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  : اإلهداء

        

        
  :أهدي هذا البحث المتواضع إلى 

السيدة مريم بنت  األستاذة بل فردوس الدنيا اجلليلة سيدتي أمي   
  هاوأسكن ،عبد العزيز آل سعيدي اجلبورية رحمها اللّه

  األعلى الفردوس  
د خلضر بن أحمد آل هنيدة البلقاسميّ البولفعاويأبي الكريم السي  

  :وشيوخي احملقّقين 
  العلّامة حممد فال ولد عبداللّه العلويّ الشنقيطيّ حفظه اللّه
  العلّامة حممد سالم ولد عدود اليعقوبيّ الشنقيطيّ رحمه اللّه

  امة حممد سعيد ولد بدي العلويّ الشنقيطيّ حفظه اللّهالعلّ
  العلّامة حممد احلسن ولد الددو المسوميّ الشنقيطيّ حفظه اللّه

  وبقية من علّمنا ومن له حق علينا
  

  وإنه جهد المقلّ



 

  : شكر وتقدير
  

  أشكر كلّ من أسهم من قريب أو بعيد يف إجناز هذا البحث، 
  : وأخص بالذكر 

ستاذي الفاضل الدكتور حممد دباغ متعه اللّه بمديد العمر والصحة أ
  .والعافية الذي أشرف على هذا البحث ولم يأل جهدا يف النصح والتوجيه

أعضاء الس العلمي بقسم العلوم اإلسالمية جامعة أدرار، الّذين وافقوا 
  .على هذه المذكّرة أبقاهم اللّه ذخرا للعلم والمتعلّمين

 .أم عبد اللّه رعاها اللّه: جي الكريمة الصابرة األستاذةزو -

  أم إسالم وأنس حفظها اللّه   : أختي الكريمة  -
قسم المخطوطات بدار الكتب الوطنية بتونس وعلى رأسهم  -

 .رشيدة السمين: األستاذة

أخي األستاذ عامر بوكرابة الذي كان نعم المعين طيلة مراحل هذا  -
 .البحث

 . الطيب آل سعيدي.د، عبد الناصر. م عبد الباقي ،دأقربائي الكرا -

  بوسعادة  -الديس–زمالئي أساتذة ثانوية أوالد سيدي ابراهيم  -
  وكلّ من pّعني  على إتمام الطّريق

وأن ال حيرمنا أجر هذا ، وأسأل العلي القدير أن يرزقنا التوفيق والسداد
إنه على ، سلطان العلم وأن حيررنا من كلّ سلطان إالّ، اجلهد المتواضع

  . ذلك قدير وباإلجابة جدير وال حول وال قوة إالّ به 
  .اللّهــــم آميــــــــن
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   : مقدمة

  
احلمد هللا وصّلى اهللا وسّلم على رسوله الكرمي وعلى آلـه وصـحبه والتّـابعني وتـابعيهم بإحسـان        

  : أّما بعد، إىل يوم الدين
فــإّن علــم الفقــه مــن أجــل علــوم الّشــريعة أمــرا، وأنبههــا ذكــرا، وأبعــدها يف حيــاة الّنــاس أثــرا، بــه      

كمـا أنّـه املـنظم للحيـاة االجتماعيـة؛ فبـه   ،جتاه ربّه ويف خاّصة نفسه نينضبط الّسلوك العملّي لإلنسا
مـا يعـرتض ّمـا يسـتجد مـن النّـوازل و فيـه اإلجابـة عو  ،وحتـّل الّنزاعـات، ألسواقتعمر او ،  تقام البيوت

 ،والربهـــان املتجــّدد علــى عامليــة اإلســـالم ،فهــو ال ريـــب أداة وصــل الــّدين باحليــاة، مــن املشــكالت
  .الّشريعة لكّل زمان ومكانوصالحية 

وقد أّدى الفقه اإلسالمي دوره املنوَط به منهًجا للحياة اإلسالمية على امتداد رقعتها اجلغرافية       
مداركه  وتباينت ،من لدن عهد الّصحابة إىل يوم الّناس هذا، وكان من الطبيعّي وقد تعّددت أصقاعه

يف أربعـة مـذاهب   مـا لبـث أن اسـتقّر آخـرانوّع مدارسه تنّوعا وتت ،أن تـتـعـّدد مناهجه -محلته  أفهامو 
  .وطبعت حياا بصبغتها اخلاّصة ،البالد اإلسالمية غالب كربى هي اّليت توزّعت

مـن بـني  –ومذهب أهل املدينة الذي ضبطه ووّسعه إمام دار اهلجـرة مالـك بـن أنـس األصـبحّي      
صــر منــه فكــان يف كــّل م ؛ب واألنــدلس بــال منــازعالّــذي خلصــت لــه أقطــار املغــر  تلــك املــذاهب هــو

ت عواصــم كــان للعلــم ــا ســوق وبــرز  ،وقضــاة حيــتكم املتنــازعون إلــيهم فقهــاء يعــّول الّنــاس علــيهم،
   .اهدها وقصدا الّناس من كل حدبواشتهرت مع، فنبه علماؤها رائجة؛

ا يف مضــمار قصــبة عريقــة كــان هلــ - تعــاىل حرســها اهللا -يف اجلزائــر احلبيبــة  اصــريةوإّن جبايــة النّ      
ــاظر يف كتــب ،بعيــدٌ  وعلــّو الشــأن ذكــرٌ  الّشــهرة ا يفولعلمائهــ ،العلــم ســبق م يدهشــه كثــرة الــّرتاجِ  فالّن

 ،وحديثا ،وأصوال ،فقها :يف شّىت الفنون كما يدهشه ذلك الّنشاط التأليفّي احلافل  ،ة البجائيّ  سبةالنّ 
كقطـع الّليـل   وهجمـت فـنتٌ  ،بٌ وَ نـُـ نابـت احلال من احملال فقـدك، لكّن دوام ا إىل ذلوم ،وحنوا ،ولغة

 ،بني اخلـالف والّسـالف رُ األواصِ  عتِ فانقط ؛دَ جرَ قفرا أَ  املكسو  أحالتِ ا وَ يابسً  األخضرَ  تِ ركَ تَ  املظلمِ 
ــجَ و  ــاءَ اآل األبنــاء تِ هَل ــارَ  وأمهلــت ،ب ــاس يف قناعــة بَ َســرَ حــّىت  همآث يف  ال علمــاءَ  نْ أَ " : جيــل مــن الّن

  .وال حول وال قّوة إّال باهللا وحسبك من هذا القول بالًء، "اجلزائر
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بإحيـاء  بـني األجيـالِ  يف رأب الّصـدعِ  الّسـعيُ -وحيـث كـان مـن الواجـب علـى طلبـة العلـم اليـوم      
 ّقــقُ حيُ  أحســن مــاكــان مــن و ، مباضــيها هــذه األّمــةِ  حاضــرِ  لِ ْصــوَ وَ  – واملعنويّــةِ  املاّديــةِ  – األجــدادِ  مــآثرِ 

 فــاخرتت شخصــيةً بســهٍم؛  هــذا اــال املبــاركيف  رمــيَ رأيــت أن أ، هِ هم وحتقيِقــتــراثِ  بطبــع ك القيــامُ ذلــ
 ى يـرتّددُ مـن صـدً  ال بقيـةٌ لـو  -كـادت أن تنسـى  وهي شخصّيةٌ ، قدم راسخة العلم  هلا يف عريقةً  جبائيةً 

 بآثارهـا األئّمـة احتفـاءو  ،امن اعتماده غمِ على الر أَثـٌَر  -ِعلِمي حسبَ  - هلا طبعْ فلم يُ  -هنا وهناك 
ا اخـرتت مـن آثـاره أثـرً  .رمحـه اهللا  اإلمام أبو عبد اهللا حممد بن أبي القاسـم المشـدالي  : ذلـك هـو

 بِ احلاجِ  بنِ جامع األّمهات ال يف شرحِ  هُ ـهو كتابُ  امدرسي.  
مـن أّولـه  يّ الفرعـ ابـن احلاجـبخمتصـر علـى  املشـّدايلّ  شرح حتقيقَ قد كان من أسباب اختياري و      

  :ما يلي-ا وحتقيقً  دراسةً ، اجلهاد إىل اية
  :وميكن إبراز بعض مظاهر أّمهّيته يف مايلي ،أّمهّية الكتاب :أوال

ذلــك الكتــاب الــذي كــان عمــدة ، أّن شــرح املشــّدايل هــو لكتــاب جــامع األّمهــات البــن احلاجــب/ أ
وقـد ، الّشـهريةِ  العلميـةِ  هِ مؤلِّفـ يتـه مكانـةُ مهّ ويكفـي داللـة علـى أ ،واملفتـني ،ومستند الفقهاء ،املدّرسني

  .أفردت له مبحثا
هو تلخيص أحبـاث ابـن عرفـة يف خمتصـره الكبـري علـى ابـن -أّن عمدة املشّدايل يف هذا الكتاب / ب

وال يــزال  ،ه نــادر الوجــودإّال أنــ، املــالكي  الفقــهِ  دِ مــن ُعَمــ وغــري خــاف أّن كتــاب ابــن عرفــة ،احلاجــب
  .املكتباتخمطوطا حبيس 

، ومتحـيص مســائله، وحتقيـق نقولــه ،أّن كتـاب املشــّدايل اعتـىن بــذكر الّتعّقبـات علــى ابـن احلاجــب/ ج
 لطلبـة الفقـه املـالكيّ  لّـىجُ  وائـدُ ويف ذلك ف. على ابن عرفةو  ،المكما فيه تعقبات على ابن عبد السّ 

   -ع البن احلاجب الّشرح الوحيد املطبو  –خليل اإلمام توضيح  مل يتوّفر على استقصائها
  .املشهورين املعّول عليهم يف املذهب من أئّمة املالكّية َف الّشرحأّن مؤلّ / د

وال شّك أّن اجلمع بينهما يكسـب ، س يف البحث والّتحقيقح يل الّتمرّ حتقيق هذا الكتاب يتي :ثانيا
  .الطّالب دربة وخربة يف املنهجني مجيعا

ّطالع على املـنهج الفقهـّي املّتبـع عنـد علمـاء املغـرب األوسـط حتقيق هذا الكتاب يتيح يل اال :ثالثا
،  أحكامـا: ويف ذلك فرصة لتوسيع االطّـالع علـى املـذهب املـالكيّ ، خصوصا علماء جباية، )اجلزائر(
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حقيق من توسـيع وذلك ملكانة املؤّلف وكتابه إضافة إىل ما يتطّلبه التّ ، وتارخيا، ومصطلحات، وأصوال
  .ارف الّشرعّية عاّمةاالّطالع على املع

وتنبيـه اجلزائـرّيني  ،يف حتقيق الكتاب فائدة مـن الّناحيـة القوميّـة يف ربـط األواصـر بـني األجيـال :رابعا
وفائـدة مـن . الطّّيبـة يف األّمـة اإلسـالمّيةالعلميـة والّسـمعة ، إىل ما حباهم اهللا بـه مـن العلمـاء العـاملني

كمـا ، ثارهـا لبـث رهـني احملبسـني غـري قليـلإنقـاذ أثـر مـن آو  ،سـالمّيةفّية بإثراء املكتبة اإلالّناحية الثّقا
  . صّنفاتهمل طاملا مسعوا عنه وتشّوفوْا  إمامٍ  تابِ إسعاف الّسادة العلماء بكفيه 
ــه إىل كل ؛وذاك مــن األســباب عزمــت علــى حتقيــق الكتــاب ،فلهــذا      ــة فقّدمت ــة العلــوم االجتماعي  ّي

فلهـم جزيـل  ؛ومن مثَ املوافقـة عليـه ،وقد قام القسم بالّنظر فيه –رار جامعة أد –والعلوم اإلسالمية 
  .الّشكر والثّناء

، ريع املسـتمرالّسـوملّا بدأت يف حتقيق الكتاب واجهتين صعوبات مجّـة أعـاقتين عـن العمـل  ،هذا     
  :وكان من أبرز تلك الّصعوبات، هِ إىل إمتامِ  عزمي عن املضي  غري أّا مل تثنِ 

 وواحـدةٌ ، يل متنـاوَ ؛ ثنتـان منهـا يفخطّيّـةٍ  نسـخٍ  عن أربعِ  الكتابِ  أّين وضعت يف حسباين حتقيقَ  :أوال
، "األنرتنـت"  العنكبوتيـةِ  بكةِ بالّشـ ها الّرمسيّـةِ ه على صـفحتِ كما هو ببياناتِ   الوطنّيةِ  بدار الكتبِ  بتونسَ 
 تالشـى عنـدما شـددت الّرحـال إىل تـونسَ  سـبانَ غـري أّن هـذا احل، والية أدرارَ بِ  خبزانة املطارفةِ  والّرابعةُ 

رشـــيدة : أســـعفتين األســـتاذةف، مـــن أجلهـــا يت جئـــتُ الّـــ م بالغايـــةِ هُ وأعلمـــتُـ   املكتبـــةِ مســـؤوِيل  والتقيـــتُ 
وظننت أنّه نسـخة  ،وكم كانت دهشيت حينما تصّفحته، الّسمني مسؤولة قسم املخطوطات بالكتاب
: هـو مثّ تبّني يل بعد ذلك أنّه كتـاب آخـر للمشـّدايلّ ، ديّ أخرى من الكتاب ختالف الّنسخ اّليت بني ي

علــى ابــن  علــى غالفــه أنّــه شــرح للمشــّدايلّ  أخطــأ مــن كتــبَ ، نــةعلــى املدوّ  تكملــة حاشــية الوانــوغيّ 
ي ديف يَـ طَ قِ ْسـأُ ف، الوطنيّـةِ  الكتـبِ  بـدارِ  املخطوطـاتِ  قسمِ  هرسوامف أِ طَ على هذا اخلَ  عهُ وتابَ ، احلاجب

 املشــّدايل  كتــابِ   نصــوصِ  وتوثيــقِ  مــن رحلــيت هــذه يف مقارنــةِ  تداســتفف ؛هللاِ  واحلمــدُ  ركتُ إّال أنّــين تــدا
  .الورغمي  ةَ فَ رْ عَ  البنِ  الكبريِ  املختصرِ  ها كتابِ بأصلِ  الّتحقيقِ  موضوعِ 

ــا ــةاإلداريّــة الّــيت واجهتهــا يف االســتفادة مــن املخطوطــات بــ الّصــعوباتُ  :ثاني ، دار الكتــب الوطنّي
 أو رســالةً  الّصــارم يف رؤيــة املخطوطــات ومطالعتهــا الــذي يســتوجب الّتســجيلَ  لقــانونخصوصــا مــع ا

 خمطوطـات يف مـّدةٍ  طالعـة أكثـر مـن ثـالثكمـا أنّـه ال يسـمح للباحـث مب، مـن جامعـة الباحـث خاّصةً 
وهـو مـا شـّق علـّي يف البحـث عـن األجـزاء األوىل مـن املختصـر ، يـومٍ  كـل   ساعاتٍ  قدرها مخسُ  زمنيةٍ 
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 أرحيّيةُ  مثُ  اهللاِ  ولوال عنايةُ ، هِ وايتِ  املخطوطِ  اليشريون إىل بدءِ  نيَ فهرسِ املُ  ن ما أَ ي سِ ، سخِ ن ال  كثريِ الكبري
 أصـًال  املخطوطـاتِ  ا رأيـتُ َمـلَ  بـلْ  ،يّـاماألَ  نَ ا ِمـا صـاحلً حظـ األجـزاءِ  ملكثت يف تعيـنيِ  الكرميةِ  األستاذةِ 

  . نظرا لوضعي غري القانوين
ا ا نظـرً ا جمهـدً كـان أمـرً   -هـاأكثرَ  ومـا – ةَ فَـرْ عَ  ابـنِ  عـن خمتصـرِ  ايل املشـد  وثيـق نقـوالت اإلمـامِ ت :ثالثا
 ها يف املوسوعةِ قِ لتفر  طَ ممّا تَ ، ةِ مَ خْ الض مل حيـظَ  كما هو معـروفٌ   كتابٌ   هيمثّ  .باملنقاشِ  استخراجها بَ ل 

منه فقد تبّني  األّولِ  للجزءِ  املدار اإلسالمي  دارِ  ا مطبوعةُ وأمّ ، ةَ ق شَ املَ  فَ ضاعَ و  الكلفةَ  زادَ ا مم  بالطّبعِ 
   .كاثرة طبعّيةٍ م أخطاءٍ و  صحيفٍ تَ ملا تفّشى ا من  للتّـوثيقِ  صاحلةٍ  ا غريُ  يل غري بعيد أَ 

، اهمـعِ يف جممو  الّشـهرِ  حنـوَ  واملكـثَ  مّرتنيِ  إىل تونسَ  مّين الّرحلةَ  بَ طل تَ  لّنصوصِ ل وثيقُ هذا التّ : رابعا
   .ال ختفىكما ميّر ا البلد  اليت روف ظّ ومعنويّا نظرا لل اي ماد  مكلفٌ  أمرٌ  وهوَ 

  .الوانوغي  حلاشيةِ  املشّدايل  تكملةِ  كتابُ : هي بأدرارَ  ةِ املطارفَ  مكتبةِ  نسخةَ  ن يل أَ  تبّنيَ  :خامسا
 جــدتُ وَ وَ ، املشـّداِيل   القاسـمِ أيب بـنِ  حمّمـدِ  اإلمـامِ  حـولَ  سـابقةٍ  علــى دراسـاتٍ  أّين مل أقـفْ  :سادسـا 

  .املقصودِ  وجاللةِ  الّزادِ  قّلةِ  معَ  هذا الّطريقِ  ا يف خوضِ نفسي وحيدً 
 ما يفأسـلوبه سـيّ  تعقيـدِ الـيت ال تفهـم بـال شـكل وإعـراب مـع  فـةَ عرْ  ابـنِ  اإلمـامِ  لغـةِ  صـعوبةُ  :سابعا

  .فيه مقصودةٌ  حركةٍ  وكل  سكون كل ،  جعلين أمشي على حقل من األلغامِ ،الّنصف األّول من خمتصره
، هِ وّفقـين إىل إمتاِمـ هِ وكرمِ  ومنهِ  هِ فإّن اهللا عّز وجّل برمحتِ ، وعلى الّرغم ممّا اعرتضين من الّصعوباتِ      

  .أّوال وآخرا وظاهرا وباطنا الّشكرُ  هُ فله سبحانَ ، العقباتِ  مّهدَ و ، وذّلل يل املصاعبَ 
  :جعلتها على قسمني يف خطّةٍ  ةِ هذه الّرسال وقد انتظم ِعقدُ      

  : لقسم الدراسي ا: القسم األول
نثرتـه يف مبحثــني  فصـلني الفصـل األّول يف ترمجــة ابـن احلاجـب ودراسـة كتابـه  وقـد اشـتمل علـى     
   .الثّاين يف دراسة كتابه جامع األّمهاتو ، ترمجة ابن احلاجبأوهلما يف : مها

،  ترمجـــة اإلمـــام حمّمـــد ابـــن أيب القاســـم املشـــّدايليف ثـــني أّوهلمـــا انـــتظم كـــذلك يف مبحاين والفصـــل الثّـــ
   .دراسة شرحه على ابن احلاجبثانيهما يف و 

  :يف ثالثة مطالب املبحث األّول  ترمجت لإلمام ابن احلاجب يف
  .يف امسه ونسبه ومولده: املطلب األّول
  .يف حياته العلمّية: املطلب الثّاين
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  . العملّيةيف حياته : املطلب الثّالث
  :كذلك  جعلته على ثالثة مطالبَ : واملبحث الثّاين     

  .بالكتاب الّتعريفُ : املطلب األّول
  .وقيمته يف مصادره ومنهجه: املطلب الثّاين

  .يف شروحه وحواشيه: املطلب الثّالث
سـم بـن أيب القا لّشـارح حمّمـدبـه ا صـتخص الـذيوفيما خيّص الفصل الثّاين فقد جاء املبحـث األّول 

  :أربعة مطالبيف ، املشّدايلّ 
  .يف عصره وبيئته: املطلب األّول
  .يف امسه ونشأته: املطلب الثّاين

  .يف حياته العلمّية والعملّية: املطلب الثّالث والّرابع
  :قّسمته إل مطالب أربعةالذي ، يف دراسة شرح املشّدايلّ  مثّ يأيت املبحث الثّاين     

  .وقيمته، وسبب تأليفه، ونسبته إىل مؤلّفه، م الكتابيف حتقيق اس: املطلب األّول
  . يف مصادره ومنهجه: املطلب الثّاين

 بـآخر الرسـالة  أحلقـت ،بـل حلمتـه وسـداه، شرح املشّدايلّ  ان املختصر الكبري البن عرفة معتمدوملّا ك
  .ةَ فَ عرْ  إلمام ابنِ خمتصرة لترمجة 

  .ووصف الّنسخ املعتمدة، حقيقلب رابع ذكرت فيه عملي يف التطوختمت املبحث مب
كمـا يف ترمجـة الّشـارح   وقد حاولت يف قسم الّدراسـة الّنظريّـة اجلمـع بـني مـنهج البحـث التّـارخييّ      

  .ما الكتاب موضوع الّدراسةال سيّ ، يف دراسة كتابيهما وبني املنهج الوصفيّ ، وصاحب املنت
  مـع اعـرتايف بـالعجز ، الوجـه الالئـقعمـل علـى وبعد فحسـيب أّين مل أّدخـر جهـدا يف إخـراج هـذا ال     

فالّرجـاء -وإذا كان الـّنقص مسـتوليا علـى مجلـة البشـر ، والّتقصري وقّلة الّزاد يف هذا الّطريق املخوف
، ومل أقصــد إليــه ،فـإّين مل أتعّمــده ؛ويــدعو يل بالّرمحــة، ممّـن وقــف علــى خطـٍأ أو قصــور أن يقيــل العثـرة

هلــذا  وإيّــاه أســأل أن يضــع ،وآخــرا أّوال ســبحانه وتعــاىل أشــكرُ  واهللاَ  ،ويبورحــم اهللا مــن أهــدى إّيل عيــ
وأسأله سبحانه أن يوّفق أبناء اجلزائر ، نزلة الّرضان ينزله من أعضاء جلنة املناقشة مبوأ، القبول العمل

نّـه إ ،وأن يبـارك يف اجلهـد املتواصـل، وبعـث أجـدادهم مـن غياهـب الّنسـيان ،إىل إحياء تراثهم النّـافع
  .مسيع قريب
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واعـــرتايف باجلميـــل  ،وشـــكري ،ويف اخلتـــام ال أنســـى وأنـــا أقـــّدم هـــذا البحـــث أن أســـجل امتنـــاين     
وحرصــه علــى إمتــام  ،وتوجيهاتــه ،بّــاغ اّلــذي اســتفدت مــن نصــائحهاحملــرتم حمّمــد دألســتاذي الــدّكتور 

قـــديري ألســـاتذيت ومزيـــد ت ،كمـــا ال يفـــوتين أن أســـّجل شـــكري، وإخراجـــه يف أحســـن صـــورة ،العمـــل
وســائر  ،والقــائمني علــى قســم العلــوم اإلســالمية ،وأعضــاء الــس العلمــي ،األفاضــل بقســم الّشــريعة

  .األساتذة واإلدارّيني
  .إنّه ودود رحيم، وأن جيعله خالصا لوجهه الكرمي، أن يتقّبل هذا العملأسأل سبحانه واهللا       

  واحلمد هللا رّب العاملني ،لى املرسلنيوسالم ع ،سبحان رّبك رّب العّزة عّما يصفون
                                                                            

  حميدة رفيق: الطّالب                                                                             
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        



  :القسم األول
        ::::ي  الدراسقسم ال

           

    : فصالنوفيه 
                          .ترمجة ابن احلاجب ودراسة كتابه: الفصل األّول -    

  ....ترمجة ابن احلـــاجب :املبحث األّول    -                    
  .الفرعيّ  دراسة كتاب خمتصر ابن احلاجب: اينـاملبحث الثّ  -                  

  .املشّدايل ودراسة كتابه حمّمد بن أيب القاسمترمجة :الفصل الثاين -    

  .ترمجة حمّمد بن أيب القاسم املشـدايلّ : ّولاملبحث األ -                  

  .على ابن احلاجب املشدايلّ  شرحدراسة : ثّاينالاملبحث  -                  
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ل
ّ
لالفصل األو
ّ
لالفصل األو
ّ
لالفصل األو
ّ
                                ....احلاجب ودراسة كتابهاحلاجب ودراسة كتابهاحلاجب ودراسة كتابهاحلاجب ودراسة كتابهترمجة ابن ترمجة ابن ترمجة ابن ترمجة ابن : : : : الفصل األو
 
ّ
 املبحث األو
ّ
 املبحث األو
ّ
 املبحث األو
ّ
        :وفيه ثالثة مطالب    ::::1111    ترمجة ابن احلـــاجبترمجة ابن احلـــاجبترمجة ابن احلـــاجبترمجة ابن احلـــاجب: : : : للللاملبحث األو

        
ل

ّ
لاملطلب األو
ّ
لاملطلب األو
ّ
لاملطلب األو
ّ
        ::::    امسه ونسبه ومولدهامسه ونسبه ومولدهامسه ونسبه ومولدهامسه ونسبه ومولده: : : : املطلب األو

 
ّ
 الفرع األو
ّ
 الفرع األو
ّ
 الفرع األو
ّ
            ::::امسه ونسبهامسه ونسبهامسه ونسبهامسه ونسبه: : : : للللالفرع األو

مثّ  ،مث الدمشـقيّ  ،مثّ املصـري ،أبو عمرو عثمان بن عمر بن أيب بكر بن يونس الكردي الـدويين                    
والـــدويين نســـبة إىل دويـــن بلـــدة مـــن نـــواحي أران يف آخـــر حـــدود آذرابيجـــان قـــرب ، اإلســـكندري

 يعمل 4اي كردِ   3كان جنديا هُ والدَ ألن  ؛ُعِرف بابن احلاجبو  ،اإلمام جبمال الدين وقد لقب ،2تفليس
  5.ُموَسك الصالحيبن ا لألمري عز الدين حاجبً 

اني
ّ
انيالفرع الث
ّ
انيالفرع الث
ّ
انيالفرع الث
ّ
  ::::ههههمولدمولدمولدمولد: الفرع الث

ــ. هـــ571هـــ وقيــل  570ولــد اإلمــام ســنة       الش مجــِة نَ  نْ ِمــ ك يف مدينــة  7ســىنإب 6فِســهِ صــاِحِب الرت
         .قوص بأقصى الّصعيد مبصر

                                                 
  .280ص ، 05/ج، الّذيل على الّروضتني لشهاب الّدين أيب شامة الّدمشقي -: انظر  1

  .178ص، 03/ ج، املختصر يف أخبار البشر أليب الفداء -            
  .248ص، 03/ ج، وفيات األعيان البن خلكان -            
  .264ص، 23/ ج، سري أعالم النبالء للّذهيب -            
  .1287ص، 04/ ج، معرفة القّراء الكبار للّذهيب -            
  .352ص، طالع الّسعيد لألدفوي -            
  .89ص، 04/ ج، مرآة اجلنان وعربة اليقظان لليافعي –            
يباج املذهب البن فرحون -  .3724ص، 13/ ج، ة البن كثريالبداية والنهاي -             86ص، 02/ ج، الد.  
  .319ص، 06/ ج، الّنجوم الّزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة البن تغري بردي -            
  .311ص، التعريف بالرجال املذكورين يف جامع األّمهات البن عبد السالم األموي -            
  .134ص، 02/ ج، ة الوعاة يف طبقات الّلغويني والنحاة للسيوطيبغي -            
  .       167ص، 01/ ج، شجرة النور الزّكية ملخلوف -. 04ص، 02/ ج، الدارس يف تاريخ املدارس للنعيمي -            

  .311ص، ّمهات البن عبد السالم األمويالتعريف بالرجال املذكورين يف جامع األ. 491ص، 02/ ج، معجم البلدان لياقوت احلموي 2
 .1287ص، 04/ ج، معرفة القّراء الكبار للّذهيب 3
  .248ص، 03/ ج، وفيات األعيان البن خلكان 4
 .248ص، 03/ ج، وفيات األعيان البن خلكان 5
  .1287ص، 04/ ج، معرفة القّراء الكبار للّذهيب 6
  .189ص، 01/ ج، معجم البلدان لياقوت احلموي 7
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ّ
 املطلب الث
ّ
 املطلب الث
ّ
 املطلب الث
ّ
        ::::    حياته العلميةحياته العلميةحياته العلميةحياته العلمية: : : : انيانيانيانياملطلب الث
ل

ّ
لالفرع األو
ّ
لالفرع األو
ّ
لالفرع األو
ّ
        ::::طلبه للعلمطلبه للعلمطلبه للعلمطلبه للعلموووونشأته نشأته نشأته نشأته : : : : الفرع األو

وهنـاك أحلقـه  ،إىل القـاهرةبـل سـرعان مـا غادرهـا صـغريا  ،سـىن حيـث ُولِـدإمل تطل إقامـة اإلمـام ب     
مث اشـتغل  2بعوتلـى بالّسـ ،وأخذ القـراءات، 1فأمتهفاشتغل حبفظ القرآن الكرمي  ؛والده حبلقات العلم

زيــادة علــى  ،الغايــة بلــغف ،وبــرز يف النحــِو والتصــريف ،وأتقــن العربيــة ،3بالفقــه علــى مــذهب املالكّيــة
وتفرّغــه لطلــب ، واســتقرار حياتــه املعيشــّية ،ذلــك مكانــة أبيــهأعانــه يف    4الّتفســري والعــروض وغريهــا

        .قاة الّشيوخوالّضرب يف البالد ملال ،العلم
 
ّ
 الفرع الث
ّ
 الفرع الث
ّ
 الفرع الث
ّ
  ::::    شيوخهشيوخهشيوخهشيوخه: : : : انيانيانيانيالفرع الث

ســبب تلــك القــّوة لو  ،وتأصــيله براعتــهال ختطــيء العــني  ،حــد األئمــة املتقنــنييـَُعــد ابــن احلاجــب أ     
  : فمن هؤالء، قلوْا معرفته، وصمالذين ختّرج تقنني امليوخ شّ ال ترجع إليه يف

ء املشــهور هـــ املقــرى590: رير املتــوىف ســنةأبــو حمّمــد القاســم بــن فــريّه الــرعيين الّشــاطيب الّضــ/ 01
كـان أوحـد زمانـه يف ، صاحب قصيدة حرز األماين ووجه الّتهاين يف القـراءات الـيت هـي ُعمـدة الُقـّراء

وتـأدب  ،والّشـاطبية ،ومسـع منـه الّتيسـري ،بعـض القـراءاتأخـذ عنـه ابـن احلاجـب . علم الّنحو والّلغة
  5.عليه
ء هــ املقـرى 596: املتـوىف سـنة، عين صاحل بن ياسني الّسـاأبو الطّاهر إمساعيل بن أيب التقى ب/ 02

  6.وغريهم ،واحلافظ عبد الغين ،واحلافظ الّضياء املقدسي ،حدث عنه ابن احلاجب، املسند العابد
ــو منصــ/ 03 ــن احلســني األســديأب هـــ شــيخ املالكيــة  597: املتــوىف ســنة، اإلســكندراين ور ظــافر اب

  7.تفّقه عليه ابن احلاجب كما قرأ عليه األصول، توّىل الّتدريس باملدرسة املالكية مبصر، ومفتيهم
                                                 

 .248ص، 03/ ج، وفيات األعيان البن خلكان 1
  .265ص، 23/ ج، سري أعالم النبالء للّذهيب 2
 .248ص، 03/ ج، وفيات األعيان البن خلكان 3
  .3724ص، 13/ ج، البداية والنهاية البن كثري 4
  .265ص، 23/ ج، سري أعالم النبالء للّذهيب -: انظر 5

  .1287ص، 04/ ج، معرفة القّراء الكبار للّذهيب -.   353ص، فويالطالع الّسعيد لألد -          
  .265ص، 23/ ج، سري أعالم النبالء للّذهيب -: انظر 6

 .353ص، الع الّسعيد لألدفويالطّ  -          
  .265ص، 23/ ج، بالء للّذهيبسري أعالم النّ  -: انظر 7

  .353ص، الطالع الّسعيد لألدفوي -          
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هــ مســند  598: املتـوىف ســنة، بـن علــي ابـن مســعود األنصـاري البوصــرييأبـو القاسـم هبــة اهللا / 04
 ةالدر األديب، يار املصريـَلِفي، ورحل إليه ،اشتهر، العامل املُعم ومسـع منـه ابـن احلاجـب  ،مسـع مـن الس

  1.احلديث
هــ احلـافظ  600: املتـوىف سـنة، ـاء الـدين بـن احلسـن ابـن عسـاكرحمّمـد القاسـم بـن علـي  أبو/ 05

 ،ومســع منــه ابــن احلاجــب ،دخــل مصــر ،تــوىل مشــيخة دار احلــديث النوريــة، شــديد الــورع، احملــدث
  2.وغريه
هـــ أحــد  616: املتــوىف ســنة،  مشــس الــدين الّصــنهاجيّ  بــن إمساعيــل األبيــاريّ أبــو احلســن علــي / 06

لـه تكملـة حسـنة علـى كتـاب خملـوف بـن علـي ، الفقيه الكبري األصـويل املـتقن احملقـق، األئمة األعالم
أبـان فيهـا عـن براعـة يف ، امع ابن يونس والتعليقة أليب إسحاقاّلذي مجع فيه بني تبصرة الّلخمي وج

ــه عليــه مجاعــة مــنه، ومــن مؤلّفاتــه شــرح كتــاب الربهــان إلمــام احلــرمني، الفقــه وأصــوله م ابــن وقــد تفق
   3.وكان عليه اعتماده ،احلاجب
:     ســـنةاملتـــوىف ، الّســـخاوي اس املصـــري بـــن عطـــد بـــن عبـــد الّصـــمد أبـــو احلســـن علـــي بـــن حمّمـــ/ 07
ـــاء 643 ـــة، هــــ شـــيخ القـــّراء واألدب ــــبص، كـــان إمامـــا يف العربي ـــا ريً ـ ـــا عامل ا بالّلغـــة فقيهـــا شـــافعيا مفتي

ـــقــرأ بالس، بارعــا يف الّتفســري، بــالقراءات وعللهــا ــاطيبـــــ ـــبـَعُ ، بع علــى الش وأخــذ عنــه اجلــم  ،َد ِصــيُتهُ ــــــ
  4.الكثري

 الفرع الفرع الفرع الفرع 
ّ
 الث
ّ
 الث
ّ
 الث
ّ
  :قديقديقديقديالعالعالعالعووووالفقهي الفقهي الفقهي الفقهي     مذهبهمذهبهمذهبهمذهبه    ::::الثالثالثالثالث

ــ       اإلمــام ابــن احلاجــب رمحــه اهللا مــن أئّمــة أهــل الس ــنفهــو  ؛مؤلّفاتــه ا مــنة كمــا يظهــر ذلــك جلي
 وابـن زكـري  ،ونسـيكالتّ    :ألّـف عقيـدة مشـهورة  توفّــر علـى شـرحها كثـريون مـن األئمـة ،متكّلم نظّـار

                                                                                                                                                             

  .134ص، 02/ ج، بغية الوعاة يف طبقات الّلغويني والنحاة للسيوطي -           
 .311ص، التعريف بالرجال املذكورين يف جامع األّمهات البن عبد الّسالم األموي -          

  .265ص، 23/ ج، بالء للّذهيبسري أعالم النّ  -: انظر 1
  .353ص، الع الّسعيد لألدفويالطّ  -          
  .134ص، 02/ ج، بغية الوعاة يف طبقات الّلغويني والنحاة للسيوطي -           

 .          265ص، 23/ ج، بالء للّذهيبسري أعالم النّ  2

  .311ص، جال املذكورين يف جامع األّمهات البن عبد الّسالم األمويّ عريف بالرّ ـالتّ  -: انظر 3
  .       167ص، 01 /ج، ة ملخلوفشجرة النور الزّكيّ  -            

  .312ص، التعريف بالرجال املذكورين يف جامع األّمهات البن عبد الّسالم األموي 4
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ـــّنة األشـــا ،وغريمهـــا ،الّتلمســـاينّ  ـــّرر مـــذهب أهـــل الّس ـــدة يق  ،والقـــدر ،عرة يف اإلميـــانويف هـــذه العقي
  1.ويف األمساء والّصفات ،والكالم

ا منيعــا يف دليــل قـاطع علــى أنّـه كــان سـد -وموقفـه مــن الفتنـة الــيت وقعـت للعــّز بـن عبــد الّسـالم      
 2.ا يف مواجهة حنلة الّتجسيمة، قائما باحلّق، صارمً وجوه احلشوي   

رضــي اهللا عنــه، كمــا ترمجــه  جــرة مالــك بــن أنــسا مذهبــه الفقهــّي فهــو مــذهب إمــام دار اهلأّمــ     
وأدام االشــتغال بــه  ،والزم كبــار أئّمتــه كاألبيــاريّ  ،، تلّقــى فقــه مالــك صــغريامطبقــااملالكيــة يف كتــب 
كـان ركنـا مـن أركـان " :قـال أبـو شـامة  ،ما فيـهوصـدرا مقـد  ،وغـدا إمامـا مـن أئمتـه ،حّىت بـّذ األقـران

  3".بن أنس رمحه اهللا متقنا ملذهب مالك......ينالدّ 

ابع
ّ
ابعالفرع الر
ّ
ابعالفرع الر
ّ
ابعالفرع الر
ّ
 ::::الفرع الر

َّ
 مكانته العلمي
َّ
 مكانته العلمي
َّ
 مكانته العلمي
َّ
        ::::ةةةةمكانته العلمي

فكـان حبـق ركنًـا مـن أركـان  ،لقد تبوأ ابن احلاجب رمحه اهللا تعاىل مكانة عاليـة بـني علمـاء عصـره     
ــ، اإلســالم ــامقةوقم ــ يشــهدُ ، ة مــن قممــه الس ــ تنــوعُ  ذلكَ ِل ؛ فقــد درس مــذهب هِ ذرِعــ وفســاحةُ  هِ علوِم

ــةمالــك دراســة وا ــه ،عي ــغ في ــار ،ونب ــه غب ذا قــدم راســخة يف علــم ، وكــان إمامــا يف األصــول اليشــق ل
ذلــك و ، وألــف يف العــروض تــآليف مشــهورة ،تْـَقانًــا المزيــد عليــهقــد أتقــن الّنحــو والصــرف إ ،لكــالما

 ة ذهنهِ : نهامِ  إىل أسبابٍ  همردد قرحيتِ  ،ِحدته ،هِ وتوقد شـيوخه، ومتام أهليم ،ومنهـا تعـد؛واختصاصـا 
ـــوم والغـــوص يف دقائقهـــا ره وثالـــث األســـباب تصـــد ، فقـــد فســـح البـــاب أمامـــه لإلملـــام مبختلـــف العل

ترى تآليفه يف خمتلف العلوم  لتعجب حنيوإنك ، أليف يف غري فن لتّ ومكابدته ا ،للتدريس زمنا طويال
ت كلمة مرتمجيه على حتليته قَ فَ فلذا اتـ  ؛الّراسخوناألئمُة ويشتغل بشرحها  ،الطلبة ُعَمًدا يُعول عليها

  .والثناء عليه بعاطر الثناء ،وصافجبميل األ
يِن يف العلـِم والعمـِل بارًِعـا : " يقول فيه عصريه أبو شامَة املقدسي فهذا       كان رُْكنًـا ِمـْن أركـاِن الـد

وكان ِمْن أذَكى األُمِة  ،ًنا ملْذهِب َمالِك بِن أنٍس رمحه اهللاُمْتقِ ، يف الُعُلوِم اُألُصولِيِة وحتِقيِق ِعْلِم الَعَربِيةِ 
  4."وكان ثَِقًة ُحجةً ، قِرَحيةً 

                                                 
  .85ص، عقيدة ابن احلاجب ضمن بغية الطّالب بشرح عقيدة ابن احلاجب البن زكري الّتلمساين 1
  .ومايليها218ص، 08/ ج، طبقات الشافعية الكربى البن الّسبكي -: انظر 2
 .280ص ، 05/ج، يل على الّروضتني لشهاب الّدين أيب شامة الّدمشقيالذّ  3
 .280ص ، 05/ج، الّذيل على الّروضتني لشهاب الّدين أيب شامة الّدمشقي 4
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مـة زمانـه كـان عّال : " الم األمـويّ وقال احلافظ أبو بكر بن املسدي كما نقلـه عنـه ابـن عبـد الّسـ     
، عـاينحنـو األلفـاظ بنحـو امل ومـزج ،واستخرج ماشاء من در الفهوم ،ورئيس أقرانه خاض حبار العلوم

  1."وأسس قواعد تلك املباين
وبـرع يف علومـه : " بعـد أن ذكـر اشـتغاله بـالعلوم  -وهو من معاصريه أيضـا-وقال ابن خلكان      

وخالف النحاة ، وكل تصانيفه يف اية احلسن واإلفادة... وتبّحر يف الفنون ... وأتقنها غاية اإلتقان 
وكـــان مـــن أحســـن خلـــق اهللا  ،وإلزامـــات تبعـــد اإلجابـــة عنهـــا ،د علـــيهم إشـــكاالتوأور  ،يف مواضـــع

   2."ذهنا
مــة شـرحه جلــامع األّمهـات       ـرت لــه البالغــة: " وقـال ابــن دقيـق العيــد يف مقد؛فإنّــه رمحــه اهللا تيس 

فخّفـف  ؛ىوقـّرب املرمـ ،فكان خـاطره بـبطن املسـيل، وتفّجرت له ينابيع احلكمة ،فتفيأ ظّلها الظّليل
   3."فناداه لسان اإلنصاف ما على احملسنني من سبيل ؛وقام بوظيفة اإلجياز ،احلمل الثقيل

  4."اواطالعً  ،وفضًال  ،وكان وحيد عصره علًما: " الّزملكاينّ  الّدين وقال كمال     
مجــال األئّمــة  الفقيــه الّنحــويّ  الّشــيخ اإلمــام العالمــة املقــريء األصــويلّ : " وقــال احلــافظ الــّذهيب     

... سارت مبصـّنفاته الركبـان ... رأسا يف العربية وعلم الّنظر  ،كان من أذكياء العامل... واملّلة والدين
  5."ز يف عّدة علوم متبحرر مرب هو فقيه ُمْفٍت مناظ: وقال أبو الفتح ابن احلاجب 

  6."كيّ اإلمام العالمة الفقيه املال: " وقال اإلمام ابن ُفرحون     
   7."وقد مجع بني العلم والعمل، عامل مذهبه يف زمانه: " وقال تاج الدين ابن السبكي     
، وحـّرر النحـو حتريـرا بليغـا ،قرأ القـرءات...املالكية شيخ... العالمة :" وقال ابن كثري الدمشقي     

لفــروع والعربيــة والّتصــريف األصــول وا: مثّ كــان رأســا يف علــوم كثــرية منهــا ، وتفقــه وســاد أهــل عصــره
         8."والعروض والّتفسري وغري ذلك
                                                 

 .313-311ص، التعريف بالرجال املذكورين يف جامع األّمهات البن عبد السالم األموي 1
  .249ص، 03/ ج، وفيات األعيان البن خلكان 2
  .234ص، 09/ ج، طبقات الشافعية الكربى البن الّسبكي -: ظران 3

يباج املذهب البن فرحون -           87ص، 02/ ج، الد. 
يباج املذهب البن فرحون 4 88ص، 02/ ج، الد.  
  .265ص، 23/ ج، سري أعالم النبالء للّذهيب 5
يباج املذهب البن فرحون 6 86ص، 02/ ج، الد.  
  .229ص، 08/ ج، ية الكربى البن الّسبكيطبقات الشافع 7
 .3724ص، 13/ ج، البداية والنهاية البن كثري 8
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الث
ّ
الثاملطلب الث
ّ
الثاملطلب الث
ّ
الثاملطلب الث
ّ
ة: : : : املطلب الث

َّ
ةحياته العملي
َّ
ةحياته العملي
َّ
ةحياته العملي
َّ
        :   :   :   :   حياته العملي

 
ّ
 الفرع األو
ّ
 الفرع األو
ّ
 الفرع األو
ّ
        ::::أخالقهأخالقهأخالقهأخالقه: : : : للللالفرع األو

ح للتكلّـف، متواضـع، رِ ، مطـنب علمه بأنّـه ديّـن، ورعاشتهر اإلمام ابن احلاجب رمحه اهللا إىل جا    
، وهــو إىل حمتمــل لصــنوف األذى، البلــوىحبليــة اإلنصــاف، صــبور علــى  ،كثري احليــاء، متحــلٍ عفيــف

، ال يتـواىن يف نصـرته، وال يف وال خيـاف يف اهللا لومـة الئـم، قـائم بـاحلقّ  ،امذلك شجاع ال يهـاب احلّكـ
 ريــف أنّ ومــن الطّ  ،إزالــة املنكــر مهمــا اســتطاع، وقــد احتفظــت لنــا كتــب الّتــاريخ مبــوقفني مــن مواقفــه

  :يف كليهما الّسلطان خصمه
صــاحب دمشــق أحاطــت أّن امللــك األشــرف موســى :  1وملخصــه ،أمــر يتعلّــق بالعقيــدة :أوهلمــا      

ــه  وأومهــوه أنّ  ،وتنــوه مــذهبهم يف احلــرف والّصــفلقّ  ؛بــه مجاعــة مــن مبتدعــة احلنابلــة الــذي هــم علي
م، يعتقد أّن خمالف ذلك كافر حالل الدّ ه، وصار اعتقاد الّسلف، واختلط ذلك بلحم السلطان ودم

ا رأت يخ يـأىب، فلّمـوالّشـ ،الم يطلب لقاءهبن عبد السّ  لى تعظيم سلطان العلماء العزّ وكان امللك ع
يخ أشـعري العقيـدة، خيطّـئ ت إليـه وقـالوا إّن الّشـين دّسـالـدّ  يخ عـزّ اجلماعة املذكورة ميل امللك للّشـ

تالـت فاح ب عليـه؛عّصـونسـبهم إىل التّ  ،وت ويبّدعه، فلم يصـّدقهم السـلطانمن يعتقد احلرف والصّ 
وكان هلم ذلك على علم  ،ين تثبت عليه ما ذكرواالدّ  يخ عزّ ائفة يف استصدار فتوى من الشّ هذه الطّ 
 ،ا وصلت الفتيا إىل امللـك األشـرف استشـاط غضـبا، فلمّ دع باملعتقد احلقّ يخ الذي قّرر الصّ من الشّ 

ماط عاّمـة الفقهـاء وعنـده علـى الّسـ ،وكان ذلك يف رمضان عند اإلفطار ،عندي ما قالوه وقال صحّ 
لطان أوىل بالعفو السّ  :بل قال بعض أعيام ،فلم يستطع أحد منهم أن يرّد عليه ،من مجيع األقطار

وملـا انتشــر اخلـرب يف البلـد انــربى اإلمـام ابـن احلاجــب  ،يخ علــى فتـواهم يوافقـون الّشـفح مـع أّــوالّصـ
وشـّدد النكـري  ،الليلـة عنـد السـلطانومضى إىل القضـاة واألعيـان الـذين حضـروا تلـك  ،هلذه القضية

ـــرُك كــم علــى احلــقّ كــم كلّ العجــب أنّ  :وقــال ،علــيهم  ومــا فــيكم مــن نطــق بــاحلقّ  ،م علــى الباطــلوغـي
الم قال اإلمام ابن عبد السّ م إىل أن كتبوا فتوى موافقة ملا ويذكرهم بواجبه ،ومازال يعظهم ،موسكتّ 

ــليلــة إّال م مــا ســكتوا تلــك الّ نــوا أّــوبيّ  ،عليهــا خطــوطهم  ،واحتــداده ،لطانا رأوا مــن غضــب الّســ ِمل
بل كان هلا فصول وذيول انتهت بنصرة  ،غم من أّن القضّية مل تنته عند هذا املوقف اجلريءوعلى الرّ 

                                                 
  .وما بعدها 218ص ،08/ ج، طبقات الشافعية الكربى البن الّسبكي -: انظر 1
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 ،وعـدم يبـه منازلـة املبطلـني ،وصـدعه بـاحلقّ  ،نـا هـو شـجاعة هـذا اإلمـامذي يهمّ فإّن الّـ ،وأهله احلقّ 
  .افذة املسموعة عند علماء عصرهإىل كلمته النّ  إضافةً  ،طان نفسهولو كان من وراءهم السل

يار احل إمساعيـل ملـا اسـتوىل علــى دمشـق خـاف مـن ابـن أخيـه ملـك الــدّ الّصـ أنّ  :1وثـاين املوقفيــن     
ين حل جنــم الــدّ افاصــطلح مــع الفــرنج علــى أن ينجــدوه علــى الّصــ ؛وبين أيّــاحل جنــم الــدّ املصــرية الّصــ

فـأنكر عليـه  ؛وأمضـى ذلـك ،وغري ذلك مـن حصـون املسـلمني ،قيفوالشّ  ،صيدا م هلمويسلّ  ،أيوب
ــ وكــان مــن أشــدّ  ،العلمــاء فعلــه ذلــك اإلمــام ابــن -الم اس إنكــارا عليــه بعــد اإلمــام ابــن عبــد الّســالّن

ــا علــى مــودّ  ،احلاجــب  ،المعبــد الّســ ابــنَ  احل امساعيــلُ لطان الّصــفســجن الّســ ؛واتفــاق ،ة صــافيةوكان
فـأطلق سـراحهما  ؛لطان مـن هـذا املوقـفالّسـ جَ حـرِ احلاجـب مراعـاة لـه  مثّ أُ  ابـنُ  جنَ ودخل معه السّ 

 ،مت اإلشـارة إليهـاوقـد تقـدّ  ،جاعةعلى ما كان عليه ابن احلاجب رمحـه اهللا مـن الّشـ وهذا يدلّ  ا،معً 
        . ساته إلخوانه يف مصائبهموعظيم موا ،وعلى أمر آخر هو لني جانبه للمظلوم

اني
ّ
انيالفرع الث
ّ
انيالفرع الث
ّ
انيالفرع الث
ّ
        ::::ائفهائفهائفهائفهوظوظوظوظ    ::::الفرع الث

ة ممتـازة ة وأدبيّ من مسعة علميّ  ع بهنظرا ملا متتّ و ، مل يِل ابن احلاجب طيلة حياته وظيفًة غري الّتعليم     
ُ  ؛يف الوسط العلميّ  ـحـ دٍ ـبلـ يف كـلّ  فقد كـان يعـني مـا  لَ فقـد وجـدنا أوّ  مـن مثّ و  ،بـه يف أكـرب معاهـده ل

ــالحية؛املدرســة  يف ه 617: ســنةانتقالــه إىل دمشــق  إثــرَ  دّرس الفقــهَ  املــدارس  وهــي مــن أهــمّ  2الص
 4ةجـامع بـين أميّـ غـريبّ   ،3زاويّـة املالكيّـة مثّ دّرس يف والقراءات، ،واألصول ،الّنحودّرس ا و  آنذاك

أكـّب اخللـق علـى االشـتغال و  مثّ انتقل إىل دمشـق ودّرس جبامعهـا يف زاويّـة املالكيّـة:"قال ابن خْلكان
   7.حني انتقل إىل القاهرة 6ةباملدرسة الفاضليّ  دريسباشر التّ مثّ  5".عليه

                                                 
  .266ص، 23/ ج، هيبسري أعالم النبالء للذّ  -  .وما بعدها 210ص ،08/ ج، طبقات الشافعية الكربى البن الّسبكي -: انظر 1
ين األيويب وهي بالقرب من البيمارستان النوري 2 ين بن قاضي شهبة باملدرسة النوريّة، أنشأها امللك الّناصر صالح الد الد اها تقيوقد مس .  

 .08ص، 02/ ج، الدارس يف تاريخ املدارس للنعيمي -: انظر       
ينأوقفها الّسلطان امللك الّناصر ص 3 ا مالصق ملقصورة احلنفية من غريب اجلامع بدمشق، الح الدومكا.  

  .03ص، 02/ ج، الدارس يف تاريخ املدارس للنعيمي -: انظر      
 .315-314ص، التعريف بالرجال املذكورين يف جامع األّمهات البن عبد السالم األموي 4
  .3724ص، 13/ ج، البداية والنهاية البن كثري -  .249ص، 03/ ج، وفيات األعيان البن خلكان -: انظر 5
  . وأوقفها على املالكية والّشافعّية. هـ582: بناها القاضي عبد الّرحيم بن علي الكاتب سنة، من أعظم مدارس القاهرة وأجلها 6
ـه إىل هـذا والـذي يف الطّـالع الّسـعيد لألدفـ.  366ص، 02/ ج، املـواعظ واالعتبـار للمقريـزي -: انظر  توج ال مثة أور باملدرسـة الفاضـليه تصـدوّي أنـ

  .دمشق
    .1288ص، 04/ ج، ء الكبار للّذهيبمعرفة القّرا -.  266ص، 23/ ج، سري أعالم النبالء للّذهيب -   : انظر 7
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الث    
َّ
الثالفرع الث
َّ
الثالفرع الث
َّ
الثالفرع الث
َّ
  ::::تالميذه تالميذه تالميذه تالميذه : : : : الفرع الث

ومـا عـرف بـه مـن التواضـع ولـني  ،سـاع دائـرة حتقيقـه مثّ شـهرتهواتّ  ،نـهِ كـابن احلاجـب يف تفنّ   مٌ ـعالـ     
غرره، وقـد ويتصّيدون  ،يلتقطون درره ،وشداة املعرفة ،أن جتده مقصدا لطالب العلم د ال بُ  ،اجلانب

 ،ه بـــهبعضـــهم تفّقـــ ،وغـــالبهم مـــن فحـــول العلمـــاء ،واملتلقـــني عنـــه ،ذكـــر مرتمجـــوه مجلـــة مـــن تالميـــذه
  : نذكر منهم  .منه احلديث مسعواْ  قومو  ،وآخرون القراءات ،وبعضهم أخذ عنه النحو

معجــم "هــ األديــب الّشـهري صــاحب 626شـهاب الــّدين الّرومـي املتــوّىف ســنة  :يـاقوت احلمــوي/ 01
  1.مسع من ابن احلاجب احلديث" معجم البلدان"و" دباءاأل
 ،األنصــارّي الّشــافعيّ  بــن عبــد الكــرمي بــن خلــف أبــو املكــارم عبــد الواحــد: الكمــال الّزملكــاينّ / 02

  2". بيانالت " صاحب ، ودرس ببعلبك ،ويل قضاء صرخدالعامل الكبري  .هـ651املتوّىف سنة 
هــ احلـافظ اإلمـام صـاحب 656 : سـنةاملتـوىف  ،لقـوي الشـافعيعبـد العظـيم بـن عبـد ا: املنذري/ 03

  3.افعةفات النّ وغريه من املصنّ " هيبالرتغيب والرتّ "
اإلمـام  .هــ683 : سـنةاملتـوىف  ،اإلسـكندري أمحد بن حمّمـد أبـو العبـاس ينناصر الد : ابن املنّري / 04
 4.وغريه" ن الكشافاالنتصاف م"نيفه من تصا .ـوم كثريةن البارع يف علاملتفن  
ــ .هـــ695 : ســنةاملتــوىف  ،افعيبــن عمــر الّشــ ين أبــو بكــرالــد  رضــي : القســنطيين/ 05 ة مــن كبــار أئم

 5.ةالعربي  
06 / مياطيّ الد : افعيين عبد املؤمن بن خلف الشّ شرف الد،  احلـافظ اجلـامع  .هــ705 : سـنةاملتـوىف

 بني الر املتجر" :له ،رايةواية وفنون الد  الر 6.وغريه" احلابح يف ثواب العمل الص  

                                                 
  .312ص، 22/ ج، سري أعالم النبالء للّذهيب 1
  .316ص ،08/ ج، طبقات الشافعية الكربى البن الّسبكي 2
  .319ص، 266ص، 23/ج، بالء للّذهيبّ سري أعالم النّ  -: انظر 3

 .353ص، الع الّسعيد لألدفويالطّ  -          
يباج املذهب البن فرحون 4 243ص، 01/ ج، الد.  
 
  .266ص، 23/ ج، سري أعالم النبالء للّذهيب - :انظر5

 .666ص، 07/ ج، شذرات الّذهب البن العماد احلنبلي -         
  .266ص، 23/ج، سري أعالم النبالء للّذهيب -: انظر 6

  .353ص، الطالع الّسعيد لألدفوي -         
  .102ص ،10/ ج، طبقات الشافعية الكربى البن الّسبكي -         
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07 / ايلّ املشــد : ــد ــزواوي ،ينناصــر ال ــو علــي ال ــه األصــويل املتفــن  ،أب ل مــن أدخــل أو ، ناإلمــام الفقي
  1.ومنها انتشر يف املغرب ،هات جبايةجامع األمّ 

ابعالفرع الالفرع الالفرع الالفرع ال
ّ
ابعر
ّ
ابعر
ّ
ابعر
ّ
   ::::وفاتهوفاتهوفاتهوفاته: : : : ر

انتقـل منهـا إىل  مثّ  ،ّرس ـا زمنـا صـاحلافمكـث يـد .هـ636 :خرج ابن احلاجب إىل القاهرة سنة     
ال عـام مـن شـهر شـوّ  26سنة يـوم اخلمـيس  76حيث أجاب داعي ربّه عن عمر ناهز  ،ةسكندريّ إلا

  2.ب ثراهوطيّ  ،ها يف املقربة اليت على ميني املنارة رضي اهللا عنهخارجَ  فنَ دُ و  .هـ646

  ::::آثاره آثاره آثاره آثاره : : : : امسامسامسامسالفرع اخلالفرع اخلالفرع اخلالفرع اخل
     -أأأأ

َّ
 مؤل
َّ
 مؤل
َّ
 مؤل
َّ
  ::::ههههــــــــــــفاتفاتفاتفاتمؤل

مـن فقـه وأصـول  ؛صااصّ خت وتنّوعت ،بتوغرّ  ،قتفشرّ  ؛حلاجب القبول يف تصانيفهرزق ابن ا     
وقـد  .م ملـا فيهـا مـن دقـة وحتقيـقوأهل العل ،عكف عليها الطلبةف ،وحنو وتصريف وعروض وقراءات

 ّوصفت مصنفاته بأ ّاية احلسن واإلفادة، وأ ذه هـ ، فـأذكر مـندقيقِ والتّـ حقيقِ التّ  كثريةُ   ا متقنةٌ ا يف
  :فات حسب الفنوناملصنّ 
  3.بوعمط.املتأّخرة ةيف املدرسة املالكيّ الفقه دواوين  أحد أهمّ  "هاتجامع األمّ : " يف الفقه /01
  :يف أصول الفقه /02
  4.بوعمط "ؤل واألمل يف علمي األصول واجلدلمنتهى الس " -أ     
  5.بوعمط .وحواشيه اس فكثرت شروحهاشتغل به النّ " خمتصر املنتهى"-ب     
  :يف النحو /03
  6.بوعمط .روححيصى من الشّ  حو مشهور عليه ما الخمتصر يف النّ " حوالكافية يف النّ " -أ     

                                                 
  .      167ص، 01/ ج، شجرة النور الزّكية ملخلوف 1
  .280ص ، 05/ج، شامة الّدمشقيّ  الّذيل على الّروضتني لشهاب الّدين أيب -: انظر 2

  .250ص، 03/ ج، كانوفيات األعيان البن خلْ  -            
 .254ص، الع الّسعيد لألدفويّ الطّ  -            

 .15ص، سيأيت الكالم عليه 3
  .3724ص، 13/ ج، البداية والنهاية البن كثري -: انظر 4

  .135ص، 02/ ج، النحاة للسيوطيبغية الوعاة يف طبقات الّلغويني و  -            
يباج املذهب البن فرحون -: انظر 5 88ص، 02/ ج، الد.  

  .135ص، 02/ ج، بغية الوعاة يف طبقات الّلغويني والنحاة للسيوطي -            
  .3724ص، 13/ ج، البداية والنهاية البن كثري -: انظر 6
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  1.بوعمط" شرح الكافية" -ب     
   2.بوعمط" لاإليضاح يف شرح املفصّ " -ج     
  3 .بوعمط" شرحها"و" الوافية نظم الكافية"-د     
  4.بوعمط .حقيق غاية التّ يف" حويةاألمايل النّ "-ـه     
  5.بوعمط" ثةحة باألمساء املؤنّ القصيدة املوش " -و     
  :  يف العقيدة /04
                 مطبوعة 6.عليها شرحها مجاعة وأثنواْ  ؛عقيدته املشهورة     
   :رفيف الصّ  /05
  7.بوعمط  "صريفافية يف التّ الشّ "     
  : يف العروض /06
  8.بوعمط" ل يف علم اخلليلاملقصد اجللي"     

                                                                                                                                                             

  .135ص، 02/ ج، غويني والنحاة للسيوطيبغية الوعاة يف طبقات اللّ  -            
يباج املذهب البن فرحون -             88ص، 02/ ج، الد.  

  .249ص، 03/ ج، وفيات األعيان البن خلكان -: انظر 1
  .135ص، 02/ ج، بغية الوعاة يف طبقات الّلغويني والنحاة للسيوطي -            

  .3724ص، 13/ ج، بن كثريالبداية والنهاية ال -: انظر 2
  .135ص، 02/ ج، بغية الوعاة يف طبقات الّلغويني والنحاة للسيوطي -            
يباج املذهب البن فرحون -             88ص، 02/ ج، الد.  

  .135ص، 02/ ج، بغية الوعاة يف طبقات الّلغويني والنحاة للسيوطي -: انظر 3
يباج  -             88ص، 02/ ج، املذهب البن فرحونالد. 

  .3724ص، 13/ ج، البداية والنهاية البن كثري -: انظر 4
  .135ص، 02/ ج، بغية الوعاة يف طبقات الّلغويني والنحاة للسيوطي -            
يباج املذهب البن فرحون -             88ص، 02/ ج، الد.  

  .1774ص، 02 /ج، حاجي خليفة، كشف الظّنون  -: انظر 5
  142ص ، بغية الطّالب البن زكري -: انظر 6
 .      168ص، 01/ ج، شجرة النور الزّكية ملخلوف -          

  .249ص، 03/ ج، وفيات األعيان البن خلكان -: انظر 7
  . 135ص، 02/ ج، بغية الوعاة يف طبقات الّلغويني والنحاة للسيوطي -           
يباج املذهب البن فرحونا -            88ص، 02/ ج، لد. 

  .3724ص، 13/ ج، البداية والنهاية البن كثري -: انظر 8
  . 135ص، 02/ ج، بغية الوعاة يف طبقات الّلغويني والنحاة للسيوطي -           
يباج املذهب البن فرحون -            88ص، 02/ ج، الد.  
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  :يف األدب /07
  1.طوطخم" مجال العرب يف علم األدب"     
   :اريخيف التّ  /08
     " 2.طوطخم "يوخمعجم الش  
   ::::شعرهشعرهشعرهشعره    -بببب

  : ـر ابن احلاجب مقطوعات منهاوصل إلينا من شع     
  :   3ين بن املنّري ه يف تلميذه وصاحبه ناصر الدّ ـقول/ 01

  ـهدريّ يوم لوال     مباحث ساكن اإلسكنلقد سئمت حيايت ال                    
   ـأيت     بكــــــــــــّل غــــــريبة  كالعبقـريـّــهكأمحد سبط أمحد حني ي                     

  سريـّـه ـا      وإخوانــــــــــــــا لقــــــيتهـمـانتذكــــــــرين مباحثـــــــــــــه زمـ                    
  بـيارّي فيـــــــــــه      مدّرسنا وتغـــــــــــــــبطـنا الــربيّــهزمـانا كــان األ                    
   ـها صبحة أضحت عشيّ ـوإم  ـام      إّمـــا منـ همــأنّ ــــــمضوا فك                    
  : 4هـومنها قول/ 02

  ـــراـــــــــــــــه كثــــــــــإذا أتــــــى فإذا غـــــــي بـيرشدين       قد كان ظين بأن الشيب            
  راــفـــــــأسرفت جهال فكم عاىف وكم غ ولست أقنط من عفو الكرمي وإن                

        راـــثــــّلما عــــــــــويدعوا ك يرجوا املسيء   عفو إهلي احملسنني فمن    إن خصّ             

        
        
        
        

                                                 
  .      168ص، 01/ ج، شجرة النور الزّكية ملخلوف 1
  . عنه ابن قاضي شهبة يف ترمجة ابن الّصالح نسبه له ونقل 2

  .145ص ،02/ ج، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة -: انظر     
يباج املذهب البن فرحون 3 244ص، 01/ ج، الد. 
 
  .356ص، طالع الّسعيد لإلدفوي -: انظر4

يباج املذهب البن فرحون -     88ص، 02/ ج، الد. 
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ّ
 املبحث الث
ّ
 املبحث الث
ّ
 املبحث الث
ّ
 : : : : انيانيانيانياملبحث الث

ّ
 دراسة كتاب خمتصر ابن احلاجب الفرعي
ّ
 دراسة كتاب خمتصر ابن احلاجب الفرعي
ّ
 دراسة كتاب خمتصر ابن احلاجب الفرعي
ّ
        ::::دراسة كتاب خمتصر ابن احلاجب الفرعي

        
 
ّ
 املطلب األو
ّ
 املطلب األو
ّ
 املطلب األو
ّ
     ::::للللاملطلب األو

ّ
 الت
ّ
 الت
ّ
 الت
ّ
        ::::عريف بالكتابعريف بالكتابعريف بالكتابعريف بالكتابالت

        
 
ّ
 الفرع األو
ّ
 الفرع األو
ّ
 الفرع األو
ّ
        ::::اسـم الكتاباسـم الكتاباسـم الكتاباسـم الكتاب    ::::للللالفرع األو

      ى  مسّـ مل يثبـت عنـه مـن وجـه أنكمـا   ،مـة مراعـاة منـه لالختصـارمل يصّدر ابن احلاجـب كتابـه مبقد
الم فهــو عنــد ابــن عبــد الّســ ؛يف تســميته ختصــرهعتنــون مبفمــن هنــا اختلــف املرتمجــون لــه وامل ،كتابــه

اجلــامع بــني  :"3وابــن دقيــق العيــد 2وعنــد ابــن فرحــون أيضــا ،"1جــامع األمهــات:"األمــوي وابــن فرحــون
ابـن  اه ومسّـ ،ريّ ه للّشـهاب املّقـوحنـوُ  "4خمتصـر ابـن احلاجـب الفرعـي:"ابطلـق عليـه احلطّـأو  "األمهات

اهر واهللا والظّــ ،األمــر عــن هــذا عنــد مفهرســي خــزائن املخطوطــات ومل خيــرج ".5خمتصــر الفقــه" :كثــري
ومـا عـداه  ،للكتـاب خصـيّ هـو العلـم الشّ  "هـاتاجلامع بني األمّ "أو  "هاتجامع األمّ " تعاىل أعلم أنّ 

راد هـو متييـزه عـن ـاملـملّـا كـان . أخـرى تـارة وبـالفقهيّ  رعيّ ـقـّرُب ذلـك وصـُفُه بالفـيُ  ،لـه مشـتهرٌ  وصفٌ 
اه ابـن احلاجـب مسّـ ام ابـن دقيـق العيـد بـأنّ ـتصـريح اإلمـما سبق مـن ذلك   دويؤكّ  .ويلّ املختصر األص

  ."هاتجامع األمّ "وتصريح ابن فرحون بأنه مسّاه  ،"اجلامع بني األمهات"

 : : : : الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني
ِّ
 نسبته إىل مؤل
ِّ
 نسبته إىل مؤل
ِّ
 نسبته إىل مؤل
ِّ
   ::::فهفهفهفهنسبته إىل مؤل

من  سواءٌ  ،عرض ملوضوعهااجب نسبة متفق عليها بني كل من نسبة جامع األمهات إىل ابن احل     
 ،اقلني آلرائـهالنّـأو  ،مات شـروحهمارحني يف مقـدّ أو الشّ  ،ابن احلاجبِ  فاتِ املرتمجني عند ذكرهم مؤلّ 

 واإلقبـال عليـه ،تداولـه، و هرة الكتـابومـا هـذا اإلمجـاع  إال لشـ ،اوهم كثريون جـد  ،والعازين ألقواله
فقــد  ؛هِ روايتِــ ه أســانيدُ إىل هــذا كلــيضــاف  ،ويف املــدارس شــرقا وغربــا ،علــى نطــاق واســع بــني العلمــاء

                                                 
أّن .  161بل صّرح ثانيهما يف كشف النقاب ص. التعريف برجال جامع األمهات و تسهيل املهمات يف شرح جامع األمهات: من عنواين كتابيهما 1

  .ابن احلاجب مساه بذلك
يباج املذهب البن فرحون 2 87ص، 02/ ج، الد.  
  "ومساه اجلامع بني األمهات : " ..ن السبكي يف الطبقات ونصهكما يف مقدمة شرحه جلامع األّمهات اليت احتفظ ا اب 3
 .234ص، 09/ج، طبقات الشافعية الكربى البن الّسبكي -انظر   
 .12ص، 01/ ج، مواهب اجلليل 4
  .3724ص، 13/ ج، البداية والنهاية البن كثري - 5
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اب مــن كمــا رواه اإلمــام احلطــ  ،وذكــر إســناده يف طالعــة شــرحه 1الم األمــويّ رواه اإلمــام ابــن عبــد الّســ
  2.مة املواهبن ذلك مقد وضمّ  ،طرق عن احلافظ ابن حجر بأسانيده

         

        ::::وقيمتهوقيمتهوقيمتهوقيمته    ههههمصادره ومنهجمصادره ومنهجمصادره ومنهجمصادره ومنهج: : : : املطلب الثانياملطلب الثانياملطلب الثانياملطلب الثاني
        

 
ّ
 الفرع األو
ّ
 الفرع األو
ّ
 الفرع األو
ّ
    ::::مصادرهمصادرهمصادرهمصادره: : : : ل ل ل ل الفرع األو

ملّا كنت مشتغال بوضع كتايب هـذا كنـت أمجـع  " :هات وقالجامع األمّ  هابن احلاجب كتابصّنف     
مثّ أضـعه يف هـذا الكتـاب حـّىت   ،ّمث أمجـع مـا اشـتملت عليـه تلـك األّمهـات يف كـالم مـوجز ،األّمهات

 ملصـادُر األصــيلةُ واملقصـود باألّمهــات ا ،4ا يف الفقــهني ديوانًـه اختصــره مـن ســتّ إنّـ :وقـد قيــل ،3"كمـل
ة املـــذهب ا كتبـــه أئّمـــا ممّـــفـــة حوَهلـــوالكتـــب املؤلّ  ،وخمتصـــراا ،نـــةوعلـــى رأســـها املدوّ  ،للفقـــه املـــالكيّ 

وخمتصــره يف الفقــه مــن أحســن املختصــرات "  :قــال اإلمــام ابــن كثــري إذا متّهــد هــذا فــإنّ  .5املتقــّدمون
 ،مينـة البـن شـأساجلـواهر الثّ  اجب خمتصـرُ احل جامع ابنِ  ريح يف أنّ هو كالصّ و  6"شأسٍ  انتظم فيه ابنَ 

   :يقول الم األموي ة وجدنا ابن عبد السّ ة املالكيّ واستجلينا رأي أئمّ  افعيّ خ الشّ فإذا جاوزنا املؤرّ 
 ّرأيوعلـى الـ، 7"ال مـن تنبيـه ابـن بشـريـهذا الكتاب يقال إنّه اختصره مـن جـواهر ابـن شـأس، ويقـ "

بـاع ابـن احلاجـب والت " :ّالب ـوازنته بني كتايب ابن احلاجـب وابـن اجلـول ابن عرفة عند مـاألّول يأيت ق
يف  الونشريســي  ولُ ـقـ، و 8"هدونَـ بِ ـّال اجلـ قــراءةَ  نَ وْ نا يـرَ شـيوخِ  شـأس، كــان بعـضُ  يف هـذه املسـائل ابـنَ 

ــّدين بــن شــأس  ،وعبــارة ابــن احلاجــب" :املعيــار تقتضــي وجــود القــولني يف مســألة -ومتبوعــه مجــال ال

                                                 
  .47 -46ص، مع األّمهاتمقدمة حتقيق كتاب التعريف بالرجال املذكورين يف جا -: انظر - 1
  .12/، ص1/ج، مواهب اجلليل للحطاب - 2
 .163ص، اإلفادات واإلنشادات للّشاطيب - 3
  .  167ص، 01/ ج، شجرة النور الزّكية ملخلوف -: انظر - 4

 .221/، ص5/ج ، نفح الطيب من غصن األندلس الّرطيب -              
أّن األمهــات الفقهيــة مثــل املدونــة وخمتصــراا وغــري ذلــك مــن الكتــب      -اجلــامع بــني األمهــات-ذه التســميةويقصــد ــ" قــال ابــن عظــوم الّتونســّي  - 5

  .33ص 1/بواسطة مقدمة حتقيق التوضيح، الدكتور أمحد جنيب ج 100ص، تراجم خليل لعظوم: انظر" املؤلفة يف الفقه املالكي قد مجعها يف خمتصره
  .3724ص، 13/ ج، البداية والنهاية البن كثري - 6
  .315ص، جامع األمهاتلتعريف برجال ا - 7
 .44ص، للدكتور حممد أبو األجفان وعبد احلفيظ منصور، مقّدمة حتقيق عقد اجلواهر الثمينة - 8
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  أّن شــهادةَ  وظــاهرٌ . 2اطيبوأيب إســحاق الّشــ ،اباس القبّــأيب العبّـ عــن اإلمــامني هــذا وحنــوُ ، 1"يالتّــروّ 
لكّنه مع ذلـك خيـالف موقفـا  ،ااِ ـبكتبه على اختالف طبق متمّرسٍ  خبري بالفقه املالكيّ  هؤالء شهادةُ 

  : مورثالثة أب ويستدّلون عليه ،لعلماء آخرين يصفون عمل ابن احلاجب باالستقاللية
  ."جامع األّمهات"ونقل األئّمة أّن امسه  ،املتقّدمابن احلاجب كالم   :هلاأوّ 

 كــان   اإلمــام الّتلمســاين  أبــا زيــد بــنَ ّي عــن جــّده اإلمــام الّشــهري مــن أّن ّ مــا نقلــه الّشــهاب املّقــر  :ثانيهــا
  .خبري أيًضاوهي شهادة  ،3"اديوانً  من سّتنيَ  ه الفقهي كتابَ   إّن ابن احلاجب أّلفَ : "ولـيق

ابـن -ذُكـر هـذا أليب عمـرو " :يف دعوى االختصار هذه أنّـه ي شِ اكُ ر املَ  رالَ طْ نقل احلافظ ابن قُ  :ثالثها
الـث الوجـه الثّ  فِ عْ عـن َضـ رِ ظَ الن  ض غَ وبِ  ،4"كتايب  اختصرَ  شأسٍ  ابنُ  :فقال ؛منه غَ رَ حني فَـ  -احلاجب

 يف كتابـه تـارةً  واوينَ ابـن احلاجـب قـد اسـتوعب هـذه الـدّ  إنّ : يقـال فإنّه ميكن اجلمع بـأنْ  5اا ومتنً سندً 
، 6بشـريٍ  وابـنِ  عـن ابـن شـأسٍ  وما كان منـه بواسـطة فـأكثره ، واسطةبال وتارةً  ،وهو األغلب ،بواسطة

 ،اتمـن األّمهـ هُ وغـريَ  ،يـاداتِ والزّ  وادرَ نـ الـ هُ نَ فقد ضـم  هِ يف كتابِ  ي ل قِ الص  سَ يونُ  ابنِ  اإلمامِ  صنيعُ  هُ نظريُ 
 ـــا ونظائرهـــا اجلـــامع"ـمل مينعــه ذلـــك مــن تســـميته بــ مثوال ، "ملســـائل املدّونــة واملختلطـــة وآثارهــا وزياد

هـات مـن ومجع ابن أيب زيد مجيع مـا يف األمّ ": قال ابن خلدون .من حتليته مبصحف املذهب يوخَ الشّ 
هـات  ع األمّ وفـر  ،املـذهبِ  لِ أقـوا فاشـتمل عـني مجيـعِ  ؛وادرواألقوال يف كتاب النّـ ،واخلالف ،املسائلِ 

 هُ معظَمـ يــونسَ  ابـنُ  لَ َقـونَـ  ،هـا يف هـذا الكتــابِ كل  قـارن حتّقــقومــن : أقـول  7".ةنَـيف كتابـه علــى املدو .

                                                 
  .190ص، 09/ ج، املعيار املعرب للونشريسي - 1
  .142ص، 11/ ج يسيّ املعيار املعرب، للونشر " أفسَد ابُن بشٍري وتابعاه الفقهَ : "من قوهلما - 2
  .221/، ص5/للمقري ج، نفح الطيب - 3
  .221/، ص5/للمقري ج، نفح الطيب - 4
إن قلنا إّن املقصود هـو حمّمـد بـن علـّي بـن حمّمـد  - هـ655املراكشّي اّلذي ولد سنة  النقطاع بني احلافظ ابن قطرالَ ألجل اف من جهة الّسندأّما  - 5

، وإن قلنـا املقصـود هـو جـّده علـّي بـن عبـد اهللا ابـن قطـراَل املتـوّىف هــ646تـوّيف سـنة  واإلمـام ابـن احلاجـب -املشـرق بن علّي بن عبد اهللا  املرحتـل إىل
أّن ابن احلاجب انتهـى مـن تـأليف كتابـه بعـد بـروز كتـاب : أّوهلما: عىن فمن وجهنيمن جهة املوأّما . هـ فهذا مل يرحل إىل املشرق قطّ 651مبراكش سنة 

هــ حيـث كـان ابـن احلاجـب يف العاشـرة مـن  581اّلذي وصفه اإلمام أبو الطّاهر بـن عـوف، وأثـىن عليـه، وأبـو الطّـاهر تـوّيف سـنة " واهراجل"  ابن شأس
مـن   ابسـطً وسـع عبـارًة وأكثـُر أ علـى اختصـاره أّن كتـاب ابـن شـأس :الثاينو . م اختصارا ملا تأّخر عنهيكون املتقدّ  وال يعقل أن، عمره على أقصى تقدير

ــّديباج، البــن فرحــون  -انظــر لرتمجــة أيب الّطــاهر بــن عــوف  - !!! وكيــف يكــون األوجــز خمتصــرا للــوجيز، تــاب ابــن احلاجــبك ، )292، ص1/ج(ال
 واجلـّد يف السـري. 83،ص4، وانظر ترمجـَة احلـافِظ ابـِن ُقطـراَل املراكشـي احلفيـِد يف الـّدرر الكامنـة البـن حجـر ج)144/ 1(وشجرة النـّور،  ملخلوف، 

  .304، ص23/للذهيب ج
 .ولعّلها املتابعة املذكورة يف كالم غري واحد من األئّمة ،من هنا تطّرق إليه الغلط 6
  .809، 807املقّدمة ص 7
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 ،ة التّـأليف مـن ترتيـب األبـوابة كخطّـاستفاده ابـن احلاجـب مـن ابــن شـأس خاّصـ هذا إضافة إىل ما
ــد ابــنُ  ومتهيــد املســائل الــيت حــاذى فيهــا ــا مــا وراء هــذا فهــو صــنعتهشــأس ب ــَز الغــزاّيل، وأّم  ،وره وجي

ــهوتصــ ــه وإتقان ــان عــن إمامت ــن -وهــو" : ، ولعــّل ممّــا يشــهد هلــذا قــول احلــافظ ابــن قطــرالَ ّرفه املنبئ اب
يئ إّال يف الّشـ وعن ابـن بشـري ،عنه جُ رُ ه ال خيَْ أن  واإلنصافُ  ،أعلم بالّتصنيف من ابن شأسِ -احلاجب

وبعــد  ،وال شــّك أّن لــه زيــادات وتصــّرفات تنبــئ علــى رســوخ قدمــه ،مّهــداهو  ،اليســري فيمــا أّصــاله
1".مداه

       

        :  :  :  :  منهجهمنهجهمنهجهمنهجه: : : : الفرع الثاني الفرع الثاني الفرع الثاني الفرع الثاني 
هـــات مـــن أمّ  ةَ فجمـــع املــادة العلميّـــ ؛ســار ابـــن احلاجـــب يف كتابــه اجلـــامع علـــى مــنهج االختصـــار    

 الكثـريةِ  املسـائلِ  ا منـه إىل حشـدِ دً قصـ اإلحكـامِ  بالغـةَ  ةِ قّ الدّ  فائقةَ  موجزةً  صاغها صياغةً  مث  ،الدواوين
ــلِ  لفــظِ يف الّ  ــ مــع إســقاطِ  القلي ــابِ  ،ةِ األدّل ـــحبيــث يصــري ال اجلــدلِ  واجتن ــ لم ـُم ــ هِ بكتاِب  ا باملــذهبِ عارًف

، وأكثـــَر هـــاومـــا أكثرَ  التِ جـــوع إىل املطـــوّ ا عـــن الرّ ا مســـتغنيً عفً وَضـــ ةً قـــوّ  فيـــهِ  األقـــوالِ  ا ملراتـــبِ ضـــابطً 
هـذا  أن يستغين صـاحبُ  رمحه اهللا قصدَ  -احلاجب ابنُ - ـفَ كأّن املؤل  ":حونٍ فر  قال ابنُ . إشكاالا

 ،وبيــــان األصــــحّ  ،وتعيــــني املشــــهور غالبــــا ،جلمعــــه األقــــوال ؛الكتــــاب عــــن مطالعــــة كتــــب املــــذهب
جـامع "ولـذلك مسّـاه  ،نـةنبيـه علـى مشـكالت املدوّ واملعروف مـع التّ  ،واألشهر ،واألظهر ،واملنصوص

 ذوفقهـاء املالكيـة متـأخري املعهـود عنـد  تيـب املوضـوعيّ تـه فهـو الرتّ عـن ترتيـب مادّ  اأّمـ 2".هاتاألمّ 
  .بعض األبواب إىل بعض وضمّ  ،واضح جبواهر ابن شأس يف ترتيب املسائلالر أثّ تّ ال

        ::::قيمتهقيمتهقيمتهقيمته    ::::الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث
ــ       ــ أن أصــفَ  غٍ ـلســت ببال ــهُ  العيــدُ  دقيــقٍ  اإلمــام ابــنُ  اب ابــن احلاجــب مــا يصــفُ ـمــن كت  حــني من
 ؛وراض عصـّي املـراد ،فكـان اـاب ؛جـاب، ودعـا قصـّي اإلجـادةهذا كتاب أتـى بعجـب العُ " :يقولُ 

ونفثــات  ،فاجنــاب، وأبــدى مــا حّقــه أن يبــالغ يف استحســانه، وتشــكر نفحــات خــاطره ؛فــأزال مشاســته
ا مّ ـول ":وانصراف الّناس إليه خصوصا يف املغرب قال ابن خلدون ،شهرته ومصداق ذلك ،3".لسانه

 جبايـةَ  أهـلَ  اوخصوًصـ املغـربِ  مـن طلبـةِ  عليـه الكثـريُ  عكـفَ  ابعةِ الّسـ املائةِ  ه إىل املغرب آخرَ جاء كتابُ 
                                                 

 .221/، ص5/نفح الطيب، للمّقرّي ج 1
  .161ص، كشف الّنقاب احلاجب البن فرحون  2
  .234ص، 09/ ج، طبقات الشافعية الكربى البن الّسبكي -: انظر 3

يباج املذهب البن فرحون -          87ص، 02/ ج، الد.  
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ذي نسخ الّ  هريف خمتصره الشّ وصنّ  ":وقال احلجويّ  ،1".ومنهم انتقل إىل سائر األمصار املغربية... 
بـل تعـّدى اإلعجـاب  2".اا وشـرحً فظًـح ،اا وغربًـوأقبل عليه الناس شـرقً  ،وشغل دورا مهما ،ما تقّدمه

ومـا نقلـه ابـن فرحـون عـن 3" وخمتصره من أحسن املختصـرات ":به إىل خارج املذهب كقول ابن كثري
 ملكـاين يــن الزّ الدّ  كـان شـيخنا كمـالُ : قال لـه ين املصري الد  فخرَ  العالمة القاضيَ أّن اإلمام :" هوالد
  4".وكفى ذه الّشهادة. اجب للمالكّيةخمتصر ابن احل ليس للّشافعية مثلُ : يقول

  

        : : : : شروحه وحواشيهشروحه وحواشيهشروحه وحواشيهشروحه وحواشيه: : : : املطلب الثالثاملطلب الثالثاملطلب الثالثاملطلب الثالث
وقد رام بعـض  ،وتعدّدت حواشيه ،فلذا كثرت شروحه ؛اءالعلم حظي جامع األّمهات باهتمام      

ة وسـأجتزئ بــذكر بعضـها مركــزا علــى األربعــني بــني شـرح وحاشــيّ  فبلـغ ــا حنـوَ  ؛البـاحثني استقصــاءها
        :أشهرها 

        ::::شروحهشروحهشروحهشروحه: : : : الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول            
الكتاب الذي يتنـاول متنـا مـن املتـون بالّتفسـري والبيـان : أليفيّ رح يف االصطالح التّ ويقصد بالشّ      

    5.اعن طريق تتّبع عباراته مجيعً 
قـال  ،هــ وهـو أول مـن شـرح الكتـاب702 ين املتـوىف الـد  الفتح تقـي  شرح ابن دقيق العيد أيب/ 01

نقـيح وخـالف قد شـرع يف شـرحه علـى طريقـة حسـنة مـن البسـط واإليضـاح والتّ وكان : "ابن فرحون 
 6"فلو ّمت هذا الشرح لبلغ به املالكية غاية املأمول ،املذهب واللغة والعربية واألصول

ين املتــوىف ســنة شــرف الــد  الــّزواوي يتّ وح عيســى بــن مســعود بــن املنصــور املــنكّال الــر  شــرح أيب/ 02
 7"داتيد يف سبع جملّ وصل فيه إىل كتاب الصّ " :هـ قال ابن فرحون743

                                                 
 .808ص، مقدمة ابن خلدون 1
 .66، ص4/ج، الفكر السامي للحجوي 2
 .3724ص، 13/ ج، البداية والنهاية البن كثري 3
يباج املذهب البن فرحون 4 88ص، 02/ ج، الد. 
 .03ص، جيحاشية ديباجة الدر الّناجي للعالمة إبراهيم اليلوا 5
  .231ص، 09/ج، طبقات الشافعية الكربى البن الّسبكي -: انظر 6
يباج املذهب البن فرحون -               87ص، 02/ ج، الد.  
يباج املذهب البن فرحون -: انظر 7 73ص، 02/ ج، الد.  

  .219ص، 01/ ج، ة ملخلوفشجرة النور الزّكيّ  -            
  .      210ص، 03/ ج، الكامنة البن حجر ررالدّ  -            
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اقـب يف شـرح خمتصــر هاب الثّ الّشـ" :هــ وقـد أمســاه748شـرح ابـن راشـد القفصـي املتــوىف سـنة / 03
من جاء بعده فمن حبره ل على أنه اسـتعان بالقطعـة  فكلّ  ؛ريق إليهوهو من مّهد الطّ " ابن احلاجب

 1.اليت شرحها شيخه ابن دقيق العيد
 املتـوّىف  ونسـيّ التّ  اريّ الم بـن يوسـف اهلـوّ د بـن عبـد الّسـعبـد اهللا حمّمـ الم أيبعبد السّ  ح ابنِ شر / 04
شـرحا حسـنا وضـع عليـه القبـول  شـرح خمتصـر ابـن احلاجـب الفقهـيّ :"هــ قـال ابـن فرحـون749سنة 

 2"فهو أحسن شروحه
وشــرحه مـن أجــود  ،هــ750ســنة  املتـوّىف  ونســي التّ  عبــد اهللا حمّمـدٍ  أيب الكنـاينِ  هــارونَ  شـرح ابـنِ / 05
 3.روحالشّ 
وضـيح يف شـرح التّ "اه هــ مسّـ776 سـنة املتوّىف  هريُ اإلمام الشّ  ةِ املودّ  شرح خليل بن إسحاق أِيب / 06

اهللا  عَ َضـا وَ ا حسـنً شرحً  بِ البن احلاجِ  هاتِ األمّ  جامعِ  شرحَ  فَ أل :" فرحون قال ابنُ "املختصر الفرعيّ 
 4"هِ تِ عَ ومطالَ  هِ على حتصيلِ  سُ االنّ  فَ كَ وعَ  ،بولَ عليه القَ 
وامســه  ،هـــ781 ســنة املتــوّىف  لمســاين التّ  دٍ ين حمّمــالــد  عبــد اهللا مشــسِ  أيب اجلــد  مــرزوقٍ  شــرح ابــنِ / 07

 " 5.إزالة احلاجب عن فروع ابن احلاجب"
ات هّمـتسـهيل امل ": اههــ مسّـ799 سـنة املتـوىف  علـي  بـنِ  بـراهيمَ إين الدّ  شرح ابن فرحون برهانِ / 08

 ." 6هاتِ األمّ  جامعِ  يف شرحِ 
                                                 

يباج املذهب البن فرحون -: انظر 1 328ص، 02/ ج، الد.  
  .392ص، نبكيتّ نيل االبتهاج للتّ  -           
  .207ص، 01/ ج، شجرة النور الزّكية ملخلوف -         

يباج املذهب البن فرحون -: انظر 2 329ص، 02/ ج، الد.  
  .406ص، نبكيتّ االبتهاج للتّ نيل  -           
  .210ص، 01/ ج، شجرة النور الزّكية ملخلوف -         

  .   211ص، 01/ ج، شجرة النور الزّكية ملخلوف -. 407ص، نبكيتّ نيل االبتهاج للتّ  -:  انظر 3
  .      86ص، 02/ ج، رر الكامنة البن حجرالدّ  -:  انظر 4

  .168ص، يتّ نبكنيل االبتهاج للتّ  -           
  .223ص، 01/ ج، شجرة النور الزّكية ملخلوف -         

  .      360ص، 03/ ج، رر الكامنة البن حجرالدّ  -: انظر 5
  .450ص، نبكيتّ نيل االبتهاج للتّ  -           
  .275ص، 01/ ج، شجرة النور الزّكية ملخلوف -         

  .  61 ص،قاب احلاجب البن فرحونكشف النّ   -: انظر 6
  .48ص، 01/ ج، رر الكامنة البن حجرالدّ  -           
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لــه  " :هـــ قــال احلجــويّ 847 ســنة املتــوّىف  ونســي التّ  دٍ حمّمــ بــنَ  عمــرَ  حفــصٍ  أيب شــرح القلشــاينّ / 09
 1"بالغٍ  واجلمع مع حتقيقٍ  ،واالستيفاء ،يف غاية احلسنِ  احلاجبِ  ابنِ  على فرعي  شرح عظيمٌ 

تنبيـه " اسـع وهـوى يف القـرن التّ ـاملتوفّـ املصـري  إسـحاقَ  بنِ  دِ حممّ  الم األموي شرح ابن عبد السّ / 10
جـال بالرّ "عريـف أحـدمها التّ  :كمـا لـه علـى ابـن احلاجـب عمـالن آخـران" الب لفهـم ابـن احلاجـبالطّ 

  2"غنية الراغب يف تصحيح ابن احلاجب"خرواآل ،"هات البن احلاجباملذكورين يف جامع األمّ 
جـواهر "اه هــ مسّـ876 سـنة املتـوّىف  خملـوفٍ  محن بـنِ الـرّ  عبـدِ  زيدٍ  أيب: عاليبّ محن الثّ شرح عبد الرّ  /11
مـــن أمـــالك آل  ورقتـــنيِ  حنـــوَ  منـــه تـــنقصُ  دةٍ وهـــو كتـــاب ضـــخم وقفـــت علـــى نســـخة جيّـــ ،3".نــةاملدوّ 

  .ميلة ،أوالد خليفةبيخ احلسني ا يف مكتبة مسجد الشّ ها آخرً ومستقر ، ونِ لفكّ ا
مـن أعيـان القـرن  قسـنطينةَ  نزيلِ  وايتّ مام أيب عبد اهللا التّ هات البن احلاجب لإلشرح جامع األمّ  /12

  .4نسبه له تلميذه اإلمام عبد الكرمي الفّكون القسنطيين العاشر

        ::::    حواشيهحواشيهحواشيهحواشيه: : : : الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني
 هـا،الكتاب الذي يتناول متنا مـن املتـون بالّتفسـري والبيـان لـبعض عباراتـه ال كل : واملقصود باحلاشية  

يف  كثــريةٍ   وتعّرضــت ملواضــعَ ،رح إذا كانــت كبريةي قــد يطلــق عليهــا اســم الّشــعلــى أّن بعــض احلواشــ
   5.املنت
هـ قال 743املتوّىف سنة  القيسي  حمّمدٍ  بنُ  الّدين إبراهيمُ  للّصفاقسّي أبو إسحاق برهانُ  الّتقييدُ  /01

   6."على جامع األّمهات وهي تقييداتٌ ": القرايف  البدرُ 
                                                                                                                                                             

  .33ص، نبكيتّ نيل االبتهاج للتّ  -         
  .222ص، 01/ ج، شجرة النور الزّكية ملخلوف -         

  .137ص، 06/ ج، وء الالمعالضّ  -: انظر 1
  .305ص، نبكيتّ نيل االبتهاج للتّ  -         
  .245ص، 01/ ج، ة ملخلوفلزّكيّ شجرة النور ا -         

  .56ص، 08/ ج، وء الالمعالضّ  -: انظر 2
  .   493ص، نبكيتّ نيل االبتهاج للتّ  -         
  .     21ص، جال املذكورين يف ابن احلاجبعريف بالرّ مقدمة كتاب التّ  -         

  .152ص، 04/ ج، وء الالمعالضّ  -: انظر 3
  . 264ص، 01/ ج، شجرة النور الزّكية ملخلوف -. 257ص، كيتّ نبنيل االبتهاج للتّ  -           

 .أ127 /خمطوط لوحة ،ونرر، حملمد عبد الكرمي الفكّ نظم الدّ  4
 .03ص، مرجع سابق، حاشية ديباجة الدر الّناجي 5
يباج املذهب البن فرحون -: انظر 6 279ص، 01/ ج، الد.  
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 لمسـاين التّ  ري املق  دٍ حممّ  بنِ  دِ لإلمام الكبري حممّ  تصر ابن احلاجب الفرعيّ حاشية املّقرّي على خم/ 02
  1هـ758 سنة املتوّىف 
  2هـ854 سنة املتوّىف  لمساين التّ  سعيدٍ  بنُ  قاسمُ  تعليق العقباينّ  /03
  .وهي كتابنا هذا ،أيب القاسم بنُ  دُ حممّ   حاشية املشّدايلّ  /04
  3هـ 899 سنة املتوّىف  ،لمساينّ يل التّ ـعبد اجلل بنُ  دُ حممّ  سي نَ لتـ االبن  على ابن احلاجب تعليقةٌ  /05
   4هـ953 سنة املتوّىف  ،اس أمحد بن حيىيالعبّ  أبو الونشريسيّ  تعليقُ  /06

        
        
        
        
        
        
        
        

                                                                                                                                                             

  .60ص، توشيح الديباج -           
  .42ص، نبكيتّ نيل االبتهاج للتّ  -           
  .209ص، 01/ ج، شجرة النور الزّكية ملخلوف -           

  .310/ص، 5/ج ،نفح الطيب للمقريّ  -:  انظر 1
  419ص، نبكيتّ نيل االبتهاج للتّ  -           
  .232ص، 01/ ج، شجرة النور الزّكية ملخلوف -         

ين السخاويالّضوء الّالمع أله -: انظر  2 اسع لشمس الد181ص ، 6/ ج، ل القرن الت.  
  .365ص، تنبكيتّ لنيل االبتهاج ل -          
  .255ص، 01/ ج، ة ملخلوفشجرة النور الزّكيّ  -           

  .572ص، لتنبكيتلنيل االبتهاج  -: انظر  3
  .267ص، 01/ ج، شجرة النور الزّكية ملخلوف -          

  .135ص، لتنبكيتلنيل االبتهاج  -:  انظر 4
  .43ص، التوشيح للبدر القرافـيّ  -          
  .274ص، 01/ ج، شجرة النور الزّكية ملخلوف -          
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        ::::ودراسة كتابهودراسة كتابهودراسة كتابهودراسة كتابه، ، ، ، ترمجة حممد بن أبي القاسم املشدايلترمجة حممد بن أبي القاسم املشدايلترمجة حممد بن أبي القاسم املشدايلترمجة حممد بن أبي القاسم املشدايل::::الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني
لاألاألاألاألاملبحث املبحث املبحث املبحث 

ّ
لو
ّ
لو
ّ
لو
ّ
د بن أبي القاسم ا: : : : و

ّ
د بن أبي القاسم اترمجة حمم
ّ
د بن أبي القاسم اترمجة حمم
ّ
د بن أبي القاسم اترمجة حمم
ّ
ايلترمجة حمم

َّ
ايلملشـد
َّ
ايلملشـد
َّ
ايلملشـد
َّ
  :مطالب وفيه أربعة1::::ملشـد

ل
ّ
لاملطلب األو
ّ
لاملطلب األو
ّ
لاملطلب األو
ّ
        ::::عصره وبيئتهعصره وبيئتهعصره وبيئتهعصره وبيئته: : : : املطلب األو

ل             
ّ
ل الفرع األو
ّ
ل الفرع األو
ّ
ل الفرع األو
ّ
القاسم املشّداّيل يف القرن الّتاسع  أيبحمّمد بن عاش     ::::    احلالة السياسيةاحلالة السياسيةاحلالة السياسيةاحلالة السياسية: : : : الفرع األو

وهو من دون شّك عصر ضعف سياسّي عرفه العامل  ،والقرن اخلامس عشر امليالديّ  ،اهلجريّ 
ن املسلمني يف األندلس، وسيطرة اإلسبان على معظم موانئ اإلسالمّي، يشهد له احنسار سلطا

ومن جهة أخرى  . ة احلاقدة على الوجود العريب اإلسالميولة اإلسبانيّ وظهور قوة الدّ  ،املغرب العريب
. نازع على الفتات والتقاتل على الصغائربالتّ  ونام ضعاف يف املغرب العريب منشغلكان هناك حكّ 

 ، مثّ )اجلزائر(وهؤالء بنو عبد الواد يف معظم املغرب األوسط ، ب األقصىفهؤالء بنو مرين باملغر 
بل كان  التنازع  بني  ،الء احلفصيون يف إفريقية تونس مل تكن العالقات بينهم على أحسن ما يرامؤ ه
فارس وحفيده و أبمها  نيطلّسالثنني من ا أنّـه ممّا يذكر الإّال ،ذه الدويالت ال ينقطع معظم الوقته
حرصهما على العدل وتديّـنهما مع سلوكهما سياسة رشيدة يف  2تحّسب خطاه الّسلطان عثمانامل

  .  3ستقرارمن االفقد نعمت الدولة يف عهدمها بنوع  ؛ومن هنا،اة مصاحل  الّرعية ومراعاة حاجاخدم
ان ه تونس، وكذي مقرّ الّ  كانت تعيش يف ظل احلكم احلفصيّ - واملدينة اليت أجنبت املشّداّيل 

وقد عاصر املشّداّيل على أكثر  ،إخل....ابة وعنّ  ،وقسنطينة ،ون يرسلون بوالم إىل جبايةاحلفصيّ 
ذي بقي على الّ  اس احلفصيّ لطان أبو العبّ السّ  :رهلم فيما أقدّ ني أوّ الطني احلفصيّ تقدير أربعة من السّ 

لطان أبو فارس ني السّ صيّ واسطة عقد احلف مثّ  ،4)ــه796 -ــه772(لطنة حوايل ربع قرن عرش السّ 
 د امللكَ وتقل  ،ل على اهللااس املتوكّ أيب العبّ  لطانِ السّ  هِ وفاة والدِ  إثرَ  عبد العزيز الذي متت له البيعةُ 

                                                 
ين السخاوي -: انظر  1 اسع لشمس الد290ص ، 8/ ج، الّضوء الّالمع ألهل القرن الت.  

  .157ص، التوشيح للبدر القرايفّ   -          
  .538ص، تنبكيتلنيل االبتهاج ل -          
  .            أ،ب /193لوحة ، تنبكيتلكفاية احملتاج ل  -          

2
 .272ص 1/، برنشفيك جتاريخ افريقية يف العهد احلفصيّ  -وانظر.22-21ص لرسالة احلبيب أليب عصيدة ة أيب القاسم سعد اهللا مقدم عن   
3
   246ص 1/فريقية يف العهد احلفصي، برنشفيك جتاريخ ا -: انظر   

    .ج ود/ تاريخ الّدولتني صحمّمد ماضور لمقّدمة  -           
  .  22 مقدمة أيب القاسم سعد اهللا  لرسالة احلبيب أليب عصيدة -           

 541السلطة احلفصية، للعروسي ص 4
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 ،ويف مبتدإ واليته دّب اخلالف بني أفراد الّسلطة احلاكمة ،1)ــه837-ــه796(سنة  40 زهاءَ 
على رؤوس  هو القضاءُ  هُ عزمَ  إليه أبو فارسٍ  هَ ما وج  لَ فكان أوّ  ،وانتقضت عليها القبائل واألقاليم

ا و ه احلمالت يف كل جهة شرقً فوجّ  ؛توسيعا ململكتهو  ،لطة احلفصية بسطا لنفوذهالثّائرين على السّ 
الثّائرين وهو األمري  أحدُ  مَ قدِ  2ــه810ففي سنة  ،ا، ومل تكن جباية مبنأى عن هذه االضطراباتغربً 

قدم خمفورًا ببعض جنود  ،من املرينّيني لطان أيب فارس املدعومُ السّ  عمّ  ن أيب حيي ابنُ أبو عبد اهللا اب
 ئومتال ،صر ظافرٍ به على قائدها أيب النّ جباية بعد تغلّ  احتلّ و  ،فتوّغل يف التّـراب احلفصيّ  ؛حلفائه

أبا فارس مل  املنصور لكنّ عهد هذا الثائر بواليتها إىل ابنه و  َء،أيب حيىي زكريا أهلها على واليها األمريِ 
 بَ يت انتهَ واسرتجع جباية الّ  ،به أبا عبد اهللا مَ جيشا هزَ  سّري و  ،فاستعان ببعض أهايل املدينة ؛ميهله
 مثّ  ،4ـــه811سنة  اس أمحدَ إىل األمري أيب العبّ  بوالية جبايةَ  دَ عهِ عبد اهللا  أيب قتلبعد و  3هادورَ  هُ جندُ 

 املعتمدُ  األمريُ  وايل على جباية آلخر هذا العهدوقد كان ال ،ديه حممّ بعد وفاته بقليل عهد ا إىل أخ
بعد مناهضته لقرار  5ـــه833منها سنة  وأعفيَ  ،ــه824ها سنة ذي توّال الّ  لطان أيب فارسٍ السّ  بنُ ا

الث هو لطان الثّ والسّ  .6لطان أيب فارس جبعل والية العهد إىل حفيده أيب عبد اهللا املنتصرأبيه السّ 
 7ــه837ه صبيحة عيد األضحى سنة  اخلالفة إثر موت جدّ ذي توّىل الّ ، املنتصر دٌ و عبد اهللا حممّ أب

 يف صفر سنة وتوّيف  ،ـــه838م فقد توّىل اخلالفة يف حمرّ  ؛إّال أّن خالفته مل تدم إال عاما واحدا
سيقود  ذي فارس الّ لطان أيبه األمري أبو احلسن ابن السّ والوايل على جباية لعهده هو عمّ  ،8ـــه839

 أيب فارس عبد العزيز  لطانِ السّ  بنِ ا املنصورِ  دٍ حممّ  بنِ  ابع عثمانَ لطان الرّ السّ  ثورة طويلة األمد ضد
وهو أمري طال عمره  ،ـــه893ت إىل وفاته سنة واستمرّ  ،9ـــه839وفاة أخيه سنة  بعدَ  عَ ذي بويِ الّ 

إذ إّن  ؛م الوقت لكّن حال جباية مل يكن كذلكوقد ساد األمن يف إمارته معظ ،سنة 50يف احلكم 
فتوّجه إليه الّسلطان يف  ؛وبويع ،ا بلغه موت املنتصر، دعا لنفسهاألمري أبا احلسن وايل جباية ملّ 
                                                 

 .130و114ص  ركشيّ ولتني، للزّ تاريخ الدّ   1
2
  124ص  فسهن جعر امل  
3
  .الصفحة نفسها نفسه جعر امل  
4
  .نفسه الصفحة نفسها جعر امل  
5
  128ص  نفسه جعر امل  
6
  129ص  نفسه جعر امل  
7
  .130ص نفسه جعر امل  
8
  .134ص  نفسه جعر امل  
9
  .الصفحة نفسها نفسه جعر امل  
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رابَع ُمجادى اُألخرى سنة  جبايةَ  ودخل الّسلطانُ  ،فيها أبو احلسن مَ زِ ودارت بينهما معارك هُ  ،جيشٍ 
ه أبا حمّمد عبد املؤمن ابن أيب ية من أيب احلسن عّني الّسلطان ابن عمّ وبعد اسرتجاع جبا ،1ــه843

 خلفا له أخاه أبا عّني  ــه847وبعد وفاته سنة ،ــه843سنة  خرىها يف مجادى األالعّباس واليا علي
كان   لطانالسّ  فذكروا أنّ  ،بشريٍ  بنَ  أمحدَ  عّني إىل جانبهما القائدَ و  ،اسأيب العبّ  امللك ابنَ  د عبدَ حممّ 

سبق ألبيهما  جهم تعيني أمريينه أنّ وأ ،يرمي بذلك إىل ترضية أهل جباية املتمسكني بذاتيتهم
 رَ على حني غفلة فسيـ  دخل األمري أبو احلسن جبايةَ  ــه850، ويف سنة تقّلد تلك الوالية وجّدمها

نها بعد إقامته ا عشرين وفّر أبو احلسن م ،فاسرتجعها ؛نبيلٍ  لطان جيشا ملنازلته بقيادة القائدِ السّ 
 ؛وضّيق عليها ،وحاصرها ،متّكن من مجع خلق كثريين من وطن جباية ــه856إّال أنّـه يف سنة  2يوما

 ،وأوقع بأيب احلسن ،فتّم له ذلك ؛اس عنهوأعمل احليلة يف تفريق النّ  ،لطان جبيشه إليهفخرج السّ 
امللك يف شّوال من  عبدِ  قبض على وايل جبايةَ لطان إىل الوقد بادر السّ  ،نة نفسهامن السّ  لَ تِ وقُ 

ففي سنة  ؛له األمور فُ ذي مل تصْ الّ  3وعّني بدله القائد منصورًا ،الّسنة املذكورة لشّكه يف والئه
 ولعّل ذلك كان لرغبة أهل جبايةَ  ،4صّرفومنعوه التّ  ،ضّيق عليه املفسدون بأطراف جباية ـــه858

يف مجادى  لَ قِ واعتُ  ،عليه ضَ بِ فلذا سرعان ما قُ  ؛املؤمنِ  عبدِ  بنُ  بكرِ  أبو  عليهم األمريُ يف أن يتوّىل 
وأخربوه بفرار  ،األعماللوا من تلك وتنصّ  ،جبايةَ  هر وجوهُ يف هذا الشّ  مَ دِ وقَ  ،ـــه859األخرى سنة 

 العزيزِ  عبدِ  عليها لولده األمري أيب فارسٍ  دَ قَ وعَ  ،املزوارَ  اها أبا علي منصورً عنها قائدَ  لَ زَ فعَ  ؛أصحاا
        .5تعاىل رمحه اهللا املشّدايلّ  اإلمامُ  ويف واليته توّيفَ  ،وحترّكات من مشاكلَ  هُ عهدُ  ذي مل خيلُ الّ 

  ::::العلميةالعلميةالعلميةالعلمية    الةالةالةالةاحلاحلاحلاحل: : : : الفرع الثاني الفرع الثاني الفرع الثاني الفرع الثاني         
وقد  ،6لحاءعلى احرتام  كبري للعلماء والصّ -لطان أيب فارس وحفيده عثمان كان كّل من السّ     
وتأسيس العيون املائية للّسابلة   ،الّزوايايد املساجد و تشيو  ،املدارس العلميةها عنايتهما إىل بناء وجّ 

                                                 
1
  .139ص  ركشيّ ولتني، للزّ تاريخ الدّ   
2
  .142ص  املرجع نفسه  
3
  .146-145ص  املرجع السابق  :نظرعن كّل ذلك ا  
4
  .148ص  املرجع نفسه  
5
  .148ص  املرجع السابق: عن تلك األحداث انظر  
6
  .136-135 ص ،املرجع الّسابق -: انظر  

  .246ص 1تاريخ افريقية يف العهد احلفصّي، برنشفيك ج  -          
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 ؛على جباية انعكس وهو جو  ،1شاط يف تأسيس املكتباتوالنّ  ،كما عرف عنهما االهتمام بالكتب
هذا  مصداقها ،فشهدت حركة علمية جّيدة ال تقل عن بقية احلواضر باملغرب كتونس وتلمسان

وقّل نظريه حىت  ،م ذاع صيتههُ وبعضُ  ،جني يف معاهدهارين واملتخرّ ن العلماء املتصدّ الكبري م العددُ 
يت كانت جتمع الّ  2ةالعلميّ املراسالت ة و قافيّ قه األواصر الثّ وصف بأنّه أحد أذكياء العامل، كما يصدّ 

 ،ب فحسبا مضيئا ليس على املغر ا وحضاريً جعل من جباية مركزا علميً  وبني تلك احلواضر ما ،بينها
  .3يف أوائل القرن العاشر حبّدةٍ اجع وهو لألسف ما سيرت  ،بل على العامل اإلسالمّي كّله

العصر  أو املتخّرجني فيها هلذا ،رين لإلقراء ببجايةالعلماء املتصدّ  استقراءُ  أبًدا هلليس من السّ      
وأصحاب  ،املؤرّخون بله ترامجهم لوال بقية احتفظ ا ،منهم ضاعت أمساؤهم ينسّيما أّن كثري 

وولده مفيت جباية  ،4اإلمام احلافظ أبو احلسن املاجناليتّ  :فمن هؤالء ببجاية وأحوازها ،الّرحالت
 البجائيّ  وعلي بن موسى ،6ة عبد العايل بن فراجوشيخ العربيّ  ،5منصور بن عثمان البجائيّ 

 ،القاسم املشّدايلّ  ووأب ،9بجائيّ قاوسّي الالعباس النّ  ووأب ،8وأمحد بن عيسى البجائيّ  ،7ياضيّ الرّ 
ذين درسوا ومن الطّلبة الوافدين الّ  ،10احلسن علي البليلييتّ  ووأب ،اإلمام حممّد بن أيب القاسم وولده
اهللا وأبوعبد ،12عاليبّ محن الثّ وعبد الرّ  ،11الربنسيّ  وقٌ زرّ : ا إليهممشارً  علماءَ  صاروا بعدُ  ا مثّ 

ذين ني الّ لبة البجائيّ ومن الطّ  ،15د بن عمر اهلواريّ وحممّ  ،14وينّ وحيي بن موسى املاز  ،13لديويّ الزّ 

                                                 
  .595للعروسّي ص  السلطة احلفصية، 1
   مسان أيب الفضل العقباينّ وتلميذه أبو العّباس ابن الّشاط اليت بعثا ا إىل اإلمام شيخ اجلماعة بتل لإلمام املشّدايلّ مثل املراسلة الشهرية   2

 .5/، ص6/املعرب، للونشريسي ج املعيار -: انظر.  ليحكم بينهما يف نازلة تنازعا فيها     
3
 .51-50ص ون اإلفريقيّ يّ ـوصف إفريقيا، ل 
  .332للتنبكّيت ص االبتهاج، نيل  4

  .140ص ركشيّ ولتني، للزّ تاريخ الدّ  -:هـ، انظر 846كان مفتيا لبجاية يف عام   5

  .56ص  مرجع سابقنيل االبتهاج،  6

     .333 ص االبتهاج، مرجع سابق نيل 7
  .100 ص االبتهاج، مرجع سابق نيل 8

   .258ص  االبتهاج، مرجع سابق نيل  9

  .258 ص االبتهاج، مرجع سابق نيل 10

   .131ص  االبتهاج، مرجع سابق نيل 11

  .257ص االبتهاج، مرجع سابق نيل 12

  .540ص االبتهاج، مرجع سابق نيل 13
  .637ص االبتهاج، مرجع سابق نيل 14
  .516االبتهاج، مرجع سابق ص لين 15
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بيع الرّ وأبو  ،اط أبو مهديوابن الشّ  ،وأخوه ،أبو الفضل املشّدايلّ  :ذاع صيتهم يف املشرق واملغارب
  .احلسناويّ 

 ،احلسابوعلم  ،الّسبعُ  وهي القراءاتُ  ،آنذاكَ  بني علماء جبايةَ  املتداولةَ  كما تذكر املصادر العلومَ   
 ،والبيان ،وعلم املعاين –أصول الّدين وأصول الفقه  –واألصالن  ،والنحو ،والّصرف ،واهلندسة

  . 1والفقه ،واحلديث ،وعلوم الّتفسري

        ::::االقتصاديةاالقتصاديةاالقتصاديةاالقتصادية    الةالةالةالةاحلاحلاحلاحل    ::::الفرع الثالث الفرع الثالث الفرع الثالث الفرع الثالث         
يت  ئب الّ راالضّ من املكوس و  الكثريَ  عثمانَ  هِ وحفيدِ  ،لطان أيب فارسشهد عصر املشّداّيل إلغاء السّ 

اء جباية الكبري يعّج وكان مين ،واملستهلكني ،الّتجارِ  كاهلَ   كانت مفروضة على األسواق مثقلةً 
 إىل احلواضر أو ،سواء إىل أوروبا 3وتصديرها ،2البضائع واستريادِ  ،استقبال الّتجارِ  منبالّنشاط 

جار القادمني إىل جباية يف  ان للتّ كما ك  .جار األجانبا هلؤالء التّ يصً خصّ  ت فنادقُ ئنشوقد أُ  ،املغاربية
ا ال بأس به شهدت جباية نشاطا زراعيّ و  .صديق ميّد إليهم يد املساعدة-كل جبل من تلك اجلبال 

     .4ونوحول وادي الّصومام أثراه املهاجرون األندلسيّ  ،امتّد يف وادي القردة

        ::::    االجتماعيةاالجتماعيةاالجتماعيةاالجتماعية    الةالةالةالةاحلاحلاحلاحل    ::::الفرع الرابع الفرع الرابع الفرع الرابع الفرع الرابع      
ل يف ة وكبرية تتمثّ هامّ  شرحيةٌ  االجتماعي  سيجَ ويشاركهم النّ  ،القبائلان جباية من أغلب سكّ   

ا  يوف الوافدين عليها دوريّ والضّ  ،لبة الغرباءإضافة إىل الطّ 5ةيهوديّ  ةٌ وأقليّ  ،نياملهاجرين األندلسيّ 
 مة حمّمدُ العّال  وقد كان ،ة أثرت احلياة اا شّكل فسيفساء غنيّ ممّ  6حنيوالفّال  ،حنيواملّال  ،جاركالتّ 
 ،والفقراء ،حملّبتهم الغرباء ؛من تتلمذوا يف جباية يثين على أهل جباية كثريا أحدَ  اري اهلوّ  عمرَ  بنُ 

 ،والّصالح ،وهذا يشري إىل ما كان عليه البجائيون من احملافظة، 7وحتفظهم يف معامالم على اخللل
ومن شواهد ذلك يف عوائدهم  ،والكرم ،والّرفق ،واألخالق الكرمية كالّرمحة ،والّرغبة يف اخلري

                                                 
  .181ص ، 9/ ج، مرجع سابق، لّضوء الّالمعا 1
  .271ص، 2تاريخ افريقية يف العهد احلفصّي، برنشفيك ج -: انظر .على رأس البضائع املستوردة مادة الورق 2
  .274-273-27ص 2تاريخ افريقية يف العهد احلفصّي، برنشفيك ج -: انظر. من أّمهها احلبوب، والّزبيب، والّلوز، والّصوف، واجللود  3
  .417ص 1تاريخ افريقية يف العهد احلفصّي، برنشفيك ج 4
  .417ص2ج املرجع نفسه 5
 .596احلفصية، للعروسي ص  الّسلطة  6
  .188كفاية احملتاج، للتنبكّيت لوح   -: انظر  7

  .516نيل االبتهاج، للتنبكّيت ص -           
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لطان أبا فارس السّ  ي أشري هنا إىل أنّ ولعلّ  ،إحياؤهم لليلة املولد يف املساجد بقراءة كتب السرية
صا على رِ فلذلك حَ  ؛ة أخالق أفرادهاولة من قوّ ة الدّ كانا على دراية تامة بأّن قوّ   عثمانَ  هُ وحفيدَ 

شّك أّن ذلك  ما من و  ،1وأجليا املنحرفني عن البالد ،حلاناتاو  ،فأغلقا املواخري ؛ةاألخالق العامّ 
  .                                   كان منهما سياسة عامة مشلت جباية فيما مشلته من أقاليم اململكة وبلداا

        
اني

ّ
انياملطلب الث
ّ
انياملطلب الث
ّ
انياملطلب الث
ّ
        ::::ونشأته ونشأته ونشأته ونشأته ومولده ومولده ومولده ومولده     وكنيتهوكنيتهوكنيتهوكنيته    امسهامسهامسهامسه: : : : املطلب الث

        
ل 

ّ
ل الفرع األو
ّ
ل الفرع األو
ّ
ل الفرع األو
ّ
  : وكنيتهوكنيتهوكنيتهوكنيته    امسهامسهامسهامسه: : : : الفرع األو

 أبوعبــد اهللاِ ، احملســنِ  عبــدِ  بــنِ  حســنِ  بــنِ  الصــمدِ  عبــدِ  بــنِ  حمّمــدِ  بــنِ  مِ أيب الَقاِســ بــنُ  هــو حمّمــدُ      
 ايلاملَشد  الّزواوي  البجائي  العاملِ  ابنُ  العاملُ ، املالكي ، ايلةَ واوَ من زَ  لقبيلةٍ  نسبةٌ  2واملَشد .  

