕتارة ببل قنية فهو ماؿ ٕتارة، فإف نواىا بو فليس ماؿ ٕتارة
                                      

 َّص  ِ، ط األشباه كالنظائرالسيوطي ،   (ُ)
 ُِْ/ُ،  ْ، ط  مغين احملتاج، ا٠تطيب الشربيٍت ( (ِ
 ُِِ-ُُِ/ِا١تصدر السابق ( (ّ
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 .حراـالنموذج الثالث: أثر النية ُب جعل ما ال يعد ساتران للرأس من ٤ترمات اإل

 .(ُ)ذكر اإلماـ النوكم أف من ٤ترمات اإلحراـ سًت بعض رأس الرجل ٔتا يعد ساتران 

، كاستظبلؿ ٔتحمل كإف مسو ككحمل  فذكر ا٠تطيب الشربيٍت أف ما ال يعد ساتران ليس ٔتحـر
 (ِ).  قفة أك عدي من غَت قصد سًت بذلك، فإف قصد ْتمل القفو ك٨توىا السًت لزمتو الفدية

 اعدة: اليقٌن ال يزول ابلشك:: قاثنياً 

كمعناىا : أف ما كاف اثبتان كمتيقنان ُب األصل ال يزكؿ ابلشك؛ ألف ما ثبت بيقُت ال يزكؿ إال 
 .(ّ)بيقُت

 كتستند ىذه القاعدة إىل ٣تموعة من األدلة من الكتاب كالسنة، أذكر منها ما يلي: 

 أكالن: أدلة القاعدة من الكتاب العزيز: 

 الكرمي ما يشَت إىل ىذه القاعدة، كمن ذلك:  كرد ُب القرآف

ئناقاؿ هللا سبحانو كتعاىل:  يػٍ سورة  كىمىا يػىتًَّبعي أىٍكثػىريىيٍم ًإالَّ ظىنًّا ًإفَّ الظَّنَّ الى يػيٍغًٍت ًمنى اٟتٍىقًٌ شى

 .ّٔيونس: 

ئناكىمىا ٢تىيٍم بًًو ًمٍن ًعٍلمو ًإٍف يػىتًَّبعيوفى ًإالَّ الظَّنَّ كىإً كقاؿ أيضان:  يػٍ   فَّ الظَّنَّ الى يػيٍغًٍت ًمنى اٟتٍىقًٌ شى

 .ِٖسورة النجم: 

كمعٌت اآليتُت أف ىؤالء ا١تشركُت ما يتبعوف إال ما ال علم ٢تم ْتقيقتو كصحتو بل ىم فيو ُب 
شك كريبو، كإف الشك ال يغٍت من اليقُت شيئان، كال يقـو ُب شيء مقامو، كال ينتفع بو حيث حيتاج 

                                      
 .َِٔص  ِ، ط منهاج الطالبٌن النوكم ،( (ُ
 ُّٖ/ِ،  ْ، ط  مغين احملتاج، ا٠تطيب الشربيٍت ( (ِ
 َِ/ُ،  ّ، طشرح رللة األحكام العدلية،   البناين( (ّ
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 .(ّ)إىل اليقُت

فإف  ،(ٓ)إذ أف الظن توىم كٗتيل ،(ْ)فاٟتق ُب اآليتُت السابقتُت ٔتعٌت اليقُت، كالظن ليس كاليقُت
 .(ٔ)من توىم الشيء أك ٗتيلو حصل لو اللبس كاالرتياب الذم ىو من معاين الشك

 اثنيان: أدلة القاعدة من السنة النبوية ا١تطهرة :

من السنة النبوية ا١تطهرة، تبُت أف الشك يطرح كال ذكر العلماء ُب اعتبار ىذه القاعدة نصوصان 
 يعمل بو، كإمنا يبٌت على اليقُت، كمن ىذه األدلة ما يلي:

حديث أيب ىريرة هنع هللا يضر قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ا إذا كجد أحدكم ُب بطنو شيئان فأشكل  -ُ
 .(ُ) يسمع صواتن أك جيد رحيان {عليو أخرج منو شيء أـ ال، فبل خيرجن من ا١تسجد حىت

فهذا اٟتديث استنبط منو اإلماـ الشافعي ىذه القاعدة حيث ذكرىا بقولو: ما ثبت بيقُت ال 
 .(ِ)يرتفع إال بيقُت، كبٌت عليها فركعان كثَتة

كقد عَّد العلماء ىذا اٟتديث أصبلن من أصوؿ اإلسبلـ ، حيث قاؿ اإلماـ النوكم: ىذا 
ؿ اإلسبلـ كقاعدة عظيمة من قواعد الفقو كىي أف األشياء حيكم ببقائها على اٟتديث أصل من أصو 

 .(ّ)أصو٢تا حىت يتيقن خبلؼ ذلك كال يضر الشك الطارئ عليها

                                      
 (.ُُٖ/ُِ،  ) ُط جامع البيان,اإلماـ الطربم ،   ( ّ)
 ( ، ِْٓ/ْ، د.ط ، ) اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب:   ( ْ)
 (، ُْٓ/ٓ، د.ط  )تفسًن القرآن العظيمابن كثَت:   ( ٓ)
 (.ّّْ/ُ، د.ط )ادلصباح ادلنًنالفيومي ،   ( ٔ)
كتاب اٟتيض، ابب: الدليل على أف من تيقن الطهارة ٍب شك ُب اٟتدث فلو أف يصلي بطهارتو   الصحيحسلم ُب أخرجو م  ( ُ)

 (ِّٔ( رقم اٟتديث )ُٔٓتلك . )ص:

 (.ُِْ/ِ، ) ُ، ط , ادلنثور يف القواعدالزركشي   ( ِ)
 (.ْٗ/ْ، د.ط ) شرح صحيح مسلمالنوكم  ،   ( ّ)
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 كمن القواعد اليت تتفرع عن ىذه القاعدة :

 األصل بقاءما كاف على ما كاف. .ُ
 األصل براءة الذمة. .ِ
 ألصل إضافة اٟتادث إىل أقرب أكقاتو.ا .ّ
 ُب الكبلـ اٟتقيقة.ألصل ا .ْ
 (ُ)األصل ُب العبادات اٟتظر، كُب العادات اإلابحة. .ٓ

 النماذج الفقهية:*

 النموذج األكؿ : كقوع النجاسة ُب ماء مشكوؾ ُب قلتو أك كثرتو

اٟتكم فيما القتو النجاسة أهنا تنجسو إذا كاف قليبلن دكف الكثَت، كا١تاء ا١توجود ىنا مشكوؾ ُب قلتو 
تو النجاسة، فهل يقاؿ: األصل أنو قليل كالقتو ٧تاسة فينجس أـ يقاؿ: األصل أنو ككثرتو، كقد الق

طهور كالقتو ٧تاسة مل تغَته كشككنا ُب قلتو؟ فيغلب أصل الطهارة، خبلؼ ُب ا١تذىب، اعتمد 
تغليب أصل الطهارة عمبلن بقاعدة اليقُت ال يزكؿ  (ِ)ا٠تطيب رٛتو هللا تبعان لئلماـ النوكم ُب اجملموع

 .(ّ)ابلشك، فهنا يقُت الطهارة ال يزكؿ ابلشك ُب القلة ا١توجبة للتنجس ٔتبلقاة النجاسة

 النموذج الثاين: الشك ُب قراءة ا١تصلي للفاٖتة

ذكر الشربيٍت أف ا١تصلي لو شك ُب صبلتو ىل قرأ الفاٖتة أكال لزمو قراءهتا؛ ألف األصل عدـ قراءهتا، 
 .(ْ)ا مل يؤثر، فإف شك ُب ذلك قبل ٘تامها استأنفهاأك شك ىل ترؾ منها شيئان بعد ٘تامه

 .النموذج الثالث: الشك ُب طلوع الفجر ١تن نول الصياـ

                                      
 ُٓص  ِ، ط األشباه والنظائرالسيوطي ، (ُ) 

 ُِٓ-ُِْ/ُ ، د.ط،  اجملموع شرح ادلهذبالنوكم، ( (ِ
 َْ/ُ،  ْ، ط  مغين احملتاج، ا٠تطيب الشربيٍت ( (ّ
 َُِْ/ُا١تصدر السابق ( (ْ
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ذكر الشربيٍت أف الصائم لو نول ٍب شك ىل طلع الفجر أك ال ؟ صح صومو ألف األصل بقاء 
 .(ُ)الليل

 .:قاعدة ادلشقة جتلب التيسًناثلثاً  

ن تطبيقها حرج على ا١تكلف كمشقة ُب نفسو أك مالو، فالشريعة كمعناىا: أف األحكاـ اليت ينشأ ع
ٖتت [ُٖٓالبقرة:]﴾ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ   ﴿ :كما قاؿ تعاىل (ِ)ٗتففها ٔتا يقع

 .قدرة ا١تكلف دكف عسر

 كتستند ىذه القاعدة ألدلة من القرآف الكرمي كالسنة النبوية ا١تطهرة، أذكر بعضان منها فيما يلي:

 دلة القاعدة من القرآف الكرميأكالن: أ

 تستند ىذه القاعدة إىل ٣تموعة من األدلة القرآنية منها:

 .ُٖٓسورة البقرة:  ()ييرًيدي اّللَّي ًبكيمي اٍلييٍسرى كىالى ييرًيدي ًبكيمي اٍلعيٍسرى قولو تعاىل:  -ُ

كسفركم ُب يعٍت بذلك جل ثناؤه: يريد هللا بكم أيها ا١تؤمنوف بًتخيصو لكم ُب حاؿ مرضكم 
اإلفطار كقضاء عدة من أايـ أخر اليت أفطر٘توىا بعد إقامتكم كبعد برئكم من مرضكم التخفيف 

عليكم كالتسهيل عليكم لعلمو ٔتشقة ذلك عليكم ُب ىذه األحواؿ، كال يريد بكم الشدة كا١تشقة 
كم لو عليكم فيكلفكم صـو الشهر ُب ىذه األحواؿ مع علمو بشدة ذلك عليكم كثقل ٛتلو علي

 .(ِ)ٛتلكم صومو

 .ُٖٓسورة البقرة:  الى ييكىلًٌفي اّللَّي نػىٍفسنا ًإالَّ كيٍسعىهىاقولو تعاىل:  -ِ

                                      
 ِّٔ/ُ، ،  ا١تصدر السابق ((ُ
 .ُِ، ص  ْ،  طالوجًن يف إيضاح قواعد الفقو الكلية البورنو ، ( (ِ
 (، ُِٖ/ّ،  ) ُ، طجامع البياناإلماـ الطربم ،   ( ِ)
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 .(ْ)كا١تعٌت: ال يكلف هللا نفسان ُب تعبدىا إال ٔتا يسعها فبل يضيق عليها كال جيهدىا
 .ِٖٔرة البقرة: سو  كىمىا جىعىلى عىلىٍيكيٍم ُب الدًٌيًن ًمٍن حىرىجو   قولو تعاىل:  -ّ

كا١تعٌت: كما جعل عليكم ربكم ُب الدين الذم تعبدكم بو من ضيق ال ٥ترج لكم ٦تا ابتليتم بو 
 .(ٔ)فيو، بل كسع عليكم

انىٍت عىلىٍيًهمٍ قولو تعاىل:  -ْ  .ُٕٓسورة األعراؼ:  كىيىضىعي عىنػٍهيٍم ًإٍصرىىيٍم كىاألىٍغبلىؿى الَّيًت كى

 .(ٖ)نيب هللا التشديد الذم كاف على بٍت إسرائيل ُب دينهم يعٍت بذلك أنو يضع عمن اتبع

 فهذه النصوص القرآنية تبُت لنا أف الشريعة اإلسبلمية بنيت على اليسر كرفع اٟترج عن العباد.

 اثنيان: األدلة من السنة النبوية

تدؿ على كردت ُب اعتبار قاعدة ا١تشقة ٕتلب التيسَت نصوص متنوعة ُب السنة النبوية ا١تطهرة 
 التيسَت ُب الشريعة، كمن ىذه النصوص ما يلي:

 .(ُ){حديث أيب ىريرة هنع هللا يضر قاؿ: أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: ا إمنا بعثتم ميسرين كمل تبعثوا معسرين -ُ

ختار أيسرمها ما مل حديث عائشة اهنع هللا يضر أهنا قالت: ا ما خَت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بُت أمرين إال ا -ِ
 .(ِ)يكن إٙتان {

حديث أيب موسى األشعرم قاؿ: ا كاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا بعث أحدان من أصحابو ُب  -ّ

                                      
 (.ُّٓ/ٓ، ) ُ، طجامع البياناإلماـ الطربم ،   ( ْ)
 (.َْٔ/ُٔ،  ) ُ، طجامع البياناإلماـ الطربم ،   ( ٔ)
 (.ْٓٗ/َُ،  ) ُ، طجامع البياناإلماـ الطربم ،   ( ٖ)

 (، َِِاٟتديث )( رقم ُِٓ/ُركاه البخارم ُب صحيحو ، كتاب الوضوء، ابب: صب ا١تاء على البوؿ ُب ا١تسجد. )   (ُ)
 (، َّٔٓ(، رقم اٟتديث )ِّٕ/ِركاه البخارم ُب صحيحو ، كتاب: ا١تناقب، ابب: صفة النيب ملسو هيلع هللا ىلص. )   (ِ)
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 .(ّ)بعض أمره قاؿ: بشركا كال تنفركا كيسركا كال تعسركا {

ذلك على من يسر مرة أك ففي قولو ملسو هيلع هللا ىلص: ا يسركا كال تعسركا { لو اقتصر على يسركا لصدؽ 
مرات كعسر ُب معظم اٟتاالت، فإذا قاؿ: ا كال تعسركا { انتفى التعسَت ُب ٚتيع األحواؿ من ٚتيع 

 .(ْ)كجوىو كىذا ىو ا١تطلوب

 كمن القواعد اليت تندرج ٖتت ىذه القاعدة :

 إذا ضاؽ األمر اتسع، كإذا اتسع ضاؽ. .ُ
 كل ما ٕتاكز عن حده انعكس إىل ضده. .ِ
 تبيح اظورات الضركرات .ّ
 الضركرات تػىقىدَّر بقىٍدرًىا .ْ
 (ُ)اٟتاجة تينزَّؿ منزلة الضركرة، عامة كانت أك خاصة. .ٓ

 النماذج الفقهية: *

 النموذج األكؿ: حكم ٛتل الصيب ادث للمصحف

ذكر الشربيٍت أف األصح أف الصيب ا١تميز ادث كلو حداثن أكرب ال دينع من مس كال ٛتل لوح كال 
 .(ِ)علم منو، أم ال جيب منعو من ذلك ٟتاجة تعلمو كمشقة استمراره متطهرامصحف يت

 النموذج الثاين : قضاء ا١تتيمم للمرض:
                                      

(، رقم ٓٓ/ُركاه البخارم ُب صحيحو ، كتاب العلم، ابب: ما كاف النيب ملسو هيلع هللا ىلص يتخو٢تم اب١توعظة كالعلم كي ال ينفركا، )   (ّ)
(، رقم اٟتديث: ٕٗٔ(، كركاه مسلم ُب صحيحو ، كتاب: اٞتهاد، ابب: ُب األمر ابلتيسَت كترؾ التنفَت. )ص:ٗٔديث: )اٟت
(ُِّٕ ،) 

 (.َْ/ُِ، د.ط ) شرح صحيح مسلمالنوكم ،    (ْ)

 فما بعدىا ٖٕص  ِ، ط األشباه والنظائر( السيوطي ، (ُ

 ٕٔ/ُ،  ْط  ، مغين احملتاج ، ا٠تطيب الشربيٍت( (ِ
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ذكر الشربيٍت أف من تيمم ١ترض دينع ا١تاء مطلقان أم ُب ٚتيع أعضاء الطهارة أك دينعو ُب عضو من 
و، سواء أكاف حاضران أـ أعضائها كال ساتر على ذلك العضو من لصوؽ أك ٨توه فبل قضاء علي

 ﴾ ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ ﴿ كقد قاؿ تعاىل :مسافران؛ ألف ا١ترض عذر عاـ تشق معو اإلعادة، 

 .(ُ) [ٖٕاٟتج:]

 النموذج الثالث: حكم من تكرر دخولو مكة :

يستحب ُب ا١تذىب ١تن قصد مكة ال لنسك أف حيـر ْتج أك عمرة، كُب قوؿ جيب إال أف يتكرر 
طاب كصياد. فبل جيب عليهما جزمان للمشقة ابلتكرير، كعلى الوجوب ال دـ عليو كال دخولو كح

 .(ِ)قضاء بًتؾ اإلحراـ

  

                                      
 .ُٖٔ/ُ،  ْ، ط  مغين احملتاجا٠تطيب الشربيٍت ،  ( (ُ
 ُِٔ/ِ،  ا١تصدر السابق( (ِ
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 : قاعدة الضرر يزالرابعاً 

كمعناىا: أف كل أذل حسي أك معنوم يقع على الشخص أك يتوقع من داخل التكليف أك خارجو 
 . (ُ)ُب غَت معصية فإنو جيب إزالتو

إىل أدلة من القرآف الكرمي كالسنة النبوية ا١تطهرة، كفيما يلي بياف لبعض كتستند ىذه القاعدة 
 تلك األدلة:

 أكالن: أدلتها من القرآف الكرمي:

كىًإذىا طىلٍَّقتيمي النًٌسىاءى فػىبػىلىٍغنى أىجىلىهينَّ فىأىٍمًسكيوىينَّ ٔتىٍعريكؼو أىٍك سىٌرًحيوىينَّ ٔتىٍعريكؼو كىالى  قاؿ هللا تعاىل: -ُ
 .ُِّسورة البقرة :   ًسكيوىينَّ ًضرىارنا لًتػىٍعتىديكا كىمىٍن يػىٍفعىٍل ذىًلكى فػىقىٍد ظىلىمى نػىٍفسىوي ٘تيٍ 

أم: كال تراجعوىن إذا راجعتموىن ُب  كىالى ٘تيًٍسكيوىينَّ ًضرىارنا لًتػىٍعتىديكا  كمعٌت قولو تعاىل: 
ذكا منهن بعض ما آتيتموىن بطلبهن عددىن مضارة ٢تن، لتطولوا عليهن مدة انقضاء عددىن أك لتأخ

 .(ِ)ا٠تلع منكم ١تضارتكم إايىن اسمساككم إايىن، كمراجعتكموىن ضراران كاعتداءن 

اًملىٍُتً ًلمىٍن أىرىادى أىٍف ييًتمَّ الرَّضىاعىةى كىعىلىى  كقاؿ تعاىل:  -ِ ٍولىٍُتً كى كىاٍلوىاًلدىاتي يػيٍرًضٍعنى أىٍكالىدىىينَّ حى
ٍوليوًد لىوي  ةه ًبوىلىًدىىا كىالى مىوٍ اٍلمى ليوده لىوي رًٍزقػيهينَّ كىًكٍسوىتػيهينَّ اًبٍلمىٍعريكًؼ الى تيكىلَّفي نػىٍفسه ًإالَّ كيٍسعىهىا الى تيضىارَّ كىاًلدى

ًبوىلىًدًه كىعىلىى اٍلوىاًرًث ًمٍثلي ذىًلكى 
 .ِّّسورة البقرة :  

ةه ًبوىلىًدىىا  كمعٌت قولو تعاىل:  أم: ال أتىب األـ أف ترضعو إضراران أببيو أك  الى تيضىارَّ كىاًلدى
 .(ْ)تطلب أكثر من أجر مثلها، كال حيل لؤلب أف دينع األـ من ذلك مع رغبتها ُب اإلرضاع

                                      
 ّٓٔص: ، د.ط ،  رفع احلرج يف التشريع اإلسالمي، ٤تفوظ ( (ُ
  (،ْٔ/ِ،  ) ُ، طجامع البياناإلماـ الطربم ،   ( ِ)
 (.ُّٓ/ِ، د.ط ، ) اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب ،   ( ْ)
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 اثنيان: األدلة من السنة النبوية:

 .(ُ)ا ال ضرر كال ضرار {تستند ىذه القاعدة إىل حديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص حيث قاؿ:  -ُ

فهو يدؿ على عدـ جواز إٟتاؽ الضرر  ،(ِ)العلماء ىذا اٟتديث أصبلن ٢تذه القاعدة  كقد جعل
ابلغَت مطلقان، إذ معٌت )ال ضرر(أم: ال يضر الرجل أخاه مبتداين ُب شيء . )كال ضرار( ال جيازيو على 

 . (ّ)ضرره بو، بل يعفو كيسمح لو . فالضرار من اثنُت ، كالضرر من كاحد 

 ة هنع هللا يضر قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: حديث أيب ىرير  -ِ
 .(ْ)ا كل ا١تسلم على ا١تسلم حراـ، دمو كمالو كعرضو {

 فهذا اٟتديث يدؿ على حرمة إٟتاؽ الضرر ابلغَت، سواءن كاف ُب دمو أك مالو أك عرضو.