اني
ّ
انيالفرع الث
ّ
انيالفرع الث
ّ
انيالفرع الث
ّ
   ::::نشأتهنشأتهنشأتهنشأتهمولده ومولده ومولده ومولده و: : : : الفرع الث

فأنا إذن  ؛إىل ذلكشّداّيل كما مل تشر ولو من بعيد تارخيا ملولد امل أيدينا يت بنيالّ  املصادر مل تعّني      
هنــا  ه ميكننــاأنّــ ومــدرج صــباه إّال  ،هِ يف حــّل مــن تعيينــه ظّنــا أو ختمينــا، مثّ إّــا مل حتــّدثنا بعــُد عــن نشــأتِ 

هـذا اتـه يف ظـل عنايـة نتصـّور حي أن البجـائيني َحَد أعيـاِن العلمـاءِ أَ  كون أبيه  وإىل ،استنادا إىل مكانتهِ 
  .    لّصالح أجياال عّدةأثرها يف ا امتدّ  ،بةٍ طيّ  تقّيةٍ  وأسرةٍ  ،عاملِِ ال الوالدِ 
؛ فتـَُهـذَب ه العائلـة برعايتهـاأن حتوطَـ- والـديين  جتمـاعي االِ  هِ وضعِ  الغالب على من كان يف مثلِ ف     

، هِ جمالِســـ وشـــهودُ  ،العلـــم وعلـــى رأســـها طلـــبُ  ،أنبـــل الغايـــاته إىل وتوّجَهـــ، وتقـــّوَم أخالقـــه ،ســـلوَكه
ملؤهــا ، عالقــة وطيــدة اوأّــ، نستشــف عالقتــه بأبيــهميكننــا أن  بــل إنّــه. ــم تســاءُ واالِ ، هِ أهِلــ ومالزمــةُ 

 إّال  وذلك ما ال يكـون، يوخعن الشّ  ه ترافق مع أبيه يف األخذفقد ذكروْا أنّ ، والّرغبة يف اخلري ،احلنان
  . بنائهاملشّداّيل أليف تربية  مل نلبث أن رأينا أثره توجيه ناضجو  ،عن حرص أبويّ 

  

                                                 
 596السلطة احلفصية للعروسي  1

 .538ص، بتهاجو التنبكيت يف نيل اال. 290ص،8/ج، بفتح امليم واملعجمة وتشديد الّدال هكذا ضبطها الّشمس الّسخاوي يف الضوء الّالمع 2
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الث
ّ
الثاملطلب الث
ّ
الثاملطلب الث
ّ
الثاملطلب الث
ّ
 : : : : املطلب الث

ّ
ة؛ طلبه للعلم وشيوخه ومكانته العلمي

ّ
 حياته العلمي

ّ
ة؛ طلبه للعلم وشيوخه ومكانته العلمي

ّ
 حياته العلمي

ّ
ة؛ طلبه للعلم وشيوخه ومكانته العلمي

ّ
 حياته العلمي

ّ
ة؛ طلبه للعلم وشيوخه ومكانته العلمي

ّ
                                                ةةةةحياته العلمي

 
ّ
 ومذهبه الفقهي
ّ
 ومذهبه الفقهي
ّ
 ومذهبه الفقهي
ّ
     ومذهبه الفقهي

ّ
دِي

َ
ق
َ
 والع

ّ
دِي

َ
ق
َ
 والع

ّ
دِي

َ
ق
َ
 والع

ّ
دِي

َ
ق
َ
        ::::والع

ل  
ّ
لالفرع األو
ّ
لالفرع األو
ّ
لالفرع األو
ّ
  :طلبه للعلمطلبه للعلمطلبه للعلمطلبه للعلم: الفرع األو

مـن  ،لـهإال دلنا منتهـى أمـره علـى أوّ لوم وحتصيلها تب العالية يف إتقان العما وصل إنسان إىل الرّ      
 همةِ  ،واالجتهادِ  ،اجلدةِ ، والناهلم راسة واستفراغِ  ،وُعُلواعات ،واملذاكرة ،األوقات يف الدوأنواع الط ،

 ايلفنــا اإلمــام املشــدلبــة العلــم؛اهر أنّــه مــا خــرج عــن ســنن أترابــه مــن طفالظّــ. وكــذلك كــان حــال مؤل 
اب اهللا ــــــحبفـظ كت فابتــــدأ ،اء العلمـاء آنـذاكـــريه مـن أبنـــكمـا ميضـيها غ  أمضـى سـنوات صـباه فيكـون

ّن ذلـك كلّـه كـان ببجايـة الّـيت كـان جملـس والغالـب علـى الظـّن أ، وجّل مثّ بتحصيل أولّيات العلومــزّ ع
بِ  مــوئال والــده فيهــا ــالــه ميكننــا اجلــزُم بــأّن حتصــيل. للطبــل .ه يف البيــته األّول كــان علــى أبيــكمــا أن 

ِلـِه للمسـتويات العاليـة يف غضـارة  أسهم يفوهو ما ، تعداه إىل مشاركته يف شيوخه  ـر وتأه نبوغـه املبك
 ،وعلـى رأسـها الفقـهُ  ،وخترجيه يف خمتلف الفنـون ،هِ علمِ  يف صقلِ  الفضلُ  وإىل هؤالء مجيعا يرجعُ ، سنهِ 

   1.يهما الغايةبلغ ف الّلذانِ  واإلفتاءُ 

اني
ّ
انيالفرع الث
ّ
انيالفرع الث
ّ
انيالفرع الث
ّ
        ::::شيوخهشيوخهشيوخهشيوخه: : : : الفرع الث

أخذ عن أبيـه بـل ترافـق :" قائال  الدين السخاويّ  مشسُ  املؤرّخُ  حيدثنا اإلمام املشدايلّ  عن شيوخِ      
شيوخ ــــــؤالء الـــادر بتسـمية هـــــاملص حّ ــــــــل شـــــويف ظ، هامهاـــــــبإب العبارةكذا ." شيوخهض ـــبعمعه يف 

ــنهم يســعنا أال ـــممــثال جــاعلني  ،ن نــرجم بالغيــب يف تعيي ـــن شـ ـــيوخ والـــ ـــده شــيوخا لـــ ـــف،هـــ كون قــد نــ
نّــه هـو مـن صـّرحت املصـادر بأمـن شـيوخه  قـف عنــدهذي نفالّـ ، وإذناألمانـةَ  نـاجانفو  جعةَ ـــالنّ  نابعـدأ

مـةَ  هُ والــدَ ولـيس ذلــك إّال  ،عنــه أخـذ امل حمّمــدٍ  بــنَ  مِ القاِسـ أبــا العال ايلمل  حــّىت هــذالألسـف ، لكــن شـد
جّلهـا مـن و مـن هنـا وهنـاك رمحـه اهللا  الّتنبكـيتّ  إّال نتفـا أخـذها ،هـــــشـافيٍة ل 2رتمجـةٍ بحتتفظ لنا املصادر 

أيت يف بعض زوايـاه مـا يتعلّـق يل ر كتاب النّ   وحني طالعت ،مقتضبةرمجة ــصاغها تمثّ ضوء الّسخاوّي 
   :ما أنا ذاكرهكّله مع يل من ذلك  ــاجتف ،به

                                                 
 .290ص ، 8/ ج، مرجع سابق، الّضوء الّالمع 1
  .150انظر ترمجة مقتضبة له يف نيل االبتهاج، للّتنبكّيت ص  2
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مة لا  1العامل الفقيهُ " املشّدايل  احملسنِ  عبدِ  بنِ  حسنِ  بنِ  الصمدِ  عبدِ  بنِ  حمّمدِ  بنُ  مِ الَقاسِ  أبوهو   عال
كـالربزّيل   وهـو يف جبايـةَ  ،موصـوفا حبفـِظ املـذهبِ "كـان   2"كنيُتُه أبو الفضلِ . " "الّزاهد املنقطع إىل اهللا

 بــنِ  أخــذ عــن أمحــدَ  ،4لعلمــي ُدرَة جبايَـَة وِقبلــة الطــالب ِمــْن شــىت اَألْصـقاعِ وكــان جملُســُه ا ،3"يف تـونسَ 
 الّرمحنِ  وعبدِ  5عيسى البجائي  ْن َأَخـَذ عَ  ،6الوغليسينـُه ولـده، وأبـو عبـِد اِهللا الّزلـوممـ الّتونسـي 7ديِوي  

 ضِ ا يف حل بعْ عزيزً  ْقًال نة واملعيار، و ازونيّ يف امل رائِِه ِإال بعَض فتاوى منثورةٍ آو  آثاره نعرف ِمنْ  ال وحنن
  . ا هذانَ كتابِ اجلزء احملّقق من  يف  هُ ولدُ  نـََقَلُه َعنهُ ، قاِت جامع األّمهاتُمغلَ 

الث 
ّ
الثالفرع الث
ّ
الثالفرع الث
ّ
الثالفرع الث
ّ
  : : : : مكانته العلميةمكانته العلميةمكانته العلميةمكانته العلمية: : : : الفرع الث

أهـل عصـره أو مـن  سـواءٌ  ،املشـدايل  لإلمـامِ  والـذكر اجلميـلِ  ،بالثّناء العاطرِ  الّرتاجم كتبُ   تْ لَ حفَ      
ولقـد تنـوّع . والعمـلِ  يف العلـمِ  العـايلَ  واملقـامَ  ،والكل جممٌع على ارتقائه املنزلة الّسامية، ممّن جاء بعده

 ،وتارة بالثّنـاء علـى مؤلّفاتـه .8والورع ،والّزهد، والّتحقيق يف العلوم ،هذا الثناء؛ فتارة بوصفه باإلمامة
 .10ومبؤلفاتـه ،وكثـرة االنتفـاع بـه ،تيسريه العلـمل ظراارة بأنّه بركٌة نوت .9وأّا غايٌة يف احلسن والّتحقيق

بـه ،ومن العلوم الكثـرية الـيت بلـغ الغايـة يف حتقيقهـا َسـها لُطالوعلـم احلسـاب ،القـراءات الّسـبع: ودر، 
رع وعلوم الشّ  ،والبيان ،وعلم املعاين –أصول الّدين وأصول الفقه  –واألصالن  ،والنحو ،والّصرف

     11.والفقه ،واحلديث ،من التفسري

                                                 
 .21/، ص6/املعيار املعرب، للونشريسي ج 1
 .180ص ، 9/ ج، مرجع سابق، الّضوء الّالمع 2
 .150نيل االبتهاج، للتنبكّيت ص 3
 .271ص  ع السابقاملرجإىل ذلك يف  إشارة انظر 4
 .100نيل االبتهاج، مرجع سابق ص 5
 .248نيل االبتهاج ص -: هـ انظر786املتوىف سنة  6
 .540، وترمجته ص 270/271نيل االبتهاج ص  :انظر يف ذلك 7
  .290ص ، 8/ ج، مرجع سابق، الّضوء الّالمع -: انظر  8

  .157ص، التوشيح للبدر القرايف  -           
  .538ص، نيل االبتهاج للتنبكيت -           
 .            أ،ب /193لوحة ، كفاية احملتاج للتنبكيت  -           

 .539ص، مرجع سابق، نيل االبتهاج  9
 .538ص، مرجع سابق، نيل االبتهاج 10
 
 .181ص ، 9/ ج، مرجع سابق، الّضوء الّالمع11
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مـة الـورع الزاهـد .. حمّمـد ابـن أيب القاسـم : " قال احلـافظ مشـس الـدين السـخاويّ       وكـان  ..العال
كـان   ..وجاهة عنـد صـاحب تـونس فمـن دونـه ذا ، إماما كبريا مقّدما على أهل عصره يف الفقه وغريه

كــّل ذلــك ديانــة وقــّوة .) تكــون مثــل أيب عبــد اهللا املشــدايلّ  أتريــد أن: ( يضــرب بــه املثــل حيــث يقــال
 وقــال 2."وخطيــب جامعهــا األعظــم ،مفــيت جبايــة: " يف الوفيــات بقولــه ووصــفه الونشريســيّ  1."نفــس
متها البجائيّ  حمّمد بن أيب القاسم املشدايلّ : " كيت الّتنبُ  وصـاحلها ،ومفتيهـا ،وخطيبهـا ،وفقيهها ،عال، 

ووصــف بعــض مؤلّفاتــه بأّــا يف غايــة  3."الفقيــه العّالمــة املَُحقــق الّنظــار الــورع الّزاهــد الربكــة، وحمققهــا
ــه يف العلــوم، احلســن والّتحقيــق ــدل علــى إمامت ــه آخــرَ   4.ت ــا ل ــة اإلتقــان  كمــا وصــف مؤلّف ــه يف غاي بأّن

                    5.والّتيسري

ابع
ّ
ابعالفرع الر
ّ
ابعالفرع الر
ّ
ابعالفرع الر
ّ
        ::::مذهبه الفقهي والعقديمذهبه الفقهي والعقديمذهبه الفقهي والعقديمذهبه الفقهي والعقدي: : : : الفرع الر

أنّـه كـان ، مؤلّفـات وفتـاوى :، وكـذا مـن آثـارهم من خالل تراجم أهل العلم للمشّدايلّ ميكننا اجلز      
ــة املالكيــة ــا مــن أئّم ــة. إماًم بــل عمــوم ، علــى معتقــد أهــل الســنة واجلماعــة كمــا هــو حــال علمــاء جباي

        .6واهللا تعاىل أعلم ،ولو أنّه شّذ عن بعض ذلك لُنِقلَ ، والعامل اإلسالمّي يف عصره ،املغرب
        

ابع
ّ
ابعاملطلب الر
ّ
ابعاملطلب الر
ّ
ابعاملطلب الر
ّ
ة؛ وظائفه وأخالقه وتالميذه ووفاته وآثاره: : : : املطلب الر

ّ
ة؛ وظائفه وأخالقه وتالميذه ووفاته وآثارهحياته العملي
ّ
ة؛ وظائفه وأخالقه وتالميذه ووفاته وآثارهحياته العملي
ّ
ة؛ وظائفه وأخالقه وتالميذه ووفاته وآثارهحياته العملي
ّ
  ::::حياته العملي

       

ل
ّ
لالفرع األو
ّ
لالفرع األو
ّ
لالفرع األو
ّ
  :وظائفهوظائفهوظائفهوظائفه    :الفرع األو

للمكانة العلمية الّرفيعة والوجاهـة الناـة الّلتـني كـان يتمتّـع مـا املشـدايل يف جبايـة وعنـد ُسـلطان     
يِنيـة جمتمعـةً ، تونس ـَد أرفـع اخلطـط الدواخلطابـة باجلـامع األعظـم يف  ،واإلمامـة ،وهـي الفتـوى أال، تقل

                                                 
 .290ص ، 8/ ج، املرجع نفسه 1
 .770ص، 02/ ج، "موسوعة أعالم املغرب " ن جمموع بعنوان وفيات الونشريسي ضم 2
 . 538ص، مرجع سابق، نيل االبتهاج 3
 .539ص، املرجع نفسه 4
 .539ص، املرجع نفسه 5
  .157ص، توشيح الّديباج -:  انظر 6

  .538ص، نيل االبتهاج للتنبكيت -           
  .263ص، 01/ ج، شجرة النور الزّكية ملخلوف -          
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قـال  ،عنه ذــــــــــاآلخ فكـثر، ا من املعاهد العلمّية ويف غريه ،فيهكما أنّه تصدر للتدريس . بلده جباية
   1."وتصّدى فيه ويف غريه للتدريس واالفتاء، أم وخطب باجلامع األعظم ببجاية:" احلافـظ السخاوي

انيالفالفالفالف
ّ
انيرع الث
ّ
انيرع الث
ّ
انيرع الث
ّ
  :أخالقهأخالقهأخالقهأخالقه: : : : رع الث

ذا ، مباركــا، موصـــوفا بــالورع، ُمشــتهًرا بالصــالح، كــان املشــدايل رمحــه اهللا مثـــاال للعــاملِِ العامــل       
عنــد  النافــذةَوَجاهــًة ال وفتحــت لــه أبــواب، وهــو مــن أقبلــت عليــه الــدنيا بزخُرِفهــا – زهــادة ملحوظــةٍ 

ــِه ُســلطاِن قطــر  ــاِب دولت ــه ْصــِفِه إضــافة إىل و  -ِه وأرب ــنفس بأّن ة ال ــة وقــو يان هــذه . قــدوة يف الد ولعــل
مة الزاهد املنقطع إىل اهللا ا يكون قد ورثه من أبيه العالفات مم2.الص    

الث
ّ
الثالفرع الث
ّ
الثالفرع الث
ّ
الثالفرع الث
ّ
  :تالميذهتالميذهتالميذهتالميذه: : : : الفرع الث

يـة مـن جبا الطـّالبجعـل منـه قبلـة  -تقلد املشدايل لإلفتاء واخلطابة وتصدره لإلفادة والتـدريس      
ــورك يف تعليمــه ــر ،وســائر األصــقاع؛ ومــن مثّ ب ــه وكث شــّحت بأمســاء  ولــئن كانــت املصــادر، اآلخــذ عن

حاولــت استقصــاء تــرامجهم يف  ،أحتفتنــا بطائفــٍة مــنهمو ، أكثــَر ســخاءً  هتالميــذيف  شــيوخه فقــد كانــت
  : املصادر اليت بني يدي وهم

 يوطيقال الس  .أيب القاسم املشّدايلّ  بنِ  حمّمدِ  نُ ب ل حمّمدُ ـمة الكبري أبو الفضال ـده األشهر العـول /01
 ،هــ821صـف مـن رجـب سـنة ولـد ليلـة النّ  4."مـاناإلمـام نـادرة الزّ " 3."هو أحد أذكيـاء العـامل: " عنه

 ارحتـل فأخـذ عـن  الفحـول مـن علمـاء تلمسـان  مثّ  ،ل العلوم علـى والـده وغـريه مـن علمـاء جبايـةوحص
وأقـرأ  ،فحـج  ؛ومنها ارحتل إىل املشـرق ،عاد إىل جباية لمساين مثّ ريف التّ الشّ و  احلفيدِ  مرزوقٍ  أمثال ابنِ 

                                                 
  .290ص ، 8/ ج، مرجع سابق، الّضوء الّالمع -: انظر 1

  .157ص، توشيح الّديباج -          
  .538ص، نيل االبتهاج للتنبكيت -          
 .263ص، 01/ ج، شجرة النور الزّكية ملخلوف -          

  .181ص ، 9/ ج، مرجع سابق، الّضوء الّالمع -:  انظر 2
  .770ص، 02/ ج، مرجع سابق، يسي وفيات الونشر  -          
  .157ص، توشيح الّديباج -          
  .538ص، نيل االبتهاج للتنبكيت -          
  .263ص، 01/ ج، شجرة النور الزّكية ملخلوف -          

  .247ص، 02/ ج، بغية الوعاة للسيوطيّ  - :انظر  3
  .160ص، نظم العقيان يف أعيان األعيان للسيوطي -:  انظر 4

  .542ص، مرجع سابق، نيل االبتهاج -          
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أخـذ  ،وغـري ذلـك ،اوحنـوً  ،وكالمـا ،وأصـوال ،نظـريه فقهـا قـل  اعٍ ـوطول ب نٍ وأبان عن تفن  ،مبصر وغريها
   1.يوجنِْ شرح مجل اخلُ  :له ،هـ865سنة  تويفَ ، عنه طلبة العصر

 ،يف جبايــة تصــّدر ،ما يف العلــمكــان فقيهــا متقــد   .ذي قبلــه وشــقيقه األكــرباين أخــو الّــده الثّـــولــ/ 02
ُتِفَع به م عـام مـن حمـر  20ليلـة  يفَ وُ تـُـ، وعنـه سـليمان بـن يوسـف احلسـناوي ،أخذ عـن أبيـه وغـريه  ،وانـْ
  2.فعلى هذا يكون مات هو وأخوه قبل أبيهما ،هـ859
، حمّمـــد ابـــن مـــرزوق، د ابـــن اخلطيـــب الّشـــهريد بـــن أمحـــحمّمـــد بـــن حمّمـــ: ابـــن مـــرزوق الكفيـــف /03

اإلمــام . للهجــرة 824مولــده ليلــة الثالثــاء ُغــرة ذي القعــدة ، عــرف بــالكفيف، الّتلمســاينّ  الَعِجيِســيّ 
مـة واإلمـام قاضـي ، أبـوه شـيخ اإلسـالم ابـن مـرزوق احلفيـد: أخـذ العلـم عـن مجاعـة مـنهم، العامل العال

واإلمـام الّنظّـار أبـو عبـد اهللا حمّمـد ، واإلمام عبد الّرمحـان الثعـاليب، اجلماعة أبو الفضل قاسم العقباين
وعنـــه أخـــذ ، احلـــافظ بـــن حجـــر وأجـــازه: حـــّج ولقـــي أعالمـــا مـــنهم. وغـــريهم، بـــن القاســـم املشـــدايلّ 

   3.هـ901تويف سنة . وغريمها والونشريسيّ  الّسنوسيّ 
 :قـال الّسـخاويّ  .عـامل جبايـة ،ط البجـائيّ عيسى بن أمحد اهلنديسي أبـو مهـدي عـرف بـابن الّشـا/ 04

 ،تصـّدر لإلفتـاء واإلقـراء ..ةتقّدم يف الفقه وأصوله والعربّية وغريها حفظا هلا وفهما ملعانيها مع فروسـيّ 
 :قــال زّروق .ســنة 60هـــ يزيــد علــى 890ن يف ســنة وهــو اآل ،ونــاب يف اخلطابــة جبــامع جبايــة األعظــم

لـه . صـدور اإلسـالم يف وقتـه علمـا وديانـة مل أبو مهدي مفيت جباية منالشيخ الفقيه اإلمام الّصدر العا
  .4ة فتاوىكراريس وعدّ على مسلم يف   تعليق لطيف

                                                 
  .181ص ، 9/ ج، مرجع سابق، الّضوء الّالمع -:  انظر 1

  .204ص، مرجع سابق، توشيح الّديباج -            
 .         541ص، مرجع سابق، نيل االبتهاج -             

  .188ص ، 9/ ج، مرجع سابق، الّضوء الّالمع -:  انظر 2
  .205ص، مرجع سابق، توشيح الّديباج -            

  .         542ص، مرجع سابق، نيل االبتهاج -            
  .  136ص، مرجع سابق، نيل االبتهاج -:  انظر 3

  .419/، ص5/ج،مرجع سابق، نفح الطيب -            
  .268ص، 01/ج، مرجع سابق، شجرة النور الزّكية -            

  .155ص ، 06/ ج، مرجع سابق، الّضوء الّالمع - : انظر 4
  .123ص، مرجع سابق، توشيح الّديباج -           
 .298ص، مرجع سابق، نيل االبتهاج -           
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قـال ، هــ تقريبـا887املتـوىف سـنة  1البجـائيّ أبو الّربيـع  سليمان بن يوسف بن إبراهيم احلسناويّ / 05
وتقــّدم يف  ،ايلّ أيب القاســم املشــدّ  د بــنوحمّمــ ،ه أيب احلســن علــي بــن إبــراهيمأخــذ عــن عّمــ :خاويالّســ

ـــة، واملنطـــق ،واحلســـاب ،والفـــرائض ،واألصـــلني ،الفقـــه ـــب شـــرحا للمدّون  ،وصـــّنف يف الفـــرائض ،كت
مثّ فأقــام بــه أزيــد مــن ســنتني  ؛علــى قضــاء اجلماعــة وُأْكــرِهَ  ،وأشــري إليــه باجلاللــة ،واملنطــق ،واحلســاب

يخ الشّ  :هيف حقّ  2وقيخ زرّ قال الشّ . تقريبا 887: ةسن وفاته إىل دريس واإلفتاءوالزم التّ  ،أعرض عنه
  .بيع مفيت جباية من صدور اإلسالم يف وقته علما وديانةالفقيه اإلمام الصدر العامل أبو الرّ 

هـــ، مهــر يف 902هـــ وتــويف ســنة 809ولــد تقريبــا  3محــزة بــن حمّمــد بــن حســن البجــائي املغــريب/ 06 
ــ ،األصــلني ــان ،واملعــاين ،رفوالّصــ ،ةوالعربّي  ،وأقــرأ ،ونــزل بالشــيخونية ،قــدم القــاهرة .واملنطــق ،والبي

  .أثىن عليه الّتقّي احلصين والكافّيجيّ و  ،4من تالميذه حمّمد بن أيب القاسم اجلذامي الربنتيشي .وأفاد
07 / القاضــي  احلنفــيّ  ين  امللطــيّ غــرس الـدّ  5اهريّ ين بــن خليــل بــن شـاهني الظّــعبـد الباســط زيــن الـد

عامـا، دخـل جبايـة  94 عمـر نـاهز هـ عن920 :سنة املتوّىف  .هـ844: ولد سنة ،ّحالة املؤرّخالفقيه الرّ 
مسعـــت الكثـــري مـــن  :قـــالو  ،بـــادر إىل لقـــاء شـــيخها اإلمـــام املشـــّدايلّ ف هــــ866ســـنة  شـــهر ذي احلّجـــة

  . 6فوائده

ابع
ّ
ابعالفرع الر
ّ
ابعالفرع الر
ّ
ابعالفرع الر
ّ
  :وفاتهوفاتهوفاتهوفاته: : : : الفرع الر

ــُويفَ اإلمــام الك      بــري رمحــه اهللا  ببجايــة يف النصــف الثــاين مــن بعــد حيــاة حافلــة بالعطــاء واألجمــاد تـُ
ويف أواخــر : "قــال املـؤرّخ حمّمــد بـن إبــراهيم اللؤلـؤي الزركشــّي ، هــ867القـرن التاســع اهلجـري ســنة 

                                                 
  .370ص ، 03/ ج، مرجع سابق، الّضوء الّالمع -:  انظر 1

  .87ص، مرجع سابق، توشيح الّديباج -          
 .  185ص، مرجع سابق، نيل االبتهاج -          

  ن طبقة شيوخ ن توّقفت يف تتلمذه للمشّداّيل زّروق الربنسّي فقد ذكر الّتنبكّيت أّن من شيوخه املشّداّيل هكذا من غري تعيني، ومل أجد يف جباية مِ ممّ  2
 .زّروق َمن ينصرف إليه هذا اإلطالق غَري حمّمد بن أيب القاسم املشّداّيل، واهللا تعاىل أعلم    
  دويف ترمجته حتلية اإلمام املشّداّيل مبحّمد األصغر فاهللا أعلم إن كان لإلمام أخ هو حممّ .  167/، ص3/الضوء الالمع، مرجع سابق ج -: انظر 3

  . املشّدايلّ  ولدا اإلمام حمّمد بن أيب القاسم األكرب واألصغر دانوسبق إىل ذهنه احملمّ  ،مأن يكون احلافظ الّسخاوّي وهِ  ظّين هذا مع األكرب،    
  .65ص، مرجع سابق، توشيح الّديباج -            
 .  163ص، مرجع سابق، نيل االبتهاج -            

4
 .289، ص8/الضوء الالمع ج - : انظر 
شهر ذي احلجة كما صـّرح فقد صّرح بدخول جباية يف  ، وإن مل تكن له مالزمة؛ذكرته يف مجلة اآلخذين عن املشّداّيل لتصرحيه بلقائه واالستفادة منه 5

 .أيام مع اشتغاله بالّسفر وأمر العيال 04فعلى هذا تكون إقامته ببجاية على أكثر تقدير من يوم إىل ، بأنّه صّلى العيد يف تلمسان
 .38ص، رحلة عبد الباسط الظاهري يف بالد املغرب واألندلس للدّكتور عمر عبد الّسالم الّتدمري 6
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"  1شهر رمضان من عام سبعة وسّتني تويف مفيت جباية وعاملها الشيخ الفقيه أبوعبد اهللا حمّمد املشّدايلّ 
وقّلــده  –ا ذكــره اإلمــام الونشريشــي يف الوفيــات ممّــ اهللا يف تعيــني وفاتــهأرجــح إن شــاء  وهــذا التــاريخ
ببجايـة مفتيهـا، وخطيـب جامعهـا  تـُـُويفَ  ويف سـنة سـّت وسـّتني ومثامنائـة" : حيث قال  -التنبكّيت فيه 

هــو و  ،ذلــك أّن  الّزركشــّي مــؤرّخ احلضــرة احلفصــّية وأحــد كّتاــا. 2".األعظــم أبــو عبــد اهللا املَشــّدايلّ 
 ،معاصر للمشّداّيل إمام جباية الواقعة حتت حكم احلفصيني، ومن البعيد جّدا أن يلتبس عليـه التـاريخ

ومثلــه تكــون وفاتــه حــدثا  ،مــن العلمــاء الوجهــاء عنــد الســلطان وأصــحاب دولتــه ســّيما وأن املشــّدايلّ 
 وهــي زيــادة ،انرمضــأواخر شــهر األيــام والشــهر بــيهــّم الســلطان فمــن دونــه، هــذا إضــافة إىل تعيينــه 

أنّه لقيه يف ذي احلجة من  الباسط بن خليل أفادنا كما تقّدم مشعرة بالّضبط مثّ إّن العامل الّرّحالة عبد
ومسـتبعد أن يكـون تـوّيف يف األيـام التاليـة دون أن يشـري إليـه الّرحالـة مـع تقـدير شـيوع  ــه 866سنة 

  . تعاىل أعلم واهللاخلرب وبلوغه اآلفاق 
  

   :منها  3 ::::آثارهآثارهآثارهآثاره::::مسمسمسمسالفرع اخلاالفرع اخلاالفرع اخلاالفرع اخلا
يف غايـــة احلســـن  ،علـــى ـــذيب املدّونـــة للربادعـــيّ  تكملـــة حاشـــية أيب مهـــدي عيســـى الوانـــوغيّ / 01
ذكر يف آخره أنّه فـرغ منـه عـام سـتة وثالثـني ومثامنائـة  .على إمامته يف العلوم يف جملد تدلّ  ،حقيقوالتّ 

  .للهجرة
وهـو عمـل مهـّم . مال املشداّيل علـى ابـن احلاجـبأول أعوهذا  ،خمتصر البيان البن رشد اجلد /02

خمتصــر البيــان البــن : ومنهــا:" قـال، فقــد حّصــل منـه أجــزاًء درســها وانتفــع ــا ،أتـرك للّتنبكــيت وصــفه
ورّد كــّل مســألة إىل ، أســقط الّتكــرار منــه، وجعلــه شــرحا لــه، رشــد رتّبــه علــى مســائل ابــن احلاجــب

وتــرك مــن مســائله مــا ال تعّلــق لــه أصــال ، إلتقــان والّتيســريموضــعها مــن اإلحــاالت فجــاءت يف غايــة ا

                                                 
 .         154ني، للزركشي صتاريخ الدولت -:انظر  1

  .770ص، 02/ ج، مرجع سابق، وفيات الونشريسي  -: انظر 2
 538ص، مرجع سابق، نيل االبتهاج -             

  .290ص ، 8/ ج، مرجع سابق، الّضوء الّالمع  -:  انظر  3
  .157ص، مرجع سابق، توشيح الّديباج -               
 .538ص، مرجع سابق، نيل االبتهاج -               
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ــه بوجــه وقفــت ، فجــاء يف أربعــة أســفار يف مقــدار تســعني كّراســا، بكــالم ابــن احلاجــب وال يقــرب إلي
  2."فلّله احلمد، ما عدا الثّاين منها 1عليها
   .وسيأيت وصفه ،وهو كتابنا هذاالفرعي ابن احلاجب  شرح خمتصر/ 03
  . املعربيف املازونية واملعيار  ورةفتاوى منث/ 04
  
  

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

                                                 
 إىل الّشيخ العّالمة عبد الكرمي البكرّي الّتمنطيطيّ  له على رسالة وّجهها ّمث وقفت ،خال الثاينَ  الّتنبكّيت باالّطالع على الكتاب جبميع أجزائه صّرح 1

ة بتمنطيط حفظ اهللا يف اخلزانة البكريّ  ،اهللا وباركهافاستفدنا أّن الكتاب كان متوفرا  بتوات حرسها  ؛يلتمس منه أن يبعث إليه باجلزء الثاينرمحه اهللا 
  .وكرمه مبّنه بإحدى اخلزائن يّسره اهللا  جاء يف وجدانهوال أزال قوي الرّ . بتوات آنذاك لى طراز العلماءع ، وفيه داللة للخالفعليها القائمني

 .135دور علماء الّساورة يف خدمة الثّـقافة اجلزائرية ص -: انظر   
 539البتهاج، للّتنبكّيت صنيل ا 2
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انيللللاملبحث ااملبحث ااملبحث ااملبحث ا
ّ
انيث
ّ
انيث
ّ
انيث
ّ
     دراسة شرحدراسة شرحدراسة شرحدراسة شرح: : : : ث

ّ
ايل

َّ
 املشد

ّ
ايل

َّ
 املشد

ّ
ايل

َّ
 املشد

ّ
ايل

َّ
     ابن احلاجبابن احلاجبابن احلاجبابن احلاجب    خمتصر خمتصر خمتصر خمتصر     علىعلىعلىعلى    املشد

ّ
 الفرعي
ّ
 الفرعي
ّ
 الفرعي
ّ
    ::::1111الفرعي

  :وفيه أربعة مطالب

لاملطلب ااملطلب ااملطلب ااملطلب ا
َّ
لألو
َّ
لألو
َّ
لألو
َّ
فهاسم الكتاب ونسبته اسم الكتاب ونسبته اسم الكتاب ونسبته اسم الكتاب ونسبته     ::::ألو

ٍّ
فهإىل مؤل
ٍّ
فهإىل مؤل
ٍّ
فهإىل مؤل
ٍّ
  ::::وقيمتهوقيمتهوقيمتهوقيمته    وسبب تأليفهوسبب تأليفهوسبب تأليفهوسبب تأليفه إىل مؤل

  
ل

ّ
لالفرع األو
ّ
لالفرع األو
ّ
لالفرع األو
ّ
        ::::اسم الكتاباسم الكتاباسم الكتاباسم الكتاب    ::::الفرع األو

مــة كتابــه يــنص اإلمــام امل مل      اّيل يف مقدكتــب وكــّل مــا وقفــت عليــه يف، اســم الكتــابعلــى  شــد 
واسـتدرك مـا " :اوي اّلذي أشـار إىل الكتـاب بقولـهه؛ بدًءا من معاصره الّسخالّرتاجم ال يتجاوز وصف

ولــه حاشــية :" إىل البــدر القــراّيف الّــذي قــال يف شــأنه." صــّرح فيــه ابــن عرفــة يف خمتصــره بعــدم وجــوده
علــى   احلــريصُ املغــريب العــارف بكتــب املغاربــة - ، وأّمــا الّتنبكــيت ."صــر ابــن احلاجــب الفرعــيعلــى خمت

ومنهـا اختصـار أحبـاث ابـن عرفـة يف خمتصـره :" فقـال بدّقة فقد وصف هذا الكتاب -كتب املشدايلّ 
 يطّلـع وشرحه مـع زيـادة شـيء يسـري يف بعـض املواضـع ممّـا مل، املتعلقة بكالم ابن شأس وابن احلاجب

هــو يف جمّلــد حنــو ســبعة عشــر كّراســا مــن :" بقولــه مثّ زاد فعــّني قــدر الكتــاب ماديًــا." عليــه ابــن عرفــة
  .ومل يعرج على تعيني اسم الكتاب، مثّ اكتفى بإيراد وصف الّسخاوي اآلنف."  القالب الكبري

فقد كتـب علـى  ديد يف تسميته؛املخطوطة مل تأت جبفإذا جاوزنا املشداّيل ومرتمجيه فإّن الّنسخة      
فـإن كتابنـا هـذا - ا قد عرفنا معىن الّشرح واحلاشيةوإذا كنّ على ابن احلاجب،  ظهرها شرح املشدايلّ 

ألن املؤلــف مل يلتــزم شــرح كــل كتــاب ابــن  ؛"حاشــية :" ينبغــي أن يكــون كمــا قــال صــاحب الّتوشــيح 
وأحسـب ، تبًعـا ملنهجـه اآليت وصـفه وقـد تكثـر ،قـد تقـل بل كان يُوِرُد مواضع من كل باٍب ، احلاجب

 ،عليها اسم الّشرح إذا ضاهته يف كثرة البحوث يطلقَ  إذا عرفنا أّن احلاشية يصّح أن التعارض ينتفي
يف تسـميِة الكتــاب  مل أجـد غضاضـة يف متابعــة النسـخِة املخطوطـةِ وهـو مـا حتّقـق يف كتابنـا هــذا، ولـذا 

واخلطُب سهٌل إن  هام عّينت كتاب ابن احلاجب املقصود وأنّه املختصر الفرعي،ودفعا لإلي ،رحِ شّ الب
  .    شاء اهللا

                                                 
ين السخاوي -:  انظر  1 اسع لشمس الد290ص ، 8/ ج، الّضوء الّالمع ألهل القرن الت.  

  .157ص، التوشيح للبدر القرافـي  -               
  .538ص، نيل االبتهاج لتنبكيت -               
 .            أ،ب /193لوحة ، كفاية احملتاج لتنبكيت  -              
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انيالفرع الالفرع الالفرع الالفرع ال
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انيث
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انيث
ّ
انيث
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     ::::ث

ُ
 نسبة
ُ
 نسبة
ُ
 نسبة
ُ
ابِ     نسبة

َ
ابِ الِكت
َ
ابِ الِكت
َ
ابِ الِكت
َ
 الِكت

ُ
 إىل م
ُ
 إىل م
ُ
 إىل م
ُ
 إىل م

َ
 ؤ
َ
 ؤ
َ
 ؤ
َ
ِف ؤ

ٍّ
ِف ل
ٍّ
فِ ل
ٍّ
ِف ل
ٍّ
  :هِ هِ هِ هِ ل

  :والّدليل على ذلك أمور، إىل مؤلفِه اإلمام حمّمد بن أيب القاسم املشدايلّ  الكتاب ثابتةٌ  نسبةُ      
اختصـر ، وذكر تصانيفه على أّن له كتابًا على ابن احلاجب ،يت اعتنت برتمجتهإمجاع املصادر الّ / 01

ومنها اختصار أحباث ابن عرفـة يف :"وعلى ُشراحِه كقول الّتنبكيتّ  ،وتعقباتِِه عليه عرفةَ  ابنِ  فيه أحباثَ 
ا ضـع ممّـوشرحه مع زيادة شيء يسـري يف بعـض املوا ،وابن احلاجب ،خمتصره املتعّلقة بكالم ابن شأس

، اهــ"إخل..واستدرك ما صّرح به ابن عرفة: خاوّي بقوله مل يطّلع عليه ابن عرفة، وهو الذي أراد السّ 
  . وهو ما يطابق متاًما موضوع هذا الكتاب ومقدمته

  .ا على أّن الكتاب لإلمام املشدايلّ فقد ُنص فيه"  ح" املخطوطة النسخة /02
اختصـار " كتـاب : ىل كتاب آخـر له هــوخطوطتني من إحالة املؤلف إما يوجد يف النسختني امل/ 03

  ."البيان 

الثالفرع الالفرع الالفرع الالفرع ال
ّ
الثث
ّ
الثث
ّ
الثث
ّ
        ::::الكتاب وقيمتهالكتاب وقيمتهالكتاب وقيمتهالكتاب وقيمته    سبب تأليفسبب تأليفسبب تأليفسبب تأليف    ::::ث
ــ ملــين فــإِ :" نــص املشــدايل يف املقّدمــة علــى ســبب تأليفــه هــذا الكتــاب فقــال              اِيل غَ تِ اْشــ رَ ا كثـُ

 عِ ب تَ ىل تَـ  إِ ِيت نايَ عِ  تُ فْ رَ صَ وَ ، هِ وإقرائِ  هِ تِ لقراءَ  بِ احلاجِ  ابنِ  ثمانَ عُ  رَ مَ  عُ أِيب  يلِ لِ اجلَ  يهِ قِ الفَ  يخِ الش  رِ صَ تَ مبخْ 
 أيب عبـدِ  قِ قـحَ املُ  امِ ـمـاإلِ  خِ يْ للشـ مـا وقـعَ  عِ  إىل مجَْ ِيت ِمه  تْ عثَ بان هِ اظِ حلْ أَ  نيِ يِ بْ وتَـ ، هِ جوهِ وُ  ومعرفةِ  ،هِ ألفاظِ 

ىل إِ  ةِ شـارَ واإلِ ، هِ فاِظـلْ أَ  انِ يَـعلـى بَـ  يـهِ بِ نْ التـ  نَ ِمـ، ي كِ املـالِ  ي هِ قْ الفِ  هِ رِ ـتصَ يف خمُ  ي مِ غَ رْ الوَ  ةَ فَ رْ عَ  بنِ  دِ م حمُ  اهللاِ 
ا يهً بِ نْ تَـ  هِ يْ لَ عَ  هُ مُ َال كَ   نَ م ضَ تَ  نْ إِ  هِ وعِ بُ تْ مَ  رِ كْ ا بذِ م وإِ  ،هِ رِ كْ ذِ بِ  يحِ رِ صْ الت ا بِ م إِ ، هِ الِ قَ نْـ أَ  نْ مِ  فُ رَ عْ يُـ  ا الَ ِمم  دَ جِ ما وُ 

مـا  اهللاِ  لِ ْضـفَ بِ  لُ صـحتَُ  ةٍ ريَ بِـكَ   تٍ َكـنُ  وخِ سُ ا يف رُ بً بَ وسَ  ،ردناهُ أَ  ما يقِ قِ يف حتَ  ةً زيادَ  كَ لِ ذَ  ونَ كُ يَ لِ  ؛هِ الِ قَ لى مَ عَ 
ــ عَ َقــىل مــا وَ ا إِ ًضــأيْ  ريُ ِشــونُ  ،ناهُ دْ َصــقَ  ــ هُ َل ــ عَ َمــ ثِ اِحــبَ املَ  نَ ِم ــعَ  نِ اْب ــ دِ ْب ُشــ نْ ِمــ هِ ريِْ وَغــ مِ الالس إذن " .هِ احِ ر

ليكــون الطلبــة علــى  ، وقصــده إىل تيســري االنتفــاع بــه؛هــو كلــف املشــدايل جبــامع األّمهــاتفالّســبب 
  ،علـى ابـن احلاجـب و كـذلكوقد قّدمت أّن اختصاره البيان البن رشـد هـ. بصرية من مسائله ونقوله

نزيـل بتغًال تشـلـه األّول موأّن اإلمام حـني باشـر عم، مغٍن عن اآلخر واّلذي يبدو أّن كال العملني غريُ 
تلـك الّنقـود  أن يقـف طالـب العلـم علـى استشـعر أمهيـة قـديكـون ، البيان على جامع األّمهات وأمتّه

عمـد إىل املختصـر الكبـري البـن الثّـاين و  العمـلَ  بتـدأامـن علمـاء املـذهب، ف املوّجهة إىل املـنت احلـاجيبّ 
، ّذروة يف االستقصــاء والّتــدقيق واالعتمــادبلــغ الــاســتوعب أشــهر شــروح ابــن احلاجــب و عرفــة الــذي 
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 -وهـذه وحـدها خدمـة جليلـة للمتفّقهـة -،1فجّرد منه تعقباته ومناقشاته على ابن احلاجـب وشـّراحه
فخلـص  ؛يّسـر كتابـه بـأن رتّبـه علـى مـنت اجلـامعف مـن أنظـار مثّ زاد هـو نفسـه ّمث أضاف إليه ما بدا له

 ؛املباحـث املنثـورة يف زوايـا الكتـب دراسـة جامعيّـة معاصـرة تتبّـعيكـون ب أشبه ما ،القطاف تأليفا داينَ 
 ذلـك املصـّنفَ  - وأغنـاهم عـن مراجعـة األصـلِ  ،فاختصـر للطـّالب الوقـت ؛واحـد لتضعها يف مكان

مــن  يف الكشــف عــن مظــاّن حبوثــه، مــع مــا يصــحب ذلــك عــادةً  الكثــريَ  والّتعــبَ  - الضــخمَ  املبســوطَ 
أّنك جتـد كـّل مـن شـرح ابـن  وأّمهية موضوعه ّدليل على قيمة الكتاب، ومن الإضاعة األزمان الكثرية

 ،عناية خاّصة املختصر الكبري قد أوىل أحباث 3والثّـعاليبّ  2القلشاينّ  مثلَ  -بعد ابن عرفة  -احلاجب 
ـــاب يف املواهـــب ـــل كاحلّط ـــك إىل شـــّراح خلي ـــل تعـــّدى ذل ـــائيّ  ،ب ـــاينّ  ،والرّماصـــّي يف حاشـــية الّتت والبن

املؤسـف أنّـه مـع الغريـب أّن  ته الّشهرية على الّزرقـاينّ إّال وبصورة أبلَغ عند الّرهوّين يف حاشيّ  ،الفاسيّ 
ومل أر لـه أثـرا فيمـا  ،فلـم أمسـع لـه صـوتا ؛4اإلمهـاَل كصـنوه املشـّدايلّ  كتابوجدنا مصري   هذه األّمهية

ايا جباية حيث دأب نساخ كتاب اللهّم إّال أثرا حملّيا بزو  ،طالته يدي من املراجع املطبوعة واملخطوطة
الّــيت واملشــدايل ببحــوث ابــن عرفــة  ابهــرام الوســط علــى تطريــز حواشــيهشــروح املختصــر كالّتوضــيح و 

  تفسري ذلك؟ هو ، فما5ينقلوا من هذا الكتاب
  :الذي يظهر للباحث أّن وراء ذلك سببان      

وتراجعهـــا أواخـــر عهـــد  ،علميـــة ـــاومخـــود احلركـــة ال ،حضـــارية عاصـــمةً أفـــول جنـــم جبايـــة : أّوهلمـــا   
أكثر معاملهـا  اراندث سرعة ، ومن غريب أمرهااس منها بسبب األوضاع األمنيةمثّ هجرة النّ  6املشّدايلّ 

  .7بل اجلامع األعظم وجامع القصبة  ،األثريّة
ت فتوى وهو األهّم أّن عموم املدارس املالكية  تراجع فيها االعتماد على جامع األّمـها: وثانيهما   

:" ددقـال الّتنبكـّيت ـذا الّصـ .لصاحل كتاب جديد هو خمتصـر خليـل ومقّررا دراسيا للطّالب، وقضاءً 
                                                 

 .99نيل االبتهاج ص -: انظر. من هنا تسامح الّتنبكيت فوصفه بأنّه اختصار ملختصر ابن عرفة 1
 .306نيل االبتهاج، للتنبكّيت ص  2
 .259نيل االبتهاج، للّتنبكّيت ص  3
 . وكثرت نسخها ،فقد راجت ؛خبالف تكملته على حاشية الوانوغيّ   4
  .الث واألخري من الّتوضيح نسخة قنزاتّية يعالويّة يف خزانة مسجد بوحيدوس زّمورة تفضل بإعارا الّشيخ ابراهيم قّيم اخلزانةاجلزء الثّ  -:  انظر  5

 . تفّضل بإعارا الواقف. الّنصف األّول من رام الوسط نسخة زّمورية من أوقاف الّشيخ عبد القادر شعيبية مبسجد القليعة زمورة -           
  األسلوب الغريب يف الّتعّلق" ممّا يالحظ تراجع االهتمام العلمّي بني طلبتها لصاحل التصّوف الّسلّيب الداعي إىل اخلمول كما يظهر من مطالعة كتاب 6
 . تونس –مخ بدار الكتب الوطنية  " باحلبيب  
 .عدهاوماب 414/ ص1/تاريخ افريقّية يف العهد احلفصّي، برنشفيك ج:  انظر عن التدهور 7
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وتوضــيحه مـــن زمنــه إىل اآلن، فعكـــف النـــاس  –أي خليـــل  -لقــد وضـــع اهللا القبــول علـــى خمتصــره 
ملختصـر يف هـذه عليهما شرقا وغربا حّىت لقد آل احلال يف هذه األزمنة املتـأخرة إىل االقتصـار علـى ا

بـل  ،البالد املغربية مراكش وفاس وغريمها، فقّل أن ترى أحًدا يعتين بابن احلاجب فضـال عـن املدّونـة
ذلــك هــو مــا أثّــر يف كثــري مــن  اهـــ"1..وذلــك عالمــة دروس الفقــه وذهابــه ،قصــاراهم الّرســالة وخليــل

 وابـن راشــد وابــن هــارونالم حــىت الّـذي كــان رائجــا منهــا كشـرح ابــن عبــد الّســ 2شـروح ابــن احلاجــب
ا أّدى إىل ضــياع  أكثرهــا لألســف، مــ -علــى نفاســتها  - تراجــع االهتمــام بــه وتداولــه ؛وابــن فرحــون

فمـا الظّـّن -م ااجتهـاد زبـدةإذا كان هذا هو شأن الّشروح املستقّلة املطّولة اليت ضـّمنها أصـحاا و 
ّن مصـريها ال شـّك سـيكون أكثـر إنهـا أصـوهلا،ورّمبـا أغنـت ع ،باحلواشي اليت غايتها الّتيسري الّدراسيّ 

  .         واهللا تعاىل أعلم سوءا،

انياملطلب ااملطلب ااملطلب ااملطلب ا
ّ
انيلث
ّ
انيلث
ّ
انيلث
ّ
 مبنهجه    مصادره ومنهجهمصادره ومنهجهمصادره ومنهجهمصادره ومنهجه    ::::لث

ّ
ايل

ّ
 مبنهجهومدى التزام املشد

ّ
ايل

ّ
 مبنهجهومدى التزام املشد

ّ
ايل

ّ
 مبنهجهومدى التزام املشد

ّ
ايل

ّ
  ::::ومدى التزام املشد

ل    الفرعالفرعالفرعالفرع
ّ
لاألو
ّ
لاألو
ّ
لاألو
ّ
  :مصادرهمصادرهمصادرهمصادره    ::::األو

، املشّدايل يف مقدمة كتابه هذا أّن مصدره األساس هو املختصر الفقهّي لإلمـام ابـن عرفـة صّرح     
 بـنِ  دِ مـحمُ  اهللاِ  أيب عبـدِ  قِ قـحَ املُ  امِ ـمـاإلِ  خِ يْ للشـ مـا وقـعَ  عِ  إىل َمجْـِيت ِمهـ تْ عثَـبان:" ...  املقّدمـة فقال يف

 دِ ْبـعَ  نِ ابْـ عَ َمـ ثِ اِحـبَ املَ  نَ ِمـ هُ لَـ عَ قَـىل مـا وَ ا إِ ضً أيْ  ريُ شِ ونُ  ... ي كِ املالِ  ي هِ قْ الفِ  هِ رِ ـتصَ يف خمُ  ي مِ غَ رْ الوَ  ةَ فَ رْ عَ 
ــ ُشــ نْ ِمــ هِ ريِْ وَغــ مِ الالس قــل مــن كتــاب ابــن عرفــة فقــد غّطــى النّ  ،وهــذا مــا يــدرك مــن أول نظــر" .هِ احِ ر

وســبب اعتمــاد املشــّداّيل علــى خمتصــر اإلمــام ابــن ، مــن نقــول هــذا الكتــاب وأحباثــه األوســعســاحة امل
بـل لعــّله  من اهلجـريّ افإنه من أهم اآلثار الـيت تـزّودت ـا املكتبـة املالكيـة يف القـرن الثّـ ؛عرفة واضح

فجـاء منيفـا علـى الغايـة  يكـاد أّال يدانيـه   ؛3أهـّمها، مكث اإلمام يف تأليفه حنوا مـن سـّت عشـرة سـّنة
مــع الّتحقيــق والّتــدقيق يف كــّل ذلــك  ،كتــاب يف مجــع املســائل وترتيبهــا، واســتيعاب األقــوال وــذيبها

ِلَمـا أّـم لسـاُن املـذهب وقلبُـه؛ فمـن مثَ بـدا  ،ايًعـوتصويًرا، مبنهج يعتمد املتقّدمني تأصـيال وتفر  ،عزًوا
خمتصـره يف : "والنّـَفُس االجتهادي عاليًـا، قـال اإلمـام اُألّيب عـن هـذا املختصـر قويّةً  زعُة الّتجديدِ فيه ن

نبيه على املواضع والتّ  ،لضبطه فيه املذهب مع الزيادة املكّملة ؛ذي ما وضع يف اإلسالم مثلهالفقه الّ 

                                                 
  .171/نيل االبتهاج، للّتنبكّيت ص: انظر 1
 .أّما عن الّتوضيح فإّن رواجه راجع ملؤّلفه صاحب املختصر ال لكون املشروح جامع األّمهات 2
 .331احللل السندسية، للسراج  ص 3
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وذيبـه،  ،مل يسبق به يف حتقيقـه تأليفه الفقهيّ : "وقال الّرّصاع ،1"رعيةوتعريف احلقائق الشّ  ،شكلةامل
مـة وقـال العّال  ،2"ومجعه، وأحباثـه الرشـيقة، وحـدوده األنيقـة، وفوائـده الـيت هـي يف كـّل أوراقـه منتشـرة

املهجـورة واألقـوال املرتوكـة بعـث فيـه األنظـار :" فـة الفاضل ابن عاشور يف بيان مزايـا خمتصـر ابـن عرْ 
منــذ القــرن الســادس، ووضــعها مــع األقــوال املصــطلح بــني الفقهــاء علــى األخــذ ــا تشــهريا وترجيحــا 
ــه تلــك  ــا ارتبطــت ب ــة، واالســتدالل، والكشــف عّم ــق، واملقارن علــى بســاط واحــد مــن النقــد والتحقي

هريها مع اعتبار لظروف واقعيـة، أو وما ارتبط به اختيارها، وتش ،األقوال مع اعتبارات باقية أو زائلة
 ،3"إعمال ألصول نظرية قد يكون وجـه ذلـك االختيـار قائمـا ومقبـوال، وقـد يكـون زائـال، وحمـّل نظـر

وإضافة إىل املختصر الفقهّي اعتمد املشّداّيل يف هذا اجلزء علـى مصـادر أخـرى لكـن غالبهـا ممّـا نقـل 
  : هي العشرةفكانت حنو  ؛صادر الثانويةوقد حصرت هذه امل ،إليه مرة واحدة أو عزا ،عنه
  .األمنية يف إدراك النّية لشهاب الدين القرايف/ 01
  .إكمال اإلكمال للقاضي عياض/ 02
  .البيان والّتحصيل البن رشد اجلدّ / 03
  .املوطّأ برواية ابن زياد/ 04
  .املدّونة/ 05
  . العتبية/ 06
  .على ابن احلاجب شرح ابن عبد الّسالم /07
  .شرح الّنووّي على صحيح مسلم /08
  .الّتوضيح والظاهر أنّه، مل يسّم أّي كتاب نقل منهالّشيخ خليل و / 09
  .اجلامع البن يونس الّصقلي/ 10
  .نقله عن والده/ 11
  .الفّذ يف ملحق خاص أن أعّرف بصاحبه اإلمامرأيت هذا الكتاب  وقع خمتصر ابن عرفة منومل     

اني    الفرعالفرعالفرعالفرع
ّ
انيالث
ّ
انيالث
ّ
انيالث
ّ
      ::::منهجهمنهجهمنهجهمنهجه: : : : الث

                                                 
 323احللل الّسندسية، للّسراج  ص 1

 63/، ص1/شرح حدود ابن عرفة ، للرّصاع ج 2
 .39/، ص1/، بواسطة مقدمة حمّققي شرح حدود ابن عرفة للرصاع ج 67سالمي ، للفاضل بن عاشورأعالم الفكر اإل 3
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هذا التأليف، فأراحنـا مـن  رمسه يف ذيمنهجه الّ غايته و مة كتابه رمحه اهللا يف مقد  يّ ـالل املشدّ فصّ      
دى يف مـ ظـرُ النّ  ه مثّ وحتليلُـ ،صـنيعه عُ إّال تتبّـ عمـلٍ  باحث منلل بقَ ، ومل يَ من التخمني واالستنتاج كثريٍ 

ا   ملـين فـإِ : " ال رمحـه اهللاـيـا تـرى ؟ قـ يّ ـملشّدالـفما منهج اإلمام ا ؛ا رمسهومطابقته م ،موافقته ما التزمه
 تُ فْ رَ َصـوَ ، هِ وإقرائِـ هِ تِـلقراءَ  بِ احلاِجـ ابـنِ  ثمـانَ عُ  رَ َمـ عُ أِيب  يـلِ لِ اجلَ  يـهِ قِ الفَ  يخِ الش  رِ صَ تَ  مبخْ اِيل غَ تِ اشْ  رَ كثُـ 
 امِ ـمـاإلِ  خِ يْ للشـ مـا وقـعَ  عِ  إىل َمجْـِيت ِمهـ تْ ثَـعبان هِ اِظـحلْ أَ  نيِ يِ بْ وتَـ ، هِ جوهِ وُ  ومعرفةِ ، هِ ألفاظِ  عِ ب تَ ىل تَـ  إِ ِيت نايَ عِ 
ــحمُ  اهللاِ  أيب عبــدِ  قِ قــحَ املُ  مِ غَ رْ الــوَ  ةَ فَــرْ عَ  بــنِ  دِ م ِهــقْ الفِ  هِ رِ ـتَصــيف خمُ  ي كِ املــالِ  ي نَ ِمــ، ي  انِ يَــعلــى بَـ  يــهِ بِ نْ التـ 
ــقَ نْـ أَ  نْ ِمــ فُ رَ ْعــيُـ  ا الَ ِممــ دَ ِجــىل مــا وُ إِ  ةِ شــارَ واإلِ ، هِ فاِظــلْ أَ  ــإِ ، هِ اِل ا بِ م ــوإِ  هِ رِ كْ ذِ ِبــ يحِ رِ ْصــالتنْ إِ  هِ وِعــبُ تْ مَ  رِ كْ ا بــذِ م 
  تٍ َكـنُ  وخِ ُسـا يف رُ بً بَ وَسـ، ردنـاهُ أَ  مـا يـقِ قِ يف حتَ  ةً زيـادَ  كَ لِ ذَ  ونَ كُ يَ لِ  ،هِ الِ قَ لى مَ ا عَ يهً بِ نْ تَـ  هِ يْ لَ عَ  هُ مُ َال كَ   نَ م ضَ تَ 

 مِ الالسـ دِ ْبـعَ  نِ ابْـ عَ َمـ ثِ اِحـبَ املَ  نَ ِمـ هُ لَـ عَ قَـىل مـا وَ ا إِ ًضـأيْ  ريُ ِشـونُ  ،ناهُ دْ َصـمـا قَ  اهللاِ  لِ ْضـفَ بِ  لُ صـحتَُ  ةٍ ريَ بِ كَ 
َـورُ ، هِ ِظـلفْ بِ  ةَ فَـرْ عَ  نِ ابْـ كـالمِ بِ  هُ عُ بِ تْ أُ  مثُ  بِ احلاجِ  نِ ابْ  المِ بكَ  حُ تِ فْ تَـ سْ وأَ  .هِ احِ ر شُ  نْ مِ  هِ ريِْ وغَ  ـا غَ مبهُ ظَـفْ لَ  تُ رْ يـ 
لنـا  وإذا تأمّ "  ا هكـذا مميمً  لكَ ذَ  المةَ عَ  تُ لْ عَ وجَ ، سيفْ إىل نَـ  هُ تُ دْ نَ سْ أَ  َشْيءٌ يل  رَ هَ ظَ  نْ وإِ ِه، يانِ بَ لِ  ادً صْ قَ 

  :اليةقاط األربعة التّ يف النّ فهوما أمكن أن نضبط معامل منهجه كالمه هذا منطوقا وم

ل
ّ
لاملعلم األو
ّ
لاملعلم األو
ّ
لاملعلم األو
ّ
ـ    ::::املعلم األو

ّ
ـمجع ما وقـع لإلمـام ابـن عرفـة يف خمتصـره الفقهـي مم
ّ
ـمجع ما وقـع لإلمـام ابـن عرفـة يف خمتصـره الفقهـي مم
ّ
ـمجع ما وقـع لإلمـام ابـن عرفـة يف خمتصـره الفقهـي مم
ّ
ا ا ا ا مجع ما وقـع لإلمـام ابـن عرفـة يف خمتصـره الفقهـي مم

 
ّ
 يتعل
ّ
 يتعل
ّ
 يتعل
ّ
 يتعل

ّ
 ق جبامع األم
ّ
 ق جبامع األم
ّ
 ق جبامع األم
ّ
  : هاتهاتهاتهاتق جبامع األم

ابـن –بات جليلة مرّكـزة وّجههـا ابـن عرفـة البـن احلاجـب مباشـرة أو ملتبوعيـه الغالب تعقّ  وهو يف     
مثّ إيرادهـــا حســـب  - 1ســـواء وافقـــُه عليهـــا أم ال – ّي جبمعهـــاـفـــاعتىن املشّدالـــ -بشـــري وابـــن شـــأس
  :ابق ال خترج عن قسمنيالسّ املقّدمة  صّ كما يف ن  ذه البحوثوه ،أماكنها من اجلامع

  .ما تعّلق باأللفاظ والعبارات :أّوهلما 
  .ليست معروفةحكاها ابن احلاجب و  ما تعلّـق بأنقالٍ  :والثّاين 
  أجتزئ بذكر ستّ س ،كثريةٌ   من القسمني أنواعٌ  وحتت كل قسمٍ  ة منها لكل:  

            ::::المتعّلـق بألفاظ ابن الحاجب وعباراتهالمتعّلـق بألفاظ ابن الحاجب وعباراتهالمتعّلـق بألفاظ ابن الحاجب وعباراتهالمتعّلـق بألفاظ ابن الحاجب وعباراته: : : : القسم األوّلالقسم األوّلالقسم األوّلالقسم األوّل  - أ
  :  ذكر منها غري مستقص أ، فكثريةٌ   أنواعٌ  شاتوقد وجدت أّن هذه املناق           
، وهــي تعريــف ابــن ل مســألة يف كتابنــا هــذاوذلــك كــأوّ  ،عريفـالتّــ يف نقــد عبارتــه: وع األّولالنّــ     

ومعنـاه  ،فقـد أبطلـه ابـن عرفـة بعـدم االطـراد 1"الباقي على أصل خلقتـه" :هللماء املطلق بأنّ  احلاجب
                                                 

 .كما سيتبّني الحقا يف الّدراسة  1
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يبطــل طــرده مبــاء الــورد "قــال  .وهــو قــادح ،فيكــون احلــّد غــري مــانع ؛فوانتفــاء املعــرّ  ،عريــفثبــوت التّ 
  .ه باق على أصل خلقته وال يصدق عليه أنّه مطلق اتّفاقافماء الورد يصدق عليه أنّ " وحنوه

ــ      ــاينالّن ــ: وع الّث وذلــك كقــول ابــن احلاجــب يف  ،ا غــري حاصــرةوبيــان أّــ ،قسيمـنقــد عبارتــه يف الّت
َيفْءٌ األمــواُل غنيمـــٌة و :" ار الكّفـــ األمــوال املـــأخوذة مــن

 ،والقصــد بالغنيمـــة مــا أخـــذ مــنهم بقتـــال ،"2
فاته من أنـواع  ؛ إذْ ه غري حاصرفقد انتقد ابن عرفة تقسيمه هذا بأنّ  ؛والفيء ما أخذ منهم بغري قتال

ِن احلاِجـِب وَكـالُم ابـ:" قـال .وغـري الغنيمـة ،وهـو غـري الفـيء ،املختصّ  املالُ  ارِ من الكفّ  املال املأخوذِ 
 َرُه بـَْعُد يف قـَْوِلهِ ".  يـَْبُطُل بِاملُْخَتصما َفس ويـَْعين بِاملُْخَتص : بِأْخـِذِه مـا ُأِخـَذ ِمـْن مـاِل َحـْرِيب َواملُْخَتص

ــ ِه ُمْطَلقــاً، علــى َغــْريِ ُمــَؤمٍن دوَن ِعْلِمــِه، َأْو َكْرهــاً دوَن ُصــْلٍح، َوال ِقتــاِل ُمْســِلٍم، َوال َقَصــَدُه ِخبُــروٍج ِإلَْي
ِمــْن َأْحــراِر الــذكوِر البــاِلغَني، َعلــى رَْأٍي كمــا َهــَرَب بِــِه َأســٌري، َأْو تــاِجٌر، َأْو َمــْن َأْســَلَم : رَْأٍي، َأْو ِبزِيــاَدةِ 

  . ِبداِر احلَْرِب، َأْو ما َغِنَمُه الِذميونَ 
ي  واجلـارِ : " ابن احلاجب يف مسائل املياهكقول   ،واب تركهنقده يف زيادة قيد الصّ : الّنوع الثّالث     
فقــد انتقــد ابــن عرفــة تقييــده امــوع  ؛3"اَهلــ كــاكَ ال انفِ  ةُ يَــرْ اجلَ  ا أوِ كثــريً   وعُ ُمــجْ إذا كــان املَ  ريِ ثِ كــالكَ 

 كــاكَ فِ ال انْ وَ  ،مــوعُ جْ املَ  رَ ثـُــكَ   نْ إِ  هُ تُــيادَ زِ " :قــالَ  .كمــا انتقــد اشــرتاطه عــدم االنفكــاك يف اجلريــة  ،بــالكثري
  ". هافُ عرِ ال أَ - يةِ رْ جَ لْ لِ 

وبـول "كقـول ابـن احلاجـب   ،وهو نقده يف ترك قيٍد الّصواُب ذكـره ،ابقعكس السّ : الّنوع الّرابع     
املمسك لكن  كما انتقد تركه لقيد فقد  ،فقد انتقد ابن عرفة تركه لقيد بلد احلرب ؛4"الفرس للغازي
ــ ويف ،البــن احلاجــب مباشــرةً  قــدَ ه النّ يف األول وّجــ ــُن : "قــال .شــأسٍ  هــه ملتبوعــه ابــنِ اين وجّ الّث ــَع اْب مسَِ

ــُرُه، َويـَتقيــِه بِــَأْرِض : القاِســمِ  ــْوِل الَفــَرِس لِْلغــاِزي ُيِصــيُبُه بِــَأْرِض احلَــْرِب ،ِإْن َملْ َيُكــْن ُممِْســٌك َغيـْ َختْفيــَف بـَ
ْيـَد ويف تـَـْرك ابْـِن احلاِجـِب قَـ . اِإلسالِم ما اْسَتطاَع، َوِديُن اِهللا ُيْسرٌ  ْيـَد بـَلَـِد احلَـْرِب ،َوتـَـْرِك ابْـِن َشـْأٍس قـَ

  ."تـََعُقبٌ –فـَْقِد املُْمِسِك 
ـــوع اخلـــامس      وذلـــك كقـــول ابـــن  ،أو العبـــارة عنهـــا ،وتصـــويرها ،توهيمـــه يف مراتـــب األقـــوال: الّن

 ــْو كانَــْت َحصــاٌة ملَ :" راتِ اجلَمــ يِ يف رْمــ حصــاةً  مســألِة مــن نســيَ ، احلاجــب يف كتــاب احلــج َل ــِف فـَ  َيْكَت

                                                                                                                                                             
 . 81ص، النص احملقق - 1
 .203ص، النص احملقق - 2
  .83ص، النص احملقق - 3
 .86ص، النص احملقق - 4
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 يف عّده اإللزامَ  ةَ فَ عرْ  فقد وّمهه ابنُ ؛ "1َكاَن يـَْوَم الَقضاِء اْكَتفى  َوثالُِثها ِإنْ  ،ِبَرْمِي َحصاٍة َعلى املَْشهورِ 
هــو القــول املشــهور، كمــا وّمهــه يف  -وعــدم االكتفــاء برمــي حصــاة  -برمــي ســبع حصــيات مطلقــا 

َوَذاِكــُر َحَصــاٍة ِمــْن َمجْــَرٍة يف رَْمِيــِه ِإيّاهــا : "ذكور،  قــالَ لفظ املــوتعبــريه عنــه بــالّ  ،تصــويره للقــول الثالــث
َوَجْعُل ابِن احلاِجِب الثاَين املَْشـهوَر َوتـَْعبـريُُه َعـِن .... ِإْن ذََكَرها يـَْوَمها ال بـَْعَدُه : فـََقْط َأِو السْبِع ثالُِثها

ابن احلاجب يف مسائل  قولُ  الّنوع أيضا ، ومن هذا"َوْهمٌ –ى الثاِلِث بِثالُِثها ِإْن َكاَن يـَْوَم الَقضاِء اْكتَـفَ 
 تْ بَـجَ وَ  نْ إِ فَـ ":قـال .ةووجبـت الزكـاة يف عـني الغلّـ ،جـارة فـأمثرتمسألة من اشـرتى أصـوال للتّ  ،كاةالزّ 
ــَز  ،هــانِ يْ يف عَ  كــاةٌ َز  ك ـــعْ بَـ  نَ مَ ى الــث ـــفتع ؛"2ورِ ـهــشْ ى املَ لــعَ  هِ تِ يـَ زكــتَ  نْ ِمــ لٍ وْ ـَحــ دَ ـ ـــبق فــةَ ه ابــن عرْ بقّ ـــ وله بعــد ـ

ـــعْ جَ فَ :" تفصـــيله املســـألة  ـــال ابـــنُ وملـّــ، "مٌ ْهـــوَ  – هورَ ْشـــاملَ  بِ احلاِجـــ ابـــنُ  هُ ُل حايا احلاجـــب يف الّضـــ ا َق
 ةَ فَـعرْ  ابـنُ  هُ بَ تعق  "3بَياٌن ِلْألَْكَمِل َعلى اَألْشَهرِ -َوالنـْهُي َعِن اخلَْرقاِء، َوالشْرقاِء، َواملُقابـََلِة، َواملُدابـََرِة ":

  ".َقصاِر، َواملَْذَهُب خالفُهُ َمْردوٌد بِأَنُه قـَْوُل ابِن ال-َقوُل ابِن احلاِجِب َعلى اَألْشَهِر : " قالَ  بأنْ 
َوِإذا ثـَبَــَت َأن يف الَغنيَمــِة : "ومــن تعقبــه إيّــاه يف العبــارة أّن ابــن احلاجــب قــال يف مســائل اجلهــاد       

 يا حبث ابن عبد السّ ". 4ِإىل آِخرِهِ  ..ماَل ُمْسِلٍم، َأْو ِذمالم يف فقاَل ابُن عرفة بعد حتقيقه املسألة مِقر
ُ َلَك احلَق يف َقوِل ابِن َعبِد السالمِ :" هذه العبارة خماِلَفـٌة -َوإذا ثـَبَـَت : ِعبارُة ابِن احلاِجبِ : َوهذا يـُبَـني

ــا ُيْســتَـْعَمُل فيمــا ُهــَو َســَبٌب ِلِالْســـِتْحقاِق  ِإْن ُعــِرَف رَبــهُ : ِلِعبــارَِة َأْهــِل املَــْذَهبِ  بـــوِت ِإمنَلْفــَظ الث ؛ ِألَن
َنِة، َوَلْفُظ املَْعرَِفةِ َكالبَـ  َواِالْعِرتاِف فيما دوَن ذِلكَ  يـ ."  
وذلــك كقــول ابــن  ،وع قليــلٌ وهــذا الّنــ ،بيــان املقصــود مــن عبــارة ابــن احلاجــب: الّنــوع الّســادس     

 ،مــن كلمــة اضــطرابٌ  هُ  مقصــودَ فقــد حــاول ابــن عرفــة أن يبــّني  ؛5"مــا اضــطراب ويف مــىت: "اجــباحل
 .َلزَِمــهُ  ،مــال ىن كُ ْعــ مَ َىت ِمبَــ رادَ أَ  نْ إِ  :كٌ مالِــ قــالَ  :دٍ قــال ابــن رْشــ " :، فقــالقــول يف مــىت مــامستعرضــا النّ 

ـــنَ وَ  ،اا ِـــاِـــرتِ اقْ بِ  ةِ نَـــو دَ يف املُ  يَ ِهـــوَ  ،اا ِمبـــاِـــرتِ اقْ  دونَ  هُ َلـــقَ كـــذا نَـ   :)ابـــن عْرفَـــةَ (تُ ْلـــقُـ  نْ إِ  قـــالَ  نْ إِ  :هاص 
ـوَ  .مـال ىن كُ ْعـ مـا مَ َىت ِمبَـ يَ وِ ْنـيَـ  نْ أَ  ال إِ  طْ َقــفَـ  ةً ر َمـ ثَ نِـحَ  ، مـاَىت َمـ وْ أَ  ،ذا مـاو إِ أَ  ،داً بَـأَ  كِ تُـجْ و زَ تَـ   ابــنِ  لُ وْ قـَ
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 نيَ صـولي األُ  نَ مِ  هِ ريِْ غَ القاضي وَ  لَ قْ نَـ وَ  ،ةِ نَ و دَ املُ  ظِ فْ لَ  ضَ عارُ تَ  ريدُ يُ  هُ ل عَ لَ - رابٌ طِ  ما اضْ َىت يف مَ وَ  :بِ احلاجِ 
  ."مال كُ   لُ ثْ ا مِ  أَ  شريٍ بَ  ابنِ وَ 

ــِإْن تـََقــدَم : "ا تبيــني لفــظ املنصــوص يف قــول ابــن احلاجــب يف مســائل االســتخالفومنــه أيًضــ        َف
ـــُرُه، َصـــحْت َعلـــى املَْنُصـــوصِ  ـــْوُل ابـــِن َشـــْأٍس " :ألةـــــــيف املس ولــــــقد اســـتعراض النّ ــــــــقـــاَل بع". 1َغيـْ َوقـَ

ُر املُسَتْخَلِف، َصحْت َعلى املَْنصوِص : َوتاِبِعهِ  َم َغيـْ َسْحنوٍن ِبهِ -َلْو تـََقد بِناٌء َعلى َنص ."  
  ::::المتعّلـق بأنقال ابن الحاجبالمتعّلـق بأنقال ابن الحاجبالمتعّلـق بأنقال ابن الحاجبالمتعّلـق بأنقال ابن الحاجب: : : : القسم الّثانىالقسم الّثانىالقسم الّثانىالقسم الّثانى -ب
 عـزوه أو ،املـذهب ّمهـات، أواأل احلاجـب يف ذكـره أنقـاال عـن وهي نقـود وّجههـا ابـن عرفـة البـن    
  :وهذا أيضا له أنواع كثرية منها ك،ذليف  واهمٌ  أو بعض أهل العلم، وهو ،قواال لألصحابأ

 الةمثل ما نقله ابن احلاجب يف كتاب الصّ  ،هات كاملوطّأتوهيمه يف النّـقل عن األمّ : الّنوع األّول     
بح وقبــل اإلســفار، وبعــد صــالة بعــد صــالة الّصــالوة صــالة اجلنــازة وســجود الــتّ "أ مــن منــع عــن املوطّــ

: قـال .فقد وّهم ابـن عرفـة نقلـه هنـا موّجهـا الكـالم إىل متبوعـه ابـن شـأس ،2"العصر وقبل االصفرار
ــْبِح َوالَعْصــِر َعــِن املَوطــِأ : َونـَْقــُل ابــِن َشــْأٍس َوتاِبِعــهِ " َعهــا بـَْعــَد َصــالِة الص : َوْهــٌم، بَــْل نـََقــَل أَبــوُعَمرَ -َمنـْ

  ".اِإلْمجاَع َعلى َجوازِها ِحيَنِئذٍ 
ــاين      ــوع الّث ـــقل عــن املــذهب: الّن ــه ،توهيمــه يف الّن ــن احلاجــب يف مســائل ســرت  :ومثال مــا حكــاه اب

  :احلاجب قال ابنُ  .فريق بينه وبني الواصف لرقتهـوالتّ  ،فاف منزلة العدماتر الشّ من تنزيل السّ  ،العورة
ها الكالم موجّ  ،فة فيهما مجيعاعرْ  فوّمهه ابنُ  ؛3"مكروه..ته ـف لرقّ وما يص ،ف كالعدماتر الشّ والسّ " 

ما َشف َكاْلَعَدِم، وما َوَصَف ِلرِقتِـِه  : قـَْوُل اْبِن َبشٍري َوتاِبِعهِ : "قالَ  .مشريا إىل ابن احلاجب ،البن بشري
َمـــْن َصـــلْت ِبَرقيـــٍق : َتْســـوِيََة ِإعـــاَدِة الصـــالِة بَِأَحـــِدِمها، َوِلَســـماِع موســـى: َوْهـــٌم؛ ِلِروايـــِة اْلبـــاِجي -ُكـــرَِه 

  "ِقيَل لِْلُغروبِ و : اْبُن ُرْشدٍ . َيِصُف، تُعيُد ِإَىل االْصِفَرارِ 
 ،الةفقـد نقـل ابـن احلاجـب مـثال يف كتـاب الّصــ ،به يف النّــقل عـن األصـحابـتعّقـ: النّـوع الثّالـث     

مـــؤد "ار أنّـــه عـــن ابـــن القّصـــ مســـألِة مـــن أوقـــع الّصـــالة يف الوقـــت الّضـــرورّي مـــن غـــري أهـــل األعـــذارِ 
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ــن عرفــة وهــو اإلمــام احلــافظ احلّجــ ؛1"اصٍ عــ قــل البــن ســتقراء نافيــا معرفــة هــذا النّ ة يف االفتعّقبــه اب
  ".ال يـَْلَحُقُه َوِعيٌد َلِكنُه ُمِسيٌء، َوهَذا للَكراَهِة َأقـَْربُ : َبل نـَْقُل املاِزِري َعْنهُ . ال َأْعرِفُهُ :" قال .ارالقصّ 
ـــٌد ِإْن تَ : " ابـــن احلاجـــب قـــال يف مســـائل اهلـــدي مـــن احلـــجّ  وع أنّ ـّنــــومـــن هـــذا ال     باَعـــَد َوقـــاَل ُحمَم

  ".َمل َأِجْدهُ -َعْن ُحمَمٍد ما نـََقَلُه ": قائًال  فةَ عرْ  فتعّقبه ابنُ  ؛"2َأْهدى
يف  بيـدةَ مثل ما نقله اإلمام ابـن احلاجـب عـن أيب عُ  ،به يف النّـقل عن أئّمة الّلغةــتعقّ : الّنوع الّرابع     

ثوَن :" قـال ،بأّن هذا ال يعـرف فتعّقبه ؛3"هو أن جيلس على أليتيه ناصبا قدميه" :تفسري اإلقعاء احملَـد
أَبو ُعَبيَدَة، َوأَبو ُعبَـْيـٍد، . ُهَو اجلُلوُس َعلى ُصدوِر َقَدَمْيِه ماّساً بِأَلَيتَـْيِه َعِقبَـْيهِ : اِإلْقعاءُ : َوبـَْعُض الُفَقهاءِ 
َعلى أَلَيتَـْيِه ناِصباً : الشْيُخ َوابُن ُرْشدٍ . ُهَو ُجلوُسُه َعلى أَلَيتَـْيِه، َورِْجالُه ِمْن ُكل ناِحَيةٍ : َوبـَْعُض الُفَقهاءِ 

ْيِه َويَـداُه بِـاَألْرضِ : املاِزِري َعْن َأِيب ُعبَـْيدٍ . َفِخَذْيهِ  ـْوُل ابـِن احلاِجـب. ناِصباً سـاقـَ ال -ناِصـباً َقَدَمْيـِه : َوقـَ
  ".َأْعرِفُهُ 
فيـه  ابـن عرفـة ذلـك وأثبـت أّـاأقوال نسبها ابـن احلاجـب للمـذهب نصـا فنفـى  :الّنوع اخلامس     
وبِاحلـــَريِر علــى " : العريــانِ  اســتتارِ  مســألةِ  ،وذلــك كقــول ابــن احلاجــب يف مســائل ســرت العــورة ،اخترجيــ

ال -... واْقِتضــاُء َجْعــِل اْبــِن احلاِجــِب املَْشــهوَر َكْونَــُه َمْنصوصــاً : "فقــالَ  ،تعّقبــه ابــن عرفــة، 4"املَْشــُهورِ 
ا نـَقَ . َأْعرِفُهُ  ْيَخْنيِ َختِْرجياً ِإمنَلُه اْبُن َشْأٍس َكالش."  

وهـذا  متبوعـاه للمـذهب،معرفة أقوال نسبها ابن احلاجـب أو نبيه على عدم ّـ تـال: ادسالّنوع السّ      
وهـي كتابـه،   نقلها املشّدايل يف النّـوع هو أكثر حبوث ابن عرفة املتعّلقة جبامع األّمهات اّليت استقصى

  :ثرا أقتصر على نوعنيفلكبدورها أنواع؛ 

01/  
ً
 أقوال نقلها ابن احلاجب صراحة
ً
 أقوال نقلها ابن احلاجب صراحة
ً
 أقوال نقلها ابن احلاجب صراحة
ً
به ابن عرفة بعـدم     أقوال نقلها ابن احلاجب صراحة

ّ
به ابن عرفة بعـدم عن املذهب فتعق
ّ
به ابن عرفة بعـدم عن املذهب فتعق
ّ
به ابن عرفة بعـدم عن املذهب فتعق
ّ
عن املذهب فتعق

ا
n
امعرفتها مطلقا أو عدم معرفتها نص
n
امعرفتها مطلقا أو عدم معرفتها نص
n
امعرفتها مطلقا أو عدم معرفتها نص
n
  ::::معرفتها مطلقا أو عدم معرفتها نص

 ،ذي جّز من الكلب حيث عطـف علـى القـول باسـتثناء اخلنزيـرعر الّ كحكايته قوال بنجاسة الشّ      
  ."ال أعرفه..قوله هذا " :به ابن عرفة بقولهـفتعقّ  ؛5"وقيل الكلب:"فقال 
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 .153ص، احملقق صّ النّ  -2
 .106ص، احملقق صّ النّ  - 3
 .102ص، احملّقق الّنصّ  -4
 .84ص، احملقق صّ النّ  - 5
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به ابن ـفتعقّ  ،"1وبطن الوادي: "الة فيهاعن الصّ  وكقول ابن احلاجب عاطفا على املواضع املنهيّ      
  ."ال َأْعرِفُهُ -َوَرَد النـْهُي َعْنها بِالواِدي، َونـَْقُلُه ابُن احلاِجِب َعِن املَْذَهِب :"عرفة بقوله 

  :ــهوان األخرية ســـالم مـــرك السّ ــــن تـئل سجود الّسهو مسألة مومنه قول ابن احلاجب يف مسا     
: قـاَل اللْخِمـي -َونَاِسـي َسـالِمِه ":فقـالَ ابـن عْرفـة، به تعقّ . "2فَِإْن قـَُرَب ِجّدًا، َفال َتَشهَد، وال ُسجودَ "

ـٍد، َوظـاِهُرُه َعـِن ِإْن ذََكَر ِمبَحلِه َوال طُـوَل، َسـلَم ُدوَن َتْكبـٍري، َوتَشـهَد، َوَسـ َجَد ِلَسـْهِوِه، َونـََقلَـُه أَبُـو ُحمَم
  ".ال َأْعرِفُُه َنّصاً -ال ُسجوَد َعَلْيِه : َوقـَْوُل ابِن َبشٍري، َوتاِبَعْيهِ . القاِسمِ ابِن 

أقوال نقلها ابن احلاجب عن املذهب وطواها على طريقتـه يف حكايـة أقوال نقلها ابن احلاجب عن املذهب وطواها على طريقتـه يف حكايـة أقوال نقلها ابن احلاجب عن املذهب وطواها على طريقتـه يف حكايـة أقوال نقلها ابن احلاجب عن املذهب وطواها على طريقتـه يف حكايـة / 02
به ابن عرفة بعدم معرفته

ّ
به ابن عرفة بعدم معرفتهاألقوال فتعق
ّ
به ابن عرفة بعدم معرفتهاألقوال فتعق
ّ
به ابن عرفة بعدم معرفتهاألقوال فتعق
ّ
ااألقوال فتعق

n
اا مطلقا أو نص
n
اا مطلقا أو نص
n
اا مطلقا أو نص
n
  ::::ا مطلقا أو نص

  املــاء إلزالتــه كــاملينّ مــا يتعــّني  مســألةِ  ،مــا حكــاه ابــن احلاجــب يف مســائل االســتنجاء ومــن أمثلتــه     
ُمقابِـُل املَْشـهوِر ال  ":فتعّقبـه ابـن عرفـة قـائًال  ؛أي يف تعني املـاء لـه"3ُي ِمثْـُلُه على املَْشهورِ َواملَذْ : "قال

  ."َأْعرِفُهُ 
بـه تعقّ . "4فَـإْن َكثـُـَر املَـْذُي لِلُعْزبَـِة َأِو التـذَكِر، فَاملَْشـهوُر الُوضـوءُ ": لسيف مسائل السّ  هُ لُ وْ ـقَ ومنها      

  ".ال َأْعرِفُهُ -القْوُل بِالَعْفِو للتذَكِر :"فقالَ 
  َمـَع واِحـدٍ ال"  :إعادة املنفـرد مـع اثنـني فصـاعًدامسألة استحباب  ،ومثل قَـْوله يف صالة اجلماعة    

 ِحيحَ :" فة عرْ  قاَل ابنُ ". 5َعلى اَألَصحال َأْعِرُف الص."  
َعَليـِه وَ : "فّوتـه خمتـارا   مث يف عـام معـني  مـن نـذر احلـج  مسـألةِ  ،قَـْوُل ابن احلاجـب يف النّـذور اومنه     

  ". ُمقاِبُل املَعروِف ال َأعرِفُهُ : "به بالقولـتعقّ  ."6َقضاُؤُه َعلى املَعروف
َوال َميَْسُح املُْحرُِم العاِصي بِلُْبِسِه َعلى ": قال .مثل ما أورده ابن احلاجب يف املسح على اخلّفنيو      

 ـا؛بأنّـه ال يعـرف مقابـل  فةَ به ابن عرْ تعقّ " 7اَألَصحال َميَْسـُح َعَليِهمـا : ابـُن القاِسـمِ :" فَقـالَ  األصـّح نص
    ."ال َأْعرِفُهُ -لى َقْصِر العاِصي بَسَفرِِه، َونـَْقُلُه ابُن احلاِجِب َنصا َوَخرَج املاِزِري َجوازَُه ع... ُحمْرِمٌ 

                                                 
 .101ص، قاحملقّ  صّ النّ  - 1
 .110ص، قاحملقّ  صّ النّ  - 2
 .91ص، قاحملقّ  صّ النّ  - 3
 .92ص، قاحملقّ  صّ النّ  - 4
 .111ص، قاحملقّ  صّ النّ  - 5
 .195ص، قاحملقّ  صّ النّ  - 6
 .98ص، قاحملقّ  صّ النّ  - 7
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اني
ّ
انياملعلم الث
ّ
انياملعلم الث
ّ
انياملعلم الث
ّ
اح ابن احلاجب    اإلشارةاإلشارةاإلشارةاإلشارة    ::::املعلم الث

ّ
اح ابن احلاجبإىل ما حبث فيه ابن عرفة مع شر
ّ
اح ابن احلاجبإىل ما حبث فيه ابن عرفة مع شر
ّ
اح ابن احلاجبإىل ما حبث فيه ابن عرفة مع شر
ّ
            ::::إىل ما حبث فيه ابن عرفة مع شر

   ابن دقيق العيد وابن راشد، بأقّل مع ابن هارون مثّ مع ابن عبد الّسالم اهلّوارّي، و  وأكثره                    
  واملشّدايل  واملعتمـدين  ،ومفيـًدا لدارسـيه ،اجـبًقـا بكـالم ابـن احلال يلتقط من  هـذا إّال مـا كـان متعل

 ،والفهـم ،ها بـني الـّرّد علـيهم يف الّنقـللك، وقد توزّعت هذه البحوث كسـابقويرتك ما سوى ذ عليه،
وتـارة  ،قـال ابـن احلاجـبواَألوُل اَألكثـَُر، وما رجع إىل النقل فتارة يتعقبهم يف قبـوهلم أن ،وبني اإلقرار

  : هذه األنواع وإليك أمثلة ،بهم فيما نقلوه استقالال، وقد يتعّقب اعرتاضام على ابن احلاجبيتعقّ 

ل
ّ
وع األو

ّ
لالن

ّ
وع األو

ّ
لالن

ّ
وع األو

ّ
لالن

ّ
وع األو

ّ
قول: : : : الن

ّ
 يف الن

َ
اح

ّ
به الشر

ّ
قولتعق

ّ
 يف الن

َ
اح

ّ
به الشر

ّ
قولتعق

ّ
 يف الن

َ
اح

ّ
به الشر

ّ
قولتعق

ّ
 يف الن

َ
اح

ّ
به الشر

ّ
        : : : : تعق

  : فيه الشّراح نقل صاحب األصل ما تابع/ 01
جناسـة الّشـعر الّـذي أبـني مـن ابـن احلاجـب  هلـــــنقما وهي  ،سابقا وذلك مثل املسألة اليت ذكرا     

   ."رفهــارحه ال أعـول شـوقب ،قوله هذا :"قالـــف ؛الّشارح إيّاه هقبول ابن عرفة تعّقب ،1من الكلب جّزا
َويف الُكْحـِل املُطَيـِب الِفْديَـُة  ":بومثل قول ابن احلاجب يف مسألة استعمال احملرم للكحل املطيّ      

الم فتعّقبـه ابـن وقد قبله ابن عبد الّسـ، القول بسقوط الفديةفهذا يستلزم مقابال هو " 2على األشهر
  ."ال َأْعرِفُهُ -ال ِفْديََة فيِه ِمبُطَيٍب، َوقَبولُُه ابُن َعبِد السالِم : َونـَْقُل ابِن احلاِجبِ ":عرفة بقوله

ي عمن حصر عن البيـت ففاتـه الم نقل ابن احلاجب قوال بإسقاط اهلدعبد السّ ابن ومثل قبول      
وهـو القـول الـذي نسـبه ابـن هـارون  ،3وإلزامه إمتامه بطواف اإلفاضـة ،ومىن ،واملبيت مبزدلفة ،الرمي
َونـَْقـــُل ابــِن احلاِجــِب نـَْفــَي اهلـَــْدِي َمــَع لُــزوِم َمتاِمــِه بِاِإلفاَضــِة، :"قــال ،بهمــا مجيعــافتعقّ  ؛د بــن املــوازحملّمــ

  ."َوْهمٌ –سـالِم، َوَعْزُوُه ابُن هـاروَن ِلُمَحمٍد َوقَبولُُه ابُن َعبِد ال
عـام الم وابن هارون قبوهلما نقل ابن احلاجب عـدم حرمـة أكـل دود الطّ ومنه تعّقب ابن عبد السّ      

وقبولـه ابـن  ،ال حيـرم :وقول ابن احلاجب ،ه كغريهوايات أنّ عام ظاهر الرّ ودود الطّ  :قال" .4عاممع الطّ 
  ".مل أجده إّال قول أيب عمر-ابن هارون الم و عبد السّ 

له عـن ابـن ــــــــــــــــالم يف نقومن أمثلة ذلك تعّقــبه ابـن عبـد الّسـ  :تعّقبه ما نقله الّشّراح استقالال/ 02
  لُ نـَقْ  ": فةَ اَل ابن عرْ ـــــالة، قـــــــت الصّ ـــــند قد قامـــــــرام عـــــظار واإلحـــــعبد الّرب ختيري اإلمام يف االنت

                                                 
 .84ص، قاحملقّ  صّ النّ  - 1
 .160ص، قاحملقّ  صّ النّ  - 2
 .162ص، قاحملقّ  صّ النّ  - 3
 .177ص، قاحملقّ  صّ النّ  - 4
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   ."1َملْ َأِجْدهُ -أَبا ُعَمَر َخيـَر ِيف االْنِتظاِر َواِإلْحراِم ِعْنَد َقْد قاَمِت الصالُة  َأن : ابِن َعبِد السالمِ  

فتعّقبـه  ؛عـن مالـك وجوازهـا ابتـداءً  اذّ مهيد إجزاء القراءة بالشّ الم عن التّ ومنه نقل ابن عبد السّ      
  ".2َوْهمٌ –ِإْجزاُء ِقراَءِة الشاذ َوَجوازُها َبْدءاً : يف التْمهيِد َعْن مالكٍ  ":َعْبِد السالمِ  قائال قـَْوُل ابنِ 

بـه ابـن عرفـة فتعقّ  ؛َكاحلِناء َأْو لَِينـامَ الم جوازه حلالة ٍ ني نقل ابن عبد السّ ومنه يف املسح على اخلفّ      
: َعْن َأْصَبغَ : َعْن بـَْعِضِهم: َوقـَْوُل ابِن َعْبِد السالمِ  ،َمْن لَِبَسُهما َلهُ املَْشهوُر َمْنُع َمْسِح : الباِجي ":بقوله

  ."يكره: بل قول الّصقّلّي والباجّي عنه 3ال َأْعرِفُهُ -َجيوُز َهلُما، َوال ُيْكَرُه 
ونقــل ابــن :"جــل القّفــازيِن قــالبإســقاط الفديــة يف لــبس الر  هــارون يف نقــل قــولٍ  ابــنَ  تعقبُــهومثلــه      

  ."4هارون سقوط الفدية يف لبسهما ال أعرفه
َونـَْقُل ابِن هاروَن َعِن  ":عن ابن عبد احلكم قالَ  كاة يف نقٍل نقلهاه أيضا يف مصارف الزّ به إيّ وتعقّ      

  ."5ال َأْعرِفُهُ -ِإْعطاَءها ِلِذمي َضُعَف َعِن اِخلدَمِة : ابِن َعبِد احلََكمِ 
  : فيه نقول ابن احلاجب ما تعّقب الشّراح/ 03
َمـْن َعــَدا ":غَ صــبَ أَ  قـولَ  هُ عــن ابـن حبيــب تغليطَـ ومثـال ذلـك أّن ابــن احلاجـب نقــل يف دمـاء احلـجّ      

َقتَـَلــُه، َوَداُه ِبَشــاةٍ  أّن ابــن احلاجــب بــ قــلالم هــذا النّ عبــد الّســ ب ابــنُ فتعّقــ ،"6َعَليــِه َســُبٌع ِمــَن الطــْريِ؛ فـَ
 ةَ فَــعرْ  ابــنُ ه دّ ، وهــذا مـا ر بع فقـطبــل يف الّضــ ،حبيــب لـيس يف ســبع الطـريوأّن تغلـيط ابــن  ،تـابٌع فيــه

ــالمِ  ":فقــال ــِن َعبــِد الس ــوُل اب ــُه، َوالــذي يف : َق ــُه َل ــُه اتباُع ــْن عاَدُت ــَض َم ــِل بـَْع ــَع املَؤلــُف يف هــذا النَـْق تَِب
ا ُهَو تـَْغليٌط َلُه يف الضُبِع فـََقْط  واِدِر ِإمنُقصوٌر؛ لِ -الن قـاَل َأْشـَهبُ : َقْوِل الباِجي :ْريِ الِفْديَـُة َولَـو يف الطـ

َتَدأَتْ  هـذا : ابـُن َحبيـبٍ . َمْن َعَدا َعَليـِه َشـيٌء ِمـْن ِسـَباِعَها فـََقتَـلَـُه، َوداُه ِبشـاةٍ : ُه بِالضَرِر، َوقاَل َأْصَبغُ ابـْ
  .  "الباِجي  َغَلٌط، َولَْيَس َعَدُم ِذْكرِِه الشْيُخ  بِنَـْقٍد َعلى ِمْثلِ 

        

                                                 
 .105ص، قاحملقّ  صّ النّ  - 1
 .105ص، قاحملقّ  صّ النّ  - 2
 .97ص، قاحملقّ  صّ النّ  - 3
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 .161ص، قاحملقّ  صّ النّ  - 6
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اني
ّ
وع الث

ّ
انيالن

ّ
وع الث

ّ
انيالن

ّ
وع الث

ّ
انيالن

ّ
وع الث

ّ
فسيـر: : : : الن

ّ
اح يف الفهم والت

ّ
ـر

ّ
ـبه الش

ّ
فسيـرتعق

ّ
اح يف الفهم والت

ّ
ـر

ّ
ـبه الش

ّ
فسيـرتعق

ّ
اح يف الفهم والت

ّ
ـر

ّ
ـبه الش

ّ
فسيـرتعق

ّ
اح يف الفهم والت

ّ
ـر

ّ
ـبه الش

ّ
  :ومن أمثلة ذلك ::::تعق

ْفـِل يف الَكْعبَـِة ال واملَْشـهوُر َجـواُز النـ ":ما نقله املشّداّيل عند قول ابن احلاجب يف شروط الصـالة     
َواملَْذَهُب َجواُز  :هور حيث قالَ من تعّقـب ابن عرفة  على ابن عبد الّسالم يف تفسريه املش "1الَفْرضِ 

ـْوَل ابْـِن احلاِجـِب : َوزَْعُم ابِن َعْبِد السالمِ . النـْفِل ِيف الَكْعَبةِ  َوْهـٌم نـَْقـًال، -أَنُه املَْشهوُر، َوتـَْفسـريُُه بِـِه قـَ
يُريـُد فـََيكـوُن الشـاذ َجـواَز  نّـهووّضـح كالمـه املشـّداّيل بأ" اِجٌع ِلَقْوِلِه ال الَفـْرضِ َوفـَْهماً؛ ِألَن املَْشهوَر رَ 

  .الَفْرِض َوالنـْفِل َمعاً 
َميَْسـُح : َوقيـلَ ": ومنه يف املسح على اخلّفني مسألة املسح علـى اجلرمـوق عنـد قـول ابـن احلاجـب     

  .ال َأْعرِفُهُ  -ٌد َمبْسِحِه، َوإْن َملْ َيُكْن ِجلْ : تـَْفِسريُه اْبُن َعْبِد السالمِ : قالَ . "2َعَلْيِهما ُمْطَلقاً 
يف  بــني قولــه باجتنــاب البــول ومنــه أّن ابــن عبــد الّســالم استشــكل مــن قــول ابــن حبيــب الفــرقَ      

اْسِتْشـكاُل ابـِن  ":وقـال ،فرّد ابن عرفة استشكاله ؛وبني جتويزه دوا حبيث جيري البول إليها ،املهواة
نَـُهما    ."3َأن َحمَل َحرََكِة اِجلن َفراُغ املَْهواِة، ال َسْطُح ِجْسِمهابِ : َمـْرُدودٌ –َعْبِد السـالِم الَفْرَق بـَيـْ

َوَعلــى املَْشــهوِر، ِإْن الزََم " :سلمســألة الّســ ،ومنهــا عنــد قــول ابــن احلاجــب يف نــواقض الوضــوء     
 مــاِن، اســُتِحبــَر الز يف  املعتــربُ " :ونســي التّ  محاعــةَ  ابــنِ  اإلمــامِ  الم قــولَ فقــد نقــل ابــن عبــد الّســ ؛"4َأكثـَ

 ه فـرضٌ اعرتضـه بأنّـ مثّ  ،الةالبـول علـى أوقـات الّصـ وجودَ  رُ أنّه يقصُ وفهم منه ، "الةزوم وقت الصّ اللّ 
َويف َكـوِن املْعتَـَربِ ِفيـِه اللـزوُم  ":قـالَ ، ووّمهـه يف هـذا الفهـم ،عرفـة عليـه ابـنُ  د رَ فـَـ وهو غـري مـرادٍ  ،نادرٌ 

] المابــن عبــد الّســ[َوتـََعُقبــهُ .. قــْوال ُشــُيوِخ ُشــيوِخنا ابــِن َمجاَعــَة، َوالُبــوْذِري - َوْقــَت الصــالِة، َأِو األَيــامَ 
ْهِمـِه ِمْنـُه َقْصـَر ُوجـوِد البَــْوِل علـى َأْوقـاِت الصـلواِت، َوُهـَو َوْهـٌم، : اَألولَ  بِأَنُه فـَْرٌض ناِدٌر بِناًء َعلـى فـَ

ا ُمراُد ابِن َمجاَعَة  َلواتِ َقْصُر املُ -َوِإمنْعَتَربِ ِمْنُه َعلى املَْوجوِد يف َأْوقاِت الص".  
ُهَو ِقتاُل  ":قالَ  .بأنّه قتال العدّو إلعالء كلمة اإلسالم: ومنه تعّقب ابن هارون يف تعريفه اجلهاد     

ْعــالِء َكِلَمــِة اِهللا، َأْو ُحضــورُُه لَــُه َأْو ُدخــوُل أَ  ــَر ذي َعْهــٍد؛ ِإلِ ــْوُل ابــِن ... ْرِضــِه لَــهُ ُمْســِلٍم كــاِفراً َغيـْ َوقـَ
ْعالِء َكِلَمِة اِإلْسالِم : هارونَ  ؛ ِإلِ فاقًا-ُهَو ِقتاُل الَعُدوَعِكٍس بِاَألخريَْيِن ومها جهاد اتـ ُر ُمنـْ   "5..َغيـْ
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َويف املْبتَـدِِع " :الةِ الصّ  لِ يف قوله يف مسائِ  بِ ى ابن احلاجِ عل المِ السّ  عبدِ  اعرتاض ابنِ  :من ذلك      
 َوالَقَدِري اعـرتض التمثيـل  ."1تُعـاُد أَبَـداً مـا َملْ َيكـْن والِيـاً : وراِبُعهـا. تُعـاُد يف الَوْقـتِ : ثالُِثها: َكاحلَروِري
املْبَتــدُِع ُخيــاِلُف يف اُألصــوِل : ِري املــازِ ":بقولــه هِ ِطــلَ غَ  بــه ابــن عرفــة مبّينــا ســببَ فتعقّ  ؛للمبتــدع بــاحلروريّ 

ــِكُل َكــاملُْعتَـَزِيل –الَقْطِعيــِة  ــِه؛ لِْلِخــالِف ِيف ُكْفــرِِه، َوِفْســِقِه، -كــاِفٌر، َوفيمــا ُيْش اخلِــالُف يف ِإعــاَدِة َمْأموِم
ا فـََرَضها َأْكثـَـُرُهْم يف املخـالِف إِ : َوَغر َهـذا ابَن َعْبِد السالِم فـََقالَ . قَـْوالنِ –َوِلماِلٍك َوالقاِضي ِفيـِهْم  من

ــ وََكف ، ْحكــيَم َعلــى َعِلــيــا نـََفــوْا الت ُهــْم ِإمن؛ ِألَنـــفاِت؛ َفــال َمْعــىن لِــذِْكِر ابــِن احلاِجــِب احلَــُروِري روْا ِيف الص
ْنِب، َوما َتَكلموْا يف الصفاتِ  يْ . بِالذَر َعْن َمْعرَِفِة ِروايَِة الشِخ، َوابِن َحبيـٍب َعـْن مالِـكٍ َوَقص : َمـِن ائْــَتم

ــاِج، ــَر بِاحلَج ــِن ُعَم ــًة؛ ِالْئِتمــاِم اْب ــاً، َأو َخليَف ــاً َوالِي ــداً ِإال ِإمام ــواِء، َأعــاَد أََب ــِل اَألْه ــْن َأْه ــٍد ِم ــَدَة  بَِأَح َوَجنْ
 احلَُروِري".  

عند قول ابن احلاجـب يف مسـائل  ،راصيف تصويبه القول جبواز قتال احلتعّقبه ابن هارون  :ومنه      
ـْوُل ابـِن هـارونَ : ةَ فَ عرْ  قاَل ابنُ  "2.َوال َجيـوُز ِقتاُل احلاِصِر ُمْسِلـماً َأْو كاِفـراً :"احلج الصـواُب َجـواُز : َوقـَ

ـاَج،  ِقتاِل احلاِصِر، َوَأُظن َأين رَأَيُتُه لِبَـْعِض َأْصحابِنا، َوَقْد قاَتَل ابُن الزبـَْريِ َوَمنْ  ـحابَِة احلَجَمَعـُه ِمـَن الص
ــةَ  ــَة بَــَدَءا بِــِه، وَكــانوْا َيْطلُبــوَن الــنـْفَس، َونـَْقُلــُه َعــْن : َمــْردودٌ . َوقاتَــَل َأْهــُل املَديَنــِة ُعْقَب ــاَج َوُعْقَب احلَج بِــَأن

اىل، قوتِــَل فيهــا َواْعَتــدى َعلــى اِهللا َتعــِإْن جــاَر َأَحــٌد : ال َأْعرِفُــُه ِإال َقــوَل ابــِن الَعــَرِيب -بـَْعــِض َأْصــحابِنا 
  .﴾ َحىت يقاتِلوُكم فيهِ  ﴿: ِلَقْوِلِه َتعاىل

أة املــرْ  ْرتِ احلاِجــِب يف مســألة َســ بــا ابــنَ َوابــَن َعبــِد الّســالِم تعقّ  ،أّن ابــَن هــارونَ هــو : الــثالثّ  هثالــوم     
وحنوهـا  ،وال إبـرة ،ها مـن غـري ربـطولو سرتته بثوب مسدول من فوق رأس ":لوجهها عند قوله ةِ مَ احملرِ 
فـرّد ابـن عرفـة  ُرْؤيَـِة َأْجنَـِيب َلِقَيهـا أنّه كان ينبغـي تقييـد اجلـواز ِبَكْونِـِه َعـنْ باه يف إطالقه بفتعقّ  ؛ "3جاز
   ."َكْونِِه ِحلَـر َأْو بَـْردٍ  بِـَأن َلْفَظ السْرتِ َيْستَـْلزُِمُه، َوِلذا َجَعَل يف املَُدونَِة َكْونَُه ِلَسْرتٍ َقسيمَ ":هماضَ ااعرت 
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يف  ،أورداه عـن البـاجيّ  يف نقـلٍ  بشـريٍ  وابـنَ  احلاجـب الم تعّقب ابـنَ أّن ابن عبد السّ : ومن أمثلته     
فأقـــّره ابـن عرفــة  ."1يَــوٍم تاليـه َقضـى ُكـل  ":أنّــه قـال ، خـرج وقتهـامسـألة مـن تـرك مجـرة أو أكثــر حـّىت 

، َوَقوُل ابِن َبشريٍ ":بقوله يت تَلي يـَـْوَم : نَقُل ابِن احلاِجِب َهذا َعِن الباِجييَلِة اليف َكوِن الل َد الباِجيتـََرد
واجلـــدير ." َحَســـنٌ –تَـَقـــى تـََعقبـُُهمـــا ابـــُن َعبـــِد الّســـالِم ِبَعـــَدِم ُوجوِدِمهـــا يف املُنْ  ،النْحـــِر  َقضـــاًء َأو َأداءً 

 2.قد تعّقب ذلك على ابن احلاجب أيضا هارونَ  ابنَ  بالذّكــر أن   
: ب قـول ابـن احلاجـب يف مسـائل اجلهـاد الم تعّقـومن إقراره ما تقّدم آنفا مـن أّن ابـن عبـد الّسـ     

ـــرِهِ " ـــي ِإىل آِخ ـــِة مـــاَل ُمْســـِلٍم، َأْو ِذم ـــَت َأن يف الَغنيَم ـــأنّ ".3َوِإذا ثـََب ـــثَـ  لفـــظَ  ب ـــارة أهـــلِ  خمـــالفٌ  تَ َب  لعب
ــُن عرفــة املــذهبِ  ــمُ ؛ فقــاَل اب ــرا َحبْ ــدِ  ابــنِ  ثَ ِق ــِد :"  الّســالمِ  عب ــِن َعب ــوِل اب ــَك احلَــق يف َق ُ َل ــني َوهــذا يـُبَـ
ُه؛ ِألَن َلْفَظ الثبوِت ِإْن ُعِرَف رَب : خماِلَفٌة ِلِعبارَِة َأْهِل املَْذَهبِ -َوإذا ثـََبَت : ِعبارُة ابِن احلاِجبِ : السالمِ 

َنِة، َوَلْفُظ املَْعرَِفِة، َواِالْعِرتاِف فيما دوَن ذِلكَ  ا ُيْستَـْعَمُل فيما ُهَو َسَبٌب ِلِالْسِتْحقاِق َكالبَـيـ ِإمن ."  
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ف يف نقل عبارة ابن عرفةالالالال        ::::الثالثالثالثاملعلم الث
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  ::::تصر

عـت صـنيعه مـن خـالل املقارنـة بـني عبارتـه تتبّ  وقـد ،الث من معامل منهج املشّداّيل هنـاهذا هو الثّ      
جــّدا  قلــيال فرأيــت تصــّرفه ،وهــو املختصــر الكبــري ،وبــني عبــارة األصــل ،يت نقلهــا يف هــذا الكتــابالّــ

فقـد   ،دون املعـىن ةَ فَـعرْ  علـى عبـارة ابـنِ  - كمـا صـرح  - نسبة إىل ما مل يتصّرف فيه كما أنـه مقصـورٌ 
ة مـن هـو مراعـاة الغايـة األصـليّ -ف يف العبـارة صرّ ه إىل التّ ذي اضطرّ لّ وا ،كان ثقة أمينا جّدا يف أدائه

 ، بغيــةَ آنــذاك هــةاملتفق  مرجــعِ  ،هــاتجــامع األمّ  حتريــروهــي جلــب مــا حيتــاج إليــه يف فهــم و  ،الكتــاب
إىل أّن  مــع الّتنبيــه ،ا منهــاوق شــيئً ـأســ ،صــرفات كمــا الحظــت ذات أنــواعالتّ  هيله لدارســيه، وهــذهتســ

  :اختالف نسخ املختصر الكبري نفسهكان من   ابعضها رمبّ 
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ال
ّ
الأو
ّ
الأو
ّ
الأو
ّ
اهر باملضمر وعكسه  ::::أو

ّ
اهر باملضمر وعكسه إبدال االسم الظ
ّ
اهر باملضمر وعكسه إبدال االسم الظ
ّ
اهر باملضمر وعكسه إبدال االسم الظ
ّ
        : : : : إبدال االسم الظ

هي يف  1"هِ تِ هارَ طَ  بِ وجِ  مُ ِيف  ل كُ الْ  هِ تِ قَ وافَـ مُ لِ ؛ رٌ طاهِ - تِ وْ املَ  دَ عْ بَـ  نهُ مِ  ذَ خِ ما أُ  "ل عبارة مثال األوّ      
عن  املشّدايلّ  فقد استغىن" الكّل يف موجب طهارته ملوافقة املأخوذ"...سختني املختصر الكبري يف النّ 

  .ةة االمسيّ اجع إىل ما املوصوليّ الرّ مري كلمة املأخوذ بالضّ 
ــاين قــول ابــن عرفــة     ــال الّث ــٍل " ومث ــا َيِســريًا لنـْف ــرٌ  -َســْهواً دوَن َعَمــلٍ َوَحتَوُهل أظهــر املشــّداّيل   "ُمْغتَـَف

  .2.."اَوَحتَوُل النـيِة َيِسريً :" فقال

  ::::االختصار االختصار االختصار االختصار  ::::ثانياثانياثانياثانيا
ْبـَل َسـالِم ِإماِمـِه،: َوفيهـا: قـالَ  ": 3ومنـه عبـارة       َذَهـَب ِلَغْسـِلِه، َورَجـَع، ِإْن رََعـَف بـَْعـَد َتَشـهِدِه قـَ

ـــهدَ  ـــلَم، َوَتَش ـــالمِ  لُيَس ـــِد الس ـــْوُل ابـــِن َعْب ـــهِدهِ : َوقـَ ـــَف بـَْعـــَد َتَش " هـــي يف املختصـــر الكبـــري .." ِإْن رََع
 ،وكــذا لــو ســّلم إمامــه قبــل ذهابــه ،الّصــقلّي والّلخمــيّ  :وبعــد ســالمه ســّلم حبالــه ،مد ليســلّ وتشــهّ ...

  .ق له باملقصود من التعّقبفقد حذف ما ال تعلّ .." الم وقول ابن عبد السّ 
َأو َعلـى ُصـورَِة  ،َعلى َأن ُصَوَر الَغْسِل ُكلها متـَفٌق علـى َعـَدِم َشـْرِط النـْقـِل فيهـا".. :4ومثل عبارة     

" مــاس فقــطعلــى صــورة االنغ أو إّمنــا اتّفقــواْ "...هــي يف املختصــر الكبــري بنســختيه " اِالْنِغمــاِس فـََقــط
  .وهو اختصار حسن كما ترى

ُن َواَألْظَهـُر َعـَدُد َصـَلواتِِه، َوَفسـَر ابـ. قْوال ُشُيوِخ ُشيوِخنا ابِن َمجاَعَة، َوالبُـوْذِري ".. :5ومثل عبارة     
ـــَر إخل ـــالِم اَألْكثـَ ـــِد الس واألظهـــر عـــدد صـــلواته وال يـــرد باعتبـــار .." أصـــلها يف نســـخة البجـــائيّ " َعب
ا وللبــاقي واحــدً  ايــل يوجــب وضــوءً نــوم اللّ  ألنّ ] كــذا[الــث إذ مبــىن مخــسالتســاوي وهــو القســم الثّ 

ـــد الّســـالم ـــن عب ـــه" إخل ..الّنصـــف وفّســـر اب ـــادة إىل لكـــن ينبغـــي التنبي           مـــن نســـخة ســـقوط هـــذه الزي
  .ابن عْرفةاختالف نسخ  منآنفا إليه أشرت  وهو ما اّيل،وعليه فال تصّرف للمشدّ  ،ادقيةالصّ 
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أي يف العـاجز عمـا سـوى " ُقصـوٌر -ال نَـص : قـَْولُـهُ ":  1ة املشـّدايلّ فه باالختصار عبـار ومن تصرّ      
، يف فاقد غري النّـّية للّشافعّي جيـب قصـدهاال نّص :قوله ومن تبعه: "النّية يف الصالة هي يف ابن عرفة

  . وفيما أوردت كفاية إن شاء اهللا ،وهذا الّنوع كثري، "قصورٌ –واألّوُل أحوُط  ،للحنفّي سقوطهاو 

  : إبدال العبارة بأوضح منهاإبدال العبارة بأوضح منهاإبدال العبارة بأوضح منهاإبدال العبارة بأوضح منها ::::ثالثاثالثاثالثاثالثا
  ابن أيب زيد  مقصودمهاو   بدهلا املّشّداّيل كثريا بأيب حمّمديف كالم ابن عرفة يُ "الّشيخ "مثاله كلمة      

 َأَمت َصـــالَتُه ِإْن َمنَـَعـــُه واٍد، َأضـــاَف ِلرَكَعـــٍة ُأْخـــَرى، مثُ : املُغـــريَةُ  وقـــالَ :"ومـــن األمثلـــة عبـــارة املشـــّداّيل   
 ختـلّ  فيها زيـادة تبيـني ال ايلّ وعبارة املشدّ " مثّ صّلى أربعا: "...هي يف ابن عرفة يف الّنسختني  2"َأربـًَعا

   .على تقدير أن ذاك لفظ املغرية املغريةذي قصده باملعىن الّ 
ّي بعبـارة ـدهلا املشّدالـأبـ يف كـالم ابـن عرفـة،" وال يلزم من سببّية الكّل سـببّية جزئـه"  ومثل عبارة     

  .3"وال يلزم من كون الكّل سببا أن يكون اجلزء كذلك"أجود هي 
ــالمِ : ".. 4يّ ـومثــل عبــارة املشدالــ      ِته َعــِن ابــِن نــاِفٍع : قَــوِل ابــِن َعْبــِد السَد بَعُضــُهْم يف ِصــحــَرد –تـَ

هـي يف " َتْسـَتظِهُر بيَـوَمنيِ : ُقُصوٌر؛ لِنَـْقِلِه اْبُن حـاِرٍث، َواللخِمـي َعْنـُه، َوَترجيُحـُه إيـاُه َعلـى ِروايَـِة ُحمَمـدٍ 
  .فأضافها املشّداّيل للبيان والّتسهيل ،"تستظهر بيومني"ابن عرفة من دون 

تصـّرف فيهـا املشـّداّيل "  وإْن بـَْعَد ثَـالٍث، َففـي مسـاع ابـن القاسـم  َيْشـَفُعها:"ومنه قول ابن عرفة     
  ."ِإْن ذََكَر بـَْعَد َثالٍث، َففي مساع ابن القاسم  َيْشَفُعها:" 5موّضحا هكذا قالَ 

َلْو زاَل الُعْذُر، َوَجَبْت َعلى األَ : ـْولُهُ قَ :" 6ومنه قول املشّدايلّ      ُمقــاِبُل اَألَصـح، َوقَبولُـُه : قالَ . َصح فـَ
ونقـل ابـن احلاجـب عـدم إعادـا لـزوال  ": وأصـلها يف ابـن عرفـة كـاآليت" ال َأْعرِفُهُ -ابُن َعبِد السالِم 

  .وعبارة املشّداّيل أوجز وأوضح" وقبوله ابن عبد السالم ال أعرفه ،العذر نّصا
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وهــي  ،"إخل..زاء زكــاة الــّدين والعــرض قبــل قبضــه وبيعهــا ثالثهــا ويف إجــ" : ومنــه عبــارة ابــن عرفــة    
َويف ِإجـزاِء زَكــاِة :" فقـال ؛وتصــّرف فيـه تقـدميًا وتــأخريًا ،سـّهلها املشـّدايلّ  ،علـى اللّـّف والّنشـر املرتّــب

ْبَل بـَْيِعِه  ْبَل قـَْبِضِه، َوالَعْرِض قـَ ْيِن قـَ 1..ثالُِثها–الد "  

فه يف العبارة خل ::::رابعارابعارابعارابعا
ّ
فه يف العبارة خلتصر
ّ
فه يف العبارة خلتصر
ّ
فه يف العبارة خلتصر
ّ
  :ياطة كالم ابن عرفة مع ابن احلاجبياطة كالم ابن عرفة مع ابن احلاجبياطة كالم ابن عرفة مع ابن احلاجبياطة كالم ابن عرفة مع ابن احلاجبتصر

: ثَالُِثهـا-َويف َجواِز اجلَمِع ِمبَْسِجٍد بـَْنيَ الِعشاَءْيِن ِلَفْضـِل اجلَماَعـِة : قالَ :" 2ومثاله عبارة املشّدايل     
ولفضــل ... حينئــذمجــع  والوفيهــا إن ارحتــل بعــد الــزّ " :أصــلها يف ابــن عرفــة"  فـََقــطْ   ����ِمبَْســجِدِه 

مثّ  ،جـواز اجلمـع فالحـظ كيـف اقتـنص املشـّداّيل مسـألةَ  "إخل..جد بـني العشـاءين ثالثهـا اجلماعة مبس
  .قدمي والتأخري كالم ابن عرفة على كالم ابن احلاجببالتّ  خاط بعد ذلك

  نْ إِ فَـ ،هُ دَ ْعـبَـ  وْ أَ  هُ لَـبْـ قَـ  ةِ دَ ىل الفائِـإِ  ضـاءُ تِ قْ االِ  م َضـيُ وَ ": بِ احلاِجـ أي ابـنُ  قَـْولُهُ  : املشّدايل  ومنه قولُ      
 نْ َمـلِ  هُ كالُ شْ إِ  حٌ واضِ  المُ ـــــــذا الكَ هَ  :قالَ  .طِ سَ الوَ  يطِ ـاخللكَ   :قيلَ وَ  ،قار ـفَ تَـ  ،اهلِ وْ ـــــحَ  لَ بْ قَـ  ضاءٍ تِ اقْ بِ  لَ ـمَ كَ 
     ".هذا الكالمُ " ن دون زيادةمإخل ..هُ إشكالُ  واضحٌ  ..احلاجبِ  ابنِ  وقولُ ":هي يف ابن عرفة 3"فَ صَ نْ أَ 

 املعاملعاملعاملع
ّ
 لم الر
ّ
 لم الر
ّ
 لم الر
ّ
ايلضافات ضافات ضافات ضافات اإلاإلاإلاإل    ::::ابعابعابعابعلم الر

ّ
ة باملشد

ّ
ايلاخلاص

ّ
ة باملشد

ّ
ايلاخلاص

ّ
ة باملشد

ّ
ايلاخلاص

ّ
ة باملشد

ّ
        ::::اخلاص

وقـد جعـل  ،الّـيت استخلصـها يف كتابـه هـذا ةَ فَـعرْ  ابـنِ وهي ما انقدح له من أحباٍث تتعّلق بأحباِث      
ن مـ أّـا حنـوٌ  أظهـرواسـتقراؤها يف هـذا اجلـزء  ،العالمة عليها حرف ميم إشارة إىل امسه رضي اهللا عنـه

 ا ال خترج عن ثالثة أنواع يل تبّني . إضافة وثالثني ستّأ:  

ل
ّ
ــوع األو

ّ
لالن

ّ
ــوع األو

ّ
لالن

ّ
ــوع األو

ّ
لالن

ّ
ــوع األو

ّ
بات: : : : الن

ّ
ـعـق

ّ
باتالت

ّ
ـعـق

ّ
باتالت

ّ
ـعـق

ّ
باتالت

ّ
ـعـق

ّ
َعَة َعَشَر اْعِرتاًضا أكتفي مبثالني ::::الت   :وِهَي اَألكثُر َحنُو َسبـْ

ــن احلاجــب يف مســألة :لاألوّ       ــه الّنفــل :عنــد قــول اب ــيّمم للفــرض جيــوز أن يفعــل ب : مــن نــوى الّت
الطواُف بـَْعَد الَفْرِض َكالنـْفِل : نـَْقُل ابِن احلاِجبِ : به ابن عرفة بقولهتعقّ . "4وََكذِلَك الّطواُف، َورَْكَعتاهُ "

وَكـــذِلَك : َهــذا بِنـــاًء َعَلـــى َأن املَْعــَىن ِعْنـــَدهُ : قـــالفتعّقبــه املشـــّداّيل . ال َأْعرِفُــُه يف الطـــواِف الَواِجـــبِ -
ُل َكـالِم املَؤلـِف َعلـى طَـواِف التطَـوِع، َوَأمـا َعلـى مـا الطواُف َجيوُز بتَـَيمِم الَفْرِض؛ فـََعَلى َهـذا جيَِـُب َمحْـ

وََكـذِلَك الطـواُف، َورَْكَعتـاُه، َجيـوُز َأْن ُيَصـلَي رَْكَعـيتَِ الطـواِف بتَــَيمِم : ِمْن َأن املَْعىن: َأَشـاَر إلَْيِه بـَْعُضُهمْ 
  .َفال ِإْشكالَ الطواِف َكما جاَز النـْفُل بتَـَيمِم الَفْرِض، 

                                                 
 .135احملّقق، ص  النصّ  - 1
 .118احملّقق، ص  النصّ  - 2
3
 .126احملّقق، ص  النصّ   - 
 .96ص، احملقق النصّ  - 4



 ـــ  الدراسي القسم      ـــــــــــــــ        القسم األولــ 

64 

 

وَملْ يـَُقـْل ِمبَْنـِع النـْفـِل ِإال :" الكعبـةِ  داخـلَ  الّنافلـةِ  إيقـاعِ  مسـألةِ الِة الّصـيف  ةَ فَـعرْ  ابـنِ  قـولُ  :اينوالثّ      
، َوقَـْد َصـرَح تعّقبه املشّداّيل بقوله اْنظُِر اِإلْكَماَل، فَِإن ظاِهَرُه َأن َأْصَبَغ َميَْنُع النـْفَل َوالَفْرضَ ". 1َداُوودُ 

  . النواِوي ِبَذلَك يف َشْرِحِه ِلِكتاِب ُمْسِلٍم، فاْنظُْرهُ 

ــاني 
ّ
وع الث

ّ
ــاني الن

ّ
وع الث

ّ
ــاني الن

ّ
وع الث

ّ
ــاني الن

ّ
وع الث

ّ
رح والبيان: : : : الن

ّ
رح والبيانالش
ّ
رح والبيانالش
ّ
رح والبيانالش
ّ
  :أذكر مثالني عنه موضعا اثين عشريف  :الش

ه البــاقي علــى أصــل أنّــ"ـللمــاء املطلــق بــ احلاجــبِ  ابــنِ  تعريــفَ  أّن ابــن عرفــة نقــضَ : األّول املثــال     
مثّ استشـعر جوابـا عـن  ،"هِ وِ وَحنْـ، دِ رْ الـوَ  اءِ مبِ  هُ دُ رْ طَ  لُ طُ بْ يَـ  :عدم املانعية كما تقّدم، حيث قالب "2خلقته
وهـذه اجلملـة علـى طريقـة  ،"فُ ر َعـاملُ  هُ نـِألَ ؛ قِ لَـطْ املُ  القِ طْ بـإِ  ابُ وال ُجيـ:" فأشار إىل إبطاله بقوله ؛ذلك

فشــرحها  ؛مـز حيتـاج إىل كـّد الـّذهن يف فهمـهر  -ا يف الّنصـف األّولخصوًصـ-ابـن عرفـة يف املختصـر 
". وال جيـاب بـإطالق املطلـق :" وبدأ باجلواب الذي أشار إليه ابـن عرفـة يف قولـه  ،املشّداّيل رمحه اهللا

 دِ رْ الـوَ  ومـاءُ ، قٌ لَـطْ مُ  قُ لَـطْ املُ  :الَ َقـيُـ  نْ أَ بِـ دِ رْ الطـ طـالِ بْ إِ  نْ َعـ ابَ ُجيـ نْ أَ  ح صِ يَ  الَ  :مُ أعلَ   واهللاُ ِين عْ يَـ : "فقال
شــرح وجــه  مثّ  ،"دُ يــقَ املُ  جُ خــرُ فيَ ؛ قِ لَــطْ ىل املُ إِ  دٌ عائِــ هِ تـِ َقــلْ خِ  ريَ مِ َضــ ن ِألَ ؛ يــفِ رِ عْ  التـ ِيف  لُ خُ دْ  يَــَال فَــ؛ دٌ يــقَ مُ 

 ءٌ زْ ُجـ ريُ مِ الضـ ذِ إِ ؛ رُ وْ الـد  عليـهِ  مُ زَ ْلـيَـ  هُ ألنـ:" فقـال" ه املعـّرفُ ألنّـ" عرفـةَ  ابـنِ  إليه يف قولِ  املشارِ  هِ بطالنِ 
  ".روْ  الد َىن عْ مَ  وَ وهُ ، هذا على هذا فُ قَ وَ تَـ يَ فَـ ؛ فِ ر عَ املُ  نَ مِ 

فقد فّرع عنه ابـن احلاجـب  ؛جل يف العورةللرّ  األمةِ  مماثلةِ  مسألةِ شروط الّصالِة يف : الثّاين املثالو     
عليهــا  األمــة خاّصــةً وهـو أّن  الّرابــعَ  فـذكر القــولَ  الفخــذينِ  يِ األقـوال يف حكــم مــا إذا صـّليا معــا بــاديَ 

اإلشـكال يف  وهنـا وقـع .وهو القول املشـهور ،فال إعادة عليه مطلًقا ؛جلاإلعادة يف الوقت دون الرّ 
إعادمــا أبــًدا ، : فقــال ابــن عبــد الّســالم هــي ؛ة يف كــالم ابــن احلاجــبالثــة املطويّــتفســري األقــوال الثّ 

بأّن الّصواب يف تفسري األقوال  ّقبه ابُن عرفةاإلعادة عنهما مطلقا، فتعوإعادما يف الوقت، وانتفاء 
ــالمِ :" فحكــى أوال تفســري ابــن عبــد الّســالم قــالَ .غــري ذلــك ِمــا أَبَــدًا، : تـَْفِســريُها اْبــُن َعْبــِد السِبِِإعاَد

ــتِ  ُهمــا، َوِإعاَدِِمــا يف الَوْق ــهورِ . َونـَْفِيهــا َعنـْ ــه"   َواملَْش ــاه بقول ــه مــبطال إّي ــِل ا:" مثّ أضــرب عن ــُة َب ْألَْربَع
بَيانُـُه :" شـرحها املشـّداّيل بقولـه غلقـةً م تكـونُ  تكـادُ  تلك عبارةٌ و " اقُـُهما ِيف اْإلِعاَدتـَْنيِ اْشِرتاُكـُهما، َواْفرتِ 

  ".3ِإعاَدتـُُهما أََبدًا، َوِإعاَدتـُُهما ِيف الَوْقِت، َوِإعاَدُا أََبداً َمَع ِإعاَدتِِه ِيف الَوقِت،َواملَْشُهور

                                                 

1
 .103ص، قاحملقّ  صّ النّ  - 
2
 .81ص، قاحملقّ  صّ النّ  - 
 .102ص، الّنّص احملّقق - 3
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وع ال
ّ
وع الالن
ّ
وع الالن
ّ
وع الالن
ّ
ـالثالن

ّ
ـالثث
ّ
ـالثث
ّ
ـالثث
ّ
وثيق واإلحالة ::::ث

ّ
وثيق واإلحالةالت
ّ
وثيق واإلحالةالت
ّ
وثيق واإلحالةالت
ّ
  :مواضع  أذكر منها سبعةحنو     ::::الت

 ولِ ـعلـى قـ هِ اعرتاِضـ عنـدَ  املخـتص  الِ ـللمـ فـةَ عرْ  ابـنِ  تعريـفَ يف بـاب اجلهـاد جلبه  :ال الّتوثيقـمث     
ل فنقـــ ؛"كـــالُم ابـــِن احلاِجـــِب يـَْبطُـــُل بِـــاملُْخَتص "حيـــث قـــال " اَألْمـــواُل َغنيَمـــٌة، َوَيفْءٌ :" ابـــن احلاجـــب

َواملُْخَتص بِأْخِذِه : يـَْعين بِاملُْخَتص ما َفسَرُه بـَْعُد يف قـَْوِلهِ :" قال.عريف من املختصر الكبريالتّ  ايلّ املشدّ 
 روجٍ ما ُأِخَذ ِمْن ماِل َحْرِيب َغْريِ ُمَؤمٍن دوَن ِعْلِمِه، َأْو َكْرهاً دوَن ُصْلٍح، َوال ِقتاِل ُمْسِلٍم، َوال َقَصَدُه ِخبُ 

ِمْن َأْحراِر الذكوِر الباِلغَني، َعلى رَْأٍي كما َهَرَب ِبِه َأسٌري، َأْو تاِجٌر، : ِإلَْيِه ُمْطَلقاً، على رَْأٍي، َأْو ِبزِياَدةِ 
ِخـالٌف -َأْو َمْن َأْسـَلَم بِـداِر احلَـْرِب، َأْو مـا َغِنَمـُه الـِذميوَن، َوفيمـا َغِنَمـُه الَعبيـُد، َوالنسـاُء، َوالصـْبياُن 

  "1ُ.تـََقدَم؛ َفال َيْدُخُل الركاز
     قوًال  نقَل يف األميانِ  بِ احلاجِ  ابنَ  ومثاله أيًضا أن احملاشاةِ  ةِ  بصح  علَـ ملـن قـال احلـاللُ  وجـةِ يف الز ي 
ونوى إخراج الّزوجة  حرامٌ  ي وجاء يف احلالل علَ :"عند قوله ،وقصد استثناء الّزوجة من العموم ،مٌ حرا

 ةِ وَجـالز  راجِ ْخـإِ  ِصـحةَ  بِ احلاِجـ ابـنِ  لُ ْقـنَـ وَ  :ًال ئقا ةَ فَ عرْ  فاعرتضه ابنُ " أفادَ  اخلصوصَ  إن قصدَ  :الثهاث
 ةِ نَـو دَ مُ لْ لِ  هارونَ  ابنُ  هُ وُ زْ عَ وَ  ،هورِ شْ املَ وَ  ،مِ القاسِ  بنِ ِال  المِ الس  دِ بْ عَ  ابنُ  هُ وُ زْ عَ وَ  ،اشاةً حمُ وَ  ،ناءً ثْ تِ اسْ  ةِ ي النـ بِ 

يف  حاشـاةِ يف املُ  وَ ا هُ من إِ  ةِ نَ و دَ املُ  لُ وْ قَـ وَ " :ةَ فَ رْ عَ  ابنُ  قالَ  "بيبٍ حَ  بنِ ِال  هُ رُ يْـ غَ وَ  دٍ شْ رُ  ابنُ  زاهُ ا عَ من إِ  .مٌ هْ وَ –
 تْ َمـرُ حَ  ،رامٌ َحـ هِ ْيـلَ عَ  ل ِحـ ل ُكـ  :من قال:" هوَ نة وَ املدو  أتى بنص ذلك بأْن  ايل املشد  قَ وقد وث  "هاريِ يِ ختَْ 
  ".2هِ بِ لْ قَ ها بِ يَ اشِ حيُ  نْ  أَ ال إِ  طْ قَ فَـ  هُ تُ أَ رَ امْ  هِ يْ لَ عَ 

 إحالته على البيان والّتحصيل عند كالم ابن عرفة على قول ابن احلاجب يف: اإلحالةِ ومن أمثلة      
، وَسـَجدوْا فَِإْن َسلَم، أَتَـمِ ِـْم َأَحُدُهْم َعلى اَألَصح :" وقام  من سجد إمامهم واحدة  مسألةِ  ،الةِ الصّ 

ْبَل السالمِ  اْنظُِر الَبياَن ِيف َوباَع شاًة ِمْن مسـاع عيسـى ِمـْن ِكتـاِب :" فقال بعد نقله حبث ابن عرفة ". قـَ
  ".3الصالةِ 

َأمـا لَـْو خيـَف َعلـى اْسِتْئصـاِل اِإلْسـالِم، ": عند قول ابن احلاجـب الّتّرتسِ  مسألةِ  ،اجلهادِ ومنه يف      
  ".4َويف اَألْصِل بَِقيٌة؛ فاْنظُْرهُ :" وقال عرفةَ  ابنِ  فقد نقل حبثَ  ؛"ْوَلْنيِ َكالشاِفِعي اْحَتَمَل القَ 

                                                 

1
 .203ص، قاحملقّ  صّ النّ  - 
2
 .190ص، قاحملقّ  صّ النّ  - 
 .111ص، ققّ احمل صّ النّ  - 3
4
 .202ص، قاحملقّ  صّ النّ  - 
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الة داخـل يف مسألة الصّ  وويّ إحالته على اإلكمال وشرح مسلم للن  من تقّدم كما أّن من أمثلتها ما 
        .الكعبة

الث
ّ
الثالفرع الث
ّ
الثالفرع الث
ّ
الثالفرع الث
ّ
     مدى التزامِ مدى التزامِ مدى التزامِ مدى التزامِ : : : : الفرع الث

ّ
ايل

َّ
 املشد

ّ
ايل

َّ
 املشد

ّ
ايل

َّ
 املشد

ّ
ايل

َّ
  :مبنهجهمبنهجهمبنهجهمبنهجه    املشد

املشـّداّيل  عـت فيهـا نقـولَ تتبّ  فـةَ للجزء األّول من املختصـر الكبـري لإلمـام ابـن عرْ  1سريعة بدراسة     
  :توّصلت إىل مالحظات هاّمة ، يت أبان فيها عن منهجهالّ  هُ تَ عيين مقّدمَ  واضعا نصبَ ، وتصرفاته

حكيما ، أمينا يف نقولهفكان  ة اليت رمسها واملنهج الذي جه؛أن اإلمام املشّدايل التزم اخلطّ : أولها
  .   خبريا مبا حيتاج إليه املتفّقهة يف جامع األّمهات، يف تصّرفاته

يت سـخسـقطت مـن نُ  الّسـالمِ  عبـدِ  ابـنِ  هِ وشارحِ  على ابن احلاجبِ  ةَ فَ ا البن عرْ أّن هناك حبوثً : ثانيها
 أّن قسـًما مـن: الكبـريِ  رِ مـن املختصـ نسـخٍ  اسـتعراضِ  تبـّني يل بعـدَ املشّداّيل املعتمـدتني يف الّتحقيـق، و 

اآلخر القسم  وسقط من أخرى، وأّمافثبت يف بعضها  ةَ فَ نسخ ابن عرْ  ا اختلفت فيهممّ  تلك البحوثِ 
ــا للحكــمِ  -نســختان اثنتــان -لــم أر يف عــدد الّنســخ الــيت اعتمــداف  ها راجــعٌ بــأن إســقاطَ  ســَنًدا كافًي

فأثبتتـــه إحـــدامها ، لفـــت فيـــه الّنســـختانِ قـــد اخت ذلـــك أّين وجـــدت بعـــض تلـــك البحـــوث، دايلّ للمشـــ
مــاجعلين أحتّفــظ فيمــا اتّفقتــا علــى إســقاطه فلــم أنســبه للمشــّداّيل بــل جــّوزت أن ، وأســقطته األخــرى

يف اجلـزم لنـا ولعّل األيّام تكشف لنا عن نسخ أخرى تكون عمـادا ، يكون من اختالف نسخ الّشرح
 ،لك البحـوث ممّـا اتّفقـت الّنسـختان علـى إسـقاطهوفيما يأيت حماولة الستقصاء ت بأمر هذه األسقاط،

  :مع حماولة تعيني حماّهلا من جامع األّمهات
هـو مـن : بِ احلاِجـ ابـنِ  وقـولُ : " ةَ فَـعرْ  قـال ابـنُ . يف مسائل الوقت من كتاب الّصالة: املوضع األّول

. 2الغــروبمتــام ركعــة قبــل طلــوع الّشــمس وقبــل  إىل مقــدارِ  هِ عــن صــالتِ  حيــث يضــيق وقــت االختيــارِ 
أّن ما بعـد إىل إن مل يـدخل فيمـا قبلهـا لـزم كـون مـا أتـى بـه يف مقـدار الرّكعـة ـب: تعّقبه ابن عبد الّسالم

ــزم كــون اآليت للّصــالة يف وقــت الّضــرورة إذا أوقــع بعَضــ، وهــو أداٌء اتفاقــا، غــَري أداءٍ  ها  وإن دخــل ل
استشـكل : قلـت. وهـو أداٌء اتفاقـا، داءكسجود الرّكعـة األخـرية يف مـا بعـد إىل غـَري ُمـدرٍك لوقـت األ

عـا يف غـري وقـت ألنّه جعل الّلزوم فيما بعـد إىل موقَ ، لزوم ما اّدعاه الزما عامال بأّن الّالزم عنه نقيضه
ع فيـه أداًء فحينئـذ يكـون املوقَـ هِ كونِـ  األداء مع فـرض كـون مـا بعـد إىل داخـال فيمـا قبلهـا وهـو وقـتُ 