 كمن القواعد اليت تندرج ٖتت ىذه القاعدة :

 الضرر ال يزاؿ ٔتثلو .ُ
 اؿ ابلضرر األخفالضرر األشد ييز  .ِ
 ذا تعارضت مفسداتف ريكعي أعظمهما ضررنا ابرتكاب أخفهماإ .ّ
 ييتحمل الضرر ا٠تاص لدفع الضرر العاـ .ْ
 (ُ)درء ا١تفاسد أكىل من جلب ا١تنافع .ٓ

  

                                      
(، كابن ماجة ُب ُّّ/ُ(، كتاب األقضية، ابب القضاء ُب ا١ترفق، كأٛتد ُب مسنده ،)ُُْٔ ا١توطأ برقم )ركاه مالك ُب   (ُ)

(،) ط : دار ا١تعرفة ػ بَتكت ٖٓ/ِ( ،كاٟتاكم ُب مستدركو ُب كتاب البيوع )ِِٖ/ْ(، )كالدار قطٍت )ْٖٕ/ِ) ُسننو ، ط 
( رقم اٟتديث: ْْٖ/ُظر: سلسلة األحاديث الصحيحة لؤللباين )(، كذكر األلباين أف ىذا اٟتديث يتقول بكثرة طرقو. ان

 (، َُِٓ/ِ(، ، كصححو ُب صحيح اٞتامع. انظر: صحيح اٞتامع الصغَت لؤللباين )َِٓ)
 (.ُُِ، )ص: ِط األشباه والنظائر,السيوطي:    (ِ)
 ( . ٕٓ/ِ، د.ط ) مشارق األنوار على صحاح اآلاثرالقاضي عياض :    (ّ)
، كتاب: الرب كالصلة كاآلداب، ابب ٖترمي ظلم ا١تسلم كخذلو كاحتقاره كدمو كعرضو كمالو.  صحيحومسلم ُب ركاه    (ْ)

  (،ِْٔٓ(، برقم )ُُِْ)ص

 فما بعدىا ّٖص  ِ، ط األشباه والنظائر, ( السيوطي (ُ
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 النماذج الفقهية: *

 النموذج األكؿ: حكم تطويل اإلماـ ُب الصبلة  :

يل الصبلة انتظاران ١تتأخر يريد أف يلحق إذا صلى اإلماـ ابلناس ٚتاعة فإنو ال ينبغي لو أف يط 
الصبلة؛ ألف ُب انتظاره ىذا إضراران اب١تصلُت خلفو، كالضرر يزاؿ، فيزاؿ الضرر عن ا١تصلُت ٔتنع اإلماـ 

 من انتظار ا١تتأخرين.

كيكره التطويل ليلحق "كقد ذكر ذلك الشربيٍت فقاؿ شارحا كبلـ النوكم ُب ا١تنهاج : 
عادهتم اٟتضور أـ ال، أك رجل شريف؛ لئلضرار ابٟتاضرين كلتقصَت ا١تتأخرين، سواء أكاف  (ُ)"آخركف

 .(ِ)"كألف ُب عدـ انتظارىم حثان ٢تم على ا١تبادرة إىل فضيلة تكبَتة اإلحراـ

 .النموذج الثاين: حكم  اٟتج إذا كاف الطريق ٥توفان 

خياؼ على نفسو أك مالو مل جيب  من ٘تاـ االستطاعة ُب اٟتج أمن الطريق، فإذا كاف ا١تسافر إىل اٟتج
 عليو اٟتج؛ إلف ُب إجياب اٟتج عليو إضراران بو، كالضرر مزاؿ ُب الشرع.

 كقد ذكر ذلك ا٠تطيب الشربيٍت شارحا كبلـ النوكم ُب ا١تنهاج :

الثالث: أمن الطريق، فلو خاؼ على نفسو أك مالو سبعان أك عدكان أك رصداين كال طريق سواه مل جيب " 
 .(ّ)"اٟتج 

 .: قاعدة العادة زلكمةخامساً 

كمعناىا: أف للعادة ُب االعتبار الشرعي حاكمية ٗتضع ٢تا أحكاـ التصرفات، فتثبت تلك األحكاـ 
 .(ْ)على ما تقضي بو العادة أك العرؼ إذا مل يكن ىناؾ نص شرعي ٥تالف لتلك العادة

                                      
 ّٖ، ص ِ، ط منهاج الطالبٌن، النوكم ( (ُ
 ََْ/ُ، ْ، ط  مغين احملتاج، ٠تطيب الشربيٍت ا( (ِ
 َِّ/ِ ، ْ، ط مغين احملتاج، ٠تطيب الشربيٍت ا( (ّ
 ُٓٔص،  ُ، طادلدخل الفقهي العام، الزرقا ( (ْ
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ة ا١تطهرة، كفيما يلي بياف لبعض كتستند ىذه القاعدة إىل أدلة من القرآف الكرمي كالسنة النبوي
 تلك األدلة:

 أكالن: أدلتها من القرآف الكرمي:

 استدؿ العلماء ُب اعتبار ىذه القاعدة أبدلة من القرآف الكرمي منها:

 .ُٗٗسورة األعراؼ:  خيًذ اٍلعىٍفوى كىٍأميٍر اًبٍلعيٍرًؼ كىأىٍعًرٍض عىًن اٞتٍىاًىًلُتى قولو تعاىل:  -ُ

أم: اب١تعركؼ، كالعرؼ كا١تعركؼ كالعارفة ىي كل خصلة  كىٍأميٍر اًبٍلعيٍرًؼ   فقولو تعاىل: 
 .(ِ)حسنة ترتضيها العقوؿ، كتطمئن إليها النفوس

اًملىٍُتً ًلمىٍن أىرىادى أىٍف ييًتمَّ الرَّضىاعىةى كىعىلىى  قولو تعاىل  -ِ ٍولىٍُتً كى كىاٍلوىاًلدىاتي يػيٍرًضٍعنى أىٍكالىدىىينَّ حى
  .ِّّسورة البقرة:   ليوًد لىوي رًٍزقػيهينَّ كىًكٍسوىتػيهينَّ اًبٍلمىٍعريكؼً اٍلمىوٍ 

ٍوليوًد لىوي رًٍزقػيهينَّ كىًكٍسوىتػيهينَّ اًبٍلمىٍعريكؼً   فقولو تعاىل: اختلف الناس ُب الرضاع ىل  كىعىلىى اٍلمى
يها لقاؿ: كعلى ىو حق لؤلـ أك ىو حق عليها، كاللفظ ٤تتمل، ألنو لو أراد التصريح بكونو عل

الوالدات رضاع أكالدىن كما قاؿ تعاىل: )كعلى ا١تولود لو رزقهن ككسوهتن( كلكن ىو عليها ُب حاؿ 
الزكجية، كىو عرؼ يلـز إذ قد صار كالشرط ، إال أف تكوف شريفة ذات ترفو فعرفها أال ترضع كذلك  

 .(ْ)َت تفريط كال إفراطكالشرط. كقولو تعاىل: )اب١تعركؼ( أم اب١تتعارؼ ُب عرؼ الشرع من غ

كيكوف معٌت اآلية السابقة: أف على كالد الطفل نفقة الوالدات ككسوهتن اب١تعركؼ، أم ٔتا 
جرت بو عادة أمثا٢تن ُب بلدىن من غَت إسراؼ كال إقتار، ْتسب قدرتو ُب يساره كتوسطو 

                                      
 (، َُّ/ْالقرطيب ،اٞتامع ألحكاـ القرآف ، د.ط ، )   (ِ)
 (.َُٓ-ُْٖ/ِ، د.ط ، ) اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب ،   (ْ)
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 .(ٓ)كإقتاره

فسرين كالفقهاء ُب األخذ هبا ُب فيتضح لنا ٦تا سبق أف لقاعدة )العادة ٤تكمة( اعتباران عند ا١ت
األحكاـ فيما ال نص فيو، ك٧تد أف القرآف الكرمي قد دؿ ٔتنطوقو على األخد ابلعرؼ ُب بعض 

 األحكاـ كنفقة الوالد للمرضع ككسوهتا حسب ما جرت بو العادة ُب ببلدىا. كهللا أعلم.

ا الًَّذينى آمىنيوا لًيىٍستىٍأذً   قولو تعاىل:  -ّ أىيػُّهى ٍنكيمي الًَّذينى مىلىكىٍت أىدٍيىانيكيٍم كىالًَّذينى ملٍى يػىبػٍليغيوا اٍٟتيليمى ايى
اٍلًعشىاًء  ًمٍنكيٍم ثىبلىثى مىرَّاتو ًمٍن قػىٍبًل صىبلىًة اٍلفىٍجًر كىًحُتى تىضىعيوفى ثًيىابىكيٍم ًمنى الظًَّهَتىًة كىًمٍن بػىٍعًد صىبلىةً 

كىالى عىلىٍيًهٍم جينىاحه بػىٍعدىىينَّ  ثىبلىثي عىٍورىاتو لىكيٍم لىٍيسى عىلىٍيكيمٍ 
 .ٖٓسورة النور:  

ففي ىذه اآلية داللة على أف هللا تعاىل أمر ابالستئذاف ُب ىذه األكقات اليت جرت العادة فيها 
 .(ٔ)ككضع الثياب فانبٌت اٟتكم الشرعي على ما كانوا يعتادكنو ،(ٓ)ابالبتذاؿ

ُب ىذه األكقات الثبلث ١تا جرت عليو عادة الناس فهذا يدؿ على أف اآلية أكجبت االستئذاف 
.  ابالبتذاؿ فيها ككضع الثياب للراحة كالنـو

فلو اختلفت عادة الناس ُب االبتذاؿ كالراحة كالنـو ُب غَت ىذه األكقات كالنـو بعد صبلة 
 كجب االستئذاف تبعان لعرؼ الناس كعاداهتم ُب ذلك.-مثبلى  -الظهر

 ة النبوية اثنيان: أدلتها من السن

 استدؿ العلماء على اعتبار ىذه القاعدة أبدلة كثَتة من السنة النبوية ا١تطهرة، نذكر منها:

                                      
 (.ِْٔ/ُ، د.ط ، ) تفسًن القرآن العظيمابن كثَت ،    (ٓ)
(، ابب البلـ، ٖٖٔ)ص: القاموس احمليطما ال يصاف من الثياب.  -مبتذؿ–االبتذاؿ: ضد الصيانة. ككمكنسة: أم    (ٓ)

 فصل الباء مع الذاؿ ا١تعجمة.

 (.ُّٕ/ُ، د.ط )اجملموع ادلذىبالعبلائي ،    (ٔ)
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 (ُ)عن عائشة اهنع هللا يضر قالت: قاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: ا من عمل عمبلن ليس عليو أمران فهو رد { -ُ

ة األمر الشرعي أك من جهة فهذا اٟتديث دليل على اعتبار ما ا١تسلموف عليو، إما من جه
 العادة ا١تستقرة، فإف عمـو قولو ملسو هيلع هللا ىلص: اليس عليو أمران{ مشلو.

كىذا موافق ١تا قالو عبد هللا بن مسعود هنع هللا يضر: )ما رآه ا١تسلموف حسنان فهو عند هللا حسن( فقد 
 .(ِ) كأصبلن لقاعدة العادة ٤تكمةاعتربه كثَت من العلماء حديثان مرفوعان إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص

قاؿ العبلئي ُب ىذا النص: مل أجده مرفوعان ُب شيء من كتب اٟتديث أصبلن كال بسند ضعيف 
 .(ّ)بعد طوؿ البحث عنو ككثرة الكشف كالسؤاؿ، كإمنا ىو من قوؿ عبد هللا بن مسعود موقوفان عليو

يو ا١تسلموف من جهة األمر الشرعي كأف من فحديث عائشة اهنع هللا يضر يدؿ على اعتبار ما عل
 خالفهم فمخالفتو مركده عليو.

ككذلك يدؿ على اعتبار ما ىم عليو من جهة العادة ا١تستقرة فيهم اليت قد استقر عملهم عليها 
 ٦تا ال خيالف نصان شرعيان.

 فمن عمل خبلؼ ما ىم عليو فعملو مردكد عليو، كجيرم عليو النقص ُب ذلك.     

 لقواعد اليت تندرج ٖتت ىذه القاعدة :كمن ا

 الكتابي كا٠تطاب .ُ
 اإلشارة ا١تعهودة لؤلخرس كالبياف ابللساف .ِ
 ا١تعركؼ عرفنا كا١تشركط شرعنا .ّ

                                      
(، برقم ِٕٔداثت األمور. )ص:، كتاب : األقضية، ابب : نقض األحكاـ الباطلة كرد ٤ت صحيحو ركاه مسلم ُب   (ُ)

(ٖ/ُٕ،) 
 (.ُُٗ، )ص: ِط األشباه والنظائر,السيوطي:    (ِ)
 (.ُّٕ/ُ، د.ط )اجملموع ادلذىبالعبلئي ،    (ّ)
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 التعيُت ابلعرؼ كالتعيُت ابلنص .ْ
 ا١تعركؼ بُت التجار كا١تشركط بينهم .ٓ
ال يينكر تغَتُّ األحكاـ بتغَت األزماف .ٔ

(ُ) 

 النماذج الفقهية: *

 .كؿ: قدر اٟتيضالنموذج األ

ذكر العبلمة ا٠تطيب رٛتو هللا تعاىل أبنو لو اطردت عادة امرأة ُب اٟتيض على خبلؼ ا١تعتاد ُب حق 
النساء مل ينب اٟتكم على ذلك، ألف العادة ٤تكمة ُب أقل اٟتيض كأكثره، كقد حددىا األكلوف 

ـ فاسد أقرب من خرؽ ابلبحث كاالستقراء فبل ٗترؽ بعادة امرأة، كلذلك كاف احتماؿ عركض د
 .العادة ، كىذا من أكضح التطبيقات لقاعدتنا اليت نتكلم عنها

كلو اطردت عادة امرأة أبف ٖتيض أقل من يـو كليلة أك أكثر من ٜتسة عشر  "قاؿ رٛتو هللا: 
مل يتبع ذلك على األصح، ألف ْتث األكلُت أًب، كاحتماؿ عركض دـ فاسد للمرأة أقرب من خرؽ 

 .(ِ)" تمرةالعادة ا١تس

:  النموذج الثاين : حكم إفراد يـو اٞتمعة أك السبت ابلصـو

يكره إفراد يـو اٞتمعة ابلصياـ لوركد الدليل على ذلك، ككذلك إفراد يـو السبت، كلكن تزكؿ الكراىة 
كيكره "قاؿ النوكم ُب ابب صـو التطوع:  ُب حق من كاف لو عادة صـو توافق اٞتمعة أك السبت،

 .(ّ)"  تكإفراد السب إفراد اٞتمعة

فذكر الشربيٍت تنبيهان قاؿ فيو: ٤تل كراىة إفراد ما ذكر إذا مل يوافق عادة لو، فإف كاف لو عادة كأف 
 اعتاد صـو يـو كفطر يـو فوافق صومو يومان منها مل يكره ، ٠ترب مسلم: 

                                      
  ّٗ، ص  ِ، طاألشباه والنظائر( السيوطي: (ُ

 ُٖٓ/ُ، ْط  ، مغين احملتاج ا٠تطيب الشربيٍت،(  (ِ
 ٕٗص ، ِط،  منهاج الطالبٌنالنوكم ، ( (ّ



 

84 
 

 .(ِ()ُ)" أحدكمألايـ إال أف يكوف ُب صـو يصومو ال ٗتصوا يـو اٞتمعة بصياـ من بُت ا "
بقها كمل يكتف ا٠تطيب ٔتا ذكرانه من القواعد الكلية، بل تطرؽ أيضا إىل القواعد الفرعية كط

فقد ذكر الشربيٍت ُب ابب اٟتج أف اـر لو ، " األصل براءة الذمة  "على الفركع، كمن ذلك قاعدة 
األرش؛ ألف األصل  مل جيب عليو غَت جرح صيدان فغاب فوجده ميتان كشك أمات ّترحو أـ ْتادث ؟

 .(ّ)براءة ذمتو عما زاد

كذكر أيضا أف  اـر لو انسل منو شعره كشك ىل سٌلو ا١تشط بعد انتتافو أك نتفو فبل فدية؛ 
 .(ْ)ألف النتف مل يتحقق كاألصل براءة الذمة كغَت ذلك من األمثلة كثَت

ُب الوضوء أنو لو قطع  فذكر، " ا١تيسور ال يسقط اب١تعسور"كمن القواعد اليت ذكرىا قاعدة 
 .(ٓ)اب١تعسوراليدين كجب غسل ما بقي منو ألف ا١تيسور ال يسقط بعض مىا جيب غسلو من 

كما أنو ذكر أيضا قواعد أصولية ، كػ " األمر للوجوب " ك " النهي للتحرمي " ك" العربة 
 بعمـو اللفظ ال ٓتصوص السبب " كغَتىا.

 

  

                                      
 ( ُُْْرقم) ( ، َُٖ /ِ، ) ابب كراىة صياـ يـو اٞتمعة منفرداكتاب الصياـ، ، صحيح الُب  مسلم( أخرجو (ُ
 َُِ/ِ، ْط  ، مغين احملتاج ا٠تطيب الشربيٍت،( (ِ
 ِّّ/ِ: ا١تصدر السابق ( (ّ
 ِّْ/ِا١تصدر السابق ( (ْ
 .ُُّ/ ُ،  ْ، ط مغين احملتاج، ا٠تطيب الشربيٍت ( (ٓ
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 الفروق الفقهية يف مسائل ادلذىب ومناذج من ذلك.ادلبحث الثالث: عنايتو ابلتنبيو على 

الفركؽ ٚتع فرؽ، كالفاء كالراء كالقاؼ أصل صحيح يدؿ على ٘تييز كتزييل بُت : تعريف الفركؽ لغة
 .(ُ)شيئُت

عيٌرؼ علم الفركؽ الفقيهة بتعريفات متقاربة كمتباينة، كمن  تعريف الفركؽ الفقهية اصطبلحا:
كر فيو الفرؽ بُت النظائر ا١تتحدة تصويران كمعٌت، ا١تختلفة حكمان كعلة الفن  الذم يذ "أشهرىا:أنو 

"(ِ). 

لكن ىذا التعريف مل يسلم من االعًتاضات، كديكن استخبلص تعريف لعلم الفركؽ الفقهية 
أبف يقاؿ:علم يبحث ُب ا١تسائل الفقهية ا١تتشاهبة ُب الصورة ا١تختلفة ُب اٟتكم لعلل أكجبت ذلك 

مقتبس من كبلـ اٞتويٍت ُب مقدمة كتابو الفركؽ حيث قاؿ: " فإف مسائل الشرع  االختبلؼ، كىو
 .(ّ)" كامها لعلل أكجبت اختبلؼ األحكاـرٔتا تتشابو صورىا، كٗتتلف أح

 :أمهية الفروق الفقهية

إف لعلم الفركؽ الفقهية أمهية كبَتة، كفوائد جليلة ُب دراسة الفقو اإلسبلمي، إذ بو ديكن للفقيو 
بلع على مدارؾ الفقو كمآخذه، كمعرفة علل األحكاـ، كإٟتاؽ ا١تسائل الفقهية ا١تتشاهبة ُب االط

الصورة ببعضها من عدمو، كال يكوف ذلك إال ٔتلكة راسخة كدراية اتمة بعلم الفركؽ الفقيهة. كقد 
 : أشار العلماء قدديان إىل أمهية معرفة ىذا العلم، كديكن إجياز أمهيتو ٔتا يلي

ن الفركؽ بُت ا١تسائل ا١تتشاهبة ُب الصورة، ٦تا يساعد على صحة القياس عند الكشف ع -ُ
 صحة الفرؽ، أك ضعفو ُب منعو.

 تبصَت الفقيو ْتقائق األحكاـ، كإزالة الشبو عن ا١تتفقو ُب النظائر ا١تتشاهبة.  -ِ
ُب دراسة الفركؽ الفقهية تكسب الفقيو ملكة كذكقان فقهٌيان ديكن معو اٞتمع بُت ا١تؤتلف   -ّ

                                      
 .ّْٗ/ْ ، د.ط معجم مقاييس اللغة، رس ابن فا( (ُ
 .ٕ، ص  ُ، طاألشباه والنظائر، السبكي ( (ِ
 .ُص  ِ، ط الفروق، اٞتويٍت ( (ّ
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اٟتكم، كالتفريق بُت ا١تختلف، كالتمييز بُت ا١تسائل ا١تتشاهبة، كإدراؾ ما بينها من كجوه 
 االتفاؽ كاالفًتاؽ.

الرد على من يتهم الفقو اإلسبلمي ابلتناقض بشبهة أنو ييعطي األمور ا١تؤتلفة أحكامان   -ْ
 .متباينة، كجيمع ا١تسائل ا١تتفرقة ُب حكم كاحد

لفركؽ الفقهية يدؿ على أف الشريعة ال تناقض فيها، كأف العقل يدرؾ اىتماـ الفقهاء بعلم ا  -ٓ
مقاصدىا، كيفهم الكثَت من حكمها، كبذلك ينبٍت االجتهاد على مراعاة ا١تصاحل، كيتوخى 

 جلبها، كيعتمد على درء ا١تفاسد كٕتنبها.
ت ا١تستقلة، قدديان كحديثان، حيث ألفوا فيو ا١تؤلفا  اعتناء الفقهاء بعلم الفركؽ الفقهية  -ٔ

 كضىٌمنوه كتب الفقو. كىذا دليل على أمهيتو.

الفركؽ ، (ُ)الفركؽ البن سريجم: كقد أكثر فقهاء الشافعية من التأليف ُب الفركؽ ، كمن كتبه
 كغَتىا . أليب دمحم اٞتويٍت ، مطالع الدقائق ُب ٖترير اٞتوامع كالفوارؽ لئلسنوم

لفقهية ، كالتنبيو عليها ُب كتبو ، ككثَتا ما يوردىا كقد عيٍت ا٠تطيب رٛتو هللا بذكر الفركؽ ا
 .(ِ) بلفظ ) فرؽ ( أك ) فارؽ ( أك ) كقد يفرؽ ( أك ) كديكن الفرؽ ( أك ) ٓتبلؼ..(

  

                                      
اإلماـ أبو العباس، أٛتد بن عمر بن سريج البغدادم، القاضي الشافعي، إماـ الشافعية ُب عصره ، صاحب ا١تصنفات ، توُب ( (ُ

 .َٓ/ُ،  ُالشافعية ، ط ق(. ابن قاضي شهبة ، طبقاتَّٔسنة  )
  ِٔ/ُ، د.ط ، إلقناع، ا ِٗ/ ُ،  ْ، ط  مغين احملتاجانظر ( (ِ
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 :الفروق الفقهية ثرأ

ُب دراستها تتحقق إزالة األكىاـ اليت أاثرىا بعض من اهتموا الفقو ابلتناقض ، بسبب إعطائو  -ُ
ة أحكاما ٥تتلفة ، كتسويتو بُت ا١تختلفات ، كقو٢تم إف الشارع أكجب غسل الثوب من األمور ا١تتماثل

بوؿ الصبية ، كالنضح من بوؿ الصيب مع تساكيهما ، فبمعرفة أسباب التفريق ُب اٟتكم بُت الصور 
 كىن ىذه االعًتاضات كسقوطها .ا١تتشاهبة ييدرؾ 

ق األحكاـ كينَت الطريق أمامو ، لينقذه من التعثر إف التعرؼ على ىذه الفركؽ يبٌصر العامل ْتقائ -ِ
ُب اآلجتهاد ، فهي شحذ للذىن ، كتنبيو لو ، لئبل يقع ُب الوىم ، كيتسرع فيما يفتيو كيصدره من 

 األحكاـ بناء على الشبو الظاىرم . 

ه ف ىذا العلم بكشفو عن الفركؽ بُت ا١تسائل حيقق كضوحا ُب علل األحكاـ ، كما يعارض ىذأ -ّ
العلل كيدفعها ٦تا يهيئ للفقيو القياس الصحيح ، كحيقق لو غلبة الظن ُب إٟتاؽ الفركع بغَتىا من 

 (ُ)األصوؿ ، كجيعلو مطمئنا ُب ٗترجيو . 

  أهنا تكوف لدل الباحث ملكة فقهية عالية . -ْ

 * النماذج الفقهية:

٠تطيب الشربيٍت ُب كتبو، دكف أف كسأذكر فيما يلي بعض النماذج من الفركؽ الفقهية اليت تطرؽ ٢تا ا
 ألتـز بعبارتو، مع عدـ اإلخبلؿ اب١تعٌت، كما سأذكر كجو الفرؽ زايدة ُب اإليضاح.

  النموذج األكؿ:

ال ينجس ا١تاء الذم بلغ قلتُت ٔتجرد مبلقاة النجاسة لو، ٓتبلؼ غَته من ا١توائع، فإهنا تنجس ٔتجرد 
 .(ِ)مبلقاة النجاسة ٢تا كإف بلغت قلتُت

 كجو الفرؽ:
                                      

 ُِْ/ُ،  ُ، ط احملصول يف أصول الفقو ( ابن العريب ا١تالكي ،(ُ
 .ِٔ/ُ، د.ط ،  إلقناع، ا ِٗ/ ُ،  ْط  ، مغين احملتاج ، ا٠تطيب الشربيٍت( (ِ
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كجو الفرؽ بُت ا١تاء كبُت غَته من ا١توائع أف غَت ا١تاء إف كاف كثَتا كأصابتو ٧تاسة فإنو ينجس ٔتجرد 
مبلقاة النجاسة لو؛ ألنو ٦تا يسهل على الناس حفظو ُب مكاف ال تصيبو النجاسة. كأما ا١تاء الكثَت 

وجد ُب اآلابر كاألهنار كغَتىا فإنو ٦تا يشق على الناس حفظو عن النجاسات كوف الكثَت منو ي
 فخفف فيو الشارع اٟتكيم.

قاؿ ُب ا١تغٍت: كفارؽ كثَت ا١تاء كثَت غَته فإنو ينجس ٔتجرد مبلقاة النجاسة أبف كثَته قوم كيشق 
 .(ُ)حفظو عن النجس ٓتبلؼ غَته كإف كثر

ماـ أٛتد ُب قلت : كأما الدليل على أف ا١تاء إذا بلغ قلتُت مل حيمل ا٠تبث فهو ما ركاه اإل
ٝتعت النيب ملسو هيلع هللا ىلص يسأؿ عن ا١تاء يكوف أبرض الفبلة كما ينوبو ، قىاؿ :  اٍبًن عيمىرى  مسنده عىًن عبد هللا

 .(ِ) "ملسو هيلع هللا ىلص : " إذا كاف ا١تاء قدر القلتُت مل حيمل ا٠تبثمن الدكاب كالسباع ؟ فقاؿ النيب 

 النموذج الثاين:

جيوز اقتناء آنية الذىب كالفضة من غَت استعماؿ ٢تا؛ ٓتبلؼ آالت ا١تبلىي فبل جيوز اقتناؤىا كلو  
القوؿ ُب  كاف لغَت استعما٢تا، كُب ا١تسألة قوالف ُب ا١تذىب كما ذكره اإلسنوم ُب ا١تهمات،كىذا

 .(ّ)الذىب كالفضة ىو مقابل األصح  جواز اقتناء آنية

 كجو الفرؽ:

ككجو الفرؽ أف اٗتاذ آالت ا١تبلىي كاقتناءىا أمر يدعو إىل استعما٢تا؛  ألف مقتنيها يفتقد إىل ما يقـو 
، ٓتبلؼ آنية الذىب كالفضة فبل يوجد ما يدعو إىل استعما٢تا ؛ الستغناء  مقامها ُب اللهو

 "نيهاعنها بغَتىا من األكاين ا١تباحة،كخالف ابن حجر ُب ا١تنهاج القومي كجو الفرؽ ىذا فقاؿ مقت
 .(ْ)"كحيـر اٗتاذىا ألنو جير إىل استعما٢تا اـر كآلة اللهو ارمة

                                      
 .ّٗ/ُ،  ْط  ، مغين احملتاج ، ا٠تطيب الشربيٍت( (ُ
  (كٔٔ /ُ) خبلصة األحكاـ) كإسناديه صحيحه، انظر (َْٔٗ( ، رقم )ِِ/ٗ)، ادلسند( أخرجو اإلماـ أٛتد ُب (ِ

 .(ِّّ( رقم: )َٔ/ ُلؤللباين ) (، كإركاء الغليلُٖ/ ُالبن حجر ) التلخيص اٟتبَت ككبلمها للنوكم، (ُُِ /ُ) اجملموع
 .َُْ/ ُ  ّ، ط هناية احملتاج، كالرملي  ،  ِٓ/ ُ،  ْط  ، مغين احملتاج ، ا٠تطيب الشربيٍت( (ّ
 .ُِّ/ ُ،  ُ، ط ادلنهاج القوميا٢تيتمي ، ( ابن حجر (ْ

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4967
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4967
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 النموذج الثالث:

فاس ا٠تارج منو انقضا للوضوء مع إجيابو للغسل ، ٓتبلؼ اٟتيض كالن  ال يعترب مٌٍت الشخص نفسو
 .(ُ)فإهنما ينقضاف الوضوء مع إجياهبما للغسل

 كجو الفرؽ:

ككجو الفرؽ بُت اٟتيض كالنفاس كبُت ا١تٍت أف اٟتيض كالنفاس دينعاف صحة الوضوء، كال يوجد 
ترخص جيمع بينهما كبُت صحة الوضوء.أما ا١تٍت فبل ينقض الوضوء كال يؤثر ُب صحتو، كإمنا يوجب 

ُب حاشيتو عدـ نقض ا١تٍت للوضوء أبف ىذه ا١تسألة تندرج ٖتت قاعدة (ِ)كعلل القليويب. الغسل فقط
  .(ّ)" ما أكجب أعظم األمرين ٓتصوصو ال يوجب أدكهنما معو بعمومو  "

 النموذج الرابع:

ُب التقاء بشرٌب الرجل كا١ترأة ينتقض كضوء البلمس كا١تلموس، ٓتبلؼ من ميٌس فرجيو من غَته فبل 
 .(ْ)سينتقض كضوءه هبذا ا١ت

 كجو الفرؽ:

ككجو الفرؽ ىو تغَت علة اٟتكم ُب نقض الوضوء، فإف انتقاض الوضوء ابللمس ابعتبار أف التقاء 
بشرٌب الرجل كا١ترأة سبب ُب اٟتدث، أما إف انتقض ٔتس فرج آدمي بباطن الكف فالنقض ىنا 

 .رأةابعتبار أف مس فرج اآلدمي سبب للحدث ، ال ابعتبار التقاء بشرٌب الرجل كا١ت

كيظهر أثر الفرؽ فيما لو ١تس رجل فرج امرأة أبم جزء من جسده كظهر يده فهنا انتقض كضوءمها 

                                      
 .َٔ/ُ، د.ط ، اإلقناع ، ٖٓ/ ُ،  ْط  ، مغين احملتاج ، ا٠تطيب الشربيٍت( (ُ
اٟتديث عن الشمس الرملي، كالزمو أٛتد بن أٛتد بن سبلمة ا١تصرم الشافعي، اإلماـ العامل الفقيو ادث، أخذ الفقو ك ( (ِ

ىػ، من مصنفاتو: حاشية على شرح ا١تنهاج للمحلي، كحاشية َُٗٗثبلث سنُت، كالـز غَته من الشيوخ، توُب أكاخر شواؿ 
 ُٕٓ/ُخبلصة األثر، ايب  .نصارم على شرح التحرير لزكراي األ

 ِّ/ُ ، ُ، ط حاشيا قليويب وعمًنة على شرح احملليكعمَتة ، ،  القليويب(  (ّ
 ِٔ/ُ، د.ط ، اإلقناع،  َٔ/ ُ،  ْط  ، مغين احملتاج ، ا٠تطيب الشربيٍت( (ْ
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فهنا انتقض كضوءه بناقضُت مها   ابللمس كالتقاء البشرة، أما إف مس الرجل فرج ا١ترأة بباطن كفو
النقض ىو التقاء مس فرج اآلدمي بباطن الكف ، كالتقاء بشرتيهما، أما ابلنسبة للمرأة فيكوف سبب 

 .بشرٌب الرجل كا١ترأة

 النموذج ا٠تامس:

جيوز للمحدث ٛتل ا١تصحف مع أمتعتو إف مل يقصد ٛتل ا١تصحف بذاتو، فإف قصد ٛتلو بذاتو 
 .(ُ)حـر

 كجو الفرؽ:

ككجو الفرؽ ىنا ىو اشًتاط عدـ قصد ادث اٟتامل ٢تذه األمتعة ٛتل ا١تصحف بذاتو، بل يكوف 
، فمحل التفريق ىنا ابلقصد. قصده ٛتل األمتعة،  أك ال يقصد شيئا، أما إف قصد ٛتلو بذاتو فيحـر

 النموذج السادس:

 .(ِ)٤تل التعوذ ُب دعاء ا٠تبلء بعد البسملة ، ٓتبلؼ ٤تلو ُب قراءة القرآف فإنو أيٌب قبل البسملة

 كجو الفرؽ:

راءة فقدـ التعوذ عليها، ٓتبلؼ ما ككجو الفرؽ ىنا أف التعوذ ُب قراءة القرآف للقراءة كالبسملة من الق
. (ّ)كرد ُب الدعاء ا١تندكب قولو عند دخوؿ ا٠تبلء كىو )اللهم إين أعوذ بك من ا٠تبث كا٠تبائث(

فاالستعاذة ىنا أتت بعد البسملة، ككذلك فإف التسمية ُب ا٠تبلء للسًت عن أعُت اٞتن كالتعوذ من 
 .شرىم ببل ارتباط ألحدمها ابآلخر

  

                                      
 .ٖٔ/ ُ، د. ط ، اجملموع النوكم ، ،  ٔٔ/ ُا١تصدر السابق ( (ُ
 ُّْ/ ُ ، د.ط ،اإلقناع , ٕٓ/ ُ،  ْط  ، مغين احملتاج ، ا٠تطيب الشربيٍت( (ِ
 (ُِْ( رقم )َْ/ُ،  ) عند ا٠تبلء ابب ما يقوؿ ،الصحيح ُب  ركاه البخارم( (ّ
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 سابع:النموذج ال

 .(ُ)جيوز أتخَت االستنجاء عن الوضوء ٓتبلؼ التيمم فبل جيوز أتخَت االستنجاء عنو

 كجو الفرؽ:

ككجو الفرؽ بُت الوضوء كالتيمم ىنا أف الوضوء يرفع اٟتدث، كارتفاعو حيصل مع قياـ ا١تانع كىو 
  ابلتيمم مع قياـ ا١تانع. النجاسة، كأما التيمم فبل يرفع اٟتدث، كإمنا يبيح الصبلة كال ٖتصل االستباحة

 النموذج الثامن:

ال يشًتط ُب إزالة النجاسة أف يستحضر من يريد إزالتها نية اإلزالة، ٓتبلؼ طهارة اٟتدث فيشًتط 
 .(ِ)فيو النية حىت يتحقق قصد رفع اٟتدث

 كجو الفرؽ:

لة النجاسة فهي ككجو الفرؽ أف طهارة اٟتدث عبادة كسائر العبادات فاشًتطت فيو النية، ٓتبلؼ إزا
 من ابب الًتكؾ، كالًتؾ ال تشًتط فيو النية.

 النموذج التاسع:

ذلك إف صلى بوضوئو األكؿ  ال يسن للمغتسل ٕتديد الغسل، ٓتبلؼ الوضوء فيسن للمتوضئ
 .(ّ)صبلة

  

                                      
 ّٓ/ُ ، د.ط،اإلقناع ،  ٕٔ/ ُ،  ْط  ، مغين احملتاج ، ا٠تطيب الشربيٍت( (ُ
 .ْٗ/ُ ، د.ط ، اإلقناع ، ُْٖ/ ُ،  ْط  ، مغين احملتاج ، ا٠تطيب الشربيٍت( (ِ
 .ِْٓ/ ُ ، د.ط ، حاشية البجًنمي على اإلقناع، ، البجَتمي  ُِٖ/ ُا١تصدر السابق ( (ّ
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 كجو الفرؽ:

بو، ٓتبلؼ الوضوء فيسن  أف التجديد ُب الغسل مل ينقل عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنو فعلو، أك أمر ككجو الفرؽ
 .(ُ)توضأ على طهر كتب لو عشر حسنات ( ) من :ٕتديده؛ ١تا كرد ُب اٟتديث أنو ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ

 النموذج العاشر:

اللوف لوف الدـ، كالريح ريح ا١تسك، ٓتبلؼ  ،قبل دفنو؛ لكونو يبعث يـو القيامة حيـر إزالة دـ الشهيد
 .(ِ)هللا أطيب من ريح ا١تسك فيكره إزالتو عند خلوؼ فم الصائػم الذم ىو

 كجو الفرؽ:

كجو الفرؽ أف سبب ٖترمي إزالة دـ الشهيد ىو تفويت الغَت فضيلة عن الشهيد اسزالة دمو، كىو مل 
يؤذف للغَت اسزالتو، كأما الكراىة ُب إزالة خلوؼ الصائم فهي متعلقة بفعل الصائم نفسو اسزالة خلوفو 

فويت ا١تكلف كالصائم الفضيلة عن نفسو جائز مع الكراىة، كأما تفويت غَته دكف فعل غَته ؛ ألف ت
 .الفضيلة على ا١تكلف كإزالة دـ الشهيد عنو فمحـر ألنو مل أيذف بذلك

 

  

                                      
 ( ، كضعفو األلباين .ُِٓ( رقم )َُٕ/ُ)ابب الوضوء على الطهارة  ، السننُب  أخرجو ابن ماجو( (ُ
 .ُُِ/ُ ، د.ط ،  حاشية البجًنمي على اإلقناع ، البجَتمي. ٕٗ/ ُ، ْط  ، مغين احملتاج ، ا٠تطيب الشربيٍت( (ِ
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 ادلبحث الرابع : عنايتو ابجلمع بٌن ادلتعارضات من نصوص ادلذىب ومناذج من ذلك.

ككثَت من أقواؿ  .(ُ)حكم أحدمها حكم اآلخركا١تراد ابلتعارض تقابل نصوص األئمة ْتيث خيالف 
العلماء تبدك للوىلة األكىل متناقضة، كلكن بعد التدقيق كالتأمل يظهر عدـ تعارضها كتناقضها، كال 

 شك أف اٞتمع بُت النصوص ا١تتعارضة الواردة على مسألة كاحدة أمر جليل لو أمهية ابلغة.

رىا التناُب ػػػػاليت ظاى مسألة كاحدة ُب العبارات الواردة اعلم أف "(ِ):قاؿ العبلمة عبد هللا بن عمر
" أمكن اٞتمع بينها من غَت تعسف كجب ا١تصَت إليو ، كيكوف األمر من ا١تتفق عليو  كالتخالف إذا

(ّ). 

 كتتلخص ىذه األمهية فيما يلي :

  .ٖترير ا١تذىب كتقليل ا٠تبلؼ بُت أئمتو -ُ
 ة على حكم ا١تسألة كعدـ اختبلفهم فيها.تدعيم معتمد ا١تذىب ببياف اتفاؽ األئم -ِ
 .صيانة كبلـ الفقيو من التناقض كاإلمهاؿ ، كفيو إعماؿ لنصوصهم -ّ
 صيانة ا١تذىب من التناقض كاٟتد من التنازع بُت علمائو خاصة ا١تتأخرين منهم.  -ْ

 شروط من جيمع بٌن ادلتعارضات :

 معينة ، كىي: ال بد ١تن جيمع بُت نصوص أئمة ا١تذىب أف تتوفر فيو شركط

 أكال: سعة االطبلع على نصوص ا١تذىب ، كيشمل ذلك عدة أمور:

اإلحاطة أبقواؿ الشيخُت اب١تقاـ األكؿ على اعتبار كوهنما شيخي ا١تذىب ا١تتفق على تقدمي   -أ
 كبلمها ُب ٖترير مسائل ا١تذىب 

                                      
 .ُْٖص  ٓ، ط شرح الورقاتالفوزاف ، ( (ُ
ىػ ُِٓٔ  يب بكر بن عمر فقيو، ٤تقق، من علماء اليمن ا١تتأخرين ، معوؿ عليو ُب الفتول، توُب سنة )عبدهللا بن عمر بن أ( (ِ

بغية  -ابعلوم  :انظر . ( من مؤلفاتو: بغية ا١تسًتشدين ، كالسيوؼ البواتر ١تن يقدـ صبلة الصبح على الفجر اآلخر
 . ٕا١تسًتشدين ص 

 ٖص ، د.ط ،  بغية ادلسرتشدين، ابعلوم ( (ّ
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 اإلحاطة بكبلـ األئمة اررين ا١تتقدمُت من أصحاب الوجوه كغَتىم . -ب

اإلحاطة بكبلـ ا١تتأخرين بعد الشيخُت الذين كانت ٢تم شركح ككتاابت على كتب الشيخُت  -ج
 من ٤تققي ا١تذىب كئلسنوم كاألذرعي كالسبكي كالزركشي كغَتىم .