                                                 
1
 .ا يف املقّدمةآنفً  هُ أوجب الّسرعة ما ذكرتُ  
وقيــل إىل الركــوع قبـل طلــوع الشــمس يف ، هــو مــن حيـث يضــيق وقــت االختيـار عــن صـالته إىل مقــدار متــام ركعـة"وعبارتـه  82جـامع األمهــات،  ص  2

 ." الصبح وقبل الغروب يف العصر
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 ٌع يف مقداٍر أقل فسجودها األخري موقَ ، ّن ما بعد إىل هو مقدار ركعة للغروبر بأويقر ، ال قضاءً  أداءً 
ء ضــرورة إن أّخــر األداء قــدر كــّل مــا هــو غــريه بعــده فقضــا، فهــو غــريه وهــو بعــده، ن مقــدار ركعــةمــ

وجياب مبنع عموم الكـربى أعـين قولـه كـّل مـا هـو ، سجودها فقط غريه وبعده فهو قضاءقدر و ركعة، 
أّمــا  ضــاء؛ ألّن مــا هــو غــريه بعــده إن أريــد بــه قــدر ركعــة كاملــة فيــه أو جــزء منهــا فقضــاءٌ غــريه بعــده ق

اء مادون ذلك ركعة كاملة فيه أو جزء منها فأداء ألنّه حينئـذ جـزء ركعـة كاملـة قبـل الغـروب وهـي أد
وقـــد ســـقط مـــن الّنســـخة ، أ 26هـــذا الّنقـــل انفـــردت بـــه نســـخة البجـــائي ." اتّفاقـــا فجزؤهـــا كـــذلك

وقـد نبّـه إىل ذلـك حمققـا اجلـزء األّول مـن . 12511دقّية كما سقط مـن نسـخة ثالثـة حتـت رقـم الّصا
  . 182املختصر الفقهي البن عرفة صفحة

ومجـع املشـرتكتني للمـريض خـوف : " قـال ابـن عرفـة. يف مسـائل اجلمـع بـني الّصـالتني: املوضع الثّـاين
خوفــه مــا مينعــه : البــاجي، منعــه ابــن نــافع مطلقــا: املــازريّ ، املشــهور جــوازه، اإلغمــاء ومشــّقة احلركــة

، جتمـع للمـريض مطلقـا اتّفاقـا قصـور: الثّاين؛ فقول ابـن بشـري نية أو ّمحى كخوف إغمائه ومل حيكِ الثّا
وحمـّل  1."ال أعرفهمـا، وعكسه ابن عبد الّسالم، جيمع لإلغماء ويف غريه قوالن : وقول ابن احلاجب

وإن ، واملـريض إذا خشـي اإلغمـاء: " عاطفا علـى أسـباب اجلمـعهذا البحث عند قول ابن احلاجب 
   2."ويف اخلوف البن القاسم قوالن: مل خيش فقوالن
ال : وقيـل، ُخيْـَرُج للّصـالة مـا مل يتغـّري : قيـل: ابـن بشـري: " قـال ابـن عرفـة. يف اجلنـائز: املوضع الثّالث

ال -خيـــرج مطلقـــا  :الّســـالمونـــّص ابـــن عبـــد  ،إن طـــال؛ فظـــاهر نقـــل ابـــن احلاجـــب: وقيـــل، مطلقـــا
وعلــى الّنفــي ، فــإن دفــن بغـري صــالة فقـوالن: " وحمــّل هـذا البحــث عنــد قـول ابــن احلاجـب 3."أعرفـه

  4."فثالثها خيرج ما مل يطل
وزن الــدرهم ســبعة : قــول ابــن حــزم: 5وقــول العــرايب كــذا: " قــال ابــن عرفــة يف الزكــاة: املوضــع الّرابــع

ينار اثنتــان ومثــانون حبّــة خــالف اإلمجــاع، العْشــر ومخســون حبّــة وســّتة أعشــار وعْشــر 6ووزن الــد  ،

                                                 
 .أ61ائي البج، ب80دقية الّصا 1
 .120جامع األّمهات، ص  2
 أ107البجائي  3
 .141جامع األّمهات، ص 4
 .لعّله الغزايل أبو حامد حجة اإلسالم  وعبد احلق معاصر له 5
 .اإلمجاع نقله ابن القطان وغريه 6



 ـــ  الدراسي القسم      ـــــــــــــــ        القسم األولــ 

68 

 

: " وحمـّل هـذا البحـث عنـد قـول ابـن احلاجـب 1." واتّباعه عبد احلّق وابن شـأس وابـن احلاجـب وهـم
  2. "نتان ومثانون حّبة وثالثة أعشار حّبة من الّشعري املطلقثواملثقال ا، والّدرهم سبعة أعشار املثقال

.   ونوت بيعه إن احتاجـت إليـه ،مسألة زكاة املرأة حللّيها الذي كربت عنه. يف الزّكاة: ساملوضع اخلام
موروثـه ال : عدم انتقال مقتناه بنّية الّتجر إليه وزيـادة ابـن احلاجـب: ونقل ابن بشري: " قال ابن عرفة

ا نـوى حبلـي وإذ: " وحمـّل هـذا البحـث عنـد قـول ابـن احلاجـب ،3."أعرفه غري ختـريج مـا مـّر للمـازري
  4."الِقنية أو املرياث الّتجارة فاملشهور انتقاهلا

ويف تزكية الّلقطـة لعـام فقـط أو : " قال ابن عرفة -مسألة زكاة الّلقطة –يف الزّكاة : املوضع الّسادس
ثالثها إن اتصل رجاؤه القوّي حـىت أخـذها وإّال اسـتقبل بالّشـيخ عـن حمّمـد عـن مالـك مـع ، لكّل عام

مـا مل  يـرد ملتقطهـا أكلهـا فتصـري كـدين : اييت علّي وابن نافع واملغرية مع سحنون قـائلنيأصحابه ورو 
يسـتقبل مطلقـا  :الثّالـث :وابن حبيب وعن العتّيب األّول بسماع ابن القاسـم وقـول ابـن بشـري وتابعيـه

: اجـبوحمـّل هـذا البحـث عنـد قـول ابـن احل 5"ونقل ابن حارث االتّفاق على الزّكاة ،خالف ما تقّدم
  6."ويف الّضائع يلتقط مثّ يعود ثالثها كالّدين"

أربــاب الّثمــار إذا تركوهــا بعـد اخلــرص فــاملعترب مــا وجــد مــن زيــادة  :مســألةيف الزّكــاة : بعاملوضـع الّســا
واملشـهور : " وقول ابن احلاجب: " قال ابن عرفة .ه اخلارصوإن مل يرتكوها فاملعترب ما خرص ،ونقص

   8."ال أعرفه-7ترب ما وجدوْا أّم إذا تركوه فاملع
ومســع حيــىي جيــب بيعــه خربــة ال ميلــك : "قــال ابــن عرفــة يف احلــّج مســائل االســتطاعة: املوضــع الثّــامن

اجـب ال يعتـرب ضـياعه أو ونقـل ابـن احل، ابن رشد إن أمـن ضـيعتهم، غريها حلّجه وترك ولده للّصدقة

                                                 
    .أ109دقية الّصا 1
 .161ص جامع األّمهات، 2
 .أ81البجائي ، ب109دقية الّصا 3
 .144جامع األّمهات، ص 4
 .أ89البجائي ، أ121الّصادقية  5
 .151جامع األّمهات، ص 6
 .162جامع األّمهات، ص 7
 .ب97البجائي ، أ133الّصادقية  8
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وال يعتــرب بقــاؤه فقــريا، : " ن احلاجــبوحمــّل هــذا البحــث عنــد قــول ابــ 1."قــوت ال أعرفــهضــياع مــن ي
             2."ما مل يؤّدي إىل ضياعه، أو ضياع من يقوت: وقيل

لو شك أََأفرد أو متّتع طاف وسعى : اجبوقول ابن احل : "قال ابن عرفة. يف احلجّ  :املوضع الّتاسع
يهما صورته قارن وينوي احلّج جلواز التمّتع ف: وقال أشهب. جلواز العمرة وال حيلق جلواز احلجّ 

مسألة الّلخمّي وال أعرف فيها قول أشهب وقوله ينوي احلّج خالف قول الّلخمي والّضمري فيهما 
فإنّه يطوف ويسعى  أو متّتع فردَ أَ أَ شّك كما لو   ":ابن احلاجبعند قول  هوحملّ  3."حلّج اإلفراد والِقران

  4."قارناوقال أشهب يكون ع فيهما جلواز العمرة وال حيلق جلواز احلّج وينوي احلج جلواز الّتمتّ 
ل احملــرم رأســه يف غــري ســغ مل جيــز مالــك :أبــو عمــرل اقــ : "قــال ابــن عرفــة. يف احلــجّ  :املوضــع العاشــر

ال جيوز صّب املاء على جسده ورأسه حلّر أو غـريه وحيركـه يف اجلنابـة بيـده : فيها: اجلنابة وكرهه قلت
ء خوف قتل الّدواب فإن فعل أطعم شـيئا ونقلهـا ابـن حني صّب املاء عليه وأكره غمس رأسه يف املا

: وحمّل هذا البحث عنـد قـول ابـن احلاجـب ،5."احلاجب مسقطا إن فعل أطعم موهم إسقاط إطعامه
        6."و ال يغمس رأسه يف املاء خيفة قتل الّدواب    "

ى مـا ويف فضـل مـا قبـل الـّزوال علـ " :يف ختـام بـاب األضـحية قـال ابـن عرفـة: املوضع احلادي عشر
حتتمـل اخلـالف  جـباابـن احلوعبـارة  ،بعده من يوم قبله وعكسه نقال الّلخمّي مع حمّمد وابن حبيـب

ويف : " وحملّـه عنـد قـول ابـن احلاجـب،  7."ره علـى غـري اليـوم األّول وال قائـل مـا، وقصيف املساواة
  8."أفضلّية ما بعد الّزوال على أّول ما بعده قوالن

وقول ابن بشري وابن احلاجب يف غزوة خيرب عمـرة : " ال ابن عرفةق. اجلهاد يف    :املوضع الثّاين عشر
  10".مثّ خيرب واعتمر فيها عمرة القضّية : "وحمّله عند قول ابن احلاجب 9."القضاء وهم

                                                 
 .أ115البجائي ، أ160الّصادقية  1
 .183جامع األّمهات، ص 2
 .أ120البجائي ، أ167الّصادقية  3
 .190جامع األّمهات، ص 4
 .أ136البجائي  5
 .206جامع األّمهات، ص 6
 .ب166البجائي ، أ122الّصادقية  7
 .231جامع األّمهات، ص 8
 .أ203البجائي  9
10
 .243جامع األّمهات، ص 
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        ::::العمل يف التحقيق ووصف النسخ املعتمدة فيهالعمل يف التحقيق ووصف النسخ املعتمدة فيهالعمل يف التحقيق ووصف النسخ املعتمدة فيهالعمل يف التحقيق ووصف النسخ املعتمدة فيه    :ثالثثالثثالثثالثاملطلب الاملطلب الاملطلب الاملطلب ال 
ل

ّ
لالفرع األو
ّ
لالفرع األو
ّ
لالفرع األو
ّ
حقيق::::الفرع األو

ّ
حقيقالعمل يف الت
ّ
حقيقالعمل يف الت
ّ
حقيقالعمل يف الت
ّ
  :   العمل يف الت

   : باآليت معتمًدا على منهِج املقارنةِ  تقم            
، املعاصــرِ  ورمستــه بالّرســم اإلمالئــي ، مــن الّنســخة األصــل املشــدايل  شــرح نســخت كتــابَ  -1

  .كما قمت بشكِلِه كلهِ   الّرتقيمِ  ا عالماتِ مراعيً 
واخرتت يف ، واألخرى مصّورةٌ ، إحدامها أصليةٌ ، ما كتبت على نسختني خطّّيتني عارضت -2

 .املختارِ  آخذا مبنهج الّنص ، األصح  لة الّنص املقاب
اكتفيُت بإثبات الفروِق املؤثّرِة يف املعىن فقط بني نسـخيت الّشـرِح وأمهلـت مـا ال تـأثري لـه  -3

 .وحاولت َجهدي خدمَة الكتاِب بتدوين العبارِة الّصحيحةِ . كلمِة َمْرُدوٌد و يـَُرد : حنو
طـوطتني أصـلّيتني مـن املختصـر الكبـري البـن عرفـة قابلت نقول املشّداّيل على نسـختني خم -4

 وأشرت إىل ما زادتا به من البحوث عـن نسـخيتِ ، حتتفظ ما دار الكتب الوطنّية بتونس
جلــــزء األّول بــــدار املــــدار ، كمــــا راجعــــت لالســــتئناس الّنســــخة املطبوعــــة مــــن ااملشــــّدايلّ 
 .على عللها اإلسالميّ 

 اإلمـامِ  مـن نقـولِ  هُ كمـا وثّقـت غـريَ ، سختني املـذكورتنينّ ال من فةَ عرْ  ابنِ  عنِ  الّنقولَ  وثّقتُ  -5
 عرفـة  ابـنِ  اإلمـامِ  نقـولِ  إىل توثيقِ  زٍ اوِ واقتصرت على ذلك غري جم، مصادرِها من املشّدايل
ــهِ  ،امــع كثرِــ ، ولــو حاولــت لكــان األمــُر خــرَج عــن احلَــد ِجــدا ،وال إىل توثيــِق نقــوِل نقوِل

 . على الّشرحِ  الّتحقيقِ  حاشيةُ  تْ وطغَ  سالةُ الر  ولََتَضّخمتِ 
وقـد تبـنيَ يل أّن يف إحـدى ، قمت بتوثيِق عبارِة جامِع األّمهاِت ِمـن الّنسـختني املطبـوعتني -6

الّنسختني خمالفًة كثريًة لعبارة ابن احلاجب يف املطبوع وَسِلَمت من ذلك الّنسخة األخـرى 
كمـا أّمـا ، خالفـِة للمطبـوع فقـد أشـرت إليـهفاعتمـدُت عبارـا إّال مـا اتّفقتـا عليـه مـن امل

فأبقيت على ذلك ، اتّفقتا على تقدمي بعض مواضَع على أخرى خالَف ما هو يف املطبوع
ــة الفائــدة وقــد يُــدَرُك بعــُض ذلــك بالّتأّمــل يف أرقــام الّصــفحات مــن  ،دون إشــارة إليــه لقّل

ــا املطبــوع كمــا أّن النّ  ــا ال بعــَض نقــوٍل  -يف النــادر –ســختني زادت عــن جــامع األمهــات ّمم
 .يوجد يف املطبوع أشرت إليها يف حمّلها
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ـــراجَم خمتصـــرةً  ترمجـــت -7 ـــّنّص ت ـــواردين يف ال ـــة ، األعـــالم ال وجتـــاوزت املشـــهورين مـــن األئّم
كمـا مل أتـرجْم البـن ، وبناًء على ذلك مل أترجْم لكـّل مـن ذُكـَر بصـحبةٍ ، لتخفيف اهلوامشِ 

وفـاتين ترمجـة اثنـني ، ملتبوعني من طبقة مالـك فمـا دونوال لألئّمة ا، وال ألشهبَ ، القاسم
 .من األعالم مل أجْد هلما ذكًرا فيما طالتُه يداَي من كتِب الّتاريخ والّرتاِجمِ 

، ا كان الكتاُب موضـوُع الّدراسـة حاشـيًة ـتم بأحبـاث متفّرقـٍة مـن الكتـاب وال تسـتوعُبهملّ  -8
ن موّجهــا باألســاس إىل الطّبقــة املتقّدمــة مــن وكــا، فقــد ميــّر البــاب والبابــان مــن غــري تعليــق

ارتأيت أن أشرح املهـّم مـن املصـطلحات الفقهيـة، وبعـض العبـارات الّلغويّـة  -طلبة الفقه
 .الّصعبة

ــن عرفــة صــعب وبعــض األســاليب الّنحويّــة  -9 شــكلت الــّنص مجيعــه ألّن أســلوب اإلمــام اب
وذلــك مثــل إضــافة املصــدر إىل  ،الواقعــة يف كالمــه ممّــا يكــاد خيفــى اليــوم لقلّــة اســتعماله

مفعولــه وإظهــار فاعلــه، والفصــل الطويــل بــني املبتــدإ وخــربه، وبــني املعطــوف واملعطــوف 
 . إخل..عليه

ـــاوين للتيســـري  -10 ـــاوين جـــامع األمهـــاتزدت بعـــض عن ـــق عن ـــة األبـــواب وف ومّيزـــا  ،ومعرف
 .مبعكوفني

ـــورة -11 نــا اســم السهـــا  عــزوت اآليــات القرآنيـــة الــواردة يف الكتـــاب مبيورقــم اآليـــة وقــد أثبت
 .مستعمال األقواس املزهرة ، بالّرسم العثماين

خرجــت األحاديــث الــواردة يف الكتــاب ؛ فــإن كــان احلــديث يف الّصــحيحني أو أحــدمها  -12
وشـفعته ، إال لنكتة، وإن مل يكن يف أحدمها خّرجتـه مـن مصـادره احلديثيّـة، اكتفيت بذلك

ــــث  ــــه مــــن حي ــــذكر حكــــم أئمــــة الفــــّن في ــــردّ ب ــــول وال ــــب ، القب ــــك إىل الكت أرجــــع يف ذل
 .املتخّصصة

 .خّرجت اآلثار الواردة يف الكتاب وبّينت درجتها بالّنقل عن أهل الفنّ  -13
 .كما غّرفت بالفرق  عّرفت األماكن واملواضع اليت ورد ذكرها   -14
فهـــرس ، فهـــرس لألحاديـــث، فهـــرس لآليـــات: أحلقـــت بالكتـــاب فهـــارس حســـب املّتبـــع -15

 ختمـــت كـــّل ذلـــك مثّ ، وقائمـــة للمصـــادر واملراجـــع، اكن واملواضـــعفهـــرس لألمـــ، لآلثـــار
  .بفهرس للموضوعات
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  ::::وصف النسخ املعتمدة يف التحقيقوصف النسخ املعتمدة يف التحقيقوصف النسخ املعتمدة يف التحقيقوصف النسخ املعتمدة يف التحقيق: : : : الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني
 ذي حّققتــه مــن الكتــاب نســختان يف خــزائن املخطوطــات، كلتامهــا كاملــةٌ للقســم الّــ توجــد           

  :منهما كل   وفيما يلي بيانُ 

	א�و��א��� −1��: 

، قمـت بتصـويرها ميلـة -أوالد خليفـة  ببلديـةِ  احلسـنيِ  الّشيخِ  ا مكتبةُ  حتتفظُ  ه الّنسخةُ وهذ    
 .)ح ( شخصيا ،كّل صفحة على حدة، ورمزت هلا حبرف 

  :ووصفها كما يلي   
  .مغريب أندلسي مجيل: نوع اخلط  - أ

كتـاب وتنتهـي بـآخر ال ،فمقّدمة املؤلّـف ،تبدأ املخطوطة من أّول الكتاب صفحة العنوان  - ب
عنـد  43ينتهـي القسـم احملّقـق باللوحـة . لوحـة بتصـويري املشـار إليـه 258عدد ألواحهـا 

 .يت اعتمدا أصالوهي الّ ." فاجلواب ما قّيدناه واهللا أعلم بالّصواب:" قوله
  .سطرا 31: عدد األسطر  - ج
  .كلمة تقريبا   23: عدد الكلمات  - د
  .غري موجود: اسم الناسخ   -هـ
وبعض من رآها من خرباء املخطوطـات جـزم يل بأّـا   تاريخ النسخمل يذكر : تاريخ النسخ  -  و

  .كتبت قبل األلف اهلجرية إن مل تكن مكتوبة على عهد املشّداّيل 
  .على الّصفحة األوىل عنوان الكتاب  - ز
، كمـا عليهـا عبـد الكـرمي الفّكـون القسـنطيينّ شـيخ اإلسـالم عليها متّلك للشيخ حمّمـد بـن   - ح

  .1سنيختم مكتبة مسجد الشيخ احل
 فعوضـــت منهـــا أخـــرى خبـــطّ  ؛وفيهـــا مقّدمـــة املؤلـــف ،مـــتفقـــدت الّصـــفحة األوىل أو خترّ   - ط

  .حديث

                                                 
ذين الّـ ،يوخ آل الفّكـونمكتبـة الّشـ البيتهـا الّسـاحقة مـنغبة جليلة، غري مفهرسة، حتوي نفـائس وذخـائر يف شـّىت العلـوم، مكت :يخ احلسنيمكتبة الشّ  1

هاب أمحـد بـن قاسـم يت قـال فيهـا الّشـالّـ الّشـهرية، خمةالّضـ مهـا ملكتبـتهبيعُ  الفّكـون رمحـه اهللا، ومـن ذلـكدهم الشـيخ محّـودة وبسـيّ  ،نّكلت م فرنسا
كتبـت   كما قال الكتّـاين  الثةأكمل نسخة باملغارب الثّ  الّلخمية لعّلهابصرة ومن نفائسها نسخة للتّ  ،"وعنده الكتب باآلالف واد باألخالف " :البوينّ 

جـزى  ،خمطـوطٍ  309فبلغـت عنـدي ؛ هي اآلن مبكتبة الّشيخ احلسني حبال مزرية جّدا، وقد فهرست املكتبة السـتعمايل الّشخصـيّ ف ؛ابعةل املئة السّ وّ أ
 .140صكتاّين اإلسالمية، للعّالمة عبد احلّي التاريخ املكتبات : كتبة الفّكـونية عن املانظر و . فما رأيت منهم إّال خريًا ؛اهللا القائمني عليها
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  . يوجد يف كثري من هوامشها تصويبات وإحلاقات  - ي
  ����	����	:	 	

وتعـّدت أحيانـا  ،اخليّ اهلـامش الـدّ  فأصـابت ؛مإّال أّن اهللا سـلّ كلّـه الكتاب   أثر األرضة يف −1
  .فأثّرت بنسب متفاوتة ؛دقيقةإىل الّصلب يف شكل ثقوب  قليلة

 .ها مل ختُل من إقحام يف موضعنيلكنّ  ،والّنصوص صحيحة ،الكتاب مرّتب جّيًدا −2
ولفـظ قـال مـن كـالم ابـن عرفـة يف كثـري منهـا بـالّلون  ،مّيز لفظ قوله من منت ابن احلاجب −3

	   .ومثل ذلك التّـصلية والّتسليم  ،األمحر 	


	א���א�����
���																	:									 	

تكّرم يل بتصوير اجلزء  ،م مبدينيت بوسعادةوهذه الّنسخة ملك لبعض اخلواّص من طلبة العل      
أّما  ،طوبةنتيجة الرّ جّدا لتهّرئها  ؛معهفقد قابلتها  ؛األوىل األوراقلفائدة البحث ما عدا  احملّقق

  :يلي ووصفها كما،)ب  ( وقد رمزت هلا باحلرف ،نسبيا ةباقيها فبحال جّيد
  .مغريب: نوع اخلط  - أ

ــاب مقدّ   - ب ــدأ املخطوطــة مــن أّول الكت ــتب ــاب عــدد ألواحهــا  ،فمــة املؤّل ــآخر الكت وتنتهــي ب
فـاجلواب مـا قيّـدناه :" عنـد قولـه 35ينتهي القسـم احملّقـق باللوحـة . لوحة برتقيمي  228

 ."واهللا أعلم بالّصواب
  .سطرا 30: عدد األسطر  - ج
  .كلمة تقريبا   20: عدد الكلمات  - د
  غري موجود: اسخاسم النّ    -هـ
  .مل يذكر تاريخ النسخ: تاريخ النسخ  -  و
  .ليس على الّصفحة األوىل عنوان الكتاب  - ز
  .ليس عليها متّلك ألحد  - ح
  .والعناوين يف ضمن الكلمات حىت ال تكاد تتمّيز ،خّطها دقيق  - ط
    .ليقات لبعض من كان يطالع الكتابوتع ،وإحلاقات ،يوجد يف بعض هوامشها تصويبات  - ي
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������	��	:	 	

فقد أثـرت فيهـا  ؛ما عدا األوراَق الثالَث األوىل ،كّله إّال أّا غري مؤثّـرةالكتاب   أثر الّرطوبة يف  -1
  . دة نسبياتأثريا بالغا، أّما البقية فبحال جيّ 

  .وقد رتّبتها وأرجعت كّل ورقة حلاّق موضعها ،أوراق الكتاب مشّوشة  -2
    .ا صحيحة الّنصوص، نادرة اخلطأ، وخالية من اإلقحامفإّ  ؛علممن أهل ال اهر أّن ناسخهاالظّ  -3
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  )ح ( صورة اللوحة األوىل من املخطوطة 
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  )ح ( صورة اللوحة الثانية من املخطوطة 
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  )ح ( املخطوطة  اجلزء احملّقق صورة اللوحة األخرية من
  



 ـــ  الدراسي القسم      ـــــــــــــــ        القسم األولــ 

78 

 

  

  
  

  )ب ( املخطوطة  من صورة اللوحة الّرابعة
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            )ب ( املخطوطة  اجلزء احملّقق صورة اللوحة األخرية من



        ::::لثَّانيلثَّانيلثَّانيلثَّانيالقسم االقسم االقسم االقسم ا
        ::::النّصّ احملقّقالنّصّ احملقّقالنّصّ احملقّقالنّصّ احملقّق
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                                                                                                                             ]:مقدمة المؤلِّف [

 هُ مـدُ حنَْ  ،هأنبيائِـ ةَ ثَـرَ وَ  مْ ُهـجعلَ  م بـأنْ هِ يْ لَـعَ  هِ لِ ْضـفَ بِ  ن وَمـ، هِ ائِـيَ لِ وْ أَ  لـوبَ قُ  بـالعلمِ  رَ و ذي نَـ ال  هللاِ  دُ مْ احلَ      
نا دِ ي علـى سـي صـل ونُ ، هِ ئِـماعْ نَـ  عِ شـرائِ  نْ نـا ِمـلَ على ما خو  هُ سبحانَ  هُ رُ كُ شْ ونَ ، هِ آالئِ  على عظيمِ  ز عَ وَ  ل جَ 

 دٍ حمم  هِ بِ حْ صَ وَ  هِ لى آلِ عَ وَ ، هِ يائِ فِ صْ أَ  ْريِ وخَ  هِ نبي  ذينَ ال  دُ عْ وبَـ  .هِ وثنائِ  هِ بذكرِ  مْ فهُ شر:  
ـــ ملـــين فـــإِ        ـــ رِ َصـــتَ  مبخْ اِيل غَ تِ اْشـــ رَ ا كثـُ هِ تِـــلقراءَ  بِ احلاِجـــ ابـــنِ  ثمـــانَ عُ  رَ َمـــ عُ أِيب  يـــلِ لِ اجلَ  يـــهِ قِ الفَ  يخِ الش 

مــا  عِ  إىل َمجْـِيت ِمهـ تْ عثَـبان هِ اِظـحلْ أَ  نيِ يِـبْ وتَـ ، هِ جوِهـوُ  ومعرفـةِ ، هِ ألفاِظـ عِ بـتَ ىل تَـ  إِ ِيت نـايَ عِ  تُ فْ رَ َصـوَ ، هِ وإقرائِـ
ــ وقــعَ  ــحَ املُ  امِ ـمــاإلِ  خِ يْ للش ــحمُ  اهللاِ  أيب عبــدِ  قِ ق مِ غَ رْ الــوَ  ةَ َفــرْ عَ  بــنِ  دِ م ِهــقْ الفِ  هِ رِ ـتَصــيف خمُ  ي كِ املــالِ  ي نَ ِمــ، ي 
 ــ دَ ِجــىل مــا وُ إِ  ةِ شــارَ واإلِ ، هِ فاِظــلْ أَ  انِ َيــعلــى بَـ  يــهِ بِ نْ التـــإِ ، هِ الِــقَ نْـ أَ  نْ ِمــ فُ رَ ْعــيُـ  ا الَ ِمما بِ م ــوإِ  هِ رِ كْ ذِ بِــ يحِ رِ ْصــالتا م
ا بً بَ وَسـ، ردنـاهُ أَ  مـا يـقِ قِ يف حتَ  ةً زيـادَ  كَ لِ ذَ  ونَ كُ يَ لِ  ،هِ الِ قَ لى مَ ا عَ يهً بِ نْ تَـ  هِ يْ لَ عَ  هُ مُ َال كَ   نَ م ضَ تَ  نْ إِ  هِ وعِ بُ تْ مَ  رِ كْ بذِ 

 نِ ابْـ عَ َمـ ثِ اِحـبَ املَ  نَ ِمـ هُ لَـ عَ قَ ىل ما وَ ا إِ ضً أيْ  ريُ شِ ونُ  ،ناهُ دْ صَ ما قَ  اهللاِ  لِ ضْ فَ بِ  لُ ص حتَُ  ةٍ ريَ بِ كَ   تٍ كَ نُ  وخِ سُ يف رُ 
َـورُ ، هِ ِظـلفْ بِ  ةَ فَـرْ عَ  نِ ابْـ كـالمِ بِ  هُ ُعـبِ تْ أُ  مثُ  بِ احلاِجـ نِ ابْـ المِ بكَ  حُ تِ فْ تَـ سْ وأَ  ،هِ احِ ر شُ  نْ مِ  هِ ريِْ وغَ  مِ الالس  دِ بْ عَ  ا مب
، ما هكذا ميمً  لكَ ذَ  المةَ عَ  تُ لْ عَ وجَ ، سيفْ إىل نَـ  هُ تُ دْ نَ سْ أَ  َشْيءٌ يل  رَ هَ ظَ  نْ وإِ ، هِ يانِ بَ لِ  ادً صْ قَ  هُ ظَ فْ لَ  تُ رْ يـ غَ 
 ىل اهللاِ إِ  عُ ر َضــتَ نــا أَ وأَ ، ناابِ ـحــصْ وأَ ، انَ نِ اوَ ـْخــإِ  نْ ِمــ كَ يف ذلِــ ةٌ بَــغْ رَ  هُ لَــ نْ وَمــ، فســينَ  ةَ َعــفَ نْـ مَ  ذلكَ بِــ تُ دْ َصــوقَ 
ــغَ  ب ال رَ ، بــهِ  عَ ْفــالنـ  م ِعــيُ  نْ وأَ ،  يف ذلــكَ ِيت يــنِ  صَ ِلــخيُْ  نْ أَ ، هُ حانَ بْ ُســ  ِيب ْســحَ  وَ ُهــوَ ، واهُ ِســ ودَ بُــعْ ال مَ وَ ، هُ رُ يـْ
    .يلُ كِ الوَ  مَ عْ نِ وَ 

        ]]]]    الطَّهارة[[[[

  
 القِ طْ بـــإِ  ابُ وال ُجيـــ، هِ وِ وَحنْــ، دِ رْ الـــوَ  اءِ ِمبـــ هُ دُ رْ طَــ لُ طُـــبْ يَـ  :2قــالَ .هِ تِـــقَ لْ خِ  لِ ْصـــلــى أَ ي عَ البـــاقِ  :1هُ لُــوْ قَـ      

ــاملُ  هُ نــِألَ ؛ قِ َلــطْ املُ  ــيَـ  :م فُ ر َع ــ دِ رْ الطــ طــالِ بْ إِ  نْ َعــ ابَ ُجيــ نْ أَ  ح ِصــيَ  الَ  :مُ أعَلــ  واهللاُ ِين ْع ــيُـ  نْ أَ ِب  قُ َلــطْ املُ  :الَ َق
؛ دُ ي قَ املُ  جُ خرُ فيَ ؛ قِ لَ طْ ىل املُ إِ  دٌ عائِ  هِ تـِ قَ لْ خِ  ريَ مِ ضَ  ن ِألَ ؛ يفِ رِ عْ  التـ ِيف  لُ خُ دْ  يَ َال فَ ؛ دٌ ي قَ مُ  دِ رْ الوَ  وماءُ ، قٌ لَ طْ مُ 

 عليهِ  مُ زَ لْ يَـ  هُ ألن  ذِ إِ ؛ رُ وْ الد  عَ املُ  نَ مِ  ءٌ زْ جُ  ريُ مِ الض َىن عْ مَ  وَ وهُ ، هذا على هذا فُ قَ وَ تَـ يَ فَـ ؛ فِ ر رِ وْ  الد.   
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ــغَ املُ  :2قــالَ  .كَ ذلِ َكــ  نِ هْ د الــبِ  وْ أَ  :1هُ لُــوْ قَـ       بِ  رُ يـ ــ، ورٌ ُهــطَ - نِ هْ الــد ــ دِ ْبــعَ  نِ اْبــ لُ وْ وقـَ ــحَ  :3المِ السنْ أَ  هُ ق 
ـوأَ ، وايـاتِ الر  رَ اهِ ظَـ ن أَ بِـ :د رَ يـُـ- جُ ازِ ُميـ الوَ  رُ اوِ ُجيـ هُ ألنـ؛ رِ جـاوِ املُ بِ  هُ ْنـعَ  ىنغْ تَـ سْ يُ   الٍ ِحبـ ريٍ غَـتَـ  ل ُكـ- مْ اهلَُ وَ قـْ
ـغَ - هـانِ دْ األَ  ةِ طَـخالَ مبُِ  رُ يــغَ املُ : 4شـريٍ بَ  ابنِ  ص ونَ ْج، ازِ مل ميُ  نْ إِ و  َربٍ تَ عْ مُ  ـطَ مُ  رُ يـْ احلَـ دُ ْبـعَ  لَ َقـونَـ ، رٍ ه نِ َعـ 5ق 
  . هورٍ طَ  رُ غيْـ - تٍ يْ زَ بِ  نَ هِ دُ  وٍ لْ دَ بِ  يَ قِ تُ ما اسْ  :8ي سِ والقابِ  7خِ يْ الش  نِ عَ  6نِ محْ الر  دِ بْ عَ  نِ ابْ 

أو  ل قَـ قَ واِفـاملُ  ألن ؛ رٌ ظَـهـذا نَ  هِ  قولِـِيف  :10الَقـفَـ  .نظرٌ  افً الِ خمُ  املاءِ  فةِ صِ  قِ وافِ مُ  ديرِ ق تَ وِيف  :9هُ قولُ      
علـى  مِ ْكـاحلُ  رِ ْصـقَ  مِ دَ  َعـِيف  ك شَ  الَ ، وَ هِ رِ وَ صُ  يانِ بَ بِ  ةٌ حَ واضِ  والُ قْ واألَ  واياتُ الر - ثريٍ و كَ أَ  ليلٍ يف قَ  رَ ثُـ كَ 
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اإلمـام احملّقــق قاضـي اجلماعـة أخـذ عـن أيب العبّـاس البطـرّين، وابـن هـارون  هــ،749أبو عبد اهللا حمّمد بن عبد الّسالم اهلّواري الّتونسّي، املتوفّـى سنة  3

  .ّرج به كثريون كابن عرفة وابن خلدون له الّشرح املشهور على فرعي ابن احلاجبوخت
 . 210/، ص1/شجرة النور الزكية، ملخلوف ج -.                 330/، ص2/الديباج املذهب، البن فرحون ج -: انظر          

4  تفّقه ، اإلمام العامل املفيت بينه وبني أيب احلسن الّلخمي قرابة. هـ526توّىف بعد سنة امل، أبو الطّاهر إبراهيم بن عبد الّصمد بن بشري الّتنوخي املهدوي
  .والّتذهيب على الّتهذيب، الّتنبيه على مباديء الّتوجيه: له ، أخذ عنه اإلمام السيوري، عليه يف كثري من املسائل

يباج البن فرحون -: انظر  ور -.        265ص، 1/ج، الدة ملخلوف شجرة النكي126ص، 1/ج، الز.  
تفّقـه بـابن عبـد الرمحـان وأيب عمـران الفاسـي ولقـي القاضـي . هــ466املتـوىف سـنة، أبو حمّمد عبد احلّق بن حمّمد بن هارون الّسـهمي الُقرشـي الّصـقلي 5

  ...ائدة الراغب ذيب الطالب وف  -النكت والفروق ملسائل املدونة : له . عبد الوهاب البغدادي وإمام احلرمني
يباج البن فرحون - .71ص، 8/ج، ترتيب املدارك لعياض -: انظر  56ص ، 2/ج، الد.  

  .116ص، 1/ج، شجرة النور الزكية ملخلوف -         
اء القـريوان يف وقتـه مـع أيب عمـران هــ ، اإلمام احلافظ املربز شـيخ فقهـ 432أبو بكر أمحد بن عبد الرمحن بن عبد اهللا اخلوالين القريواين  املتوّىف سنة 6

  .   الفاسي تفقه بابن أيب زيد وأيب احلسن القابسي ولزمه كما مسع من غريمها ،وتفقه به خالئق كابن حمرز والسيوري وابن بنت خلدون
  .239، ص7/ج ،ترتيب املدارك، لعياض-:  انظر  

 .107، ص1/شجرة الّنور الزكية، ملخلوف ج-                  177، ص1/الّديباج ،البن فرحون ج-                 

تفّقه بابن الّلّبان وابن العّسال ومسـع مـن ، مالٌك الّصغري. هـ386املتوّىف سنة ، أبو حمّمد عبد اهللا بن أيب زيد بن أيب زيد عبد الّرمحان النفزي القريواين 7
 ...والّنوادر والّزيادات ، واختصار املدّونة، الّرسالة: له ، ي والّلبيدي وابن احلّذاء وغريهمأخذ عنه الرباُدع، ابن األعرايب واستجاز ابن شعبان واألري

  .215ص، 6/ج، ترتيب املدارك لعياض -: انظر 
يباج البن فرحون -          427ص، 1/ج، الد.  
  .96ص، 1/ج، شجرة النور الزكية ملخلوف -         

هـ الفقيه املتكلم احملدث النقاد مسع من اإلبياين وابن 403خلف املعافري القريواين املعروف بابن القابسي ،املتوىف سنة أبو احلسن علي بن حممد بن  8
  ...مسرور الغسال وغريمها وتفقه عليه أبو عمران الفاسي وروى عنه أبوحفص العطار وغريه، له املمهد يف الفقه،ملخص املوطأ 

  .92ص، 7/ج ،ترتيب املدارك لعياض -: انظر 
يباج البن فرحون -          ة ملخلوف -         .101ص، 2/ج، الدكيور الز97ص، 1/ج، شجرة الن.  
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 ِســالقابِ  ةِ لَ أْســيف مَ  لَ ـقيــ مــا يــلَ قِ  ذالِــوَ ، ســوسِ حْ املَ  ريِ يِــغْ التـ قِ قــائِ حَ لْ لِ  بٌ ْلــقَـ -ا ًفــالِ خمُ  قِ واِفــاملُ  يرُ دِ ْقــتَـ وَ ، ي  ،
   .ناساكِ  كِ ر حَ تَ مُ كالْ 

 رَ ثـُـكَ   نْ إِ  هُ تُـيادَ زِ  :2قـالَ  .اَهلـ كـاكَ ال انفِ  ةُ يَـرْ اجلَ  ا أوِ كثـريً   وعُ مُ جْ إذا كان املَ  ريِ ـثِ ي كالكَ ارِ ــواجل :1هُ لُ وْ قَـ      
، هـاهُ تَ نْ مُ لِ  يِ رْ اجلَـ لِ ـْصـأَ  نْ  ِمـِين ْعـيَـ  :المِ السـ عبـدِ  ابـنِ  وقـولُ ، هـافُ عرِ ال أَ - يـةِ رْ جَ لْ لِ  اكَ ـكـفِ ال انْ وَ  موعُ جْ املَ 
ـغَ - ةِ جاَسـالن  لَ ْبـمـا قَـ  ذْ إِ ؛ هُ تَ نايَـ عِ  4حيُِقُه َميَْنعُ  3ما ن ِألَ ؛ مٌ هْ وَ - هُ لَ  ةِ جاسَ الن  نَ مِ  ق احلَ وَ   لُ وْ قـَـوَ ، طٍ الَ ـُخمَـ رُ يـْ

بـَْعَدهاما فَ ، اى ِ رَ جَ  ةٌ اسَ جنَ  6ِيف جارٍ  تْ عَ قَـ وَ  نْ إِ  :5الكاِيف 
   .هُ تُ اسَ جنَ  هُ هومُ فْ مَ -رٌ اهِ طَ  هُ نْ مِ  7

ال بِـ هُ رُ يــغَ تَـ  زولُ ــــــــمـا يَ  ةِ يـورِ َطهُ  ِيف  :ريٍ شِ ـــــبَ  نُ ابْ  :9قالَ  .النِ وْ قَ ــــــفَ  ةِ جاسَ الن  رُ يـ غَ تَـ  زالَ  وْ ــــــــلَ وَ  :8هُ لُ وْ قَـ      
 رَ ـــــكَ ذَ  دْ قَ ـــــــــــــفَ  ،ةِ ي ورِ ــــــهــــــــــالط بِ  لَ وْ ـــــَـــ الق فُ رِ ْعـال يَـ  هُ ــــــــَـــ نّ أَ  رادَ أَ  نْ إِ  10:م .هُ فُ رِ ــــــــعْ وال أَ ، والنِ ــــــق – حٍ زْ نَـ 
ـــابْ  ـــشْ رُ  نُ ـــ ـــسْ  رَ ِيف  11دٍ ـــــــ ـــسْ ــــــالقِ  مِ ــــــــــ ــــمسَ  نْ ــــــمِ  ةِ مَ ـــــ ـــعي اعِ ـــــــــ ـــبْ ا :12سىـــــــــ ـــهْ وَ  نُ ـــــــ  يبأَ  نُ ـــــــــــــــــابْ وَ ، 13بٍ ــ
 طيـبُ يَ  مثُ ، هُ حيُـورِ  هُ نُـوْ لَ  رُ يــغَ تَـ يَ فَـ ؛ تٌ ْيـفيهـا مَ  طُ سقُ يَ ، بِ باملغرِ  رُ فَ حتُْ  بابٌ جِ  كٍ الِ ـم نْ عَ  يَ وِ رُ : 14سٍ ــــــــْـــ يوَ أُ 
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  .ح يف األصلغري واض  3
4

 .وسقطت فيها كلمة مينع "حقه " يف ح  

 159، ص 18الّسري، للذهيب ج .130ص، 8/ج ،ترتيب املدارك، لعياض -:انظر.مطبوع، البن عبد الرب القرطيبّ : مذهب مالككايف يف ال 5

 .سقطت من النسخة ح   6

  . وهو تصحيف" يُعد ا " يف ح  7
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  .سقطت من النسخة ح  10
، اإلمـام العـامل شـيخ املالكيـة، أبـو الوليـد حمّمـد بـن أمحـد بـن أمحـد بـن رشـد القـرطيب القاضـيوابن رشد هـو اجلـّد  159، ص1/البيان والتحصيل ج 11

البيـان والتحصـيل ملـا يف املسـتخرجة مـن التوجيـه : لـه ، وأخذ عنه القاضي عيـاض وحمّمـد بـن سـعادة، تفّقه بابن رزق ومسع اجلياين . هـ520املتوّىف سنة 
يباج البن فرحون - .54ص، الغُنية للقاضي عياض -: انظر  ...واملقّدمات واملمهدات، عليلتّ وال 248ص، 2/ج، الد.    
بــه وبيحـىي بــن حيــىي انتشــر علــم مالــك ، اإلمـام الفقيــه الّنظّــار العابــد القاضــي. هـــ212املتــوّىف ســنة ، أبـو حمّمــد عيســى بــن دينــار بـن وهــب القــرطيب 12

  . كتاب يف مساعه من ابن القاسم وأّلف يف الفقه كتاب اهلديّة: له ، وأخذ عنه ابنه أبان وغريه، لقاسم وصحبه وعّول عليهمسع ابن ا، باألندلس
يباج البن فرحون -.105ص، 4/ج، ترتيب املدارك لعياض -: انظر  ة ملخلوف -.64ص، 2/ج، الدكيور الز64ص، 1/ج، شجرة الن. 

صـحَب مالًكـا وكـان مالـُك إذا  ، أحـُد أئّمـِة عصـرِه ِفْقًهـا وحـديثا.هـ197املتوىف سنة، ب بن مسلم الفهري القرشي املصريأبو حمّمد عبد اهللا بن وه 13
  . "عبد اهللا بن وهٍب إمام" :وقال يف حّقه ،"إىل عبد اهللا بن وهب املُْفِيت " :كَتَب إليه يف املسائِل يقول

  .228ص،  3/ج،ترتيب املدارك لعياض -: انظر 
يباج البن فرحون -          ة ملخلوف - .413ص، 1/ج، الدكيور الز58ص،  1/ج، شجرة الن. 

ث مسع مالكـا، وبـه هــ، ابن أخت اإلمام مالك، وزوج ابنته الفقيه احملدّ  227هــ، وقيل سنة  226بن أيب أويس  املتوّىف سنة   إمساعيلأبو عبد اهللا   14
  .  ومسلم اح، خّرج عنه البخاريّ مان بن بالل، روى عنه امساعيل القاضي، وأخوه محّاد، وابن حبيب، وابن وضّ انتفع، وابراهيم بن سعد، وسلي
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ال  هُ نــأَ  :رادَ أَ  نْ وإِ ، حٍ زْ نـَــ البِــ طــابَ  هُ أنــ رٌ ظــاهِ فَ . دٍ ْشــرُ  ابــنِ  كــالمُ  ـ اهــ .هِ بِــ سَ ال بــأْ  هُ نــأَ - كَ لِــذَ  دَ ْعــبَـ  املــاءُ 
 فْ ِقـومل أَ ، 2ليـلٌ خَ  يخُ الشـ عنـهُ  هُ لَـقَ لـى مـا نَـ عَ  هُ بَ و َصـوَ ، 1سَ ونُ يُـ نُ ابْـ هُ لَـقَ نَـ  دْ َقـفَـ ، ةِ جاسَ بالن  القولَ  فُ رِ عْ يَـ 
   .هُ رْ ظُ انْ فَ  سَ يونُ  نِ  ابْ ِيف  هِ يْ لَ عَ 

 تِ وْ املَ  دَ عْ بَـ  نهُ مِ  ذَ خِ ما أُ  :نيَ ي دادِ غْ البَـ  ضُ عْ بَـ  قالَ  ةِ هارَ لى الط عَ وَ  :4الَ قَ  .النِ وْ قَـ  ي مِ  اآلدَ ِيف وَ  :3هُ لُ وْ قَـ      
ــ هُ تُــوْ مَ  وقيــلَ ، هِ تِــهارَ طَ  بِ وِجــ مُ ِيف  ل ُكــالْ  هِ ِتــقَ وافَـ مُ لِ ؛ رٌ طــاهِ -  دِ ْبــعَ  نِ اْبــ وقــولُ  ،فيــهِ  اهُ يــإِ  هِ ِتــفَ خالَ مُ لِ ؛ سٌ جنَِ

 دِ تَ سْ مُ  هِ عِ نْ مَ لِ ؛ عيدٌ بَ  كَ ذلِ كَ   سَ يْ لَ  :المِ الس أَ بِ  هُ لَ  اللُ دْ تِ سْ واالِ ، ليلٍ ال دَ وَ  لٍ قْ نَـ ال بِ عليه  ال يـاةِ احلَ كَ   تَ وْ املَ  ن 
ــِه  ]أ/2[ ــَرد –يف َطهارَِت ــ: يـُ ــَم املَــْأخوِذ التَبِعيــُة ِلَشــْخِص املَــْأخوِذ ِمْن ــَأن ُحْك ــهِ  ُه، َوِيف ِب ــِه ِبِعلِت ــْد  ُحْكِم َوَق

َمْيتَـٌة، َوتـُـَرد ن ما أُِبَني ِمـَن احلَـي َعلى َطهارَِة اآلَدِمي ال تـَُرد ِسن َسَقَطْت؛ ِألَ : 5ازُ َبْل قاَل الطرَ  ،فُِقَدتْ 
ــْوِل اْبــِن َوْهــٍب ِبَطهاَرِــا  يُة املَْحسوَســُة، وَ -علــى قـَ قَــْد ُوِجــَدْت؛ ِلَمْنِعهــا بِاحليــاِة َال يُقــاُل الِعلــُة اِإلْنســانـْ

  .  املتـَفِق على ِعِليِتها، واملتـَفُق َعَلْيِه َأْرَجحُ 
  . ال َأْعرِفُهُ -وقـَُبوُل شارِِحِه  ،قـَْولُُه هذا: 7قالَ . وقيَل والَكْلبُ : 6هُ لُ وْ قَـ      

                                                                                                                                                             

   .151، ص3/ج، ترتيب املدارك، لعياض- :  انظر
                      .282، ص1/ج ،الّديباج ،البن فرحون-         
  .56، ص1/ة، ملخلوف جكيّ شجرة الّنور الزّ -         

أخذ عن أيب ، اإلمام الفقيه الَفَرضي احلاسب ااهد. هـ451املتوّىف سنة ، أبو بكر ويقال أبو عبد اهللا حمّمد بن عبد اهللا بن يونس الّصّقلي الّتميمي  1
  . مصحف املذهب: كتاب اجلامع ملسائل املدّونة قيل عنه : له ، احلسن احلصائري القاضي

     .114ص، 8/ج، ترتيب املدارك لعياض -: انظر 
يباج البن فرحون -         240ص، 2/ج، الد.    
 .111ص، 1/ج، شجرة النور الزكية ملخلوف -        

هـ اإلمام احملقق حامل لواء املذهب تفّقه بأيب حممد عبد اهللا 776أبو املوّدة ضياء الدين خليل بن اسحاق بن موسى بن شعيب اجلندي  املتوىف سنة  2
     .وغريها ،والتوضيح شرح جامع األمهات البن احلاجب ،، له املختصر مشهورة منهم رام واألقفهسيّ وابن احلاج وعنه أئمّ  املنويفّ 
  .357/، ص1/يباج، البن فرحون جالدّ  - :انظر

    .168/ص نبكيتّ نيل االبتهاج، للتّ  -       
  .223/، ص1/ة، ملخلوف جكيّ ور الزّ شجرة النّ  -       

 .32ع صاجلام 3

  .أ4ابن عرفة الصادقية   4
  راز شرح به املدّونة يف أّلف كتابا حسنا يف الفقه مسّاه الطّ : قال ابن فرحون ، وهو شرح للمدّونة، لسند بن عنان األسديّ : الطراز أو طراز االس 5
     .125، ص1/شجرة الّنور الزكية، ملخلوف ج -.399/، ص1/يباج، البن فرحون جالدّ - :انظر .توّيف قبل إكماله، حنو ثالثني سفرا  
 .32اجلامع ص 6

  ب4ابن عرفة الصادقية  7
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: وَشـاذ قـوِل اْبِن َبِشريٍ ، ُمقاِبُل اَألْشَهرِ : 2قالَ  .ِخبالِف َشْحِم املْيَتِة، والَعِذرَِة على اَألْشَهرِ : 1هُ لُ وْ قَـ      
ـْوَل ابْـِن َعْبـِد احلََكـمِ : 3ال َأْعرِفـُُهما؛ ِلقبوِل ابْـِن حـاِرثٍ -املَْعروُف  الَعَجـُب ِممـْن َأجـاَز اِالْسِتْصـباَح : 4قـَ

َعــْت ِفيـــِه فَــْأرٌَة، َولَــْو جـــاَز، َجلَــاَز ِبَشــْحِم املَْيتَـــِة،  6قـــاَل ابْــُن اجلَْهـــمِ : 5مثُ َوَجــْدُت ِيف النــواِدرِ  ِبَزيْــٍت َوقـَ
 َهِري   .ال بَْأَس َأْن يُوَقَد ِبَشْحِم املَْيَتِة إذا ُحتُفَظ ِمْنهُ : 7َواألَبـْ

نَ عليها َوأُْنِكَر؛ ِالْنِتفاِء َضماِن َصْوِغها؛ وَحتْرِمي اِالْسِتيجارِ : 8هُ لُ وْ قَـ       ُعها؛ ِألَن َعيـْ هـا ُمتْلَـُك ، وَصح بـَيـْ
وَعَلْيِهمـا َمْنـُع اِإلجـارَِة علـى : ِمبَْنِع املُالزََمِة ِلِصحِة ِمْلِك مادِا قـاِئالً : 10َردُه اْبُن َشْأسٍ : 9قالَ . ِإْمجاًعا

  .  بِنَـْفِيِهما ُمصاَدرَةٌ : َعَمِلها، ونـَْفُي َضماِن َصْوِغها، فـََرد اْبِن احلاِجبِ 

                                                 
  .34اجلامع ص 1
 .ب6ابن عرفة الصادقية  2

تفّقه بأمحـد بـن ، املؤرخ اإلمام الفقيه احلافظ. هـ364هـ وقيل 361املتوّىف سنة ، أبو عبد اهللا حمّمد بن حارث بن أسد اُخلَشين القريواين مثّ األندلسي 3
، كتاب االتفاق واالختالف يف مذهب مالك: منها  له تآليف. ِجييب ابن ُحويبلوتفّقه به مجاعة منهم عبد الّرمحان الت ، نصر وأمحد بن زياد وابن اللبان

  ...  الُفتيا ، كتاب رأي مالك الذي خالف فيه أصحابه
  .266ص، 6/ج، ترتيب املدارك لعياض - : انظر 
يباج البن فرحون -         212ص، 2/ج، الد.    

  .94ص، 1/ج، شجرة النور الزكية ملخلوف -        
انتهـت إليـه  -رمحهمـا اهللا  -صـاحب اإلمـام مالـك . هــ214هــ واملتـوىف سـنة 155ولـد سـنة ،أبو حمّمد عبد اهللا بن عبـد احلكـم بـن أعـني املصـري  14

لـه ثـالث خمتصـرات يف الفقـه ، وروى عنـه ابـن حبيـب وابـن املـّواز وغريمهـا، عن مالك والليث بـن سـعد وغريمهـاروى ، رئاسة املذهب مبصر بعد أشهب
  . الكبري واألوسط والصغري : املالكي
يباج البن فرحون -. 363ص، 3/ج، ترتيب املدارك لعياض -: انظر  ة ملخلوف -  .419ص، 1/ج، الدكيور الز59ص، 1/ج، شجرة الن.  

كمـا ذكـر أنّـه أحـد  ، كتاب مشهور أزيد من مائة جـزء: قال عياض، ّنوادر والّزيادات على ما يف املدّونة وغريها من األّمهات البن أيب زيد القريواينال 5
يباج البن فرحون - .217، ص6/ترتيب املدارك، لعياض ج -:  انظر. كتايب بن أيب زيد الذين عليهما التفّقه باملغرب 429ص، 1/ج، الد.  

هــ، اإلمـام الثقـة  القاضـي 333هــ وقيـل سـنة  329املتوّىف سنة    ،أبو بكر حممد بن أمحد بن حممد بن اجلهم بن خنيس يعرف بابن الورّاق املروزيّ   6
ة يف مـذهب مالـك ّجـو كتـاب احل ،ه معه، وعنه أبو بكر األري وأبو إسـحاق الـدينوري، لـه كتـاب يف بيـان الّسـّنةاألصويل، مسع القاضي امساعيل وتفقّ 

  78، ص1/شجرة الّنور الزكية، ملخلوف ج - 186، ص 2/الّديباج ،البن فرحون ج -   19/، ص5/ترتيب املدارك، لعياض ج -:  انظر .وغريها
أيب عمـر حممـد بـن يوسـف  وتفّقـه علـى، غـريهمسـع أبـا َعُروبـة احلـّراين و . هــ375املتـوّىف سـنة ، أبو بكر حمّمد بـن عبـد اهللا بـن صـاحل األـري البغـدادي 7

وختـّرج بـه مجاعـة كـابن اجلـّاليب ، ومن أهل األندلس أبو القاسم الـوهراين وغـريه، حّدث عنه أبو احلسن الّدارقطين والباقّالين القاضي وغريمها ، القاضي
  ...كتاب إمجاع أهل املدينة ، غري البن عبد احلكمشرح املختصر الكبري والصّ : له . كان إمام املالكّية الذي إليه الّرحلة من األقطار. وابن القّصار

يباج البن فرحون -. 183ص، 6/ج، ترتيب املدارك لعياض -: انظر  ة ملخلوف -. 206ص، 2/ج، الدكيور الز91ص، 1/ج، شجرة الن.  
  .35اجلامع ص 8
  .أ 7ابن عرفة الصادقية   9

ين الفقيهس أبو حمّمد عبد اهللا بن جنم بن شا :ابن شأس  10 سنة، اجلذامي الّسعدي املصري جنم الد ب باجلالل املتوىفعقد اجلواهر : له . هـ610املُلق
يبا  -:  انظر . الّثمينة  ة ملخلوف -. 443ص، 1/ج، ج البن فرحونالدكيور الز165ص، 1/ج، شجرة الن. 
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ــْوُل ابْــِن َشــْأسِ : 2قــالَ . اُث َتْســتَـْنِكحُ اَألْحــدو : 1هُ لُــوْ قَـ       ال َأْعرِفُــُه َنصــا -وَعــز َحــَدٌث َيْســتَـْنِكُح : َوقـَ
، َوَعَدُم نـَْقِدِه  ِلَغْريِ الكاِيف، وِقياُسُه على ما َمر-  تام  

َع اْبُن القاِسمِ : 4قالَ  .َوبـَْوُل الَفَرِس لْلغاِزي: 3هُ لُ وْ ـقَ       الَفَرِس لِْلغـاِزي ُيِصـيُبُه بِـَأْرِض  َختْفيَف بـَْولِ : مسَِ
ــُرُه، َويـَتقيــِه بِــَأْرِض اِإلسـالِم مــا اْســَتطاَع، َوِديــُن اِهللا ُيْســرٌ  ــْرك ابْــِن . احلَـْرِب، ِإْن َملْ َيُكــْن ُممِْســٌك َغيـْ ويف تـَ

ْيَد فـَْقِد املُْمسِ  ْيَد بـََلِد احلَْرِب، َوتـَْرِك اْبِن َشْأٍس قـَ    .بٌ تـََعق –ِك احلاِجِب قـَ
: نـَْقُل ابْـِن احلاِجـبِ : 6قالَ . ال َتُضر َعلى اَألَصح -ِري ال ُمتَاس صِ َوالنجاَسُة على َطَرِف حَ : 5هُ لُ وْ ـقَ      

  .  ال َأْعرِفُهُ -اْعِتباَر َجناَسِة َطَرِف اَحلصِري ساِكَنًة 
ْلِعـهِ  :7هُ لُ وْ ـقَ       َختْـرِيُج ابْـِن عْبـِد السـالِم َلْغـَوُه : 8قـالَ  .بِاملـاِء، َفطـاِهرٌ  ِإْن بَِقَي َلْونُـه، َأْو ِرحيُـُه، ِلُعْسـِر قـَ

َأْضـَعُف ِمْنهـا -بَِأن َدالَلَة الشْيِء َعلى ُحـُدوِث َأْمـٍر : يـَُرد -ِيف املاِء  9ُمْطَلًقا َعَلى ِإلقائِِه اْبُن املاِجشونِ 
  .10قاَلُه اللخِمي . اَء َيْدَفُع َعن نْفِسهِ َعلى بَقائِِه؛ ِلُقوتِِه بِاِالْسِتْصحاِب، َوبَِأن امل

      
  

                                                 
 .36اجلامع ص 1

  .ب7ابن عرفة الصادقية  2
  .36اجلامع ص 3
  .ب7بن عرفة الصادقية ا 4
 .38اجلامع ص 5

  .ب 8ابن عرفة الصادقية  6
  .38اجلامع ص 7
  .أ 9ابن عرفة الصادقية   8
 دارت عليـه. هــ 214هــ أو  213املتـوىف سـنة ، املدنـي الفقيـه، أبو مروان وقيل أبو دينار عبد امللك بن عبد العزيز ابن املاِجُشون : ابن املاِجُشون  9

  .أخذ عنه ابن حبيب وسحنون . الفتوى يف أيّامه على موته
  .136ص، 3/ج، ترتيب املدارك لعياض -: انظر 

يباج البن فرحون -         06ص ، 2/ج، الد.   
 .56ص، 1/ج، شجرة النور الزكية ملخلوف -        

تفّقـه بـابن ، اإلمام احلافظ الفقيه املتفنن. هـ بصفاقص478املتوّىف سنة ، ريواينالق –ابن بنت الّلخمي  –أبو احلسن علي بن حمّمد الربعي الّلخمي  10
  .الّتبصرة: له ، وتفّقه به مجاعة كاإلمام املازري وابن بشري وأبو الفضل ابن الّنحوي، حمرز وأيب الطّيب الكندي وأيب إسحاق الّتونسي

   .109ص، 8/ج، ترتيب املدارك لعياض -: انظر 
       -  104ص، 2/ج، يباج البن فرحونالد.     
 .117ص، 1/ج، شجرة النور الزكية ملخلوف -       
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ــ      ــهورِ : 1هُ لُ وْ ـَق ِدِه َعلــى املَْش ُد الَغْســُل بِتَـَعــد 2قــالَ . َوال يـَتَـَعــد : ِد : 3املــاِزِريِدِه بِتَـَعــد ِيف َتعــد ال نَــص
ـوْ  نَـْقـُل ابْـِن َبشـريٍ الِكالِب، َواَألْظَهُر َعَدُمُه، فَـ  ـْوُل ابـِن احلاِجـبِ وابـِن َشـْأٍس قـَ ال يـَتَـَعـدُد َعلـى : َلِني، َوقـَ

  . ِخالفُهُ  –املَْشهوِر 
ـْوُل ابْـِن َعْبـِد السـالِم يف : 5قـالَ . ي َحـىت يـَْفـُرغَ َوُيَصـل يـَتَـَوضـأُ، : َوقاَل َمَع اْبِن املاِجشونِ : 4هُ لُ وْ ـقَ       قـَ

 أُ َوُيَصليـَْفُرغَ تـَْفِسريِِه يـَتَـَوض ِحـٍد وِء ِبَعـَدِد الـّنِجِس، َوزِيــاَدِة واَقَضُه الَقْوُل بالُوُضـنَـ : ي َحىت- ُ َوْهـٍم؛ بـَـني 
يـَتَـَوضـأُ : َأَحـُدها جنَِـسٌ : لِتَـْفسريِِه ِبظاِهٍر فاِسٍد، وقَبوِلِه َمَع ُيْسِر تـَْقِييِدِه؛ ِإْذ ال يقوُل َأَحٌد يف آنِِيٍة ثَـالثَةٍ 

َعـِن الشـْيِخ الَفقيـِه املَُحقـِق َأيب َعبـِد اِهللا : َعْن بـَْعـِض ُمعاِصـريهِ : 6َر واِلديَوَقْد ذَكَ : م. َوُيَصّلي بَعَدِدها
َهِة املَْفهوَمِة ِمن َقوِلهِ : أَنُه كاَن يَقولُ  7املُْسِفرِ  وِإذا اْشـتبَـَهْت، واهللاُ : فاِعُل تـَْفُرُغ َضمٌري يَعوُد َعلى الشبـْ
  .  َأْعَلمُ 
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، حـد األئّمـة األعـالمَأفْـَقـُه املالكيـة يف عصـره وأ، امللّقـب باإلمـام. هــ536املتوّىف سـنة ، أبو عبد اهللا حمّمد بن علي بن عمر الّتميمي املازري القريواين 3

وإيضـاح احملصـول يف ، واملعلـم يف شـرح صـحيح مسـلم، شـرح الّتلقـني: لـه ، وعنـه مـن اليعـد كثـرةً ، أخذ عن أيب احلسن الّلخمـي وعبـد احلميـد الّصـائغ
  .برهان األصول

  .65ص، الغنية لعياض -: انظر 
يباج البن فرحون -         250ص، 2/ج، الد.  
        -  ة ملخلوفشجرة النكي127ص، 1/ج، ور الز 
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ا وكان من أبو القاسم بن حمّمد بن عبد الّصمد الزواوي املشّدايل البجائي أخذ عن اإلمامني أمحد بن عيسى و أيب زيد عبد الّرمحن الوغليسي وغريمه 6

  .انتفع به خلق كولده اإلمام العالمة أيب عبد اهللا مكّمل حاشية الوانوغّي وأبو زيد الثعاليبّ  حّفاظ املذهب وهو يف جباية كالربزّيل بتونس
  . 22/ كفاية احملتاج، للتنبكيت خمطوط األزهرية لوحة-: انظر        

  150/ نيل االبتهاج، للتنبكيت ص -              
  .وفيه أبو الفضل قاسم ،مل أقف على وفاته 251/، ص1/شجرة الّنور الزّكّية، ملخلوف ج-              

هـــ اإلمام العالمة األوحد قاضي اجلماعة ببجاية لقـي  744هــ وقيل 743أبو عبد اهللا حممد بن حيىي الباهلي عرف بابن املسفر البجائي املتوىف سنة  7
اخلطيب ابن مرزوق واإلمام املّقري اجلد ، له إمالء على بعض أبا احلسن الصغري وأخذ عن ناصر الدين املشذايل، وأخذ عنه مجاعة كمنصور الّزواوي و 

  ....وغريها " فوائد اجلواهر يف معجزات سّيد األوائل واألواخر"فرعي ابن احلاجب وقصيدة مسّاها 
  326، ص2/الديباج ،البن فرحون ج-:  انظر     

  401ص نيل االبتهاج،للتنبكيت -             
  219، ص1/الزكية، ملخلوف جشجرة النور -            
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ـــُه رََجـــَع، َوإال َفمَ : ثـَُهـــاالِ َوثَ : 1هُ لُ وْ ـقَـــ      . يـَْرِجـــُع ملَْســـِجِدها: َويف اجلُُمَعـــِة، فيهـــا: 2قـــالَ . هُ كانَـــِإْن َأْمَكَن
 3البـــاِجي : ـــٍد يف َســـْجَدَيتْ َســـْهِوها الَقْبِلـــي ــــال جيُْ : َكَقـــْوِل ُحمم ــــِزُئ يف غَ ــــ ــــابـــُن ُرشْ . ْريِهِ ــــ قـــاَل بـَْعـــُض : دٍ ــ
َرِب : َأْصحابِنا صلى ـــــــال تُ َة ـــــَأن اجلُُمعَ ــــبِ : ابـِن القاِسـمِ  يِل مسـاعِ ــــــــاِهُر َتعلــــــٍد ِمْنُه، َوُهَو ظــــــَمْسجِ يف َأقـْ

ا ما َتِصح ِفيِه ِبَصالِة اِإلماِم، فَِإْن َأَمت َمكانَُه،، يف البيوت َتْ  ِألَصح . خِميفيها َثالثَـةٌ : َوقـَْوُل الل :-
 ْشِكٌل؛ـــــمُ  –ًعا ـــــهُ َأربَ ــــــمثُ َأَمت َصالتَ  َرى،ـــــــــــاَف ِلرَكَعٍة ُأخْ ــــــــَأض هُ واٍد،ـــِإْن َمنَـعَ : 4اَل املُغريَةُ ـــوق الِن،الَقوْ 

، وَعَلْيِه َمحَلَـُه املـاِزِري، ِألَنُه اَألوُل، يـِقلرََجـَع، ِإْن َأْمَكـَن،: ثالُِثهـا :َوتاِبِعـهِ  َبشـري، َوقـوُل ابـنِ  َوالص  َوِإال 
،ـــــُغروٌر ِبظاِهِر َكالِم الل -كانَُه ــــــــــم مَ ــــأَتَ  قِ ـــــــَوَأخَ  ْخِميالثّاِلَث ِمْن قـَْوِل َأْشَهبَ ـــــَذ الص يَرَب ــــَمْن هَ : ل
  .  ا ُمجَُعةً َأمتَه وُمُه بـَْعَد رَْكَعٍة،ــــــــْأمُ ـــــــــــمَ 

ِإْن رََعـَف : َوفيهـا: 6قـالَ . َلو رََعَف َفَسلَم اإلماُم، رََجَع، فـََتَشهَد، مثُ َسـلمَ على املشهور وَ : 5هُ لُ وْ قَـ      
ْبـَل َسـالِم ِإماِمـِه، ـْوُل ابـِن َعْبـِد السـ َوَتَشـهَد لُيَسـلَم، َذَهـَب ِلَغْسـِلِه، َورَجـَع، بـَْعـَد َتَشـهِدِه قـَ ِإْن : المِ َوقـَ

  .ِخالُف َنصها املَْقبولِ -ِه رََعَف بـَْعَد َتَشهدِ 
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أخـذ باألنـدلس عـن ابـن مغيـث ومّكـّي بـن أيب . هــ 474  املتـوىف سـنة، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعدون الّتجيـّيب األندلسـّي البـاجّي القاضـي 3

إحكـام الفصــول يف  –الّتعـديل والّتجــريح  –املنتقــى : لـه . لطّــربّي والقاضـي الّصــيمرّي طالـب القيســّي ورحـل إىل املشــرق فتفّقـه بالقاضــي أيب الطيّـب ا
  .أحكام األصول وغريها

  .117ص،  8/ج،ترتيب املدارك لعياض -: انظر  
  . 377ص، 1/ج، الديباج البن فرحون -         
  .120ص، 1/ج، شجرة النور الزكية ملخلوف -         

هــ اإلمـام الفقيـه أحـد مـن دارت 188هــ ووفاتـه سـنة 124مولـده سـنة  اش املخزومـيّ عبد الّرمحن بن احلارث بن عبد اهللا بن عيّـأبو هاشم املغرية بن  4
لـه كتـب  ،، خّرج له البخاريّ برييّ عليه الفتوى باملدينة بعد مالك مسع أباه وهشام بن عروة ومالكا وعنه مجاعة كمصعب بن عبد اهللا و أيب مصعب الزّ 

  .ة يف أيدي الناسفقه قليل
  .56، ص1/شجرة الّنور الزّكّية، ملخلوف ج-  .343، ص2/الّديباج، البن فرحون ج-  .2، ص3/املدارك، لعياض ج -:انظر                 
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]]]]الوضـــــــــوء[[[[
1111
        

        

َمـَع ابـِن رْشـٍد  4قـَْوال ابِن َحبيبٍ -يف َشْرِط نـَْقِلِه الَغاسُل ِلَمْغسوِلِه : 3قالَ  .بنَـْقِل املَاِء إلَيهِ : 2هُ لُ وْ قَـ      
َوَجْعـُل ابـِن ُرشـٍد  ِلَقوِهلـا يف خـاِئِض النـْهـِر، ابـِن القاِسـِم َمَعهـا؛وابـِن املاِجشـوِن و  ،5َعـن َدليـِل َسـْحنونٍ 

َوَمـْن  ِخـالُف نـَْقـِل بـَْعـِض ُشـُيوِخنا،-ِمـْن َرش دوَن َيَديْـِه ُجمْــزِيًا ِعْنـَد ابـِن القاِسـِم  6ِمبـا نالَـهُ َمْسـَح رَْأِسـِه 
ــْولِ . أَنــُه ال ُجيــِزُئ اتفاقًــا: ينــاهُ َلقِ  ِإْمجــاُعُهْم َعلــى ِإْجــزاِء اْنِغمــاِس اجلُنُــِب يف املــاِء : ابــِن رشــدٍ  َويف َكــوِن قـَ

هــا متـَفــٌق علــى َعلــى َأن ُصــَوَر الَغْســِل ُكل َدلــيالً -فيــِه ِمــَن الُوضــوِء  َوَتَدلِكــِه فيــِه يَــُدل َعلــى مــا اْختَـَلفــواْ 
 َنَظٌر،-َوَلِو اْغَتَسَل خارَِج املاِء كاَن كالُوُضوِء  ط،َأو َعلى ُصورَِة اِالْنِغماِس فـَقَ  َعَدِم َشْرِط النـْقِل فيها،

َولَـو  َحـق النـْقـِل ُوُصـوُل املـاِء للُعْضـِو،: فـََقْوُل ابـِن َعبـِد السـالمِ  َوقاَلُه بـَْعُض َمْن َلِقيُت، َوالثاين َأْظَهُر،
     . ُقصورٌ –ُه بـَْعُضُهْم؛ فـََغِلَط َأو نائِِبِه، َكما ظَن  ال نـَْقُلُه ِبِفْعِل الغاِسِل، ِمْن ِميزاٍب،

  
  
  

                                                 
  .44اجلامع ص1

  "بإيصال املاء:" وعبارته . 48اجلامع ص 2
3  ادقيأ13ة ابن عرفة الص. 

مثّ ، رحـل إىل املشـرق فسـمع مـن ابـن املاِجُشـون وُمطـرف وغريمهـا. هـ238املتوىف سنة، أبو مروان عبد امللك بن حبيب بن سليمان السلمي القرطيب 4
ما يف فنـون كثـرية  انتهـت إليـه رئاسـة ... روض كالتـاريخ واللغـة والعـ: عاد إىل األندلس فقـام علـى مـذهب اإلمـام مالـك وكـان إمامـا فقيهـا حافظـا متقـد

  ...الواضحة يف الفقه والسنن ، وتفسري غريب املوطّأ : له ، األندلس بعد حيي ابن حيي
  .122ص، 4/ج، ترتيب املدارك لعياض -: انظر 

يباج البن فرحون -          08ص، 2/ج، الد.  
  .74ص، 1/ج، شجرة النور الزكية ملخلوف -         

قـرأ ، إليـه انتهـت الّرياسـة يف العلـم بـاملغرب، اإلمـام العـامل. هــ240املتـوّىف سـنة ، بد السالم بن سـعيد الّتنـوخي القـريواين امللّقـب سـحنونأبو سعيد ع 5
، بعمائةوعنه أئّمة منهم ابنه حمّمد وابن عبدوس وحيىي بن عمر وغريهم كثري حّىت بلغ الـّرواة عنـه حنـو سـ، على ابن القاسم وابن وهب وأشهب وغريهم

  .املدّونة أصل املذهب وعمدته: له 
  .45ص، 4/ج، ترتيب املدارك لعياض -: انظر 

يباج البن فرحون -          30ص، 2/ج، الد.  
 .69ص، 1/ج، شجرة النور الزكية ملخلوف -

  " َعلى بـََلله" يف النسخة ح  6
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ا اِخلالُف بـَْعَد : ابُن َعْبِد السالمِ : 3قالَ  .ُجيِْزُئ الثـلُثاِن ِإىل آِخرِهِ : ]ب/2[2اْبُن َمْسَلَمةَ  :1هُ لُ وْ ـقَ       ِإمن
ــدأَنــ: َعــْن بـَْعــِض األَْنَدُلِســينيَ : َومــا َحكــاُه بـَْعــُض َأشــياِخي الُوقــوِع، ــْوِل : قـُْلــتُ . َملْ َأرَهُ  ،اءً ُه اْبِت ظــاِهُر قـَ

ومـا ذُِكـَر ِمـَن  َوالَكمـاُل يف اِإلْكمـاِل اتفاقـاً، َهـذا الَقـْدُر الواِجـُب،: املاِزِري بـَْعَد َأْن ذََكَر َهِذِه اَألْقـوالَ 
ـْوُل -ِو ابـِن ُرْشـٍد ِألَشـَهَب َوُهـَو ظـاِهُر َعـزْ  ،الواِجِب اْبِتداءً َأن اِخلالَف يف -اَألْجزاِء ُمتَـَعلُق اِإلْجزاِء  قـَ

، ــاِفِعي ِم رَْأِســِه : ْقَتضــى قَــوِل ابــِن حــاِرٍث َعــْن َأْشــَهبَ ومُ  الشــَرَك مــا ِســوى ُمَقــد . ُوضــوُؤُه جــاِئزٌ -َمــْن تـَ
َوالقـْوُل  ِخـالٍف،ال يف ُمراعـاِة  َوَمـذاِهَب، َوِألَن ظـاِهَر ِإْطالِقِهـْم أَنـُه ِيف َأْقـواٍل، َوُرِوَي َعـِن ابْـِن ُعَمـَر؛

ْبــَل ِفْعلــِه، وُســقوِطِه بِتَـرِْكــِه، ال َعلــى َمْعــىن رَْعــِي اخلِــالفِ  ــْيِء قـَ ْفضــائِِه ِإىل  ال يـُْعَقــُل؛ -بُوُجــوِب الش ِإلِ
َر واِجبٍ    . اْنِقالِب الواِجِب َغيـْ

ِع َحــَدِث اجلَنابَــِة، َفَصــحيٌح؛ ِإْذ ُهــَو ِإْن َأراَد بِاْعِتبــاِر رَْفــ: 5قــالَ . َوُجيْــزُئ يف الُغْســِل اتفاقــاً  :4هُ لُــوْ قَـ      
وابْـِن القاِســِم َمْنـَع تَــْأخِري  6ِلِروايَــِة َعلـي  ؛املَْنـِوي، َوإْن َأراَد بِاْعِتبـاِر ُحصــوِل َفْضـِل تـَْقـِدِمي الُوضــوِء، فَـال

ــِين  :م. َغْســِل الــرْجَلْنيِ  ــِع ِإال : يـَْع ــدِمي الُوضــوِء، َوِإِن  ُمهــا أَنــُه ِإذا َأخرَ َوال ُموِجــَب لِلَمْن ــْت َفِضــيَلُة تـَْق فاَت
تـَُفوتُُه َفضيَلُة تـَْقدِمي الُوضوِء؛ ِإْذ مل -اْرتـََفَع َحَدُث اجلنابَِة، َفَكذِلَك ِإذا َغَسَل رَْأَسُه يف ُوضوئِِه لِْلَجنابَِة 

  . وِء، َوِعْنَد َمْن َكرَِهُه، َواهللاُ َأعَلمُ َغْسَل الرْأِس يف الُوضجيُِْز  يَْأِت ِبِه َعلى َوْجِهِه، ِعْنَد َمْن َملْ 
  
  

                                                 
  .49اجلامع ص 1
هــ، روى عنه مالك وتفقـه عنـده، زعنـه أمحـد بـن املعـذل وغـريه، كـان  206امساعيل  املتوّىف سنة  أبو هشام حممد بن مسلمة بن حممد بن هشام بن  2

  أحد فقهاء املدينة من أصحاب مالك بل أفقههم وهو ثقة، له كتب فقه أخذت عنه           
  .131، ص3/ترتيب املدارك، لعياض ج-:  انظر          

  .56، ص1/شجرة الّنور الزكية، ملخلوف ج - .156، ص2/ون جالّديباج ،البن فرح-                 
  .ب13ابن عرفة الصادقية  3
   .49اجلامع ص4
  .أ14ابن عرفة الصادقية  5
ك والثّـوري مسـع مـن مالـ، مل يكن يف عصره بإفريقية مثله، اإلمام احلافظ الّثقة األمني. هـ183املتوّىف سنة ، أبو احلسن علّي بن زياد الّتونسي العبسي 6

  .وهو أّول من أدخله املغرب، روى عن مالك املوطّأ، ومسع منه الُبهُلول بن راشٍد وأسد بن الفرات وسحنون وغريهم، والّليث بن سعد وغريهم
  . 80ص،  3/ج، ترتيب املدارك لعياض -: انظر 

يباج البن فرحون -          92ص، 2/ج، الد.  
         -  كيور الز60ص، 1/ج، ة ملخلوفشجرة الن.  
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]]]]االستنجاء[[[[
1111
        

. ، َوْلَيبُــْل ُدوَـا َجيْــري ِإلَْيهـا5َواملَْهـواةَ  َرةَ َحـَويـَتقـي اجلِ : ابُن َحبيـبٍ : 4قالَ . 3َرةِ حَ َواتقاُء اجلِ : 2هُ لُ وْ ـقَ      
نَـُهمــا  ـــالِم الَفــْرَق بـَيـْ َحرَ : ـْرُدودٌ َمــ–َواْسِتْشــكاُل ابــِن َعْبــِد الس َحمَــل َفــراُغ املَْهــواةِ بِــَأن ال َســْطُح  َكــِة اجلِــن

  .  ِجْسِمها
ـْوُل املـاِزِري . ُمقاِبُل املَْشهوِر ال َأْعرِفُـهُ : 7قالَ . َواملَْذُي ِمثْـُلُه على املَْشهورِ : 6هُ لُ وْ ـقَ       قـاَل بـَْعـُض : َوقـَ

ال ُخيْتَـلَـُف َأن صـاِحَب املَـْذِي : 8ُمعـاَرٌض بَقـوِل َأيب ِعْمـرانَ -البَـْوِل ُجيْـِزُئ ِفيـِه اِالْسـِتْجماُر َكـ: َأْصحابِنا
ا اْخَتلفواْ . َعَليِه الَغْسلُ  َكرِ  إمنالذ ِه، أو ُكليف َغْسِل َحمَل   .  

الِث ُشـَعٍب َوال ُجيِْزُئ ذو ثَـ: 11ابُن َشْعبانَ : 10قالَ . قـَْوالنِ –َويف َحَجٍر ذي َثالِث ُشَعٍب : 9هُ لُ وْ قَـ      
ال بَـْأَس بِاالْقِتصـاِر َعلـى : 12َوقَـوُل اجلَـالبِ . ال َأْعرِفُـهُ -ُجيْـِزُئ : َونـَْقُل اْبِن َبشـريٍ . َعْنها َأْي َعِن الثالثَةِ 

  .   اءِ يـَْعِين ال يـُْثِبُت الَقْوَل بِاِإلْجز : م. ال يـُْثِبُتهُ -َحَجٍر واِحٍد، ِإْن أَْنقى، كاَن ذا ُشْعَبٍة، َأْو ُشَعٍب 

                                                 
  .52اجلامع ص 1
  .52اجلامع ص 2
  .373ص، 10/ج، تاج العروس: انظر. مجع ُجْحٍر؛ وهو كّل شيء حيتفره اهلوام والسباع ألنفسها: اِجلَحَرةُ  3
  .ب16ابن عرفة الصادقية  4
5
 .322/ص، 40/وانظر تاج العروس ج، احلفرة البعيدة القعر :ملهواةا 

  .52اجلامع ص 6
  .أ17ابن عرفة الصادقية  7
تفّقـه بـأيب احلسـن القابسـي . هـ430املتوّىف سنة ، أبو ِعمران موسى بن عيسى بن أيب حاج الَغَفُجوِمي الفاسي القريواين اإلمام الفقيه املقريء احملدث 8

 كتــاب الّتعليــق علــى املدّونــة ومل: لــه . طــاهر بــن طــاووسوتفّقــه بــه مجاعــة مــنهم حمّمــد بــن ، واألصــيلي ورحــل للمشــرق فــدرس األصــول علــى البــاقّالين
  .243ص، 7/ج، ترتيب املدارك لعياض -: انظر .  يكُمل

يباج البن فرحون -                  337ص، 2/ج، الد.  
  .106ص، 1/ج، شجرة النور الزكية ملخلوف -                 

  "ففي:" وعبارته.54اجلامع ص 9
  .ب17صادقية ابن عرفة ال  10
إليـه . هــ355املتـوىف سـنة، الفقيـه احلـافظ النظّـار، أبو إسحاق حمّمد بـن القاسـم بـن شـعبان املصـري املعـروف بـابن القرطـي مـن ولـد عّمـار بـن ياسـر 11

خمتصـر  –أحكـام القـرآن  –الفقـه الّزاهـي يف : لـه ، وعنه أبو القاسم الغافقي ومجاعـة ، اخذ عن أيب بكر بن صدقة وغريه، انتهت رئاسة املالكية مبصر
  .274ص، 5/ج، ترتيب املدارك لعياض -: انظر .ما ليس يف املختصر 

يباج البن فرحون -                                194ص، 2/ج، الد.  
  .80ص، 1/ج، شجرة النور الزكية ملخلوف -                               

ب البصري، احلسنأبو القاسم عبيد اهللا بن  12 ري وغـريه، اإلمام الفقيه احلافظ. هـ378املتوّىف سنة ، ويقال بن احلسني بن اجلالوتفّقـه بـه ، تفّقه باأل
  .وكتاب يف مسائل اخلالف، يف املذهب مشهور معتمد) التفريع ( كتاب :له ، القاضي عبد الوّهاب وغريه

  .76ص، 7/ج، ترتيب املدارك لعياض -: انظر 
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َويف َكوِن املْعَتَربِ ِفيِه اللزوُم َوْقَت : 2قالَ . َوَعلى املَْشهوِر، ِإْن الزََم َأكثـََر الزماِن، اسُتِحب : 1هُ لُ وْ ـقَ      
َفسـَر ابـُن َواَألْظَهُر َعـَدُد َصـَلواتِِه، وَ . 4ِري َوالُبوذْ ، 3قْوال ُشُيوِخ ُشيوِخنا ابِن َمجاَعةَ -الصالِة، َأِو األَياَم 
بِأَنُه فـَْرٌض نـاِدٌر بنِـاًء : بِِإْتياِن البَـْوِل ثـُلَُثْي ُكل ساعٍة، لَْيًال َأو َارًا، َوتـََعُقبُه اَألولَ : َعبِد السالِم اَألْكثـَرَ 

ـا ُمـ ـلواِت، َوُهـَو َوْهـٌم، َوِإمنَقْصـُر -راُد ابـِن َمجاَعـَة َعلى فـَْهِمِه ِمْنُه َقْصَر ُوجوِد البَـْوِل على َأْوقاِت الص
ِإْن كاَن اَألْمُر َعلـى مـا قـاَل، َملْ َخيْـُل َوْقـُت  :أَْيضاً  َأْوقاِت الصَلواِت، َوَقولُهُ املُْعَتَربِ ِمْنُه َعلى املَْوجوِد يف 

-ثـَـُر؛ فـََيسـَتوي احلُْكـُم َصالٍة ِمْن بـَْوٍل، َقل َأو َكثـَُر؛ فَـال بُـد ِمـْن نـاِقٍض؛ فـََيسـَتوي ِفيـِه اَألقَـل، َواَألكْ 
  . يـَُرد بِأَنُه ُمْشتَـَرُك اِإللزاِم ِملا اختارَ 

ال -القـْوُل بِـالَعْفِو للتـذَكِر : 6قـالَ . فَإْن َكثـُـَر املَـْذُي لِلُعْزبَـِة َأِو التـذَكِر، فَاملَْشـهوُر الُوضـوءُ : 5هُ لُ وْ ـقَ      
  . َأْعرِفُهُ 

]]]]ســــلالغ[[[[
7777
        

،:9قالَ .اْنِقطاِع َدِم االْسِتحاَضةِ  ِخبالفِ : 8هُ لُ وْ ـقَ       خِميوالل، َواملالباِجي ةً :اِزِريتـَْغِسـُل، :قاَل مـاِلٌك َمــر
 10اْسَتْشـَكلوْا ظـاِهَر الرسـاَلةِ : فـََقْوُل ابْـِن َعبـِد السـالمِ ٌع،َواِسـ: لَـْيَس َذلِـَك َعَلْيهـا، َوابـُن القاِسـمِ : َوَمرةً 

  .  َوِإْن كاَن ِلَعَدِم ُوجوِدِه، فـَُقُصورٌ هوُر َقْد ال يـَتَـَقيُد ِا،فَاملَشْ ،11ْن كاَن ِلمخاَلَفِتِه الِكتابَ ِبوُجوِبِه، إِ 

                                                                                                                                                             

يباج البن فرحون -          461ص، 1/ج، الد.  
  .92ص، 1/ج، شجرة النور الزكية ملخلوف -         

  .55اجلامع ص 1
  .ب17ابن عرفة الصادقية  2
ابـن : املغـرب مـنهم أخـذ عـن أئّمـة مـن أهـل املشـرق و ، الفقيـه اإلمـام. هــ712املتوّىف سنة ، القاسم بن مجاعة اهلّواري الّتونسيّ أيب حيىي أبو بكر بن   3

  .تأليف يف البيوع يتعّني على كل ُمتدين يف معامالته الوقوف عليه: له ، وعنه ابن عبد الّسالم وغريه، وابن واصل دقيق العيد
  .وجعل امسه أبا حيىي أبا بكر بن القاسم  205ص، 1/ج، خلوفشجرة النور الزكية مل -.  335ص، 3/ج، درة احلجال -:  انظر 

  .ومل أهتِد لرتمجته بعد البحث ،السخة ح بإسكان الذّ ضبط يف النّ  4
 "وإن كثر:" وعبارته. 55اجلامع ص 5

  .أ18ابن عرفة الصادقية  6
  .60اجلامع ص 7
  .61اجلامع ص 8
  .ب20ابن عرفة الصادقية  9

يباج البن فرحون -218ص،6/املدارك ج ترتيب: انظر. ةمن أهّم املختصرات الفقهيّ ، الّرسالة البن أيب زيد القريواين 10 429ص، 1/ج، الد.  
واعتنـاء املالكيّـة ـا كاعتنـائهم . من أّمهات الفقـه املـالكي بعـد املوطّـأ، يطلق عليها الكتاب واألّم لسحنون بن سعيد الّتنوخي، هو املدّونة: الكتاب 11

  . طبعت طبعتني ، ن سعيد البن القاسم الُعَتِقيباملوطّأ لكثرة مسائلها وأقوال مالك فيها، رواية وسؤاالت سحنون ب
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. َمــْن َولَـــَدْت بِــال َدٍم، اْغَتَســَلتْ : َســـِمَع َأْشــَهبُ : 2قــالَ . َدٍم، َفِروايَـــتانِ  َفــإْن َولَـــَدْت ِبَغــْريِ : 1ْولُهُ ـَقــ     
 ْخِميا ُهوَ ه: الل الُغْسَل ِإمن ذا اْسِتْحساٌن؛ ِألَن  ِم، للدِم، ال لِلَوَلِد؛ ِإْذ َلِو اْغَتَسَلْت ِخلُروِج الَوَلِد ال للـد
ــُن رْشــدٍ . َملْ ُجيْزِهــا ــَدُه  ِبــال َدٍم َكثــٍري؛ ِإْذ ُخروُجــُه ِبــال َدٍم، وال: َأْشــَهبَ  َمْعــَىن مســاعِ : اْب ُحمــاٌل عــاَدًة، -بـَْع
  .  ال َأْعرِفُهُ -قـَْوالً : وابُن َبشريٍ ، ِروايَةً : ِن احلَاِجِب نَفَي الُغْسلِ َونـَْقُل اب

   .  ال َأْعِرُف الشاذ إال ُخمَرجاً َعلى َمْسأََلِة اجلُنبِ : 4قالَ . ِخبالِف احلاِئِض َعلى املَْشهورِ : 3ْولُهُ ـقَ      
َع اْبُن القاِسمِ : 6قالَ . ِة، َوالرْأِس، وَغْريِمهاَواَألْشَهُر ُوجوُب َختليِل اللحي: 5ْولُهُ ـقَ       ُسـُقوَط َختْليـِل : مسَِ

ــهُ : اللْحـــَيِة، َوَأْشــَهبُ  ـــَرِة، َأْو ِإىل . ُيْســَتَحب : القـــاضي. ُوجوَب َويف َكــْوِن ُوجـــوِبِه ِإليصــاِل املـــاِء ِإىل الَبَش
ال ، واِجـبٌ –َختْليُلهـا : وبـَْعـِض ُشـيوِخه َمـَع ِروايَـة ابـِن َوْهـبٍ  ـذاِق،َعِن احلُ  ْقال املاِزِري نَـ -باِطـِن الشْعِر 

َردُه -َوَختْرُجيه القـاِضي على الروايـَتَـْنيِ يف اللْحيِة ، واجبٌ  سِ أْ الر  رِ عْ شَ  وَختليلُ ، َرةِ إيَصاُل املَاِء إىل الَبشَ 
 ْأِس َممْســوَحٌة يف الُوضــوءِ : البـــاِجيَبَشــَرَة الــر َمْغُســوَلٌة ِيف الُغْســِل؛ فَــاْختَـَلَف لِــَذِلَك ُحْكــُم َشــْعرِها، بِــَأن ،

َــَد ُحْكــُم َشــْعرِها ــْوُل ابــِن احلاِجــبِ . َوَبَشــَرُة الوْجــِه َمْغُســوَلٌة فيِهمــا؛ فاحت َواَألْشــَهُر ُوجــوُب َختِْليــِل : َوقـَ
  .   ال َأْعرِفُهُ -اللْحيِة والرْأِس َوَغْريِمها 

التـــيم7777م        
        

ــ 10َرَط القاِضــيـَوَشــ: 9قــالَ . َعلــى اَألَصــح  بالعصــيان َوال يـَتَـــَرخصُ : 8ْولُهُ ـقَــ      َوُمقابِــُل َفِر، ـِإباَحــَة الس
    .   َأْعرِفُهُ  اَألَصح الَ 

                                                 
 .61اجلامع ص 1

  ..ب20ابن عرفة الصادقية  2
  .62اجلامع ص 3
 .أ21ابن عرفة الصادقية  4

  .63اجلامع ص 5
  .ب21ابن عرفة الصادقية  6
  .65اجلامع ص 7
   .65اجلامع ص 8
  .أ22ابن عرفة الصادقية  9

 سـنة املتـوىف ، القاضـي البغـدادي  احلسـنيِ  بـنِ  أمحـدَ  بـنِ  نصـرِ  بـنِ  علـيّ  بـنُ  ابِ الوّهـ عبدُ  أبو حمّمدٍ اإلماُم  -صطلح ابن عرفة كما هو م-املقصوُد به  10
  ...النصرة  –التلقني  –املعونة : له . رايه وباكسايه وخرج آخر عمره إىل مصر فنال حظوة وا تويف توىل القضاء بباد، هـ 422
  .220ص،  7/ج،املدارك لعياضترتيب  -: انظر 

  . 26ص، 2/ج، الديباج البن فرحون -         
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َقِة : 1ْولُهُ ـقَ       . َأعـاَد أَبَـداً  َوِإال  ،ثَِة، طَلَـبَ ِإْن َكانــوْا َحنْـَو الثــال: ثَالُِثها –َوِيف الطَلِب ِممْن يَليِه ِمَن الرفـْ
، َواملاِزِري قـَْوَلهُ : 2قالَ  ْخِميَف اللـغريَِة، َأعـاَد ِيف : َضعفــَقِة الَكبِـريِة، َمل يُِعــْد، َويف الصِإْن َملْ َيِســْر ِيف الر

جـــوِد املـــاِء؛ ِالْمِتنـــاِع اتَكـــاهلِِْم َعلـــى َغـــْريِِهْم وُ  بِـــَأن الثالثَـــَة َمِظنـــةُ : الَوْقـــِت، َوِيف الثالثَـــِة أَبَـــدًا، َوُأِجيـــبَ 
. َأقـَرُب ِمـْن ِعْلـِم حـاِل غَـْريِِهمْ -بِأَنُه َلْو كاَن، َلَعِلَمُه؛ ِألَن ِعْلـَم حـاِل الثالثَـِة الرَفقـاِء : َورُد . ِالْنِفراِدِهمْ 

  .  َأْعرِفُهُ ال -َويف الطَلِب ِإىل آِخرِِه : َوقـَْوُل ابِن احلاِجبِ 
ـــْولُهُ       ـــةً : 3َق اِب خاص ــالرت ـــَل ِب ـــَدِم التـــرابِ : 4قـــالَ . َوقي ـــلى ُصـــْلِب اَألْرِض ِلَع ـــمُم َع : اللْخِمــي . َويـَتَـَي
باَن َمنَـَع ال ابـَن َشـعْ ] أ/3[َأن : ال َأْعرِفُُه ِلَغْريِ نـَْقـِل البـاجي -ُمْطَلقاً ال َوقيَل : َوَقوُل ابِن َشْأسٍ . اتفاقاً 

ابِ -اتفاقاً : ِبَقْيٍد، َوِذكُرُه اللْخِمي بـَْعَد َقوِلهِ  يـَْقَتِضي تـَْقِييَدُه ِبُوجوِد الرت  .  
ـــَرُه، َوقيـــلَ : 5قَـــْولُهُ       : َوفيــــها: 6قــــالَ . ِإْن ُوِجـــدَ : َوَعلـــى اَخلْضـــخاِض ِممـــا لَــْيَس مبــــاٍء، إذا َملْ جيَِــــْد َغيـْ

اِب؟ قالَ  أَيـَتَـَيممُ  ِني فَاِقُد الرتفا َواجلََبِل َوَخفيِف الطَوقيَل ِإْن : َوَقوُل ابِن احلاِجِب ِفيهِ . نـََعمْ : على الص
اَب  فـََقدَ  ا-الرتنيِ  ال َأْعرِفُُه َنصيف الط  .  
ْوُل ابــِن َعْبــِد ــــَـــ ق: 8قــالَ . يـَتَـَوضــْأ بِــهِ  َيمَم، َوملَْ ـــَـــ اَن َمــَع اجلُنُــِب قَــْدُر الُوضــوِء، تــــــــك َولَــوْ : 7قَـــْولُهُ      

ــــالمِ  ــــهَ : الس ـــل شُ ـــ ـــِمْحالِل ُك ــــروِط الط ـــــذا َعلـــى اْض ـــْربى، َوِفيــ ـــْغَرى َمـــَع ُوجـــوِب الُك ِه يف ـــــــهارَِة الص
ــــاملَ  ـــُن الَعـــَريب -. ْذَهِب ِخـــالفٌ ــــ ــــَأمجَْ : 9ال َأْعرِفُـــُه، بَـــْل قـــاَل اْب ــــزاِم الُغْســـِل الُوضـى اْسِتْلـــعوْا َعلــــــــ . وءَ ـــــ

                                                                                                                                                             

 .103، ص1/ج، شجرة النور الزكية ملخلوف -       

  .66اجلامع ص 1
  .ب22ابن عرفة الصادقية  2
  .68اجلامع ص 3
  .ب24ابن عرفة الصادقية   4
  .68اجلامع ص 5
   .ب24ابن عرفة الصادقية  6
  .68اجلامع ص 7
  .أ25ابن عرفة الصادقية   8
هـ ختام علماء األنـدلس، مسـع ببلـده مـن أبيـه وخالـه أيب القاسـم 543أبو بكر حمّمد بن عبد اهللا بن حمّمد ابن العريب املعافري اإلشبيلي، املتوّىف سنة  9

وعنـه أخـذ خلـق كثـري ال حيصـون  ، أبـا بكـر الطرطوشـي وغريمهـاوارحتـل إىل املشـرق فلقـي اإلمـام أباحامـد الغـزايل و ،  احلسن اهلوازين وابن عتاب وغريمهـا
  ... وأحكام القرآن ، واملسالك والقبس كالمها شرح للموطّأ ، عارضة األحوذي: له ، كثرة
  .66ص، الغنية لعياض -: انظر 

يباج البن فرحون -         252ص، 2/ج، الد.  
  .136ص، 1/ج، شجرة النور الزكية ملخلوف -         



ـ القسم الثّاني  ــــــــــــــــ الن ــــ    احملقّق ص 

95 

 

ِتنـا اْسـِتْعماَلُه يف : َلْو َوَجَد دوَن ِكفايَِتِه، َملْ َيْستَـْعِمْلُه، َوقـَْوُل اْبِن َعْبِد السالمِ : 1ْلِقنيُ َـ التّ  اْلتَــَزَم بـَْعـُض أَِئم
ــْوُل املــاِزِري 2فُــُه ِلغَــْريِ َأِيب ِإبْــراهيمَ ال َأْعرِ -الُوضــوِء بِنــاًء علــى َأن ُكــل ُعْضــٍو َيْطُهــُر بِــاْنِفراِدِه  يف : ، بَــْل قـَ

ا : قـُْلتُ . َكالٌم يـَْغُمضُ -َعَدِم ُلزوِم اسِتْعماِلِه َعلى أن ُكل ُعْضٍو َيْطُهُر بِاْنِفراِدِه  اِالْسِتباَحَة ِإمن ُه ِألَنَلَعل
ــُب ِمــ ِم، َواملُرَكــَيم تـَْثبُــُت بِالُوضــوِء َأِو التـ ُرُمهــا، َوال يـَْلــَزُم ِمــْن َكــْوِن الُكــل َأْن َيكــوَن  َســَبًبا ْن ُجْزَءْيِهمــا َغيـْ

 ُعْضٍو بَِتماِم الُوضوِء َكما َمر ُجْزُؤُه َكذِلَك، َوِالْحِتماِل تـَْقِييِد طُْهِر ُكل .  
ـــْولُهُ       ــاَدةٍ : 3َق ــالِم، َملْ َأِجــْدُه يف املَُدونَــِة، َوَملْ قـَْولُــُه هــذا، َوقـَُبولُــُه ابــُن : 4قــالَ . َوالبُــد ِمــْن زِي ــِد الس عْب

  .  ، َوَغْريِهِ 6َسَقَط إىل َكفِه ِعْنَد اْبِن َعّتابٍ : ، َبْل قالَ 5َيْذُكُرُه ِعياضٌ 
ُهـَو يـُد ِلَمـا َيْسـتَـْقِبُل؛ َفُحِمـَل علـى النواِفيَمْن َنكَس تـََيمَمُه، َوَصلى، يُعِ : َوِفيها: 7قَـْولُهُ       ِفـِل، وِإال فـَ
ــالِم َعــْن بـَْعــِض َمــْن َلِقــيَ : 8قــالَ . َوْهــمٌ  ــْوُل ابــِن َعْبــِد الس َأْي يـَُرتــُب : يُريــُد بَقْولِــِه يـَُرتــُب ملـَـا َيْســَتقِبلُ : قـَ

ــا َحيُْســُن يف املـُـ: تـََيمَمــُه فيمــا يَــْأيت قــالَ  ِس َعْمـــدًا، ال ِنْســياناً َوَهــذا ِإمنَلْفظَـــها يُعيــُد، ال بــأَ : َمــْرُدودٌ -َنك ن
  .  رَ يَْأَىب ما ذَكَ َويُعيُد  .يـَُرتبُ 

                                                 
ترتيـب املـدارك،  :  انظـر .أّلف يف املذهب واخلـالف واألصـول تواليـف مفيـدة ككتـاب الّتلقـني: قال عياض، الّتلقني للقاضي عبد الوّهاب البغدادي 1

  .شرح اإلمام املازري وابن بزيزة: وطُبع له شرحان. مطبوع. 221ص، 7/لعياض ج
هــ اإلمـام الفقيـه ، تفّقـه بـابن لبابـة وأمحـد بـن خالـد وقاسـم بـن أصـبغ 352املتـوىف سـنة القـرطيب، التجيـيب بن مسـّرة أبو ابراهيم اسحاق بن إبراهيم  2

  .  "الصالة"وكتاب " معامل الطهارة"وكتاب " النصائح"وعنه ابن أيب زمنني ومجاعة له كتاب 
  .126، ص6/ترتيب املدارك، لعياض ج- :  انظر

  .296/، ص1/الّديباج ،البن فرحون ج-          
 .90، ص1شجرة النور الزكية،ج-          

  .69اجلامع ص 3
  .ب25ابن عرفة الصادقية  4
: لـه . عـامل املغـرب يف وقتـه الفقيـه احملـدث . هــ545املتـوىف سـنة، أبُو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصيب السبيت القاضـي: القاضي عياض 5

  ...ترتيب املدارك  –نوار مشارق األ –الشفا بتعريف حقوق املصطفى 
يباج البن فرحون -:  انظر  46ص، 2/ج، الد .  

 140ص، 1/ج، شجرة النور الزكية ملخلوف -          

6  ي وابن بشريتفّقه بابن أيب األصبغ القرش، اإلمام الفقيه احلافظ شيخ املفتني. هـ462املتوّىف سنة ، أبو عبد اهللا حمّمد بن عبد اهللا بن عّتاب القرطيب ،
  .أو علي الغّساين وابن رزق: تفّقه به األندلسيون منهم ، روى عن الُقنازِعي وابن ُحَويِبل وابن مغيث

  . 131ص،  8/ج، ترتيب املدارك لعياض -: انظر 
يباج البن فرحون -          241ص، 2/ج، الد.  
  .119ص، 1/ج، شجرة النور الزكية ملخلوف -         

  .69امع صاجل 7
 .أ26ابن عرفة الصادقية   8
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ال -الطـواُف بـَْعـَد الَفـْرِض َكالنـْفـِل : نـَْقُل ابـِن احلاِجـبِ : 2قالَ . وََكذِلَك الّطواُف، َورَْكَعتاهُ : 1قَـْولُهُ      
وَكذِلَك الطـواُف َجيـوُز بتَــَيمِم الَفـْرِض؛ : َىن ِعْنَدهُ َهذا بِناًء َعَلى َأن املَعْ : م. َأْعرِفُُه يف الطواِف الَواِجبِ 

ِمــْن َأن : فـََعَلــى َهــذا جيَِــُب َمحْــُل َكــالِم املَؤلــِف َعلــى طَــواِف التطَــوِع، َوَأمــا َعلــى مــا َأَشـــاَر إلَْيــِه بـَْعُضــُهمْ 
ــَيمِم الطــواِف َكمــا جــاَز النـْفــُل وََكــذِلَك الطــواُف، َورَْكَعتــاُه، َجيــوُز َأْن ُيَصــلَي : املَْعــىن رَْكَعــيتَِ الطــواِف بتَـ

  .بتَـَيمِم الَفْرِض، َفال ِإْشكالَ 
  

المسح فَّلى اخلُع3333نِي        
       

 والبـاجي  ،دٍ يْـيب زَ أَ  نِ ابْ  لِ قْ نَـ  الفُ خِ  وَ هُ وَ  .هُ فُ رِ عْ ال أَ  :5قالَ  .ْنيِ ذو ساقَـ  ليظٌ غَ  ف خُ  :قيلَ وَ : 4قَـْولُهُ      
  .  ْن اْبِن َحِبيبٍ عَ 

َمبْسـِحِه، َوإْن َملْ َيُكـْن ِجْلـٌد : تـَْفِسريُه اْبُن َعْبِد السالمِ : 7قالَ . َميَْسُح َعَلْيِهما ُمْطَلقاً : َوقيلَ : 6قَـْولُهُ      
- ِقِليفاقاً، َوَحنُْوهُ : ال َأْعرِفُُه، َبْل قـَْوُل الصبِ  ِإْن َملْ َيُكْن ِجْلٌد، َملْ َميَْسِح اتللَجال  .  

. ُل مـا بَِقـيَ ـِسـَميَْســُح َويـَغْ : 10َرَوى الَوليـدُ : 9قـالَ . َوَال َميَْسُح َعلى َغْريِ ساِتٍر َعلـى اَألَصـح : 8قَـْولُهُ      
 َوُهـَو َكثـُري : فـََغَمَزُه الَباِجي ، ـا يـُْعـَرُف لْألَْوزاِعـي َهـذا ِإمن بَِأن ُه ابْـُن  وايَـِة َعْنـُه، َومـاَل ِإلْيـهِ الرَوَرد ،املـاِزِري

                                                 
 .69اجلامع ص 1

  ..أ26ابن عرفة الصادقية   2
  .71اجلامع ص 3
  .71اجلامع ص 4
  .ب26ابن عرفة ا الصادقية  5
  .71اجلامع ص 6
  .ب26ابن عرفة الصادقية   7
  .72اجلامع ص 8
 .ب26ابن عرفة الصادقية   9

روى عـن مالـك املوطـأ  ،قـةهــ، الفقيـه الثّ 199واملتـوّىف سـنة ، هــ119مولـده سـنة  ،اسأبو العبّـ والءً  األمويّ  مشقيّ الدّ  ائبِ سّ ال بنِ  الوليد بن مسلمِ  10
  .ومسلم  ، خّرج عنه البخاريّ وريّ والثّ  ،يثوعن اللّ  ،وكثريا من املسائل واحلديث

  .219ص، 3/ج، ترتيب املدارك لعياض -: انظر 
  .58/ص، 1/ج، الزكية ملخلوف شجرة النور -         
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ـُه َأَحـدٌ : َعبِد السالمِ  ـحيِح، َوَملْ يـَُومهُه َأَحـُد رجـاِل الصزِ قــاَل املِـ: قـُْلـتُ . بِأَن 1ي  َهِيبذي َعـْن : 2والـذوالـ
ــلُه، َوُمْقَتضــى َكـــالِم الثالثَــِة -بـَْعِضــِهم فيــِه  ٌس، َوَمل يـَُفصــَدل ــرادُ -أَنــُه ُم ــِن اْنِف ــِة، َونَــص َكـــالِم اب ُه بِالرواَي

َرَوى َعِلــي، َوأَبــو : قـــالَ . ُرْشــٍد، َوَمفُهـــوُمُه َعــَدُم اْنِفـــراِدِه، واالْقِتصــاُر َعلــى َمْســِحِه ُدون َغْســِل مــا بَِقــيَ 
  .   َغْسَل ما بَِقيَ : ْوزاِعي َوزاَد األَ . َميَْسُح َعلى َمْقطُوِع املُْحرِِم َأْسَفَل ِمَن الَكْعَبنيِ : ، َوالَوليدُ 3ُمْصَعبٍ 

ــِد : البــاِجي : 5قــالَ . َكاحلِنــا َأْو لَِينــامَ : 4َقـــْولُهُ       ــْوُل ابــِن َعْب ــُه، َوقـَ ــُع َمْســِح َمــْن لَِبَســُهما َل املَْشــهوُر َمْن
، َوالباِجي َعْنهُ ال َأْعرِفُُه، َبْل قَـ -َجيوُز َهلُما، َوال ُيْكَرُه : 6َعْن َأْصَبغَ : َعْن بـَْعِضِهم: السالمِ  ِقِليْوُل الص :

   .  َجوازُه َهلا 7اتـَفقوْا َعلى َكراَهِة لِْبِس املْرَأِة لِلِحناِء، َواْختاَر التوِنِسي : ُيكَرُه، َوَقوُل ابِن حاِرثٍ 

                                                 

هــ أخـذ عـن ابـراهيم 742هــ، املتـوّىف سـنة654أبو احلّجاج يوسف بن الزكّي عبد الّرمحن  مجال الّدين املّزّي الكلّيب القضاعّي الّدمشقّي مولده سنة  1
  .كمال، وحتفة األشرافالدرَجّي واملقداد القيسّي وغريهم وعنه الربزاّيل وابن تيمية والتقي السبكّي له ذيب ال

  .395/، ص10/ج بكيّ ة، للسّ افعيّ طبقات الشّ   -: انظر          
 .99/، ص3/ة، البن قاضي شهبة جافعيّ طبقات الشّ  -                 

هري أخـذ عـن ابـن دقيـق فظ الّشـهــ  احلـا 748هـ، املتـوّىف سـنة 673أبوعبد اهللا حمّمد بن أمحد بن عثمان مشس الّدين الّذهّيب التّـركماّين، مولده سنة  2
  .له سري أعالم النبالء وتاريخ اإلسالم وغريها كثري .وغريه من احلفاظ بكيّ اج ابن السّ وعنه التّ  ،وغريهم مياطيّ رف الدّ اس والشّ العيد وابن القوّ 

  .100/، ص9/طبقات الشافعية ، البن السبكي ج -: انظر          
    72/، ص3/، البن قاضي شهبة جطبقات الشافعية -                 

هـ كان من أعلم أهل املدينة، روى املوطأ عـن 242أبو مصعب أمحد بن أيب بكر القاسم بن احلارث بن زرارة بن مصعب الزهري املدين املتوىف سنة   3
  .مالك املشهور مالك، وتفقه بأصحابه املغرية وابن دينار روى عنه البخاري ومسلم وامساعيل القاضي، له خمتصر يف قول

  .347/، ص3/، جاملدارك، للقاضي عياض-: انظر                    
             140/، ص1/الّديباج، البن فرحون ج-                           
  .57/، ص1/شجرة الّنور الزكية، البن خملوف ج-                           

  .72اجلامع ص 4
  .أ27ابن عرفة الصادقية   5
روى عـن الـّداروردي وحيـي بـن ، اإلمـام الفقيـه احملـدث. هــ224هــ وقيـل 225املتـوّىف سـنة ، أبو عبد اهللا أصبغ ابن الفرج بن سعيد بن نافع املصري 6

مساعـه مـن ابـن  كتـاب: لـه تـآليف حسـان منهـا . وبـه تفّقـه ابـن مـّواز وابـن حبيـب وابـن ُمـزين، ومسع ابن القاسم وأشهب وابـن وهـب وتفّقـه ـم، سالم
  ..وتفسري حديث املوطّأ ، وكتاب األصول، القاسم
  .17ص، 4/ج، ترتيب املدارك لعياض -: انظر 

يباج البن فرحون -          299ص، 1/ج، الد.  
 .66ص، 1/ج، شجرة النور الزكية ملخلوف -         

  وبه تفّقه عبد احلميد، تفّقه بأيب بكر بن عبد الرمحان وأيب ِعمران الفاسي. هـ443املتوىف سنة، أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن إسحاق الّتونسي 7
  . له شروح وتعاليق على كتاب ابن املّواز واملدّونة، الّصائغ     
  .58ص، 8/ج، ترتيب املدارك لعياض -: انظر 

يباج البن فرحون -          269ص، 1/ج، الد.  
         -  كيور الز108ص، 1/ج، ة ملخلوفشجرة الن.  
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ال َميَْســُح َعَليِهمــا : القاِســمِ  ابــنُ : 2َقــالَ . َوال َميَْســُح املُْحــرُِم العاِصــي بِلُْبِســِه َعلــى اَألَصــح : 1َقـــْولُهُ      
َمَسَح، َوَخرَج املاِزِري َجوازَُه على َقْصـِر  ِهما، َوَلو لَِبَسُهما ِلعلةٍ ْبسِ ِلِعصيانِِه بِلِ : أَبو ُحمَمدٍ الشيُخ . ُحمْرِمٌ 

  .  ال َأْعرِفُهُ -العاِصي بَسَفرِِه، َونـَْقُلُه ابُن احلاِجِب َنصا 
ِإْن َغَسـَلُه : َعـِن ابـِن َحبيـبٍ : قَـوُل ابـِن َعْبـِد السـالمِ : 4قـالَ . َمْكـُروهٌ –َوالَغْسُل، والتْكراُر : 3قَـْولُهُ      

ــهُ  خِ الشيـــ بَــْل نـَْقــلُ ال َأْعرِفُــُه، -لَِنجاَســٍة ُمْســَتتِبعاً نِيــَة الُوضـــوِء، َأْجـــَزَأُه  ـــوي َمْســَحُه، : َعْن ــْو َغَســَلُه يـَْن َل
َنِسـَي، َأعـاَد َصـالَتهُ َأْجَزَأُه، َوميَْ  ِيف َهـذا : م. َسـُح لِـما َيْسـَتقِبُل َأَحـب إَيل، َولَـو َغَسـَل ِطينَـُه لَِيْمَسـَحُه، فـَ
  . الرد َنَظرٌ 

]]]]        احليض [[[[
5555
        

ـــبِعني، َوِقيـــَل اخلَْمســـنيَ : 6قَــــْولُهُ       َأِو  يف َكـــوِن اآلِيَســـِة بِْنـــَت اخلَْمســـنيَ : 7قـــالَ . َواآلِيَســـُة َكِبْنـــِت الس
، َوَمل َحيْـِك 8الَقـرينَـْنيِ  اعِ وابِن َحبيٍب َمَع مس، وابِن شْأسٍ ُيْسَأُل النساُء، البِن َشْعباَن، : ثالُِثها-السْبعَني 

َر الثاِلِث، َوَقوُل ابِن َشْأٍس َال َأْعرِفُهُ  َر اَألوِل، َوَمل َحيِْك ابُن ُرْشٍد َغيـْ   .  الباِجي َغيـْ
تـَـَردَد بَعُضـُهْم : قَـوُل ابـِن َعْبـِد السـالمِ : 11قـالَ . َمثانِيَـَة َعَشـرَ  10نَـاِفعٍ ابِن َوُخرَج ِمْن قـَْوِل : 9قَـْولُهُ      

ُقُصـــوٌر؛ لِنَـْقِلـــِه اْبـــُن حـــاِرٍث، َواللخِمـــي َعْنـــُه، َوَترجيُحـــُه إيـــاُه َعلـــى ِروايَـــِة –يف ِصـــحِته َعـــِن ابـــِن نـــاِفٍع 
  . بَيوَمنيِ  َتْسَتظِهرُ : 12ُحمَمدٍ 

                                                 
  .72اجلامع ص 1
  .أ72ابن عرفة الصادقية  2
  .73اجلامع ص 3
  .ب27ابن عرفة الصادقية  4
  .75اجلامع ص 5
 .75اجلامع ص 6

  .أ28ابن عرفة الصادقية   7
  .10هل لألمري على منظومة رام ،ص مقدمة الشيخ ابراهيم الزيلعي ملسائل ال يعذر فيها باجل -: انظر .أشهب وابن نافع: القرينان   8
 .75اجلامع ص 9

مسـع منـه ، وكـان أّميـا اليكتـب، صـحب مالكـا وتفّقـه بـه. هــ186املتـوّىف سـنة ، أبو حمّمد عبد اهللا بن نافع القرشي موىل بـين خمـزوم امللّقـب بالّصـائغ 10
  . ىي بن حيىي الّليثيّ تفسري املوطّأ رواه عنه حي: له ، مساعه مقرون بسماع أشهب يف العتبية، سحنون

  .128ص، 3/ج، ترتيب املدارك لعياض -: انظر 
يباج البن فرحون -          ة ملخلوف - .409ص، 1/ج، الدكيور الز55ص، 1/ج، شجرة الن. 

  .ب28ابن عرفة الصادقية   11
  تفقه بابن عبد احلكم. هـ269واملتوىف سنة، هـ 180ولد سنة، ّوازــَــأبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن زياد السكندري املعروف بابن امل  12

  .معروف به -املّوازية  -له مصّنف حافل، وابن املاِجُشون وروى عن ابن القاسم وكان املعول عليه يف الفتوى مبصر    
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  1] النفاس [[[[
ـــْولُهُ       ــَرأُ : ] ب/3[2َق ــالمِ : 3قــالَ . َوال تـَْق ــِد الس ــُن َعْب ــُه اب ــَو ظــاِهُر : َعلَل ــَدِم َتَكــررِه َكــاحلَيِض، َوُه ِبَع

َشــْيئاً، َويف ِقــراَءِة  َدُم احلَــْيِض َوالنفــاِس َميْنَــُع َأَحــَد َعَشــرَ : نـَْقِلِهــم ِروايَــَة اجلـَـواِز يف احلــاِئِض، َويف التـْلقــنيِ 
  .َفظاِهُرُه َأن الدَمْنيِ َسواٌء  تاِن؛الُقْرآِن ِروايَ 

                                                                             
4444الةُـــــــــــالص

        

  
تـَْفسُري َأِيب ُحمَمٍد : ِيف قـَْوِل اْبِن احلاِجبِ : 6قالَ . اقٍ َوتـَْفسُري اْبِن َأِيب زَْيٍد يـَْرِجُع ِِما ِإىل ِوف: 5قَـْولُهُ      
َنَظٌر؛ ِالْحِتماِل تـَْفسريِِه بتَـْقـِديِر الصـالِة -ِمبا ِإذا َسلَم َبدا حاِجُب الشْمِس يـَْرِجُع ِِما ِإىل ِوفاٍق : إياهُ 

ُ َحيَْتِمُل َأْن َيكوَن َمْعناُه َأن آِخَر الَوْقِت اإلِ - يـَْعِين َأن ما قاَلُه أَبو ُحمَمدٍ : م. ال ِجبَواِز ِفْعِلها ْسفاُر البَـني ،
 بيانٌ ا حاِجُب الشْمِس الذي ِإذا َسلَم ِمْنها َبدَ : َضروِري، َوَيكوُن قـَْولُهُ -َوما بـَْعَدُه إىل طُلوِع الشْمِس 

َتهـى. ُكوِر، ال أَنُه َجيوُز َأْن تـُْفَعـَل يف ذلِـَك اِملْقـداِر اْخِتيـاراً ِلْإلِْسفاِر البَـنيِ الذي ذََكَر بِالتـْقديِر املذْ - . انـْ
مـاِم، ال مـا بِـِه التمـاُم َكَتْحِديـِدِهْم ِإيـاُه ِبطُلـوِع الشـْمِس، بَـِل الراِجـُع ِِمـا ِإىل اآلِخِر مـا بـَْعـَد الت 7ُن وََكوْ 

ا حاِجـُب الشـْمِس، آِخـُرُه اِإلْسـفاُر الـذي ِإذا متَـِت الصـالُة بَـدَ : َنص الشْيِخ َعِن ابـِن َحبيـبٍ -الِوفاِق 
   .  يـَْنِفي اِالْحِتماَلْنيِ -َوَسَقَط الَوْقُت : َوَسَقَط الَوْقُت؛ ِألَن َقوَلهُ 

  

                                                                                                                                                             

  .167ص، 4/ج، ترتيب املدارك لعياض -: انظر          
يباج  -                  166ص ، 2/ج، رحونالبن فالد .  
  .68ص، 1/ج، شجرة النور الزكية ملخلوف -                 

  .79اجلامع ص 1
  .79اجلامع ص 2
 .أ30ابن عرفة الصادقية   3

  .80اجلامع ص 4
  .81اجلامع ص 5
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ال يـَْلَحُقـُه َوِعيـٌد : َعْنـهُ  ي َبل نـَْقـُل املـاِزرِ . ال َأْعرِفُهُ : 3قالَ . ُمَؤد عاصٍ  2ابُن الَقصارِ : َوقالَ : 1قَـْولُهُ      
ـَرُب، َوتـََعقـُب ابـِن َبشـٍري قَـوَل الّتوُنِسـي  لَكراَهـةِ هـَذا لِ َلِكنُه ُمِسيٌء، وَ  ِمبُنافـاِة التـْأثِيِم : ِإنـُه ُمـَؤد آِمثٌ : َأقـْ

ِة اَألداِء مبَْنــِع َمْلُزوِميـــ: َمــْردودٌ - ِلُموافـََقتِــهِ  اَألداَء؛ ِألَن التــْأثيَم َمْلــزوٌم ِلُمخاَلَفــِة اَألْمــِر، َواَألداُء َمْلـــزومٌ 
َنُه َوبـَْنيَ تَـْأثيٍم آَخـرَ  د َوِيف َهـذا الـر  :م. ِلُموافـََقِة اَألْمِر، َبِل اِالْبِتداُء تـََعلُقُه بِبَـْعِض املَُكلفَني، َوال تَناِيفَ بـَيـْ

ــِه  ــَل ِيف َوْقِت ــا فُِع ــٌر؛ ِألَن اَألداَء َم ــُة َنَظ َق ــَزُم ُموافـَ يَـْل ــَؤد؛ فـَ ــٌل بِأَنــُه ُم ـــْرعاً، َوالتوُنِســي قاِئ ــُه َأوالً َش ِر َل ــد املَُق
َقـُة اَألْمـِر طاَعــٌة، والطاَعـُة تُنـاِيف الِعْصــياَن؛ يَـْنَتِفـي التـ اَألْمـِر، َوُموافـَ أثِيُم، بَـل يـُــَرد التـَعقـُب مبَْنـِع ُمنافــاِة فـَ

َر ُمـَؤد، َوَجيـوُز َأْن َيُكـوَن آِمثـاً بِالتـْأخِري ِمـْن َحْيـُث ُهـَو ُمـَؤخٌر، َوُهـَو نا ُنَسـلُم َأن املُـَؤخ اَء؛ ألَ التْأثيِم اَألد
، يمِ ُمــــَؤد ِمـــْن َحْيـــُث ِإنـــُه َأْوقَــــَعها يف الَوْقـــِت املَُقـــدِر هلـــا؛ فـََيكــــوُن َوْقـــُت اَألداِء يـََتفــــاَوُت ِحبََســـِب التـــْأث
ــِه؛ َفــال ُمنافــاَة الْخــِتالِف اجلَهــِة وَ  اهللاُ َوَعَدِمــِه، َكمــا يـََتفــاَوُت َوْقــُت اِالْخِتيــاِر يف رُْجحــاِن الَفْضــِل َوَعَدِم

اَع َونـَْقُل اللْخِمي اِإلمجْ . ُمْقَتضى املَْذَهِب ُمَؤد : قاَل اْبُن َبشريٍ -آِخرِِه  ِلَقْدِر رَْكَعةٍ  ُرهُ َوُمَؤخ : قالَ . َأْعَلمُ 
هـذا ِلَزْعِمـِه ُمنافـاَة : قـُْلتُ . اتفاُق املَْذَهِب َعلى َقْصِر عاِمِد التْأخِري ُيساِفُر ِحيَنئذٍ : يـَُردهُ -َعلى تَْأثيِمِه 

ــُن احلاِجــبِ : التــْأثيِم اَألداَء، َونـََقــَل اِإلْمجــاعَ  كــوُع الــَوتِر بِــَأن املَْنُصــوَص ُر : التوُنِســي َواملــاِزِري، َوَردُه اْب
ا ُهَو ِألَْصَبَغ، َوَقْد ُسـلَم َختْـريُج اللْخِمـي ِمـْن قَــْوِل : َمْرُدودٌ -رَْكَعَتِني ِلطُلوِع الشْمِس لِ  املَْنُصوَص ِإمن بَِأن

ــَؤدُب تارُِكــهُ : َأْصــبغَ  ـــالمِ : يـُ ــِد الس ــَدُه، َوَردُه ابــُن َعْب ــِل َأِيب : أَنــُه واِجــٌب ِعْن ــَدَم تَْأثيِمــِه َعــْن : ُعَمــرَ بِنَـْق َع
    .  واضحٌ -، وَغْريِِمها، ال َعْن بـَْعِض َأْصحابِنا َكما ظَنُه ْوزاِعي ، َواأل4ِإْسحاقَ 

يـَْقَتضي أَنُه -فيها  الصيب َكاحلاِئِض واتـَفقواْ : قْوُل َأيب ُحمَمدٍ : 6الَ ـق. يب ـَوَمل ُخيتَـَلْف يف الص : 5قَـْولُهُ      
  .  ِخالفُهُ –اتـَفقوْا ِيف الصيب : فـََقْوُل ابِن احلاِجبِ  ؛ال َنص فيه
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ــــْولُهُ       ـــأِ : 1َق ـــُع لِْلمَوّط ـــٍذ ُدوَن َخـــْوِف تـَغَ : 2قـــالَ . املَْن ــــازَِة حيَنِئ ــــَفَر، َأِو يـــويف َصــــالِة اجلَن ـــْو َأْس ـرِها َوَل
. َمَعَهـاَعـِن ابـِن َعْبـِد احلََكـِم، َوالبـاِجي َعـْن ُخمَْتَصـرِِه  3َأيب ُعَمـرَ  نـَْقـلُ -َملْ ُيْسِفْر َوَتْصَفر  اْصَفرْت، َأْو ما

َعها بـَْعَد َصالِة الصـْبِح َوالَعْصـِر َعـِن املَوطـِأ : َونـَْقُل ابِن َشْأٍس َوتاِبِعهِ . ِكالُمها َشافٍ : 4بُن َزْرُقونٍ اِ  -َمنـْ
  . ى َجوازِها ِحيَنِئذٍ اِإلْمجاَع َعل: ُعَمرَ  َوْهٌم، َبْل نـََقَل أَبو

ال -َوَرَد النـْهـُي َعْنهـا بِـالواِدي، َونـَْقلُـُه ابـُن احلاِجـِب َعـِن املَـْذَهِب : 6قـالَ . يالـوادِ  َوَبطْـنُ : 5قَـْولُهُ      
  . َأْعرِفُهُ 
ـــْولُهُ       ــَتَحب املتــَأخ : 7َق ــَردَ وَن لِلُمســاِفِر رُ واْس َف ــرَ  َرَوى: 8قــالَ . ِإِن انـْ ــو ُعَم ــذ : أَب . تـَرَْكــهُ  ال ُأِحــب ِلَف

َعـــْزُو ابْـــِن َبشـــٍري، َوابـــنِ   َواْســـَتَحبُه ابْـــُن َحبيـــٍب، َومالِـــٌك، للَفـــذ املُســـاِفِر، َوَمـــْن ِبَفـــالٍة؛ ِلَمـــا َوَرَد ِفيـــِه، فـَ
  .  ُقُصورٌ –احلاِجِب اسِتْحبابَُه لِْلُمَتَأخريَن 

ـــْولُهُ       ــيُم َمــنْ : 9َق ــَؤذُن، َوال يُق ــالةَ  َوالَ يـُ ــَك الص ــَؤذُن : اللْخِمــي َعــْن َأْشــَهبَ : 10قــالَ . َصــلى تِْل ال يـُ
، وال وُنِســيــٍد، والت ـــَلُه أَبــو َحمم ــا َمل ُيَصــلوْا، َونـََق قاَمــَة، َم ــالٍة َصــالها، َويُِعيـــدوَن اْألَذاَن، َواْإلِ ِلص ، يــِقل ص

نَـْقـُل ابْـِن َعْبـِد السـالمِ  َجوازَ : َرَوى ابُن َوْهبٍ و  ،َهلَاَوَأذَن  : َأذاِن َمْن َأذَن ِمبَْوِضِع، وَملْ ُيَصل يف آَخـَر؛ فـَ

                                                 
   .84اجلامع ص1
  .أ34ابن عرفة الصادقية   2
تفّقـه بـابن ، شـيخ علمـاء األنـدلس وحافظهـا يف وقتـه. هــ463املتـوّىف سـنة ، ري األندلسـيأبو عمر يوسـف بـن عبـد اهللا بـن حمّمـد بـن عبـد الـّرب الّنمـ  3

والتمهيـد ملـا يف املوطّـأ مـن ، الكـايف يف فقـه أهـل املدينـة: لـه ، وتفّقه به مجاعة كأيب علّي الغساين وأيب عبد اهللا احلميـدي، الفرضي وابن املكوي وغريمها
    ...واالستذكار ، املعاين واألسانيد

  .127ص، 8/ج، ترتيب املدارك لعياض - : انظر 
يباج البن فرحون -          367ص، 2/ج، الد.  
 .119ص، 1/ج، شجرة النور الزكية ملخلوف -         

مـام القاضـي احلـافظ مسـع هــ اإل586هــ ووفاتـه سـنة 503مولده سنة  اإلشبيليّ  املعروف بابن زرقونٍ  أبو عبد اهللا حممد بن سعيد بن أمحد األنصاريّ   4
  .  وغريمها، له األنوار يف اجلمع بني املنتقى واالستذكار بيع الكالعيّ أباه والزم القاضي عياضا، أخذ عنه ابن حوط اهللا وأبوالرّ 

  63/، ص2/التكملة، البن األبار ج - :  انظر
  158، ص1/جشجرة الّنور الزكية، ملخلوف - .260، ص2/الّديباج ،البن فرحون ج -         
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ــبَـ  ــَهَب، َوَجــوازَُه ل ــُه ِألَْش ــِن -َني ْعِض األَْنَدُلســي َكراَهَت ــِة اْب ، وِرواي ــر ــْن َم ـــِل َم ـــُهوِم نـَْق ــٌم، َوُقصــوٌر؛ ِلَمْف َوْه
  . َوْهبٍ 
. الَفِخــَذْيِن، تُِعيــُد اَألَمـُة خاصــًة يف الَوْقــتِ  َييِ ِإذا َصــليا بـادِ : جــاَء الرابِـُع املَْشــهورٌ َوِمــْن مثَ : 1قَــْولُهُ      
ُهمـا، َوِإعادَ : تـَْفِسريُها اْبُن َعْبِد السالمِ : 2قالَ  - َواملَْشـهورِ . ِِمـا يف الَوْقـتِ بِِإعاَدِِما أََبدًا، َونـَْفِيها َعنـْ

ــَي ِإعـــادَ  عــاَدتـَْنيِ يـَْقَتِضــي نـَْف ـــُهما ِيف اْإلِ ـــُهما، َواْفِرتاُق ــُة اْشِرتاُك ــِل اْألَْربَع ــَرُف، َب ــِت، َوال يـُْع : م. ِا يف الَوْق
         .َواملَْشُهورُ  ا أََبداً َمَع ِإعاَدتِِه ِيف الَوقِت،َوِإعاَدتـُهُ بَيانُُه ِإعاَدتـُُهما أََبدًا، َوِإعاَدتـُُهما ِيف الَوْقِت، 

َأْخُذ ابِن َعْبِد السالِم ِمْنُه َعَدَم : 4قالَ . َكاْلَفِخِذ ِلْألََمةِ -َورَْأُس احلُرِة، َوَصْدرُها، َوَأْطراُفها : 3قَـْولُهُ      
ُر َمْعُروفٍ -إعاَدِة احلُرِة الكاِشَفِة َذِلَك يف الَوْقِت  ِم تـََعقُبُه، َوَغيـْ َعلى تـَْفسريِِه املُتَـَقد َمْبِين .  

ـــْولُ       ــف َكالَعــَدمِ : 5هُ َق ــاِتُر الش ــهِ : قــالَ . َوالس ــْوُل ابْــِن َبشــٍري َوتاِبِع ــَدمِ : قـَ ، ومــا ]أ/4[ مــا َشــف َكاْلَع
َمْن َصـلْت : 6َتْسوِيََة ِإعاَدِة الصالِة بَِأَحِدِمها، َوِلَسماِع موسى: َوْهٌم؛ ِلِروايِة اْلباِجي -َوَصَف ِلرِقِتِه ُكرَِه 

  .  وِقيَل لِْلُغروبِ : اْبُن ُرْشدٍ . ، تُعيُد ِإَىل االْصِفَرارِ ِبَرقيٍق َيِصفُ 
، 9وِيف تـَْقـدِمي التـَعـري َعلـى احلَريـِر، قَــْوال َأْمحَـَد بـِن خالـدٍ : 8قـالَ . وبِاحلـَريِر على املَْشـُهورِ  : 7قَـْولُهُ      

ِم ِعْنـدَ  واملاِزِري  رِيُج اللْخِمي َواْبِن القاِسِم، وختَْ  َوَأْشَهبَ  َجِس املَُقـدُه َعلـى َعلـى تـَْقدميِـِه احلَرِيـَر َعلـى الـن
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 .ب37ابن عرفة الصادقية   2

  .89اجلامع ص 3
 .ب37ابن عرفة الصادقية   4

 .89اجلامع ص 5

مسـع مـن أبيـه ووكيـٍع بـن اجلـّراِح والفضـيِل ، اإلماُم الّثقُة األمُني العاملُ  باحلـديث والفقـه. هـ225املتوّىف سنة ، موسى بن معاوية الصمادحي أبو جعفر  6
  .وعنه أخذ ابُن الفراِت وعاّمُة فقهاِء إفريقّية وأمحد ابن يزيد القرطيب ، بن عياٍض ومسع ابَن القاسِم وغريه

  .93ص، 4/ج، ب املدارك لعياضترتي -: انظر 
 .68ص، 1/ج، شجرة النور الزكية ملخلوف -         

  .90اجلامع ص 7
 .وهو أوضح..." َأْمحََد بِن خالدٍ أشهب مع ابن القاسم و وِيف تـَْقدِمي التـَعري َعلى احلَريِر، قَـْوال : " ونّصه، ب38ابن عرفة الصادقية   8

  :ومل يتعّني يل املقصود منهما ومها، فقيهان من املتقّدمنييشرتك يف هذا االسم  9
  األندلس وانتفعوا به، له كتابأهل تفقه بسحنون وشيوخ املغرب، وبه اسحاق بن مسّرة القرطيب، وأحيا اهللا به  أمحد بن خالد األندلسي، -
  .   العبادة، وكتاب الصالة يف النعلني، وكتاب النظر إىل اهللا تعاىل، وغريها      
   .167، ص1/الّديباج ،البن فرحون ج- : انظر         

مسـع مـن ابـن وضـاح وابـن       ،اإلمـام الفقيـه احملـدث هــ 322هــ، ووفاتـه سـنة246ّباب مولده سـنةملعروف بابن احلاالقرطيب أمحد بن خالد أبو عمر  -   
  .  ومحد اهللا مسند حديث مالك وكتاب فضل الوضوء والصالة، له كتاب ازياد ومجاعة، وعنه عامل كثري منهم ابنه حممد، وحممد بن عيشون وغريمه
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 َعرـالِم  .يالتـال َأْعرِفُـهُ -واْقِتضـاُء َجْعـِل ابْـِن احلاِجـِب املَْشـهوَر َكْونَـُه َمْنصوصـاً، َوقَبولُـُه ابْـُن عْبـِد الس .
ــوْ  ــْيَخْنيِ َختِْرجيــاً، َوقـَ ــُن َشــْأٍس َكالش ــُه اْب ــا نـََقَل ــالمِ ِإمن ــِن َعبــِد الس ــاُقِض ابــِن القاِســِم : ُل اْب لْلمــاِزِري َعــْن تَن

  . ال َأْعرِفُُه، َبْل َختِْرُجيه تـَْقريُر التناُقضِ -اْعِتذاٌر 
ـــْولُهُ       ـــُثها: 1َق ــُرهُ : وثاِل ــْوِب َحـــريٍر، َوَمَعــُه َســ: 2قـــالَ . َيِصــح ِإْن َكــاَن َســاِتٌر َغيـْ اِتٌر ِيف ِإعــاَدِة ُمَصــل بثـَ

 الصـِقلي َمـَع ابْـِن القاِسـِم، َوابـِن ُرْشـٍد َعـْن َأْشـَهَب، وَ  قَــْوال َسـْحنونٍ –َغْيـُرُه، َأو ِخبـامتَِ َذَهٍب ِيف الَوْقِت 
  . ال َأْعرِفُهُ -َعَدَم ِصحِتها : َونـَْقُل ابِن احلاِجبِ . َمَع ابِن َوْهٍب، َواْبِن املاِجشونِ 

. َواملـَـْذَهُب َجــواُز النـْفــِل ِيف الَكْعَبــةِ : 4قــالَ . وُر َجــواُز النـْفــِل يف الَكْعَبــِة ال الَفــْرضِ واملَْشــه: 3قَـــْولُهُ      
ــالمِ  ــِن َعْبــِد الس ــُم اب ــِب : َوزَْع ــِن احلاِج ــْوَل اْب ــِه قـَ ــًال، َوفـَْهمــاً؛ ِألَن -أَنــُه املَْشــهوُر، َوتـَْفســريُُه ِب َوْهــٌم نـَْق

تَـَهـى: م. ِه ال الَفـْرضِ املَْشهوَر رَاِجٌع ِلَقْولِ  َوَملْ يـَُقـلْ . يُريـُد فـََيكـوُن الشـاذ َجـواَز الَفـْرِض َوالنـْفـِل َمعـاً انـْ
5 

، َوقَــْد َصــرَح 7، فَـِإن ظــاِهَرُه َأن َأْصــَبَغ َميْنَـُع النـْفــَل َوالَفـْرضَ 6اْنظُـِر اِإلْكَمــالَ : م. ِمبَْنـِع النـْفــِل ِإال َداُوودُ 
 واِويفاْنظُْرهُ 10يف َشْرِحِه ِلِكتاِب ُمْسِلمٍ  9ِبَذلكَ  8الن ، .  

                                                                                                                                                             

  174/، ص5/ترتيب املدارك، لعياض ج-:  انظر         
  240/، ص15/سري أعالم النبالء، للذهيب ج-                 
 87، ص1شجرة النور الزكية،ج-                 

  .90اجلامع ص  1
  .ب38ابن عرفة الصادقية   2
 .91اجلامع ص  3

  .أ40ابن عرفة الصادقية   4
   .أ40رجع كالم ابن عرفة الصادقية  5
  استكمل فيه املعلم بفوائد مسلم لإلمام املازري فأتى بالُعجاب علما وتدقيقا ، وهو كتاب إكمال املعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض: اإلكمال 6

يباج البن فرحون -. 73-72ص، اإلكمال: انظر. واّتساع فنون      49ص، 2/ج، الد.  اعتمد عليه الّنووي واُأليب.  
 .421/، ص4/اإلكمال ج -".  صّلي يف البيت يعيد أبداوأصبغ من أصحابنا جيعل امل: " قال عياض 7

  هــ، تفقه على الكمال 676ــ، ووفاته سنة ه631مولده سنة   افعي الشّ  احلوراين  زامي حسن احلِ  ى بنِ رَ ين حيىي بن شرف بن مِ الدّ  زكريا حميي أبو 8
  .وغريها"  األربعني"و "رياض الصاحلني"و"شرح صحيح مسلم"ار، له ـمجاعة منهم عالء الدين ابن العط سحاق املغريب وغريه، خترج بهإ     
  1470/، ص4/تذكرة احلفاظ، للذهيب ج-:  انظر        

                       395/، ص8/كي جطبقات الشافعية،البن السب -                
194/، ص2/طبقات الشافعية، البن قاضي شهبة ج -                   

  

 .83/، ص9/شرح الّنووي على مسلم ج 9

  .مطبوع .هو كتاب املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلّجاج  10
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ِإْن َأقـاَم : املاِزِري َعِن القاِضي: 2قالَ . ِإْن كاَن بـَْنيَ َيَدْيِه ِقْطَعٌة ِمْن َسْطِحها: َوقاَل َأْشَهبُ : 1قَـْولُهُ      
نَـْقـُل ابْـِن َشـأٍس َعـْن املـاِزِري  ساِترًا، َفَكالصالِة ِفيِه، وِإال فـََعلى قـَْويلَِ اْعِتباِر الَعْنيِ  ـَة، فـَ ْمِت ِمبَكَأِو الس

. َوْهـمٌ –ِإْن كاَن بـَْنيَ َيَدْيِه ِقْطَعٌة ِمْن َسْطِحها، َفَكَجْوِفـِه، َواتباُعـُه ابـُن احلاِجـِب، وشـارُِحُه : َعْن َأْشَهبَ 
 فَـال َمسْـَت؛ ال يُقاُل ِإْجراُؤُه َعلى  .ا نـََقَلُه َعْن َأِيب َحنيَفةَ ِإمن ْمِت يُوِجُب بَقاَء ُجْزٍء ِمْن َسـْطِحِه، َوِإالالس

  .  ِألن شاَذْروانَُه ِمْنُه، فـََهواُؤُه َمسْتٌ 
ــْوالَ ابــِن -يف ِإعــاَدِة اجلاِهــِل يف الَوقــِت َأْو أَبَــداً : 4قــالَ . َواجلاِهــُل أَبَــداً َعلــى املَْشــهورِ : 3قَـــْولُهُ       قـَ

ـــِن  ـــِة َقْطعـــاً، : َحبيـــِب، َورَجَحـــُه اللْخِمـــي املاِجشـــوِن، َواب َل ـــْريِ الِقبـْ ـــبِأَنـــُه َصـــلى ِلَغ ُه ابـــُن احلاِجـــِب َوَجْعُل
ــْوهلِْم ــالِم يف َشــْرِحِه، َوُهــَو ُمْقَتضــى قـَ ــُه ابــُن َعبــِد الس املَْشــهوُر َأن اجلَْهــَل يف الِعبــاداِت  : املَْشــهوَر، َوقَِبَل

ِن ـــــِين عَ ــــــَوبـََلغَ . ْريِها بِـال اْجِتهـاٍد، َوُهـَو ْميِكنُـُه، فَـال َصـالَة لَـهُ ـــــلى ِلغَ ـــــَمْن صَ : اِيف ـــــــــَويف الك. ْمدِ ــــَكالعَ 
رَق، ــــــــــَر، َأْو شَ َـــ َمـِن اْسَتْدب: اِهُر قـَْوِهلـاــــهوُر، َوُهـَو ظــــَع ِإىل َأن اَألوَل املَشْ ـــــُه رَجَ ــــــأَن : ابِن َعبِد السالمِ 

ـــَأْو غَ  ـــَب َيظُ ر ـ ــالِة  ن ـ ــَم يف الص ــُة، َوَعِل َل ــا الِقبـْ ــِت، وَملْ -َأ ــَدها يُعيــُد ِيف الَوْق ــٍة، َوبـَْع ــَدَأ بِِإقاَم َت َقَطــَع، َوابـْ
 دوهُ ـيـَُقي .  

 -َحتَوُل النـيِة َيِسَري النـْفِل َسـْهواً دوَن َعَمـلٍ وَ : 6قالَ . فـََقْوالنِ  ،فَِإْن َأمتَها بِِنيِة الّناِفَلِة َسْهواً : 5قَـْولُهُ      
ــْوِل َغــْريِهِ . ُمْغتَـَفــرٌ  ــْوُل َأْشــَهبَ : ابــُن ُرْشــدٍ . َوِيف ِصــحِة مــا َعِمــَل بِــِه ِروايــُة َأْشــَهَب َمــَع قـَْولِــِه، َوقـَ ِإْن َملْ : قـَ

ـُرَب، َوِإْن َعلى َأن َسْهَو السالِم َلْغٌو، َوَعل-ُيَسلم َأْو َسلَم  ى َعَدِم َلْغـِوِه يـُْلِغـي مـا َعِمـَل، َويـَْرِجـُع ِإْن قـَ
َتــَدأَ  َرَأهــا بِِنيــِة الَفــْرِض، أَْلغاهــا ، ِإْن َملْ يـَْعَمــْل ِإال رَْكَعــًة رََكَعهــا بِِنيــِة النـْفــلِ : َوَعلــى الثــاِين قــالَ . طــاَل ابـْ َوقـَ

-والِبنـاِء  ،واإلْلغـاءِ  ،ِإْن قـََرَأها بِِنيِة النـْفـِل دوَن طـوٍل، َفِفـي ُبْطالِـاَوَأَمت، وِإْن طاَل، َبطََلْت َصالتُُه، وَ 
ــْوال ابــِن القاِســِم، وابــِن َعبــِد احلََكــِم َمــَع ابــِن َوهــٍب، َواَألَخــَوينِ  َولَــْو  َوالِبنــاُء ِعْنــَد قائِِلــهِ . ِهم، َوروايَــتِ 7قـَ

يـُْلِغـي َويُـِتم، َولَـْو طـاَل ِمبـا ال يـُْبِطـُل : ، َوَأْشـَهبَ 8َعـْن ُمطَـرفٍ : ْخِمـي الل . خالَف نِيَتُه بـَْعَد َسالِمِه َسْهواً 
                                                 

  .91اجلامع ص  1
  .أ40ابن عرفة الصادقية   2
 .92اجلامع ص  3

  .أ41الصادقية ابن عرفة   4
  "فلو:" وعبارته .93اجلامع ص  5
  .ب41ابن عرفة الصادقية   6
  .10مقدمة الشيخ ابراهيم الّزيلعّي ملسائل ال يعذر فيها باجلهل لألمري على منظومة رام، ص  -: انظر .ُمَطرف وابن املَاِجُشون: األخوان  7

وهـو . هــ220املتـوّىف سـنة ، عبد اهللا بن ُمطرف بن سليمان بن يسار اهلاليل املدين موىل ميمونة أم املـؤمننيأبو ُمصَعب وقيل أبو عبد اهللا ُمطرف بن  8
  . وعنه أبو زُرَعَة وأبو حاٍمت الّرازيان والبخاري وخّرج له يف الّصحيح، روى عن مجاعة منهم مالك وبه تفّقه، اإلمام الثقة الفقيه الثبت، ابن أخت مالك
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فَِإْطالُق . ِإْن َنِسَي بـَْعَض فـَْرِضِه َحىت َأْحَرَم بِنَـْفٍل، َبطََلتْ : َوَرَوى ابُن َشْعبانَ . الَفْرَض زِياَدتُُه فيِه َسْهواً 
  .   َأْعرِفُهُ ال -ابِن احلاِجِب الَقْوَل بِالُبْطالنِ 

أَبـا ُعَمـَر   َأن : نـَْقـُل ابـِن َعبـِد السـالمِ : 2قـالَ . ما َتْستِوي الصفوفُ  ِه َقْدرَ َويـَْنَتِظُر اِإلماُم بِ : 1قَـْولُهُ      
ا نـََقَلُه َعْن َأمحَْ - قاَمِت الصالةُ َخيـَر ِيف االْنِتظاِر َواِإلْحراِم ِعْنَد َقْد  دَ َملْ َأِجْدُه، َوإمن .  

ْبـلُ : يف رَْكَعٍة، َوقالَ : َوقيلَ : 3قَـْولُهُ       ـْوُل ابـِن َعْبـِد السـالمِ : 4قـالَ . ُجتْـِزُئ َسـْجَدتا السـْهِو قـَ يـَْعـِين : قـَ
ُسـجوِد  َوَلْفُظ املَُؤلِف يـَْقَتضي ِإْجـزاءَ . َيْسُجُد قـَْبلُ -ِإذا تـَرََكها ِمْن رَْكَعٍة  :يقولُ  َأن َمْن َأْوَجَبها يف رَْكَعةٍ 

ْكَعٍة السْهِو يف تـَرِْكها يف َأْكثـََر ِمْن رَْكَعٍة، َولَْيَس َكذِلَك َعلى النـْقِل الصحيِح، وَكذا يـَْلَزُم يف تـَرِْكها ِمْن َر 
طــوُل َعلــى الَقــْوِل ِبُوجوِــا يف اجلـُـل، َوالروايَــُة ِخبــالِف َذلِــَك، َوَهلـُـْم تـَْفصــيٌل يف بـَْعــِض َمســائِِلِه ِخــالٌف يَ 

َمْن َملْ يـَْقَرأ يف الظْهِر ِإال يف رَْكَعـٍة : ُرِوَي َعِن املُغريَةِ : فاِق ُنَسِخ النواِدِر َعلى ما َنصهُ بِات : َمْرُدودٌ - َجْلُبهُ 
ْبَل السالمِ - زِِم بِأَ : َمـْرُدودٌ -ذِلَك : وكذا يَلَزُم ِإىل قـَْوِلهِ : َوقْولُهُ . َأْجَزَأُه ُسجوُد السْهِو قـَ ُه ِإْن َأراَد بِـالالنـ

ـــَر، َفُمحـــاٌل  ُهـــَو نَـــص الروايـــاِت ال ِخالُفهـــا، َوِإْن َأراَد لِتَـرِْكهـــا ِمـــْن َأْكثـَ ـــجوَد لِتَـرِْكهـــا ِمـــْن رَْكَعـــٍة، فـَ الس
ــَر مــا َمــر -َوَهلـُـْم تـَْفصــيٌل : َوقـَْولُــهُ . ُصــورَتُهُ  ابــَن : الِمــِه ُهــَو َأْعــينيـَْعــين مــا َمــر يف كَ : م. ال َأْعــِرُف ِمْنــُه َغيـْ

  . َعْرَفَة، فَاْنظُرُه فيهِ 
ـــاذ : 5قَــــْولُهُ       ـــالمِ : 6قـــالَ . َوال ُجيْـــزُئ بالش ـــْوُل ابـــِن َعْبـــِد الس زاُء ـــــــــــِإجْ : َعـــْن مالـــكٍ  7يف التْمهيـــدِ : قـَ

ـــقِ  ـــراَءِة الش ــــــ ـــاذ َوجَ ـــــ ـــوازُها بَ ـــ ــمٌ  –ْدءاً ـ ــهِ . َوْه ــا ِفي ـــَروى ابْ : ِإمن ـــج: ُن َوهــبٍ ــ ـــــــــــاِئٌز َأْن يَ ـــ ـــقَرَأ ِبقــ َراَءِة ـــــــ
ــِر اهللاِ  ﴿رَ ــــــَــــ ُعم ـــحلَ  8﴾ فَاْمُضــوا ِإَىل ِذْك ـــأُنْ ( :ديِث ــــــــــ ـــِزَل القــْرآُن َعلـــــــ ـــى َسبْ ــــــ ـــَعِة َأحــرٍف فَاقْ ـــــ َرءوْا ـــــــ

                                                                                                                                                             

  .133ص، 3/ج، ترتيب املدارك لعياض - :  انظر
يباج البن فرحون -          340ص، 2/ج، الد.  
  .57ص، 1/ج، شجرة النور الزكية ملخلوف -         
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  .94اجلامع ص 3
  .ب43ابن عرفة الصادقية   4
  .94اجلامع ص 5
  .أ44قية ابن عرفة الصاد  6
مل : قـال البـاجي، رتّبه على أمساء شيوخ مالك علـى حـروف املعجـم، الّتمهيد ملا يف املوطّأ من املعاين واألسانيد للحافظ أيب عمر بن عبد الّرب القرطيب 7

   .  ال أعلم يف الكالم على فقه احلديث مثله فكيف أحسن منه: يتقّدمه أحد إىل مثله، وقال ابن حزم
  .157، ص 18الّسري، للذهيب ج -.367ص/ 2الّديباج البن فرحون  ج -: انظر             

8
 .157خمتصر يف شواذ القرءان من كتاب البديع البن خالويه ص -: انظر. تروى عن عمر بن اخلطاب وابن مسعود وعبد اهللا بن الزبري 
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َر  يف َغْريِ الصالِة، َوَمل َجتُزْ  َمْعناهُ : أَبو ُعَمرَ  ﴾ طَعاُم األَثيمِ  ﴿:ِروايـَُتهُ وَ  1) ا تَيسر ِمْنهُ ـــــــــــم فيها؛ ِألَن َغيـْ
 ا ذََكْرنا قـَْوَل ماِلٍك تـَْفسرياً . ُمْصَحِف ُعْثماَن َخبَـُر واِحٍد ال َقْطعي لِْلَحديثِ  ]ب/4[ َوإمن.  

: ابْـُن ُرْشـدٍ . والسورَُة يف النـْفِل ُمْسـَتَحبةٌ : 3قالَ . قـَْوالنِ –َويف رَْكَعيتَِ الَفْجِر  َويف ُكل َتَطوعٍ : 2قَـْولُهُ      
أُم ـــْفِل بِ ـال بَـْأَس بِالنـ: عٍ ـَرَوى ابـُن ناِفـ: خُ ـــالشيْ . ال ُسـجوَد لِتَـرِْكهـا يف الـَوْتِر َسـْهواً : ِلَسماِع اْبِن القاِسمِ 

َقـــطْ  َقـــْولُ . الُقـــرآِن فـَ ــــُسن : ِعهِ ـابـــِن َشـــْأٍس، َوتابِـــ فـَ ــــٌة ِيف ُأولَ ـ ــــَيْي ُكـــل َصـــالٍة ِســـَوى رَكــــ ــــَعيتَِ الفَ ـــ ال -ْجِر ـ
  .رِفُهُ ــــــــَأعْ 

. َمْيهِ َعلى أَْلَيتَـْيِه ناِصباً َقدَ : 5أَبُو ُعبَـْيدٍ . َأْن َجيِْلَس َعلى ُصدوِر َقَدَمْيهِ : َوُيْكَرُه اِإلْقعاُء َوُهوَ : 4قَـْولُهُ      
ثوَن َوبـَْعــُض الُفَقهــاءِ : 6قــالَ  أَبــو . ُهــَو اجلُلــوُس َعلــى ُصــدوِر َقَدَمْيــِه ماّســاً بِأَلَيتَـْيــِه َعِقبَـْيــهِ : اِإلْقعــاءُ : احملَــد
ْيُخ َوابـُن الشـ. ُهـَو ُجلوُسـُه َعلـى أَلَيتَـْيـِه، َورِْجـالُه ِمـْن ُكـل ناِحيَـةٍ : ، َوأَبو ُعبَـْيٍد، َوبـَْعُض الُفَقهـاءِ 7َدةَ يْ ُعبَـ 

ــهِ : ُرْشــدٍ  ــِه ناِصــباً َفِخَذْي ــاَألْرضِ : املــاِزِري َعــْن َأِيب ُعبَـْيــدٍ . َعلــى أَلَيتَـْي ْيِه َويَــداُه ِب ــْوُل ابــِن . ناِصــباً ســاقـَ َوقـَ
  .ال َأْعرِفُهُ -ناِصباً َقَدَمْيِه : احلاِجب

                                                 
من  651/، ص8/الفتح جصحيح البخاري مع  4803بعة أحرف رقم فضائل القرآن باب أنزل القرآن على س كتاب  أخرجه البخاري متفق عليه   1

ومسـلم  . احلـديث .." بـن اخلطّـاب رضـي اهللا عنـه يقـول ما مسعـا عمـرَ حّدثاه أّ  عبٍد القاري  محن بنَ الرّ  وعبدَ  ،خمرمةَ  بنَ  بري أّن املسورَ عروة بن الزّ  رواية
عروة بن الـّزبري عـن عبـد  من رواية 366/، ص1/، ج818:رقمـة أحــــــرف وبيان معناه كتاب صالة املسافرين وقصرها باب بيان أن القرآن على سبع

 .والّنسائيّ  وهو لفظ أيب داود والّرتمذيّ " إّن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيّسر منه"ولفظهما . الّرمحن بن عبد القارّي به

  .94اجلامع ص 2
  .ب44ابن عرفة الصادقية   3
  .96اجلامع ص 4
هــ،اإلمام الّلغـوي الّشـهري أخـذ عـن األصـمعّي وابـن األعـراّيب وغـريهم، وعنـه اإلمـام 224هـ، وتوّيف سنة 150أبو عبيد القاسم بن سّالم مولده سنة   5

  .  أمحد والبخارّي وغريمها، له الغريب املصّنف واألمثال وغريمها
  70الفهرست، البن الّندمي ص -:  انظر         

  12/، ص3/إنباه الرواة ، للقفطي ج-                 
   . 60/، ص4/وفيات األعيان، البن خلكان ، ج-                 

  .أ46ابن عرفة الصادقية   6
هـ يف األرجح، أخذ عن أيب عمرو بن 209هـ، املتوىف سنة 110أبو ُعبَـْيَدَة َمْعَمُر بُن املثىن التّـيمّي القرشّي والء البصرّي النحوّي العالمة مولده سنة  7

جمـاز القـرآن وغريـب القـرآن  :وغريمها كثري له تصانيف كثرية منهـا ،مأبو عبيد القاسم بن سّال ر الّثقفّي، وغريمها، وعنه املازين، و وعيسى بن عم ،العالء
  .والديباج 

  .235، ص5/وفيات األعيان البن خلكان ج -: انظر               
  .445/، ص9/سري أعالم النبالء، للذهيب ج -                      
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ُقصـوٌر؛ لِنَـْقـِل ابـِن -ال نَـص : قـَْولُـهُ : 2قـالَ . نَـص  فَِإْن َعَجَز َعْن ُكل َأْمـٍر ِسـَوى نِيتِـِه، فَـال: 1قَـْولُهُ      
ـــِق العـــاِجِز َعـــِن اِإلميـــاِء َوَغـــْريِِه َوَقضـــاِئها : رْشـــدٍ  ـــنٍ -يف ُســـقوِطها َعـــِن الَغرِي ــــَعـــْن م 3ِروايَـــُة َمْع اِلٍك ِيف ــ

  .ص ِفْقِهي ـــاِهُر نَ ـَوالظ. يُع الصالَة يـَْقضيَمْن َحتَْت اهلَْدِم ال َيْسَتطِ : املَْكتوِب َكَذِلَك، َوقـَْولُُه ِيف املَدونَةِ 
ـــْولُهُ       َلــو َعَجــَز َعــِن الفاِحتَــِة قاِئمــاً، فَاملَْشــهوُر اجللــوسُ  :4َق َوالقــاِدُر علــى ِقيــاِم : اللْخِمــي : 5قــالَ . فـَ

ِة ِيف رَْكَعٍة َأْو ِيف ُجلها يَقوُم َقْدَر ما َعلى الَقْوِل ِبُوجوِب الفاِحتَ : ابُن َبشريٍ . َجيِْلسُ –الفاِحتَِة ُدوَن ِقراَءِا 
ــــُه ِفيمــــا ِســــوَ  ــــٍة َأْو يف َأقـَلهــــا، َويف َغْريِهــــا جيَْ ُميِكُن ـــــاِء رَْكَع ــــَرأَ ــــ ـــــابــــُن َعب. ِلُس لِيَـْق ــــالمِ ـــ ِر : ِد السيف َتَصــــو

قَـْد َصـورَُه : قـُْلتُ . ْن َعَجَز َعْن بـَْعِض الِقياِم َأِو الِقراَءِة َسَقطَ َويـَْنَبِغي إِ . َنَظرٌ –ِة املَُصنِف ـــــــــــــــــــْسأَلَ ـــــــــمَ 
ُرهُ    . اللْخِمي َوَغيـْ

ــْرٍد َأو َحنْــِوِه : 6قَـــْولُهُ       تـََرفــَه ِفيــِه َكــاخلُْمَرِة َواَحلصــِري ومــا تـُْنِبتُــُه  َســَجَد َعلــى مــا الفَــِإْن َعُســَر ِحلَــر َأو بـَ
ُتْسـَتَحب ُمباَشـَرُة اَألْرِض ِبَوْجِهـِه : ابُن َحبيـبٍ : 7قـالَ . وٍف َوالكتاِن َوالُقْطنِ ص الثِياِب  اَألْرُض ِخبـالفِ 

ــْرٍد، ويف ثِيـــاِب الكتّــاِن والُقطْــِن  الَكَراَهــُة َهلــا، َوَأجــازَُه ابــُن َمْســَلَمَة، -َويَديْــِه، َوال بَــْأَس حبـــاِئٍل ِحلَــر َأو بـَ
ــُر نَباِــا َكالّصــوِف . 8َوَحيْــَي بْــُن َحيْــيَ  َومــا َعظُــَم َمثَنُــُه ِمــْن ُحُصــِر : اللْخِمــي َوابــُن ُرْشــدٍ . َمْكــروهٌ –َوَغيـْ

الرْخَصـَة يف الطنـاِفِس ِيف املَْسـِجِد : َوَرَوى. ال بَْأَس َأْن يَقوَم َويـَْقُعَد َعلى َما ُكـرِهَ : ابُن َحبيبٍ . الّساَمانِ 
ــاِم َواجلُ  ــُن القاِســمِ . لــوِس َعَلْيهــايف رَْمضــاَن لِْلِقي ــَل َعَلْيهــا ُمخْــرًة َأْو : َوَرَوى اْب ــَة الُبُســِط ِإالّ َأْن َجيَْع َكراَه

                                                 
  .95اجلامع ص 1
  .ب46ابن عرفة الصادقية   2
وروى عنـه وعـن مجاعـة، وعنـه ابـن  ،االزم مالًكـ ،أصـحابه ومـن كبـارِ  ،بـت ربيـب مالـكٍ هــ الفقيـه الثّ 198 سـنةاز املتـوّىف عيسى القـزّ  بنُ  أبو حيىي معنُ   3

   .وغريهم ،سحنونَ و  ،وابن معني ،املديينّ 
  148/، ص3/املدارك، لعياض ج-:انظر     
  344/، ص2/الديباج، البن فرحون ج-          
  56/، ص1/شجرة النور الزكية ج-          
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  .ب46ابن عرفة الصادقية   5
  .98اجلامع ص 6
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بـه و بعيسـى بـن دينـار  انتشـر مـذهب  ،صـاحب أشـهر روايـة للموطّـأ ،هـــ اإلمـام الشـهري 234صـمودّي املتـوىف سـنة حيىي بن حيىي بن كثـري الّليثـّي امل 8

  . وعنه خلق كثري ،أخذ عن مالك وابن القاسم وابن زياد وغريهم .مالك باألندلس
  .379/، ص3/املدارك، لعياض ج-:انظر               

  .352/، ص2/ن فرحون جيباج، البالدّ -                     
 .64/، ص1/ة جكيّ ور الزّ شجرة النّ  -                      
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ـْوِل ابْـِن َعْبـِد السـالمِ . َحصريًا ال اِملْرَوَحَة ِلِصَغرِها ـْوِل املَصـنفِ : َوظاِهُر قـَ اسـِتْحباُب تـَـْرِك مـا : ظـاِهُر قـَ
 ِحلَــر ــَه فيــِه اْخِتيــاراً  تـُْنِبتُــُه اَألْرُض ِإالــْرٍد، َواملـَـْذَهُب َجــوازُُه َعلــى مــا ال تـََرف . أَنــُه ِخــالُف املـَـْذَهبِ -َأْو بـَ

  . َولَْيَس َكذِلَك ِلما تـََقدمَ 
. َكــالرُكوعِ الرْفــُع ِمْنــُه  : قَـــْوَل ابْــِن احلاِجــبِ  3َوتـََعقــُب ابْــِن َدقيــٍق العيــدِ : 2قــالَ . َوالـــرْفُع ِمْنــهُ : 1قَـــْولُهُ      

لَِتوقِف الثّانَِيِة َعَلْيِه، َوِإْن َعلَل اللْخِمي ِبِه ُوجوبَـُه، َوَصـرَح املـاِزِري َوابـُن  ؛ِلظُهورِِه ِيف ِخالٍف فيِه َميَْتِنعُ 
 َفَشـاذُه َعـَدمُ . اِجـِب بـَْعـَدُه ُدونَـهُ يـَُرد بَِأن رَْفـَع الرُكـوِع ِلذاتِـِه؛ لَِتَصـوِر ُحُصـوِل الو -ُرْشٍد بِاِالتفاِق َعَلْيِه 

 ْخِميجوِد ِلذاتِِه؛ َوِلذا قاَل اللٌر ِيف رَْفِع السِإْن رَفَـَع ِمـْن : قـَْوُل اْبِن َحِبيبٍ : ُوجوِبِه ِلذاتِِه، َوَهذا ُمَتصو
   . ِع ِفيِهماَعلى َعَدِم وجوِب الرفْ  بِناءً -رُعاِفِه اْعَتد ِبِه  ركوٍع َأْو ُسجوٍد بـَْعدَ 

ال ُدعاَء بـَْنيَ السـْجَدتـَْنيِ، : َرَوى الشْيخُ : 5قالَ . َوال بَْأَس بِالدعـاِء ِيف السجوِد َوالرْفِع ِمْنهُ : 4قَـْولُهُ      
ــْن َدعــا ،َوال َتْســبيحَ  ــفْ  ،َوَم َفلُيَخف . خِمــيــدعو بَينَـُهمــا: الل ــوُل ابــِن احلاِجــبِ . الَ َي ــْأسَ : فـََق ــِه يف  ال َب ِب
  .ال َأْعرِفُهُ -الرْفِع ِمْنُه 

ـــْولُهُ       ــُن َبشــريٍ : 7قــالَ . ِشــْبُه ِتســَعٍة وِعشــرِينَ : 6َق ــًة َوِعشــرينَ : اب ــٍد َثالَث ــُن احلاِجــبِ . َكعاِق ِتْســَعًة : اب
 َثالثاً َوَمخْسنيَ : َوِعْشريَن، َواملْرِوي.  

ــَرَغ ِمــ: 8قَــْولُهُ       يُعيــُد ِيف الَوْقــِت، َورََجــَع ابْــُن القاِســِم : َن اجلُُمَعــِة، فَـَأْكثـَُر الــرواةِ فَــِإْن َمل يَــذُكْر َحــىت فـَ
ُيعيـــُدها ظُْهــراً : 9قـــالَ . ِإلَْيــهِ  ْقـــالَ ابـــِن ُرْشـــٍد َعـــْن نَـ -َوِيف ُخـــروِج َوْقـــِت اجلُُمَعــِة ِبَســـالِمها َأْو َكـــالظُْهِر، فـَ

 قـاَل َسـْحنونٌ . ال يُعيُدها: ْنهُ َوقـَْوُل ابِن َشْأٍس عَ . ِن القاِسمِ َمَع َأْشَهَب، َواللْيِث، َوَغْريِهم، َواب َسْحنونٍ 
َعاَدِا: َعْنهُ    .ال َأْعرِفُهُ -َوَعَلْيِه َأْكثـَُر الرواِة  ،رََجَع ِإلِ
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  هـ اإلمام احلافظ اتهد702هـ ووفاته سنة 615أبو الفتح تقي الدين حممد بن علي بن وهب القشريي املنفلوطي ابن دقيق العيد مولده سنة  3
  تفنن أخذ عن ابن اجلُميزي وسبط السلفي وغريمها وعنه الذهيب وابن سيد الناس وغريمها له العدة شرح العمدة وامل     
  .1481/ ، ص4/تذكرة احلفاظ للذهيب ج -: انظر .  اإلمام يف األحكام وغري ذلك      

  . 207/، ص9/بكي جالطبقات الكربى ، البن الس -                                               
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ــِحيُح ُيَصــليِهما، مث يُِعيــُد املُبَتــَدَأةَ : 1َقـــْولُهُ       ــالمِ : 2قــالَ . َوالص ــِد الس ِإعــاَدَة الــيت  اْسِتْشــكاُل ابــِن َعْب
ا قَـْد فُِعلَـْت، َوِإعـاَدُة املَْفعولَـِة بـَْعـَد الَوْقـِت سـاِقطٌَة  رِِها بِأًال؛ ِالْحِتماِل تََأخفُِعَلْت َأو- ُه ِفيمـا : يـُـَردبِأَنـ

  .فُِعَل َعلى أَنُه ُمَرتٌب ِيف َوْقِتهِ 
  . َأْعِرُف هذا الَقْوَل ِإال يف نـَْفِل َمْن نـََفلَ ال: 4قالَ . َوقيَل ِبَعْقِد رَْكَعةٍ : 3قَـْولُهُ      
اللْخِمي َعـِن : َثالثٌ –يف َكْوِن الَكثِري النْصَف، َأْو رَكَعتَـْنيِ، َأْو َأْربَعاً : 6قالَ . ِمثْـُلها: وِقيلَ : 5قَـْولُهُ      

ِلَســْحنوٍن فـََقــْط،  َوَعـزاُه ابــُن َزْرقُـونٍ . انِيَــةٍ  مثَ َولَـو ِيف : ، َوابــِن املاِجشـوِن قــائِلنيَ 7ابْـِن نــاِفٍع َمـَع ابــِن ِكنانَـةَ 
َعلـى َأن  َتِصـح الصـْبُح ِمبِْثِلهـا؛ ِألَنـُه ال َيِصـح : قيـلَ . ْهـِر ِمبِْثِلهـاُبطْـالِن الظ  َعلـى: َوالزُِم قـَْوِل ابِن َبشريٍ 

ِألَنـُه الَ َيِصـح إىل : قولـه: م. َأو َأْربَـٌع؛ َفِهـَي اَحملقـقُ  ثٌ ُه ثَـالَعتاِن، َوَحيَْتِمُل َعلى أَن َأْو رَكْ  الَكثَري النْصفُ 
َتْبطُـُل َعلـى َهـذا   ِإنُه َيِصح َعلـى َأن الَكثـريَ : َقْد يُقالُ . فيِه َنَظرٌ -آِخرِِه  ِمثْـُلهـا ِمـْن َحْيـُث ُهـَو ِمثْـُلهـا؛ فـَ

ــِة  ال َأْعرِفُــُه، -َونـَْقــُل ابــِن احلاِجــِب ِمثْـَلهــا : قــالَ . يف ُكــل َصــالةٍ ُكــل َصــالٍة ِمبِْثِلهــا اْعِتبــاراً لِِتْلــَك احلَْيِثَي
  .ُمتَـَعذرٌ –َوَأُخُذُه ِمْن الزِِم نـَْقِل ابِن َبشٍري 

َهُض،  ]أ/5[ مثُ  ياِمِه؛ َففي ُجُلوِسِه بـَْعَدهُ َوَعلى اِإلحراِم؛ َفِفي ِقياِمِه َلُه قـَْوالِن، َوَعلى قِ : 8قَـْولُهُ       يـَـنـْ
َبْل أَْنَكَر . ِإْن ذََكَر جاِلساً، َأْحَرَم َكَذِلَك، َوال يَقوُم اتفاقاً : قاَل ابُن َعْبِد السالمِ : 9قالَ . قـَْوالنِ –يُِتم فَـ 

كـارُُه؛ وال يـُْرضـى ِإنْ . ابُن ُرْشٍد ُوجوَد قـَْوٍل َجبواِز ِإْحراِمِه قاِئماً مث َجيِْلُس، َوَوهَم ناِقـَلُه َعـِن ابـِن القاِســمِ 
لِثبوتِِه ِمـْن غَـْريِ الطريـِق الـيت : ال يَقوُم اتفاقاً َمَع َقوِلهِ : قـَْولُهُ : قـُْلتُ . لِثُبوتِِه ِمْن َغْريِ الطريِق اليت أَْنَكَرها

ا قالَ : م. تَناُقضٌ –أَْنَكَرها  ُه ِإمنـَم ابـُن . لِثُبوتِِه ِفيَمْن ذََكـَر قاِئماً : َلَعل ـَم، ال فـيَمْن َوفيِه َوه ُرْشــٍد َمـن َوه
أَْنَكَر اْبُن ُرْشٍد ِإىل : َوقـَْولُهُ : قـالَ . ال يَقوُم اتفـاقاً؛ َفال تَناقُـضَ : ذََكـَر جاِلساً َوفيِه قاَل اْبُن َعبِد السالمِ 

ا أَْنَكَر َأْن ُحيْرَِم َمْن ذََكَر يف ِقياِمِه قاِئماً، مث جيَْ . َوْهمٌ –آِخرِِه  ِلَس، َوهذا َوِإِن اْستَـَلَزَم َذلِـَك َمـَع قـَْولِـِه ِإمن
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َقولُـُه َوَهـذا : م. َولَـْيَس َكـذِلكَ . يـَْقَتِضي ثُبوَتُه َعِن ابِن القاِسِم يف الـذاِكِر جاِلسـاً -ال يـُْرضى ِإىل آِخرِِه 
الِم ِمْن َأن الّذاِكَر جاِلساً ال يَقوُم؛ ِألَنـُه َوِإِن اْستَـْلَزَم ما َأراَدُه ابُن عْبِد الس : َمْعناهُ –َوِإْن اْستَـْلَزَم ذِلَك 

فـَُيْحرُِم، فََأْحرى َأْن يَقوَم َمْن ذََكَر وُهـَو  َكَر يف ِقياِمِه َبْل َجيِْلسُ ِإذا أَْنَكَر اْبُن ُرْشٍد َأْن ُيَكبـَر قاِئماً َمْن ذَ 
فَـِإْن . ْهِمـِه الـِذي أَْلَزَمـُه بِـِه التنـاُقَض، َوقَـْد َسـَبَق َردهُ يـَْقَتضي ِإىل آِخرِِه بِناًء ِمْنُه َعلى فَـ : َوقـَْولُهُ . جاِلسٌ 

ـا يـَْنبَـين-ِد السـالِم ظاِهُر اْسِتْدالِل اْبِن عبْ : قيلَ  كـاَن ذلِـَك ظـاِهَر : قـُْلـتُ . علـى مـا قالَـُه ابْـُن َعْرفَـةَ  ِإمن
ِم الذي بـَيـّناُه اآلَن، فـََيِجُب َأْن َيكـوَن ذلِـَك ُمـراُدُه َدْفعـاً َمساِقِه، فَاِالْسِتْدالُل َحيُْصُل ِمْن َوْجِه اِالْسِتْلزا

  .للتناُقضِ 
ِإْن ذََكـَر : قـاَل اللْخِمـي -َونَاِسـي َسـالِمِه : 2قالَ . فَِإْن قـَُرَب ِجّدًا، َفال َتَشهَد، وال ُسجودَ : 1قَـْولُهُ      

ـــٍد، َوظــاِهُرُه َعــِن ابـــنِ ِمبَحلــِه َوال طُــوَل، َســلَم ُدوَن َتْكبـــٍري،  َد، َوَســَجَد ِلَســـْهِوِه، َونـََقلَــُه أَبُــو ُحمَمَوتَشــه 
  .ال َأْعرِفُُه َنّصاً -ال ُسجوَد َعَلْيِه : َوتاِبَعْيهِ  َوقـَْوُل ابِن َبشريٍ . القاِسمِ 

ــَرَأ الســورََة يف : َوفيهــا: 4لَ قــا. ُمغتَـَفــٌر َعلــى اَألَصــح -َوزِيــاَدُة ُســورٍَة يف َحنْــِو الثالثَــِة  :3قَـــْولُهُ       ِإْن قـَ
: اجلَـالبُ . اتّــِفاقاً ِإال ِروايـًة َشـذِت اتـبَـَعهـا َمـْن َجِهـَل اُألصـولَ : أَبو ُعَمرَ . اُألْخَريـَْيـِن، َفال ُسجوَد َعَليـهِ 

ــبَـْعِض َأْصــحابِنا ــْن َأْشــَهبَ : ِل ــدٍ . َيْســُجدُ : َع ــُن ُرْش ــ: اْب ــذِلَك َأو ِل ــْجَدتـَْنيِ ِيف ُســجوِدِه ِل ــْنيَ الس –ذِْكٍر بـَ
تَـَعقُب اْبِن َعْبِد السالِم نـَْقَل ابِن احلاِجِب الَقْوَلْنيِ يف ِقراَءِا يف ِإْحدى اُألْخَريْيـِن  قـَْوالِن؛   . َحَسـنٌ –فـَ

ْبَل ا فَِإْن َسلَم، أَتَـمِ ِـْم َأَحُدُهْم َعلى اَألَصح، وَسَجدواْ  :5قَـْولُهُ       َلْو قاَم : َسْحنونٌ : 6قالَ . لسالمِ قـَ
ِبِه ما َملْ َخيافوا ِعْنَد الثانَِيِة، فـَُيَصلوها َمَعُهْم، َوِهَي ُأوىل َهلُـْم، َويَقومـوَن ُكلمـا  ِإماٌم َعَلْيِه َسْجَدٌة، َسبحواْ 

ــِة زَْعِمــهِ  قــاَم َأوْ  ــِإذا َســلمَ َأْو را َجَلــَس َعلــى ثانَِي ــِه، َف ـــًة بِِإماَمــِة َأَحــِدِهْم، َوُجتْــزيِهْم َأْفــذاذًا،  اْ و َصــل  ِبَعِت رَْكَع
ــْوِل ابْــِن احلاِجــبِ . بـَْعــَد َســالِمِهم َوَسـَجدواْ  ُوجــوَب َذلِــَك  "ْم َأَحــُدُهْم َعلــى اَألَصــح َأَمتِ ِــ ":َواْقِتضــاُء قـَ

َعُه  بِـَأن الَقضـاَء املـاِنَع : يـُـَرد -َأو َقضـاًء  لَفائَِتِة َأداءً ِبَكْوِن ا: مِ َوتـَْوِجيُهُه اْبُن َعْبِد السال. ال َأْعرِفُهُ -َوَمنـْ
ـــِة  ـــَن اجلَماَع ــــٍة، َوَختِْرجيــــُهُ -ِم ـــيَعُهْم َكرَْكَع ُجلوَســـهْم  7مـــا فـــاَت املَـــْأموِمَني دوَن ِإمـــاِمِهْم، ال مـــا فـــاَت مجَِ
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ــا ِإْن  -ِألَنــُه ِيف َحمَلــِه  ِجلُلوِســِه، َأْو ُســجوَدُهْم بـَْعــَد َســالِمِهْم َعلــى َأن اُألولـــى َقضــاٌء؛ وبَِأ ، ِمبــا َمــر ــَرد يـُ
ْبـَل َسـالِمهِ  ، َفالاءً كاَنْت َقض ، وال زِيـاَدَة َهلُـْم ُسجوَد َعَلْيِهْم؛ ِلَمْلزوِميِة الَقضـاِء َمحْـَل اِإلمـاِم زِيـاَدتـَُهْم قـَ

: م. مرِفُــُه دوَن اْســِتحباِب ِإعــاَدِ ال َأعْ -جوَدها َعْقــَدها ُســ ِإْن خــافواْ : َونـَْقلُــُه َعــِن ابــِن القاِســمِ  .بـَْعــَدهُ 
  .2ِيف َوباَع شاًة ِمْن مساع عيسى ِمْن ِكتاِب الصالةِ  1اْنظُِر الَبيانَ 

ِإْن رََجَع بـَْعَد ِقياِمـِه : اْبُن َبشٍري، وابُن حاِرثٍ : 4قالَ  :قوالن .َوبـَْعَد اِالْسِتْقالِل ِيف الُبْطالنِ : 3قَـْولُهُ      
نَـْقـــُل ابْــِن َشـــْأٍس َعــْن َســْحنونٍ . وًا، لَـــم تـَْفُســِد اتفاقــاً َســهْ  ــَر قاِصــٍد : فـَ : م. ِخالفُـــهُ –تـَْفُســُد ِإْن رََجــَع َغيـْ

َيْسَلُم ِمْن َهذا اِالْعـِرتاِض ِإْن َملْ يـَْثبُـْت مـا ذَ  ُيْحَمُل َكالُم املَصنِف َعلى الراِجِع َعْمدًا، َأْو َجْهًال؛ فـَ َكـَر فـَ
  .َواهللاُ َأْعَلمُ . َشْأٍس َعْن َسْحنوٍن، َوِإال محَُِل على ظاِهرِهِ ابُن 
  .ال َأْعِرُف الصِحيحَ : 6قالَ . ال َمَع واِحٍد َعلى اَألَصح : 5قَـْولُهُ      
َعـــِن ابِن : يب ُحمَمدٍ ِألَ وَ . ال َأْعِرُف َهذا الَقْوَل ِإال ما تـََقدَم ِلماِلكٍ : 8قالَ . هاَوقيَل َفواَا ُكل : 7قَـْولُهُ      

ــرِ القاســ ــْد َصــلى ِنْصــَف الظْه ــِه الَعْصــُر َوَق ــْت َعَلْي ــيَمْن أُِقيَم ــَع : ِم ِف ــالِة َم ــِإْدرَاِك الص ــَع ِب يُِتمهــا ِإْن َطِم
  .اِإلمامِ 
َم يـَْقـــَطُع، َونـَْقـــُل ابــِن َبشــريٍ ِإْن ذََكــَر بـَْعــَد رَكَعَتــِني، ظــاِهُر مــا تـََقـــ: 10قــالَ . يُِتمهــا: َوِقيــلَ : 9قَـــْولُهُ       د :
  .ال َأْعرِفُُه َعلى َمْنِع ِإعاَدِا-يُِتمها : َوقيلَ 
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ِإْن : 2قـالَ . فَِإْن َأَمت املَْغِرَب، أَتَـى ِبراِبَعـٍة بِـالُقْرِب، فَـِإْن طـاَل، َملْ يُِعـْدها ثالِثَـًة علـى اَألَصـح  :1قَـْولُهُ      
َوَلو ذََكَر ِبُقْرِب َسالِمِه، : َوَروى ابُن َحبيبٍ . َيْشَفُعها، َوُيَسلمُ اسم  قابن الالٍث، َففي مساع ذََكَر بـَْعَد ثَ 

َوِالبْـِن َوْهـٍب َمـَع ِروايَـة . ِإْن كاَن رََفَض اُألوىل، َجَعَل هِذِه فـَْرَضـهُ : اللْخِمي . َوِإْن بـَُعَد، َفال َشْيَء َعَلْيهِ 
 ُم، وَ : َعليالِم . يُعيُدهاُيَسلوِل بـَْعَد السها -َوتـَْقِييُدُه اْبُن احلاِجِب بِالطِخالُف َنص.  
َلْو َشَرَط رَْفَض اُألوىل ِبِصـحِة الثّانِيَـِة، َففـي : قـَْوُل ابِن َعْبِد السالم: 4قالَ . َوَعلى الَفْرضِ  :3قَـْولُهُ      

بِاْمِتنـاِع َهـذا الَفـْرِض؛ ِألَنـُه َوقَـَف رَْفـَض اُألوىل علـى ِصـحِة الثانِيَـِة، : يـُـَرد -ُلزوِم ِإعاَدِا لُِبْطالِـا َنظَـٌر 
ــِض األوىل؛ ِالْمِتنــاِع فـَْرِضــه ــٌة َعلــى رَْف ــٌة َعلــى نِيــةِ فـَْرِضــها، َونِيــُة فـَْرِضــها َمْوقوَف ــِة َمْوقوَف ا َوِصــحُة الثّانَِي

أَنـُه : ِإن َمْعـىن َذلِـكَ : ُيَسـلُم لَـُه هـذا الـرد، َويُقـالُ  َقْد ال: م. لى نـَْفِسهِ َمرَتِني، فـََرْفُض اُألوىل ُمتَـَوقٌف عَ 
 ُفَاُألوىل ِهـَي الَفـْرُض، مث َفساَد الثّانَِيِة، َفِهَي فـَْرُضُه، َواُألوىل َمْرفوَضٌة، َوِإال ْ يـَْنوي ِإْن َملْ يـََتبَـني َِإْن تـَبَــني 

ــُر َمْرفوَضــٍة؛ ِالْنِتفــاِء َشــْرِط رَْفِضــها، َوُهــَو ِصــحُة الثانَِيــِة، َواَألَصــح  ِبفســاِد الثّانَِيــِة، َعِلْمنــا َأن األوىل َغيـْ
فيها النَظُر يف ِصحِة َهِذِه النـيِة َعلى هذا الَوْجـِه،  ]ب/5[ رَْفُض اُألوىل، وََكانِت الثّانَِيُة فـَْرَضُه، َولِكنْ 

؛ ِألَن غايََة اَألْمِر أَنُه َعلَق الرْفَض على ما ال يـَْعَلُمُه ُهـَو اآلَن، َوُميِْكـُن َأْن يـَْعَلمـُه بـَْعـَد اِهُر ِصحُتهاوالظّ 
ـَر َجمْـزوٍم بِـِه ِحبََسـِب الظّـاِهِر، َوَأمـا ِحبََسـِب اَألْمـِر نـَْفِسـِه، فَـِإْن كانَـِت  ذِلَك؛ َفصاَر الَفـْرُض يف احلـاِل َغيـْ

ُه هــذا حيحًة يف نـَْفــِس اَألْمــِر، فَــالرْفُض َصــحيٌح، َوِإالّ فَــالرْفُض باِطــٌل، َولِكــْن ال يـَْنَكِشــُف لَــالثّانِيَــُة َصــ
واهللاُ َتعاىل . الثّانَِيِة، َوذِلَك ال َيْصُلُح َأْن َيكوَن مانِعاً ِمْن ِصحِة النـيِة، فَاْنظُْر يف ذِلكَ  َحىت يـََتبَـنيَ َفسادَ 

  .َأْعَلمُ 
: َوعلى التـْفويِض املُْعَتبَـُر ِصحُتها؛ للروايَِة الّراِبَعةِ : 6قالَ . َوَعلى َغْريِِه بِالَعْكِس فيِهما :5قَـْولُهُ      

 –ِصحُة ِإْحدامها : َوتـَْعليُل اْبِن ِكنانََة، َوقـَْوُل اللْخِمي َوابِن ُرْشدٍ . فيَمْن َأْحَدَث يف الثّانَِيةِ 
 ـِرٍب َسْجَدًة ِمْن ِإْحداُمها،َأْجـَزتْ ِإْن ذََكـَر ُمعيُد َمغْ : اٌق لِنَـْقِل الشْيِخ َعْن َسْحنـونٍ َوِوفُهما،ِخالفُـ 

 ملَْ ُوضوٍء، َأْو بِثـَْوٍب جنٍَِس، ِإْن َظَهَر َأن األُوىل ِبَغْريِ : َصالتُُه؛ ِلِصحِة ِإْحداُمها، َوُهَو ِخالُف نْقِلِه َعْنهُ 
َوَختْريُج ابِن  .َعلى اِإلْكماِل اُألوىل فـََقطْ وَ  .ال َأْعرِفُهُ - وىلِصحُة األُ :َوقـَْوُل اْبِن احلاِجبِ . َيةُ ُجتْزِِه الثانِ 
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ِد يـَُرد بِاْستِ  َأَحِد ُوضوَءِي التَجدِد، َعْبِد السالِم الثانَِيَة فـََقْط ِمِن اْعِتبارِ  َجدِل،األَ عن ْقالِل ُوضوِء التو 
 َوِإذا َبَطَل املَْوصوُف، َوِهَي اِإلْكماُل، لِْلُألوىل، ِصَفةٍ  ِألَنُه َقَصَد ِا َحتْصيلَ  ِتْقالِل املُعاَدِة،َوَعَدِم اسْ 

  .َبطََلْت ِصَفُتهُ 
َفــِرداً : 1َقـــْولُهُ       ْن َصــلى َواملَــْذَهُب ِلَمــ: 2قــالَ . ابــُن َحِبيــٍب ِإال يف الّثالثَــِة َمســاِجَد َوأُْلــزَِم َأْن يُعيــَد ُمنـْ

–َونـَْقـُلُه اْبُن َبشٍري َعِن ابـِن َحبيٍب فـََقـْط . َأْن يُعيَد يف َمجاَعٍة بَِأَحِد املَساِجِد الثّـالثَِة الَ َغْريِها-َمجاَعـًة 
ا ِفيها . ُقصورٌ  َعَلْيِه ِإعاَدَة َمْن َمجََع يف َغْريِها َفذ ْخِميَوِإْلزاُم الل- َمجاَعَته: يـَُرد ها، بَِأنا َأْفَضـُل مـْن فَـذ

َع فيها َوُهَو يـَْرجو َمجاَعًة : َوَمتَسَك املاِزِري َمَعُه بَقْوِلِه يف الكتابِ  َمْن أَتى َأَحَد املَساِجِد الثالثَِة َوَقْد مجُِ
ْبـَل ِفْعـٍل بِأَنـُه ال يَـ : يـُـَرد -يف َغْريِِه، َصالتُُه َفّذًا ِفيِه َأْفَضُل ِمْنها َمجاَعًة يف َغْريِهـا  ْلـَزُم ِمـْن تـَـْرجيِح ِفْعـٍل قـَ

َمْفضوٍل َعْنُه َجواُز ِإعاَدتِِه بـَْعَد ِفْعِل َمْفضوِلِه؛ ِألَنُه ُحْكٌم َمضـى، َكتَــْرجيِح َمجاَعـٍة ُكـْربى َعلـى ُصـْغرى، 
ا، َوَردُه يُعيُد يف َمجاَعٍة يف َغْريِهِ  ذ َفذ فيِه؛ ِألَن الفَ  َدةِ َوِإماٍم َأْفَضَل على َمْفضوٍل، َبْل الالزُم َأْحَرويَُة ٍإعا

ـا َوَرَدْت يف الَعْكـسِ بِـَأن اِإلعـادَ : ابُن َبشريٍ  الً ُهـَو الِقيـاُس  ،َواملَْوِضـُع َمْوِضـُع ِعبـاَدةٍ  َة ِإمنَمـَع قـَْولِـِه َأو–
  .تَناُقضٌ 
َملْ َيكـْن  تُعـاُد أَبَـداً مـا: راِبُعهـاو . تُعاُد يف الَوْقتِ : لُِثهاثا: 5َوالَقَدِري  4َويف املْبَتدِِع َكاحلَروِري  :3قَـْولُهُ      
اخلِـالُف - 7كاِفٌر، َوفيما ُيْشِكُل َكـاملُْعتَـَزِيل –املْبَتدُِع ُخياِلُف يف اُألصوِل الَقْطِعيِة : املاِزِري : 6قالَ . والِياً 

                                                 
  .108اجلامع ص 1
 
  .ب 64ابن عرفة الصادقية 2
  .110اجلامع ص 3

  
  الّتحكيم وغلوا يف الم يف صّفني بعدوائف اإلسالمية خرجوا على اإلمام علّي عليه السّ واصب، من الطّ مة والنّ ة ويقال هلم اخلوارج واحملكّ احلروريّ 4

  .غالبها بغضه وبغض عثمان وعائشة واحلكمني وأصحاب اجلمل رضي اهللا عنهم أمجعني، واخلوارج انقسموا إىل حنو عشرين فرقة بادَ       
  78الفرق بني الفرق، للبغدادي ص -: انظر          

    106، ص1/امللل والنحل، للشهرستاين ج -                 
  بل فرقة منهم ، مسوا بذلك لقوهلم بأّن اإلنسان خالق فعل نفسه وإثبام للعبد قدرة توجد الفعل باستقالهلا دون اهللا :لقب للمعتزلة وقيلة القدريّ  5

  كن من أركان تعاىل فأسندوا أفعال العباد لقدرهم ونفوا القدر فيها وزعموا أّن اهللا غري خالق ألكساب الناس، وهم بذلك نفوا القدر الذي هو ر       
  187، 32،112الفرق بني الفرق، للبغدادي ص: انظر.  اإلميان      

           72-38، ص1/امللل والنحل، للشهرستاين ج -                 
 .أ 66ابن عرفة الصادقية  6

  ائف اإلسالمية، قيل نشأت على يد واصل بن عطاء املعتزلة هم امللّقبون بالقدريّة كما تقّدم يسّمون أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد، من الطو  7
  .وهلم مقاالت كثرية خمالفة للجمهور  ،بالبصرة يف النصف األول من القرن الثاين للهجرة افرتقت إىل عشرين فرقة    

  210-112-32الفرق بني الفرق، للبغدادي ص -  : انظر        
        72-38، ص1/امللل والنحل، للشهرستاين ج -                 
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َوغَـر َهــذا ابـَن َعْبـِد . قَــْوالنِ –، َوِلمالِـٍك َوالقاِضـي ِفيــِهْم يف ِإعاَدِة َمْأموِمِه؛ لِْلِخالِف ِيف ُكْفرِِه، َوِفْسِقهِ 
ا فـََرَضها َأْكثـَُرُهْم يف امل: السالِم فـََقالَ  ؛ خالِإمنفاِت؛ فَـال َمْعـىن لِـذِْكِر ابـِن احلاِجـِب احلَـُروِريِف ِيف الص

ــا نـََفــواْ  ُهــْم ِإمنــ ِألَنـ وََكف ، ْحكــيَم َعلــى َعِلــيمــواْ  رواْ التْنِب، َومــا َتَكل ــفاتِ  بِالــذــَر َعــْن َمْعرِفَــِة . يف الص َوَقص
َمِن ائْـَتم بَِأَحٍد ِمْن َأْهـِل اَألْهـواِء، َأعـاَد أَبَـداً ِإال ِإمامـاً َوالِيـاً، َأو : ِروايَِة الشْيِخ، َوابِن َحبيٍب َعْن ماِلكٍ 

 اجِ َخليَفًة؛ ِالْئِتماِم اْبِن ُعَمَر بِاحلَج  1َوَجنَْدَة احلَُروِري.  
ــــْولُهُ       ــــَواملَْأب: 2َق ـــالَ . ونُ ـــــ ــــنـَقْ : 3ق ـــِن َبشـــريٍ ــ ــــَكراهَ : ُل اْب ـــــــ ـــْأبُونِ ـَة ِإم ـــَو َأْرَذُل - 4اِم امل ـــُه، َوُه ال َأْعرُِف

  .الفاِسقنيَ 
: 6قالَ . َوَأجازَها َأْشَهبُ . يُعيُد، َويُعيدونَ : َوَمَنَع ابُن القاِسِم ِإماَمَة الَعْبِد يف اجلُُمَعِة، َوقالَ  :5قَـْولُهُ      

َمـَع َأْشـَهَب، وابـِن  ِالبـِن ُرْشـٍد َعـن َسـْحنونٍ : تْ ِإْن َوقـََعْت، َصـح : ثالُِثها-َويف َجواِز ِإماَمِتِه يف اجلُُمَعِة 
َجـواَز اْسـِتْخالِفِه فيهـا : ْبـِد السـالمِ َونـَْقـُل ابـِن عَ . القاِسِم َمَع روايَِتِه، َوابِن َبشٍري َعْن َأَحِد َقوَيلْ َأْشَهبَ 

  .ِخبِالِف الَعْبدِ : ال َأْعرِفُُه ِإال نـَْقَلُه ابُن ُرْشٍد ِيف املُساِفِر قَاِئالً -
أَنـُه بــاٍن، بِ : باٍن فيِهما، َوقاٍض فيِهما، َوالَفْرُق، َوَعلَلهُ : لِلْخِمي وَغْريِِه َثالثَُة َأْقوالٍ : الثالَِثةُ  :7قَـْولُهُ      

: قـُْلــتُ  .ىلَوالَقضــاُء فيِهمــا اَألوْ . الِبنــاءُ : الثالِــثُ : ابــُن َبشــريٍ : 8قــالَ . َوَلِكــِن الِقــراَءُة ال يـُْفِســُد َتالفيهــا
ِمهـا ِلَقـْوٍل بِالِبنـاِء َوالَقضـاِء فيِهمـا، َوال َوْجـَه ِلَرد : قاَل مالِـكٌ : َوْهٌم؛ ِلَقْوِلهِ –َوتاِبعوُه لِلْخِمي  َعْزُوها ُهوَ 

يف ُمْدِرِك رَْكَعٍة ِمَن الظْهِر، يـَْقـَرأُ ُأوىل : فيها: واِحٍد؛ ِإْذ ال َتكوُن رَْكَعٌة ُأوىل ِقراَءًة، َوثانَِيًة ِفْعًال، َوَجوابُهُ 
  .ُهَو َعلى الِبناِء، َواْحتاَط ِبزِياَدِة السورَِة لِلِخالفِ -َقضائِِه بِاحلَْمِد َوُسورٍَة 

                                                 
  من اخلوارج، من كبار -نسبة إليه -ه، من بين حنيفة رأس الفرقة الّنجدية 69ه، ووفاته سنة  36جندة بن عامر احلرورّي احلنفّي مولده سنة  1

  .أصحاب الثورات يف صدر اإلسالم،انفردعن سائر اخلوارج بآراء، له مقاالت معروفة وأتباع انقرضوا     
 . 10/، ص8/الم، للزركلّي جاألع -:انظر     

  .110اجلامع ص 2
 .أ 66ابن عرفة الصادقية   3

، 1/منح اجلليل لعليش ج. أو من يشتهي فعل الفاحشة به لداء يف دبره ومل تفعل به أو من فعلت به وتاب ساءكالنّ يف كالمه  تكّسر امل :املأبون  4
  .219/ص

  .110اجلامع ص  5
  .ب 66ابن عرفة الصادقية  6
  .112اجلامع ص  7
 .أ 70ابن عرفة الصادقية   8
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ِإْن : 3َويف التـْهــذيبِ : 2قــالَ . َولَــْو َصــلى رَُجــٌل بـَــْنيَ ُصـفوِف النســاِء، َأو الَعْكــِس، َأْجــَزَأتْ  :1لُهُ قَــوْ      
ـعَ . ِلِضـيٍق، فَـال بَـْأسَ  َصلْت بـَْنيَ ُصفوِف الرجاِل، َأْو َصلى َخْلـَف النسـاء ُموسـى ِمـِن ابـِن القاِسـِم  َومسَِ

ال تـَْفُسُد َصـالُا : َنصها: قـُْلتُ . َولْيَس ِبَشْرطٍ . ِلضيقٍ : ِبَقْوِلهِ  4َسعيدٍ  َغيـَر أَبو: َوِيف الطرازِ . دوَن ِعلةٍ 
َمْن َوَجَد َمْسِجداً اْمَتَألَ بِالرجاِل َوالنسـاِء، َفَصـلى َخْلَفُهـن، متَـْت َصـالتُُه، : َوْسَط الرجاِل؛ ِلَقْوِل ماِلكٍ 

ِخـالُف -تـَْفُسُد َهلُمـا َكـاحلََنِفي : َونـَْقُل اْبِن َعْبِد السالِم َعِن ابِن القاِسمِ . لى َوْسَطُهن َوُهَو َأَشد ِممْن صَ 
ــِن َزْرقــونٍ  ــْوِل اب ــْن قـَ ــٌم ِم ــُه، َوَلَعلــُه َوْه ــِن القاِســمِ : َنــص مســاِع ُموســى ِمْن َــ: ِالب ــأَمت النســاُء ِمب ــوِ ْن ال َي  َملْ يـَْن

  َكاِإماَمتَـُهن حلََنِفي.  
ـُرُه، َصـحْت َعلـى املَْنُصـوصِ : 5قَـْولُهُ       َم َغيـْ ـاِلِح : 6قـالَ . فَـِإْن تـََقـدَويف ثُبـوِت ِإماَمـِة املُْسـَتْخَلِف الص

َمَع  اضٍ َمَع بـَْعِض ُشيوِخ َعبِد احلَق، َو ِعي 7ابِن ُحمِْرزٍ : َطريقا–ِلْإلماَمِة ِبَقبوِلِه، أِو اْلِتزاِم املأُمومَني ذِلَك 
ـَرُه، أَنـُهـْم َأْجـَزتْـُهْم، َوَعَلْيِهمـا : ُحذاِق ُشيوِخِه، َوقـَْولُُه فيها َم َغيـْ ْبـَل َعَمِلـِه، َوقَـد لَـْو َخـَرَج املُْسـَتْخَلُف قـَ

ْبـَل اْلتِـزاِمِهم ِإيـاُه، فَـاتـَبعوهُ  ـُرُه بـَْعـَد قَبولِـِه، َوقـَ َم َغيـْ ا َلْو تـََقـدُـْوُل ابـنِ . ُبْطال لَـْو تـََقـدَم : َشـْأٍس َوتاِبِعـهِ  َوقـَ
ُر املُسَتْخَلِف، َصحْت َعلى املَْنصوِص    .َسْحنوٍن ِبهِ  ]أ/6[ بِناٌء َعلى َنص -َغيـْ

اْنِتظـارَُه ِإذا َأَمت َصـالَتُه؛ لِيُـِتم املُقيمـوَن، : نـَْقـُل ابـِن َعبـِد السـالمِ : 9قـالَ  .يـَْنَتِظرونَـهُ : وقيـلَ : 8قَــْولُهُ      
ــُه َعــَدَم ِذْكــِر ابــِن -يَســلُم ِِــْم وَ  ــأََلَة َعلــى َصــالِة اخلَــْوِف، َوتـََعقُب ــْن َختْــريِج اللْخِمــي املَْس ــُه ِإال ِم ال َأْعرُِف

ـــْوَل عيســـى ـــبٌ –بُِبْطالِـــا ِالســـِتْخالِفِه ُمقيمـــاً : احلاِجـــِب قـَ ـــَة، . متَـَعق ـــا قالَـــُه يف ُمســـاِفٍر نَـــوى اِإلقاَم ِإمن
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  .أ 71ابن عرفة الصادقية   2
: قـال عيـاض. انتشـر وشـاع حـّىت أطلـق عليـه املدّونـة، الّتهذيب يف اختصار املدّونـة أليب القاسـم خلـف األزدي الربادعـي؛ مـن أّمهـات كتـب املـذهب 3

يباج البن فرحون - .257ص، 7/ج، ترتيب املدارك لعياض: انظر . رب واألندلسعليه معّول أكثر الطّلبة باملغ 349ص، 1/ج، الد. 

اإلمـام العـامل مـن كبـار أصـحاب ابـن أيب . هــ430املتـوّىف بعـد سـنة ، الرباُدِعـيّ  خلف بن سعيد بن أمحد بن حمّمد األْزِديّ ، أبو القاسم وقيل أبو سعيد 4
  .وله اختصار الواضحة، الّتهذيب يف اختصار املدونة؛ عليه عّول الّناس: تآليف منها  له، وما تفّقه، زيد والقابسي

يباج البن فرحون - .256ص، 7/ج، ترتيب املدارك لعياض -: انظر   ة ملخلوف - .349ص، 1/ج، الدكيور الز105ص، 1/ج، شجرة الن. 

 .114اجلامع ص 5

  .أ 72ابن عرفة الصادقية  6
هـ، العامل الفقيه النظّار، تفّقـه بـأيب بكـر بـن عبـد الـّرمحن وأيب عمـران الفاسـي وغريمهـا وبـه   450اسم عبد الرمحن بن حمرز القريواين املتوّىف حنو أبو الق 7

  .تفقه عبد احلميد الصائغ وأبو احلسن اللخمي له تعليق على املدّونة مسّاه التبصرة، وكتابه الكبري مسّاه القصد واإلجياز
  .68/، ص8/ترتيب املدارك، لعياض ج -: انظر             

    110/، ص1/شجرة الّنور الزّكّية، ملخلوف ج -                   
 .114اجلامع ص  8

  .ب 72ابن عرفة الصادقية  9
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بِِإماَمْي َسَفـٍر َوَحَضـٍر، َوُهـَو َوْهــٌم؛ ِألَن  قـَْوَلُه بَِتناِيف حـاِل املُساِفرينَ : ْعليُل الصِقلي َوَغرُه تَـ . َلفَ فاسَتخْ 
اديـِه رَْعـُي الَقـْوِل بِتم: يُريـدُ : ابـُن رْشـدٍ . بَِتَحـوِل نِيتِـهِ : عيسى قاَلُه أَيضاً يف إماَمِتِه ُمقيمَني فـََقْط، َوَعلَلهُ 

ُه كعاِمٍد َقْطَعها؛ َفال َيسَتْخِلفُ - ُيَصري.  
َقْصُر ابِن َعبِد السالِم اِخلالَف َعلى الراِعِف الباِين : 2قالَ . َوَلْو عاَد اِإلماُم فََأَمت إىل آِخرِهِ  :1قَـْولُهُ      

  .َوْهٌم، َوُقصورٌ –
َأْخـُذ ابــِن َعبـِد السـالِم ِمـَن التــْأثِيِم : 4قـالَ . َواملَصـلي ِإْن تـََعـرضَ َويَـْأَمث املـار َولَـُه َمْندوَحــٌة، : 3قَــْولُهُ      

  . بَِأن اتفاقـَُهم َعلى تـَْعِليِلِه بِاملُروِر َنص يف َعَدِم الُوجوِب، َوِإال َلزِم ُدوَن ُمرورٍ : يـَُرد -الُوجوَب 
ـــْولُهُ       ــاِرِب، َوتـَْقلــيِم اَألْظفــاِر ِإال : 6قــالَ . َوال يَقلــُم فيــِه َأظفــارَهُ  :5َق الش ــٍد يف َقــص ــو ُحمَم ــِك أَب َملْ َحيْ

ـْوِل ابـِن َحبيـبٍ  ال َأْعرِفُـُه، -َجواَزُمهـا بِـِه ِلغَـْريِ املُْعَتِكـِف : الَكراَهَة، َونـَْقُل ابِن عْبِد السالِم َعْن ظـاِهِر قـَ
  .ملَْسِجدَ َوَلو جاَز ِلَغْريِِه فـَُهَو َأْحَرى لُِلزوِمِه ا

   
  7ــــــرصالقَ

  
ـــْولُهُ       ــَأخَر الَقْصــِر َعــْن -َســَفٌر َطويــٌل : قـَْولُــهُ : 9قــالَ . َطويــٌل ِبَشــْرِط الَعــزمِ  رٌ فَ َســ هُ بُ بَ َســ: 8َق يُوِجــُب َت

بِأَنــُه َعلــى َحــْذِف : هُ ُحصــوِلِه، َوُهــَو باِطــٌل َمسْعــاً، َوِإال تـََقــدَم املَســبُب َســَبَبُه، َوُهــَو باِطــٌل َعْقــًال، َوَجوابُــ
يـُـَرد بِتَـْقِييـِدِه َشـْرَط الَعـْزِم، َومـا َعلَقـُه بِـِه؛ - إرَادةٍ  بِأَنُه َعطََفُه َعَلْيِه، َوَعلى َحْذفِ : يـَُرد  -ُشروٍع، َوَحنِْوهِ 

ـ َوال ُعـْرَف بَِأ ، يف الُعـْرِف اَألصـِلي ِإِذ الَعْزُم ِهَي اِإلراَدُة، َأو ِهـَي َأَخـص َوِيف َهـذا َنظَـٌر، بَـِل : م. ا َأَعـم
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 َعَلْيـِه مـا ذََكـَرُه الَقـراِيف َويَـُدل ، الَعْزَم َأَخص ـةِ  1الظّاِهُر َأنياِإلراَدَة : 2يف ِكتـاِب األمِنيّـُة يف ِإْدراِك النـ َأن
ــــْهَوِة، َوالَقْصــــ ــــِة، َوالشيَوالنـ ،َعــــٌة ِإىل الَعــــْزِم، َواهلـَـــمِد، َواالْخِتيــــاِر، َوالقضــــاِء، َوالَقــــدِر، َوالِعنايــــِة، مَتنو

ُهـــوَ : مثُ قـــالَ . َواملَشـــيَئةِ  اِإلراَدُة الكائَِنـــُة َعلـــى َوْفـــِق الّداِعَيـــِة، َوالّداِعَيـــُة َمْيـــٌل َحيُْصـــُل يف : َأمـــا الَعـــزُم، فـَ
 َأو َدْرِء َمْفَسـَدٍة خاِلَصـةٍ  ِلَصـٍة َأو راِجَحـٍة،النـْفِس؛ ِلما َشَعَرْت ِبِه ِمـِن اْشـِتماِل املُـراِد علـى َمْصـَلَحٍة خا

َيْمَتنِـُع َعلـى اِهللا َتعـاىل؛ فَـال يُقـاُل يف َحـق اِهللا َتعـاىل َعـَزَم ِمبَْعـ ىن َأو راِجَحٍة، َواملَْيـُل جـاِئٌز َعلـى اخلَْلـِق؛ فـَ
ِإن : ُه الّراِجـُع ِإىل َكالِمـِه النـْفسـاِين، فَـِإذا قـُْلنـاَأراَد اِإلراَدَة اخلاصَة املَُصـمَمَة، بَـْل عـزاِئُم اِهللا َتعـاىل طََلبُـ

ْقســاِم اَهللا َتعـاىل حيُِــب َأْن تـُــْؤتى رَُخُصــُه َكمـا حيُِــب َأْن تـُــْؤتى َعزاِئُمــُه، فَـاملُراُد َمْطلوباتُــُه، َوالطلَــُب َأَحــُد أَ 
الـذي نُريـُدُه ِبَقْولِنـا َعَزْمنـا َعلـى السـَفِر، ت ِهـَي الَعـْزَم عزاِئُم لَْيَسـالَكالِم لَْيَس ِمَن اِإلراَدِة يف َشيٍء، فَال

ـــِة؛ فَ  ـــَر الفَ َأو َعلـــى اِإلقاَم ــــَظَه ـــــ ـــْنيَ الَع ـــْوِل الُعَلمـــاءِ  ْزمِ ـْرُق بـَ الَعـــزُم ِإراَدٌة فيهـــا : َواِإلراَدِة، َوُهـــَو َمْعـــىن قـَ
َتهى. َتْصميمٌ  ُه َعلـى َحـْذِف ــــأَن : َعم ِمَن الَعـزِم، َصـح اجلـواُب الثـاينفَِإذا ثـََبَت ِذا َأن اِإلراَدَة أَ : م. انـْ

  . َواهللاُ َأْعَلمُ . ِإراَدةٍ 
َوِإْن َعـَدَل َعـْن غَـْريِ َطوِيـٍل لَـُه؛ ِألَْمـٍن، : 4قالَ . ُر َمْن َعَدَل َعِن الَقصِري ِلَغْريِ ُعْذرٍ َوال يـَْقصُ : 3قَـْولُهُ      

ــَلْيمانِيةِ  -ال بُــد ِمْنهــا: ِزِري املــا-َأو ُيْســرٍ، َأو حاَجــٍة  َفِفــي الس ــَر، َوِإال5َقص : ال َشــك  ِإْن َملْ يـَْقِصــْد ِإال
بِـَأن الَقْصـَد : يـُـَرد : قـُْلـتُ . التـْرخيَص، َختَرَج َقْصُرُه َعلى قـَْوَيلْ ماِلٍك يف َمْسِح البِـِس اخلـف لِلتــْرخيصِ 

بِـَأن اَألْصـَل َأن : يـُـَرد -َوالعاصـي  لْهـوِ َختْرُجيُه اْبُن َعْبِد السالِم َعلى َقْصِر َصـْيِد الَأْقوى ِمَن الَوسيَلِة، وَ 
ـ َوَسَبُب الَقْصِر َسـَفٌر ِلَمْطلـوٍب، َوالس ،الِة، َواحلَجِة يف الصحِة َكالصَبِبيَفُر الِعْصياَن ال يـَْرَفُع ُحْكَم الس

ا ُهَو َسَفٌر ِلَمْطلـوٍب، َوُعدولُـُه ِإىل الطـوِل؛ لِيـَُقصـرَ َأْصُل َهذا السَفِر : يُقالُ  َقدْ : م. لِْلَقْصِر ِخالفُهُ  ِإمن- 
  .َعاِرٌض َلُه، َوالعاِرُض ال يُعَتد ِبهِ 

                                                 
العـّز بـن أخـذ عـن ، هـ 684املتوّىف سنة ، الّدين شهابُ  املصريّ  القرايفّ  البهنسيّ  الّصنهاجي  بن عبد اهللاِ  نِ اس أمحد بُن إدريِس بن عبد الّرمحأبو العبّ  1

  ...ة يّ ة يف إدراك النّـ األمنيّ  –الفروق  –الذخرية : له ، م وابن احلاجبعبد السال
  .236ص، 1/ج، الديباج البن فرحون -: انظر  
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يف قَــْدِر ُمقاِمـِه  ْيـِع َجتْـٍر شـاكابـََلداً لِبَـ  َمْن َقِدمَ : ِروايَُة اللْخِمي : 2قالَ . ُمْنتَـَهى َسَفرِهِ َوَلْو يف : 1قَـْولُهُ      
ْبَل َأْربـََعِة األَيّام – ـْوِل ابْـِن احلاِجـبِ -َأَمت؛ ِألَن رُجوَعُه ابِتداًء َسَفٌر ِإال َأْن يـَْعَلَم رُجوَعُه قـَ ِإْن : ِخـالُف قـَ

  3.هِ َملْ يـَْنِو راِفُعُه َقصَر يف َغْريِ َوطَِنِه أََبدًا، َوَلْو يف ُمْنَتهى َسَفرِ 
ـــرٌ : 4قَــــْولُهُ       ـــفَـــِإْن ز : 5قـــالَ . قـــالوْا ُخمَيـَهِلـــِه، َونَـــوى الن ْبـــَل الَـــْت ِمبَنـْ زوَل بـَْعـــَد الغُـــروِب، َمجَـــَع بِـــِه، َوقـَ

 نَـُهما قـاَل املـاِزِري : اللْخِمـي . يف َمجِْعـِه َنظَـٌر لِلُـزوِم َكـْوِن الثّانِيَـِة يف غَـْريِ ُخمْتارِهـا: اِالْصِفراِر ال َمجَْع، َوبـَيـْ
ــَو َأْوىل ــَة، َوُه ــْأخريُُه الثّانَِي ــِه َنَظــرٌ : املــاِزِري . َجيــوُز َت ــِه، َوِإال َففي ــَر ِإلَْي ــْن َأخ ــْأثيِم َم ــَدِم َت َردُه . َهــذا َعلــى َع

: ثّانِيَـَة، َوقـْوُل ابْـِن احلاِجـبِ املَْشهوُر اجلَْمُع، َوقيَل يـَُؤخُر ال: ابُن َبشريٍ . رورَةِ ال ِإْمثَ لِلض : ي ِبَقْوِلهِ اللْخمِ 
ـْوُل ابْـِن َشـْأسٍ  .ُخمَيـرٌ : قالواْ  َأشـاَر : يُريُد ِيف تَْأِخِري الثّانَِيِة؛ ِإْذ ُهَو املَقوُل، َوال َأْعرِفُـُه ِلغَـْريِ الشـْيَخْنيِ، َوقـَ

َهــِل، َوإْن شــاءَ  بـَْعــَد الّنــزوِل؛ ِإْذ يف ِكــال احلــالَتَـْنيِ ِإْخــراُج  بـَْعــُض املَُتــَأخريَن لَِتْخِيــريِِه ِإْن شــاَء َمجَــَع يف املَنـْ
بِــَأن يف تـــْأخِري اجلَْمــِع ِإْخــراَج ِكَلْيِهمــا : تـََعقبَــُه ابْــُن َعبــِد الســالمِ -ِإْحــدى الّصــالتـَْنيِ َعــْن َوْقِتهــا املْختــاِر 

ـْن َمل يـَُقْلـُه ِإالّ كـذا، َوَيْصـُدُق زوِل ِلَقرِ انِيَـَة بـَْعـَد النـبِاْحِتماِل ِإْن شـاَء، َصـلى الثّ : َويـَُرد . َعْنهُ  ينَـِة نـَْقِلـِه َعم
ــْوَل : قــال ]ب/6[.يَعــين ُأْخــرى: م. التـْعليــُل ِبظــاِهرِِه، َوَلَعــل قـَْولَــُه ِإْحــدى بِاملُْعَجَمــِة َوالــّراءِ  َوتـَْفســريُُه قـَ

ٍأ ِعْنــَدُه، َأْو ــــــقوُل ِإَىل َخطَ ــــــِه َعــْن تـَْفســٍري ِبصــواٍب ُهــَو املَ دولِ ـــــــِبعُ : قبٌ ـــــــــُمتَـعَ –ابــِن احلاِجــِب ِمبــا تـََعقَبــُه 
  .ِبُقُصورِهِ 

ـــْولُهُ       ــْنيَ الِعشــاَءْيِن ِلَفْضــِل : 7قــالَ . َخيْــَتص ِمبَْســِجِد املَدينــةِ : َوقيــلَ  :6َق ــِع ِمبَْســِجٍد بـَ َويف َجــواِز اجلَم
بِاملَْســِجَدْيِن : دوَن َمســاِجِد املَِديَنــِة فـََقــْط، َوخاِمُســها: ، َوراِبُعهــافـََقــطْ  ����ِمبَْســجِدِه : ثَالُِثهــا-اجلَماَعــِة 

َقــْط، َوساِدُســـها َقـــْط، لِْلَمشـــهوِر، َواللْخِمـــي  8بِـــالِبالِد املَِطـــريَِة البـــاِرَدِة َكاألَنْـــَدُلسِ : فـَ َعـــْن َمالِـــٍك َمـــَع فـَ
                                                 

  .118اجلامع ص 1
  .ب79بن عرفة الصادقية ا 2
ومجـع املشـرتكتني للمـريض خـوف اإلعمـاء ومشـقة :" تعقب ابن عرفة على ابن احلاجب نصـه . أ 61ونسخة البجائي .ب80ابن عرفة الصادقية  يف 3

مل حيكـي الثـاين؛ فقـول ابـن بشـري جتمـع خوفـه مامينعـه الثانيـة أو محـى كخـوف إعمائـه و : البـاجي . منعه ابـن نـافع مطلقـا: املازري. احلركة املشهور جوازه
 .  وعكسه ابن عبد السالم ال أعرفهما. وقول ابن احلاجب جيمع لإلعماء ويف غريه قوالن ، للمريض مطلقا اتفاقا قصور 

 .120اجلامع ص 4

  .أ 81ابن عرفة الصادقية  5

  .121اجلامع ص 6
  .أ 81ابن عرفة الصادقية  7
8

كلمة عجمّية عرفها العرب يف اإلسالم وأطلقوها على إسبانيا والربتغال بعد أن فتحها القائدان موسى ، ّالملمع ضّم ا، وفتحهااألندلس بضّم الّدال  
  .وهي اليوم منطقة واسعة تشمل  جنوب غرب إسبانيا على البحر املتوّسط واحمليط األطلسي ،بن نصري ومواله طارفق بن زياد

  .262ص، 01/ج، معجم البلدان -: انظر
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نَـُهمـ: ابِن القاِسمِ  قولِ  الباِجي َعن ال : ادٍ ـا َحَضـراً دوَن َمـَرٍض َأعـاَد الثانيَـَة أَبَـدًا، َوِروايَـِة زِيـَمْن َمجَـَع بـَيـْ
نَـَعْم، َوال بَْأَس ِبِه يف َغْريِ اجلـاِمِع ِمْن َمساِجِد الَعشـاِئِر  ديَنِة َأما َمْسِجُدنا َهذاَأْدري اجلَْمَع َمبساِجِد املَ  فـَ

َمـْن فَاتَـُه اجلَْمـُع : ريِج اللْخِمـي َعَلْيهـا َمـَع املــاِزِري َعلـى قَــْوِل َمــاِلكِ ِبغَـْريِ املَديَنِة، َوَمسـاِع الَقـرينَـْنيِ، َوَختْـ
ـــَفِق؛ ِلَفْضـــِله ْبـــَل َمغيـــِب الش َهَكـــذا : م. ا، َوِروايَـــِة ابْـــِن الَعـــَريب مبَِأَحـــِد احلـَـــَرَمْنيِ، َصـــلى الِعشـــاَء ِِمـــا قـَ

ــْريِ ُنْســَخةٍ  ــاٍد يف َغ ــَة زِي ــثِ  َوَجــْدُت ِرواَي ــْوِل الثاِل ــىن الَق ــِث؛ ِألَن َمْع ــْوِل الثاِل ــٍة لِلَق ــُر ُمطاِبَق ــَي َغيـْ َأن : َوِه
ِإْن َصــحْت َكــذِلَك، دوَن ســاِئِر املَســاِجِد كلهـا ِمــَن املَدينَـِة، َوِمــْن َغْريِهــا، فَـ ����اجلَْمـَع خــاص ِمبَْسـِجِدِه 

، َونَـص ْوُل الَقـرينَـْنيِ واِحـٌد، َوفيهـا الَقـ مسـاعُ َفِهَي وَ  ـَر َمْعـُزو ُسـِئَل َعـِن : الَقـرينَـْنيِ  مـا يف مسـاعِ   الثالِـُث َغيـْ
ــةِ  ــِر؟ قــالَ  ،املَســاِجِد الــيت َتكــوُن بِاملَديَن ــَة املََط َل ــِع فيهــا لَيـْ ــذا، : اجلَْم ــا َمْســِجُدنا َه ــْه، فََأم ال َأْدري َماِهَي

ُيْجَمُع فيهِ  َمساِجَد ِسوى املَْسِجِد اجلـاِمِع ُجتَْمـُع فيـِه الصـَلواُت، - 1، َوبـَْرَقةَ ِإن ِعْنَدنا ِمبْصرَ : ِقيَل َلهُ . فـَ
ــالتـَْنيِ؟ قــالَ  ــْنيَ الص ــُع فيهــا بـَ ُيْجَم ــريَُة؛ فـَ ــُة املَط َل ــْيَس َمســاِجُد : فـََتكــوُن الليـْ ــَذِلَك، َول ــْأَس ِب َأْرجــو َأال َب

ِمـَن  ����َضـعَف اجلَْمـَع بِاملَدينَـِة فيمـا ِسـوى َمْسـِجِدِه : ُرْشـدٍ قـاَل ابْـُن . املَديَنِة َكَهْيئَـِة َمسـاِجِد اَألْمصـارِ 
 سـائرِ  املَساِجِد، َوَملْ يـََرها يف اجلَْمـِع َكَمسـاِجِد سـاِئِر اَألْمصـاِر، َوالَفـْرُق بـَـْنيَ َمسـاِجِد املَدينَـِة، َوَمسـاِجدِ 

ساِئِر َمساِجِد املَديَنِة، َولَْيَس لِلَمْسِجِد اجلـاِمِع  َفْضًال متَـيَـقناً َمعلوماً َعلى ����ْسِجِدِه َأن ِلمَ -اَألْمصاِر 
ـَع يف : َفْضـٌل َعلـى سـاِئِر املَسـاِجِد ِـا، َوَوْجـٌه ثـاٍن، َوُهـوَ -يف ساِئِر اَألْمصاِر  اِالتبـاُع؛ ِإْذ َملْ يُـرَو أَنـُه مجُِ

يـَْنحو - ����وى َمْسِجِدِه ـــا سِ مْمِع فيــجَ ـُهنا لِل يُفهُ ـ، َوَتضع����املَديَنِة يف الزَمِن اَألوِل ِإال يف َمْسِجِدِه 
ـا مجَ  ����َوَأظُـن أَنـُه : اٍد، َوِهـَي قـَْولُـهُ ــــــِة زيــِإىل ِروايَ  ــــَع بَ ـَـــ ِإمن ؛ 2شاءِ ــِـــ ِرِب َوالعـْـــ ْهِر َو الَعْصـِر، َواملَغـــْنيَ الظ

ـــِألن املَْسجِ  ــِبُس مَ ــــ ــَد َملْ َيُكــْن َحيْ ـــَطرًا، َوَمل يَ ــــ ـــُكْن حَ ــــ ـــْوَل املَسْ ـــــ ــَرَك النّ ـِجِد ِعمـــــ ــْو تـَ َل ـــارٌَة، فـَ ـــاُس اجلَمْ ـ َع ــ
َتهــى َكــالُم اْبــِن رْشــدٍ . ْم َأرَُه َخطَــأً ـْوَم، لَــــَــــ الي ــْوَل ابــِن : قــاَل ابــُن َعْرفَــةَ . 3انـْ َوتْفســُري ابــِن َعْبــِد الّســالِم قـَ

                                                                                                                                                             

  .123ص، 01/ج، مراصد االّطالع -        
  .342ص، 01/ج، املوسوعة العربّية امليّسرة -        

  .بفتح أّوله والقاف قسم ُسْقٍع كبري يشتمل على مدن وقرى بني اإلسكندريّة وإفريقيا: برقة 1

  .388ص، 01/ج، معجم البلدان -: انظر
مالك عن أيب الّزبري املّكّي عن سعيد بن جبري ، 207ص، 01/ج،  385:رقم، تني يف احلظر والّسفرباب اجلمع بني صال، كتاب الّصالة، املوطّأ 2

  ". يف غري خوف وال سفر مجيعا واملغرب والعشاءمجيعا  الّظهر والعصر ���� رسول اهللاصّلى :"ما أنّه قالرضي اهللا عنه عبد اهللا بن عّباس
، 01/ج، 705:برقم" يف غري خوف وال سفر: "أّوهلما، بلفظني خمتلفني، بني الّصالتني يف احلظر باب اجلمع، كتاب صالة املسافرين وقصرها، ومسلم

  .319ص، 01/ج، 706:رقم، " يف غري خوف وال مطر" :والثّاين. 318ص
3

 .412/، ص1/البيان والتحصيل ج 
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ُقصــوٌر -صاِص بِــِه ــــــــراِبِع؛ ِلَزْعِمــِه َحْصــَر ِروايَــِة اِالْختِ ــــــــــبِال: ِد املَدينَــةِ ـــــــص ِمبَْسجِ ــــــــَوقيــَل َخيْتَ : احلاِجـبِ 
  .ادٍ ـــِة زِيــهَرِة ِروايَ ـــِلشُ 

ــــَويـَْنـــِوي اجلَ : 1َقــــْولُهُ       َقــــْوالنِ ــ ـــِة، فـَ ـــَرُه ِإىل الثّانَِي َل األوىل، َفـــِإْن َأخــــَأْصـــَبُغ عَ : 2قــــالَ . ْمَع َأو ِن ابـــِن ــ
َأْعِرُف : مدٍ أَبـو حمَُ . ِإْن َمجَـَع َفال َحـَرجَ : َأْصَبغُ . ِإْن َحَدَث َمَطٌر بـَْعَد َصـالِة املَْغِرِب، َفال َمجْـعَ : القـاِسمِ 

، فَـأَْلَزَم بُِلزوِم تـَْقدِمي الِعشاِء َعْن َوْقِت مجَْ : َوُعلَل اَألولُ . هُ فيها قـَْوًال َأْجَهُل قائِلَ  يِقلِعها، فـََعَكَسها الص
ـــَل بِاجلَـــ ـــولَ ـالقاِئ ـــِت َأْن يَق ـــاجلَْمِع ِإذا َحـــَدَث َمَطـــرٌ : ْمِع َأوَل الَوْق ــــِالنْ : م. ِب ــــِتفاِء العِ ـ ـــدُمي ــــ ـــَي تـَْق لِة، َوِه

َوَخرَج بـَْعُضُهم : قالَ . اجلَْمِع َأوَل الصالتـَْنيِ ِبَعْقِد نِيِة : َوَردُه املاِزِري : 3قالَ . شاِء َعْن َوْقِت َمجِْعهاــــالعِ 
َلهـا بـْ َعلــى : 4قـالَ . َمْسـأََلُة َمـْن َأْدَرَك َمجْعـاً بـَْعـَد َأْن َصـلى املَْغـِربَ : م. َمجَْعُهـْم، َونـَْفيَـُه فيهـا، َويف الـيت قـَ

ــْوُل ابْــنِ  ــْوالِن، –ِري نِيــِة اجلَْمــِع لِلثّانَِيــِة ـــــِيف تَْأخ: احلاِجــبِ  َعــَدِم َشــْرِط نِيــِة ُأوىل الصــالتـَْنيِ، َوثُبوتِــه، َوقـَ قـَ
  . م َرد املاِزِري ِإال بِنَـْفِيِه ِـ ال يَتال َأْعرِفُُه، وَ -ِد الّسالِم َوقَبولُُه ابُن َعبْ 

  
اجلُ الةُصمع5555ة        
  

ـــَع . ْوُن ِمبْصـــرِها، َأْو قـُْربَـــهُ َشـــْرُط ُوجوِـــا الَكـــ: 7قـــالَ . َعلـــى ِســـتةٍ : َوقيـــلَ : 6قَــــْولُهُ       َرَوى َعِلـــي، َومسَِ
ــْوِل : ابْــُن ُرْشــدٍ . ُهــَو َثالثَــُة َأْميــالٍ : َأْشــَهبُ  َوِمثْـلُــُه نـَْقــُل : قـُْلــتُ . َوزِيــاَدٍة َيســريَةٍ  :الِكتــابِ َهــذا ِخــالُف قـَ

ِروايَـُة -ْن َحْيـُث َقَصــَر َمـْن سـافـََر ِمـْن َحمَلهـا الشْيِخ ِروايََة ابِن َعْبِد احلََكِم، َويف َكْوِا ِمْن َمنـارِها، َأْو مِ 
، َوقـَْوُل ابِن َعْبِد احلََكمِ  ِة َأْميـاٍل، َأْو َبريـٍد، َوقَبولُـُه ابـُن َعبـِد . َعِليا َعلـى ِسـتََونـَْقُل ابِن احلاِجِب ُوجو

ا نـََقلوُمها يف َأَقل ُمبـيِح إِ . مٌ ـــــــــــــَوهْ –السالِم  ِن َحبيـٍب، َوَحيْـَي ـــرى َعـِن ابـــــــَعٍة ُأخْ ــــــداِثها قـُـْرَب مجُُ ـــحْ ِإمن
ــَوهَم ُلزوَمُهمــا ِلَقــْدِر مــاِنِع اإلْحــداِث 8بــِن ُعَمــرَ  يـُــَرد ِمبَْنــِع اللــزوِم؛ لِتَـَقــرِر الَفــْرِض -، َوَأْخــُذُمها َمــْن تـَ
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8  األموي األندلسي ا حيي بن عمر بن يوسف الِكناينسنة 213املولود سنة ، أبو زكري اختصـار : لـه ، مسع من ابن حبيب وسحنون. هـ289هـ واملتوىف

  ... فعي الّرد على الّشا –املستخرجة 
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، َوقَبوِلِه املاِزرِ  ْهِر؛ َوِلَقْوِل الباِجيَوابُن شَ بِالظ ،حيُح قـَْوُل زَْيِد : ْأسٍ ي1ْبِن ِبْشرٍ الص :  ُه فـَْرَسٌخ؛ ِألَنَأقـَل
ـتةِ  ها ِلَذِوي ُشروِطها، َوتـَْعليلِ جتَُِب ِبِه إقاَمتُ -ُكل َمْوِضٍع ال جيَُِب السْعُي ِمْنُه  ُه : ابِن َبشٍري َقْدَر السبِأَنـ

  .لِْلُجُمَعتَـْنيِ  َجمْموُع َمساَفِة ُلزوِم السْعيِ 
اجلَماَعُة َشـْرٌط يف ِصـحِة ِإقاَمِتهـا بِالبَـلَـِد، َووجوِـا : قـَْوُل ابِن َعبِد السالمِ : 3قالَ . َوَمجاَعةٌ : 2قَـْولُهُ      

اجلَماَعِة  َددَ ِإْن َأراَد َأن عَ -ُكل رَْكَعٍة؛ ِحلَديِث جاِبٍر  ]أ/7[ َعلى َأْهِلِه، َوال ُيْشتَـَرُط ُحضوُر َعَدِدها ِيف 
ْرٌط َشْرُط ِكفايٍَة فيها، َفال قاِئَل ِبِه، َوِإْن َأراَد أَنُه َشْرٌط يف ُوجوِا ال يف َأداِئهـا، فَباِطـٌل؛ ِألَن مـا ُهـَو َشـ

ْبَل ُوجوبِـِه َعْنـُه بـَْعـَد ُوجوبِـ َقُض بِـِإْجزاِء َوال  ،هيف الُوجوِب، فـَُهَو َشْرٌط يف اَألداِء، َوِإال َأْجزَأ الِفْعُل قـَ يـُـنـْ
ْبَل احلَْوِل بَِيسٍري؛ ِألَنُه بِناٌء على َأن ما قاَرَب ال لَـُه ُحْكُمـُه، َوإال الزكاِة قـَ لَـُه ُمْطَلقـاً، شـْيَء، فـَ بـْ  َأْجـَزْت قـَ

، َوِإْن َأراَد  َوال بِِإْجزاِئها لِْلَمْرَأِة َوالَعْبِد؛ ِألَنُه َمْشروٌط بَِتَبِعيِتِهما لِـذي َشـْرِط ُوجـوبٍ  ْخِصـييف ِفْعِلـِه الش
ْبَل ِإْحراِمهاِصحَتها بِ    . َوابِن ُرْشدٍ  لِلباِجي  َأو بـَْعَدُه، فـَُهما ما تـََقدَم  اثَينْ َعَشَر قـَ

تِصـِل الصـفوُف، َوِإذا َوصالُة املُْقَتِديَن يف رِحاِبِه، َوالطُرِق املُتِصَلِة ِبِه ِإذا ضاَق، َو ِإْن َملْ تَـ : 4قَـْولُهُ      
 َصــَلْت َوِإْن َملْ َيِضــْق، َصــحيحٌة َعلــى اَألَصــحــُر َحمْجــوٍر ِمثْـلُــُه ِإْن ضــاَق، : 5قــالَ . ات َوخــارُِج املَْســِجِد َغيـْ

َقـــ ـــفوُف، َوِإْن َملْ تـَتِصـــْل، فـَ َصـــَلِت الصــــَهلـــا، َوِألَْشـــَهَب، َوِإْن َملْ َيِضـــْق، فَث: ْوالنِ ـَوات ــــيُ : لُِثهااـــــــ ْكَرُه ال ـــــــ
مساع ابـِن  َعِن ابِن القاِسِم َمَع ِروايَِة ابِن َأيب ُأَوْيٍس، َوابِن ُرْشٍد َعن ظاِهرِها، َوظاِهرِ  6ِالْبن ُمَزْينٍ : ِلُعْذرٍ 

                                                                                                                                                             

  .357ص، 4/ج، ترتيب املدارك لعياض -: انظر 
يباج البن فرحون -          354ص ، 2/ج، الد.  
 .73ص، 1/ج، شجرة النور الزكية ملخلوف -         
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  .557/، ص3/اجلرح والتعديل، البن أيب حامت ج -              
  . 521، ص11/سري أعالم النبالء، للّذهّيب، ج -              
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ينـار وحيـىي بـن حيـىي ولقـي باملدينــة روى عـن عيسـى بـن د. هــ260هــوقيل 259املتـوّىف سـنة ، القـرطيبّ  أبـو زكريّـا حيـي بـن إبـراهيم بـن مـزين الطّليطلـيّ  6

  .وكتاب علل حديث املوطّأ وهو كتاب املستقصّية، تفسري املوطّأ: له ، ُمطرفا وبالعراق القعنيب ومبصر أصبغ
  .238ص، 4/ج، ترتيب املدارك لعياض -:   انظر  

يباج البن فرحون -           361ص، 2/ج، الد.   
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ُجتْـزىُء : َوَروى ابُن َشـْعبانَ . هِ يف اَألْفنِـَيِة ِإال ِلضيقِ  َهاال ُأِحبـ : ، َوِروايَِة املـاِزِري، َوفـيهاالقـاِسِم َوَسْحنـونٍ 
فَِإيهـاُم ابـِن احلاِجـِب َقْصـَر اخلِـالِف َعلـى َأَحـِد الَعـَدَمْنيِ، َونـَْقـُل ابـِن . خارَِجُه، َوِإْن َملْ َيِضْق، َوَملْ تـَتِصلْ 

  .ِخالُف الرواياتِ -َعبِد السالِم َقْصَرُه بـَْعُضُهْم َعَلْيِهما َمعاً 
ـــْولُهُ       ــ: 1َق ــروُف َعلــى ُوجوِِمــا : 2قــالَ . ْرٌط َعلــى اَألَصــح َش ــُل اَألصــح ال -املَْع ــْرِطيتـُُهما، َوُمقاِب َش

ــةِ  ــِة الثمانَِي ــن ِرواَي ــُذُه ِم ــُه، َوَأْخ ــال خُ : 3َأْعرُِف ــِن َشــْأسٍ ِإْن َصــلوْا ِب ــْوِل اب ــْن قـَ ــٍة، َأْجــَزْت، َأْو ِم َصــرَح : ْطَب
 بَعيدٌ - 4ِتِهماالقاضي أَبو َبكٍر ِبَشْرِطي.  

ــــْولُهُ       ـــَربِ : 5َق ـــَد الَع ـــًة ِعْن ـــِن : 6قـــالَ . َوَأقـَلـــُه مـــا ُيَســـمى ُخْطَب ـــل ِالب ـــِن َشـــْأٍس ِإْجـــزاَء مـــا َق ـــْزُو اب َوَع
ـــالِم، َوَعـــْزُوُه نـَْقَلـــُه َعْنـــُه ِالبْـــِن اجلَـــّالِب  ـــا نـََقَلـــُه البـــ. َوْهـــمٌ –املاِجشـــوِن، َوقَبولُـــُه ابـــُن َعبـــِد الس اجِ ِإمن ، ي

 َعْن ُمَطر ُب َعِن ابِن َعبِد احلََكمِ َواملاِزِريٍف، َواجلَال.  
ــْوالِن، مثُ يف َشــْرِطيِتها: َويف ُوجــوِب الطهــارَةِ  :7قَـــْولُهُ       ــْوالنِ : قـَ ــْرَض : 8قــالَ . قـَ نـَْقــُل ابــِن احلاِجــِب فـَ

ـْويلَِ َسـْحنونٍ مِ  ال َأْعرِفُُه، َوَأْخُذهُ  -َطهاَرِا دوَن َشْرِطيِتها ِألَْخـِذ املـاِزِري  َتَكلـٌف، َوُمنـافٍ – ْن َجمْمـوِع قـَ
ــْوال : م. ، فَأَخـــَذ ِعيــاٌض ِمْنهــا َشــْرَطهاَأْحــَدَث، اْسـَتْخَلَف ُمَتمهــاِإْن : َوفيهــا. َعـَدَم ُوجوِــا ِمــْن بِنائِــهِ  َوقـَ
  .يُريُد ذاِكراً الثّاينَ : أَبو ُحمَمدٍ . ُجُنٌب، َأعاَد أََبداً  ِإْن َخَطبَ : قـَْولُه: َأَحُدُمها-َسْحنوٍن املُشاُر ِإلْيِهما 

َتَظروْا ُغْسَلُه، َوَبىن ِإْن قـَُربَ : 9قَـْولُهُ       فََأَخَذ ِمْنُه املاِزِري َعـَدَم : 10قاَل ابُن َعْرَفةَ . ِإْن ذََكَر َجنابًَة، انـْ
  .تـََعسفٌ –ِبِه ُخْطَبًة َوَمحُْلُه َعلى اْسِتقالِل ما يَْأيت : قالَ . ُوجوِا
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ـَؤذَن : 2قـالَ . قـَـْوالنِ –َويف ُوجوِب اجلَْلَسـتَـْنيِ َوالِقيـاِم :  1قَـْولُهُ       َلهـا ِمبََحلهـا؛ لِيـُ بـْ ُجلـوُس اَخلطيـِب قـَ
ـْوِل البـاِجي ال َأْعرِفُـُه، َوَأْخـُذُه -َهلا ُسنٌة، َونْقـُل ابـِن احلاِجـِب ُوجوبَـُه، َوقَبولُـُه ابـُن َعبـِد السـالِم  : ِمـْن قـَ

  .بَعيدٌ  -السنُة َأْن يـَْرقى اِملْنبَـَر ِإذا َدَخَل، َوال يـَرَْكَع؛ ِألَنُه َيْشَرُع يف فـَْرٍض 
  .ال َأْعرِفُهُ -َهذا الَقْوُل، َوقَبولُُه ابُن َعبِد السالِم : 4قالَ . َمرَتنيِ : َوقيلَ : 3قَـْولُهُ      
َلْو ز : 5قَـْولُهُ       -ُمقـاِبُل اَألَصح، َوقَبولُُه ابـُن َعبـِد السـالِم : 6قالَ . اَل الُعْذُر، َوَجَبْت َعلى اَألَصح فـَ

  .ال َأْعرِفُهُ 
ـــالمِ : 8قــالَ . َوُيْســَتَحب الغُـــْسلُ : 7قَـــْولُهُ       ــْوُل ابــِن َعْبــِد الس -َأْطـــَلَق يف املَُدونَــِة َعَلْيــِه الُوجــوَب : قـَ

ا ُهَو ِفيها َلْفُظ َحديثٍ : ِظ التـْهذيبِ اْغِرتاٌر بَِلفْ  ِإمن .        