 ا١تعرفة األصولية ا١تتعمقة أبصوؿ كقواعد ا١تذىب كإمامو .  -د

ٚتع بغَتىا ، لكوف العبارات اثنيان: دقة النظر كحسن الفهم كرجاحة العقل ، إذ ال يتصور 
ا١تتعارضة ٖتتاج عميق نظر كأتمل ؛ إلزالة التعارض بينها ، كحىت ال يتوىم كجود تعارض كتناقض 

 (ُ)حيث ال تعارض كال تناقض فيكوف فعلو نقمة على ا١تذىب ال خدمة لو .

 و التايل :فكانت على النحنصوص ا١تذىب ا١تتعارضة ُب اٞتمع بُت أما طريقة اإلماـ الشربيٍت 

أف حيمل أحد احد النصُت على حالة كاآلخر على حالة أخرل ، كما سيأٌب ُب مسألة  -ُ
 أتخَت صبلة العشاء كغَتىا 

أف حيمل أحد القولُت على الكراىة كاآلخر على التحرمي ، كما فعلو ُب مسألة صـو يـو  -ِ
  الشك اآلٌب ذكرىا .

 * النماذج الفقهية:

نماذج الدالة على عناية اإلماـ الشربيٍت ابٞتمع بُت ا١تتعارضات من نصوص كسأذكر ىنا بعضا من ال
ا١تذىب. كسأقـو أكال بياف ا١تسألة ، كا٠تبلؼ فيها، ٍب أبُت موقف ا٠تطيب، كٚتعو بُت النصوص 

 ا١تتعارضة.

 .النموذج األكؿ: تعجيل العشاء ألكؿ الوقت

الصبلة ُب أكؿ  )  ُب جواب أٌم األعماؿ أفضل ؟ من السنة تعجيل الصبلة ألكؿ كقتها؛ لقولو ملسو هيلع هللا ىلص
أنو ملسو هيلع هللا ىلص كاف )كُب قوؿ ُب ا١تذىب أنو يسن أتخَت العشاء ٟتديث:  كىذا يشمل العشاء،.(ِ)( كقتها

                                      
 ىذه الشركط من استنتاجي ، كأعتقد أهنا شركط بدىية متفق عليها كي ال يقع ا٠تلط كالتخبط بُت أقوا٢تم .   (ُ)
 ، كصححو األلباين.(ِْٔ) ( رقم ُُٓ/ُ،)اافظة ُب كقت الصلوات ابب، كتاب الصبلة ، السننُب أبو داكد أخرجو ( (ِ
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 .(ُ)(يستحب أتخَت العشاء 

 األقول دليبل. قاؿ األذرعي: كىذا ىو ا١تنصوص ُب أكثر كتبو اٞتديدة ، كقاؿ ُب اجملموع إنو

 .موقف ا٠تطيب الشربيٍت

ٚتع ا٠تطيب بُت القولُت ْتمل كل منهما على حاؿ، فيحمل القوؿ على التعجيل ُب حاؿ ا٠توؼ 
. ، كالقوؿ على التأخَت ٔتا إذا مل خيف النـو  من النـو

فحيث قيل التعجيل أفضل أريد ما إذا خاؼ النـو كحيث قيل التأخَت ": فقاؿ ُب مغٍت اتاج
 .(ِ)" فضل أريد ما إذا مل خيف أ

 .النموذج الثاين: اٞتمع بُت القنوت كذكر االعتداؿ

كأما َب الصبح فلم يزؿ يقنت حىت فارؽ )ييسٌن ُب ا١تذىب القنوت بعد االعتداؿ ُب الصبح ٟتديث 
 .(ّ)(الدنيا

؟، فذكر  لكن أئمة ا١تذىب اختلفوا ىل جيمع ذكر االعتداؿ مع القنوت أـ يقتصر على القنوت فقط
ٝتع هللا ١تن ٛتده ربنا لك "ا١تاكردم كتبعو البغوم كصوبو اإلسنوم  إىل أف ٤تل القنوت إذا فرغ من 

 كقيل: بل يقتصر على القنوت دكف ذكر االعتداؿ؛ لئبل يطوؿ االعتداؿ، كىو ركن قصَت.. "اٟتمد 

 موقف ا٠تطيب الشربيٍت :

ـٌ قوما غَت ٤تصورين راضُت ابلتطويل ٚتع ا٠تطيب بُت القولُت ا١تذكورين ْتمل القوؿ  األكؿ على من أ
 ، كالقوؿ الثاين على ما عداه.

بعد ذكر االعتداؿ كما ذكره البغوم   كيسن القنوت ُب اعتداؿ اثنية الصبح" قاؿ ُب ا١تغٍت:
 ٝتع هللا ١تن ٛتده ربنا لك  : ٤تل القنوت إذا فرغ من قولو  : كغَته، كصوبو اإلسنوم، كقاؿ ا١تاكردم

                                      
 .( ٗٗٓ)( رقم ُِّ/ُ)ابب ما يكره من السمر بعد العشاء  ،بلة كتاب مواقيت الص  ،الصحيح  ُبالبخارم أخرجو ( (ُ
 .ُٔٗ/ُ ،ْط مغين احملتاجا٠تطيب الشربيٍت ، ( (ِ
 ،(ِْٓ/ُ) التلخيص احلبًن"اٟتافظ ابن حجر ُب "ضعفو ك (  ُّٗٔ، رقم )( ُّٕ/ِ) السننالدارقطٍت ُب أخرجو ( (ّ
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إنو قضية القياس؛ ألف القنوت إذا   : اٟتمد فحينئذ يقنت، كعليو اقتصر ابن الرفعة، كقاؿ ُب اإلقليد
انضم إىل الذكر ا١تشركع ُب االعتداؿ طاؿ االعتداؿ، كىو ركن قصَت ببل خبلؼ، كعمل األئمة 

كديكن ٛتل كبلـ   . ٓتبلفو ٞتهلهم بفقو الصبلة، فإف اٞتمع إف مل يكن مبطبل فبل شك أنو مكركه ا ق
ا١تاكردم كمن ذكر معو على اإلماـ إذا أـ قوما غَت ٤تصورين راضُت ابلتطويل، ككبلـ األكلُت على 

 .(ُ)"خبلفو

 .النموذج الثالث: العفو عن ٧تاسة دـ الرباغيث ك٨توه

.ك٨تو (ِ)من النجاسات ا١تعفو عنها عند ٤تققي ا١تذىب الدـ القليل، كدـ الرباغيث، ككنيم الذابب 
ذلك، لكن اختلفوا فيما إذا صلى  بثوب فيو دـ ٨تو براغيث كبدنو رطب، فقاؿ ا١تتويل: جيوز، كقاؿ 

  : ال جيوز.(ّ)أبو علي الطربم
 .موقف ا٠تطيب الشربيٍت

ٚتع ا٠تطيب بُت القولُت أبنو ديكن ٛتل كبلـ ا١تتويل على ما إذا كانت الرطوبة ٔتاء كضوء ك٨توه ٦تا 
كحيمل القوؿ . [ٖٕاٟتج:]﴾ ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ ﴿ لقولو تعاىل: يشق االحًتاز كالعرؽ؛

 الثاين على ما عدا ذلك ٦تا ديكن االحًتاز منو.

" اختلف فيما لو لبس ثواب فيو دـ ٨تو براغيث كبدنو رطب، فقاؿ ا١تتويل  قاؿ ُب ا١تغٍت:
كبو جـز اب الطربم تفقها،  ال جيوز، ألنو ال ضركرة إىل تلويث بدنو،  : جيوز، كقاؿ الشيخ أبو علي

كديكن ٛتل كبلـ األكؿ على ما إذا كانت الرطوبة ٔتاء كضوء أك غسل مطلوب ١تشقة االحًتاز كما لو  
كانت بعرؽ كالثاين على غَت ذلك كما علم ٦تا مر، كينبغي أف يلحق ٔتاء الطهارة ما يتساقط من ا١تاء 

ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے   ﴿حو دكاء لقولو تعاىل حاؿ شربو أك من الطعاـ حاؿ أكلو أك جعل على جر 

                                      
 .ِٔٓ/ُ ،ْط،  مغين احملتاجا٠تطيب الشربيٍت ، ( (ُ
 .َُٔص  ِطُب ىامش منت ا١تنهاج  ،  دقائق ادلنهاج: النوكم،   أم ركثو ((ِ
شيخ الشافعية اٟتسن بن القاسم ، صنف " ارر ُب النظر " كىو أكؿ كتاب صنف ُب ا٠تبلؼ اجملرد ، كصنف " اإلفصاح  ( (ّ

. الذىيب : سَت   ٜتسُت كثبلٙتائة، كمات كهبل ُب سنة  أيب علي بعد شيخو ببغداد " ُب ا١تذىب ، كألف ُب اٞتدؿ ، كدرس
 .ّٔ/ُٔ،  ٗأعبلـ النببلء ، ط
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 .(ُ) " [ٖٕاٟتج:]﴾ ۓ

 النموذج الرابع: صـو يـو الشك.

كىو يـو الثبلثُت من رمضاف إذا ٖتدث الناس برؤية ا٢تبلؿ، أك شهد بو صبياف أك عبيد أك فسقة ، 
يـو الشك فقد عصى من صاـ  : )كا١تذىب أنو ال يصح صـو يـو الشك؛ لقوؿ عمار بن ايسر هنع هللا يضر

 .(ِ)(أاب القاسم 

ا١تنصوص الذم ذىب اإلسنوم إىل أٌف ختلفت ُب حكم صومو، فلكن عبارات أئمة ا١تذىب ا
كبلـ الشيخُت متناقض من ثبلثة أكجو: ُب موضع   فٌ ، قاؿ : إعليو األكثركف الكراىة ال التحرمي 

 .(ّ)ُب ا١تنهاج اٟترمةكبلـ النوكم   ظاىرلكن  جيب، كُب موضع جيوز، كُب موضع ديتنع.

 موقف ا٠تطيب الشربيٍت : 

ذىب ا٠تطيب إىل أف ا١تعتمد ُب ا١تذىب اٟترمة، كأما مىن ذكر الكراىة كأيب شجاع كغَته فإف كبلمو 
حيمل على كراىة التحرمي،  كردَّ على اإلسنوم أبنو ال تناُب بُت األقواؿ اليت ذكرىا، ألف اٟترمة ٖتمل 

كهبذا ٕتمع  ،رب، كأما من ظن صدقو أك اعتقد ذلك فيجب عليو الصـوعلى من مل يظن صدؽ ا١تخ
 .(ْ)األقواؿ

كإمنا مل يصح صومو عن رمضاف؛ ألنو مل يثبت كونو منو، نعم من "ُب ا١تغٍت: ا٠تطيب  قاؿ
اعتقد صدؽ من قاؿ إنو رآه ٦تن ذكر جيب عليو الصـو كما تقدـ عن البغوم ُب طائفة أكؿ الباب، 

  : ، قاؿ الشارح  و صحة نية ا١تعتقد لذلك ككقوع الصـو عن رمضاف إذا تبُت كونو منوكتقدـ ُب أثنائ
أم ألف يـو الشك الذم حيـر صومو ىو على من مل   . فبل تناُب بُت ما ذكر ُب ا١تواضع الثبلثة ا ق

، كىذاف   . يظن الصدؽ، ىذا موضع كأما من ظنو أك اعتقده صحت النية منو ككجب عليو الصـو
                                      

 .ِٕٗ/ُ ،ْط،  مغين احملتاجا٠تطيب الشربيٍت ، ((ُ
( كصححو الًتمذم  ٖٔٔ)( رقم ُٔ/ّ، )ابب ما جاء ُب كراىية يـو الشك ، كتاب الصـو   ، ننالس ُبالًتمذم أخرجو ( (ِ

 .كغَته
 .ُِٖص  ِ، طادلنهاج النوكم ، ( (ّ
 ْٕٗ/ُ، د.ط ، اإلقناعا٠تطيب الشربيٍت،  ((ْ
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إف كبلـ الشيخُت ُب الركضة كشرح ا١تهذب متناقض من   : اف، كُب ىذا رد على قوؿ اإلسنومموضع
 .(ُ)"  ُب موضع جيب، كُب موضع جيوز، كُب موضع ديتنع  : ثبلثة أكجو

 .النموذج ا٠تامس: حكم البناء ُب ا١تقربة

  ملسو هلآو هيلع هللا ىل أف جيصص القرب كأف يقعد هنى النيب)ال جيوز البناء على ا١تقربة ١تا ركم عن جابر هنع هللا يضر  قاؿ: 
كىي اليت جرت عادة أىل البلد ابلدفن فيها  -فإف بيٍت عليها ككانت ميسبلة .(ِ)(عليو، كأف يبٌت عليو

 ىيدـ. -

كيكره ٕتصيص القرب كالبناء كالكتابة  "كظاىر كبلـ النوكم كراىة البناء ال اٟترمة حيث قاؿ: 
 ُب اجملموع كغَته بتحرمي البناء فيها كىو ا١تعتمد ُب ا١تذىب. لكن صرح .(ّ)"عليو 

 .موقف ا٠تطيب الشربيٍت

ذكر ا٠تطيب أبنو ديكن ٚتع كبلمي النوكم رٛتو هللا ْتمل الكراىة على البناء على القرب خاصة، 
 كاٟترمة على بناء ٨تو قبة على القرب أك بيت يسكنو، لكنو رجح اٟترمة مطلقا.

" كٚتع بعضهم بُت كبلمي ا١تصنف ْتمل الكراىة على ما إذا بٌت على  ُب ا١تغٍت:كىذا نص كبلمو 
القرب خاصة ْتيث يكوف البناء كاقعا ُب حرمي القرب، كاٟترمة ما على إذا بٌت على القرب قبة أك بيتا 

 .(ْ)"كا١تعتمد اٟترمة مطلقا   : يسكن فيو

  

                                      
 .ّٓٔ/ ُ، ْط، مغين احملتاجا٠تطيب الشربيٍت ، ( (ُ
 .(َٕٗ) ( رقمٕٔٔ/ِ، )ٕتصيص القرب كالبناء عليو ابب النهي عن ،كتاب اٞتنائز،صحيح الُب مسلم أخرجو ( (ِ
 .ُٖٓص،  ِط،  ادلنهاج, ( النوكم (ّ
 .ِّْ/ُ ، د.ط ، إلقناعا،  ُْٓ/ُ ،ْط،  مغين احملتاجا٠تطيب الشربيٍت ، ( (ْ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=8651&lang=&bk_no=53&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2581&idto=2743&lang=&bk_no=53&ID=375
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 .النموذج السادس: آخر كقت الرمي يـو النحر

بات اٟتج رمي ٚترة العقبة يـو النحر، كيدخل كقتو من نصف ليلة النحر، لكن اختلفت من كاج
أبف آخر  -كما ُب ا١تنهاج كأصل الركضة -أقواؿ اإلماـ النوكم ُب انتهاء كقت الرمي، فمرة صرح 

 .(ُ)"كيبقى كقت الرمي إىل آخر يـو النحر ":كقتو غركب مشس يـو النحر، حيث قاؿ

و إذا أخر رمي يـو إىل ما بعده من أايـ الرمي يقع أداء، حيث قاؿ ُب كمرة أخرل ذكر أبن
كيفهم منو أنو ال خيرج . (ِ)"كإذا ترؾ رمي يـو تداركو ُب ابقي األايـ ُب األظهر كال دـ  "ا١تنهاج:

 ابلغركب، كىو ا١تعتمد ُب ا١تذىب.

 موقف ا٠تطيب الشربيٍت : 

كم األكؿ على كقت االختيار، كعليو فيذىب  أجاب ا٠تطيب عن ىذا التعارض ْتمل كبلـ النو 
كقت االختيار بغركب مشس العاشر، كٛتل كبلمو الثاين على كقت اٞتواز الذم ديتد إىل هناية آخر 

 أايـ التشريق.

أف رجبل قاؿ للنيب  : ١تا ركل البخارم   يبقى كقت الرمي إىل آخر يـو النحرك " :فقاؿ ُب ا١تغٍت
أنو ال يكفي بعد   : كا١تساء بعد الزكاؿ، كظاىر كبلمو  ،   ال حرج  : ؿإين رميت بعدما أمسيت، فقا

الغركب، كبو صرح ُب أصل الركضة لعدـ كركده، كاعًتض أبنو سيأٌب أنو إذا أخر رمي يـو إىل ما بعده 
كأجيب ْتمل ما ىنا   . من أايـ الرمي يقع أداء، كقضيتو أف كقتو ال خيرج ابلغركب، كىذا ىو ا١تعتمد

كقت االختيار، كما ىناؾ على كقت اٞتواز، كقد صرح الرافعي أبف كقت الفضيلة لرمي يـو  على
كقت فضيلة إىل الزكاؿ، ككقت اختيار إىل الغركب،   : النحر ينتهي ابلزكاؿ، فيكوف لرميو ثبلثة أكقات

 .(ّ)"ككقت جواز إىل آخر أايـ التشريق

  

                                      
 .ّّٕ/ُ ،ْط، مغين احملتاجا٠تطيب الشربيٍت ، ( (ُ
 .َِّ ص،  ِ، طادلنهاج ( النوكم ،(ِ
 .ّّٕ/ُ، ْط،  مغين احملتاجا٠تطيب الشربيٍت ، ( (ّ
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 وص ادلذىب ومناذج من ذلكادلبحث اخلامس: عنايتو بتقييد ادلطلقات من نص

كثَت من ا١تسائل الفقهية لو أخذت على إطبلقها لكانت بعيدة كل البعد عن الصواب، كلذا ال بد 
جهود ا٠تطيب ُب ىذا اٞتانب  من مراعاة تقييدات الفقهاء للمسائل،كسأٖتدث ُب ىذا ا١تبحث عن

 .١تذىبو مذىب الشافعية ٦تثبل لذلك بنماذج من كتبو ُب إطار خدمتو

 * النماذج الفقهية:

سأبٌُت أكال ا١تسألة ا١تبحوثة، ٍب أذكر موقف ا٠تطيب الشربيٍت، كتقييده للمسألة، مستشهدا بنص  ك 
 كبلمو.

 النموذج األكؿ: كجوب ٣تاكزة العمراف للفطر ُب السفر.

دكد مىن سافر من بلد فأكؿ سفره يبدأ من ٣تاكزة سورىا، إف كاف ٢تا سور؛ ألف ما ُب داخل السور مع
جواز الفطر ُب  -النوكم كالرافعي  -من نفس البلد، كإاٌل فبمجاكزة العمراف، كقد أطلق الشيخاف 

 السفر ٔتجرد مفارقة العمراف.

 .موقف ا٠تطيب الشربيٍت

ذكر ا٠تطيب أف ذلك مقيد ٔتا إذا مل يكن للبلد سور، فإف كاف ٢تا سور فبل يًتخص ابلفطر حىت  
 جياكز سورىا.

ا١تختص هبا كإف تعدد    فأكؿ سفره ٣تاكزة سورىا ٢تا سور   كمن سافر من بلدة" :قاؿ ُب ا١تغٍت
كما قالو اإلماـ كغَته أك كاف داخلو مزارع كخراب؛ ألف ما ُب داخل السور معدكد من نفس البلد 

كإذا   : كإطبلؽ الشيخُت ُب الصـو اشًتاط مفارقة العمراف حيث قاال ، ٤تسوب من موضع اإلقامة
 ٍب سافر فلو الفطر إف فارؽ العمراف قبل الفجر كإال فبل  حيمل على ما إذا سافر من بلد ال نول ليبل

  .(ُ)"سور ٢تا ليوافق ما ىنا كىذا ىو ا١تعتمد، كقيل يبقى على إطبلقو

  
                                      

 ّّٗ/ُ، ْط، مغين احملتاج ا٠تطيب الشربيٍت ، ( (ُ
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 النموذج الثاين: أفضل ما يقرأ من القرآف بعد الفاٖتة 

كليُت من غَتىا، كذىب النوكم كالرافعي إىل أف يسن قراءة شيء من القرآف بعد الفاٖتة ُب الصبح كاأل
 .(ُ)قراءة سورة كاملة أفضل من بعض الطويلة، لصحة الوقف كاالبتداء، ٓتبلؼ بعض السور

 موقف ا٠تطيب الشربيٍت : 

قيد ا٠تطيب كبلـ النوكم أبف ٤تل األفضلية ُب غَت الًتاكيح فقراءة بعض السورة أفضل، ككذلك ما 
 ض فاالقتصار عليو أفضل كقراءة آييت البقرة كآؿ عمراف ُب الفجر.كرد فيو األمر ابلبع

 قاؿ ُب ا١تغٍت: 

؛ ألف االبتداء هبا كالوقف على آخرىا صحيحاف  " كالسورة الكاملة أفضل من قدرىا من طويلة
لة أما فيها فقراءة بعض الطوي  . ابلقطع ٓتبلفهما ُب بعض السورة فإهنما خيفياف، ك٤تلو ُب غَت الًتاكيح

أفضل كما أفىت بو ابن عبد السبلـ كغَته، كعللوه أبف السنة فيها القياـ ّتميع القرآف، كعليو فبل 
خيتص ذلك ابلًتاكيح، بل كل ٤تل كرد فيو األمر ابلبعض فاالقتصار عليو أفضل كقراءة آييت البقرة 

 .(ِ)" كآؿ عمراف ُب ركعيت الفجر

 (ّ) .كابن حجر، كالرملي  ، األنصارمك٦تن قاؿ هبذا التقييد شيخ اإلسبلـ زكراي 

 .بُت يدم ا١تصلي النموذج الثالث: دفع ا١تارٌ 

، كحيـر ا١تركر بُت يدم ا١تصلي، كما يندب للمصلي دفع ا١تار سًتة يندب للمصلي أف يصلي إىل 
لى أيب ىريرة برضي هللا عنو ) إذا ص كمنها على سبيل ا١تثاؿ حديث،(ْ)لؤلخبار الواردة ُب ذلك

، فإف مل جيد فلينصب عصا ، فإف مل يكن معو عصا فليخط خطا ، فليجعل تلقاء كجهو شيئا أحدكم
                                      

 ٖٗ، ص ِ، ط ادلنهاج النوكم ،( (ُ
 ِْٗ/ُ ، ْ، ط  مغين احملتاج، ا٠تطيب الشربيٍت ( (ِ
 هناية، الرملي. ُٕٔ/ُ ، ُ، ط ادلنهاج القوميا٢تيتمي ، . ابن حجر َْْ/ُ ، ُ، طشرح الروض زكراي األنصارم ،( (ّ

 .ِْٗ/ُ ، ّ، طاحملتاج
 .ِٓ/ِ ،  ّ، ط احملتاج هناية( الرملي، ( (ْ
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 . (ُ) )ٍب ال يضره ما مٌر بُت يديو

 موقف ا٠تطيب الشربيٍت : 

 قٌيد ا٠تطيب حرمة ا١تركر بُت يدم ا١تصلي بثبلثة قيود:

 أك٢تا: أف ال يصلي بقارعة الطريق ك٨توه فبل حرمة حينئذ كال كراىة.

 ثاين: أف ال جيد ا١تار فرجة أمامو، كإال فبل حرمة، بل لو ا١تركر كخرؽ الصفوؼ ليسٌد الفرجة.ال

 الثالث: ما إذا صلى ببل سًتة، أك تباعد عنها فبل حيـر ا١تركر كما ليس لو الدفع.

لطريق كالتحرمي مقيد ٔتا إذا مل يقصر ا١تصلي بصبلتو ُب ا١تكاف، كإال كأف كقف بقارعة ا"قاؿ ُب ا١تغٍت:
فبل حرمة بل، كال كراىة كما قاؿ ُب الكفاية أخذا من كبلمهم، كٔتا إذا مل جيد ا١تار فرجة أمامو كإال 
فبل حرمة، بل لو خرؽ الصفوؼ كا١تركر بينها ليسد الفرجة كما قالو ُب الركضة كأصلها، كفيها لو 

يس لو الدفع لتقصَته، كال حيـر أك مل تكن ابلصفة ا١تذكورة، فل  : أم  : صلى ببل سًتة أك تباعد عنها
 .(ِ)"لكن األكىل تركو   . ا١تركر بُت يديو

 (ّ).كالرملي كما ذكره ا٠تطيب ىو ا١تعتمد ُب ا١تذىب كقد ذكره أيضا شيخ اإلسبلـ زكراي األنصارم 

 .النموذج الرابع: الصبلة ُب األكقات ا١تنهي عنها

الستواء، كبعد الصبح حىت ترتفع الشمس قدر رمح، من ا١تقرر ُب ا١تذىب أف التنفل يكره ٖترديا عند ا
ثبلثي ساعات كاف  ): قاؿ -هنع هللا يضر  -كبعد العصر حىت تغرب الشمس؛ ٟتديث  عيقبة بن عامر 

ينهاان أف نيصلًٌي فيهنَّ، أك أف نٍقربي فيهن مواتان: حُت تطليع  -صلَّى هللا عليو كسلَّم  -رسوؿي هللا 
يل الشمس، كحُت تىضىيَّفي  الشمس ابزغةن حىت ترتفع، أم: ٘تيل إىل  -كحُت يقـو قائمي الظهَتة حىت ٘تى

                                      
  (، كضعفو األلباين .ٖٗٔ( ، رقم )ُّٖ/ُ) ابب ا٠تط إذا مل جيد عصا ، الصبلة كتاب،سننال ُبداكد  وأبأخرجو ( (ُ
 .ّّٓ/ ُ، د.ط ، اإلقناعو    َّٔ/ُ ،ْط مغين احملتاج٠تطيب الشربيٍت ، ( ا(ِ
 .ٔٓ – ِٓ/ِ ،  ّ، طاحملتاج هنايةرملي ، .الِٓٓ – ِّٓ/ُ ، ُط شرح الروض،  زكراي األنصارم( (ّ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=4&bookhad=689
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=4&bookhad=689
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كاستيثٍت من ذلك الصبلة اليت ٢تا سبب فإهنا تصح . (ُ)الشمس للغركب حىت تغرب( -ًجهة الغركب 
ا اللتاف مه : )كالفائتة كٖتية ا١تسجد كسنة الوضوء ؛ ١تا ثبت أنو ملسو هيلع هللا ىلص صلى بعد العصر ركعتُت كقاؿ

 .(ِ)(بعد الظهر

 .موقف ا٠تطيب الشربيٍت

قيد ا٠تطيب جواز ذكات األسباب أبف ال يتحرل كقت الكراىة ليوقعها فيو ، فإف فعل ذلك مل تصح. 
ك٤تل ما ذكر إذا مل يتحر بو كقت الكراىة ليوقعها فيو كإال أبف قصد أتخَت الفائتة أك اٞتنازة  "قاؿ: 

كقت الكراىة بنية التحية فقط أك قرأ آية سجدة ليسجد ٢تا فيو كلو  ليوقعها فيو أك دخل ا١تسجد
ٖتركا بصبلتكم طلوع الشمس كال   تصح لؤلخبار الصحيحة كخرب ) القرأىا قبل الوقت مل

 .(ْ()ّ)(غركهبا

 .النموذج ا٠تامس: ٧تاسة فضبلت اإلنساف

لُت على ٧تاسة الدـ ابألمر ُب تعدادىم للنجاسات دـ اإلنساف كبولو  مستد(ٓ)ذكر فقهاء الشافعية
 . (ٔ)(يكفيك غسل الدـ كال يضرؾ أثره) ابلغسل كما ُب حديث

 .(ٕ)( أما أحدمها فكاف ال يستنزه من البوؿ )كعلى ٧تاسة البوؿ ْتديث 

  

                                      
 .(ُّٖرقم )(  ٖٔٓ /ُ، )اليت هني عن الصبلة فيها  ابب األكقات ،كتاب صبلة ا١تسافرين ، الصحيحُب  ركاه مسلم ( (ُ
 ( ُُِ /ُ)، ابب من نسي صبلة،كتاب مواقيت الصبلة تعليقا،   الصحيحُب  البخارم أخرجو ( (ِ
 .(ِٖٖرقم )( ٕٔٓ/ُ، )، ابب األكقات اليت هني عن الصبلة فيها كتاب صبلة ا١تسافرين،  الصحيحُب  كاه مسلم( ر (ّ
 .ّْٖ/ ُ، د.ط ، إلقناعاك  َُِ/ُ ،ْط،  مغين احملتاج، ٠تطيب الشربيٍتا( (ْ
 .َٖ ، ص ِ، ط ادلنهاج النوكم ،( (ٓ
 ّٓٔرقم ) ( ََُ/ُ،)سو ُب حيضها ابب ا١ترأة تغسل ثوهبا الذم تلب ،كتاب الطهارة   ، السنن ُبأبوداكد  أخرجو( (ٔ

 .ُٖٗ/ُكصححو األلباين ُب إركاء الغليل (
 .( ِّٗرقم ) (َِْ/ُ)ترباء منو االس ككجوب ابب الدليل على ٧تاسة البوؿ  ،كتاب الطهارة ، الصحيح ُبمسلم  أخرجو( (ٕ
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 .موقف ا٠تطيب الشربيٍت

سبقو ُب ذلك ك  ذكر ا٠تطيب أف ىذا اإلطبلؽ ال يشمل فضبلت النيب ملسو هيلع هللا ىلص كذىب إىل أهنا طاىرة،
 .(ُ)، كخالف ُب ذلك النوكم كالرافعيزكراي األنصارم اإلسبلـ البغوم كالقاضي كشيخ

 -" كىذه الفضبلت : كاستدؿ على ذلك ٔتا ثبت من شرب بولو كدمو ، كىذا نص كبلمو  
شيخي خبلفا ١تا ملسو هيلع هللا ىلص طاىرة كما جـز بو البغوم كغَته كصححو القاضي كغَته، كأفىت بو  -من النيب 

لن تلج النار   : ألف بركة اٟتبشية شربت بولو ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ  ) ُب الشرح الصغَت كالتحقيق من النجاسة؛ 
دـ النيب ملسو هيلع هللا ىلص طاىر؛ ألف أاب طيبة شربو كفعل   : كقاؿ أبو جعفر الًتمذم  . صححو الدارقطٍت  ( بطنك

من  ) ـ حُت أعطاه النيب ملسو هيلع هللا ىلص دـ حجامتو ليدفنو فشربو فقاؿ لو النيب ملسو هيلع هللا ىلص مثل ذلك ابن الزبَت كىو غبل
 .(ِ)( " خالط دمو دمي مل ٘تسو النار

 .النموذج السادس: ذكاة اٞتنُت بذكاة أمو

كألنو . (ّ)( ذكاة اٞتنُت بذكاة أمو ) ذكر فقهاء الشافعية أف ذكاة اٞتنُت ٖتصل بذكاة أمو، ٟتديث
 .(ْ)يعترب جزء من أجزائها

 .موقف ا٠تطيب الشربيٍت

ذكر ا٠تطيب أف ذلك مقيد ٔتا إذا مات بذكاة أمو، أما إف مات قبل ذبح أمو فبل حيٌل؛ ألف ذكاة 
كالظاىر أف مراد األصحاب إذا مات بذكاة أمو فلو مات قبل ذكاهتا  :"األـ مل تؤثر فيو، قاؿ ُب اإلقناع

 .(ٓ)"ة ألف ذكاة األـ مل تؤثر فيو كاٟتديث يشَت إليو كاف ميتة ال ٤تال

  

                                      
 .ُُّ/ُ ،ْط، مغين احملتاج٠تطيب الشربيٍت ، ا( (ُ
 .ُُّ/ُ ، ا١تصدر السابق( (ِ
 ( كحسنو ُْٕٔ( ، رقم ) ِٕ/ ْ، ) سننالُب  الًتمذمأخرجو  ((ّ
 .َْٓص ِ، ط ادلنهاجالنوكم ، ( (ْ
 .ّٓٓ/ ِد.ط ،  ، اإلقناع ٠تطيب الشربيٍت ،ا( (ٓ
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 .النموذج السابع: كجوب تعلم أدلة القبلة على القادر

من ا١تعلـو أف من شركط الصبلة استقباؿ القبلة، فإف علم القبلة حـر عليو التقليد كاالجتهاد، كإال 
قدر على تعلم أدلة القبلة كجب أخذ بقوؿ ثقة، فإف فقد كأمكن االجتهاد حـر عليو التقليد، كمن 

 .(ُ)عليو التعلم ُب األصح

 :موقف ا٠تطيب الشربيٍت

قيد ا٠تطيب إطبلؽ النوكم رٛتو هللا كجوب التعلم أبنو عند إرادة السفر؛ ٟتاجة ا١تسافر إىل ذلك، أما 
اس ُب اٟتضر فبل جيب التعلم، كاستند ُب ذلك إىل أف السلف مل ينقل عنهم أهنم ألزموا آحاد الن

 بذلك.

عند إرادة السفر   فاألصح كجوب التعلم ا١تكلف على تعلم األدلة   كإف قدر"قاؿ ُب ا١تغٍت:
لعمـو حاجة ا١تسافر إليها ككثرة االشتباه عليو ٓتبلفو ُب اٟتضر ففرض كفاية إذ مل ينقل أنو ملسو هيلع هللا ىلص ٍب 

كأركاهنا، كما قررت بو كبلـ ا١تصنف السلف بعده ألزموا آحاد الناس تعلمها ٓتبلؼ شركط الصبلة 
 .(ِ)"ىو ما صححو ُب بقية كتبو كىو ا١تعتمد، كإف كاف ظاىره ىنا اإلطبلؽ 

 

  

                                      
 .ٓٗص  ِ، ط ادلنهاجالنوكم ، ( (ُ
   .ِِٕ/ ُ ،ْط ، مغين احملتاج٠تطيب الشربيٍت ، ا( (ِ
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 .ادلبحث السادس: عنايتو ابالختيار والرتجيح يف ادلذىب ومناذج من ذلك

 مل يقف ا٠تطيب الشربيٍت أماـ اختبلؼ أئمة ا١تذىب الشافعي موقف التسليم ا١تطلق، بل كانت لو
شخصيتو البارزة، كآراؤه كأفكاره كتوجيهاتو ا٠تاصة ، فهو كثَتا ما يذكر ُب ا١تسألة اليت يقـو بشرحها 
عدة آراء كيناقشها، كيرجح ابألدلة ما يراه صواابن كأكىل ابالتباع دكف النظر إىل صاحب الرأم، ٦تا 

ك أنو خالف الشيخُت ، كال أدؿ على ذل لتعصب، ككقوفو مع اٟتق أينما كجديدؿ على ٖترره من ا
 .(ُ)كإف كانت قليلة  النوكم كالرافعي الذىين مها العمدة ُب ا١تذىب ُب مسائل

  .تعريف االختيارات

ة انتقاه كاصطفاه كاخًتت الشيء كٗتَتتو  ٚتع اختيار االختيارات ا كخىَتى ، يقاؿ خار الشيء خٍَتا كخىَتى
 خيرج عن معناىا اللغوم.كاستعماؿ الفقهاء لكلمة االختيارات ال .(ِ)انتقيتو

 كالًتجيح ُب اللغة:

مصدر رجح، يقاؿ رجح الشيء يرجىح إذا ثقل كزاد كزنو، كأرجح ا١تيزاف إذا ثقل كماؿ، كمنو ترجحت 
 .(ّ)بو األرجوحة إذا مالت بو، كترجَّح الرأم عنده أم غلب على غَته

 :الًتجيح اصطبلحان  

تقوية طريق على آخىر لًيعلم األقول فيعمل  "الًتجيح أبنٌو : –رٛتو هللا تعاىل  – (ْ)عرَّؼ الفخر الرازم
 .(ٓ)"بو كيطرح اآلخىر

                                      
 .ُُّ/ُ ، ْط،  مغين احملتاج ، ٠تطيب الشربيٍتانظر على سبيل ا١تثاؿ :ا( (ُ
 . ِْٔد. ط ، مادة ) خار ( ص  ادلعجم الوسيط ,( (ِ
 ْْٓ/ِ،  ُ، ط لسان العربابن منظور ، ( (ّ
ىو أبو عبدهللا دمحم بن عمر بن اٟتسُت بن علي القرشي الطربستاين الرازم، ا١تعركؼ اببن خطيب الرم، كاف عا١تا ُب التفسَت ( (ْ

ـ ، ترؾ مؤلفات كثَتة منها :التفسَت الكبَت ، أساس التقديس، كمعامل أصوؿ الدين، كاعتقادات فرؽ كاألصوؿ كعلم الكبل
   .ّٖ/ٖ  طبقات الشافعية للسبكي .ىػَٔٔتوَب سنة  .ا١تسلمُت كا١تشركُت

   ِٗٓ/ ِ ، ْط ، احملصولالرازم ، ( (ٓ
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ذكران سابقا مكانة اإلماـ ا٠تطيب الشربيٍت ُب ا١تذىب، كقد كاف للخطيب نصيب كبَت ُب الًتجيح 
كاالختيار من خبلفات أىل ا١تذىب متقدميهمومتأخريهم على السواء،كال خيفى ما ٢تذا اٞتانب من 

و من أثر كبَت ُب ا١تذىب؛ إذ ترحيحاتو كاختياراتو ٤تل اعتماد كقبوؿ عند ا١تتأخرين من الشافعية فقه
بل ىو كغَته من ، مثلو ُب ذلك معاصراه الرملي كابن حجر، كمل يكن ا٠تطيب الشربيٍت بدعا ُب ذلك 

ا١تذىب فما من نصوص الشرع كقواعد   أئمة ا١تذىب الذين يعرضوف مسائل ا١تذىب ٔتا تقرر لديهم
 كافقها ْتسب اجتهادىم قبلوه، كما خالفها ردكه كبينوا الراجح ا١تعتمد.

كا١تسائل اليت خيتار كيرجح فيها ا٠تطيب تكوف غالبا من ا١تسائل اليت كقع فيها خبلؼ بُت ا١تتقدمُت 
 كالسبكي كالسراج البلقيٍت  -بعد الشيخُت  -من أصحاب الوجوه أك من بعدىم، أك بُت ا١تتأخرين

 .كالشهاب األذرعي كاٞتماؿ اإلسنوم كالبدر الزركشي كشيخو زكراي األنصارم كغَتىم

كبينا فيو الراجح ا١تعتمد من حيث ا١تذىب  -النوكم كالرافعي  -ا الشيخاف أما ا١تسائل اليت تعرض ٢ت
 فبل يتعرض ٢تا غالبا بشيء من ا١تخالفة ، بل ينصره كيعوؿ عليو.

 * النماذج الفقهية:

 لة من النماذج ا١تبينة لًتجيحاتو كاختياراتوكىذه ٚت

 .النموذج األكؿ: البيع ابلدين

كصورة ا١تسألة أف يشًتم شخص من آخر بضاعة على أف يكوف الثمن دينا للمشًتم على غَت 
 البائع.

 كُب ا١تسألة قوالف :

قوؿ لعدـ قدرة ا١تشًتم على التسليم، كصحح ىذا ال طلاألكؿ: أف البيع ُب ىذه الصورة اب
 كىو مذىب ٚتهور العلماء .  .الشيخاف ُب ا١تنهاج كارر
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 كاختاره كذلك ابن تيمية كابن القيم .  .(ُ)القوؿ الثاين: أف البيع صحيح، كاختاره السبكي

 استدؿ اٞتمهور على قو٢تم ابلتحرمي ٔتا يلي :

 (ِ) هنى عن بيع الكالئ ابلكالئأف النيب ملسو هيلع هللا ىلص -رضي هللا عنهما-الدليل األكؿ:حديث ابن عمر 

 كجو االستدالؿ:أف بيع الكالئ ابلكالئ ىو بيع الدين ابلدين 

 .كنوقش االستدالؿ ابٟتديث أبنو ضعيف 

الدليل الثاين:اإلٚتاع، فقد أٚتع العلماء على ٖترمي بيع الدين ابلدين، كقد نقل ذلك غَت كاحد من 
لماء عاـ يشمل ٚتيع صور بيع الدين ابلدين فيتناكؿ ىذه العلماء كما سبق، كاإلٚتاع الذم نقلو الع

 الصورة كذلك .