        

        

الةُص العيد9999نِي        
  

ـْرُض ِكفايَـٍة : اختاَر بـَْعُض األَْنَدُلسـينيَ : قـَْوُل اْبِن َعبِد السالمِ : 11قالَ  .ةٌ دَ ك ؤَ مُ  ةٌ ن سُ : 10قَـْولُهُ       ـا فـَ َأ
ُعُد َكْوُا فـَْرَض ِكفايَةٍ : ْعِض الّشاِفِعيِة، َوقـَْوِل اْبِن َبشريٍ ال َأْعرِفُُه ِإال لِنَـْقِل املاِزِري َعْن بَـ      . ال يـَبـْ

، َويف الِفْطِر، َوتَْأخريِِه يف النْحرِ : 12قَـْولُهُ       ْبَل الُغُدو ْبـَل : ُرِويَ : 13قالَ . َوالِفْطُر قـَ ُيسَتَحب اَألْكُل قـَ
اسـِتْحباَب تـَرِْكـِه ِيف اَألْضـحى ال : َونـَْقـُل ابـِن احلاِجـبِ . ِإْن َوَجـَد َوتْـراً  ِمْن َمتْـرٍ : الباجي . ُخروِجُه لِلِفْطرِ 
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ظـاِهُرُه التْخيِـُري، َواسـَتَحب : أَبو ُعَمـرَ . ال يـُْؤَمُر ِبَذِلَك يف اَألْضحى: َأْعرِفُُه، َبْل يف املَُدونَِة، َويف املَُوطأِ 
ُر ماِلٍك تـَرَْكُه َحىت يَْأُكَل          .ِمن ُأْضحيِتهِ َغيـْ

طَالتو1111ع        
  

ْبـَل اجلُلــوِس يف املَْســِجِد َوْقــَت النـْفــِل : 3قــالَ  .َوَملْ يَْأُخــْذ بِــِه مـــاِلكٌ : 2قَــْولُهُ       : ِيف املَُوطــأِ -َوالركــوُع قـَ
ـْوُل ابـِن احلاِجـبِ  .لِلمار فيِه تـَرُْكُه، وَُكرَِه ِلغَـْريِِه الُقعـوُد فيـِه دونَـهُ : َوِفيها. َحَسٌن ال واِجبٌ  َملْ يَْأُخـْذ : َوقـَ

 ـمَري يف بِـِه رَاِجـٌع ِلَقْولِـهِ : م.  َوْهـمٌ –ماِلٌك ِجبَواِز تـَرِْكِه لِلمارالض ـْرُك، َوقَـْد : َهـذا بِنـاًء َعلـى َأنجـاَز التـ
َيْبُطُل تـَْوهيُمهُ : ِإنُه راِجٌع ِلَقْوِلهِ : يُقالُ    .مُ َواهللاُ َأْعلَ . مثُ رََجَع؛ فـَ
ـــْولُهُ       ــالَوتْـُر : 4َق ــِة، َف ــِإِن اتَســَع لِلثّانَِي ــوِع : 5قــالَ . املَْنصــوصُ علــى َف ــَل طُل ْب ــٍة قـَ ــَوتْـَر ِلرَْكَع ــَر ال ــْو ذََك َوَل

ــٍد َكــَذِلكَ : الشــمِس، فَالصــْبُح، َولِــرَْكَعتَـْنيِ  َعــْن ُحمَم يــِقلَعــِن ابــِن القاِســِم، َوالص ْخِمــييــوِتُر : َأْصــَبغُ . الل
َجبْعِل َنص املَُدونَِة : َتعقبوهُ -َعلى املَْنصوِص، َويَلَزُم القاِئَل بِالتأثِيِم تـَرُْكُه : َوقـَْوُل ابِن احلاِجبِ . ِبواِحَدةٍ 

ْبَح، َوتـَـَرَك الشْمِس، َصلى الص  ]ب/7[ ِإْن َملْ يـَْقِدْر ِإال َعلى الصْبِح َوْحَدها ِإىل طُُلوعِ : ُخمَرجاً، َوفيها
  .الَوتْـرَ 
ــْوالنِ : 6َقـــْولُهُ       ــَروى اب: 7قــالَ . مثُ يف تـََعيِنِهمــا قـَ ـــِفــيَمْن أََتــى املَْســِجَد بـَْعــَد رُكوِعِهمــا، فـَ ُن القـــاِسِم، ـــ

َفـــسَر ابــُن ُرشــٍد، َوالل : َوابــُن نــاِفعٍ . يـَرَْكُعــــُهما: َوابــُن َوهــبٍ  ،ــــــال يُعيــُدُمها، فـَ َوابــــــُن العَ ـــــَواب ْخِمي ،ُن ـَريب
َونـَْقــُل ابــِن َبشــٍري َعــْن بـَْعــِض املتَــَأخريَن : قــالَ . ِبرَْكَعــِة التِحيــةِ : َعبــِد الــرْمحَِن، َوأَبــو ِعْمــراَن ِإعاَدتـَُهمــا

        . ال َأْعرِفُهُ -ِإعاَدتـَُهما بِِنيِة ِإعاَدِة رَْكَعيتَِ الَفْجِر 

        

        

                                                 
  .ويف ح  وقعت هنا ترمجة االستسقاء وضرب عليها وكتب بدهلا التطّوع وجبانبه عالمة الّتصحيح 133اجلامع ص 1
  .133اجلامع ص 2
 .أ 94ابن عرفة الصادقية  3

  "لثانية:" وعبارته. 133اجلامع ص 4
 .أ 95ابن عرفة الصادقية   5

  "تعيينهما:" وعبارته. 134اجلامع ص  6
 .أ 96ابن عرفة الصادقية   7
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ـُنائاجلَ         1111زـ
  

ْبــَل : نـَْقـــُل ابــِن َعْبــِد الّســـالِم َعــْن َغــْريِ املـَـْذَهبِ : 3قـــالَ . َوتـَْغميُضــُه بـَْعــَد َمْوتِــهِ : 2لُهُ قَـــوْ       َشــد ِحليَـْيــِه قـَ
ــْرِدِه؛ ِخلَــْوِف َتْشــويِه َخْلِقــِه، وَعــِن املـَـْذَهبِ  ذََكــَر : قـُْلــتُ . َجْعـــَل َحديـــَدٍة َعلــى َبْطِنــِه؛ َخـــْوَف اْنِتفاِخــهِ : بـَ

ُيَشـد ِحلُْيُه اَألْسَفُل ِبِعصابٍَة تـُـْرَبُط ِعْنـَد رَْأِسـِه؛ َخـْوَف ُدُخـوِل : قالَ . َألوَل، َوَملْ يـَْعُزُه لَغْريِ املَْذَهبِ َسَنٌد ا
نَـْيــِه : قـُْلــتُ . اهلـَـوام فــاهُ  ــُد َشــد ِحلْيَـْيــِه، وَ -تـَْعليــُل ابــِن َشــْعباَن ِإْغماَضــُه ِخلَــْوِف ُدخــوِل املــاِء َعيـْ َجْعــُل يـُؤَك

  . ِإباَحَتُه َعِن الشْعِيب، َوالشاِفِعي  4احلَديـَدِة ال َأْعرِفُُه يف املَْذَهِب، َونـََقَل ابُن املُنذرِ 
: 6قـالَ . جيَُِب َعَلْيِهم ما َخيتارونَُه ِمْن قيَمِة َحْفٍر، َأوَحْفٍر، َوراِبُعها ما خيتاُر َعَلْيِهم: َوثالُِثها : 5قَـْولُهُ      
ــ ــاِين يف ُل ــِة الّث ــْن قيَم ُهمــا، َأو ِم ــل ِمنـْ ــرِِه، َأِو اَألَق ــِه، َأْو قيمــُة َحْف ــُر ِمْثِل ــِه َحْف ــُر : راِبُعهــا- زوِم فاِعِل اَألْكثـَ
هُ  ، َواللْخِمـي 7ِجلَواِب بـَْعِض العَلماِء ُسؤاَل َسْحنوٍن، َوابـِن اللبـادِ : ماِمنـْ َوالثّالِـُث، َوالّرابِـُع . ، َوالقاِبِسـي
        .ال َأْعرِفهما - نـَْقِل ابِن احلاِجِب، َوقَبولُُه ابُن َعْبِد السالمِ يف
        

        

        

  

                                                 
  .137اجلامع ص 1
  .137اجلامع ص 2
  .ب 98ابن عرفة الصادقية   3
   ،هـ، اإلمام الفقيه احلافظ مسع من الّربيع بن سليمان318هـ، واملتوفـّى سنة 241أبو بكر حمّمد بن إبراهيم بن املنذر الّنيسابورّي مولده حنو سنة  4

  وغريهم، له كتاب األوسط، وكتاب اإلشراف يف اختالف العلماء،  ،وحمّمد بن حيىي بن عّمار ،وخلق ، وعنه أبو بكر بن املقرئ ،وابن عبد احلكم      
  .492/، ص14/سري أعالم الّنبالء، للّذهّيب ج -: انظر.       وغريها      

  .102/، ص3/بكّي جالسّ  بقات الكربى، البنالطّ  -                           
  "من حفر أو قيمة حفر:" بتقدمي وتأخري فعبارته. 143اجلامع ص  5
  .أ 107ابن عرفة الصادقية   6
تفّقـه بيحـىي بـن عمـر ، احلـافظ الفقيـه. هــ333املتـوّىف سـنة ، يعرف بابن الّلباد القريواين، أبو بكر حمّمد بن حمّمد بن وّشاح الّلخمي موالهم اإلفريقي 7

  ...اآلثار والفوائد ، كتاب يف فضائل مالك، كتاب يف الّطهارة: له ، وتفّقه به ابن أيب زيد وعليه اعتماده، ومحديس وغريمها
  .286ص، 5/ج، ترتيب املدارك لعياض -: انظر 

يباج البن فرحون -          196ص، 2/ج، الد.  
 .84ص، 1/ج، شجرة النور الزكية ملخلوف -         
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1111اةُـــكالز
        

 

لـى عَ  ةِ الثَـالث  ريـعُ فْ تَـ  :المِ السـ دِ ْبـعَ  ابنُ  :3الَ قَ  .هِ رِ ىل آخِ إِ  ودٍ ـجوْ مَ  يرِ دِ قْ يف تَـ  ورِ هُ شْ لى املَ عَ وَ : 2قَـْولُهُ      
ــ هِ ِكــلْ مبِِ  مَ ْكــاحلُ  ن ألَ  ؛ضٌ نــاقُ تَ  روفِ ْعــاملَ  ــ مَ وْ يـَ تُ ْلــقُـ  .هِ لِ ْصــأَ  لِ وْ ِحلَــ هُ َتــيَ كِ ْز تَـ  ضُ اقِ َنــيُـ - ولِ ـِصــاحلُ  وِ أَ  اءِ رَ الش: 
 ةَ رورَ َضـ هِ لِ ْصـأَ  لِ وْ ِحبَـ هُ لَـ مِ ْكـلحُ لِ  رٌ ايِ غَـمُ  وَ ُهـوَ النَصـاِب،  ةِ يـمِ كَ   يـلِ مِ كْ تَ  ارِ بَـتِ باعْ  ولُ صُ احلُ  عَ ر فَ املُ  ن أَ بِ  :د رَ يُـ 

  .ةً اريَ تبَ اعْ  كَ لِ ذَ ا كَ ُ وْ كَ   ةً ي جودِ وُ  مورِ األُ  مِ الزُ تَ  نْ مِ  مُ زَ لْ يَـ  الوَ  ،انَ مَ الز  م الكَ  ةِ رَ ايَـ مغَ 
ـ مِ وْ يَـ  نْ مِ  هِ نِ وْ كَ   وتَ بُ ضي ثُـ تَ قْ ذا يَـ هَ  :5الَ قَ  .هُ لَ بْـ ال قَـ  اءِ رَ الش  دَ عْ بَـ  لِ صْ األَ كَ   يلَ قِ وَ  :4قَـْولُهُ       حَ بْـرِ  اءِ رَ الش 

   .هفُ عرِ ال أَ وَ  ،داً صاعِ فَ  ابٌ صَ نِ  موعُ جْ املَ وَ  ،قدٍ نَ  رٍ اضِ ِحب  يَ ما اشرتُِ 
 ولَـوَ  :7الَ َـ قـ .ورِ ـهـشْ ى املَ لـعَ  هِ تِـزكيَ تَ  نْ ِمـ لٍ وْ ـَحـ دَ عْ بَـ  نَ مَ ى الث ك َز  ،هانِ يْ يف عَ  كاةٌ َز  تْ بَ جَ وَ  نْ إِ فَ  :6قَـْولُهُ      
 عَ َمـ دٍ مـحمَ  ةِ وايَـرِ  نْ َعـ يخِ الشـ لُ ْقـنَـ -ا كاِـَز  وْ ها أَ عِ يْ بَـ  مِ وْ يَـ  نْ مِ  لٍ وْ ها حلِ نِ مثََ  ةِ ي كِ ْز في تَـ فَ  ،اةً كّ زَ مُ  لةُ الغَ  تِ كانَ 
  .مٌ هْ وَ – هورَ شْ املَ  بِ احلاجِ  ابنُ  هُ لُ عجَ فَ  ْحباً؛ها رِ اك زَ مُ  ْريِ غَ  نِ مثََ  نِ وْ لى كَ عَ  شريٍ بَ  ابنِ  يجُ رِ ختَْ وَ  ،هارِ اهِ ظَ 

 ةَ رَ ْشــعَ  ةَ يَــادِ احلَ  :9الَ َقــ .حٌ واِضــفَ  ،رىْخــاألُ  راءِ ِشــ لَ ْبــا قَـ دامهُ ْحــإِ  بــاعَ  وْ أَ  ،عــاً مــا مَ هُ باعَ  إنْ فَــ :8قَـــْولُهُ      
ـــعَ  ـــ  بـــاعَ  نْ إِ : بَ شـــهَ أَ وَ  مِ القاِســـ ابـــنِ  َيلِ وْ لـــى قـَ ـــَز  ،ينَ شـــرِ عِ بِ  ال ُك ـــعَ وَ  ،عـــنيَ بَ رْ ا أَ ك ـــإِ  ةِ غـــريَ املُ  لِ وْ لـــى قـَ دى ْح
 ةِ عَ لْ ِسـ عِ ْيـيف بَـ  :هُ لُـوْ قَـ وَ  ،حاً واِضـ سَ يْ لَـ بِ احلاِجـ ابـنِ  لُ قـوْ فَ  ،هِ ضِ بْ قَـ  مِ وْ يَـ  نْ اين مِ الث  حِ بْ رِ  لُ وْ حَ وَ  ،رينَ شْ عِ وَ 
ـزَ يُـ  :رِ َخـاْآل  ةِ عَ لْ ِسـ عِ ْيـبَـ  لَ ْبـا قَـ ِمه دِ َحـأَ بِ  راءِ الشـوَ  رِ اآلَخـ ةِ لعَ ِسـ عِ ْيـبَـ  ا مثُ ِمه دِ حَ أَ  ةِ يَـكِ ْز يف تَـ ا وَ ِمه دِ َحـأَ  حَ بْـي رِ ك 
- صـولِ احلُ  وِ أَ  راءِ الشـ تِ ْقـوَ  نْ ِمـ حِ بْ الـر  نِ وْ يف َكـ بَ هَ ْشـأَ وَ  مِ القاِسـ ابنِ  لِ صْ لى أَ عَ  النِ وْ قَـ - رِ اآلخَ  حِ بْ رِ 
ـرِ  دونَ  رَ اآلَخـ ينارَ الـد وَ  هُ ْحبَـرِ وَ  اهُ ك َز - لُ بْ قَـ  هُ تَ عَ لْ سِ  باعَ وَ  لُ بْ قَـ  لِ و األَ بِ  راءُ الش  كانَ   نْ إِ  هُ ن ِألَ ؛ مٌ هْ وَ   هُ نـِألَ  ؛هِ حبِْ
  .لُ بْ  قَـ اِين الث ى بِ رتَ اشْ  نْ ذا إِ كَ وَ  ،عاً مَ ما هِ يْ لَ صْ ى أَ لَ عَ  هُ كاتُ َز  تْ بَ جَ ما وَ  حُ بْ رِ 

                                                 
  .144اجلامع ص 1
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ــ وْ أَ  ةِ والَــاحلَ بِ  هِ بِــ حــالَ مــا أَ  ي ِلـاملَ  حيــلِ املُ  اةِ َكــيف َز وَ  :2قــالَ  .ِلــي كاملُِحيــِل املَ   :1قَــْولُهُ       - حــالِ املُ  ضِ بْ قـَ
ــ ــ 3ةَ بابَــلُ  ابــنِ  ويــلُ أْ تَ وَ  ،مِ القاِســ ابــنِ  لُ وْ قـَ  هِ كاتِــَز  قوطَ ُســ ي ِمــخْ الل  جَ ر َخــوَ  ،دٍ ْشــرُ  ابــنُ  هُ فَ ع َضــوَ  ،غَ بَ ْصــأَ  لَ وْ قـَ
   .هُ فُ رِ عْ ال أَ - اً صّ نَ  شريٍ بَ  وابنُ  بِ احلاجِ  ابنُ  هُ لُ قْ نَـ وَ  ،حيلِ املُ  فاعِ تِ انْ بِ  :د رَ يُـ وَ  ،ةِ بَ لى اهلِ عَ 

  :قيلَ وَ  ،قار ـفَ تَـ  ،اهلِ وْ حَ  لَ بْ قَـ  ضاءٍ تِ قْ ابِ  لَ ـمَ كَ   نْ إِ فَ  ،هُ دَ عْ بَـ  وْ أَ  هُ لَ بْـ قَـ  ةِ دَ ىل الفائِ إِ  ضاءُ تِ قْ االِ  م ضَ يُ وَ  :4قَـْولُهُ      
لـى عَ  ظَ ْفـالل  لَ محََ وَ  ،بَ هَ ذْ املَ  مَ هِ فَ وَ  ،فَ صَ نْ أَ  نْ مَ لِ  هُ كالُ شْ إِ  حٌ واضِ  المُ ذا الكَ هَ  :5قالَ  .طِ سَ الوَ  يطِ ـاخللكَ 

  .هِ رِ ظاهِ 
 وْ لَــوَ  :7الَ ـقــ .مــافيهِ  ةِ يــوِ لَ وْ لــى األَ عَ  ْنيِ لَ وْ الَقــ لَ ـَمــتَ احْ  ،ةَ َيــنْـ القُ  وِ أَ  ةَ ارَ ـجــالت وَ  ةَ لــوى الغَ ـنَــ نْ إِ فَــ :6قَـــْولُهُ      

َ َعــتَـ  ،رَ ْجــالت  وِ أَ  ةَ َيــنْـ القُ وَ  ةَ لــوى الغَ نَــ ــوَ  ،مــاهُ مُ كْ حُ  ني ــفيهِ  :شــريٍ بَ  ابــنِ وَ  بِ احلاِجــ ابــنِ  لِ وْ يف قـَ – النِ وْ مــا قـَ
ــالعَ  ن ِألَ  ؛رٌ َظــنَ  ــ لَ َم ــنَـ وَ  ،حٌ ال راِجــ بٌ واِجــ- حِ اجِ الر ِب ــ لُ ْق ــ 8هــارونَ  نِ اْب ال - مــاً زْ جَ  ي ِمــخْ الل  نِ َعــ نيِ لَ وْ الَق
  .هُ فُ رِ عْ أَ 

ـزَ يُـ  :هـاعُ رابِ فَ  ،لٌ وْ َحـ ر مَ فَ  ،هاضَ بَ قَ فَـ  ،ديناراً  نيَ ت سِ بِ  ننيَ سِ  الثَ ثَ  هُ سَ فْ نَـ  رَ جَ آ وْ لَ وَ  :9قَـْولُهُ       ميـعَ ي اجلَ ك. 
ــ وْ لَــوَ  :10الَ ـقـ  رينَ ْشــعِ  وْ أَ  ،هــال كُ   عــامٍ  ي ِضــمبُِ  هِ تِــيَ كِ ْز فــي تَـ فَ  ،اراً ـدينــ نيَ ت ِســ ننيَ ِســ الثَ ثَــ هِ لِ ـَمــعَ  رَ ْجــأَ  ضَ بَ قـَ
 دٌ مـحمَُ  عَ َجـرَ  دْ قَـوَ  ،ارِ يف الـد  نونٍ حْ َسـ لِ وْ لـى قـَـعَ  خِ يْ الشـ ْخـريجِ تَ لِ  :ةٌ الثَ ا ثَ فً صْ نِ وَ  الثنيَ ثَ وَ  ةً عَ سْ تِ  وْ أَ  ،طْ قَ فَـ 
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ـزَ يُـ ال  :بِ احلاِجــ ابـنِ  عُ رابِــوَ  ،هُ ْنــعَ  عَ َجـمــا رَ وَ  ،هِ ْيـإلَ  لَ َعــجَ وَ  ،ارِ يف الــدّ  دٍ ْشـرُ  ابــنِ  عِ رابِـ مُ الزِ  وَ ُهــ- ئاً يْ ي َشــك 
 قِ الص ل األَ  ي ـحمَُ  هُ نْ عَ  عَ جَ ما رَ  مَ الزِ  لَ وـوَ  ،دٌ م  نْ َمـ ن مـا أَ هُ مَ زَ لْ أَ وَ  ،ادامهُ ْحـإِ  هِ ْيـلَ عَ  ْنيِ تَــئَ يف مِ  بيـبٍ حَ  ابـنِ  لُ وْ قـَ

  .نالِ صْ أَ  الفُ ذا خِ هَ وَ  :قالَ  رينَ شْ عِ  إال  هِ مالِ  كاةَ َز  رونَ شْ عِ ها وَ لُ ثْـ مِ  هُ لَ - دينارٍ  ةِ ئَ مِ  انَ مثَ  يهِ لَ عَ 
 لٍ َجـىل أَ إِ  قُ تَـعْ املُ وَ  :2قـالَ  .هِ تِـمَ دْ خِ  ةِ فـي قيَمـفَ  ،هِ ِلـعْ لـى جَ عَ وَ  ،النِ وْ قـَـ -لٍ جَ ىل أَ إِ  قِ تَ عْ  املُ ِيف وَ  :1قَـْولُهُ      
 ِمــخْ الل فاقــاً ا ل َمجــعٌ نـََقـــ .يف ِخْدَمتِــهِ  ]أ/8[ لُ َعــجيُْ  :يُهـــَو : ابـــُن َبشــريٍ . ت َعلــى َعـــَدِم َجْعِلــِه يف املُــَدبِر فـَ

نَـْقُل ابِن احلاِجِب اَألوَل َنّصاً ُمتَـَعقٌب، َوَختْرجيُـُه َعلـى املُـَدبِر ِإْن : قـُْلتُ . َأْحرى، َوِإال ُجِعَل يف ِخْدَمِتهِ  فـَ
  .واِضٌح، َوِإال َفال -ُجِهَل َأَجُلهُ 

ــــْولُهُ       ـــو  :3َق ـــِق املَْرُج ـــْوالنِ - َويف اآلِب ـــالَ . قـَ ـــٍر : 4ق ـــِه يف ذََك ـــو َويف َجْعِل ـــٍب َمْرُج ـــٍق َقري ـــْوالنِ –آِب : قـَ
  .َنَظرٌ - "َقريبٍ "ِألَْشَهَب، َوَهلا، َويف َحْذِف ابِن احلاِجِب 

ابـُن َعبـِد : 6قالَ . َعَدِد، َوِإال، فَِباْلقيَمةِ ِإْن كاَن حاال َمْرُجّوًا، فَِبال: َويف َكْيِفيِة َجْعِلِه َأَصحها :5قَـْولُهُ      
ــالِم ظاِهُرهــا ــَرُب ِمــَن : الس ِإْن كــاَن َمْرُجــّوًا، َففــي قيَمِتــِه، َولَــو كــاَن حــاال، َفــِإْن َمت، كــاَن راِبعــاً، َوُهــَو َأقـْ

ــَر َجــْزٍم؛ ِألَن َنصــها: قُلــتُ . الثّالِــثِ  ٌة َعلــى  َمــنْ : مالِــكٌ : هــذا َوْهــٌم َوَشــك ِإثـْ َعَلْيــِه ِمَئــٌة، َولَــُه ِمَئــٌة َمْرُجــو
، َوَلُه ِمَئٌة، زّكاها َأْربـََعـةٌ : 7َعِن ابـِن عـاتٍ : ابُن هارونَ . َمِلي : القيمـُة ُمْطَلقـاً، َوالَعـَدُد ُمْطَلقـاً، َويف احلـال

ـرُ : ال املَُؤجِل، َويف املَِلي ال َغْريِِه، وَنص اللْخِمي َمَعها : املَْرجـو َكالَعـَدِم، َوظـاِهُر قَـوِل ابـِن احلاِجـبِ  َغيـْ
  . ال قيَمَة ِلَغْريِ َمْرُجو : اْعِتباُر قيَمِتِه ِإال َأْن يُقالَ -ِإْن كاَن حاال َمْرُجّوًا، َففي َعَدِدِه، َوِإال، َففي قيَمِتِه 

ْينِ َم اللْخِمــي َكْونَــُه ِإْن نَــض َكاَوأَلــزَ  :8قَـــْولُهُ       ــُه َكالــدَوقَِبــَل ابــُن احلاِجــِب : 9قــالَ . ملـُـداِر، َوُأجيــَب بِأَن
 ــَرد ــُرُه : ِبَقــْوِل اللْخِمــي : َجــواَب ابــِن َبشــٍري، َويـُ ــُرُه ُجيْــِزُئ ِمــَن الــربِح َكمــا َجبـْ ــِدِه؛ ِألَنــه َجبـْ يَــُد العاِمــِل َكَي
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هـــ، الفقيــه املشــاور، أخــذ عــن أيب جعفــر 572اته ســنة ـهـــ ووفــ512مولــده ســنة ، ن بــن أمحــد بــن جعفــر بــن عــات الّنفــزّي الّشــاطيبّ أبــو حمّمــد هــارو   7

ـــاخلش ـــه أبــو عمــر بــن عيّ ـين، وعنــــ ـــاد تقـــــ ـــّضى بشاطبــ ـــة ومحــ ـــلــه ط، دت ســريتهـــ ـــرر مشهــ ـــلى مسـدة عــــــورة معتمـــ ـــائل مــن املـــــ ــــدّونة والعـــ ق ـائــــوثـة والتبيّ ــ
 .اموعة
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يف  ثُبـوُت َحـق الُعّمـالِ : المِ ابـُن َعبـِد الّسـ. َعلْيـِه بِيَـِدِه نـََعمـاً َأْو َزْرعـاً  ِمبَْعلوٍم يـُزَّكيِه بَِيِدِه اتفاقـاً، َوَخرَجـهُ 
ٌد َصيـَرُه َكقاِبٍض ِحلَق نـَْفِسِه، َفصاَر بِيَـِدِه َكـَدْيٍن ِلَربـِه، َوفيـِه َتَكلـٌف؛ ِألَن َحـق العاِمـِل فيـِه َمْوجـو -َعْيِنِه 

ْبــَل ُنضوِضــِه يف َأَحــِد الَقــْوَلنيِ فيمــا ِإذا كانــا َمــدينَـْنيِ، َوَمــ ظــاِهُرُه : قـُْلــتُ . َع هــذا فَِإنــُه يـُزَّكــي ُكــل عــاٍم قـَ
يِر تـََعقــٌب لِلَجــواِب بـَْعــَد تـَْقريــرِه، َوُهــَو يف احلَقيَقــِة تـَْتمــيٌم لِلَجــواِب، َأْو َلْغــٌو ال تـََعقــٌب؛ ِألَن ُحْكــَم املـُـد

  .ِخالُف املُْحَتِكرِ 
ــِه بـَْعــ :1َقـــْولُهُ       ــْوالنِ -َدُه ِلَســَنٍة، َأْو لِْلماضــي ـَويف ُوجوِب ــِه َمــرًة، َأْو : 2الَ ـقــ. قـَ َوَعلــى اَألوِل يف تـَزِْكَيِت

ـَر نـَْقـٍص بـَْعـَدُه، َولَـْو عـاَد بـَْعـَد عـ َلُه، َوَغيـْ بـْ َر نـَْقِص زَكاِة ما قـَ : الَبيـانُ  :َطريقـانِ -اِم نـَْقِصـِه ـِلكل عاٍم َغيـْ
َوتَِبَعُه ابُن احلاِجِب، َوقَِبَلُه شـارِحاُه، َوفيـِه َنظَـٌر؛ ِألَنـُه مـاُل ُحمَْتِكـٍر، َأو . قـَْوالنِ : َقْط، ابُن َبشريٍ اَألوُل فَـ 

ُنُه، َوَعلى تـَْقديِر ثُبوتِِه جيَُِب َمحُْل َعَدِد َأْعواِمِه َعلى ُنض   .وِضِه ِلُكل عاٍم ِمْنها ال َعلى ُمْطَلِق زََمِنهِ ـَديـْ
-يف َكْوِا ِمْن ِعْنِد رَبِه، َأْو ِمْنُه : 4الَ ـق. قـَْوالنِ -ْوِا ِمْنُه، َأْو ِمْن َغْريِِه ـَوَعلى تـَزِْكَيِتِه يف كَ  :3قَـْولُهُ      

ـٍد، َونـَْقـُل ابـِن َبشـٍري َعـْن َختْرِجيـِه اللْخِمـي عَ  َعِن ابـِن َحبيـٍب َمـَع ظـاِهِر ِروايَـِة ُحمَم خِميلـى نـََعـِم نـَْقُل الل
 ْخِمـيـْوَل الل ُخيْتلَـُف َهـْل ُخيْـَرُج ِمْنـُه، : الِقراِض، َوِفْطِر َعبيِدِه، َونـَْقُلُه ابُن احلاِجـِب َنّصـاً ال َأْعرِفُـُه ِإال قـَ

       .اٌس َعلى النـَعمِ ـــَأْو ِمْن ِعنِد رَبِه، فَِإْخراُجها ِمَن املاِل على َأْصِل زكاِة الَعْنيِ، َوقي
َملْ يـَُقـْل َأَحـٌد بِاْسـِتقباِلِه : ابُن َبشريٍ : 6قالَ . ِخبالِف النـَعِم املَْغصوبَِة تـَْرِجُع بَِأْعياِا َعلى املَْعروفِ  :5ـْولُهُ قَ 

 يوِريقـَْوَل الس الَوَلِد ِإال فاِق َعلى َردةٌ : 7ِلِالتُه َغلنَـْقُل ابِن احلاِجِب اْسِتقباَلُه َنّصاً . ِإن   .َوْهمٌ - فـَ
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خامتــة علمــاء إفريقيّــة وذو الشــأن البــديع يف . هـــ462هـــ أو 460املتــوّىف ســنة ، أبــو القاســم عبــد اخلــالق ابــن عبــد الــوارث املغــرّيب الّســيوري القــريواين 7

وبه تفّقـه عبـد احلميـد الّسـائغ ، كان له عناية باحلديث والقراءات، وغريمها تفّقه بأيب بكر بن عبد الّرمحان وأيب عمران الفاسيّ ، احلفظ والقيام باملذهب
  .  تعليق حسن على املدّونة وكان حيفظها: له . والّلخمي وعبد احلق الصقلي وغريهم

  .65ص، 8/ج، ترتيب املدارك لعياض -: انظر 
يباج البن فرحون -          22ص، 2/ج، الد.  
 .116ص، 1/ج، الزكية ملخلوفشجرة النور  -         
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ــــْولُهُ       ــــفََأْخـــ ؛َوِإذا َوَجـــَب َمْسكــــوكٌ  :1َق َق : ابـــُن ُرْشـــدٍ : 2الَ ـقـــ. ْوالنِ ـَرَج َأْدىن، َأْو َأْعلـــى بِالقيَمـــِة، فـَ
ُل ابـِن ال يـُْقَطُع، َوُخيَْرُج قيَمُتُه َدراِهَم، َونـَقْ -َوما ُهَو َمثاقيُل قاِئَمٌة  ،طوعاً َجمْموعاً ُخيَْرُج ِمْنهُ الذَهُب َمقْ 
ـْوُل ُحمَمـدٍ ـال َأْعـ-راِج َأْدىن َأْو َأْعلى بِالقيَمـِة ـواَز ِإخْ ـاحلاِجِب جَ  ال ُخيْـَرُج َعـْن َرديٍء قيَمتُـُه : رِفُُه، بَـْل قـَ

    . ِمْن نـَْوِعِه َجيدًا، َبْل قيَمُة َرديِء الذَهِب ِفضًة، َوَعْكُسُه، َأو ِمْنهُ 
الَقـْوُل ِبَعـَدِم َضـمها : 5قـالَ  4 دًا قـَـْوالنِ ـلذَهِب ِإىل الِفضِة وِإْن كاَن املَْعِدُن واحِ َويف َضم ا :3قَـْولُهُ      
  .ال َأْعرِفُهُ -َنّصاً 
ــُر َممْلــوٍك إىل آخــره: 6قَـــْولُهُ       فيمــا َلَفظَــُه الَبْحــُر ِمــْن : َونـَْقــُل ابــِن َبشــريٍ : 7قــالَ . َومــا َلَفظَــُه الَبْحــُر َغيـْ

. ِخـالُف تـَْفصـيِل ابـِن ُرْشـٍد بـَـْنيَ مـا أُْلِقـَي لَِنجـاٍة، َأْو كـاَن َعطَبـاً -ْسِلٍم َأْو ِذمي ِلواِجِدِه ُمْطَلقاً َممْلوِك مُ 
إْن كاَن َمَعُه، َوُأِخَذ ِبِقتاٍل، َأْو ِخلَْوِفِه ِمـْن َأْخـِذِه؛ ِلَعـَدِم ُحصـوِلِه يف قَبَضـِة -وما َلَفظَُه ِحلَْرِيبٍ : ابُن َبشريٍ 

َفـــْيٌء ال ِلواِجــِدِه، َوقَـــوُل ابـــنِ اإلِ  ْبَضـــِة اِإلْســالِم، فـَ ُهـــَو لَــُه ُخمَمســـاً، َوِإْن َملْ ُخيِْفــِه ِحلُصـــوِلِه يف قـَ  ْســالِم، فـَ
  .اِصٌر لَِلْغِوِه َخْوف َأْخِذهِ ق-مخَُس، َوِإال فـََفْيٌء  ِإْن ُأِخَذ ِبِقتالٍ : احلاِجبِ 

يف قَـوِل ابـِن القاِسـِم يف : َويف قَـوِل البـاِجي : 10قـالَ  9ابـَن القاِسـِم إىل آخـره لبـاِجي َوأَلْـَزَم ا :8قَـْولُهُ      
ُهما َمَع َقوِلهِ : َوِعْشريَن وَأْربَعنيَ  اِدِمها يف اَألْخِذ ِمَن الصنَفِني،  ؛َنَظرٌ -َنَظٌر : يف اجلَواميسِ  شاتاِن ِمنـْ الحت

َأْصـَل ابـِن القاِسـِم ِإْلغـاُء اَألقَـل ِإْن َقُصـَر َعـِن النصـاِب، َوقَـِد اْعَتبَــَرُه يف  بَِأن : َوتـَْقريُرُه ابُن َعبِد الّسالمِ 
َأْربَعـَني، ـــــَن وَ َئٍة وِعشريــــُة مِ ــــأَلَ ـــــبَعيٌد؛ ِألَن املُعـاِرَض َهلـا حيَنئِـٍذ هـذا اَألْصـُل، ال َمسْ –َمْسأََلِة اجلَواميِس 

ـَر ِممـا ُيضـاُف : َوبـَْعَد َتْسليِمِه ُجيابُ  ِمبَْنِع ِإْلغـاِء ابـِن القاِسـِم املُـَؤثـَر ِإْن َقُصـَر ُمْطَلقـاً، بَـْل ِإْن َملْ َيُكـْن َأْكثـَ
ُه، كانَـِت ِإلَْيِه ِمـَن اَألْكثَـِر، فَـِإْن قـُـرَر بِِإضـافَِتِه َفضـُل اَألكثَـِر ِمـَن البَـَقـِر، َوَعَدُمـُه يف الغَـَنِم، ِإْذ لَـْو َأضـافَ 

ـْوُل َيُة ِمْنُه؛ ِألَنُه َأْكثـَُر، ُأجيَب ِبَعَدِم اْسِتْقالِل اَألَقل بِالثّانَِيِة يف البَـَقـِر، واْسـِتْقالِلِه ِـا يف الغَـالثانِ  َنِم، َوقـَ

                                                 
  .151اجلامع ص  1
  .ب 121ابن عرفة الصادقية   2
  .153اجلامع ص  3
 . بّيض له يف ح 4

  .أ 122ابن عرفة الصادقية   5
  .154 اجلامع ص 6
  .ب 123ابن عرفة الصادقية   7
  .157اجلامع ص  8
 .سقط من ب 9

  .أ 125ابن عرفة الصادقية   10



ـ القسم الثّاني  ــــــــــــــــ الن ــــ    احملقّق ص 

131 

 

ــْوَل َســْحنونٍ  ِإلْــزاُم البــاِجي : ابــِن َبشــريٍ  لَــْيَس ِبَشــْيٍء؛ ِلُوجــوِب -يف َمْســأََلِة اجلَــواميِس  ابــَن القاِســِم قـَ
ـا يـَْلـَزُم كَ تَ  َوِإمن ،باقيهـا لِلبَـَقـِر، َوِهـَي َأقَـل َيِجـُب َضـم ْوُـا بيَعْنيِ، فـََيِجُب َأَحُدُمها َعْن َثالثـَني جاموسـاً، فـَ

َـَد ِصـْنُف : ]ب/8[ قـالَ . َوْهٌم ِلَعـَدِم وجـوِدِه لَـهُ -القاِئَل بِالَفض  ِمَن اجلَواميِس َسْحنونًا َواِإلبِـُل ِإِن احت
ــَر املـَـأْ  ــْنفاِن، ُخيـ خوِذ ِمْنهــا، َفواِضــٌح َكــَأْربَعَني َوَأْربَعــَني، َوَمخْســَني َوْمخســَني، وِإِن اْختَـَلــَف، َوَتســاوى الص

ُهما، َوِإِن اْخُتِلَف يف ِإْلغاِء اَألَقل ِبَكْونِِه َأقَـل النْصـِف الثّـاين، َواْعِتبـارِ   ِه ِبَكْونِـهِ الّساعي َكِمَئٍة َوَثالثَني ِمنـْ
ــَر بِِإْلغــاِء ُمضــافِ  ّــاُه  َأْكثـَ ــِه ِإي ــن املَــْأخوِذ، َوبلوِغ ــِت َخمــاٍض، َأْو ِبُقصــورِِه َعــْن ِنصــاِب الس : َطريقــانِ -بِْن

ــهِ  ــَة َعــْن َمثــاٍن َوَثالثــَني : لِلْخِمــي ِبَقْوِل ُهمــا؛ ِألَن الثّانَِي  اَألَقــل -يف َمخْســَني، َوِســتٍة َوِعْشــريَن بِْنتــا لَبــوٍن ِمنـْ
ــهِ  -َأْكثـَُرهــا ــِر؛ ِألَن اَألَقــل َأَقــل ِنْصــِفها، َوابــِن احلاِجــِب ِلَقْوِل ــَن اَألْكَث َملْ : َويف ِســّتَني، َوِســتٍة َوِعْشــريَن ِم

ســَني، ُخيْتَـَلــْف يف ِســتَني َوَثالثــَني، َوال يف ِســتَني، َوَأْربَعــَني، َواْخُتِلــَف يف َمخْســَني، َوِســتٍة َوَثالثــَني، َويف مخَْ 
َوِنصـاُب بِْنـِت . ما َمر يف املَْأخوِذ َواملَْأخوِذ ِمْنهُ -َوِستٍة َوَأْربَعَني، َويف ِإْحدى َوِعْشريَن ِإىل ِتْسٍع َوَثالثَني 

ـْوُل ابـِن َعْبـِد السـ. َأْربَعـونَ -اللبوِن َعلى َأْصِل ابـِن احلاِجـِب هنـا  : المِ َواَألْظَهـُر َأن احلِقـَة َمخْسـوَن، َوقـَ
َنِة اللبوِن َأْربَعوَن : يـَُرد  -ِستٌة َوَأْربَعونَ    .ذُِكَر فيِه لِلِحقِة َمخْسونَ -بَِأن ما ذُِكَر فيِه ِالبـْ

ــا َواْســِتقباِلِه َعلــى مــا تـََقــدَم : 1قَـــْولُهُ       ــْوالنِ -يف بِنــاِء َر لَــْو رُدْت ِبَعْيــٍب، َأْو : َســْحنونُ : 2قــالَ . قـَ
  َوَخرَج الصِقلي َعلى َأن الَرد بـَْيٌع . يـَْبين َعلى َحْوِهلا: َوقيلَ . يٍس بـَْعَد تـَزِْكَيِتها، فـَزَكاُا َعلى بائِِعهاتـَْفل

  .ال َأْعرِفُهُ -أَنُه َيْسَتْأِنُف، َونـَْقُلُه ابُن احلاِجِب َنّصاً، َوقَبولُُه ابُن َعْبِد السالِم 
ـــْولُهُ       ــْنيَ ُمْفَتــ: ( الصــحيحِ يف : 3َق ــَدَقةِ ـال ُجيَْمــُع بـَ ــْنيَ ُجمَْتِمــٍع َخْشــَيَة الص : 5الَ ـقــ 4.)ِرٍق، َوال يـَُفــرُق بـَ

 ْخِمـيَمـْن بــاَع ِإبِـالً بـَْعـَد احلـَـْوِل بِـَذَهٍب ِفــرارًا، : ُحيَْمـُل احلـَـديُث َعلـى الُوجــوِب، َوِرَوايَـُة ابـِن َشــْعبانَ : الل
بَِتَحقِق النص يف الَفـْرِع، َواْحِتمالِـِه يف اَألْصـِل، َونـَْقـُل : َوَردُه ابُن َبشريٍ . َعلى النْدبِ - زَكى زَكاَة الَعْنيِ 

-بِأَنُه يف الفار َملزوٌم لَِنقيِض َقْصِدِه؛ ِألَنُه نَفى الزكاَة، َويف اخلَليِط َعْنيُ َقْصِدِه : ابُن َعْبِد الّسالِم َردهُ 
 يـَُرد:  ؛ ِلَعـَدِمها َحْيـُث يـَْقُصـُر  ِمبَْنِع َكْونِِه يف الفارَمْلزوماً لَنقيِض َقْصِدِه؛ لَِتناُوِل ِروايَـِة ابـِن َشـْعباَن لِلفـار
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َيٍة، َأْو تـَْقِليِلها، َواْحِتجاُج اللْخِمي َعلى َمحِْلـِه َعلـى النـْدبِ  َأن بِـ: َمثَُنها َعن ِنصاِب الَعْنيِ، َأو َيكوُن ِلُقنـْ
َمــْن َقَصــَد ُســقوَط احلَــج َعْنــُه ِبَصــَدقَِتِه ِمبــا يـَْنفــي اْســِتطاَعَتُه، َأْو ســافـََر يف رََمضــاَن؛ ِلُســقوِط َصــْوِمِه، َأو 

َتْســُقَط  –بَِنقــيِض َقْصــِدِهم  َملْ يُعــاَملواْ -آِخــَر َصــالتِِه؛ لُِيَصــلَيها َســَفرِيًَة، َوَأخَرتْـُهمــا اْمــَرَأٌة؛ لَِتحــيَض، فـَ
 ـــَرد ـــَق، : يـُ ُهمـــا، َوالتـْفري ـــي َعنـْ ـــُر َمْنِه ـــَفَر، َوالتـــْأخَري َغيـْ الس ـــَأن ـــُف مـــا ال ُيطـــاُق، َوِب بِأَنـــُه يف احلَـــج َتْكلي

ُهما، َوتـَْقِييُدُه بِالنْدِب دوَن الَكراَهِة    .ُمتَـَعقبٌ -َواالْجِتماَع َُِي َعنـْ
ـــَد اإلِ : 1َقــــْولُهُ       ـــ: ثالُِثهـــا: 2قـــالَ . َهمِ ـاِن الـــتـ اِل َكَأْميــــْشكـــَواِإلْحـــالُف ِعْن ال : البـــاِجي . ِلُف املـُــتـَهمُ ـَحيْ

 َأْن يـُتَــيَـق فيـهِ يـُْؤَخذاِن بَِنقيِض حاهلِِما ِإال ـال علـى ظاِهِرِمهـا َن ِفراُرُمهـا، َوِإن ُشـك ضـي أَبـو اَل القاـقـ. محُِ
َم ُأْحِلَف، َوإال : ُحمَمدٍ  َهمـاً ِمـْن قـَْولِـِه يف َفال ِإِن االِم َعَدَم اإلْحالِف َوِإْن كاَن ُمتـَوَأْخُذ ابِن َعْبِد الس ،

يـُــَرد بِأَنــُه يف -، َأو َمل َحيُــِل احلـَـْوُل، َمل ُحيَلــْف راٌض، َأو َوديَعــٌة، َأو ِمــْديانٌ َمــْن قــاَل فيمــا بَيــِدِه ِقــ: املَُدونَــةِ 
  .الَعْنيِ َأمنيٌ 

َويف الرجوِع ِمبِْثِل املَْأخوِذ ِإْن كاَن شاًة، : 4قالَ . ْجزاِء بِالقيَمِة ِإىل آخرهَويـََرتاَجعاِن َعلى األَ : 3قَـْولُهُ      
َوِإْن  : الَ ـقـ. َعلـى أَنـُه َسـَلٌف َأِو اْسـِتهالكٌ  بِنـاءً : َب َوابـِن القاِسـِم قــالَ َأْو قيَمِتِه نـَْقال البـاِجي َعـْن َأْشـهَ 

ُهما، َوشاذ ابِن احلاِجبِ كاَن ُجْزءًا، فَ  ال ُجـْزَء َعلـى املَْشـهوِر، َونـَْقلُـُه ابـُن ُرْشـٍد، وابـُن : قيَمُتُه اتفاقاً ِمنـْ
ُهمـا : ال َأْعرِفُُه ِإال قـَْوَل َأْشَهبَ -َشْأٍس  َأْخـُذ َخليِطـِه ِجبُـْزٍء ِمـْن ِحقـٍة، -لَْيَس ِلَمْن ُأِخَذْت ِمْنـُه ِحقـٌة َعنـْ

ــْن قــالَ  ــ: َوَم ــُه، َوال يـُؤْ َل ــْزءاً ِمْنهــا، َمل َأِعْب ــُه ُج ــْن هــذاُه َأْن يُعِطَي ــاذ ِم ــُذ الش ــزَ  ؛َخ ــزَِم ِألَنــُه َمل ُجيْ ــْل ُج ــِه َب ْم ِب
  .َسلْمناُه، َمْدلولُُه ِخياُر املَْأخوِذ ِمْنُه، ال ُلزوُمهُ  ،بَِنقيِضهِ 

لَـــُه، َأْو َأْوصـــى ِـــا، َأْو ـْن كـــاَن، َوَعَلْيـــِه لَـــْو مـــوُر اْشـــِرتاُط َجمـــيِء الّســـاعي إِ ـَواملَْشهـــ: 5قَــــْولُهُ       بـْ اَت قـَ
ــزِهِ  ــد، َوَمل ُجتْ ــْب، َوَمل تـَُب ــِه ُكــل : 6قــالَ . َأْخَرَجهــا، َمل جتَِ َوَجمــيُء الّســاعي ِإْن كــاَن َشــْرَط ُوجــوٍب، َويف َكْوِن

ــُر َعلــى اَألولِ -املـَـْذَهِب، َأْو َمْشــهورَُه  ْبــَل : ْخِمــي الل . طُــُرٌق اَألْكثـَ يف ِإْجــزاِء ِإْخراِجهــا بـَْعــَد احلَــْوِل، َوقـَ
ــِن الَقّصــارِ -َجمــيِء الّســاعي  ــٍد، َواب ــْوُل ُحمَم ــُت : ابــُن حــاِرثٍ . قـَ ــْن قــاَل لِلُمَصــّدِق َأدْي ــِه َم ــْوالِن؛ لِنَـْقِل قـَ

ــَر َعــْدٍل، َوِإال َصــَدَقَة مــايل ُصــدَق ِإْن كــاَن ا ِإْن كــاَن ذو املاِشــَيِة َعــْدًال، َوابــِن : بَ فـََقــْوال َأْشــهَ  ِإلمــاُم َغيـْ
                                                 

  . وكالمها تصحيف"االختالف "جنيبويه  ويف مطبوعة" ال خالف"ويف املطبوع . 158اجلامع ص 1
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ــُن بَ . القاِســمِ  ــِه َشــْرَط ُوجــوبٍ : شــريٍ اْب ــْوال املَْشــهورِ -َأْو َأداٍء  يف َكْوِن ــاذ، وَكــالُم ابــِن احلاِجــِب  ،قـَ َوالش
؛ ِلَدالَلِة ظاِهِر َلْفِظِه َعلى ِإْجزاِء ِإْخراجِ  ْخِميُمواِفٌق ِلَطريِق ابِن حاِرٍث، َوالل ،ـاذْبَل َجميِئِه َعلـى الش ها قـَ

ْبــَل َشــْرِط َأدائِــِه  َلْغــٌو، -َوال يـَْثُبــُت ِإْجــزاٌء َعلــى الَقــْوِل بِــَأن َجمــيَء الّســاعي َشــْرُط َأداٍء ؛ِألَن مــا فُِعــَل قـَ
التـْقدَمي ِمـَن الثـّلُـِث، َوالثّابِـُت ِألَن  ؛َوُهَو َوْهمٌ  ،صى ِا َعلى الَقْوِل الشاذ َوظاِهُرُه ثُبوُت التـْقدِمي ِإْن َأوْ 

 اذالُوجوُب ِمْن رَْأِس املالِ -َعلى الَقْوِل الش.  
َونـَْقـُل ابـِن َعبـِد السـالِم َتْصـديَق الّتائِـِب دوَن : 2قـالَ . َوَعلـى املَْشـهوِر يف َتْصـديِقِه قـَـْوالنِ : 1قَـْولُهُ      

يف ُعقوبَِة شاِهِد الزوِر، َوالزْنديِق، َواملاُل َأَشد ِمَن الُعقوبَـِة؛ ِلُسـقوِط احلَـد ال َأْعرِفُُه ِإال -َمْن ُقِدَر َعَلْيِه 
َهِة دوَن املالِ    .بِالشبـْ

ــ: 3قَـــْولُهُ       ــْيِف َختْفيفــاً َعلــى الَقبيَلــْنيِ َوخــروُج السَل الصــعاُة طُلــوَع : َوفيهــا: 4قــالَ . عاِة َأو َعــُث الس يـُبـْ
ــالمِ اَل الصــْيِف، َوتـََعقبُـــاْسِتْقبــالثـَُريــا  ــُه َمْلــ: ُه ابــُن َعبــِد السْســقاِط عــاٍم بـَْعــَد َحنْـــبِأَن . ِو َثالثــَني َســَنةً ـزوٌم ِإلِ

َعث: الَ ـق ـا ِهـَي ُمتَـَعلَقـٌة بِالعــرِم؛ ِألَن اَألْحكـَأوَل املُحَ  واْ ـَوالصواُب َأْن يـُبـْ الـاَم ِإمن ،اِم الَقَمـري ْمِسـيبِالش 
َحـْوٌل ِلُكـل ] أ/9[اِه، ال ِألَنـُه ـاِع النـاِس بِاِمليــبَِأن البَـْعَث حيَنِئٍذ ِلَمْصـَلَحِة الَفـريَقْنيِ؛ ِالْجِتمـ: َمْردودٌ  –

ِة مـا َتزيـُد َعَلْيـِه الَقَمريـُة والُُه ِمـَن الشْمسـي ـالناِس، َبْل ُكل َعلى َحْوِلِه الَقَمِري، فَالالزُِم فيَمْن بـََلغَـْت َأْحـ
  .َكْونُُه يف العاِم الّزائِد َكَمْن َختَلَف ساعيِه، ال ُسقوطُهُ -َحْوالً 

ــ: 5قَـــْولُهُ       ــُب، َوال ُخيْــِرُج زَْيتــاً َوفيمــا اليـَُثمــْوالنِ -ُر، َوال يـَُزب املـَـْذَهُب َأن مــا ال : اللْخِمــي : 6قــالَ . قـَ
ُفِسـها ال تـُزَكـى، َونـَْقلُـُه ابـُن يـَْيَبُس ِمْن رُ  َطٍب، َوِعَنٍب َكغَـريِِه، َوَعلـى الَقـوِل بِـَأن األَْتبـاَع تـُْعطَـى ُحْكـَم أَنـْ

  .ال َأْعرِفُهُ -احلاِجِب َنّصاً 
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واِجـُب : 2قـالَ . ِزئُ ــــجيُْ  َويف الزْيتوِن، َوَحنِْوِه الزْيُت املَْشهوُر، َوثالُِثها اَحلب ُجيْـِزُئ، َوالزيْـتُ : 1قَـْولُهُ      
ِمـْن َحبـِه، َوظـاِهُر نـَْقـِل ابـِن : الزْيتوِن ِمـن زَْيتِـِه، َوَصـوَب اللْخِمـي قَـوَل ابـِن َعبـِد احلََكـِم، َوابـِن َمْسـَلَمةَ 

  .ال َأْعرِفُهُ -احلاِجِب َختِْيَري َرب املاِل 
ُقـُه َأْجـَزَأ، َوِإال ِإْن كَ : ثالُِثهـا–َواملُْعتَـِق بـَْعُضـُه َويف املُكاَتِب، َواملُـَدبِر، : 3قَـْولُهُ       : 4الَ ـقـ. ، فَـالَمــَل ِعتـْ

ــِده، َملْ ُجيْــزِهِ : ابــُن ُرْشــدٍ  ــُه، َأْو ُمــَدبـَرُه، َأْو أُم َوَل َب ــَق ُمكاتـَ ــْوُل اجلَــالبِ . َمــْن َأْعَت الرقــاُب ِشــراُء رَقيــٍق : َوقـَ
ـْوُل البـاِجي : مَني، َوقيلَ يـُْعَتقوَن َوالُؤُهم لِلُمْسلِ  : 5يف الُعْتِبيـةِ : ِإنُه يف ِإعانَِة املُكاَتِب يف آِخِر ِكتابَتِـِه، َوقـَ

ـــِن َوهـــبٍ  ـــِن اب ـــاتَبوَن : َع ـــاِب املُك ـــواَز َصـــْرِفها فيهـــا، أْو َقْصـــَرُه َعَلْيهـــا  -َويف الرق ـــُل ِإراَدتـَُهمـــا َج َحيَْتِم
، َواَألوُل ظــاِهٌر، وَ  ــِة فيهــا، َوَمل َحيِْكــِه ابــُن ُرْشــٍد، َوال أَبــو كالّشــاِفِعيَعــِن الُعْتبي َملْ َأِجــْد مــا ذََكــَرُه البــاِجي

  .بَعيدٌ –ُحمَمٍد، َوَمحُْلُه ابُن َعبِد السالِم َعلى الُقصوِر َعَلْيها 
ـْوالِن،  –اٍة فـَـرَط فيهـا، َوَأْعـَدَم ـزَكـَويف َمـديِن : 7الَ ـق. ْوالنِ ـَوالَكّفارَِة قَ  اةِ ـَويف ُمداِن الزك: 6قَـْولُهُ       قـَ

ا ُغصـوبٌ  ََعه؛ ِأل : َوَديْـُن الَكّفـارَِة َكالزكـاِة، َوَضـعَفُه ابـُن َعبـِد السـالمِ : ابـُن َبشـريٍ . َوَصوَب اللْخِمي َمنـْ
مــا لَــْيَس َبَدلُــُه َكّفــارًَة التـْفــريُط، : قُلــتُ . بِــَأن غالَِبهــا َبَدلُــُه الصــوُم؛ َفــال َدْيــَن، َوُجميــُزُه ال َيشــَرتُِط َعْجــَزهُ 

ا ُميَْنُع تـََقررُها َدْيناً َعلى اعِتباِر حاِلِه يَـ  ْوَم َأداِئها، َوِفْطُر رََمضاَن َعلى املَْشهوِر، َوثُبوُت الَبَدِل ال ُميَْنُع ِإمن
  .ال يـَْوَم ُوجوِا

ِإْعطاُؤهــا لِــِذمي َضــُعَف َعــِن : ُل ابــِن هــاروَن َعــِن ابــِن َعبــِد احلََكــمِ َونـَْقــ: 9قــالَ . َوال ِلكــاِفرٍ : 8قَـــْولُهُ      
  . َأال تـُْعطى ِلَذمي  َأْمجَعواْ : ال َأْعرِفُُه، َبْل َقوُل َأيب ُعَمرَ -اِخلدَمِة 

                                                 
  .163اجلامع ص 1
  .أ 134ابن عرفة الصادقية  2
  .165اجلامع ص 3
  .ب 136ابن عرفة الصادقية  4
عتقـدوْا أّن وا، قد عّول عليها الّشـيوخ املتقـدمون مـن القـروّيني واألندلسـّيني:" قال فيها ابن رشد. هي املستخرجة أليب عبد اهللا حمّمد بن أمحد العتيب 5

طبعـت مـع شـرحها البيـان ." من مل حيفظها متفقها فيها كاملدّونة بعد حتصيل األصول وأحاديث الّرسول فليس من الّراسخني يف العلم وال من أهـل الفـق
  .والتحصيل البن رشد اجلدّ 

  . 253ص، 4/ج ،ترتيب املدارك، لعياض-: انظر    
   .29ص، 1/ج، البيان والتحصيل -          

  .165اجلامع ص  6
   .أ 137ابن عرفة الصادقية 7
  .166اجلامع ص 8
  .أ 138ابن عرفة الصادقية  9
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َفواِضٌح؛ ِإلِجرائِِه اللخِمي َعلـى  ِإْن َأراَد الزَِم قـَْوِل ابِن الَقّصاِر،: 2قالَ . َوأُلزَِم ِإذا َمل يـَْعَلمْ  :1َقولُهُ      
َونـَْفيِـِه، اِخلالِف فيَمْن َكفَر َعْن َغْريِِه، َأْو َذبَـَح ُأضـِحيَتُه بَغـْريِ َأْمـرِِه، َوِإْجـراُؤُه ابـُن َبشـٍري َعلـى اْفِتقارِهـا، 

  .رُد ِمبَْنِعِه ِلما تـََقدمَ -َوِإْن َأراَد َردُه بُِبْطالِن الزِِمِه 
ـــْولُهُ       ــِه َطْوعــاً - :َوِإذا كــاَن اِإلمــاُم جــاِئراً ِفيهــا :3َق ُعهــا ِإلَي ــزِِه َدفـْ ــُن ُرشــدٍ : 4قــالَ . َمل ُجيْ يف ِإْجــزاِء : اب

َقوُل املَدونَِة َمَع َأْصَبَغ َوابِن َوْهٍب، َوَأَحُد قـَْوَيل َمساِع عيسى، َوثانيها -َدْفِعها ِلَمْن ال َيَضُعها َمْوِضَعها 
َوَخرَجُهمــا ابــُن َبشــٍري َعلــى ِصــحِة . الُعلمــاُء َعلــى ِخالِفــهِ : َأْصــَبغُ . ال ُجيْزيــهِ : ي َعــِن ابــِن القاِســمِ ِســالّتونُ 

يـُــَرد -َعلــى أَنـُهـْم ُشــرَكاُء، َواملَْشـهوُر ِخالفُــُه  بِأَنــُه بِنـاءً : بـِد الّســالمِ َقْسـِم الغاِصــِب َوَلْغـِوِه، َوَردُه ابــُن عَ 
ا، َوُهَو املَْذَهُب، َولَْيَس الَكالُم يف املَُفرطِ ِمبَْنِعِه،  ِة َرَقٌة ِبِذما ُمتَـَعل َبْل َعلى َأ.  

يـَْومـاِن ال : َروى ُحمَمـدٌ : اللْخِمـي : 6قـالَ . َوُحد ِبَشْهٍر َوِنْصِف َشْهٍر، َوَمخَْسِة أَياٍم، َوَثالثَـةٍ   :5قَـْولُهُ      
ِعيــاٌض َروى زِيــاٌد َشــْهراِن، َونـََقَلهــا ابــُن . َشــْهٌر، َوقيــَل ِنْصــُفهُ : ابــُن القاِســمِ . َعَشــَرةٌ : يــبٍ ابــُن َحب. َأْزيَــدَ 

ــِع، َوَعــِن اخلــاِمِس لِلَمْبســوطِ  ــْوِل 7ُرْشــٍد ِســوى الراِب ــوِم، َوُمْقَتضــى قـَ ــاُر َكْســِر الَي ــاين اْعِتب ، َوُمْقَتضــى الّث
 الِة، ا: الّتوُنِسيٌق َلْو كاَنت َكالصذي َأفاَد فيِه ِمـَن اليَـوِم، َوَهـذا َضـيبَـَغى َأْن َجيِلسا الَوْقَت ال َلْغـُوُه، –نـْ

ـْوُل ابـِن َبشـريٍ  َويف ِإجـزاِء . ال َأْعرِفـُُهمـا-قيـَل َثالثَـُة أَيـاٍم، َوقيـَل َمخَسـٌة : َومتََم ُكل َقوِل بَِنْحِو ذِلَك، َوقـَ
ْبَل قـَْبِضِه، َوا ْيِن قـَ ْبـَل بـَْيِعـِه زَكاِة الد ـٍد َعـِن ابـِن القاِسـِم، : ثالُِثهـا–لَعْرِض قـَ وُحمَم ، ْخِمـيْيُن لِنَـْقـِل الل الـد

  .ال َأْعرِفُهُ -َوَعْزُو ابِن َعبِد السالِم اَألوَل ِألَْشَهَب . َوأْشَهبَ 
  
  
  
  

                                                 
1

 .166اجلامع ص 

2
 .أ 138ابن عرفة الصادقية  

  .166اجلامع ص  3
  .ب 138ابن عرفة الصادقية  4
  .167اجلامع ص 5
  .أ 139ابن عرفة الصادقية  6
  .نياس طريقة العراقيّ ودواوينه الكبار به عرف النّ  هات الفقه املالكيّ من أمّ  يل البغداديّ املبسوط للقاضي امساع 7

يباج البن فرحون -. 291، ص4/ج، ترتيب املدارك: انظر              289ص، 1/ج، الد.  
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اةُــكز 1رِطْـــالف  
 

يـُـَرد اِالتفـاُق بِنَـْقـِل : 3قـالَ . ِر قَبَل الغُـُدو ِإىل املَُصـلى اتفاقـاً َواسُتِحب ِإْخراُجها بـَْعَد الَفجْ : 2قَـْولُهُ      
ــٍذ ِلَعــَدِم ُوجوِــا: َســَندٍ  ــْمِس َمل َيســِتِحبُه حيَنِئ ابــِن َبشــٍري َعلــى . َمــْن َأْوَجَبهــا ِبطُلــوِع الش ُه قَبولُــُه َردَوَغــر

 ِه َكْوَن ِخالِف اللَمَع ظَن ْخِميَح بَِنقيِضـِه،الل؛ َفَصـر يـَْرِجُع لِلَوْقـِت املُسـَتَحب فـاُق فيـِه،  ْخِميَوُهـَو االت
يوِجُب  َوظَنُه َوْهٌم؛ ِألَن ِخالَف اللْخِمي راِجٌع ِلما بـَْعَد الصالِة، َهْل ُهَو َمْكروٌه َأْو ال، وََكْونُُه واِسعاً ال

 ــَر ُمْســَتَحب ــا يوِجــُب َذِلــَك َعلــى َكــْوِن   َكــْوَن اَألوِل َغيـْ ْهــِر، َوإمنــَعِة يف إقاَمــِة الظ َكَوْقــِت الَفضــيَلِة َوالس
  .نَقيِض املُسَتَحب َمْكروهاً، َوَقْد تـََقدمَ 

يوِجـُب -كاُة ُسقوَطها َعمْن حتَِل َله الز : َونـَْقُل ابِن َشْأٍس، َوتاِبِعهِ : 5قالَ . َوقيَل َأْخُذ الزكاةِ : 4قَـْولُهُ      
 ْخِميا، َوقاَل اللِصاِب يف ُوجوفاقاً : َشْرَط ِمْلِك النال ُيْشتَـَرُط ات.  

                                   
 ــــالص6يام

 

                

ُهمـا َعلـى اَألَصـح : 7قَـْولُهُ       نَـٍة ِخبَـَربِ  :8قـالَ . َويـُْقَبُل النـْقـُل بِـاَخلَربِ ِإىل اَألْهـِل َوَحنْـِوِهم َعنـْ َويف نـَْقـِل بـَيـ
ـا قالَـُه ابـُن َبشـٍري فـيَمْن بُِعـَث : ، َوَأيب ِعْمـراَن قـاِئالً 9قـَْوال َأيب ُحمَمٍد َمَع نـَْقِلِه َعـِن ابـِن ُمَيسـرٍ -واِحٍد  ِإمن

ــٍد  ُن ُرْشــدٍ َوَصــوَب ابـ. ْيِهمِألَنــُه القــاِئُم َعلَــ ؛َكنَـْقــِل الرُجــِل ِألَْهِلـهِ   لِـَذِلَك، َولَــْيسَ  ــْوَل َأيب ُحمَم َوالصــِقلي قـَ
                                                 

  "صدقة الفطر:" وعبارته. 167اجلامع ص  1
  "واملْسَتَحب :" وعبارته. 167اجلامع ص  2
 .أ 140الصادقية ابن عرفة  3

  .168اجلامع ص  4
 .ب 140ابن عرفة الصادقية   5

  .169اجلامع ص  6
  .170اجلامع ص  7
 .أ 143ابن عرفة الصادقية   8

روى عـن ابـن املـّواز  ، انتهـت إليـه الّرياسـة مبصـر بعـد ابـن املـّواز، اإلمـام العـامل. هــ339املتوفّــى سـنة ، أبو بكر أمحد بن خالد بن ُمَيسر اإلسكندريّ   9
  .كتاب اإلقرار واإلنكار: له  كتبه وعن مطروح وابن شاكر وغريهم،

  . 292/، ص14/سري أعالم النبالء، للذهيب ج -:   انظر 
يباج البن فرحون -          169ص،  1/ج، الد .  
 .80ص، 1/ج، شجرة النور الزكية ملخلوف -         
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َنُه َوبـَْنيَ نـَْقِلِه ِألَْهلِ : َوقالَ  ـَرُه، َونـَْقـُل ابـِن احلاِجـِب اخلِـالَف  ِه، َوَملْ َحيْـِك اللْخِمـي ال فـَْرَق بـَيـْ َوالبـاِجي َغيـْ
  .ال َأْعرِفُهُ -يف نـَْقِلِه ِألَْهِلِه 

ـــْولُهُ       ــ: 1َق ــْدالً ُب َعلــى َوجيَِ ــِرِد َع َف ــْوالنِ  املُنـْ ــِه، َويف َغْريِِمهــا قـَ ــُع ُرْؤيَِت ــّواً رَْف ــْن رَأى : 2قــالَ . َأْو َمْرُج َوَم
ُعُه، نـَْقـال اللْخِمـي َعـْن -َوتـَرِْكِه  اْسِتْحباِب رَْفِعهِ  ]ب/9[ إال َففيوَ  اِهلالَل َوُهَو َمْرُجو قَبولُُه، َوَجَب رَفـْ

  .ال َأْعرِفُهُ -ُل ابِن َبشٍري َبَدَل اْسِتْحباِبِه ُوجوبَُه َأْشَهَب، َوالقاضي، َونـَقْ 
رَ : 3قَـْولُهُ       يَنَبغي اِإلْمساُك يـَْوَم الشـك : ابُن َبشريٍ : 4قالَ . َأ ِمبَْن يَْأيت ِمَن السفاِر، َوَغْريِِهمَحىت ُيْسَتبـْ

 هاِر : المِ ِلُوصوِل َأْخباِر املُساِفريَن، َوقـَْوُل ابِن َعْبِد السَمجيَع الن وايَُة ظاِهُرها الَكفال َأْعرِفُهُ –الر .  
َمـْن : َوفيهـاَوَجَب الَقضاُء َوالَكف َوَلْو َأَكَل،  فَِإْن ثـََبتَ : قالَ . املَْشهورِ على  َغْريِهِ  ِخبِالفِ  :5قَـْولُهُ      

ْطرِِه ِلِعْلِمِه ما َعلى ُمتَعمِد ِفْطرِِه، َوثاين نـَْقِل ابِن َبشٍري يف َكّفارَِة َفال َكّفارََة ِإال َأْن يـََتهاَوَن ِبفِ  تـََعمَد ِفْطَرهُ 
  .ال َأْعرِفُهُ -َغْريِ املَُتَأوِل 

َقُتُه أَيّاماً َنَذرَها: ِد الّسالِم َمْعىن َكْونِِه َنْذراً ابُن َعبْ : 7قالَ . راً َوُيصاُم َنذْ : 6قَـْولُهُ       يـَـْوَم َولَـْو نَـَذَر  ،موافـَ
 ــك الش ، ــْوُم َشــك ــَرد : قـُْلــتُ . َســَقَط؛ ِألَنــُه نَــْذُر َمْعِصــَيةٍ  ِمــْن َحْيــُث ُهــَو يـَ ــَأن املَْشــهوَر َعــَدُم َكراَهــِة : يـُ ِب
  .َصْوِمهِ 

ْوِم ـــــِل البِــدَِع يف صَ ـــــوافـََقِة َأهْ ــــمبُِ : شٍري اَألولَ ــــَوَرد ابــِن بَ : 9قــالَ . َوُهــَو َغلَــٌط لِثُبــوِت النـْهــيِ : 8قَـــْولُهُ      
، ــك ــْوِم الش ــاينَ  يـَ ــَني : َوالّث مــِة املَُنج َق ــَرد -ِمبُوافـَ ــَرًة  : يـُ ــْوِل املُــَنجِم َم ــَدِم َتَصــورِِه؛ ِلَق ــِه، َوِبَع ــِع ُشــْهَرِِم ِب ِمبَْن

ما ُـ ِعِه، َوَردهـــــِمبَنْ : يـُـَرد  –يٍَة، َأْو َكمـاِل الَعـَدِد ُرؤْ ـــكاِمٌل، َوَمرًة ناِقٌص، َوقـَْولُُه تـُُعبـْدنا بِـَأْن ال َنصـوَم ِإال بِ 
َمْن َصاَم اليَــْوَم الـذي ُيَشـك فيـِه فـََقـْد : ( بِأَنُه ِإْن َأراَد َحديَث َعّمارٍ : يـُردُ -ابُن احلاِجِب بِثُبوِت النـْهيِ 

                                                 
  .170اجلامع ص  1
  .أ 143رفة الصادقية ابن ع  2
  .171اجلامع ص  3
  .ب 143ابن عرفة الصادقية   4
  " خبالف غريه على املشهور: " وعبارته .171اجلامع ص 5
  .171اجلامع ص  6
  .أ 144ابن عرفة الصادقية   7
  .171اجلامع ص  8
 
   .أ 144ابن عرفة الصادقية  9
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ِمـــــِذي، َوقَ ُمِنـــــَع كْونُـــــُه ُمْســـــَندًا، َوِإْن َصـــــححَ  1.)َعصـــــى أَبـــــا القاِســـــمِ  ـــــــُه الرت َوابـــــُن 2ِبَلُه َعبـــــُد احلَـــــق ،
، َوابــُن َدقيــٍق العيــِد؛ ِالْحِتمــاِل َكْونِــِه َعــْن َدليــٍل واِضــٍح ِعْنــَدُه، َولِــذا َأجــازَُه اْحِتياطــاً ابــُن 3طّانِ ــــــــــــــــــــالقَ 

ـَرْوهُ : ( ِن ُعَمـرَ ُعَمَر، َوعاِئَشُة، َوَأْمساُء، َوَأْمحَُد، َوِإْن َأراَد َحديَث ابـ ُهـَو عـام يف  4.)ال تصـوموا حـىت تـَ فـَ
، َوالتْخصيُص بِالقياِس جاِئزٌ  ُهما َعلى الَقْوَلْنيِ يف الِفْعِل املَْنِفي َلِة الصْحِو َوالَغْيِم، َأْو َأَعم ِمنـْ ، َفْضـالً لَيـْ

 ــَرد ــْل يـُ ــِه، َب ــنْ : َعــِن التـْقِييِدِب ــَزُم ِم ــُه،  بِأَنــُه ال يـَْل ــرَر تـَرُْك ــرِك اِالْسِتْصــحاِب؛ ِالْحِتمــاِل تـََعلــِق ُوجــوٍب تـََق َت
: وِب ُمساِوياً، َواَألحاديـثُ ـاُل الُوجـبَِأن اِالْحِتياَط َحْيُث اْحِتم: َرد الثّاينـوٍب َمل يـَتَـَقرْر، َويُ ـِالْحِتماِل ُوج

  .تـَْنفيهِ  –َوَحنُْوُه  5) فَأْكِملواْ ( 

                                                 
ذي ا عنـد عمـار يف اليـوم الّـكنّـ:"أيب إسـحاق، عـن صـلة، قـال مـن طريـق راهيـة صـوم يـوم الشـكّ صـيام بـاب كأخرجه  أبو داود يف كتـاب ال. موقوف  1

، 3/، ج2327:رقــم" مى اهللا عليــه وســلّ مــن صــام هــذا اليــوم، فقــد عصــى أبــا القاســم صــلّ : ارى بعــض القــوم، فقــال عّمــفيــه، فــأيت بشــاة، فتنّحــ يشــكّ 
كّنا عند عّمار فُأَيت بشاة مصلّية فقال كلوا، فتنّحى بعض القـوم " وفيه ،جاء يف كراهية صوم يوم الشكب ما ، والّرتمذّي يف كتاب الصيام با138/ص

، 65، ص2/،ج686: حســن صــحيح، رقــم: ، وقــال" مــن صــام اليــوم الــذي يشــّك فيــه الّنــاس فقــد عصــى أبــا القاســم :فقــال إّين صــاِئٌم فقــال عّمــار
وبه ابُن ماجه  كتاب الصيام، باب ما جاء يف  153/، ص4/ج 2188: عن أيب خالد به، رقم عن األشجّ ، كّ سائي كتاب الصيام، صيام يوم الشّ والنّ 

واحلـاكُم  351/، ص8/، ج3585: ، رقـمكّ ، وابُن حّبان يف كتاب الصوم، فصل يف صوم يـوم الّشـ149/، ص3/، ج1645: صيام يوم الشك رقم
هـذا : ، والّدارقطين يف الّسـنن، وقـال585/، ص1/، ج1542: يخني ومل خيرجاه رقملشّ حديث صحيح على شرط ا: وم وقاليف املستدرك كتاب الصّ 

  .2150: ، رقم99/، ص3/نن جالسّ . إسناد حسن صحيح، ورواته كّلهم ثقات
هــ، ووفاتـه ببجايـة 510سـنة مولـده  ،املعـروف بـابن اخلـّراط اإلشـبيليّ  األندلسـيّ  محن بن عبد اهللا بن احلسني األزديّ بن عبد الرّ  أبو حممد عبد احلقّ   2

ــة واحلــافظ ابــن العــريب وغــريهم، وعنــه الضــّيب وأبــو احلســن املعــافري  582ســنة  ـــ،اإلمام احلــافظ احلّجــة، روى عــن شــريح بــن حممــد وطــاهر بــن عطّي هـ
  .             واألحكام الكربى والوسطى والصغرى وغريها" اجلمع بني الصحيحني"وغريمها،له
  .18ص عنوان الّدراية، للغربيينّ  - :  انظر          

     .59، ص2/الّديباج ،البن فرحون ج - .1351، ص4/تذكرة احلفاظ، للذهيب ج -                  
العّالمـة  هـــ، احلـافظ 628املتوّىف سـنة   ،انهري بابن القطّ الشّ  الفاسيّ  احلمرييّ  د بن عبد امللك بن حيىي بن ابراهيم الكتاميّ أبو احلسن علي بن حممّ   3

بيان "د بن عيسى املّواق وغريه، له وطبقتهم، وأخذ عنه مجاعة منهم حممّ  الّناقد القاضي، مسع أبا عبد اهللا ابن الفخار وأبا بكر بن اجلد وأبا ذر اخلشينّ 
  .            وغريه" الوهم واإليهام الواقعني يف كتاب األحكام

   1407، ص4/ج  هيبّ اظ، للذّ تذكرة احلفّ  - .250، ص3/كملة، البن األبار جالتّ  -: انظر          
إذا رأيــتم اهلــالل فصــوموا، وإذا رأيتمــوه " متفــق عليــه مــع اخــتالف يف لفظــه  فــرواه البخــارّي كتــاب الّصــوم بــاب قــول الّنــّيب صــّلى اهللا عليــه وســّلم  4

الّشـهر تسـع وعشـرون ليلـة، فـال تصـوموا حـىت "فظـه مـن حـديث ابـن عمـر ول  143/، ص4/صـحيح البخـاري مـع الفـتح ج  1861بـرقم " فأفطروا 
، ومسلم  كتاب الّصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل، والفطر لرؤية اهلـالل وأنّـه إذا غـّم يف أّولـه "تروه، فإن غّم عليكم فأكملوا العّدة ثالثني

الشـهر تسـع وعشـرون ، ال تصـوموا حـىت "ر كذلك بلفظ من حديث ابن عم.482/، ص1/ج 1080أو آخره أكملت عّدة الشهر ثالثني يوما برقم 
  ".تروه، وال تفطروا حّىت تروه إّال أن يغّم عليكم فإن غم عليكم  فاقدروا له

د بـن حمّمـ مـن طريـق 143/، ص4/ع الفـتح جصـحيح البخـاري مـ 1863حنو حديث البخاري السابق وحديثه يف الكتاب نفسه الباب نفسه بـرقم  5
صــوموا لرؤيتــه وأفطــروا لرؤيتــه فــإن غــّيب علــيكم " ى اهللا عليــه ى اهللا عليــه أو قــال قــال أبــو القاســم صــلّ صــلّ  يبّ هريــرة يقــول قــال النّــزيــاد قــال مسعــت أبــا 

  "  .فأكملوا عّدة شعبان ثالثني
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ـــْولُهُ       ــ: 1َق ــَي ِمْث ـــَوقــاَل ِه ــَر، َأْو تـََوض ــْن َتَطه ــُل َم ــنيَ الُوجــوَب، َوفيهــا الَق : 2الَ ـقــ. ْوالنِ ـأَ شــاّكاً مثُ تـَبَـ
اْنظُــْر هــذا َمــَع مــا َقَدمــُه يف َفْصــِل النـيــِة  :م .ال َأْعرِفُــهُ -الَقــْوُل بِــُبْطالِن اْغِتســاِل الّشــاك بِثُبــوِت َحَدثِــِه 

اُعُه يف الـَوْهِم ال الشـك ـْوال عيسـى، َومســقَـ –فكانَـْت  الُغْسـِل جلَنابَـٍة ِإْن كانَـتْ  َويف ِصحةِ : َحْيُث قالَ 
 نَوالظ- ْخِميِل ال الثّاين، َوِلذا قاَل اللاجلَنابَِة َكاحلََدثِ : باٍق يف اَألو َشك.  

ـــْولُهُ       ُيْكــَرُه ِمبــاِئٍع، َوال : َوفيهــا: 4قــالَ . ، َويف الَعــْنيِ ِإْن َوَصــلَ ثالُِثهــا املَْشــهوُر يـَْقضــي يف احلُقَنــةِ : 3َق
 بَــْأَس بِالّســبوِر، َوَمل َأمسَــْع فــيَمْن َقطــَر يف ِإْحِليِلــِه َشــيئاً، َوُهــَو َأَخــف ِمــَن احلُْقنَــِة، َونـَْقــُل ابــِن احلاِجــبِ 

  .ال َأْعرِفُهُ -الَقضاَء فيِه 
َوفيهـا َدواُء اجلائَِفـِة : 6قـالَ . احلُْقَنِة ِخبِالِف ُدْهِن الـرأِس، َوقيـَل إال َأْن َيْسـَتْطِعَمهُ َواجلائَِفُة كَ : 5قَـْولُهُ      

ـْوُل ابـِن احلاِجـِب ِهـَي َكاحلُْقنَـِة -ِمباِئٍع  لُـُغ َحمَـل الطعـاِم، َوقـَ َعبـُد احلَـق َعـِن . ال َأْعرِفُـهُ -َلْغٌو؛ ِألَنـُه ال يـَبـْ
  . ال َأْعرِفُهُ -ِإْن َوَجَد طَْعَم ُدْهِن رَْأِسِه، َقضى، َونـَْقُل ابِن احلاِجِب َعَدَم َقضائِِه ُمْطَلقاً  :السَلْيمانَِيةِ 

ــواُك ُمبــاٌح ُكــل النهــارِ : 7قَــْولُهُ       ــالمِ : 8قــالَ . َوالســْوُل ابـِن َعبــِد الس َكراَهتُــُه : 9ُحِكــَي َعــِن الَربقــي : قـَ
 هاِر َكالشآِخَر الن َر تـَْفسريِ . ال َأْعرِفُهُ -اِفِعي ُر ريِح الَفـِم ِمبـا َحيـُدُث بِأَنُه تـََغيـ : ِه اخلَلوفَ َوقـَْوُل الباِجي ِإثـْ

لَـْيَس َعلـى -قـَْوُل البَـْرِقي ُهـَو تـََغيــُر طَعـِم الَفـِم، َورِحيـِه، ال تَـَأخُر الطعـاِم : ِمْن ُخُلو املَِعَدِة بِتَـْرِك اَألْكلِ 
ال يـَْقَتضيِه، َوِلَذِلَك َملْ َيْذُكْرُه ِعياٌض ِإال يف تـَْفسِري اخلَلوِف ال -ْصِل ماِلٍك َبْل َعلى َمْذَهِب الشاِفِعي أَ 

  .يف السواكِ 

                                                 
 .171اجلامع ص  1

 .ب144ابن عرفة الصادقية   2

  .172اجلامع ص  3
  .أ 146ابن عرفة الصادقية   4
  .172صاجلامع   5
  .أ 146ابن عرفة الصادقية   6
  .172اجلامع ص  7
  .ب 146ابن عرفة الصادقية   8
ث ،روى عـن عبـد اهللا بـن احلكـم هــ، الفقيـه احملـدّ  249املتوّىف سنة   والء هريّ الزّ  بن أيب زرعة الربقيّ  حيمد بن عبد اهللا بن عبد الرّ أبو عبد اهللا حممّ   9

وكتـاب يف  ،وقاسم بن أصبغ وعبد اهللا بن حيىي بن حيىي، له اختصار خمتصـر ابـن عبـد احلكـم ازيّ بن معني وعنه أبوحامت الرّ وأشهب وأصبغ بن الفرج وا
  .  ..رجال املوطأ

  180/، ص4/ترتيب املدارك، لعياض ج-:  انظر 
                       167، ص2/الّديباج ،البن فرحون ج-          
  67، ص1/لزكية، ملخلوف جشجرة الّنور ا-          
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ًة َأْو ـَلبَــَوِإْن رََجــَع بـَْعــَد ُفصــوِلِه غَ : 2الَ ـقــ. ْوالنِ ـقَــ –ارِِج ِمْنــُه ِمــَن احلَْلــِق ُيســتَـَرد ـَويف اخلــ: 1قَـــْولُهُ      
ـــْوَل  ِنْســياناً، َففـــي الَقضـــاِء ِروايَــُة ابـــِن ُأَويْـــٍس يف الَغَلبَــِة، َوابـــِن َشـــْعباَن يف الناســي؛ َفَخـــرَج اللْخِمـــي قـَ

  .ُه َكَأْكلٍ ال َأْعرِفُُه َبْل ظاِهُر َأْقواهلِِم أَن -َوظاِهُر قـَْوِل ابِن احلاِجِب أَنُه َعْمداً َكذِلَك  ،َأَحِدِمها يف اآلَخرِ 
َمـْن قـاَل لَـُه رَجـٌل : 5َرَوى ابـُن َعْبـدوسٍ : 4قـالَ . فـََثالثَـةٌ  ،َفَمْن َشك يف الَفْجِر ناِظرًا َدليلَـهُ : 3قَـْولُهُ      

لَـُه، َقضـى بـْ . َلْيـهِ ِلَشـكِه، َولَـْو َعِلـَم َشـْيئاً بَـىن عَ : قـاَل اللْخِمـي . َأَكْلَت يف الَفْجـِر، َوقـاَل لَـُه آَخـُر بَـْل قـَ
  .َتْطويلٌ –فـََقْصُر ابِن احلاِجِب اِخلالَف َعلى الناِظِر َدليُلُه قاِصٌر : قـُْلتُ 
َعلـى الَقـْوِل بِِإْمسـاِك : ابـُن َبشـريٍ : 7قالَ . َوَقْد ُخرَج الَقضاُء َعلى ِإْمساِكِه ُجْزءًا ِمَن اللْيلِ : 6قَـْولُهُ      

: قـُْلـتُ . ِإجياِب الَقضاِء َعَلْيـِه؛ ِلُوجوبِـِه، َوتَْأثيِمـِه دونَـُه؛ ِلَعـَدِم ُوجوبِـِه ِلذاتِـهِ   ُجْزٍء ِمَن اللْيِل ُميِْكُن َختْريجُ 
  .ال َأْعرِفُهُ -ِإْذ ال ثُبوَت ِلُمْحَتِمٍل، َونـَْقُل ابِن احلاِجِب اجلَْزَم بِالتْخريِج  ؛َفال َقضاءَ 

-َويف ُوجـوِب الَقضـاِء بِـالِفْطِر ِنْسـياناً : 9الَ ـقـ. هوُر ال يـَْقضـيَواملشْ  :هِ لِ وْ ـَأو ِنْسياٍن ِإىل قَ   :8قَـْولُهُ      
ـٍد َعـْن َسـْحنونٍ ِإْن َملْ َخيَْتص ِبَفْضـٍل لِلَمْشـهورِ : ثالُِثها ُحمْـِرٍز َعْنـُه، َمـَع ابـِن  ]أ/10[ ، َمـَع ابـنِ ، َوَأيب ُحمَم

ْطرِِه ِمبُْطَلِق َغَلَبٍة، َوَجْعُل ابِن احلاِجِب الثّاِينَ املَْشهوَر يف فِ  10َعْبدوٍس، َونـَْقِل َأيب ُحمَمٍد قـَْوَل َعبِد املَِلكِ 
  .َوْهمٌ –

                                                 
  .173اجلامع ص  1
  .أ 147ابن عرفة الصادقية   2
  .173اجلامع ص  3
  .ب 147ابن عرفة الصادقية   4
الفقيـه الّثقـة  هـــ، اإلمـام 261هـــ، وقيـل سـنة  260ه، واملتـوّىف سـنة   202أبو عبـد اهللا حممـد بـن ابـراهيم بـن عبـدوس القرشـي والء  مولـده سـنة   5

وكتاب شرح املدونة وغريها  " اموعة"افظ،  تفّقه بسحنون كما أخذ عن غريه، وبه تفقه مجاعة منهم القاضي محاسي وأبو جعفر أمحد بن نصر، له احل
  222/، ص4/ترتيب املدارك، لعياض ج-:  انظر       .  

                      174، ص2/الّديباج ،البن فرحون ج-                 
  70، ص1/شجرة الّنور الزكية، ملخلوف ج-                 

  .173اجلامع ص 6
  .أ 148ابن عرفة الصادقية  7
واملشهور ، يقضي إن مل يكن لليوم فضيلة: ورابعها، يقضي يف النسيان: ويف الواجب املعّني يعذر كمرٍض أو نسيان ثالثها :"ومتامه . 174اجلامع ص 8

  ."ال يقضي
9  ة ابن عرفة الصأ 148ادقي. 

هـ اإلمام الثقة مفيت أهل املدينة يف زمانه تفّقـه بـأ بيـه ومالـك  212أبو مروان عبد امللك بن عبد العزيز بن عبد اهللا بن أيب سلمة املاجشون املتوىف  10
  .من قال خبلق القرآن وغريهاوابن دينار، وعنه ابن املعّذل وابن حبيب وسحنون، له كتاب مساعاته ورسالة يف اإلميان والقدر والرّد على 

  .136/، ص3/ترتيب املدارك، لعياض ج -: انظر             
   56/، ص1/شجرة الّنور الزكية، ملخلوف ج -                    
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ـــْولُهُ       ــْوالنِ : 1َق ــِد قـَ ــدٍ : 2قــالَ . َويف الَعْم ــو ُحمَم ــاِفعٍ : أَب  َكــف ُمْفِطــرِِه َعْمــداً ِإال ال َوْجــَه لِ : َروى ابــُن ن
  .ال َأْعرِفُهُ -ِلُعْذٍر، َونـَْقُل ابِن احلاِجِب ُوجوَب َكفِه 

ـــْولُهُ       ــُه : 3َق ــْوالنِ –ويف َقضــاِء الَقضــاِء َمَع ــالمِ : 4قــالَ . قـَ ــِد الس ــٍد يف ِفْطــِر : ابــُن َعْب ــو ُحمَم ــِك أَب َملْ َحيْ
ْجرائِِه َعلى َمْسأََلِة التَطوِع، َوذََكَر الصِقلي اخلِ  الَف فيها َنّصاً، َقضاِء رََمضاَن ِإال يـَْوماً واِحدًا، َوَأشاَر ِإلِ

ا ُهَو ِمَن النواِدِر، َولَـْيَس فيهـا نـَْقَلُه يف هِذِه املَْسأَلِة ِإمن مـا ذََكـَرُه ِمـْن ِإْجـراِء َأيب : قـُْلـتُ . َوفيِه َنَظٌر؛ ِألَن
ـا ُهـَو ِمـَن النـواِدرِ بِأَ : َملْ َأِجْدُه يف النواِدِر ِبَوْجٍه، َوتـَْعليُل تـََعقِبِه نـَْقـَل الصـِقلي -ُحمَمٍد  ُه ِإمنَولَـْيَس فيهـا  ،نـ

 مسـ: يـَُرد اُه ِمـن نَـصُعـُد َأْخـُذُه ِإيـ جيَِـُب َعلـى َمـْن َأْفَسـَد : َحيْـىي اع بِاْحِتماِل نـَْقِلِه ِمْن َمـْنتِ الُعْتِبيَـِة، َواليـَبـْ
: ا ِمْن َقضاِء رََمضاَن، فـََقضاُه، فَـَأْفَطَر يف َقضـائِهِ َقَضاَء َحجٍة َحجتاِن؛ ِلَقْوِل ماِلٍك َذِلَك إذا َأْفَطَر يـَْومً 

، َفــَأْفَطَر يف َقضــائِِه تـَْفســريًا، َوَتْصــويراً ِلَقْولِــِه؛ ِلَقــْوِل مالِــٍك َذلِــَك إذا مــاِن، َفَجَعــَل قـَْولَــُه َقضــاءً َعَلْيــِه يـَوْ 
ُء َكـالواِو يف َقولِـِه رََمضاَن ال َعلى َقضائِِه، َوالفا َأْفَطَر يـَْوماً ِمْن رََمضاَن، فَالضمُري يف فـََقضاُه عاِئٌد َعلى

َويـَُؤيــُدُه اْحِتجــاُج ابــِن القاِســِم ِــا َعلــى َمْســأَلِة احلَــج، َوُهــَو نَــص يف  5﴾َويَقولــوَن ُهــَو ُأْذٌن   ﴿: َتعــاىل
بِـَنص : يـُـَرد  –اِهِر َلْفـِظ َمْسـأََلِة الصـْوِم الَقضاِء ال يف َقضاِء الَقضاِء، َوَمحُْلها اْبُن ُرْشٍد َعَلْيِه اْعِتبـاراً ِبظـ

ابـُن . َمـْن َأْفطَـَر يف َقضـاِء رََمضـاَن، َقضـى يـَْومـاً واِحـداً : َمْسأََلِة احلَج، َوِهَي اَألْصُل، َويف ِظهاِر املَُدونَـةِ 
َمـْن َأفطَـَر يف : ِألَيب ُعَمـرَ : قـُْلـتُ  .اتفاقاً، َوَخص اِخلالَف بَقضاِء النـْفِل، َوقضاِء قضاِء رََمضانَ : حاِرثٍ 

: ابُن َوْهٍب، َوُرِوَي َعـِن ابـِن القاِسـِم، َوُمْقَتضـى تـَْوجيِهـِه الصـِقلي بِأَنـهُ : َقضاِء رََمضاَن َلزَِمُه يـَْوماِن قاَلهُ 
ـْوِل ابْـِن ُرْشـدٍ ملا َأفَسَد الَقضاَء، َوَجَب َقضاُؤُه، َوَعَلْيِه الَقضاُء الذي كاَن َعَلْيِه، وَ  لَـْو َأْفطَـَر : ُمْقَتضى قـَ

ُدُه بَِتَكـررِِه -اَألوُل، َويـَـْوُم َقضـائِِه األوُل، َويـَـْوُم َقضـائِِه الثّـاين : يف َقضاٍء مثُ يف َقضـاٍء، فـََثالثَـُة أَيّـامٍ  تـََعـد
  .رِفُهُ ُمْطَلقاً، َوال َنص ِخبِالِفِه، َونـَْفُيُه ابُن َعبِد السالِم ال َأعْ 

ــُب َقضــاُء رََمضــاَن َعلــى الَفــْوِر اتفاقــاً  :6قَـــْولُهُ       ــْوُر َقضــاِء رََمضــاَن َمْطلــوٌب، َفــِإْن : 7قــالَ . َوال جيَِ َوفـَ
ـَرُه ِلَمـَرٍض، َأو َسـَفٍر، َففـي ُلزوِمهـا ُمْطَلقـاً، َأْو ِإْن َسـلِ  َرُه َعْن تاليِه اْخِتيارًا، فَالِفْديَـُة، فَـِإْن َأخقَـْدرَُه َم َأخ

                                                 
  .174اجلامع ص 1
  .ب 148ابن عرفة الصادقية  2
  .174اجلامع ص 3
  .أ 149ابن عرفة الصادقية  4
  .61 اآلية، سورة الّتوبة  5
  .174اجلامع ص 6
  .أ 149ابن عرفة الصادقية  7
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ْبَل تاليِه ِمْن ُعْذٍر ُمْطَلقاً  َلُه يَليـهِ : ثالُِثها–قـَ بـْ ِلعيـاٍض َعـْن ظـاِهِر نـَْقـِل َأيب ِعْمـراَن َعـْن َأْشـَهَب، َوَعـْن : قـَ
، َواجلَـالِب، َوتَْأويُلهـا ابـ: قـَْوِلِه يف املَُدونَةِ  ْخِمـيْبَل تاليِه، َوَجَبْت َمَع الل ُن ُرْشـٍد، َوابـُن ِإْن ماَت ِلَقْدرِِه قـَ

َوَأْشَهُب يف املَْجموَعِة، َوروايَـُة ابـِن نـاِفٍع،  ،َوالَقَرِويّونَ  َمَع تَْأويِلها البَـْغداديّوَن، َزْرقوٍن، َوروايَُة املَْبسوطِ 
الَكّفـارََة فيـِه  َوظاِهُر قـَْوِل ابِن َبشـٍري اِالتفـاَق َعلـى َمْنِعهـا يف اتصـاِل الُعـْذِر، َوُهـَو ظـاِهُر َعـْزِو اِإلْكمـالِ 

ْبـَل تاليـِه، َواْسُتْشـِكَل الثّـاين؛ ِألَنـ ُه ال لِبَـْعِض السَلِف، َواْختاَر اللْخِمي ال ِفْديََة َعلى َمْن مـاَت ِلَقـْدرِِه قـَ
ٌر، َففي َكْوِن الَقضاِء َعلى َوُهَو ُمَغيٌب، َوُمَتَأخ : فـَْوَر، َوال تـَْوِسَعَة ُمْطَلقاً َبْل ُيْشتَـَرُط َسالَمُة العاِقَبِة يُريدُ 

ْبَل تاليِه ِبَشْرِط السالَمِة َأْو ُمْطَلقاً  اخي لَِبقاِء َقْدرِِه قـَ الثَةُ –الَفْوِر َأِو الرتُرْشـٍد ِمـْن قـَْولِـِه  َوَأْخـُذ ابـنِ . الث
ْنـُه الثالِـَث؛ ِإْذ ال يـَْلـَزُم ِمـْن َعـَدِم الِفْديَـِة َأْظَهُر ِمْن َأْخـِذ اللْخِمـي مِ -يف املَُدونَِة يف املَْوِت الَقْوَل اَألوَل 

  .َنَظرٌ -َعَدُم الَفْوِر؛ َففي قـَْوِل ابِن احلاِجِب ال جيَُِب فـَْوراً اتفاقاً 
ِه َونـَْقـُل ابـِن احلاِجـِب ُوجـوَب الَكّفـارَِة َعلـى ُمْكـرِ : 2قـالَ . قـَْوالنِ -َويف ُمْكرِِه ِمجاِع الرُجِل : 1قَـْولُهُ      

ــْوِل اللْخِمــي -رَُجــٍل َعلــى َوْطٍء  اْنِتهــاُك َصــْوِم َغــْريِِه  : ال َأْعرِفُــُه إال ِمــْن نـَْقــِل ابــِن َحبيــٍب يف النــاِئِم، َوقـَ
  .َكنَـْفِسهِ 

َبوِيّاً ِلِستَني ِمْسكيناً توَن ُمّداً نَـ َوَقْدُر طَعاِمها سِ : 4قالَ . َوِهَي ِإْطعاُم ِستَني ُمّداً ُمّدًا َكالظهارِ  :3قَـْولُهُ      
 ا بِاهلاِمشِي ِة، وََكالُم ابِن احلاِجِب تاِبٌع الْبِن َبشٍري ُموِهٌم َأوِيبِالس .  

ــــْولُهُ       ـــَأوْل؛ فَثالُِثهـــا املَْشـــهورُ : 5َق ـــاين، َوراِبُعهـــا َعْكُســـهُ : َوِإْن َملْ يـََت ـــارَُة يف اَألوِل، ال الّث ـــُب الَكّف . جتَِ
ُيْكَرُه لِلَمْشهوِر، َوالباِجي َعِن : ثالُِثها-َويف َمْنِع ِفْطِر َمْن سافـََر بـَْعَد الَفْجِر صاِئماً بـَْعَد ُخروِجِه : 6قالَ 

ـْوُل ابـِن ِكنانَـَة َمـَع املُغـريَِة، َومالِـ ٍك، ابِن َحبيٍب، َوابِن الَقّصاِر، َوَعلـى اَألوِل ِإْن َأْفطَـَر، َففـي الَكفـارَِة قـَ
ـْوُل ُمطَــرٍف، َوَعلـى اَألوِل يف ُوجـوِب الَكّفـارَِة َعَليــِه وَ  -يف َمْنـِع ِفطْـِر َمـْن نَــواُه يف السـَفِر املَْشـهوُر، َوقـَ

  َوَلْو : ةً موسى ِروايََة ابِن القاِسِم قائِلَ  اعِ ـــــــَدونَِة َمَع مسـلِلم: ِإْن َأْفَطَر ِجبِماعٍ : ِإْن َمل يـََتَأوْل َوراِبُعها: ثالُِثها
يُص تََأوَل، َولِْلُمغريَِة َمَع ابِن ِكنانََة، َوِروايَِة ابِن ناِفٍع، َوابـِن ُرْشـٍد َمـَع َأْشـَهَب، َوابـِن املاِجشـوِن، فـََتْخصـ

  .َوْهٌم ِلَسماِع موسى املُتَـَقدمِ -اْبِن َبشٍري، َوتاِبَعْيِه اِخلالَف ِبَغْريِ املَُتَأوِل 
                                                 

  .175اجلامع ص 1
  .ب 150ابن عرفة الصادقية  2
  ."إطعام ستني مسكينا مّدا مّدا كإطعام الظّـهار:" وعبارته. 175اجلامع ص 3
  .ب 151ابن عرفة الصادقية  4
  ."ورابعها العكس:" وعبارته. 176اجلامع ص 5
6  ة ابن عرفة الصأ 152ادقي.  
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جـاِئٌز : قـاَل البـاِجي . النـْذُر املُْطلَـقُ : 2قـالَ . َأْو َغْريِهِ  الصياِم َوَغْريِِه ِبَشْرطٍ  َكرَِه ماِلٌك َنْذرَ وَ : 1قَـْولُهُ      
َيِوي َكُمَعلـٍق َعلـى بـُـْرءٍ  تَـَأوَل بـَْعـُض ُشـيوِخنا َعـْن مالِـٍك ِإباَحتَـُه : ِعيـاضٌ . ِإْمجاعاً، َواملَْكـروُه مـا كـاَن لِـُدنـْ

َر ُمَؤبـدٍ ُمْطَلقاً  ، وِإْن كـاَن ِبَشـْرٍط : ابـُن ُرْشـدٍ . َغيـْ ُهـَو ُمْسـَتَحب ِإْن كـاَن النـْذُر ُشـْكرًا َعلـى مـا َمضـى، فـَ
نَـْقـُل ابـِن : يَْأيت، َفجاِئٌز، َواملَتَكرُر َمـَع ُمـروِر األَيّـاِم َمْكـروٌه، َوفيهـا تُـُه؛ فـَ َكـرَِه مالِـٌك نَـْذَر َصـْوِم يـَـْوِم يـَُوقـ

َوْهـٌم، َوال ُجيـاُب ِبَقـْوِل اللْخِمـي ُمْسـَتَحب ِلُمريـِد التـَقـرِب –َعِن املَْذَهِب َكراَهَة ُمْطلَـِق النـْذِر  احلاِجبِ 
ِألَنـُه يَعُقبُـُه النـَدُم، َويَـْأيت بِـِه ُمَتثـاِقًال؛ ِألَنـُه  ]ب/10[ 3) ال تـَْنـِذرواْ : ( ِفْعُلهـا دوَن نَـْذٍر ِحلَـديثِ  ِبطاَعةٍ 

  .َعلى َأن نَقيَض املُْسَتَحب َمْكروٌه، َومر َحبْثُهُ  ُل َمْذَهٍب، َوبِناءً اْختياٌر َلُه ال نـَقْ 
َولَـْو قَــِدَم يـَـْوَم ِفطْــٍر َوَأْضــحى، َففـي َقضــائِِه َختْــريُج : 5قــالَ . َوَخرَجهــا اللْخِمـي َعلــى اُألوىل: 4قَــْولُهُ      

ـْوَل َعبـِد املَِلـِك يف نَـْذرِِه َأَحـَد اليَــْوَمِني؛ : قـُْلـتُ . املَِلِك، َوَقوِل َأْشَهبَ  اللْخِمي َعلى قـَْوِل َعْبدِ  ـُد قـَ يـُؤَك
ــْوِم َخرَجهــا اللْخِمــي َعلــى األُ : فـََقــوُل ابــِن احلاِجــبِ  وىل لَــْيَس َكــذِلَك، َولَــو َخــرَج لَــُرد بِــَأن َمْنــَع َصــْوِم يـَ

 ُج َعَلْيـِه َوقَـ : م .ْبِييِت ال ِلذاتِِه، َويف ُقدوِمِه يـَْوَم الِفْطِر َهلُماُقدوِمِه لَفْوِت َشْرِط التْوُل َعبِد املَِلِك املَُخـر
- َحيــُث قــالَ ُهــَو مــا َقد ْخِمــيّــاِم الِفْطــرِ َوال قَ : 6َمــُه يف َكــالِم الل ــْذِر أَي قــاَل : َواَألْضــحى مث قــالَ  ضــاَء لَِن

 ْخِميَفْضـَل َصـْوِمِهما، فَـال َقضـاَء، َوإِ ِإْن َعِلَمُهم: الل ُهمـا َكسـاِئِر األَيّـامِ ا، َأْو َظنضـاِئِهما َففـي قَ  ْن ظَنـ
  . َوَغْريِهِ  قـَْوال َعبِد املَِلكِ 
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االعـــتكاف        
1111  

  
ــًة ِســوى َوْقــِت ُهــَو لُــزوُم َمْســِجٍد ُمبــاٍح ِلُقْربَــٍة قاِصــَرٍة ِبَصــْوٍم َمْعــزوٍم َعلــى دَ : 2قــالَ       َل واِمــِه يـَْومــاً َولَيـْ

ماً  ـُلزوُم املُسِلِم املَُميِز املَْسِجَد لِلِعباَدِة صائِ : ُخروِجِه ِجلُْمَعٍة َأْو ِلُمَعيِنِه املَْمنوِع فيِه، َوَقوُل ابِن احلاِجبِ 
ِإلْغنـاِء  ؛يـِز، َوالنـيـِة َواِجلمـاعِ د َحبْشـِو املُْسـِلِم املُمَ يـُـرَ -اِع َوُمَقدماتِِه يـَْوماً َفما فـَْوَقُه بِالنـيِة ـكافّاً َعِن اِجلم

يَِة، َوبَِأن حاَل َمِن ا ِد الِعباَدِة املتَـَعدماِت َعْنها، َويـَْبُطُل َطْرُدُه بُِلزوِمِه ِلُمَجرياِم، َواملَقدْعَتَكـَف يـَْومـاً الص
أَْبطَلَـْت َعْكَسـُه؛ ِلَعـَدِم ُلزوِمـِه حيَنئِـٍذ، َوِإال -ِه ِإْن كـاَن اعِتكافـاً حُني ُخروجِ -َخَرَج فيِه ِحلاَجِة اِإلْنسانِ 

ْبـَل َمتاِمـِه، َوقَـولُ  َر َوْقِت ُخروِجـِه، َويـُْبِطلُـُه حـاُل َمـْن َأَمت يـَْوَمـُه قـَ ابـِن َعبـِد  َبَطَل بِاْعِتكاِفِه ساِئَر يـَْوِمِه َغيـْ
ـا -لرْسِم ُيْشِعُر أَنُه رُْكٌن الّسالِم ِذكُرُه الصوَم يف ُعقوِد ا ُتهـا ِجبـواِز َأْلـَزُم رُْكِني يـَُرد بَِأن قُيـوَد الرْسـِم ال تـَ

  .َأْو بـَْعَضها خاصٌة، َوَأْكثـَُر ِعباراِِم أَنُه َشْرطٌ 
  .رِفُهُ ُمقابُل اَألْشَهِر ال َأعْ : 4قالَ . ِخبِالِف َسْطِحِه َعلى اَألْشَهرِ : 3قَـْولُهُ      
َأْكَرُهُه يف بَيِتِه َخوَف الشـْغِل بَِأْهِلـِه، وَكـاَن َمـن َمضـى يـَتِخـُذ بـَْيتـاً : َوفيها: 6قالَ . َوَلْو بـَُعدَ  :5قَـْولُهُ      

َر بـَْيِتِه، َوَخيُرُج الَغريـُب َحْيـُث تـََيسـَر َعَليـِه، َوال ُأِحـب بـُْعـَدهُ  احلاِجـِب  َوِإطْـالُق ابـنِ . قـُْرَب املَْسِجِد َغيـْ
  .ِخالُف املَُدونَِة، وال َأْعرِفُهُ -َوَلو بـَُعَد 

ــٍد َعــِن ابــِن َحبيــبٍ : 8قــالَ . َوال يَأُخــُذ َشــْعَرهُ : 7قَـــْولُهُ       ــا طِ : أَبــو ُحمَمظُْفــٍر َأم يــٌب َوَحْلــُق َشــْعٍر َوقَــص
ْتُل َدواب َوَعْقُد ِنكاٍح لَـُه َأو ِلغَـْريِِه فَـال َحيْـُرُم عَ  َليـِه يف َجمِْلِسـِه ِإال َأن َيكـوَن لَـُه اِالْشـِتغاُل ِبَشـْيٍء ِمـْن َوقـَ

َوال يـُْفَهُم ذلِـَك ِإال  ،يـَُرد ِمبَْنِعهِ -َوقـَْوُل ابِن َعبِد السالِم ظاِهُرُه ِإباَحُتُه يف املَْسِجِد ِلَغْريِ املُْعَتِكِف  ،هذا
ـَرد بِـَأن املَْفهـوَم ُهـَو  ؛لى نـَْفـِي الَكراَهـِة ِلغَـْريِهِ فـََيُدل عَ  ؛ٍء ِمْن َهذااِالْشِتغاُل ِبَشيْ ِمْن َمْفهوِم ُيْكَرُه َلُه  يـُ فـَ
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َوُهـَو َأَعـم ِمـْن ثُبـوِت كـل مـا ذََكـَر َأْو  ،ِلغَـْريِ املْعَتِكـفِ  1ثُبوُت نَقـيِض ُيْكـَرُه اِالْشـِتغاُل ِبَشـْيٍء ِمـن ذلِـكَ 
   .ُتُه َكَمْفهوِم ُيْكَرُه لِْلمْعَتِكِف َعْقُد النكاِح بِاملَْسِجِد َوَتزويُقهُ َوُحرَمُة الباقي َأْو َكراهَ  ،بـَْعِضهُ 
َوَلْو َطَرَأ مـا َميْنَـُعـُه الصـياَم فـََقـْط دوَن املَْسـِجِد َكـاملَريِض ِإْن قَـَدَر واحلـاِئِض َختْـُرُج مثُ َتْطُهـُر  :2قَـْولُهُ      

تَـَدءا ،هوُر َخيُْرجاِن فَِإذا َصح َوَطُهَرْت رََجعا تِْلَك الساَعةَ َففي ُلزوِم املَْسِجِد ثالُِثها املَشْ  : 3قـالَ . َوِإال ابـْ
ـا  ،ِإليهاِمِه َأن اِخلالَف يف ُلزوِم احلاِئِض َكاملَريضِ  ؛َهذا الَكالُم ُمْشِكٌل غايَةً : قـَْوُل ابِن َعبِد الّسالمِ  َوِإمن

َجمـاٌز -ِم َعلـى الَعـْوِد َوِإطْـالُق اللـزو  ،املَْسـِجِد ال يف ُلزوِمهـا لَـهُ  ِدها ِإىلاِخلالُف يف ُلزوِم املَريِض َويف َعوْ 
َهلـا ُهـَو نَقـيُض  ِألَن ُلزوَمـهُ  ؛َعْنهـا َمـْردوٌد ِمبَْنـِع نـَْفـِي اللـزومِ -َواْسِتْعماُل اللْفِظ يف َحقيَقتِـِه َوَجمـازِِه  ،بَعيدٌ 

-َويف احلاِئِض ُحْكماً فـََقـْط  ،ُمْسَتْصَحباً ِحّساً َوُحْكماً  وََكْونُُه يف املَريضِ  ،ماَوُهَو ُمَتَصوٌر فيهِ  ،ُمفارَقَِتهِ 
َوبِـَأن ظـاِهَر قـَْولِـِه  ،ْنيَ َحقيَقٍة َوَجمازٍ َوال َمجَْع بَـ  ،َفال بـُْعدَ  ؛َفال َيكوُن َجمازاً  ؛ذُب قـَْولَنا ُهَو الزٌِم َهلاال ُيكَ 

ُل ِألَن الثالِــَث ُهــَو اَألو  ؛َر ِمــَن املَجــاِز َوال يـَتِضــحُ الثالثَــِة بـَْعــَد اْرِتكــاِب مــا ذُِكــُوضــوُح َتَصــوِر اَألْقــواِل 
َويف املَـَرِض  ،َوتـَُتَصوُر اَألقواُل بِاْعِتباِر تـَْعميِم قـَْوِلِه ما َميْنَـُعـُه الصـياُم يف الصـورَتـَْنيِ  ،بِالنسَبِة ِإىل احلاِئضِ 

ــْوُم فـََقــطْ  املَْســِجِد،املــاِنِع ِمــَن  ُل بَقــاُء ذي املـَـَرِض املــاِنُع ِمــَن املَْســِجِد الصَورُجــوُع ذي  ،َوتـَْقريُرهــا اَألو
 .َوُهـَو َمْعـىن اللـزومِ  ،َوالـيت َطُهـَرْت ِالْشـِرتاِك الُكـل يف َمْنـِع ُمفارَقَـِة املَْسـِجدِ  ،املََرِض املاِنُع ِمَن املَْسِجدِ 

َوَهذا الذي قـَررَُه : م .ُخروُج اَألوٍل َورُجوُع اآلَخَرينِ  :الثّالثُ  .َأوٍل َوَعَدُم رُجوِع اآلَخَرينِ ُخروُج  :الثّاين
  .بَعيٌد ِمْن َلْفِظ املَُؤلِف ِجّداً 

لِه بِإْفسـاِد بـَْعِضـِه َعْمـداً َوجيَُِب اتصاُل أَيّاِمِه َواْبِتداُء كُ : 5قالَ . َوجيَُِب الَقضاُء ِبَغريِِه َوالِبناءُ : 4قَـْولُهُ      
غَـْريِِه َوِإْن   َأْو واِجـبٍ : البـاِجي . ُمْطَلقاً َوِنْسياناً ِبغَـْريِ ِفطْـِر الِغـذاِء َوبِـِه يَقضـي بانِيـاً ِإن كـاَن ِمـن رََمضـانَ 

  . َوْهمٌ – "َكَأْكلٍ   لِ ــَسْهُو َغْريِ اَألكْ "َونـَْقُل اْبِن احلاِجِب . َففي َعَدِم َقضائِِه قـَْوالنِ  ،كاَن يف نَفلٍ 
  

                                                 
1

 .واهللا أعلم ] ظَنهُ " كذا"َأنه َمْفهوُم األدا  َونَقيُضُه ال يكوُن ِبَشْيٍء ِمْن ذِلَك ِلَغْريِ املُْعَتِكِف َمَع : م[يف نسخة ح نّصها  هنا زيادة  
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نـََقضـوُه بِـالَوطِء ناِسـياً : 2قـالَ . َوما اْخُتِلَف يف ِإجياِبِه الَكّفارََة اْخُتِلَف يف ِإجياِبِه اِالْسِتْئنافَ  :1قَـْولُهُ      
-ِلـَف يف َقضـائِِه َوما اْخُتِلَف يف ُوجوِب َقضاِء ِصياِمِه اْختُ : َوقـَْولُهُ  ،اِالْسِتْئناَف اتفاقاً  ]أ/11[ اِبهِ ِإلِجي

َلِة َواملُباَشَرةِ    . نـََقضوُه ِمبَْذِي الُقبـْ
  

  3جـــــــاحلَ
  

َوَتَصوُر املَْحكوِم َعَلْيِه َضرورًَة  ،ال يـَُعرُف ِألَنُه َضروِري لِْلُحكِم بُوجوِبِه َضرورَةً : اْبُن هارونَ : 4قالَ      
 َضروري،  َشْرَط احلُْكمِ : َويـَُرد رُُه ِبَوْجٍه ما بَِأنـا ُهـَو َمعرِفَـُة َحقيَقتِـهِ  ،َتَصو َوقـاَل ابـُن َعبـِد  ،َواملَطلـوُب ِإمن
ــالمِ  ُف ِلُعْســرِهِ : الســر ِتِه َوَفســاِدهِ  .ال يـَُع ــِه َوِصــح ــِه َونـَْفِي ــِه بِثُبوِت ــَرد ِبُعْســِر ُحْكــِم الَفقي ــُه ِإْدراكُ  ،َويـُ  َوالزُم

َلَة عاِشِر ذي اِحلجةِ : َوُميِْكُن َرْمسُُه بِأَنهُ  ،كَ َفْصِلِه َأْو خاصِتِه َكذل َوُميِْكُن . ِعباَدٌة يـَْلَزُمها ُوقوٌف ِبَعَرَفَة لَيـْ
 ــْعُي ِمــَن : ُه ِبزِيــاَدةِ َحــد ْحــِر َوالســْوِم الن َوطَــواُف ذي طُْهــٍر َأَخــص بِالبَـْيــِت َعــْن يســارِِه َســْبعاً بـَْعــَد َفْجــِر يـَ

  . َوِة َوِمْنها ِإلَْيها َسْبعاً بـَْعَد َطواٍف َكذلَك، ال ِبَقْيِد َوْقِتِه بِِإْحراٍم يف اجلميعِ الصفا لِلَمرْ 
َونـَْقـُل ابـِن َشـْأٍس ُسـقوطَُه َعـْن ُمْعتـاِد : 6قـالَ . َويف الساِئِل ِإْن كاَنِت العاَدُة ِإْعطاَءُه قـَْوالنِ : 5قَـْولُهُ      

  .ال َأْعرِفُهُ -طيِه السؤاِل ظانا ُوجوَد َمْن يـُعْ 
َوَشــك ابْــِن َعْبــِد الّســالِم يف َجــواِز َحتْليــِل الصــغِري : 8قــالَ . وكــذِلَك لَــْو َحلــَل الــَويل الصــيب : 7قَـــْولُهُ      
َأْو بـَلَـَغ الصـِيب  ،َعْبدُ َلْو َعِتَق ال: ِلَقبوِل الصِقلي َوَأيب ُحمَمٍد قـَْوَل َأْشَهبَ  ؛ُقصورٌ -بِري السفيِه َوليُه َوالكَ 

ِإْحــراُم املـُـوىل َعَلْيــِه َســَفٌه ال : َوَمســاِع ابــِن القاِســمِ  ،َأْجــَزَأهُ  ،َأْحَرَم ِلَفْرِضــهِ فَــ ،َعِقــَب َحتْليِلــِه َســيُدُه َأْو َولِيــهُ 
ْبَل َأْشُهِر  ،ُحمَمدٍ  َوقَِبَلُه أَبو ،َميْضي   .احلَج َوميقاتِِه بَعيدٌ َوتـَْعليُلِه ابُن ُرْشٍد بِأَنُه قـَ
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ِتِه ِلَغْريِ املُمَ : 2قالَ . َعِن الطْفِل َواملَْجنونِ : 1قَـْولُهُ       ِز قـَْوالنِ َويف ِصحنَةِ : يَمَع ِروايَـِة  ،لِلُمَدو ْخِميَولِل
ــْوالنِ َويف املَجْ  .ُحيَــج بِــابِن َأْربَــٍع ال ِبَرضــيعٍ : اْبــِن َوْهــبٍ   ،َولَِتْخــريِج اللْخِمــي َعلــى الصــيب  ،َهلُمــا: نــوِن قـَ

 ــْوُل البــاِجي َتُه َعــَدُم الَعْقــِل ميَْ : َوقـَ َنــُع ِصــح- صاِح  ،ِخــالُف الــنــالِم َعــْن بـَْعــِض ُشــر َونـَْقلُــُه ابــُن َعبــِد الس
  .تـَْعِمَيٌة َأْو ُقصورٌ -املَُوطِأ 

َوقَــوُل  ،يف ثـُلُثِـهِ  َوال جيَِـُب َعــْن َمْيـٍت َصـرورَةٍ : 5قـالَ . اَألَصـح  َعلــى 4ورَةٍ رُ َوال يـَْلـَزُم َعـْن َصـ: 3قَــْولُهُ      
ُحيج َعْنـُه ِإْن كـاَن : قيلَ : َوَقوُل اْبِن َشْأسٍ  .ال َأْعرِفُهُ -َعلى اَألَصح  ال يَلَزُم َعْن  َصرورةٍ : ابِن احلاِجبِ 

   .َوْهمٌ –هاروَن َعِن ابِن َبشٍري  َونـَْقُلُه اْبنُ  ،ال اللزومَ َحيَْتِمُل الصحَة -َصرورًة 
نَـَفَقُتــُه َعَلْيــِه : 6َقـــْولُهُ       ــرُ  ،َفــإْن َمتــادى: 7قـــالَ . يف َذهابِــهِ َفــِإْن َمتــادى فـَ نَـَفَقُتــُه َغيـْ رَْجَعِتــِه ِمــْن َحْيــُث  فـَ
عقـُب ابـِن َعبـِد الّسـالِم املَـْذَهَب َوتَ  ،القاِسمِ قـَْوال َأْشَهَب َوابِن -َويف ُلزوِم احلَج ِمن بَِقيِة الثـُلِث  ،تَِلفَ 

َعِقَدةٌ  يـَُرد بَِأن التـَلَف موِجٌب فـَْوَت نـََفَقِة ما -َفال موِجَب لَفْسِخها  ،يف َفْسِخها ِبَذهاِبِه بَِأن اِإلجارََة ُمنـْ
ـــيَ  ـــهُ  ،بَِق ـــاٌم ُمَعينـــاِن َضـــرورََة تـََعـــنيِ َمناِـــا ِمْن ـــَدُم  ،وِهـــَي َعـــرٌض َوطَع ـــِه يوِجـــُب الَفْســـَخ  َوَع تـََعلِقهـــا ِبِذمِت

وََكاْسِتْحقاِق  ،َكاْسِتْحقاِق َأَحِد ثـَْوَبِني ُمَعيـنَـْنيِ اْستـُْؤِجَر ِِما بـَْعَد اْسِتْهالِك اَألجِري َأَحَدُمها َوَعَمِلِه َمنابَهُ 
  .َل ُمْبتاُعُهما َمنابَهُ َأَحِدِمها بـَْعَد فـَْوِت اآلَخِر بَِيِد ُمْبتاِعِهما ِبطَعاٍم ُمَعنيٍ َأكَ 

ْلِبَيَة َوأَْبَطَل َكْونَُه التـ  ،السالِم َمْعرَِفَة اِإلْحرامِ يِن ابُن َعبِد الد  اْسَتشَكَل ِعز : 9قالَ . ْحرامُ اإلِ : 8قَـْولُهُ      
ـا َشـْرُط احلَـج أَْبَطَل أَْيضاً َكْوَا النـ وَ  ،ِبَعَدِم رُْكِنيِتها َة بَِأينِ وَ  .يالـد فَـُه َتِقـيهُ  10َعرخوُل يف َأَحـِد : بِأَنـالـد

ــُه ِلَغــْريِ . النُســَكْنيِ َوالتشــاُغُل بَِأْفعاهلِِمــا َوجلِبَيــُة َوالتـــُة َوالتيمــا يَــدُخُل بِــِه النـ ــالِم بِــَأن ُه ابــُن َعبــِد السَوَرد
 ــي ــهُ  ،املَك ــَوالواِجــُب ِمنْـ  ،َواَألوالِن َل َق ــُر الواِجــِب ال ،طْ ـُهمــا النـيــُة فـَ ــَرد . َيكــوُن ُجــْزَء الواِجــبِ  َوَغيـْ : َويـُ

ـٍد بِأَنـهُ اضي أَبـو حمَُ ـرَفُه الصِقلي َوالقـَوعَ  ،ِف ساِئِر اَألرْكاِن َعَلْيهلَِتوق  ؛ِبُوجـوِب التـَوجِه ُمْطَلقاً  اْعِتقـاُد : م
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 َأو ُعْمـَرةٍ الد خولِ ِإْن َأراَد َتِقـ: قـُْلـتُ . خوِل يف َحـجالـّديِن َحقيَقـَة الـد ـَر  ،ي لَـزَِم َكْونُـُه بـَْعـَد الـدخوِل َغيـْ
َويـَْبطُـُل التـْعريـُف الثـاين بِنَـْفيِـِه  ،َلزَِم نـَْفُيُه يف اِإلْحصاِر َوالنــْوِم َواِإلْغمـاءِ  ،ِإْن َأراَد َحقيَقَة ِفْعِلِهماوَ  ،ُحمْرِمٍ 

ــِل َعــِن اْعِتقــاِدِه َوُهــْم ُحمْرِمــوَن اتفاقــاً َأْو ِإْمجاعــاً  ،يف اَألخــريِ  ــَأن الــد  ،َويف الغاِف ــَرد ِب خوَل يف احلَــج َوال يـُ
َتتَـَوقُف َمْعرِفَـ  ؛ُمضاٌف ِإلَْيهِ  تُـُه َعَلْيـهِ فـَتَ  ؛تُـُه َعلـى احلَـج َواِإلْحـرامِ فـَ يَـْلـَزُم الـدْورُ  ؛تَـَوقـُف َمْعرِفـَ َمنْنَـُع ِألَنـا  ؛فـَ

 َمَة الثّانَِيَة ِجبَواِز َمْعرِ املَُقد الّتام ُه َغَلٌط  ،فَِتِه ِبَغْريِ احلَدعوِر ِمبَْيِز اإلِ -وََكالُمُهم ُكلا َسَبُبُه َعَدُم الشْحراِم َعم
َعِقدُ   ،َوِإْلقـاِء التـَفـثِ  ،َوْطِء ُمْطَلقـاً ماِت الـُب ملَْوصـوِفها ُحْرَمـَة ُمَقـد ِصـَفٌة ُحْكِميَـٌة توِجـ: فَـاِإلْحرامُ  ،ِبِه يـَنـْ
َوَعـَدُم نـَْقِضـِه بِـِإْحراِم الصـالِة  .ال يـَْبطُـُل ِمبَْنِعـهِ . َوالصْيِد ِلغَـْريِ َضـرورَةٍ  ،َولِْبِس الذكوِر املَخيطَ  ،َوالطيبِ 

َعِقُد بِالنـ  ،واِضحٌ -َوُحْرَمِة اِالْعِتكاِف  ـهِ َويـَنـْ اِكـِب َعلـى راِحَلتِـهِ  َيِة َمَع اْبِتداِء تـََوجاملاشـي َأِو اْسـِتواِء الر، 
ـْوال اْمساعيـَل  -يـِة ِإلْشـعاِر َمـَع النـ َويف اْنِعقـاِدِه بِالتـْقليـِد َوا ،َوَشَرَط ابُن َحبيٍب تَلِبَيَتُه َكَتْكبريَِة اِإلْحرامِ  قـَ

َعِقـُد ِـا: 1املـاِزِري وابـُن الَعـَريب َوَسـَندٌ : طُـُرقٌ  يـةِ لنـ يف اْنِعقـاِدِه ِمبَُجـرِد اوَ  ،َعِن املَْذَهِب َواَألْكثَـِر َعْنـهُ  . يـَنـْ
 ْخِمـيــا: اللِ ــا: ابْـُن َبشــريٍ . َكــالَيمِنيِ َعِقـُد َمـْن قــاَل أَنــا ْحمـرٌِم يـَــْوَم ُأَكلــُم ُفالنــاً : َوفيهــا ،املـَـْذَهُب ال يـَنـْ

 ]ب/11[َملْ َأَر ِلُمتَـَقـدٍم يف اْنِعقـاِدهِ  :َعْبِد السالِم َعْن بـَْعـِض ُشـيوِخهِ  فـََقْوُل ابنِ  ؛َو يـَْوَم ُيَكلُمُه ُحمْرِمٌ فـَهُ 
  .ُقصورٌ  –ِمبَُجرِد النـيِة 

َوقَـوُل ابـِن  ،َتَحب ِمن املَْسِجِد احلَـرامِ ُيسْ : َوفيها: 3قالَ . َويف تـَْعِيِني املَْسِجِد احلَراِم قـَْوالنِ : 2قَـْولُهُ      
ــ صــوِص اْســِتْحباُب املَْســِجِد َوَملْ ُحيْـَك ُلزوُمــُه : المِ َعْبـِد الســُر الن ــٍد -َأْكثـَ ــْيِخ ِروايَــَة ُحمَم ُقصــوٌر لِنَـْقــِل الش

  . َوِعبارَُة اْبِن ُرْشٍد َعْنُه ِبَوَجبَ . َبْل ِمْن َجْوِف املَْسِجدِ : َأُحيْرِم ِمْن بـَْيِتِه قالَ : َوَمساَع َأْشَهبَ 
َلْو َخَرجا ِإىل اِحلل جاَز َعلى اَألْشَهرِ   :4قَـْولُهُ       ي َأْو ُمَتَمتٌع ِإْن َأْحَرَم ِمَن اِحلل َمك : َوفيها: 5قالَ . فـَ

  . ال َأْعرِفُُه ِإال قـَْوَل اللْخِمي -جاَز على اَألْشَهِر : َوقـَْوُل ابِن احلاِجِب فيهِ  ،ِألَنُه زاَد َوَملْ يَنُقصْ  ؛َفال َدمَ 

                                                 
ألـف  ، مسـع مـن أيب بكـر الطرطوشـي. هــ541ملتـوىف سـنة أبـو علـي سـند بـن عنـان بـن إبـراهيم بـن حريـز بـن احلسـني بـن خلـف األسـدي السـكندري ا 1

  . كتاب الّطراز شرح به املدونة يف حنو ثالثني سفرا وتويف قبل إكماله
  . 399ص، 1/ج، الديباج البن فرحون -:  انظر 

  .125ص، 1/ج، شجرة النور الزكية ملخلوف -         
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ِلَمـَرٍض  3َويف تَْأخِري املََدِين ِإْحراَمُه لِلُجْحَفةِ : 2قالَ . َوَمْن َمر ِمْن َمجيِعِهم ِمبيقاٍت َأْحَرَم ِمْنهُ : 1قَـْولُهُ      
ال -َرِض َونـَْقُل ابـِن َعْبـِد السـالِم الَقـْوَلْنيِ ال ِبَقْيـِد املَـ ،َع ِإْحدى ِروايـََيتْ ُحمَمدٍ ِروايَُة ابِن َعبِد احلََكِم مَ -

    . ِإْن َأخَر َمَدِين لِلُجْحَفِة َففي الدِم قـَْوال ماِلٍك َوبـَْعِض َأْصحابِنا: َأْعرِفُُه ِإال نـَْقَل أيب ُعَمرَ 
ــْوٍت ِإْن فَــِإْن َأْحـَرَم بـَْعــَد امليقــاِت َولَــْو ِخلَــ: 5قــالَ . َدمٌ ـفَــ ِإْن كــاَن جاِهـــالً َوِإال   :4قَــْولُهُ        ،رََجــعَ ـْوِف فـَ

َعَلْيِه َدٌم َوَلْو رََجَع ُحمْرِماً  ـْوُل ابـِن احلاِجـبِ  ،ْن َمل َخيَـْف فـَْوتـاً َوال َدمَ يـَْرِجـُع مـا َملْ ُحيْـرِم إِ : َوفيهـا ،فـَ ِإْن  : َوقـَ
  .ال َأْعرِفُهُ -كاَن جاِهالً َوِإال َفَدٌم 

ـــْولُهُ       ــَة ال لِلَحــج : 6َق ــَرةِ  َوِإْن جــاَوزَُه َحــالٌل قاِصــداً َمك ــاَن  ،َوال لِلُعْم ــَرَم وَك فَثالُِثهــا املَْشــهوُر ِإْن َأْح
   . َوال راِبَعها ،ال َأْعِرُف ثالَِثها: 7قالَ . وخاِمُسها ِإْن َأْحَرمَ  ،وراِبُعها ِإْن كاَن َصرورَةً  ،َصرورًَة َفَدمٌ 

ْبـَل َأْشـ ؛َمـْن َدَخـَل قارِنـاً : َوفيها: 9قالَ . َأن َحيُج ِمن عاِمهِ : 8قَـْولُهُ      َوَحـج  ،هِر احلَـج َفطـاَف َوَسـعى قـَ
ــِه َدُم الِقــرانِ  ،ِمــْن عاِمــهِ  َعَلْي ــْعِي دوَن . فـَ واِف َوالســالط َفَخرَجــُه اللخِمــي َعلــى اْخِتصــاِص َحــج الِقــراِن ِب

َوُخـرَج نَفيُــُه َعلـى اْشــِرتاِكِهما . ِة َحلَــقَ ِإْن رََمــى قـاِرٌن راَهــَق َمجْـَرَة الَعَقبَـ: نَـةِ تِـِه َكَقـْوِل مالــٍك يف املَُدو ُعْمرَ 
َواْسُتْشـِكَل َمفهــوُم َوَحـج ِمــن عاِمــِه . ال َحيِلــُق َحـىت َيْســعى: فيِهمـا َكَقــْوِل ابـِن اجلَهــِم يف الَقـاِرِن املُراِهــقِ 

َشْرُط َدِم الِقـراِن : فـََقْوُل ابِن احلاِجبِ  ؛ُعْمَرٍة ِلَمَرٍض َأْو َعُدو بِِإْعماِلِه ُخمَصصاً يف التَحلِل ِمْنُه بِ : َوُجيابُ 
  .ِلِه َمْفهوماً ُمْشِكالً َنصاَوْهٌم َأْو ُقصوٌر ؛لِنَـقْ -َحجُه ِمْن عاِمِه 

يطانُُه َواملُْعَتبَــُر اْسـت: 11قـالَ . َوَلْو َقِدَم ُمْعِتمرًا بِِنيِة اِإلقاَمِة َمل َيُكـْن َكاحلاِضـِر َعلـى اَألَصـح : 10قَـْولُهُ      
َر ُمْسـتَـْوِطنٍ  ْنشاِئها َغيـْ َلْو َقِدَم ِبُعْمَرٍة ناِوياً اِإلقاَمَة َملْ يُِفْدُه ِإلِ ْبَل الُعْمَرِة فـَ ِألَنـُه قَـْد : َوقـَْولُـُه يف املَُدونَـةِ  ،قـَ
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  . كم166كم، تعّد ثاين أبعد املواقيت عن مّكة مبسافة حوايل 15بـ  قع اليوم شرق مدينة رابغوت، أهلها يف بعض األعوام   

  . 258ص،  3/ج، اجلغرافيةاملوسوعة  -. 311ص، 02/جللحموّي،  ، معجم البلدان -: انظر
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ُمدِعياً ِإراَدَة اْستيطاِن َغْريِ بـََلِد  الَوِيل يـَْنَتِقُل يف ِحْرزٍ : فيها: َوناَقَضُه اْبُن ُرْشٍد ِبَقْوِلهِ . ُمْشِكلٌ –يـَْبدو َلُه 
ال َأْعرِفـُُهمـا -لسـالِم َوقَبولُُه ابِن َعبِد ا ،َعلى اَألَصح : اْبِن احلاِجبِ  َوقـَْولُ  .املَْحضوِن يف نـَْزِعِه ِمْن أُمهِ 

 ِإال  خِمـيقـَْوَل الل : اَألْصـَل اْسِتْصـحاُب نِي َعتُـُه ؛ِألَن نـُه َعَكـَس ِألَ  ؛َوال يَـِتم  ،تِـِه َحـّىت تـَْرَتِفـعَ الصـواُب ُمتـْ
ُرهُ  َوْصًفا الِعلةُ    . َغيـْ

ُه َونـَْقلُـ ،َعـْن واِحـدٍ َواْشـتَـَرَط ابـُن َشـْأٍس َكْونـَُهمـا : 2قالَ . َأْن َيكونا َعْن واِحٍد َعلى اَألْشَهرِ : 1قَـْولُهُ      
  . فـَُهَو ُمَتَمتعٌ  ، َحج ِمن عاِمهِ مثُ  ،َمِن اْعَتَمَر َعْن نـَْفِسهِ : دٍ َبْل يف ِكتاِب ُحمَم  ،ابُن احلاِجِب ال َأْعرِفُهُ 

َع ابُن القاِسمِ : 4قالَ . َوجيَُِب َدُم املَُتَمتِع بِِإحراِم احلَج : 3قَـْولُهُ        ،ْبَل رَْمِي َمجَْرِة الَعَقبَـةِ ِإْن ماَت قَـ : مسَِ
ا جيَُِب يف الَوْقِت : ابُن ُرْشدٍ  .َوبـَْعَدُه َوَجبَ  ،َفال َدَم َعَليهِ  ُه ِإمنفيِه َحنُْرهُ ِألَن ذي يـَتَـَعنيْعـَد رَْمـِي َوُهَو بَـ  ،ال
َلُه َملْ جيَِْب َعَلْيهِ  ،َمجَْرِة الَعَقَبةِ  بـْ ْبـَل رَْميِـِه َمل جيَِـبْ ظاِهُرُه َلْو ماَت يـَْوَم الن : قـُْلتُ . فَِإْن ماَت قـَ َوُهـَو  ،ْحِر قـَ

ـٍد َعـِن ابـِن القاِسـمِ  ْقِل النواِدرِ ِخالُف نَـ  ْحـِر َوَمل َمـْن مـا: َوَعـْن َمساِعـِه عيسـى ،َعْن ِكتاِب ُحمَمَت يـَـْوَم الن
ــُه الــدمُ  ،يَــرمِ  َقــْد َلزَِم ــُب ِمــْن رَْأِس ماِلــهِ  -عيســى اعَوَملْ َأِجــْدُه يف مســ: قـُْلــتُ  -فـَ ــِه ُمْطَلقــاً  ،َوجيَِ َويف ُوجوِب

َأْشَهَب َمَع اْبِن َوال ِمْن ثـُلُِثِه َكزكاِة َعْنيٍ َحل َحْوُهلا يف َمَرِضِه قـَْوال  ،َوِإال َمل جيَِبْ  ،صائِِه ِبهِ َوَوْقِفِه َعلى إي
َقـْوُل ابـِن احلاِجـبِ  ،ِمبَِظنِة ظُهورِها َوِإْخفاِئهـا: ِلْألَولِ  َوفـَرقواْ  القاِسِم َو َسْحنوٍن، جيَِـُب بِـِإْحراِم احلَـج : فـَ

ْبَل ُوقوِفهِ م-   . َوال َأْعَلُم يف ُسقوِطِه ِخالفاً  ،وِهٌم َوجوبَُه َعلى َمْن ماَت قـَ
ُهـَو  ،ِألَْشـَهَب َمـْن َنِسـَي مـا نَـوىوَ : 6قـالَ . إخل...َم ِبِه َعِمـَل َعلـى احلَـج َوَلْو َنِسَي ما َأْحرَ : 5قَـْولُهُ       فـَ
َكْوِن املَْنِسي ُعْمَرةً ُحيِْدُث نِيَة احلَ : قاَل ابُن ُمَيسرٍ . قاِرنٌ  قـاَل ابْـُن . َهذا َصوابٌ : الصِقلي  .ج ِالْحِتمال ِ
ال َأْعرِفُُه ِإال قـَْوَل َعْبِد -َجَعَلُه بـَْعُضُهم ِخالفاً : َوقـَْوُل ابِن َعبِد السالمِ  ،ُهَو نـَْفُس قـَْوِل َأْشَهبَ : َبشريٍ 

 َعِقَب ِذْكرِِه قـَْوَل ابِن ُمَيس ْرهُ . قـَْوُل َأْمحََد َهذا َصوابٌ : ٍر َعِقَب ِذْكرِِه قـَْوَل َأْشَهبَ احلَقَتَدبـ   . فـَ
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ِمُر ِمـَن الُقـْرِب ِإىل بُيـوِت َـــ َواملْعت ،ْيتِ ــِة البَ َــ ج ِإىل ُرْؤيــاَتُه احلَ ـــِمُر ِمَن املَواقيِت َوَمْن فــَواملُْعتَ : 1قَـْولُهُ      
ُه ــــــرِْم ِمنْ ـــــــْن َملْ حيُْ ــــــَومَ  ،دمَ ــــــــاتِِه َكمـا تـَقَ ـــــُم ِمـْن ميقرَ ــــــاحلَ : َع اْبُن القاِسمِ ــــــــَومسَِ : 2قالَ . َمكَة َأِو املَْسِجدِ 

 ،كةَ ـــوَت مَ ــــــِإذا َدَخـَل بُي 3نَةِ اْعرَ ـــــرُِم ِمـَن اجلِ ـــــاملُحْ : ِري ـــــهَ ـَعـِن األَبْ : دٍ ـــــابُن ُرشْ . ِجدَ ــــــــــــَل املَسْ ـــــِإذا َدخَ 
َقــْوُل ابــِن احلاِجــِب املُْعَتِمـُر ِمــْن ميقاتِــِه َوفاتَــُه احلـَـج ِبُرْؤيَــِة البَـْيــتِ . ِإذا َدَخــَل املَْســِجد 4ْنعيمِ ــــ َوِمـَن الت  ،فـَ

  .َهبِ َونَقيُض ُمْقَتضى املَذْ  ،َوْهمٌ –َوِمَن الُقْرِب لِبُيوِت َمكَة َأِو املَْسِجِد 
ثْـِر ِإفاَضـِتهِ يـُـَؤخُر املُْحـرُِم ِمـْن َمكـ: َوفيهـا: 6قالَ . َوَعَلْيِه َدٌم َعلى املَْشهورِ : 5قَـْولُهُ       فَـِإذا  ،َة َسـْعَيُه ِإلِ

َرهـا ،ُوقوِفـهِ  طاَف َوَسعى قـَْبلَ  ] أ/12[اذ َوشـ. َوأَْيَسـُر َشـْأنِِه َهـْديٌ  ،َكفـاهُ  ،َوِإْن َملْ يُِعـدْ  ،َأعـاَد َسـْعَيُه ِإثـْ
 ،ـارَةٍ ِدٍث طـاَف َتَطوعـاً ِبَطهــرِفُُه ِإال َختْريَج التوُنِسي مـن َعَدِمـِه فيهـا َعلـى ُمفـيٍض ُحمْــاْبِن احلاِجِب ال َأعْ 

ُيْحَكُم بِاْنِسحاِا ؛اِإلفاَضة بِتَـْقدِمي نِيةِ : َويـَُفرقُ    .فـَ
ِم َنظَــرٌ : 7قَـــْولُهُ       ِع َمــْن َأفـــاَض ُحمْــِدثاً وَ : 8قـــالَ . َويف الـــدـــْوالنِ –يف ِإْجــزاِء َتطَـــو َوِالبـــِن  ،لِْلُمَدونَــةِ : قـَ
لِلِخالِف يف ِإْجزاِء مـا فُِعـَل دوَن  ؛ِإْن طاَف قـُْربَُه ال يـَْنوي نـَْفًال َوال فـَْرضاً َأْجَزَأهُ : اللْخِمي . احلََكمِ َعبدِ 

ـْوِل ابـِن احلاِجـبِ  ،َوَفسَرها الصِقلي ِبَعَدِم الـدمِ  ،َرَفةَ نِيٍة َكُوقوِف َمْن َملْ يـَْعِرف َعَرَفَة ِبعَ  يف الـدِم : َففـي قـَ
َمـْن َســعى بـَْعــَد طَــواِف قُــدوٍم َملْ يـَْنــِو بِــِه فـَْرضــاً َوال : َوَخترجيُــُه بـَْعُضــُهم ِمــْن قـَْولِــِه يف املَُدونَــةِ  ،َنظَــرٌ –َنظَـٌر 

ِم نِيـِة -َوالدُم يف َهذا َخفيٌف  ،َدُه ُجيْزِئُُه َوَعَلْيِه َدمٌ َل بـَلَ نـَْفًال َوَمل َيْذُكْر َحىت َوصَ  َم ِمْن تـََقد َمْرُدوٌد ِمبا تـََقد
  .اِإلفاَضةِ 
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، ويسـّكنون العـني وخيّففـون الـّراء ،وأهـل اإلتقـان واألدب خيطـؤوم، بكسر أّوله إمجاعا مثّ أصحاب احلديث يكسـرون عينـه ويشـّددون راءه: ةُ رانَ عْ اجلِ  
   .كم من جهة الّشمال الشرقّي على طريق الّسبيل   21تبعد عن مّكة بـ، ف ومّكةوهي ماء بني الطّائ

  .142ص، 02/ج، معجم البلدان -: انظر
  . 272ص، 3/ج، اجلغرافيةاملوسوعة  -       

4
 يف طريق املدينة هة الّشماليبعد عن املسجد احلرام من ج، وهو بني مّكة وسرف، بالفتح مثّ الّسكون وكسر العني موضع مبّكة يف احللّ : الّتنعيم 
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 ؛اِل الطـواِف َطهـارَُة اخلَبَـثِ َوَشـْرُط َكمـ: 2الَ ـقـ. فـََلو طاَف بَِنجاَسٍة َطَرَحها َمىت ذََكَر َوبَـىن: 1قَـْولُهُ      
ِإْن ذََكَر أَنُه طـاَف واِجبـاً بَِنجاَسـٍة َملْ يُِعـْد َكـذِْكرِِه بـَْعـَد َوْقـِت : َوفيها .الَقرينَـْنيِ ُيْكَرُه بِثـَْوٍب جنَِسٍ ِلَسماِع 
َتَدَأهُ : اْبُن ُرْشدٍ . َصالتِهِ  ْن َوإِ : َوقاَل َعْنهُ  ،َحكاُه أَبو ُحمَمٍد َعْن َأْشَهبَ : قـُْلتُ . الِقياُس ِإْن ذََكَرها فيِه ابـْ

ٍي َوذََكـَرُه َعـْن َأْشـَهَب دوَن اْسـِتْحباِب َهـدْ . َوِإال اْسـُتِحب َهْديُـهُ  ،ذََكَر بـَْعـَدُه َأعـاَدُه َوالسـْعُي ِإْن قـَـُربَ 
  .ال َأْعرِفُهُ -َوقـَْوُل ابِن احلاِجِب ِإْن ذََكَر فيِه َبىن  ،لَْيَس َهذا ِبقياسٍ : َوقالَ 
ِمـْن  َوفيهـا ال بَـْأَس بِـالطوافِ : 4قـالَ . زَْمَزَم َوِشْبِهِه َعلى اَألْشَهِر ِإال ِمْن زِحامٍ  َوال ِمْن َوراءِ : 3قَـْولُهُ      

َوِلَغْريِ زِحاٍم يف َعَدِم رجوِعـِه  ،َويف َصْحِنِه يف َسقائِِفِه ِلزِحاٍم قـَْوال ابِن القاِسِم َوَأْشَهبَ  .َوراِء زَْمَزَم ِلزِحامٍ 
ـْويلَِ ابـِن القاِسـِم َوَأْشـَهَب ُمَتممـاً  ،5َأيب ُحمَمٍد َوابِن ِشْبلونَ َلُه ِمْن بـََلِدِه قـَْوال  َوَخرَجُهما الصِقلي َعلـى قـَ

ِم َملْ َأِجـْدهُ : َوتـَْفسـريُُه ابـُن َعبـِد السـالِم َعـِن البـاِجي  ،قـَْوَل َأيب ُحمَمٍد بِالـدمِ  ِإْن طـاَف : َوفيهـا. ِبَعـَدِم الـد
 ـْمِس ال ِلزِحـاٍم َأعـادَ  فيها ِحلَرِمـا مـا َوراَء زَْمـَزمَ  ،الشِ ْخِمـيُه َسـَندٌ  ،َوَأحلَـَق اللزَْمـَزَم يف ِجَهـِة : َوَرد بِـَأن

  .ال َأْعرِفُهُ -َوِشْبِهِه َعلى اَألْشَهِر ِإال ِمْن زِحاٍم  ،ال ِمْن َوراِء زَْمَزمَ : اِجبِ فـََقْوُل ابِن احل ؛واِحَدِة فـََقطْ 
َتَدَأ الطواَف َعلى املَْشهورِ : 6قَـْولُهُ       َلْو َكمَل َسْعَيُه ابـْ ِإْن ذََكـَر ِمـْن طَـواِف السـْعِي : َوفيهـا: 7قـالَ . فـَ

َتَدأَ  ،َوَسعى ،َورََكعَ  ،َوبَِقَي ُوضوُؤهُ  ،بـَْعَد رُكوِعِه َشْوطاً َبىن ِإْن قـَُربَ   َوِإْن َوِطَئ بـَْعَد رُجوِعهِ  ،َوِإْن طاَل ابـْ
ـْوُل ابـِن احلاِجـبِ . رََجَع َكَمْن طاَفُه ُحمْرِماً َوَوِطَئ بـَْعَد رُجوِعهِ  ـَل َسـْعَيُه بـَْعـَد َطواِفـِه : َوقـَ ِإْن ذََكـَر َوقَـْد َكم

ــَدَأُه َعلــى املَْشــهوِر  َت ــهُ -ابـْ ــْوُل ابــِن احلاِجــبِ : قــالَ . ال َأْعرُِف ــَل قـَْوُهلــا َعلــى التْأكيــِد : َوقـَ ال َأْعــِرُف -محُِ
  .ِمَلهُ حا
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َوال َيْسـَتِلُم الـرْكنَـْنيِ الـَذيِن : َونـَْقُل الَرباُدِعي َوالصِقلي َعِن املَُدونَةِ : 2قالَ . ُه ُيَكبّـُر فـََقطْ فَِإن : 1قَـْولُهُ      
َوتـَْعليُل اْبِن ُعَمَر َعَدَم  ،ِمهاَبْل ُهَو َدليُل َعَدِم ِذْكرِ  ،َملْ َأِجدُه َنّصاً -ذا حاذاُمهاَوال ُيَكبـُر إِ  ،يَِلياِن اِحلْجرَ 

لَـو رُّدا َعلـى َقواِعـِد ِإبْـراهيَم : قـاَل ِعيـاضٌ . َوقَبوُهلُْم ِإيـاهُ  ،اْسِتالِمِهما ِبَكْوِِما َعلى َغْريِ َقواِعِد ِإْبراهيمَ 
اْسـِتالَمُهما ابْـُن الـزبـَْريِ ِبَردِمهـا َعلـى  َملْ َأِجـْدُه َصـرحياً بَـْل تـَْعليلُـهُ -َونـَْقُلُه بـَْعُضُهْم َعِن القاِبِسـي  ،اْسُتِلما

  .ُيَكبـُر َهلُما ال َأْعرِفُهُ : َوقـَْوُل اْبِن احلاِجبِ  .َقواِعِد ِإْبراهيمَ 
ا املَْشهوُر فَثالُِثه ،َوَطواُف املُْحرِِم ِمَن التـْنعيِم َوِشْبِههِ  ،َوَأما َطواُف اِإلفاَضِة لِْلُمراَهِق َوَحنِْوهِ : 3قَـْولُهُ      

نـَْقـُل ابـِن احلاِجـِب تـَرَْكـُه ِمـَن املُراَهـِق َوَحنْـِوِه َواملُْحـرِِم ِمـَن : قـَْوُل اْبِن َعْبِد السـالمِ : 4قالَ . َمْشروٌع دونَهُ 
 ِه ِلَمـْن َأْحـَرمَ يف َمْشـروِعيتِ : َمـْردوٌد ِبَقـْوِل ابـِن َبشـريٍ -َملْ َأِجْدُه يف املَـْذَهِب بـَْعـَد الَبْحـِث َعَلْيـِه -التـْنعيِم 

ا َوَرَد الرَمُل فيَمْن َأْحَرَم ِمْن بـَْعُد ِإال َأْن يُريَد ابُن َعبـِد السـالِم أَنـ ،بِالتـْنعيِم قـَْوالنِ  ُه ِإمنه الثّاين بِأَنُه َوُوج
  .َفَصوابٌ  ،ْدُه ِألَقَدَم ِمِن ابِن َبشريٍ َمل جيَِ 
َواملَـْذَهُب َشـْرُط َكْونِـِه بـَْعـَد : 6قـالَ . َوقيـَل بـَْعـَد طَـواٍف واِجـبٍ  ،َطواٍف َشْرطٌ  َوُوقوُعُه بـَْعدَ : 5قَـْولُهُ      

ـ ،َطوافٍ  َوتـَْقريُرُمهـا ابـُن َعْبـِد السـالِم  ،َولِْلُمَدونَـِة َكمـا َمـر  ،ِالبـِن َعْبـِد احلََكـمِ : ْوالنِ َويف َشـْرِط ُوجوبِـِه قـَ
 مِ  بَِتْخريِج الّتوُنِسيه  املُتَـَقدْعيِ  ؛َوْهمٌ -َردِم ال يف ِإْجزاِء السُه يف الدِألَن.  