كنوقش ىذا االستدالؿ أبف اإلٚتاع ا١تذكور ليس ُب بيع الدين ابلدين، كإمنا ىو ُب بيع الكالئ 
ابلكالئ، كىو يتناكؿ صورة كاحدة من صور بيع الدين ابلدين كىو بيع الدين ابلدين ابتداء، أما ابقي 

ابن القيم :" أف بيع الدين ابلدين ليس فيو نص عاـ   قاؿ يتناك٢تا فيبقى على أصل اإلابحة الصور فبل
 (ّ) كال إٚتاع كإمنا كرد النهي عن بيع الكالئ ابلكالئ"

 كاستدؿ أصحاب القوؿ الثاين ٔتا يلي :

ٚتاع أك الدليل األكؿ:أنو ليس ىناؾ دليل على ٖترمي ىذه الصورة من بيع الدين ابلدين من نص أك إ
 .قياس، فيبقى األمر على اٞتواز كىو ا١تعركؼ ابإلابحة األصلية

قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية:"فهذه الصورة كىي بيع ما ىو اثبت ُب الذمة ليسقط ٔتا ىو ُب الذمة 

                                      
 ِِٗ/ ّ،  ّط، هناية احملتاج ،  الرملي ،   ِِٓص  ِ، طادلنهاج النوكم ، ( (ُ

 قاؿ( ك ََُْٓ، رقم ْٕٓ/ ٓ) الكربىالسنن ( كالبيهقي ُب ْٓٓٓ، رقم ُِ/ ْ)معاين اآلاثر أخرجو الطحاكم ُب  (ِ)
 )َّّ/ ٕ) ادلطالب العاليةكانظر :  ." أٛتد: " ليس ُب ىذا الباب ما يصح اإلماـ

  َُ-ٗ/  ِالبن القيم  إعالم ادلوقعٌنينظر :  ( (ّ
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 (ُ) ليس ُب ٖترديو نص أك إٚتاع أك قياس"

بة لكبل الطرفُت فيو، فتربأ ذمة ا١تدين الدليل الثاين:أف لعقد مثل ىذا البيع غرضان صحيحان كمنفعة مطلو 
من الدين األكؿ كتشغل بدين آخر كبراءة الذمة مطلوبة للشارع كليس ُب ىذا التصرؼ ٤تظور فلم ينو 

(2).عنو بلفظو كال ٔتعناه  

" قواعد الشرع تقتضي جوازه، فإف اٟتوالة  بقولو: -رٛتو هللا تعاىل–الدليل الثالث:استدؿ ابن القيم 
الدين كٖتويلو من ذمة ايل إىل ذمة ااؿ عليو ، فقد عاكض ايل اتاؿ من دينو  اقتضت نقل

 (ّ).بدين آخر ُب ذمة اثلث فإذا عاكضو من دينو على دين آخر ُب ذمتو كاف أكىل ابٞتواز"

 .موقف ا٠تطيب من ذلك

لغَت من   بعُت   الدينكبيع  " رجح ا٠تطيب القوؿ الثاين كاعتمده، كىذا نص كبلمو ُب مغٍت اتاج:
؛ ألنو ال يقدر على تسليمو، كىذا  ٔتائة لو على عمرك  مثبل   عليو ابطل ُب األظهر أبف اشًتل عبد زيد

  . ما صححو ُب ارر كالشرحُت كاجملموع ىنا، كجـز بو الرافعي ُب ابب الكتابة

للرافعي ُب آخر ا٠تلع،  يصح، كىو ا١تعتمد كما صححو ُب زكائد الركضة ىنا موافقا  : كالثاين
 .(ْ)"كاختاره السبكي، كحكي عن النص الستقراره، كبيعو ٦تن ىو عليو 

ىو القوؿ ّتواز ىذه الصورة من بيع الدين ابلدين لعدـ كجود  -كهللا تعاىل أعلم -ك لعل الراجح 
رٛتهما هللا –ة اإلماماف ابن القيم كابن تيمي هقرر رجحو ا٠تطيب الشربيٍت ك  دليل يدؿ على ٖترديها كما

 .-تعاىل

                                      
 . ِّٓص  ،  ِط , ظرية العقدن، ابن تيمية    ((ُ
 . َُ/  ِالبن القيم  ينظر : إعبلـ ا١توقعُت( (ِ

 َُ/ِا١تصدر السابق  (ّ)
 .ْٗ/ِ، ْط،  مغين احملتاج٠تطيب الشربيٍت ، ا( (ْ
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.النموذج الثاين: قبض الدار كأمتعتها ُب صفقة كاحدة  

قبض ا١تبيع يرجع للعرؼ، فما ال ينقل كاألراضي يكوف قبضو ابلتخلية كتسليم مفتاح الدار، كٗتليتها 
من ا١تتاع، كما ينقل فبالنقل كالطعاـ كغَته، لكن اإلشكاؿ الذم يعرض ُب ىذه ا١تسألة إف قاـ 

شًتم بشراء الدار كاألمتعة فهل يكلف بتخلتها كنقلها حىت يعد قابضا؟ أـ أف قبض الدار يعترب ا١ت
 قبضا لؤلمتعة؟

 ذكر ا٠تطيب أف علماء ا١تذىب اختلفوا  ُب ا١تسألة على قولُت:

 األكؿ: أنو البد من نقلها حىت يعد قابضا ٘تاما كما لو أفردت األمتعة كىو قوؿ الشيخُت.

جيب؛ ألف قبضها حصل تبعا لقبض الدار، كبو قطع ا١تاكردم كتبعو غَت كاحد   الثاين: أنو ال
 كالركايين كغَته.

 موقف ا٠تطيب من ذلك:

بض فوجب األخذ هبا، رجح ا٠تطيب القوؿ األكؿ كاعتمده، كعللو أبف ىذه ىي الصفة ا١تعتربة ُب الق
 .(ُ)ـ زكراي األنصارم كالرمليشيخ اإلسبلىذا القوؿ أيضا  رجحك الشيخاف كاعتمداه،  كألنو جـز بو

ال   : كلو اشًتل األمتعة مع الدار صفقة اشًتط ُب قبضها نقلها كما لو أفردت، كقيل ": قاؿ ُب ا١تغٍت
تبعا لقبض الدار، كلو اشًتل صربة ٍب اشًتل مكاهنا مل يكف خبلفا للماكردم كما لو اشًتل شيئا ُب 

 .(ِ)" ا غَت معترب داره فإنو ال بد من نقلو، كما فرؽ بو بينهم

فهل يكوف كل منهما  –كىو ألف مثبل  –النموذج الثالث: لو قاؿ اثناف آلخر ضمنا مالك على زيد 
 .مطالبا بكلها أك بنصفها فقط

 أنظار ا١تتقدمُت كا١تتأخرين من علماء ا١تذىب ُب ذلك على قولُت: اختلفت
كبو صحح ا١تتويل، كأفىت بو السبكي األكؿ: أف كبل منهما مطالب بكل ما ضمناه كىو األلف ىنا، 

                                      
 .ٖٗ – ْٗ/ْ،  ّ، ط هناية احملتاج، الرملي ،   ُِٔ – ُِّ/ْ،  ُ، ط شرح الروض، زكراي األنصارم ( (ُ
 .ٖٗ/ِ ،ْط ، مغين احملتاج،  ( ا٠تطيب الشربيٍت(ِ
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كللمستحق مطالبة الضامن "كفقهاء عصره، كىو ظاىر كبلـ النوكم ُب ا١تنهاج حيث قاؿ: 
 .(ِ)كما رجحو ابن حجر ُب التحفة.(ُ)"كاألصيل

 حامدكا١تاكردمالدين فقط، كهبذا قطع الشيخ أبو  الثاين: أف كل كاحد منهما مطالب بنصف
  ا١تتأخرين، كماؿ إليو األذرعي.من ا١تتقدمُت ك  كغَتمها

 ." لؤلكؿ كجها  ىو الصحيح عندم كالعمل عليو، كال أعلم" (ّ)كقاؿ ابن أيب الدـ

 ك :ن ذلموقف ا٠تطيب م

تعرض ٢تذا ا٠تبلؼ ُب مغٍت اتاج فذكر القولُت مع ما استدلوا بو، ٍب رجح القوؿ الثاين، كعلل ذلك 
 د ابلزائد مشكوؾ فيو.أبف النصف ىو ا١تتيقن كشغل ذمة كل كاح

رجبلف آلخر ضمنا   : أنو لو قاؿ  : قد يقتضي كبلـ ا١تصنف"كىذا نص كبلمو ُب مغٍت اتاج:
أحدمها   : ما لك على زيد، كىو ألف مثبل أنو يطالب كبل منهما ّتميع األلف، كُب ا١تسألة كجهاف

ك على فبلف فإف حصة كل منهما رىنا عبدان ىذا ابأللف الذم ل  : ىذا كصححو ا١تتويل كما لو قاال
  . رىن ّتميع األلف

اشًتينا عبدؾ   : أنو ال يطالبو إال ابلنصف فقط، كصححو ا١تاكردم كالبندنيجي كما لو قاال  : كالثاين
كخيالف الشراء؛ ألف   : قاؿ ا١تتويل  . أبلف، كصوب األكؿ السبكي كقاؿ ألف الضماف توثقة كالرىن

حيصل للمشًتم من ا١تلك جيب عليو من الثمن ٓتبلؼ الضماف ال  الثمن عوض ا١تلك فبقدر ما
  . معاكضة فيو

  

                                      
 .ِٗٔص ، ِ، ط ادلنهاج النوكم ،( (ُ
 .ِِٕ - ُِٕ/ ٓ،  ُ، ط حتفة احملتاجابن حجر ا٢تيتمي ، ( (ِ
افعي ، من كتبو " أدب العبلمة شهاب الدين إبراىيم بن عبد هللا بن عبد ا١تنعم بن علي بن أيب الدـ ا٢تمداين اٟتموم الش( (ّ

 ، ٗ، طسَت أعبلـ النببلء . ىػ (ِْٔسنة )توُب  ط "، كغَت ذلك، كلو نظم جيد كفضائل كشهرة." مشكل الوسيالقضاء " ك
ِّ/ُِٓ. 
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  . القلب إىل الثاين أميل؛ ألنو ا١تتيقن كشغل ذمة كل كاحد ابلزائد مشكوؾ فيو  : كقاؿ األذرعي
  . ا ق

 .(ُ)"كاختلف أيضا علماء عصران ُب اإلفتاء ُب ذلك، كأان أقوؿ كما قاؿ األذرعي

 : ا١تواالة ُب التشهد:النموذج الرابع

 مل يتطرؽ اإلماـ النوكم ُب ا١تنهاج إىل اشًتاط ا١تواالة ُب التشهد، لكن ا٠تطيب رجح أهنا كاجبة، 

قضية كبلـ ا١تصنف عدـ اشًتاط ترتيب التشهد؛ ألنو ذكره بغَت حرؼ  "فقاؿ ُب ا١تغٍت:
ه مل يصح قطعا، كتبطل صبلتو عطف، كىو األصح، لكن ٤تلو ما مل يغَت ترؾ الًتتيب ا١تعٌت، فإف غَت 

 (ِ)"إف تعمد كما ُب اجملموع، كقضيتو أيضا عدـ اشًتاط ا١تواالة، كلكن الراجح كجوهبا كما ُب التتمة

 قضاء اٟتاجة : كالقمر ُباستدابر الشمس  النموذج ا٠تامس:

يو الشمس كالقمر كىو ماجرل عل ذكر القاضي أبو شجاع أف من آداب قضاء اٟتاجة عدـ استدابر 
 (ّ)ابن ا١تقرم ُب ركضو. 

 (ْ)كىو مذىب ٚتهور العلماء

قاؿ الشيخ منصور البهوٌب رٛتو هللا : " )ك( يكره حاؿ قضاء اٟتاجة ) استقباؿ مشس كقمر ( ببل 
حائل ؛ ١تا فيهما من نور هللا تعاىل ، كقد ركم أف معهما مبلئكة ، كأف أٝتاء هللا تعاىل مكتوبة عليها 

 "(ٓ) 

 
                                      

 . ِٗٔ/ِ، ْط ، مغين احملتاج٠تطيب الشربيٍت ، ا( (ُ
 . َِٕ/ُ، لسابقا١تصدر ا( (ِ
 .ُٗٓ/ ُد.ط ،  ، اإلقناع الشربيٍت ، يب٠تطا( (ّ
، د.ط ،  حاشية البجًنمي على اخلطيب"" البجَتمي ، ( ،ّّْ/ُ) ، ُط "تاررد احملتار على الدر ادلخ( ابن عابدين ، (ْ

 (. ٗ/ّْ) ادلوسوعة الفقهية"( ، "َْٖ/ُ)،  ِط" التاج واإلكليل دلختصر خليل، "أبو عبد هللا ا١تواؽ ( ُٔٗ/ُ)
  ( ِٔ/ُ) ، ّ، ط كشاف القناع، البهوٌب  ((ٓ
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 :بموقف ا٠تطي

كالذم نقلو النوكم ُب  القاضي كرجح كراىة االستقباؿ دكف االستدابر فقاؿ: " .. ا٠تطيب تعقب
كقاؿ ُب اجملموع كىو الصحيح ا١تشهور  أصل الركضة عن اٞتمهور أنو يكره االستقباؿ دكف االستدابر

 .(ُ)"  كىذا ىو ا١تعتمد

كف من أصحابنا يستحب أف ال يستقبل قاؿ النوكم رٛتو هللا : " قاؿ ا١تصنف ُب التنبيو : ككثَت ك 
الشمس كال القمر ، كاستأنسوا فيو ْتديث ضعيف ، كىو ٥تالف الستقباؿ القبلة ُب أربعة أشياء . 
أحدىا : أف دليل القبلة صحيح مشهور ، كدليل ىذا ضعيف بل ابطل ، ك٢تذا مل يذكره ا١تصنف ، 

كم ابالستحباب حيتاج إىل دليل ، كال دليل ُب كال كثَتكف كال الشافعي ، كىذا ىو ا١تختار ؛ ألف اٟت
  (ِ) ا١تسألة .... "

 .نية ا٠تركج من الصبلة النموذج السادس: 

عدَّ القاضي أبو شجاع من أركاف الصبلة نية ا٠تركج منها ، فتعقبو ا٠تطيب الشربيٍت كصحح عدـ 
 كجوهبا فقاؿ ُب اإلقناع:

ادات كألف النية السابقة منسحبة على ٚتيع كاألصح أهنا ال ٕتب قياسا على سائر العب"  
 . (ّ)" الصبلة كلكن تسن خركجا من ا٠تبلؼ

كىل جيب أف ينوم بسبلمو ا٠تركج من  ، فقاؿ:  ُب الركضة النوكم ذكره ا٠تطيب ذكره أيضاكما 
  .(ٓ)الفقهاء هور مذىب ٚتكىو (ْ)الصبلة؟ كجهاف، أصحهما: ال جيب. اىػ.

 

                                      
 .َُٔ/ ُد.ط ،  ، اإلقناع ٠تطيب الشربيٍت ،ا( (ُ
 .(ُُُ/ِ)د.ط .  ,اجملموع""(النوكم ، (ِ
 .ُّْ/ ُ، ا١تصدر السابق( (ّ
 ِّٕ/ُ،  ْ، ط روضة الطالبٌن( النوكم ، (ْ
 ُْٕ/ُ،  ٓط , ادلغين ,( ابن قدامة (ٓ
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 .ادة ُب السفرالنموذج السابع: قصر ا١تع

من ا١تسائل اليت اختارىا ا٠تطيب كذكر أنو مل يسبقو فيها أحد قصر الصبلة ا١تعادة ُب السفر، فقد 
ذىب إىل جواز قصرىا إف صبلىا أٌكال مقصورة، ٍب صبلىا اثنية خلف من يصلي مقصورة، أك 

 .(ُ)"قلت ذلك تفقها كمل أر من تعرض لو  "صبلىا إماما ٍب قاؿ:

 .من: القتل من األخوين ألبويهماالنموذج الثا

 من ا١تقرر ُب ا١تذىب أنو لو قتل أحد أخوين األب كاآلخر األـ فلكل قصاص، كلكن من ييقدـ أكال ؟

 (ِ)أنو يقدـ بينهما ابلقرعة رجح النوكم ُب ا١تنهاج

 موقف ا٠تطيب:

 ثاين.خالف ا٠تطيب النوكم فرجح أبنو يبدأ القاتل األكؿ ابلقصاص؛ لتقدـ سببو، ٍب ال

كلو قتل أحد أخوين األب، كاآلخر األـ :"فقاؿ ُب ا١تغٍت معقبا على كبلـ النوكم ُب ا١تنهاج 
 .(ّ)"معا فلكل قصاص، كيقدـ بقرعة 

قضية كبلمو أنو يقدـ ابلقرعة، كىو ما اعتمده البلقيٍت كلكن الراجح كما نقلو اإلماـ عن "
 .(ْ)"لق اٟتق ابلعُت األصحاب أنو يبدأ ابلقاتل األكؿ لتقدـ سببو مع تع

 .النموذج التاسع: التفضيل بُت عيد الفطر كعيد األضحى

 اختلفت أنظار أئمة ا١تذىب ُب التفضيل بُت العيدين على ثبلثة أقواؿ:

 .(ٓ)األكؿ: تساكيهما ُب الفضيلة كبو صرح ابن ا١تقرم
                                      

 .َْْ/ ُ،  ا١تصدر السابق( (ُ
 .ّْٕص   ِ، ط ادلنهاجالنوكم ، ( (ِ
 .ّْٕص  ِ، ط ادلنهاجالنوكم ، ( (ّ
 .ِٗ/ّ،  ْط،  مغين احملتاج،  ٠تطيب الشربيٍتا( (ْ
ا١تعركؼ بػابن  شرؼ الدين كيلقب أبو دمحم إٝتاعيل بن أيب بكر بن عبد هللا بن إبراىيم الزبيدم اليمٍت اٟتسيٍت الشافعي، يكٍت ((ٓ

= 
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 الثاين: تفضيل عيد الفطر، كريم ذلك عن العز بن عبد السبلـ.