  .َمل َأِجْدهُ -ما نـََقَلُه َعْن ُحمَمٍد : 8قالَ . َوقاَل ُحمَمٌد ِإْن تَباَعَد َأْهدى: 7قَـْولُهُ      
ـَرُه ِإىل  فَـِإنْ : 10قـالَ . قـَـْوالنِ  ،فـََيِجُب الدمُ  ؛َففي اِإلْجزاءِ  ؛فَِإْن تـَرََكُه ِإىل َطواِف الَوداعِ : 9قَـْولُهُ       َأخ

يف : قـُْلـتُ  .ِم يف التطَـوعِ ـَوابِن َعْبِد احلََكـ ،اللْخِمي َعلى قـَْوِل ماِلكٍ رجيا ـَففي ِإْجزائِِه ختَْ  ؛َطواِف الَوداعِ 
ال -ْقِلِهمـا ابـُن احلاِجـِب َمْنصوَصـِني َوظاِهُر نَـ  ،لَوداَع آَكُد ِمَن التَطوعِ ِألَن ا ؛التْخريِج َعلى الثّاين َنَظرٌ 

   .َأْعرِفُهُ 
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َلْو َقدَم احلَ : 1قَـْولُهُ       تَـَدأَ فـَلَـْو حَ : 2الَ ـقـ. ح ـْلَق َعلى الرْمِي فَالِفْديَـُة َعلـى اَألَصــفـَ ْبـَل الرْمـِي ابـْ  ،لَـَق قـَ
ْبـَل َحْلِقـِه َففـي ِإْجـ فَِإنْ : قالَ . ال َأْعرِفُهُ -ال ِفْديََة : َوشاذ قـَْوِل ابِن َبشريٍ  : زائِِه َوِإعاَدتِـِه ثالُِثهـاـَأفـاَض قـَ

 ُل َمَع ُوجـوِب َدمٍ : هاَوراِبعُ  ،ُيْسَتَحب؛اَألو  ـِلِروايَِة الل ْيِخ َعِن ابِن َحبيٍب قائ ،ْخِمي3َحيِْلُق ِمبِىنً : الً ِـ َوالش 
َواللْخِمي َعْن ِروايَـِة  ،َمَع َأيب ُعَمَر َعْن ِروايَِة ابِن َعبِد احلََكمِ  ،يضُ ال َشْيَء َعَلْيِه مثُ يُففَِإْن َحَلَق ِمبَكَة فَ 

َأَحـب : َونـَْقـُل ابـِن َعْبـِد السـالِم َمـَع ِعيـاٍض َعـْن مالِـٍك يف املَُوطـأِ  ،لباِجي َعْن بـَْعِض َأْصـحابِناَوا ،ُحمَمدٍ 
ــْوِل املَُوطــأِ وَ  ،ِإيل َأْن يـُْهــِدَي لَــْيَس فيــِه َصــرحياً  ِذِه ِمــْن ـَســَأَل َمــْن َوِطــىَء امَرأَتَــُه بـَْعــَد َأْخــ: يف َأْخــِذِه ِمــْن قـَ

َحيَْتِمُل اْسِتْحباُب : ]أ/12[ الباِجي  .ريَق َدماً ـَأْسَتِحب يف ِمْثِل َهذا َأْن يـُهْ : اِلكٌ ـَشْعرِها فحلمني قاَل م
  .ماِلٍك َأْن َيكوَن ِمبَْعىن الُوجوبِ 

َوقَـوُل ابـِن  ،ِن احلاِجـِب َهـذا َعـِن البـاِجي نَقـُل ابـ: 5قـالَ . هُ تاليَـ قال الباِجي َقضى ُكل يَـومٍ : 4ْولُهُ قَـ     
تـََعقبـُُهمـا ابـُن َعبـِد الّسـالِم -  تَلـي يـَـْوَم النْحـِر  َقضـاًء َأو َأداءً تـََردَد الباِجي يف َكـوِن الليلَـِة الـيت: َبشريٍ 

َقْدَر رَْمـِي  اْنظُْر َلْو بَِقَي بـَْعَد َقضاِء ما َنِسَي لِلُغروبِ : قاَل الّتوُنِسي . َحَسنٌ  6ِمها يف املُْنتَـَقىِبَعَدِم ُوجودِ 
ْبَل الُغروبِ َهْل ُجيَْعُل ِلَألخريَِة َكَمْن َطهُ  ،َمجَْرٍة فـََقطْ   ،َث ُكلها َكِعباَدٍة واِحَدةٍ َأْو يُعيُد الثال ،َرْت ِلرَْكَعٍة قـَ

ـُر َذلِـَك  : قـُْلتُ . الِم َوابُن هارونَ ـَوقَِبَلُه ابُن َعْبِد الس  ،ا ال تُعاُد بـَْعَد الُغروبِ ْو َتْسُقُط ؛ِألَ أَ  الظاِهُر َغيـْ
َر أَنـُه ـَكـَفذَ  ،َمْن َصَدَر يف اليَــْوِم الرابِـعِ : لِنَـْقِل َأيب ُحمَمٍد َعِن ابِن القاِسمِ  ؛َوُهَو ِإعاَدُة ُأوالها فـََقطْ  ،ُكلهِ 

ْبـَل الغُـروِب ِإال رَْمـَي َمجْـَرٍة َأْو َمجـَرتـَْنيِ رَمـى مـا َأْدرَ  ،َمل يـَـْرِم رََجـعَ   ؛َوَعَلْيـِه ِلْألَخـريَِة َدمٌ  ،كَ فَـِإْن َمل يُـْدِرْك قـَ
ــْوِم َكرَكَ  ،َفَكــذا تـَْرتيبــاً  ؛َجَعــَل الَوْقــَت ِلــألوىل َقضــاءً فَ  ــإْن قيــَل ِإْن كانَــت َمجَــراُت اليَـ ــُل َف ــَع ِفْع عــاٍت اْمتَـَن

َوتـَْرتيُبهـا  ،َكَصـَلواٍت ُمَتوالِيَـةٍ َد املَْنِسـيِة ِمـْن يـَْوِمهـا  َوِإْن كاَنْت َكَصَلواِت يـَْوٍم َملْ يُِعْد ما بـَعْ  ،بـَْعِضها فـََقطْ 
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ــَن الَقضــاِء واِجــٌب ُمْطَلقــاً زَ  ــِإْن قيــ ،َم ــَزُم ِإعــاَدُة مـــَف ــْن َغــْريِ يـَْوِمهــاَل يـَْل ــَدها ِم ــَأن اِإلعــاَدَة  ،ا بـَْع ُأجيــَب ِب
تيِب َواملُواالةِ  لِلرت.  

ـــْولُهُ       ــِف ِبَرْمــِي َحصــاٍة َعلــى املَْشــهورِ : 1َق ــْو كانَــْت َحصــاٌة َمل َيْكَت َل ــْوَم الَقضــاِء  ،فـَ َوثالُِثهــا ِإْن َكــاَن يـَ
ِإْن ذََكَرهـا يـَْوَمهـا ال بـَْعـَدُه : سْبِع ثالُِثهـاَوذاِكُر َحصاٍة ِمْن َمجَْرٍة يف رَْمِيِه ِإيّاها فـََقْط َأِو ال: 2قالَ . اْكَتفى

ــَث بِامْ  ــاِجي ُمَعلــالً الثّاِل ــِة َولِلب ــَرِة َأداًء َأو َقضــاءً لِلُمَدوَن ــْوِن اجلَْم ــاً اَألخــريَْيِن َعلــى ُســقوِط  ،ِتنــاِع َك َوُجمْرِي
ــةَ  ــِن ِكناَن ــِن اب ــا َع ِــعَ  ،املُــواالِة َوُوجو ــ َوَأْشــَهَب َم ــِن القاِس ــِن احلاِجــِب الثــاَين  ،3ِم يف املََدنيــةِ اب ــُل اب َوَجْع

ــ ،املَْشــهورَ  ــِث بِثالُِثهــا ِإْن َكــاَن يـَ ــِن الثاِل ــَل ا ،َوْهــمٌ -ْوَم الَقضــاِء اْكتَـَفــى َوتـَْعبــريُُه َع بــُن َبشــٍري اَألوَل َوَجَع
  .َوَجَعَل يف إعاَدِة ما فُِعَل بَعَدها ما َمر  ،املَْشهورَ 

ـــْولُهُ       ــَع الَقضــاِء َعلــى املَْشــهورِ : 4َق ُم َم ــد ــُب ال ــدَم : 5قــالَ . َوجيَِ ــِي الَقضــاِء ال ــْوال -َويف إجيــاِب رَْم قـَ
َع ابُن القاِسِم نَـ : أَبو ُحمَمدٍ . املَُدونَةِ  َوزَْعـُم ابـِن هـاروَن َقْصـَر . َوقالَـُه ابـُن القاِسـمِ  ،ْفيَـُه مثُ رُجوَعـُه ِإلَْيـهِ مسَِ

َلةِ ـوِب الدِم َعلى ُمَؤخ ـاِخلالِف يف ُوج َوَجـَب الـدُم  ،ـَرُه َعْنها ِلَصـبيَحِتهاْو َأخ ـَولَ  ،املُوالَِيِة يـَْوَم رَْمِيهِ  رِِه لِليـْ
ــَرد ِبَسمــ-اقاً ـاتفــ ــْوَمنيِ ِإْن َنِســ: اِع َحيْــَىي ِروايَــَة ابــِن َوْهــبٍ ـيـُ ــْوٍم َأْو يـَ ــَي يـَ ــ ،َي رَْم ــُه يف الثاِل ِث رَمــى مــا فاَت

ِروايَـُة ابـِن َوْهـٍب ِمثْـُل : ابُن ُرْشـدٍ . َوِإْن َنِسَي َفال َهْدَي َعَلْيهِ  ،ِإْن َأخَر ذِلَك َعْمداً : َوَأْهدى ابُن َوهبٍ 
ــْويلَِ املَُدونَــةِ  ــِه ِإْن كــاَن ناِســياً  ،َأوِل قـَ ىت وَكــذا ِإْن تـَرََكهــا َحــ ،َويف الَعْمــِد اهلَــْديُ  ،َوثانيِهمــا ال َهــْدَي َعَلْي

  .َمَضِت اتفاقاً فيِهما
ْبَل ِفْعِلـِه َأْهـدى ِخبِـالِف الصـْيِد َعلـى املَْشـهورِ : 6قَـْولُهُ       ـٌد : أَبـو ُحمَمـدٍ : 7قـالَ . فَِإْن َوِطَئ قـَ َروى ُحمَم

ْبَل َحْلِقهِ ِإْن َوِطَئ بـَعْ  َعَلْيِه َدمٌ  ،َد ِإفاَضِتِه َوقـَ   .هُ َوشاذ ابِن احلاِجِب ال َأْعرِفُ  ،فـَ
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َتصَ : 1قَـْولُهُ       ِالبـِن القاِسـِم يف َوْطئِـِه : َوفيهـا: 2قـالَ . ورِ ـَفَكالَعـَدِم َعلـى املَْشهـ ،َر َعلى بـَْعِضـهِ ـفَِإِن اقـْ
ال ذ ابـِن احلاِجـِب َوشـا. يُريـُد َوقَـْد َأفـاضَ : الصـِقلي . الدمُ –َأْو َوْطِئها بـَْعَد تـَْقصريِِه بـَْعضاً َوترِْكِه بـَْعضاً 

  . َنَظٌر لِْلباءِ -اِخلالُف يف تـَْعميِمِه َكاِخلالِف يف تـَْعميِم َمْسِحِه يف الُوضوِء : َويف قـَْوِل الطرازِ  ،َأْعرِفُهُ 
َلــُه طَــواُف اِإلفاَضــةِ : 3قَـــْولُهُ       بـْ فَثالُِثهــا املَْشــهوُر ِإْن   ،َورَمــى اجلَْمــَرة َأْو ِإْحــداُمها ،فَــِإْن َوقَــَع بـَْعــَدُه َوقـَ

َلُه َفَسدَ ك بـْ َلُهما َمعاً يف يـَْوِم النْحِر َأْو قـَ بـْ فيَمْن َوِطَئ بـَْعَد رَْمِيِه : َوقـَْوُل الصِقلي : 4قالَ . َوِإال َفال ،اَن قـَ
ْبَل ِإفاَضِتِه َأو العكس  ،رَْمِيهِ َعمْن َوِطـَئ بـَْعَد  وَطهاـيـَْقَتضي ُسق. ْوالنِ ـَعلى ِصحِة َحجِه َمَع اهلَْدِي قَ : قـَ

َوال  ،هُ و لُـَوقَب ،ـرَح ِِما ابُن احلاِجبِ َوصَ  ،لَعْكِس بـَْعَد يَـْوِم النْحرِ وَا يف اـَوثُب ،َل ِإفاَضِتِه يـَْوَم النْحرِ َوقـَبْ 
 :م. جوِا ال ِلُوجوِابَعيٌد ِجلواِز َكْونِِه لِتَـْعليِل وُ - 5ْمساعيلَ إَوَأْخُذ اَألوِل ِممّا َمر ِمْن َتْضعيِف . َأْعرِفـُُهما

َوَردُه ابـُن  ،ِصـح َهلـا َوِلِإلفاَضـِة َمعـاً ْمساعيَل املشاُر ِإلْيـِه ُهـَو َأن الُعْمـَرَة توِجـُب َطواَفهـا فَـال يَ إَوَتْضعيُف 
ا ُهَو ِإْتيانُُه ِبَطواٍف يف ِإْحراٍم ال ثـُْلَم فيِه ال ِبَقْيِد : 6َعْرَفةَ  املَْطلوَب ِإمن ُه ِإفاَضةٌ بَِأنَوفيِه َنَظرٌ  :م. أَن.  
ـْوُل ابـِن َبشـريٍ : 8قالَ . َوُجيِْزُئ التَمتُع َعِن اَألْفراِد ال َعْكُسهُ  :7قَـْولُهُ       يـَْقضـي ُمْفـِرداً الروايـاُت ال : قـَ

ـاَد ِصـَفِة َوُهَو ظـ ،نُه املُْفَسُد ال الُعْمَرةُ ُجيِْزُئ ؛ِألَ : َوقاَل اللْخِمي  ،َعْن َمتَتعٍ  وايـاِت احتاِهٌر لَـْوال اْعِتبـاُر الر
 الَقضــاِء َواملَْقِضــي- يــِقل ــٍد َعــِن املَوّ  ،ُقصــوٌر ؛لِنَـْقــِل الص ــةِ َوَأيب ُحمَم9ازِي  ْخِمــيمــا َعــزاُه لِل،  ــا اْخــَتص َوِإمن
ابِن َعْبِد السالِم ما يف ِكتاِب ُحمَمٍد لِلصِقلي َعـِن  َوَعْزوُ  ،زاِء يف الَعْكِس َعلى َأْصِلهِ اللْخِمي بِنَـْقِل اِإلجْ 

ـٍد َعـِن ابـِن القاِسـِم يف الُعْتِبيـةِ : َوقـَْولُهُ  ،َوال يف الُعْتِبيةِ  ،َملْ َأِجْدُه لِلصِقلي - الُعْتِبيةِ  ـُل : َوزاَد أَبـو ُحمَم يـَُعج
                                                 

  .201اجلامع ص  1
  .ب 129ابن عرفة نسخة البجائي  2
  "وقبل طواف اإلفاضة :" وعبارته. 202اجلامع ص 3
 .ب 130ابن عرفة نسخة البجائي  4

مسع من سـليمان بـن حـرب الواشـحّي وحّجـاج . هـ282املتوّىف سنة ، ابن محّاد بن زيد اجلهضمّي األسدّي القاضي، أبو إسحاق إمساعيل بن إسحاق 5
وتفّقـه بـه الّنسـائّي وقاسـم بـن أصـبغ وأهـل ، روى عنـه موسـى بـن هـارون وعبـد اهللا بـن أمحـد بـن حنبـل، وتفّقه بابن املُعـدل، وغريهمبن ِمنهال األمناطّي 
  ...وكتاب معاين القرآن وإعرابه ، و املبسوط، أحكام القرآن: له مصّنفات كثرية منها . العراق من املالكية

  .276ص، 4/ج، ترتيب املدارك لعياض -: انظر 
يباج البن فرحون -          282ص، 1/ج، الد.  
  .65ص، 1/ج، شجرة النور الزكية ملخلوف -         

  .ب 130ابن عرفة نسخة البجائي  6
  .203اجلامع ص   7
 .ب 131ابن عرفة نسخة البجائي   8

9
هــو أجــّل كتــاب أّلفــه قــدماء املــالكّيني وأصــحه : قــال عيــاض، بن املــّوازحملّمــد بــن إبــراهيم بــن زيــاد اإلســكندراين املعــروف بــا، املّوازيــة أو كتــاب حمّمــد 

يباج البن فرحون -.169ص، 4/ج، ترتيب املدارك: انظر.رّجحه القابسي على سائر األّمهات ، وأبسطه كالما وأوعبه، مسائل 282ص، 1/ج،الد.  
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ُر َهـْدَي ا ،َهْدَي التَمتعِ  ـةِ -لَفسـاِد َويـُـَؤخيف الُعْتبي ـعِ : مـوِهٌم َأنَمتَولَـْيَس فيهـا. ِإْجـزاَء اِإلْفـراِد َعـِن الت .
ا فيها َعهُ : ِإمنَوَمل َيْذُكْر َقضاَءُه ُمْفِرداً ِبَوْجهٍ  ،تـَْعجيُل َهْدِي َمْن َأْفَسَد َمتَتـ.  

ــالِم ِإْجــزاَء التخَ َعْبــِد النـَْقــُل ابــِن : 3قــالَ . 2لــلُ خَ َوالت : 1قَـــْولُهُ       ــٍد َمل َأِجــْدهُ س ــِل َعــن ِكتــاِب ُحمَمَوال  ،ل
  .ِلَغْريِهِ 
َوال َحيْـُرُم َعلـى الرُجـِل تـَْغِطيَـُة َوْجِهـِه َعلـى املَْشـهوِر ِلمـا جـاَء يف ُعْثمـاَن أَنـُه َغطّـى مـا دوَن : 4قَـْولُهُ      

نَـْيهِ  ـْوَق َذْقنِـِه ِمـْن رَْأِسـهِ : ِلٌك يف الَوْجِه ِبَقْوِل ابِن ُعَمـرَ َوَأَخَذ ما: قاَل أَبو ُعَمرَ : 5قالَ . َعيـْ : َوقـالَ . مـا فـَ
َتدى ملِـا جـاَء َعـْن  ؛َوال ِفْديَـَة فيـهِ  َملْ َأْمسَْع ِمنـُه فيـِه َشـْيئاً،: قاَل ابُن القاِسمِ  ]أ/13[.ِإْن َغّطى َوْجَهُه افـْ

تَـَفَع ِبهِ : ةً َوقاَل َمر . ُعْثمانَ  َتَدى ،ِإْن طاَل فانـْ ِطَيَة ما َكرَِه ماِلٌك تـَغْ : َنص َأوِل َحجها: األولُ : قـُْلتُ . افـْ
َعـَل َشـْيئاً َوَملْ أَ  ؛يف فـَْوَق َذْقنِـهِ  نَـص : َوالثّـاين. ِلمـا جـاَء َعـْن ُعْثمـانَ  ؛َوال َأرى َعَليـِه َشـيئاً  ؛ْمسَـْع فيـِه ِإْن فـَ

تَـَفـَع،: هِ َوُهَو يف التـْهذيِب يف ثالِثِ  ،ثاين َحجها َعَلْيـِه الِفْديَـةُ  ِإْن َملْ يُـِزْل تـَْغِطيَـَة رَْأِسـِه َأْو َوْجِهـِه َحـىت انـْ  ،فـَ
ُرُه َمْكروٌه ال َحرامٌ : ابُن الَقصارِ . َوِإال َفال ـْوال ُمتَـَأخري َأْصـحابِنا-يف ُحْرَمِتِه وََكراَهِتِه : القاضي. َستـْ . قـَ
 يف ِفْديَتِـِه قـَـْوالنِ : ابـُن ُرْشـدٍ . َونـَْفُيهـا َعَلْيِهما الِفْديَةُ . الباِجي . يـِقلَج بـَْعـُض َأْصـحابِنا الِفْديَـَة . الصَخـر

ــــْنيِ َونـَْفَيهــــا  ــــي . َعلــــى ِروايـَتَـ ــــ :اللْخِم ــــوَـ ن ــــ فاها أَب ــــاُر َوالقاضــــيالَف ــــُن الَقص ـــــ ،َرِج َواب ــــَوثُب  ؛َسنُ ـوُا َأْح
ِخـالُف -ال ِفْديَـَة فيـِه : اِسمِ ـراَن قـَْوَل ابِن القــُر نـَْقِل َأيب ِعمـظاهِ : قـُْلتُ  6)َوْجَهُه  َوال ُختَمرواْ (:ِحلَديثِ 

ْقِن دوَن ُعمـومِ  ،َقوِل مالكٍ  ـْوَق الـذ فَـال  ؛َوْجِهـهِ  َوَمحََل بـَْعُضُهم َقوَل ابِن القاِسـِم فيـِه َعلـى تـَْغِطيَـِة مـا فـَ
ـٌد ال بَـْأَس َأْن يُـوارَي بـَْعـَض َوْجِهـِه ِبطَـَرِف ثـَْوبِـهِ رَ : َويـَُؤيـُدُه نـَْقـُل الشـْيخِ  ،َيكوُن ِخالفاً  َوظـاِهُر . وى ُحمَم

ـْوُل املَُؤلـفِ : ابـُن َعبـِد السـالمِ . َوال َأْعرِفُـهُ  ،ِإباَحُتهُ -ِب َعلى املَْشهوِر نـَْقِل ابِن احلاجِ  ِلمـا جـاَء َعـْن : قـَ
نَـْيِه : ُعْثمانَ  نَـْيهِ ري ِمْن أَْيَن نـََقَل أَنُه غَ ال َأدْ -أَنُه َغطا ما دوَن َعيـْ ا يف املَُوطأ ؛ـطى ما دوَن َعيـْ ى : ِإمنَغط

َوُمْقَتضـى تـََعقبِـِه  ،ا نـََقلَـُه الصـِقلي َعْنهـاوََكـذ ،أَنـُه ِمـَن املَُدونَـةِ : ص قَـْد نَـ: قـُْلـتُ  .َوْجَهُه ِبَقطيَفـِة ُأْرُجـوانٍ 

                                                 
  .204اجلامع ص 1
2
 .504/، ص1/وانظر منح اجلليل لعليش ج. ا عن طريق ختليلها بعودمن حمّرمات اإلحرام يف الثياب وهو ربطه  التخّلل هو 

  .أ 132ابن عرفة نسخة البجائي  3
 "ي رأسه ال وجهه على املشهور مبا يعد ساترا وحيرم على الرجل أن يغطّ :" وعبارته. 204اجلامع ص 4

  .أ 133ابن عرفة نسخة البجائي  5
سعيد بن جبري عن ابـن عبّـاس رضـي من طريق  ، 545، ص 1/ج، 1206حديث رقم ، رم إذا ماتباب ما يفعل باحمل، كتاب احلجّ ، أخرجه مسلم 6

وال ختّمـروْا رأسـه ، وكفنـوه يف ثوبيـه، ِاغسـلوه مبـاء وسـدر: " اهللا عنهما أّن رجال أوقصته راحلته وهو حمرم فمات فقال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـّلم
 ." بياوال وجهه  فإنّه يبعث يوم القيامة مل
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نَـيْ  َوال َيِصح ذِلَك ِإال  ،َوَلْفِظ ابِن احلاِجبِ  ،املَُوطأِ تَباُيُن َلْفِظ -ِه َعَليْ   ؛َوَمْعلـوٌم عـاَدُة نـَْفيِـهِ  ،هِ بِتَـْغِطَيِة َعيـْ
ِلما جاَء  :َأن َلْفَظهالتـَعقُب َعلى ابِن احلاِجِب َبِل ا ،ساِئغٌ األََثِر بِاملَْعىن املُراِدِف َونـَْقُل  ،فـَُهما ُمَرتاِدفانِ 

نَـْيهِ : ال ِبزِياَدةِ  ،ماَن فـََقطْ َعْن ُعثْ     . أَنُه َغّطى ما دوَن َعيـْ
يف : قـَْوُل ابِن هـارونَ : 2قالَ . َويف اِالْسِتْظالِل ِبَشْيٍء َعلى املَْحَمِل َوُهَو فيِه بَِأْعواٍد قـَْوالنِ : 1قَـْولُهُ      

 ؛َوْهـمٌ -َونـَْقـِل اللْخِمـي  ،َوَأْشَهبَ  ،ِلِروايـََيتْ ُحمَمدٍ  ؛نَهُ َجيوُز هلا دو : ثالُِثها–اْسِتْظالِلِه َمَع املَْرَأِة يف َحمَْمٍل 
 ُه هلا جاِئٌز اتُه َلْفـُظ ابـِن َشـا ،ِإذ ال ِإْحراَم يف رَْأِسها ؛فاقاً ِألَنـواِدرِ َوَغرـدٌ : ٍس َوُهـَو َلْفـُظ النال : َروى ُحمَم

 ِإلَيــهِ َوَعســ ،يـُْعِجبُــين َأن َجيَْعــال َعَلْيِهمــا ِظــال َوَروى َأْشــَهُب ال  ،ى َأْن َيكــوَن فيــِه بـَْعــُض َســَعٍة ِإِن اْضــطُر
َلْم َيْذُكِر ا: قـُْلتُ . َوقاَلُه ابُن القاِسمِ  ،َوُتَسلطُُه ِهيَ  ،َيْسَتِظل ُهوَ  لشـيُخ ِروايَـَة َأْشـَهَب ِإّال ِلظهورِهـا يف فـَ

 بَـْل ُمهـا َمعـاً؛ ،ملَْنِع دوَن ِروايَِة ُحمَمـدٍ ال ِألَن َمْعناها اْخِتصاُصُه بِا ،وايَِة ُحمَمٍد يف الَكراَهةِ َوظهوِر رِ  ،املَْنعِ 
ِإِن اْضـطُر : َوالنـواِدرِ  3َولِـذا َوقَـَع يف ُكـل مـا رَأَيْـُت ِمـْن ُنَسـِخ ابـِن َشـْأسٍ  ،باملَْنِع دوَن املَْرَأةِ  الْخِتصاِصهِ 

  .فٍ ُمْسَنداً ِلَضمِري املُْفَرِد دوَن أَلِ 
َكــرَِه َشــدها يف :َوفيهــا : 5قــالَ . َوِإْن َشــدها َعلــى َعُضــِدِه َوَفِخــِذِه َفَمْكــروٌه َعلــى املَْشــهورِ : 4قَـــْولُهُ      

. َعْن َأْصَبَغ َأما يف َعُضِدِه فَالِفْديَةُ : الشْيخُ . َفال ِفْديَةَ  ،ِإْن فـََعلَ : ابُن القاِسمِ . هِ َعُضِدِه َوَفِخِذِه َأْو ساقِ 
 وُنِسـيــُر ُمْعــتادٍ َكأَ : الت  ،ـدها َعلــى َفِخــِذهِ لَم َأال ِفْديَــَة يف َشـــَوِإذا ُسـ ،َدهُ ـفََأْشــَبَه رَْبطَــُه َعُضــ ،نــُه ِعْنــَدُه َغيـْ

ــَرُب ِلَشــدها النــاُس فيــهِ َفَكْوُــا يف َعُضــِدِه أَ  ــِل ابــِن  َوظــاِهرُ  ،ا يف الَفِخــِذ ِلَعــَدِم ثُبوِــاَوِقلــِة َشــده ،قـْ نـَْق
َوَخرَج اللْخِمي لِْبَسها اْخِتياراً َعلى تـََقلِد السيِف  ،ال َأْعرِفُُه َنّصاً -الَفِخِذ احلاِجِب الِفْديََة يف الَعُضِد وَ 

–ها َحتْـَت ِإزارِِه يف ُوجوِب الِفْديَِة ِلَشد : ابُن ُرْشدٍ . يف لِْبِسها اْخِتيارًا الِفْديَُة اتفاقاً : ابُن َبشريٍ . اْخِتياراً 
ُوجـوَب : َونـَْقـُل ابـِن َبشـريٍ  ،يَـْأيت ِإْن شـاَء اهللاُ َتعـاىل ِمـْن َختْـريٍج لَـهُ -ِإْن َشدها ِلَغْريِ ِحْفـِظ نـََفَقتِـِه : ثالُِثها

  .ال َأْعرِفُُه َنّصاً -الِفْديَِة ِلَشدها َكذِلَك اْضِطراراً 
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يـَْنَبغي َسْدُل ِرداِئها َعلى َوْجِهها ِمن فـَْوِق رَْأِسها : فيها: 2قالَ . َمْسدولٍ  َوَلْو َستَـَرْتُه بِثـَْوبٍ : 1قَـْولُهُ      
ــْردٍ  َلْيــِه ِمخارَهــا ِمــْن َوال تـَْرفَــُع عَ  ،َومــا َعِلْمــُت رَْأيَــُه يف َجتافيــِه َعــْن َوْجِههــا َأْو ِإصــابَِتهِ  ،ِلَســْرتِ ال ِحلَــر َأْو بـَ

َتَدتْ  ،َأْسَفِلهِ  ْلـبَ  ؛الَعْقـُد طَـْرِدي : فَـِإْن قيـلَ . ِألَنُه ال يـَْثُبُت ِإال  ِبَعْقدٍ  ؛فَِإْن فـََعَلِت افـْ ـا تـَ َُس املَخـيطَ ِأل، 
َوتـََعقـُب ابـِن هـاروَن َوابـِن َعبـِد الّسـالِم َجْعـَل ابـِن احلاِجـِب  ،فَيما اَألْصُل َجواُز َسْرتِهِ  ُأجيَب بَِأن َذِلكَ 

ـَرةٍ ا ِبَسـاملَْذَهَب َجواَز َسْرتِه -ِبَعـَدِم تـَْقِييـِدِه ِبَكْونِـِه َعـْن ُرْؤيَـِة َأْجنَـِيب َلِقَيهـا  ،ْدِل ثـَْوِـا دوَن َعْقـٍد َوال ِإبـْ
 بِــَأن ــْرتِ َيْســتَـْلزُِمهُ يـُــَرد نَــِة َكْونَــُه ِلَســْرتٍ َقســي ،َلْفــَظ السَأْو بَـــْردٍ َولِــذا َجَعــَل يف املَُدو وَكــذا يف   ،َم َكْونِــِه ِحلَـــر

تَـَدتْ  ،َوَروى ابُن َحبيٍب ِإْن تـَنَـقَبْت َأْو تـََربقـََعْت َأْو تـََلثَمتِ  الِم الباِجي َسواٌء،ـكَ  َوُيْشـِكُل قـَْولُـُه يف  ،افـْ
ها ِألَنــُه يـَْقَتضــي اْخِتصاَصــ ؛ْرَأِة يف َوْجِههــا َويَــَدْيهاِإْحــراُم الرُجــِل يف َوْجِهــِه َورَْأِســِه َوِإْحــراُم املَــ: الِكتــابِ 

يَـْلَزَم نَفيُ  ،ِسَم لَْيَس ُمْطَلَق اِإلْحرامِ اُب بَِأن املَقْ ـَوجيُ  ،ِإْحراِم الَيِد دوَن الرْجلِ بِ   ،ُه َعْن َيَدِي الرُجِل دوَافـَ
َكْشُف َوَعَدُم ُجِل الفـَُهَو يف الر  ،َبَدِن املُْحرِِم دوَن باقيهِ  َبِل املَْقِسُم اِإلْحراُم اخلاص بِبَـْعضِ  ،َوُهَو باِطلٌ 

ــرتِ  هــاً َوُهــَو يف املـَـْرَأِة َســ ،ْجِهــِه َورَْأِســِه دوَن َيَديْــهِ َوذلِــَك يف وَ  ،السُر َوْجِههــا تـََرف ُر يَــَدْيها ِمبَخــيٍط،  ،تـْ َوَســتـْ
ا ُهَو بِاملْرَأِة دوَن الرُجلِ  فُخصوُصُه بِالَيَدْيِن ِإمن .  

ــازَْيِن الِفدْ : 3قَـــْولُهُ       ــازَْينِ : ابــُن َشــْأسٍ : 4قــالَ . يَــُة َعلــى املَْشــهورِ َويف القف ُجــُل الُقفابــُن . ال يـَْلــَبُس الر
ــْن َمْعــىن املَخــيطِ : َبشــريٍ  ــَدْينِ  ِم ــْبُس مــا َيْســتـُُر الَي ــِة يف لِْبِســِهما  ،ِل ــُل ابــِن هــاروَن ُســقوَط الِفْدَي ال -َونـَْق
َففي الِفْديَِة ِروايَُة الشْيِخ َوقَـوُل ابـِن  ،فَِإْن فـََعلتْ  ،الُقّفازَْينِ  ]ب/13[ ُس اخلُفْنيِ الَولِْلمْرَأِة لِبْ . َأْعرِفُهُ 
  . َحبيبٍ 
لَـو َبطَلَـْت راِئَحـُة الطيـِب َمل : يف قـَْوِل ابِن َشـْأسٍ : 6قالَ . َوَلْو َبطََلْت راِئَحُة الطيِب َمل يـَُبحْ : 5قَـْولُهُ      
  .َففيه َنَظرٌ  ،َمَع َحتَقِق َذهاِب ُكلها َوجتَُِب الِفْديَةُ : ِإْن َأرادَ . يـَُبحْ 
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َولَـــْو َعِلَقـــْت : ادَ ِإْن َأر : 2قـــالَ . ُمْصـــَمَتِة الـــرْأِس َوَحنِْوهـــا ْســـكٍ يَـــَة يف َمحْـــِل قـــارورَِة مِ َوال ِفدْ : 1َقــــْولُهُ     
ْسـِك ى القـارورَِة َوَحنِْوهـا ِبفـارَِة املِ َوتـَْفسُري ابِن َعبِد السالِم َعْطَف ابـِن احلاِجـِب َعلـ ،َففيِه َنَظرٌ  ،راِئَحُتهُ 

َر َمْشقوَقٍة    .ِألَنُه َكِطيبٍ  ؛بَعيدٌ -َغيـْ
ُرهُ : اَوفيه: 4قالَ . َكما َلْو َغطى رَْأَسُه ناِئماً : 3قَـْولُهُ       ِإْن  ،َفال َشْيَء َعلـى النـاِئمِ  ،ِإْن طيَب ناِئماً َغيـْ

َر اْنِتباِههِ  ظـاِهُرُه ثُبـوُت : قـُْلـتُ . ال َشـْيَء َعَليـهِ : ُخيْتَـَلُف فيِه َعلى قـَْوِل ابِن الَقصارِ : ي اللْخمِ . َغَسَلُه ِإثـْ
ــْوِل  ــررَُه ابــُن َعبــِد الســالِم بَِتْخرِجيــِه َعلــى قَــ ،ابــِن الَقّصــاِر َوَملْ َأِجــْدهُ قَــوٍل ِخــالَف قـَ وِل مالِــٍك يف َغــْريِ َوقـَ

  .يَْأباهُ –وِن اتصاِلِه ِبِه َوَعَدُم اْنِتفاِعِه ِبد ؛الناِئمِ 
 ،قـَْوُهلـا- 8َوَمْنِعـهِ  يبٍ ـاٍن دوَن ِطــِه بَِأْشنــِل َيَديْــواِز َغْســَويف جَ : 7قالَ . 6ِمي ـُل ِخبَطْـَوال يـُْغسَ : 5قَـْولُهُ      

ال -ْنــُه َلْفـَظ الَكراَهــِة َونـَْقــُل ابـِن َعْبــِد الّسـالِم عَ  ،َوال بِـَدقيقٍ : َحبيـٍب قــاِئالً  َونـَْقـُل ابـِن حــاِرٍث َمـَع ابــنِ 
  .َأْعرِفُهُ 
َوفيـِه  ،ْحرِم ُمْطَلقاً لِـَدواٍء جـاِئزٌ َواْكِتحاُل املُ : 10قالَ . َويف الُكْحِل املُطَيِب الِفْديَُة ال َأْعرِفُهُ : 9قَـْولُهُ      

القاضي َعْن بـَْعـِض  ولِلْخِمي َعنِ  ،َهلُما ،ملَْرَأةِ َعلى ا: ثالُِثهاٍب َوِبَغْريِ ُمطَي  ،ْديَُة، َوِلزِيَنِتِه َممْنوعٌ ِمبُطيٍب الفِ 
َوقَبولُــُه ابــُن َعبــِد  ،ال ِفْديَــَة فيــِه ِمبُطَيــبٍ : َونـَْقــُل ابــِن احلاِجــبِ  ،كِ َواجلَــالِب َعــْن َعبــِد املَِلــ ،َأْصــحابِنا
  .ال َأْعرِفُهُ -السالِم 
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ُقـراَد َواحلَلَـَم َوال 4َمـْن طَـَرَح احلَْمنـانَ : َوفيها: 3قالَ . َعلى املَْشهورِ بَعريِِه ُيْطِعُم  2َويف تـَْقريدِ : 1قَـْولُهُ      
ال َأْعرِفُـُه ِإال -َعزاُه بـَْعُضـُهم ِلمالِـٍك : َوَقوُل ابِن َعبِد السالمِ  ،َوشاذ ابِن احلاِجبِ  َفلُيْطِعْم، ،َعْن بَعريِهِ 

  .َأْكَرُههُ : قـَْوَل ماِلٍك يف املَُوطأِ 
َوقَـوُل  ،الزْنبـوِر يُـْدَفُع ِألَذاهُ  الَشـْيَء يف َسـُبعِ : أَبو ُعَمـرَ : 6قالَ . ِمَن الطِري َوَغْريِهِ  وما آذى: 5ـْولُهُ قَ      

َوداُه  ،فـََقتَـلَــهُ  َمــْن َعــدا َعَليــِه َسـُبٌع ِمــَن الطــْريِ؛: َوقــاَل َأْصـَبغُ " :يف قـوِل ابــِن احلاِجــبِ  ابـِن َعبــِد الّســالمِ 
َوالـذي يف  ،َمـْن عاَدتُـُه اتباُعـُه لَـهُ  تَِبَع املَؤلُف يف هذا نـَْقَل بـَْعـضِ  ".َهذا َغَلطٌ : ابُن َحبيبٍ  َوقالَ  ،ِبشاةٍ 

ا ُهَو تـَْغليٌط لَ  واِدِر ِإمنُبِع فـََقْط الن؛ُقصورٌ -ُه يف الض  ْريِ الِفْديَـُة : قـاَل َأْشـَهبُ : ِلَقْوِل الباِجيَولَـو يف الطـ
َتَدْأَتهُ  هـذا : ابـُن َحبيـبٍ . َوداُه ِبشـاةٍ  ،ِمـْن ِسـباِعها فـََقتَـلَـهُ  َمْن َعدا َعَليـِه َشـيءٌ : َوقاَل َأْصَبغُ  ،بِالضَررِ  ابـْ

َمحََلُه بـَْعـُض املتَـَأخريَن َعلـى : زاَد ابُن َشْأسٍ . بِنَـْقٍد َعلى ِمْثِل الباِجي - لَْيَس َعَدُم ِذْكرِِه الشْيخُ وَ  ،َغَلطٌ 
ْتِلهِ َمْن َقَدَر    .َيْدفـَُعُه دوَن قـَ

تَـَلُه ُغالُمُه ظانّاً أَنُه َأَمَرُه ِبَقْتِلِه فَاجلزاُء َعلى السيِد َعلى املَْشهورِ : 7قَـْولُهُ       َمْن : َوفيها: 8قالَ . َوَلو قـَ
َعَلْيِه جزاُؤهُ  ،فـََقتَـَلهُ  ،َقْتِلهِ ـن أَنُه َأَمَرُه بِ َفظَ  ،ْبَدُه بِإْرساِل َصْيٍد َمَعهُ َأَمَر عَ  َوَعلى الَعْبـِد ِإْن  : ابُن القاِسمِ . فـَ

َوقَــوُل ابــِن : قــالَ . ِألَن ِفْعلَــُه َكِفْعــِل َســيِدِه ِبآلَــةٍ : قــالَ . علــى ظــاِهرِهِ : َفَحَملَــُه ابــُن ُحمْــِرزٍ . كــاَن ُحمْرِمــاً 
ــيِد َشــيٌء  ،ِإْذنِــهِ  َولَــْو صــاَر ِبغَــْريِ  ،يَدُه َســَبٌب لَــُه يف َأْخــِذهِ ِألَن َســ: 9الكاتِــبِ  ِخــالُف -َملْ َيُكــْن علــى الس

: ابُن القاِسمِ . ال ِمْنهُ  ،ِألَن اَخلطَأَ ِمَن الَعْبدِ  ؛الِقياُس َأال َشْيَء َعلى السيدِ : اللْخِمي . ظاِهِر َقوِل ماِلكٍ 
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  .يوخ، له تأليف كبري يف الفقهإىل املشرق ولقي جلة من الشّ ، رحل شبلون والقابسيّ 
  . 252/، ص7/املدارك، للقاضي عياض ج- :انظر                
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ــِه فََأطاَعــهُ  لَــوْ  ُهمــا َجــزاُؤهُ  ،َأَمــَرُه ِبَذحبِْ ــهِ : بــو ِعْمــرانَ أَ . فـََعلــى ُكــل ِمنـْ ــي  ،لَــو َأْكَرَهــُه َعلــى َذحبِْ ِد فـََعلــى الس
  .َوال َأْعِرُف ُمقاِبَل َجْعِل ابِن احلاِجِب قـَْوَهلا املَْشهوَر ِسوى ما َمر  ،َجزاءانِ 

ِبَداللَِتــِه علــى  َويف اجلَــزاءِ : 2قــالَ . َفِفــي اجلَــزاِء ثالُِثهــا املَْشــهوُر َعلــى القاتِــِل ِإْن كــاَن ْحمرِمــاً : 1قَـــْولُهُ      
ْتِلــِه   ،ُهــَو َأَحــب ِإَيل : ِن َوْهــبٍ ْوِل ابـــَعــْن َأْشــَهَب َمــَع َقــ: اللْخِمــي . راماً ـوُل َحـــِإْن كــاَن املَْدلــ: ثالُِثهــا–قـَ

 ،َعْن َمْشهوِر قـَْوِل ماِلكٍ  َوالباِجي  ،ٍد َعْن ُحمَمِد ابِن القاِسمِ اَهللا َمَع َأيب ُحمَم  َولَِيْستَـْغِفرِ : َولِلُمَدونَِة قائَِلةً 
ــٌد َعــْن َأْشــَهَب قــاِئالً  ،َواللْخِمــي َعــْن َعْبــِد املَِلــكِ  َونـَْقــُل ابــِن َبشــٍري .َولَيْســتَـْغِفِر اَهللا َوَيِديــِه القاتِــلُ : َوُحمَم

ُه ابُن َعْبِد الّسالِم َوابُن هارونَ  ،الثّاِلَث َمْعكوساً  صارِِه َعلى نـَْقِلـِه دوَن َعْكِسـِه بَعيٌد؛ ِالْقتِ -راِبعاً : َوَعد
  .الثّاِبِت نـَْقُلهُ 

  ؛َوَنظَـراً َوْهـٌم نـَْقـالً -نَقلُـُه اِإلباَحـَة بِالشـك يف َزواِل الَعـُدو : 4قـالَ . الظـن َوالشـك َوالِعْلـمُ : 3قَـْولُهُ      
  .وِألَن الشك يف املاِنِع َلْغوٌ  شٍري َلْغَو الشك اتفاقاً َونـَْقِل ابِن بَ  ،ِلظاِهِر الرواياتِ 

 ،َع لُـزوِم َمتاِمـِه بِاِإلفاَضـةِ ْدِي َمــُل ابـِن احلاِجـِب نـَْفـَي اهلَــَونـَْقـ: 6الَ ـقـ. َوقيـَل ال َهـْدَي َعَلْيـهِ : 5قَـْولُهُ      
ـٍد  ،ج َمت ُتِرَك ِمْنـُه ُسـَننٌ حَ  ِألَنهُ  ؛َوْهمٌ -ابُن هـاروَن ِلُمَحمٍد َوَعْزُوُه  ،َوقَبولُُه ابُن َعبِد السـالمِ  ـْوُل ُحمَم َوقـَ

ا قاَلُه َعلى َمْذَهِبِه أَنُه حيُِل دوَن ِإفاَضةٍ -بِنَـْفِي اهلَْدِي  ِإمن .  
 :المِ ـقَـوُل ابـِن َعبـِد السـ: 8قـالَ .ِإال َأْن َيطـوَف َوَيْسـعى فَِإْن ُحِصَر َعْن َعَرفَـَة فـََقـْط َمل حيُِـل  :7قَـْولُهُ      

ــْن َأْهــ ــةَ فيــِه ِإْن كــاَن ِم ــْن َغــْريِِهم،  ،ـِل َمك  ،أَنــُه يـََتَحلــُل ِبُعْمــَرةٍ  :ِإْحــداُمها: ِروايتــانِ -َأو ِممــْن َأْحــَرَم ِــا ِم
ـــِألَْهــ: رىـَواُألْخــ ــلُ ِل َمكوِط طَــواِف ِلُســق ؛َوال َســْعيَ  ،ال طَـــوافَ  ،َوال َشــْيَء َعَلْيــهِ  ،َة َكَغــْريِِهم َأْي يـََتَحل

ــةَ الُقــ ــْن َأْحــَرَم ِمبَك ِم الُوقــوِف  ]أ/14[ َوطَــواُف اِإلفاَضــِة َمْشــروطٌ  ،دوِم َعمــا نـََقــَل . ال َأْعرِفُــهُ -بِتَـَقــد ِإمن
  .ِر املََرِض لِلِحل َعلى ما يَْأيت ِإْن شاَء اهللاُ َتعاىلصَ الناُس اِخلالَف َبَني املَكي َوَغْريِِه يف ُخروِج حمُْ 
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َولَـْو  ،ِجهـادٌ -َوِقتاُل احلاِضِر َوالبادي بِـِه : 2قالَ . راً ـماً َأْو كافِ ـوُز ِقتاُل احلاِصِر ُمْسلِ ـَوال جيَ : 1قَـْولُهُ      
َر ما َمر  َويف ِقتاِلهِ  ،كاَن ُمْسِلماً  واَألوُل  ،َع ابـِن َشـْأٍس َعـِن املَـْذَهبِ َوابـِن احلاِجـِب َمـ ،نـَْقـال َسنَــدٍ -َغيـْ

 ةَ   واُب ِإنْ الصةَ  ،كاَن احلاِصُر ِبَغْريِ َمكْت ِيل ( : فَاَألْظَهُر نـَْقُل ابِن َشْأٍس ِحلَديثِ  ،َوِإْن كاَن ِمبَكا ُأِحل ِإمن
 ،ا رَأَيتُـُه لِـبَـْعِض َأْصـحابِنَوَأظُـن َأين  ،لصواُب َجواُز ِقتـاِل احلاِصـرِ ا: َوقـَْوُل ابِن هارونَ  3.)ساَعًة ِمْن َارٍ 

ـاَج : َمـْردودٌ . َوقاتَـَل َأْهـُل املَدينَـِة ُعْقبَـةَ  ،ُه ِمَن الصـحابَِة احلَجـاجَ َوَقْد قاَتَل ابُن الزبـَْريِ َوَمْن َمعَ  احلَج بِـَأن
ِإْن : وَل ابـِن الَعـَرِيب ال َأْعرِفُُه ِإال قَـ-َونـَْقُلُه َعْن بـَْعِض َأْصحابِنا  ،َيْطلُبوَن النـْفسَ  ا ِبِه ،وَكانواْ َوُعْقَبَة َبَدءَ 
 ِإْن ُأْجلِـئَ : َوفيهـا4 ﴾ َحىت يقاتِلوُكم فيهِ  ﴿ :قوِتَل ِلَقْوِلِه َتعاىل ،َواْعَتدى َعلى اِهللا َتعاىل ،يهاجاَر َأَحٌد ف

ــْيفِ  ــهِ  ،املُْحــرِم لِتَـْقليــِد الس ابــُن . ِألَنــُه ِذلــةٌ  ؛اً احلاِصــِر كــاِفراً َأْو ُمْســِلمُيْكــَرُه ِإْعطــاُء : َســَندٌ . َفــال بَــْأَس ِب
ِه : قـُْلــتُ . ِألَنــُه َوَهــنٌ  ؛ال يـُْعطــاُه ِإْن كــاَن كــاِفراً : َشــْأسٍ  جــوِع ِلَصــدِمــْن -اَألْظَهــُر َجــوازُُه َوَوَهــُن الر َأَشــد

  .ِإْعطائِهِ 
َيَتَحلُل بَِأْفعاِل الُعْمَرةِ : 5قَـْولُهُ       َوِإال  ،ِألَنُه َحقيَقةٌ  ؛َلُه ِبُعْمَرٍة َأْي يـَْفَعُلهايـَْعين َحتَل : وُنِسي الت : 6قالَ . فـَ

َمـْن فاتَـُه :  اِع ِعيَسـىَمسَـ َونَـص  ،َهـذا ِخـالُف نَـص املَُدونَـةِ : قـُْلـتُ . َلزَِم َقضاُء ُعْمَرٍة َلْو َوِطَئ يف أَْثناِئها
ْشياِخ ابِن ُرْشـٍد َوغَـْريِِه، َوزَْعُمـُه ُبطْـالَن الـالزِِم وِخالُف قـَْوِل األَ  ،َوَسعى َوَنوى ِبِه الُعْمَرةَ  الُوقوُف طافَ 

ــْو َوِطــَئ فيهــا : َأْعــين ــُه أَبــو حمَُ -َقضــاَء الُعْمــَرِة َل ــٍد َعــِن ابــِن القاِســمِ َحــق قاَل ــُه ابــُن احلاِجــِب  ،م –َونـَْقُل
ــالمِ . َصــوابٌ  ــِد الس ــُب َقضــاُؤها؛: َوَقــوُل ابــِن َعْب -ًة ِألَن احلَــج ملــا فــاَت عــاَد ُعْمــرَ  ُميِْكــُن َأْن يُقــاَل جيَِ

، َوجيُ  ،ِخالُف قَـوِل ابِن القاِسمِ  وُنِسيَقض: ابُ ـَوالزِِم اْسِتْدالِل الت َيْسـتَـْلزُِم َقضـاَءها اءَ ـبَِأن ـ ؛احلَج َا  ِأل
ـْوِل َعْبـِد احلَـق  ،ج ُمْفـَرَدْينِ ُعْمـَرٍة َوَحـ َحْسَبما تـََقـدَم، ِخبِـالِف ُمْفِسـدِ  ،كاَنْت تـُْفَعُل بِِإْحراِمهِ  : َوَفْحـوى قـَ

َقِلـُب ُعْمـَرةً  ِألَن  ،ِكيـِة َحتَللَـُه ِبُعْمـَرةٍ أَْنَكَر بـَْعُض املالِ : َعِن ابِن اجلَْهمِ  بِـَأن : ُه ابـُن اجلَْهـمِ َوَرد  ،احلَـج ال يـَنـْ
َقَلَبْت  َقَلَب احلَج هلَ الُعْمَرَة َكما انـْ   .َوال يـُْعَلُم يف اُألصوِل َحتَلُل ُحمْرٍِم ِمبا لَْيَس ِحبَج َوال ُعْمَرةٍ  ،الِلَحج انـْ
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.." إّن اهللا حرم مّكة فلم حتل ألحد قبلي وال حتّل ألحد بعدي وإمنا أحلت يل ساعة من ـار"اس أّن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ابن عبّ  من حديث
إّال ملنشــد علــى  بــاب حتــرمي مّكــة وصــيدها وخالهــا وشــجرها ولقطتهــا، احلــديث  وأخرجــه مســلم مــن حــديث أيب هريــرة رضــي اهللا عنــه  يف كتــاب احلــجّ 
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ُد ِإْحراَمها ِإال : 1قَـْولُهُ       َمْن أَنْ  َوال ُجيَد 2قـالَ . َأْو َأْرَدَفُه يف احلَـَرمِ  ،َشأَ احلَج : ْخِمـيِإْن كـاَن َأْحـَرَم : الل
النساَء َفال  َوطاَف َوَسعى َوَحَلَق مثُ َأصابَ  فَِإْن َملْ َخيُْرجْ  ،ْن َقَدَر مثُ َدَخَل ِبُعْمَرةٍ ِمْن َمكَة َخَرَج لِلِحل إِ 

: قـُْلـتُ . َمْن َأْحَرَم َوطاَف َوَسعى َوَحَلَق مثُ َأصاَب النساَء َفال َشْيَء َعَلْيهِ : َوَقْد قاَل ماِلكٌ  ،َشْيَء َعَلْيهِ 
َوَشــْرُط  ،ِلَقْولِــِه َأفــاضَ  ؛َواحلَــَرِم َضــرورََة ُوقوِفــهِ  ِألَنــُه يف َحــج َمجَــَع فيــِه بَــَني احلِــل  ؛ يَــِتم اْســِتْداللُُه َِــذا ال

نَـُهما، ُه َبْل ِإْمجاعاً، َوَيْكفي ِلما تـََقدَم ُدخولُ  ،تَِنُف َهلا ِإْحراماً اتفاقاً َوال يَأْ  ،َوِإْن َملْ َحيُْصلْ  الُعْمَرِة َمجُْعُه بـَيـْ
ُد ِإْحراَمها : َوَقوُل ابِن احلاِجبِ  ،ِمَن احلََرِم َخَرَج لِلِحل  فَِإْن كاَن َأْحَرمَ  ،ُحمْرِماً ِمَن اِحلل َحبج  َأوالً  ال ُجيَد

 ،بَعيـدٌ -ِن اخلُروِج لِلِحل عَ  َوْهٌم، َوَمحُْلُه َعلى أَنُه َجتَوٌز بِاِإلْحرامِ –ِإال َمْن أَْنَشَأ احلَج َأْو َأْرَدَفُه يف احلََرِم 
  .ِألَنُه تـَْغليٌط ال حيَِل  ؛ال يـَْنَبغي ِلُمْنِصٍف ِفْعُلهُ وَ 

َقى َعلـى ِإْحراِمـهِ  َوَلهُ : 3قَـْولُهُ       واِز بَقائِـِه َعلـى ِإْحراِمـِه ـَويف َجـ: 4الَ ـقـ. َوال َدَم َعَليـهِ  ،ْجزيـهِ فـَيُ  ؛َأْن يـَبـْ
َونـَْقـِل  ،نَِة َمَع َمْعروِف املَـْذَهبِ اِسِم يف املَُدو ـوايَِة ابِن القْل َمكَة ِلرِ ـِإْن َملْ َيْدخُ : هاثالِثُ –ِحلَجِه عاماً آَخَر 

ـُه بِـِه : الصِقلي نـَْقَل ابـِن املُْنـِذِر ِروايَـَة ابـِن َوْهـبٍ  َوَعـْزُوُه ابـُن  ،قـاِبًال، َونـَْقـِل ابـِن احلاِجـبِ ال ُجيْزِئُـُه َحج
 ًراَعْبِد السنَِة ُمَفسها نَقيَضـهُ فـََوهْ  ،َوال ُجيْزِئُُه ِلقاِبلٍ : رادَ ِإْن أَ -ثاِينَ نـَْقِل ابِن احلاِجِب  الِم لِلُمَدوٌم لَِنص، 
الصِقلي ِروايََة  َونـَْقلِ  ،وََكذا َعْزُوُه ِإيّاُه َمَع ابِن هاروَن ِلِروايَِة ُحمَمدٍ  ،اْمتَـَنَع تـَْفسريُُه ِبهِ  ،َوُجيْزِئُهُ : وِإْن َأرادَ 

  .ابِن ناِفٍع َكابِن القاِسمِ 
َونـَْقـُل ابـِن َعبـِد . َوال َدُمـُه َدَمـهُ  ،َوال ُيْسـِقُط َدُم الَفسـاِد َدَم الَفـْوتِ : 6قالَ . َوجيَُِب الَقضاءُ : 5قَـْولُهُ      

ــالمِ  ــُيْســِقُط يف َحــ: السَمتــراِد ال يف الت ــراِن املُْفَســِع َوالج اِإلْف ــهُ  ،ُمَتنــافٍ -َدْيِن ِق َوُيْســِقُط َدُم . َوال َأْعرُِف
 ــالَفــواِت َدَم الِقــراِن َوالتمَ  ،عِ َمتــْولُ  ،َوفيــِه ِخــالٌف تـََقــد ِم الِقــراِن لُــزوَم دَ : َرَوى اللْخِمــي : ابــِن هــارونَ  َوقـَ

 َمتـْوُل ابـِن احلاِجـبِ . َملْ َأِجـْدُه لَـهُ -ِع الفائِتَـْنيِ َوالت َعـ ،ُب الَقضـاُء َوَدُم الَفـوِت ال َدُم الِقـرانِ جيَِـ: َوقـَ ُة َوُمتـْ
ـْوِت : حاِصـُلهُ  -َوُشبـَهْت ِمبُتَـَعّدي امليقـاِت ُحيْـرُِم مثُ يَفـوُت َأْو يـَْفُسـدُ  ،الفاِئِت ِخبِالِف املُْفَسدِ  ِإْسـقاُط فـَ

ـــ ـــِة َدَمْيِهمـــا ال َدَمـــْي ِإفســـاِدِمها َكِإْســــالِق َع ـــْوتِ ـراِن َواملُتـْ ـــّدي ميقاتِـــِه ال َدَم َفســـاِدهِ احلَـــج َدَم تَـ  قاِط فـَ  ،َع
ـةَ لِـَزواِل موِجبِـِه؛ ِإْذ ال جيَِـُب : قـالَ . ِمبُتَـَعّدي امليقاِت َميوتُ : َوتـَْقريُرُه ابُن هارونَ  َعلـى َمـْن َأراَد َمك ِإال، 
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ـةَ يَـُدل َعلـى أَنـ َوْهـٌم؛ ِألَنـهُ –صاَر َكَمـْن َقَصـَد َمْوِضـعاً دوَـا  ؛فَِإذا َقطََعُه املَْوتُ  َمل  ،ُه لَـْو فاتَـُه َوبـَلَـَغ َمك
َولِلتوُنِسـي  ؛ُسـقوطُهُ -ـاِسِم َواملَْنصـوُص يف املَُدونَـِة َويف َغْريِهـا ِالبـِن القـ ؛َعْنُه َدُم تـََعدي اِمليقاتِ  طْ ـَيْسقُ 

  .ثُبوتُهُ –َعْن َأْشَهَب 
ْهَمـِة َدٍم َكالَعـُدو طـَكْوِن َحْبِس السلْ  َويف: 2الَ ـق. ق َفَكاملََرضِ ِإْن كاَن ِحبَ : َوثالُِثها: 1قَـْولُهُ       َأْو   ،اِن بِتـُ

َويف َحْبِس  ،ْن بـَْعِض املَُتَأخريَن فيهِ عَ  ]ب/14[ِالبِن َبشريٍ  ،ال ِحبَق  ،ْلمٍ ِإْن ُحِبَس ِبظُ : ثالُِثها–َكاملََرِض 
ـــِقلي قـــاِئالً وَ  ،اع ابـــِن القاِســـِم َمَعهـــاَو مســـ ،الـــدْينِ  َجـــَزَم ِبَصـــواِبهِ  ،ْو قالَـــُه قائِـــٌل َملْ َأِعْبـــهُ لَـــ: الص ُابـــُن . مث

َويف  ،َكالُمـُه يف املَُدونَـةِ : ْلـتُ قُـ . َرْينِ ـَوَحيَْتِمـُل اَألْمـ ،ال فَـال نَـص َوإِ  ،َفَكاملَريضِ  ؛ِإْن ُحِبَس ِحبَق : الَقصارِ 
ــِن القاِســِم  اعمســ ــ-اب ــدَ َنــص ِفْقِه ــُن ُرْشــدٍ . َنّصــاً ُأصــولِياً : ي ِإال َأْن يُري ــِبَس ظُ : اْب ــْو ُح ــٍة َل ــْريِ تـُْهَم ْلمــاً ِبَغ
الِف فـيَمْن ُحـِبَس ِألَن َحمَـل اخلِـ ؛َنظَـرٌ -لسـالِم الثالِـَث لَـه َويف َعـْزِو ابـِن َعبـِد ا. كاَن َكالَعـُدو  بٍ سبَ وال

  .هِ َوقـَْوُل ابِن ُرْشٍد يف َغريِْ  ،بِتـُْهَمةٍ 
ْبــَل امليقـاتِ وَ : 3قَــْولُهُ       لَــُه َحتْليُلهـا َعلـى املَْشــهورِ  ،ِإْن َأْحَرَمـْت قـَ ال َأْعــِرُف الشـاذ ِإال ِمــْن : 4قـالَ . فـَ

  .ِإْطالِق بـَْعِض الرواياتِ 
ُعهـا ِمـْن فـَْرِضـهالَ  :ابُن َبشريٍ : 6قالَ . َولَْيَس لِلزْوِج َمْنُع املُْسَتطيَعِة ِإىل آِخرِهِ : 5قَـْولُهُ       ِإِذ  ؛ْيَس لَـه َمنـْ

ُ بِاْســِتطاعَ  اخيالَعــْنيُ يـَتَـَعــني ر  ؛ِتها َعلــى الَقــْوِل بِــالرتَد املَتــَأختَـــَرد َعَلْيــِه  لــواْ َونـَز  ،وَن يف َمتْكيِنــِه ِمــْن َمْنِعهــافـَ
ُعهـا َعلـى اَألَصـح لَـيْ : َوقـَْوُل ابِن احلاِجـبِ  ،َوالصالَة َأوَل َوْقِتها ،َقضاَء رََمضانَ  َكالصـالِة َأوَل   َس لَـه َمنـْ

  . ِخالَف نـَْقِل ابن َبشٍري، َوُهَو اَألَصح  ،يـَْقَتضي االتفاَق َعَلْيِهما-َوَقضاِء رََمضاَن  ،الَوْقتِ 
ْلغــاِء التـَفــثِ َوال: 7قَـــْولُهُ       ابــُن : 8الَ ـقــ. املُْنَجــِربِ  َوطَلَــِب الرفاهيَــِة ِمــَن املَْحظــورِ  ،نُســك ماَوَجــَب ِإلِ
ْلغاِء تـََفـٍث َأْو رَ : َشْأسٍ  َأْو : ْوِل ابـِن احلاِجـبِ ـَوُهـَو َأْوَجـُز ِمـْن قَـ ،فاِهيَـٍة ُميْنَـُعهـا املُْحـرِمُ النُسُك ما كاَن ِإلِ

ـــْوُل ابـــِن هـــارونَ . رَفاِهيَـــٍة ِمـــَن املَْحظـــوِر املُْنَجـــِربِ  ـــْوَعْنيِ  ِألَن : تـَْعريـــُف اَألوِل يـَْعـــين: َوقـَ تـَْعريـــَف َأَحـــِد النـ
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َقِسـُم ِمبَُتسـاِويـَْنيِ  بِأَنـُه الَعـَددُ : املُْنَحِصِر ِجْنُسُهما فيِهما يـَُعـرُف اآلَخـَر َكتَـْعريـِف الـزْوجِ  فَِإنـُه تـَْعريُفـُه  ؛املُنـْ
َقِســُم ِمبَُتســاِويـَْنيِ : لِلَفــْردِ  ــأَ : َمــْردودٌ . بِأَنــُه الَعــَدُد الــذي ال يـَنـْ ِألَن خاِصــيَة  ؛لِــَك يف احلَقــائِق الَعْقِلَيــةِ ن ذَ ِب

َك َوال َكــَذلِ  ،ا اْحنََصــَر ِجْنُســُهما ِفيِهمــاَوِإال ملَــ ،ًة لَِنقــيِض خاِصــيِة اَألولِ اآلَخــِر ال بُــد َأْن َتكــوَن ُمســاِويَ 
ــرِعيةُ  ةِ  ؛احلَقــاِئُق الشــٌة َجيــوُز َكــْوُن خاِصــيــا َجْعِلي َِر ُمســاِويًَة لَِنقــيِض اآلَخــرِ اآلَخــ ِأل،  َوَقْصــُر  ،َأْو َأَخــص

صاِر ِجْنِس َأداِء الصالِة الرباِعيِة يف َمتـاٍم َوَقْصـٍر َمـَع َكـْوِن خاِصـيةِ  نَـُهما َعَلْيِهما كاحنِْ  اِإلْمتـامِ  املُْشتَـَرِك بـَيـْ
ــْن نَقيِضــها الَقْصــِر َأَخــص  َوخاِصــيةُ  ،َعــَدَم نـَْقِصــها َعــْن َأْربَــعٍ  َوُهــَو َأَخــص ِمــْن  ،ِألَنــُه نـَْقــُص َشــْطرِها ،ِم

ِألَنـُه  ؛َفخاِصـيُة الَقْصـِر َعـْنيُ نَقيِضـها ،نـَْقِصها َعْن َأْرَبٍع ال يُقاُل َبْل خاِصيُة التماِم َعـَدُم نـَْقـِص َشـْطرِها
 ؛َوُهـَو باِطـٌل ِإْمجاعــاً  ،ُوجـوِد اخلاصـِة َومـا ِهـَي لَـهُ زاِم رورََة اْســِتلْ ـلَـْو كـاَن َكـَذِلَك َلَصـح التمـاُم بِـَثالٍث َضـ

  . َواْمتَـَنَع َصْرُف َأَحِد النـْوَعْنيِ الَعْقِليَـْنيِ ِلآلَخرِ  ،ح َصْرُف النُسِك لِلَهْديِ َوِمْن مثَ صَ 
 ،َعَلْيِه َدٌم َلْو َصح َحج  ِل َمْن َوَجبَ واُز َأكْ ـَواملَْعروُف جَ : 2قالَ . َويف َهْدِي الَفساِد قـَْوالنِ : 1قَـْولُهُ      

َوتَِبَعـُه  ،ْخِمـي َعَلْيـِه َدَم غَـْريِهِ َوأَلْـَزَم الل . َل ال يَْأُكُل ِمـْن َدِم الَفسـادِ ـَوقي: قاَل ُحمَمدٌ . َأْو عْمَرٌة ُمْطَلقاً ِمْنهُ 
ـَرُه َوُهـَو الزِمٌ ُضـُهم َخرَج بـَعْ : قاَل ابُن َعبِد السالمِ . َوِعياضٌ  ،شريٍ ابُن بَ  ـْوِل قائِِلـهِ  ،َعَلْيـِه َغيـْ : َوظـاِهُر قـَ

 لِ وْ الَقـ النِ طْـلـى بُ عَ  ل دُ تَـ زامِ لْـاإلِ  ةُ ح ِصـ لْ بَـ[  ال َيِصـح التْخـريُج َعَلْيـهِ َوِمْثُل َهذا . أَنُه ال يـَتَـَعدى ِلَغْريِهِ 
يف  سَ يْ لَـوَ  طـالِ بْ اإلِ  بيلِ ال يف َسـ ريجِ ْخـالت  ياقِ يف ِسـ ياخُ ْشـاألَ وَ  ي ِمـخْ الل  هُ رَ كَ ا ذَ من إِ  :تُ لْ قُـ  .هِ مِ الزِ  النِ طْ بُ لِ 

ــ ــحمَُ  لِ وْ قـَ ــ دٍ م ــا َي ــقائِ  ن لــى أَ عَ  ل دُ م ــتَـ ال يَـ  هُ َل ــ ّداهُ َع ــوْ مناه قَـ ل َســ ،هِ ريِْ إىل َغ ــمِ  هُ ُل ــالت  ح ِصــهــذا ال يَ  لُ ْث  ريجُ ْخ
َذلِـَك القائِـَل  ِض َأْهـِل املَـذاِهِب اُألصـولِيِة، َفُمَسـلٌم، َوال َيُضـر ِإْن َأراَد يف بـَْعـ. ِإىل آِخـِر َكالِمـهِ  3]هِ يْ لَ عَ 

ـْولَ  ،ُه قاِئٌل بِاملَْذَهِب اآلَخرِ ِألَن  ؛بِالتْخريجِ  ْنيِ ُمهـا املَْشـهوراِن َوِإْن َأراَد اتفاقـاً، فَباِطـٌل؛ ِألَن يف املَْسـأََلِة قـَ
ِه بِـالَرباَءِة ِمـَن فَِإنُه قاَل َذِلَك َمـَع َتْصـرحيِ  ،ْكِم بَِتْكفِري نَاِيف الصفاتِ يف احلُ َوماِلٍك  ،َوالشاِفِعي  ،لِلقاضي

  .َوَغْريِِمها َمْنصوَص قـَْوَيلْ َمْسأَلَتَـْنيِ مَتناِقَضتَـْنيِ يف ِكلتَـْيِهما ،ُج اْبِن ُرْشٍد، َواللْخِمي َوَحنُْوُه َختْري ،الُكْفرِ 
َيْأُكـلُ فَأَ : 4قَـْولُهُ       لَـُه فـَ بـْ ِإْن َعِطـَب  َويَْأُكـُل ِمـَن اجلَـزاِء َوالنُسـك : 5قـالَ . َوُيْطِعـُم َعلـى املَْشـهورِ  ،مـا قـَ

ْبَل َحمَلهِ  َعُه َونـَْقُل ابِن احلاِجِب  ،قـَ   6] ِلَغْريِ ابِن الَعَريب[ ال َأْعرِفُُه -َمنـْ
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ُر ُمْسِلمٍ َوفيها ال ُيْطَعُم ِمْن : 2قالَ  .ي يف َغْريِِمها َخفيفٌ َوالذم : 1قَـْولُهُ        ،فَِإْن فـََعلَ  ،َمجيِع اهلَْدِي َغيـْ
َرُمها ،أَْبَدَل اجلَزاَء َوالِفْديَةَ  َوَهـذا َعلـى . يُريـُد نَـْذَر املَسـاكنيِ : اللْخِمـي . َوُهَو َخفيٌف، َوَقْد َأسـاءَ  ،ال َغيـْ

ـْوُل : قـاَل ابـُن َعْبـِد السـالمِ . َوَعلى الَقْوِل اآلَخِر َيكوُن َكـاجلَزاءِ  ،اْسِتْحسانٌ -ُك اَألْكِل ِمْنُه تـَرْ : قـَْوِلهِ  قـَ
ــا يُريــُد بِــَذِلَك نَــْذَر املَســاكِني خاصــًة : بـَْعــِض شــارِِحي املَُدونَــةِ  ــا ُهــَو َكمــا قالَــُه يف . ال َوْجــَه لَــهُ -ِإمن ِإمن

ا: يف َلْفِظ اللْخِمي لَْيَس : قـُْلتُ . ُرباِت ِذمي ـال يـَْنَبغي َأْن ُيْطَعَم ِمْن هِذِه القُ : اياـالضح ًة،  ،ِإمنَوال خاص
ُعدْ  ،اَد َمْعىن َكـالِمِه ال َلْفظَهُ فَِإْن َأر  ْوَل ـِألَن قَـ ؛َأْجنَـِيب  -لَـُه مبـا ذُِكـَر ال َوْجـَه : َوَلِكْن تـَْعليـُل قـَْولِـهِ  ،َملْ يـَبـْ

 ْخميا ُهَو يف  نـَْفِي البَـَدلِ إِ . ساكنيِ ُد َنْذَر املَ ـيُري: الل من،  يمُه  ،ال يف ِإْطعـاِم الـذَوتـَْفسـريُُه بِـِه َحَسـٌن؛ ِألَنـ
  .َكْونُُه َكاجلَزاِء َوالِفْديَةِ -املُتَـَوهُم 

  .فُهُ ال َأْعرِ -َونـَْقُل َعَدِمِه َمثَناً ُمْطَلقاً ال قيَمًة : 4قالَ . َوقيَمُتُه َمثَناً : 3قَـْولُهُ      
ــدٌ : 6قــالَ . َويـَْنَحُرهــا صــاِحُبها قاِئَمــًة َمْعقولَــًة َأْو ُمَقيــَدةً : 5قَـــْولُهُ       ــْأُن َحنْــُر البُــْدِن قاِئَمــًة : قــاَل ُحمَم الش

لَـةِ  ُن َحنُْرهـا ِقيامـاً الشـأْ : قـاَل مالِـكٌ : َوفيهـا. َوال يـَْعِقُلهـا ِإال َمـْن َخيـاُف َضـْعَفُه َعْنهـا ،ُمَقيَدَة الَيَدْيِن لِلِقبـْ
ِإِن ال بَْأَس بَِنْحرِهـا َمْعقولَـًة وَ  ،َأقـوُم َعلى ِحْفِظ َذِلَك اآلنَ ال : الَ ـَمْعقوَلًة َأْو َمْصفوَفَة الَيَدْيِن؟ ق: قـُْلتُ 

ــدٌ . اْمتَـنَـَعــتْ  ْحــرِ : ُحمَمــ ال تـَُعْرقَــُب بـَْعــَد النَُأْن ُخيــاَف اْنِفال ةً َوَحنُْرهــا بارَِكــ ،اِإال  ِمــْن َذلِــكَ  َأَحــب ِإَيل، 
: احلاِجـبِ  ]أ/15[ َوقَـوُل ابـنِ . َأَحب ِإَيل ِمْن َحنْرِهـا بارَِكـةً -َوَحنُْرها قاِئَمًة ُميِْسُكها ِمْن ُكل ناِحَيٍة رَُجٌل 

 ،قَبولُــُه ابــُن َعْبــِد الســالمِ وَ  ،ْعقولَــةً تـُْنَحــُر قاِئَمــًة مَ : َوقـَْولُــُه يف الــذباِئحِ  ،لَــًة َأْو ُمَقيــَدةً يـَْنَحُرهــا قاِئَمــًة َمْعقو 
  .قاِئَمًة َمْعقوَلةً : َلُه اْبُن ُرْشٍد َعن بـَْعِض الُعَلماءِ ال َأْعرِفُُه ِإال نـَقَ -اروَن َوابُن ه

َثى َسواءٌ : 7قَـْولُهُ       سـاواِة َصـغِري َكمُ  ،َصـغِري ُكـل َصـْيٍد َكَكبـريِهِ  َوفيهـا ُحيَْكـُم يف: 8قـالَ . َوالذَكُر َواألنـْ
يــةِ  الَكبــَري يف الد ــدٌ . احلُــر َوَرواُه ُحمَم . َفواِضــٌح قَــوُل ابــِن احلاِجــبِ : قـُْلــتُ . املَعيــُب َكَســليمٍ : البــاِجي :
  .َوالذَكُر َواألُْنثى َسواءٌ 
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لَــْو قـُــوَم : البـاِجي : 2قــالَ . َأْجـَزأَ  بِــَدراِهَم مثُ قـُوَمـْت ِبطَعــامٍ  َم الصــْيدُ وّ قـُـَوَعلــى املَْشـهوِر لَــْو : 1قَــْولُهُ      
ــدَ  ــامٍ ِب ــْت ِبطَع ــَد ماِلــكٍ  ،َأْجــَزأَ  ،راِهَم مثُ قـُوَم ــدٍ : قـُْلــتُ . َواَألوُل َأْصــَوُب ِعْن ــُه يف ِكتــاِب ُحمَم َوظــاِهُر  ،ِمثْـُل

َونـََقَلها ابُن احلاِجِب بَِلْفِظ َأيب ُعَمـَر . هُ ِخالفُ –رََجْوُت َسَعَتُه  ،َدراِهَم َواْشَرتى ِا طَعاماً َلْو قـُوَم بِ : قـَْوِهلا
  .َواَألوُل َأْصَوبُ : دوَن قـَْوِلهِ 

َعةَ ِإْن َنِسـَي الث : َروى ُحمَمـدٌ : 5قـالَ  4]..3ج يف احلَـ امٍ يـأَ  ةَ الثَـثَ  صامَ : قَـْولُهُ  [       ،الثَـَة َحـىت صـاَم السـبـْ
ــدَ  ــِإْن َوَج ــْدياً  َف ــِديَ  فََأَحــب ِإَيل  ،َه ــةِ : َأْصــَبغُ . َوِإال صــامَ  ،َأْن يـُْه ــَد الثالَث َعَة بـَْع ــبـْ ــَل الس ــُد َحــىت َجيَْع . يُعي

 يِقلَعًة فـََقـطْ : الص ْبـَل الفاِحتَـِة  ،َتِسـُب ِمـَن اُألوىل بَِثالثَـةٍ َوحيَْ  ،يُريُد يُعيـُد َسـبـْ يـُد يُع-َفَمـْن قَـدَم السـورََة قـَ
ــورََة فـََقــطْ  ــْوِم َثالثــنيَ وََكَمــ ،الســارَِة الصْيِن : ْن َأْطَعــَم يف َكف ْيِن ُمــد ُمــّداً : ُجيْزِئُــُه ِإْطعــاُم َثالثــَني َغــْريِِهم-ُمــد

َعةٍ ال بُد ِمْن إِ : التوُنِسي . ُمّداً  ـا َتكـوُن ِإذا رََجـعَ ِألَ  ؛عاَدِة َثالثٍَة مثُ َسبـْ هُ ِألَ  ؛ُجيْـِزُئ ِمْنهـا َثالثَـةٌ  َوال ،ا ِإمننـ 
مـا َأَمـَرُه  ،َلْو َأْجـَزَأْت ِمْنهـا َثالثَـةٌ فَـ  ،َألَْهدى ،َوَجَد َهْدياً بـَْعَد َصْوِمها َوِألَنُه َلوْ  ؛َوَضَعها يف َغْريِ َمْوِضِعها

ــبْـ - َحمَلــِه بِــَأن املُوَقــَع ِمْنهــا يف َغــْريِ : يـُــَرد اَألولُ : قـُْلــتُ . َأْن يـَْرِجــَع لِلَهــْديِ  الس َوال  ،ال بـَْعُضــها ،َعةِ ُكــل
ـوْ  ؛ـالِن الـالزِمِ ِبَعـَدِم ُبطْـ: َويـُـَرد الثـاين. الِن الُكـل ُبطْـالُن ُجْزئِـهِ ـيـَْلَزُم ِمْن ُبطْـ ِإْن : ِل مالِـكٍ ِلمـا َمـر ِمـْن قـَ
 َوال ، َلْغٌو َكَقْوِل الصِقلي ال ،َتَحب ُمسْ -ْئناَف الثالثَِة َواحلَق َأن اْستِ  ،فََأَحب ِإَيل َأْن يـُْهِديَ  ؛َوَجَد َهْدياً 

 وُنِسيمِ  ؛واِجٌب َكَقْوِل التَب ابُن َعْبـدِ . ِلَقْوِل ماِلٍك املُتَـَقدَوَصو  يـِقلـْوَل الص ـْوَل  ،السـالِم قـَ َوَمل َحيْـِك قـَ
 وُنِسيَضـ: َوَهذا َعلى قـَْوِل اَألْكَثرِ : َوقـَْولُهُ . الت ال َيِصح الثَـةِ مَعِة لِلث ـبـْ ـْوِل ابـِن َوْهـٍب  ،الس َوَأّمـا َعلـى قـَ

َعِة رُْخَصٌة ملَْن شاَء َصْوَم الَعشَ : َواْبِن َحبيبٍ  َرِة يف َحجِه، فـَُيْجزِئُُه َصْوُم َثالثَِة ـالتـْفريُق بـَْنيَ الثالثَِة َوالسبـْ
ْبَل ُوقبِأَنُه ِإْن َمحََل املَسْ : َمْردودٌ . أَيّاٍم فـََقطْ  َعَة قـَ لـى مـا نـََقلَـُه َل َختْرجيُـُه عَ ـوِفِه، َبطَ ـأََلَة َعلى أَنُه صاَم السبـْ

َعَة ال  ؛َعِن ابِن َوْهبٍ   َواللْخِمـي َعـِن املَـْذَهِب، ،َحْسَبما نـََقَلُه التوُنِسي  ،َتِصح ِإال بـَْعَد ُوُقوِفهِ ِألَن السبـْ
: ُه ِلَألْكثَـرِ َبطَـَل َعـْزوُ  ،وِفـِه َوُهـَو ظـاِهُر الروايَـةِ َوِإْن َمحَلَ املَْسأَلَة َعلى أَنُه بـَْعـَد ُوق ،َوُهَو ظاِهُر الرواياتِ 

 منَةِ  ؛َعَدَم الضيوِخ بِالَقبوِل قـَْوَل اجلَّالِب َمَع املَُدوصـاَم بـَْعـَد َذلِـكَ  ،ِإْن َملْ َيُصْم أَيّـاَم ِمـىنً  :لِتَـَلقي الش، 
ــُي َقواِعــِد املَــْذَهِب  ،َء َوَصــَل الثالثَــَة ِبَســْبعٍ اِإْن شــ ــُع َتَصــوَر َحمَــ-َأْو َملْ َيِصــْل، َوأَْيضــاً رَْع ل اِخلــالِف ـَميَْن
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ْبـَل ُوقوِفـهِ َواَألْكَثِر؛ ِألَن َصـْوَم الثال ،ِن َوهبٍ اّلذي ذََكَرُه بـَْنيَ اب ِب فَـال ِخـالَف يف املَـْذهَ  ،ثَـِة ِإْن كـاَن قـَ
َعةِ يف   :َواْسِتْحباِبِه َعلى املَْشـهورِ  ،ِخالَف يف ِصحِة َوْصِلها ِبهِ َفال  ،َوِإْن كاَن أَياَم ِمىنً  ،َمْنِع َوْصِل السبـْ
 جوُع ِمْن ِمًىن  َأنجوَع الرُر ف ؛الراِم ِمىنً َوِإْن كاَن  ،يِه ما نـََقَلُه َعِن اَألْكَثرِ َفال يـَُتَصوتَ قـُْلـ فَـِإنْ  ،بـَْعَد أَي :

َعةِ  ،َثالثَـٌة لِلثالثَـةِ : ُكلهـاَفما املـاِنُع ِمـِن اْعتِـداِدِه بِ  ،ِإذا َصح اتصاُهلا ِا يَـْأِيتَ بَِثالثَـٍة  ،َوَأْربـََعـٌة ِمـَن السـبـْ فـَ
ــطْ  ــتُ . فـََق ــأََلُة َعلــى أَنــ: قـُْل ــِت املَْس َل ــُه أَنــُه ِإْن محُِ ــهِ َميْنَـُع ــَل ُوقوِف ْب ــ ،ُه صــاَم قـَ ــْيٌء ِمْنهــا َل َأْن يَ َبَط كــوَن َش

َعةِ  َلْت َعلى أَنُه بـَْعَدهُ  َوِإنْ  ،ْوِمها َكْونُُه بـَْعَد ُوقوِفهِ ِألَن َشْرَط صَ  ؛لِلسبـْ َعِة  ،محُِ -َفَجوابُـُه َأن َشـْرَط السـبـْ
عَ ِالْحِتماِل َكـْوِن الث  ؛قودٌ َوُهَو َمفْ  ،َحتقِق تـََقدِم الثالثَةِ  َكْوُا بـَْعدَ   ،َأوائَِلهـا َأْو َأواِخَرهـا-ِة الثَـِة ِمـَن السـبـْ

َعـُد ِمـن تَـْأثِري نِيـِة َصـْوِمها  ؛تــْرجيُح َجْعُلهـا ِمـْن آِخرِهـابَـِل ال ،ال اْحِتمالُـهُ  ،َوَشْرُط الشـْرِط َحتَقُقـهُ  ـا أَبـْ َِأل
َعُة ِمْن َأوِهلا ا السبـْ َعلى َأ .  

َر واِجبٍ جَ  فَإنْ  :1قَـْولُهُ       َدُه بـَْعَدها َغيـْ َلُه َحنُْرُه ِبَغْريِ ِإْخراجٍ  ،د ُفـُه : 2قالَ . فـَ ـُة -َوَحمَل مـا فـاَت َوقـْ َمك
ـْوُل ابـِن احلاِجـبِ  ،َأْو َتَطوعـاً  ،خالِـِه ِمـْن ِحـل، واِجبـاً كـانَ ِبَشْرِط ِإدْ  َدُه إىل آِخـرِهِ : َوقـَ َوْهـمٌ - فَـِإْن َجـد، 

اروَن، َوقَبولُـُه ابـُن هـ ،َوِإراَدتُُه تـَْعِميَـٌة َوتـَْغلـيطٌ  ،بَعيدٌ -نُه َجزوٌر ال َهْدٌي َعبِد السالِم َعلى أَ َوتَْأويُلُه ابُن 
نَـُهما : َوُهَو ظاِهُر املَُدونَِة قاِئالً : َوقـَْولُهُ  ،َوَمحُْلُه َعلى ظاِهرِهِ  َط فيـُه فاْشـرتُِ  َأن الواِجَب آَكـُد،-الَفْرُق بـَيـْ

ُكل َهْدٍي واِجٍب َأْو  :َويف ثاِلِث َحجها ،َوْهٌم َبشيعٌ -وِع ِلَضْعِفِه ِخبِالِف التطَ  ،بـَْنيَ اِحلل،َواحلََرمِ  اجلَْمعُ 
  .     َمل ُخيْرِجُه إلَْيِه ثانِياً  ،ْن كاَن َأْدَخَلُه ِمَن اِحلل َحمَلُه َمكُة إِ -َتَطوٍع َملْ يُوَقْف 

  
دــــي3333الص

        

 
، َأْو َحيَـواِن َحبْـٍر، ِبَقْصـٍد؛ فَـال : 4قالَ       ُه َمْصَدرًا َأْخُذ َغْريِ َمْقـدوٍر َعَلْيـِه ِمـْن َوْحـِش طَـْريٍ، َأْو بـَـر َحد

ُه اْمسـاً، فـَُهـوَ  ـا َحـدُم ِإضاَفُة َأْخٍذ ِلفاِعـٍل، َوَأمـالمِ . مـا ُأِخـَذ ِإىل آِخـرِهِ : يـُتَـَوهـْوُل ابـِن َعبـِد الس َرَك تـَـ: َوقـَ
َملْ   النظَـِري، فَـِإْن َأراَدهُ ال َعـِن التـْعرِيـِف الضـروِري  يـُـَرد بِـَأن اجلَـالَء املُْغـِينَ -ابُن احلاِجِب َتعريَفُه ِجلَالئِِه 

  . يُِفْدُه، َواَألوُل َممُْنوعٌ 
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ُر البَـَقِر، َفال تـُؤَْكُل ِإال بِالذَكاةِ : 1قَـْولُهُ        ]ب/15[ َخرَج اللْخِمـي َكـْوَن نَـاد الـنـَعمِ : 2قالَ . فََأما َغيـْ
َعلى الَوْحِش ِلِعلِة الَعْجِز َعْنُه، َوَعلى قـَْوِل ابِن َحِبيٍب يف النـَعِم يـُْعَجـُز َعـْن ذَكاِـا  ُمْطَلقاً يـُؤَْكُل بِالَعْقرِ 
َوَملْ يـَْعِرضـا ِلِعلـِة . ابُن َبشٍري، َواملـاِزِري بَِتَحقـِق الَفـْوتِ  َوفـَرقَ . َيْطَعُنها َحْيُث َأْمَكنَ : ِبُسقوِطها يف َمْهواةٍ 

 وُنِسياِري، َونـََقَض التَوالط ُه ِلُوُضوِح الَفْرِق بـَْنيَ اَألْصِليَلَعل ُر : قـَْوَل ابِن َحِبيبٍ  الَعْجِز، فـَ ال يـُْلَحُق َغيـْ
ـْوُل ابـِن َعْبـِد السـالمِ . يف الساِقِط يف َمْهواٍة ِجباِمِع الَعْجِز َعـْن ذَكاِِمـا: ِبَقْوِلهِ . البَـَقِر ِا يف الَفـْرِق : َوقـَ

ــاِقِط  ــَن الس ــالَوْحِش ِم ــَبهاً ِب ــوى َش ــٌر؛ ِألَن الَبعــَري النــاد َأْق ــرْ -َنَظ ــَوحُش؛ َم ــُز ال التـ ــَأن الِعلــَة الَعْج دوٌد ِب
  . َفْرقُ َوِلَذِلَك َلْو َحَصَل الَوْحُش يف َمْوِضٍع يـُْقَدُر َعَلْيِه، َلصاَر َكالنـَعِم، فَِإذا َكاَنِت الِعلُة الَعْجَز َمت ال

رَق املاِزِري ِبَعـَدِم الثـَقـِة بِـَدواِم ِإْمسـاِكِه، َوتـَـَردَد فَـ : 4قالَ . َوفـُرَق بَِأن ِإْمساَك اَألوِل َمْوهومٌ : 3قَـْولُهُ      
بَِأن َدوام ِإْمساِكِه َمْوهوٌم؛ : اْبُن َبشٍري يف ِصحِة التْخريِج، َويف َردِه بِالَفْرِق املَْذُكوِر، َوَعبـَر ابُن احلاِجبِ 

َوالظن يف اَألْحَكاِم الشرِعيِة َكـالَقْطِع، َوَحقَقـُه بِأَنـُه لَـْو َأْرَسـَل : قالَ . فـََردُه ابُن َعْبِد السالِم بِأَنُه َمْظنونٌ 
لَـــْيَس  : قـُْلــتُ . لَ ْعــَد ِإْمســاِك اَألوِل، ملَــا ُأِكــالثــاِينَ بَـ  تـَْعبـــريُُه بــاملَْوهوِم ِإن َقَصــَد بِــِه نـَْقــَل َرد املــاِزِري، فـَ

ُر صـاِدٍق بَـْل ُهـَو َمْشـكوٌك فيـِه، َوبِـِه َكذِلَك، َوِإْن َقَصَد َكْونَ  ُه ِمْن ِعْنِدِه، فَِإْن َأراَد ُمْطَلَق ِإْمساِكِه، فـََغيـْ
-ِس اَألوِل تـَُرد َدْعوى ابِن َعْبِد السالِم أَنُه َمْظنـوٌن، َواْسـِتْداللُُه ِبَعـَدِم َأْكِلـِه لَـْو َأْرَسـَل الثـاِينَ بـَْعـَد َحـبْ 

 َمْردوٌد بَِأن  ْيدِ الشيف موِجِب ذَكاِة الص حيَُ  ك ْتـٍل ِمـَن  ،5هُ مُ ر َوِإْن َأراَد ابُن احلاِجِب َدواَم ِإْمساِكِه دوَن قـَ
ــٍد  يــِه كمــا يف َمْســأََلِة ُحمَم ــِه صــاِئُدُه؛ فَيذَك ــاِين َحــىت َيِصــَل ِإلَْي ــُه، –اَألوِل َوالّث ــُب َمحُْل ــِه جيَِ َفصــاِدٌق، َوَعَلْي

 َيِتم ، -وُن كاملَُحقِق ـاملَْظن: ِد السالمِ ـْوُل ابِن َعبـ، َوقَ فـَ ـْرِعيِق ِبَعْنيِ احلُْكِم الشاملُتَـَعل نُه يف الظبِأَن َمْردود ٌ
  . ال ِبَسَبِبِه َضرورََة الَفْرِق بـَْنيَ َظن ِحل طايف احلوِت، َوَظن َكْوِن املَصيِد ُهَو املُْرَسَل َعَلْيهِ 

ُرهُ : 6قَـْولُهُ       : قـُْلـتُ . ما رَآُه ِإْن َنواُه ِمْن َحْيُث ِإنُه ُمبـاٌح َكفـى: ابُن َحبيبٍ : 7قالَ  .فَِإذا ُهَو ُمباٌح َغيـْ
  . ال َأْعَلُم فيِه ِخالفاً؛ ِألَْخِذِه اِخلالَف ابُن َعْبِد السالِم ِمْن كالِم ابِن احلاِجبِ 
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ـــْولُهُ       ــْو َأْرَســَلُه وَ وَ  :1َق يُريــُد َمْســأََلَة الغيَضــِة، َومــا ذُِكــَر َمَعهــا : 2قــالَ . ال َظــن، َصــح َعلــى املَْشــهورِ َل
 الِم ِمبَْرئيفيِه، بَـْل –ُمباٍح ُجِهَل ِجْنُسُه  ِلُشْهَرِة ِذْكرِها، َوتـَْفسريُُه ابُن َعْبِد الس اذبَعيٌد؛ ِلَعَدِم ُوجوِد الش

  .َنص بِِإباَحِتهِ  َمساُع ابِن القاِسِم يف الطّاِئرِ 
يف  َأمــا نـَْقــُل ِخالِفــِه، فَثابِــٌت ِلِروايَــِة الصــحيَحْنيِ : 4قــالَ . َوُعــوِرَض بِنَـْقــِل ِخالِفــِه، َواْنِفــراِدهِ : 3قَـــْولُهُ      

 ــَر َســْهِمَك َفُكــْل (  :بــِن حــامتٍِ  َحــديِث َعــِدي ــْد فيــِه ِإال أَثـَ َلــْم جتَِ  5.)ِإْن ِشــْئتَ َفــِإْن غــاَب َعْنــَك يـَْومــاً فـَ
َملْ  ِإذا رََمْيَت ِبَسْهِمَك، َفغاَب َعْنَك، فََأْدرَْكَتُه، َفُكْلُه مـا(  :����ُمْسِلٍم يف َحديِث َأيب ثـَْعَلَبَة قاَل  َوِروايَةِ 
ا َردْت ُكْل مـ( : ����َأيب داووَد ِمْن َحديِث َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب يف َحديِث َأيب ثـَْعَلَبَة قاَل  َوِروايَةِ  6.)يـَْنِنتْ 

 َر ذَِكي َوِإْن تـََغيَب َعْنَك ما َملْ َيِضل، َأْو جتَِْد : قالَ . َوِإْن تـََغيَب َعين : قالَ . َعَلْيَك قـَْوُسَك ذَِكّياً، َأو َغيـْ
ْهـُل َصـْيٍد، َوِإن ا أَ يـا َرسـوَل اِهللا ِإنـ: قـُْلتُ ( : النساِئي يف َحديِث َعِدي  َوِروايَةِ  7.)فيِه أَثـََر َغْريِ َسْهِمكَ 

َنِجــُدُه َمْيتــاً  ــَر، فـَ َنَتبــُع األَثـَ َلتَـــْنيِ، فـَ َلــَة َأِو الليـْ َيغيــُب َعْنــُه الليـْ ِإذا َوَجــْدَت : قــالَ . َأَحــَدنا يـَْرمــي الصــيَد، فـَ
تَـلَـُه، َفُكْلـهُ  وَكـذِلَك اْنِفـراُدُه ِلَعـَدِم ُوجـوِد  8.)السْهَم فيِه، َوَملْ جتَِْد فيِه أَثـََر َسُبٍع، َوَعِلْمـَت َأن َسـْهَمَك قـَ
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  صحيح  5285البخارّي كتاب الذبائح والصيد باب الصيد إذا غاب عنك يومني أو ثالثة برقم . جزء من حديث مّتفق عليه واللفظ ملسلم  5

  ،2/ج صحيح مسلم،  1929/6برقم  ،، ومسلم  كتاب الّصيد والذبائح باب الّصيد بالكالب املعّلمة525، ص9/البخاري مع الفتح ج     
    . 929/ص     

 مـن حـديث أيب ،  كتاب الّصيد والّذبائح وما يؤكـل مـن احليـوان، بـاب إذا غـاب عنـه الّصـيد مثّ وجـده، 930/، ص2/، ج1931أخرجه مسلم برقم 6
  .احلديث .."إذا رميت"أيب ثعلبة عن الّنبـّي صّلى اهللا عليه وسّلم قال 

عمرو بن شعيب عن أبيه عـن  من طريق، 388/، ص3/،ج 2851صيد برقماب الصيد ، باب يف الجزء من حديث أخرجه أبو داود يف السنن أبو  7
إن كـان لـك كـالب مكّلبـة "جّده أّن أعرابّيا يقال له أبو ثعلبة قال يا رسول اهللا إّن يل كالبا مكّلبـة فـأفتين يف صـيدها فقـال الّنبــّي صـّلى اهللا عليـه وسـّلم

كـل مـا رّدت عليـك : قـال ؟يا رسول اهللا أفتين يف قوسي: وإن أكل منه، قال: وإن أكل منه؟ قال: و غري ذكّي قالفكل ممّا أمسكن عليك قال ذكيا أ
قـال اغسـلها  ؟أفتـين يف آنيـة اـوس :قـال .ب عنك مامل َيِصّل أو جتد أثرا غـري سـهمكوإن تغيّ  : قالب عّين وإن تغيّ  :قال قوسك قال ذكّيا وغري ذكيّ 

، وأخرجه الّنسائّي يف الصغرى كتاب الّصـيد والـّذبائح، الّرخصـة يف مثـن كلـب 335/، ص11/، ج6725ه أمحد يف املسند رقم وبنحو من". وكل فيها
، قال أخربنا عمرو بن علّي قال حّدثنا ابن سواء قـال حـّدثنا سـعيد عـن أيب مالِـك عبيـد اهللا بـن األخـنس، عـن 191/، ص7/، ج4296الّصيد، رقم 

  .قلت وإن قتلن، ومل يقل وإن أكل منه، ومل يذكر آنية اوس: ه قال يف روايتهعمرو بن شعيب به لكنّ 
  .صحيح اإلسناد: عن حديث أيب داود والنسائيّ   243، ص9/جقال ابن امللّقن يف البدر املنري     

سـعيد بـن جبـري  مـن طريـق ،193/، ص7/ج ، 4300أخرجه الّنسائّي يف الّسنن كتاب الّصيد والّذبائح ، يف الـذي يرمـي الّصـيد فيغيـب عنـه، بـرقم 8
، 3/، ج1468يـب عنـه بـرقموبنحوه الرتمذّي أبواب الّصيد باب ما جاء يف الّرجل يرمي الّصيد فيغ....." قلت يا رسول اهللا" عن عدّي بن حامت قال

  .، وقال حسن صحيح136/ص
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ــالمِ  ــْوُل ابــِن َعْبــِد الس ــُر َصــحيٍح؛ لِــذْكِر َأيب داووَد َعــْن َأيب َرزيــٍن : ِروايَــِة َغــْريِِه، َوقـَ َأمــا اْنِفــراُدُه بِــِه، فـََغيـْ
فََأْعيـاين، َوَوَجـْدُت َسـْهمي فيـِه ِمـَن  ِإّين رََمْيتُـُه ِمـَن اللْيـِل،: ِبَصْيٍد َفقالَ  ����جاَء رَُجٌل ِإىل النِيب ( : قالَ 

ـــاللْيــُل خَ : الَغــِد، َوَقــْد َعَرْفــُت َســْهمي َفقــالَ  ـــــ ـــِق اِهللا الَعظــيِم َلَعلــُه َأعْــــ ْن َخلـْلٌق ِم ــِه شَ ـــــ ـــاَنَك َعَلْي ْيٌء، ـــــــ
ُبْذها َعْنـكَ  : دوٌد بِـَأن الَكـالَم يف السـَنِد، َوَقولُـهُ َمـرْ -َوَقريـٌب ِمْنـُه يف بـَْعـِض طُـُرِق َعـدي بـِن حـامتٍِ  1.)انـْ

 ها َوظاهِ ــــــــــــال َأْعرِفُُه، بَـل نَ -قريٌب ِمْنُه يف بـَْعِض طُُرِق َعِديـْوُل ابـِن ُرْشـدٍ ــــــــُرُه خِ ــــــص قَـوُل : الفُُه، َوقـَ
. ُه ُمْسَنداً ــِبِه َكْونُ  تُ ُـــ وعاً، ال يـَْثبــــــــَأظُنُه َمْرف 2.)ما َأْصَمْيَت َفُكْل، َوما َأمنَْيَت، َفال تَأُكلْ ( : اْبِن َعّباسٍ 

                                                 
، قال حدثنا نصر بن علي، أنا جرير 435/، ص374باب يف الصيد برقم "املراسيل" كتاب  قد أخرجه أبو داود يفو ، مٌ موهِ  عبد الّسالمإطالق ابن  1

ه، ،عن موسى بن أيب عائشـة، عـن أيب رزيـن، وابـن أيب شـيبة يف املصـّنف مـن طـريقني، كتـاب الصـيد، الرجـل يرمـي الصـيد ويغيـب عنـه مث جيـد سـهمه فيـ
وفيـه  ،عـن أيب رزيـن بنحـوه عبـد احلميـد عـن موسـى بـن أيب عائشـةثنا جريـر بـن ، قـال حـدّ 395/، ص10/، ج20033بـرقم: كطريق أيب داود  أوالمها

ثنا ابن منري وحيىي بـن آدم، عـن سـفيان، عـن موسـى بـن أيب عائشـة، عـن قال حدّ  ،396/، ص10/، ج20034برقم : انية تسمية الّصيد أرنَب ، والثّ 
يد والبيهقّي يف الّسنن الكربى كتاب الصيد والذبائح، باب اإلرسال على الصّ  ،عبد اهللا بن أيب رزين عن أبيه عن الّنبـّي صّلى اهللا عليه وسّلم بنحٍو منه

انية باألخري مـن إسـنادي ابـن أيب ، والثّ 187/، ص19/، ج18932يتوارى عنك مث جتده مقتوال من طريقني أوالمها بطريق أيب داود يف املراسيل، رقم 
ى اهللا عليـه وسـلم ولـيس  صـلّ  يبّ صـاحب النّـ يليّ قَ العُ  زينٍ ه أبو رَ م قوم أنّ يتوهّ  :اويّ ح، وأبو رزين هذا قال الطّ 188/، ص19/، ج18933شيبة، رقم 
األسـدّي مـوىل أبو رزيـن وهو مسعود بن مالك  195/،ص3/ج خمتصر اختالف العلماء للطحاوي -: انظرموىل أيب وائل اهـ  ينٍ ز ا هو أبو رَ كذلك إمنّ 

  .477، ص27/ر ذيب الكمال، للمّزّي جانظ –. تابعّي جليل ثقة ،األسدّي الكويفّ  وائل
ــذبائح، بــاب اإلرســال علــى الصــيد يتــوارى عنــك مث جتــده مقتــوال، رقــم أخرجــه البيهقــي يف الّســ موقــوف جــزء مــن أثــر 2 نن الكــربى كتــاب الصــيد وال

ربنـا حممـد بـن عبـد اهللا بـن عبـد بكر أمحد بن احلسني القاضي، حدثنا أبو العباس حممد بـن يعقـوب، أخ ، قال أخربنا أبو188/، ص19/، ج18934
رابيّـا أتـى إىل احلكم أخربنا ابن وهب أخربين عمرو بن احلارث، عن عبد امللك بن احلارث بن الرَحْيل حّدثـه أن عمـَرو بـن ميمـون حّدثـه عـن أبيـه أّن أع

فيـه عبـد امللـك بـن األثـر و .." كـل  ي فقال ابن عّباسعبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما وميمون عنده فقال أصلحك اهللا إين أرمي الّصيد فُأصمي وُأمن
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثنا أبو عمرو بن مطر حدثنا حيـىي بـن حممـد، : ، قال188/، ص19/، ج18935: وبنحو من هذا رقم ،احلارث جمهولٌ 

  .حدثنا عبيد اهللا بن معاذ، حدثنا أيب، عن شعبة، عن احلكم، عن عبد اهللا بن أيب اهلذيل
  .وقد روي هذا من وجه آخر، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما مرفوعا وهو ضعيف: قال البيهقي

عثمـان بـن عبـد الـرمحن  ما ذكره هو يف اخلالفيات قال وقد روى هذا احلديث :أوالمها: املرفوع الذي أشار إليه البيهقّي له طريقان :قال الباحث      
 أّن عثمان الوقّاصّي ضعيف احلديث فال حيـتج بروايتـه م إّال ى اهللا عليه وسلّ صلّ  بـيّ رضي اهللا عنهما عن النّ  عن سعيد بن جبري عن ابن عباس الوقّاصيّ 

  .70/، ص5/ج البن فرح اإلشبيلي خمتصر اخلالفيات -: انظر.واملشهور وقفه على ابن عباس :قال
حممـد بـن سـليمان ابـن   فيـهو : من حـديث عمـرو بـن متـيم عـن أبيـه عـن جـّده مثّ قـال حابة،أليب نعيم احلافظ يف معرفة الصّ  ن أّاذكر ابن امللقّ  :والثّانية

  .261/ ، ص9/البدر املنري ج-: انظر. مسمول، وقد ضّعفوه
 ائيّ ثين مجيـل بـن مرثـد الطّـائب قـال حـدّ السّ بن قال أخربنا هشام بن حممد  279، ص1/بقات جثالثة عند ابن سعد يف الطّ ظفرت له بطريق و          

 من بين معن عن أشياخهم قالوا قدم عمرو بن املسيح بن كعب بن عمرو بن عصر بن غـنم بـن حارثـة بـن ثـوب بـن معـن الطـائي علـى النبــّي صـلى اهللا
 امنهـو ، جهالـة األشـياخ منهـا علـل إسناده ويف ،" كل ما أصميت ودع ما أمنيت" قاليد فوهو يومئذ ابن مائة ومخسني سنة فسأله عن الصّ  ملعليه وس

رافضـي لـيس : وقـال ابـن عسـاكر، مـرتوك : قـال الـدارقطين وغـريه. ما ظننت أن أحدا حيـّدث عنـه: قال أمحد،  الكليبّ  هو ائبالسّ  بن دهشام بن حممّ 
   .واهللا أعلم. 60ص، 05/ج، الّذهيب، ميزان االعتدال: انظر . ال يوثق به: وقال الّذهيبّ . بثقة 
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ــْوِل ماِلــٍك ِلَغــْريِ ابــِن . مــا بــاتَ : اِإلْصــماُء مــا َمل يَِبــْت، َواِإلْمنــاءُ : ابــُن القاِســمِ  َومل َأِجــْد نـَْقــَل ُمعاَرَضــِة  قـَ
  .ِخالُفها -الّرواِة  َونـَْقُل َغْريِِه ِمنَ  قاِسِم، فاْنِفراُدُه ِابِن الُمعاَرَضَة َأْصَبَغ ِلِروايَِة ا احلاِجِب َبْل نـََقلواْ 

، َأْو ُجمَـرَد لـِق النـْهـِي ِفْعـَل الضـد َويف َكـْوِن ُمتَـعَ : 2قـالَ . َعلـى َأن التــْرَك كالِفْعـِل َأْم ال بِناءً :  1قَـْولُهُ      
: قـاِئالً  5َمـَع َأيب هاِشـمٍ  4ْكثَـِر املُْعَتزِلَـِة َمـَع بـَْعـِض َأْصـحابِنا، َوالغَـزاِيل َعـْن أَ  3ابِن التِلْمسـاِين : التـْرِك نـَْقال

ــَل َأزَالً  ــالً ِحبــاٍل؛ ِألَنــُه َتعــاىل َمْوصــوٌف بِــِه َأزًَال، َوال ِفْع ــْرُك ِفْع ــْيَس التـ ــُن التِلمســاِين . َل َتســِمَيُتُه : قــاَل اْب
ُجمَرِد الِفْعِل، َفَحق َمعًىن بَعيٌد َلْفظاً؛ ِإْذ ال يُقاَل يف الُعْرِف تـاِرٌك ِلَكـذا ِإال مـا   الباِرَي تارِكاً ِإْن َأراَد نـَْفيَ 

يِنيـةِ : قـُْلتُ . كاَن ِبَعْرِضيِة الثبوتِ  ْب يف َشْرِح الدَمل يـَتَـَعق
ِإطْـالَق َكْونِـِه يف اَألَزِل تارِكـاً، بَـْل بِـِه َأجـاَب  6

قـاَل : ابـُن َعْبـِد السـالمِ  ]أ/16[ قـالَ . يف َكْوِن القـاِدِر قـاِدراً َعلـى الِفْعـِل َوالتــْركِ  7ْخرِ َعْن ِإْشكاِل الفَ 
رُ تـَْرُك ا: أَبو هاِشمٍ  َمْقدوٍر، َوِإال َلزَِم َأْن َيكوَن َعَدُم الِفْعِل يف اَألَزِل ُمْسَتِنداً ِإىل الُقْدرَِة، َوُهـَو  لِفْعِل َغيـْ

ُر الزٍِم؛ ِألَ  ِم َذلِـَك املَْقـدوِر؛ ِالْسـِتحاَلِة َغيـْ ذي ُهَو َمْشروُط تـََقـدِم الَقْصِد ِإلَْيِه الاملَْقدوَر ُمْشتَـَرٌط بِتَـَقد ن
، َومــا نـََقلَــُه َعْنــُه، َوال َأْعرِفُــُه َِــذا نقــوُل َعــْن َأيب هاِشــٍم مــا َمــر املَ : قـُْلــتُ . الَقْصــِد ِإىل َحتْقيــِق احلاِصــلِ 

                                                 
  .222اجلامع ص 1
 .ب 152جائيابن عرفة نسخة الب 2

هــ، اإلمـام العـامل بالفقـه واألصـلني، 658أبو حمّمد عبد اهللا بن حمّمد بن علّي شرف الّدين الفهرّي املصرّي املعـروف بـابن الّتلمسـاّين، املتـوّىف يف سـنة  3
  .ة إلمام احلرمني وغريهاللفخر الرازي، وشرح ملع األدلّ " شرح املعامل الدينية"و" شرح املعامل األصولية"أخذ عن التقّي املقرتح، له 

  .160، ص8/بكي جطبقات الشافعية، للسّ  -  : انظر
  .134، ص2/ج ،طبقات الشافعية، البن قاضي شهبة -         

هـــ، اإلمـام 505هــ ووفاتـه سـنة451هـــ، وقيـل سـنة450حامد زين الدين حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الغزايل الطوسي الشافعي مولده سنة  أبو 4
  .  وغريمها كثري" املستصفى"و"إحياء علوم الدين"كبري الزم إمام احلرمني ، أخذ عنه كثريون منهم القاضي ابن العريب، له ال

  .216، ص4/وفيات األعيان، البن خّلكان ج - :  انظر
                       .101، ص4/طبقات الشافعية،البن السبكي ج -         
  .326، ص1/، البن قاضي شهبة جطبقات الشافعية -         

هـــ،العامل بـن العـامل،املتكلم املشـهور، 321هــ، املتـوّىف سـنة 247أبو هاشم عبد السالم بـن حممـد بـن عبـد الوّهـاب  بـن سـالم بـن خالـد اجلبّـائي، ولـد 5
  ".          اجلامع الصغري" كتابتتلمذ لوالده أيب علي، وتلقى عنه العلم حىت فاقه واشتهر باعتزاله بل صار من أئّمة املعتزلة، له  

  .304 طبقات املعتزلة، للقاضي عبد اجلبار ص - :  انظر
  .94ص  ،طبقات املعتزلة، البن املرتضى -         
       .183، ص3/وفيات األعيان، البن خلكان ج -         

ين للّرازيّ  6 ترمجته قريبا، والكتاب مطبوع مت، الذي تقدّ تأليف ابن الّتلمساينّ  شرح املعامل يف أصول الد.                                   
هــ اإلمـام املـتكّلم النظّـار أخـذ 606هــ، ووفاتـه سـنة 543ين الـّرازي مولـده سـنة ابن خطيب الّرّي فخر الـدّ  البكريّ  حممد بن عمر بن احلسن التيميّ  7

  .وغريه ، له التفسري املشهور ، واحملصول يف أصول الفقه وغريها كثري عن أبيه وتفقه على الكمال السمناين وعنه إبراهيم األصبهاين 
  .81/، ص8/طبقات الشافعية الكربى ، البن السبكي ج -: انظر  

 .81/، ص2/طبقات الشافعية، البن قاضي شهبة  ج -         
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ـُر الزٍِم ال َيِصـح بَـْل ُلزوُمـُه واِضـٌح؛ ِألَن َدْعـوى : َوقـَْولُهُ . َوَقْد يـَْرِجُع ِإَىل َمْعَىن ما تـََقدمَ اللْفِظ،  َوُهـَو َغيـْ
ـرُ  ـُر ِإْن َملْ يـَْثبُـْت لِتَــْرِك الِفْعـِل أَ : َمْعنـاهُ . لَـزِمَ  َوِإال : َمْقـدوٍر، فـََقْولُـهُ  َأيب هاِشٍم ِعْنَدُه تـَـْرُك الِفْعـِل َغيـْ نـُه َغيـْ

ــْركُ  مــا ثـََبــَت َكْونُــُه َمْقــدوراً كــاَن التـقيضــاِن، وَُكلاْرتـََفــَع َعْنــُه الن ــُه َمْقــدوٌر، َوِإاليف اَألَزِل  َمْقــدوٍر ثـََبــَت أَن
 ــا اْســِتداللُُه َعلــى َعــ َمْقــدورًا، َوِإالِهللا، َوَأم قيضــاِن، َوال َمْقــدوراً ِإالَدِم ُلزوِمــِه ِبَقولِــهِ اْرتـََفــَع َعْنــُه الن : ِألَن

ــدوَر إىل آِخــرِِه، َفحاِصــُلهُ  ــِه، َوَهــذ: املَْق ــَدٍم َعَلْي ِم َع ــد ــدوَر َمْشــروٌط بِتَـَق وَُكلمــا كــاَن  : يُريــدُ  ا َحــق َأن املَْق
ُــُه َأزَلِ  ــْرَط اَألَزِيل َكــَذلَك اْســَتحاَل َكون ــاً؛ ِألَن َش ــ ّي ــَدٍم َعَلْي ِم َع ــد ــَدُم تـََق ــاَع ــذا ِإمن ــَو ِإْبطــاُل الــالزِِم  ِه، َوَه ُه

ُهـَو ِإْبطـاٌل لِـَدْعَوى  نَقيضُ  َدْعوى َأيب هاِشٍم، فـَُهَو تـَْقريٌر لَِتماِم َدليِلـِه، ال ِإْبطـاٌل ِلُمالزََمتِـِه َكمـا زََعـَم، فـَ
يَـْرِجُع لِْلَقْوِل بِاملوِجِب، َأْو ِلَقْلـِب النْكتَـ -َوَسـَبُب الَغلَـِط يف َهـِذِه الشـْرِطيِة . ةِ اَخلْصِم ِمبا ُيَصحُحها؛ فـَ

ــدوراً : َأْن َتقــولَ  ــْرِك يف اَألَزِل َمْق ــْوُن التـ ــَو َك ُــُه يف -الزُِمهــا َوُه ــِه، َوُمهــا َكْون ــايف ُجْزأَْي ــُث تَن ــْن َحْي باِطــٌل ِم
َمْلزوِميـــِة اَألَزِل َعــَدَم َســـْبِقيِة الَعــَدِم، َوَهـــذا اَألَزِل، وََكْونُــُه َمْقــدورًا؛ ِلَمْلزوِميـــِة املَْقــدوِر َســـْبِقيَة الَعــَدِم، وَ 

ــ ــْرِك َمْق ــزوَم َكــْوُن التـ ــِه ُمنــاٍف ِلــالزِِم َأَحــِد ُجــْزَءِي املَْلــزوِم؛ ِألَن املَْل ــْن َحْيــُث َجمْمــوُع ُجْزأَْي دورًا، الــالزِم ِم
، َوُهَو َأْعـينفََأَحُد ُجْزأَْيِه َمقدوٌر، َواملَقدوُر ُمناٍف ِلَألَزِل َحْسبَ  ِة الزٌِم ِلَملزوِمهـا ِمـن : ما َمرـْرِطيالزَِم الش

ــْيِء بِاْعِتبــاِر َحِقيَقتِــِه ال الزَِم الش ـْرِك َمْقــدورًا؛ ِألَنَحيـُث َجممــوُع ُجْزَءيْــِه لِــذاتـَْيِهما، َوُمهــا َكــْوُن التـ  يَنَفــك
ــزوِم الِعلــِم لِل ــُرُه َكُل ــُه َأزًَال، َوال َغيـْ ــِق، َعْن ــِة َواَحملق ــّذاِيت، َويف َفْصــِل احلَقيَق عــاملِِ َحْســَبما تـََقــدَم يف الــّالزِِم ال

فَـِإذا َفُمالزََمُة الشْرِطيِة ثابَِتٌة ِمْن َحيُث َجمموُع ُجْزَأْي َمْلزوِمهـا، َوالزُِمهـا باِطـٌل ِمـْن َحيـُث تَنـايف ُجْزأَيْـِه، 
ــِط يف ــذا، َفَســَبُب الَغَل ــرَر َه ــِه  تـََق ِــهتـََومه ــْرِطيةَ  هــِذهِ  ُبْطــالَن ُمالزَمت ــْنيَ الزِِم َأَحــِد - الش ــاُر املُنافــاِة بـَ اْعِتب

ــِة  ــُر قــاِدٍح؛ ِلُوجــوِد الَعالَق ــَو َكونُــُه يف اَألَزِل، َوَهــذا َغيـْ ُجــْزَأي َمْلزوِمهــا َوُهــَو َمقــدوٌر، َوُجــْزِء الزِِمهــا َوُه
اَلِة َعلى اللزوِم، َوُهَو اعْ  كـاً، َلكـاَن : ِتبـاُر ُجـْزَأِي املَْلـزوِم، َوَنظريُهـا قـَْولُنـاالدلَـْو كـاَن َهـذا الّسـاِكُن ُمَتَحر

ــذِلَك ِلُوجــوِد ُمْقَتضــيها وَ  ــْيَس َك ــِة، َوَل ــُه قاِدحــاً يف املُالزََم ــَوهٌم َكْوُن ــاِكُن ُمتَـ ــزِِه، فَالســْن َحي ــَتِقالً َع ُهــَو ُمْن
ـــذِ  ـــِن واِصـــلٍ ُمَتَحـــرٌك، َوالَبْحـــُث يف َه ـــِث اْب ـــْن َحبْ ـــٌو ِم ـــْرِطيِة َحنْ ـــِة  1ِه الش ـــالَِبَتِني املَعدوَل ـــْوهلِِم يف الس يف قـَ

؛ فـَعَ  َلو: َواَحملصَلةِ  ّناُه يف ُخمَْتَصرِنا املَنِطِقيِضـحْ َكَذبَتا، َلَصَدَقت موَجَبتاُمها، َوَقْد بـَيـَلْيَك بِاْسِتحضارِِه يـَت 
 َأْعَلمُ َواهللاُ . َلَك احلَق.  