 ل عيد األضحى.الثالث: تفضي

 موقف ا٠تطيب:

استعرض ا٠تطيب ىذه األقواؿ، ٍب رجح القوؿ الثالث القائل بتفضيل األضحى، كاستدؿ لو بعدة 
 أدلة ، فقاؿ ُب اإلقناع:

كعن ابن   . كقضية كبلمهم تساكم العيدين ُب الفضيلة، كبو صرح ابن ا١تقرم ُب شرح إرشاده"
كعن بعض   . ن تفضيلهم تكبَته على تكبَت األضحىعبد السبلـ أنو عيد الفطر ككأنو أخذه م

قاؿ ُب   . أف من صلى عيد الفطر فكأمنا حج، كمن صلى عيد األضحى فكأمنا اعتمر  : السلف
اٟتج   : لكن األرجح ُب النظر ترجيح عيد األضحى ألنو ُب شهر حراـ، كفيو نسكاف  : ا٠تادـ

 .ن رمضافكاألضحية، كقيل إف عشره أفضل من العشر األخَت م

فصبلتو أفضل من صبلة الفطر، كتكبَت الفطر (ُ) ( إف أعظم األايـ عند هللا يـو النحر ) كركم 
 . (ِ)"أفضل من تكبَته 

عيد األضحى يفضل على عيد الفطر بداللة نصوص أٌف   -كهللا أعلم  –الراجح ُب نظرم ك 
فريضة اٟتج كالصبلة، كالتكبَت،  الشريعة، فاألضحى عيد ٘تارس فيو أعماؿ مشركعة كثَتة أثناء أداء

ك٨تر ا٢تدم، كبعض من مناسك اٟتج، كمن مل حيج كردت أحاديث ٖتثو على التقرب إىل هللا 
ابألضحية، كالذكر، ٦تا يدؿ على أف عيد األضحى موسم مبارؾ للتقرب إىل هللا تعاىل، كطلب 

فوات موسم رمضاف العظيم مرضاتو، بينما عيد الفطر خيرج ا١تؤمن من فريضة الصـو متحسرا على 
 كأايمو، كهبذا يظهر فضيلة عيد األضحى على عيد الفطر ك٦تا دعاان إىل القوؿ هبذا ما أيٌب:

                                      
= 

الطالب ،  ، كركضاإلرشاد، من كتبو :   ىػ ّٕٖ سنةتوُب   ا١تقرم، من كبار الفقهاء البارزين كمن ٤تققي ا١تذىب الشافعي،
 .ِِٗ/ِ الضوء البلمع 

 . األلباينكصحَّحو ،  (ُٕٓٔ) ( ، رقم ُْٖ/ِ، )ج كتاب اٟت،  السننُب ركاه أبو داكد  ( (ُ
 ِٕٕ/ ُ ، د.ط. اإلقناع. ّْْ/ُ، ْ ط،  مغين احملتاج٠تطيب الشربيٍت ، ا( (ِ

https://ar.wikipedia.org/wiki/837_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/837_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%88%D9%8A_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%8A
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 أواًل: أبن يوم األضحى خًن األايم عند هللا:

ما من شيء ُب ىذه اٟتياة إال كالزمن فيو مرتب إما فاضبل أك مفضوال، فالزمن الذم يتقرب 
اؿ إليو جيعل من اليـو فاضبل، كما أحوجنا أف نعرؼ ا٠تصوصية اليت حضي بو إىل هللا أبحب األعم

هبا عيد األضحى، كال حيق يل أف أطلق الكبلـ جزافا بل البد من نصوص تشهد لصحة ما أذىب 
أعظم األايم عند هللا يوم » :-ملسو هيلع هللا ىلص-إليو ُب التفضيل، كىي موجودة فيما خيص موضوعنا، فقد قاؿ النيب 

 ، كا٠تَتية اليت فضل هبا عيد األضحى كما بينت كثرة األعماؿ فيو على غَته.(ُ) «النحر, مث يوم القر

 اثنياً: أنو يوم احلج األكرب:

الكبَت ال يكوف كبَتا إال بتكبَت هللا لو، كاألعماؿ اليت يقـو هبا اٟتاج ُب ىذا اليـو كثَتة 
لق أك التقصَت، الطواؼ، السعي" ككثرة ىذه األعماؿ نوجزىا ٔتا يلي: "رمي ٚترة العقبة، النحر، اٟت

؛الف ا١تعيار ُب التقييم ألم شيء ُب اٟتياة، ما يقرب من هللا، فعن ابن عمر  تدؿ على فضل ىذا اليـو
َىَذا » يـو النحر بُت اٞتمرات ُب اٟتجة اليت حج كقاؿ: -ملسو هيلع هللا ىلص-قاؿ كقف النيب  -رضي هللا عنهما-

 .(ِ)«كربيوم احلج األ

 اثلثاً: أنو يوم عيد ادلسلمٌن:

حيتاج ا١تسلموف إىل أايـ يسًتكحوف فيها من كلف العبادة، كتكوف ُب نفس الوقت مرضية  
تعاىل كىذا ال يكوف إال ُب أايـ األعياد، فيـو العيد يـو فرح كسركر كيـو عباده كتقرب كذكر ، قاؿ 

 ، ّ«نحر وأايم التشريق عيدان أىل اإلسالم, وىي أايم أكل وشربيوم عرفة ويوم ال» ملسو هيلع هللا ىلص:

  

                                      
 كقاؿ : صحيح اإلسناد   ( ُِّٕ ، رقم ) ُّّ/ٓ،  ادلستدركُب ( أخرجو اٟتاكم (ُ
 .ََّٔ، برقم َُّٔ/ ّج،  الصحيح ُبركاه البخارم  ( (ِ
 .َُّ/ ْجاإلرواء ، كصححو األلباين ُب ُِْٗ، برقم ّٕٓ/ ُج،  السننُب أخرجو أبوا داك كد  (  (ّ
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 رابعاً: أن عيد األضحى يتواصل فيو العمل مبا بعده:

 إف ٦تا دييز عيد األضحى على عيد الفطر أنو تلحق بو أايـ فاضلة نبينها كالتايل:

 يوم القر: -1

لعبد ا١تؤمن يتقرب إىل هللا ُب ُب ىذا اليـو ما يزاؿ اٟتاج يؤدم فيو بعض ا١تناسك، كما يزاؿ ا
 ىذا اليـو ابلذكر كالعبادة، كيواصل العمل ابلعمل كيداـك عليو إىل انتهاء أايـ التشريق، 

 :ثالثة أايم التشريق -2

أايـ التشريق أايـ عبادة كذكر، فالناس يذكركف هللا كيواصلوف العبادة حىت يرحم هللا من شاء 
إان كنا هنيناكم عن حلومها أن أتكلوىا فوق ثالث لكي » -ملسو هيلع هللا ىلص- منهم، عن نبيشة قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا

تسعكم فقد جاء هللا ابلسعة فكلوا وادخروا واجتروا أال وإن ىذه األايم أايم أكل وشرب وذكر هللا عز 
 (ُ)«وجل

 النموذج العاشر : إطالة السجدات ُب الكسوؼ كا٠تسوؼ : 

الكسوؼ كا٠تسوؼ إطالة الركوع فيهما ابلتسبيح  سنن صبلٌبمن  ذكر القاضي أبو شجاع أف
 (ِ) ، كتبعو ُب ذلك الرافعيفيهما فبل يطيلوٓتبلؼ السجود 

 موقف ا٠تطيب :

كاف أنو صٌحح ا٠تطيب سنية إطالة السجود كالركوع كاستدؿ لذلك ٔتا ثبت ُب الصحيحُت 
 قاؿ ُب اإلقناع:ف (ّ)يطيلهما .

                                      
 ، ُْٓ/ِ،جصحيح أبوا داودلباين، ُب كصححو اال ُِّٖبرقم  ،َُٗ/ِج، السننُب أخرجو أبو داك كد  ( (ُ

 .ِّْٗبرقم 
 ّّٗ/ ُد.ط ، ، اإلقناع ٠تطيب الشربيٍت ،ا( (ِ

( ، كأخرجو مسلم َُٗٓ، رقم )  َُِ، كتاب الكسوؼ ، ابب الذكر ُب الكسوؼ ، ص الصحيح أخرجو البخارم ُب  (ّ) 
  ( ُُِْ، كتاب الكسوؼ ، ابب ذكر من قاؿ إنو ٙتاف ركعات ، رقم ) الصحيح ُب
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الصبلح كتبعو النوكم كثبت ُب الصحيحُت ُب صبلتو صلى هللا كالصحيح كما قالو ابن " 
 (ُ) "كنص ُب كتاب البويطي أنو يطيلها ٨تو الركوع الذم قبلها عليو كسلم لكسوؼ الشمس

 حد إتياف البهائم :النموذج اٟتادم عاشر : 

 ولو :" فتعقب عليو ا٠تطيب الشربيٍت بق كحكم الزان كإتياف البهائم" قاؿ ُب منت أيب شجاع 

كأما ما ذكره ا١تصنف من أف إتياف البهائم ُب اٟتد كالزان فهو أحد األقواؿ الثبلثة ُب ا١تسألة كىو " 
 مرجوح كعليو يفرؽ بُت اصن كغَته ألنو حد جيب ابلوطء كذا عللو صاحب ا١تهذب كالتهذيب

ى هبيمة فاقتلوه كاقتلوىا معو ركاه اٟتاكم كالثاين أف كاجبو القتل ٤تصنا كاف أك غَته لقولو ملسو هيلع هللا ىلص من أت
كأظهرىا ال حد فيو كما ُب ا١تنهاج كأصلو ألف الطبع السليم أيابه فلم حيتج إىل ،  كصحح إسناده

بل يعزر كُب النسائي عن ابن عباس ليس على الذم أيٌب البهيمة حد كمثل ىذا ال يقولو ،  زاجر ْتد
 . (ِ) " إال عن توقيف

ف كاطئ البهيمة يعزره اٟتاكم ٔتا حيث قالوا أباألئمة األربعة عليو  اتفقىو ما  كما رجحو ا٠تطيب
يردعو؛ ألف الطبع السليم أيىب ىذا الوطء، فلم حيتج إىل زاجر ْتد، بل يعزر، كُب سنن النسائي عن 

، كمثل ىذا ال يقولو صحايب إال (ّ)«ليس على الذم أيٌب البهيمة حد»ابن عباس رضي هللا عنهما: 
 . ن توقيف، كنقل عن الرسوؿ صٌلى هللا عليو كسلمع

كاختلفوا ُب حكم البهيمة ا١توطوءة، فقاؿ ا١تالكية: حكمها كغَتىا ُب الذبح كاألكل فبل ٖتـر كال 
 .تكره

 

  

                                      
 ّّٗ/ ُد.ط ، ، اإلقناع ٠تطيب الشربيٍت ،ا ((ُ

 ْْٕ/ ِد.ط ، ، اإلقناع ٠تطيب الشربيٍت ،ا (ِ)
 كىو صحيح كما ُب  ،ْ/َّٖراجع جامع األصوؿ: ، «من أتى هبيمة فبل حد عليو»، كُب لفظ السنن ُب أخرجو الًتمذم ( (ّ

 ،ِّٓالتلخيص اٟتبَت: ص 
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كقاؿ الشافعية: ال تذبح ُب األصح، كإف كانت مأكولة كذْتت، حل أكلها على األصح، كلكنو يكره 
بهيمة لغَته، كجب عليو ضماهنا إف كانت ٦تا ال تؤكل، كضماف ما نقص لشبهة التحرمي. كإف كانت ال

 .ابلذبح إذا كانت تؤكل؛ ألنو ىو السبب ُب إتبلفها كذْتها
 .كقيل عند اٟتنفية: إهنا تذبح كال تؤكل

 (ُ). كقاؿ اٟتنابلة: جيب قتلها، سواء أكانت مأكولة أـ غَت مأكولة

 كآلو كصحبو أٚتعُت.كصلى هللا كسلم كابرؾ على سيدان دمحم 

 

  

                                      
  ّّٔ/ٕ،  ٓ،ط مُي وأدلّتوالِفقو اإلسال ( كىبة الزحيلي ،(ُ
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 اخلامتة :
 ئج البحث :نتا

اإلماـ ا٠تطيب الشربيٍت أشكر هللا تعاىل الذم أعانٍت على إ٘تاـ  جهودكأخَتان، كبعد ىذه اٞتولة ُب 
 ىذا البحث، كالذم توصلت من خبللو إىل النتائج اآلتية:

فقد أثرل ا١تكتبة اإلسبلمية يعدُّ اإلماـ الشربيٍت من العلماء ا١تتبحرين ُب شىت العلـو الشرعية،  -ُ
ٔتؤلفات انفعة  ُب التفسَت، كالفقو، كاألصوؿ، كعلـو اللغة العربية، ككاف لو سعة اطبلع كبعد 

 نظر.
عاش ا٠تطيب الشربيٍت حياة حافلة ابلعلم، فقد تتلمذ على جهابذة علماء عصره كشيخ اإلسبلـ  -ِ

 .كغَتىم،الدين اللقاينزكراي األنصارم، كالشهاب الرملي، كالشيخ عمَتة، كانصر 
كما ٗترج على يديو علماء أفذاذ ملئوا الدنيا بعلمهم، مثل ابن قاسم العبادم، كعلي العزم، 

 كالعلجوين، كالبهوٌب كغَتىم.
خدـ اإلماـ الشربيٍت ا١تذىب الشافعي خدمة جليلة بشركحو لكتب ا١تذىب كالتنبيو أليب  -ّ

بن الوردم، كاإلقناع أليب شجاع كغَتىا، كتنوعت إسحاؽ الشَتازم، كا١تنهاج للنوكم، كالبهجة ال
 جهوده بُت استدالالت كترجيحات كتعقبات كتقييدات كفركؽ كقواعد كٚتع متعارضات. 

تتميز مصنفات اإلماـ الشربيٍت بسبلسة العبارة، ككضوح األلفاظ، ككثرة التفريعات النافعة،  -ْ
أقواؿ علماء ا١تذىب كمناقشتها كٖتريرىا، كالفوائد النفيسة، كالرجوع إىل قوؿ الشيخُت، مع ذكر 

كرد االعًتاضات الواردة على ا١تذىب، ككاف كثَت االعتماد على مصنفات شيخو زكراي األنصارم 
   .ُب مصنفاتو

على بقية أئمة ا١تذىب، كال يكاد خيالفهما إال  –كخاصة النوكم  –ـ ا٠تطيب الشيخُت قدٌ يي  -ٓ
 قوا٢تما.اندرا، ككاف كاسع االطبلع بكتبهما كأ

يتبوأ ا٠تطيب مكانة علمية مرموقة بُت فقهاء الشافعية ا١تتأخرين حيث أيٌب ُب ا١ترتبة الثالثة بعد  -ٔ
ابن حجر كالرملي، بل إف كتابو " مغٍت اتاج " حيوز اليـو االىتماـ األكرب من قبل طلبة العلم، 

 .لسهولة ألفاظو، كقرهبا من متناكؿ الفهم
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 :ــاتالتوصيــ

زيد من البحث كالدراسة ا١تتخصصة ُب جهود ىذا اإلماـ اٞتليل، خاصة ُب أكصي اب١ت -ُ
 اٞتانب الفقهي كاألصويل  كذلك من خبلؿ:

 أ. إفراد اختياراتو بدراسة مستقلة.

 ب. إفراد موقفو من الشيخُت بدراسة مستقلة.

 ج. إفراد الفركؽ كالقواعد الفقهية ُب كتبو بدراسة خاصة.

طبع مصنفاتو النافعة، كإخراج ا١تخطوط منها إىل حيز الوجود كما أكصي بضركرة ٖتقيق ك  -ِ
 .الوردية ليينتفع هبا، كخاصة شرحو على البهجة

كما أكصي بدراسة علمية متعمقة ُب منهج ا٠تطيب الشربيٍت  ُب كتابو " مغٍت اتاج " ١تا  -ّ
 لو من أمهية ابلغة.

ق، كأف يرزقنا حسن اإلخبلص ُب القوؿ كُب ا٠تتاـ أساؿ هللا سبحانو أف يكتب ٢تذا العمل التوفي
 كالعمل، كأستغفره كأتوب إليو من كل خطأ كزلل.

 كصلى هللا كسلم كابرؾ على سيدان دمحم كآلو كصحبو أٚتعُت.
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 الفهارس العامـــة

 أوال: فهرس اآلايت

 الصفحة آليةرقم ا  السورة     اآلية

 ّٔ           ُٖٓ    البقرة                  ﴾   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ   ﴿

   ُ             َُِ  آؿ عمراف     ( ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)

    ُ             ُ      النساء                         (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)

 ٓٓ            ّْالنساء                                              ﴾ې  ې  ې ﴿

 ّٓ            ٕ  ا١تائدة                                           ﴾ڀ  ٺ     ﴿

   ٓٓ            ٕ  ألنعاـ         ا                                   ﴾  ۅ  ۉ       ﴿

    ّٔ           ٖٕ    اٟتج                           ﴾   ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ ﴿

                                                                                                                                                                                                    ُ             َٕ     األحزاب                                                                                               (ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ)

 ُٔ            َُالزخرؼ             ﴾ڃ   ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ   ﴿
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 اثنيا: فهرس األحاديث .
 اٟتديث                                                                          الصفحة 

 َٖ  إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء كجهو شيئا                                      
 ٕٓ        د  فاقرءكا بسمميحرلا نمحرلا هللا                            إذا قرأًب اٟتم

             ٗٔ        إذا كاف ا١تاء قدر القلتُت مل حيمل ا٠تبث                                   
 ِٖ                                                          اغسلي عنك الدـ كصلي

 ُٕ                                           إين أعوذ بك من ا٠تبث كا٠تبائث اللهم
          ٖٕ        الحرج                 : أف رجبل قاؿ للنيب إين رميت بعدما أمسيت، فقاؿ 

 ٕٓ                                  بسمميحرلا نمحرلا هللا  آية عدٌ  أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 َّ                        أنو ملسو هيلع هللا ىلص كاف يصلي اٞتمعة حُت تزكؿ الشمس           

                      ّّ            إف ا١تركة من شعائر هللا، فابدؤكا ٔتا بدأ هللا بو                           
 ّٓ                       مة                      أنو ملسو هيلع هللا ىلص مسح بناصيتو، كعلى العما

  ْٕ                         أنو ملسو هيلع هللا ىلص كاف يستحب أتخَت العشاء                     
 ِٗ                   إف أعظم األايـ عند هللا يـو النحر                             

 ِٖ            ن البوؿ                                 أما أحدمها فكاف ال يستنزه م
 ّٖ                          أف بركة اٟتبشية شربت بولو ملسو هيلع هللا ىلص                        

 ْٕ              أم األعماؿ أفضل ؟ " الصبلة ُب أكؿ كقتها                       
    ِٖ                      ملسو هيلع هللا ىلص ينهاان أف نصلي فيهن   ثبلث ساعات كاف رسوؿ هللا 
 ّٖ         ذكاة اٞتنُت بذكاة أمو                                                  
   ٖٓ                         الصائم ا١تتطوع أمَت نفسو إف شاء صاـ كإف شاء أفطره 
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        ِٖ          ؿ مها اللتاف بعد الظهر                    صلى بعد العصر ركعتُت كقا
 ّٗ                      صليت مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص كأيب بكر كعمر كعثماف              

 ّّ              فإف غم عليكم فأكملوا عدة شعباف ثبلثُت                        
 ٓٓ                          ُب الفراش ليلة                    فقدت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 ٕٓ      كاف النيب كأبو بكر كعمر كعثماف رضي هللا تعاىل عنهم يفتتحوف الصبلة 
 ِٖ            ال ٖتركا بصبلتكم طلوع الشمس كال غركهبا                         

 ٔٔ         األايـ                               ال ٗتصوا يـو اٞتمعة بصياـ من بُت
 ْٔ        ال ضرر كال ضرار                                                       

 ٓٓ       لعلك ١تست                                                             
 ِٗ                                  مل جيعل هللا شفاء أميت فيما حـر عليها        

  ٔٓ                              مر النيب ملسو هيلع هللا ىلص ْتائط                               
 َٔ     من أدرؾ ركعة من الصبلة فقد أدرؾ الصبلة                               

 ِٕ                        من توضأ على طهر كتب لو عشر حسنات            
  ّٖ                                                من خالط دمو دمي مل ٘تسو النار

 ٕٔ               من صاـ يـو الشك فقد عصى أاب القاسم                       
 ٕٕ                                هنى النيب  ملسو هلآو هيلع هللا ىل أف جيصص القرب                

 ْٕ      دنيا                           كأما َب الصبح فلم يزؿ يقنت حىت فارؽ ال
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 فهرس األعـــــــالم :اثلثا: 
 الصفحة                                         اسم الَعَلم                                                      

                                               ُْ                                                              ن خالد الكليبإبراىيم ب

 ٖٖ                                                          أيب الدـ إبراىيم بن عبد هللا

 ُِ                                           إبراىيم بن دمحم بن أٛتد الشافعي الباجورم

 ِٓ                                     أبو إسحاؽ إبراىيم بن علي بن يوسف الشَتازم

         ِّ                                                      أٛتد بن أٛتد بن دمحم السجاعي

 َُ                                                  أٛتد الربلسي شهاب الدين ا١تصرم

 ُٕ                                                      أٛتد ابن عطاء هللا اإلسكندرم

                   ٖٔ                                                              أٛتد بن عمر بن سريج

 ّٓ                                                    أٛتداألذرعي أٛتد بن ٛتداف بن 

 ِْ                                                                إٝتاعيل بن حيِت ا١تزين

 ّْ                                           إماـ اٟترمُت عبد ا١تلك بن عبد هللا اٞتويٍت

 ّٓ                                          بن هبادر بن عبد هللابدر الدين الزركشي دمحم

 ُٖ                         اتج الدين بن السبكي عبد الوىاب بن علي بن عبد الكاُب 

   ُِ                                    تقي الدين اٟتصٍت أبو بكر بن دمحم بن عبد ا١تؤمن

 ّٗ                                                      د اليجبلؿ الدين دمحم بن أٛت

 ُٖ                                                   حسُت بن اٟتسن اٟتليمي اٞترجاين
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 ِّ                                                               حسن بن علي ا١تدابغي

 ُْ                                                            ياٟتسُت بن علي الكرابيس

 ُْ                                                       اٟتسن بن دمحم الصبَّاح الزعفراين

 ّٓ                                         البغوم   اٟتسُت بن مسعود بن دمحم بن الفراء

  ُٗ                                              مي بن دمحم بن عبد الكرميالرافعي عبد الكر 

 ِْ                                                              الربيع بن سليماف ا١ترادم

 ْْ                                                   أبو زرعة، دمحم بن عثماف بن إبراىيم

 ٗ                                                        بن دمحم بن زكراي األنصارم زكراي

 ُِ                                                          لبهوٌبا زين الدين عبد الرحم

 ِّ                                                    سليماف بن دمحم بن عمر البجَتمي