                                                 
هـــ القاضـي الفقيـه الّشـافعّي واملـؤرّخ العـامل  697هــ  املتوفــّى سـنة  604أبو عبد اهللا حمّمد بن سامل بن واصل مجال الّدين املازّين احلموّي مولده سنة  1

ايـة أو الرسـالة األنربوريـة، مفـّرج الكـروب يف أخبـار بـين أيـوب ، وكتـاب جتريـد األغـاين ، وهد" خنبة الفكـر يف املنطـق" باملنطق واهلندسة واألصلني ، له 
 .133/، ص6/ّزركلّي جاألعالم ، لل -: انظر  . األلباب يف املنطق وغريها



ـ القسم الثّاني  ــــــــــــــــ الن ــــ    احملقّق ص 

175 

 

ـــْولُهُ       ــْو َغَصــَب مــا صــادَ : 1َق ــِه ِإىل آِخــرِهِ  َوَل ــِد َأِو الَفــَرِس : 2قــالَ . ِب َمســاُع -َويف َكــْوِن الَكْلــِب كالَعْب
ــْيدَ ِإْن شــاَء رَبــ: لقاِســِم قــاِئالً َأْصــَبَغ ابــَن ا زاَد ابــُن . ُه َدَفــَع َأْجــَر َعَمــِل املُتَـَعــّدي، َوِإْن شــاَء، َأْســَلَم الص

. يف الَكْلـِب َوالبــازي َوقَـوُل َأْصـَبَغ َمـَع ُسـْحنونٍ . َوَأَخـَذ َأْجـَر َكْلبِــِه َأْو بـازِهِ : بيـٍب َعْنـُه َوَعـِن اَألَخـَوْينِ حَ 
ــْيَس مــا قــاَل ابــُن القاِســِم ِالْســِتْقالِل الَعْبــِد ِحبَْمِلــِه، َوُجــل الَعَمــِل يف الكْلــِب لِلطّــاِئرِ : َأْصــَبغُ  : َأْصــَبغُ . َل
ابَِة يـُْعَمُل َعَلْيهاَوَعَليْ  ـ. ِه َأْجُر الكْلِب كالدالمِ َوقـَْوُل ابِن َعْبِد الس :  لِـَرب َأن ابـِن القاِسـِم َواَألَحـق نَـص

ــِد َســواءٌ  ــَك َوالَعْب ــْيِد َوالّصــاِئِد َوَأْخــَذ قيَمــِة الَعَمــِل، َواَألْمــُر يف ذِل ــْرَك الص ــَرِس تـَ . الَكْلــِب َوالبــازي َوالَف
ا يُقَضى َعَلْيِه ِبَرد ما َحَصَل بَِيِدِه َوعِ  ِة ِإمنالَغل الغاِصَب ِإذا ُحِكَم َعَلْيِه ِبَرد ال ِبقيَمِة ْندي فيِه َنَظٌر؛ ِألَن

ــَرُه  ــذي َأجــا قالَــُه ابــُن القاِســِم ِفــيَمْن -الَعْبــِد ال ــِهم لَــْيَس كــذِلَك ِإمن مــا ذُِكــَر ِمــْن َنص ى َمــْردوٌد بِــَأنتـََعــد
ــماِع، وََكــذا َلْفــُظ النــواِدِر؛ ِألَن َنصــها الس يف نَــص َأْو بــازِِه، َمــْن صــاَد ِبَكْلــِب َغــْريِِه : َعَلْيهــا َحْســَبما َمــر

ــْوُن ُحْكــِم مــا ــَرهُ  وََك ــَأخ  3ذََك ــَن املَــْذَهِب، َوَغــرُه ِعبــارَُة املَُت ــروِري ِم ــاً يف املُتَـَعــّدي واِضــٌح َكالض ريَن يف َحّق
املَْســأََلِة بِالَغْصــِب، َوَمــْن طــاَلَع ُكتُــَب املُتَـَقــدمَني، َمحَــَل َلْفــَظ الَغْصــِب َعلــى َحقيَقِتــِه لُغَــًة، وَعِلــَم َضــْعَف 

ابْـُن . اْهتَـدىِإْجراِء املاِزِري املَْسأََلَة َعلى َرد َغلِة املَغصوِب، َوَمْن أَْنَصـَف، َعِلـَم احلَـق، َواهللاُ َأْعلَـُم ِمبَـِن 
قـَْوُل ابِن القاِسـِم َأْظَهـُر ِمـْن قـَْولَْيِهمـا؛ ِألَن ُجـل الَعَمـِل لِْلَكلـِب َوالبـازي؛ ِألَنـُهمـا اتـَبعـا الصـْيَد، : ُرْشدٍ 

ــا لِلمتَـ  ْحــريُض؛ َفلِ َوَأَخــذاُه، َوِإمنمــاَعــّدي الت ِــْيِد   َشــْيئاِن، َولِلُمتَـَعــّدي َشــْيٌء واِحــٌد، فـََوَجــبَ  4رَكــْوُن الص
ــِن  لِ  ــَل ِالْب ــا َعلــى مــا نُِق ــِة الفاِســَدةِ َر ــْذِر : القاِســِم يف املُزارََع ــَن اَألْرِض  َوالَب الــزرُْع ِلصــاِحِب َشــْيئَـْنيِ ِم

ٌف فيـِه، َفُمخاِلُفـُه بِـَأن مـا ذََكـَرُه يف املُزارََعـِة ُخمْتَـلَـ: َوَردُه ابـُن َعْبـِد السـالمِ . َوالَعَمِل ال ِلذي واِحٍد ِمْنهـا
، َوَهـذا فيها ُخياِلُفُه يف الصْيِد، َأويـَُفرُق بَِأن املَتزارَِعْنيِ َدَخال َعلى الشرَِكِة ِخبِالِف الصاِئِد َوَرب الكْلـبِ 

ــرَِكِة َوالِقــراِض  ُخماِلَفــُه هنــا-ُمْعَتبَـــٌر يف الش رََعــِة ُخماَلَفتُــُه، َوبِإْنتــاِج الَفــْرِق َملْ يُنَقــْل َعْنــُه يف املُزا َمــْردوٌد بِــَأن
ـــرَِكِة املَْرضـــي َكْونُـــُه َشـــريكاً، فَـــَأْحرى َمـــْن َملْ يـُـــْرَض  ـــُه ِإذا َحـــُرَم اَألْخـــُذ الـــّداِخُل َعلـــى الشالَعْكـــَس؛ ِألَن

  .اْسِتْقاللُُه بِالصْيِد، فـََنظُري الزرِع الصْيدُ 
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َلْو َقَصَدُه، َفقاَل ابُن ُرْشدٍ : 2قالَ . طاِرٌد إىل آِخرِهِ َأّما َلْو َطَرَد : 1قَـْولُهُ       ال بَياَن فيها يف الُعْتِبيـِة، : فـَ
ـــةِ 3َوال يف الواِضـــَحةِ  ـــِه بِاحلِباَل ـــُة نـَْفِع ـــِه قيَم ـــْذَهِبِهم أَنـــُه ِلطـــاِرِدِه، َوَعَلْي ـــتُ . ، َوُمْقَتضـــى َم ـــِه : قـُْل ـــبَـَقُه ِب َس

 ْخِميال. اللِة : مِ ابُن َعْبِد السواِدِر َعِن الُعْتِبيرَِكُة فيما فـََرَضُه ابُن ُرْشـٍد، َوَمل -ظاِهُر ما َحكاُه يف النالش
َمل َأِجْد يف النواِدِر ما َحكـاُه َعْنهـا بَـْل ظاِهُرهـا أَنـُه ِلطـاِرِدِه دوَن : قُلتُ . َأِجْدُه يف الُعْتِبيِة ِبذِلَك الظهورِ 

ِإْن َأْعَيــوُه َو َأْشــَرفوا َعلــى َأْخــِذِه كاملُْقَتــِدريَن َعَليــِه، : َمســاِع عيســى َعــِن ابــِن القاِســمِ  َشــْيٍء، َوَنصــها ِمــن
  . وقاَلُه َأْصَبغُ . َفَضَغطوُه َحىت َوَقَع يف املَْنَصِب، فـَُهَو ِلطاِرِدِه دوَن َرب املَْنَصبِ 

   
        4444حائـــبالذَّ

        

َر ِخْنزيرِِه، َوطافيِه احلَيواُن املَْأكوُل ذو : 5قالَ       َحالٌل، –النَـْفِس السائَِلِة ِإْن ذُكَي، َأْو كاَن َحبْرِيّاً َغيـْ
ـَر اَألخـريَْيِن، َوذي نـَْفـٍس غَـْريِ سـائَِلةٍ  ُرُه َمْيَتٌة َحراٌم ِلَغْريِ ُمْضَطٍر، ِإْمجاعاً فيِهما َغيـْ ـْوُل ابـِن َعْبـِد . َوَغيـْ َوقـَ

ـُر َعلى ِإباَحِة املُ  َأْمجَعواْ : فـََقْوُل ابِن احلاِجبِ  ْأكوِل ما أُبيَح َأْكُلُه؛بِاملَ ُمراُدُهْم : السالمِ  ذَكى املَْأكوِل َغيـْ
يـَُرد بِـَأن ُمـراَدُهم بِـِه مـا أُبـيَح َأْكلُـُه -َأْمجَعوا َعلى ِإباَحِة َأْكِل املُذَكى املُباِح اَألْكِل  تـَْقديَرهُ ِألَن  َسديٍد؛

بِـَأن ُمـراَدُه ِذْكـُر اِإلْمجـاِع َعلـى ِإْعمـاِل : كاتِِه؛ ِألَنـُهْم ُيْطِلقونَُه َعَلْيـِه َحيّـاً، َوَجـواُب ابـِن هـارونَ بِتَـْقديِر ذَ 
 َم َعلى بـُْعِدهِ -كاِة فيِه الذُه َوِإْن ُسلبِأَن ِعَي ِمْن قـُْبِح تـَرْكيِب َكالِمهِ  يـَُردال يـَْرَفُع ما اد.  

ــدٍ : 7قــالَ . َوَأّمــا َمــْن َيْســَتِحل املَْيَتــَة، فَــِإْن غــاَب َعَلْيهــا، َملْ تـُؤَْكــل: 6قَـــْولُهُ       ــدٌ : أَبــو ُحمَم ِإْن : َروى ُحمَم
كــذا نـََقلــوُه، َواَألْظَهــُر َعــَدُم َأْكِلــِه ُمْطَلقــاً؛ : قـُْلــتُ . ُعــِرَف َأْكــُل الِكتــاِيب املَْيتَــَة، َملْ يـُؤَْكــل مــا غــاَب َعَلْيــهِ 

تَـَلُه الِكتـايب، َولَـْو رَأَْينـاُه : اِل َعَدِم نِيِة الذكاِة، َوقـَْوُل ابِن َعبِد السالمِ ِالْحِتم َأجاَز ابُن الَعَرِيب َأْكَل ما قـَ
: ْل َنصـهُ لَْيَس َكذِلَك، بَـَمْردوٌد بَِأن ظاِهَرُه َنوى ِبَذِلَك الذكاَة َأْم ال، وَ -يـَْقُتُل الّشاَة؛ ِألَنُه ِمْن طَعاِمِهم 
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تَـْيُت بَِأن النْصراِينَ : َمْيَتٌة َحراٌم، مثُ قالَ -ما َأَكلوُه َعلى َغْريِ َوْجِه الذكاِة كاخلَْنِق َوَخْطِم الرْأِس  :َأوالً  َأفـْ
ا طَعاُمُه، َوطَعاُم َأْحبـارِِه، َوإِ  ََيْطَبُخها تـُؤَْكُل؛ ِأل ُجاَجِة مثاَهللا يـَْفُتُل ُعُنَق الد ْن َملْ َيُكـْن ذَكـاًة ِعْنـَدنا؛ ِألَن

بـَُهْم اهللاُ فيـهِ  مــا َكـذ ُهــَو َحـالٌل لَنـا ِإال : قـُْلــتُ . َتعـاىل أَبـاَح طَعــاَمُهْم ُمْطَلقـاً، وَُكـل مــا يـََرْونَـُه يف ديـنِهم، فـَ
   . َتُكْن ذَكاتُُه ِعْنَدنا ذَكاةً لنا َأْكُلُه، َوِإْن ملَْ  ِحل -َرْونَُه ُمذَكى ِعْنَدُهم َفحاِصُلُه َأن ما يَـ 

َودوُد الطعــاِم ظــاِهُر الروايــاِت أَنــُه َكغَــْريِِه، : 2قــالَ . وُد الطعــاِم ال َحيْــُرْم َأْكلُــُه َمــَع الطعــامِ َودُ : 1قَـــْولُهُ      
ــْوُل ابــِن احلاِجــبِ  ــالِم، َوابــُن هــارونَ : َوقـَ ــِد الس ــُرُم، َوقَبولُــُه اْبــُن َعْب ــْوَل َأيب ُعَمــرَ - ال َحيْ : َملْ َأِجــْدُه ِإال قـَ

وِل، َوالطعـاِم، َوِفـراِخ النْحـِل؛ ِلَعـَدِم النجاَسـِة فيـِه، وََكرَِهـُه َوَخفَف قـَْوٌم يف َأْكِل دوِد التِني، َوُسـوِس الُفـ
ـْوُل التـْلقـنيِ . َأْكَلُه، َوَهـذا اليوَجـُد يف املَـْذَهبِ  َمجاَعٌة، َوَمَنعواْ  مـا ال نـَْفـَس لَـُه سـائَِلٌة كـالَعْقَرِب ُهـَو  : َوقـَ

 َودوُد اخلَـل ، الَبْحِر ال يـَْنُجُس، َوال يـَْنُجُس ما ماَت فيِه، وَكذا ُذبـاُب الَعَسـِل َوالبـاِقال َكَدواب- يَـُدل
  .َعلى ُمساواتِِه ِلساِئِر اَخلشاشِ 

ــدٍ وَ : 4قــالَ . َولَــْو كــاَن َمَعــُه ِســكنيٌ : 3قَـــْولُهُ        تـَْقِييــُد مــا  :، َوابــِن َحبيــٍب، َوَأْقــواهلِِمفيهــا َمــَع روايَــِة ُحمَم
َوقَـْد : ابـُن َحبيـبٍ . ا َمـَع ُوجوِدهـا، َفَمْكـروهٌ ّمـأَ َوَخـْوُف َمْوِـا، وَ : ابُن َحبيبٍ . ِسوى آَلِة احلَديِد ِبَعَدِمها

ظاِهُرُه َعَدُم َكراَهتِـِه، َونـََقلَـُه -ِه َوَلْو كاَن َمَعُه ِسكٌني َجيوُز بِ : َوقـَْوُل ابِن احلاِجبِ . َأساَء، َوال َحيُْرُم َأْكُلها
َمْكـروٌه، : ال بَـْأَس بِـِه، َوقيـلَ : َوالَعظْـُم قيـلَ : ابُن َعبِد السالِم َعِن املَْذَهِب، َوال َأْعِرُف ِإال قـَْوَل الكايف

  .ال يُذَكى ِبَغْريِ احلَديِد َمَعُه اتفاقاً : ٌل، َوقاَل ِعياضٌ َويف َأْخِذِه ِمْنُه اْحِتما. ال ذَكاَة ِبِه ِحبالٍ : َوقيلَ 
: ًال َعْن ظـاِهِر املَـْذَهِب َمـَع قـَْولِـِه َأخـرياً ي َأو ُمْقَتضى نـَْقِل اللْخمِ : 6قالَ . َوَحمَل النْحِر اللبةُ : 5قَـْولُهُ      

أَنـُه فيمـا بـَـْنيَ اللبـِة َواملَـْذَبِح بَقطْـِع َوَدٍج، َويف اللبـِة -نـُه َجمَْمُعُهمـا ِإْن كاَن يف املَْنَحِر َقطَـَع الـَوَدَجْنيِ؛ ِألَ 
الـَوَدَجْنيِ  َعْبـِد السـالِم أَنـُه َشـَرَط يف َأوِل َكالِمـِه َقطْـَع َوَدٍج َويف آِخـرِِه َقطْـعَ  ِبَقْطِعِهما، َوظاِهُر نـَْقِل ابنِ 

، َوظـاِهُر الرسـاَلةِ  أَنُه اْخِتالُف قـَْوٍل،- َولَْيَس َكذِلَك، َبْل تـَْفصيٌل َكما َمـر  كاِة ِإالَقطْـُع  ال ُجيْـِزُئ يف الـذ
  . أَنُه َكالذْبحِ  -الثالثَةِ 
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ــْوالنِ –َويف َقْطــِع ِنْصــِف احلُْلقــوِم : 1َقـــْولُهُ       ْيــَويف َكــْوِن َقْطــِع ِنْصــِف احلُْلقــ: 2قــالَ . قـَ -ِه وِم، َأْو ثـُلُثـَ
، َونـَْقـُل ابـِن َسـْحنونٍ وَ  ِلِه َعِن ابِن َحبيـٍب ُمْطَلقـاً نـَْقُل َأيب ُحمَمٍد َمساَع َحيَْي يف الطْريِ َمَع نـَقْ  ،َوَلْغِوهِ  َكُكلهِ 

ـْوَل ابْـِن القاِسـِم بِـالطْريِ ِلُصـعوبَِتِه  ِل َأيب بِنَـْقـ]ب/16[َمـْردوٌد -َعبِد السالِم َختصيَص بـَْعِض َمْن َلِقيَـُه قـَ
  . ُحمَمٍد قـَْوَل ابِن َحبيٍب ُمْطَلقاً 

. َوالشـك يوِجـُب ُحْرَمَتهـا: 4قـالَ . َوما ُشك َهْل َمْوتُـُه ِمـَن الـذكاِة، َملْ تـُؤَْكـْل َعلَـى املَْشـهورِ : 3قَـْولُهُ      
  . َوشاذ ابِن احلاِجِب أَْنَكروهُ 

ِإْن َحتَرَك، َوَملْ َيِسْل َدُمها، : َعِن ابِن القاِسِم، َوابِن ِكنانَةَ : أَبو ُحمَمدٍ : 6قالَ . اهَ َأْو ُحتَّرَك َذنـَبَـ : 5قَـْولُهُ      
ــالمِ . ُأِكَلــتْ  ــْوُل ابــِن َعبــِد الس ــْوِل ابــِن ُرْشــٍد اِالتفــاُق َعلــى َذلِــَك، َوقـَ َعــُه أَبــو زَْيــٍد ِمْنهــا، َوظــاِهُر قـَ : َومسَِ

َفـْذ َمقاتُِلهـا  ُخرَج َأْكُلها َعلى املُْنَخِنَقةِ  َملْ َأِجـْدُه، َوَلَعلـُه تـَـَوهَم َذلِـَك ِمـْن َختْـريِج -ِإذا أُِيَس ِمْنهـا، َوَملْ تـُنـْ
 ــحيَحِة َحْســَبما َمــرــْوهلِِم َخــْرُق املَصــِري ِإذا ُخــِرَق َأْعــالُه يف : ابــُن ُرْشــدٍ . ابــِن ُرْشــٍد َذلِــَك يف الص َمْعــَىن قـَ

ــرابِ  عــاِم َوالشــَر ِمــْن ســاَعٍة، َوخــْرُق َأْســَفِلِه َحْيــُث  َجمْــرى الط ِِه ِحلــاِل الرجيــِع ِلَعــَدِم َحياِــا َأْكثـَ ْبــَل تـَغَــري قـَ
ها َمْثقوباً، َففي ُحْرَمِته-الرجيُع  ُر َمْقَتٍل لَِبقاِئها ِبِه زماناً تـََتَصرُف، َوَلْو ُوِجَد ِكْرُش ُأْضِحَيٍة بـَْعَد َذحبِْ ا َغيـْ

ِبَطْرِحهـا بِـالوادي  8ِبَفْتـوى ابـِن َمحْـدينٍ  7نـََزَلْت يف ثـَْوٍر، َفَحَكَم ابُن َمكـي : اْبِن ُرْشٍد قاِئالً ُشيوِخ : قـَْوال
بَِأْكِلها، َوبَيـاِن َذلِـَك يف بـَْيِعهـا، فـََغَلبَـِت العامـُة َخَدَمـَة القاضـي؛ ِلِعظَـِم قَـْدِر ابـِن  9دوَن فـَْتوى ابِن ِرْزقٍ 

ْمُتُه ِمَن املَْوجـوِد املَْعلـوِم بِاِالْعِتبـارِ ِرْزٍق ِعْنَدُهْم؛ فَ  واُب؛ ِلما َقدَأَخذوُه ِمْن أَْيديِهْم، َوَأَكلوُه، َوُهَو الص .

                                                 
  .226اجلامع ص   1
  .ب 158ابن عرفة نسخة البجائي  2
  .226اجلامع ص  3
  .أ 159ابن عرفة نسخة البجائي  4
  .226اجلامع ص  5
  .أ 159ابن عرفة نسخة البجائي  6
أخـذ عـن أبيـه وأيب علـي احلـّداد ، هــ474هــ ووفاتـه سـنة 414مولده سنة ، مة الفقيهالعّال ، أبو طالب، القرطيبّ  حمّمد بن مّكي بن أيب طالب القيسيّ  7

أخذ عنه ولده الـوزير جعفـر بـن ، توّىل أحكام الّشرطة والّسوق بقرطبة مع األحباس وأمانة اجلامع فحمدت طريقته، الفقيه والقاضي يونس بن عبد اهللا
  .523ص، 2/ج، بشكوالالّصلة البن : انظر. حمّمد

أخـذ عـن أيب ، اإلمام احلافظ الفقيه، 482: ووفاته سنة، هـ 413: مولده سنة، أبو احلسن، علي بن حمّمد بن عبد العزيز بن محدين الّتغليب القرطيب 8
         .399ص، 2/ج، والالّصلة البن بشك: انظر. وعنه ولده حمّمد اإلمام الفقيه وغريه، عبد اهللا بن عّتاب الفقيه وأيب جعفر الكندي

أخــذ عــن أيب عمــر بــن ، هـــ 477ووفاتــه ، هـــ 427مولــده ســنة ، اإلمــام الفقيــه الّنــوازّيل املقــّدم، أبــو جعفــر، أمحــد بــن حمّمــد بــن رزق األمــوي القــرطيب 9
، 1/ج، الّصــلة البــن بشــكوال: انظــر. اوبــه بــن رشـد اجلــّد وابــن مغيــث وغريمهـ، القطّـان الفقيــه وأيب عبــد اهللا بــن عتّـاب ومســع مــن احلــافظ بـن عبــد الــرب

 .68ص
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؛ ْدواءِ َويَؤيُدُه نـَْقُل َعَدِد التواُتِر ِمْن كاِسِب البَـَقـِر بِِإْفريِقيـَة أَنـُهـْم يـَثْـُقبـوَن ِكـْرَش الثــْوِر لِـبَـْعِض األَ : قـُْلتُ 
ْبـَل تـَْغيِـريِِه : َوقـَْوُل ابِن َعْبِد السالمِ . فـََيزوُل َعْنُه ِبهِ  ِخـالُف تـَْعليـِل ابـِن ُرْشـٍد ِصـحَة -ِإنُه َحمَل الطعـاِم قـَ

  .قـَْوِل ابِن ِرْزٍق، َوَلَعلُه يُريُد َكماَل تـَْغِيريِِه 
      

1111اُألضحــيةُ
        

    

ــالمِ : 3قــالَ . َحب ِلَمــْن َقــَدَر َأْن ُيَضــحيَ ُيســتَ : ِألَن فيهــا: 2َقـــْولُهُ       ــْوُل ابــِن َعبــِد الس نـََقــَل بـَْعــُض : قـَ
ا ريَن َأاملَُتَأخ : ُمْسَتَحب ٍة، َوَمل ُيَسمُر ُسن : َلَعلـُه َأَخـَذُه ِمـْن َقولِـِه يف املَُدونَـةِ : قـَْولُـهُ . َأْعرِفُـهُ  ال–قائَِلُه  ٌة َغيـْ
َأْو ِمـْن ِروايَـِة َأْفَضـِلَيِة : ْن قَـَدَر َأْن ُيَضـحَي يُعيـُد ِلزِياَدتِـِه غَـْري ُسـنٍة، َوَلْفظُهـا َحيَْتِمُلهـا، قـَْولُـهُ ُيسَتَحب ِلمَ 

 لَـْيَس َرد  بِـِه، َوبِأَنـهُ  يـَُرد بِأَنُه َلْو َصح، كاَنْت ناِفلَـًة؛ ِإْذ ُهـَو ُحْكـُم الصـَدَقِة، َوال قائِـلَ -الصَدَقِة بَِثَمِنها 
ْقلَـُه اُألْضِحَيِة ِحلُْكِم الصَدَقِة بَِأْوَىل ِمـَن الَعْكـِس؛ فـََتكـوُن الصـَدَقُة بَِثَمِنهـا ُسـنًة، َوَقْصـُر ابـِن احلاِجـِب نَـ 

ْنصـوِص، َأْو ُكـل يـَْقَتضي َمحَْلُه َعلى السنِة، َوِإال كاَن خمُِـال بِـذِْكِر املَ -ُيْسَتَحب : َعلى الُوجوِب، َوقـَْوُهلا
ُميِْكـُن َأْخـُذ : َوَقولُـهُ  .دٌ بَعي–املَْذَهِب َعلى رَْأِي، َفَحْمُلُه ابُن َعبِد السالِم َعلى ِإراَدتِِه ُجمَرَد اِالْسِتْحباِب 

ا ُهـَو يف  يـَُرد بَِأن َهذا اللْفظَ -الضِحيُة واِجَبٌة َعلى ُكل َمِن اْسَتطاَع : الُوجوِب ِمْن قـَْوِهلا لَْيَس فيها، ِإمن
 ْهذيِب، َوَلْفُظ األُم؟ قـالَ : قـُْلتُ : بـَْعِض ُنَسِخ التـاحلـاج ُهْم َعَلْيِهْم اُألْضـِحَيُة ِإالُهـَو . نـََعـمْ : الّناُس ُكل فـَ
  .  يف َلْفِظ الساِئِل دوَن َلْفِظ ُوجوبٍ 

ْو بِالنـيِة ِعْنَد الشراِء َعلى املَْعروِف فيِهما كالتـْقِليـِد، َواِإلْشـعاِر يف َوجتَُِب بِاْلِتزاِم اللساِن، أَ : 4قَـْولُهُ      
ـــْرِي -َوُوجوُــا املُْلغــي طُـــُرو َعْيِبهــا : 5قـــالَ . اهلَــْدِي، َوبِالــذْبحِ  ْبــَل فـَ هــا، َويف َكــْوِن اْبِتدائِـــِه قـَ بَِتمـــاِم َذحبِْ
ـْوِل ابـِن َحبيـبٍ . ِألَنُه نِيٌة َوِفْعلٌ : القاضي قاِئالً  إمساعيلَ  نـَْقُل الباِجي َعنِ -َأْوداِجها كَذِلَك  : َوَمْفهوُم قـَ

ـــْرِي َأْوداِجهـــا، َوُحْلقوِمهـــا  ـــَد فـَ ـــٌب بـَْع ـــمِ –ِإْن َأصـــاَا َعْي ـــِن القاِس ـــُه، َوفيهـــا ِالب ـــْو َأراَد َذْحبَهـــا، : َأْجَزت َل
ــِه َأْوَجبَتهــا ُأْضــِحيًة  زِِه، َوملَْ َملْ ُجتْــ-ْت أْعــَور فَاْضــَطَرَبْت، فاْنَكَســَرْت، َأْو  ْوِل يوِجُبهــا -َأْمسَعــُه، َويف َكــوِن قـَ
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يوِجـُب َذَحبهـا، : ثالُِثهـا–ِإجياباً يـُْلغي طُُرو َعْيِبها كالتـْقليِد، َواِإلْشعاِر، َأْو كِشراِئها بِِنيِة اُألْضِحيِة فـََقـْط 
 يِقلَعها؛ لِنَـْقِل الص القاضي، َوَعْن ماِلٍك َمَع َأْصحاِبِه، َوابِن ُرْشـٍد َعـِن إمساعيـل،  َعِن إمساعيلَ  َوَميَنُع بـَيـْ

ها، َأْن ُجتْزِيَُه، َويـَُرد بُِلزوِمِه يف اهلَْدِي، َواَألوُل : َوَعن اَألوِل كَغْريِِه، َوأَْبطََلُه بِأَنهُ  ْبَل َذحبِْ يـَْلَزُمُه ِإْن ماَتْت قـَ
ــْوِل ابــِن ا َلــْيَس َعَلْيــِه َذْحبُهــا ِإال َأن : جلــَالبِ ظــاِهُر قـَ ْبِح، فـَ ْت ُأْضــِحَيُتُه، َوَوَجــَدها بـَْعــَد أَيّــاِم الــذِإْن َضــل

ـَر الثـاين، َويف املَُقـ يَـْلَزُمـُه َذْحبُهـا، َوَملْ يـَْعـُز ابـُن ُرْشـٍد يف الَبيـاِن ِلمالِـٍك َغيـْ : 1دماتِ َيكوَن َأْوَجَبها قـَْوًال؛ فـَ
ْبـَل الـذْبحِ املَْشهو  ـا جتَِـُب بِالتسـِمَيِة قـَ َأ ْبِح، َوَروى ابُن القاِسِم ما َيُدل ا جتَُِب بِالذ ال ُجتْـِزُئ : قـالَ . ُر ِإمن

َوقَــوُل . ِبِشــراِئها بِِنيـِة اُألضــِحَيِة اتفاقــاً -اُألْضـِحَيُة بَعــَد َأن ُتَســمى، َوُوجوُـا املــاِنُع بَــَدَهلا ِإال ِخبَـْريٍ ِمنهــا 
ــُب ِإىل آِخــرِِه : ابــِن احلاِجــبِ  ُمْشــِكٌل؛ ِألَنــُه ِإْن َأراَد اَألوَل َوُهــَو ظــاِهُر قـَْولِــِه كالتـْقليــِد، َبطَــَل يف –َو جتَِ

ــراِء؛ ِألَنــُه لَــيَس كــذِلَك اتفاقــاً، َوِإْن َأراَد الثــاين، َبطَــَل فيــِه؛ ِألَ : َقولِــهِ  ــِة ِعنــَد الشيلَــُه البَــَدَل َأْو بِالنـ ن
ْبِح؛ ِإْذ ال يـَُتَصــوُر فيــِه بَــَدٌل، َولَــُه بَــَدُهلا ِخبَــْريٍ ِمْنهــا ُمْطَلقــاً َعلــى :بِاَألْحَســِن اتفاقــاً، َوَبطَــَل يف َقولِــهِ  َوبِالــذ

ـا َنصـهاَوْهٌم إِ -َلُه َبَدُهلا ِمبِْثِلها : املَْعروِف، َونـَْقُل ابِن َعْبِد السالِم َعِن املَُدونَةِ  ال يـُْبـِدُهلا : اَل مالِـكٌ قـ: من
 نَــةَ . ِخبَـْريٍ ِمْنهـا ِإالـٍد يف ُخمَْتَصـرِِه املَُدوَوأَبـو ُحمَم يـِقلَعْنهـا، َوتَِبَعـُه أَبـو َســعيٍد يف  2َوبَـَدُهلا ِمبِْثِلهـا نـََقلَــُه الص

 بَِأن َبُه َعْبُد احلَقاْخِتصارِِه، َوتـََعق : األُم ما قـُْلناهُ  َنص.  
َنظَــٌر؛ ِألَنــُه ِإن ]أ/17[فيمــا قالَــُه : 4قــالَ . ال بِــدونٍ  جــاَز ِإبْــداُهلا ِخبَــْريٍ ِمْنهــا َوِإْن َملْ يوِجبهــا: 3قَـــْولُهُ      

ال بِِنيِتها؛ َفِهـَي  اْشَرتاها بِِنيِة اُألضِحَيِة، َوَجَبْت على املَْعروِف ِعْنَدُه؛ فاْمتَـَنَع َبَدُهلا ُمْطَلقاً، َوِإْن اْشَرتاها
ُعها َفْضالً  َأْن ُحيَْمَل َعلى أَنُه َنواها ُأْضِحَيًة بـَْعَد ِشراِئها دوَن   َعْن َبَدِهلا بَِأْدىن ِإال حيَنِئٍذ َكشاِة حلٍَْم َلُه بـَيـْ

ـ: ِبَقـوِل ابـِن َعبـِد السـالمِ  َرد نِيِتهـا، َوال يـُـ َلْغـٌو؛ ِألَنـُه ِإْن َأراَد يف إجياِــا -ْوٍل النـيـُة دوَن ِفْعـٍل َمَعهـا َأْو قـَ
اْخِتالفـُُهْم يف  َلقاً، َمنَـْعناُه، َوَقْد َمر املاِنُع َبَدَهلا ُمْطَلقاً، َفُمَسلٌم، َوال يُعاِرُض ما قـُْلناُه، َوِإْن َأراَد َلْغٌو ُمطْ 

َفُمْقَتضـاُه َجـواُز التــْرِك؛  َعلـُه َعلـى الَكراَهـِة، َوِإال َولَ : هِ كـذا يف َقولِـالنـْفِل قاِئمـاً ِقياَمـُه، وَ  إجياِب نِيِة ِإْمتامِ 
ــُر َمْلــزوٍم ُه َعلــى َمْنــِع بَـَدِهلا بالــد ِألَنـُه ِإْن َأعــاَد َضــمَري َلَعلـ ــْرِك ُجتْزيـِه، َوُهــَو َغيـْ وِن، كــاَن املَْلـزوُم ِجلـَـواِز التـ

َأعاَدُه َعلى َبَدِهلا بِاَألْفَضِل، َفحيَنِئٍذ ِإْن َأراَد ِجبَواِز التـْرِك ال لَِبَدٍل، ُمِنَعـِت ِجلَواِز التـْرِك َبْل ِلَمْنِعِه، َوِإْن 
                                                 

للقاضــي ايب ، ا املشـكالتاملقـّدمات واملمّهـدات لبيــان مـا اقتضــته رسـوم املدّونــة مـن األحكـام الّشــرعّيات والّتحصـيالت احملكمــات ألّمهـات مســائله 1
يباج البن فرحون - .54ص، الغنية لعياض: انظر. الوليد ابن رشد اجلدّ  248ص، 2/ج، الد                           
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َعلى  َواسُتِدل : لى اَألوِل، قالَ املُالزََمُة، َوِإْن َأراَد لَِبَدٍل، ُمِنَع ُبْطالُن الالزِم، َوَمحُْلُه ابُن َعبِد السالِم عَ 
َهِة بِأَنُه َلْو َمل َيُكْن َكذِلَك، َفُمْقَتضى املَْذَهِب َجواُز تـَْرِك اُألْضـِحَيِة رَْأسـاً بِنـاًء َعلـى َعـَدِم أَنُه َعلى الَكرا

ـا ِعْنـدَ  َوِإال : ظـاِهَر قـَْولِـهِ : َأن بِـ يـُـَرد - وِن ُمْطَلقـاً َتلزٌِم ِجلَواِز بَـَدِهلا بِالـد ُوجوِا، َوذِلَك ُمسْ  ُه َفُمْقَتضـاُه َأ
َأن يُريــَد َجــواُب  ُتْســتَـْعَمُل يف الُعلــوِم ِإال ُلزوِميــٌة، َوِهــَي َعلــى َهــذا اتفاِقيــٌة، َواملَْنصــوُص َأن اِالتفاِقيــَة ال 

ــذوٌف َوهــذا َدليــٌل َعلــى ِصــحِة ا ــْرِط َحمْ الش ــِة َأْي َوِإال ُهــَو باِطــٌل؛ ِألَن ُمْقَتضــى املَــذْ  ملالزََم  َهِب َجــوازُ فـَ
 ْرِك؛ فـََيِصحالتـ  الل ا َمْلزوٌم ِجلَواِز َبدَ : َقولُهُ . َدليالً  ْفُظ َعلى بـُْعٍد، َوال يَِتمِِهلا بِالّدوِن َقْطعـاً َعَدُم ُوجو-

 ــر ــا َم ــَرد ِمب ــ يـُ ــُن احلاِجــِب يف ِغ ــاَن اب ــُع، وَك ــأَْيَن الَقْط ــِه، َف ــرِد نِيِت ــِة ِمبَُج ــاِم الّناِفَل ــزوِم ِقي ــْن ُل ــْن هــذا ِم ًىن َع
ــَر ابــنُ  َواِالْخِتيــاُر َأال : اجلــّالبِ  اِالســِتْدالِل ِبَقــوِل ابــنِ  ُرْشــٍد َمْنــَع بَــَدِهلا  يـُْبــِدَهلا بِــَأْدىن ِمْنهــا، َولِــذِلَك َفس

 وِن بِالَكَراَهةِ بِالد.  
ــا تُــْذَبحُ : 1قَــْولُهُ        ْيِن ُمْطَلقــاً ُمتَ  قـَْولُـُه هــذا َمــعَ : 2قــالَ . ِخبِــالِف مــا َأْوَجــَب، فَِإ نــاٍف، َقولِــِه تُبــاُع لِلــد

ا إْن كاَنْت ماًال  ََله، ُورَِثْت  ِأل ْيِن، َوِإال ـْوُل ابـِن َعْبـِد  عْنَد َعَدِم الد ْيِن ِإْن كـاَن حاِدثـاً، َوقـَ َملْ تـَُبْع يف الد
ْيِن بَِلْحِمهــا كتَـَعلِقـِه ِــا َحيــًة، َوَتْشــبيُمْشـِكٌل يـَْنَبغــي َتعلــ -َعــَدُم بـَْيــِع حلَِْمهــا لِلــدْينِ : السـالمِ  ُه َمــْن ُق الــد

 َه حلََْمها بِأُمبَعيدٌ –الَوَلِد  َشب ا َسَقَط َحق ا ِإمن ْينُ  ؛ َألَمْن َأحاَط الد ِمباِلِه لَْيَس َممْنوعـاً  الُغَرماِء فيها؛ ِألَن
َلّمـا َمل ُمينَــْع ِمـن ذلِــَك، كـاَن احلَْمــُل يَـٍة لِلــَوْطِء، َوال ِمـَن الن رِ ِمـْن َوطِء جارِيَتِــِه، َوال ِمـْن ِشــراِء جا كــاِح؛ فـَ

 ، َوِإن فاتَـتْ نَبغـي َأن تـُـَرد ُمَفوتاً؛ ِألَنه ِمْن آثاِر ما ُأِذَن فيـِه، َوِشـراُء اُألضـِحَيِة َأو اهلَـدِي َممنـوٌع ِمنـُه؛ فـَيَ 
َوِمـــن َحيـــُث . فاقـــاً هـــا ات ال تُبـــاُع بَعـــَد َذحبِْ : وُنِســـي نَقِلـــِه بَِنقـــِل الت ِتمـــاُل احْ  َمـــردوٌد ِمـــن َحيـــثُ  -بِالـــذبحِ 

نـَد اسِتداللُُه ِمبَنِع َكونِِه َممنوعـاً ِمـن ِشـراِء اُألضـِحَيِة بَـل َذلِـَك جـاِئٌز مـا َمل يـَُقـِم الُغَرمـاُء َعَليـِه كمـا ُمينَـُع عِ 
مـَن  يسـىع اعِة َفضـًال َعـن َمنـِع ِشـرائِِه ِإيّاهـا، َوقَـَع ذلِـَك يف مسـِمـِن ابتِـداِء الـَوطِء يف األَمـ ِقياِم الُغَرماءِ 

َوِإذا َأقـَر بِأَنُه َجيوُز َله ِشراُء َأَمـٍة لِلـَوطِء، َفَكيـَف يَـدعي َعلـى املَـذَهِب . فاقاً ات : التفليِس قاَل ابُن ُرشدٍ 
لُوقــوِف َعلــى نَــص َميَْنــُع ِشــراَء اُألضــِحَيِة، َوُهــَو َغــُري َمــَع ا ِحَيَة، َوَهــل َيســوُغ َهــذا ِإال َمنــَع شــرائِِه اُألضــ

ــٍد ِروايَــَة ابــِن َحبيــبٍ  ِإن َوَجــَد َفقــٌري َمثََنهــا، َأو : َموجــوٍد فيمــا َأعَلــُم بَعــَد الَبحــِث َعنــُه، بَــل ذََكــَر أَبــو ُحمَم
ـٍد بِـِإذِن املُسـِلِف يف َذلِـَك، َوشـراُؤُه  ُمسِلفاً، َفليسَتِلف، َوَمل يـَُقيدُه ماِلٌك، َوال ابُن حبيـٍب، َوال أَبـو ُحمَم

ــْيَس كــذِلَك، َوِألَ  ــَدٌة، َوالتَســّري َل ٌة ُمؤَكــن ــا ُس َــَوطِء؛ ِأل ــِة لِل ــن ِشــراِء اَألَم ــَنيُ يف اجلَــواِز ِم ن اُألضــِحَيَة أَب
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َكمـا : الَولَـِد قـالَ  ي ُهـَو الـذي َشـبـَهها بـأُم َسـّري، َواللخِمـنَد الناِس َأكثـََر ِمَن الت اُألضِحَيَة َأمٌر ُمعتاٌد عِ 
. ن يَفَعلَــهُ لَـِو اشــَرتى َأَمــًة لَِيتِخـَذها أُم َولَــٍد َهلـُـم بَيُعهـا قَبــَل اِإليــالِد ال بَعـَدُه؛ ِألَن ُكــل ذلِــَك ِممّـا العــاَدُة أَ 

َأخُذها لِلُغَرماِء قَبـَل َذِحبهـا َوَمـنُعُهم ِمنهـا بَعـَدُه : وُنِسي ، َوُهَو َجواٌب َعن َقوِل الت وََكالُم اللخِمي َحَسنٌ 
َوَتقريـُر   .فـََلُهم َأخُذها بَعَد الذبِح كـالِعتقِ  ُيَضحَي َفال يَأُخذوها َوِإال تَناُقٌض ِألَنـُهم ِإن عاَملوُه َعلى َأن 

َليــِه؛ يَأُخــذوها باِطــٌل بالتَســّري ِألَنــُه ِممّــا عــاَملوُه عَ  َقولُــهُ  ،اَألولَ  تــارُ خنَْ  :كــالِم اللخِمــي َجوابــاً بِــَأن يُقــالَ 
بِاسِتشــكاِلِه كاُألضــِحَيِة؛  ســَبما يف الســماِع، َوال يـُــَرد ، َوَهلُــم َمنُعــُه ِمنــُه قَبــَل ِفعِلــِه حَ ِجلَــوازِِه لَــه ابتِــداءً 

 لِلَجواِب َعنُهما؛ َفال يـَُفر ْفليِس، َوقياُم الُغَرماِء َعَلْيِه تـَْفليسٌ  ْينِ ُق َبَني ُحْكَمْي ِإحاطَِة الدَوالتـ.  
َويف َمْنِع بـَْيِع حلَِْمها ذاَت َعْيٍب : 2قالَ . َوما َأَخَذُه َعْن َعْيٍب ال ُجتْزي ِبِه، َصَنَع ِبِه ما شاءَ : 1قَـْولُهُ      

   . َأْعرِفُهُ  ال–السالِم ِألَْصَبَغ  َوَعْزُوُه ابُن َعبدِ . ِروايَُة الواِضَحِة، َونـَْقُل ابِن ُرْشدٍ -ال ُجيْزُئ 
ــْوالنِ –َويف َجــواِز َحْلِبهــا : 4قــالَ . َوُحْكــُم لََبِنهــا: 3قَـــْولُهُ       ــٍد َعــْن َأْشــَهَب َمــَع املَْبســوطَةِ : قـَ 5ِألَيب ُحمَم 

َونـََقـَل ابـُن . َهلا َحَلَب، َوَتَصدَق بِـهِ  ِإْن َأَضرِ ا َوال َوَلدَ : َعْن ِروايَِة اْبِن َوْهٍب، َوَهلا َعِن ابِن ناِفٍع قاِئالً 
َوَمل َأِجـْدُه فيهـا ِإال كمـا  ،َعبِد السالِم ِروايََة ابِن َوْهٍب َعـِن املَْبسـوطَِة ِبَقْيـِد َأْن ال َولَـَد َهلـا، َوَجَعلَـه ثالِثـاً 

بـَْعـِض َأْجوِبَـِة َعْبـِد احلَميـدِ  َويف قَبوِل ابِن َعبِد السالِم ما َوقَـَع يف :قالَ . نـََقْلُتُه دوَن قـَْيدٍ 
ِن اْشـَرتى َمـ: 6

هـا غَـْريِِه، جـاَز لَـُه َولَـو َجـز صوِفها؛ لِيَـْنَتِفـَع بـه بَِبيـٍع، وَ  َونيُتُه َجز  ،شاةً  َنظَـٌر؛ ِألَنـُه ِإْن َشـَرطَُه –ُه بَعـَد َذحبِْ
هــا ــَل َذحبِْ ْب ــهُ  ؛قـَ ــَذْحبُها يُفيُت ــاِقٌض ِحلُْكمِ َف ــَدُه ُمن ــايف  هــا؛، َوبـَْع ــْرِط املُن ــُل َعلــى َأْصــِل املَــْذَهِب يف الش َيْبُط فـَ

  .لِلَعْقدِ 

                                                 
  .228اجلامع ص  1
  .أ 162 ابن عرفة نسخة البجائي  2
  .228اجلامع ص  3
 .أ 162ابن عرفة نسخة البجائي   4

  وأّلف الكتب: قال عياض. هـ303املتوّىف ، ك وأقواله أليب إمساعيل حيي بن إسحاق بن حيىي بن حيىي الّليثي القرطيباملبسوطة يف اختالف مال 5
  .161ص ،5/ج، ترتيب املدارك: انظر. املبسوطة يف اختالف أصحاب مالك وأقواله وهي اليت اختصرها حمّمد وعبد اهللا ابنا أبان بن عيسى  
يباج البن فرحون -    356ص، 2/ج، الد. 

  يورّي وابن حمرز وأيب اسحاق الّتونسّي وبه هـ، اإلمام احملّقـق، تفّقه بالسّ  486ائغ املتوىف سنة املعرف بالصّ  أبو حمّمد عبد احلميد بن حمّمد القريواينّ  6
  .تعليق مهّم على املدّونة  :وغريهم له تفّقه املازرّي وابن عطّية وأبو احلسن املوفـي،  
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ها ]ب/17[ ال جيَُِب َذْحبُُه ِإنْ : َوفيها: 1قَـْولُهُ       ْبَل َذحبِْ : َويف نـَْقِل ابـِن َعبـِد السـالمِ : 2قالَ . َخَرَج قـَ
َنَظٌر، ِألَنُه يف النواِدِر ِبزِيـاَدِة مـا –َعلى ِجَهِة اِإلباَحِة  حاِمًال َلهُ  ْن شاَء َذَحبَُه َأْو تـَرََكُه،إِ : َعِن ابِن َحبيبٍ 

َعلـى َأن  َوِالبِن حاِرٍث اتـَفقواْ . كما َلُه َأن يـُْبِدَهلا، وََكذا َلُه ُشْرُب لََبِنها، َوِإْن َتَصدَق ِبِه، َفَحَسنٌ : َنصهُ 
  .َذْحبَُه َحَسنٌ 

: 4قـالَ . ِإِن اْختـاَر ماِلُكهـا القيَمـَة، َأْجـَزْت َكَعْبـٍد ُأْعتِـَق َعـْن ِظهـاٍر، فَاْسـُتِحق : َوقاَل ُحمَمـدٌ : 3قَـْولُهُ      
َبِتــهِ  ــٍد بِالقيــاِس َعلــى ِإْجــزاِء ِعْتــِق ِظهــاٍر َأْمضــاُه ُمْســَتِحق رَقـَ ــَك ُحمَم ــٍد َمتَس وَ قَِبــَل أَبــو ُحمَم ، نـََقَلــُه املــاِزري

َقــهُ احـُتج بِالقِ : ِبِعبـارَةِ  . يـاِس علـى ِإْمضــاِء َشـهاداِت َمـْن ُأْعتِـَق َوِنكاِحـِه بـَْعــَد ِعْتِقـِه بِِإْمضـاِء ُمْسـَتِحقِه ِعتـْ
 ،هارِِه َمنَـْعنــا ُحْكَمــهُ ـٍط ِبَعْبــِد َغــْريِِه َعـْن ِظـــغالِـ بِــاملَقيِس َعَلْيــِه ِعْتــقَ ِإْن َأراَد : َوَردُه ابـُن َعبــِد الســالِم بِأَنـهُ 

ــَق ُمْشــَرتٍ ِإيــاُه، فـُــر  َوِإْن َأرادَ  ــُه ُحْكَمــُه يفِعْت ــِه َحقيَقــًة يـُْعطوَن ــَرْوَن ُمْشــَرتيِه كماِلِك ــَأن الُفَقهــاَء يـَ  ُكــل َق ِب
ُر َمثَِنهِ املَساِئِل َأْو َأْكَثرِ  ِرٍز َو ابـُن ُحمْـ َسبَـَقُه َِذا: قـُْلتُ . ها؛ ِألَنُه َلْو َهَلَك ِعْنَدُه بَِأْمٍر ِمَن اِهللا َمل يـَْلَزمُه َغيـْ
 َويـَُرد ،هُ  َعبُد احلَقِإْن َأراَد ِبَقْولِـِه كماِلِكـِه َحقيَقـًة نُفـوذَ : بِأَنـ  فـاِق املَـْذَهِب َعلـى َردَأْمـرِِه فيـِه، فَباِطـٌل بِات 

ــَرُب ِلِإلْمضــاِء، َوِإْن َأراَد ُجمَــرَد َضــمانِِه ِإيــ فـَْرقــاً؛ ِلُوجــوِدِه يف  ، َوال يَــِتم اُه، َفُمَســلمٌ ِعْتِقــِه الــذي ُهــَو َأقـْ
هـا؛ ْبـَل َذحبِْ ْت ِحيَنئِـٍذ ِإْذ لَـْو ماتَـْت، َأِو اْعـَور  املَقيِس؛ ِألَن بَِأْخِذِه اُألْضِحَيَة، َوِإْضجاِعِه ِإيّاهـا َضـِمَنها قـَ

ِة َضـمانِ  ْفرَِقِة ِبُقـوـ َضِمَنها، َويف التـلَـهُ  ةَ املُْشـَرتي ِإلِجيابِـِه الَغل  ُه َوَغرَِمهـا الغـاِلُط  ِإْن َأَخـَذ املُْسـَتِحقرَبـ–
لـِة َأْرَجـُح، َنَظٌر؛ ِالْحِتماِل اْعِتبارِها، َوَلْغِوها، فَِإناطَُتُه احلُْكَم ِمبَُجرِد املُْشـتَـَرِك؛ ِألَنـُه أَْبَسـُط، َوبسـيُط العِ 

ًة، َفَضـّحى يـَْلَزُم َعلى هـذا التـْفريـِق لَـْو َغَصـَب شـا: نالِبَـْعِض ُشيوخِ : قـُْلتُ . َعبِد احلَق  َوُهَو ظاِهُر قـَْولِ 
 ا، فََأَخَذ َرِ َـُرُه قـالَ . نـََعـمْ : ا قيَمَتها، َأْن ُجتْزِيَُه، َفقـال ـَنيُ : َوأَبـاُه َغيـْ . ِألَن هـذا َضـماُن تـََعـد، َواَألوُل أَبـْ

ــ ــوِت ُحْك ــاِس َعلــى ثُب ــٌد أَْيضــاً بِالِقي ُحمَم ــَتج ــِتْحقاِقها بِِإْمضــاِء َواْح ــَل اْس ْب ــُه قـَ ــا َوَلَدْت ــِة ِمب ــِد ِلَألَم ِم أُّم الَوَل
َعها  م ِمبا تـََقدَم؛ ِألَنُه َلْو َوِطَئ جارِيََة غَـْريِِه َغَلطـاً َمل َتُكـْن لَـُه أُ  َويـَُرد : ابُن َعبِد السالمِ  قالَ . ُمْسَتِحقها بـَيـْ

َوْهـٌم، بَـْل َتكـوُن لَـُه أُم –قـَْولُـُه ال َتكـوُن لَـُه أُم َولَـٍد : قـُْلتُ . ا َأْخَذ القيَمةِ َر  َوِإْن َمحََلْت، َواْختارَ  َوَلٍد،
ْبـَل ِوالَوَلُدها َعلى واِطِئها بِأُبـُو َوَلٍد؛ ِألَن ُكل َأَمٍة َعِتَق  َولَـٍد لَـُه،  َدِـا، َفِهـَي أُم تِِه، َواْستَـَقر ِمْلُكُه ِإيّاهـا قـَ

ْبـَل والَدِــا َوال َقـْد َمَلَكهـا قـَ قيَمـُة َعلـى الـواِطِئ َغَلطـاً يـَــْوَم الـَوْطِء َعلـى املَْعـروِف، فَـِإذا ُأْغــرَِم قيَمَتهـا، فـَ
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ــيُخ يف النــواِدرِ  ــْرَجَم الش َهِة ِمــْن ِإْحـــبــاُب مــا تكــوُن بِــِه اَألَمــ: َوتـَ ــبـْ َولَــٍد ِمــْن َوْطِء الش الٍل َأْو َغَلــطٍ ـُة أُم .
ـُر الـيت : َر فيهاَفذَكَ  ـا َغيـْ ِإْن َأوَلَد امُرٌؤ َأَمًة بـََعَثها َله َمْن َأَمَرُه ِبِشراِء َأَمٍة بـاَن َأ اْشـَرتاها لَـُه، َفهـَي لَـُه أُم 
ــٌد أَْيضــاً بِالِقيــاِس َعلــى ِإْجــزاِء اهلَ . َولَــدٍ  ُحمَم ـــَواحــَتج ـــقُه بَ ــــحِ ــائِِه ُمستَ ــــْدِي بِِإْمضــــ ليِدِه وِإْشــعارِِه، ـَد تـَْقــعْ ـــــ

ــالِم بِأَنــهُ  َوَردُه ابــنُ  ــِد الس ــِه، ِألَن التـْقليــَد فيهــا  -ِإْن َوَجــَدها َحيــًة  ال ُيْشــِبُه اُألْضــِحَيَة ِإال  :َعْب ــَرد ِمبَْنِع يـُ
ْبِح بِاْعِتباِر ُحدوِث الَعْيِب بـَْعَدُه َمـَع ِإْجزاِئهـا بِـ ِه بِِإْمضـاِئها اَكالذ ْدُي لَـْو َعِطـَب اهلَـ: ، ال يُقـالُ ملُْسـَتِحق

ــَل حمَِلــ ْب ــقـَ ْبِح، َوُه ــذ ــا ُهــَو بِال َتمــاُم الُقْربَــِة ِإمن وُر هــذا يف ، َوال يـَُتَصــَو بـَْعــَد ِإْمضــاِء املُْســَتِحق ِه، َمل ُجيْــزِِه فـَ
 ا نَق اُألْضِحَيِة ِإالْبِح؛ ِألَن ْبَل الذ ِقياِس ُحمَمٍد، َوِهَي ثابَِتٌة ِمبا َأَشْرنا  املَْردوُد نـَْفُيُه ِعلةُ  :ولُ ِإِن اسُتِحقْت قـَ

يـُْلغـي طُــُرو َعْيبِـِه، فَــِإْن َأراَد ِإْبطالَـُه ِمبــا -إلَْيـِه، َوِهــَي كـْوُن ِإْمضــاِء املُْسـَتِحق فيمــا َسـبَـَقُه فيــه ِفْعـُل قـُْربَــٍة 
ُر ُمْعَتٍرب يف اِإلْجـزاِء، : يَب بَِأن ذُِكَر فـَْرقاً ال نـَْفَي ِعلِة ِقياٍس، ُأج ْبَح بـَْعَد التـْقليِد، َواِإلْشعاِر َغيـْ ِفْعَلُه الذ

ـــدٍ  َواِإلْشــعاَر دونَ  َحِصـــٌر يف ِفْعِلــِه التـْقليـــدَ بَــِل اْعِتبـــاُر اِإلْجــزاِء ُمنْ  ْبِح؛ لِنَـْقــِل ُحمَم َعـــِن ابـــِن : َوغَــْريِهِ  الـــذ
ُر رَبـِه بـَْعـَد َأْن قـَلـَدُه رَبـيـَْغلِ  يف اهلَْديِ : القاِسمِ  ِه َغيـْ َيْذَحبُـُه َعـن نـَْفِسـِه ُط ِبَذحبِْ ال َأن ذلِـَك -ُه َوَأْشـَعَرُه، فـَ

ياً، َعــد َمــْن َذبَــَح ُأْضــِحَيَة رَُجــٍل َعــْن نَفِســِه تَـ : ِالبــِن َحبيــٍب َعــْن َأْصــَبغَ : ابــُن ُحمْــِرزٍ . هِ َمينَــُع ِإْجــزاَءُه َعــْن رَبــ
َي اُه، فـَـرَق بِـَأن املُتَـَعـد َفَمْن قاَل هذا َمل يـَْلَزْمُه ما َنَسْبناُه ِالبِن القاِسِم، َوَمْن أَب. ُه، َوَضِمَن قيَمَتهاَأْجَزأَت

َهَة َلُه ِخبِالِف املُْخِطيءِ    .ال ُشبـْ
ُ : 1قَــْولُهُ       ظَــِر، اْخُتِلــَف ِإْن كــا: ابــُن حـاِرثٍ : 2قــالَ .  َعَورُهـاَوالَعــْوراُء البَـــنيَن الَبيـاُض َعلــى بـَْعــِض الن

ِإْن كـاَن : َروى ُحمَمـدٌ : لِلباِجي : قـُْلتُ . ِه، َأْجَزأَ ِإْن كاَن َعلى َأقـَل : َأْشَهبَ ال ُجتِْزُئ، َوقـَْوُل : َفقاَل ماِلكٌ 
ـْوِل َأْشـَهبَ : سـالمِ َوقَـوُل ابـِن َعبـِد ال. َعلى الناِظِر بَياٌض َيسٌري ال َميْنَـُعهـا َأْن تـُْبِصـَر، َأْجـَزَأتْ  : ظـاِهُر قـَ

  .ال َأْعرِفُُه، َوُهَو ِخالُف نـَْقِل ابِن حاِرثٍ  -ِإْن نـََقَص َبَصُرها َشيئاً، َمل ُجتْزِ 
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ــْرقاءِ 2َوالنـْهــُي َعــِن اخلَْرقــاءِ : 1قَـــْولُهُ      رِ بَيــاٌن ِلْألَْكَمــِل َعلــى اَألْشــهَ - 5، َواملـُـدابـََرةِ 4، َواملُقابـَلَــةِ 3، َوالش .
َوَهـذا َميْنَــُع اِالْســِتْحباَب، ال : ابـُن الَقصــارِ  .قَـْد ُحيَْمــُل النـْهــُي َعلـى مــا َكثـُـَر ِمــن ذلِــكَ : اللْخِمــي : 6قـالَ 

ـْوُل ابـِن القَ : قـُْلـتُ . َكثُري الَقْطِع َميْنَـُعهُ : َهذا ُمْطَلٌق، َواملَْذَهبُ : الباِجي  .اِإلْجزاءَ  صـاِر َعلـى َأْصـِلِه يف قـَ
ــْوُل ابــِن -َعْيــِب َعــَدِم اِإلْجــزاِء َعلــى اَألْربـََعــِة، فـََقــوُل ابــِن احلاِجــِب َعلــى اَألْشــَهِر ْصــِر قَ  َمــْردوٌد بِأَنــُه قـَ

  .َوالباِجي  ْخمي لِل  ملَْذَهُب خالفُُه َحْسَبما َمر الَقصاِر، َوا
ــْوالنِ : 7قَـــْولُهُ       ــهــا املـَـْأموُر َعــن نَفِســِه، فَ ْو َنواـَولَــ: 8الَ ـقــ. َففــي ِإْجزاِئهــا قـَ ا، َأْو فــي ِإْجـــزاِئها َعــن َر

ُهما؛ ِلَسماِع الَقرينَـْنيِ، َوابِن ُرْشـٍد َعـن َأْصـَبَغ قـاِئالً : ثالُِثها–ذاِحبِها  قيَمَتهـا، َوَيْضـَمُن : ال َعْن واِحٍد ِمنـْ
 املُ َوَعْن َفْضٍل، َوَصو َل؛ ِألَنِإ، ال نِ ْعَتَرب نِ َب ابُن ُرْشٍد اَألوا كاملَُوض ُة َرُه ابُن يِئ، وَردُة الّذاِبِح كاملَُوضي
 الِم بَِأنكاِة : َعبِد الستُـُه ِإَذْن َمْطلوبَـٌة، -َشْرَط الّناِئِب يف الذُة ذَكاتِِه ِبَدليِل َمْنِع َكونِِه َجموِسـّياً؛ فَِنيِصح

ا، َواملَُوضُئ ال ُتْطلَـُب ِمنـُه نِيـةٌ فَِإذا َنواها لِنَـْفِسِه، َمل ُجتِْز رَ   ]18/ِة َكْونِـِه ُجنُبـاً، َوُجيـاُب  ]أبـَدليِل ِصـح
  .بَِأن الَكالَم يف نِيِة التـَقرِب ال يف نِيِة الذكاةِ 

َأْرَخـَص ابـُن ِكنانَـَة َأن : بٍ َعـِن ابـِن َحبيـ: أَبـو ُحمَمـدٍ : 10قـالَ . َوُتْكَرُه لِلكـاِفِر َعلـى اَألْشـَهرِ : 9قَـْولُهُ      
ـُد البَـْعـِث َهلُـْم ُيْطَعَم ِمْنها النصـارى، َوَمْعنـاُه ِعْنـدي فـيَمْن يف ِعيالِـِه َوَضـْيِفهِ  ـَرُه ، َوتـََعمال َجيـوُز، كـذا َفس

ـا اخلِـالُف فيمـا يَبـُني بِـهِ إِ : ابـُن ُرْشـدٍ . األَخواِن، َوقاَلُه َأْصَبُغ َعِن ابِن القاِسمِ  َولَـْو كـاَن يف ِعيالِـِه، َأْو  .من
ـْوَل مالِـٍك َعلـى الِوفـاِق؛ فَِإنـُه ذََكـَر  ُأْطِعـَم ِمْنـُه اتفاقـاً، َوهـذا يـَـُرد  يَـأُكُلوَن،َغِشيَـُهْم  َمحْـَل ابـِن َحبيـٍب قـَ

: ِعياِلِه، َوَقوُل ابِن َعبِد السالمِ يف  ِمنُه ِإْن كانواْ  يف ِعياِلِه، َوَأجاَز َأْن ُيْطَعمواْ  البَـْعَث ِإلَْيِهم ِإْن َمل َيكونواْ 
ى َأن ــــــيَـُدل عل-يٍب ــــبـــــِن حَ ـــــوِل ابـــَجْعُل ابِن ُرشـٍد اخلِـالَف يف البَـْعـِث دوَن َمـْن يف ِعيالِـِه َعْكـَس قَ "
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أَنـُه ال : ُرْشـٍد َعْنـهُ  ِخـالُف نَقـِل ابـنِ - "ابَن َحبيٍب َجَعَل اخلِـالَف فـيَمْن يف الِعيـاِل، دوَن البَـْعـِث ِإلَـْيِهم
  . ِخالَف يف الِقْسَمنيِ 

  .ال َأْعرِفـُُهما-هذاِن الَقْوالِن  :2قالَ . الثـُلُث، َوالنْصفُ : 1قَـْولُهُ      
ــدٍ  :4قــالَ . ونٍ َوِإجــارَُة اجلِْلــِد َكــالبَـْيِع ِخالفــاً ِلُســْحن: 3قَـــْولُهُ       ها ِإجــارََة ِجْلــدِ  َأجــاَز ُســْحنونٌ : أَبــو ُحمَم

، َوالصـِقلي َكْونَـُه ِخالفـاً، َوَحكـاُه ابـُن : قـُْلـتُ . بـَْعَد َدْبِغهِ : يُريدُ  ،َوِجْلِد املَْيَتةِ  َوَملْ يَـْذُكْر ُهـَو، َوال البـاِجي
  .َشْأٍس بـَْعَد َأْن نـََقَل َعِن املَْذَهِب َمْنَع ِإجارَتِهِ 

لَـــُه، فَاملَْنصـــوُص ِإذ: 5قَــــْولُهُ       بـْ يّـــَد قُـ ـِل، و َذ اَألقَـــل أَْبَدلَـــُه مبُســـاوي اَألْفَضــــا ُقِســـَمْت، فََأَخـــَوَأمـــا قـَ
ـَمْت، َوَعلـى َأْخـِذ اَألْدىن بَـَدَهلا : 6قـالَ . بِاِالْسِتْحبابِ  وايَـُة ُقسْبِح، فَالر ْبـَل الـذ ابـُن َبشـٍري لَـِو اْختَـَلطَتـا قـَ

 ِمبِْثِل اَألْفَضِل، َوهـذا ظـاِهٌر ِإْن َعيـ اَنهـا، َوِإالَملْ : قـُْلـتُ .  كـاَن ُمْسـَتَحب وايَـَة، َوَعـَدُم ِذْكرِهـا َأِجـْد هـِذِه الر
َم َمِظنُة َعَدِمها، َونـَْقُل ابِن احلاِجِب ال يُواِفُق نـَْقَل ابِن َبشٍري، َوال َمْن تـََقدمَ  َمْن تـََقد.  

ْبِح قَـ ـــْربِْزها، َففي الـــُـــ فَِإْن َمل ي: 7قَـْولُهُ       َلُه قَ ذ لَـُه مبَِ ـــــَويف ال: 8قـالَ . واىنــــْو تَ ـْوالِن، َولَــــــــبـْ بـْ ْبِح قـَ ْنزِِلِه ـــذ
ـــالصقِ : َطريقــانِ  – ، َواللْخــــــــــــ يــُن ُرْشــٍد، َو املـل ، َواب ـــِمي ـــاِزِري، ِإْن َمل يـَتَ ـــــــــ ـــواَن اِإلمــاُم بَ ـــ ـــولِ ـــْعَد ُوصـــ ِه ـــ
بْ ــــــُه، فَ زِلَ ْـ َمن ْوال َأيب ــــــــقَ -ْعَدُه ــــــــُح هـذا بَ ـــــــاَن َذبْ ـــْو َذبَـَح بِاملَُصـلى كــــــــَلُه ِحبَْيـُث لَ ــــفي ِإْجـزاِء َمـْن َذبَـَح قـَ

ـٍد َمـَع الشـْيِخ َعـْن ِروايَتِـِه، َوابـُن ُرْشـ َعـْن ُحمَم ْخِمـيباً ُهـَو، ـاِسِم ُمَصــٍد َعـِن ابـِن القــُمْصَعٍب، َونَقـُل اللو
ــــي اَألولَ  ــــو. َواللخِم ــــدٍ  أَب ــــدٌ : ُحمَم ــــ: َروى ُحمَم ــــِه، َأْج ــــَد َتواني ــــْو كــــاَن بـَْع ــــُن َبشــــريٍ . َزَأهُ ـَل ــــواَن، : اب ِإْن َت

ِح ـــــــــــالذبْ  الَف يف َجوازِ ــــــُم َأن اخلِ ـــوهِ ْنيِ، َويــَوَقوُل ابِن احلاِجِب ِخالُف الطريقَ  ،هوُر ال ُجيِْزئُ ـــــــــــفَاملَشْ 
َلُه اْبِتداءً  بـْ   .قـَ

  

                                                 
 .230اجلامع ص  1

  .ب 165ابن عرفة نسخة البجائي   2
 .230اجلامع ص 3

  .أ 166ابن عرفة نسخة البجائي   4
  .ابقوموضعه قبل املقطع السّ  229اجلامع ص  5
  .أ 163 ابن عرفة نسخة البجائي  6
  .231اجلامع ص  7
  .أ 166ابن عرفة نسخة البجائي   8



ـ القسم الثّاني  ــــــــــــــــ الن ــــ    احملقّق ص 

187 

 

ـــْوَم الَعباِســـي : 1قَــــْولُهُ       ـــالمِ : 2قـــالَ  .َواإلمـــاُم اليَـ ـــْوُل ابـــِن َعبـــِد الس ـــْوِل اللخْ : قـَ ـــُر : ِمـــي يف قـَ ال يـُْعَتبَـ
 ِم م َوَأْحكـَنَظٌر؛ لُِنصـوِص املَـْذَهِب بُِنفـوِذ َأْحكـاِمهِ –بوَن املتَـَغلِاِم ُقضـا- َك ِبَعـَدِم ِإْمكـاِن غَـْريِ ذلِـ يـُـَرد

 ــاين لَِتَحــرــي وَ َوإْمكـاِن الثـَر َذْحبَــُه اْخِتيــارًا، َواْســِتْداللُُه ِبَقــْوِل ْقــِت اِإلمــاِم غَـْريِ املُتَـَغل ِب كمــا لَــْو كــاَن َوَأخ
ــَو َحمْصــوٌر لِلقــ ــهُ ـُعْثمــاَن َوُه ــةِ ِإنــُه ُيَصــّلي بِالنــ: اِئِل َل ــَت ِإمــاُم العام ــٍة، َوأَْن َن ــ: اِس ِإمــاُم ِفتـْ الص ــْن ـِإن الَة ِم

-اَءتـَُهْم ، فاْجَتنِــْب ِإســَأْحَسـِن مــا يـَْفَعلــُه اِإلْنســاُن، فَــِإذا َأْحَســَن النـاُس، فََأْحِســْن َمَعُهــْم، فَــِإذا َأســاؤواْ 
 البَـْغــَي ِإســاَءٌة ِإْمجاعــاً،يـُْنــِتُج َعْكــَس ُمــد ما الُبغــاُة َعلــى ُعْثمــاَن  عاُه؛ ِألَنَفوَجــَب اْجِتنــاُب ����َوال ِســي ،

  .اِالْقِتداِء بِالُبغاِة ِإلِساَءِِم
ـــق. وال يُراعــى َقــْدُر الصــالِة يف الَيــوَمْنيِ بـَْعــَدُه َعلــى املَْشــهورِ : 3َقـــْولُهُ       يف ُمراعــاِة : ابــُن َبشــريٍ : 4الَ ـ

 ـا املَْشـهوُر،–َوْقِت َصالِة اِإلماِم فيِهمـا  ُمِضيِإْن َذبَـَح بـَْعـَد الَفْجـرِ َوالش ظـاِهُرُه َعـَدُم : قـُْلـتُ . َأْجـَزَأهُ  ذ
  .ُهَو ِخالُف َنص الرواياتِ اِإلْجزاِء َعلى املَْشهوِر، وَ 

5555يقةــالعق
        

ليَمْنيِ ِمْن بـَنيِ َعْيٍب َمْشروطاً ساِئِر النـَعِم سَ  قيَقُة ما تـُُقرَب ِبذَكاتِِه ِمْن َجذَِع َضْأٍن، َوَثِين العَ : قالَ [     
َتْخــُرُج اُألْضــِحيُة َعْنــُه، َوَعلــى ِروايَــٍة يـُْبــَدُل ســاِئُر الــنـَعِم  آَدِمــي  ِبَكْونِــِه يف َــاِر ســاِبِع ِوالَدةِ  َحــي َعنــُه؛ فـَ

يـَْبطُـُل طَـْرُدُه -ِذْبُح الِوالَدِة : ِن احلاِجبِ َوَقوُل اب. َأْو ساِبُع ساِبِعِه، َأْو ساِبُعهُ : بِاملَْعِز، َوَعلى ِروايٍَة يُزادُ 
َويـَْبطُـُل َعْكُسـُه بِأَنـ ، ها بَعَد َمْوِت الَوَلِد، َوِبِه ِلِوالَدِة غَـْريِ آَدِمـي  ال يـََتنـاَوُل ِإال  هُ ِبِذْبِح َغْريِ النـَعِم، َوِبَذحبِْ

ـا مـاُذِبَح َعـِن املَْولـوِد، ال لِلـِوالَدةِ  ما ُذِبَح لِلـِوالَدِة، َوهـذا ُهـَو اخلُـْرُس ال الَعقيَقـُة؛ َِأل . ،قالَـُه اجلَـْوَهِري
ُرُه، َوُهَو َنص َحديثِ    7] 6.)يُْذَبُح َعْنُه يـَْوَم ساِبِعهِ  : (َوَغيـْ
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. 270/، ص33/ج. 20083وأمحــد يف املســند رقــم  166/، ص7/ج. 4220والّنســائّي يف الّســنن كتــاب العقيقــة مــىت يعــّق رقــم  181، ص 3/ج

.." كـّل غـالم رهينـة بعقيقتـه، تـذبح عنـه يـوم سـابعه" :ّيب صلى اهللا عليه وسـّلم أنّـه قـالمجيعهم من حديث احلسن البصري عن مسرة بن جندب عن النّ 
  . احلديث

 .   270، ص33/املسند ، لإلمام أمحد ج.  إسناده صحيح: قال الشيخ شعيب األرناؤوط يف ختريج املسند: درجة احلديث 
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ـــْولُهُ       ــْوالنِ –َعَمِلهــا َوليَمــًة  اهــةَويف ُكرْ : 1َق ــَع ابــُن القاِســمِ : 2قــالَ . قـَ ــُل  ُتْطــَبُخ، َويَْأُكــلُ : مسَِ ِمْنهــا َأْه
ِإْن َأرادوْا َصـَنعوْا : زاَد يف مسـاع الَقـرينَـْنيِ . البَـْيِت، َوُيْطَعُم اجلرياُن، وَأّما الدعاُء ِإلَْيها، فَِإين َأْكَرُه الَفْخرَ 

َع عيسى. ِمْن َغْريِها َوَدَعواْ  : نـَْقـِل ابـِن َبشـريٍ  َوثـاين. ال يـُْعِجُبين َأْن َيْصـَنَع ِمنهـا َصـنيعاً يَـْدعوْا ِإلَيـهِ : ومسَِ
ـْوالِن  يـُـَرد : ُهـَو ظـاِهُر قَـوِل ابـِن َحبيـبٍ : ال َأْعرِفُـُه، َوقَـوُل ابـِن َعْبـِد السـالمِ -يف الدعاِء َهلا كالَوالِئِم قـَ

َأن : ُرِويَ . ْيـهِ النـاِس ِإلَ ُدعاُء ، و َحَسٌن َأْن يـَُوسَع ِبَغْريِ شاِة الَعقيَقِة؛ ِإلِْكثاِر الطعامِ : بَِأن َنصُه يف النواِدرِ 
َونــاِفَع ابــَن ُجبَـــْريٍ كانــا يَــْدُعواِن ِإىل الــِوالَدِة، َفظــاِهُرُه َأن الــدعاَء ِلطَعــاِم الــِوالَدِة، ال لِلَعقيَقــِة،  ابـَن ُعَمــرَ 

َرها، فَِإْن َمَنَع ظهورَُه، َمنَـْعنا َأْخَذ نَقيِض َنص الرواي   .اِت ِمْنُه؛ ِالْحِتماِلِه التساويَوتـََقدَم َكْونُُه َغيـْ
  

3333ذورالنّو مانُياَأل
        

  
ـــْولُهُ       ــاملَ وَ  :5قــالَ  .الً بَ قْ تَـ ْســمُ  وْ أَ  :4َق ــقُ عْ تَـ وَ  ،لٍ بَ قْ تَـ ْســيف مُ  مــوسَ ال غَ وَ  وَ ْغــال لَ  روفُ ْع ــنِ  لي  بِ احلاِجــ اب

 ـ بـدِ عَ  ابـنُ  هُ بولُـقَ وَ  ،هُ فُـرِ عْ ال أَ - هِ بِـ وَ ْغـاللى :هُ ولُـقَ وَ  ،المِ الســكْ أَ وَ  ،واحلـالِ  ،كاملاضـي  لِ قبَ تَ ْسـيف املُ  يـَتَـأَت   رُ ثـَ
 ؛لِ قبَ تَ ْسـاملُ ال بِ  عَ قَـا وَ ِمبـ هُ ُقـل عَ تَـ  ثِ احلـادِ  مِ ْلـالعِ  شـأنَ  ن أَ بِ  دودٌ رْ مَ -ما فيهِ  وِ غْ الل  نيِ ميَ  رُ صْ حَ  يوخِ الش  المِ كَ 
 ؛عْ َقـيَـ  علـى مـا ملَْ  مـاً زْ جَ  هِ ِفـلِ هـا يف حَ كُ ْر تَـ  عَ قَـعلـى مـا وَ  هِ ِفـلِ يف حَ  ةِ ارَ ّفـالكَ  كِ رْ تـَـ نْ ِمـ مُ زَ ْلـال يَـ فَ  ؛بٌ يْ غَ  هُ ن ِألَ 
  .اينالث  ُجْرَأةِ وَ  لِ و األَ  ]ب/18[رِ ذْ عُ لِ 

ـغَ  فُ ِلـحْ أَ و أَ  ،مُ ِسـقْ أُ  وُ غْ لَ  روفُ عْ واملَ  :7قالَ  .هورِ شْ على املَ  ةَ ارَ فّ ال كَ فَ : 6قَـْولُهُ        مٌ َسـقْ مُ  هُ َعـمَ  يٍ وِ ْنـمَ  رَ يـْ
  .هِ لِ قْ نَـ بِ  بِ احلاجِ  ابنِ  رادَ فِ انْ  المِ الس  بدِ عَ  ابنِ  مَ عْ زَ  د رُ يَـ وَ  ،هُ فُ رِ عْ ال أَ - فيهِ  ةَ ارَ فّ الكَ  شريٍ بَ  ابنِ  لُ قْ نَـ وَ  ،هِ بِ 

 دٍ َحـعلـى أَ  دٌ َحـأَ  هُ ذَ َخـمـا أَ  د َشـيف أَ وَ  :9قـالَ  .النِ وْ قـَـ -انِ ْميـاألَ  يعِ مجَ  وْ أَ  ،منيِ اليَ  ةِ ارَ فّ في كَ فَ : 8قَـْولُهُ      
 ،هِ سـائِ نِ  القِ وطَـ ،هِ قيِقـرَ  قِ ْتـعِ  زومَ و لُ أَ  ،كَ كذلِ   هِ نِ في كوْ  فَ ال إِ وَ  ،نيٍ ميَ  ةُ ارَ كفّ - قَ تْ العِ وَ  ،القَ الط  جَ رَ خْ أَ  نْ إِ 
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ــ ثِ لُــثُـ  ةِ قَ دَ َصــ وَ ، اهللاِ  تِ ْيــىل بَـ إِ  يِ ْشــواملَ  ــنِ ِال  :اراتٍ كفــ  رُ ْشــوعَ  :هــاثُ ثالِ – هِ ماِل  ،مِ القاِســ ابــنِ وَ  ،بٍ ْهــوَ  ب
 ،يِ ْشـاملَ وَ  ،ةِ قَ دَ الصـبِ  :هارَ س فَ وَ  َكّفاراٍت، الثَ ثَ  :لو األَ عيسى يف  نْ عَ  ي الباجِ  لَ قَ نَـ  وَ  .ةِ طَ سو بْ املَ  ةِ وايَ ورِ 
ال وَ  ،مـاهُ نْـ مِ  مٌ هْ هذا وَ  :تُ لْ قُـ  .هارِ لى ظاهِ عَ  اراتِ فّ الكَ  هُ رُ يْـ غَ  لَ محََ  :المِ الس  دِ بْ عَ  ابنُ  قالَ وَ  ،نيٍ ميَ  ةِ ارَ كفّ وَ 
 ،هُ تُـفالَ كَ وَ  ،هِ ميثاِقـ لـيظُ غَ وَ  ،اهللاِ  دُ هْ عَ  ي لَ عَ  قالَ  نْ مَ  :عيسى ةِ وايَ رِ  ص نَ  ن ِألَ  ؛ي الباجِ  ريَ غَ  هُ رَ كَ ذَ  نْ مَ  مُ لَ عْ أَ 
  اهللاِ  دِ ْهـيف عَ  :اراتٍ كّفـ  الثُ ثَـ هِ ْيـلَ عَ فَـ  ؛قَ ْتـالعِ وَ  القَ الطـ كَ ذلِ  نْ عَ  لَ زَ عَ وَ  ،دٍ حَ لى أَ عَ  دٌ حَ أَ  هُ ذَ خَ ما أَ  د شَ أَ وَ 

ــ  دٍ َحــلــى أَ عَ  دٌ َحــأَ  َأَخــَذهُ مــا  د َشــأَ وَ  ،ةٌ ارَ كّفــ  هِ ميثاِقــ لــيظِ غَ وَ  ،ةٌ ارَ كّفــ َعــ :شــدٍ رُ  ابــنُ  .ةٌ ارَ كف ــ دَ دِ َةَ ارَ ّفــا الك، 
  .المُ الكَ  يَ هِ وَ  ،ةٍ دَ واحِ  ةٍ فَ صِ ها لِ جوعِ رُ لِ  ؛ةً دَ واحِ  تْ ا كانَ ِ  مَ سَ قْ ْو أَ لَ وَ  ،رَ ذْ الن  هِ دِ صْ قَ لِ 

- ةِ ارَ ّفـالكَ  ذاتِ  مـنيِ  يف اليَ عاَىل تَ  اهللاِ  ةِ شيئَ مبَِ  ناءُ ثْ تِ سْ االِ  :2قالَ  .كاً ر بَـ تَـ  وْ أَ  ،واً هْ سَ  هِ ظِ فْ بلَ  الوَ : 1قَـْولُهُ      
ــرْ يَـ  ــوَ  ،هــامَ كْ حُ  عُ َف ــأَ  عَ مسَِ ــ نْ إِ  :بُ هَ ْش ــَن ــقَ ك جــاً هلَِ  كــانَ  نْ إِ وَ  ،ناءَ ثْ تِ ْســاالِ  هِ وى ِب ــال تَ  وَ  ﴿ :تعــاىل هِ وِل  ن ـقوَل
 وِ أَ  واً ـْهـسَ  كـانَ   نْ إِ  كَ ذلِ َكـو  :دٍ مـحمَُ  نْ َعـ :دٍ مـحمَُ  بوأَ  .ئاً يْ شَ  نِ ـغْ  يُـ ملَ  4﴾ دَ جِ سْ املَ  لنّ خُ دْ تَ لَ  ﴿ و 3﴾ ءٍ يْ شَ لِ 

ـغَ  :هُ نـبِأَ  جاً هلَِ  هُ نَ وْ كَ   المِ ـالس  دِ بْ عَ  ابنِ  سريُ فْ تَـ وَ  ،تاراً هْ تِ اسْ   :عـاىلتَ  هِ لِـوْ بقَ  :كِ ر بَــللت  هُ نَـوْ كَ   هُ سـريُ فْ تَـ وَ  ،ي وِ ْنـمَ  رُ يـْ
   .بَ هَ شْ أَ  اعِ مسَ  خالفُ - ﴾ يءلش وال تقولنّ  ﴿

ــ هُ لُــعْ جَ  :6قـالَ  .صــوصِ نْ لــى املَ عَ  لٌ ْصـفَ  نْ ُكــيَ  ملَْ  مــا: 5قَــْولُهُ        بٌ قــعَ تَـ مُ - صــوصِ نْ املَ  لَ قابِــمُ  دٍ مـحمَُ  لَ وْ قـَ
  .ةً وايَ رِ  هِ نِ وْ كَ   بوتِ ثُ  عَ ما مَ ي السِ 
 ةِ يـــالنـ بِ  ةِ وَجـــالز  راجِ ْخـــإِ  ِصـــحةَ  بِ احلاِجـــ ابـــنِ  لُ ْقـــنَـ وَ  :8قـــالَ  .صـــوصَ اخلُ  دَ َصـــقَ  نْ إِ  :هـــاثُ ثالِ  :7قَــــْولُهُ      
 .مٌ ْهـوَ  ةِ نَـو دَ مُ لْ لِ  هـارونَ  ابـنُ  هُ وُ زْ َعـوَ  ،هورِ ْشـاملَ وَ  مِ القاِسـ بـنِ ِال  المِ الس  دِ بْ عَ  ابنُ  هُ وُ زْ عَ وَ  ،اشاةً حمُ وَ  ناءً ثْ تِ اسْ 
ـوَ  :قـالَ  .هـىتَ انْـ  فِ ن لى املَصـعَ  نْ ذَ إِ  بَ ق عَ ال تَـ فَ  :م .بيبٍ حَ  بنِ ِال  هُ رُ يْـ غَ وَ  دٍ شْ رُ  ابنُ  زاهُ ا عَ من إِ   ةِ نَـو دَ املُ  لُ وْ قـَ
ـإِ  ُكـ  :مـن قــال: م .هــاريِ يِ يف ختَْ  حاشـاةِ يف املُ  وَ ا ُهــمن ِحــ ل إِ  طْ َقــفَـ  هُ تُـأَ رَ امْ  هِ ْيــلَ عَ  تْ َمـرُ حَ  ،رامٌ َحــ هِ ْيـلَ عَ  ل نْ  أَ ال 

  .9هِ بِ لْ قَ ها بِ يَ اشِ حيُ 
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ــلكَ لِ  فعــاً رَ  ثناءِ ســتِ االِ  ونِ يف َكــوَ  :2قــالَ  .أَ زَ ْجــأَ  ،ثِ ْنــاحلِ  لَ ْبــقَـ  رَ فــكَ   وْ لَــوَ  :فيهــاوَ : 1قَـــْولُهُ       و ِحــأَ  ،ةِ ارَ ف ال 
 ،ي البـاجِ وَ  ،رَ َمـيب عُ أَ  عَ َمـ شـدٍ رُ  ابـنِ  ولِ قَـ رُ ظـاهِ وَ  ،مِ القاِسـ ن ابـنِ َعـ أسٍ َشـ ابـنِ  عَ َمـ دٍ مـحمَُ  ولُ قَ - منيِ ليَ لِ 
 دودٌ رْ مَ - فٍ ل كَ  بتَ ال ه إِ لَ  ةَ دَ فائِ  ال :المِ الس  بدِ عَ  ابنِ  ولُ قَ وَ  .شونِ املاجِ  ابنِ وَ  ،ِيب رَ العَ  ابنِ  نِ عَ  سٍ أْ شَ  ابنِ وَ 
ن  هـا َمـتَ وايَـ رِ  ن أَ بِـ د رَ يـُـوَ  ،يـاً مولِ  يسَ لَـ :هِ ريِ غَـ ولُ وقَـ ،مـولٍ  وَ هُ  :ةِ نَ و دَ يف املُ  كٍ مالِ  ولُ قَ  وَ هُ وَ  ،هِ جودِ وُ  سرِ يُ بِ 

 وَ ُهـوَ  ،هُ إيـالءَ  عُ رفَـاملـويل ال تَ  ةَ ارَ فـكَ   ن أَ بِـ ولِ لَقـا لِ م نَضـمُ  يـهِ لَ عَ  كٍ مالِـ ولِ قَـ جراءُ إِ  م تِ يَ وَ  .هُ إيالؤُ  زالَ  رَ ف كَ 
ــالل  قــلُ نَ  ــ ي خِم ــنِ  نِ َع ــ شــونِ املاجِ  اب ــرِ  عَ َم ــنِ  ةِ واَي ــمِ  بــدِ عَ  اب ــوَ  :نيِ لَ قــائِ  احلََك ــَل ــت ميَ و كاَن ــمبُِ  هُ يُن ٍ َع ــعَ  ني لَ ج 

 هِ بِ  كفريَ الت.  
 ةِ دينَــاملَ بِ  مــحِ القَ  نَ ِمــ هُ درُ قَــوَ  :4قــالَ  .صــفٌ نِ وَ  :هــبٍ وَ  ابــنُ  وقــالَ  ،ثٌ لُــثُـ وَ  :بُ شــهَ أَ  قــالَ وَ : 3قَـــْولُهُ      

 وال ابـنِ قَـ- هـلِ األَ ِشـَبِع  طِ َسـوَ  رَ دْ قَـ وْ أَ  ،كَ ها كـذلِ ريِ يف غَ  هِ يف كونِ وَ  ،سكنيٍ مِ  كل لِ  ي وِ نـَبَ  د مُ - ةِ فَ ر شَ املُ 
ــحمَُ  .ةِ نَــو دَ يف املُ  كٍ مالِــوَ  ،مِ القاِســ ِمبــ بٍ ْهــوَ  ابــنُ  صــرَ فــىت مبِِ أَ  :دٌ م ِمبُــ بُ هَ ْشــأَ وَ  ،فٍ ْصــنِ وِ  د ــوأَ  ،ثٍ لُــثُـ  وَ  دهُ ن 

    .مٌ هْ وَ – ةِ دينَ املَ  ريِ ما على غَ يهِ ولَ قَ  بِ احلاجِ  ابنِ  صرِ قَ  مُ دَ عَ فَـ  :لتُ قُ . مصارِ األَ  هلِ أَ  يشِ ن عَ مِ  طُ سَ لوَ ا
ال  ابــحَ  امُ ـعــالط  كــانَ   نْ إِ  :هــاثُ ثالِ  ضــيعِ يف الر وَ  :6قــالَ  .والنِ قَــ– عــامِ ط البِ  غنِ ســتَ  يَ ن ملَ فــيمَ  وَ : 5قَـــْولُهُ      

 دونَ  ي ِمـخْ الل  يِ لَـقْ نَـ  دُ َحـأَ و  ،عـامِ الط  لَ ْكـأَ  هُ كونَ   نيِ طَ شارِ  ةِ نَ و دَ املُ  هارِ ظِ وَ  ،لقنيِ الت  عَ مَ  بِ لجال لِ  :صنوعاً مَ 
 .ب احلَـ الفِ ِخبِـ يَعُسرُ  هُ بيعُ وَ  نوعَ صْ املَ  عامَ الط  لُ كُ أْ ال يَ  :هُ ن أَ بِ  هُ لَ  اهً ج وَ مُ  غَ بَ صْ أَ  نْ عَ  ي الباجِ وَ  هُ لَ قَ نَـ وَ  ،طٍ رْ شَ 
- شـريٍ بَ  ابـنِ  لِ ْقـنَـ  ْريِ غَـاين لِ الثّـ جـودَ وُ  المِ السـ بـدِ عَ  ابـنُ  رَ َكـنْ أَ وَ  ،عـامَ الط  هِ ِلـكْ أَ  طِ رْ َشـ الفُ هذا خِ  :لتُ قُ 
 وجيــهُ ل تَ بَــ ،هُ فُــرِ عْ أَ  ال– فيــهِ كْ مــا يَ  غريِ الصــ طــاءَ عْ إِ  رينَ خ أَ املَتــ ضِ ْعــبَـ  نْ َعــ هُ لُــقْ ونَـ  ،ي ِمــخْ الل  هِ ِلــقْ نَـ بِ  دودٌ رْ َمــ

 ،عــامِ يف الط  هِ ْيـلَ عَ  فـاقِ ت االِ  علـى ليــلٌ دَ – كَ كـذلِ   هِ عاِمـطَ  نِ وْ لـى َكـعَ  القيــاسِ بِ  كبـريٍ كَ   هِ تِ سـوَ كِ   كـونَ   ي البـاجِ 
ـ لَ َقـنَـ  هُ ل عَ لَ وَ  ـ :يـاضٍ عِ  لِ وْ َقـلِ  ؛يف الكبـريِ  هِ ِسـكْ يف عَ  رِ خ أَ هـذا املتَـ لَ وْ قـَ  :اهللاِ بِـ مـنيِ يف اليَ  مِ القاِسـ ابـنِ  لُ وْ قـَ
 ل دُ يَـ- عـامَ الط  لَ كَ أَ  ِإنْ  بريِ كالكَ   ضيعُ طى الر عْ يُـ  :ةِ نَ و دَ املُ  هارِ ظِ  لُ وْ قَـ وَ  .هُ أَ زَ جْ أَ  اي وِ بَ نَـ  اد مُ  جَ رَ خْ ما أَ  يثُ حَ 

ـــ الفُ ِخـــ- ذِ اآلِخـــ عِ بَ ِشـــ رُ دْ قَـــ ال، علـــومُ املَ  د املـُــ رادَ املـُــ ن علـــى أَ  ـــ ضِ ْعـــبَـ  لِ وْ قـَ ـــ كـــانَ   نْ إِ  :يوخِ الش ال  مٌ وْ قـَ
  .مْ هِ عِ بَ شِ  رَ دْ قَ  اْ زيدو  اهلاِمشِي  مْ هُ عُ بِ شْ يُ 
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  ةِ وَ ْســالكِ  نُ وْ َكــ  طُ رَ تَـ ْشــال يُ  :شــريٍ بَ  ابــنُ  :2قــالَ  .ح َصــعلــى األَ  لِ ْهــاألَ  ةُ وَ ْســكِ   طُ رَ تَـ ْشــال يُ وَ  :1قَـــْولُهُ      
ا  وُـــكَ   مُ لـــزَ ال يَ  :ي ِمــخْ الل  قـــالَ  لْ بَــ ،مٌ ْهـــهــذا وَ  :لـــتُ قُ  .هُ زوَمــلُ  ي خِمـــالل أى رَ وَ  ،هِ فِســنَ وَ  هِ هِلـــأَ  ةِ وَ ْســككِ 
 ،جـلٍ رَ كَ   ةِ يَ بْـ الصـ ةُ سـوَ كِ   :]أ/19[ شـونِ املاجِ  ابـنِ  ولُ قَ : قالَ  مثُ  ،هِ دِ لَ بَـ  لِ هْ ال كأَ وَ  ،هِ هلِ ال كأَ وَ  ،هِ تِ سوَ كِ كَ 
فيهـــا  يُراعــى عــامِ طْ كاإلِ   ةُ وَ ْســـالكِ  تِ كانَــ  وْ لَــ ســـانٌ حْ استِ - هِ كبــريِ كَ   غريِ الصــ ةُ ســـوَ كِ   :مِ القاِســ ابــنِ  ولُ قَــوَ 
ـــكَ املُ  ـــأَ وَ  ،رُ ف ـــو اهلَ ذُ  جـــلُ الر  َلَكســـا ،هُ هُل ـــهْ أَ  ةَ وَ ْســـكِ   ةِ يَئ  ،هـــايْ لَ مـــا عَ وَ  ،ةِ ماَمـــالعِ وَ  ،صِ ُمـــالقُ  دادِ ْعـــإِ  نْ ِمـــ هِ ِل
 كَ لِـذَ  نُ هِ تَ َمتْـ تْ كانَـ  نْ إِ  ،ز َخـ وْ أَ  ،ريـرٍ حَ  نْ مِ  هِ لِ هْ أَ  ةَ وَ سْ كِ   ةِ أَ رْ يف املَ وَ  ،ْنيِ كَ شِ مْ الشّ وَ  ،ْنيِ لَ عْ النـ وَ  ،راويلِ الس وَ 

ـعَ  ارجيًــختَْ  هُ نُــوْ كَ   هُ ْنـمِ  ذُ َخــؤْ ال يُـ وَ  :تُ ْلــقُـ  .هـاتِ يْ يف بَـ   هُ نــأَ  هُ ياقَ ِســ ن ِألَ  ؛مِ القاِســ ابـنِ وَ  شــونِ املاجِ  ابــنِ  َيلِ وْ لــى قـَ
 لُ وْ القَ  ح صِ ال يَ - ز اخلَ وَ  ،احلريرَ وَ  ،ْنيِ لَ عْ النـ وَ  ،هارَ تْـ سَ وَ  ،ةَ مامَ العِ  ن ِألَ  ؛ياسِ لى القِ ما عهِ يْ ولَ قَ  ريِ جلَِ  طالٌ بْ إِ 
   .هِ زامِ لْ إِ بِ 

 ،دٍ مـوايتـا حمَُ رِ - ةً وَ ْسـكِ وَ  اعاًمـطْ ا إِ ِـوْ كَ َجـواِز  يف وَ  :4قـالَ  .ةٍ ت ين علـى ِسـْبـيَـ  :ازِ و املَـ ابـنُ  قـالَ : 3قَـْولُهُ      
ـغَ  الثٍ ثَـ نْ َعـ الثٍ ثَ بِـ رَ فـو كَ لَـ :فيهـاوَ  :يـاوَ رَ وَ  ،مِ القاِسـ ابـنِ  نِ َعـ ةِ نَ و دَ املُ وَ  ها كَ ر َشـ وْ لَـفَـ  ،أَ زَ ْجـأَ  ،كٍ ر َشـمُ  رَ يـْ

ـكَ يُ وَ  ،اعاًمـطْ ها إِ لَ ثْـ مِ وَ  ةٍ وَ سْ كِ   ثَ لُ  ثُـ ال إِ  دٌ م ها حمَُ لَ طَ بْ أَ فَ  ،فيها ـبـو حمَُ أَ  هُ لَـبِ قَ فَـ  ؛لُ م ـوَ  ،دٍ ملِ قِ الص ي.  ِسـونُ الت ي: 
 على األَ  وابُ الص عَ وَ  ،رَ شَ عَ  ةَ يَ انِ لى مثَ ين عَ بْ يَـ  لِ و هُ عَ بِ تَ وَ  ،عٍ سْ لى تِ اين عَ لى الث  مِ خْ الل ـحمَُ  لُ وْ قَـ  :الً قائِ  يدٍ م 

ــغَ  ــقُـ  .طٌ َل ــجْ وَ  لْ بَــ :تُ ْل ــ  رافِ ِصــانْ  جــوبُ وُ  هُ ُه ــبْ يَ فَـ  ؛مــاً كْ حُ  مــنيِ يَ لْ لِ  عٍ وْ نـَــ ل ُك ــهُ مِ  ضــيفَ مــا أُ  لُ ُط هــا ريِ غَ لِ  ن
ين ْبـيَـ  :دٍ مـحمَُ  نْ َعـ :بِ احلاِجـ ابـنِ  لُ ْقـنَـ وَ  ،فيهِ  هِ ناعِ تِ مْ الِ  ؛قُ تْ ال العِ  ،ريقِ فْ التـ  لِ باقي قابِ  ح صِ يَ وَ  ،ريكِ شْ الت بِ 
   .لٌ مَ جمُْ  – ةٍ ت لى سِ عَ 

 جـوبِ وُ  لَ ْبـقَـ  تْ فَ رِ رى ُصـْخـأُ  فٍ رِ ْصـمَ لِ  ةٍ ارَ فـكَ   فُ رْ َصـوَ  :6قـالَ  .فـََقـْوالنِ  ،هُ لَ بْـ قَـ  تْ بَ جَ وَ  وْ لَ فَـ : 5قَـْولُهُ      
 إِ وَ  ،زٌ جائِ – ةِ يَ انِ الث قالَ فَ  ال  سِ ونُ الت وَ  ،ي مِ خْ الل البـاجِ  .وىلاألُ  طـاهُ عْ أَ  نْ طـي َمـعْ ال يُـ  نُ َسـحْ األَ  :ي وزُ َجيـ :ي، 
 ولُ قَـوَ  :قـالَ  .هِ زائِـجْ يف إِ  بِ احلاِجـ مـا ابـنُ هُ لَ قَ نَـ وَ  .النِ وْ قـَـ– هِ ِمـدَ عَ وَ  هِ وازِ ـيف َجـ :شـريٍ بَ  ابـنُ  .كٌ مالِـ هُ هَ رِ كَ وَ 

 هِ ميِلـكْ تَ  كَ ْلـمِ  ظـرُ تَ نْ يَـ وَ ، كَ ذلِ  لَ عَ فْ يَـ  نْ أَ  قِ تْ العِ  ْريِ غَ  ضٍ عْ لى بَـ عَ  رَ دَ قَ  نْ مَ  زامُ لْ إِ  دُ عُ بْـ ال يَـ  :المِ الس  دِ بْ عَ  ابنِ 
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 هُ ظـارُ تِ انْ  مَ زِ لَـ لِ و األَ بِـ هُ ظـارُ تِ انْ  مَ زِ لَـ وْ لَـفَـ  ،هـال كُ   مِ دَ َعـبِ  هِ ِمـدَ عَ كَ   هِ زائِـجْ أَ  ضِ ْعـبَـ  مِ دَ عَ بِ  ل الكُ  مَ دَ عَ  ن أَ بِ  دودٌ رْ مَ -
  .اعِ مجْ اإلِ  الفُ خِ  وَ هُ وَ  ،اينبالثّ 
ـــْولُهُ       ــ قــالَ  :دٍ ْشــرُ  ابــنُ  :2قــالَ  .رابٌ طِ ىت مــا اْضــيف َمــوَ : 1َق ــهُ  ،مــال ىن كُ ْعــ مَ َىت ِمبَــ رادَ أَ  نْ إِ  :كٌ ماِل  .َلزَِم

و أَ  ،داً بَـأَ  كِ تُـجْ و زَ تَـ  نْ إِ  قـالَ  نْ إِ  :هاص نَ وَ  ،اا ِ اِ رتِ اقْ بِ  ةِ نَ و دَ يف املُ  يَ هِ وَ  ،اا مبِ اِ رتِ اقْ  دونَ  هُ لَ قَ كذا نَـ   :تُ لْ قُـ 
 مـا َىت يف َمـوَ  :بِ احلاِجـ ابنِ  لُ وْ قَـ وَ  .مال ىن كُ عْ  ما مَ َىت مبَِ  يَ وِ نْ يَـ  نْ أَ  ال إِ  طْ قَ فَـ  ةً ر مَ  ثَ نِ حَ  ، ماَىت مَ  وْ أَ  ،ذا ماإِ 

  لُ ثْ ا مِ  أَ  شريٍ بَ  ابنِ وَ  ،نيَ صولي األُ  نَ مِ  هِ ريِْ غَ وَ  ،القاضي لَ قْ نَـ وَ  ،ةِ نَ و دَ املُ  ظِ فْ لَ  ضَ عارُ تَ  ريدُ يُ  هُ ل عَ لَ - رابٌ طِ اضْ 
  .مال كُ 

 ابـنُ وَ  ،شـريٍ بَ  ابـنُ  :4قالَ  .املاءِ  الفِ ِخبِ  ثَ نِ حَ  ،ناً بَ لَ  وْ أَ  ،ويقاً سَ  بَ رِ شَ فَ  ،لَ كَ ال أَ  فَ لَ حَ  نْ مَ وَ : 3قَـْولُهُ      
َ بَـ تَـ  نْ إِ  ويقٍ سَ  وْ أَ  ،َنبٍ لَ  بِ رْ شُ بِ  لَ كَ يف ال أَ  ثُ نَ حيَْ  :سٍ أْ شَ  أَ  ني دَ صَ قَ  هُ ن  بَـ تَـ  وْ لَ وَ الِغذاِء،  كِ رْ تَـ بِ  قَ ييضْ الت َ أَ  ني هُ ن 
 هُ ثَـنْ حِ  بِ احلاِجـ ابـنِ  لُ ْقـنَـ وَ  ،نـاهُ عْ ما يف مَ وَ  ،املاءِ  بِ رْ شُ بِ  ثُ نَ ال حيَْ وَ  ،ثْ نَ حيَْ  ملَْ  ،بِ رْ الش  دونَ  لَ كْ األَ  دَ صَ قَ 
 ،سـاطِ لـى البِ عَ  ِينَ ا بُـهـذا ِممّـ: يف َشْرِحِه لَـهُ  المِ الس  بدِ عَ  ابنِ  لُ وْ قَـ وَ  .هُ فُ رِ عْ ال أَ - ساطِ البِ وَ  ةِ ي النـ  مِ دَ عَ  عَ مَ 
 نُ ُسـحْ يَ فَـ  ؛مـاهُ نْـ مِ  ل ُكـ  مِ دَ َعـ دَ ْنـعِ  هُ نَـوْ كَ   بِ احلاِجـ ابـنِ نـص  الفُ ِخـ- ثَ نِـما حَ لَ  ،دَ صَ قَ  الوَ  ،نْ كُ يَ َمل  وْ لَ وَ 
   .افسريً ال تَ  ،ابً ق عَ تَـ 

 ال إِ  :بَ هَ شْ أَ  نْ عَ  :دٍ م يب حمَُ أَ  ةُ يادَ زِ وَ  ،هُ فُ رِ عْ ال أَ - ح صَ األَ  لُ قابِ مُ  :6قالَ  .ح صَ لى األَ عَ  ر بَـ  يَـ ملَ : 5قَـْولُهُ      
  .هُ تُ بِ ثْ ال يُـ - هِ يْ لَ عَ  َنةَ بـَيـ ال وَ  ،كَ ذلِ  يَ وِ نْ يَـ  نْ أَ 

ـأَ طَ ليَ  فَ لَـحَ  وْ لَـوَ : 7قَـْولُهُ       ـ نْ إِ  :هـاثُ ثالِ  ،اًقـلَ طْ مُ  هِ ثِـنْ يف حِ  :8قـالَ  .النِ وْ َقـفَـ  ،اًضـها حائِ دَ َجـوَ فَـ  ،ا  طَ ر فـَ
 مِ القاِسـ ابـنِ  نِ َعـ دٍ ْشـرُ  بنِ الِ  :ثْ نَ  حيَ ملَ ،هارَ هْ طُ  اظان  كانَ   نْ إِ  :هاعُ رابِ وَ  ،هاضِ يْ حَ  بلَ قَ  ءُ طْ الوَ  هُ نُ كِ ما ميُْ  رَ دْ قَ 

 عَ َمـ الً ها حـامِ دَ جَ وَ فَـ  ،هُ تَ مَ أَ  ن يعَ بِ يَ لَ  فَ لَ حَ  نْ فيمَ  ةِ نَ و دَ املُ  نَ مِ  القِ الط بِ  انِ ميْ يف األَ  هُ لُ ثْـ مِ  :الً قائِ  ةِ حَ يف الواضِ 
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 انِ ميْ يف األَ  مِ القاسِ  بنِ ِال  لَ و األَ  المِ الس  بدِ عَ  ابنِ  وُ زْ عَ وَ  :قالَ  مثُ  :م .غَ بَ صْ ن أَ عَ  بيبٍ حَ  ابنِ  نِ عَ  دٍ م يب حمَُ أَ 
  .مِ د قَ تَـ املُ  دٍ شْ رُ  ابنِ  وُ زْ عَ  وابُ الص  لِ بَ  ،مٌ هْ وَ – ةِ نَ و دَ املُ  نَ مِ  القِ الط بِ 

 لَ كَ ْشـتَ اسْ  :2قـالَ  .سِ ْكـالعَ  الفِ ِخبِـ مِ ْحـى الل م َسـيف مُ  لٌ داِخـ هُ نـأَ  بُ هَ ذْ املَـفَ  ،مُ حْ ا الشـمـأَ وَ : 1قَـْولُهُ      
 نَ ِمـ م َعـأَ  مَ ْحـالل  ن بِـأَ  ،سِ ْكـال العَ  ،مِ حْ الشـبِ  مِ ْحـيف الل  ثُ نَـحيَْ  :ةِ نَ و دَ يف املُ  هُ لَ وْ قَـ  هُ رُ يْـ غَ وَ  المِ الس  بدِ عَ  ابنُ 
ــ ــحيَْ  نْ أَ  بُ ِجــيَ فَـ  ؛مِ حْ الش ــ فيــهِ  ثَ َن ــ ءُ زْ ُجــوَ  ؛ص َخــاألَ  ءُ زْ ُجــ م َعــاألَ  ن ِألَ  ؛مِ حْ الل ِب ــبَـ وَ  ؛هُ ُضــعْ بَـ  ءِ يْ الش  ضُ عْ ال
  .قولِ عْ ال املَ  ،سوسِ حْ املَ  ضِ عْ يف البَـ  كَ ذلِ  ن أَ بِ  :ابُ جيُ وَ . ثَ نْ احلِ  بُ يوجِ 
 جُ رُ فيمـا َخيْـ الفَ ال ِخـ :ي ِمـخْ الل  قـالَ وَ ، الةِ يف الصـ هِ يْ لَ عَ  مَ ل سَ فَ  ،هُ مُ ل كَ ال أُ  فَ لَ حَ  وْ لَ  هُ نْ مِ وَ : 3قَـْولُهُ      

ــ ــ هِ ِب ــ نَ ِم ــال حيَْ وَ  :4قــالَ  .الةِ الص ــاملَحْ  هِ التِ َصــ المِ َســبِ  هُ َمــل يف ال كَ  ثُ َن ــلَ و خَ أَ  ،هِ يــلَ عَ  وفِ لُ ِب  :ي ِمــخْ الل  .هِ ِف
 بدِ عَ  ابنُ  .فاقاً ات  المُ سَ  :المِ الس  األَ  الةِ الص خَ أَ - لُ و تَ ا اْخـِمبـ ثُ نَـكمـا حيَْ   هِ بِ  ثُ نَ حْ يَ فَـ  ؛المِ الكَ  نَ مِ  ص ص 

 :تُ ْلـقُـ  .لِ َسـيف العَ  بِ َصـالقَ  لِ سَ عَ بِ وَ  ،مِ حْ يف الل  سِ ؤو الر وَ  ،زِ بْ يف اخلُ  كِ عْ الكَ بِ  ثِ نْ كاحلِ   هِ م عَ لى أَ عَ  مٍ باسْ 
يف  قــالَ  كَ لِ ذَ لِــوَ  ،رَ ِكــفيمـا ُذ  هُ ْنــوى مِ ْقــأَ - هِ ْيــلَ عَ  المِ السـ م َعــأَ  قِ دْ ِصــ عِ ْنــلـى مَ عَ  فِ رْ الُعــ ةَ اللَــدَ  ن أَ بِــ :د رَ يـُـ
 :قـالُ يُ  ،هِ بِـ داً يـقَ مُ  ص َخـلـى األَ عَ  م َعـاألَ  قُ دُ ْصـيَ  المِ السـ ْريِ ه يف غَـنـأَ بِ وَ  .االًمـهـذا كَ  لُ ثْـمِ  سَ يْ لَ وَ  :ةِ نَ و دَ املُ 
  .الةِ الص  المِ سَ  المُ كَ   قالُ ال يُ وَ  ،كٍ عْ كَ   زُ بْـ خُ وَ  ،بِ صَ القَ  لُ سَ عَ وَ  ،سِ أْ الر  مُ حلَْ 

ماها َسـقَ  دارٍ بِـ] ب/19[ اهُ يـإِ  هِ تِ نَ ساكَ مبُِ  دارٍ بِ  هُ نَ يف ال ساكَ  هِ ثِ نْ يف حِ وَ  :6قالَ  .كٌ مالِ  ك شَ فَ : 5قَـْولُهُ      
يف وَ  .مِ القاِسـ ابـنُ  ثـهُ ن حيَُ  ملَْ وَ  ،كٌ مالِـ هُ َهـرِ كَ   :دٍ م بو حمَُ أَ  قالَ  .الفٌ تِ اخْ – هِ قِ رافِ مبَِ  مٍ سْ قِ  ل كُ   ل قَ تَـ اسْ وَ  ،دارٍ ِجبِ 
  .ةِ راهَ الكَ  رُ يْـ غَ  هُ ن ِألَ  ؛رٌ ظَ نَ – ك الش  كٍ لِ ما نْ عَ  بِ احلاجِ  ابنِ  لِ قْ نَـ 

ْقريـُر تَـ  :8قـالَ  .هورِ ْشـلـى املَ عَ  ثَ نِـحَ  ،مُ ْحـذا الل َهـوَ  ،عُ ْلـذا الط َهـوَ  ،حُ ْمـذا القَ َهـ :قـالَ  وْ لَ وَ : 7قَـْولُهُ      
ال  فَ لَـحَ  نْ فـيمَ  :9ةِ موعَ جْ يف املَ  هِ يْ لَ ا عَ ص نَ  بَ هَ شْ أَ وَ  ،مِ بن القاسِ ِال  وَ هُ  هورُ شْ املَ  :هِ لِ وْ قَ بِ  المِ الس  دِ بْ عَ  ابنِ 

                                                 
  .237اجلامع ص  1
  .أ 186 ابن عرفة نسخة البجائي  2
  .237اجلامع ص  3
 .ب 186ابن عرفة نسخة البجائي   4

  .238اجلامع ص  5
  .ب 188 عرفة نسخة البجائي ابن  6
 .237اجلامع ص  7

  .ب 189ابن عرفة نسخة البجائي   8
. اموعـة وهـو حنـو اخلمسـني كتابـا : من أمهات املذهب، قـال عيـاض، أعجلته املنّية عن إمتامه، اموعة أليب عبد اهللا حمّمد بن إبراهيم بن عبدوس 9
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 اذ الّشـوَ  .دٌ مـحمَُ  رَ َكـذَ  هُ لَـثْـ مِ وَ  .ْنبٍ ُجـ وَ  ،دٍ زبْـ وَ  ،نٍ ن َمسْـِمـ هُ ْنـعَ  دُ لـوَ تَـ مـا يَـ  لُ كْ أَ  َيْشَربُُه، َلهُ  ال وْ أَ  ناً بَ لَ  لُ كُ أْ يَ 
ـإِ  بَ هَ شْ أَ وَ  ،مِ القاسِ  ابنِ  ولَ قَ  ن أَ بِ  :ردودٌ مَ – دٌ م حمَُ  هُ اختارَ وَ  ،بيبٍ حَ  ابنِ  ولُ قَ  ـنَ يف املُ  وَ ا ُهـمن المُ الَكـوَ  ،رِ ك 

  .يهِ لَ إِ  شارِ املُ  فِ ر عَ يف املُ 
 :2قـالَ  .نـهُ مِ  ءاً زْ ُجـ فيـهِ  ن ِألَ  ؛رِ ْمـالت وَ  ،بيـبِ الز وَ  ،بِ نَـلـى العِ عَ  فَ لَـذا حَ إِ  بيـذِ يف الن  ثَ نِ حْ أُ وَ : 1قَـْولُهُ      

  .ماهُ نْـ مِ  دُ عَ بْـ أَ  وَ هُ وَ  ،هُ فُ رِ عْ ال أَ - رِ مْ الت  َنبيَذيِ كَ   هِ بيذِ نَ بِ  بِ نَ يف العِ  ثَ نْ احلِ  بِ احلاجِ  ابنِ  لُ قْ نَـ وَ 
ـــْولُهُ       ــوَ : 3َق ــحَ  وَل ــنَـ  :4قــالَ  .كَ لِ ذَ َكــفَ  ،هُ نــر جُ لَيَـهْ  ،فَ َل ــ ابــنِ  لُ ْق ــَد ر ْجــيف اهلِ  بِ احلاِج أُْنِكــَر، –اِن األََب

 ولُ قَـوَ  .ةٌ َحـرْ جَ ِه ِبَربـ إنْ وَ  رانُ ْجـاهلِ  :شـونِ املاجِ  ابـنُ  .هُ فُـرِ عْ ال أَ -َسـَنًة  فيـهِ  هُ لَـقْ نَـ  المِ السـ بـدِ عَ  ابـنِ  بولُ قَ وَ 
  .يهِ لَ عَ  صوصٌ نْ مَ  نٌ سَ حَ - يين د رٍ مْ ِألَ  نْ كُ يَ  ماملَْ  :المِ الس  بدِ عَ  ابنِ 
ـــْولُهُ       ــن حَ َمــكَ : 5َق ــذْ إِ  بِ ال إِ  جُ رُ ـال َختْــ :فَ َل ــسْ  تَ ملَ وَ  ،اَهلــ نَ ذِ فَــأَ  ،هِ ِن ال  فَ لَــحَ  نْ َمــ :فيهــاوَ  :6الَ ـقــ .عْ ـَم

هـا مِ لْ عِ  لَ ْبـقَـ  هِ نِـذْ إِ  ْريِ غَـبِ  تْ َجـرَ خَ فَ  ،كَ لِ ذَ بِـ دَ هَ ْشـأَ وَ  ،عُ مَ ْسـال تَ  ثُ ْيـا حَ َهلـ نَ ذِ فَـأَ  ،هِ نِ ذْ إِ  بِ ال إِ  هُ تُ أَ امرَ  تِ جَ رَ خَ 
ــ بــدِ عَ  ابـنُ وَ  ،رونَ اهــ ابـنُ  ْقريـُر ثُبوتِــهِ تَـ وَ  ،هُ فُــرِ عْ ال أَ - هِ ثِـنْ حِ  مَ دَ َعــ بِ ابــن احلاِجـ لُ ْقـنَـ وَ  .ثَ نِــحَ  ،هِ بِـ المِ الس 
 ،هُ رَ خ ؤَ يـُـ نْ أَ  ال ذا إِ َكـ  لِ َجـِألَ  هُ بـرَ  ق احلَـ َني ِضـقْ ليَـ  فَ لَـحَ  نْ َمـ :كٍ مالِـ لِ وْ قَـ  ِمن هِ ثِ نْ حِ  مَ دَ عَ  ي مِ خْ الل  ريجِ خْ تَ بِ 
ـإِ  هُ نـِألَ  ؛مٌ ْهـوَ – ثُ نَـال حيَْ  ،هِ ضـائِ قَ  دونَ  لُ َجـضى األَ مَ وَ  مْ لَ عْ يَـ  ملَْ وَ  ،هُ رَ خ أَ فَ  ا خَ من تْ َجـرَ ال خَ  :هِ ِفـلِ يف حَ  هُ َجـر 
 ملَْ وَ  .ثَ نِـحَ مثُ َخَرَجـْت،  ،عْ مَ ْسـتَ  ملَ وَ  ِه، فَـَأِذَن َهلـا،نِـذْ إِ بِ  ال إِ  تْ َجـرَ  خَ ال فَ لَ حَ  وْ لَ وَ  :قالَ  .اهلَ  نَ ذَ أْ يَ  نْ أَ  ال إِ 
  .املَْسأَلََتنيِ  شريٍ بَ  ابنُ  رَ كَ كذا ذَ وَ  ،الفاً فيها خِ  رْ كُ ذْ يَ 
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ـــذور1الن  
  

َحْيُث َنَذَر، َويف َكـْوِن احلـاِلِف ِمثْـلَـُه، َأْو  َوَميْشي الناِذُر ِمنْ : 3قالَ . فَ لَ حَ  ثُ يْ حَ  نْ مِ فَ  ال إِ وَ : 2قَـْولُهُ      
ـْوِل ِعْتـِق : ِإْن كاَن َعلى ِحْنثٍ : ثالُِثها–ِمْن َحْيُث ِحْنثُُه  ِلِروايَِة ابِن القاِسِم َمَع ختْـريِج ابْـِن ُرْشـٍد َعلـى قـَ

ُحـر، يـَْعتِـُق َعَلْيـِه مـا اْشـَرتاُه  –َن الصـقالَِبِة َمْن َحلَـَف ِإْن َكلْمـُت ُفالنـاً، َفُكـل َممْلـوٍك َأمِلُكـُه ِمـ: املَُدونَةِ 
ــِه، َوَختْرِجيــِه َعلــى ِروايَــِة َعبــِد املَِلــِك َمــْن قــالَ  ــَل ِحْنِث ْب ــِه قـَ ــَرَأٍة : ِمْنهــا بـَْعــَد َمييِن ِإْن َكلْمــُت ُفالنــاً، َفُكــل اْم

ــ–أَتـََزوُجهــا ِمبِْصــَر  ــا َيطُلــُق َعَلْيــِه َمــن تـَ طــاِلٌق، ِإمن ، َلــُه بـَْعــَد َمييِنــِه، َوالّتوُنِســي بـْ َزوَج ِمْنهــا بـَْعــَد ِحْنِثــِه، ال قـَ
  . َوْهمٌ –َوَعْزُو ابِن َعبِد السالِم الثاِينَ لِلتخريِج َعلى َمسأََلِة الِعتِق 

  .ُمقاِبُل املَعروِف ال َأعرِفُهُ : 5قالَ . املَعروف َقضاُؤُه َعلى َوَعَليهِ : 4قَـْولُهُ      
ــَزَم اآلَخــَر، َلزِ : 6َقـــْولُهُ       َلــو كــاَن يف َأَحــِدها، َوالتَـ اين ِإال َأن َيكــوَن الثّــ َمــُه َعلــى اَألَصــح، َواملَشــهورُ فـَ

، َصـلى 8ء، َأْو َمكـي ِمبَسـِجِد ِإيْليـاَلو َنَذَر الصـالَة َمـَدِين : قاَل بَعُض ُشيوِخنا: املاِزِري : 7قالَ . َمفضوالً 
ــْوِل مالِــكٍ ِمبَْوِضــعِ  ــي مــا نَــَذرَُه ِمبَْســِجِدِه : ِه، َوالَعْكــُس الزٌِم، َوِقيــاُس قـَ َوقــاَل . ، ال الَعْكــسُ ����يـَْلــَزُم املَك

، َوذََكـَرُه ابـُن -ما َعزاُه لِبَـْعِض ُشيوِخِه : قـُْلتُ . اَألْوىل ِإْتيانُُه لِلُخروجِ : بـَْعُض ُشيوِخنا ْخِمـيالل ُهـَو نَـص
ظاِهُر املَْذَهِب ُلزوُم ِإْتيانِـِه ِألََحـِد الثالثَـِة َوِإْن كـاَن َمْوِضـُعُه َأْفَضـَل ِممـا اْلتَــَزَم املَْشـَي ِإلَيـِه، : َبشٍري، َوقالَ 

، َوقـَْوُل ابِن َعْبِد السالمِ  ْخِميا يـَْقَتضي نـَْقَلِي ابِن َبشٍري، َوالل ُه يـَْقَتضي قـَـوْ : وََكالُم ابِن احلاِجِب ِإمنالً ِإن
َمْردوٌد ِمبَْنِع اْقِتضائِِه ذلِـَك، بَـْل ُعدولُـُه َعـْن صـيَغِة ثالُِثهـا -ثالِثاً بِالسقوِط ُمْطَلقاً، َوتـََعقُبُه ِبَعَدِم وجوِدِه 

  . َدليُل َعَدِم ِإراَدتِهِ -
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فَِإْن َمل جيَِْد َسْبعاً ِمَن الغَـَنِم، َففـي : 2قالَ . َر، فَاملَْشهوُر َأن الصَياَم َسْبعَني ال ُجيْزيهِ فَِإْن َقص : 1قَـْولُهُ      
َولِلخِمـي َهلـا، : َني ِمْسـكيناً ِلُكـل ُمـد َأْو ِإْطعاُم ِست : ثالُِثها– ِإْجزاِء َصْوِم َسْبعَني يـَْوًماَوْقِفِه َعلى ذِلَك، وَ 

 يــِقل ــَع الص ــْن َم ــِن َحبيــٍب، َوَع ــِة اب ــْن ِرواَي ــٍد َع ــالمِ ، َوَأيب ُحمَم ــِد الس ــِن َعْب ــوُل اب ــُن : َأْشــَهَب، َوَق ــَل اب نـََق
ُرُه ِمَن املَُتَأخ احلاجِ  ا ُهَو ظاِهُر َقوَيلْ ماِلٍك، َوَأْشَهَب  ثاَين، َوُهَو ال يوَجُد َنصاريَن الِب، َوَغيـْ َمـْردوٌد -ِإمن

لى أَنُه يف ِإْن َملْ جيَِْد بـََقَرًة، فـََعْشٌر ِمَن الَغَنِم، َيُدل عَ : 3يف ِكتاِب ُحمَمدٍ : بِأَنُه يف النواِدِر َنص َهلُما، َوَقولُهُ 
 ما َمَع قـَْوٍل ابِن ُرْشدٍ املَذَهِب ال ِسي : ـُر َمْعـُزٍو ِالبـِن القاِسـِم، َولَـْيَس َكـَذِلَك؛ ِألَن ـٍد َغيـْ ما يف ِكتاِب ُحمَم
َسـْبٌع ِمـَن الغَـَنِم، َوقـاَل ابـُن : اِهللا بـُن ُحمَمـدٍ  َل ساِملٌ َوخارَِجـُة وعبـدُ ، َفقاِإْن َملْ جيَِْد بـََقَرةً : َنصُه يف النواِدرِ 

  .فَأَْنَت َترى َقْصَر َعْزِوِه ِالْبِن املَُسيِب، َوَلْفُظ الصِقلي َحنُْوهُ : َعشٌر، َوباَألوِل قاَل ماِلكٌ : املَُسيبِ 
ال -نَقــُل ابـِن َبشــٍري َمْنـَع ِشـراِء َأفَضــَل ِمـْن ِجــْنِس اَألوِل : 5قـالَ . َصـح َأْو َأْفَضـَل َعلــى األَ : 4قَــْولُهُ      

  . َأْعرِفُهُ 
ال ُيْكَتفى : َوَعلى ِإخراِج القيَمِة قاَل ابُن َعبِد السالمِ : 7قالَ . َمُه َعلى نـَْفِسهِ َأْو قـَو : َوقيلَ : 6قَـْولُهُ      

ـَر فيـهِ بِتَـْقوِميها الُعدوُل، َبْل يُنادى عَ  َولَـْو كانَـْت قيَمتُـُه ] أ/20[ظـاِهُرُه : قـُْلـتُ . َلْيِه، فَِإذا بـَلَـَغ َمثَنـاً ُخيـ
َوِمْثُل َهـذا طَلَـُب الـواِرِث املوصـي ُمَورثَـُه بِالثـلُـِث ِإْخـراَج ثـُلُـِث الرتَِكـِة دوَن بـَْيـٍع؛ لِـَرْغَبِتِهم : قالَ . َأْكثـَرَ 

َرأَيــُت بَعـضَ فيهـا، َأو َخوفــاً ِمـَن الــُوالِة عَ  ذلِــَك، َوَيشــَرتُِط نُــُه ِمـن الُقضــاِة ِمــن ُشـيوِخنا ُميَك  لــى الرتَِكـِة، فـَ
 ال ُيْكَتفـى بتَـْقوِميهـا قـَْولُـُه : قـُْلـتُ . يـاَدَة َعلـى القيَمـِة ِبَقـْدِر اْجِتهـاِدهِ َعَليِه الز- بِـَنص ـماِع  يـُـَردَعلـى الس

َوتـَرِْكـِه، َوُهـَو ِخـالُف السـماِع،  بَينَـُهما، َبل بـَـْنيَ َأْخـِذهِ  ، َوَعلى َقوِلِه ال يـَُتَصورُ َوالثَمنِ  َختِْيريِِه َبَني القيَمةِ 
مــا َوبِـَأن ُمْقَتضــى قـَْولِـِه أَنــُه لَــْو َوقَـَف َعلــى َمثـَـٍن دوَن قيَمتِـِه كــاَن لَــُه َأخـُذُه بِــِه، َوُهــَو ِخـالُف الســماِع، وَ 

فَـال؛ ِألَن القاِضـَي َكوَكيـٍل  ْغبَـِة الـواِرِث يف الرتَِكـةِ َصـواٌب، َوَأمـا ِلرَ  –وِف ظُلـِم الـُوالِة ذََكَرُه يف الرتَِكِة خلَِ 
ْط، َبْل َمَع ـَعلى بَيٍع، َوَعلى التمكِني ِخلَْوِف الظْلِم، ال يـَُقوُم ذِلَك َعلى الواِرِث بِاْعِتباِر حاِل املَبيِع فـَقَ 

ـا َأْغلـى، َولـَذِلَك َقَضـاْعِتباِر َكْونِِه َتِر  َِإْدخـ واْ ـَكـًة؛ ِأل َِكـِة فيهـا ُدْلَسـةٌ ـَأنذي : م. اَل غَـْريِ الرتـماُع الـَوالس
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ــِن القاِســمِ  ــَو َمســاُع اب ــه ُه ــُه يف : َأشــاَر ِإلَْي ــُه، َأو َمثََن ــَل قيَمَت ــُه َأْن َجيَْع َل ــِدِه، فـَ ــِه، َأْو َعْب ــَذَر َهــْدَي دابِت ــْن َن َم
  .1َهْديٍ 
ال : ابـُن َعبـِد السـالمِ : 3قالَ . ُك ِبِه يف َهْديٍ ُيشارِ : َرِم بِالثَمِن، َوقيلَ َخيَتص َأهُل احلَ : َوقيلَ : 2قَـْولُهُ      

شـٍري، َويف حكاُمها ابُن بَ : قـُْلتُ . مَ املُتَـَقد  َهِب ِإال قـَْوَل اللْخِمي ٍد ِمْن َأْهِل املَذْ َأذُْكُر هَذْيِن الَقْوَلْنيِ ِألَحَ 
 ْخِمياِينَ لِلُه َملْ َجيْزِْم ِبهِ  – َعْزِوِه الثُه قالَ  :م. َنَظٌر؛ ِألَنَوَلْو ُأْشِرَك ِبِه يف َهْدٍي كاَن َوْجهاً : ِألَن .  