 ِٖ                                             سيبويو أبو بشر عمرك بن عثماف بن قنرب

 َُ                                                   شهاب الدين أٛتد بن ٛتزة الرملي

 ٗٓ                                  شهاب الدين القراُب أبو العباس أٛتد بن أيب العبلء

 ِٔ                                                      د اٟتميد بن حسُت الشركاينعب

 ُِ                                                                  عبد الرٛتن الشربيٍت

 ّْ                                                  اإلسنوم    عبد الرحيم بن اٟتسن 

 ِْ                                    د الغفار بن عبد الكرمي بن عبد الغفار القركيٍتعب

 ّٕ                                                                عبد هللا بن عمر حيِت
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                          ِّ                                                            عبد هللا بن دمحم النرباكم

               ُّ                                                     عبد الوٌىاب بن أٛتد الشعراين

 ُْ                                                            عز الدين الز٧تاين العزم

 ْٖ                                          عز الدين بن عبدالسبلـ أبو دمحم السلمي

             ّْ                                                               علي الغزم القاىرم

 ّٓ                                         علي بن دمحم بن حبيب البصرم، ا١تاكردم

                ِْ                                                                   عمر بن الوردم

 ّٔ                                                      الغزايل أبو حامد دمحم بن دمحم

 ِِ                                                                 ابن قاسم العبادم

                         َٕ                                                 القليويب أٛتد بن أٛتد بن سبلمة

       ِٔ                                                          الكردم دمحم بن سليماف

 ِّ                                                        دمحم بن أبو بكر ا١تشهدم

 ُُ                                                             الطببلكمدمحم بن سامل

 ْٔ                                                                  دمحم سعيد سنبل

  ِٓ                                                       دمحم بن سليماف حسب هللا

 ُٕ                                                        ن مالكدمحم بن عبد هللا ب

 ْْ                                         دمحم بن علي بن إٝتاعيل الشاشي القفاؿ

 ٖٓ                                                   دمحم بن عمر بن اٟتسُت الرازم
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                   ُِ                                                 البنتٍت دمحم بن عمر نوكم اٞتاكم

          ُٕ                                                         مسعود بن عمر التفتازاين

            ُّ                                          إٝتاعيل بن أيب بكر الزبيدم ابن ا١تقرم

 ُُ                                                               انصر الدين اللقاين

 ُِ                                                                  نعماف العلجوين

         ِِ                                                    نور الدين ابلعمريطي حيِت بن

 ُٗ                                                            حيِت بن شرؼ النوكم

 ِْ                                                         يوسف بن حيي البويطي

 

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AA%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AA%D9%86
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 ادلصادر وادلراجعفهرس رابعا: 

  ، لبناف، ا١تكتب اإلسبلمي ، ) بَتكتِط،  صحيح اجلامعاأللباين ، دمحم انصر الدين ، ،
 (. د.ت 

  ، بَتكت، لبناف ، دار (ُط,أسىن ادلطالب شرح روض الطالب األنصارم ، زكراي بن دمحم
 (.ـََُِ/ىػ  ُِِْالكتب العلمية، 

  ، ط دلتعلم احملتاج إىل معرفة رموز ادلنهاجسلم ااألىدؿ ، أٛتد ميقرم مشيلة األىدؿ،ِ) 
 (.ـَُُِ/ىػ ُِّْجدة ػ السعودية، دار ا١تنهاج  

 ، د.ط  ، بغية ادلسرتشدين، عبدهللا بن عمر بن أيب بكر ابعلوم. 
  ، القاىرة، مكتبة  حاشية البجًنمي على اإلقناعالبجَتمي ، سليماف بن دمحم بن عمر( ،

  (، د.ت  مصطفى البايب اٟتليب 
  ،دمحم زىَت بن انصر الناصر ٖتقيق:: صحيح البخاريالبخارم ، دمحم بن إٝتاعيل  

 (.ـََِِ/ىػ ُِِْ،  دار طوؽ النجاة :القاىرة(ُط
  ، ـ(،ُّٗٗ-ىػُُّْلبناف: مؤسسة الرسالة، -)بَتكت ِ: طالكلياتأبو البقاء 
  ، اف ، دار الكتب بَتكت، لبن (ّ، طشرح رللة األحكام العدليةالبناين ، سليم رستم ابز

 ىػ  (.َُِٓالعلمية، 
  ، بَتكت، لبناف ، ( ْ، ط الوجًن يف إيضاح قواعد الفقو الكليةالبورنو ، دمحم صدقي

 (.ـُٔٗٗ/ىػ ُُْٔمؤسسة الرسالة 
  ، بَتكت، لبناف ، دار إحياء الًتاث العريب، (ُ، ط اجلامعالًتمذم ، دمحم بن عيسى بن سورة

 (.ـََُِىػ  َُِْ
  بَتكت ػ لبناف ، دار إحياء الًتاث العريب  ِ، ط الفروقد ا١تلك بن عبد هللا ، ، عباٞتويٍت( ،

 ـ(.ََُِىػ /  َُِْ
  ، طكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونحاجي خليفة ، مبل كاتب اٞتليب ،ُ  (

 ـ (.ُْٗٗىػ / ُُْْبَتكت ، لبناف، دار الفكر، 
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 بَتكت ، لبناف ،  دار  ُطالصحيحٌن  ادلستدرك علىالنيسابورم ،  اٟتاكم ، أبو عبدهللا(
 ( ، د.ت ا١تعرفة للطباعة كالنشر

  ، مواىب اجلليل يف شرح سلتصر خليلاٟتطاب ، أبو عبد هللا دمحم بن دمحم بن عبد الرٛتن  ،
 ـ(.ََُِىػ / ُُّْ)بَتكت ، لبناف ، دار الكتب العلمية،ٓط

  ، ١تكتب اإلسبلمي كدار صادر)بَتكت ، لبناف ، ا ُ، ط  مسند أمحدابن حنبل ، أٛتد  ،
 (.د.ت

 ٖتقيق ، دمحم , صحيح ابن خزمية ابن خزدية ، أبو بكر دمحم بن إسحاؽ بن ا١تغَتة بن صاحل ،
 ( ، د.تا١تكتب اإلسبلمي  مصطفى األعظمي ، ) بَتكت ، لبناف،

   ،بَتكت ، لبناف ، دار ُط  اتريخ بغدادا٠تطيب البغدادم ، أٛتد بن علي أبو بكر(
 (.د.تالعلمية،الكتب 

 ، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج, اعتىن بو دمحم  ا٠تطيب الشربيٍت ، دمحم بن دمحم
 ـ (.ََُِىػ / ُُّْبَتكت ػ لبناف، دار ا١تعرفة ، ) ْ، طخليل عيتاين

  ا٠تطيب الشربيٍت ، دمحم بن دمحم، اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع، دراسة كٖتقيق ، علي
 .(، د.ت بَتكت ػ لبناف، دار الكتب العلمية (د.ط عادؿ عبد ا١توجود،معوض ك 

  ، ٖتقيق : د. إحساف عباس،   وفيات األعيان وأبناء الزمانابن خلكاف ، أٛتد بن دمحم :
 .(د.ت الغريب،دار ) بَتكت ، لبناف ،  ِط

  ، (د.ت :د.ف،)د.ـد.ط ،  ادلختصر يف كتاب نشر النور والزىورأبو ا٠تَت، عبد هللا مرداد 
  ، بَتكت ، لبناف ، عامل  ِ، طسنن الدارقطينالدار قطٍت ،  أبو اٟتسن علي بن عمر (

 ـ ( ػ ُِٖٗىػ / َُّْالكتب،
  ، د.ف د.ـ)د.ط  ،نزىة األذىان ىف تراجم علماء داغستانالدركيلي ، نذير بن اٟتاج:

 ،د.ت(
  بَتكت، لبناف ، (ُ، ط سنن أيب داودأبو داكد ، سليماف بن األشعث السجستاين األزدم

 ،  ـ (. ُٖٗٗىػ / ُُْٗدار ابن حـز
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  ، بَتكت، لبناف ، (ِ، طحاشية الدسوقي على الشرح الكبًنالدسوقي ، دمحم بن عرفة
 ( د.تدارالفكر 

   ، ٖتقيق : شعيب األرانؤكط، دمحم نعيم سًن أعالم النبالءالذىيب، دمحم بن أٛتد بن عثماف ،
 ـ(،ُّٗٗ/ىػُُّْ، مؤسسة الرسالة،  بَتكت، لبناف(ٗالعرقسوسي، ػ ط

  ، بَتكت ، لبناف ، دار ْط،  احملصول من علم األصول،   دمحم بن عمر بن اٟتسُتالرازم(
 ـ(.ََُِىػ /ُُّْالكتب العلمية،

  ،مصر،  ُ، ٖتقيق دمحم سيد كيبلين، طادلفردات يف غريب القرآنالراغب األصفهاين (
 ـ(.ُُٔٗ/ىػُُّٖمصطفى البايب اٟتليب، 

 القاىرةد.ط ،  بداية اجملتهد وهناية ادلقتصد،  دمحم بن أٛتد بن دمحم بن أٛتد ،  ابن رشد(: 
  ـ (ََِْ/ىػ ُِْٓدار اٟتديث 

  ،هناية احملتاج إىل شرح ادلنهاج  مشس الدين دمحم بن أيب العباس أٛتد بن ٛتزة ،الرملي  ،
 ـ (ُْٖٗق /َُْْدار الفكر، بَتكت ) ّط

  ، ىػ / ُُْٖدمشق ، سوراي ، دار القلم ، (  ُ، طادلدخل الفقهي العامالزرقاء ، مصطفى
 ـ (.ُّٗٗ

 (.، د.ت، ) بَتكت ، لبناف ،  دار العلم للمبليُت  ٓ: ط ألعالمالزركلي ، خَت الدين ، ا 
  ،ٖتقيق : عادؿ أٛتد ظائراألشباه والنالسبكي ، اتج الدين بن علي بن الكاُب ،

ىػ ُُُْبَتكت ػ لبناف. دار الكتب العلمية(ػ  ُعبدا١توجود، كالشيخ علي أٛتد عوض، ط
 ـ (. ُّٗٗ/
  ،ٖتقيق : عبدالفتاح طبقات الشافعية الكربىالسبكي ، اتج الدين بن علي بن الكاُب ،

 (.  ُٔٗٗ/ ىػ ُُْٔالقاىرة ػ مصر،، مطبعة عيسى البايب اٟتليب، (ُاٟتلو، ط
 ، بَتكت ػ لبناف ، دار الكتب  (ِ، ط ادلبسوط السرخسي ، مشس األئمة دمحم بن أٛتد

 (  ، د.ت العلمية
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  ، اعتٌت بو الشيخ / الفوائد ادلكية فيما حيتاجو طلبة الشافعيةالسقاؼ ، علوم بن أٛتد ،
 ىػُِّْترمي حضرموت ، مركز النور للدراسات كاألْتاث، (ُٛتيد بن مسعد اٟتا١تي، ط

 ـ (.ََِّ/
  ، األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقو الشافعيةالسيوطي ، جبلؿ الدين عبدالرٛتن ،

، ) بَتكت ، لبناف :  ِأتليف :. ٗتريج كتعليق : خالد عبدالفتاح شبل أبو سليماف،  ط
 ـ(.ُٔٗٗىػ /ُُْٔمؤسسة الكتب الثقافية 

  ،(.ـُِٕٗ/  ىػُّّٗدار ا١تعرفة  )بَتكت ػ لبناف، ِ: ط األمالشافعي،  دمحم بن إدريس 
   ، ط  حواشي الشرواين وابن قاسم على حتفة احملتاج بشرح ادلنهاجالشركاين ، عبد اٟتميد

 (، د.تبَتكت ػ لبناف ، دار الكتب العلمية  ( ُ
 ا١تطبعة األزىرية ) ّطاليواقيت واجلواىر يف بيان عقائد األكابر،  بد الوٌىاب، ع الشعراين

 .( ـُِٕٗ/ ق ُُّٗا١تصرية 
 ، بَتكت ، لبناف ، دار ( ّ، ط ادلهذب الشَتازم ، أبو إسحاؽ إبراىيم بن علي بن يوسف

 (، د.ت الفكر
  ، د.ط ، د.ـ ،  رفع احلرج يف التشريع اإلسالميعاطف ،  أٛتد ٤تفوظ . 
  ، بَتكت ػ لبناف، دار الكتب العلمية (، د.ط التمهيدابن عبد الرب ، يوسف بن عبد هللا  ،

 (.د.ت
   ، حيدر  ِ، ط الدرر الكامنة يف أعيان ادلائة الثامنةالعسقبلين ، أٛتد بن علي بن دمحم(

 ـ (.ُِٕٗق / ُِّٗآابد، ا٢تند ، ٣تلس دائرة ا١تعارؼ العثمانية،
  ، حتفة الطالبٌن يف ترمجة اإلمام زليي الدينابن العطار ، عبلء الدين علي بن إبراىيم ،

 (.ـُّٗٗ/  ىػُُْْالرايض ، دار الصميعي،(ُسليماف، ط ٖتقيق : أيب عبيدة مشهور آؿ
   ، شذرات الذىب يف أخبار من ذىبابن العماد ، عبداٟتي بن أٛتد بن دمحم اٟتنبلي  :

 (.ـُّٗٗ/  ىػُُْْدمشق، دار بن كثَت، (ُط
  ، ٖتقيق : خليل منصور،، الكواكب السائرة ألعيان ادلائة العاشرةالغزم ، ٧تم الدين دمحم ،

  (.ـُٕٗٗ/  ىػَُُْٖتكت ػ لبناف ، دار الكتب العلمية ، ب(ُط
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  ، ٖتقيق عبد السبلـ ىاركف ) بَتكت ػ  - معجم مقاييس اللغةابن فارس ، أٛتد بن زكراي
 (  ، د.ت لبناف دار الفكر

  ، الرايض ، السعودية ، مكتبة دار  ٓ، ط شرح الورقاتالفوزاف ، عبد هللا بن صاحل (
 ـ ( َُِٓىػ/ ُّْٔا١تنهاج 

   ، مصر ،  الشركة العربية للنشر كالتوزيع –، ) القاىرة شيوخ األزىرفوزيصاحل ، أشرؼ  ،
 (د.ت

  ، ضبط كتوثيق: القاموس احمليطالفَتكز آابدم ، ٣تد الدين دمحم بن يعقوب الشَتازم ،
 (.ـُٓٗٗ/  ىػُُْٓبَتكت ػ لبناف، دار الفكر، ( ُيوسف الشيخ دمحم البقاعي، ط

 اعتٍت بتصحيحو : د.  طبقات الشافعيةة ، أبوبكر أٛتد بن دمحم بن عمر ، ابن قاضي شهب ،
 ـ  (. ُٕٖٗىػ /َُْٕبَتكت، لبناف ، عامل الكتب (ُعبدالعليم خاف، ط

 ، ٖتقيق معايل الدكتور / ادلغين ابن قدامة ا١تقدسي ، موفق الدين أيب دمحم عبد هللا بن أٛتد ،
 (.ـُّٗٗ/  ىػُُْْر للطباعة كالنشر ) القاىرة  ، ىج ِعبد هللا الًتكي، ط

  ،بدكف ( ، ) بَتكت، لبناف ، عامل الكتب  الفروقالقراُب ، شهاب الدين أٛتد بن إدريس ،
 اتريخ الطبع.

   ، حاشيا قليويب وعمًنة على شرح احملليالقليويب، أٛتد سبلمة ، كعمَتة ، أٛتد الربلسي 
  ُط

 ( ـُّٗٗ/  ػىُُْْا١تكتبة التوفيقية  مصر ، –القاىرة.) 
  ، األردف  -عماف)  ِ، طادلدخل إىل مذىب اإلمام الشافعيالقواٝتي ، أكـر يوسف عمر

 (.ـََِٖق / ُِْٗ -النفائسدار  ، 
 ، بدائع الصنائع يف ترتيب  الكاساين ، عبلء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أٛتد

 ـ (ُٖٔٗ /ىػ َُْٔ  ) بَتكت، لبناف دار الكتب العلمية،، ِطالشرائع
  ،ىػُُْْبَتكت ػ لبناف، مؤسسة الرسالة ، (ُ، طمعجم ادلؤلفٌنكحالة، عمر رضا  /

 (.ـُّٗٗ
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  ، د.ط ،  ، الفوائد ادلدنية فيمن يفىت بقولو من أئمة الشافعيةالكردم ، دمحم بن سليماف
 د.ت

  ، بَتكت، (ّط،  احلواشي ادلدنية على شرح ادلقدمة احلضرميةالكردم ، دمحم بن سليماف
 (.ـُُٗٗ/  ىػُُِْدار الكتب العلمية،  لبناف ،

  د. ط ، اإلمام احلافظ جالل الدين السيوطي وجهوده يف احلديث، اللحاـ ، بديع السيد (
 (.د.ت ،د.ـ 

  ، بَتكت، لبناف ، دار ا١تعرفة ، ( ُ: ط سنن ابن ماجوابن ماجو  ، دمحم بن يزيد القزكيٍت
 (.ـُٔٗٗ/  ىػُُْٔ

 ، يليو كتاب إسعاؼ ا١توطأ برجاؿ ا١توطأ ية حيِت بن حيِت ، بركا ادلوطأمالك بن أنس ،
بَتكت، لبناف ، ا١تكتبة العصرية، ( ُللسيوطي، خرج أحاديثو كعلق عليو : ٧تيب ماجدم، ط

 (.ـَََِ/ ىػُُِْ
  ، ( د.ت،مطبعة السعادة  د.ـ:)، د.ط ركاية سحنوف ، ادلدونة الكربىمالك بن أنس 
  ، (  ، د.ت تركيا ، دار الدعوة –) استنبوؿ  د.ط ، سيطادلعجم الو ٣تمع اللغة الربية 
  ، بَتكت ، لبناف ، دار د.ط ، خالصة األثر يف أحيان القرن احلادي عشرايب ، دمحم(

 .(، د.تصادر 
   ، د.ت بَتكت ػ لبناف، ا١تكتب اإلسبلمي (د.ط,  التاريخ اإلسالمي٤تمود شاكر ،) .، 
 ط اتج العروس من جواىر القاموسالرزاؽ  ،  مرتضى الزبيدم ،دمحم بن دمحم بن عبد ،ْ  (

 (.  ـَََِ/ ىػُُِْ، ا١تكتبة العصرية، لبناف  –صيدا 
  ، بَتكت ػ لبناف، دار صادر، (ُ، طلسان العربابن منظور،  ٚتاؿ الدين دمحم بن مكـر

 (.ـُْٗٗ/  ىػُُْْ
 ،ِدمحم مطيع اٟتافظ طٖتقيق:  , األشباه والنظائر زين الدين بن إبراىيم بن دمحم، ابن ٧تيم 

 (د.ت: دار الفكر، -سوراي  -دمشق )
  ، بَتكت، لبناف ، دار  ُ، طسنن النسائيالنسائي ، أٛتد بن شعيب بن علي بن سناف (

 (.ـُٗٗٗ/  ىػَُِْابن حـز ، 
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  ، بَتكت ػ لبناف، دار الفكر(د. ط ،اجملموع شرح ادلهذبالنوكم ، ٤تيي الدين بن شرؼ  ،
 د.ت( 

 جدة ػ  ِ، طمنهاج الطالبٌن وعمدة ادلفتٌن يف الفقوي الدين بن شرؼ ، النوكم ، ٤تي (
 (.ـَُُِ/  ىػُِّْالسعودية، دار ا١تنهاج  

   ، ترقيم : دمحم فؤاد عبدالباقي،  صحيح مسلمالنيسابورم ، مسلم بن اٟتجاج القشَتم ،
 ـ(. ُٖٗٗىػ  / ُُْٗالرايض، دار السبلـ ، دار ا١تعرفة ، (ُط

 ، فتح القدير شرح كتاب اذلداية يف شرح كماؿ الدين دمحم بن عبد الواحد ،     ابن ا٢تماـ
 .د.ت ( د.ـ:د.ف ،، د.ط ) البداية

  ،بَتكت، لبناف ، دار (ُ، طحتفة احملتاج بشرح ادلنهاجا٢تيتمي ، أٛتد بن دمحم بن حجر
 (.ـََُِ/  ىػُُِْالكتب العلمية ، 

  ، جدة ،السعودية ، دار ا١تنهاج ، ( ُ، ط لقوميادلنهاج اا٢تيتمي ، أٛتد بن دمحم بن حجر
 (.ـََِْ/  ىػُِْْ