ــَر : 5قـالَ . َوِإْن أَتـى َعلــى َمجيـِع املــاِل َعلـى املَْشــهورِ : 4قَــْولُهُ       ِمـَن الثـلُــِث، َولَـو َتَصــدَق بَِبعِضـِه َأكثـَ
ـٍد َعـَهلـا َمـَع الصـِقل : ِحفُ ما ال جيُ : ثالُِثها–َففي ُلزوِمِه، َأو ثـُلُِثِه  َوَأيب ُحمَم ، ِن الواِضـَحةِ ي : َولَـو قـاَل ِإال

 يِقلالِم ما نـَقَ  بِن َوهٍب، َونـَْقُل ابِن َبشريٍ َعن ِروايَِة ا ِدرَمهاً، َولِلصـٍد َعـِن َونـَْقُل ابِن َعبِد الس لَـُه أَبـو ُحمَم
  . لِلْخِمي  إال  َملْ َأِجْدهُ -الواِضَحِة ِلُمَحمٍد 

                                                                           
 ــــهاجل6اد  

  
ْعـالِء َكِلَمـِة اهللاِ : 7قالَ       ـَر ذي َعْهـٍد؛ ِإلِ ، َأْو ُحضـورُُه لَـُه َأْو ُدخـوُل َأْرِضـِه ُهَو ِقتاُل ُمْسـِلٍم كـاِفراً َغيـْ

ُر نـَْقٍض، َوقـَْوُل ابـِن هـارونَ . َلهُ  َيْخُرُج ِقتاُل الذمي املُحاِرِب َعلى املَْشهوِر أَنُه َغيـْ ؛ : فـَ ُهـَو ِقتـاُل الَعـُدو
ْعــالِء َكِلَمــِة اِإلْســالِم  َعِكٍس بِــاَألخريَْيِن، َوُمهــا ِجهــاٌد -ِإلِ ــُر ُمــنـْ ــالمِ َغيـْ ــْوُل ابــِن َعْبــِد الس ُهــَو : اتفاقــاً، َوقـَ

ْعالِء َكِلَمِة اهللاِ – لنـْفِس يف ُمقاتـََلِة الَعُدو ِإْتعاُب ا ُر ُمطِرٍد؛ ِلُدخوِل ِقتاِلِه ال ِإلِ   .كذِلَك، َوَغيـْ
أَنُه فـَْرُض ِكفايٍَة على قـاِدٍر -َوحاِصُل أَْنقاِل املَْذَهِب : 9قالَ . واِجٌب َعلى الِكفايَِة بِِإْمجاعٍ  :8قَـْولُهُ      
ُلغـُه نُزولُـُه ِمبَـْن َعَجـَز َعـْن دَ َلْيِه َمل يـَْنـِزل بِـِه َعـُدو عَ  ، َونـََقـَل ابـُن الَقطّـاِن ْفِعـِه ِمـن ُمْسـِلٍم، َأْو ِذمـ، َوَملْ يـَبـْ ي
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 َعـِن ابـِن املَُسـي ُه فـَـْرضُ أَ : ِب، َوغَـْريِهِ اِإلْمجاَع َعَلْيـِه، َونـََقـَل املـاِزِريـالِم َعـْن  َعـْنيٍ، َونـَْقـُل ابـنِ  نـَعْبـِد الس
  .ال َأْعرِفُهُ -أَنُه ُسنٌة : َسْحنونٍ 

مثُ غَـْزَوُة بَـين املُْصـطََلِق، َوِهـَي املَُرْيسـيُع يف : 2قـالَ . َوُمَرْيسيُع َوفيها اْعَتَمـَر ُعْمـَرَة احلَُدْيِبيَـةِ : 1قَـْولُهُ      
ْبــَل اخلَْنــَدقِ : ابــُن ُرْشــدٍ . ُث اِإلْفــكِ َشــْعباَن، َوفيهــا حــادِ  ــا قـَ ِمــَن الَقــْوِل َأ َغــْزَوُة : قــالواْ . َوهــذا َأَصــح ُمث

ــْوُل ابــِن احلاِجــبِ  ����احلَُدْيِبَيــِة يف ذي الِقْعــَدِة بـَْعــَد ُقدوِمــِه  يف املَُرْيســيِع ُعْمــَرُة : ِمــن بَــين املُْصــطََلِق، َوقـَ
  .َوْهمٌ –احلَُدْيِبَيِة 

ابـــُن : 4قــالَ . َوِإذا َتســاَوِت احلـــاُل ِعْنــَد املَْغلـــوِب يف الَعطَــِب، فَاملَْشـــهوُر َجــواُز اِالْنِتقـــالِ  :3قَـــْولُهُ      
 و بـََلَغ ِمبَْن َحَصـَرُه َعـُدو لَ : َعن َسْحنونٍ  التوُنِسي : قـَْوالنِ –يف َجواِز اْنِتقاِلِه يف الَقْطِع بِالتساوي : َبشريٍ 

َوَأشـاَر . َعـُدو ْعَجَزُه َعِن الِقتاِل، َوال َجناَة بَِأْسـٍر، َصـبَـَر لِلَمـْوِت جوعـاً، َوال َخيْـُرُج ِلَقْتِلـِه الِمَن اجلوِع ما أَ 
تَـَعقــَب ابــُن َعبــِد الســالِم َعــْزوَ  ْجــراِء ُخروِجــِه ِلَقْتِلــِه َعلــى اِالْنِتقــاِل ِمــْن َمــْوٍت ِلَمــْوٍت، فـَ بـَْعِضــِهم َهــذا  ِإلِ

ا ذََكَرُه أَبو ُحمَمٍد َعلى أَنُه ِمـْن َكـالِم رَبيَعـَة، َوَملْ يـَتَـَعقـْب ِإْجـراَءُه، َويف تـََعقبِـِه َعلـى : بِأَنهُ  نٍ ِالْبِن َسْحنو  ِإمن
نـََقـَل َعـْن  ، َوالناِقـُل َعـِن التوُنِسـي بَـريٌء؛ ِألَنـهُ ِالبـِن َسـْحنونٍ  َنَظٌر؛ ِألَن التوُنِسـي ذََكـَرُه َنصـا–بـَْعِضِهم 

 ــواِدِر ُحمَْتِمــٌل؛ ِألَنـُه بـَْعــَد ِذْكــرِِه َكالًمــا ثَِقـٍة، َوَلفــُظ الن5ِلَربيَعــَة ِمـَن الواِضــَحِة، وَِكتــاِب ابــِن َســْحنونٍ  َنص ،
َيْحَتِمــُل َعــْوُد َضــمِري قــاَل َعلــى رَبيَعــَة، َوَحيَْتِمــُل َأْن َيكــوَن َكــالمُ . يف ِكتــاِب ابــِن َســْحنونٍ : قــالَ  رَبيَعــَة  فـَ

ــِن َســْحنونٍ انـَْقضــ ــى ِبَكــالِم اب ــَأن  ى، َوأَت ــَرد ِإْجــراُء التوُنِســي ِب ــِه، َويـُ ــِه علــى عاَدِت ــا : يف ِكتاِب اِالْنِتقــاَل ِإمن
  .بِنَـْيِلِه قَتَل املُْسِلِم بَِيِدهِ  لِلَعُدو  زوُه َحْيُث ال يوِجُب َتَشفًياَأجا
ــِة َويف املُفــاداِة : 6َقـــْولُهُ      ــْوالنِ –بُِأســارى الَعــُدو املُقاتَِل ــالمِ : 7قــالَ . قـَ ــْوُل ابــِن َعْبــِد الس أَْنَكــَر ابــُن : قـَ

ال بَـْأَس : َعـْن َأْشـَهبَ : َم َمـَع قـَْولِـهِ  َأِجْدُه َلُه، َبل مـا تـََقـد ملَْ -حاِرٍث ُوجوَد اِخلالِف يف الِفداِء بِاَألْسرى 
 ِر املاُل، َوأَْنَكَرُه َسْحنونٌ اَأْن يـُْقَبَل يف ِفْديَِة رِجاِل الكف.  
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أَبـو : 2قـال. قـَـْوالنِ –َويف رُجوِع املُْسِلِم َعَلْيِه بِاخلَْمِر َوَحنْـِوِه ِإْن كـاَن اْشـَرتى اخلَْمـَر لِـَذِلَك : 1قَـْولُهُ      
ــدٍ  ءٍ لَــْو فَــداُه ُمْســِلٌم ِخبَْمــٍر، َوَحنْــِوِه، َملْ يـَْتبَـْعــُه ِبَشــيْ : َعــْن َســْحنونٍ : ُحمَم . َحيَْتِمــُل َعلــى قـَْولِــِه : زاَد البــاِجي

ــاخلَْمِر و بِ  ــَثَمِن ذِلــكَ ِإجــازَِة الِفــداِء ِب ــُه ِب ــَرد : قـُْلــتُ . اِخلْنزيــِر َأْن يـَْتبَع ــَدِم ات اْحِتمالُــ يـُ ــَل ِبَع ــَأن القاِئ ــِه ُه ِب باِع
ال يـَْلـَزم ِمـَن الِفـداِء بِـِه اِالتبـاُع، َوَأوُل  الِفداِء بِـَذِلَك، َوال تَنـاُقَض؛ ِإذْ  ]ب/20[ القاِئُل ِجبَوازِ  َسْحنونٌ 

ــْويلَِ ابــِن احلاِجــِب  ــَر –َحيَْتِمــُل : ال َأْعرِفُــُه، َويف َأْخــِذِه ِمــن قَــوِل البــاِجي -قـَ بـُْعــٌد، َوَمل َحيْــِك ابــُن ُرْشــٍد َغيـْ
  . الثاِين 
 ْفـــدي ِر املَ ـَدَم الرجـــوِع َمـــَع َكْونِـــِه بَِأْمــــنـَْقلُـــُه َعـــ: 4قـــالَ . ِإال َأْن يَـــْأمَرُه ُمْلَتزًِمـــا َعلـــى اَألَصـــح : 3قَــــْولُهُ      

  . باِعهِ الباِجي اِإلْمجاَع َعلى ات  ال َأْعرِفُُه، َبْل نـََقلَ -َواْلِتزاِمِه 
 ٍري الَقْوَل بِاِالتّبـاِع ِإال َملْ يـَْعُز ابُن َبش: 6قالَ . َوالزْوجاِن َكالَقريبَـْنيِ؛ َفال رُجوَع َعلى املَْشهورِ  :5قَـْولُهُ      

ــهِ  ــَب التْخــريَج بَقْوِل ــالِم، َوتـََعق ــِة، َوتَِبَعــُه ابــُن َعبــِد الس ُميِْكــُن َأْن َتْســَمَح : لِلتْخــريِج َعلــى الثــواِب يف اهلَِب
ــَرِة الالنفــوُس بِاهلَِديــِة، ال الِفــداِء، َوال ِســيما َمــَع نَــزارَِة اهلَِديــةِ  . عاهُ ِفــداِء، َويـُــَرد بِِإْنتاِجــِه نَقــيَض ُمــد ، وََكثْـ

ــاِجي : 7قــالَ  ــداِء، قــاَل الب ــُن َبشــريٍ َوِإذا َوَجــَب الرجــوُع بِالِف ــِة يف : ، َواب ، َوالقيَم ــي ــِل يف اِملْثِل يـُْرَجــُع بِاِملْث
ــْريِهِ  ــالمِ . َغ ــِد الس ــُن َعْب ــْرضٌ : اب ــُل ُمْطَلقــاً؛ ِألَنــُه فـَ ــُر اِملْث ــتُ قُـ . اَألْظَه ــْوِل : ْل ــُر ِإْن كــاَن الرجــوُع ِبَق اَألْظَه

 ْبـهُ : املَْفِديُه فـَْرٌض، نـََقَلُه اْبُن ُرْشٍد َعْن َفْضـٍل، َوَملْ يـَتَـَعقيف ِاْفِدين، َوُأْعطيَك الِفداَء، فَاِملْثُل ُمْطَلقاً؛ ِألَن 
ْلَعَة املَْفِدي جارَِة بَِأْرِض احلَْرِب، َوِإْن كاَن بِ اع عيسى ِمْن ِكتاِب الت مس الس ِألَن ا َمل  َغْريِِه، فـََقْوُل الباِجيِ

 نَـةِ يـَْثُبْت َهلا تـََقرـْوِل املَُدو ْبَل َصْرِفها يف الِفداِء؛ َفصاَر َصـْرُفها َكَهالِكهـا يف قـَ : ٌر يف الّذمِة، َوال اْلِتزاُمُه قـَ
ْلَعُة املُْسَتعارَُة لِلرهْ  ا َلْو َهَلَكِت السَِِن، َوِهَي ِممَعَلْيهِ  يُغابُ ِن ِعْنَد املُْر بَـَع املُعـُري املُْسـَتعَري ِبقيَمِتهـا، ، التـ

  . ِإْن َدَفَع َمحيٌل ِبَدنانَري َعْنها ِسْلَعًة، تَِبَع الَغرَمي بِاَألَقل ِمْن قيَمِتها، َأِو الدْينِ : وََكَقْوِهلا
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لَـو : َبشـريٍ  ابـنُ : 2الَ ـقـ. لى اْسِتْئصاِل اِإلْسالِم، اْحَتَمـَل الَقـْوَلْنيِ َكالشـاِفِعي َأما َلْو خيَف عَ : 1قَـْولُهُ      
 َس الَعــُدوــر ــرِْكِهم اْستئِمبُْســلِ  تـَتَـ ــرِْكِهم صــاُل ُمجْهــوِر املُْســلِ مَني، وخيــَف ِمــْن تـَ ــَدْرِء  تـَْرجيًحــامَني، َففــي تـَ ِل

ــ ْتــِل التـ ــا عاجِ َمْفَســَدِة قـَ َــْتِلِهمْ لَــٌة، َوَمْفَســَدُة اْســتيالِء الَعــدُ ْرِس؛ ِأل ْرجيحــاً تَـ  3و آِجلَــٌة ُميِْكــُن َصــْرُفها، َوقـَ
 ــٍة لِــَدْرِء َمْفَســَدٍة ُكلــٍة َعلــى ُجْزئِيــْوالنِ –ي ــاِفِعيةِ  قـَ ــاِفعِ : قـُْلــتُ . لِلش ــا ذََكــَر ابــُن احلاِجــِب ِخــالَف الش ِة ِإمني

  .َويف اَألْصِل بَِقيٌة؛ فاْنظُْرهُ  :م. األُمِة، ال ُمجْهوِر األُمةِ  يـَُؤدي ِإىل َهالِك ُكل  َحْيُث َيكوُن تـَْرُك التـْرسِ 
َولَـْو كـاَن شـْيخاً  : ابـُن َسـْحنونٍ . ٍل حـَني ِقتالِـهِ َويـُْقتَـُل ُكـل ُمقاتِـ: 5قـالَ : اتاهلـَوراِبُعهـا ِعْنـَد ق: 4قَـْولُهُ      

َع َحيَْىي . َكبرياً  ْتِلها حَني ِقتاِهلا . كذا املَْرَأُة َوالصْبيانُ وَ : َومسَِ    . ال َأْعرِفُهُ -َونـَْقُل ابِن احلاِجِب َمْنَع قـَ
، َوُشـك يف أَنـُه َحـْرٌب، َأْو ِسـلٌم، َفقـاَل َهـذا ْسِلمَني، َأو بـَـْنيَ اَألْرَضـنيِ َوَمْن ُوِجَد بَِأْرِض املُ  :6قَـْولُهُ      

بَِأَحـِدِمها، ُعِمـَل َعَلْيـِه َعلـى  ْشـَهِر، َوِإْن َحَصـَل الظـن َحـْرٌب ال َجيـوُز الَقْتـُل َعلـى األَ ُمْشِكٌل، َوَعلى أَنُه 
 7قالَ . اَألَصح : ُمقاِبُل اَألَصح - خْ ال َأْعرِفُُه، َوظـاِهُر الرـْوُل الل ، َوَحنْـُوُه لِلتوُنِسـي وايـاِت، َوقـَ َوابـِن ِمـي ،

: ُق النـْقـَل ِمـَن الشـيوخِ ي رَأَيْـُت لِـبَـْعِض َمـْن ُحيَقـالّـذ: ا الَقْتـُل، َفقـاَل ابـُن َعْبـِد السـالمِ َبشٍري يـَْنفيـِه، َوَأمـ
اْخُتِلَف يف الَقْتِل، فـََعلى قـَْوِل ابِن القاِسـِم ال يـُْقتَـُل ِخالفـاً ِالبْـِن املاِجشـوِن، َوعـاَدتـُُهْم يف َهـِذِه الِعبـارَِة 

ــا ُتْســتَـْعَمُل يف اِخلــالِف املَــْذكوِر فــيَمْن قاَمــْت َأمــارٌَة َعلــى   ِإمن ــْيُخ َحمَــل ْخــريِج، َوَلِكــْن َجَعــَل َهــذا الشالت
ـْوِل املَُؤلـَكْونَـَكِذِبِه؛ فـََيكوُن األَْنَسُب ِهلَـذا اخلِـالِف   َعلـى اَألَصـح، َومـا َوَجـْدُت َمـْن َتَكلـَم : فِ ُه ِعْنـَد قـَ

تَـَفــى القَ َعلــى هــِذِه املَْســأََلِة ِممــ ــْوالً بِالَقْتــِل يف َحمَــل اِإلْشــكاِل، َوِإذا انـْ  ْتــُل َعــْن َحمَــل ْن يـُْعَتبَـــُر نـَْقلُــُه ذََكــَر قـَ
نَـْفيُـُه َعـْن َحمَـل َأمـارَِة ِصـْدِق الروِمـي اإلِ  ِف يَـُدل َعلـى اخلِـالِف فيـِه، َوُهـَو َأْوىل، وََكـالُم املَُؤلـ– ْشكاِل، فـَ

 لِلصـِقلي  ِخالُف ما تـََقـدمَ -ما ذََكَرُه ِمَن اِخلالِف فيَمْن قاَمْت َأمارٌَة َعلى َكِذِبِه : قـُْلتُ . َشْيٌء ال يوَجدُ 
لَـْو َعـنيَ لَنـا -يوِخ يف النـْقـِل الَغريـِب َيفٌْء يـُْقتَـُل، َوعـاَدُة الشـ ِمْن نـَْقـِل اِالتفـاِق َعلـى أَنـهُ  تـَْعيـُني قائِِلـِه، فـَ

ــْيخَ  ــَق، َوَقولُــهُ  هـذا الشاملَُحق : ــْوًال بِالَقْتــِل يف َحمَــل ــُر : قـُْلــتُ . اِإلْشــكالِ  مــا َوَجــدُت َمــْن ذََكــَر قـَ ِذْكــُرُه َغيـْ
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َك ـــــــْعَد ذلِ ـــــبَ  :ْوِلهِ ــــاِهُر قَ ـــ، َوُهـَو ظُه يـُْقتَـُل َنصـاـــأَن : هِ ـــــْقلِ ِل َأْقـواِل نَـ ِن ُرْشٍد يف َأو ـــــتـََقدَم ِالبٍد َقْد ـــــواحِ 
  . أَنُه َيفْءٌ 

َوفيهـــا : 2قـــالَ . ُمْعَتبَــــٌر َعلـــى اَألْشـــَهرِ -ِإْن َعَقـــَل اَألمـــاَن  ْرَأِة، َوالَعْبـــِد، َوالصـــِيب َوَأمـــاُن املـَــ: 1قَــــْولُهُ      
 :ِإْن َعَقـَل اِإلْسـالَم؛ ِحلَـديثِ  دي َأماُن الَعْبِد، َوالصـِيب وََكذا ِعنْ : ابُن القاِسمِ . َأماُن املَْرَأِة جاِئزٌ : ِلماِلكٍ 

ـــُرهُ  )3ُجيــُري َعلـــى املُْســـلمَني َأْدنـــاُهم(  . الزِمـــاً ِلِإلمـــاِم، بَـــْل يـُْنظَـــُر فيـــِه بِاِالْجِتهـــادِ  ����َملْ َجيَْعْلـــُه : قـــاَل َغيـْ
 يــِقل ــ: الص ــْوَل الَغــْريِ ِوفاقــاً ِلمالِــٍك، َوَجَعَلــُه القاضــي أَبــو ُحمَم َعــزى : قـُْلــتُ . ٍد ِخالفــاً َجَعــَل َأْصــحابُنا قـَ

ــْوَل الغَــْريِ  ــٌد قـَ َمل يـَُقْلــُه َأحــٌد ِمــْن أَئِ : ، وََكــذا أَبــو ُعَمــَر قــاِئالً  ِالبــِن املاِجشــوِن، َوَســْحنونٍ ُحمَم ــِة ُهــَو شــاذ م
 الَفْتوى، َوُمْقَتضى الر املاِزِري اِخلالَف يف ِإْمضـاِء َأمـ: واياِت، َوَأْقواهلِِم، َوَنص اِن غَـْريِ اِإلمـاِم، َوَأمـريِِه َأن

ا ُهَو ِإذا كاَن ِلواِحدٍ  َأْو َمجاَعٍة، ال َعلى ناِحَيِة َأْن ال تـُْغزى ِإمن . ابـُن الَعـَرِيب َهـذا اخلِـالَف ِبَكْونِـِه  َوَخـص
ابـِن َعْبـِد الّسـالِم َعـْن  َونـَْقـلُ . يف َجْيٍش فيِه اِإلماُم، فَِإْن غاَب اِإلماُم َعـْن َمْوِضـِع اَألمـاِن، نـََفـَذ اَألمـانُ 

ـــيوخِ  ـــْوِل الغَـــْريِ َعلـــى اخلِـــالِف : بَعـــِض الش ـــٌر يف اِإلمـــاُم خمَُ : َأن ابـــَن القاِســـِم يَقـــولُ -إن َمْعـــىن َمحْـــِل قـَ يـ
 ــُر يَقــِإْمضــائِِه، َوَرد ــٌر يف: ولُ ـِه ِلَمْأَمنِــِه، َوالَغيـْ ْيئًــاُخمَيـ َأْعرِفُــُه يف ُعمــوِم تَــْأمِني ال: قـُْلــتُ .  ِإْمضــائِِه، َوَجْعِلــِه فـَ

ــٍة، َوَأســٍري َحْســَبما  ــِإْن قـُْلــتَ ] أ/21[َغــْريِ اِإلمــاِم يف ذي َمنَـَع ــأََلِة، َف ــَو ظــاِهُر املَْس ــأْ : ُه ــِن َش ــُل اب  سٍ نـَْق
ُه فـيَمْن البـاِجي َرد  رَ َفسـ: ضي أَنـُه َيفٌْء، قـُْلـتُ يـَْقتَ -تَْأمِني َغْريِِه  ِلِإلماِم َرد : ابِن املاِجشونِ َوالباِجي َعِن 

  . ْمُه نـَْهيٌ فََأْحرى فيَمْن َملْ يـَتَـَقد  ِإىل ما كاَن َعَلْيِه؛ ِإلماِم َعِن التْأمِني ِبَرد احلَْرِيب أُمَن بـَْعَد نـَْهِي ا
ــْلطانُ : 4قَـــْولُهُ       ــْوُل ابــنِ  :5قــال .َنظَــَر الس َنظَــٌر؛ ِألَن َأْهــَل -ِهِه يف َهــذا الَفــْرِع َوِشــبْ : َعبــِد الســالمِ  قـَ

يـَْقتضـي َأن مـا قالَـُه -اِجلْزيََة ِبَشْرِطها، َحُرَم ِقتاُهلُم، َوَهذا يـَْنفي َأن َيكوَن ِلِإلماِم َنظَـٌر  احلَْرِب ِإذا َبَذلواْ 
ـٌد : أَبـو ُحمَمـدٍ قـاَل . ابَن َبشريٍ  ال َأْعِرُف َمْن قاَلُه ِإال  ابُن احلاِجِب ُهَو املَْذَهُب، َولَْيَس كذِلكَ  َروى ُحمَم

ـْوُل  يَـِة، َوِإال ِإْن َدَخَل ِإلَْينا َحْرِيب بَِأماٍن، فـَُهَو ُحـر، َولَـُه املَقـاُم ِإْن َأْسـَلَم، َأْو َرِضـَي بِاِجلزْ  رََجـَع، َوَحنْـُوُه قـَ
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ــَر ِذْكــرِِه َأْحكــاَم اِجلْزيَــِة مــا َنصــهُ  ــَوةِ اْســُكــل هــذا فــيَمِن : اللْخِمــي ِإثـْ َأْو َحــْرِيب قَــِدَم؛  تُْبِقَي مــْن َأْهــِل الُعنـْ
  . َوَيكوَن ِذمةً  لُِيقيَم،

ِمنُهم َمْن : َقوُل ابِن َعبِد السالمِ : 2قالَ  .قيَمِتها َعلى املَْشهورِ  ُعْشرُ ال َذ ُعْشُر السَلِع ُأخِ : 1قَـْولُهُ      
، َوال َوْجـَه ُلزوِمـِه يف التُسـِع ال َأْعـِرُف قائِلَـهُ -ُسِع ما لَـزَِم يف الُعُشـِر الت  َوَيرى أَنُه يـَْلَزُم يفأَنَكَر اِإلْلزاَم، 

 ا ِإال صُوجوبَـُه بِـالن ُسِع املَـْذكوِر َكالُعُشـِر، َولَـْيَس كـذِلَك؛ ِألَنلقاِصـِر َعلى بـُْعٍد، َوُهَو َجْعُل ُوجوِب الت
 مـُسِع بِاِالْنتِ َعَلْيِه، َوُوجوُب الت ـِل بِـِه ِإىل َأْخـِذ الُعُشـِر ِمـْن ُكـلَوصا اْشـَرتاُه، َوبِالُوصـوِل قاِل املَـْذكوِر؛ لِلتـ

 مــا اْشــَرتاهُ لِلت َقِطــُع طََلــُب الُعُشــِر ِمــْن ُكــل ــْوُل ابــِن َعْبــِد الســالمِ : قــالَ . ُســِع يـَنـْ ُهنــا الَقضــاَء  َأجــازواْ : َوقـَ
 ــَيِم؛ ِألَن ــِل يف َذواِت الِق ــِه َعلــى املَْشــهوِر  بِاِملْث ــِدَم ِب ــا َق ــَلٍع اْشــَرتاها ِمب ــِر ِس ــَذ ُعُش ــِل يف -َأْخ َقضــاٌء بِاِملْث

ــَيِم  ــْنيِ مــا َوَجــَب، ال ِعَوِضــهِ –ذواِت الِق ــٌم، ِألَنــُه َأْخــٌذ ِلَع ــي َوْه ــْوُل اللْخِم ــْوِل ابــِن  احلَــق : ، َوقـَ علــى قـَ
َقـى –ِعِه َع ِمْثِل ُعُشِر َمْصنو القاِسِم َتكليُفُه ُصنْ  َوْهٌم، َبْل ِمْثَل ُتُسِعِه؛ ِألَن الواِجَب لَنا ِمْثُل ُتُسـِع مـا يـَبـْ

َأقَـل ِمـْن ذلِـَك؛ ِألَنـُه ُجـْزٌء -بَِيِدِه بـَْعَد َأْخِذنا ِمْنُه؛ َوُهَو ُعُشُر َجمْموِع ما قَـِدَم بِـِه، َوِمثْـُل ُعُشـِر مـا بِيَـِدِه 
ِه يف بَِأْخِذ ُعُشِر ِكرائِه َدواب  َملْ يـَُقْل َأَحدٌ : َوقـَْوُل ابِن َعبِد السالمِ : قالَ . ِدَم ِبهِ ِمْن َأَحَد َعَشَر ُجْزءاً ِمما قَ 

َي َعْن ُروِ : يف املَْجموَعةِ : َمْردوٌد بِنَـْقِل َأيب ُحمَمٍد ما َنصهُ -ِبالِدنا ِإذا كاَن اْبِتداُء الغايَِة، َواْنِتهاُؤها فيها 
يـُْؤَخـُذ ِمْنـُه ُعُشـُر : َوقاَل ابُن نـاِفعٍ . ُيكري ِإبَِلُه يف بـََلِد اِإلْسالِم، ال يـُْؤَخُذ ِمْنُه َشْيءٌ  اِين ماِلٍك يف النْصر 

ىل بـَْعــِض الِكــراِء َكِســْلَعٍة باَعهــا، َوبِأَنــُه ِإذا ُأِخــَذ ِمْنــُه يف ِكرائِــِه ِمــْن بـَلَــِدنا ِإىل بـَلَــِدِه، فَــَأْحرى ِمــْن بـَلَــِدنا إِ 
ُمَعيـَنًة كـذِلَك، َففـي تـَْعشـِري ثـاين ِكرائِـِه َنظَـٌر، َواَألْظَهـُر َجْريُـُه َعلـى  َلْو َتَكرَر ِكراُؤُه َدواب  ، َلِكنْ َنواحيهِ 

  .َأْصَلْي الَقْوَلْنيِ يف ُسقوِط زَكاِة َغلِة َأْصِل َجتٍْر، َوُوجوِا
َمَعـُه  ِإْن نـََزَل بَِأماٍن، ُأريـَق مـا: َعِن ابِن َحبيبٍ : أَبو ُحمَمدٍ : 4الَ ق. ُهْم ِلَغْريِهِ ـوُر َمتْكينُ ـواملَْشه: 3قَـْولُهُ      

زوَل َعلـى بَقـاِء ذلِـَك، َملْ يـُنَــزْل َعَلْيـِه، ن ِمْن َمخٍْر، َوقُِتَل ما َمَعُه ِمْن ِخْنزيٍر، َوُغيَبْت جيَفُتُه، َوِإْن طََلَب ال
ْبـَل َأن يَبيعـواْ ِفِإْن َجِهَل اِإلماُم، َوَشَرَط َلُه ذلِـ ، قيـَل َهلُـْم، ِإمـا نـَـَزْلُتْم َك، فـِإْن ُعثِـَر علـى ذلِـَك ِحبََدثانِـِه قـَ

ْتـِل اخلنـازيِر، َوِإال ِر َعلى ِإراَقِة اخلَمْ  بـَْعـَض َمتـاِعِهم،  ، َوِإْن َملْ يـُْعثـَـْر علـى ذلِـَك َحـىت بـاعواْ فَاْنَصـرِفواْ  َوقـَ
ْتِل اخلَنازيِر، وَ  ِإراَقِة اخلَْمرِ  على َوطاَل لُْبثـُُهْم، ُأْجِربواْ  : قـُْلـتُ . َوالسـنةَ  ال َعْهَد فيمـا خـاَلَف الِكتـابَ َوقـَ
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ُعُهم ِمْن بَـ  َيتَـَقرُر ِِما قـَْوُل ابِن احلاِجبِ ْيِع ذِلَك، َوَلْو ِمْن ِذمي ظاِهُرُه َمنـْ : ، َوتـََقدَم ِالبِن ناِفٍع ِخالفُُه؛ فـَ
  .  ْم ِلَغْريِهِ َواملَْشهوُر َمتْكينـُهُ 

ــَرَك املُْســَتأَمُن َوديَعــًة، َفِهــَي لَــُه، فَــِإْن قُتِــَل، َأْو ُأِســَر، فَثالُِثهــا :1قَـــْولُهُ       ْيئــاً، : َولَــْو تـَ ِإْن قُتِــَل، كانَــْت فـَ
ا َيفٌْء قُتِـلَ : َألولُ ا: ابُن َعبِد السالمِ : 2قالَ . َعْكُسهُ : َوراِبُعها اينَأْو ُأِسـَر، َوال َأِلوارِثِـِه يف الـَوْجَهْنيِ، : ثـ
ال َأْعِرُف يف َأْسرِِه ِخالفاً أَنُه ِلَمْن : قـُْلتُ . َعْكُسهُ : َيفٌْء يف الَقْتِل، َومرياٌث يف اَألْسِر، َوالراِبعُ : َوالثاِلثُ 

ِــِه يف اَألْســِر  ــُر  ال يـُْعَقــُل؛ ِألَنــُه ِإنْ -َأَســَرُه، َوتـَْفســريُُه ِبَكْونِــِه ِلوارِث ــَد َمْوتِــِه َأســريًا، فـََغيـْ ِــِه بـَْع َأراَد أَنــُه ِلوارِث
ْبـــَل َمْوتِـــهِ َفمالُـــُه ِلماِلِكـــِه، ال ِلوارِثِـــهِ  َعْبـــٌد مـــاَت، وَُكـــل َعبـــٍد مـــاتَ َصـــحيٍح؛ ِألَنـــُه  َعـــُد،  ، َوِإْن َأراَد قـَ فَأَبـْ

ــا لَــُه ِإْن ُأِســَر، َوِلوارِثِــِه ِإْن قُِتــَل، َوالثــاين: َوالثّالِــُث كــذِلَك، َوتـَْفســريُها ابــُن هــاروَن ِبَقْولِــِه اَألولُ  َيفٌْء : َأ
يف َتْصويِبِه َنظَـٌر َمـَع قـَْولِـِه  :م. َصوابٌ  –َعْكُسُه : َلُه ِإْن ُأِسَر، َوَيفٌْء ِإْن قُِتَل، َوالراِبعُ : فيِهما، َوالثاِلثُ 

  . َمْن َأَسَرهُ ُه لِ ْعِرُف يف َأْسرِِه ِخالفاً أَن ال أَ : َأوالً 
 َغنيَمـــٌة، َوَيفٌْء، وَكـــالُم ابـــنِ  -مـــا ُمِلـــَك ِمـــْن مـــاِل الكـــاِفرِ : 4قـــال. اَألْمـــواُل َغنيَمـــٌة، َوَيفْءٌ  :3قَــــْولُهُ      

 م. احلاِجِب يـَْبُطُل بِاملُْخَتص:  ـَرُه بـَْعـُد يف قـَْولِـهِ  يـَْعـين بِـاملُْخَتصبِأْخـذِ : 5مـا َفس ِمـْن  ِه مـا ُأِخـذَ َواملُْخـَتص
 ٍن دوَن ِعْلِمـــِه، َأْو َكْرهـــاً دوَن ُصـــْلٍح، َوال ِقتـــاِل ُمْســـِلٍم، َوال َقَصـــَدُه ِخبُـــروٍج ِإلَْيـــِه  مـــاِل َحـــْرِيبَغـــْريِ ُمـــَؤم

، َأْو ِمْن َأْحراِر الذكوِر الباِلغَني، َعلى رَْأٍي كما َهـَرَب بِـِه َأسـٌري، َأْو تـاِجرٌ : ُمْطَلقاً، على رَْأٍي، َأْو ِبزِياَدةِ 
ــداِر احلَــ ــَلَم ِب ــْن َأْس ــِذم َم ــُه ال ــْبياُن ْرِب، َأْو مــا َغِنَم ســاُء، َوالصــُد، َوالن ــُه الَعبي ِخــالٌف -يوَن، َوفيمــا َغِنَم

  .تـََقدَم؛ َفال َيْدُخُل الركازُ 
: فَني َعِن ابِن َوْهبٍ بـَْعِض املَُؤل الّسالِم َعْن  نـَْقُل ابِن َعبدِ : 7قالَ . َولِلفاِرِس َسْهٌم كالراِجلِ  :6قَـْولُهُ      

فاقـاً، َونـَْقـُل ات : ُرْشـٍد املَـْذَهَب قـاِئالً  ال َأْعرِفُـُه، بَـْل نـََقـَل ابـنُ -كَأيب َحنيَفَة . لِلفاِرِس ِضْعُف ما لِلّراِجلِ 
ـــ ـــَر ابـــُن املُْن ـــِة املَـــْذَهِب، َوَأْكثـَ ـــِن َوْهـــٍب إْســـناَدُه َحـــديَث ُحج ـــٍد َعـــِن اب ـــْن ِذْكـــِر َأحاديـــثِ َأيب ُحمَم  ِذِر ِم

لَـُم َمـْن خـاَلَف يف ذلِـَك ال َأعْ : ثَني، َوقـالَ َحـد ُحجِة املَْذَهِب، َوَعـْزِو الَقـْوِل ِـا لِلُفَقهـاِء َواملُ ] ب/21[
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 النـ َبِقـَي َقولُـُه َمْهجـورًا، ُخماِلفـاً ِلَألْخبـارِ ِإال ِري َحنْـَوُه، َوالشـْأُن يف َوذََكـَر املـازِ . ْعماَن، َوَخاَلَفُه َأْصـحابُُه، فـَ
 الَقـَبِس نـَْقِل الَغريِب تـَْعِيُني ناِقِلِه، َوَلَعلُه اْلَتَبَس َعَلْيـِه ذلِـَك ِبَقـْوِل ابـِن َوْهـٍب يف اِإلْسـهاِم ِلَفَرَسـْنيِ، َويف

 فـََرٍس َسْهٌم ِعْنَد َأْكَثِر الُعَلماِء، َوقيَل َسْهمانِ : ِالبِن الَعَرِيب لِ  ِلُكل ُل َأَصحلَفَرِس، َواَألو .  
ـــْولُهُ       ْبِح : 1َق ــَة للــذــِذِه األَْنعــاَم احلَي ــْوالنِ –َويف َأْخ ــُن َبشــريٍ : 2قــالَ . قـَ ــَيِة بِالطعــاِم : اب يف ُحلــوِق املاِش

  . ال َأْعِرُف الثّاِينَ ِألَْقَدَم ِمْنهُ : قالَ . قـَْوالنِ 
كــاملَْجهوِل يـَُتَصــدُق بِــِه َعلــى املَْشــهوِر، َوِإْن َأْوصــى بِــِه، َوَملْ يـُْعَلــْم َحتَقَقــُه، فَــِإْن َملْ ُميِْكــْن، فَ : 3قَـــْولُهُ      

ُهَو َكماٍل َجمْهوٍل ماِلُكُه يـَُتَصدُق ِبِه َعلى املَْشهوِر، َوَلْو َأْوصى ِبِه بـَْعَد : ابُن َبشريٍ : 4قالَ . َفِمَن الثـُلثِ 
ال َأْعرِفُـُه ِإال يف الغُلـوِل  : قـُْلـتُ . هِ َفِمْن ثـُلُثِ  ، َفِمْن رَْأِس ماِلِه، َوِإال َأْو ُعِلَم َسَبُبهُ  َمْوتِِه، فَِإْن قـَُرَب َأْمُرُه،

 ِالبِن َحبيٍب، َوُيْشِبُه زَكاَة الَعْنيِ َوالِفْطرِ  كما َمر .  
َويف َأْخِذِه رَبُه، ِإْن َحَضَر : 6قالَ . ِإىل آِخرِهِ  َوِإذا ثـََبَت َأن يف الَغنيَمِة ماُل ُمْسِلٍم، َأْو ِذمي  :5قَـْولُهُ      

ــدٍ  بِ ُمْقَتضــى نـَْقــِل اللْخِمــي َعــِن املـَـْذهَ : طُــُرقٌ –ِمبوِجــِب اِالْســِتْحقاِق  ــ :َوُحمَمَعــَدُم -ِه الغائِــِب بـَْعثَــُه ِلَرب
 ِد : ابـُن َبشــريٍ . كاِالســِتْحقاِق يف ِإْثبــاِت ِمْلِكــِه، َوَميينِــهِ : َميينِـِه، املــاِزِرييف َوْقِفــِه َعَليــِه، َوَأْخــِذِه ِإيّــاُه ِمبَُجــر

لَـُه، َوفيهـا-َدْعواُه َمَع َمييِنِه  بـْ مـا َأْدرََكـُه : قـَْوُل ابِن َشْعباَن، َوالتْخريُج على ِمْلـِك الَغنيَمـِة بِالَقْسـِم، ال قـَ
ــذَ  ــَل َقْســِمِه، َأَخ ــِه قَب ــْن ماِل ــي ِم ــِري َشــْيءٍ ُه بِ ُمْســِلٌم، َأْو ِذم ُ . َغ ــني ــِد َوهــذا يـُبَـ ــِن َعب ــوِل اب ــَك احلَــق يف َق  َل

ِإْن ُعِرَف رَبُه؛ ِألَن َلْفَظ الثبوِت : خماِلَفٌة ِلِعبارَِة َأْهِل املَْذَهبِ -َوإذا ثـََبَت : ِعبارُة ابِن احلاِجبِ : السالمِ 
ا ُيْستَـْعَمُل فيما ُهَو  َسَبٌب ِلِالْسِتْحقاِق َكالِإمن َنِة، َوَلْفُظ املَْعرَِفِة، َواِالْعِرتاِف فيما دوَن ذِلكَ بَـيـ.  

ــي  فَــِإْن ُقِســَم املُْعَتــُق ِإىل :7قَـــْولُهُ       ــَر الس ِإْن َأْســَلَمُه، كــاَن ُد، فَــِإْن فَــداُه، رََجــَع ِإىل حالِــِه، وَ َأَجــٍل، ُخيـ
ــي َأْن َيْســَتوِيفَ َمثََنــُه قَـ  َل ِإال  َأَجِلــِه فـََقــْط، َوقيــِخلِْدَمِتــِه فـََقــْط ِإىل ِإْســالًما يَـْرِجــَع ِإىل الس َلــُه ؛فـَ ِد، فَــِإْن بَِقــَي بـْ

ــْوالنِ  ــٍد َعــن َســْحنوٍن، وَ : لٍ املُْعَتــُق ِإىل َأَجــ: 8قــالَ . َشــْيٌء، َففــي اتبــاِع الَعْبــِد بِــِه قـَ َعــأَبــو ُحمَم ْخِمــيِن الل
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ــِإْن ُعــِرَف رَبــ: املَــْذَهبِ  ــهُ ُه، ُوِقــَف َل ــ ُه، َوِإال ُجِعَلــْت ِخْدَمُت ــُه، ُخيــــِم، فــِإْن جــاَء رَب ـداِئها، َر يف ِفــيف املَْغَن
بـَْعـَد  ِه، َوِإْن أَتـىْشَرتيِه ِلَألجِل، َخَرَج ُحرا، َوال َشْيَء ِلَربـِإْن اْسَتْخَدَمُه مُ : اللْخِمي . ِإْسالِمها ملُْشَرتيهاوَ 

ــ َبُتــَر يفِنْصــِف ِخْدَمِتــِه، ُخيـ ــْو بيَعــْت رَقـَ اُؤُه، َفــِإْن تـَرََكــُه، صــاَر َحــق ِه ِفــدَ ُه، مثُ َعِلــَم بِــِه، َفِلَربــ البــاقي، َوَل
 ِ اُمْشَرتيِه يف ِخْدَمِتِه ُحياَسُبٍد َعْن كتاِب ابِن َسْحنونٍ ، َوِمثْـُلُه ِألَيب حمَُ ا يف َمثَِنِه، َوَخيُْرُج ُحرم َوَلْو َحل ،

ـٍد، َو َأيب زَيـٍد َعـِن ابـِن -باِعـِه ُمْبتاَعـُه بَبِقيـِة َمثَنِـِه َل اْستيفائِِه، َففـي ات ُه قَبَأَجلُ  ـٍد ِروايـَـَيتْ ُحمَم نـَْقـُل َأيب ُحمَم
ـٍد، َوقـاَل  ْيها رََجَع، َمَع الصِقلي القاِسِم، َوِإلَ  عـْن ُحمَم ْخِمـيالل : باِعـِه كُحـراملَْغـَنِم، بيـَع يف  ُخيْتَـلَـُف يف ات

ـ ْبَل َأَجِلِه، َفِللصِقلي َوَلِو اْستَـْوفاُه قَـ  ٍد َعـْن َسـْحنونٍ َمَع َأيب ُحمَم :ُخيْتَـلَـُف فيـهِ رََجـَع ِلَربـ ْخِمـيابـُن . ِه، الل
َقِبلَـُه ابـُن  ِإْن ُقِسَم، فََأْسَلَمُه رَبُه، كـاَن ِإْسـالًما :احلاِجبِ  هـاروَن، َوقَبـوُل ابـِن َعبـِد ِخلِْدَمتِـِه ِإىل آِخـرِِه، فـَ

ِمـْن َمثَنِـِه باَعـُه ِمبـا بَِقـَي ِم، َونـَْقلَـُه ات السالِم نـَْقَلُه َأْخَذ َمجيِع ِخْدَمِتِه، َوَلْو زاَدْت على ما َوَقَع ِبِه يف الَقْسـ
دوَن مــا َوَقــَع يف  ِمــَن الَعــُدو  ِمبــا اْشــُرتَِي ِخــالَف نـَْقــِل اَألْشــياِخ َختْصــيَص هــَذْيِن الَقــْوَلْنيِ  ِإْن َخــَرَج ُحــرا

، َوالَقـْوُل الثـاين فيـِه َحكـاُه أَبـو . ُخيْتَـلَـفُ : بَِلْفظِ  ن اَألوَل حكاُه اللْخِمي َمْردوٌد بِأَ -الَقْسِم  َحْسـَبما َمـر
، َوالصِقلي  ُحمَمٍد، ْخِميفنـَْقُلُه َعِن اَألْشياِخ ِذْكَر الَقْوَلْنيِ ، وَ َوالل  رِفُـُه، بَـْل ال َأعْ - يما اْشـُرتَِي ِمـَن الَعـُدو

 ْخِميلَ : نـََقَل الل َوَأْسلَ ْو َفداُه رَُجٌل ِمَن الَعُدو ، ُه، َوانـَْقضى اَألَجُل، اتِبَع بِباقي ِفدائِِه قـَْوالً واِحدًا؛ َمُه رَب
  .ِألَن احلُر هنا يـُتَبُع ِمبا ُفِدَي ِبهِ 

ِإْن صاَرْت جارِيٌة يف َسْهِم رَُجٍل يـَْعلَـُم : قـُْلتُ : َوفيها: 2قالَ . َر صاِحَبها حتَِل َلُه َحىت ُخيَيـ ملَْ : 1قَـْولُهُ      
ــْوِل مالِــٍك؟ قـالَ  ــا ِلَرُجــٍل ُمْسـِلٍم، أََيَطُؤهــا يف قـَ ْعتُــُه قـالَ : يـَْعلَـُم َأ َمــْن َأصــاَب جارِيَــًة، َأْو : َملْ َأْمسَْعــُه، َومسَِ

ـ: يُريـدُ . َردُه لَـهُ  ، مثُ َعِلـَم أَنـُه ِلَرُجـٍل ُمْسـِلٍم، ِإْن َعِلـمَ ُغالماً يف َمْغـَنمٍ  ُه ال . ُرُه فيـهِ ُخيَيـَعلـى أَنـ َفهـذا يَـُدل
: َىي َحيْـ: ابـُن ُحمْـِرزٍ . الِم، َملْ ُأِحـب لَـُه َأْن َيطََأهـاـاِإلسْ وَ  ا ِمْن َحْرِيب ِبداِر احلَربِ فَِإِن اْبتاَعه :قـُْلتُ . َيَطُؤها

ُمْشـَرتي مـا فيـِه ُشـْفَعٌة اِإلْحـداَث فيـِه َحـىت يـَْعلَـَم الشـفيُع ِإْن َجِهـَل  ْطِئها َحىت يـَْعِرَضها َمَنعَ َعلى َمْنِع وَ 
ـِد على ِصحِة الِقياِس على اجلارِيَِة، َواْعِتباِر الَفْرِق  يف َمْنِعِه قـَْوَال املَُتَأخريَن بِناءً  :ابُن َبشريٍ . ِشراَءهُ  بَِتَأك

ـــروجِ  ـــِة الُف ـــالمِ . ُحْرَم ـــِد الس ـــأََلَة املُ : ابـــُن َعب ـــِة َوالَعْبـــدِ يف َكالِمـــِه ُقصـــوٌر؛ ِألَن َمْس ـــٌة يف اجلارَِي نَـــِة عامَدو 
ُرهـا، َوعَ : َوالَعـْرِض، َولِـذا قـاَل ابـُن احلاِجـبِ  ٍ ــــها ِلُمْسلِ ــــَـــ ِلـَم أَنّ َمـْن صــاَرْت ِإلَْيـِه جارِيَـٌة َأْو َغيـْ َملْ ٍم ُمَعــني ،

  . ل َلُه َحّىت ُخيَيـَر صاِحَبهاــــــــحتَِ 
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ـــْولُهُ       ــدي اللصــوصِ : 1َق ــِدَي مــْن أَْي ــا َوفيمــا ُف ــْوالنِ  – ّجماًن ــالمِ : 2قــالَ .  قـَ ــِد الس ــُن َعب ــَع : اب ِإْن َدَف
: قـُْلـتُ . جارٌَة، َوِإْن كـاَن ِمـْن غَـْريِِه، َففيـِه َنظَـرٌ الِفداَء ِمْن ِعْنِدِه، َفال َأْجَر َلُه يف َخالِصِه؛ ِألَنُه َسَلٌف َوإِ 

 هُ ُجْعلُ باِق على قـَْوِل ماِلٍك نـَْقُل اللخِمي اآليت ِبآِبٍق َشْأنُُه طََلُب األُ  "ِألَنُه َسَلٌف َوِإجارَةٌ ": يُعاِرُض قـَْوَلهُ 
ا خارَِجةٌ ْبِد داِخَلٌة يف اجلُْعِل، َأْو على َأن نـََفَقَتُه على العَ  ـٍد يف  على َأَعْنُه، َويـَْعُضـُد قـَْولَـُه نـَْقـُل َأيب ُحمَم

ــْوِل َســْحن: قــاَل بـَْعــُض َأْصــحابِنا: آِخــِر تـَْرَمجَــِة ســريَِة اِإلمــامِ  َفــَق علــى : مــا َنصــهُ  ونٍ َوظــاِهُرُه ِمــْن قـَ َمــْن أَنـْ
ـــوال   ضــالٍة ِإنْ  ــْن َيْطُلــُب الضَلــُه ُجْعــكــاَن ِمم ــُه، َوِلَربـــِمْثِلــهِ  لُ ـ، فـَ ها، َوِإْن كــاَن ِممــْن ال ـها تـَرُْكــ، َوال نـََفَقــَة َل

َلُه ا َفُق َعَلْيهادوَن ُجْعٍل، َوِلَربـ ]أ/22[ لنـَفَقةُ َيْطلُُبها، فـَ   .ها تـَرُْكها، وََكذا اآلِبُق َوالَوديَعُة يـُنـْ
ـُرُه، تُـِرَك لَـهُ ِإْن َقِدَم ِبِه سارِقُُه، نُزَِع ِمْنهُ  :3قَـْولُهُ       ْسَتْأَمٌن ـــــــــــَومـا قَـِدَم بِـِه مُ : 4قـالَ . ، َوِإْن َقِدَم بِـِه َغيـْ

. رِفُهُ ـــــاٍن، َونـَْقـُل ابـِن احلاِجـِب ال َأعْ ـــــْرِيب بَِأمـــزوٍل احلَ ــــــتـََقدَم يف نُ  -ِمْن ماٍل كاَن َسَرَقُه يف َأماٍن ساِبٍق 
َع ع: 5قاَل ُهناكَ  :م َن علـى النـزوِل، َوقَـْد كـاَن َسـَرَق اِسـِم َعـْن قـَْولِـِه يف َحـْرِيب أُمـيسى رُجوَع ابِن القمسَِ

َزعـوَن ِمْنـُه َكـَدْيٍن كـاَن َأدانَـُه ِمـْن ُمْسـِلٍم يف : يف َأماِن نُزوٍل ساِبٍق ِعْنـَد اْنِصـراِفِه ِمْنـُه َعبيـداً َأْو َأْحـراراً  يـُنـْ
َزعـونَ : هِ َأمانِِه الثاين، ِإىل قـَْولِـ علـى قـَْولِـِه اَألوِل ال يـَْنبغـي ِإنْـزاُهلُْم َعلـى َعـَدِم نـَـْزِعِهم، : ابـُن ُرْشـدٍ . ال يـُنـْ

ـُرُهمُ خيَُ : ثالِثًـا-فَِإْن فـََعَل َوُهَو عاِجٌز َعْن َحـْرِِم ِإْن َردُهـْم، َففـي الَوفـاِء َهلُـْم ِبَشـْرِطِهم َونـَْقِضـِه  اِإلمـاُم  يـ
 ُرُهْم اِإلماُم ِلَقْولِ ِهْم أَ بـَْنيَ َرداين ُخيَيـُهْم، َوَعلى الث   . ابِن القاِسِم ذِلَك يف الذمي  ْو نـَْزِعِهم ِمنـْ
ــْزُعُهْم خِ -َواملَْنُصــوُص يف َأْحــراِر املُْســِلمَني  :6َقـــْولُهُ       َوِإْن كــاَن ُمْســِلًما : 7قــالَ . انَ ِالبــِن َشــْعب الًفــانـَ

َزُع ِمْنُه َجمانًـا: ْخِمي الل : ُحرا، َفَطريقانِ  : ابـُن َبشـريٍ . اتفاقًـا: ِمـْن َمسـاِع َسـْحنونٍ  ابـُن ُرْشـٍد يف َمْسـأََلةٍ . يـُنـْ
َحكـاُه  ْدُه يف الزاهـي، َوالـَمل َأِجـ: قُلـتُ . َيكـوُن لَـُه رِقـا: ابِن َشـعبانَ  8هذا املَْشهوُر املَْعروُف، َويف زاهي

 َوال الت ،و املـاِزِري ــُه َمل يـَْعـِرْف فيــِه ِخالفًـا، َوظــاِهُر َكالِمـِه أَ ُنِسـيــدٍ ن ــواِدِر َعـْن ُحمَمــُه : ، َويف النَمل ُخيتَـلَـْف أَن
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يباج البن فرحون - .275ص، 5/ ج، ترتيب املدارك: انظر   195ص، 2/ج، الد.  
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َزْع ِمْنُه دوَن ِعَوٍض، َوَقوُل ابِن َعبِد السالمِ  ـْوِل ابـِن َشـْعباَن : يـُنـْ ال -ُحِكَي َعْن َأْمحََد بـِن خالِـٍد ِمثْـُل قـَ
  .  َأْعرِفُهُ 
ـــ      ــهورُ  :1ْولُهُ َق ــاُر َيفْءٌ : فَثالُِثهــا املَْش ــراٌر، َوالِكب ــغاُر َأْح ــِن عَ : 2قــالَ . الص ــوُل اب ــالمِ َق ــِد الس َحكــى : ب

 ِكباَر َوَلِدها تـََبٌع َهلا بـَْعُض الش ُه -يوِخ َأنفـاَق َعلـى أَنـال َأْعرِفُُه، َبل نـََقَل ابـُن َبشـٍري، َوابـُن احلـاِرِث اِالت
  . َيفْءٌ 
ـا فـََعـَل  َبكـرٍ  ال ُنَسـلُم أَنـُه خـاَلَف أَبـا: ابـُن َعبـِد السـالمِ : 4قـالَ . َبْكـرٍ  َوخـالَف ُعَمـُر أَبـا :3قَـْولُهُ       ِإمن

َنَتــهُ  ذلِــَك َتطِييًبــا َعَلــُه بِ َوَزْوَجَتــُه َممْلوَكــًة، َوذُِكــ لُِنفــوِس املُســِلمَني؛ ِلَمَشــقِة ُرْؤيَــِة َأَحــِدِهم ابـْ عــَوٍض، َر أَنــُه فـَ
-ُم أَنُه خاَلَف أَبـا َبْكـٍر ال ُنَسل : ِن ُرْشٍد ِبَقْوِلهِ َردُه قـَْوَل اب: قـُْلتُ . َوِفْعُل َأيب َبْكٍر َأْمجََع َعَلْيِه الصحابَةُ 

 ِس ال َيِصــح َكْونُـُه َدلــيًال َمْنِعـِه، َوقـَْولُــُه َتْطِييبًـا لِلنفـو  وَن َدليـٍل َعلــىَمـْردوٌد بِأَنـُه َمْنــٌع ِألَْمـٍر ظــاِهٍر ثُبوتُـُه دُ 
َأْمجَـَع َعَلْيـِه الصـحابَُة : فـوِس، َوقـَْولُـهُ ِم العاملِِ الَعْدِل ال ُيَسـوُغُه َتطِييـُب الن َعَلْيِه؛ ِألَن نـَْقَض ُحْكِم احلاكِ 

َأن : اجلَـواُب احلَِقيِقــي ِخـالُف مـا ذََكــَر ابـُن َعبّـاٍس ِمــَن اخلِـالِف يف ذلِــَك َحْسـَبما يَـْأيت ِإْن شــاَء اهللاُ، وَ -
ــْوٍم  نَـُهمــا؛ َوِألَن املَــن -احلُْكــَم بِالســيبِْ يف قـَ ال يُناِقُضــُه احلُْكــُم فــيِهْم بِــاملَن َعلَــْيِهم؛ ِألَنــُه ال ُمنافــاَة بـَيـْ

، َواملَُسبُب يُغاِيُر َسَبَبُه، َوال يُناِقُضُه؛ َوِلذا كاَن اإلِ  ـْوٍم، مثُ ماُم يف ُحْكِمِه بِالسـُمَسبٌب َعِن السيبِْ يبِْ يف قـَ
 اِدرُ : لَيَس ِمبَُتناِقٍض يف ُحْكَمْيِه، َفحيَنِئٍذ َأقولُ -َعَلْيِهم  بِاملَنالص  ا ُهَو َمـن َعلَـْيِهْم ِلمـا رآُه  ِمْن ُعَمَر ِإمن

 ايـَُر بـَــْنيَ ُحْكَمْيِهمــا ِإال ِم َأيب َبكــٍر؛ ِإْذ ال َتغــُهم، ال نـَْقــٌض ِحلُْكـــُكلــ  ِمــَن املَْصــَلَحِة ال ِســيما َوقَــْد َأْســَلمواْ 
ـــُمغــايـََرَة ُحْكــِم احلاكِ  ــيبِْ حلُِ ِم ـ ـــبِالس ـــْكِمِه بِاملَ ــ ــاُقَض ن ــ نَـَهمــا، وَكُ ، َوال تَن ـــبـَيـْ ـــل هَ ــــ ــــ ــاًء َعلــى تـََلق ي مــا ذا بِن

ـــَحكــاُه ابــُن َحبيــٍب عَ  ــــ ـــْن ُع ـــا تـَلَ َـ بوِل َحْسَبمـــَمَر بِالَق ـــ ــٍد، َوابـّقاُه أَب ـــو ُحمَم ـــــُن ُرشْ ـ ــــٍد، َويف َذلِ ـ ـــَك عِ ــ دي ـْن
َل ِديـاِر ــــِه َأهْ يف َرد : 6هِ ـــفائِ ِــ اْكت اَل يفــــق 5املٍِ ــــس ِع ابـنُ ــربيــو الــْدُل أَبــُة العَ َظٌر؛ ِلما ذََكَرُه الشيُخ الراِويَ ـــنَ 

                                                 
 .254اجلامع ص  1

  .ب 240ابن عرفة نسخة البجائي   2
  .254اجلامع ص  3
  .أ 242 ابن عرفة نسخة البجائي  4
  هـ واستشهد بكائنة أنيشة565مولده سنة ، احلافظ الّلغوّي الّشهيد اإلمام، أبو الّربيع سليمان بن موسى بن سامل احلمريّي الكالعّي البلنسيّ   5

  وعنه احلافظ الكبري ابن األبّار ، مسع من خلق كثري كأيب القاسم بن حبيش وأيب بكر بن اجلّد وأيب الوليد بن رشد، هـ 634مقبال غري مدبر سنة      
  .  وكتاب جهد الّنصيح وكتاب االمتثال املبهج وغريهااالكتفاء اآليت: له الّتصانيف الكثرية منها، القضاعي      

  .  100ص، 4/ج، الّتكملة لكتاب الّصلة البن األبّار -: انظر         
  .1417ص، 4/ج، تذكرة احلّفاظ للّذهيب -                

  الكتاب مطبوعو ". يف أربعة جمّلدات: "قال ابن األبّار، االكتفاء يف مغازي املصطفى والّثالثة اخللفاء  6
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َفَة ْبَن الَيماِن َقِدَم ِبَسْبِيِهْم املَديَنَة َوُهْم َثالَمثَئِة ُمقاِتٍل َوَأربـََعِمئَـٍة ِمـْن ِنسـاٍء َوُذرِيـٍة، ِإن ُحَذيْـ : 1َأْزِد ُعمانَ 
َأوثـََقُهْم أَبو َبْكٍر ِبداِر رَْملَـَة بِْنـِت احلـاِرِث يُريـُد : قاَل زَْيُد ْبُن َأْسَلَم َعْن أَبيهِ . فاْختَـَلَف فيِهْم املُْسِلمونَ 

ـا َشـحواْ : ْتـَل املُقاتِلَـِة، َفقـاَل لَـُه ُعَمــرُ قَـ  ـْوٌم ُمْؤِمنــوَن ِإمن َواِهللا مــا : بِـَأْمواهلِِم، َوقـالواْ  يـا َخليَفـَة َرسـوِل اِهللا قـَ
َلْم َيَدعُهْم أَبو َبْكـٍر َِـذا الَقـْوِل، فَتـُويفَ أَبـو َبْكـٍر َوُهـْم ُموثَقـ َلّمـا رََجْعنا َعِن اِإلْسالِم، فـَ َوِيلَ ُعَمـُر وَن، فـَ

 ـبِ َسربيـعِ . َحُهْم، وَكـاَن فـيِهْم أَبـو ُصـْفَرَة والِـُد املَُهلرَْأَي املُهـاِجريَن : قـاَل أَبـو الر ـاٍس َأنَوذََكـَر ابـُن َعب
ْتـَل َعلَـْيِهم بَـُقـ حَني اْسَتشارَُهْم أَبو َبْكٍر الَقْتُل َأِو الِفداُء بِـَأْغال الِفـداِء، َورََأى ُعَمـُر َأال قـَ  واْ َوال ِفـداَء، فـَ

فَِإذا ثـََبَت َهذا، َفال ِإْشكاَل؛ ِألَن أَبا َبكٍر َملْ يـُْنِفْذ : قـُْلتُ . وَن ِفداءٍ ُموثَقَني َحىت َوِيلَ ُعَمُر؛ فََأْرَسَلُهْم دُ 
            .َأْعَلُم بِالصوابِ  تـَْنفيِذِه، فَاجلَواُب ما َقدْمناُه، َواهللا فيِهم احلُْكَم، َوَعلى

                                                                                                                                                             

  .  101ص، 4/ج، الّتكملة لكتاب الّصلة البن األبّار -:  انظر        
  .1418ص، 4/ج، تذكرة احلّفاظ للّذهيب -                

1
ليها قبائل بضّم أوله، وختفيف ثانيه، قدميا اسم كورة عربية على ساحل حبر اليمن واهلند، شرقّي هَجر، تشتمل على بلدان كثرية، هاجرت إ مانُ عُ  

  .من األزد يف القرنني الثاين والثالث امليالديني، واليوم هي دولة سلطنة عمان
  .150، ص4/معجم البلدان، للحموّي ج - : انظر         

 .117، ص2/املوسوعة اجلغرافية ، ج -                



  
  

  اخلاتمة
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  :اخلاتمة 

  
   :ميكننا إمجال ما توّصلنا إليه من نتائج فيما يلي     

  
وهـي خطـوة يف ، إخـراج خمطـوط مـن القـّوة إىل الفعـل أّن اهللا يّسـر يل : النتيجة األولى -     

  . اّدة العلمّيةوإبراز طريقة العلماء اجلزائرّيني يف الّتعامل مع امل اجلزائريّ  بعث الّرتاث الفقهيّ 

  

أّن هذا الكتاب قصد مؤلفه إىل خدمة مجهرة املشتغلني بالفقه املـالكي  :ةانيثّال النتيجة -     
ـــار مقـــّررهم األّول ت، عصـــره يف ـــباختي ـــاب جـــامع األّمهـــات البـــن  وقضـــاءً  فتـــاءً إو  ادريًس أال وهـــو كت

  . احلاجب

  
الص أحبـاث ابـن عرفـة املتعلقـة جبـامع أّن جـوهر الكتـاب هـو اسـتخ :النتيجة الثّالثـة  -     

  .   ومن مث إحلاقها مبا يناسبها من كالم ابن احلاجب، األّمهات وشروحه

  

بـل كـان فقيهـا بصـريا ، أّن اإلمـام املشـّدايل رمحـه اهللا مل يكـن جمـّرد ناقـل :النتيجة الرابعة -     
ذلك يف تعّقباته الكثـرية لكـالم اإلمـام ابـن جتّلى وقد ، جريئا على مناقشة ما يراه خطأ، مبواضع الّنقد

    .عرفة
  

، الع علـى الفنـونطّـحقيـق أّن املشـّدايل إمـام واسـع االبـدا مـن التّ  :النتيجة اخلامسة -     
      .وعلى دراية قويّة مبصادره، مبختلف مدارسه ذمنفتح على الفقه اإلسالمي

  

قـّدمت للفقـه روائـع ، ناضـجة عقليـة  اجلزائـريف الفقهيّـة العقليـةأّن  :النتيجة السادسة -     
  .أثرت املكتبة املالكّية خصوصا واإلسالمّية عموما
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  :وصي بـأين نّ إف ،البُّد من وصّية ن كانإو    
  

، االعتناء بإحياء الّرتاث اجلزائري وكتب علماء اجلزائـر ال سـيما الفقهيّـة منهـا ضرورة: الوأ -     
والعنايــة بإدراجهـــا ، مثّ الّســعي يف طبعهــا ونشـــرها ّجمانــا أو بأســعار رمزيـــة، وتتّبعهــا يف مكتبــات العـــامل

  . ضمن مقّررات الّتدريس
جـامع "و "  خمتصـر ابـن عرفـة" ضرورة إحياء كتب الفقه املالكي املخطوطة ال سـيما : ثانيا -    

 املعاهـــــدوإدراجـــــه مقـــــّررا للتّـــــدريس يف املســـــاجد و  -خصوصـــــا اجلزائريـــــة  –" األّمهـــــات وشـــــروحه 
  .فذلك الّسبيل إىل ضة جتديديّة مباركة، واجلامعات

،  الّدعوة إىل  إدراج جباية ضمن تظاهرة عواصم الثّقافة العربيـة واإلسـالمية يف اجلزائـر: ثالثا -    
  .مع توجيه االهتمام إىل األئّمة املشدالّيني وإعطائهم ما يستحّقون من اإلجالل واإلكرام واإلمامة

ضـرورة مضـاعفة اجلهـود لتوحيـد املرجعيّـة الفقهيـة يف اجلزائـر علـى مـذهب مالـك بـن : عاراب -    
  .أنس رضي اهللا عنه

الّـيت يعتمـد عليهـا  ضـرورة االلتفـات إىل اخلطـاب املسـجدّي مـن حيـث مرجعياتـه: خامسا -    
، وعلمـاء بلــدهوتقـدمي االستشـهاد بعلمــاء اجلزائـر حــّىت ترجـع إىل اجلمهـور ثقتــه يف شخصـّيته الفقهيّــة 

  .فيسَلم بذلك من الّتبعية ملرجعّية أجنبّية، يف عامل أفسدته الّسياسة
ضـرورة ختصـيص مسـاحة معتـربة يف وسـائل اإلعـالم للّتعريـف بأئّمـة اإلسـالم مـن  :سادسا -    

   . علماء اجلزائر والّتعريف بآثارهم املخطوطة واملطبوعة
  

 هِ د وعلـى آلِـا حمّمـدنَ ك علـى سـي م وبـارِ ل وَسـ م ُهـالل  وصل  ني،العاملِ  هللا رب  احلمدُ  نِ أا دعوانَ  وآخرُ      
  .نيعِ مجَ أَ  هِ حبِ وصَ 
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عريف بابن عرفة                                                                            
ّ
عريف بابن عرفةملحق يف الت
ّ
عريف بابن عرفةملحق يف الت
ّ
عريف بابن عرفةملحق يف الت
ّ
 ملحق يف الت

ل
ّ
لالبند األو
ّ
لالبند األو
ّ
لالبند األو
ّ
        ::::امسه ونسبه ومولده امسه ونسبه ومولده امسه ونسبه ومولده امسه ونسبه ومولده : : : : البند األو

، نسبة لَورغمـة قريـة يف إفريقيـة الّتونسـي أبـو عبـد اهللا فة الَورغميّ حمّمد بن حمّمد بن حمّمد بن عرْ      
ُولِــَد . وبقيــة أهــل الّرســوخ ،شــيخ الّشــيوخ، ملنطقــيّ ا البيــاينّ  األصــويلّ  اإلمــام العّالمــة املقــريء الفروعــيّ 

  هـ716رجب سنة  27

اني
ّ
انيالبند الث
ّ
انيالبند الث
ّ
انيالبند الث
ّ
        ::::    شيوخهشيوخهشيوخهشيوخه    ::::البند الث

وتفّقـه ، الّصحيحني عن احملّدث أيب عبد اهللا الـوادي آشـي مساعـا وأجـازه عن والده كما أخذ أخذ    
وعنـه  ،ب الفرعـيببالده على قاضي اجلماعة أيب عبـد اهللا بـن عبـد السـالم اهلـواري شـارح ابـن احلاجـ

 ،ومــن شــيوخه أبــو عبــد اهللا اآلبلــيّ ، وقــرأ القــراءات عــن حمّمــد بــن ســالمة األنصــاري، أخــذ األصــول
ــاينّ  ــن هــارون الكن ــد ب ــزال ،وحمّم ــن ب ــن ســعد ب ــد ب ــاب ،وحمّم ــن احلب ــن عمــران ب ــد ب ــن  ،وحمّم ــد ب وحمّم

  . وأمحد بن عبد اهللا بن حمّمد الرصايفّ  ،الفاسيّ  سليمان الّنبطيّ 
  .وتفّرد بشيخوخة العلم والفتوى يف املذهب ،وأتقن املعقول واملنقول ،ظهر يف العلوم     
، انتشــر علمــه شــرقا وغربــا؛ فإليــه الّرحلــة يف الفتــوى، لــه الّتصــانيف العزيــزة والفضــائل العديــدة     

ضابطا ، حافظا للمذهب، والفتوى ،وإمساع احلديث ،وكان الميل من الّتدريس ،وتصّدى لنشر العلوم
 ،وعلـم املنطـق ،واحلسـاب ،والفـرائض ،واألصـلني ،جميـدا يف العربيـة، إماما يف علـوم القـرآن، لقواعده

  .له يف كّل ذلك تآليف مفيدة، وغري ذلك
ـــلطان ومـــن دونـــه جيلونـــه       ين املتـــني واخلـــري والّصـــالح واإلكثـــار مـــن و  ،كـــان السُمونـــه مـــع الـــديعظ

وحـّج الشـيخ أبـو عبـد اهللا يف سـنة : قـال ابـن فرحـون ، ع إخفائه لـذلكالتصّدق واإلحسان للطّلبة م
 ،فأكرمه ؛واجتمع بسلطان مصر امللك الظّاهر ،وأرباب املناصب بإكرام تام ،هـ فتلّقاه العلماء792

وملّا زار املدينة الّنبويّة على سـاكنها أفضـل الّصـالة والّسـالم نـزل عنـدي ، وأوصى أمري الرّكب خبدمته
  .وكان يسرد الّصوم يف سفره ،بالبيت
ن العلمـاء األعـالم ختّرج علـى يديـه مجاعـة مـ، وقد جعله السيوطي ادد على رأس املائة الثّامنة     

 ،وبإشـارته تعـّني الشـهود للّشـهادات ،عـن رأيـه تصـدر الواليـاتبلغ املنزلـة العاليـة  ف. وقضاة اإلسالم
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منقبضـا عـن . بل اقتصر علـى اإلمامـة واخلطابـة جبـامع الّزيتونـة ،ومل يرص لنفسه الّدخول يف الواليات
قد خّوله اهللا تعاىل يف رياسة الدين والدنيا ، الطني اليرى إال يف اجلامع أو حلقة الّتدريسمداخلة السّ 

  .       وباجلملة فمناقبه كثرية ومآثره عديدة تستحق أن تفرد بتأليف، مامل جيتمع لغريه يف بلده

الث    البندالبندالبندالبند
ّ
الثالث
ّ
الثالث
ّ
الثالث
ّ
  ::::تالميذه تالميذه تالميذه تالميذه     ::::الث

وأبو الطّيب  ،والوانوغيّ  ،والبسيليّ  ،واُأليبّ  ،اإلمام البـُْرُزيلّ : فمنهم ، قّل بتونس من مل يأخذ عنه     
ــيّ ، وأبــو مهــدي الغربيــينّ  ،بــن علــوان املــدينّ  وابــن فرحــون اليعمــريّ  ،وكــذا أبــو حامــد بــن ظهــرية املك، 

واألمـري أبـو  ،شـارح الرسـالة والعّالمة أمحـد القلشـاينّ  ،وق احلفيدواإلمام ابن مرز  ،والّشريف الّسناويّ 
وممّـن أخـذ عنـه  ،والّشـمس بـن اجلـزريّ  ،والبدر الـّدماميينّ  ،عبد اهللا بن السلطان أيب العّباس احلفصيّ 

  .   باإلجازة احلافظ ابن حجر العسقالينّ 

ابع
ّ
ابعالبند الر
ّ
ابعالبند الر
ّ
ابعالبند الر
ّ
   ::::وفاته وفاته وفاته وفاته     ::::البند الر

     يوم الّثالثاء الت َومثـانون عامـا إّال  ةوعمـره سـبع ،مجادى األوىل عام مثامنائـة وثالثـة ةاسعة عشر تـُُويف
  .شهرين حنوَ 

فاتهمؤمؤمؤمؤ: : : : البند اخلامسالبند اخلامسالبند اخلامسالبند اخلامس
ّ
فاتهل
ّ
فاتهل
ّ
فاتهل
ّ
  : من أجلها  ::::    ل

مل جيتمـع لغـريه قصـد  مجـع فيـه مـا، املختصر الكبري الفقهي يف مـذهب مالـك يف حنـو عشـرة أسـفار -
  . مطبوع، على حتصيله شرقا وغربا اسأقبل النّ ، وحتقيق النقول ،فيه حترير األقوال

  .مطبوع، خمتصر يف علم الكالم عارض به كتاب الّطوالع للبيضاويّ  -
  .يف الفرائض خمتصر كتاب احلويفّ  -
  .نظم قراءة يعقوب برواييت الّداين وابن ُسريج -
  .نظم تكملة القصيد خللف بن سريج -
  .كتاب يف أصول الفقه  -
حقــق يف ، ه يف جملســه يف درس الّتفســرييــكتــاب اهللا العزيــز ممّــا كــان ميلوقّيــد عنــه تالمذتــه تفســريا ل -

  .رسائل جامعية طبع بعضها
        

        

        



  
  
  

  : الفهارس
  

  .فهرس اآليات القرآنية -1
  .فهرس األحاديث واآلثار -2
  .فهرس األماكن والبلدان -3
 .مهلاملرتجم والفرق فهرس األعالم  -4
ص -5

ّ
  فهرس كتب الفقه الواردة يف الن

  .فهرس املصادر واملراجع -6
 .فهرس املوضوعات -7
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        ::::    فهرس اآلياتفهرس اآلياتفهرس اآلياتفهرس اآليات
        
  

 

ورة        رقم اآليةرقم اآليةرقم اآليةرقم اآلية        طرف اآليةطرف اآليةطرف اآليةطرف اآلية
ّ
ورةالس
ّ
ورةالس
ّ
ورةالس
ّ
فحة        الس

ّ
فحةالص
ّ
فحةالص
ّ
فحةالص
ّ
        الص

  141  التوبة  61  هو أذنويقولون 
  163  البقرة  191  حّىت يقاتلوكم فيه
  189  الكهف  23  وال تقولّن لشيء

  189  الفتح  27  لتدخلّن املسجد احلرام
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  :واآلثار األحاديثاألحاديثاألحاديثاألحاديثفهرس فهرس فهرس فهرس 
  

  

 

اوي        طرف احلديثطرف احلديثطرف احلديثطرف احلديث
ّ
اويالر
ّ
اويالر
ّ
اويالر
ّ
فحة        الر

ّ
فحةالص
ّ
فحةالص
ّ
فحةالص
ّ
        الص

  171  أبو ثعلبة  إذا رميت بسهمك
  106  طّابعمر بن اخل  أنزل القرآن على سبعة أحرف
  163  ابن عباس وأبو هريرة  إّمنا أحلت يل ساعة من ار

  172  أبو رزين  إين رميته بصيد فقال ����جاء رجل إىل النّيب 
  119  ابن عّباس  مجع النيب بني الظهر والعصر وبني العشاء واملغرب

  138  ابن عمر وأبو هريرة  صوموا لرؤيته
  171  عدّي بن حامت  فإن غاب عنك يوما فلم جتد فيه
  171  عدّي بن حامت  قلت يارسول اهللا إنّا أهل صيد
  171  أبو ثعلبة  كل ما رّدت عليك قوسك

  138  ابن عمر  ال تصوموا حّىت تروه
  143  أبو هريرة  ال تنذروا

  131  ّديقأبو بكر الصّ   ال جيمع بني مفرتق
  172  ابن عباس  ما أصميت فكل

  138  عمار بن ياسر  من صام يوم الّشكّ 
  157  ابن عـــّباس  مروا وجههوال خت

  187  مسرة بن جندب  يذبح عنه يوم سابعه
  201  عمرو بن العاص  جيري على املسلمني أدناهم
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  ::::ماكن والبلدانماكن والبلدانماكن والبلدانماكن والبلدانفهرس األفهرس األفهرس األفهرس األ
  

فحة        املكان أو البلداملكان أو البلداملكان أو البلداملكان أو البلد
ّ
فحةالص
ّ
فحةالص
ّ
فحةالص
ّ
        الص

  208  أزد عمان
  118  األندلس

  195  إيليا
  119  برقة

  151    نعيمالتّ   
  149  اجلحفة
  151  اجلعّرانة

  119    صرم  
  154  مىن
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        ::::    والفرق املرتجم هلموالفرق املرتجم هلموالفرق املرتجم هلموالفرق املرتجم هلم    فهرس األعالمفهرس األعالمفهرس األعالمفهرس األعالم
  

 

م
َ
ل
َ
مالع

َ
ل
َ
مالع

َ
ل
َ
مالع

َ
ل
َ
فحة.......................... .......................... .......................... ..........................         الع

ّ
فحةالص
ّ
فحةالص
ّ
فحةالص
ّ
م        الص

َ
ل
َ
مالع

َ
ل
َ
مالع

َ
ل
َ
مالع

َ
ل
َ
فحة    ....................................................................................................................    الع

ّ
فحةالص
ّ
فحةالص
ّ
فحةالص
ّ
        الص

  173... .................................ابن الّتلمساينّ   85........................................... األري
  108................. ..................ابن دقيق العيد  95.........................................أبو إبراهيم

  178.................. .......................ابن رزق   207.................................بيع بن ساملأبو الرّ 
  83...........................................ابن رشد  115................................أبو سعيد الربادعي
  101.........................................ابن زرقون  87.................................أبو عبد اهللا املسفر

  85...........................................ابن شاس  106........................ أبو عبيد القاسم بن سالم
  152........................................ابن شبلون  106........................................أبو عبيدة

  91..........................................ابن شعبان  101.............................أبو عمر ابن عبد الربّ 
  128..........................................ابن عات  91..................................أبو عمران الفاسي

  85..................................... ابن عبد احلكم  87................................و القاسم املشدايلأب
  82.....................................ابن عبد الّرمحن  97........................................أبو مصعب
  82.....................................ابن عبد السالم  173....................................... أبو هاشم 

  140................... ...................ابن عبدوس  102...................................أمحد بن خالد 
  95...........................................ابن عتاب  136..............)..........ابن ميّسر(أمحد بن خالد 

  94...........................................ابن العريب  97..............................................أصبغ
  100........................................لقّصارابن ا  88.............................................الباجي
  138...................................... ابن القطّان    139............................................الربقي

  161.......................................ابن الكاتب  83. .....................................أيب أويس ابن
  109.........................................ابن كنانة   82................................لقريواينابن أيب زيد ا

  127.................... ......................ابن لبابة  82...........................................شريابن ب
  125......................................... ابن اللّباد  92..........................................ابن مجاعة

  86.......................................ابن املاجشون  85..........................................ن اجلهماب
  115...........................................حمرزابن   85.........................................ابن حارث
  121......................................... ابن مزين  89.........................................ابن حبيب
  90..........................................ابن مسلمة  178...................................... ابن محدين
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  95............................................ عياض  178............................. ...........ابن مكي
  83....................................عيسى ابن دينار  125........................................ابن املنذر
  173............... ............................الغزايل  98..........................................ابن املواز
  173............... ......................الفخر الّرازي  98...........................................ابن نافع

  82...........................................  القابسي  127........................... ............ابن هارون
  156...................................القاضي إمساعيل  174........................................ابن واصل
  93.................................الوهاب القاضي عبد  83......................... ................ابن وهب

  113........................................... القدرية  84..................................ابن يونس الصقلي
  117............................................القرايف   92............................................البوذري
  86.............................................اللخمي  97..........................................  التونسي

  87.............................................املازري  91............................................باجلال
  97...............................................املزي  113..........................................احلرورية

  104............................................مطّرف  84................................خليل ابن اسحاق  
  113...................... .....................املعتزلة  97.............................................هيبالذ

  107....................................... معن القّزاز   121......................................زيد بن بشر
  88...............................ابن عبد الّرمحان املغرية  89............................................سحنون

  102................................. موسى بن معاوية   148.....................................سند بن عنان
  114..................................... جندة احلروري  129.........................................السيوري

  103...........................................الـّنواوي  138................................عبد احلّق اإلشبيلي
  96.....................................الوليد بن مسلم  82..................................عبد احلق الصقلي

  107........................... ...........حيىي بن حيىي  182...............................عبد احلميد الّصائغ
  120.......................................حيىي بن عمر  140.............................عبد امللك املاجشون 

    90.......................................علي ابن زياد
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صفهرس فهرس فهرس فهرس 
ّ
صكتب الفقه الواردة يف الن
ّ
صكتب الفقه الواردة يف الن
ّ
صكتب الفقه الواردة يف الن
ّ
  :كتب الفقه الواردة يف الن

  

 

ف        الكتاب الفقهيالكتاب الفقهيالكتاب الفقهيالكتاب الفقهي
ّ
فالص
ّ
فالص
ّ
فالص
ّ
        حةحةحةحةالص

  23  إكمال املعلم للقاضي عياض 
  111  البيان والّتحصيل البن رشد اجلدّ 

  105  الّتمهيد البن عبد الربّ 
  115  الّتهذيب يف اختصار املدّونة للربادعي

  122  مثانّية أيب زيد أليب زيد بن حيىي الغرناطي
  158  اجلواهر الّثمينة البن شأس

  92  الّرسالة البن أيب زيد القريواين
  206  الّزاهي أليب إسحاق ابن شعبان القرطيّ 
  117  الّسليمانّية لسليمان بن سامل القطّان

  84  الّطراز لسند بن عنان
  83  الكايف البن عبد الربّ 

  92  الكتاب وهو املدّونة لسحنون الّتنوخي
  198  كتاب ابن سحنون حملّمد ابن سحنون الّتنوخي

  135  املبسوط للقاضي إمساعيل البغدادي
  182  املبسوطة يف اختالف مالك وأقواله أليب إمساعيل القرطيب

  194  اموعة أليب عبد اهللا ابن عبدوس
  180  خمتصر املدّونة البن أيب زيد القريواين

  155  املدنّية لعبد الّرمحان بن دينار
  134  املستخرجة وهي العتبّية أليب عبد اهللا العتيب

  180      اجلدّ  املقّدمات واملمّهدات البن رشد
  154  املنتقى يف شرح املوطّأ للباجي 

  156  املّوازيّة حملّمد ابن املّواز
  85  الّنوادر والّزيادات البن أيب زيد القريواين

  176  الواضحة يف الّسنن والفقه البن حبيب القرطيب
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        ::::    قائمة املصادر واملراجعقائمة املصادر واملراجعقائمة املصادر واملراجعقائمة املصادر واملراجع

  

        ::::املخطوطةاملخطوطةاملخطوطةاملخطوطة    -أأأأ
ــــــــباألســــــــلوب ال .1 ــــــــق باحلبي ــــــــب يف الّتعّل ـــــــــيّ ل ،غري ــــــــونس       : لبجائ ــــــــة ت ــــــــب الوطني دار الكت

  .             04110رقم
نسـخة جـامع بوحيـدوس  خليـل بـن إسـحاق  ،الّتوضيح شرح جـامع األّمهـات البـن احلاجـب .2

  .دائرة زّمورة، برج بوعريريج
مصـورة عـن املكتبـة الوطنيـة اجلزائـر   املازوّين حيىي بن موسىالّدرر املكنونة يف نوازل مازونة ،  .3

 .  1335رقم   ،

مسجد القليعة، دائـرة زّمـورة  الّنصف األول،، لبهرام الّدمرييّ وسط على املختصر الّشرح األ .4
  .           بربوعريريج

  .خمطوط على الّشبكة العنكبوتية مصدره مكتبة األزهر الشريفللتنبكّيت كفاية احملتاج  .5
 :     البن عرفة  املختصر الكبري .6

  حتوي الّربع األّول، من أّوله إىل آخر اجلهاد ،دار الكتب الوطنية رقم :الّنسخة األوىل -     
      06351.  

  حتوي الّربع األّول، من أّوله إىل آخر اجلهاد،  دار الكتب الوطنية رقم : النسخة الثانية -         
    10844. 

خة يف خـــزانيت نســـ،  د عبـــد الكـــرميحمّمـــأيب : بـــن الفّكـــــونال ،نظــم الـــّدرر يف شـــرح املختصـــر .7
 .22571ة بتونس رقم مصّورة عن نسخة دار الكتب الوطنيّ 

�:א
	ط�و���−� �

ـــراهيم الّ  لشـــاطيبّ ا ،اإلفـــادات واإلنشـــادات .1 ـــو إســـحاق اب ـــق لخمـــي، أب ـــد حتقي ـــو حمّم أب
 .لبنان –بريوت  دار الّرسالة،  ،1983، الطبعة األوىل، سنة األجفان
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م، دار العلــــم 2002امســــة عشــــرة مــــايو الطّبعــــة اخل خــــري الــــّدين، الّزركلــــيّ ، األعــــالم .2
 .لبنان -املاليني، بريوت 

 يبّ ـــــــــــــــبـن موسـى اليحص عيـاض أيب الفــــــضل القاضي، وائد مسلمـــــم بفــــال املعلــــــإكم .3
م ، دار الوفــاء  1998حتقيــق الـدكتور حيــىي امساعيـل ، الطبعــة األوىل ) هـــ  544ت ( 
 .مصر –املنصورة  –

 ) هـــ  684ت( أبو العّباس أمحـد بـن إدريـس القرافــّي  القرافـيّ  ،ّية يف إدراك النّـّية األمن .4
 –م ، مكتبـة احلـرمني  1988حتقيق الدكتور مسـاعد بـن قاسـم الفـاحل ، الطبعـة األوىل 

 .اململكة السعودية –الرياض 
محــد بــن شــهاب الــدين أبــو الفضــل أ: ابــن حجــر العســقالينّ  ،إنبــاء الغمــر بأنبــاء العمــر  .5

حتقيق الدكتور حسن حبشّي ، دون ذكـر الطبعـة ، سـنة )  هــ 852ت (علّي بن حجر 
ـــرتاث اإلســـالمي  1998 ـــاء ال ـــة إحي ـــى للشـــؤون اإلســـالمية ، جلن  –م ، الـــس األعل
 .مصر –القاهرة 

ة مراجعــ) هــ  774ت ( عمـاد الــّدين أبـو الفـداء امساعيــل  ابــن كثـريالــبداية والــّنهاية ،  .6
 .لبنان –بريوت  –دار صادر   م2005، الطبعة األوىل دّكتور سهيل زّكارال وتقدمي

أبــو : ابــن امللّقــنالبــدر املنــري يف ختــريج األحاديــث واآلثــار الواقعــة يف الّشــرح الكبــري ،   .7
حتقيق جمموعة من الباحثني )  ـه 804ت ( حفص سراج الدين عمر بن علّي الشافعي 

اململكــة العربيــة  –الريــاض  –رة للنشــر والتوزيــع م ، دار اهلجــ 2004، الطبعــة األوىل 
 .السعودية

( أبـو العبّـاس أمحـد الّتلمسـاينّ ابـن زكـري بغية الطّالب يف شـرح عقيـدة ابـن احلاجـب ،  .8
، م 2011دراسة وحتقيق الدكتور عبد الـّرزاق دمحـون ، طبعـة خاصـة ، ) هـ  900ت 

 .اجلزائر -، دار املعرفة الدولية للّنشر والتوزيع 
ـــحاة، ب .9 ـــن والّن ـــية الوعــاة يف طبقــات الّلغـويّـي ــّرمحن  الّســيوطيّ غـ ــّدين عبــد ال ت (جــالل ال

م ، طبعــة دار الفكــر،  1979حتقيــق أبــو الفضــل ابــراهيم ، الطّبعــة الثانيــة ) هـــــ  911
 .لبنان –بريوت 
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أبــو : ابــن رشــد اجلــدّ البيــان والّتحصــيل والّشــرح والتّـــعليل يف مســائل املســتخرجة ،  .10

م ، دار  1988حتقيــق حمّمــد حّجــي ، الطبعــة الثانيــة ) هـــــ  520ت ( الوليــد القــرطّيب 
 .لبنان –بريوت  –الغرب اإلسالمّي 

أبـــو الفـــيض حمّمـــد بـــن حمّمـــد : مرتضـــى الزبيـــديّ تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس  .11
حتقيق عبد الستار فّراج وآخـرون دون ذكـر الطبعـة ، سـنة  )هــ  1205ت ( احلسيّين  

 .الكويت -م ، مطبعة حكومة الكويت 1986
برنشــفيك م  15م إىل ايــة القــرن  13تــاريخ إفريقيــة يف العهــد احلفصــي مــن القــرن  .12

م دار الغرب اإلسـالمي  1988نقله إىل العربية محّادي الساحلي الطبعة األوىل روبار، 
 .لبنان    –بريوت  –

حتقيـق أبوعبـد اهللا حمّمـد بـن ابـراهيم ،  :الّزركشيّ تاريخ الّدولتني املوّحدية واحلفصية ،  .13
  .تونس –م ، املكتبة العتيقة  1966وتعليق حمّمد ماضور الطّبعة الثّانية 

أبــو اإلســعاد حممــد عبــد : الكـــّتاينّ تــاريخ املكتبــات اإلســالمية ومــن ألّــف يف الكتــب ،  .14
ر ضــبط وتعليــق أمحــد شــوقي بنــني وعيــد القــاد) هـــــ  1382ت( احلــّي بــن عبــد الكبــري 

 .املغرب -الّرباط  –سعود ، الطبعة الثانية املكتبة احلسنية 
 أبـــــو عبـــــد اهللا مشـــــس الـــــّدين حمّمـــــد بـــــن عثمـــــان احلـــــافظ الـــــّذهيبّ  ،تـــــذكرة احلفـــــاظ .15

م ، دائـرة املعـارف  1958تصـحيح عبـد الـرمحن املعّلمـّي ، الطبعـة الثالثـة )هــ748ت(
 .اهلند –حيدر أباد  –العثمانية 

ــن املســالك ملعرفــة أعــالم مــذهب مالــك،  ترتيــب املــدارك وتقريــب .16 ــاض ب القاضــي عي
م، حتقيق جمموعة  1983الطبعة الثانية، سنة ) هــ 544ت ( موسى بن عياض السبيت 

 .اململكة املغربية -وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية -من العلماء

اهللا بـن أيب احلـافظ أبـو عبـد اهللا حمّمـد بـن عبـد : ابـن األبّــارالّتكملة لكتـاب الّصـلة ،  .17
بعـة، طبعـة اس ، دون ذكر الطّ الم اهلرّ كتور عبد السّ حتقيق الدّ ،  البلنسيّ  بكر القضاعيّ 

 .لبنان -بريوت -دار الفكر
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احلـــافظ املـــّزّي مجـــال الـــّدين يوســـف أبواحلّجـــاج، ـــذيب الكمـــال يف أمســـاء الّرجـــال،  .18

م، دار الّرســالة 1982حتقيـق بشــار عـّواد معـروف، الطبعـة األوىل، )هــ742ت( الكلـيبّ 
 .  لبنان –بريوت 

ــد الســالم :  األمــويّ الّتعريــف بالّرجــال املــذكورين يف جــامع األّمهــات ،  .19 ــن عب ــد ب حمّم
م ، دار 1994حتقيــق محــزة أبــو فــارس وحمّمــد أبــو األجفــان ، دون ذكــر الطبعــة ، ســنة 

 . ليبيا -احلكمة
ت ( د بــن حيــىي بــن عمــر القرافـــّي بــدر الــدين حمّمــتوشــيح الــّديباج وحليــة االبتهــاج،  .20

م ، الناشــــر مكتبــــة  2004حتقيــــق الــــدّكتور علــــي عمــــر الطّـــــبعة األوىل ) هــــــــ  1008
 .مصر –الثّـقافــة الـديـنيـة ، القاهرة 

ضـياء الـدين أبـو : خليـل املـالكيّ  ،الّتوضيح يف شرح املختصر الفرعـي البـن احلاجـب .21
كتور أمحـــد بـــن عبـــد الـــدّ  ضـــبطه وصـــّححه) هـــــ  776ت ( املـــوّدة خليـــل بـــن إســـحاق 

 .مصر –القاهرة  –م ، دار جنيبويه  2008الكرمي جنيب ، الطبعة األوىل 

حتقيـق ) هــــ  646ت ( كي مجـال الـدين بـن عمـر املـال ابن احلاجـب، جامع األّمهات .22
 -دمشق، سوريا –م ، دار اليمامة  2000أبو عبد الّرمحن األخضرّي ، الطبعة الثانية 

 .بريوت، لبنان
 ) هــ 279ت (  عيسى حمّمد بن عيسـى اإلمام احلافظ أيب: الّرتمذي ، امع الكبري اجل .23

ـــدّكتور بّشـــار عـــّواد معـــروف : حتقيـــق  م ، دار الغـــرب  1996الطّبعـــة األوىل ســـنة ، ال
 .لبنان –بريوت  –اإلسالمي 

دون ذكــر الطبعــة  ،احلــاج ابــراهيم بــن حمّمــد: اليلــواجيّ  ،اجيّر الّنــحاشــية ديباجــة الــدّ  .24
 .حافة العثمانية شركة الصّ  هــ،  1319ة سن

ـــة ،   .25 أبــو عبــد اهللا حمّمــد بــن : الــوزير األندلســيّ احللــل الّسندســّية يف األخبــار الـتّـونسـّي
  .هــ ، مطبعة الدولة التونسية ، تونس 1287الطبعة األوىل  ،حمّمد

) هــ  978ت ( عبد القادر بن حمّمد الّدمشقّي : الّنعيميّ ، الّدارس يف تاريخ املدارس .26
 –م ، دار الكتــب العلميــة  1990أعــّد فهارســه ابــراهيم مشــس الــّدين ، الطبعــة األوىل 

 .لبنان –بريوت 
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ّي ــــناســــّمد املكـد بـن حمــــاس أمحـــابن القاضي أبو العبال، ـــجال يف أمساء الّرجــدرّة احل .27

ــــ 1025ت(  ــــور الطّبعـــة األوىل) هـ م الـنّـاشــــر  1971 حتقيـــق حمّمـــد األمحـــدّي أبـــو الّن
 .مصر -القاهرة  -دار التّـراث     -تونس –املكتبة العتيقة 

ابن حجر العسقالّين شهاب الدين أبو الفضـل الّدرر الكامنة يف أعيان املائة الثّامنة ،  .28
ـــ  852ت ( أمحــد بــن علــّي بــن حجــر  تصــحيح مجاعــة مــن العلمــاء ، دون ذكــر  ،)هــ

 .اهلند –حيدر أباد الدكن -املعارف هــ ، دائرة  1349الطّبعة ، سنة 
ملتقـــى سلســـلة القوافـــل العلميـــة ، دور علمـــاء الّســـاورة يف خدمـــة الثّقافـــة اجلزائريـــة،  .29

 .اجلزائر -منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف ، م 2010بّشار 
ـــّديباج املـــذهب يف معرفـــة أعيـــان علمـــاء املـــذهب .30 حتقيـــق  : ابـــن فرحـــون املـــالكيّ  .ال

 .مصر –القاهرة  -مد األمحدّي أبو النور دار الرتاث للطبع والنشرالدكتور حم

محن بــن امساعيــل ين عبــد الــرّ شــهاب الــدّ  أبــو شــامةكتــاب الــّذيل علــى الّروضــتني ،  .31
وضع حواشيه وعّلق عليه ابـراهيم مشـس ) هــــ  665ت ( املقدسّي الّدمشقّي الشافعّي 

 .لبنان –بريوت  –علمـيـة م ، دار الكتب ال 2002الّدين ، الطبعة األوىل 
عمـر عبـد الّسـالم التّـدمري،  ،رحلة عبد الباسط الظاهري يف بالد املغـرب واألنـدلس .32

 .دون ذكر الدار وال الطبعة
تعريف وتعليق وتلخيص أبـو أمحد البجائّي ، : أبو عصيدةرسالة الغريب إىل احلبيب،  .33

 .لبنان-بريوت -المي، دار الغرب اإلس1993القاسم سعد اهللا الطبعة األوىل سنة 

العروســـّي حمّمـــد  ،الّسلطــــة احلفصـــّية تارخيهـــا الّسياســـّي ودورهـــا يف املغـــرب اإلســـالميّ  .34
ـــة ، ســـنة املطـــوي ،   –بـــريوت  –م ، دار الغـــرب اإلســـالمّي  1986دون ذكـــر الطبع

  .لبنان
حّققـه )  هــ  275ت  ( سليمان بن األشعث الّسجستاين  أبو داودسنن أيب داود ،  .35

ــد كامــل قــره بللــي،  وضــبط نّصــه ــاؤوط وحمّم ــق عليــه شــعيب األرن ــه وعّل وخــّرج أحاديث
  .دمشق سوريا –م ، دار الرسالة العاملية  2009الطبعة األوىل 

 جستاينـــــث السّ ــــعـــن األشــــان بـــــليمـــــس: و داود ـــأب، ي داودــنن أبـنن ســاب السّ ــكت .36
ظ بــن حجــر وســبعة أصــول أخــرى حمّمــد حّققــه وقابلــه بأصــل احلــاف)  هـــ  275ت  ( 
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ـــــة للثّقافـــــة : م   طبعـــــة 1998= هــــــ1419ســـــنة ، الطّبعـــــة األوىل، عّوامـــــة  دار القبل
  .املكتبة املّكّية / بريوت ، مؤّسسة الّريّان / جّدة ، اإلسالمية 

) هــ  273ت ( أيب عبـد اهللا حمّمـد بـن يزيـد القـزويين  :ابـن ماجـه ،  سنن ابن ماجـه  .37
ــه الــدكتور بّشــار عــّواد معــروف ، الطّبعــة األوىل ســنة حّققــه وخــّرج أ ــق علي ــه وعّل حاديث

 .لبنان –بريوت  –دار اجليل ، 1998

قــه وضــبط حقّ ) هـــ 385ت( علــّي بــن عمــر  الــدارقطين أبــو احلســنالــّدارقطّين،  ننّســ .38
 -عبـد اللطيـف حـرز اهللا-حسن عبد املنعم شـليب -نّصه وعّلق عليه شعيب األرناؤوط

 . لبنان -م ، مؤّسسة الّرسالة ، بريوت2004لطبعة األوىل أمحد برهوم، ا

حتقيـق  )  هـ  458ت ( أبو بكر أمحد بن احلسني بن علّي : البيهقيّ  الّسنن الكبري ، .39
م ، هجـر  2011مركز هجر للبحوث والدراسات العربيـة واإلسـالمية ، الطبعـة األوىل 

 .مصر –القاهرة  –للطباعة والنشر 

بشــرح ) هـــ 214ت ( أبــو عبــد الــرمحن أمحــد بــن شــعيب  ســائيّ النّ  ،ســنن الّنســائيّ  .40
ــه ورقّ  ،احلــافظ الّســيوطّي وحاشــية اإلمــام الّســنديّ  ــو غــّدة ، اعتــىن ب ــاح أب ــد الفت مــه عب

 .سوريا -م ، الناشر مكتب املطبوعات اإلسالمية حبلب 1994الطبعة الرابعة مصّورة 

سـري أعـالم ) هـــ748ت( عثمـان  احلافظ أبو عبد اهللا مشس الـّدين حمّمـد بـن: الّذهيبّ  .41
م ، طبعــــة مؤّسســـــة  1996النــــبالء ، حتقيــــق جمموعـــــة مــــن العلمــــاء ، الطبعـــــة األوىل 

 .لبنان –بريوت  -الّرسالة

سنة طبعة العالمة حمّمد بن حمّمد ، : خملوفشجرة النّـور الزّكــّية يف طبقات املالكـّية ،  .42
 .مصر –القاهرة  –ومكتبتها املطبعة الّسلفّية ،  دون ذكر الطبعة،هــ  1349

ين أبو الفالح عبـد احلـّي شهاب الدّ  ابن العماد ،شذرات الّذهب يف أخبار من ذهب .43
حتقيق وتعليق حممود األرناؤوط ، الطبعـة  )  هــ  1089ت ( بن أمحد العكرّي احلنبلّي 

 .سوريا –دمشق  –م ، دار ابن كثري  1991األوىل ، سنة 

الكافيـــة الشـــافية لبيـــان حقـــائق ابـــن عرفـــة الوافيـــة ،  شـــرح حـــدود ابـــن عرفـــة اهلدايـــة .44
حتقيـــق حمّمـــد أبـــو األجفـــان ، )هــــ  894ت ( أبـــو عبـــد اهللا حمّمـــد األنصـــارّي : الرّصـــاع

 –بــــريوت  –م ، دار الغــــرب اإلســــالمي  1993والطّــــاهر معمــــوري ، الطّبعــــة األوىل 
 .لبنان
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) ه 1137ت ( أمحـد  أبـو الربكـات: الـدردير  ،الّشرح الّصغري على أقرب املسالك .45
وامشه حاشية الّصاوي، حتقيـق  مصـطفى وصـفي، دون ذكـر الطبعـة وال التـاريخ، دار 

 .مصر –القاهرة  –املعارف 

األمـري عـالء الـدين علـّي بـن بلبـان : ابـن بلبـانصحيح ابن حّبان برتتيب ابـن بلبـان ،  .46
نــاؤوط الطبعــة حّققــه وخـّرج أحاديثــه وعلّــق عليـه شــعيب األر  )هـــ  739ت ( الفارسـّي 

 .لبنان –بريوت  –م ، مؤّسسة الرسالة  1993الثانية 

) هـ  261ت ( أبو احلسني مسلم بن احلّجاج القشريّي الّنيسابوري صحيح مسلم ،  .47
م ، دار طيبـة للنشـر  2006اعتىن به أبو قتيبة نظر بـن حمّمـد الفاريـاّيب، الطبعـة األوىل 

 .عوديةاململكة العربية الس –الرياض  –والتوزيع 

ـــووّي ،  .48 شــرف الــدين أبــو زكريــاء حيــىي بــن شــرف : الّنــوويّ صــحيح مســلم بشــرح النّـــ
م ، املطبعـة املصـرية بـاألزهر  1929الطبعـة األوىل ) هـــ  676ت ( احلوراّين الّشـافعّي 

 .مصر–القاهرة  -

مشــس الــّدين حمّمــد بــن عبــد : الّســخاويّ احلــافظ  ّضــوء الّالمــع ألهــل القــرن الّتاســع،ال .49
 .لبنان -بريوت –طبعة دار اجليل   ،ّرمحنال

ين جعفـر أبـو الفضـل كمـال الـدّ : اإلدفويّ ، عيد اجلامع أمساء جنباء الّصعيدالطّالع السّ  .50
ـــ  748ت ( افعّي بــن ثعلــب الّشــ ــد حســن ، دون ذكــر الطبعــة ، ) هـ ــق ســعد حمّم حتقي

  .مصر –م القاهرة  1966الدار املصرية للّتأليف والتّـرجـمة 

اج الّدين أبو نصر عبـد الوّهـاب بـن علـّي ـــت: ابن الّسبكيّ  ،لّشافـعـّية الكربىطبقات ا .51
ــــ  771ت (  ـــة وال ) هــ ـــو دون ذكـــر الطّبع ـــاح احلل ـــد الفت ـــاحّي وعب ـــق حممـــود الطّن حتقي

 .  مصر –القاهرة  –الّتاريخ ، دار إحياء الكتب العربّية فيصل عيسى بايب احللّيب 

ـــن قاضـــيطبقـــات الّشـــافعّية ،  .52 ـــّدين : شـــهبة اب ـــد تقـــّي ال ـــن حمّم ـــن أمحـــد ب ـــو بكـــر ب أب
حتقيــــق الـــدّكتور احلـــافظ عبــــد العلـــيم خـــان ، الطبعــــة األوىل ) هـــــــ  851( الّدمشـــقّي 

 .اهلند –حيدر أباد الـدّكـن  –م ، مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية 1978
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) هــــ  230ت( ــرّي حمّمد بن سعد بن منيع الّزهـ: ابن سعدكتاب الطّبقات الكبري ،  .53
 -م ، الناشــر مكتبــة اخلــاجني  2001الــدكتور علــي حمّمــد عمــر، الطبعــة األوىل  حتقيــق 

 .مصر –القاهرة 
م ،حتقيـق  1987الطبعة الثانيـة، سـنة  ،أمحد بن حيىي: املرتضىابن طبقات املعتزلة ،  .54

 .لبنان -سوسنة ديفلد قلزر بريوت

جــالل الــّدين عبــد اهللا بــن : ابــن شــاسدينــة ، عقــد اجلــواهر الّثمينــة يف مــذهب عــامل امل .55
األستاذ عبـد احلفـيظ منصـور ، يق الدّكتور حمّمد أبو األجفان و حتق) هـ  616ت ( جنم 

 .لبنان –بريوت  –م ، دار الغرب اإلسالمي  1995الطبعة األوىل 

العبّـاس  العّالمة أبـو: الغربيينّ عنوان الّدراية فيمن عرف من العلماء يف املائة الّسابعة،  .56
، دار 2007حتقيــق حمّمــد بــن أيب شــنب، الطبعــة األوىل ) هـــ714ت (أمحــد بــن أمحــد 

 .  اجلزائر-اجلزائر –البصائر 

حتقيـق مـاهر ) هــــ  544ت ( القاضي عيـاض بـن موسـى بـن عيـاض الّسـبّيت  ،الغــنية  .57
 .لبنان –بريوت  –م ، دار الغرب اإلسالمي  1982زهري جّرار ، الطبعة األوىل 

أمحد بن علي بن حمّمـد : العسقالين  ابن حجر، تح الباري بشرح صحيح البخاري ف .58
تقــدمي وحتقيــق وتعليــق عبــد القــادر شــيبة احلمــد الطبعــة األوىل ) هـــ 852ت ( الكنــاينّ 
 دون ذكر الدار ، م، طبع على نفقة األمري سلطان بن عبد العزيز آل سعود  2001

اعتناء ابراهيم رمضان ، ) هـ 429ت ( بد القاهر ع: البغدادّي الفـرق بـيـن الفـرق ،  .59
 .لبنان –بريوت  –م ، دار املعرفة  1994الطبعة األوىل 

دون  ، حمّمـد بـن احلسـن الثعـاليب: احلجـويّ  ،الفكر الّسامي يف تاريخ الفقه اإلسـالميّ  .60
 املغرب –الرباط  –م ، مطبعة إدارة املعارف 1340ذكر الطبعة سنة  

مصــطفى بــن عبــد اهللا : حــاجي خليفــة ،مي الكتــب والفنــوننــون عــن أســاكشــف الظّ  .61
تصحيح حممد شـرف الـدين يالتقايـا دون ذكـر الطبعـة وال  ،املشهور أيضا بكاتب جليب

 .لبنان –بريوت  –التاريخ ، دار إحياء الرتاث العريب 

ابـراهيم بـن علـّي : ون ــــابـن فرحكشف الـنّـقاب احلاجب من مصطلح ابن احلـاجـب،  .62
والـــدّكتور عبـــد الّســـالم الّشـــريف،  ،دراســـة وحتقيـــق محـــزة أبـــو فـــارس) هـــــ  799ت ( 

 .لبنان –م ، دار الغرب اإلسالمي ،بريوت 1990الطبعة األوىل 
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احلافظ أبـو الفضـل شـهاب : ابن حجر العسقالينّ امع املؤّسس للمعجم املفهِرس ،  .63
ــن حجــر  ــن علــّي ب ــدين أمحــد ب ـــ 852ت ( ال ــدّكتور يوســف ) هـ ــد الــرمحن حتقيــق ال عب

 .لبنان –بريوت  –م ، طبعة دار املعرفة  1992املرعشلي ، الطبعة األوىل 

ــوبكر اجلّصــاص،  .64 ــو :الّطحــاويّ خمتصــر اخــتالف العلمــاء، اختصــار اإلمــام أب اإلمــام أب
عبــد اهللا نـذير أمحــد،  الطّبعـة األوىل، ســنة   . حتقيـق دجعفـر أمحـد بــن حمّمـد بــن سـالمة، 

 .  لبنان -المية، بريوتم، دار البشائر اإلس1995

ّي ـــــــــعـــافـــــــــــــــّي الشّ ـــيلـــخمّي اإلشبـــد اللّ ـــأمح: ابن فرح  ،خمتصر خـــالفّيات البــــيـــهقيّ  .65
حتقيـق ودراسـة الـدكتور ذيـاب عبـد الكـرمي ذيـاب العقـل، ابـراهيم بـن  ) هـ  699ت ( 

الريــاض  –تبــة الرشــد للنشــر والتوزيــع م ، مك 1997صـاحل اخلضــريّي ، الطبعــة األوىل 
 .  اململكة السعودية –وشركة الرياض للنشر والتوزيع 

ين امساعيل صاحب محـاة امللك املؤّيد عماد الدّ : الفداأبو  ،املختصر يف أخبار البشر .66
 .، الطبعة األوىل بال تاريخ ، املطبعة احلسينية املصرية) هــ  732ت ( 

ــــة .67  ، نـــوخيّ ســـحنون بـــن ســـعيد التّ  ار اهلجـــرة مالـــك بـــن أنـــس،الكـــربى إلمـــام د املدّونـ
 .لبنان  -م، دار صادر، بريوت2005الطّبعة األوىل 

ت ( أبوحمّمـد عبـد اهللا بـن أسـعد اليمـّين املّكـّي : اليـافعيّ  ،مرآة اجلنان وعربة اليقظـان .68
ـــــ  768 م ، دار الكتــــب  1997وضــــع حواشــــيه خليــــل منصــــور، الطّـــــبعة األوىل ) هـ

 .لبنان –بريوت  –العلمية 

) هـــ  275ت  ( ســليمان بــن األشــعث الّسجســتاين : : أبــو داودكتــاب املراســيل ،  .69
، دون  درسه وخّرج أحاديثه وحّققه الـدكتور عبـد اهللا بـن مسـاعد بـن خضـران الزهـراينّ 

 .شر والتوزيعميعّي للنّ اريخ ، دار الصّ بعة أو التّ ذكر الطّ 

العّالمة حمّمد بـن حمّمـد : األمري، ظومة راميها باجلهل شرح على منمسائل ال يعذر ف .70
، الطبعـة الثالثـة سـنة يلعـيّ الزّ  حتقيق ابراهيم املختار اجلربيتّ  )هـ  1232 ت( الّسنباوّي 

 .لبنان –بريوت  –، دار الغرب 2009

( أبـو عبـد اهللا حمّمـد بـن عبـد اهللا الّنيسـابورّي : احلـاكم املستدرك على الّصـحيحني ،  .71
 –م ، دار احلــرمني للطباعــة والنشــر والتوزيــع  1997بعــة األوىل الطّ ، ) هـــ  405ت 

  .    مصر –القاهرة 
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حّققـــه وخـــّرج أحاديثـــه ) هــــ  241ت ( اإلمـــام أمحـــد الشـــيباين : ابـــن حنبـــل ،املســند .72
 –م ، مؤّسسـة الّرسـالة  1997بعة األوىل وعّلق عليه شعيب األرناؤوط وآخرون ، الطّ 

 .  لبنان –بريوت 

) هــ  235ت (  الكـويفّ  أبو بكر عبد اهللا بـن حمّمـد العبسـيّ : ابن أيب شيبة، املصّنف .73
م ، دار القبلة  2006بعة األوىل حققه وقّوم نصوصه وخّرج حديثه  حمّمد عّوامة ، الطّ 

 –دمشــق  –اململكــة الســعودية و مؤّسســة علــوم القــرآن  –جــّدة –للثقافــة اإلســالمية 
 .سوريا

احلــافظ أبــو عبــد اهللا مشــس : الــّذهيبّ  ،طبقــات واألعصــارمعرفــة القــّراء الكبــار علــى ال .74
حتقيق الـدكتور طيّـار آلـيت قـوالج ، الطبعـة الثانيـة ) هــ748ت( الّدين حمّمد بن عثمان 

 .تركيا –استانبول  –م ، دار عصام  1995

دون شهاب الّدين أبو عبد اهللا ياقوت بـن عبـد اهللا الّرومـّي : احلمويّ  ،معجم البلدان .75
 .لبنان -م ، دار صادر ، بريوت  1977بعة سنة ذكر الطّ 

ــــا .76 ــــرب عــــن فت ــــرب واجلــــامع املغ ــــار املع ــــدلس واملغــــرباملعي ــــة واألن ، وى أهــــل إفريقي
خّرجــه  مجاعــة مــن الفقهــاء ، ) هــــ 914ت ( أبــو العّبــاس أمحــد بــن حيــىي : الونشريســيّ 

 .م 1981نشر وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية للمملكة املغربية 

الطبعة الثانية أبو زيد عبد الرمحن بن حمّمد احلضرمي املغريب، : ابن خلدونمــة ، املـقدّ  .77
  .لبنان –بريوت  –م مكتبة املدرسة ودار الكتاب اللبناين 1961

ـــحل ،  .78 ـــل والــّن ـــ  548ت ( أبــو الفــتح حمّمــد بــن عبــد الكــرمي : الّشهرســتاينّ املــلـ  ،)هــ
 –م ، دار الكتب العلمية ، بريوت  1993ية ، اعتناء أمحد فهمي حمّمد ، الطبعة الثان

 .لبنان
دون ذكــر  ،دار صــادر،  للعالمــة حمّمــد علــيش، مــنح اجلليــل يف شــرح خمتصــر خليــل .79

 .لبنان –بريوت  ، الطّبعة وال الّتاريخ
اس أمحـد بـن ين أبـو العبّـتقـي الـدّ : املقريـزيّ املواعظ واالعتبار بذكر اخلطـط واآلثـار ،  .80

 –ة ينيّــــقافــــة الدّ اشــــر مكتبــــة الثّ م ، النّ  1987انيــــة لطبعــــة الثّ ا) هـــــ  845ت ( علــــّي 
  .مصر –القاهرة 
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أبـو عبـد اهللا حمّمـد بـن حمّمـد : احلطّاب، لّشيخ خليلمواهب اجلليل يف شرح خمتصر ا .81
امل ولد عـدود يخ حمّمد السّ الشّ مساحة راجع تصحيحه ، ) هـ 954ت (  املغريبّ  املالكيّ 

 .موريتانيا –شر ضوان للنّ م ، دار الرّ 2012نية ابعة الثّ ، الطّ  نقيطيّ الشّ 
جامعة اإلمام حمّمد بـن سـعود اإلسـالمّية، عمـادة املوسوعة اجلغرافّية للعامل اإلسالمي،  .82

 .اململكة العربية السعودية –م، الرياض 1999طبعة البحث العلمّي، 
ين حمّمـد بـن احلـافظ أبـو عبـد اهللا مشـس الـدّ : الـّذهيبّ ، ميزان االعتدال يف نقد الرجال .83

ـــــ748ت( عثمــــان  حتقيــــق حمّمــــد رضــــوان العرقسوســــّي وآخــــرين، الطبعــــة األوىل  ،) هـ
  .سوريا –م دار الرسالة العاملية ، دمشق 2009

موســوعة  ضــمن) هـــ  914ت ( أبــو العّبــاس أمحــد بــن حيــىي : الونشريســيّ  ،الوفيــات .84
م ، دار الغـرب  1996تنسيق وحتقيـق حمّمـد حّجـي ، الطبعـة األوىل ،  ، أعالم املغرب

  .لبنان –بريوت  –اإلسالمّي 
ين أبــو احملاســن مجــال الــدّ :ابــن تغــري بــرديالّنجــوم الّزاهــرة يف ملــوك مصــر والقــاهرة ،  .85

ــابكّي  ــّدين ، ، )هـــ  874ت ( يوســف األت ــد حســني مشــس ال ــه حمّم ــق علي ــه وعّل ــّدم ل ق
 .لبنان –بريوت  –م ، دار الكتب العلمية  1992الطبعة األوىل 

ت (الــّدين عبــد الــرمحن  احلــافظ جــالل: الّســيوطيّ العقيــان يف أعيــان األعيــان ، نظــم  .86
 .لبنان –حّرره فيليب حّيت ، دون ذكر الطبعة ، املكتبة العلمية ، بريوت  ،)هــ  911

شهاب الدين أبو العّباس أمحد بـن : املّقريّ  ،نفح الطّيب من غصن األندلس الّرطيب .87
ـــد الّتلمســـاينّ  ـــاس دون ذكـــر الطّبعـــة ، ســـنة )  هــــ 1041ت ( حمّم حتقيـــق إحســـان عّب

 . لبنان –بريوت  –م ، دار صادر  1968
إشـراف وتقـدمي   )هـــ  963ت( أمحـد بابـا : الّتنبكـيتّ  نيل االبتهـاج بتطريـز الـّديباج ، .88

م ، منشــــورات كّليــــة الــــّدعوة  1989عبــــد احلميــــد عبــــد اهللا اهلرامــــة ، الطّـــــبعة األوىل 
 .ليبيا –طرابلس  –اإلسالمية 

اس مشـس الـّدين أمحـد بـن أبـو العبّـ: ابـن َخْلكـانوفيات األعيان وأنباء أبناء الّزمـان ،  .89
اس، دون ذكر الطبعة، طبعة حتقيق الدكتور إحسان عبّ ) هـ 681ت (حمّمد بن َخْلكان 

 .لبنان –بريوت  ،دار صادر
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األخضــر، ترمجــه عــن الفرنســّية حمّمــد حّجــي وحمّمــد  ، ون اإلفريقــيليــ ،وصــف إفريقيــا .90
  .لبنان -، بريوت دار الغرب اإلسالمي، 1983الطبعة الثانية 
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  :ة والّسالم على من ال نيب بعدهوالّصال، احلمد هللا وحده     
على  ابن أبي القاسم المشداليشرح " هذا ملّخٌص لرسالة املاجسـتري الّـيت هـي بعنـوان   

ّ   حممد بن أبي القاسم المشدالي أبي عبد اللّه" : لإلمام"  ابن احلاجب الفرعي 
  .دراسة وحتقيقا" اية اجلهاد من أّول الكتاب إىل " ، "@@@@هـ 866: ت.

  : وكان عملي فيها على الّنحو الّتايل     
مثّ ، وأهـّم الّصـعوبات الّـيت واجهتـين ،بدأت مبقدمة بّينت فيها أسباب ِاختيار املوضـوع     

  : قمت بتقسيم العمل يف الكتاب إىل قسمني
  . الّشرح وكتابهوصاحب ، لدراسة صاحب املنت وكتابه: قسم الدراسة الّنظريّة -
  .لتحقيق الّنصّ : والقسم الثّاين -

  :فاشتمل على مباحث أربعة: أّما القسم األّول     
: صــاحب املــنت جــامع األّمهــات اإلمــام ابــن احلاجــب: تناولــت يف املبحــث األّول منهــا     
جــامع درســت كتابــه : ويف املبحــث الثّــاين. وحياتــه العلميّــة والعمليّـة، ومولــده، ونســبه، ِامسـه

طائفـــة مـــن  غـــري مســـتوعبٍ  وســـردت، وذكـــرت مصـــادره ومنهجـــه، بـــهفعّرفـــت : األّمهـــات
فقـــد درســـت فيـــه صـــاحب : وأّمـــا املبحـــث الثّالـــث. شـــروحه وحواشـــيه خصوصـــا اجلزائريّـــة

مثّ ذكــرت امســه ، فمهــدت بوصــف عصــره وبيئتــه، حمّمــد بــن أيب القاســم املشــّدايل: الّشــرح
، ومكانتـه العلميّــة، وشــيوخه، طلبــه العلـمعارًضـا  لعلميّــة؛وحياتـه ا، ومولـده ونشــأته، وكنيتـه

، وظائفــــه وأخالقــــه :فــــذكرت وأردفــــت ذلــــك حبياتــــه العمليّــــة. ومذهبــــه الفقهــــي والعقــــدي
وأّمـا آخـر املباحـث . وما لـه مـن اآلثـار واملؤلّفـات، وتاريخ وفاته، وحاولت إحصاء تالميذه

وسـبب ، ونسـبته إىل مؤلفـه، تـابذكـر اسـم الك: وقـد اشـتمل علـى، فكان لدراسـة الّشـرح
ا حاول ا وصفي وانتهجت منهجً ، ّنيت بذكر مصادره ومنهجه يف الّشرحثّمث ، وقيمته، تأليفه
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وأحلقـــت بـــذلك تعريفـــا . مثّ مـــدى التزامـــه مبنهجـــه، تفصـــيالتهمنهجـــه و  معـــاملأن يســـتوعب 
ــورغميّ ا باخمتصــرً  ــن عرفــة ال ــن أيب ال، إلمــام اب ــد ب ــاوى حمّم ، قاســم املشــدايلّ ومنــاذج مــن فت

    .وأيت بوصف الّنسخ املخطوطة
علـى ابـن احلاجـب؛ مـن  اشتمل على حتقيق كتاب شـرح املشـّدايلّ ف: وأّما القسم الثّاين     

ــــائج والّتوصــــيمثّ خامتــــة اشــــتملت علــــى أهــــّم النّ ، أّول الكتــــاب إىل آخــــر اجلهــــاد مثّ ، اتت
  . الفهارس

ونزوعـه إىل ، شخصـية مؤّلفـه العلميـة رح املشـّدايلّ وقد تبّني يل من خالل العمـل يف شـ     
 وحرصــه علــى تيســري العلــم ومجــع فوائــده، يف نقــل أقــوال الفقهــاء وتصــوير مســائلهم الّدقّــة

كمــا ، ســّيما علــى الكتــاب املدرســي األّول للمالكّيــة يف ذلــك العصــر ،خدمــة لطلبــة الفقــه
، بـل كـان حمققـا مـدققا، ّرد ناقـلفلـم يكـن يف هـذا الكتـاب جمـ، بدت يل استقاللّيته العلمّية

كمــا تبــّني نزوعــه إىل ، ال متنعــه جاللــة األئّمــة مــن نقــدهم، معتنيــا بتحريــر الّنقــول واملســائل
  .سهولة العبارة ووضوح األسلوب

ــا ال يســعين إّال أن أدعــو بــاملغفرة والّرمحــة لإلمــامني املــؤلفني      ســائال املــوىل عــز ، وختاًم
 أن يتقب ويرمحين دنيا وآخرة، يغفر يل تقصرييأن و ، ل هذا العمل بقبول حسنوجل.  

  آمني
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IN THE NAME OF ALLAH THE MERCIFUL, THE COMPASSIONATE 
 

      Praise be to Allah only, and peace be upon the prophet after him. This is a 

summary of the Magister’s thesis entitled " Explanation of Mouktassar Ibn Al 

Hadjib Al Fari of Al-Imam Ibn Abi Al Kassem Al-Michiddali", died in 866h.  "

From the beginning of the book till the end of Al-djihad "study and achievements. 

My work was as follows : I started with an introduction showing the reasons of the 

choice of this subject, and the most difficulties I faced, then I divided it into two 

parts : 

1- Theoritical part : to study the author of El-metn and his book, the author of 

the explanation and his book. 

2- The Achievement of the Text. 

 

      The first part is devided into four sections.  

In the first section I dealt with the author of Metn Jamia Al-ommahat Al-Imam Ibn 

Al-Hadjib ; including: his name, origins, lineage, his theoritical and practical life. 

In the second section I dealt with his book Jamia Al-Ommahat: I introduced it, I 

mentioned his resources and his style, and I recounted without assimilating a range 

of annotations and footnotes, especially the Algerian ones. 

In the third section I dealt with the explanation’s author : Mohamed Ibn Abi Al-

kacim Al-Michiddali ; I introduced with the description of his era and 

environment, then I mentioned his name, surname, birth, upbringing, his scientific 

career, and exposing his request for knowledge and science, his masters, his 

scientific position, his doctrine, his creed. After that I followed with his scientific 
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life including : his functions, morals, and I tried to account his disciples, his dying 

day, his books and monuments. 

The last section was about the study of the explanation, and it was included: the 

book’s title, its attribution to the author, the reason of writing, its value, then I 

mentioned his resources and his method of explanation, then I follow a descriptive 

method that tried to assimilate his methods and details, then his extent to follow his 

method. After that I gave a brief definition of Al-Imam Ibn Arafa Al-Warghammi, 

and models of fatawas Mohamed Ibn Abi Al-kacem Al-Mechiddali, and ended 

with the discription of  Manuscript copies.   

 

      The second part included the investigation on the book’s Explanation of 

Mouktassar Ibn Al Hadjib Al Fari of Al-Imam Ibn Abi Al Kassem Al-Michiddali, 

from the beginning till Al-Djihad, then a conclusion including the main results and  

recommendations,  and finally the indexes. 

I found throughout the work the scientific personality of the author, his scientific 

tendency to transfer the jurists’ sayings and imaging issues, his eagerness to 

simplify the science, gathering its fruits to serve the students of Fiqh, especially to 

the first Malikia curriculum at that time, and including also his scientific 

independence ; though he was not just a reporter, but an investigator and examinor, 

carrying about matters and sayings. The majesty of Imams didn’t prevent him from 

criticizing them, and also his easiness and clarity. 

 

      Last not least I pray for forgiveness and mercy for The Imams, Authors, asking 

AlMighty Allah to accept their works, and forgive me for my imperfection, and to 

mercy me in life and afterlife. AMEN. 
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غة الفرنسية 
ّ
رة بالل

ّ
ص املذك

ّ
غة الفرنسية ملخ

ّ
رة بالل

ّ
ص املذك

ّ
غة الفرنسية ملخ

ّ
رة بالل

ّ
ص املذك

ّ
غة الفرنسية ملخ

ّ
رة بالل

ّ
ص املذك

ّ
 ملخ

        

LLLLLLLLeeeeeeee        rrrrrrrreeeeeeeessssssssuuuuuuuummmmmmmméééééééé        dddddddduuuuuuuu        mmmmmmmméééééééémmmmmmmmooooooooiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeee        eeeeeeeennnnnnnn FFFFFFFFrrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnççççççççaaaaaaaaiiiiiiiissssssss 
 

 

AU NOM D’ALLAH LE CLÉMENT, LE MISERICORDIEUX 
 

      Louange à Allah, que la bénédiction et le salut soient sur le prophete. 

Voila un compte-rendu du mémoire du magister dont la these est " Charh El 

mouktassar El Fari d’Ibn Al Hadjib de l’Imam Ibn Abi Al Kassim Al-Michiddali "  

décèdé 866H, c’était une étude et vérification des le debut de l’ouvrage jusqu’au 

theme al-djihad. 

      J’ai procède au travail comme suit : 

J’ai fait une préface ou j’ai expliqué mon choix ainsi que les difficultés que j’ai 

rencontrées, puis j’ai divisé le travail en deux parties : 

Partie théorique : une présentation de l’auteur et son ouvrage, et l’auteur de  

( Charh) et son livre. 

Une deuxième partie : pour la vérification du texte.  

 

      La première partie: comprend quatre objets de recherche : 

J’ai abordé, dans le premier, son nom, son origine , sa naissance et sa vie 

intellectuelle et professionnelle. 

Dans le deuxième, j’ai analysé son livre" Jamiaa Al-Ommahat", je l’ai présenté, 

mentionné ses sources et sa méthode. J’ai récité, sans le comprendre, certains de 

ses interprétations notamment. 

Et dans le troisième, j’ai fait une étude sur l’auteur "Mohamed Ibn Abi Al-Kacem 

Al-Michiddali",dans l’introduction, j’ai décrit son époque et l’environnement dans 

lequel il a grandi, puis j’ai mentionné son nom et son surnom, sa naissance,  

sa formation , sa vie intellectuelle, qu’il a consacré a l’instruction,ses Chouyoukhs, 

son statut quant au savoir ainsi que sa doctrine dogmatique, en plus que celle de 
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juriste. J’ai également parlé de sa vie professionnelle en précisant : ses professions, 

ses qualitées, le nombre de ses disciples, la date de son décés et ses œuvres. 

Quant au dernier objet de recherche, il contient une étude des interprétations : le 

titre de l’ouvrage, son auteur, la raison de sa production" de l’œuvre", sa valeur. 

J’ai ainsi ajouté ses sources et sa méthode dans l’explication; j’ai adopté une 

methode descriptive en essayant de saisir sa méthode de façon détaillée, et à quel 

point il la maintient. J’ai ensuite donné une brève presentation de l’Imam "Ibn 

Arafa Al-Warghammi", des exemples de "fatawas" de "Mohamed Ibn Al-Kacem 

Al-Michddali", et j’ai conclu par une description de ses manuscrits. 

 

      La deuxième partie: était consacrée à la verification du livre " Charh El 

mouktassar El Fari d’Ibn Al Hadjib de l’Imam Ibn Abi Al Kassim Al-Michiddali", 

du début de livre jusqu’au thème "al-djihad", une conclusion dans laquelle j’ai 

mentionné les principaux résultats et recommandations avec les sommaires. 

J’ai découvert, à partir de l’étude de louvrage "Charh Al-Michiddali", la 

personnalité de son auteur, son intention a rapporter minutieusement les propos des  

juristes et l’illustration de leurs problématiques et sa volonté a mettre le savoir a la 

disposition des apprentis, comme le premier manuel scolaire à cette époque d’Al-

Malikia. Son autonomie intellectuelle est l’une des caractéristiques qui à attire mon 

attention, il n’était pas un simple rapporteur, mais un vérificateur minutieux. 

Même la majesté des Imams ne l’empêche pas de les critiquer. Son expression se 

caractérise par la souplesse et la clarité. 

 

Que Dieu accorde pardon et misericorde aux deux auteurs. Je prie Dieu aussi que 

mon travail soit acceptable, qu’il me pardonne les négligences, qu’il m’accorde son 

miséricorde. AMEN        
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ت
ّ
تمت
ّ
تمت
ّ
تمت
ّ
        وفضلهوفضلهوفضلهوفضله    حبمد اهللاحبمد اهللاحبمد اهللاحبمد اهللا    مت

 


